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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، 

ك بناًء على املعلومات املتاحة. ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير ومتطلبات الوثائق، ومساهميها، وغير ذل

الشخص ي، وال تتحمل "الصادرات السعودية"  أي عواقب ناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا الدليل. وبشكل عام، 

نة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة. ك سعوديين على ما نشجع املصدرين الفإن املعلومات املبي 

 إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث عن إجراءات وعمليات االستيراد ومتطلباته. 
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املتحدة هما دولتان من الدول األعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي، وهو تحالف إقليمي اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

وفًقا ألحكام االتفاقية االقتصادية املوحدة بين و  1.لى سوق مشتركبغرض تحقيق تعاون إقليمي من أجل الوصول إ م.1981تأسس سنة 

على املواد املستوردة من اململكة العربية السعودية إلى اإلمارات العربية قواعد املنشأ التفضيلية  تطبقدول مجلس التعاون الخليجي، 

 . املتحدة

 

ن دة بيبموجب االتفاقية االقتصادية املوح في املقام األول تنظم قواعد املنشأ الخاصة بالصادرات السعودية إلى اإلمارات العربية املتحدة 

قواعد  3.من قانون الجمارك املوحد بين دول مجلس التعاون الخليجي 25وقد تأكد ذلك بموجب املادة  2.دول مجلس التعاون الخليجي

 :املنشأ الخاصة بأي منتج يتم تصنيفه على أن منشأه مجلس التعاون الخليجي مبينة أدناه بإيجاز

اون من أحد الدول األعضاء في مجلس التع" مستخلصة بالكامل/ منتجة"أو " محلية املنشأ"البضائع املطلوب تصنيفها على أنها  .1

 :التالية الفئاتالخليجي، يتعين أن تندرج تحت أي من 

 .من التربة أو املياه أو قاع البحر املستخرجةنتجات املعدنية امل (أ

 .املنتجات الزراعية التي تم حصادها في الدولة (ب

في الدولة، وكذلك منتجات الحيوانات التي تم تربيتها في الدولة بما في ذلك منتجات  الحيوانات املولودة والتي تم تربيتها (ج

 .صيد السمك وصيد الحيواناتالتي تم الحصول عليها خالل عمليات 

 وتشمل. من البحر باستخدام سفن هذه الدولة املستخرجةوغيرها من املنتجات البحرية  ي صيد البحر المنتجات  (د

 .على سطح السفن من تلك البنوداملنتجات املعالجة واملستخرجة 

 . الستعادة املواد الخام والتي ال تصلح سوى املواد املستخدمة التي تم تحصيلها في هذه الدولة  (ه

 .في تلك الدولةالنفايات والخردة الناتجة عن عمليات التصنيع املنفذة  (و

 4(ه)إلى ( أ)من في البنود البضائع املستخرجة من املنتجات املشار إليها  (ز

صاعع املتضاف في التي  %40تحويل جوهري في أحد الدول األعضاء، بقيمة ال تقل عن عملية البضائع التي تخضع ل (ح

 .وانيي دول مجلس التعاون الخليجيملأو أكثر  %51 ملوكة بنسبةامل

 

مجلس  تثبت أن منشأ البضائع هو دول بحيث  السعوديةالبضائع املستوردة من اململكة العربية  ترفق شهادة املنشأ املوثقة مع .2

و أيمكن للمصدرين السعوديين الحصول على شهادة املنشأ من إدارة التوريدات في وزارة التجارة والصناعة  5.التعاون الخليجي

دة ولة اإلمارات العربية املتحيتعين أن تلتزم شهادة املنشأ الخاصة بالصادرات السعودية إلى د 6.من فروع الوزارة في املدن الرئيسية

 .7.2.1البند في  على النحو املفصلبالصيغة املحددة للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، 

                                                                                 
  دليل الواردات والصادرات اإلماراتي، حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة 1
  التعاون الخليجياالتفاقية االقتصادية املوحدة بين دول مجلس  2
  قانون الجمارك املوحد بين دول مجلس التعاون الخليجي 3
  قواعد املنشأ -جمارك دبي  4
  من االتفاقية االقتصادية املوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي 3املادة  5
  مجلس األعمال السعودي األمريكي 6
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( ار شيوعً األكثوهي )القيود الرسوم الجمركية  تلكمن القيود التجارية؛ وتشمل  العديدتواجه عادة  بعضها البعضالدول التي تتاجر مع 

ية ووجود الجمركرسوم انخفاض البشكل عام، فنظام التجارة في دولة اإلمارات العربية املتحدة مفتوح في ظل و. جمركيةالقيود غير الو 

ية االقتصادية املوحدة بين الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي على إزالة جميع تنص االتفاق 7.القيود غير الجمركيةالقليل من 

داولها في أي املنتجات املحظور تتخضع ، سبيل املثالفعلى . بعض االستثناءات يوجدالقيود التجارية تقريًبا بين الدول األعضاء، إال أنه 

تبين البنود  8.املحلية السارية بصرف النظر عن إزالة القيود التجاريةللقوانين ( 12.2.1.البند حسبما هو مبين في ) الدول األعضاءدولة من 

 . لكة العربية السعوديةلقيود التجارية السارية في اإلمارات العربية املتحدة وعالقتها بالواردات القادمة من املما التالية

 

 

  املفروضة على البضائع التي تنقل عبر الحدود الدوليةالرسوم الجمركية الرسوم الجمركية األساسية هي . 

  قواعد  باتتستوفي متطلتماشًيا مع قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي، يمكن استيراد جميع البضائع التي و

 . املنشأ الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى اإلمارات العربية املتحدة دون دفع أي رسوم جمركية أساسية

 على استيراد البضائع املنتجة خارج  % 5 وبشكل عام، تفرض دولة اإلمارات العربية املتحدة رسوًما جمركية أساسية بنسبة

  .الخليجي، ما لم ينص على خالف ذلك في اتفاقيات تجارية مشتركة أو بموجب التزامات دولية أخرى دول مجلس التعاون 

 

 قانون موحد لدول مجلس على ( مع الدول األخرى األعضاء في مجلس التعاون الخليجي)دولة اإلمارات العربية املتحدة  صادقت

يهدف هذا التشريع إلى توفير حماية موحدة لصناعات و. التعويضية والوقائية جراءاتاإلعاون الخليجي ملكافحة اإلغراق و الت

 تحديد أسعار غير منصفة ملنتجات)دول مجلس التعاون الخليجي من املمارسات التجارية العاملية غير املنصفة مثل اإلغراق 

 (. ةالوقائي اإلجراءاتتسري بشأنها التي )بضائع معينة لواردات البررة في املغير  زيادةالتعويض ي و الدعم الو ( مستوردة

 ول مجلس د من خارجالتي سنها اإلنار التشريعي املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي على استيراد البضائع  اإلجراءات تطبق

ودية إلى على الواردات السع جراءاتإلااإلمارات العربية املتحدة هذه  تطبق، ال يمكن أن وبالتالي. التعاون الخليجي إلى املنطقة

 . داخل الدولة

  تعويضية ورسوم مكافحة الرسوم الاملختصة املسؤولة عن فرض  الجهةاللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي هي

 . التحقيقات ذلك ضرورًيا بعد إجراء رأت، إذا (حصصتحديد الأو )وقائية الرسوم الغراق و اإل 

  أو خطر) املادي، يتعين العثور على عالقة بين املمارسة التجارية غير املنصفة السابق ذكرها والضرر اإلجراءات ولفرض هذه 

 . على الصعيد املحليهذه الصناعة  تأسيسللصناعة املحلية لدول مجلس التعاون الخليجي أو ( وقوعه

                                                                                 
  منظمة التجارة العاملية 7
  من االتفاقية االقتصادية املوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي  3املادة  8
  اإلمارات العربية املتحدة دليل الواردات والصادرات اإلماراتي، حكومة دولة 9

 القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي ملكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية10
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  يسمح قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي لكل دولة من الدول األعضاء بسن تشريع وعمل قائمة

صرح هها ملاالواردات املمنوعة في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي و ال تدخل . باملنتجات التي تخضع ملواعع االستيراد

 .الدولة املمنوعة هها من الدول األعضاء في دولة أخرى 

 جراءات رقابة االستيراد والتصدير، يجوز منع استيراد منتجات إل السلع الخاضعة  بشأن، م2007لسنة  13 :وفًقا للقانون رقم

معينة إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة على أساس السالمة العامة والصحة العامة وحماية البيئة واملوارد الطبيعية واألمن 

 . خارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدةالسياسية الي أو ألي أسباب أخرى متعلقة بالتزامات القوم

 القائمة  للحصول علىو. تشمل بعض هذه البضائع املمنوعة اإلنارات املجددة واملواد التي تحتوي على االسبستوس وغير ذلك

 :لرابط أدناهالكاملة باملنتجات التي تخضع ملواعع االستيراد، يرجى زيارة ا

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s338_e.pdf    3.4، الجدول 39الصفحة 

 

 جراءات إل السلع الخاضعة  بشأن م2007 لسنة 13 :ينص قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقانون رقم

ات العربية اإلمار دولة إلى  توريدهاالرقابة على الصادرات والواردات على أن البضائع التي تسري عليها قيود االستيراد ال يمكن 

   13.الرقابية املختصة الجهةاملتحدة دون موافقة مسبقة من 

للبضائع املفروض قيود على استيرادها من إمارة ألخرى في اإلمارات العربية وعالوة على ذلك، ربما تختلف القائمة الشاملة 

بعض البضائع التي يسري عليها قيود االستيراد تشمل بنود . املتحدة، حيث يتوقف ذلك على سلطة الجمارك في كل إمارة

املنتجات املفروض قيود على  لىنظرة شاملة ع إللقاء .أو معدات اتصال أو غير ذلك ةدوائي مستحضراتأو  منتجات غذائية

 :استيرادها إلى اإلمارات العربية املتحدة، يرجى زيارة الرابط أدناه

http://dhlguide.co.uk/export-to-united-arab-emirates/  

   املستوردة املفروض قيود عليها من السلطات املختصة قبل استيرادها إلى اإلمارات يتعين الحصول على تصريح بخصوص املواد

 .العربية املتحدة

 

  ،عضمن الصناعات التسستيراد البضائع املصنفة ال اإلمارات العربية املتحدة أي حصص  لم تحدد دولةفي الوقت الحالي 

 . في هذا الدليل املطروحة

 

  م2001لسنة  28: على األحكام املنصوص عليها في القانون رقم املعايير املطبقة في اإلمارات العربية املتحدة بناءً تم وضع . 

                                                                                 
  منظمة التجارة العاملية 11
  منظمة التجارة العاملية 12
  بوابة حكومة أبوظبي االلكترونية  13
  املوفد التجاري لكندا  14
  منظمة التجارة العاملية 15

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s338_e.pdf
http://dhlguide.co.uk/export-to-united-arab-emirates/
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  على تطبيقها و هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس هي الهيئة املعترف هها محلًيا في اإلمارات العربية املتحدة إلعداد املواصفات

 .املستوى االتحادي

  ونظًرا ألن اإلمارات العربية املتحدة أحد األعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فإنها تسعى مع

 . املطابقة تقويمباقي الدول األعضاء إلى تطبيق نهج موحد لألمور املتعلقة بالتقييس، مثل إجراءات 

  التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معايير واسعة لدول يمكن أن تقترح أي دولة من الدول األعضاء في هيئة

لعمل امجلس التعاون الخليجي، وعند املوافقة عليها، تدرج مقاييس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في إنار 

 . املقاييس املحلية لكل دولة من الدول األعضاءالخاص ب

  الدولية التالية الجهاتهيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس هي عضو في : 

o آيزو( املنظمة الدولية للمعايير(.  

o املنظمة الدولية العتماد املختبرات. 

o  نظمة الدولية للمقاييس القانونيةامل. 

o معهد املعايير واملقاييس للبلدان اإلسالمية . 

 معياًرا إماراتًيا، يستندوا بشكل كبير إلى معايير هيئة التقييس لدول مجلس  10.848 ، كان هناك ما يقاربم2014 واعتباًرا من

 . التعاون لدول الخليج العربية

  من هذا الدليل 9الفصل  املعايير فييوجد مزيد من املعلومات بشأن عملية اعتماد . 

 

  في اإلمارات العربية املتحدة التي تفرض لوائح فنية على بعض املنتجاتيوجد عدد من القوانين واللوائح  . 

