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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
ً
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.

5

 .1قواعد المنشأ
1

 1.1قواعد المنشأ بين المملكة العربية السعودية واالتحاد األوروبي

يصنف البنك الدولي اململكة العربية السعودية على أنها دولة ذات نظام اقتصادي عالي الدخل وبالتالي فإنها ال تستفيد من تسهيالت
ً
دخال ،وفي الوقت الراهن ،يتفاوض االتحاد األوروبي ودول
الدخول التفضيلي إلى سوق االتحاد األوروبي املمنوحة للدول املتقدمة األقل
مجلس التعاون الخليجي (بما فيها اململكة العربية السعودية) بشأن اتفاقية تجارة حرة بهدف توسيع ورفع القيود عن العالقات التجارية
بين الطرفين ،وعلى الرغم من ذلك ففي الوقت الحالي ،تطبق قواعد املنشأ غير التفضيلية على واردات دول مجلس التعاون الخليجي (بما
فيها اململكة العربية السعودية) إلى االتحاد األوروبي.
 1.1.1قواعد المنشأ غير التفضيلية – االتحاد

األوروبي2

حددت مفوضية االتحاد األوروبي للضرائب والجمارك املفاهيم األساسية حول القواعد غير التفضيلية للمنشأ املستخدمة لتحديد منشأ البضائع،
وتتلخص تلك املفاهيم فيما يلي:

ّ
املصدرة" لتحديد منشأ البضائع عند توفير املواد الخام وإجراء عملية
 .1يطبق مفهوم "املنتجات املصنعة بالكامل في الدولة
التصنيع من جانب بلد واحد ،وت َ
صنف البضائع على أنها "منتجات مصنعة بالكامل في الدولة املص ّدرة" إذا كانت تندرج تحت
أي من الفئات الواردة أدناه:
أ.

منتجات املعادن املستخرجة من تلك الدولة.

ب .منتجات الخضراوات املزروعة في تلك الدولة.
ج .الحيوانات املولودة والتي يتم تربيتها في تلك الدولة.
د.

املنتجات املشتقة من الحيوانات التي يتم تربيتها في تلك الدولة.

ه .منتجات عمليات الصيد البري وصيد األسماك في تلك الدولة.
و .منتجات صيد األسماك البحرية واملنتجات األخرى املستخرجة من البحر خارج الحدود البحرية لتلك الدولة عبر
سفن مسجلة في الدولة املعنية وتحمل علمها.
ز.

املنتجات التي تم الحصول عليها أو إنتاجها على متن السفن الصناعية املشار إليها في الفقرة الفرعية.

ح .املنتجات التي يكون منشأها في تلك الدولة شريطة أن تكون السفن الصناعية مسجلة في تلك الدولة وتحمل
علمها.
ط .املنتجات املستخرجة من قاع البحر أو باطنه خارج الحدود البحرية اإلقليمية شريطة أن يكون لتلك الدولة الحق
الحصري في االستفادة من قاع البحر أو باطن األرض.
ي .منتجات النفايات أو الخردة املشتقة من عمليات التصنيع واملواد املستخدمة فيها إذا تم تجميعها في تلك الدولة
وإذا لم تكن صالحة سوى السترجاع املواد الخام.
ك .البضائع التي يتم إنتاجها في تلك الدولة بصورة حصرية من البضائع املشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى
(ط) أو من مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

 1املفوضية األوروبية
 2املفوضية األوروبية

6

 .2يطبق مفهوم "التحويل الجوهري األخير " لتحديد منشأ البضائع عند توفير املواد الخام وإجراء عملية التصنيع من جانب
بلدين أو أكثر ،وتغير نتيجة العمليات التي يتم إجراءها في إحدى الدول تصنيف الرسوم الجمركية للمنتجات أو تضيف قيمة
محددة لها (تحتسب كنسبة من قيمة املنتج) وذلك حتى يتسنى تصنيف تلك املنتجات تحت مفهوم "التحويل الجوهري
األخير" في دولة محددة .للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى زيارة الروابط أدناه:
,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_410_en.htm

 .2القيود التجارية
 2.1القيود التجارية في االتحاد األوروبي
ثمة قيود تجارية عديدة تواجهها دول في التعامالت التجارية بين بعضها البعض وتشمل تلك القيود التجارية الرسوم الجمركية وقيود
أخرى.
 2.1.1القيود الجمركية
 2.1.1.1الرسوم الجمركية المشتركة
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"الرسوم الجمركية املشتركة" هي تعريفة تطبق على استيراد البضائع إلى داخل االتحاد األوروبي من الدول غير األعضاء.



تفرض الرسوم الجمركية املشتركة من كافة الدول األعضاء باالتحاد األوروبي.
تختلف قيمة الرسوم املفروضة ً
طبقا لنوع املنتجات وبلد املنشأ.



للحصول على مزيد من املعلومات حول معدالت الرسوم الجمركية وإجراءات االستيراد األخرى التي تطبق على منتجات محددة يتم
توريدها إلى االتحاد األوروبي ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
ً
 #http://madb.europa.eu/madb//euTariffs.htmو في هذا الرابط ،يرجى إدخال رمز الدولة واملنتج (إذا كان معلوما لديكم) أو
ّ
املصدرة ملعرفة معدالت الرسوم الجمركية املعمول بها.
أدخل وصف البضائع للعثور على رمز املنتج إلى جانب اسم الدولة
 2.1.1.2الرسوم التعويضية
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يفرض االتحاد األوروبي رسوم تعويضية ملعادلة االستفادة من الدعم.



