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إخالء مسؤولية
أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" دليل إجراءات االستيراد في إطار أعمال النشر املستمرة التي تقوم بها عن دول
العالم .إن الغرض من هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها ،ومتطلبات الوثائق ،ومساهميها ،وغير ذلك
ا
بناء على املعلومات املتاحة .ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخص ي ،وال تتحمل "الصادرات السعودية" أي عواقب ناتجة عن
فهم أو تفسير أي جزء من هذا الدليل .وبشكل عام ،فإن املعلومات ّ
املبينة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة .كما

نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث عن إجراءات وعمليات االستيراد ومتطلباته.
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 .1لمحة عن بيئة العمل
 1.1سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

1

احتلت الصين املركز السابع والثمانين في سهولة ممارسة أنشطة األعمال من بين دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن
البنك الدولي .ويستند هذا التصنيف إلى عدة معايير أساسية موضحة في الجدول  1أدناه.
الجدول  1تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة األعمال 2018
رقم
متسلسل
1

بدء النشاط التجاري

تصنيف ممارسة أنشطة األعمال
2018
93

2

استخراج تراخيص البناء

172

3

الحصول على الكهرباء

98

4

تسجيل امللكية

41

5

الحصول على االئتمان

68

6

حماية املستثمرين األقلية

119

7

دفع الضرائب

130

8

التجارة عبر الحدود

97

9

إنفاذ العقود

5

10

تسوية حاالت اإلعسار

56

 1.2بيئة العمل

املوضوعات

2

ّ
قد تشكل االختالفات الثقافية بين الناس والشركات تحديات للمصدرين السعوديين عند ممارسة األعمال في بلد أجنبي ،ولتسهيل ممارسة
ّ
املصدرين السعوديين فهم االختالفات الثقافية الكبيرة بين اململكة العربية السعودية والصين ،ويجب عليهم
األعمال عبر الحدود ،يجب على

ا
أيضا وضع استراتيجية الستيعاب تلك االختالفات.

ومن الهام بناء العالقات وتطويرها عند ممارسة أنشطة األعمال في الصين ،ويمكن للمصدرين السعوديين تكوين هذه العالقات من خالل
حضور فعاليات التعارف والتواصل مع االتحادات الصناعية .وبعد تحديد أي موعدُ ،ينصح املصدرون السعوديون بالحضور في املوعد املحدد
أو قبله ،إذ أن الدقة في املواعيد من الصفات الهامة التي ينبغي التحلي بها عند ممارسة أنشطة األعمال مع بيوت األعمال الصينية.

 1ممارسة أنشطة األعمال
 2المفوض التجاري الكندي
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اللغة اإلنجليزية منتشرة ا
جدا في الصين ،ولكن ُينصح املصدرون السعوديون قبل السفر بطباعة بطاقات العمل باللغة اإلنجليزية على أحد
الوجهين وبلغة املاندرين على الوجه اآلخر.
يتحدث العديد من رجال األعمال الصغار في الصين لغة املاندرين ،لذا ُينصح املصدرون السعوديون باالستعانة بمترجم فوري لضمان الدقة
في نقل الرسالة باللغة األخرى .يمكن للمصدرين السعوديين االطالع على قائمة باملترجمين /املترجمين الفوريين في الصين على الرابط املوضح
أدناه:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/606657/List_of_translators_and_interpr
eters_in_China.pdf
ُ
تقديم الهدايا جزء مهم من ممارسات األعمال في الصين ،وفي العادة ،تقدم هدية كبيرة لرئيس اللجنة في حال انعقاد اجتماع مع مجموعة من
األفرادُ .وينصح املصدرون السعوديون بتقديم هدايا مميزة ومرتبطة بالتراث السعودي ،إذ سيكون هذا نفس اختيار النظير الصيني ا
أيضا.
 1.2.1ساعات العمل

3

تختلف ساعات العمل العامة في الصين عن اململكة العربية السعودية ،إذ يجري العمل في األنشطة املختلفة في تواريخ وأوقات متباينة حسبما
ّ
املصدرين بمراجعة أوقات العمل مع الشريك التجاري قبل تحديد موعد
هو مبين أدناه في الجدول  .2وتنصح هيئة تنمية الصادرات السعودية
رحلة العمل.
جدول  2ساعات العمل في الصين
أيام العمل

ساعات العمل

من اإلثنين إلى الجمعة

ا
صباحا  5:00 -ا
مساء
8:30

 1.2.2المتطلبات اللازمة من المواطنين السعوديين للدخول إلى الصين
يمكن ألي مصدر سعودي ينوي زيارة شركائه التجاريين في الصين الحصول على تأشيرة رجال األعمال من خالل  3مكاتب تأشيرات تحددها
السفارة الصينية في الرياض .ويمكن للمصدرين السعوديين االتصال بهم والحصول على معلومات بخصوص إجراءات التأشيرة والوثائق
ّ
للمصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
املطلوبة والتكلفة .وللحصول على بيانات االتصال بتلك املكاتب ،يمكن
ِّ
/http://sa.china-embassy.org/eng/lsfw/2

Export.Gov 3
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 1.2.3جهات الاتصال الهامة للمواطنين السعوديين في الصين
أول جهة اتصال للمواطنين السعوديين في الصين هي السفارة السعودية ،ومقرها في بكين .تبدأ ساعات العمل في السفارة من الساعة  9ص
حتى الساعة  4م .وتقدم السفارة معلومات عن القواعد واللوائح السارية في الصين ،وتقدم خدمات أخرى للمواطنين السعوديين ،ويمكن
االتصال بها لحل أي مشكلة تواجه املصدرين السعوديين .ملزيد من املعلومات عن رئيس البعثة وبيانات االتصال وما إلى ذلك ،يمكن للمصدرين
السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/China/en/Pages/default.aspx
ويمكن للمصدرين السعوديين الحصول على الخدمات التي تقدمها السفارة من الرابط املوضح أدناه:
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/China/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx

 1.3البيئة المالية
تتولى اللجنة التنظيمية املصرفية املركزية في الصين مسؤولية تنظيم البنوك املحلية واألجنبية العاملة في الصين واإلشراف عليها ،وملزيد من
ّ
للمصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
املعلومات عن البنوك العاملة في الصين ،يمكن
ِّ
http://www.cbrc.gov.cn/showyjhjjindex.do
يمكن للمصدرين السعوديين استخدام خطابات االعتماد والتحصيل املستندي الستالم الدفعات املالية مقابل البضائع املصدرة إلى الصين.
وبصرف النظر عن الطريقة املستخدمة ،سيحتاج املصدر الصيني لطلب مبلغ بعملة أجنبية إلجراء املعاملة التجارية من اإلدارة العامة لصرف
ّ
للمصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
العمالت األجنبية .وملزيد من التفاصيل ،يمكن
ِّ
https://www.export.gov/article?id=China-Methods-of-Payment

 1.4البيئة القانونية
يستند النظام القانوني الصيني إلى النظام القانوني األملاني والنظام القانوني الفرنس ي بعد أن تم توفيقه مع الحاجات الصينية ،وهو معقد ا
جدا
ويشمل عدة هيئات لتطبيق القوانين على الصعيدين الدولي واملركزي .ملزيد من املعلومات عن التعويضات وعملية الفصل في النزاعات وهيكل
النظام القضائي ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
https://www.export.gov/article?id=China-Legal-Regime
ويمكن للمصدرين السعوديين االطالع على قائمة باملحامين في الصين على الرابط املوضح أدناه:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/644771/List_of_lawyers_in_China.pdf
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وفي عام  ،2018احتلت الصين املركز الخامس في إنفاذ العقود حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي .قد يستغرق حل
أي نزاع تجاري أمام محاكم الصين مدة تصل إلى  485ا
يوما مع تكلفة نسبتها  %15.1من مبلغ املطالبة (أي قد تكون التكلفة  15,100ريال سعودي
إذا كان مبلغ املطالبة  100,000ريال سعودي).4

 .2قواعد المنشأ
.2.1

قواعد المنشأ بين الصين والمملكة العربية السعودية

تجري مفاوضات في الوقت الحالي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي (ومن بينها اململكة العربية السعودية) بشأن اتفاقية التجارة الحرة

والتي من املأمول أن توسع من العالقات التجارية اإلقليمية الداخلية وتحررها 5 .وعلى الرغم من ذلك وبما أن اتفاقية التجارة لم تدخل حيز
التنفيذ حتى اآلن بين الكتلتين التجاريتين ،تطبق القواعد غير التفضيلية على ما تستورده الصين من اململكة العربية السعودية6.
7

 .2.1.1قواعد المنشأ غير التفضيلية  -الصين
تعد قواعد املنشأ املطبقة على الصادرات السعودية إلى الصين مشتقة من الئحة منشأ البضائع املصدرة واملستوردة لسنة  .2005قواعد املنشأ
الخاصة بأي منتج والتي يحدد على ضوئها دولة منشأ البضائع مبينة بإيجاز فيما يلي:
.1

تعتبر البضائع منشأة أو منتجة بالكامل في الدولة العضو املصدرة ،وبالتالي تصنف البضائع التالية على هذا النحو8:

املنتجات املعدنية واملوارد الطبيعية املستخرجة أو املستخلصة من أراضيها أو قاع البحر أو ما تحت قاع البحر؛

أ.

ب .املنتجات الزراعية املحصودة أو املنتجة في تلك الدولة؛
ج .الحيوانات املولودة والتي تم تربيتها في الدولة ،وكذلك منتجات الحيوانات التي تم تربيتها في الدولة بما في ذلك منتجات صيد
السمك وصيد الحيوانات؛
د.

منتجات صيد البحر وغيرها من املنتجات البحرية التي تستخلص من البحر باستخدام سفن هذه الدولة .وتشمل كذلك
املنتجات املعالجة واملستخرجة من هذه الحيوانات على متن السفن؛

ه .املواد املستخدمة التي تم تحصيلها في هذه الدولة ومناسبة الستعادة املواد الخام؛
و .النفايات والخردة الناتجة عن تصنيع عمليات التصنيع املنفذة هناك؛
ز.
.2

البضائع املستخرجة من املنتجات املشار إليها من (أ) إلى (ه)

إذا كانت البضائع مصنعة في دولتين أو أكثر ،تكون دولة املنشأ هي الدولة التي أحدثت التغييرات النهائية الجوهرية على املنتج9.

املعيار ا ألساس ي لتحديد ما إذا كانت هناك تغييرات جوهرية طرأت على املنتج هو لتحديد حدوث تغيير في تصنيف الرسوم

4تقرير ممارسة أنشطة األعمال ،البنك الدولي
 5شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الصينية
 6منظمة التجارة العاملية
 7لوائح بشأن منشأ البضائع املصدرة واملستوردة لسنة 2005
 8املادة  ،4لوائح بشأن منشأ البضائع املصدرة واملستوردة لسنة 2005
 9املادة  ،3لوائح بشأن منشأ البضائع املصدرة واملستوردة لسنة 2005
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الجمركية للمنتج نتيجة لألعمال التي تمت بالدولة 10.إذا لم يطرأ أي تغيير على تصنيف الرسوم الجمركية للمنتج ،تفرض القيمة
املضافة كمعيار حيث يجب أال تقل نسبة القيمة املضافة عن  %30من إجمالي قيمة املنتج11.

.3

يجب على كافة املصدرين السعوديين امللزمين بتقديم الوثائق التي تثبت دولة املنشأ ونقصد بذلك شهادة املنشأ أن يتقدموا بطلب
إلى مديرية املؤن التابعة لوزارة التجارة واالستثمار أو مكاتب الوزارة في املدن الكبرى للحصول على شهادة املنشأ.

 .3القيود التجارية
.3.1

القيود التجارية في الصين

هناك العديد من القيود التجارية التي تواجهها البلدان التي تتعامل مع بعضها البعض؛ وتشمل هذه القيود؛ القيود الجمركية وغير الجمركية.
بوجه عام ،فإن القيود التجارية للصين حسب ما فصلته وزارة التجارة واالستثمار باململكة املتحدة تشمل وجود ثقافة أعمال معقدة وحواجز
اللغة واملنافسة الشرسة من املؤسسات اململوكة للدولة التي تمتلك مكانة متميزة في السوق والعقبات البيروقراطية كالرشوة والفساد وإغالق
أجزاء كبرى من النظام االقتصادي في وجه املشاركة األجنبية الكاملة12.

الئحة مفصلة بالرسوم الجمركية املحددة والقيود غير الجمركية في البند  3.1.1و( 3.1.2على التوالي) فيما يلي أدناه:
 .3.1.1القيود الجمركية
القيود الجمركية املختلفة القائمة في الصين مبينة فيما يلي على النحو املذكور في نظام جمهورية الصين الشعبية بشأن الرسوم الجمركية
لالستيراد والتصدير.
 .3.1.1.1الرسوم الجمركية الأساسية (الرسوم الجمركية للدول الأكثر تفضيلا)
ُ
• تعد الرسوم الجمركية األساسية تعريفة تفرض على البضائع التي يتم نقلها عبر الحدود الدولية.
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• على النحو املبين في البند  ،2.1ولعدم وجود أي اتفاقية تجارة ثنائية قيد التنفيذ بين اململكة العربية السعودية والصين ،فإن
ً
الرسوم الجمركية للدول األكثر تفضيال ستطبق على الصادرات السعودية إلى الصين على النحو املصادق عليه بموجب املادة
 10من نظام جمهورية الصين الشعبية بشأن الرسوم الجمركية لالستيراد والتصدير.
• تحتسب الرسوم الجمركية على أساس قيمة التكلفة والتأمين والشحن املتعلقة بالبضائع املستوردة.
ً
تفضيال في الصين بما يقارب  %9.5وترتفع تلك املعدالت أو تنخفض ً
بناء على نوع
• متوسط معدل الرسوم الجمركية للدول األكثر
املنتج املستورد إلى الدولة14 .

• يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول معدالت الرسوم الجمركية املطبقة
على الفئات املختلفة للمنتجات.
( /http://hs.e-to-china.comيرجى إدخال وصف البضائع التي سيتم استيرادها أو رقم بند التعريفة الجمركية عند دفعها)

 10املادة  ،6لوائح بشأن منشأ البضائع املصدرة واملستوردة لسنة 2005
 11مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2014منظمة التجارة العاملية.
 12وزارة التجارة واالستثمار باململكة املتحدة
 13نظام جمهورية الصين الشعبية بشأن الرسوم الجمركية لالستيراد والتصدير
 14مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2014منظمة التجارة العاملية.
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 .3.1.1.2ضريبة القيمة المضافة
ا
ا
ق
• تخضع البضائع التي تدخل السو الصيني لالستهالك املحلي (سواء أكانت منتجة محليا أم مستوردة) لضريبة القيمة املضافة.
ُ
• تتولى اإلدارة العامة للضرائب مسؤولية تنظيم ضريبة القيمة املضافة ،وتحصل سلطات الجمارك الصينية الضرائب املفروضة

على البضائع املستوردة.
• معدل ضريبة القيمة املضافة العادية  ،%17ولكن يوجد خصم (يصل إلى  )%17حسب نوع املنتج .لذلكُ ،يرجى من املصدرين
السعوديين مراجعة معدل ضريبة القيمة املضافة للمنتج الذي ينوون تصديره.
ا
• تحسب ضريبة القيمة املضافة على البضائع املستوردة ا
بناء على قيمة التكلفة والتأمين والشحن مضافا إليها رسوم االستيراد.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
• وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى من
ِّ
/http://www.vatlive.com/vat-rates/international-vat-and-gst-rates
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 .3.1.1.3ضريبة (رسوم) الاستهلاك
ً
• الضرائب املحلية هي ضرائب غير مباشرة تفرض على املنتجات املصدرة واملصنعة محليا املصنفة كبضائع غير أساسية واملضرة

بالصحة العامة والبيئة واملنتجات كثيفة االستخدام للموارد .تعد مستحضرات التجميل والساعات أمثلة على البضائع التي
تحصل عليها الضريبة املحلية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يرجى من املوردين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول قائمة البضائع التي
تخضع لرسوم الضريبة املحلية واملعدالت املختلفة لرسوم الضريبة املحلية املفروضة.
( *https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s342_e.pdfيرجى االطالع على الصفحة  53الواردة في الجدول )3.4
17

 .3.1.1.4رسوم مكافحة الإغراق
• تفرض رسوم مكافحة اإلغراق على منتجات محددة مستوردة وذلك بهدف حماية الصناعات املحلية.
• يمكن للحكومة أن تفرض رسوم مكافحة اإلغراق على البضائع املستوردة إلى الصين عندما يكون سعر تصدير املنتجات أقل من
القيمة العادية وأثبتت التحقيقات وجود عالقة سببية بينها وبين الضرر الجسيم الذي يلحق بالصناعات املحلية.
• مزيد من املعلومات بشأن رسوم مكافحة اإلغراق في البند  4.1.1في هذا الدليل.
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات:
وباإلضافة إلى ذلكُ ،ويرجى من
ِّ
*http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/domesticpolicy/200502/20050200017435.html
18
 .3.1.1.5الرسوم التعويضية
ً
• تفرض الرسوم التعويضية على البضائع املدعمة من جانب الحكومات الوطنية إذا ثبت وفقا للتحقيقات أن الدعم املمنوح يخل
ً
ً
بميزان املنافسة السوقية العادلة ويلحق ضررا جسيما بالصناعة املحلية.

 15مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
 16مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
 17لوائح مكافحة اإلغراق لجمهورية الصين الشعبية
*يرجى نسخ الروابط ولصقها في املتصفح ملعرفة املزيد من املعلومات وآخر املستجدات
 18نظام جمهورية الصين الشعبية بشأن الرسوم التعويضية
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• مزيد من املعلومات بشأن الرسوم التعويضية في البند  4.1.2من هذا الدليل.
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات:
وباإلضافة إلى ذلك ،يرجى من
ِّ
http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a=show&id=2383&l=en
19

 .3.1.1.6الرسوم الوقائية
• تفرض الرسوم الوقائية عندما تتسبب زيادة الواردات ملنتجات محددة بإلحاق ضرر جسيم أو يهدد بإلحاق ذلك الضرر
بالصناعة املحلية.
• وزارة التجارة في الصين هي املسؤولة عن التحقيق بشأن الضرر الذي تسببه تلك الزيادة في البضائع املستوردة وتحديده.
• مزيد من املعلومات حول الرسوم الوقائية في البند  4.1.3من هذا الدليل.
 .3.1.2القيود غير الجمركية
20

موانع الاستيراد والقيود والترخيص
.3.1.2.1
• يحظر قانون التجارة األجنبية الصيني استيراد منتجات محددة إلى الدولة لألسباب التالية:
 oاألمن القومي واآلداب العامة وحماية البيئة والصحة الحيوانية والنباتية.
 oاالمتثال لاللتزامات الدولية.
 oميزان املدفوعات.
• يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه لالطالع على القائمة الكاملة للمنتجات التي يحظر استيرادها إلى الصين.
http://www.opbw.org/nat_imp/leg_reg/China/export_control_list.pdf

ً
ً
• تضع وزارة التجارة بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمارك واإلدارة العامة للجودة والرقابة والفحص والحجر الصحي دليال سنويا
باملنتجات التي تخضع لقيود االستيراد .يشار إلى القائمة بـ “دليل استيراد البضائع الخاضعة للترخيص".
ً
• وباإلضافة إلى ذلك ،يحتوي أيضا "دليل واردات النفايات الصلبة املفروض قيود عليها" على تفاصيل بشأن الواردات املفروض
قيود عليها21.

• يجب استخراج رخص بشأن البضائع املفروض قيود على استيرادها (رخص استيراد ورخص حصة االستيراد أو مجموعة منها)
من وزارة التجارة أو مكاتبها املحلية املعتمدة قبل استيرادها22.

• يرجى من املصدرين السعوديين االطالع على ملحق  1ملزيد من املعلومات حول القيود املفروضة على االستيراد.

 19مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2014منظمة التجارة العاملية.
 20مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
 21مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
22مركز األعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم األوروبية
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 .3.1.2.2حصص الاستيراد
• تطبق الصين حصص االستيراد ،على هيئة حصص معدالت الرسوم الجمركية  /رسوم جمركية على مرحلتين والتي بموجبها يدفع
ً
املستوردون رسوم أو تعريفة جمركية أقل على استيراد الكمية املحددة مسبقا لبضائع محددة .تفرض على كميات الواردات التي
تتخطى الحد الذي سبق تحديده معدل رسوم جمركية أعلى.
• تطبق حصص معدالت الرسوم الجمركية على استيراد القمح والذرة واألرز والسكر والصوف والقطن وبعض األسمدة واملالبس
القطنية للجزء العلوي من الجسم.
• في حال رغب املستوردون الصينيون في استيراد املنتجات املذكورة أعاله بأسعار جمركية أقل ،يتعين تقديم طلب إلى وزارة التجارة
في الفترة من  1سبتمبر إلى  15سبتمبر من كل عام ،وال يمكن تقديم الطلب بعد انتهاء هذه الفترة.
ّ
املصدرين السعوديين االطالع على الرابط املوضح أدناه:
• وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى من
ِّ
https://www.ccilc.pt/sites/default/files/docs/EXPORTACAO_DE_BENS_PARA_A_CHINA_%5BEN%5D_%5BEUSMECENTER%5D.pdf
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 .3.1.2.3احتكار مؤسسات الدولة لتجارة بعض المنتجات
ً
• وفقا ألحكام قانون التجارة األجنبية لسنة  ،2004تحتكر مؤسسات الدولة تجارة بعض املنتجات .تشمل املنتجات الزراعية
واألسمدة الكيماوية والبترول واملنتجات البترولية وغير ذلك.
ً
ً
• على الرغم من أن البضائع ال يمكن استيرادها فنيا سوى عبر املؤسسات اململوكة للدولة ،فيمكن أيضا استيراد البضائع التي
تخضع لحصص معدالت الرسوم الجمركية (الحبوب والقطن والسكر وبعض األسمدة الكيماوية) املذكورة في البند  3.1.2.2عبر
ً
املؤسسات التجارية الخاصة .يقدم التجار من املؤسسات التجارية الخاصة طلبا الستيراد هذه البضائع إلى وزارة التجارة ومفوضية
ً
اإلصالح والتنمية الوطنية ،وتقدم هذه الجهات تفويضا لهم للقيام بذلك.
• يحدد الجدول 3أدناه بعض املؤسسات التجارية اململوكة للدولة في الصين.
جدول  :3املؤسسات التجارية اململوكة للدولة في الصين
املؤسسات التجارية اململوكة للدولة

املنتج

شركة الصين الوطنية الستيراد وتصدير الحبوب والزيوت واملواد الغذائية وشركة
مجموعة جيلين جرين لالستيراد والتصدير املحدودة.

األرز

شركة الصين الوطنية الستيراد وتصدير الحبوب والزيوت واملواد الغذائية وشركة
مجموعة جيلين جرين لالستيراد والتصدير املحدودة.

الذرة

 23املفوض التجاري الكندي
 24مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
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بند التعريفة الجمركية
10061011؛ 10061019؛
10061091؛ 10061099؛
10062010؛ 10062090؛
10063010؛ 10063090؛
10064010؛ 10064090
10051000؛ 10059000؛
11042300

مؤسسة شايناتكس الستيراد وتصدير القطن؛ شركة شينجيانغ ملقاطعة الويغور التي
تتمتع بحكم ذاتي الستيراد وتصدير القطن والجوت؛ شركة شينجيانغ نوجكين
(جروب) لالستيراد والتصدير املحدودة؛ مؤسسة احتياطي القطن الصيني.

القطن

52010000؛ 52030000

مؤسسة مجموعة الصين الوطنية للفحم؛ شركة مجموعة شانش ى الستيراد وتصدير
الفحم املحدودة؛ مؤسسة شينهوا جروب املحدودة؛ مؤسسة الصين مينميتالس

الفحم

27011100؛ 27011210؛
27011290؛ 27011900؛
27021000

مؤسسة سينوتشيم
شركة الصين الدولية املتحدة للبترول والكيماويات
شركة الصين الوطنية املتحدة

مؤسسة سينوتشيم؛ شركة الصين الدولية املتحدة للبترول والكيماويات؛ مؤسسة
الصين الوطنية للنفط أوفشور؛ مؤسسة مجموعة الصين الوطنية لوقود الطيران.

النفط الخام

27090000

النفط املعالج

2710210؛ 27101220؛
27101291؛ 27101911؛
27101912؛ 27101919؛
27101921؛ 27101922؛
27101929؛ 27101991؛
27101992؛ 27101999؛
27111100؛ 27102000

25

 .3.1.2.4المعايير
ً
• توضع املعايير في الصين استنادا إلى أحكام قانون املعايير القياسية لسنة  1988واللوائح التنفيذية لقانون املعايير القياسية رقم
.1990
• تتبع إدارة املعايير القياسية في الصين إلدارة مراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي وهي مسؤولة عن مركزية نظام التوحيد
القياس ي في الصين (إدارة ووضع السياسات الوطنية للمعايير القياسية؛ وتخطط استراتيجية املعايير القياسية الوطنية وإصدار
العقوبات ومراجعة املعايير الوطنية).
• وتساعد مؤسسات الدولة مثل إدارة األدوية والغذاء ومفوضية اإلصالح والتنمية الوطنية في عملية تطبيق املعايير بالتعاون مع
املؤسسات غير الحكومية التابعة إلدارة مراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي مثل مؤسسة املعايير الصينية واملعهد الوطني
الصيني للمعايير القياسية.
• هناك أربعة أنواع من املعايير في الصين:
 oاملعايير الوطنية التي تضعها مؤسسة املعايير الصينية.
 oاملعايير حسب الصناعة  /القطاع والتي تضعها إدارات املعايير القياسية في الوزارات املعنية بدعم من مؤسسات
الصناعة للمعايير القياسية واللجان الفنية.
 oاملعايير املحلية والتي تضعها إدارات املعايير القياسية لدى سلطات األقاليم واملناطق ذاتية الحكم والبلديات التابعة
ً
مباشرة للحكومة املركزية وفقا لإلجراءات اإلدارية بشأن املعايير املحلية.
 25مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2014منظمة التجارة العاملية.
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 oمعايير املؤسسات والتي تضعها الكيانات املؤسسية في ظل عدم وجود أي معايير وطنية أو محلية أو معايير حسب
القطاع.
• مزيد من املعلومات حول عملية االعتماد القياس ي في البند  10من هذا الدليل.
26

 .3.1.2.5اللوائح الفنية
• يوجد عدد من القوانين واللوائح في الصين التي تفرض لوائح فنية على بعض املنتجات.
• إدارة مراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي هي عبارة عن نقطة استعالم عن القيود الفنية للتجارة تابعة ملنظمة التجارة
العاملية وتعمل على نشر املعلومات واتخاذ القرارات الخاصة باللوائح الفنية.
• كما تعتبر اللوائح الفنية معايير إلزامية في الصين .وقد أصدرت هذه اللوائح الفنية في املجاالت التالية :األدوية واألغذية واألدوية
البيطرية واملبيدات الحشرية وأدوات السالمة الخاصة بالعمال والنقل والبناء واالنبعاثات البيئية.
• وكتصنيف حصري للوائح الفنية غير القائمة ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة املوقع املبين أدناه ملزيد من املعلومات حول
الجهات الحكومية في الصين والتي تصدر اللوائح الفنية.
https://www.standardsportal.org/usa_en/prc_standards_system/chinese_ministries.aspx
يمكن للمصدرين السعوديين التواصل مع هذه الجهات مباشرة للحصول على توجيهات أو طلب مساعدتهم عبر املستورد التابع
لهم.
27

 .3.1.2.6الاعتماد وتقييم المطابقة
• تدير اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد التابعة إلدارة مراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي عملية االعتماد الوطنية.
• ينظم االعتماد بموجب قانون املعايير القياسية وقانون جودة املنتج وقانون فحص السلع املصدرة واملستوردة واللوائح بشأن
االعتماد واللوائح بشأن االعتماد االجباري للمنتج.
• هناك نوعين من االعتماد في الصين ،االعتمادي االختياري واالعتماد االجباري وتطبق على املنتجات املحلية واملستوردة.
• يعتمد كتيب االعتماد االجباري للمنتج وينشر عبر إدارة مراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي واالدارة الصينية الوطنية
لالعتماد .يشمل هذا الكتيب املنتجات التي تخضع لالعتماد االجباري .تشمل أمثلة هذه املنتجات األلعاب واألجهزة اإللكترونية
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول املنتجات التي تتطلب
املنزليةُ .يرجى من
ِّ
االعتماد اإلجباري قبل استيرادها إلى الصين.
( http://china-ccc-certification.com/ccc-catalogue.aspيرجى إدخال تفاصيل املنتج مثل الوصف أو رقم التعريفة
الجمركية).
• ال يمكن استيراد البضائع التي تتطلب اعتماد إجباري سوى باستخراج شهادة االعتماد اإلجباري الصينية وعالمات شهادة
االعتماد االجباري ذات الصلة.
• تقدم طلبات شهادات االعتماد االجباري الصينية إلى أي من الجهات الـ  22االلزامية لالعتماد واملفوضة من جانب اإلدارة
الوطنية الصينية لالعتماد .ملزيد من املعلومات بشأن هذه الجهاتُ ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
 26مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2014منظمة التجارة العاملية.
 27مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
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http://www.aqsiqccc.com/en/aqsiq/ccc-12.html
كما يوجد املزيد من املعلومات في ملحق .1
• تسري شهادة االعتماد اإلجباري الصينية ملدة  5سنوات من تاريخ اصدارها.
• تمتلك البضائع التي ال تطلب الخضوع لشهادة االعتماد اإلجباري الصينية خيار الحصول على عالمة شهادة اعتماد الجودة
الصيني من مركز اعتماد الجودة الصيني .أمثلة على املنتجات التي يمكن لها الحصول على شهادة اعتماد الجودة الصيني تشمل
الزجاج واملحركات واملنتجات الضوئية .وملزيد من املعلومات ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
http://www.china-certification.com/en/cqc-mark-certification
28