 ة إلعداد ملياهيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس هي نقطة االستفسار عن القيود الفنية التجارية لدى منظمة التجارة الع

 .وتطبيق املعايير واللوائح الفنية

  ،كان هناك ما يقرب م2014 اعتباًرا منو. واملستوردة املحليةاللوائح الفنية على املنتجات  تطبقفي اإلمارات العربية املتحدة ،

 . الئحة فنية سارية 793من 

 17.تسن اللوائح الفنية من قبل هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس والوزارات املختصة  

 

  ونظم( عالمةيشار إليها بال)إلماراتية املطابقة اإلماراتي وعالمة الجودة ا تقويم نظامتنفذ هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 

 . منتجاتلاملحلية القائمة لمعايير للاملطابقة لضمان مطابقة املنتجات املحلية واملنتجات املستوردة  وتقويماالعتماد 

  عالمة الجودة اإلماراتية يعتبر نظام إلزامي بينما اعتماد املطابقة اإلماراتي  تقويم مطابقة نظاماعتماد يعد 
ً
 . 18اختياريً انظاما

                                                                                 
  منظمة التجارة العاملية 16
  منظمة التجارة العاملية 17
  هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 18
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  ة املطابق نظام تقويميجب أن يحصل مصدرو بعض البضائع مثل مستحضرات التجميل واملطهرات وغيرها على اعتماد

تطلب لشاملة للبضائع التي تلالنالع على القائمة ا. هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس لدىاإلماراتي من الجهات املعتمدة 

 :املطابقة اإلماراتي، يرجى زيارة الرابط أدناه تقويم نظامماد اعت

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Regulated-Producs.aspx 

  19.ئهانتهاابقة اإلماراتي ملدة سنة واحدة، ويتعين تجديديها قبل شهر من تاريخ املطا نظام التقويمشهادات املطابقة مع تسري  

  من هذا الدليل9الفصل املطابقة في  تقويميوجد املزيد من املعلومات بشأن إجراءات. 

 

  املطابقة في اإلمارات العربية املتحدة تقويمتعتمد هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس جهات . 

 يقيم نظام االعتماد الونيي اإلماراتي لدى هيئة م2004 يونيو 1 الصادر بتاريخ 22 :وفًقا ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ،

 . مليةالعا للتوجيهاتاإلمارات للمواصفات واملقاييس تطبيقات االعتماد ملعامل االختبار واملعايرة ويتأكد من اتباعها 

 مارات هيئة اإل املطابقة املعتمدة من  تقويماملصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه لالنالع على قائمة ههيئات  يرجى من

 .نظام االعتماد الونيي/ للمواصفات واملقاييس

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Accredited-Clients.aspx 

 

  ةت التعريفية في اإلمارات العربيمجلس التعاون لدول الخليج العربي متطلبات وضع امللصقاحددت هيئة التقييس لدول 

  21. املتحدة

 من قرار مجلس  28 وتؤكد املادة رقم. بشكل عام، يتعين أن يكون امللصق التعريفي وبيانات الشرح التكميلي باللغة العربية

 22.فصيل املتطلبات األخرى املحددة لوضع امللصقات التعريفيةن بمزيد من التذلك، وتبي م2007لسنة  12 الوزراء رقم

 املنسوجاتو لبضائع مثل األلعاب واألغذية واملنتجات الكيميائية واملنتجات الصناعية ومياه الشرب توجد متطلبات خاصة ل 

 23.ومستحضرات التجميل لوضع امللصقات التعريفية حسب املنتج، والتي يتعين االلتزام هها

 من هذا الدليل10الفصل وجد مزيد من املعلومات عن وضع امللصقات في ي . 

 

  يتعين االمتثال ملتطلبات الصحة والصحة النباتية قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية، والحيوانات واملنتجات الحيوانية

 .اإلمارات العربية املتحدة إلىواألغذية املعالجة 

                                                                                 
  هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 19
  منظمة التجارة العاملية20
  دائرة اململكة املتحدة للتجارة الدولية 21
    2007لسنة  12قرار مجلس الوزراء رقم:  22
  منظمة التجارة العاملية 23
  منظمة التجارة العاملية 24

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Regulated-Producs.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Accredited-Clients.aspx
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  حة النباتية، قة بالصحة والص، تتحمل وزارة البيئة واملياه مسؤولية توفير اإلنار التشريعي لألمور املتعلالونييعلى املستوى

   .وتنفيذها زارة البيئة واملياهإال أن كل إمارة لديها هيئة خاصة العتماد لوائح الصحة والصحة النباتية املطروحة من و 

  مفصل لتنظيم األمور املتعلقة بالصحة والصحة النباتية، فإن لوائح الصحة والصحة النباتية  ونييباإلضافة إلى وجود إنار

صة بدولة اإلمارات العربية املتحدة تتفق إلى حد كبير مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي التي وضعتها هيئة التقييس الخا

 . جلس التعاون لدول الخليج العربيلدول م

  من جانب جميع الدول األعضاء في  م2014املستوردة في  الغذائية املواداعتمد دليل دول مجلس التعاون الخليجي للرقابة على

 تطبيقها من الدول األعضاء عند استيراد شحنات  الالزممجلس التعاون الخليجي، وحدد الدليل متطلبات السالمة واألمان 

 .  املواد الغذائية

 من هذا  9لفصل ا يوجد املزيد من املعلومات عن استيراد املنتجات التي تستلزم استيفاء متطلبات الصحة والصحة النباتية في

 . الدليل

 

 

في القانون  قد وردالتجارية التي يمكن ممارستها في اإلمارات العربية املتحدة  للمعالجات، فإن اإلنار التنظيمي 2.1.1.2البند في  وردحسبما 

موجب ب على الصعيد الونييالتعويضية والوقائية السارية  اإلجراءات املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة اإلغراق و

الهيئة االتحادية املنونة بسن أي سبل انتصاف تجارية ممكنة داخل الحدود املحلية لدولة . م2005لسنة  7 :رقم املرسوم االتحادي

 . لوزارة االقتصاد التابعةاإلمارات العربية املتحدة هي إدارة مكافحة اإلغراق 

 

ا السلطة لديهفإن ومع ذلك، . تعويضية أو وقائية جراءاتإملكافحة اإلغراق أو  اءاتجر إلم تسن دولة اإلمارات العربية املتحدة أو تفرض أي 

تعويضية ال جراءاتإلللقيام بذلك من خالل اإلجراءات املبينة في القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة اإلغراق وا

واللجنة  ،ألمانة دول مجلس التعاون الخليجي التابعةات الضارة في التجارة الدولية مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسيعد .  الوقائية

 لتشريعيةا الجهاتواللجنة الدائمة للمسؤولين في الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي هم  ،الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي

 26.ية غير العادلة على صناعات دول مجلس التعاون الخليجيتجار لتعويض أثر املمارسات ال جراءاتإل ااملسؤولة عن تحري وفرض 

وتقدر على  على التوالي سنوات 5أشهر و 4يجوز تطبيق رسوم مكافحة اإلغراق املؤقتة والنهائية والرسوم التعويضية ملدة ال تزيد عن 

 .أساس هامش اإلغراق

 27.الوقائية املؤقتة في صورة تعريفات جراءاتإل ايتعين تنفيذ 

                                                                                 
  منظمة التجارة العاملية 25
  منظمة التجارة العاملية 26
  (القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية )قواعد التنفيذ 27
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ميناء جبل علي في إمارة دبي،   28.إمارات مختلفة 4 مواعئ رئيسية في 9 اإلمارات العربية املتحدة حالًيا تمتلكوفًقا ملصدر املواعئ العاملية، 

زيادة التدفقات التجارية من آسيا وشمال أمريكا وأوروبا باإلضافة إلى وجعلت  29. األوسطوهو أكبر محطة وصول بحري في الشرق 

   30.منه ثالث أكبر سوق إعادة تصدير في العالم اإلماراتييناء التي يمتلكها املاإلمكانيات الهائلة 

مارات العربية بشأن املواعئ الرئيسية في اإل ( لكترونيةواملواقع اإلالتي يتم مناولتها مثل املنتجات )مزيد من املعلومات أدناه  1الجدول يعرض 

 . للمصدرين السعوديين االستراتيجيةاملتحدة ذات األهمية 
ً
واعئ الرئيسية في اإلمارات العربية املتحدة امل 1الشكل يبين  على ذلك، وعالوة

 . للمصدرين السعوديين ذات األهمية

 املوانئ الرئيسية في اإلمارات العربية املتحدة: 1جدول 

 املوقع اإللكتروني البضائع املناولة املوقع امليناء الرئيس ي

 البضائع العامة دبي ميناء جبل علي
http://www.dpworld.ae/en/content/71/47   

 البضائع العامة دبي ميناء راشد
http://www.dpworld.ae/en/content/45/101  

 ميناء خليفة
 

 أبوظبي

العامة البضائع 

 والحاويات

http://www.adports.ae/en/article/khalifa-

port/khalifa-port-was-inaugurated-on-emberdec-

th12-handling-all-of-abu-dhabis-container-

traffic.html  

 أبوظبي ميناء زايد
البضائع العامة 

 والسائبة

http://www.adports.ae/en/article/ports/mina-

zayed.html  

 الشارقة ميناء خالد

البضائع العامة والباردة 

والجافة والسائلة 

 .والسائبة

http://www.sharjahports.gov.ae/  

 الشارقة ميناء الحمرية
البضائع العامة 

 وخزانات النفط

http://www.sharjahports.gov.ae/  

 الشارقة ميناء خورفكان
محور )الحاويات 

 (الشحنات العابرة

http://www.sharjahports.gov.ae/  

 ميناء الفجيرة
 

 الفجيرة

البضائع العامة 

والبضائع السائبة 

والبضائع السائبة 

http://fujairahport.ae/  

                                                                                 
  مصدر املوانئ العاملية 28
  موانئ دبي العاملية 29
  الشحن في جميع املوانئاملعرفة بخدمات  30

http://www.dpworld.ae/en/content/71/47
http://www.dpworld.ae/en/content/45/101
http://www.adports.ae/en/article/khalifa-port/khalifa-port-was-inaugurated-on-december-12th-handling-all-of-abu-dhabis-container-traffic.html
http://www.adports.ae/en/article/khalifa-port/khalifa-port-was-inaugurated-on-december-12th-handling-all-of-abu-dhabis-container-traffic.html
http://www.adports.ae/en/article/khalifa-port/khalifa-port-was-inaugurated-on-december-12th-handling-all-of-abu-dhabis-container-traffic.html
http://www.adports.ae/en/article/khalifa-port/khalifa-port-was-inaugurated-on-december-12th-handling-all-of-abu-dhabis-container-traffic.html
http://www.adports.ae/en/article/ports/mina-zayed.html
http://www.adports.ae/en/article/ports/mina-zayed.html
http://www.sharjahports.gov.ae/
http://www.sharjahports.gov.ae/
http://www.sharjahports.gov.ae/
http://fujairahport.ae/
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 الرنبة ومناولة

 الحاويات

 

 

 للمملكة العربية السعودية ةتستراييييال  ذات األهميةخريطة موانئ اإلمارات العربية املتحدة : 1الشكل 

 

 

ويعتمد  .جبيل هم املواعئ املعنية لسفن الحاويات املتجهة إلى اإلمارات العربية املتحدةالجدة والدمام و فإن مواعئ وفًقا لالينسكيب، 

التوقف أثناء  على ميناء ا جوهرًيااعتمادً متوسط وقت االنتظار للسفن املتجهة إلى املواعئ املختلفة في اإلمارات العربية املتحدة اختالف 

بية السعودية فر من اململكة العر السفن التي تسااستقبال جهة الوحيدة الخاصة بالجبل علي وخورفكان وأبوظبي هي وتعتبر موانئ . الرحلة

 . ة املتحدةات العربياإلمار  إلى

 :ول السفن ووقت االنتظار، يرجى زيارة الرابط أدناهاللحصول على أحدث املعلومات بشأن جد

      http://www.linescape.com/   

ة املقصد وميناء املغادرة للوصول إلى املعلومات الخاصاملعلومات الخاصة بميناء املنشأ وميناء  إدخاليتعين على املصدرين السعوديين 

