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 لمحة عن بيئة العمل .1
 1سهولة ممارسة أنشطة األعمال  1.1

في سهولة ممارسة أنشطة األعمال من بين دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر  29احتلت رواندا المركز 
 أدناه.  1الجدول عن البنك الدولي. ويستند هذا التصنيف إلى عدة معايير أساسية موضحة في 

 ممارسة أنشطة األعمال: تصنيفات سهولة 1الجدول 

رقم 
مرتبة سهولة ممارسة أنشطة  الموضوعات مسلسل

 2019األعمال لسنة 
 51 بدء النشاط التجاري 1
 106 استخراج تراخيص البناء 2
 68 الحصول على الكهرباء 3
 2 تسجيل الملكية 4
 3 الحصول على االئتمان 5
 14 حماية المستثمرين األقلية 6
 35 دفع الضرائب 7
 88 التجارة عبر الحدود 8
 78 إنفاذ العقود 9

 58 تسوية حاالت اإلعسار 10
 

  2بيئة العمل  1.2

 ألعمال عبرامارسة قد تفرض االختالفات الثقافية بين الناس والشركات العديد من التحديات للُمصد رين السعوديين عند م
 ت الثقافيةختالفاالحدود في الدولة األجنبية. ولتسهيل ممارسة أنشطة األعمال، يجب على المصد رين السعوديين فهم اال

 ات. ختالفرواندا، ويجب عليهم أيضا  وضع استراتيجية الستيعاب تلك االالهامة بين المملكة العربية السعودية و
 

أن  عددا  والسواحلي  تحد ثونيأن  الكثيرين تُعتبر الكينية الرواندية والفرنسية واإلنجليزية اللغات الرسمية في رواندا، علما  
ي كثير فع نظرائهم نديين مالرسمية والمواقع اإللكترونية الحكومية مكتوٌب باإلنجليزية. هذا ويتواصل الرو الوثائقكبيرا  من 

ادثات ب المحمن الحاالت بطريقة مباشرة، ولكن بشكل غير مباشر في بعض الحاالت األخرى. بصورة عامة، يُفض ل تجن  
ن جهدا  لذين يبذلواجانب الرونديون أشخاصا  ودودين يحب ون لقاء األ المتعل قة بالسياسة أو باإلرث العائلي. مع ذلك، يُعتبر

ف على ثقافتهم )حتى وإن تمك نوا من نطق بعض الكلمات فقط بالروندية(.   لتعل م لغتهم والتعر 
غالبا  ما يجب أن تأخذ في االعتبار بعض التفاصيل عند التعامل مع شركائك الرونديين وفقا  لجنسهم. على سبيل المثال،  

تكون المصافحة بين الرونديين طويلة وحماسية، لكن يُفض ل إلقاء السالم على النساء شفهيا  وباإليماء بالرأس ما لم تمد  
                                                   

 2019ممارسة أنشطة األعمال لسنة  1
 رواندا -ثقافة ممارسة األعمال  2
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المرأة يدها أوال . بشكل عام، من األفضل أن تصل إلى اجتماعاتك في الوقت المحد د، والسيما إذا كنت على موعد مع 
لمفاوضات لوقت طويل وقد يميل نظراؤك الرونديون إلى التكل م معك بشكل غير مباشر في مسؤولين حكوميين. قد تستمر ا

غالبية األحيان. بالتالي، نوصي بإجراء بحث أولي أو طلب الحصول على معلومات من مصدر موثوق به. من الُمستحسن 
لومات حول ثقافة ممارسة األعمال أيضا  تبادل بطاقات العمل. يمكن للمصد رين السعوديين الحصول على مزيد من المع

 وقواعد السلوك الُمرتبطة بها في رواندا في الرابط المبين أدناه:
php?Id=7&CID=172http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details. 

 
 3ساعات العمل  1.3

تختلف ساعات العمل في رواندا عنها في المملكة العربية السعودية، إذ تعمل األنشطة التجارية المختلفة في تواريخ وأوقات 
السعودية المصد رين بمراجعة أوقات العمل مع وتنصح هيئة تنمية الصادرات . 2الجدول مختلفة حسبما هو مبين أدناه في 

 شريكهم التجاري قبل تحديد موعد رحلة العمل.
 رواندا -: ساعات العمل 2الجدول 

 ساعات العمل أيام العمل

ً  5صباحاً حتى  8من الساعة  من اإلثنين إلى الجمعة  عصرا

x  السبت.عصرا  من اإلثنين إلى  5صباحا  حتى  8تُفتح البنوك من الساعة 
 

 المتطلبات الالزمة من المواطنين السعوديين للدخول إلى رواندا 1.4
يجب أن يملك المصد رون السعوديون تأشيرة للسفر إلى رواندا. للحصول على كل التفاصيل المتعلقة بنوع التأشيرة وتكلفتها 
والوثائق الالزمة للحصول عليها، يمكن للمصدرين السعوديين تقديم طلب عبر البوابة اإللكترونية الرسمية لحكومة رواندا 

(Iremboتظهر المعلومات ذات الصل .) 3الجدول ة في. 

 : التأشيرة إلى رواندا للمواطنين السعوديين3الجدول 

 الموقع اإللكتروني  التفاصيل
x  :3الوقت الالزم لصدورها 

 أيام
x  :رياالت  112,5كلفتها

 سعودية
x إمكانية دخول لمرة واحدة 

-entry-https://irembo.gov.rw/rolportal/en/web/dgie/single
highlight=CAT#VSA.SENV-visa?menu 

  4أرقام االتصال الرئيسية للمواطنين السعوديين في رواندا  1.5
ية كينيا فارة جمهورسه إلى ال تملك حاليا  المملكة العربية السعودية سفارة في رواندا، لكن يمكن للمواطنين السعوديين التوج  

ل على للحصو القائمة في مدينة نيروبي للحصول على أي خدمات ذات صلة. وإال ، يمكنهم التواصل مع وزارة الخارجية
 أدناه: مزيد من المعلومات في الرابط المبين

https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/pages/default.aspx 
 

                                                   
 رواندا -ساعات العمل  3
  المملكة العربية السعودية -وزارة الخارجية السعودية  4

http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=7&CID=172
https://irembo.gov.rw/rolportal/en/web/dgie/single-entry-visa?menu-highlight=CAT#VSA.SENV
https://irembo.gov.rw/rolportal/en/web/dgie/single-entry-visa?menu-highlight=CAT#VSA.SENV
https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/pages/default.aspx
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 5البيئة المالية  1.6
، يُعتبر 30/11/2007الصادر في  55/2007يُعتبر البنك الوطني الرواندي البنك المركزي في رواندا. بموجب القانون رقم 

. ة والماليةإلدارياالبنك الوطني الرواندي مؤسسة عامة ذات شخصية قانونية مستقلة في العمليات التي يجريها وفي شؤونه 
 اإلشرافرق الدفع ونظم وطيُعنى البنك بإصدار األوراق المالية والتطوير العام للسياسات المالية والنقدية وتطبيقها ووضع ال

 العام على النظام المالي في رواندا. الفرنك الرواندي هو العملة الرسمية لرواندا. 
 ناه:بين أديمكن للمصدرين السعوديين الحصول على مزيد من المعلومات حول البنك الوطني الرواندي في الرابط الم

https://www.bnr.rw/index.php?id=1 
 

 دناه:ألمبين يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة البنوك في رواندا في الرابط ا
https://www.bnr.rw/fileadmin/AllDepartment/FinancialStability/BankingSupervision/List_of_

July_2018.pdf-licensed_banks 
 

 6ة القانونية البيئ 1.7
 طبيقها بماعلى ت يقوم النظام القانوني في رواندا على القانون المدني الذي بموجبه يقر مجلس النواب القوانين ويشرف

 يتوافق مع اإلجراءات التي يحد دها الدستور. تشمل السلطة القضائية الحالية ما يلي: 
x المجلس األعلى 
x المحكمة العليا 
x  المحكمة اإلقليمية 
x المناطق القضائية محاكم 
x مجالس التواسط 

 يجري حل النزاعات التجارية في المحاكم التجارية العليا.
 يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول النظام القانوني في رواندا في الرابط المبين أدناه:

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Rwanda.html 
 

ي ي رواندا فملين فيمكن للمصدرين السعوديين الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بمكاتب المحاماة والمحامين العا
 الرابط المبين أدناه:

rwanda.html-wyerhttps://www.hg.org/la 
قد  لبنك الدولي.في ما يتعلق بإنفاذ العقود بحسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن ا 78تحتل رواندا المرتبة 

المطالبة )أي  من مبلغ %82،7يوما  مع تكلفة نسبتها  230يستغرق حل أي نزاع تجاري أمام محاكم رواندا مدة تصل إلى 
 لاير سعودي(.  100000لاير سعودي إذا كان مبلغ المطالبة  82،700قد تكون التكلفة 

 قواعد المنشأ .2

  7قواعد المنشأ بين رواندا والسعودية  2.1
تحدد قواعد المنشأ مصدر الواردات والرسوم والضرائب الجمركية باإلضافة إلى كيفية تطبيق اإلجراءات التعويضية 

راءات الحماية ومكافحة اإلغراق على الواردات من السعودية إلى رواندا. ما من اتفاقيات تجارة حرة قائمة بين وإج

                                                   
  البنك الوطني الرواندي 5
  العالميقانون هوسر  6
 منظمة التجارة العالمية 7

https://www.bnr.rw/index.php?id=1
https://www.bnr.rw/fileadmin/AllDepartment/FinancialStability/BankingSupervision/List_of_licensed_banks-July_2018.pdf
https://www.bnr.rw/fileadmin/AllDepartment/FinancialStability/BankingSupervision/List_of_licensed_banks-July_2018.pdf
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Rwanda.html
https://www.hg.org/lawyer-rwanda.html


 

 
 

8 

السعودية ورواندا حاليا . وبما أن كال البلدين عضوان في منظمة التجارة العالمية، ستنطبق قواعد المنشأ للدول األولى 
 ا.بالرعاية على الواردات من السعودية إلى رواند

 
 8قواعد المنشأ للدول األولى بالرعاية  2.1.1

. في كثر رعايةولة األإن  قواعد المنشأ للصادرات السعودية إلى رواندا مستمدة من لوائح قواعد منشأ الرسوم الجمركية للد
 ما يلي ملخص لقواعد منشأ منتج ما يصنَّف ضمن البضائع الناشئة لطرف ما:

منتج "بر المنتج ا. يعتالبضائع التي يتم الحصول عليها بالكامل أو المنتجة في بلد ما في شكلها المصدَّر إلى رواند .1
 بالكامل" في بلد 