 .3.1.2.7الاعتماد
• مصلحة االعتماد الوطنية الصينية لتقييم املطابقة (التابعة لإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد) هي الجهة املسؤولة عن اعتماد
هيئات التصديق واملختبرات والفحص في الصين.
• في الصين ،توجد مختبرات توفر خدمات الفحص في مختلف املجاالت :االختبارات املتعلقة باملواد الغذائية والبناء وامليكانيكية
والفيزيائية والكيميائية والزراعية واملعادن واملياه والبيئة واألحياء الدقيقة ،وما إلى ذلك.
• يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول جهات االعتماد واملختبرات وجهات
املفحص املعتمدة.
https://www.cnas.org.cn/english/findanaccreditedbody/index.shtml
29
 .3.1.2.8وضع الملصقات التعريفية
ً
• تحدد متطلبات وضع امللصقات التعريفية في الصين وفقا لألحكام الواردة فيما يلي:

 oاألحكام الخاصة بإدارة وضع امللصقات التعريفية لألغذية (قرار إدارة مراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي رقم
)123
 oاألحكام الخاصة باإلشراف وإدارة انتاج إضافات األغذية (قرار إدارة مراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي رقم
)127
 oإعالن بشأن املسائل املتعلقة باستخدام عالمة رخصة مؤسسة إنتاج األغذية (إعالن إدارة مراقبة الجودة والفحص
والحجر الصحي رقم  34لسنة )2010
 oقانون السالمة الغذائية لسنة 2015
 oقانون إدارة األدوية (القرار الرئاس ي رقم )45
 oاللوائح املعدلة لتنفيذ قانون إدارة األدوية (قرار مجلس الدولة رقم )360

 28مصلحة االعتماد الوطنية الصينية لتقييم املطابقة
 29مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
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 oاللوائح الخاصة باإلشراف على نظافة مستحضرات التجميل (القرار الوزاري رقم )3
• يتعين وضع امللصقات التعريفية على املنتجات باللغة الصينية املوحدة.
• يوجد مزيد من املعلومات بشأن عملية وضع امللصقات التعريفية في بند  11بهذا الدليل.
30

 .3.1.2.9متطلبات الصحة والصحة النباتية
• يتعين االمتثال ملتطلبات الصحة والصحة النباتية قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية ،والحيوانات واملنتجات الحيوانية
واألغذية في الصين.
•

تشرف وزارة الزراعة واملفوضية الوطنية للصحة والتخطيط األسري واإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي وإدارة
األدوية واألغذية الصينية على نظام متطلبات الصحة والصحة النباتية.

•

اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي هي نقطة االستفسار عن أي متطلبات الصحة والصحة النباتية في الصين.

 .4المعالجات التجارية
 .4.1المعالجات التجارية في الصين :أثر ذلك على المصدرين السعوديين
املعالجات التجارية هي أدوات تسهل على الحكومة الصينية اتخاذ إجراء انتصافي ضد الصادرات التي تتسبب في إحداث ضرر مادي للصناعة املحلية،
ويمكن فرض سبل املعالجات التجارية التالية على املصدرين السعوديين في حاالت مماثلة.
31

 .4.1.1إجراءات مكافحة الإغراق
• ينظم قانون التجارة األجنبية لسنة  2004إلى جانب اللوائح املتعلقة بمكافحة اإلغراق والقواعد املؤقتة لوزارة التجارية األجنبية
والتعاون االقتصادي ،اإلطار القانوني للتحقيق وتطبيق املعالجات املتعلقة بإغراق البضائع في الصين.
•

مكتب التحقيق واملعالجة التجارية التابع لوزارة التجارة مسؤول عن التحقيق وتحديد الرسوم الخاصة بمكافحة اإلغراق والرسوم
التعويضية واإلجراءات الوقائية في الصين.

•
•

يمكن أن تطبق رسوم مكافحة اإلغراق ملدة مؤقتة (لفترة تصل إلى  9أشهر) ومدة طويلة األمد (فترة تصل إلى  5سنوات).
ً
اعتبارا من  ،2015نفذت الصين  91إجر ًاء ضد شركائها التجاريين.

 .1.1.1.4التعامل مع إجراءات مكافحة الإغراق في الصين
• قبل التصدير ،يجب على املصدرين السعوديين فهم تكلفة اإلنتاج الكلية لكل منتج وسعره السوقي في اململكة العربية السعودية.
•

ولتجنب فرض أي قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية ،تنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين

•

بتحديد سعر املنتجات املصدرة بسعر ال يقل عن سعر هذا املنتج و/أو تكلفة إنتاجه في اململكة العربية السعودية.
ا
ا
ظاهريا إلثبات أن املنتجات ليست مستوردة وليست مسعرة بسعر أقل من تكلفة
ويجب أن يكون مع املصدرين السعوديين دليال
إنتاج هذا املنتج في البلد.

 30مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
 31مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
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•

وتنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري ،وتقديمه إلى من يهمه
األمر فقط.

32

 .4.1.2الإجراءات التعويضية
• يقدم قانون التجارة الخارجية واللوائح املتعلقة باإلجراءات التعويضية والقواعد املؤقتة بشأن بدء التحقيقات التعويضية اإلطار
•

القانوني األساس ي لتطبيق اإلجراءات التعويضية في الصين.
ً
ال تنفذ الصين عادة االجراءات التعويضية حيث امتدت أطول فترة لتطبيق اجراءات تعويضية ملدة تزيد قليال عن  5سنوات.

 .4.1.2.1التعامل مع الإجراءات التعويضية في الصين
• لتجنب فرض أي قيود ّ
كمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية ،تنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين
•

بعدم اتباع أساليب التسعير الطاردة للمنافسين باستخدام الدعم املقدم في اململكة العربية السعودية لإلنتاج والتصدير.
ويجب ا
أيضا أن يكون مع املصدرين السعوديين دليل ظاهري دفاعي إلثبات أنهم لم يستفيدوا من اإلعانة املقدمة من اململكة العربية
السعودية لتخفيض سعر املنتجات في الصين.

•

وتنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري ،وتقديمه إلى من يهمه
األمر فقط.

 .4.1.3الإجراءات الوقائية

33

•

يقدم قانون التجارة الخارجية واللوائح املتعلقة باإلجراءات الوقائية والقواعد املؤقتة لبدء التحقيقات الوقائية ،اإلطار القانوني
األساس ي لتطبيق اإلجراءات الوقائية في الصين.

•

يمكن أن تطبق االجراءات الوقائية على أساس مؤقت وأساس نهائي .ال يمكن تطبيق اإلجراءات املؤقتة ألكثر من  200يوم بينما تأتي
االجراءات النهائية على هيئة زيادات في الرسوم الجمركية أو قيود كمية.

 4.1.3.1التعامل مع إجراءات الحماية في الصين
•

قبل التصدير ،يجب على املصدرين السعوديين إجراء دراسة موسعة للسوق لتوقع العرض والطلب بالنسبة للمنتجات املستوردة
في الصين.

 32مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
 33مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
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•

وفي حال كان العرض أكثر من الطلب ،تنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين بتقليل حجم الصادرات بحيث ال تؤثر على
الصناعات املحلية.

•

ويجب أن يحتفظ املصدرون السعوديون بدليل ظاهري إلثبات أن حجم املنتجات املستوردة لن يسبب أي ضرر لتنافسية
الصناعات املحلية.

•

وتنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري ،وتقديمه إلى من يهمه
األمر فقط.

 .5الموانئ الرئيسية في الصين
.5.1

الموانئ الرئيسية في الصين

34

ً
وفقا لوورد بورت سورس ،تمتلك الصين  172ميناء بحري وداخلي .حيث يعتمد النموذج االقتصادي للبالد على استراتيجية النمو الذي يقوده
ً
ً
ازدحاما في العالم في الصين 35.وباإلضافة إلى ذلك ،ووفقا للبيانات التي أصدرها مجلس الشحن
التصدير ،تتواجد بعض أكبر املوانئ وأكثرها
الدولي ،فهناك  7موانئ في البر الرئيس ي للصين ضمن أكبر  10موانئ في العالم باحتالل ميناء شنغهاي الرتبة األولى بين املوانئ العاملية لتداول
الحاويات36.

معلومات حول أكبر  10موانئ في الصين واردة في جدول  4أدناه واملوانئ موضحة في الشكل 1حسب موقعها في الصين.
جدول  :4املوانئ الرئيسية في الصين
امليناء

تداول البضائع

شنغهاي

البضائع السائبة والسائبة غير املعبأة والعامة

املوقع اإللكتروني
/http://www.portshanghai.com.cn

شنتشن

الفحم واملنتجات البترولية والكيماوية والخامات والحبوب

/http://www.szport.net

نينغبو وتشوشان

الشحنات السائبة والنفط الخام واملنتجات النفطية واملنتجات
الكيماوية السائلة والحبوب والفحم.

http://www.zhoushan.cn/english

قوانغتشو

الحبوب السائبة والحديد والبضائع السائبة غير املعبئة

/ http://www.gzport.com

خامات املعادن والفحم والبترول والحبوب والصلب والسيارات
والسوائل السائبة األخرى والبضائع السائبة الجافة والبضائع
العامة
الحاويات والبضائع السائبة السائلة والجافة والبضائع العامة
واملركبات.
الغرانيت ومنتجات الصلب وخام الحديد والفحم والحبوب
واملواد الكيميائية واملنتجات النفطية

/ http://www.qdport.com

تشينغداو
تيانجين
شيامن

 34وورلد بورت سورس
 35الشبكة االقتصادية الهولندية في الصين
 36مجلس الشحن الدولي
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/http://www.ptacn.com
/ http://portxiamen.gov.cn/xmsgkglj

داليان
يانيونقانغ
سوجو

/ http://www.dlport.cn

الحاويات والنفط الخام واملنتجات النفطية والحبوب والخامات
السائبة ،والفحم ،وشحنات املركبات
الحاويات والحبوب السائبة والفحم وفحم الكوك واأللومنيوم
والبضائع السائبة غير املعبئة وشحنات املركبات

/http://www.lyg.gov.cn
/http://www.slpa.lk

الفحم والصلب ومواد البناء

الشكل  :1خريطة أكبر 10موانئ في الصين

.5.2

المطارات الرئيسية في الصين

تتولى إدارة الطيران املدني الصينية مسؤولية تطوير املطارات في الصين وإدارتها وتحسينها ،ويوجد بالصين أكثر من  100مطار به رحالت من جميع
أنحاء العالم .الستيراد البضائع ،ثمة ثالثة مطارات رئيسية ملناولة البضائع وهي بكين وشنغهاي وجوانجزهو .وملزيد من املعلومات ،يمكن للمصدرين
السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
http://www.caac.gov.cn/index.html

.5.3

الوصول للمدن الرئيسية في الصين

ا
وفقا لهيئة االستخبارات املركزية ،فإن املدن الرئيسية في الصين هي شنغهاي وبكين وتشونغتشينغ وتيانجين وشينزين .تجدون مزيد من
املعلومات عن أقرب املوانئ واملسافة بينها وبين املدن املذكورة في الجدول  5أدناه:

الجدول  3الوصول للمدن الرئيسية في الصين
املدن الرئيسية
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أقرب ميناء

املسافة من

وسيلة النقل من امليناء إلى

*امليناء (كم)

املدينة

سكك حديد

بري

بكين

تيانجين

172

✓

✓

شنغهاي

شنغهاي

املدينة نفسها

-

-

تشونغتشينغ

جوانجزهو

1356

✓

✓

جواندونج

جوانجزهو

املدينة نفسها

-

-

تيانجين

تيانجين

املدينة نفسها

-

-

شينزين

شينزين

املدينة نفسها

-

-

املسافة محسوبة باستخدام موقع *maps.google.com

.5.4

الخطوط الملاحية في المملكة العربية السعودية

ً
وفقا لالينسكيب ،جدة والدمام والجبيل ومدينة امللك عبد هللا هم املوانئ املعنية لسفن الحاويات املتجهة إلى الصين .يختلف متوسط فترة

االنتظار للسفن املتجهة إلى املوانئ املختلفة في الصين حسب ميناء التوقف أثناء الرحلة .جدول أدناه به معلومات حول فترة االنتظار للسفن
املسافرة من اململكة العربية السعودية إلى املوانئ الرئيسية في الصين على النحو املحدد في البند .5.1
للحصول على أحدث املعلومات بشأن جدول السفن وفترة االنتظار ،يرجى زيارة الرابط املبين أدناه"
http://www.linescape.com/
يتعين على املصدرين السعوديين تقييد املعلومات الخاصة بميناء املنشأ وميناء املقصد وتاريخ املغادرة للوصول إلى املعلومات الخاصة بجداول
الشحن من اململكة العربية السعودية إلى الصين.
جدول  :6وقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى الصين
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وقت االنتظار
(أيام)

شنغهاي

نينغبو
وتشوشان

تشينغداو

تيانجين

شيامن

داليان

يانيونقانغ

ميناء جدة
اإلسالمي

45-19

47-20

46-17

46-23

48-18

48-23

50-21

ميناء جبيل
ميناء امللك
عبدالعزيز
(الدمام)
ميناء مدينة
امللك عبدهللا

37-18

43-19
43-24

37-18

38-14

40-19

41-18

45-24

47-13

23-18

23-16

24-20

22-19

26-22

30-15

47-22

46-26

44-26

27-21

35-25

45-33

 .5.4.1أسعار الطرق الرئيسية بين المملكة العربية السعودية والصين
تكلفة الشحن من موانئ اململكة العربية السعودية إلى املوانئ الصينية ملخصة في الجدول  7أدناه:
تم تقدير تكلفة الشحن باستخدام موقع http://worldfreightrates.com/en/freight
جدول  :7األسعارالرئيسية للخطوط املالحية
نوع البضائع الحاوية
املوانئ في الصين

شنغهاي

املوانئ في اململكة
العربية السعودية
ميناء جدة
ميناء الجبيل
ميناء امللك عبدالعزيز
(الدمام)

نينغبو
وتشوشان

تشينغداو

تيانجين

شيامن

يانيونقانغ

تكلفة النقل (الريال السعودي) *
-10,675
15,345
-8,400
12,080
-8,400
12,080

15,700-10,900 15,680-10,900 14,700-10,200 15,420-10,725 15,280-10,630 15,345-10,675
12,500-8,680 12,400-8,635 11,445-7,960 12,150-8,500 12,017-8,358 12,080-8,400

12,500-8,680 12,400-8,600 11,450-7,960 12,150-8,450 12,000-8,360 12,080-8,400

* افتراضات التكلفة:
 )1طريقة الشحن املختارة هي املحيط.
 )2تم تقدير التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن العاملية.
 )3قيمة جميع املنتجات التي تم حسابها كانت  100.000دوالر أمريكي ( 375.000ريال سعودي).
 )4تم اختيار حمولة حاوية كاملة وحاويات  40قدم.
 )5لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية (املخاطر أو التأمين).
 )6تكلفة النقل تقديرية.
 )7يعتمد التقدير على حساب السلع الزراعية واملجوهرات حيث تمثل التكلفة األقل السلع الزراعية والتكلفة األعلى املجوهرات.
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داليان

 .5.4.2خطوط النقل الجوي الرئيسية ووقت الانتظار من المملكة العربية السعودية إلى الصين
يمكن تصدير البضائع ا
جوا من مطارات جدة ،والدمام ،والرياض إلى مطارات بكين وشنغهاي وجوانجزهو ،وهي من املطارات الهامة في الصين.
يوضح الجدول  8املبين أدناه وقت االنتظار لنقل البضائع ا
جوا من املطارات الرئيسية في اململكة العربية السعودية إلى املطارات الرئيسية في
الصين.