 .بجداول الشحن من اململكة العربية السعودية إلى اإلمارات العربية املتحدة

  

http://www.linescape.com/
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 النتظار من اململكة العربية السعودية إلى اإلمارات العربية املتحدة فترة :2جدول 

 النتظار فترة

 (أيام)
 خليفة خور فكان ميناء جبل علي

 10 – 9 6 – 4 6 – 5 ميناء جدة اإلتسالمي

 - 4 – 3 2 – 1 ميناء جبيل

 44 – 23 4 – 3 2 – 1 (الدمام)ميناء امللك عبدالعزيز 

 - 7 – 6 8 – 7 ميناء مدينة امللك عبدهللا

 

 

يرجى مالحظة أن التقديرات .  أدناه 3الجدول السعودية إلى اإلمارات العربية املتحدة في  العربية اململكة الشحن من مواعئتم تقدير تكاليف 

 :الرابط أدناه إلى استناًداقدرت تكاليف الشحن و. ا في الجدول افتراضات معينة مذكورة أيضً  على جاءت بناءً 

http://worldfreightrates.com/en/freight 

لكتروعي للحصول على عرض أسعار بخصوص متطلبات الشحن الخاصة ههم مع أي ن السعوديين زيارة هذا املوقع اإليمكن للمصدري

 .مجموعة من االفتراضات

 

  

http://worldfreightrates.com/en/freight
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 السعودية إلى اإلمارات العربية املتحدة العربية اململكة خطوط املالحة الرئيسية للشحن منعلى يقديرات يكاليف الشحن : 3 جدول 

 

 

 

 31.بًرا ئيس ير املشتركة بين الدول العربية بما في ذلك اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية بشكل تتم املعامالت التجارية 

احد بين و سوى معبر حدودي بري يوجد ال . العالقات التجارية بين الدول العربية األعضاء تونيداملواعئ البرية دوًرا هاًما في  تؤديولذا، 

 :أدناه4الجدول السعودية حسبما هو موضح في  العربية اململكة اإلمارات العربية املتحدة و

 

 

 البرية بين اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعوديةمعلومات عن املوانئ : 4 جدول 

                                                                                 
  االتحاد العربي للنقل البري   31

موانئ اإلمارات 

 العربية املتحدة
 ميناء خليفة خور فكان ميناء جبل علي

املوانئ في اململكة 

 العربية السعودية
 (* الريال السعودي)تكلفة النقل 

ميناء جدة 

 اإلتسالمي
8,200 – 10,200 8,100 – 10,200 - 

 - 2,800 – 2,300 2,750 – 2,300 ميناء جبيل

ميناء امللك 

ميناء )عبدالعزيز 

 (الدمام

2,300 – 2,800 2,250 – 2,750 - 

 افتراضات التكلفة* 

 .نريقة الشحن املختارة هي املحيط (1

 .الشحن العامليةتم تقدير التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار  (2

 .دوالر أمريكي 100,000 تم حساهها كانت املنتجات التي قيمة جميع (3

 .قدم 40تم اختيار حمولة حاوية كاملة وحاويات  (4

 .(املخانر أو التأمين)لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية  (5

 .املشمولة في االستيراد والتصديرالتكاليف  تضع بعين االعتبارتكلفة النقل هي تقدير تقريبي لتكاليف الشحن وال  (6
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املوانئ البرية حسبما هي 

معروفة في اإلمارات 

 العربية املتحدة

املوانئ البرية حسبما هي معروفة 

 32السعودية  العربية اململكة في

املختصة املشرفة في  الجهة

 اإلمارات العربية املتحدة 

 املختصة املشرفة في الجهة

 السعودية العربية اململكة

 البطحاء  الغويفات
اإلدارة العامة للجمارك في 

 أبوظبي

 الجمارك السعودية 

 

 

 

يبين و ،والشارقة، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين هم اإلمارات السبع في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ودبي, أبوظبي

امليناء  ة بينففي اململكة العربية السعودية واملسا الرئيسيةاملوضح أدناه معلومات عن املسافة بين امليناء البري ونقاط املغادرة  5الجدول 

 وعال .  البري واإلمارات املختلفة
ً
نظرة شاملة لتكاليف الشحن التي قد يلتزم املصدرين السعوديين بتحملها  6يعرض الجدول على ذلك،  وة

 .عند نقل البضائع إلى اإلمارات العربية املتحدة عن نريق البر 

 ولة اإلمارات العربية املتحدة من امليناء البري الحدودي البطحاءالوصول إلى اإلمارات املختلفة في د: 5 جدول 

 33يكاليف نقل الشحنات: 6 جدول 

 عامة عن تكاليف نقل الشحنات ةنظر 

                                                                                 
 الجمارك السعودية 32
 قاعد بيانات كاميلوت مانجمنت كونسالتنتس ميدل ايست  33

 يةالعرب اململكة نقطة املغادرة في

 السعودية 
 امليناء البري في اإلمارات العربية املتحدة

 

األتسواق الداخلية الرئيسية في اإلمارات 

 العربية املتحدة

 
املسافة من نقطة 

 املغادرة في السعودية
 التسم

املسافة من  التسم 

 املوانئ البرية في  

          

 الرياض

 الدمام

 جدة

 

 كم 546

 كم 423

 كم 1492

 (البطحاء)الغويفات 

  

 أبوظبي

 دبي

 الشارقة

 عجمان

 رأس الخيمة

 أم القيوين

 خور فكان

 الفجيرة

 

 كم 377

 كم 476

 كم 579

 كم 586         

 كم  586

 كم 605

 كم 616

 كم 645
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نقطة املغادرة 

 اململكة في

 العربية

 املنسوجات السعودية

سلع استهالكية 

 مواد التغليف معمرة

املنتجات 

 الغذائية

 اتالكيماوي

 والبوليمرات

 الداخليةاألسواق 

 الرئيسية

 الرياض

 دبي 4,500-5,500 5,500-6,500 4,500-5,500 4,500-5,500 4,500-5,500

 أبوظبي 4,500-5,500 5,500-6,500 4,500-5,500 4,500-5,500 4,500-5,500

 الشارقة 4,500-5,500 5,500-6,500 4,500-5,500 4,500-5,500 4,500-5,500

 رأس الخيمة 5,500-6,500 6,500-7,500 5,500-6,500 5,500-6,500 5,500-6,500

 الدمام

 دبي 3,500-4,500 4,500-5,500 3,500-4,500 3,500-4,500 3,500-4,500

 أبوظبي 3,500-4,500 4,500-5,500 3,500-4,500 3,500-4,500 3,500-4,500

 الشارقة 3,500-4,500 4,500-5,500 3,500-4,500 3,500-4,500 3,500-4,500

 رأس الخيمة 4,500-5,500 5,500-6,500 4,500-5,500 4,500-5,500 4,500-5,500

 جدة

 دبي 5,500-6,500 6,500-7,500 5,500-6,500 5,500-6,500 5,500-6,500

 أبوظبي 5,500-6,500 6,500-7,500 5,500-6,500 5,500-6,500 5,500-6,500

 الشارقة 5,500-6,500 6,500-7,500 5,500-6,500 5,500-6,500 5,500-6,500

 رأس الخيمة 6,500-7,500 7,500-8,500 6,500-7,500 6,500-7,500 6,500-7,500

 

 تحدة عبر املوانئ البحرية املحلية الرئيسيةاملتلفة في دولة اإلمارات العربية اإلمارات املخالوصول إلى : 7 جدول 

ميناء )نقطة املغادرة في اإلمارات العربية املتحدة 

 (بحري 

 

 األتسواق الداخلية الرئيسية في اإلمارات العربية املتحدة

 التسم 

 املسافة من 

املوانئ البحرية 

 الهامة

 ميناء خليفة 

 

 أبوظبي

 دبي

 الشارقة

 عجمان

 أم القيوين

 رأس الخيمة

 خور فكان

 الفجيرة

 

 كم 96

 كم 98

 كم 133

 كم 139

 كم 159

 كم 207

 كم 238

 كم 257
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مستودع الشارقة الداخلي للحاويات وتشغله، وتشغل كذلك محطة وصول الحاويات في خورفكان، ومحطة وصول  "جلفتينر"تمتلك 

حطات دخول البضائع التي وصلت ملولذلك، فإن مستودع الشارقة الداخلي للحاويات مختص بشكل أكبر بتسهيل . الحاويات في الشارقة

ة تابعة مومنتم تراعسبورت، وهي شركة فرعي)شحنات بين هذه املواعئ جمركي للنقل  يتواجد نظامو . الوصول في امليناء إلى السوق الداخلي

للدخول إلى  البضائع رفعومستودع الشارقة الداخلي للحاويات وإجراءات التخليص الجمركي ويمكن تأجيل دفع الرسوم لحين ( لجلفتينر

 .أو إلعادة التصدير للتوزيع السوق املحلي

                                                                                 
 جلفتينر 34

  

 ميناء خور فكان

 خور فكان

 الفجيرة

 رأس الخيمة

 الشارقة

 أم القيوين

 دبي

 أبوظبي

 عجمان

 رأس الخيمة

 أم القيوين

 

 كم 5.1

 كم 18.7

 كم 113

 كم 129

 كم 140

 كم 148

 كم 281

 كم 143

 كم 113

 كم 140

 

 ميناء جبل علي

 

 دبي

 الشارقة

 عجمان

 أم القيوين

 أبوظبي

 رأس الخيمة

 خور فكان

 الفجيرة

 

 كم 36.8

 كم 74.4

 كم 75.6

 كم 102

 كم 131

 كم 142

 كم 175

 كم 202
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 :خدمات مستودع الشارقة الداخلي للحاويات

 مناولة الحاويات. 

 املستودعات العامة والجمركية.  

  النقل وسائطتغيير  خاللالتخزين املؤقت للحاويات. 

 استالم وتسليم الحاويات والشحنات العامة. 

  تخزين الحاويات الفارغةوظائف املستودع الداخلية مثل. 

  اإلصالحتنظيف الحاويات وصيانتها وخدمات. 

 خدمات التخليص الجمركي. 

 خدمات التوزيع املادي.  

  جلفتينر"، وهي شركة فرعية من "مومنتم تراعسبورت"خدمات النقل الداخلي املقدمة من." 

  خور فكانارقة إلى ميناء كذلك خدمات النقل الجمركي من ميناء الش "مومنتم"توفر. 

 

 

ت املقدمة في الحوافز والتسهيال وجذبت . املنانق الحرة في اإلمارات العربية املتحدة بموجب قوانين ولوائح اإلمارات التي تقع ههاتأسست 

و شركة منطقة أ( م م ح)يمكن تسجيل الشركات باعتبارها مؤسسة منطقة حرة و. حليةاملجنبية و األ ستثمارات اال املنانق الحرة في اإلمارات 

نناقش بمزيد من التفصيل بعض املنانق الحرة . تخضع كل منطقة حرة لسلطة منطقة حرة مستقلةو ،في املنانق الحرة( ش م ح)حرة 

 :الرئيسية في اإلمارات العربية املتحدة كما يلي

 

، وتأسست الهيئة املنظمة لها، سلطة املنطقة الحرة لجبل علي م1980لسنة  1 تأسست املنطقة الحرة لجبل علي بموجب القرار رقم

ي البنية التحتية وتقدم إنار تنظيمي لألعشطة املنفذة في لحبل علتطور سلطة املنطقة الحرة . في دبي م1985لسنة  1 بموجب القرار رقم

 :38تقدم سلطة املنطقة الحرة لجبل علي االمتيازات التجارية الرئيسية التاليةو37. املنطقة الحرة، وتصدر تراخيص وإيجارات محددة

  سنة 50ضرائب شركات ملدة  %صفر. 

  رسوم استيراد وإعادة تصدير %صفر. 

  على العمالتال يوجد قيود. 

 الجمارك ومكاتب الحكومة والبنوك الخدمات في املوقع مثل. 

  100تملك أجنبي بنسبة%. 

  100استعادة رأس املال واألرباح بنسبة%. 

                                                                                 
   مستودع الشارقة الداخلي للحاويات 35
 بي كيه اف 36
 سلطة املنطقة الحرة لجبل علي 37
 سلطة املنطقة الحرة لجبل علي 38
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  ضرائب على دخل الفرد %صفر. 