نتجة تي تعتبر مائع الما إذا كان منشأه هذا البلد وإذا كانت جميع المواد المستخدمة في إنتاجه مستمدة منه. والبض
 ا بالكامل من دولة مصدرة هي:بالكامل / تم الحصول عليه

i.  منتجات زراعية محصودة من البلد؛ 
ii.  الحيوانات المولودة والتي تم تربيتها داخل البلد؛ 
iii.  المنتجات التي تم الحصول عليها من حيوانات حية داخل البلد؛ 
iv.  المنتجات التي تم الحصول عليها من خالل الصيد البري أو صيد السمك داخل البلد؛ 
v. ينة من دام سفالمنتجات التي تم الحصول عليها من البحار واألنهار والبحيرات داخل البلد باستخ

 البلد؛ 
vi. ( 5المنتجات المنتجة على سفن من العناصر المبينة في الفقرة.) 
vii. .منتجات معدنية تم الحصول عليها من التربة أو من باطن األرض 
viii. اخل البلد؛ الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات صناعية د 
ix.  :البضائع المنتجة داخل البلد فقط، أو من واحد أو إثنين مما يلي 
x. ( أعاله؛4( إلى )1المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية من ) 

 

 البضائع التي شهدت تحوال  كبيرا  في البلد؛ وتندرج هذه البضائع تحت الفئات التالية:  .2
o قاعدة القيمة المضافة 
o  التغيير في تصنيف التعريفات 
o طنيومنشأ  قاعدة المعالجة الخاصة، الحد األدنى من التحول المطلوب لتصنيف البضائع باعتبارها من 

المنشأ  شهادة يجب تقديم الوثائق للجمارك إلثبات منشأ البضائع المستوردة. يمكن تقديم دليل المنشأ في شكل .3
(CoO.) 
ر عن طريق تقديم طلب إلى CoOمنشأ )يمكن أيضا  الحصول على شهادة ال .4 ديرية م( رسميا  من قبل المصد ِّ

 اإلمدادات في وزارة التجارة واالستثمار أو مكاتب الوزارة في المدن الكبرى.
ن لمصدريللحصول على الطلب ومعرفة المزيد من المعلومات عن إجراءات الحصول على شهادة المنشأ، يمكن ل

 رد أدناه في متصفح الويب: السعوديين زيارة الرابط الوا
https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20

   0Certificate%20(General%20Form).pdfOrigin%2 
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 القيود التجارية .3
 القيود التجارية في رواندا 3.1

 القيود الجمركية  3.1.1

 10 9التعريفة الخارجية الموحدة  3.1.1.1

x ا وكيني تنتمي رواندا إلى مجموعة شرق إفريقيا مع بلدان أخرى من شرق إفريقيا )بوروندي وجنوب السودان
 يراد. ينصاالست وتنزانيا وأوغندا(، وتلتزم هذه البلدان بقانون الجمارك الخاص بمجموعة شرق إفريقيا لفرض رسم

ردة من لُمستواجية الموحدة ذات الصلة بالسلع قانون الجمارك الخاص بمجموعة شرق إفريقيا على التعريفة الخار
 %10لرأسمالية واللمواد الخام والسلع  %0بلدان خارج االتحاد الجمركي. تخضع عادة  السلع لرسم استيراد بنسبة 

 ة الشحن.أمين وتكلفللسلع التامة الصنع على قيمة المستوردات شاملة تكلفة الشراء وتكلفة الت %25للسلع الوسيطة و
x وانات ة وأسطب قانون الجمارك، يستفيد بعض الصناعات والسلع من اإلعفاءات )مثل معدات الدراجات الناريبموج

 الغاز وبعض المعدات الفندقية والطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة(.
x  1,5وعليه، تخضع كل السلع الُمستوردة، باستثناء تلك المعفاة، إلى ما يلي: ضريبة التنمية الصناعية بنسبة% 

. يشمل بعض السلع المعفاة: األسمدة والبذور والحيوانات الحية والمنتجات %0,2وضريبة االتحاد اإلفريقي بنسبة 
 الصيدالنية والمعدات لقطاعي الطاقة والمياه.

x 0,2ة ى ذلك، تخضع كل السلع الُمستوردة )بما فيها السلع الُمعفاة( لرسم فحص الجودة بنسبعالوة  عل% . 

 11ضريبة القيمة المضافة  3.1.1.2

x اد استير تُفرض ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في رواندا وكذلك على
 السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إلى رواندا،

x ضريبة القيمة  وينطبق على السلع والخدمات الُمستوردة. تساوي %18عدل ضريبة القيمة المضافة القياسي ويبلغ م
صلة  وم ذاتالمضافة على المستوردات مجموع التكلفة الجمركية للشراء والتأمين والشحن زائد أي تكاليف ورس

 يرادات في روانداباالستيراد )باستثناء ضريبة القيمة المضافة(، وتُسد د إلى هيئة اإل
x لمرتبطة مواد اتشمل قائمة المنتجات المعفية من ضريبة القيمة المضافة تلك التي تُعتبر من األساسيات مثل ال

 بقطاعات توريد المياه والرعاية الصحية والطاقة والمعدات والمواد الزراعية.

  12الضرائب الحدودية  3.1.1.3

x  ما يُعرف بـ( تخضع جميع الواردات لرسوم المعالجة الحوسبيةredevance informatiqueالمفروض ) ة على
 ية لبيان معياري. رياالت سعود 12,5كل بيان جمركي مودع، ويبلغ المعدل المنطبق ريالين سعودي ين لبيان ُمبس ط و

x  لجمارك ايُسد د لهيئة  %0,02قيم بنسبة أما المستوردات التي يفحصها مجلس معايير رواندا، فتخضع لرسم
 الروندية. 
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  13الضرائب غير المباشرة 3.1.1.4

x ( وا%39تُفرض الضريبة غير المباشرة على استيراد سلع معينة تشمل بشكل رئيسي مشروبات الصودا ) لمياه
 (. %10سيجارة( والحليب المجفف ) 20من سعر التجزئة لحزمة من  %36( والسجائر )%10المعدنية )

 14مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية  رسوم 3.1.1.5

x افحة سوم مكيوفر بروتوكول االتحاد الجمركي لمجموعة شرق إفريقيا األساس القانوني لتدابير الطوارئ مثل ر
ستوى لى المعاإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية. ومع ذلك لم تحد د رواندا أي أطر قانونية ومؤسسية، 

 كافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية. الوطني، لتطبيق تدابير م

 

 القيود غير الجمركية 3.1.2

 15موانع االستيراد، وقيود االستيراد والترخيص  3.1.2.1

x نون إدارةيها قاتُطب ِّق رواندا موانع االستيراد وقيود االستيراد على مستوى مجموعة شرق إفريقيا التي ينص عل 
الي لالطالع . ويمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط الت2004الجمارك الخاص بمجموعة شرق إفريقيا للعام 

 على القائمة الكاملة للسلع الممنوعة والُمقي دة في بلدان مجموعة شرق إفريقيا.
https://www.rra.gov.rw/typo3conf/ext/complete/Resources/Public/download/pdf/prohib

ited_and_restricted_goods.pdf 
x لوثات خطرة والمئية الباإلضافة إلى ذلك، تحظر رواندا عميات التصنيع واالستيراد ألكياس البوليثين والمواد الكيميا

 ة الزراعية. وبعض األدوية والمواد الكيميائي

 16حصة االستيراد  3.1.2.2

x ما من حصص استيراد حالية في رواندا 

  17المعايير واللوائح الفنية  3.1.2.3

x على  ة. عالوة  الفني يُعتبر مجلس معايير رواندا المؤسسة الحكومية المكلفة بتطبيق المعايير واالختبارات واللوائح
ق عليه دبير توافج كل تمجموعة شرق إفريقيا. يتم إدرا ذلك، تعد رواندا أيضا  جزءا  من لجنة اإلدارة الفنية لمعايير

 لجريدةامجموعة شرق إفريقيا في النظام التنظيمي الرواندي في غضون ستة أشهر، وتُنشر كل المعايير في 
 الرسمية.

x تنظيم  تواصل يضطلع مجلس معايير رواندا بدور رئيسي في حماية المستهلك وتعزيز التجارة، ويُعتبر هيئة نشطة
 مليات تطوير المعايير وإدارة الجودة وتقييم التطابق وتتول ى مسؤولية المقاييس في رواندا. ع

x ( ينتمي مجلس معايير رواندا إلى المنظمة الدولية للمعاييرISOواللجنة الكهروتقنية الدولية ) (IEC والمنظمة )
دولي للقياس ( واالتحاد الARSOسي )( والمنظمة اإلفريقية للتوحيد القياOIMLالدولية للمقاييس القانونية )

(IMEKO ويمث ل رواندا في األنشطة ذات الصلة بالمقاييس على المستوى اإلقليمي، بما في ذلك ،)ر عمل ي إطاف
 (.AFSECمجموعة شرق إفريقيا واللجنة الكهروتقنية اإلفريقية )

                                                   
 منظمة التجارة العالمية 13
 منظمة التجارة العالمية 14
 هيئة اإليرادات الرواندية 15
 منظمة التجارة العالمية 16
 منظمة التجارة العالمية 17

https://www.rra.gov.rw/typo3conf/ext/complete/Resources/Public/download/pdf/prohibited_and_restricted_goods.pdf
https://www.rra.gov.rw/typo3conf/ext/complete/Resources/Public/download/pdf/prohibited_and_restricted_goods.pdf


 

 
 

11 

x تنظيم  لة بأيعليقات أو أسئلة ذات صيجب على المصدرين السعوديين التواصل مع مجلس معايير رواندا بشأن أي ت
 ُمقترح. 

x  من هذا الدليل.  10يوجد المزيد من المعلومات بهذا الشأن في البند 

 

 18الشهادة وتقييم المطابقة واالعتماد  3.1.2.4

x يُعتبر مجلس معايير رواندا الكيان الحكومي المسؤول عن الشهادات وتقييمات المطابقة واالعتما ُ جات منح المنتد، وت
 ( تُعرض على المنتج.S-Markالُمعتمدة عالمة تقييس )

x ( تتولى هيئة التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعةMINICOMمسؤولية مراقبة المنتجات عل ) ى الحدود
ن شحنة أتثبت  الرواندية، وتكون كل عمليات استيراد بضائع إلى رواندا خاضعة إلصدار شهادة إلزامية لكل دفعة

لمعترف ألجنبية ااية أو األمانة أو بضائع مشحونة تتوافق مع اللوائح الفنية الرواندية أو المعايير الدول معينة برسم
 بها.

x  من هذا الدليل.  10يوجد المزيد من المعلومات بهذا الشأن في البند 

 19وضع الملصقات التعريفية  3.1.2.5

x ما فيها بان، بالمستوردين أخذها في الحس دورات تدريبية تنشيطية لكل منتج متطلباته الخاصة التي سيتعين على
 يات. المعلومات العامة مثل اسم المنتج واسم الشركة المصن عة وعنوانها وبلد المنشأ وقائمة المحتو

x .اللغة الرسمية لوضع الملصقات التعريفية هي الكينية الرواندية أو اإلنجليزية أو الفرنسية 
x حية، وال الصال يجب أن تحمل كل البضائع القابلة للتلف المستوردة ملصقا  تعريفيا  يوضح تاريخ الصنع وانتهاء