يمكن أن تكون الرسوم التعويضية في شكل نسبة من سعر البضائع أو مبلغ مالي ثابت عن كل وحدة أو الحد األدنى لسعر
االستيراد عند دخول البضائع لالتحاد األوربي.



تدفع هذه الرسوم من جانب املستورد ويتم تحصيلها بمعرفة سلطات الجمارك في الدولة املعنية داخل االتحاد األوروبي.

 3املفوضية األوروبية
 4املفوضية األوروبية
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 2.1.1.3رسوم مكافحة اإلغراق



5

إذا قامت السلطات بتصنيف املنتجات املستوردة على أنها نوع من أنواع اإلغراق ،قد يتم فرض رسوم عليها ،وعند استيراد
منتجات بتكلفة منخفضة للغاية عن نظيرتها في الدول من خارج االتحاد األوروبي ،تصنف تلك املنتجات على أنها نوع من أنواع
ً
انخفاضا ً
كبيرا عن أسعار اإلنتاج املحلي ،فقد يضر ذلك بالصناعات املحلية وهو ما
اإلغراق ،أما في حالة انخفاض األسعار
يكون ً
سببا لفرض تلك الرسوم.



تختلف قيمة الرسوم املطبقة من حالة ألخرى ،وتختلف ً
بناء على هامش اإلغراق ،وقد تطبق قيم أقل من الهامش إذا
تجاهلت السلطات الضرر الذي قد يلحق بالصناعات املحلية.



تفرض رسوم مكافحة اإلغراق من جانب االتحاد األوروبي في أي من األشكال األساسية املوضحة أدناه:
 oالرسوم املحسوبة على أساس القيمة – وتعد الرسوم الرئيسية التي ت َ
طبق في معظم الحاالت ،وتحتسب كنسبة
من صافي سعر التكلفة والتأمين والشحن.

 oالرسوم املحددة –تعد الرسوم املحددة ً
نوعا من أنواع الرسوم يتم فيه احتساب رسوم مكافحة اإلغراق كمبلغ
مالي محدد على كمية محددة من البضائع.
 oالرسوم املتغيرة – ال تحتسب الرسوم املتغيرة سوى عند تصدير البضائع إلى دولة مقابل مبلغ أقل من الحد األدنى
ً
مسبقا.
لسعر االستيراد املحدد
 2.1.1.4رسوم الحماية



6

تطبق رسوم الحماية في حالة وجود زيادة مفاجئة في الواردات من منتج محدد والذي يثبت ضرره على الصناعة املحلية في
االتحاد األوروبي.



تصدر رسوم الحماية إما عن طريق مراقبة اتجاه الصادرات الخاص بمنتج محدد أو من خالل فرض القيود الكمية .يرجى
االطالع على البند  3.1.3للحصول على مزيد من املعلومات بذات الصدد.

 2.1.2القيود غير الجمركية
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 2.1.2.1محظورات االستيراد



يحظر االتحاد األوروبي استيراد بعض املنتجات ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة.



للحصول على مزيد من املعلومات حول البضائع املحظورة ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/buying_online/buying_goods/restricted_goods_en.htm

 2.1.2.2ترخيص االستيراد والقيود المفروضة عليه



يجب الحصول على رخصة استيراد وذلك الستيراد منتجات محددة (منها على سبيل املثال :البضائع الزراعية واملستحضرات
الدوائية) من السلطات املختصة.

 5املفوضية األوروبية
 6املفوضية األوروبية
 7مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ
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تمكن الرخصة السلطات من مراقبة التدفق التجاري لتلك املنتجات في االتحاد األوروبي؛ ونورد في الفقرة  9من هذا الدليل
مزيد من املعلومات حول ترخيص االستيراد للبضائع املحظورة.

 2.1.2.3حصص االستيراد



يحدد االتحاد األوروبي حصص استيراد ملنتجات محددة مثل املنسوجات والعديد من املنتجات الزراعية.



يجب أن تكون حصص االستيراد أعلى من متوسط مستوى الواردات عن آخر ثالث سنوات تتوفر بياناتها.



تفرض املفوضية األوروبية رسوم إضافية للسماح بالواردات التي تتخطى الحصص املحددة.



قد يفرض االتحاد األوروبي بعض القيود الكمية على واردات محددة نتيجة لرسوم الحماية (مشروح بالتفصيل في البند

8

)3.1.3
 2.1.2.4المعايير



تقع مسؤولية املعايير في االتحاد األوروبي على عاتق املنظمات التالية:
 oاللجنة األوروبية لتوحيد املقاييس– وتقوم اللجنة على وضع املعايير والوثائق التقنية الخاصة باملنتجات مثل املواد
الكيميائية ومواد البناء وغير ذلك.
 oاملعهد األوروبي ملعايير االتصاالت السلكية والالسلكية – ويضع املعهد املعايير الخاصة بمجال تقنية املعلومات
واالتصاالت.
 oاللجنة األوروبية لتوحيد املقاييس الكهربائية والتقنية– وتكون اللجنة مسؤولة عن وضع املعايير الخاصة بمجال
الهندسة الكهربائية والتقنية.