 

وتتحمل سلطة املنطقة الحرة بمطار دبي . لتسهيل تجارة االستيراد والتصدير في دبي م1996تأسست املنطقة الحرة بمطار دبي سنة 

 :جارةاملتعلقة بالتالتالية املزايا الرئيسية من سلطة املنطقة الحرة بمطار دبي وتقدم . 39مسؤولية تطوير البنية التحتية في املنطقة الحرة

  100ضريبة الدخل بنسبة إعفاء من%. 

  100بنسبة  الشركاتإعفاء من ضرائب%. 

 100بنسبة  إعفاء من ضرائب الواردات%. 

 ال يوجد قيود على العمالت. 

  100تملك شركة أجنبية بنسبة%. 

  100استعادة رأس املال واألرباح بنسبة%. 

 

طور املنطقة الحرة من قبل .  م2010لسنة  61 مطار أبوظبي بموجب قرار املجلس التنفيذي في أبوظبي رقمبتأسست املنطقة الحرة 
ُ
ت

 :ار أبوظبي هيمطباملزايا التجارية الرئيسية التي تقدمها املنطقة الحرة . سكاي سيتي، أحد الشركات التابعة لشركة أبوظبي للمطارات

 100بنسبة  إعفاء من ضرائب الشركات%. 

 100بنسبة  إعفاء من االستيراد والتصدير%. 

  100بنسبة الفرد ضريبة دخل إعفاء من%. 

  100تملك شركة أجنبية بنسبة%. 

 100ة رأس املال واألرباح بنسبة استعاد%. 

 

املزايا  ظبياملنطقة الحرة في أبو  وتقدم. مدينة خليفة الصناعية وتنظمها شركة تشغيل مواعئ أبوظبيبتقع املنطقة الحرة في أبوظبي 

 التالية:التجارية الرئيسية 

  100تملك أجنبي بنسبة%. 

 100بنسبة  إعفاء من ضرائب الشركات%. 

  على دخل الفردضريبة  %صفر. 

  تعاريف االستيراد %صفر. 

  100استعادة رأس املال واألرباح بنسبة%. 

                                                                                 
 املنطقة الحرة بمطار دبي 39
 حكومة أبوظبي 40
 مدينة خليفة الصناعية 41
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لطة تقدم ُس و. مطار الشارقة الدوليبلطة املنطقة الحرة ُس  رهاوتديرها وتطو   م.1995مطار الشارقة الدولي سنة بتأسست املنطقة الحرة 

 :42مطار الشارقة الدولي االمتيازات التجارية التاليةب املنطقة الحرة

  من رسوم االستيراد والتصدير %100إعفاء بنسبة. 

 نقل األموال دون رسوم. 

 100بنسبة  إعفاء من ضرائب الشركات%. 

  100بنسبة  ضريبة الدخلإعفاء من%. 

 

تأسست سلطة املنطقة الحرة بالحمرية سنة . سلطة املنطقة الحرة بالحمرية يتم تطوير املنطقة الحرة بالحمرية وإدارتها من جانب

 :ةالتالياملزايا التجارية الرئيسية سلطة املنطقة الحرة بالحمرية وتقدم . م1995لسنة  6 في الشارقة بموجب مرسوم أميري رقم م.1995

  من ضريبة االستيراد والتصدير %100إعفاء بنسبة. 

  الرسوم التجاريةمن  %100إعفاء بنسبة. 

  100استعادة رأس املال واألرباح بنسبة%. 

  من ضرائب الشركات %100بنسبة إعفاء.  

  األفراددخل ضريبة من  %100بنسبة إعفاء . 

 

 

 

 .املستودعات الخاصة هي مستودعات جمركية توفر مرافق تخزين مملوكة للشركات املؤسسية أو شركات األشخاص وتحت إدارتها

عن  ملزيد من املعلومات. تخزن البضائع في املستودعات الخاصة تحت رقابة إدارة الجمارك، ويتم تعليق رسوم الجمارك املتعلقة هها

 :املستودعات الخاصة، ُيرجى زيارة الرابط أدناه

http://www.dubaitrade.ae/toolbox/download/category/53-business-environment-articles?download=485:private-   

ustomsc-warehouses 

 

تخزين  يمكن. وتحت إدارتها( أفراد أو شركات)هي مستودعات جمركية توفر مرافق تخزين مملوكة ملستثمرين فاملستودعات العامة أما 

ن ملزيد م. املستثمري يدفعها رسوم الخدمات التسداد البضائع في املستودعات تحت إدارة الجمارك وتؤجل رسوم الجمارك مقابل 

 :املعلومات عن املستودعات العامة، ُيرجى زيارة الرابط أدناه

                                                                                 
 املنطقة الحرة ملطار الشارقة الدولي 42
 املنطقة الحرة بالحمرية 43
 دبي التجارية 44
 دبي التجارية 45

http://www.dubaitrade.ae/toolbox/download/category/53-business-environment-articles?download=485:private-%20%20%20customs-warehouses
http://www.dubaitrade.ae/toolbox/download/category/53-business-environment-articles?download=485:private-%20%20%20customs-warehouses
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http://www.dubaitrade.ae/toolbox/download/category/53-business-environment-articles?download=475:public-

customs-warehouses 

 

 . تختلف تكلفة تخزين البضائع في اإلمارات العربية املتحدة من إمارة ألخرى 

 :زيارة الرابط أدناه بي، ُيرجىملزيد من املعلومات حول تكلفة التخزين في أبوظ

http://adterminals.ae/docs/tariffs/2014-khalifa-port-container-terminal-tariff.pdf?sfvrsn=2  

: ين في دبي، ُيرجى زيارة الرابط أدناهملزيد من املعلومات حول تكلفة التخز 

http://dpworld.ae/uploads/Download/English/551229201434706AM550-Tariff%20-%202015%20-

%20updated%20as%20of%2030102014.pdf  

 :ملزيد من املعلومات حول تكلفة التخزين في الشارقة، ُيرجى زيارة الرابط أدناه

http://www.sharjahports.gov.ae/Docs.Viewer/f76ee586-1aa7-42b1-859f-a850e9be156a/default.aspx  

 

 

 47:وفًقا لدليل اإلجراءات الجمركية، يمكن اإلقرار بالبضائع املستوردة لألغراض التالية

 استيراد البضائع لالستهالك املحليكن يم، االستيراد. 

 التصدير. 

 إعادة التصدير. 

 يمكن استيراد البضائع إلكمال التصنيع ومن بعدها إعادة التصدير، القبول املؤقت. 

 يمكن استيراد البضائع ألغراض املرور، ترانزيت. 

 واألسواق املعفية من الجماركاستيراد البضائع إلى املنانق الحرة ، املنانق الحرة. 

 البضائع املستوردة ولها حرية الحركة داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، اإلحصائيات. 

رات اعملية االستيراد الشاملة عن نريق املواعئ البرية إلى اإلمارات العربية املتحدة، حسبما هو مبين في دليل الصادرات والواردات في اإلم 

 :أدناه2الشكل العربية املتحدة، موضحة في 

                                                                                 
 دليل االستيراد والتصدير الخاص باإلمارات العربية املتحدة 46
 جمارك أبوظبي 47

http://www.dubaitrade.ae/toolbox/download/category/53-business-environment-articles?download=475:public-customs-warehouses
http://www.dubaitrade.ae/toolbox/download/category/53-business-environment-articles?download=475:public-customs-warehouses
http://adterminals.ae/docs/tariffs/2014-khalifa-port-container-terminal-tariff.pdf?sfvrsn=2
http://dpworld.ae/uploads/Download/English/551229201434706AM550-Tariff%20-%202015%20-%20updated%20as%20of%2030102014.pdf
http://dpworld.ae/uploads/Download/English/551229201434706AM550-Tariff%20-%202015%20-%20updated%20as%20of%2030102014.pdf
http://www.sharjahports.gov.ae/Docs.Viewer/f76ee586-1aa7-42b1-859f-a850e9be156a/default.aspx
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 اإلمارات العربية املتحدة -عملية التستيراد الشاملة عن طريق املوانئ البرية : 2 الشكل

 إجراءات ما قبل التستيراد: املرحلة األولى

. وجهته يل شحن لنقل البضائع إلىيجب أن يعثر املصدر على وك. تنفيذها من جانب املصدرهناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم 

 .يجب أن يحصل املصدر على الوثائق الالزمة لعملية التخليص الجمركيكما 

 

 يستلم وكيل الشحن البضائع من املصدر: املرحلة الثانية

يقوم املصدر بتزويد وكيل الشحن بجميع الوثائق الالزمة للتخليص و. من املستورد أو مصنع املصدر وكيل الشحن البضائع يتسلم

 . الجمركي

 

 الوصول إلى الحدود البرية لإلمارات العربية املتحدة: املرحلة الثالثة

 . وصول وكيل الشحن إلى الحدود البرية مع البضائع والوثائق الالزمة

 

 التخليص الجمركي ودفع الرتسوم  : املرحلة الرابعة

 العمليةمرحلة   =

 عودف الجمركي التخليص
   الرسوم

 قبل ما إجراءات
 االستيراد

 البرية الحدود إلى الوصول 
 املتحدة العربية لإلمارات

 اللوجستية الخدمات
 والنقل

 املستورد /العميل

 الشحن وكيل يستلم
 املصدر من البضائع

1 2 3 

4 5 6 

Zoll 
Douane 

$ 
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 .وكيل الشحن البضائع إلى سلطات الجمارك ويقدم كذلك الوثائق الالزمة لعملية التخليص الجمركي ويدفع رسوم هذه البضائعيقدم 

 

 الخدمات اللوجستية والنقل: املرحلة الخامسة

 .لطات الجماركمن سيتسلم وكيل الشحن البضائع و. يتم اإلفراج عن البضائع بعد استيفاء جميع متطلبات االستيراد ودفع جميع الرسوم

 

 العميل/ املستورد : املرحلة السادتسة

 .العميل/ يتم استالم البضائع املستوردة من قبل املستورد 

 

 

لية أدناه عم 3كل الش يبين.  من خالل مركز التوثيق في امليناء والجمارك ااالستيراد عبر اإلنترنت أو يدويً  لدى املستورد خيار تنفيذ إجراءات

لكترونًيا عن نريق املواعئ البحرية في اإلمارات العربية املتحدة حسبما هو مبين في دليل الصادرات والواردات في اإلمارات العربية إاالستيراد 

 . املتحدة

 ات ما قبل التستيرادإجراء: املرحلة األولى

 يحب على املستورد أن يحصل على. قبل وصول البضائع، هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم تنفيذها من جانب املستورد

 ؤسسةموعالوة على ذلك، يجب تسجيل املستورد لدى . تصريح استيراد من السلطات املختصة الستيراد البضائع املفروض عليها قيود

 .التجارة املحليةتسهيل 

 لكترونية ودفع الرتسوملدخول عن طريق واجهة البيانات اإلبوليصة ا: املرحلة الثانية

مة واجهة تختلف أنظ)لكترونية من أجل التخليص الجمركي تيراد عن نريق واجهة البيانات اإلالوكيل نموذج بيان االس/ يمأل املستورد

 (. كترونية حسب إمارة الدخول لالبيانات اإل
ً

 .من ذلك، يمكن للمستورد إنهاء هذه الخطوة يدوًيا في مراكز التوثيق في املواعئ والجمارك وبدال

لجمارك الرسوم، تقيم سلطات ا سدادعند و. املتعلقة بالعملية واملصروفاتبناًء على املعلومات املقدمة، يدفع املستورد جميع الرسوم و

 .عاينة وفحص البضائعيعاز للسلطة املختصة ملاإلويجوز لهم املعلومات املقدمة في نموذج البيان الجمركي 

 

 وصول السفن: املرحلة الثالثة

ن وعالوة على ذلك، يمك. الوكيل فحص حالة وصول السفينة عبر اإلنترنت باستخدام خدمة االستعالم عن السفن/ يمكن للمستورد

ت امليناء تقوم سلطافيما . لكترونية لالستعالم عن الحاوياتئع املستوردة عن نريق الخدمات اإلللمستورد فحص حالة تفريغ البضا

 . بتفريغ البضائع من السفن

                                                                                 
 دليل الصادرة والواردات  في اإلمارات العربية املتحدة 48
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 اإلمارات العربية املتحدة - عملية التستيراد الشاملة عن طريق املوانئ البحرية: 3الشكل 

 التخليص الجمركي في امليناء: املرحلة الرابعة

املفرج ضائع يمكن للمستورد تحديد موعد استالم البو. بعد تفريغ البضائع، يمكن للمستورد تعيين شركة نقل الستالم البضائع من امليناء