لغذائية( من للمواد ا %65على األقل ) %50يسمح بمثل هذه المنتجات في السوق الرواندية إال إذا تبق ت نسبة 
 إجمالي مدة صالحيتها

x من هذا الدليل.  11ن في البند يوجد المزيد من المعلومات بهذا الشأ 

 20متطلبات الصحة والصحة النباتية  3.1.2.6

x ( تتولى خدمات فحص وإصدار الشهادات للزراعة والماشية في روانداRALISالتابعة لوزارة الزرا ) عة والموارد
وة على ( معظم المسؤوليات والواجبات ذات الصلة بالتنظيم الزراعي والحيواني. عالMINAGRIالحيوانية )

اق لك، لخدمات فحص وإصدار الشهادات للزراعة والماشية في رواندا ثالثة واجبات مهمة تدخل في نطذ
 لحيوانية،تجات ااالستيراد: مكافحة آفات النباتات، وفحص وإصدار الشهادات للنباتات والمنتجات النباتية والمن

لس تنمية عنى مجلصلة. من ناحية أخرى، يُ وأنشطة الحجر النباتي، ومراقبة الكيماويات الزراعية والمعدات ذات ا
 ( بمراقبة األمراض الحيوانية ومكافحتها.RABالموارد الحيوانية )

x سالمة وتشارك وزارة الصحة في رواندا أيضا  في متطلبات الصحة والصحة النباتية من خالل اإلشراف على 
 األغذية. 

x لمنتجات نية والنباتية والحيوانات واألعالف الحيوايخضع استيراد البذور ومواد الغرس والنباتات والمنتجات ا
(، RALISالحيوانية إلى تصريح استيراد من خدمات فحص وإصدار الشهادات للزراعة والماشية في رواندا )

 ويجب تقديم طلبات الحصول على تصريح قبل وصول البضائع إلى رواندا.
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x لمتعلقة عدات اإلى استيراد المنتجات الصيدالنية والم يجب أن يتم ترخيص المصد رين السعوديين الذين يتطلعون
ات وإذن لتأشيرابالصيدليات من قبل وزارة الصحة، علما  أن  هذا النوع من االستيراد يستدعي نوعا  معينا  من 

 إفراج.
x  من هذا الدليل.  10يوجد المزيد من المعلومات بهذا الشأن في البند 

 المعالجات التجارية .4
رين السعوديين  4.1  21المعالجات التجارية من جانب رواندا: التأثير على الُمصد ِّ

في إلحاق  تتسبب المعالجات التجارية هي أدوات مساعدة لحكومة رواندا في اتخاذ إجراءات تصحيحية تجاه الصادرات التي
رين اضرر جوهري بالصناعة المحلية. يمكن فرض المعالجات التجارية المذكورة في ما يلي  ن في تلك لسعودييعلى الُمصد ِّ

 الحاالت.

 إجراءات مكافحة اإلغراق واإلجراءات التعويضية 4.1.1

x  تمنح رواندا لمفوض مجموعة شرق إفريقيا الحق في 2004وفقا  لقانون إدارة جمارك مجموعة شرق إفريقيا لعام ،
ت قد أُغرقت. عالوة على ذلك، تحصيل رسوم مكافحة اإلغراق أو الرسوم التعويضية في حال اعتبر أن  المنتجا

 يحتفظ المفوض بالحق في اتخاذ إجراءات مكافحة اإلغراق واإلجراءات التعويضية الالزمة في أي مسائل أخرى.

 معالجة إجراءات مكافحة اإلغراق في رواندا 4.1.1.1

x رين السعوديين قبل القيام بأي عمليات تصدير معرفة تكلفة اإلنتاج الكاملة ل ت وسعرها تجالمنيجب على الُمصد ِّ
ية على المنتجات المستوردة من المملكة، تُو صادرات ال»صي السوقي في المملكة. كي يتسنى تجنب فرض قيود َكم 

رين بضرورة عدم تسعير المنتجات الُمصدرة بسعر أقل من سعر تكلفة اإلنتاج « السعودية  كة.ي المملفالُمصد ِّ
x  ن مسعر أقل ر على أن المنتجات ليست مستوردة أو ُمسعرة بدليل ظاه« الصادرات السعودية»يجب أن يتوفر لدى

ي الحبعودية تكلفة إنتاج المنتج في رواندا. تنصح "الصادرات السعودية" المصد رين في المملكة العربية الس ذر توخ 
 عند الكشف عن دليل ظاهر ومشاركة ما هو ضروري فقط. 

 معالجة اإلجراءات التعويضية في رواندا 4.1.1.2

x  ية على المنتجات المستوردة من المملكة، توصي كي يتسنى « ةالصادرات السعودي»تجنب فرض قيود َكم 
رين بعدم اتباع أي أساليب تسعير ضارة مستفيدين في ذلك من الدعم الذي تقدمه المملكة  ير.اج والتصدلإلنت الُمصد ِّ

x  ملكة في قدمه المدة من الدعم الذي تدليل ظاهر إلثبات عدم االستفا« الصادرات السعودية»كما يجب أن يتوفر لدى
ي بعودية خفض أسعار المنتجات في رواندا. تنصح "الصادرات السعودية" المصد رين في المملكة العربية الس توخ 

 الحذر عند الكشف عن دليل ظاهر ومشاركة ما هو ضروري فقط. 
 

 إجراءات الحماية 4.1.2

x ة أخرى، ن ناحيءات الحماية تجاه شركائها التجاريين. مال تملك رواندا أي إطار قانوني أو مؤسسي لتطبيق إجرا
مجموعة شرق  ( إطارا  تشريعيا  بموجب قانون إدارة جماركEACيوف ر االتحاد الجمركي لمجموعة شرق إفريقيا )

 .2004إفريقيا للعام 
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 معالجة إجراءات الحماية في رواندا 4.1.2.1

x رين السعوديين قبل القيام بأي عمليات ت رض وى العصدير إجراء بحث سوقي شامل لتوقع مستيجب على الُمصد ِّ
 لصادراتا»والطلب على المنتجات المستوردة في رواندا. إذا ما كان مستوى العرض أعلى من الطلب، تُوصي 

رين حينئذ بضرورة خفض كمية الصادرات بطريقة ال تؤثر على الصناعات المحلي« السعودية  ة.الُمصد ِّ
x رين ضرر في  في أي السعوديين دليل ظاهر على أن كمية المنتجات المستوردة لن تسبب يجب أن يتوفر لدى الُمصد ِّ

عودية ية السما يتعلق بتنافسية الصناعات المحلية. تنصح "الصادرات السعودية" المصد رين في المملكة العرب
ي الحذر عند الكشف عن دليل ظاهر ومشاركة ما هو ضروري فقط.  بتوخ 

 22ندا الموانئ الرئيسية في روا .5
ل. بما لكل وسائل النق ( مسؤولية تطوير السياسة العامة المتعلقة بالبنية التحتيةMININFRAتتول ى وزارة البنية التحتية )

لى طريقين عواندا أن  ما من منفذ بحري لرواندا، يتم  نقل معظم البضائع برا . للوصول إلى األسواق الدولية، تعتمد ر
ان رواندا م  تبلغثودار السالم )تنزانيا(. تصل الشحنات إلى المينائين المذكورين تربطانها بمينائي مومباسا )كينيا( 

 بالشاحنات. 

   24 23ان البحريان الرئيسيان في رواندا الميناء 5.1

ي كما ذُكر أعاله، يُعتبر مينائا مومباسا في كينيا ودار السالم في تنزانيا أبرز مينائين بحري ين يربطان رواندا التي ال يحد ها أ
أدناه على الموقع الجغرافي  1الشكل أدناه مع المعلومات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، يشتمل  4الجدول بحر. يظهران في 

 التقريبي لهذين المينائين: 

 الرئيسيين في رواندا: معلومات عن المينائين البحريين 4الجدول 
 الموقع اإللكتروني البضائع المتداولة الميناء

 ميناء دار السالم

البضائع العامة والنفط واألرز 
والقمح والذرة والفاصولياء 
واألسمدة والسكر واألسمنت 
 والحديد والفوالذ والنحاس.

https://www.ports.go.tz/index.php/en/ports/
ports 

 ميناء مومباسا
البضائع العامة والزيوت النباتية 

والفحم والغاز والمركبات 
 والفوالذ والحبوب

https://www.kpa.co.ke/Pages/Default.aspx 

 

                                                   
 منظمة التجارة العالمية 22
 السالم ميناء دارسلطة  23
 سلطة موانئ كينيا 24

https://www.ports.go.tz/index.php/en/ports/ports
https://www.ports.go.tz/index.php/en/ports/ports
https://www.kpa.co.ke/Pages/Default.aspx
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 ان األساسيان اللذان يوصالن البضائع إلى رواندا: الميناء1الصورة 

 25المطاران الرئيسيان في رواندا  5.2

 أدناه المطاران األساسيان اللذان يشحنان البضائع:  2الصورة يظهر في 

 

 : مطارا الشحن الرئيسيان في رواندا2الصورة  

 في روانداالوصول لألسواق الداخلية الرئيسية  5.3

 26الموانئ الجافة  5.3.1

يُعتبر الميناء الجاف محطة داخلية متعددة الوسائط تقع بعيدا  عن مطار أو ميناء بحري تقليدي، ولكنها متصلة مباشرة إما 
عن طريق البر أو السكك الحديدية أو كليهما للحد من االزدحام في الموانئ التقليدية. تملك رواندا ميناء  جافا  رئيسيا ، وهو 

ز KLPجستية بإدارة موانئ دبي العالمية )ميناء كيغالي للخدمات اللو ( الذي يقع بالقرب من مطار كيغالي الدولي، وقد ُجه ِّ
                                                   

 رواندا -وزارة البنى التحتية  25
 (KLPميناء كيغالي للخدمات اللوجستية بإدارة موانئ دبي العالمية ) 26
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ببوابتيتن تجاريتين آمنتين إلى ميناء مومباسا في كينيا ودار السالم في تنزانيا. يشمل ميناء كيغالي للخدمات اللوجستية بإدارة 
ة وساحات الحاويات والمباني اإلدارية والخدماتية وغيرها من موانئ دبي العالمية المخازن الجمركية وغير الجمركي

 المرافق. 