يوجد املزيد من املعلومات حول عملية اعتماد املقاييس في الفقره  9من هذا الدليل.



يرجى زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من البيانات حول املعايير في االتحاد األوروبي:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm

 2.1.2.5االعتماد وتقييم المطابقة



يوجد في االتحاد األوروبي تشريعات تحكم سالمة منتجات املستهلك في املجتمع.



تراقب السلطات املختصة املعينة من االتحاد األوروبي السوق وتقوم على تنفيذ اللوائح ذات الصلة.
تعتمد هيئات املطابقة ً
وفقا لالئحة رقم  2008/765والتي تشجع التقييم املوحد على مستوى دول االتحاد األوروبي.
ط ً
بقا لالئحة رقم  ،2008/765يتعين وجود هيئة اعتماد واحدة في كل دولة ويجب أن تبين القدرة التقنية للهيئات املبلغة9.




 2.1.2.6وضع الملصقات التعريفية



يركز إطار العمل التنظيمي باالتحاد األوروبي بشكل كبير على وضع أحكام لوضع امللصقات التعريفية والتوسيم لضمان سالمة
املستهلكين.

 8املفوضية األوروبية
 9املفوضية األوروبية
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يعد وضع عالمة املطابقة األوروبية إلز ً
اميا على جميع البضائع التي يتم تداولها داخل االتحاد األوروبي.



يوجد العديد من التوجيهات التي تحكم منتجات محددة وفي تلك الحالة تضمن عالمة املطابقة األوروبية توافق ذلك املنتج
واملتطلبات الواردة بجميع تلك التوجيهات.

 2.1.2.7متطلبات الصحة والصحة النباتية

10



تقوم الجهة األوروبية لسالمة األغذية بتقييم وإدارة مخاطر املنتجات الغذائية التي تدخل ويتم تداولها بسوق االتحاد األوروبي.



املجاالت الرئيسية التي تقدم الجهة األوروبية لسالمة األغذية توجيهات بشأنها إلى السلطات املختصة مبينة أدناه:
 oسالمة األغذية
 oسالمة األعالف
 oالحمية الغذائية
 oعلم السموم الغذائية
 oحماية النباتات والصحة النباتية



11

ترتكز متطلبات الصحة والصحة النباتية في االتحاد األوروبي على اتفاقية الصحة والصحة النباتية الخاصة بمنظمة التجارة
ً
بدال من ذلك يمكن ً
أيضا أن ترتكز على املبادئ العلمية.
العاملية واملعايير أو التوجيهات الدولية ،أو

 .3المعالجات التجارية
 3.1المعالجات التجارية المتخذة من جانب االتحاد األوروبي
3.1.1


إجراءات مكافحة اإلغراق

12

ّ
املصدرين من الدول غير األعضاء باالتحاد
تشرف املفوضية األوروبية على التحقيقات املتعلقة بادعاءات اإلغراق من جانب
األوروبي.



يبدأ التحقيق عند تلقي املفوضية شكوى من منتجين محليين حول منتج محدد.



تفرض إجراءات مكافحة اإلغراق ملدة  5سنوات وتخضع للمراجعة والتعديل.

 3.1.2إجراءات مكافحة استيراد المواد المدعمة أو اإلجراءات التعويضية


13

تنص الئحة مجلس االتحاد األوروبي رقم  597/2009على أسس فرض اإلجراءات التعويضية على الواردات املدعمة من الدول
خارج االتحاد األوروبي.



عند اكتشاف أي ضرر يلحق بالصناعة املحلية نتيجة للمنتجات املدعمة ،تطبق اإلجراءات التعويضية من قبل املفوضية
األوروبية خالل ً 13
شهرا على أن تطبق اإلجراءات النهائية ملدة  5سنوات.

 10املفوضية األوروبية
 11الهيئة األوروبية لسالمة األغذية
 12املفوضية األوروبية
 13املفوضية األوروبية
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 3.1.3إجراءات الحماية
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لم يستخدم االتحاد األوروبي إجراءات الحماية إال في حاالت قليلة فيما يتعلق بشركائه التجاريين.



قد تخضع الواردات للرقابة وقد تتطلب املنتجات الحصول على رخصة الستيرادها.

 .4الموانئ الرئيسية في االتحاد األوروبي
15

 4.1الموانئ الرئيسية في االتحاد األوروبي

ً
ً
ميناء تشمل موانئ بحرية وأخرى برية.
طبقا لكتيب املوانئ البحرية حول العالم ،يملك االتحاد األوروبي 2444
ً
ميناء بحرًيا ذات أهمية ألنها تربط بين أسواق االتحاد واألسواق األخرى ،وتعد املوانئ في االتحاد األوروبي ذات أهمية كبرى
األوروبية 329
16

حددت املفوضية

لتجارة البضائع داخل االتحاد األوروبي والربط بين البر الرئيس ي والجزر .وقد تبنت املفوضية مبادرة لتحسين عمليات تشغيل املوانئ
ووسائل املواصالت في املوانئ الرئيسية.يبين الشكل ( )1أكبر عشرين ميناء في االتحاد األوروبي.