لزم تفتيش ما ذا إو. لكتروعي إلى سلطات امليناءتقدم شركة النقل رقم االنتظار اإلو. كتروعيإلاإلنترنت، حيث يمنح رقم انتظار عبر  عنها

البضائع املستوردة بموجب بيان االستيراد الجمركي، تنقل شركة النقل البضائع املستوردة من امليناء إلى مكان التفتيش لدى السلطة 

 .املختصة

 

 النقل/ الخدمات اللوجستية : املرحلة الخامسة

وظفي األمن لكتروعي ملتقديم عسخة من تقرير التفتيش اإل بعد إكمال التفتيش بنجاح، يمكن لشركة النقل الخروج من امليناء من خالل

 . عند البوابة

 

 العميل/ املستورد: املرحلة السادتسة

  .تسلم شركة النقل البضائع املستوردة إلى مستودع املستورد

 

 العمليةمرحلة =  

 إجراءات ما قبل
 التستيراد

 

واجهة البيانات بوليصة الدخول عن طريق 
 لكترونية ودفع الرتسوماإل

 السفنوصول 
 

 املستورد /العميل
 

 التخليص الجمركي في امليناء

1 2 3 

4 5 6 

 الخدمات اللوجستية والنقل 
 

$ 

 

Zoll 
Douane 
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 :أدناه 4الشكل عملية التخليص الجمركي الواردة في كتيب إجراءات الجمارك لإلدارة العامة للجمارك، موضحة في 

 أبوظبي -التخليص الجمركي  : عملية4الشكل 

 ملء اإلقرار الجمركي ما قبل إجراءات: املرحلة األولى

 .لى رقم مستورد من مركز الجماركدرهم ويحصل ع 50قبل عملية التخليص الجمركي، يدفع املستورد  .1

 .يحصل املستورد على جميع الوثائق الالزمة لعملية التخليص الجمركي .2

 .ركي إلكمال عملية التخليص الجمركي نيابة عنهيعين املستورد وكيل تخليص جم .3

 كترونيةلالجمركي عبر واجهة البيانات اإل تسجيل اإلقرار : املرحلة الثانية

 .لكترونيةنترنت من خالل واجهة البيانات اإلوكيل التخليص الجمركي تسجيل اإلقرار الجمركي عبر اإل ينهي  .1

 .ا القيدلكترونية رقم مهمة لهذتصدر واجهة البيانات اإل .2

 .لكتروعي لجمارك أبوظبي بنظام ظبيتسمى واجهة البيانات اإل: ملحوظة

 

 مراجعة الوثائق: املرحلة الثالثة

                                                                                 
  جمارك أبوظبي 49

$ 

 

 العملية مرحلة = 

قبل ملء ما إجراءات 
 اإلقرار الجمركي

 تسجيل اإلقرار الجمركي 
 عبر نظام واجهة البيانات اإللكترونية

 

 مراجعة الوثائق 

 صدور اإلقرار الجمركي
 

دفع الرتسوم للبضائع 
 املستوردة

 فحص البضائع املستوردة
 

1 2 3 

4 5 6 
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  .عاملة الذي يكون به رقم املهمة إلى موظف التخليصالطلب الوثائق الالزمة لعملية التخليص الجمركي وإشعار امليقدم صاحب  .1

 .يتأكد موظف الجمارك من تقديم املستندات الالزمة .2

 .يتأكد موظف الجمارك من استخرج املوافقات أو التصاريح الالزمة .3

 . ها صاحب الطلبعلومات التي يقدميتأكد موظف الجمارك من صحة امل .4

 .في عملية التخليص الجمركي( اإلفراج والتفتيش والفحص)بناًء على هذا التقييم، يحدد موظف الجمارك الخطوة الالزمة  .5

 

 فحص البضائع املستوردة  : املرحلة الرابعة

وكيل املختصة أو يحصل الإذا قرر موظف الجمارك إحالة البضائع لتفتيشها وفحصها، تنقل البضائع املستوردة إلى السلطات  .1

في حالة التزام املنتجات املستوردة بجميع متطلبات املنتجات واملتطلبات . على موافقة السلطات ويعيدها إلى قسم التخليص

 .الخاصة ههذه الصناعة، تقدم السلطات املختصة املوافقات الالزمة

 

 الرتسوم تسداد: املرحلة الخامسة

 . عنها، يتم تحصيل رسوم الجمارك من صاحب الطلببعد جاهزية البضائع لإلفراج 

 

 صدور اإلقرار الجمركي : املرحلة السادتسة

يمكن لصاحب الطلب استالم البضائع من و. بعد دفع الرسوم، يطبع موظف الجمارك اإلقرارات الجمركية ويقدمها إلى صاحب الطلب

 . قسم التسليم

 

 

 :أدناه 5الشكل عملية التخليص الجمركي الواردة في كتيب إجراءات الجمارك لإلدارة العامة للجمارك، موضحة في 

 قبل ملء اإلقرار الجمركيإجراءات ما : املرحلة األولى

 .يجب أن يحصل املستورد على جميع الوثائق الالزمة لعملية التخليص الجمركي .1

 .على املستورد تقديم بوليصة الشحن األصلية إلى وكيل الشحنيجب  .2

 .أيام من وصول السفينة 4 - 3يجب أن يحصل املستورد على أمر التسليم من وكيل الشحن قبل  .3

 .بعد الحصول على أمر التسليم، يمكن للمستورد دفع مستحقات امليناء عبر اإلنترنت .4

 .املختصة من أجل استيراد البضائع املفروض عليها قيوديجب استخراج تصريح االستيراد من السلطات  .5

 

 لكترونية ودفع الرتسومجمركي عن طريق واجهة البيانات اإلتسجيل اإلقرار ال: املرحلة الثانية

 . لكترونية من أجل التخليص الجمركيتيراد عن نريق واجهة البيانات اإلالوكيل نموذج بيان االس/ يكمل املستورد

لكتروعي باستخدام بطاقة االئتمان أو بطاقة م خدمة حساب ائتماعي أو الدفع اإلالرسوم وأي مصاريف أخرى باستخدايدفع املستورد 

 . الخصم

  .إذا تم الدفع عن نريق خدمة حساب ائتماعي، يمكن للمستورد تنزيل بيان االستيراد الجمركي ونباعته على الفور بعد موافقة الجمارك

 . 2لكتروني في دبي مرتسال انات اإلتسمى واجهة البي: ملحوظة

 

                                                                                 
 دبي التجارية 50
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 دبي -عملية التخليص الجمركي : 5الشكل 

 

 مراجعة الوثائق: املرحلة الثالثة

يجوز لسلطات الجمارك نلب تفتيش وفحص و. عند دفع الرسوم، تقيم سلطات الجمارك املعلومات املقدمة في نموذج البيان الجمركي

 .البضائع املستوردة من السلطات املختصة

 

 فحص البضائع املستوردة: املرحلة الرابعة

إذا ذكر تفتيش البضائع املستوردة بموجب بيان االستيراد الجمركي، تنقل شركة النقل البضائع املستوردة من امليناء إلى مكان التفتيش 

 .املتطلبات هاتقوم السلطات املختصة بتفتيش البضائع للتحقق من استيفاءو. لدى السلطة املختصة

 

 العميل/ املستورد: املرحلة الخامسة

عدات ويمكن بعدها لشركة النقل استالم البضائع املستوردة من مستودعات املعند تخليص عملية التفتيش، يقدم إيصال تبادل 

كة النقل ر تسلم شو. عدات إلى أمن البوابةامللنقل البضائع من امليناء، يجب أن تقدم شركة الشحن إيصال تبادل و. السلطات املختصة

 .البضائع املستوردة في مستودع املستورد

 

$ 

 

قبل ملء ما  إجراءات
 تسجيل اإلقرار الجمركي  اإلقرار الجمركي

لكترونية من خالل البيانات اإل
 ودفع الرتسوم

 

 مراجعة الوثائق 

1 2 3 

4 5 

 صدور يقرير التفتيش
 

 فحص البضائع املستوردة
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يرجى زيارة الرابط أدناه لالنالع . م2015د للتخليص الجمركي في ميناء الدخول األول منذ حتتبع دول مجلس التعاون الخليجي إجراء مو 

 :في هذا الصددعلى مزيد من املعلومات 

http://www.sharjahcustoms.gov.ae/Files/CustomsAffairs/En/GCC%20Unified%20Guide%20For%20customs%20proc

edures.pdf  

 : أدناه6الشكل وفًقا لكتيب اإلجراءات الجمركية لإلدارة العامة للجمارك، فإن عملية التخليص الجمركي إلعادة التصدير موضحة في 

 

 التخليص الجمركي إلعادة التصدير : عملية6الشكل 

 

 قبل ملء اإلقرار الجمركيإجراءات ما : املرحلة األولى

 . البضائع إلى وكيل النقل ويحصل على بوليصة الشحن حب الطلبيسلم صا .1

 .يحصل املستورد على جميع الوثائق الالزمة لعملية التخليص الجمركي .2

 . رمزعميل، إن لم يكن لديه  رمزيقدم صاحب الطلب جميع الوثائق إلى موظف التصدير ويحصل على  .3

 

 لكترونيةالبيانات اإلر الجمركي عبر واجهة تسجيل اإلقرا: املرحلة الثانية

 . لكترونيةنترنت من خالل واجهة البيانات اإلينهي صاحب الطلب تسجيل اإلقرار الجمركي عبر اإل  .1

 .لكترونية رقم مهمة لهذا القيدتصدر واجهة البيانات اإل .2

                                                                                 
 جمارك أبوظبي، وجمارك دبي 51

$ 

 

 اإلجراءاتمرحلة = 

قبل ملء ما  إجراءات
 اإلقرار الجمركي

 تسجيل اإلقرار الجمركي 
 عبر نظام واجهة البيانات اإللكترونية

 

 مراجعة الوثائق 

 صدور بيان التصدير
 

 فحص البضائع دفع رتسوم البضائع
 

1 2 3 

4 5 6 

http://www.sharjahcustoms.gov.ae/Files/CustomsAffairs/En/GCC%20Unified%20Guide%20For%20customs%20procedures.pdf
http://www.sharjahcustoms.gov.ae/Files/CustomsAffairs/En/GCC%20Unified%20Guide%20For%20customs%20procedures.pdf
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 مراجعة الوثائق: املرحلة الثالثة

 .يتأكد موظف التصدير من تقديم الوثائق الالزمة .1

 ج املوافقات أواملحظورة، يتأكد موظف التصدير من استخر البضائع بخصوص تصدير البضائع املفروض عليها قيود أو  .2

 .التصاريح الالزمة

 . يتأكد موظف التصدير من صحة املعلومات التي يقدمها صاحب الطلب .3
 

 فحص البضائع املستوردة  : املرحلة الرابعة

 .السلطات املختصة من أجل التفتيش والفحصتنقل البضائع املستوردة إلى  .1

 .السلطات املختصة املوافقات الالزمة إلعادة تصدير البضائع تمنح .2

 . في حالة حدوث أي مخالفات، تعاد البضائع إلى قسم التصدير الستيفاء اإلجراءات .3

 

 الرتسوم تسداد: املرحلة الخامسة

 .التصديريجب أن يدفع صاحب الطلب رسوم الخدمة للحصول على بيان 
 

 صدور البيان الجمركي : املرحلة السادتسة

 .يصدر موظف التصدير بيان تصدير املنتجات

 

 

 :أدناه 8الجدول  االنتظار وتكلفة استيراد شحنات البضائع القياسية هي على النحو املبين في فترةوفًقا للبنك الدولي، فإن 

 اإلمارات العربية املتحدة - النتظار ويكلفة إجراءات التستيراد الشاملة فترة :8جدول 

رقم 

 مسلسل
 إجراء التستيراد

 النتظار فترة

 (تساعات)

 التكلفة

 (ريال تسعودي)

 1,060 37 إعداد الوثائق 1

 2,540 72 التخليص الجمركي واملعاينة 2

 3,600 :اإلجمالي

 

 

 

 وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى اإلمارات العربية املتحدة سبعثمة 

 اإلمارات العربية املتحدة  -وثائق التستيراد اإللزامية : 9 جدول 

                                                                                 
 إجراء العمل 52
  دليل االستيراد والتصدير الخاص باإلمارات العربية املتحدة 53
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 الوثيقة #
يتم الحصول 