 األسواق الداخلية الرئيسية وإمكانية الوصول 5.3.2

 تُعتبر كيغالي السوق الداخلية الرئيسية لرواندا. 
 : الوصول إلى األسواق الداخلية الرئيسية في رواندا 5الجدول 

 المسافة من الميناء جاف(الميناء األقرب )بحري /  المدن الرئيسية

 كيغالي

 ميناء كيغالي للخدمات اللوجستية بإدارة موانئ دبي
 مرفأ جاف –( KLPالعالمية )

 المدينة نفسها

 كم 1420 تنزانيا –دار السالم 

 كم 1460 كينيا –ميناء مومباسا 

 خطوط الشحن الُمستخدمة في رواندا 5.4

 السعودية إلى روانداخطوط الشحن الرئيسية ووقت االنتظار من  5.4.1

ة ية السعوديالعرب يقد م عدد كبير من الخطوط المالحية على نطاق واسع خدمة النقل البحري من موانئ أساسية في المملكة
ا بعد م إلرسالهر السالإلى مومباسا في كينيا ودار السالم في تنزانيا، ويتم تحميل البضائع في الشاحنات في مومباسا أو دا

ودية إلى عربية السعملكة الرواندا. وفقا  لشركة الينسكايب، توفر الموانئ التالية خدمة منتظمة لسفن الحاويات من المذلك إلى 
 بد هللا.الملك ع اءي وميندمام( وميناء جدة اإلسالممومباسا ودار السالم: ميناء الجبيل البحري وميناء الملك عبد العزيز )ال

 ووقت االنتظار من السعودية إلى رواندا : خطوط الشحن الرئيسية6الجدول 

 27أسعار الطرق األساسية من السعودية إلى رواندا  5.4.2

يات مة على فرضات قائتم تقدير تكاليف الشحن من هذه الموانئ إلى مينائي مومباسا ودار السالم. يُرجى مالحظة أن التقدير
 باستخدام الرابط التالي:معينة واردة بالجدول. تم تقدير تكاليف الشحن 

http://www.worldfreightrates.com/en/freight 

 : تقديرات تكلفة الشحن من المملكة العربية السعودية إلى رواندا 7الجدول 

                                                   
 أسعار الشحن العالمية 27

ميناء الملك عبد  ميناء الجبيل البحري الموانئ في السعودية
 العزيز )الدمام(

ميناء جدة 
 ميناء الملك عبدهللا اإلسالمي

 لموانئ التي تشحن البضائع ا
 المدة )في األيام( ندارواإلى 

 48 - 17 45 - 10 41 - 13 31 - 12 ميناء مومباسا 

 39 - 20  41 - 14 43 - 15 35 - 14 ميناء دار السالم

ميناء الجبيل  الموانئ في السعودية
 البحري

ميناء الملك عبد 
 العزيز )الدمام(

ميناء جدة 
 ميناء الملك عبدهللا اإلسالمي

http://www.worldfreightrates.com/en/freight
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 28أسعار المسارات الرئيسية للنقل الجوي ووقت االنتظار فيها من رواندا  5.4.3

ئيسية في حن الريمكن تصدير البضائع جوا  من مطار جدة والدمام والرياض إلى كيغالي أو كاميمبي. هذه هي مطارات الش
 :www.searates.com//https/رواندا. 

ت لى المطاراإلسعودية أدناه وقت االنتظار لنقل البضائع جوا  من المطارات الرئيسية في المملكة العربية ا الجدوليستعرض 
 الرئيسية في رواندا. يرجى مالحظة أن ه تم  تقديم وقت االنتظار لرحالت الشحن المباشر. 

 اه:الرابط المبين أدن يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على مزيد من المعلومات الدقيقة والمستحدثة في
/https://www.searates.com 

 

 

 

 

 

 : أوقات االنتظار من السعودية إلى رواندا 8الجدول 
 جدة الرياض الدمام المطارات في السعودية

 المدة )في الساعات( المطارات في رواندا

 7 - 5 8 - 6 8 - 6 كيغالي

 - - - كاميمبي
 Error! Not a valid bookmarkتظهر تقديرات تكاليف النقل الجوي من مطارات المملكة إلى مطارات رواندا في 

self-reference.9 below يُرجى مالحظة أن التقديرات قائمة على فرضيات معينة واردة بالجدول. تم تقدير تكاليف .
 الشحن باستخدام

/freighthttp://worldfreightrates.com/en  

 : التكاليف من السعودية إلى رواندا9الجدول 

                                                   
 منظمة التجارة العالمية 28

الموانئ التي تشحن البضائع إلى 
 كلفة النقل )لاير سعودي(* رواندا

 – 19,410 19,965 – 15,345 19,965 – 15,345 ميناء مومباسا 
25,248 - 

 – 18,723 19,256 – 14,801 19,256 – 14,801 ميناء دار السالم
24,356 - 

 *افتراضات التكلفة:
 طريقة الشحن المُختارة هي النقل البحري
 المجوهرات )الحد األدنى للسعر(  -النطاق: الزراعة )الحد األدنى للسعر( 

 جرى تقدير التكاليف استناداً إلى القطاعات المتاحة على أساس أسعار الشحن العالمي
 ر أمريكيدوال 100000جرى تسعير قيمة جميع المنتجات المحسوبة عند 

 قدم ولم يتم تحديد أي من الرسوم اإلضافية )المخاطر أو التأمين(. تكلفة النقل هي تقدير تقريبي. 40تم تحديد حمولة حاوية كاملة وحاويات 

https://www.searates.com/
http://worldfreightrates.com/en/freight
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 كيغالي / كاميمبي تكاليف النقل )بالريال السعودي(

 لحوم مجمدة مواد غذائية مجمدة نوع المنتج الُمصدر

 13,323 – 12,052 13,271 – 12,007 جدة/ الرياض/ الدمام
 *افتراضات التكلفة:

 الجوي.طريقة الشحن المُختارة هي النقل 
 جرى تقدير التكاليف استناداً إلى القطاعات المتاحة على أساس أسعار الشحن العالمي

 دوالر أمريكي 100000بلغت قيمة جميع المنتجات المحسوبة 
 90×  100×  140كجم/ سم وأبعاد  210تم تحديد الحمولة بوزن 

 لم يجر اختيار أي من الرسوم اإلضافية )المخاطر أو التأمين(
 النقل هي تقدير تقريبي تكلفة

 

 التسهيالت الرئيسية للخدمات اللوجستية .6
 29المناطق الحرة في رواندا  6.1

يهدف إلى توفير  (RDB( برنامجا  من مجلس تنمية رواندا )SEZsيُعتبر برنامج المناطق االقتصادية الخاصة في رواندا )
لتجارية راضي ابعض الحوافز، بما فيها اللوائح االقتصادية المبسطة وزيادة إمكانية الوصول إلى األسواق وتوفر األ

بموجب إطار  (SEZARخاصة من قبل هيئة المناطق االقتصادية الخاصة )والصناعية. تتم إدارة المناطق االقتصادية ال
طق اقتصادية . يجري تطوير عدة منا2011العمل التنظيمي وسياسة قانون المناطق االقتصادية الخاصة لرواندا للعام 

(. يهدف KSEZخاصة في رواندا وتحوي حاليا  منطقة واحدة تعمل بالكامل، هي منطقة كيغالي االقتصادية الخاصة )
 االقتصادي لتنويعبرنامج المناطق االقتصادية الخاصة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص وفرص العمل وتوليد الدخل وا

ط ار عمل مبس  ين بإطوتطوير المراكز االقتصادية الثانوية. يهدف برنامج المناطق االقتصادية الخاصة إلى تزويد المستخدم
د م الموقع يق ائم فيبما في ذلك الوصول إلى بنية تحتية وأدوات مساعدة موثوق بها، و"مركز ق لممارسة األعمال التجارية،

لى ع(. يمكن للمصدرين السعوديين الحصول 20/12/2012بتاريخ  SEZAR/02/2012خدمات متعددة" )اللوائح رقم 
 اه:ي الرابط المبين أدنمزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع اإللكتروني التابع لمجلس تنمية رواندا ف

/exports-and-https://rdb.rw/departments/sez 

 مرافق التخزين / الخدمات المقدمة في الموانئ في رواندا 6.2

  30المخازن الجمركية  6.2.1

يح تخزين ، ما يتالعمل القانوني للمخازن الجمركية وإجراءاتهايحدد قانون إدارة الجمارك لمجموعة شرق إفريقيا إطار 
 تصال بهيئةن باالالبضائع لفترة محددة في المخازن بعد موافقة إدارة الجمارك وتحت إشرافها. نوصي المصدرين السعوديي

وفر كل عام، يتا. بشوانداإليرادات الرواندية للحصول على مزيد من التفاصيل حول األنواع المختلفة للمخازن القائمة في ر
 نوعان رئيسيان من المخازن في رواندا:

 المخازن الجمركية الخاصة .1
 المخازن العامة .2

 تكاليف التخزين  6.2.2

x  لتخزين. مكان اوتعتمد تكاليف التخزين في رواندا على نوع الحاوية وعدد األيام التي يتم تخزين البضائع فيها 
x  وانديةدات الرحول تكاليف التخزين، يُطلب من المصدرين السعوديين االتصال بهيئة اإليرالمزيد من المعلومات 

                                                   
 مجلس تنمية رواندا 29
 اإليرادات الروانديةوكالة  30

https://rdb.rw/departments/sez-and-exports/
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 عملية االستيراد الشاملة: رواندا .7
  3132عملية االستيراد الشاملة  7.1

أسدديكودا  ( للتجددارة القددائم علددى نظددامRESWبدددأت سددلطات الجمددارك فددي رواندددا باعتمدداد نظددام النافددذة الجمركيددة الواحددد )
(ASYCUDA .) 