شكل  :1أكبر عشرين ميناء في االتحاد

األوروبي17

للحصول على مزيد من املعلومات حول املوانئ البحرية في االتحاد األوروبي ،يرجى زيارة رابط املوقع اإللكتروني أدناه:
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports/doc/2014_list_of_329_ports_june.pdf
 4.1.1الموانئ في بلجيكا
ً
طبقا لتقرير املوانئ العاملية (وورلد بورت سورس) ،تملك بلجيكا  8موانئ18.وتتلخص بيانات املوانئ الرئيسية التي حددتها املفوضية
األوروبية واملعلومات األساسية حول املنتجات التي يتم تداولها واملوقع اإللكتروني الخاص بامليناء في الجدول ( )1أدناه.

 14املفوضية األوروبية
 15املفوضية األوروبية
 16املوانئ
 17ستراتفور
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جدول  :1املوانئ في بلجيكا
امليناء

البضائع املتداولة

املوقع اإللكتروني

ميناء أنتويرب

الحديد والصلب والفواكه والجرانيت والخشب والدقيق والسكر
والبترول والكيماويات والفحم والغاز واألسمدة والخامات (املعادن)

www.portofantwerp.be

ميناء غنت
ميناء أوستند
ميناء زيبروغ

الخامات ومخلفات املعادن والوقود املعدني الصلب واملواد
الغذائية واألعالف الحيوانية ،ومنتجات البترول واملعادن الخام http://en.havengent.be/
ومواد البناء واملنتجات الزراعية واألسمدة وغيرها من السلع
مواد البناء والخردة املعدنية وحاويات التخزين وقطع غيار املصانع
www.portofoostende.be
واملحركات والخامات واألخشاب
الحاويات واملقطورات والسيارات والفاكهة ولب الخشب وبضائع
www.zeebruggeport.be
النقل الثقيل والغاز الطبيعي

 4.1.2الموانئ في فرنسا
ً
طبقا لتقرير املوانئ العاملية (وورلد بورت سورس) ،تملك فرنسا  268ميناء ،وفيما يلي تحديد ألهم وأشهر املوانئ واملعلومات األساسية
مثل املنتجات التي يتم تداولها واملوقع اإللكتروني للميناء في جدول ( )2أدناه.
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جدول  :2املوانئ في فرنسا
امليناء

البضائع املتداولة

املوقع اإللكتروني

ميناء بريست

الهيدروكربونات والبضائع العامة
النفط املكرر والحبوب والرمل والخرسانة واملنتجات
الورقية والحموالت الزراعية السائبة والبضائع العامة
واملنتجات املعدنية والبضائع املنقولة في حاويات
البتروكيماويات والحبوب والحديد والبضائع السائبة
ودبس السكر واملواد الكيميائية واملنتجات النفطية
البضائع املنقولة في حاويات والبضائع السائلة السائبة
والبضائع الجافة السائبة
منتجات الحديد والصلب والسيارات والبضائع السائبة
مثل الخشب وبضائع النقل الثقيل
علف املاشية والفواكه والحبوب واللحوم والزيوت النباتية
والبضائع املبردة
النفط والبضائع واألخشاب والحبوب واملنتجات الكيماوية
واملنتجات النفطية
الحبوب والبضائع الصلبة السائبة واملنتجات النفطية
والبضائع السائلة السائبة والبضائع املنقولة في حاويات

www.brest.port.fr

ميناء الروشيلباليس ي
ميناء دنكرك
ميناء لوهافر
ميناء مرسيليا
ميناء نانت  -ساننازير
ميناء بوردو
ميناء روان
 18وورلد بورت سورس
 19وورلد بورت سورس
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http://www.larochelleport.eu/#sthash.wZseu3dl.dpbs
http://www.dunkerque-port.fr/en/
www.havre-port.net
http://www.marseilleport.fr/en/Accueil/
http://www.nantes.port.fr/?L=1
http://www.bordeaux-port.fr/en
http://www.haropaports.com/rouen/

 4.1.3الموانئ في ألمانيا
تحظى املوانئ البحرية في أملانيا بأهمية كبرى الرتباطها بالنشاطات الصناعية للدولة .ففي املوانئ البحرية األملانية ،يتم تداول ما يقارب
 %25من البضائع املتداولة داخل الدولة20.و ً
ً
ميناء وفيما يلي تحديد
طبقا لتقرير املوانئ العاملية (وورلد بورت سورس) ،تملك أملانيا 98
ألهم وأشهر املوانئ واملعلومات األساسية مثل املنتجات التي يتم تداولها واملوقع اإللكتروني للميناء في جدول ( )3أدناه21 :
جدول  :3املوانئ في أملانيا
امليناء