الجدول  4وقت االنتظار من اململكة العربية السعودية إلى الصين
املطارات الرئيسية في اململكة
العربية السعودية

الرياض

املطارات الرئيسية في الصين

الدمام

جدة

املدة (بالساعة)

بكين

8-7

8-7

9-8

شنغهاي

9-8

8-7

10-9

جوانجزهو

8-7

8-7

9-8

 .5.4.3أسعار الخطوط الرئيسية للشحن الجوي بين المملكة العربية السعودية والصين
تم أيضا تقدير تكاليف الشحن الجوي من مطارات السعودية إلى مطارات الصين في الجدول املوضح أدناه  .9يرجى مالحظة أن التقديرات
ُ
كانت تعتمد على افتراضات معينة مذكورة أيضا في الجدول املوضح أدناه .ق ّدرت تكاليف الشحن باستخدام موقع الويب:
.http://worldfreightrates.com/en/freight

الجدول  5أسعارالشحن الجوي من اململكة العربية السعودية إلى الصين
تكاليف النقل (ريال سعودي)

بكين  /شنغهاي  /جوانجزهو

نوع املنتج املصدر

طعام مجمد

لحوم مجمدة

جدة /الرياض /الدمام /املدينة /الطائف /القصيم

10,200 – 9,225

10,240 – 9,270

* افتراضات التكلفة:
 .1طريقة الشحن املختارة هي الشحن الجوي.
 .2تم تقدير التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن العاملية.
 .3قيمة جميع املنتجات التي تم حسابها كانت  100,000دوالر أمريكي.
 .4تم اختيار حمولة بوزن  210كجم/سم واألبعاد بمقاس 90×100×140
 .5لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية (املخاطر أو التأمين)
 .6تكلفة النقل تقديرية.
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.5.5

محطات الشحن متعددة الوسائط  /الموانئ الداخلية في الصين

37

محطات الشحن متعددة الوسائط  /املوانئ الداخلية في الصين هي موانئ جافة مخصصة للتخزين املؤقت للبضائع وتخليصها سواء كانت
فارغة أو معبئة في حاويات .وتعتبر وظيفتهم هي توفير خدمات املوانئ إلى املتعاملين املتواجدين في املناطق النائية مما يجعلها قريبة ملقار عملهم
األمر الذي يساهم في تخفيف االزدحام في املوانئ البحرية.
قام على تطوير شبكة املوانئ الداخلية في الصين القطاعين الخاص (الذي تنظمه وزارة النقل) واتحادات القطاعين العام والخاص.
املوانئ الداخلية للقطاع الخاص
•

ً
في الوقت الحالي ،يمتلك القطاع الخاص مخططات لتطوير  17ميناء داخلي منها  12ميناء بدء تشغيله أو قيد االنشاء حاليا .في
الشكل  2أدناه ملحة حول  12ميناء داخلي حسب أماكن تواجدهم في الصين.

الشكل  :2املوانئ الداخلية الخاصة في الصين
•

ً
تقع  8من مستودعات الحاويات الداخلية من أصل  12مستودعا على نقاط العبور الحدودية مع الدول املجاورة وتشمل هونتشون،
ارنهوت زانغمو ،كاشغر ،زانغمو ،هيكو وسويفنخه .وترتبط كل من هذه املستودعات باستثناء مستودعات إيلي وزانغمو باملوانئ عبر
السكك الحديدية.
ً
وتقع املستودعات األربعة املتبقية من أصل  12مستودعا في النقاط التجارية الحيوية الداخلية في الصين .وتشمل ميناء ييوو الدولي
الجاف وهو أكبر ميناء داخلي في الصين وهو متصل بميناء ميناء نينغبو وتشوشان عبر السكك الحديدية.

•

وعالوة على ذلك ،فإن منشأة مستودعات الحاويات الداخلية في كونمينغ كبيرة للغاية وتتصل بميناء شنتشن عبر السكك الحديدة
املمتدة على مسافة  1500كم.

•

 37اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ 2016
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املشروعات املشتركة للقطاع العام (هيئة السكك الحديدية الصينية) والقطاع الخاص للموانئ الداخلية
•
•

تطوير املوانئ الداخلية عبر الصين على يد تحالف بين هيئة السكك الحديدية الصينية متعددة الوسائط وشركات الخدمات
اللوجستية الخاصة.
ومن املتوقع بحلول عام  ،2020سيطور هذا االتحاد  18مستودع حاويات داخلي؛ وعلى الرغم من ذلك ،سيكون  9من أصل 18
ميناء داخلي مقترح قيد التشغيل وتشمل كونمينغ وشانغهاى وتشونغتشينغ وتشنغدو وتشنغتشو وتشينغداو وداليان ووهان
وشيان.

 .5.5.1الخدمات المقدمة في محطات الشحن متعددة الوسائط
•

تداول الحاويات وتخزينها.

•

تفريغ وتعبئة الحاويات.

•

تداول البضائع السائبة غير املعبئة وتخزينها.

•

الفحص والتخليص الجمركي.

•

اإلصالحات الخفيفة للحاويات.

•

شحن البضائع وتجميع الشحنات.

•

الربط عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.

 .6مرافق الخدمات اللوجستية الرئيسية
هناك العديد من املناطق الجمركية الخاصة في الصين والتي تمكن املستوردين واملصدرين من االنتفاع بتوفير في الضرائب والرسوم الجمركية
في التعامالت التجارية.
وتنتشر عبر الدولة اثنان وستون ( )62منطقة معالجة تصدير منها اربعة عشر ( )14منطقة تجارة حرة وعشرة ( )10مجمعات خدمات لوجستية
جمركية وثمانية وعشرون ( )28مركز خدمات لوجستية جمركية وأربعة عشر ( )14منطقة موانئ جمركية وستة عشر ( )16منطقة تجارة حرة
متكاملة38 .
يمكن استيراد البضائع إلى كافة املناطق الخاصة سابقة الذكر دون إضافة ضريبة القيمة املضافة تحت إشراف السلطات الجمركية39.

جدول  :10أنواع املناطق الجمركية الخاصة في الصين
نوع املنطقة
امليناء الجمركي

القيود
ال يوجد قيود

مجمع خدمات لوجستية جمركي

ال يوجد أنشطة معالجة تجارية

مركزخدمات لوجستية جمركي

ال يوجد أنشطة معالجة تجارية

 38شركة يو بي إس
 39مؤسسة سويسرا العاملية
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.6.1

منطقة حرة

ً
يجب أن تصدر البضائع ماديا خارج الصين السترداد ضريبة
القيمة املضافة

منطقة تجهيزالصادرات

ال يوجد أنشطة معالجة تجارية
ال يوجد عمليات نقل داخلية
ال يوجد تعديالت على السعر

مناطق التجارة الحرة في الصين

تقع أغلب مناطق التجارة الحرة التي تديرها الدولة في الساحل الشرقي والساحل الجنوبي للصين .تم تأسيس تلك املناطق ألداء وظائف عمليات
التجارة للمراكز التجارية وتجهيز الصادرات والخدمات اللوجستية واملستودعات الجمركية .عند استيراد املواد الخام إلى منطقة تجارة حرة،
تقيم الرسوم املستحقة لسلطات الجمارك الصينية عن املنتج النهائي ً
بناء على املواد الخام املستوردة وليس معدل الرسوم الجمركية على املنتج
النهائي (وال يكون ذلك إال في حالة بيع تلك املنتجات إلى السوق املحلي في الصين)40 .

للحصول على مزيد من املعلومات وعلى قائمة مناطق التجارة الحرة ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط املبين أدناه:
*http://images.mofcom.gov.cn/english/table/cdz1.htm
جدول  :11قائمة املناطق التجارية الحرة املتكاملة

 40انتجريشن بوينت
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اإلقليم
شنغهاي
تيانجين
لياونينغ
شاندونغ
جيانغسو
تشجيانغ

اسم املنطقة التجارية الحرة
ايقاوتشياو
تيانجين
داليان
تشينغداو
تشانغ جيا قانغ
نينغبو

فوجيان

فوتشو
شيانغ يو (في شيامن)

قوانغدونغ

قوانغتشو
شانتو
فوتيان (في شنتشن)
يانتيان (في وشنتشن)
شاتوجياو (في شنتشن)
تشوهاى

هاينان

هايكو

 .6.1.1منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي
تمت املوافقة على تأسيس منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي عام  2013من جانب مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية .وتضم
منطقة التجارة الحرة منطقة وايقاوتشياو للتجارة الحرة ومجمع الخدمات اللوجستية للمنطقة الحرة في وايقاوتشياو ومنطقة يانغشان
للتجارة الحرة في امليناء ومنطقة التجارة الحرة الشاملة بمطار بودونغ41.

للحصول على مزيد من املعلومات حول منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط املبين أدناه:
/http://en.china-shftz.gov.cn/About-FTZ/Introduction
مناطق المخازن الجمركية في منطقة التجارة الحرة  -منطقة التجارة الحرة التجريبية في
.6.1.1.1
شانغهاي
منطقة املستودعات الجمركية في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي هي أول منطقة مستودعات جمركية في الصين تحت إشراف مصلحة الجمارك في
شانغهاي .طور مجمع الخدمات اللوجستية للمنطقة الحرة في وايقاوتشياو عام  2004وهو أول مجمع خدمات لوجستية يشمل مخازن جمركية في
الصين .افتتحت منطقة التجارة الحرة في ميناء يانغشان عام  2005وهي أول منطقة مخازن جمركية في ميناء في الصين.

 41املنطقة الحرة في شانغهاي
*يرجى نسخ الروابط ولصقها في املتصفح ملعرفة املزيد من املعلومات وآخر املستجدات
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مجمع الخدمات اللوجستية للمنطقة الحرة في وايقاوتشياو
.6.1.1.2
مجمع الخدمات اللوجستية للمنطقة الحرة في وايقاوتشياو هو مركز تجاري رئيس ي حيث يمكن للشركات متعددة الجنسيات تصدير املنتجات
ً
وتوريدها إلى شمالي شرقي آسيا ويمكن لهم أيضا استيراد املنتجات الشائعة مثل املعادن غير الحديدية ومكونات تقنية املعلومات.
المنطقة الحرة في ميناء يانغشان
.6.1.1.3
تأسست منطقة التجارة الحرة في ميناء يانغشان عام  2005وتتألف من ميناء يانغشان الصغير وجسر دونغهاي الذي يربط ميناء الجزيرة بالبر
الرئيس ي .منطقة التجارة الحرة في امليناء هي أساس مهم ملا تهدف إليه شنغهاي بأن تصبح "منطقة تجريبية شاملة للشحن الدولي".
وقد جذب امليناء شركات تعمل في مجاالت مثل تقنية املعلومات واإللكترونيات والسيارات وقطع الغيار ومعالجة األغذية ومالبس العالمات
ً
التجارية العاملية .وقد أوجدت الشركات مستودعات توزيع في امليناء وأسسوا روابط مع كبرى شركات الشحن .وامليناء حاليا هو أسرع املوانئ
ً
ً
نموا وأكثرها ربحا على مستوى الصين.

 .6.1.2منطقة التجارة الحرة التجريبية (قوانغدونغ) في الصين
انطلقت منطقة التجارة الحرة التجريبية (قوانغدونغ) في الصين عام  .2015تتألف منطقة التجارة الحرة من  7مناطق أو مجمعات وظيفية،
ويمكن الحصول على مزيد من املعلومات حول املناطق الوظيفية من الرابط أدناه:
http://www.gzns.gov.cn/pub/nszmsyq_en/about/201503/t20150308_155616.html

 .6.1.3منطقة التجارة الحرة التجريبية (تيانجين) في الصين
وافق مجلس الدولة على إنشاء منطقة التجارة الحرة التجريبية (تيانجين) في الصين عام  .2014وتتألف منطقة التجارة الحرة التجريبية من
مناطق وظيفية متنوعة ويمكن الحصول على معلومات بشأنها من الرابط أدناه:
http://www2.tjftz.gov.cn/english/about_us/function_area/index.shtml

.6.2

أنواع مرافق التخزين /الخدمات المقدمة في الموانئ في الصين

 .6.2.1أنواع المخازن

42

المخازن الجمركية
.6.2.1.1
ن
ن
ل
ن
تؤسس املخاز الجمركية بعد الحصو على موافقة من مصلحة الجمارك .تخز البضائع املستوردة في املخاز الجمركية قبل إجراء عملية
التخليص الجمركي .يمكن تصنيف املخازن الجمركية كمركز خدمات لوجستية جمركية (نوع أ) أو (نوع ب) .تخضع البضائع في املخازن
الجمركية للفحص الجمركي.
هناك فئات محددة من البضائع التي يمكن تخزينها في املستودعات الجمركية:
 .1البضائع املستوردة للمعالجة التجارية.

 42مصلحة الجمارك الصينية
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 .2البضائع العابرة.
 .3النفط واملواد وقطع الغيار الخاصة بصيانة السفن والطائرات املستخدمة في الرحالت الدولية.
 .4الشحنات املستوردة من قطع الغيار لصيانة املنتجات األجنبية.
ً
 .5البضائع املشحونة برسم األمانة مؤقتا لصالح تاجر أجنبي.
 .6بضائع التجارة العادية التي ال تمر بعملية التخليص الجمركي.
 .7البضائع األخرى التي توافق عليها مصلحة الجمارك ولكنها لم تخضع بعد لعملية التخليص الجمركي.
وملزيد من املعلومات حول املخازن الجمركية ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
http://english.customs.gov.cn/Statics/68759031-4290-41a5-9cae-511fb27839ec.html

 .7عملية الاستيراد الشاملة:
.7.1

عملية الاستيراد الشاملة:
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عملية االستيراد الشاملة في الصين موضحة أدناه:
املرحلة األولى :إجراءات ما قبل االستيراد
ً
هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم تنفيذها قبل وصول البضائع .يجب أن يكون املستورد مسجال لدى وزارة التجارة أو مكاتبها املحلية
املعتمدة في الصين .44الستيراد األغذية والبضائع األخرى التي تخضع لقيود جمركية ،يجب أن يحصل املستورد على رخصة استيراد من
السلطات املختصة 45.يجب أن يقدم بيان الشحنة عبر االنترنت وذلك قبل  24ساعة من تحميل البضائع في ميناء املنشأ46.
ً
ملحوظة :يجب أن يكون املستورد مسجال لدى مصلحة الجمارك لتعبئة اإلقرار أو يمكنه تعيين مخلص جمركي معتمد.
املرحلة الثانية :وصول السفن
عند دخول السفينة إلى امليناء ،تفرغ البضائع من السفينة في مناطق تشرف عليها مصلحة الجمارك.
املرحلة الثالثة :تسجيل اإلقرارالجمركي عبرواجهة البيانات االلكترونية
يكمل املستورد /املخلص الجمركي اإلقرار الجمركي ويقدم املستندات املطلوبة للتخليص الجمركي عن طريق واجهة البيانات اإللكترونية إلى
ً
مكتب الجمارك .يجب تقديم الوثائق املطلوبة واملعلومات الالزمة خالل  14يوما من دخول السفينة إلى امليناء 47.تحتسب الرسوم الجمركية
وضريبة القيمة املضافة ً
بناء على املعلومات املقدمة في نموذج اإلقرار الجمركي.
ملحوظة :تدعى واجهة البيانات اإللكترونية في الصين نظام التخليص الجمركي إتش/883إتش /2000نظام التخليص الجمركي عبر واجهة
البيانات اإللكترونية48.