ة فدي بورونددي وزارة ووكالة رواندية، وهو مرتبط باألنظمة اإللكترونية لوكاالت الحدود ذات الصدل 31تم دمج النظام في 
لوقدت ي كبيدر فدي ادى اعتماد هدذا النظدام إلدى جاندب البدرامج المرافقدة لده إلدى انخفداض إجمدالوكينيا وتنزانيا وأوغندا. وقد أ

دب علدى جميدع المسدتوردين التجدا ل ريين التسدجيوالتكلفة الُمرتبطين بالشحن والتخليص الجمركي للدواردات الروانديدة. يتوج 
يضددا  أة علددى ذلددك، يُطلددب مددن المسددتوردين لدددى هيئددة اإليددرادات الروانديددة للحصددول علددى رقددم التعريددف الضددريبي. عددالو

هدا الحصول على خدمات وكيل تخليص جمركي محترف )وسطاء جمدارك( لشدحنات البضدائع برسدم األماندة التدي تبلدغ قيمت
مدن خدالل  لاير سعودي أو أكثر. تطب ق رواندا حاليا  بعض البدرامج التدي تهددف إلدى تسدهيل عمليدة تخلديص البضدائع 7500

ع فدراج السدريهيئة اإليرادات الرواندية أنظمة خاصة مثل التسليم المباشر وتخلديص الشداحنات ونظدام اإل الجمارك. اعتمدت
يكدون  (. لكل نظام شروطه الخاصة التي يجدب اسدتيفاؤها حتدىGCSللسلع وبرنامج البطاقة الذهبية ) ReLOaDوبرنامج 

ا لمزيد ات في رواندالدليل التالي من إصدار هيئة اإليراد المستورد مؤهال  لالستفادة منه. يمكن للمصدرين السعوديين زيارة
 من المعلومات:

https://www.rra.gov.rw/index.php?id=227&L=352 
 
 
 
 

رسددوم (. بالتددالي، تُدددفع الEAC( تابعددة لمجموعددة شددرق إفريقيددا )SCTتُعددد رواندددا جددزءا  مددن منطقددة جمركيددة موحدددة )
تدي تصدل إلدى الجمركية في الدولة المقصودة بينمدا ال تدزال البضدائع عندد نقطدة الددخول األولدى. لدذلك، ستخضدع البضدائع ال

شدمال مدرين )فدي المي في مينائي مومباسا أو دار السالم قبل نقلهدا عبدر كينيا أو تنزانيا وتتجه نحو رواندا للتخليص الجمرك
 والوسط( عبر شاحنة أو سكة الحديد القياسية. 
 أدناه: 3الصورة يتم توضيح عملية االستيراد الشاملة لرواندا في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

  منظمة التجارة العالمية 31
  سلطة مجموعة شرق أفريقيا 32

 البحريعملية االستيراد التوضيحية عن طريق الميناء 

4 

 إجراءات
 ما قبل االستيراد

التفتيش في 
الوثائق والشحن 
 على الحدود 

بيان البضائع 
الداخلة 

والخارجة من 
الجمرك عبر 
نظام النافذة 
الجمركية 
الواحد 

(RESW ) 

1 

7 

وصول 
التخليص الجمركي  الشحنة

 عند نقطة الدخول

النقل إلى رواندا 
في الشاحنات أو 
 عبر السكك
 الحديدية

6 

سداد 
الرسوم 
 الجمركية

يستلم المستورد 
 الشحنة

8 

3 2 

5 

https://www.rra.gov.rw/index.php?id=227&L=352
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 : عملية االستيراد الشاملة3الصورة 

 : إجراءات ما قبل االستيراد1المرحلة 
 توجد إجراءات ما قبل االستيراد والتي يتعين اتخاذها قبل وصول البضائع. 

x فيها:  ا، بمايتعين على المصد ر السعودي جمع كل الوثائق الالزمة الستيراد البضائع إلى رواندا وتنظيمه
يراد االست إعالن االستيراد وفواتير الموردين وقائمة التعبئة وبوليصة الشحن؛ وعند االقتضاء، تراخيص

 وشهادة المنشأ وشهادة الصحة والصحة النباتية.
x  ويا  في دوالر أمريكي( سن 2000لاير سعودي ) 7500في حال أراد المستوردون استيراد بضائع بأكثر من

 شحنة واحدة أو شحنات متعددة، يتوج ب عليهم الحصول على خدمات وسيط تخليص جمركي معتمد. 
x  ب أيضا  على جميع يف م التعرالمستوردين التسجيل لدى هيئة اإليرادات الرواندية للحصول على رقسيتوج 

 الضريبي.
 
 

 (RESWبيان البضائع الداخلة والخارجة من الجمرك عبر نظام النافذة الجمركية الواحد ) :2المرحلة 
x سيتم تقديم إعالن االستيراد إلكترونيا  عبر وكيل من خالل نظام النافذة الجمركية الواحد (RESW). 
x سيقد م  بدوره يبدأ هذا اإلجراء بإرسال الوثائق الالزمة إلى وكيل التخليص الجمركي المعتمد المحدد الذي

 اإلعالن.
 

 : وصول الشحنة 3المرحلة 
x م دار السالويا أو تصل الشحنة إلى ميناء البحر ذي الصلة الذي يكون في هذه الحالة إما ميناء مومباسا في كين

 في تنزانيا.
 

 : التخليص الجمركي عند نقطة الدخول 4المرحلة 
x مخاطر ييم للستخضع كل الشحنات للتفتيش الروتيني في الميناء البحري وتصنف في أربع قنوات بناء  على تق

 )سيتم عرض المزيد من التفاصيل في القسم التالي(.
x  ،)م والتحقق من قوائيتألف إجراء التخليص من فحص اإلعالن، والتفتيش )المادي إذا لزم األمر

 الحموالت/الشحن.
 

 : سداد الرسوم الجمركية5المرحلة 
x  .يجب سداد الرسوم الجمركية والضرائب مباشرة  بعد التخليص الجمركي 

 
 النقل إلى رواندا في الشاحنات أو عبر السكك الحديدية  :6المرحلة 
x .يتم نقل البضائع إلى رواندا عن طريق البر أو السكك الحديدية 

 
 التفتيش في الوثائق والشحن على الحدود الرواندية :7المرحلة 
x جراء ارك بإستخضع البضائع للتفتيش على الحدود الرواندية لضمان االمتثال للمعايير، وسيقوم موظف الجم

 فحص روتيني للتأكد من أن جميع البضائع مطابقة إلعالن االستيراد. 
x  مذكرة إطالقها بمجرد حصول المستورد / وكيل التخليص على "ستُنقل البضائع إلى مخزن جمركي وسيتم

 خروج البضائع"

    مرحلة العملية =
$

 زول
 دوان
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 يستلم المستورد الشحنة :8المرحلة 
x  .يمكن نقل البضائع بحرية داخل رواندا بمجرد استيفاء كل شروط االستيراد 

 

 34 33عملية التخليص الجمركي  7.2

تبر نظاما  قائما  على ( الذي يُعRESWالنافذة الجمركية الواحد )نظام  2012تستخدم وكالة اإليرادات الرواندية منذ العام 
ثل موتحميلها  رئيسيةاإلنترنت لتقديم إعالنات التصدير واالستيراد وإصدارها وتعديلها.من خالل المسح الضوئي للوثائق ال

و لمعلومات أارسال إابعين لهم شهادات المنشأ أو إعالنات الجودة والجمارك، يتيح النظام للمستوردين ووكالء الجمارك الت
 آخر. ن وكيل إلىمنتقال الوثائق إلى الوكاالت المعنية ذات الصلة بعملية التخليص وتلق يها منهم من نقطة واحدة من دون اال

 
 

  35برنامج المشغ ل االقتصادي المعتمد 
 واءمة بين العملياتباختصار، تفويضا  مصمما  لزيادة األمن في العالم وللم AEOيُعتبر المشغ ل االقتصادي المعتمد، أو 

( وهو WCOمية )المتعلقة بالجمارك داخل رواندا. يُشتق برنامج المشغ ل االقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العال
وروندي نيا وبركي لمجموعة شرق إفريقيا الذي يشمل رواندا وكينيا وتنزامدمج في اإلجراءات الجمركية لالتحاد الجم

 وأوغندا. 

ركي د الجميمكن للمصدرين السعوديين الحصول على مزيد من المعلومات حول المشغ ل االقتصادي المعتمد في االتحا
 لمجموعة شرق إفريقيا في الرابط المبين أدناه:

https://www.rra.gov.rw/fileadmin/user_upload/eac_regional_aeo_scheme_manual.pdf 

 للبضائع المستوردة إلى رواندا:أدناه عملية التخليص الجمركي  4الصورة توضح 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

                                                   
 جارة العالميةمنظمة الت 33
 وكالة اإليرادات الرواندية 34
 وكالة اإليرادات الرواندية 35

 رسم توضيحي لعملية التخليص الجمركي

3 2 1 

وصول الشحنة 
 واختيار الوكيل

التخليص الجمركي 
إرسال إشعار  عند نقطة الدخول

 بوصول البضائع

6 5 4 

اإلفراج عن 
 البضائع

تسديد رسوم 
المخازن 

واالستحصال على 
إشعار بمغادرة 

 البضائع

إرسال وثائق 
االستيراد وتسديد 
 ضرائب االستيراد

https://www.rra.gov.rw/fileadmin/user_upload/eac_regional_aeo_scheme_manual.pdf
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 : عملية التخليص الجمركي الشاملة4الصورة 

 
 
 
 

 : وصول الشحنة واختيار الوكيل1المرحلة 
x  لميناء اة إلى ا تصل شحنتنتمي إلى مجموعة شرق إفريقيا عندمتبدأ عملية التخليص الجمركي في البلدان التي

 يتم تعيين وكيل تخليص جمركي معتمد الذي يقد م كل الوثائق إلكترونيا . البحري. 
x  ل المصد ر مسؤولية عدم صحة أو دقة كل يجب على الوكيل الحصول على تصريح من الفرد، ويتحم 

 المعلومات المتعلقة باإلعالن و/أو الوثائق األخرى. 
x دخال بالنسبة إلى بعض البضائع المقيدة، يجب على المستورد و/أو وكالئه الحصول على ترخيص خاص إل

 يا. هذه البضائع إلى مجموعة شرق إفريق
 

 : التخليص الجمركي عند نقطة الدخول2المرحلة 
x على  ستشمل تبدأ إجراءات التخليص بفحص الوكيل الجمركي اإلعالن المقدم من الوكيل، تتبعه عملية تفتيش

 األرجح فحصا  ماديا  للبضائع. تقوم الجمارك بعد ذلك بفحص قوائم الحموالت/الشحن.
x خاطر قييم متيصها من خالل الجمارك أربع قنوات مختلفة بناء  على بشكل عام، تتبع البضائع التي يتم تخل

إحدى  عة إلىالمستورد والبضائع التي يتم استيرادها والسجالت السابقة لوكيل التخليص. يتم تحويل البضا
 القنوات األربعة االنتقائية:

o :اإلفراج الفوري  القناة الخضراء 
o :التدقيق بعد التخليص  القناة الزرقاء 
o :الوثائقالتحقق من صحة  القناة الصفراء  
o :والفحص المادي  الوثائقالتحقق من صحة  القناة الحمراء 

x ؛ إما في مستوردفي هذه المرحلة، يتم تخليص البضائع عبر الجمارك وتحميلها لنقلها بالوسيلة التي يختارها ال
 الشاحنات أو بواسطة السكك الحديدية إلى رواندا. 

 
 ل إشعار بوصول البضائع: إرسا3المرحلة 
x دود لى الحستصل الشحنة إلى الحدود الرواندية ويتم تقديم "إشعار بوصول البضائع" عند نقطة التفتيش ع

 الرواندية. 
 

 : إرسال وثائق االستيراد وتسديد ضرائب االستيراد4المرحلة 
x ي بعض فلحاجة سيتم تخزين البضائع في المخازن الجمركية ريثما يتم التحقق من صحة كل الوثائق. قد تدعو ا

 الحاالت إلى فحص البضائع. 
 

 : تسديد رسوم المخازن واالستحصال على إشعار بمغادرة البضائع5المرحلة 
x  يجب تسديد  اإلفراج عن البضائع،سيتمكن العميل/المستورد من استالم البضائع من المخزن الجمركي. وقبل

 رسوم المناولة مقابل وضع البضائع في المخازن قبل إصدار البضائع.
 