ميناء بريمنوبريمرهافن

موانئ برونسبوتل
ميناء دويسبورغ

ميناء امدن
ميناء فرانكفورت
ميناء هامبورغ
ميناء كييل
ميناء لوبيك

البضائع املتداولة

املوقع اإللكتروني

الخامات والنفايات املعدنية والحديد والصلب واملعادن
غير الحديدية واملعادن الصلبة والوقود واملنتجات
www.bremen-ports.de
النفطية واملعادن ومواد البناء واملنتجات الزراعية
واملواد الغذائية واألعالف الحيوانية واملنتجات
الكيماوية واألسمدة
النفط والغاز والكيماويات والحاويات والبضائع الجافة
http://www.brunsbuettel-ports.com/
والبضائع الخطرة مثل املتفجرات
البضائع العامة والبضائع املنقولة في حاويات والحديد
http://www.duisport.de/en/
والصلب واملعادن غير الحديدية والفحم والنفط
واملنتجات الكيماوية ومواد البناء
منتجات الغابات ولب والورق واألخشاب وطين
http://www.seaport-emden.de/en/
كربونات الكالسيوم والحبوب والجرانيت والحص ى
وكلوريد املغنيسيوم
الحبوب والنفايات الورقية وخردة الصلب والسيارات
www.hafen-frankfurt.de
الجديدة
البضائع العامة والبضائع املنقولة في حاويات
https://www.hafen-hamburg.de/en/
واملنتجات السائلة السائبة واملنتجات الزراعية السائبة
البضائع السائبة والنفط ومواد البناء واملنتجات
http://www.portofkiel.com/
الزراعية
الورق والحاويات والسيارات والشاحنات واملقطورات
http://www.lhg.com/index.php?id=4&L=1
والبضائع الثقيلة

 4.1.4الموانئ في إيطاليا
ً
ً
ميناء ،وفيما يلي تحديد ألهم وأشهر املوانئ واملعلومات األساسية
طبقا لتقرير املوانئ العاملية (وورلد بورت سورس) ،تملك إيطاليا 311
مثل املنتجات التي يتم تداولها واملوقع اإللكتروني للميناء في جدول ( )4أدناه22.

 20ميناء هامبورغ
 21وورلد بورت سورس
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جدول  :4املوانئ في إيطاليا
امليناء
ميناء باري
ميناء جنوة
ميناء نابولي
ميناء كالياري
ميناء رافينا
ميناء تشيفيتافيكيا

ميناء ال سبيتسيا

ميناء فينيسا

املوقع اإللكتروني

البضائع املتداولة
الحاويات والبضائع املعبأة ومنتجات الصلب
والغابات واملنتجات السائبة الصلبة والسائلة
البضائع العامة والبضائع السائبة الصلبة
والسائلة والبضائع سريعة التلف واملنتجات
النفطية
املنتجات السائبة الصلبة واملنتجات السائبة
السائلة والبضائع املنقولة في حاويات
املنتجات السائبة الصلبة واملنتجات السائبة
السائلة والبضائع املنقولة في حاويات
الدقيق والحبوب ومنتجات الحديد والصلب
واألسمدة
البضائع العامة والبضائع املنقولة في حاويات
واملنتجات السائبة السائلة
املعادن غير الحديدية واملنتجات السائبة الصلبة
والبضائع العامة واملعادن والحاويات واألسمدة
والحبوب والخرسانة وزيوت الخضروات والفحم
وغيرها من البضائع السائبة
دقيق الحبوب والذرة وفول الصويا والبذور الزيتية
والبضائع السائبة

-

www.porto.genova.it
http://www.porto.cagliari.it/index.php?la
ng=en
http://www.port.ravenna.it/home-en/
http://www.portidiroma.it/en
http://www.porto.laspezia.it/en?set_lang
uage=en
https://www.port.venice.it/en

 4.1.5الموانئ في هولندا
ً
ً
ميناء ،وفيما يلي تحديد ألهم أربعة موانئ واملعلومات األساسية مثل
طبقا لتقرير املوانئ العاملية (وورلد بورت سورس) ،تملك هولندا 24
املنتجات التي يتم تداولها واملوقع اإللكتروني للميناء في جدول ()5

أدناه23.

الجدول  :5املوانئ في هولندا
امليناء
ميناء امستردام
ميناء موردايك
 22وورلد بورت سورس
 23وورلد بورت سورس
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البضائع املتداولة
املعادن الخام ومخلفات املعادن ،واألسمدة واملواد
الخام واملصنعة ،واملنتجات الكيماوية واملنتجات
الزراعية ومنتجات الصناعة املعدنية
البضائع العامة واملنتجات السائبة والحاويات

املوقع االلكتروني
=http://www.portofamsterdam.com/#_ga
1.241905739.897523776.1470320294
http://www.havenschapmoerdijk.nl/en/

ميناء روتردام

ميناء فالردينجن

واملنتجات السائبة الجديدة
البضائع السائبة الجافة والبضائع السائبة السائلة
والنفط الخام ومنتجات الزيوت املعدنية واملعدن
الخام واملخلفات والفحم واملنتجات السائبة
الزراعية
املعدن الخام والفحم والفوسفات والسبائك
الحديد والكاولين والحديد الزهر

https://www.portofrotterdam.com/en

www.vlaardingen.nl
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 4.2الوصول الى األسواق الداخلية األساسية في االتحاد األوروبي
 4.2.1المحطات متعددة الوسائط