 عليها من

يتم 

 يقديمها إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 شهادة املنشأ 1
السلطات 

 املعنية
          الجمارك

ر فاتورة تجارية  2 ِّ
          الجمارك املصد 

          الجمارك املصدر قائمة التعبئة 3

4 
 /بوليصة شحن بحري 

 بيان شحن الشاحنة 
          الجمارك شركة النقل

          الجمارك شركة النقل أمر التسليم 5

 الرخصة التجارية 6
السلطات 

 املعنية
          الجمارك

 بيان إحصائي 7
السلطات 

 املعنية
          الجمارك

 :ملحوظة

 التعبئة والتغليف، -4املنتجات الغذائية،  -3الكيمياويات والبوليمرات،  -2مواد البناء،  -1

 املعادن الثمينة واملجوهرات  -7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  -6سلع استهالكية معمرة،  -5

 املنسوجات –9 ،األدوية -8

 

 

 :أدناه10الجدول يلزم تقديم وثائق إضافية بشكل عام من أجل التخليص الجمركي، وهذه الوثائق مبينة في 

 

 

 

 

 

 اإلمارات العربية املتحدة -وثائق التستيراد اإلضافية  :10جدول 

 الوثيقة #
يتم الحصول عليها 

 من

يتم يقديمها 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          الجمارك السلطات املعنية تصريح االستيراد 1
          الجمارك إسالميةمنظمة  شهادة الذبح الحالل 2

3 
شهادة الصحة 

 الصحة/ النباتية

الجهة التنظيمية 

 للمنشأ
          الجمارك
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4 
شهادة املنتجات 

    54الدوائيه

السلطات املعنية في 

 لة املنشأدو 

الجهات 

 التنظيمية
         

 :ملحوظة

 التعبئة والتغليف، -4املنتجات الغذائية،  -3الكيمياويات والبوليمرات،  -2مواد البناء،  -1

 املعادن الثمينة واملجوهرات  -7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  -6سلع استهالكية معمرة،  -5

 املنسوجات –9، األدوية -8

 

 

تشهد بأن البضائع املستوردة تم الحصول عليها وإنتاجها وتصنيعها ومعالجتها وفًقا لغرفة التجارة الدولية هي وثيقة ( CoO)شهادة املنشأ 

 . وتجهيزها بالكامل في بلد معين

 

 املنشأ ملنتيات صناعية مصدرة إلى دول ميلس التعاون الخليجي : شهادة7الشكل 

                                                                                 
 ي املستمرالتطوير املنهي الصيدالن 54
 غرفة التجارة الدولية 55
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 شهادة املنشأ ملنتيات زراعية مصدرة إلى دول ميلس التعاون الخليجي: 8 الشكل

 

ستخدم هذه الفواتير غالًبا في التجارة الخارجي. الفاتورة التجارية هي فاتورة البضاعة املشتراة، والتي يعطيها البائع للمشتري 
ُ
ة، وذلك وت

 النسخة تطلب شركة النقلو. حديد القيمة الفعلية للبضاعة عندما يجري تقييمها لتقدير الرسوم الجمركيةألنها تسمح للحكومات بت

 .57منها األصلية من الفاتورة التجارية وصورتان

 

 ييارية  : فاتورة9الشكل 

                                                                                 
 أرامكس 56
 دليل االستيراد والتصدير الخاص باإلمارات العربية املتحدة 57
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والشاحن  اريخ الشحن والبائع واملشتري تتضمن قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن تو. ةتوفر قائمة التعبئة معلومات مفصلة عن الشحن

 
ً
  وأ اقفصً  وأ اورقم الفاتورة ونوع الطرد إن كان صندوق

ً
ونريقة النقل وكمية األصناف والوصف وعدد الطرود والوزن  اكرتونً  وأ برميال

  58 .وعالمات الطرد واألبعاد( بالكيلوجرامات)اإلجمالي والصافي 

 

 

 قائمة التعبئة: 10 الشكل

 

 59بوليصة الشحن على أنها: مركز التجارة العالمي  يعرف

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

  ،يتم تسليم البضائع عن نريق تسليم بوليصة الشحن، شريطة أن تكون الشحنة قد نقلت  حيثمستند ملكية قابل للتحويل

 .بصورة صحيحة التي تليها، وإجراء كافة التصديقات "بصورة مقبولة"

  الشحن البحري للواردات عن نريق البحر، وبيان شحن الشحنة للواردات عن نريق البريجب تقديم بوليصة. 

 

 الشحن البحري  : بوليصة11الشكل 

                                                                                 
 أرامكس 58
 مركز التجارة العالمي 59
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 بيان شحن الشحنة : 12الشكل 

 

  مقابل:من شركة النقل  ةمر التسليم هو وثيقة صادر أ

  مفوضة حسب األصول وضمان بنكي صادربوليصة شحن أو أكثر من بوليصة شحن مصادقة حسب األصول، أو. 

 درة لهذه الصا هاأو جميع بوالص الشحنمن  ن ميناء التحميل أو تقديم التأكيد األساس ي أليكس ميليتأكيد اإلفراج عبر الت

 .الشحنات

  عسخة من فاتورة النقل البحري. 

 

 التسليم : أمر12الشكل 

 

 61.الصادر لشركة أو فرد لتنفيذ عمل تجاري معين، وتصدرها السلطات املحليةتبين الرخصة التجارية التصريح 

                                                                                 
 مصادر الشحن والنقل 60
 رانش ي مينونيسيبال 61
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 لرخصة التيارية في دبي ل نموذج: 13الشكل 

 

واردات حسب النوع ويجب الحصول عليه من السلطات املختصة الستيراد البنود املفروض عليها يلزم الحصول على تصريح استيراد من ال

 62ألغراض التخليص الجمركيويلزم هذا األمر . قيود

 

 . 63تصدر شهادة حالل من السلطة املختصة لتأكيد أنه تم التحقق من منتج معين والوصول إلى مطابقته للشريعة اإلسالمية

 

 يصريح التستيراد : 15الشكل 

 

تصدر شهادة الصحة و. ة تحت السيطرةيالتجارة الدولحركة  وإبقاءوسالمتهم  األفرادإن الغرض من شهادة الصحة هو حماية صحة 

 ستوفييالدولة املستوردة للتأكيد أن املنتج  النباتية من هيئة حماية النباتات داخل الدولة املصدرة إلى هيئة حماية النباتات داخل

  64 .ية املحليةمتطلبات الصحة النبات

                                                                                 
 جمارك دبي 62
63 TMFB 

 الحكومة الكندية 64
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تعليق  وتقدم عند. بأن املنتج يطابق جميع املتطلبات املحددة من منظمة الصحة العاملية لإلقرار" الدوائيهشهادة املنتجات "تصدر 

 .مراجعتهاو تعديلها أو أتيراد وبيع هذه املنتجات أو لتجديد الرخصة أو مدها ترخيص منتجات معينة، وتفوض اس

 

 

إلى جانب  هاتجوثمة ملخص لهذه الكيانات أو ال. في عملية االستيراد في اإلمارات العربية املتحدة املشاركةالحكومية  الجهاتهناك عدد من 

  .اهأدن 11الجدول لكترونية في في عملية االستيراد ومواقعها اإل أدوارها

 في التستيراداملشاركة الحكومية الرئيسية  الجهات :11جدول 

                                                                                 
 إدارة الغذاء والدواء 65

 املوقع اإللكتروني الدور  الحكومية جهاتال اإلمارة

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

 الهيئة اليحادية للجمارك

  مسؤولة عن تطوير

وتطبيق اإلجراءات 

الجمركية على املستوى 

 املحلي

  مسؤولة عن تنظيم

العملية الجمركية في دولة 

 اإلمارات العربية املتحدة

https://www.customs.ae/En/Home/Page

s/default.aspx  

 أبوظبي 

مسؤولة عن تطوير   غرفة ييارة وصناعة أبوظبي

 األعشطة التجارية

http://www.abudhabichamber.ae/Englis

h/AboutUs/Pages/Profile.aspx  

مسؤولة عن إدارة   اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي

 اإلجراءات الجمركية 

http://www.auhcustoms.gov.ae/Home.a

spx  

 دائرة التنمية القتصادية 
  مسؤولة عن اقتراح

السياسات االقتصادية 

 .والتجارية

https://ded.abudhabi.ae/en/about-us  

مسؤولة عن تطوير   شركة أبوظبي للموانئ

 مرافق املواعئ 

http://www.adpc.ae/en  

 دبي

 جمارك دبي
  مسؤولة عن إدارة

اإلجراءات الجمركية في 

 . دبي

http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pa

ges/default.aspx  

 دائرة التنمية القتصادية
  مسؤولة عن إعداد

وتطبيق الخطط 

 .االقتصادية

http://www.dubaided.gov.ae/english/pa

ges/default.aspx  

https://www.customs.ae/En/Home/Pages/default.aspx
https://www.customs.ae/En/Home/Pages/default.aspx
http://www.abudhabichamber.ae/English/AboutUs/Pages/Profile.aspx
http://www.abudhabichamber.ae/English/AboutUs/Pages/Profile.aspx
http://www.auhcustoms.gov.ae/Home.aspx
http://www.auhcustoms.gov.ae/Home.aspx
https://ded.abudhabi.ae/en/about-us
http://www.adpc.ae/en
http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pages/default.aspx
http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pages/default.aspx
http://www.dubaided.gov.ae/english/pages/default.aspx
http://www.dubaided.gov.ae/english/pages/default.aspx
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في عملية االستيراد في اإلمارات العربية املتحدة، تبًعا لنوع الصناعة أو املشاركة هناك عدد من الكيانات أو الجهات الحكومية األخرى 

تي تقدمها تلك ال املنتجات/ ، مثل أنواع الصناعةمتعلقة هها معلوماترئيسية إلى جانب ال الجهاتكيانات أو الوثمة قائمة تشمل . املنتجات

 :أدناه12الجدول ، ودورها في عملية االستيراد واملوقع اإللكتروعي الخاص بكل منها في الجهاتالكيانات و 

 

  

 غرفة دبي

  مسؤولة عن إصدار

املستندات التجارية مثل، 

شهادة املنشأ واملستندات 

التجارية، وما إلى ذلك، في 

 دبي

http://www.dubaichamber.com/  

 دبي التيارية
  مسؤولة عن تسهيل

التجارة اإلقليمية 

 والدولية

http://www.dubaitrade.ae/  

 الشارقة

 غرفة ييارة وصناعة الشارقة

  مسؤولة عن إصدار

املستندات التجارية مثل، 

شهادة املنشأ واملستندات 

التجارية، وما إلى ذلك، في 

 .الشارقة

http://www.sharjah.gov.ae/EN/Pages/de

fault.aspx  

دائرة املوانئ البحرية 

 والجمارك

  مسؤولة عن مراقبة

البضائع وتوفير حركة 

 مرافق في امليناء

http://www.sharjahports.gov.ae/  

 جمارك الشارقة
  مسؤولة عن مراقبة

حركة البضائع واإلشراف 

 عليها

http://www.sharjahcustoms.gov.ae/en/h

ome  

 دائرة التنمية القتصادية
  مسؤولة عن إعداد

وتطبيق الخطط 

 االقتصادية

http://www.sedd.ae/seddportal/english/

index.xhtml  

http://www.dubaichamber.com/
http://www.dubaitrade.ae/
http://www.sharjah.gov.ae/EN/Pages/default.aspx
http://www.sharjah.gov.ae/EN/Pages/default.aspx
http://www.sharjahports.gov.ae/
http://www.sharjahcustoms.gov.ae/en/home
http://www.sharjahcustoms.gov.ae/en/home
http://www.sedd.ae/seddportal/english/index.xhtml
http://www.sedd.ae/seddportal/english/index.xhtml
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 بصناعات محددةفي التستيراد ذي الصلة املشاركة الحكومية الرئيسية  الجهات:   12جدول 

 املوقع اإللكتروني الدور / الوظيفة الصناعة/ املنتج الحكومية جهاتال اإلمارة

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

هيئة اإلمارات 

 للمواصفات واملقاييس
 جميع املنتجات

  تطوير املواصفات واللوائح

 .الفنية للمنتجات

 تنظيم املنتجات املستوردة. 

http://www.esma.gov.ae/e

n-us/Pages/index.aspx  

إدارة  - وزارة الصحة

 األدوية
 منتجات األدوية

  مسؤولة عن إصدار

اإلرشادات الخاصة باستيراد 

 الدوائيهاملنتجات 

http://www.moh.gov.ae/en

/Services/Pages/ServiceDes

cription.aspx?PID=7  

 أبوظبي

جهاز أبوظبي للرقابة 

 الغذائية
 الغذائيةنتجات امل

  تنظيم عمليات استيراد

 .املنتجات الغذائية

http://www.adfca.ae/englis

h/pages/default.aspx  

 املنتجات الكيميائية أبوظبي - هيئة البيئة

  مسؤولة عن إصدار

اإلرشادات الخاصة باستيراد 

 .املنتجات الكيميائية

https://www.ead.ae/  

 دبي

 الغذائيةنتجات امل هيئة الصحة بدبي
  وضع سياسة عمليات

 واد الغذائيةاملاستيراد 

https://www.dha.gov.ae/ar

/Pages/DHAHome.aspx  

 جميع املنتجات بلدية دبي

  مسؤولة عن إصدار

اإلرشادات الخاصة بعملية 

 .استيراد املنتجات

  مسؤولة عن ضمان أمن

 .وسالمة املنتجات الغذائية

  مسؤول عن التأكد من

 . مطابقة املنتجات

http://login.dm.gov.ae/wps

/portal/home_ar 

 املنتجاتجميع  بلدية الشارقة الشارقة

  مسؤولة عن إصدار

اإلرشادات الخاصة بعملية 

 .استيراد املنتجات

  مسؤولة عن تنظيم

 .املنتجات الغذائية

  مسؤولة عن توفير معامل

 املطابقة تقويمإلجراء 

http://portal.shjmun.gov.ae

/  

. 