 : اإلفراج عن البضائع6المرحلة 
x .يجب على المستورد/العميل الحصول على مذكرة خروج البضائع قبل اإلفراج عن البضائع 

 

  مرحلة العملية = 
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 المعلومات:يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لمزيد من 
https://businessprocedures.rdb.rw/procedure/151/46/step/174?l=en 

 36وقت االنتظار وتكاليف عملية االستيراد الشاملة  7.3
 10الجدول وفقا  للبنك الدولي، فإن  الوقت والتكاليف التي يتحملها المستورد بشأن شحن البضائع المعيارية موضحة في 

 أدناه:
 

 : وقت االنتظار وتكاليف عملية االستيراد الشاملة10الجدول 

وقت االنتظار  إجراء االستيراد الرقم
 )بالساعات(

التكلفة )بالريال 
 السعودي(

 454 48 الوثائقإعداد  1
 1,057.5 74 التخليص والتفتيش الجمركي 2

 1,511.5 122 اإلجمالي:
 
 وثائق االستيراد الرئيسية   .8

 جدول موجز لوثائق االستيراد الرئيسية 8.1

 37وثائق إلزامية  8.1.1

 أدناه.  1الجدولثمة ست وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى رواندا. وقد تم تلخيصها في 
 

 رواندا –: الوثائق اإللزامية لالستيراد 11الجدول 
 

 الوثيقة #
يتم 

الحصول 
 عليها من

يتم 
الحصول 
عليها من 
 أجل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

وثيقة نقل/بوليصة  1
 شحن/فاتورة الشحن

شركة 
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الجمارك الشحن

فاتورة تجارية )فاتورة  2
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الجمارك الُمصدر المستورد( 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الجمارك الُمصدر قائمة التعبئة  3

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الجمارك الجمارك نموذج اإلعالن الجمركي  4

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الجمارك الُمصدر شهادة المنشأ 5

رقم التعريف الضريبي  6
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الجمارك الُمصدر الخاص بالمستورد

 مالحظة:
 السلع الُمعمرة،  - 5التعبئة،  – 4منتجات األغذية، - 3المواد الكيميائية والبوليمرات،  - 2مواد البناء،  - 1

                                                   
 2019ممارسة أنشطة األعمال لسنة  36
 الدليل التجاري الدولي لصادرات الواليات المتحدة 37

https://businessprocedures.rdb.rw/procedure/151/46/step/174?l=en
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 المنسوجات – 9المنتجات الصيدالنية،  - 8 ،المعادن النفيسة والمجوهرات - 7المعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6

 38الوثائق اإلضافية  8.1.2
 ثمة عدد من الوثائق اإلضافية تُطلب بشكل عام ألغراض التخليص الجمركي. وفي ما يلي تفاصيلها: 

 
 رواندا - : الوثائق اإلضافية لالستيراد12الجدول 

 الوثيقة #
يتم 

الحصول 
 عليها من

يتم 
الحصول 
عليها من 
 أجل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الجمارك الجمارك شهادة الفحص 1

ترخيص  2
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الجمارك الجمارك  االستيراد/تصريح خاص 

شهادة الصحة/الصحة  3
       9   الجمارك الُمصدر النباتية 

شهادة الهيئة الوطنية  4
  9        الجمارك الُمصدر لألدوية

 مالحظة:
 سلع الُمعمرة، ال - 5التعبئة،  – 4منتجات األغذية، - 3المواد الكيميائية والبوليمرات،  - 2مواد البناء،  - 1
 المنسوجات – 9ة، المنتجات الصيدالني - 8 ،المعادن النفيسة والمجوهرات - 7المعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6

 

 نظرة عامة على الوثائق  8.2
 39وثيقة نقل /بوليصة شحن 8.2.1

 تكون بوليصة الشحن وفق تعريف مركز التجارة الدولية بمثابة:
x تحويل، ة قابل للد ملكيإيصال، حيث يقر ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة، وتكون بمثابة دليل على عقد النقل. مستن

، قبولة"حيث يتم تسليم البضائع عن طريق تسليم بوليصة الشحن، شريطة أن تكون الشحنة قد نقلت "بصورة م
 وإجراء جميع التصديقات التالية بصورة صحيحة. 

  

 : عينة بوليصة الشحن البحري5ة الصور

                                                   
 منظمة التجارة العالمية 38
 وليةمركز التجارة الد 39
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 40فاتورة تجارية  8.2.2

x  تُستخدم تلك لبائع.اتُعتبر الفاتورة التجارية بمثابة بوليصة البضائع المشتراة والتي تُقدم إلى المشتري من قبل 
رسوم للمعرفة ا قييمهاالفواتير غالبا  في التجارة األجنبية إذ تسمح للحكومة بتحديد القيمة الفعلية للبضائع عند ت

 الجمركية.

 

 : عينة الفاتورة التجارية6الصورة 

 41نموذج اإلعالن الجمركي  8.2.3

 

 : نموذج اإلعالن الجمركي7الصورة 

 

 قائمة التعبئة42 8.2.4

x  ى يرادها إلتم استيتُعتبر قائمة التعبئة وثيقة تفصيلية توضح كل المنتجات وتفاصيل التعبئة الواردة في كل شحنة
 رواندا. 

 43شهادة المنشأ  8.2.5

x امل أو ليها بالكتحصل عوفقا  لغرفة التجارة الدولية، تُعتبر شهادة المنشأ وثيقة تُثبت أن البضائع المستوردة تم ال
 انتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في دولة ما. 

                                                   
 ليندين  40
 البوابة التجارية لرواندا 41
 البوابة التجارية لرواندا 42
 غرفة التجارة الدولية 43
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 عينة -: شهادة المنشأ 8الصورة 

 44ترخيص/تصريح االستيراد  8.2.6

x  معنية.ومية الالمستوردون إلى إذن أو تصريح مسبق من الجهات الحكالستيراد البضائع الخاضعة للرقابة، يحتاج 

  

 نموذج -: تصريح استيراد 9 الصورة

 45شهادة الصحة/الصحة النباتية  8.2.7

x رة. تصدر السيط تهدف الشهادة الصحية لحماية صحة اإلنسان وسالمته واإلبقاء على معامالت التجارة الدولية تحت
 دى الدولةاتات لحماية النباتات لدى الدولة الُمصدرة لصالح منظمة حماية النب شهادة الصحة النباتية عن منظمة

 المستوردة. 

  

 : عينة شهادة الصحة النباتية 10الصورة 

 أهم الجهات الحكومية المشاركة في االستيراد .9
 أهم الجهات الحكومية المشاركة في عملية استيراد جميع أنواع المنتجات  9.1

الحكومية المشاركة في عملية االستيراد في رواندا وذلك بغض النظر عن أنواع المنتجات. وثمة هناك عدد من الجهات 
 الجدول.3ملخص لهذه الكيانات أو الوكاالت إلى جانب أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية في الجدول 

 : أهم الجهات الحكومية المشاركة في االستيراد13الجدول  

                                                   
 الجمارك األمريكية وحماية الحدود 44
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 45
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 الموقع اإللكتروني الدور أهم الجهات الحكومية

مسؤولة عن تطوير سياسة التجارة في رواندا،  x وزارة التجارة والصناعة
 www.minicom.gov.rw بما في ذلك االستيراد والتصدير

مسؤول عن تسهيل كل العمليات التجارية  x مجلس تنمية رواندا
 وتعزيز فرص االستثمار للمستوردين.

/https://rdb.rw 

المعهد الوطني لإلحصاء في 
 رواندا

x  إحصاءات مسؤول عن تقديم معلومات عن
 التجارة في رواندا.

http://www.statistics.go
/v.rw 

 هيئة اإليرادات في رواندا
x  مسؤولة عن جمع الرسوم الجمركية واإلشراف

على عملية االستيراد، بما في ذلك التخليص 
 الجمركي وتفتيش الواردات على الحدود.

https://www.rra.gov.rw 

 مجموعة شرق إفريقيا

x  هي المنظمة الحكومية الدولية اإلقليمية لدول
 شرق إفريقيا التي تقع في اتحاد جمركي واحد. 

x  يوفر اإلطار القانوني لتشكيل منطقة جمركية
واحدة تضم كال  من بوروندي وكينيا ورواندا 

 السودان وتنزانيا وأوغندا.وجنوب 

/https://www.eac.int 

 

 الجهات الحكومية المشاركة في عملية استيراد أنواع معينة من المنتجات 9.2
هناك عدد من الجهات الحكومية المشاركة في عملية االستيراد في رواندا وذلك بحسب أنواع المنتجات أو الصناعات. يتم 
عرض قائمة بالهيئات أو الجهات الرئيسية إلى جانب المعلومات مثل أنواع الصناعة / المنتجات التي تتعامل معها ودورها 

 .14الجدول ة في في عملية االستيراد ومواقعها اإللكتروني

 

 

 

 

 : الجهات الحكومية المشاركة في االستيراد للصناعات المحددة14الجدول 

 الموقع اإللكتروني الوظيفة/الدور المنتج/الصناعة الجهة الحكومية

 المنتجات الدوائية وزارة الصحة
x  مسؤولة عن تطوير المعايير وتنظيمها

في ما يتعلق بالمنتجات الدوائية 
 والصيدالنية. 

http://www.sante.gov.
/mr/ar 

وزارة الزراعة والثروة 
 الحيوانية

الزراعة وتربية 
 الحيوانات

x  مسؤولة عن تطوير المعايير وتنظيمها
في ما يتعلق بالزراعة وتربية 
على الحيوانات والصناعات القائمة 

 الثروة الحيوانية

http://www.agriculture
/gov.mr. 