يوجد العديد من املحطات متعددة الوسائط عبر االتحاد األوروبي والتي يمكن استخدامها مخازن مؤقتة لالستيراد والتصدير.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات عن قائمة املحطات متعددة الوسائط في االتحاد األوروبي ،بإمكان
( http://www.intermodal-terminals.eu/databaseانقر على الرابط  >-اختر الدولة "أي دولة من دول االتحاد األوروبي" وسوف تظهر لك قائمة
باملحطات متعددة الوسائط في الدولة التي تم اختيارها)
 4.2.1.1المحطات متعددة الوسائط في الدول المستهدفة

املحطات متعددة الوسائط املتاحة في األسواق الرئيسية في بلجيكا وإيطاليا وأملانيا وفرنسا وهولندا مبينة بإيجاز في الجدول ( )6أدناه:

الجدول  :6املحطات متعددة الوسائط في الدول املستهدفة
الدولة

بلجيكا

املدينة

أنتويرب

غينت

املحطات متعددة الوسائط
أنترويرب ATO
أنتويرب سيركلديك
أنتويربكومبينانت
محطة هوباك  HTAأنتويرب
املركز الرئيس ي في أنتويرب
أنتويرب زوميرويج
محطة حاويات غينت

بونويل سير مارني

بونويل سير مارني

اوتمارشيم

اوتمارشيم

فرنسا

Intermodal terminals 24
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بروفي

بروفي

ستراسبورج

محطة حاويات سترابورج في الشمال
محطة حاويات ستراسبورج في الجنوب

جينيفيه

جينيفيه

هينين بايومو سيديكس

محطات حاويات دروجيه  3دلتا

برواي سير ليسكوت
(فالينسين)

برواي سير ليسكوت

دي أي بريمين
فرانكفورت
أملانيا

بيرمين ويسيربورت
بريميرهافين – بوابة االتحاد األوروبيCTB
فرانكفورت ام مين (املرفأ الشرقي)
فرانكفورت ام مين (اوست)

مانهايم

محطة حاويات مانهايم DE

برلين

محطة برلين متعددة الوسائط

فيلهلمسهافن

محطة فيلهلمسهافن متعددة الوسائط

زاراجوزا

زاراجوزا بالزا

جيرونا

بورتبو ميركانسياس

إيطاليا
جرانوليرس

جرانوليرس ميركانسياس

جونديز

جونديز
روترودام  /RSCوالهافين

روتردام
محطة  ECTدلتا
محطة صنادل تيلبورخ BV
هولندا

تيلبورخ
ميناء سكك حديد برابانت
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كوفردن

محطة يورو بارك في كوفردن ()ETC

فيندام

محطة سكك حديد كرونينغين

فيغل

محطة فيغل الداخلية

 4.2.2وظائف المحطات متعددة الوسائط
تتمثل وظائف املحطات متعددة الوسائط فيما يلي:


توفر خدمات التحميل وإعادة شحن الوحدات بين وسائل النقل املختلفة.



توفر خدمات املناولة في املحطات مثل:
 oتسجيل الدخول /الخروج
 oالفحص األمني



توفر املحطات متعددة الوصول مخزن مؤقت وسيط لوحدات التحميل



توفر خدمات النقل بالسكك الحديدية واملشغلين



يمكن تخزين الوحدات املراد تحميلها في املحطات متعددة الوسائط



التحكم في درجات الحرارة /إمكانية تخزين املواد الخطرة



خدمات النقل بالشاحنات



خدمات إصالح الحاويات



خدمات الجمارك



خدمات أخرى

 4.3خطوط الشحن المستخدمة في المملكة العربية السعودية
 4.3.1خطوط الشحن الرئيسية وفترة االنتظار من المملكة العربية السعودية إلى االتحاد األوروبي
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 4.3.1.1خطوط الشحن الرئيسية وفترة االنتظار من المملكة العربية السعودية إلى بلجيكا

تقدم العديد من خطوط الشحن الكبيرة خدمات النقل البحري من املوانئ الهامة في اململكة العربية السعودية إلى املوانئ في بلجيكا،
و ً
وفقا ملوقع الينسكيب ،فإن موانئ جدة والجبيل وميناء امللك عبد هللا وميناء امللك عبد العزيز (ميناء الدمام) تعتبر هي موانئ التوقف في
اململكة العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى بلجيكا.

 25الينسكيب
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جدول  :7خطوط الشحن من اململكة العربية السعودية إلى بلجيكا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في بلجيكا

ميناء أنتويرب

املوانئ في اململكة العربية السعودية

رحالت السفن املتاحة (باأليام)

ميناء الجبيل

75 -27

ميناء امللك عبد هللا

18- 15

ميناء جدة

20 -3

ميناء امللك عبد العزيز (الدمام)
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 4.3.1.2خطوط الشحن الرئيسية وفترة االنتظار من المملكة العربية السعودية إلى فرنسا

تقدم العديد من خطوط الشحن الكبيرة خدمات النقل البحري من املوانئ الهامة في اململكة العربية السعودية إلى املوانئ في فرنسا.
ً
ووفقا ملوقع الينسكيب ،فإن ميناء جدة وميناء امللك عبد هللا و ميناء الجبيل و ميناء امللك عبد العزيز (الدمام) تعتبر هي موانئ التوقف في
اململكة العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى فرنسا.