 

ستخراج ا "الصادرات السعودية" املحددة من هيئة تنمية الصادرات السعودية لسعوديين في الصناعات التسعيتعين على املصدرين ا

 13الجدول  من هيئات املعايير املبينة في املتحدة اإلمارات العربيةشهادات للمنتجات التي تصدر إلى 

 في التستيراد ذي الصلة بصناعات محددةاملشاركة الحكومية الرئيسية  جهات: ال13جدول 

http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/index.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/index.aspx
http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=7
http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=7
http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=7
http://www.adfca.ae/english/pages/default.aspx
http://www.adfca.ae/english/pages/default.aspx
https://www.ead.ae/
https://www.dha.gov.ae/ar/Pages/DHAHome.aspx
https://www.dha.gov.ae/ar/Pages/DHAHome.aspx
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/home_ar
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/home_ar
http://portal.shjmun.gov.ae/
http://portal.shjmun.gov.ae/
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رقم 

 لكترونيرابط املوقع اإل 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املعايير جهاتاتسم  اإلمارة مسلسل

1 

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

هيئة اإلمارات 

 للمواصفات واملقاييس
         

http://www.esma.gov.a

e/en-

us/Pages/index.aspx  

 أبوظبي 2
جهاز أبوظبي للرقابة 

 الغذائية
         

http://www.adfca.ae/e

nglish/pages/default.as

px  

          بلدية دبي دبي 3

http://login.dm.gov.ae/

wps/portal/home_ar  

          الشارقةبلدية  الشارقة 4

http://portal.shjmun.go

v.ae/en/OurSectors/Se

ctorAndPublicHealth/D

epartmentOfPublicHeal

th/Pages/Home.aspx 

5 

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

إدارة  -وزارة الصحة

 األدوية
         

http://www.moh.gov.a

e/en/Services/Pages/Se

rviceDescription.aspx?P

ID=7  

 :ملحوظة

 التعبئة والتغليف، -4املنتجات الغذائية،  -3الكيمياويات والبوليمرات،  -2مواد البناء،  -1

 املعادن الثمينة واملجوهرات  -7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  -6سلع استهالكية معمرة،  -5

 املنسوجات –9، األدوية -8

 

 

املعنية بإعداد ، بوصفها الهيئة االتحادية الوحيدة م2001لعام  28تأسست هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس بموجب القانون رقم 

املطابقة اإلماراتي اإللزامي،  تقويم نظام: وهما نظامينتدير هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس  66.وتطبيق معايير املنتجات املختلفة

هيئة  تطلباتأو م/ يتم التأكد من امتثال املنتجات للمتطلبات املحلية وو اإلماراتية.العالمة / وبرنامج عالمة الجودة اإلماراتية االختياري 

املطابقة اإلماراتي اإللزامي، وبعدها يتم إصدار شهادة املطابقة للمصنع أو  نظام تقويمالتقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بموجب 

 .67املورد

 

 :أدناه 16 الشكل املطابقة اإلماراتي موضحة في نظام تقويمعملية تسجيل املنتجات وفًقا للوائح االستيراد بموجب 

                                                                                 
 هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 66
 املنظمة الدولية للمعايير 67
 هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 68

http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/index.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/index.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/index.aspx
http://www.adfca.ae/english/pages/default.aspx
http://www.adfca.ae/english/pages/default.aspx
http://www.adfca.ae/english/pages/default.aspx
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/home_ar
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/home_ar
http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=7
http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=7
http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=7
http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=7
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 إجراءات شهادة يقييم املطابقة اإلمارايية: 16الشكل 

 

 

 : املرحلة األولى

 
ً
لك الشريك يتعين أن يمتو. لتقديم نلب شهادة املطابقة بالنيابة عنهم امحليً  ايتعين أن يختار املصدرون السعوديون ويفوضوا شريك

ة من صناعية سارية صادر / ، يجب أن يكون لديهم رخصة تجاريةعالوة على ذلكو. يمكن أن تخزن فيه البضائع املستوردة ااملحلي مخزنً 

 . ةالجهات املختص
 

 : املرحلة الثانية

 :نترنتاإل لى عيرجى زيارة الرابط التالي للحصول على نموذج الطلب . الطلب عبر اإلنترنت املتعاملللحصول على شهادة املطابقة، يقدم 

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/ECAS.aspx  

ت اا كافة الوثائق ذات الصلة أو املتطلبات الفنية التي تثبت امتثال املنتجات ملعايير هيئة اإلمارات للمواصفيقدم صاحب الطلب أيضً و 

 .يسدد املستورد كافة الرسوم املقررة للحصول على شهادة املطابقة واملعايير.

  

 : املرحلة الثالثة

اإلمارات  نوع املنتج، تطبق هيئةلا وفًق و. قبل هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس الطلب إلجراء التقييم وتستلم عينة لتحليلهات

ات هيئة اإلمارات للمواصف املحددة مناملنتج مع الشروط  توافقللمواصفات واملقاييس عدة اختبارات على عينات املنتجات لضمان 

 .هيئة اإلمارات للمواصفات واملعايير بزيارة املخازن للتحقق من مطابقة املنتج يولا أن يقوم مسؤ أيضً  يمكن. واملقاييس

 

 : املرحلة الرابعة

أحصل على شريك محلي في 
 اإلمارات العربية املتحدة

نموذج الطلب الوثائق 
 .املريبطة به والعينات

 
 

 .يقييم الوثائق وفحص العينات
 
 

 العمليةمرحلة = 

 إصدار شهادة املطابقة
 

1 2 3 

4 

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/ECAS.aspx
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 بمجرد ظهور نتيجة تقييم املطابقة التي تؤكد أنه تم االمتثال للمتطلبات املطبقة، تصدر هيئة اإلمارات للمواصفات والسلع شهادة مطابقة

عد بمثابة واحد، وتتسري شهادة مطابقة معايير تقييم املطابقة اإلماراتية ملدة عام . طابقة اإلماراتية لصاحب الطلبمعايير تقييم امل

 .  موافقة على املنتج ويمكن استخدامها في تسويق املنتج املسجل
 

 

 :يليتتمثل الوثائق الرئيسية الالزمة للحصول على شهادة مطابقة فيما 

لعدة منتجات مختلفة، للحصول على شهادات مطابقة و. مقدم الطلب/ نموذج نلب معبأ وموقع من املصنع والشريك املحلي .1

 . يتعين تقديم نلبات منفصلة

  .الصناعية السارية الصادرة من السلطات املختصة/ رخصة املستورد التجارية .2

 .خريطة املوقع ملخزن املستورد .3

 . املطابقة اإلماراتي تقويم نظاممتطلبات  استيفاءنموذج تعهد ينص على  .4

 .املطابقة اإلماراتي نظام تقويماألخرى الذي يحددها  املنتجدليل الجودة ومخطط الجودة ووثائق  .5

 .تفويض التوزيع من مصنع أو مالك املنتج .6

 . املنتج لتسجيلهامجموعة عينات من   .7

 

 

 .أيام عمل 8املطابقة تستغرق عملية الحصول على شهادة 

 

 

 : التكاليف13جدول 

رقم 

 مسلسل
 املحتويات

 التكلفة

 (ريال تسعودي)

 600 نلب التسجيل 1

 500 إصدار شهادة املطابقة 2

 ساعة/ 400 مراجعة الوثائق 3

 200 تجديد شهادة املطابقة 4

 

 :للحصول على مزيد من املعلومات حول رسوم الحصول على شهادة املطابقة، يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/ECAS.aspx  

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/ECAS.aspx
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 :أدناه 17الشكل عملية تسجيل األدوية في اإلمارات العربية املتحدة موضحة في 

 تسجيل األدوية : عملية17الشكل 

 : املرحلة األولى

 اإماراتيً  ايجب أن يكون الشريك املحلي مواننً . يتعين على املصدرين السعوديين الحصول على شريك محلي في اإلمارات العربية املتحدة

ات الصحية التي تنص عليها السلطيتعين أن يمتثل املخزن للشروط الصحية والفنية و. يديره صيدلي مرخص الدوائيةديه مخزن للمواد ول

 .املختصة
 

 : املرحلة الثانية

 إذا كانت نتيجة الفحص مرضية للسلطات، يتم منح. كافة املتطلباتب التزام مقدم الطلبتقوم السلطات بفحص املخزن والتأكد من 

 .ملخزن إلى مقدم الطلبارخصة 

 

 : املرحلة الثالثة

م معلومات ا تقدييتعين أيضً و. نموذج نلب معبأ لتسجيل الدواء في اإلمارات العربية املتحدةيقدم صاحب الطلب الوثائق املطلوبة مع 

رجى زيارة الرابط ، يالدوائيةتخدم في تسجيل املواد للحصول على نموذج الطلب املس. موثقة عن التجارب السريرية التي أجريت على املنتج

 .أدناه

                                                                                 
 برنامج التطوير املنهي الصيدالني املستمر 69

 العمليةمرحلة = 

أحصل على شريك محلي في 
 اإلمارات العربية املتحدة

 

يقديم نموذج طلب 
 وملف الدواء 

 
 

 يتم يقييم ملف 
 الدواء والطلب

 

 تسجيل الدواء
 

يفحص السلطات 
 املخزن 

 

1 2 3 

4 5 
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http://www.cpd-pharma.ae/downloads/3-Conventional%20%20Reg/Form%20F001-

a%20New%20Application%20form%20for%20medicinal%20product%206-12-2006.pdf  

 

 : املرحلة الرابعة

 .اتالتي يمكنها نلب املزيد من املعلومات عن املنتجو يتم مراجعة الوثائق التي تم تقديمها بواسطة السلطات املختصة، 

 

 : املرحلة الخامسة

 ده.استيرا ويمكن للمستوردبمجرد أن يتم التقييم بنجاح، يتم تسجيل الدواء في اإلمارات العربية املتحدة في قائمة األدوية، 

 

 :تتمثل الوثائق الرئيسية الالزمة عملية تسجيل األدوية فيما يلي

 .نموذج نلب معبأ بالكامل .1

مات ملزيد من التفاصيل عن املعلو . منتج صيدلي صادرة من السطات املختصة من بلد املنشأ أو شهادة بيع حر للمنتج شهادة .2

 :املطلوبة في شهادة املنتج الصيدلي، ُيرجى زيارة الرابط أدناه

http://www.cpd-pharma.ae/downloads/2-Complementary%20Medicines/GSL.pdf  

 . هلكينعلى أي مكونات لها أثر سلبي على صحة املست يحتوي بيان يوضح املكونات الرئيسية املستخدمة، وينص على أن املنتج ال  .3

 . شهادة حالل صادرة من الجهات املختصة املفوضة بذلك .4

  .بة الدوائية التابع لوزارة الصحةالسارية، صادرة من إدارة الرقاشهادة تسجيل الشركة  .5