المؤسسة الوطنية في رواندا التي تتول ى  x كل المنتجات مجلس معايير رواندا
https://www.rsb.gov.rتحديد األنشطة المتعلقة بالمعايير 

http://www.minicom.gov.rw/
https://rdb.rw/
http://www.statistics.gov.rw/
http://www.statistics.gov.rw/
https://www.rra.gov.rw/
https://www.eac.int/
https://www.rsb.gov.rw/index.php?id=8
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وتقييمات التطابق وخدمات القياس في 
 رواندا وتطويرها وتنفيذها.

w/index.php?id=8 

 

 الوكاالت الرئيسية المعنية بالمعايير وإجراءات االعتماد التي تطبقها  .10
 الوكاالت المعنية بالمعايير وفقاً للصناعة 10.1

 : الوكاالت الرئيسية المعنية وفقاً للصناعة15الجدول 

 الرقم
 التسلسلي

اسم الوكالة المعنية 
 رابط الموقع اإللكتروني 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بالمعايير

وزارة الزراعة  1
        9   والثروة الحيوانية

   9     9   وزارة الصحة  2

  9 9 9 9 9 9 9 9 9 مجلس معايير رواندا 3

 مالحظة:
المعدات  - 6لُمعمرة، االسلع  - 5التعبئة،  – 4منتجات األغذية، - 3 المواد الكيميائية والبوليمرات، - 2مواد البناء،  - 1

 المنسوجات – 9المنتجات الصيدالنية،  - 8المعادن النفيسة والمجوهرات،  - 7الثقيلة واإللكترونيات، 

 

 

 

 

 46مجلس معايير رواندا  10.2

موجب ب وتم إنشاؤها واندا،ريُعتبر مجلس معايير رواندا الهيئة الرئيسية التي تُعنى بالمسائل ذات الصلة بالتوحيد القياسي في 
ه وتشغيله لتحديد مهمة مجلس معايير رواندا وطريقة تنظيم 28/06/2013بتاريخ  50/2013تشريع حكومة رواندا رقم 

يفية صقات التعرع الملمعايير وتقييم التطابق ومنح شهادات المنتجات واالعتماد ووضلتأدية كل األنشطة المتعلقة بتطوير ال
لة تحندا الواللوائح الفنية وخدمات القياس في البالد. عالوة على ذلك، إن ها الهيئة الحكومية الوحيدة في روا ديد المعايير ُمخو 

 لوطني. علىستوى ام معاييرها إليها العتمادها على المالوطنية، وبالتالي، يجب على كل المؤسسات العامة والخاصة تقدي
ة ير المجموعل معايالمستوى اإلقليمي، تعد رواندا عضوا  في لجنة اإلدارة الفنية لمعايير مجموعة شرق إفريقيا وتطبق ك

 ية.واندلراالمعتمدة ضمن نطاق النظام التنظيمي الرواندي. وتُنشر هذه اللوائح والقوانين في الجريدة الرسمية 
 

 47عملية التصديق على المنتج في رواندا )تقييم التطابق(  10.2.1

وجودتها  صائصهافي رواندا، يجب أن يمتثل كل منتج لمعايير معينة ويخضع لتقييم للتأكد من أن سمات حالة البضائع وخ
منتجات يل والمتوافقة مع المعايير المعمول بها. يشمل النطاق األطعمة والمشروبات ومواد البناء ومستحضرات التجم

 لى المنتج. ع( تُعرض S-Markيع المنتجات الُمعتمدة عالمة تقييس )الورقية والمنتجات الصناعية األخرى. وتُمنح جم
 

                                                   
 منظمة التجارة العالمية 46
  مجلس معايير رواندا 47

https://www.rsb.gov.rw/index.php?id=8
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 تقديم الطلب ودفع الرسوم :1المرحلة 
x ا. رواند يجب على مقدم الطلب ملء استمارة الطلب الالزمة للمنتج الذي يعتزم تسجيله في مجلس معايير

 عالوة على ذلك، يجب عليه تقديم كل الوثائق التكميلية. 
x ب على  مقدم الطلب تسديد كل الرسوم المرتبطة لتسجيل المنتج في مجلس معايير رواندا وسيتوج 
x عايير علىذه المالذي سيوفر قائمة مفصلة بالمعايير التي يجب أن تمتثل لها المنتجات. ويمكن االطالع على ه 

د من لمزي ليموقع المجلس اإللكتروني أو في الجريدة الرسمية. يمكن للمصدر السعودي زيارة الرابط التا
 المعلومات:

https://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/National_Standar
ds_2018.pdf 

 
 تقييم الطلب :2المرحلة 
x ن يد مء تدقيق على المنتجات المذكورة في الطلب وستشمل العملية أخذ عينات إلجراء المزسيتم إجرا

 قد يطلب مجلس معايير رواندا تقديم وثائق إضافية.االختبارات عليها. 
 

 : أخذ عينات من المنتج واختباره 3المرحلة 
x نفيذ تلعميل اجعة. سيتعين على سيتول ى المجلس إجراء اختبار على المنتج وإصدار تقرير إلى العميل للمرا

 اإلجراءات التصحيحية )إذا لزم األمر(. 
x  .في هذه المرحلة، يتم تشكيل لجنة مستقلة لدراسة نتائج التقرير 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (S-Mark: الحصول على شهادة منتج )11الصورة 

 
 : يتم تسجيل المنتج4المرحلة 

3 

 تقديم الطلب ودفع الرسوم

2 1 

4 

أخذ عينات من 
 المنتج واختباره

 يتم تسجيل المنتج

   مرحلة العملية =

 تقييم الطلب

 (S-Markعملية منح شهادات المنتجات بالصور )

https://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/National_Standards_2018.pdf
https://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/National_Standards_2018.pdf
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x  ة. بمجرد لمطابقاستقوم اللجنة المستقلة بدراسة نتائج تقرير مجلس معايير رواندا قبل أن تقرر إصدار شهادة
اندا على ( من مجلس معايير روS-Markالموافقة، سيتم إصدار شهادة المطابقة وسيتم وضع عالمة تقييس )

 المنتج.
x .وبعد  بعد إصدار الشهادات، سيظل المنتج خاضعا  للمراقبة في السوق لضمان عدم حدوث أي انتهاكات

 عامين، يجب إخضاع كل المنتجات لعملية منح شهادات أخرى. 

  48وزارة الزراعة والثروة الحيوانية  10.3

 شر مع هيئةشكل مباسيتعامل المستوردون بتنظيم الزراعة وتربية المواشي.  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مسؤولة عن
لمنتجات ( في الشؤون التي تتعلق باستيراد اRALISخدمات فحص وإصدار الشهادات للزراعة والماشية في رواندا )

مفترض أن من ال لسلع ذات المصدر الحيواني. يتولى هذا القسم مسؤولية التنسيق الشامل لكل الوظائف التيالزراعية وا
 ا في رواندا لتدابير( مثل إنفاذ قانون صحة النبتة واألنظمة التابعة لهNPPSتؤديها الخدمات الوطنية لوقاية النباتات )

طر اآلفات يل مخامراض النباتية والمراقبة والتشخيص وإجراء تحلالصحة النباتية الالزمة للتجارة ومراقبة اآلفات/األ
لقوانين لك إنفاذ اذما في والتفتيش وإصدار الشهادات. ستوف ر أيضا  هذه الهيئة خدمات إصدار الشهادات للمنتجات الحيوانية، ب
، هي لى ذلكة. باإلضافة إالصحية ورصد األمراض الحيوانية ومراقبتها وفحص الحيوانات وإصدار الشهادات ذات الصل

ت حول معلوماتساهم في نص قانون الكيماويات الزراعية وتنفيذه. يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على مزيد من ال
 استيراد البذور/مواد الزراعة إلى رواندا في الرابط المبين أدناه:

https://www.minagri.gov.rw/fileadmin/user_upload/documents/ALICS/The_Protocols_for_im
porting_Plants_or_Planting_material_into_Rwanda._03_May_2016.pdf 

  49ات عملية االستيراد والتخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في روانداإجراء 10.3.1

جب ندا. لكن يلى رواتعمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مع وكاالت أخرى لتطوير عملية استيراد المنتجات الغذائية إ
يحصل  جن. يجب أنالدوا التنب ه إلى اختالفات طفيفة عند استيراد المنتجات الغذائية المختلفة، مثل األسماك أو الماشية أو

يين ين السعودونوصي المصد رصادرا  عن مجلس رواندا للزراعة. المنتجات تقريبا  المستورد على تصريح استيراد لكل 
راد ا قبل استيمول بهبالتواصل مع مجلس رواندا للزراعة للتأكد من أن  كل الخطوات التي يت بعونها تمتثل لإلجراءات المع

 لمعلومات:المنتجات الغذائية إلى رواندا، أو يمكنهم زيارة الرابط التالي لمزيد من ا
=https://rwandatrade.rw/objective/search?l=en&embed=&flt_1=2&flt_2=&flt_4 

البحر  هم عن طريقنتجاتمتوردين شحن تُت بع العملية أدناه عند استيراد المنتجات الُمصن عة مباشرة  إلى رواندا. يمكن للمس 
ب علي خطوات باع بعض الهم ات  واستالمها في ميناء مومباسا )كينيا( أو ميناء دار السالم )تنزانيا(. في هذه الحالة، سيتوج 

لة على الرابط الموضح أدناه:  اإلضافية الُمفص 
=https://rwandatrade.rw/objective/search?l=en&embed=&flt_1=2&flt_2=&flt_4  

 : التعاقد مع وكيل تخليص1المرحلة 
x لى ئعهم إسيتعين على المستوردين تعيين وكيل معتمد من قبل هيئة إيرادات رواندا من أجل استيراد بضا

ال رواندا. سوف يقوم وكيل التخليص بمعالجة كل عمليات التخليص الجمركي والخطوات الخاصة بإدخ
ن في تخزي جز مساحاتالبضائع إلى رواندا. عالوة  على ذلك، سيحصل الوكيل على كل الشهادات الالزمة ويح

جستيات واللو المخازن وينظ م عملية تسديد كل الرسوم المطبقة ويرسل إشعارا  إلى موظفي الجمارك والحدود
 في المركز الحدودي أو المطار أو الميناء. 

x واندا ررادات يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على قائمة وكالء التخليص الجمركي الُمعتمدين من هيئة إي
 الرابط المبين أدناه: في

https://www.rra.gov.rw/index.php?id=266 
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https://www.minagri.gov.rw/fileadmin/user_upload/documents/ALICS/The_Protocols_for_importing_Plants_or_Planting_material_into_Rwanda._03_May_2016.pdf
https://www.minagri.gov.rw/fileadmin/user_upload/documents/ALICS/The_Protocols_for_importing_Plants_or_Planting_material_into_Rwanda._03_May_2016.pdf
https://rwandatrade.rw/objective/search?l=en&embed=&flt_1=2&flt_2=&flt_4=
https://rwandatrade.rw/objective/search?l=en&embed=&flt_1=2&flt_2=&flt_4=
https://www.rra.gov.rw/index.php?id=266
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 : تخليص البضائع المشحونة برسم األمانة2المرحلة 
x ستدعي نت(. يعندما تصل الشحنة إلى رواندا، يجب تقديم إعالن إلى وكالة الجمارك الرواندية )عبر اإلنتر

(. S-Mark)تقييس اإلعالن توفير الوثائق التالية: الفاتورة وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ وترخيص عالمة ال
 تقتضي بعض الحاالت توفير شهادة تحليل )نتائج التحليل المخبرية(.

x  .ب على المستورد دفع كامل الرسوم الجمركية والضرائب  يتوج 
x قيمة في رة، السيقوم موظف الجمارك بتقييم نهائي للقيمة المعلنة للشحنة برسم األمانة، ويعدل، عند الضرو

 اإلعالن، ما قد يؤدي إلى تباين في قيمة الضريبة المستحقة. 
 