 43مصلحة الجمارك الصينية
 44املفوض التجاري
 45حكومة نيوزيلندا
 46مصلحة الجمارك الصينية
 47مصلحة الجمارك الصينية
 48مصلحة الجمارك الصينية
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شكل توضيحي لعملية الاستيراد عبر الموانئ البحرية
1
إجراءات ما قبل
االستيراد

3

2

تسجيل اإلقرارالجمركي عبر
واجهة البيانات االلكترونية

وصول السفن

$

Zoll

6

5

4

الخدمات
اللوجستية والنقل

دفع الرسوم

التخليص الجمركي في
امليناء

7

العميل/املستورد
الشكل  :3عملية االستيراد الشاملة

= مرحلة اإلجراءات

املرحلة الرابعة :التخليص الجمركي في امليناء
بعد إنهاء اإلقرار الجمركي من جانب املستورد  /املخلص الجمركي ،تقيم مصلحة الجمارك إقرار البضائع .إذا كانت املتطلبات املقدمة مناسبة،
يقبل اإلقرار الجمركي .تفحص البضائع املستوردة على يد ضباط الجمارك وتؤخذ عينات منها في حضور املستورد أو وكيله.49
املرحلة الخامسة :دفع الرسوم
بمجرد عبور الفحص بنجاح ،يقدم ضابط الجمارك إيصال سداد الرسوم الجمركية والضرائب .يسدد املستورد الرسوم الجمركية والضرائب
لدى البنك املحدد.50
املرحلة السادسة :الخدمات اللوجستية والنقل
 49مصلحة الجمارك الصينية
 50مصلحة الجمارك الصينية
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يرتب املستورد الخدمات اللوجستية ونقل البضائع من املستودعات الجمركية إلى املستودع الخاص به.
املرحلة السابعة :املستورد  /العميل
يتم استالم البضائع املستوردة من قبل املستورد  /العميل.

.7.2

عملية التخليص الجمركي
شكل توضيحي للإجراءات الجمركية
2

1

قبل تقديم املستندات

3

تسجيل اإلقرارالجمركي

عبرنظام واجهة البيانات اإللكترونية

مراجعة الوثائق

$

✓
6
اإلفراج عن البضائع

5
دفع الرسوم للبضائع
املستوردة

4
فحص البضائع املستوردة وتقييم
الرسوم الجمركية

الشكل  :4عملية التخليص الجمركي

= مرحلة اإلجراءات

املرحلة األولى :قبل تقديم املستندات
 .1يتم تعبئة بيان البضائع عبر ناقل البضائع (السفينة أو الخطوط الجوية أو غير ذلك) وتقدم بصيغة واجهة البيانات اإللكترونية إلى
مصلحة الجمارك خالل  24ساعة قبل تحميل البضائع على السفينة في ميناء املنشأ.
ً
 .2يجب أن يكون املستورد مسجال لدى وزارة التجارة .يجب على املستورد الحصول على رخصة الستيراد البضائع املفروض ضوابط على
استيرادها إلى الصين من الجهات الحكومية املعنية.
املرحلة الثانية :تسجيل اإلقرارالجمركي عبرواجهة البيانات االلكترونية
 .1يحصل املستورد /الوكيل الجمركي على جميع الوثائق املطلوبة الالزمة لعمليات التخليص الجمركي للبضائع املستوردة.
 .2يقدم املستورد /املخلص الجمركي اإلقرار الجمركي الذي يحتوي على جميع املعلومات املطلوبة ووصف فني للبضائع إلى مكتب الجمارك
ً
ً
إلكترونيا عبر واجهة البيانات اإللكترونية خالل  14يوما من تاريخ وصول السفينة.
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املرحلة الثالثة :مراجعة الوثائق
 .1بعد تقديم اإلقرار الجمركي والوثائق إلى مصلحة الجمارك ،يتحقق النظام من صالحية اإلقرار الجمركي ويوثقه.
ُ
 .2بمجرد اعتماد اإلقرارُ ،يراجع الطلب والوثائق وتقبل إذا كانت تقدم كافة التفاصيل املطلوبة.
 .3يحتسب النظام الضرائب والرسوم التي سيتم سدادها.51
املرحلة الرابعة :فحص البضائع املستوردة وتقييم الرسوم الجمركية52
 .1يقوم على فحص البضائع اثنين ( )2أو أكثر من مفتش ي مصلحة الضرائب في حضور املستورد أو الوكيل.
 .2يجب أن يقدم املستورد أو ممثله الوثائق الالزمة لفحص البضائع.
ُ .3يجري ضباط الجمارك الفحص أو الفحص الخاص على البضائع املستوردة.
ُ
 .4تؤخذ عينات من البضائع املستوردة عند الحاجة.
ُ
تقرير يوقعه مفتشو الجمارك واملستورد.
 .5تجمع نتائج الفحص في
ٍ
 .6يطبع ضباط الجمارك ويصدرون تعهدات السداد الخاصة لسداد الضرائب والرسوم.
ملحوظة :في حالة الفحص في منطقة الجمارك ،ال تدفع رسوم عن الفحص .وعلى الرغم من ذلك ،سيتم سداد رسوم حال إجراء الفحص خارج
املنطقة التي تشرف عليها الجمارك حيث يسدد املستورد هذه الرسوم.
املرحلة الخامسة :دفع رسوم البضائع املستوردة53
 .1يحصل املستورد على تعهدات السداد من ضباط الجمارك.
 .2يجب أن يقدم املستورد تعهدات السداد لدى البنك ويقوم بسداد الرسوم الجمركية والضرائب.
 .3يقدم البنك إيصال السداد الذي يجب أن يستلمه املستورد ويقدمه إلى الجمارك.
املرحلة السادسة :اإلفراج عن البضائع
 .1يفرج عن البضائع ويمكن للمستورد استالم البضائع من مصلحة الجمارك.

.7.3

فترة الانتظار وتكلفة إجراءات الاستيراد الشاملة

54

ً
وفقا للبنك الدولي ،فإن املدة املستغرقة وتكلفة االستيراد لشحنات البضائع القياسية هي على النحو الوارد أدناه:

جدول  :12فترة االنتظاروتكلفة إجراءات االستيراد الشاملة  -الصين
التكلفة
فترة االنتظار
رقم
إجراء االستيراد
(ريال سعودي)
(ساعات)
مسلسل
560
54
إعداد الوثائق
1
2
اإلجمالي:

 51مصلحة الجمارك الصينية
 52مصلحة الجمارك الصينية
 53مصلحة الجمارك الصينية
 54تقرير ممارسة أنشطة األعمال
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التخليص الجمركي واملعاينة

72

2,960

126

126

 .8وثائق الاستيراد الرئيسية
جدول موجز لوثائق الاستيراد الرئيسية

.8.1

55

 .8.1.1وثائق إلزامية
هناك ثمانية مستندات إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى الصين.
جدول  :13وثائق االستيراد اإللزامية  -الصين
#

الوثيقة

1
2

بوليصة شحن
فاتورة تجارية
إقرار االستيراد
الجمركي
قائمة التعبئة
العقد

6

شهادة املنشأ

7

إقرار الفحص

3
4
5

يتم
تقديمها
إلى
الجمارك
الجمارك

1

2

3

4

5

6

7

8

9

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

الجمارك

الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

املصدر
املصدر واملستورد
السلطات املختصة في
اململكة العربية
السعودية
سلطة الفحص
الدواخل والخوارج في
الصين

الجمارك
الجمارك

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

يتم الحصول عليها
من
شركة الشحن
املصدر
ِّ

اإلفراج الجمركي عبر
8
التلكس
ملحوظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،الكيمياويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف،
 -5سلع استهالكية معمرة - 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات
 -8األدوية – 9 ،املنسوجات
وكيل ميناء التحميل

الجمارك

✓

✓

✓

 .8.1.2وثائق إضافية
ً
ل
عادة ما يتم طلب عدد من املستندات اإلضافية للتخليص الجمركي ،وتفاصيلها واردة في الجدو  14أدناه:
جدول  :14وثائق االستيراد اإلضافية  -الصين
#

الوثيقة

 55تقرير ممارسة أنشطة األعمال
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يتم الحصول عليها
من

يتم تقديمها إلى 1

2

3

4

5

6

7

8

9

شهادة االعتماد
1
اإلجباري الصينية 56
 2شهادات الصحة
شهادة الصحة
3
النباتية
تصريح فحص الحجر
4
الصحي57
شهادة تسجيل
5
األدوية58
 6ترخيص االستيراد

السلطات املعنية في
الصين (هيئة االعتماد
املفوضة) في الصين
السلطات املعنية في
دولة املنشأ
السلطات املعنية في
دولة املنشأ
السلطات املعنية في
الصين
السلطات املعنية في
الصين
وزارة التجارة

✓✓✓

الجمارك
الجمارك

✓✓

الجمارك

✓

الجمارك

✓

✓

✓

الجمارك
الجمارك

✓



ملحوظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،الكيمياويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف،
 -5سلع استهالكية معمرة - 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات
 -8األدوية – 9 ،املنسوجات

.8.2

لمحة عامة عن الوثائق
59

 .8.2.1بوليصة شحن
تكون بوليصة الشحن على نحو تعريفها من قبل مركز التجارة العاملي بمثابة:
•

إيصال ،حيثما يقر ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة ،وتكون بمثابة دليل على عقد النقل.

•

وثيقة ملكية قابلة للنقل حيث تسلم البضائع "ألمر" الوارد اسمه في بوليصة الشحن وتتبع كافة التعديالت التي تطرأ على من تسلم
البضائع ألمره.

 56مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
 57خدمة الزراعة األجنبية من وزارة الزراعة األمريكية ـتقرير الدولة  -الصين
 58مركز األعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم األوروبية
 59مركز التجارة العاملي
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الشكل  :5عينة بوليصة شحن
60
 .8.2.2فاتورة تجارية
ي ُ
ً
الفاتورة التجارية هي فاتورة البضاعة املشتراة ،والتي يعطيها البائع للمشتر  .وتستخدم هذه الفواتير غالبا في التجارة الخارجية ،وذلك ألنها

تسمح للحكومات بتحديد القيمة الفعلية للبضاعة عندما يجري تقييمها لتقدير الرسوم الجمركية.

الشكل  :6نموذج فاتورة تجارية
 .8.2.3إقرار الاستيراد الجمركي
ُ
بيان االستيراد هو وثيقة مقدمة من املستورد إلى مصلحة الجمارك وتقدم معلومات حول البضائع املستوردة 61 .تستخدم املعلومات الواردة في
البيان لتقييم الرسوم والضرائب املفروضة على السلع.

 60أرامكس

 61حكومة أستراليا
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 .8.2.4قائمة التعبئة
توفر قائمة التعبئة معلومات مفصلة عن الشحن .تتضمن قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن تاريخ الشحن والبائع واملشتري والشاحن ورقم
الفاتورة ونوع الطرد إن كان صندوق أم قفص أم برميل أم كرتون وطريقة النقل وكمية األصناف والوصف وعدد الطرود والوزن اإلجمالي
والصافي (بالكيلوجرامات) وعالمات الطرد واألبعاد62 .

الشكل  :7نموذج قائمة التعبئة
63

 .8.2.5شهادة المنشأ
شهادة املنشأ ً
ل
وفقا لغرفة التجارة الدولية هي وثيقة تشهد بأن البضائع املستوردة تم الحصو عليها وإنتاجها وتصنيعها ومعالجتها وتجهيزها
بالكامل في بلد معين .يتطلب نموذج دي إيه  59كافة املعلومات األساسية املتعلقة بالبضائع التي يتم شحنها ويشمل ذلك بيان مشفوع بالقسم
من جانب القائم بالشحن ذو الصلة بدولة املنشأ.

الشكل  :8شهادة املنشأ

 62دياليت موفرز
 63غرفة التجارة الدولية
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 .8.2.6العقد
يمكن تعريف العقد على أنه اتفاق ينشأ عنه التزامات نافذة بموجب القانون .وتعد األركان األساسية للعقد هي القبول املتبادل واالعتبارية
واألهلية والشرعية .يقدم العقد تفاصيل حول شروط االتفاق بين املستورد واملصدر.
65

 .8.2.7الإفراج الجمركي عبر التلكس
يقدم اإلفراج الجمركي عبر التلكس من وكيل ميناء التحميل ليطلب من وكيل ميناء التفريغ اإلفراج عن البضائع التجارية إلى املستورد .يجب
على املستورد أن يقدم بوليصة الشحن ويستلم البضائع من وكيل امليناء.
66

 .8.2.8شهادة الاعتماد الإجباري الصينية
شهادة االعتماد اإلجباري الصينية هي شهادة صينية لتقييس جودة املنتج وهي مطلوبة الستيراد فئات محددة من البضائع مثل البضائع
االستهالكية واألجهزة اإللكترونية واألجهزة الطبية .وتصدر هذه الشهادات لصالح املستورد  /الشركة املصنعة من جانب اإلدارة الوطنية
الصينية لالعتماد من خالل جهات محددة معتمدة (هيئات االعتماد املفوضة) .مزيد من املعلومات بهذا الشأن في البند  10.2بهذا الدليل.

الشكل  :9نموذج شهادة االعتماد اإلجباري الصينية

 .8.2.9شهادات الصحة

67

الغرض من شهادة الصحة هو حماية الصحة البشرية وسالمتها وإبقاء التجارة الدولية تحت السيطرة باإلقرار بحقيقة استيفاء البضائع
املستوردة للمتطلبات الصحية ذات الصلة .يجرى ذلك عن طريق املصدر من السلطات املختصة في الدولة املنتجة للمنتجات مثل األغذية
والكيماويات والبوليمرات ،واألدوية.

 64كورنيل
 65مصادر الشحن والنقل
 66االعتماد الصيني
 67املفاوض الدولي
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الشكل  :10شهادات الصحة

شهادة الصحة النباتية

68

.8.2.10
إن الغرض من شهادة الصحة هو حماية صحة الناس وسالمتهم وابقاء التجارة الدولية تحت السيطرة.
تصدر شهادة الصحة النباتية من هيئة حماية النباتات داخل الدولة املصدرة إلى هيئة حماية النباتات داخل الدولة املستوردة للتأكيد أن
املنتج يفي بمتطلبات الصحة النباتية املحلية.

تصريح فحص الحجر الصحي

69

.8.2.11
يجب الحصول على تصريح فحص الحجر الصحي الستيراد املنتجات الزراعية إلى الصين .يجب الحصول على تصريح فحص الحجر الصحي
للحوم الستيراد منتجات اللحوم إلى الصين.
يجب على املستورد تقديم املعلومات املتعلقة بحجم الشحنة ومحتواها والخصائص املادية عند التقدم بطلب الستخراج تصاريح الحجر
الصحي إلى اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي.