جدول  :8خطوط الشحن من اململكة العربية السعودية إلى فرنسا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في فرنسا

ميناء بريست

ميناء فو سير مير

املوانئ في اململكة العربية
السعودية

18

ميناء دونكيرك

ميناء لو هارف

ميناء مرسيليا

ميناء روان

رحالت السفن املتاحة (باأليام)

ميناء امللك عبد هللا

31-22

72 -12

20 -18

22 -19

-

19-17

ميناء جدة

26

16-8

20

22-16

22-12

-

ميناء الجبيل

-

53-20

55-26

29-21

-

-

ميناء امللك عبد العزيز
(الدمام)

-

97-22

62-28

92 -23

-

-

 4.3.1.3خطوط الشحن الرئيسية وفترة االنتظار من المملكة العربية السعودية إلى ألمانيا

تقدم العديد من خطوط الشحن الكبيرة خدمات النقل البحري من املوانئ الهامة في اململكة العربية السعودية إلى املوانئ في أملانياً .
ووفقا
ملوقع الينسكيب ،فإن ميناء جدة وميناء امللك عبد هللا و ميناء الجبيل و ميناء امللك عبد العزيز (الدمام) تعتبر هي موانئ التوقف في اململكة
العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى أملانيا.
جدول  :9خطوط الشحن من اململكة العربية السعودية إلى أملانيا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في أملانيا

ميناء بريمرهافن

املوانئ في اململكة العربية السعودية

ميناء هامبورغ

رحالت السفن املتاحة (باأليام)

ميناء امللك عبد العزيز (الدمام)

23

99-28

ميناء جدة

18

36-12

ميناء الجبيل

43-42

73-26

ميناء امللك عبد هللا

20

18

 4.3.1.4خطوط الشحن الرئيسية وفترة االنتظار من المملكة العربية السعودية إلى إيطاليا

تقدم العديد من خطوط الشحن الكبيرة خدمات النقل البحري من املوانئ الهامة في اململكة العربية السعودية إلى املوانئ في إيطاليا.
ً
ووفقا ملوقع الينسكيب ،فإن ميناء جدة وميناء امللك عبد هللا و ميناء الجبيل و ميناء امللك عبد العزيز (الدمام) تعتبر هي موانئ التوقف في
اململكة العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى إيطاليا.
جدول  :10خطوط الشحن من اململكة العربية السعودية إلى إيطاليا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في إيطاليا

ميناء
جينوفا

ميناء ال
ميناء
ميناء نابولي ميناء كاالري ميناء رافينا
تشيفيتافيكيا سبيزا

املوانئ في اململكة العربية
السعودية

19

ميناء
فينيسيا

ميناء ميناء جيويا
تاور
ليفورنو

رحالت السفن املتاحة (باأليام)

ميناء امللك عبد هللا

-

34-9

85-12

-

-

29-9

43-14

-

6-5

ميناء جدة

9-6

32-13

28-5

35-15

31-17

12-6

85-12

7-4

41-8

ميناء الجبيل

25

-

87-21

-

-

51-18

25-23

22

36-20

ميناء امللك عبد العزيز
(الدمام)

94-21

-

89-24

-

-

92-20

65-26

24-21

28-23

 4.3.1.5خطوط الشحن الرئيسية وفترة االنتظار من المملكة العربية السعودية إلى هولندا

تقدم العديد من خطوط الشحن الكبيرة خدمات النقل البحري من املوانئ الهامة في اململكة العربية السعودية إلى املوانئ في هولندا.
ً
ووفقا ملوقع الينسكيب ،فإن ميناء جدة وميناء امللك عبد هللا و ميناء الجبيل و ميناء امللك عبد العزيز (الدمام) تعتبر هي موانئ التوقف في
اململكة العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى هولندا.
جدول  :1خطوط الشحن من اململكة العربية السعودية إلى هولندا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في هولندا
املوانئ في اململكة العربية
السعودية

ميناء روتردام
رحالت السفن املتاحة (باأليام)

ميناء امللك عبد العزيز (الدمام)

99-25

ميناء جدة

15-10

ميناء الجبيل

62-22

ميناء امللك عبد هللا

18-13

 4.3.2أسعار المسارات الرئيسية بين المملكة العربية السعودية واالتحاد األوروبي
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 4.3.2.1أسعار المسارات الرئيسية بين المملكة العربية السعودية وبلجيكا

ّ
املوضح أدناه ،ويرجى مالحظة أن التقديرات
يتم تقدير تكلفة النقل من موانئ اململكة العربية السعودية إلى أكبر موانئ بلجيكا على النحو
تستند إلى افتراضات معينة واردة في الجدول  .12وتم تقدير تكاليف الشحن من خالل املوقع اإللكتروني:
 ،http://worldfreightrates.com/en/freightويمكن للمصدرين السعوديين زيارة هذا املوقع للحصول على عرض أسعار لطلبات
الشحن ً
بناء على أي مجموعة من االختيارات.
الجدول  :12أسعار الطرق الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى بلجيكا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في بلجيكا
املوانئ في اململكة العربية
السعودة
ميناء الجبيل
ميناء امللك عبد هللا

 26وورلد فرايت ريتس
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ميناء أنتويرب
تكلفة النقل (بالريال السعودي) *
15,740 – 10,940
-

ميناء جدة

10,900 – 7,580

ميناء امللك عبد العزيز
(الدمام)