 

 : يتحقق مجلس معايير رواندا من صحة المعلومات3المرحلة 
x المنتج  ذا كانإدة في وثائق االستيراد مع رقم الحاوية. سيضمن مجلس معايير رواندا تطابق المعلومات الوار

على  (، فسيتم تخليص البضائع. ولكن إذا لم يكن حائزا  S-Markحائزا  على ترخيص عالمة التقييس )
 ترخيص عالمة التقييس 

(S-Markمسبقا ، فستخضع البضائع لمزيد من االختبارات وسيتم إرسال عينة إلى مقر مجلس مع )دا وانايير ر
 الرئيسي إلجراء تحاليل إضافية. 

x لنتائج. انتظار سيتم االحتفاظ بكل البضائع في المخازن الجمركية إلى حين أخذ العينات من كل البضائع في ا 
 

 : اإلفراج عن البضائع إلى المستورد4المرحلة 
x مانة رسم األسيمنح الضابط المسؤول في مجلس معايير رواندا موافقته ُمعلنا  نجاح عملية تخليص الشحنة ب

 لواحد. اتروني ووثائق االستيراد؛ فيختم البيان ويصادق على ملف التعريف في نظام النافذة الجمركية اإللك
x ب عليه تسلي ول على ة للحصمها إلى المخازن الجمركيبعد ذلك، سيتلق ى المستورد مذكرة الخروج التي سيتوج 

 سلعه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رسم توضيحي لعملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية المستوردة12الصورة 

4 

التعاقد مع وكيل 
 تخليص
  

تخليص البضائع 
المشحونة برسم 

 األمانة
  

تحقق مجلس 
معايير رواندا من 
 صحة المعلومات

  

اإلفراج عن 
 البضائع

 = مرحلة العملية 
  

3 1 2 

 رسم توضيحي لعملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في الميناء

 

9 

$
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 ح أدناه:الموض لمزيد من المعلومات عن عملية استيراد المنتجات الُمصن عة، يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط
https://rwandatrade.rw/procedure/307?l=en 

 

  50وزارة الصحة  10.4

ة العامة لمديريتشرف وزارة الصحة الرواندية على الصناعة الطبية والصيدالنية في رواندا. سيتعامل المستوردون مع ا
 تصاريحارة الصحة للحصول على تأشيرة استيراد المنتجات الصيدالنية ولخدمات الصحة السريرية والعامة في وز

عظم ليص، وفي مكيل تخواستيرادها. بالنسبة إلى كل األدوية والمنتجات الطبية التي يتم استيرادها إلى رواندا، يجب تعيين 
ب االستحصال على تأشيرة استيراد محددة. باإلضافة إلى ذلك، ستخضع كل  ابقة لضمانم مطييالمنتجات لتق الحاالت، سيتوج 

 دا.ة إلى روانصيدالنييرجى زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول استيراد المنتجات الالسالمة العامة. 
l=enhttps://rwandatrade.rw/procedure/508/step/466? 

  51عملية استيراد المنتجات الصيدالنية  10.4.1

 : الحصول على تأشيرة استيراد1المرحلة 
x إلى  دالنيةيجب على كل المستوردين/العمالء الحصول على تأشيرة استيراد من أجل استيراد المنتجات الصي

وم د الرسرواندا. تبدأ هذه العملية بإرسال رسالة إلكترونية لطلب الحصول على تأشيرة استيراد وتسدي
تجات جيل المنووثيقة تُثبت تس التالية )نسخ أصلية( مطلوبة: فاتورة أوليةالوثائق المرتبطة بها. ستكون 

هادة شدولية أو يير الالصيدالنية ووثيقة تُثبت االمتثال لممارسات التصنيع الجيدة ووثيقة تُثبت االمتثال للمعا
ISO  أوCE  .وشهادة المطابقة أو اختبارات مراقبة الجودة وإيصال دفع رسوم التحقق 

 : الحصول على ترخيص االستيراد2المرحلة 
x  ب ل كتقديم  على كل المستوردين والعمالء تقديم طلب للحصول على ترخيص االستيراد المناسب. يمكنيتوج 

مية ات التنظيلمعلوماالطلبات وتسديد كلفتها إلكترونيا  من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة )نظام إدارة 
 الصيدالنية(. 

x ة بئة وشهادة التعنتجات الصيدالنية( والفاتورة وقائمستكون الوثائق التالية مطلوبة: تأشيرة االستيراد )الم
 المطابقة 

 أو اختبارات مراقبة الجودة.
 

 : التعاقد مع وكيل تخليص3المرحلة 
x لى ئعهم إسيتعين على المستوردين تعيين وكيل معتمد من قبل هيئة إيرادات رواندا من أجل استيراد بضا

ال رواندا. سوف يقوم وكيل التخليص بمعالجة كل عمليات التخليص الجمركي والخطوات الخاصة بإدخ
ن في تخزي جز مساحاتالبضائع إلى رواندا. عالوة  على ذلك، سيحصل الوكيل على كل الشهادات الالزمة ويح

جستيات واللو المخازن وينظ م عملية تسديد كل الرسوم المطبقة ويرسل إشعارا  إلى موظفي الجمارك والحدود
 في المركز الحدودي أو المطار أو الميناء. 

x واندا ررادات يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على قائمة وكالء التخليص الجمركي الُمعتمدين من هيئة إي
 الرابط المبين أدناه: في

https://www.rra.gov.rw/index.php?id=266 
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 : استيراد المنتجات الصيدالنية13الصورة 

 : تخليص البضائع المشحونة برسم األمانة 4المرحلة 
x جب توفير نت(. يعندما تصل الشحنة إلى رواندا، يجب تقديم إعالن إلى وكالة الجمارك الرواندية )عبر اإلنتر

 الوثائق التالية للبيان: فاتورة وقائمة تعبئة وترخيص استيراد. 
x  .ب على المستورد دفع كامل الرسوم الجمركية والضرائب  يتوج 
x قيمة في رة، اللمعلنة للشحنة برسم األمانة، ويعدل، عند الضروسيقوم موظف الجمارك بتقييم نهائي للقيمة ا

 اإلعالن، 
 ما قد يؤدي إلى تباين في قيمة الضريبة المستحقة. 

 
 : اإلفراج عن البضائع5المرحلة 
x  الستيراد. اوثائق وسيمنح الضابط المسؤول في الجمارك موافقته ُمعلنا  نجاح عملية تخليص الشحنة برسم األمانة

ب عليه تسليمها إلى المخازن الجمركيةبعد  على  للحصول ذلك، سيتلق ى المستورد مذكرة الخروج التي سيتوج 
 سلعه.

 لمزيد من المعلومات عن عملية استيراد المنتجات الصيدالنية، يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط الموضح أدناه:
https://rwandatrade.rw/procedure/508?l=en 

 

 52الوثائق الرئيسية الضرورية وأوقات االنتظار والتكاليف   10.4.2

المطلوبة  إن  عملية استيراد المنتجات الصيدالنية موض حة في الرسم التوضيحي أعاله. يمكن العثور على الوثائق الرئيسية
وأوقات االنتظار والتكاليف ذات الصلة مباشرة  على البوابة التجارية لرواندا. لمزيد من المعلومات عن المنتجات 
الصيدالنية، يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط الموضح أدناه: 

rw/procedure/508?l=enhttps://rwandatrade. ولمزيد من المعلومات عن المنتجات الُمصن عة، يمكن للمصدرين .
 . https://rwandatrade.rw/procedure/307?l=enالسعوديين زيارة الرابط الموضح أدناه: 
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4 
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 رواندا -التعريفية لوائح التعبئة والملصقات  .11
 53صناعة األغذية   11.1

 الجهة التنظيمية للصناعة  11.1.1

فة على امتثال المنتجات الغذائية لمتطلبات وضع الملصقا المات ريفية والعت التعيُعتبر مجلس معايير رواندا السلطة الُمشرِّ
 ذات الصلة 

 في رواندا. 

 متطلبات الُملصقات التعريفية 11.1.2

نتهاء ااج وتاريخ اإلنت يجب أن تشمل المنتجات الغذائية عالمة تشير إلى طبيعة المنتج ومكوناته وكميته، باإلضافة إلى مكان
يلي مثال  سية. في ماالفرن صالحيته. يجب أن تُكتب دوما  الملصقات التعريفية باللغة الكينية الرواندية و/أو اإلنجليزية و/أو

 أن تتضمنها الملصقات التعريفية في رواندا. على المعلومات التي يجب 
 : متطلبات الملصقات التعريفية للمنتجات الغذائية في رواندا16الجدول 

 المعلومات المطلوبة الفئة الرقم
 اسم المنتج 1

 
 
 

اللغات الرسمية: الكينية الرواندية واإلنجليزية 
 والفرنسية

 

 اسم الُمصن ع وعنوانه 2
 دولة المنشأ 3
 صافي المحتويات / الوزن الصافي  4
نات  5  الئحة المكو 
 رقم الدفعة  6
 تاريخ التصنيع وانتهاء الصالحية 7
 ظروف التخزين 8

 
مجلس  اصل معللحصول على معلومات حول استيراد المنتجات الغذائية إلى رواندا، يرجى من المصدرين السعوديين التو

 معايير رواندا. 
 

 54صناعة مستحضرات التجميل  11.2

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.2.1

فة على امتثال مستحضرات التجميل لمتطلبات وضع الملصقات يفية التعر يُعتبر مجلس معايير رواندا السلطة الُمشرِّ
 والعالمات ذات الصلة في رواندا.

 متطلبات الُملصقات التعريفية  11.2.2

ين مستحضرات التجميل إلى رواندا، يرجى من المصدرين السعوديللحصول على معلومات حول متطلبات استيراد 
 التواصل مع مجلس معايير رواندا.
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 لي لصادرات الواليات المتحدةالدليل التجاري الدو 54
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 الصناعات الصيدالنية 11.3

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.3.1

فة على امتثال المنتجات الصيدالنية لمتطلبات وضع الملص تعريفية قات اليُعتبر مجلس معايير رواندا السلطة الُمشرِّ
 والعالمات ذات الصلة في رواندا. 

  55متطلبات الُملصقات التعريفية  11.3.2

نية في رواندا على يمكن العثور على القوانين والمتطلبات الخاصة بوضع الملصقات التعريفية على المنتجات الصيدال
 الموقع اإللكتروني لمجلس معايير رواندا. في ما يلي ملخص للمتطلبات:

 : متطلبات الملصقات التعريفية للمنتجات الصيدالنية17الجدول 

 المعلومات المطلوبة الفئة الرقم
 اسم المنتج 1

اللغات الرسمية: الكينية الرواندية واإلنجليزية 
 والفرنسية

المكونات النشطة وكمية كل ٍّ منها، مع الئحة  2
 بيان بصافي المحتويات.

 رقم الدفعة الُمعي نة للمنتجات 3
 تاريخ انتهاء الصالحية  4
 اآلثار السلبية 5

6 
ظروف التخزين الموصى بها أو التدابير 
 الوقائية لكيفية التعامل مع المنتجات التي قد

 تكون ضرورية

اسم الُمصن ِّع أو الشركة المسؤولة عن طرح  7
 الدواء في السوق وعنوانها 
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