شهادة تسجيل الأدوية

70

.8.2.12
شهادة تسجيل األدوية هي وثيقة تشهد بتسجيل املنتجات الدوائية (املعدة لالستهالك املحلي في الصين) لدى إدارة األدوية واألغذية الصينية؛
وهي شرط أساس ي مسبق لتصدير املنتجات الدوائية إلى الصين .مزيد من املعلومات في هذا الشأن في البند  10.4بهذا الدليل.

ترخيص الاستيراد

.8.2.13
ترخيص االستيراد هو وثيقة تصدر عن "وزارة التجارة" للمنتجات امليكانيكية واإللكترونية ،ويحتاج املصدرون السعوديون العاملون في تصدير
هذه املنتجات إلى استخراج هذا الترخيص قبل تصدير أي منتج إلى الصين.

 68حكومة كندا
 69املعهد الهندي للتجارة الدولية
 70مركز األعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم األوروبية
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 .9أهم الجهات الحكومية المشاركة في الاستيراد
.9.1

جدول موجز لأهم الجهات الحكومية المشاركة في عملية الاستيراد:

هناك عدد من الجهات الحكومية املشاركة في عملية االستيراد في الصين.
وثمة ملخص لهذه الكيانات أو الوكاالت إلى جانب أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها االلكترونية في الجدول  15املبين أدناه:

جدول  :15أهم الجهات الحكومية املشاركة في االستيراد
الدور

املوقع اإللكتروني

•

مسؤولة عن مراقبة وتنظيم وتخليص
البضائع الواصلة واملغادرة داخل املناطق
الجمركية الصينية.

http://english.customs.gov.

•

مسؤولة عن وضع السياسات واللوائح بشأن
التجارة األجنبية وحماية املستهلك واالستيراد
والتصدير.

•

مسؤولة عن مراقبة الجودة في الصين.

•

مسؤولة عن فحص السلع الداخلة والخارجة
وخدمات الحجر الصحي والسالمة الغذائية
واالعتماد.

•

مسؤولة عن االشراف على عملية وضع
املعايير في الصين وتتبع اإلدارة العامة ملراقبة
الجودة والفحص والحجر الصحي.

أهم الجهات الحكومية
اإلدارة العامة للجمارك

وزارة التجارة في الصين

اإلدارة العامة ملراقبة الجودة
والفحص والحجرالصحي

مؤسسة املعاييرالصينية

.9.2

/cn
http://english.mofcom.gov.
/cn
/http://english.aqsiq.gov.cn

/http://www.sac.gov.cn

أهم الجهات الحكومية المشاركة في استيراد أنواع محددة من المنتجات

هناك عدد من الجهات الحكومية األخرى املعنية بعملية االستيراد في الصين على أساس نوع الصناعة أو املنتجات .قائمة تضم أهم الجهات أو
الكيانات إلى جانب معلومات مثل نوع الصناعة/املنتج التي تقدمه ودورها في عملية االستيراد وموقعها اإللكتروني في جدول  16أدناه:
جدول  :16الجهات الحكومية املشاركة في استيراد صناعات محددة
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الجهة الحكومية

املنتج /الصناعة

اإلدارة الوطنية الصينية
لالعتماد

جميع املنتجات

إدارة األدوية واألغذية
الصينية

األغذية واألدوية

الوظيفة /الدور

املوقع اإللكتروني

•

مسؤولة عن مراقبة عملية اعتماد
املنتج الوطني.

http://english.cnca.gov.c
/n

•

مسؤولة عن وضع التوجيهات
بشأن إدارة السالمة لألغذية

http://eng.sfda.gov.cn/W
/S03/CL0755

واملنتجات الدوائية ومستحضرات
التجميل في الصين

.10

أهم الجهات القياسية وإجراءات الاعتماد التي تطبقها

 .10.1الجهات القياسية وفقا للصناعة

يجب على املصدرين السعوديين الحصول على شهادات لتصدير منتجاتهم إلى الصين من الجهات القياسية املذكورة أدناه:
 .1اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد.
 .2اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي.
 .3إدارة األدوية واألغذية الصينية.

املصفوفة الواردة في جدول  17توضح جهات الصناعات واملعايير التي يجب عليهم التواصل معها للحصول على شهادات.
جدول  :17أهم الجهات القياسية للحصول على املوافقة
رقم
مسلسل

اسم وكالة املعايير

1

اإلدارة الوطنية الصينية
لالعتماد

✓

2

اإلدارة العامة ملراقبة الجودة
والفحص والحجر الصحي

✓

3

إدارة األدوية واألغذية
الصينية

رابط املوقع االلكتروني

9 8 7 6 5 4 3 2 1

/http://english.cnca.gov.cn

✓ ✓

http://english.aqsiq.gov.cn
/
✓

http://eng.sfda.gov.cn/WS
/CL0755/03

ملحوظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،الكيمياويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف،
 -5سلع استهالكية معمرة - 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات
 -8األدوية – 9 ،املنسوجات

 .10.2الإدارة الوطنية الصينية للاعتماد
تنظم اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد إجراءات االعتماد في الصين وتديرها وتشرف عليها وتنسقها .كما هو مذكور في البند  ،3.1.2.6تطلب
بضائع محددة عالمة شهادة االعتماد اإلجباري الصينية  /االعتماد قبل استيرادها إلى الصين.
تسمح اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد لجهات معتمدة (هيئة االعتماد املفوضة) بإصدار شهادة االعتماد اإلجباري الصينية نيابة عنها؛ ويوجد
بعض األمثلة على هيئات االعتماد املفوضة ببيانات مفصلة في جدول  18أدناه:
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جدول  :18أمثلة على هيئات االعتماد املفوضة
رقم مسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الهيئة االعتماد املفوضة
مركز اعتماد الجودة الصيني
مركز اعتماد التوافق الكهرومغناطيس ي الصيني
مركز اعتماد التقنية األمنية الصيني
مركز اعتماد جودة املنتجات الزراعية الصيني
مركز اعتماد سالمة الزجاج الصيني
اللجنة الصينية العتماد مطابقة اإلطارات
لجنة االعتماد الصينية لجودة املطاط
مركز تقييم مطابقة املنتج
وزارة األمن العام ملكافحة الحرائق
مركز اعتماد السيارات الصيني
71

عملية الحصول على علامة شهادة الاعتماد الإجباري الصينية
.10.2.1
تم تحديد الخطوات الالزمة للحصول على شهادة االعتماد اإلجباري الصينية في لوائح االعتماد اإللزامي للمنتج .هذه العملية موضحة في
الشكل :11
املرحلة األولى :ينفذ املصدرالسعودي الشروط األساسية املسبقة
يجهز املصدر السعودي الوثائق املفصلة في البند .10.2.2
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تعيين وكيل لتقديم الطلب نيابة عن املصدر (غير إلزامي) بتقديم طلب بنية اعتماد سالمة املنتج؛ يمكن الحصول
على نموذج الطلب من الرابط أدناه:
http://china-ccc-certification.com/171.html
املرحلة الثانية :تقديم نموذج الطلب
يقوم مقدم الطلب بتقديم نموذج طلب شهادة االعتماد اإلجباري الصينية (والتي يمكن للمصدر السعودي الوصول إليها عبر http://china-
 ) ccc-certification.com/171.htmlوالتي يمكن ارسالها عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني من هيئة االعتماد املفوضة ذات الصلة إلى اإلدارة
الوطنية الصينية لالعتماد.
ا
يجب أن يكون نموذج الطلب مصحوبا بالرخصة التجارية ملقدم الطلب واستمارة اعتماد سالمة املنتج إذا كانت الشركة املصنعة ومقدم الطلب
كيانين مختلفين.

 71توجيهات إجراءات شهادة االعتماد اإلجباري الصينية
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املرحلة الثالثة :يتم تقييم الطلب
يجرى تقييم أساس ي لنموذج الطلب وفور التأكد من إمكانية مباشرة الطلب ترسل "قائمة الوثائق" الالزمة إلنهاء معالجة الطلب عبر الفاكس
أو البريد إلى مقدم الطلب .تتوافق هذه القائمة بصورة عامة مع الوثائق املذكورة في البند .10.2.2
شكل توضيحي لعملية الحصول على علامة شهادة الاعتماد الإجباري الصينية
2

1

ينفذ املصدرالسعودي
الشروط األساسية املسبقة

تقديم نموذج الطلب

3

يتم تقييم الطلب

$
5

6

إصدارشهادة االعتماد
اإلجباري الصينية

اختبارعينات املنتج وزيارة موقع
املصنع

4

التحقق من صحة الوثائق ودفع
الرسوم

$
8

7

طلب الحصول على عالمة شهادة االعتماد
اإلجباري الصينية وسداد الرسوم

إصدارعالمات شهادة
االعتماد اإلجباري الصينية
= مرحلة اإلجراءات

الشكل  :11إجراءات الحصول على عالمة شهادة االعتماد اإلجباري الصينية
املرحلة الرابعة :التحقق من صحة الوثائق املقدمة وسداد الرسوم
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بمجرد تقديم أربع نسخ من املستندات من جانب مقدم الطلب عبر البريد ،تشكل اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد لجهات معتمدة لجنة
مراجعة للتحقق من اكتمال الوثائق وصحتها .وبعد ذلك يصدر "إخطار رسوم شهادة االعتماد اإلجباري الصينية" ويرسل عبر الفاكس أو البريد
ً
إلى مقدم الطلب .يرتب مقدم الطلب لسداد الرسوم وفقا إلخطار الرسوم ويرسل إشعار التحويل عبر الفاكس أو البريد إلى املكتب.
املرحلة الخامسة :اختبارعينات املنتج وزيارة موقع املصنع
بعد تأكيد استالم الرسوم ،يرسل مكتب اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد أو جهة االعتماد املفوضة ذات الصلة "إخطار العينة" إلى مقدم
الطلب عبر الفاكس أو البريد .وبعد ذلك ،يلزم مقدم الطلب بتقديم عينات املنتج إلى املختبر الذي تحدده اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد
ً
إلجراء اختبار املنتج لعالمة شهادة االعتماد اإلجباري الصينية .بعد عبور املنتج لالختبار بنجاح ،وحال الحاجة لذلك اإلجراء وفقا لتاريخ املنتج،
يرسل "إخطار فحص املصنع" عبر البريد أو الفاكس إلى مقدم الطلب .يعين ممثل لجهة االعتماد املفوضة من اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد
ً
إلجراء فحص في موقع شركة  /مستودع مقدم الطلب .كما سيتم اخطار مقدم الطلب أيضا بتفاصيل تلك الزيارة.
املرحلة السادسة :إصدارة شهادة املطابقة الصينية
تصدر شهادة املطابقة الصينية بعد تقييم شامل ومرض ي لنتائج عينات املنتج وزيارة املوقع.
ملحوظة :يمكن لجهات االعتماد إعادة فحص منشآت التصنيع الخاصة بمقدم الطلب بعد منحه شهادة املطابقة الصينية وتكون كافة
ً
يوما من انتهاء شهادة املطابقة الصينية الحالية72.
شهادات االعتماد اإللزامي الصينية سارية ملدة  5سنوات ويقدم طلب لتجديدها قبل 90
املرحلة السابعة :طلب الحصول على عالمة شهادة االعتماد اإلجباري الصينية وسداد الرسوم
ً
يقدم حامل شهادة االعتماد اإللزامي الصيني طلبا لشراء عالمة شهادة االعتماد اإللزامي الصينية والذي يمكن ارساله عبر الفاكس أو البريد
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه
اإللكتروني إلى املكتب ذو الصلة مع نسخة من شهادة االعتماد اإللزامي الصينيةُ .ويرجى من
ِّ
للحصول على نموذج الطلب الخاص بذلك:
http://china-ccc-certification.com/148.html
بعد التحقق املتبادل املرض ي من صحة الطلب والوثائق املقدمة من قبل املكتب املختص ،يصدر "إخطار رسوم العالمة" ويرسل إلى مقدم
الطلب عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني؛ يسدد مقدم الطلب الرسوم املحددة في االخطار ويرسل "إشعار التحويل" عبر الفاكس أو البريد
اإللكتروني إلى املكتب ذو الصلة.
املرحلة الثامنة :إصدارعالمات شهادة املطابقة الصينية
فور تأكيد السداد ،ترسل عالمات شهادة املطابقة الصينية عبر البريد إلى مقدم الطلب خالل  7أيام عمل والتي يمكن وضعها على البضائع
املعدة لبيعها في الصين.
73

الوثائق الرئيسية المطلوبة:
.10.2.2
معلومات حول الوثائق الالزمة للحصول على عالمة شهادة املطابقة الصينية واردة أدناه:
.1
.2

طلب بنية اعتماد سالمة املنتج (بالصيغة القياسية).
ً
طلب رسمي العتماد عالمة املطابقة الصينية (والذي يتم إرساله بالبريد اإللكتروني مجددا إلى مقدم الطلب بعد تأكيدنا تقديم
طلب بنية اعتماد سالمة املنتج (بالصيغة القياسية).

 .3الطلب الرسمي لعالمة املطابقة الصينية.

 72مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
 73متطلبات توثيق شهادة االعتماد اإلجباري الصينية
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.4

نسخة من الرخصة التجارية للمؤسسة للحصول على اعتماد شهادة املطابقة الصينية (مالحظة :إذا لم تكن املؤسسة هي املصنعة
للمنتج ،ترفق شهادة تسجيل املصنع والعقد املوقع بين املصنع واملؤسسة).

.5

وصف املنتج للحصول على اعتماد شهادة املطابقة الصينية وهو مختلف عن شرح املنتج وتعليماته.

.6

رسم تجميع املنتج والرسم البياني الكهربائي أو الرسم البياني للدوائر الكهربائية.

.7

قائمة بالعناصر واملواد الرئيسية (بصيغة قياسية).

.8

وصف مختلف لكافة نماذج املنتج في ذات وحدة الطلب (تقدم املؤسسة الراغبة في الحصول على اعتماد شهادة املطابقة الصينية
مع صيغة النموذج حيث سيتم ارسال النسخة القياسية بعد مراجعتها) (بالصيغة القياسية)

.9

إقرار املطابقة (شهادة تبين أن العينات التي قدمتها املؤسسة لالختبار تم انتاجها بذاتها).