 .جنون البقر/شهادة خلو املنتج من األمراض البريونية  .6

 .عينة من امللصقات التعريفية للمنتج .7

 .عقد بين املصنع وحامل تصريح التسويق .8

 

 

ات وتتأكد السلط. ص بإجراءات استيراد املنتجات الغذائية إلى دول مجلس التعاون الخليجيالتعاون الخليجي دليل خاوضع مجلس 

ومات حول ملزيد من املعل. املختصة في الدول األعضاء من مطابقة املنتجات الغذائية املستوردة ملتطلبات دول مجلس التعاون الخليجي

 :رجى زيارة الرابط أدناهمجلس التعاون الخليجي، يُ دليل إجراءات االستيراد الخاص ب

http://trakhees.ae/en/ehs/fs/Documents/Circulars/circularfh15-27.pdf   

للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى من . من إمارة إلى إمارة أخرى  املواد الغذائية يمكن أن تختلف إجراءات استيراد  :ملحوظة

 .لالنالع على مزيد من املعلومات 9.1الفصل املصدرين السعوديين التواصل مع السلطة املختصة املذكورة في 

 

 

                                                                                 
 برنامج التطوير املنهي الصيدالني املستمر 70
 جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، دبي التجارية 71

 :أدناه 18الشكل موضحة في  في اإلمارات العربية املتحدة واد الغذائيةاملالعملية الشاملة الستيراد 

 

http://www.cpd-pharma.ae/downloads/3-Conventional%20%20Reg/Form%20F001-a%20New%20Application%20form%20for%20medicinal%20product%206-12-2006.pdf
http://www.cpd-pharma.ae/downloads/3-Conventional%20%20Reg/Form%20F001-a%20New%20Application%20form%20for%20medicinal%20product%206-12-2006.pdf
http://www.cpd-pharma.ae/downloads/2-Complementary%20Medicines/GSL.pdf
http://trakhees.ae/en/ehs/fs/Documents/Circulars/circularfh15-27.pdf
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 اتستيراد املنتيات الغذائية بالكامل : عملية18الشكل 

 : املرحلة األولى

عبر واجهة نترنت املستورد البيان الجمركي عبر اإل  يكملو يقوم املستورد بتجميع كافة املستندات املطلوبة لعملية التخليص الجمركي 

 .يتعين أن يقدم البائع جميع تفاصيل املنتجات املستوردة حسب كود النظام املنسق .البيانات اإللكترونية
 

 : املرحلة الثانية

رد أن يتم قبول بمجو. بتقييم املستنداتجهة البيانات اإللكترونية ويقوم ايقوم موظف الجمارك بالتصديق على املعلومات املقدمة عبر و 

 . البيان الجمركي، يقدم النظام معلومات عن إجراءات الفحص والسلطات املختصة بذلك

 

 : املرحلة الثالثة

ى الجهة املحلية لد املسؤول املواد الغذائية يقدم املستورد كافة الشهادات الصحية واملستندات الخاصة بالبضائع املستوردة إلى مفتش 

 .املواد الغذائية املعنية بالرقابة على 

 

 : املرحلة الرابعة

، ويتم وضع البضائع املستوردة في مسارها املناسب حسب املخانر املواد الغذائية مراجعة املستندات املقدمة بواسطة مفتش يتم 

 :ا ملا هو وارد أدناه، وفًق مسبًقاواملعايير املعرفة 

 العملية مرحلة = 

يقديم البيان الجمركي 
يتم يقديم الشهادات  والوثائق

 والبضائع
 
 

يقوم فاحص املواد الغذائية 
 بتقييم املستندات 

 

يقيم  موظف الجمارك 
 الوثائق 

 يتم يقييم املنتيات
 

 يتم يخليص البضائع
 

1 2 3 

4 5 6 
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  ةإذا كان مراجعة مستندات البضائع املستوردة كافي: الخضراءالقناة. 

 ألي مستند أو فحص للمنتجات إذا كان مطلوب إجراء مراجعة: القناة الصفراء. 

 للبضائع معمليإذا كان مطلوب إجراء مراجعة ألي مستند أو فحص أو تحليل : القناة الحمراء. 

 

 : املرحلة الخامسة

م املنتجات من ال ويستطيع املستورد است امليناء،أو فحص البضائع بنجاح، يتم تخليص املنتجات الغذائية في /بمجرد إتمام املراجعة و

 .السلطات املختصة

 

 

 :الوثائق الرئيسية املطلوبة الستيراد املنتجات الغذائية هي كما يلي

 

  .قائمة التعبئة .1

 .شهادة املنشأ  .2

 .وشهادة الصحة النباتيةالشهادة الصحية  .3

 .تصريح استيراد أو رخصة تجارية .4

 .تسجيل اإلقرار الجمركي .5

 .سجل درجات الحرارة الخاص باملنتجات الغذائية املستوردة .6

 .شهادة الذبح الحالل .7

 .ا ملا هو مذكور على امللصق التعريفي للمنتج الغذائيالصحية وفًق / االدعاءات الغذائية .8

. 

 

 

 .ر واللوائح الفنية الخاصة بعملية استيراد املنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجيتضع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون املعايي

دول ملزيد من املعلومات عن هيئة التقييس ل. تقييم املطابقة للمنتجات املستوردةتضع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون إجراءات و

 :مجلس التعاون، ُيرجى زيارة الرابط أدناه

http://www.gso.org.sa/ 

 

 .الهيئة املنظمة للصناعات العامة هي هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناهوملزيد  ِّ
 : من املعلومات عن الجهة التنظيمية، ُيرجى من املصد 

http://www.esma.gov.ae/    

 

 .م2001لعام  28تأسست هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس بموجب القانون رقم 

http://www.gso.org.sa/
http://www.esma.gov.ae/
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رين السعوديين زيارة الرابط أدناهوملزيد من  ِّ
 : املعلومات عن القوانين واللوائح، ُيرجى من املصد 

http://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Pages/Laws-and-Legislations.aspx 

 

 

ييس للدول اوضع معهد املواصفات واملقو. تنظم هيئة التنسيق لدول مجلس التعاون املنتجات الغذائية في منطقة مجلس التعاون الخليجي

 :أدناه ، ُيرجى زيارة الرابطملزيد من املعلومات حول الوثيقة اإلدارية الوحيدة . اإلسالمية معايير املنتجات الغذائية الحالل

http://www.smiic.org/   

 ي الجدول رقمففيما يلي بيان موجز للجهات التنظيمية الرئيسية املعنية باألغذية في اإلمارات املختلفة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

 :أدناه 14

 تساتسيةالتنظيمية األ  : الجهات14جدول 

 املوقع اإللكتروني الجهة التنظيمية اإلمارة

  http://www.adfca.ae/english/pages/default.aspx جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أبوظبي

  http://login.dm.gov.ae/wps/portal/home_ar بلدية دبي دبي

http://portal.shjmun.gov.ae/en/OurSectors/SectorAndPublicHe بلدية الشارقة الشارقة

alth/DepartmentOfPublicHealth/Pages/Home.aspx  

 

 

 :، ُيرجى زيارة الرابط أدناههيئة التقييس لدول مجلس التعاون لقوانين وضع امللصقات التعريفية  ملزيد من املعلومات حول 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tbt/en/search/?tbtaction=get.project&Country_ID=KWT&num=277&dspLang=en&basdatedeb=09/07/201

5&basdatefin=30/07/2015&baspays=&baspays2=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskeywords

&=project_type_num=1&project_type_id=1&lang_id=EN  

 

رين في أبوظبي، ُيرجى من املص واد الغذائيةبم وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائح التي تحكم امللصقات التعريفية الخاصة  ِّ
د 

 : ط أدناهالسعوديين زيارة الراب

https://www.adfca.ae/English/PolicyAndLegislations/Laws/Documents/law-En.pdf  

 

ري الغذائيةواد بمخاصة وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائح التي تحكم امللصقات التعريفية ال ِّ
ن السعوديين في دبي، ُيرجى من املصد 

 :  زيارة الرابط أدناه

https://login.dm.gov.ae/wps/wcm/connect/2a153865-d607-ed14-a661-f2990d3ac2/IMPORT+AND+RE68-

EXPORT+REQUIREMENTS+FOR+FOODSTUFF+Eng.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Pages/Laws-and-Legislations.aspx
http://www.smiic.org/
http://www.adfca.ae/english/pages/default.aspx
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/home_ar
http://portal.shjmun.gov.ae/en/OurSectors/SectorAndPublicHealth/DepartmentOfPublicHealth/Pages/Home.aspx
http://portal.shjmun.gov.ae/en/OurSectors/SectorAndPublicHealth/DepartmentOfPublicHealth/Pages/Home.aspx
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=get.project&Country_ID=KWT&num=277&dspLang=en&basdatedeb=09/07/2015&basdatefin=30/07/2015&baspays=&baspays2=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskeywords=&project_type_num=1&project_type_id=1&lang_id=EN
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=get.project&Country_ID=KWT&num=277&dspLang=en&basdatedeb=09/07/2015&basdatefin=30/07/2015&baspays=&baspays2=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskeywords=&project_type_num=1&project_type_id=1&lang_id=EN
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=get.project&Country_ID=KWT&num=277&dspLang=en&basdatedeb=09/07/2015&basdatefin=30/07/2015&baspays=&baspays2=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskeywords=&project_type_num=1&project_type_id=1&lang_id=EN
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 :أدناه  15الجدول متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية مبينة في 

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتيات الغذائية :15جدول 

رقم 

 مسلسل
 املعلومات املطلوبة الفئة

 االسم الذي يعرف الطبيعة الحقيقية للمنتج الغذائي اسم املنتج الغذائي 1

 قائمة املكونات 2

 : حسب الوزن يتعين تقديم التفاصيل التالية في ترتيب تنازلي

 قائمة اإلضافات الغذائية (أ

 بيان املواد الغذائية واملكونات التي يمكن أن تسبب في الحساسية املفرنة  (ب

 األكواد الرقمية للمكونات (ج

 هل تقدم هذه األنعمة لنظام غذائي خاص املعلومات الغذائية 3

 سواء بالوزن أو الحجم صافي املحتوى  4

 فكود التعري/ رقم الدفعهوط أو لتعريف ال 5

 وضع التاريخ 6

، فيما يتعلق باملنتجات الغذائية التي تكون مدة صالحيتها صغيرة سنة. -شهر -يوم  التاريخ:تنسيق 

ستخدام يفضل ا"، ويتعين أن تكتب عبارة (سنة -شهر  -يوم )يتعين ذكر تاريخ انتهاء الصالحية 

 "قبل تاريخاملنتج 

 .ع، أو املعبئ، أو املوزع، أو املستورد، أو املصدر، أو التاجروعنوان املصنيتعين ذكر اسم  االسم والعنوان 7

 آخر دولة النقل من التعريفي عقبامللصق  الغذائي علىيتعين ذكر بلد املنشأ الخاصة باملنتج  دولة املنشأ 8

9 
تعليمات التخزين 

 واالستخدام
 املنتجات الغذائية بشروط تخزين الخاصة املتعلقةيتعين ذكر املتطلبات 

10 
األنعمة املعرضة 

 لإلشعاع

املؤين، يتعين ذكر ذلك على  بواسطة االشعاعمكوناتها /الغذائية  معالجة املنتجاتإذا تم 

 . امللصق التعريفي

 

 

 .تنظم صناعة األدوية إدارة األدوية التابعة لوزارة الصحة

رين السعوديين زيارة الرابط أدناهوملزيد من  ِّ
 : املعلومات عن الجهة التنظيمية، ُيرجى من املصد 

http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=7  
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 :أدناه16الجدول في   الدوائيةمتطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات 

 الدوائيةمتطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتيات  :16جدول 

 الفئة رقم مسلسل
متطلبات وضع امللصقات والبطاقات 

 التعريفية

 االسم التجاري واالسم العلمي للمنتج 1

ن التعريفية باللغتي امللصقات يجب أن تكون 

 .العربية واإلنجليزية

 مكونات الدواء 2

 جرعة الدواء 3

 الشكل الصيدالعي وحجم العبوة 4

 االحتيانات والتحذيرات والجرعة الزائدة 5

 اسم وعنوان شركة التصنيع 6

 رقم الحزمة 7

 تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية 8

 التخزينشروط  9
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