 .10لوحة اسم املنتج.
 .11استبيان فحص املصنع للحصول على شهادة املطابقة الصينية.
 .12إجراءات التوثيق الخاصة باملصنع وكتيبات الجودة ونماذج السجالت والرسم البياني لسير العملية وتعليمات العمل.
 .13تقارير جهة االعتماد خالل الفترة السارية (إذا كانت لديهم).
 .14تقارير االختبار أو تقارير فحص املصنع للحصول على شهادة املطابقة الصينية (إذا كانت لديهم) (تقارير االختبار بعد اجتياز
اختبار العينات).
 .15سند ثقة من الطرف الثالث (إن وجد).
74

فترة الانتظار
.10.2.3
بعد اجراء الزيارة امليدانية من جانب ممثلي اإلدارة الوطنية الصينية لالعتماد ،يتخذ قرار بشأن طلب شهادة املطابقة الصينية من جانب
ً
مقدم الطلب ويصدر خالل  10إلى  15يوم وتصدر شهادة املطابقة الصينية ذاتها خالل  90يوما.
ترسل عالمة شهادة املطابقة الصينية إلى مقدم الطلب خالل  7أيام من سداد الرسوم بعد تقديم طلب منفصل للحصول على عالمة شهادة
املطابقة الصينية.
75

التكاليف
.10.2.4
يمكن للمصدرين السعوديين تقييم التكاليف املتعلقة باستخراج شهادة املطابقة الصينية عبر زيار الرابط الوارد أدناه وإدخال التفاصيل
ذات الصلة عند طلبها.
http://china-ccc-certification.com/ccc-cost.asp

 74مراجعة سياسة التجارة الصينية لسنة  ،2016منظمة التجارة العاملية.
 75االعتماد شهادة املطابقة الصينية
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 .10.3الإدارة العامة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي

تخول اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي بموجب قانون السالمة الغذائية لسنة  2015بتنظيم صادرات وواردات األغذية
في الصين 76.تدير اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي  35مكتب فحص وحجر صحي فيما يتعلق بالوارد والصادر في
مقاطعات مختلفة في الصين؛ وتطبق نقاط االتصال املحلية هذه لوائح السالمة الغذائية وتضمن االمتثال لها77.

.10.3.1

إجراءات صحة المنافذ وعملية مراقبة منتجات الأغذية المستوردة إلى الصين

78

رسم توضيحي لعملية استيراد منتجات الاغذية
1

2

ينفذ املصدرالسعودي
الشروط األساسية املسبقة

إعداد الوثائق

3
تقييم مبدئي للوثائق من جانب مسؤولي
هيئة الحجرالصحي

5

4

إصدارالشهادة والتخليص الجمركي

فحص البضائع

= مرحلة اإلجراءات
الشكل  :12عملية التخليص الجمركي لألغذية
املرحلة األولى :ينفذ املصدر السعودي الشروط األساسية املسبقة79

 76املادة  91من قانون السالمة الغذائية لسنة 2015
 77اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي
 78خدمة الزراعة األجنبية من وزارة الزراعة األمريكية ـتقرير الدولة  -الصين
 79اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي
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 .1مراعاة ملتطلبات املادة  69من قانون السالمة الغذائية لسنة  2015وإخطار اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي
بشأن "تسجيل مصدري األغذية األجانب" يجب على كافة مصدري وموزعي ومصنعي األغذية األجانب تقديم بياناتهم لدى مكتب
السالمة الغذائية لالستيراد والتصدير التابع لإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي.
 .2يقدم نموذج الطلب لذلك (باللغة اإلنجليزية) ويمكن للمصدرين السعوديين الحصول عليه عبر مراسلة اإلدارة العامة ملراقبة
الجودة والفحص والحجر الصحي على البريد اإللكتروني . info@aqsiq.net
 .3يجب أن يشمل نموذج الطلب تفاصيل مثل اسم املصدر والوكيل ودولتهم ومنطقتهم وعنوانهم واسم املسؤول عن التواصل لديهم
ورقم هاتفهم وفئة األغذية املعنية.
ً ً
 .4فور تقديم نموذج الطلب ،يستلم املصدر رقم تسجيل ويسجل تسجيال عاما لدى موقع اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص
والحجر الصحي.
يمكن للمصدرين السعوديين الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بمصدري األغذية املسجلين تلك عبر زيارة الرابط أدناه:
http://ire.eciq.net/aqsiq-food-register-search
ً
ملحوظة :الستيراد األلبان ومنتجاتها واللحوم ومنتجاتها ،سيحتاج املصدرون السعوديون أيضا لتسجيل أنفسهم لدى اإلدارة الوطنية الصينية
ً
ً
لالعتماد .مزيد من التفاصيل بشأن فئات األغذية التي تطلب تسجيال إضافيا يمكن الوصول إليها بزيارة الرابط أدناه:
http://www.aqsiq.net/food-register.htm
املرحلة الثانية :يعد املصدرون السعوديون الوثائق80

 .1هناك شروط رئيسية مسبقة يجب استيفاءها من جانب املصدر السعودي قبل استيراد منتجات األغذية إلى الصين؛ يجب إعداد
الوثائق املبينة في  ،10.3.2إلى جانب امتثال امللصقات التعريفية لألغذية باللوائح الصينية السارية بشأنها.
 .2وباإلضافة إلى ذلك ،فإن استيراد منتجات محددة مثل لحوم البقر والدواجن يتطلب رخص استيراد محددة من اإلدارة العامة ملراقبة
الجودة والفحص والحجر الصحي ووزارة التجارة .معلومات محددة بشأن تصاريح االستيراد املطلوبة لفئات محددة من املنتجات
ً
واردة في البند  .10.3.2ال توجد تصاريح استيراد الزمة الستيراد األغذية املعبئة مسبقا.
ملحوظة :الستيراد منتجات زراعية محددة مثل القمح ،هناك حصص استيراد سارية على النحو املحدد في  3.1.2.2والتي يجب االمتثال لها.
يجب على املستورد الحصول على شهادة حصص الرسوم الجمركية الستيراد املنتجات الزراعية.
املرحلة الثالثة :تفحص السلطات الوثائق املصاحبة لواردات األغذية
 .1عند الدخول إلى الدولة ،يفحص مسؤولون من اإلدارة العامة للجمارك الصينية وهيئة الحجر الصحي شهادات الصحة وتصاريح
الحجر الصحي والوثائق (وتشمل عينات من امللصقات التعريفية) املصاحبة لشحنة األغذية.
املرحلة الرابعة :فحص السلع والحجرالصحي عليها
 .1قبل اإلقرار الجمركي لبنود األغذية املستوردة ،يقوم مسؤولون من هيئة الحجر الصحي في كل ميناء بإجراء فحص مادي واتخاذ
اجراءات الحجر الصحي ً
بناء على البروتوكوالت املتبعة في كل ميناء (يجب على املستورد التقدم بطلب على موقع اإلدارة العامة
ملراقبة الجودة والفحص والحجر) .وبصفة عامة ،تشمل هذه الخطوة جمع العينات واجراء االختبارات وفحوصات السالمة
البيولوجية والفحص الحس ي واألشعة السينية.
 .2إجراءات الحجر الصحي (املنطبقة على الحيوانات والنباتات ومنتجاتهم) قد تشمل حجر صحي في املوقع والحجر الصحي املخبري
والعزل بالحجر الصحي.
 .3يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من املعلومات حول متطلبات الصحة والصحة النباتية ملختلف
فئات منتجات األغذية لضمان مطابقتها للمعايير الصينية.
 80خدمة الزراعة األجنبية من وزارة الزراعة األمريكية ـتقرير الدولة  -الصين
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http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulat
ions%20and%20Standards%20-%20Narrative_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_12-30pdf.2015
ملحوظة :يتم فحص الوثائق وتجرى االختبارات بصرامة في أول مرة الستيراد منتجات األغذية .وبعد ذلك ،تؤخذ عينات من البضائع وتختبر
بصورة عشوائية.
املرحلة الخامسة :التخليص واإلقرار الجمركي
 .1فور انتهاء اجراءات الفحص والحجر الصحي بنجاح ،يصدر مسؤولو اإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي شهادة
التخليص الجمركي (إلى جانب إخطار اإلفراج من الحجر الصحي عند الحاجة) والتي تسمح بإجراء التخليص وإصدار اإلقرار
الجمركي لشحنة األغذية.
ً
ملحوظة :يجب على املستورد بعد ذلك االقرار بالبضائع املستوردة (خالل  14يوما من وصولها إلى امليناء الصيني) وبمجرد اجتياز املراجعة
ً
الجمركية بنجاح ،يجب على املستورد تقديم الوثائق الداعمة مجددا خالل  10أيام لدى مكتب الجمارك في جهة تخزين البضائع.
81

الوثائق الرئيسية المطلوبة:
.10.3.2
تشمل الوثائق الرئيسية الالزمة للتخليص الجمركي ملنتجات األغذية في الصين:
• نموذج بيان جمركي
• الرخصة التجارية
• شهادة املنشأ
• تسجيل املصدرين األجانب للمنتجات الغذائية
• الشهادة الصحية
• بوليصة شحن
• بيان الشحنة
• شهادة التأمين
• تسجيل مستوردي منتجات الغذائية
• رخصة ممارسة نشاط االستيراد والتصدير
• الرخصة التجارية للمستورد
• شهادة الحجر الصحي (حسب الحاجة) من السلطات املعتمدة في دولة املنشأ
• تصريح فحص الحجر الصحي (الزمة الستيراد املنتجات الزراعية)
• تصريح فحص الحجر الصحي للحوم (الزمة الستيراد منتجات اللحوم)
• نموذج التسجيل التلقائي فيما يتعلق بالدواجن من وزارة التجارة

 81مركز األعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم األوروبية
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 .10.4إدارة الأدوية والأغذية الصينية

82

يجب أن تحصل كافة املنتجات الدوائية املستوردة إلى الصين على موافقة مسبقة للتسويق من إدارة األدوية واألغذية الصينية قبل السماح
ً ً
بتداولها تداوال حرا داخل السوق الصيني املحلي .ويشمل اإلطار التشريعي الذي ينظم تسجيل املنتجات الدوائية في الصين ما يلي:
• قانون األدوية الصيني والئحته التنفيذية وقانون تنظيم األدوية لجمهورية الصين الشعبية (بصيغته املعدلة في عام .)2013
•

الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم األدوية لجمهورية الصين الشعبية (عام .)2002

• إجراءات تنظيم تسجيل األدوية (عام .)2007
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول إدارة األدوية واألغذية الصينية.
ُويرجى من
ِّ
/http://www.cfda.gov.cn
83

عملية تسجيل الأدوية
.10.4.1
ُ
تقسم املنتجات الدوائية إلى ست فئات في الصين؛ وتعتمد إجراءات التسجيل والوثائق املطلوبة على فئة املنتج .حددت الفئات الست ملنتجات
األدوية على النحو التالي أدناه:
• املنتجات الدوائية (بانتظار اعتمادها في كافة الدول).
•

املنتجات الدوائية بطريقة استخدام متغيرة (بانتظار اعتمادها في كافة الدول) واملنتجات الدوائية الجديدة على السوق الصيني
(املعتمدة في الدول األخرى).
املنتجات الدوائية بتغير حمض ي جذري أو رئيس ي (أو العناصر املعدنية) دون وقوع تغيير في اآلثار الدوائية لها.

•

املنتجات الدوائية املسوقة في الصين مع تغير هيئة الجرعة دون وقوع تغيير في طريقة استخدام الدواء.

•

املنتجات واملواد الدوائية املشمولة في معايير الدواء الوطنية الصينية مثل املعايير املسجلة لألدوية أو الفارماكوبيا.

•

املرحلة األولى :تعيين الوكيل
يجب على املصدرين السعوديين تعيين كيان  /شركة صينية محلية لتقديم طلب لتسجيل املنتجات الدوائية بالنيابة عنهم بموجب منحهم
وكالة قانونية.
املرحلة الثانية :إعداد وتقديم الوثائق لطلب تسجيل األدوية
 .1يجب على املصدرين السعوديين إعداد الوثائق (ومجملها  32بند) بشأن املنتج الدوائي واملادة الدراسية ومادة دراسة الخواص
الدوائية والسموم ومواد الدراسة السريرية .مزيد من املعلومات بشأن املتطلبات الخاصة بالوثائق الواردة في البند  10.4.2بهذا
الدليل.
 .2يقدم الطلب مع الوثائق سابقة الذكر إلى إدارة األدوية واألغذية الصينية عبر الوكيل الذي يبلغ بعد ذلك بقبوله أو عدم قبوله خالل
خمسة أيام عمل.
ملحوظة :يجب على املصدرين السعوديين مالحظة أنه في حال تقديم ملف بوثائق مفقودة فسيتم رفض امللف.
املرحلة الثالثة :عينات االختبار
 .1بعد قبول طلب تسجيل الدواء ،تصدر إدارة األدوية واألغذية الصينية إخطار الفحص املخبري وبعد ذلك يختبر املنتج لدى املختبر
املحدد.
 .2يجرى اختبار عينة الدواء من خالل ا ملعهد الوطني الصيني للرقابة على األدوية واألغذية أو يفوض معهد وطني لرقابة الجودة لعمل
ذلك.
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.3
.4
.5
.6

يجب على مقدمي الطلب تقديم طلب الختبار عينة الدواء؛ يمكن الوصول إلى نموذج الطلب عبر الرابط
/http://www.nicpbp.org.cn
وبعد ذلك ،يجب على مقدم الطلب إرسال املنتج الدوائي من ثالث مجموعات متتابعة إلى مختبر املعهد الوطني الصيني للرقابة على
األدوية واألغذية مع اخطار االختبار املخبري الصادر عن إدارة األدوية واألغذية الصينية.
تختبر عينات املنتج لضمان مطابقته للمعايير الصينية أو الدولية للمنتج.
ً
يستغرق اختبار عينة املنتج فترة تصل إلى  85يوما وترسل نسخة من تقرير االختبار إلى مركز تقييم األدوية التابع إلدارة األدوية
واألغذية الصينية وترسل نسخة إلى مقدم الطلب.
رسوم توضيحي لعملية تسجيل الأدوية

1
تعيين الوكيل

2
إعداد والوثائق وتقديمها

3
عينات االختبار

5

4

تسجيل الدواء

املراجعة الفنية والسريرية

= مرحلة اإلجراءات
الشكل  :13عملية تسجيل األدوية
املرحلة الرابعة :املراجعة الفنية والسريرية
 .1يجري مركز تقييم األدوية مراجعة فنية للتقرير وتستغرق هذه العملية فترة ما بين  40إلى  160يوم إلنجازه.
ً
 .2يصدر مركز تقييم األدوية تقريرا ويرسل إلى إدارة األدوية واألغذية الصينية مع التوصيات بشأن الحاجة إلجراء دراسة سريرية أو
دراسة التكافؤ الحيوي.
 .3إذا لم يرى مركز تقييم األدوية ضرورة إجراء أي دراسات سريرية أو تكافؤ حيوي ،ينتقل طلب تسجيل املنتج الدوائي إلى املرحلة
النهائية في التسجيل.
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املرحلة الخامسة :تسجيل املنتج الدوائي
ً
 .1بعد انتهاء املراجعة الفنية والدراسة السريرية (حسب الحاجة) ،يعيد مقدم الطلب نموذج التسجيل مصحوبا بكافة الوثائق إلى
إدارة األدوية واألغذية الصينية.
ً
 .2يقيم مركز تقييم األدوية ما قدمه مقدم الطلب ويستعين بخبراء في األدوية (إذا لزم األمر) ويرسل ما توصل إليه مجددا إلى إدارة
األدوية واألغذية الصينية.
 .3تتخذ إدارة األدوية واألغذية الصينية القرار اإلداري بشأن تسجيل املنتج الدوائي من عدمه.
ملحوظة :إذا رفضت إدارة األدوية واألغذية الصينية مقدم الطلب ،يمكن ملقدم الطلب التقدم إلعادة التقييم.
 .4تسري شهادة تسجيل الدواء ملدة خمس سنوات وبدء فتح باب تقديم الطلب الخاص بإعادة التسجيل قبل  6أشهر من انتهاء
الشهادة.
84

الوثائق الرئيسية المطلوبة:
.10.4.2
واملستندات الرئيسية الالزمة لشهادة التسجيل املتعلقة بالفئات الست املختلفة لألدوية هي:
 .1اسم املنتج الدوائي  -اسم دولي غير مسجل امللكية أو اسم عام أو اسم كيميائي يشمل الهيكل الكيميائي والوزن الجزيئي والتركيبة.
بالنسبة للمنتجات الدوائية الجديدة ،يجب تقديم سبب التسمية.
 .2الوثائق الرسمية  -الرخصة التجارية ملقدم الطلب ورخصة التصنيع ونسخة من شهادة املمارسات الصناعية السليمة أو شهادات
االمتثال وبيانات براءة االختراع وإقرار بعدم االنتهاك ووثائق العناصر الدوائية املستخدمة واملعايير الدوائية وتقارير االختبار والرخص
التجارية للمورد وغير ذلك والوثائق القانونية بشأن مواد وحاويات التعبئة والتغليف املتصلة مباشرة باملنتج (ويقصد بذلك رقم رمز
ملفات الدواء الرئيسية  2أو شهادة املالئمة .)3
 .3غرض دراسة املنتج وسببها  -وصف غرض تطوير املنتج واملتطلبات التي يستوفيها في الصين إلى جانب الدول األخرى.
 .4ملخص نتائج البحث والتطويرونتائجهم.
 .5تعليمات االستخدام والبيانات ذات الصلة  -الورقة املوجودة في العبوة مع تعليمات االستخدام.
 .6العبوة وامللصق التعريفي  -أمثلة عن امللصقات التعريفية للمنتج وعبوته (باللغة الصينية واللغة األصلية).
 .7مقدمة شاملة حول دراسة الدواء  -معلومات بشأن عملية التصنيع وطريقة التناول وتطوير التركيبة وتحديد الهيكل الكيميائي ودراسة
الجدوى ومعايير الجودة املطبقة ودراسة االستقرار وأي بيانات ذات صلة أخرى.
.8

عملية تصنيع العناصر واملنتجات بما في ذلك البيانات  -مقدمة مفصلة حول عملية تصنيع عناصر الدواء والتركيبة ومعالجة
املنتجات .معلومات بشأن الرسم البياني للعملية واملعلومات الخاصة بالتفاعل الكيميائي وحاالت التفاعل وغير ذلك.

 .9شرح بشأن الهيكل الكيميائي ودراسة العناصر واملراجع األخرى.
 .10دراسة الجودة  -دراسة املواد املتعلقة بالتحقق من الجدوى وتشمل الخصائص املادية والكيمائية واختبار النقاء واختبار التحلل
ومنهجية التحقق وغير ذلك.
 .11معايير الجودة  -تتماش ى معايير الجودة مع االصدارات الحالية من الفارماكوبيا الصينية وتستخدم مصطلحاتها وقياساتها كحد أدنى
للمتطلبات.
 .12تقريراالختبار -يصدر تقرير االختبار عن الشركة املصنعة
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 .13معلومات حول اختبارعناصرالدواء واإلضافات غيرالفعالة مع املعايير/املواصفات وتقارير االختبار.
 .14دراسة الثبات  -تشمل بيانات الدراسة العوامل املؤثرة التي تؤثر على املنتج واألدوية التي لها اتصال مباشر مع العبوة والتغليف.
 .15مواصفات جودة مواد التعبئة والتغليف والعبوات املتصلة مباشرة مع املنتج.
 .16مقدمة شاملة لدراسة علم السموم وعلم تأثيرات األدوية  -معلومات حول دراسة علم السموم وعلم تأثيرات األدوية وتشمل الديناميكا
الدوائية وآلية التفاعل الدوائي وعلم تأثير األدوية العام وعلم السموم والحرائك الدوائية وغير ذلك.
 .17الدراسة الرئيسية الديناميكا الدوائية.
 .18الدراسة العامة للخصائص الدوائية.
 .19اختبار السمية الحادة.
 .20اختبار السمية طويل األمد.
 .21حساسية اختبارالسالمة (املحلي والنظام وصورة السمية) انحالل الدم ودراسة تهيج موضعي (صفائح الدم والجلد وغير ذلك).
ً
 .22تفاعل العناصر -أثر العناصر في تفاعل العناصر جنبا إلى جنب مع السمية والديناميكا الدوائية.
 .23دراسة الخاصية املحدثة للطفرات.
 .24دراسة االستنساخ.
 .25دراسة العناصر املسببة للسرطان.
 .26دراسة إدمان الدواء.
 .27الدراسة غير السريرية (دراسة الحرائك الدوائية)  -كافة املعلومات الخاصة بدراسة بواسطة املختبر وحيوانات التجارب (االمتصاص
والتمثيل الغذائي والتوزيع والتقدير).
 .28مقدمة شاملة عن الدراسة السريرية املنفذة في الصين والدول األخرى.
 .29مخطط الدراسة السريرية وبروتوكول التجارب  -وصف تفصيلي للتعليمات املخصصة لها وتناول الدواء والجرعات وغير ذلك -
البيانات الداعمة وملخص للتقييم الحاسم للبيانات السريرية وغير السريرية املتعلقة باألخطار املحتملة واملنافع السريرية.
 .30مطبوعات املعلومات الخاصة باملحققين السريريين  -املعلومات التي تتألف من مواد الدراسة السريرية التي تم التحصل عليها
ومعلومات الدراسة غير السريرية املستخرجة ملساعدة املحققين والعاملين ذوي الصلة لفهم اختبار الدواء والبروتوكول السريري.
 .31العالقة مع املريض واألخالقيات  -عينة من نماذج موافقة العاملين ووثائق التخليص للجنة األخالقيات.
 .32تقرير الدراسة السريرية  -نسخة من التقرير الكامل.
ملحوظة :تقدم كافة الوثائق باللغة الصينية وبلغة دولة املنشأ
.10.4.3

فترة الانتظار

85

املرحلة:
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
املرحلة الرابعة

 85مركز األعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم األوروبية

53

جدول  :19فترة انتظاراستالم رخصة تسجيل األدوية
فترة االنتظار(أيام)
5
115
120

110
350

املرحلة الخامسة
اإلجمالي
86

التكاليف
.10.4.4
التكلفة الخاصة بتسجيل املنتجات الدوائية في الصين يمكن أن تصل إلى ما يقرب من  25.460ريال سعودي وهي تكاليف ال تشمل التجارب
السريرية أو اختبار املنتج الدوائي.

لوائح التعبئة ووضع الملصقات التعريفية -الصين

.11

 .11.1صناعة الأغذية
الجهة التنظيمية للصناعة
.11.1.1
تضع إدارة األدوية واألغذية الصينية بالتعاون مع املفوضية الوطنية للصحة والتخطيط األسري واإلدارة العامة ملراقبة الجودة والفحص
والحجر الصحي ووزارة التجارة اللوائح املتعلقة بإدارة امللصقات التعريفية وسالمة منتجات األغذية في الصين.
القوانين واللوائح
.11.1.2
ينص املعيار الوطني الصيني رقم  GB7718-2011على القواعد العامة لوضع امللصقات التعريفية لألغذية املعبئة.
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Final%20Food%20Safety%20Law%20Implementation%20Me
asures_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_8-14-2009.pdf
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائحُ ،يرجى من
ِّ
http://www.ccilc.pt/sites/default/files/general_rules_for_the_labeling_of_prepackaged_f oods_gb7718-2011.pdf
87

متطلبات وضع الملصقات والبطاقات التعريفية
.11.1.3
ى
ن
يجب أن تكو كافة امللصقات التعريفية لألغذية باللغة الصينية املوحدة ،ويمكن استخدام لغات أجنبية أخر على أن يتبعها األحرف الصينية
ذات الصلة.
جدول :20متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية
#

الفئة

1

اسم املنتج الغذائي

2

قائمة املكونات

3

صافي الوزن وترتيبها
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املعلومات املطلوبة
يجد تقديم أسماء محددة
يجب االشارة إلى طبيعة األغذية
يجب أن ترد بترتيب تنازلي
يمكن تجاهل املكونات التي تشكل أقل من  %2من األغذية
االسم العام للمضافات الغذائية ا
وفقا للمعايير الوطنية
يجب اإلقرار بالوزن الصافي على النحو الوارد أدناه
أ) بالنسبة لألغذية السائلة ،باستخدام الحجم (ليتر) ( )lوامللي ( )mlأو استخدام
الجودة الجرام ( )gوالكيلوجرام ()kg
ب) بالنسبة لألغذية الصلبة ،بالوزن الجرام ( )gوالكيلوجرام ()kg

ج) لألغذية اللزجة أو شبه الصلبة باستخدام النوع الجرام ( )gوالكيلوجرام ()kgأو
الحجم (ليتر) ( )lوامللي ()ml
4
5
6
7
8

9

اسم وعنوان وبيانات االتصال الخاصة
بالشركة املصنعة واملوزع
وضع التاريخ
شروط التخزين
رقم رخصة إنتاج األغذية
رمز مستوى املنتج

يجب إقرار تاريخ التصنيع وتاريخ الحد األدنى للصالحية
يجب تقديم الشروط الخاصة بالتخزين

املعلومات األخرى لوضع امللصقات
التعريفية

األطعمة املعرضة لإلشعاع
ً
األغذية املعدلة جينيا
جدول املعلومات الغذائية
درجة الجودة
أغذية الحمية الخاصة

ّ
املصدرين السعوديين االطالع على الرابط املوضح أدناه:
وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى من
ِّ
https://www.hfgip.com/sites/default/files/law/food_safety_-_16.02.2016.pdf

 .11.2صناعة الأدوية
الجهة التنظيمية للصناعة
.11.2.1
الجهة التنظيمية لصناعة األدوية هي إدارة األدوية واألغذية الصينية.
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
وملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيميةُ ،يرجى من
ِّ
/http://www.cfda.gov.cn/WS01/CL0001
القوانين واللوائح
.11.2.2
ينص "قانون تنظيم األدوية في جمهورية الصين الشعبية" على توفير املعلومات حول متطلبات التعبئة والتغليف ووضع امللصقات التعريفية
لألدوية في الصين.
ُ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائح ،يرجى من
ِّ
http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0766/61638.html

متطلبات وضع الملصقات التعريفية
.11.2.3
متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الصيدالنية مبينة في الجدول  21أدناه:
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الجدول  6متطلبات وضع امللصقات التعريفية لألدوية
متطلبات اللغة

رقم
مسلسل
1
2

الفئة
االسم
دواعي االستعمال أو الوظائف

3

قوة التأثير

4

الجرعة واالستعمال

5

تاريخ اإلنتاج

6

رقم الحزمة

7

تاريخ انتهاء الصالحية (صالح حتى ×××× السنة ×× الشهر)

8
9
10

بيانات الشركة املصنعة
اآلثار الجانبية
موانع االستعمال
مالحظة تفيد بما يلي" :انظر نشرة الدواء ملعرفة التفاصيل" إذا لم يتم ذكر
املعلومات في املساحة املتوفرة

11

يجب ذكر جميع
املعلومات باللغة
الصينية

 .11.3صناعة مستحضرات التجميل
الجهة التنظيمية للصناعة
.11.3.1
تنظم إدارة الغذاء والدواء صناعة مستحضرات التجميل في الصين.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيميةُ ،يرجى من
ِّ
/http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0772
القوانين واللوائح
.11.3.2
ّ
للمصدرين السعوديين زيارة
يمكن
القوانين،
تلك
عن
املعلومات
من
ملزيد
و
قوانين،
لعدة
ومكوناتها
التجميل
ات
ر
مستحض
تخضع
الصين،
في
ِّ
الرابط املوضح أدناه:
http://www.cirs-reach.com/Uploads/file/20160401/20160401111037_75725.pdf
متطلبات وضع الملصقات التعريفية
.11.3.3
ل
متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات مستحضرات التجميل مبينة في الجدو  22أدناه:
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الجدول  7متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملستحضرات التجميل
متطلبات اللغة

رقم
مسلسل

.12

الفئة

1

اسم املنتج

2

اسم وعنوان شركة التصنيع

3

املحتوى الصافي

4

مكونات املنتج

5

العمر التخزيني

يجب ذكر جميع

6

رمز ترخيص التصنيع ومعايير املنتج

املعلومات باللغة

7

رمز ترخيص النظافة أو شهادة حفظ السجالت

الصينية

8
9
10

بيان السالمة وإرشادات االستعمال
بلد املنشأ
اسم وعنوان املوزع املحلي

ملحق
ُ
معلومات النوع
قائمة بالبنود املحظور استيرادها إلى
الصين
هيئات االعتماد اإللزامي الصينية
املفوضة من اإلدارة الوطنية
الصينية لالعتماد
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النموذج املتاح
https://www.tid.gov.hk/english/aboutus/tradecircular/cic/asia/2016/files/ci201
6231a.pdf
https://www.tid.gov.hk/english/trade_relations/mainland/cic_database2.html

http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/jcjggljg/4731.html

ملحوظة :يجب على املصدرين السعوديين االستعانة بخدمات ترجمة لالستفادة من املعلومات التي تقدمها هذه املواقع اإللكترونية حيث أن
املعلومات الواردة باللغة الصينية.
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المراجع
الروابط
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19

* https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s342_e.pdf

20

* https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s300_e.pdf

21
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23

* https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s342_e.pdf
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* https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s342_e.pdf

33

http://www.worldportsource.com/ports/index/CHN.php

34

http://china.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/c/china/zaken-doen-inchina/2014/20140127-kansenrapport-topsector-havens.pdf

35
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38
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39
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40
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45

http://english.customs.gov.cn/Statics/2bb17644-55f2-4c6b-a296-5ad18cd3f7d6.html

46

http://english.customs.gov.cn/Statics/5822c242-7473-4800-945c-3e8727f72157.html

47

http://english.customs.gov.cn/Statics/7d65e215-13ed-4a3e-baa1-797f01e5e902.html

48

http://english.customs.gov.cn/Statics/fdb04d28-2ad2-4877-944f-1e2dc63f9cfd.html

49

http://english.customs.gov.cn/Statics/d30338b4-2f6a-47ea-a008-cff20ec0a6d2.html

50

http://english.customs.gov.cn/Statics/8902eb69-3a83-4595-8d4e-fe0aed7b6f45.html
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/http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills

59

https://www.aramex.com/content/uploads/104/165/45168/QA.pdf

60

https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclaration
sweb.pdf

61

http://www.kkfreight.com/packing-list.html
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63

https://www.law.cornell.edu/wex/contract

64
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65

http://www.china-certification.com/en/what-is-ccc

66
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http://china-ccc-certification.com/ccc-cost.asp
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http://www.hfgip.com/sites/default/files/law/food_safety_-_16.02.2016.pdf
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http://www.aqsiq.net/what-is-aqsiq.htm
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87
*يرجى نسخ الروابط ولصقها في املتصفح ملعرفة املزيد من املعلومات وآخر املستجدات
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