15,740 – 8,240

* افتراضات التكلفة:
 )1اختيار طريقة الشحن عبر املحيط
 )2قدرت التكاليف ً
بناء على الصناعات املتاحة على موقع أسعار النقل العالمي.
 )3سعرت قيمة جميع املنتجات املحسوبة بمبلغ  100,000دوالر أمريكي ( 375,000ريال سعودي)
 )4تم اختيار حمولة حاويات ممتلئة وحاويات  40قدم
 )5لم يتم اختيار أي رسوم ثانوية (املخاطر أو التأمين).
 )6تكلفة النقل هي تقدير تقريبي

 4.3.2.2أسعار المسارات الرئيسية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا

يتم تقدير تكلفة النقل من موانئ اململكة العربية السعودية إلى أكبر موانئ فرنسا على النحو املبين أدناه .ويرجى مالحظة أن التقديرات
تستند إلى افتراضات معينة واردة في الجدول ( .)13وتم تقدير تكاليف الشحن من خالل املوقع االلكتروني:
 ،http://worldfreightrates.com/en/freightويمكن للمصدرين السعوديين زيارة هذا املوقع للحصول على عرض أسعار لطلبات الشحن
ب ً
ناء على أي مجموعة من االختيارات.
الجدول  :13أسعار الطرق الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى فرنسا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في فرنسا

ميناء بريست

ميناء فو سير مير

املوانئ في اململكة العربية
السعودية
ميناء امللك عبد هللا

ميناء دونكيرك

تكلفة النقل (بالريال السعودي) *
-

-

-

-

-

-

11,170-7,770

8,590-5,970

11,120-7,790

11,000-7,640

8,320-5,790

-

ميناء الجبيل

-

14,380-10,000

16,330-11,353

15,830-11,000

-

-

ميناء امللك عبد العزيز (الدمام)

-

14,385-10,000

16,330-11,353

15,830-11,000

-

-

ميناء جدة

* افتراضات التكلفة:
 )1اختيار طريقة الشحن عبر املحيط.
 )2قدرت التكاليف ً
بناء على الصناعات املتاحة على موقع أسعار النقل العالمي.
 )3سعرت قيمة جميع املنتجات املحسوبة بمبلغ  100,000دوالر أمريكي ( 375,000ريال سعودي).
 )4تم اختيار حمولة حاويات ممتلئة وحاويات  40قدم.
 )5لم يتم اختيار أي رسوم ثانوية (املخاطر أو التأمين).
 )6تكلفة النقل هي تقدير تقريبي.
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ميناء لو هارف

ميناء مرسيليا

ميناء روان

 4.3.2.3أسعار المسارات الرئيسية بين المملكة العربية السعودية وألمانيا

يتم تقدير تكلفة النقل من موانئ اململكة العربية السعودية إلى أكبر موانئ أملانيا على النحو املبين أدناه .ويرجى مالحظة أن التقديرات
تستند إلى افتراضات معينة واردة في الجدول  .14وتم تقدير تكاليف الشحن من خالل املوقع اإللكتروني:
 ،http://worldfreightrates.com/en/freightويمكن للمصدرين السعوديين زيارة هذا املوقع للحصول على عرض أسعار لطلبات الشحن
ً
بناء على أي مجموعة من االختيارات.
الجدول  :14أسعار الطرق الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى أملانيا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في أملانيا

ميناء بريمرهافن

املوانئ في اململكة العربية السعودية
ميناء امللك عبد العزيز (الدمام)

ميناء هامبورغ

تكلفة النقل (بالريال السعودي) *
16,310 – 11,340

15,850 – 11,030

ميناء جدة

11,000 -7,630

10,790 -7,500

ميناء الجبيل

16,000 -11,107

15,600 -10,800

-

-

ميناء امللك عبد هللا

* افتراضات التكلفة:
 )1اختيار طريقة الشحن عبر املحيط.
 )2قدرت التكاليف ً
بناء على الصناعات املتاحة على موقع أسعار النقل العالمي.
 )3سعرت قيمة جميع املنتجات املحسوبة بمبلغ  100,000دوالر أمريكي ( 375,000ريال سعودي).
 )4تم اختيار حمولة حاويات ممتلئة وحاويات  40قدم.
 )5لم يتم اختيار أي رسوم ثانوية (املخاطر أو التأمين).
 )6تكلفة النقل هي تقدير تقريبي.

 4.3.2.4أسعار المسارات الرئيسية بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا

يتم تقدير تكلفة النقل من موانئ اململكة العربية السعودية إلى أكبر موانئ إيطاليا على النحو املبين أدناه ،ويرجى مالحظة أن التقديرات
تستند إلى افتراضات معينة واردة في الجدول  .15وتم تقدير تكاليف الشحن من خالل املوقع اإللكتروني:
 ،http://worldfreightrates.com/en/freightويمكن للمصدرين السعوديين زيارة هذا املوقع للحصول على عرض أسعار لطلبات الشحن
ً
بناء على أي مجموعة من االختيارات.
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الجدول  :15أسعار الطرق الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى إيطاليا
نوع البضائع :حاويات
املوانئ في إيطاليا

ميناء
جينوفا

ميناء
نابولي

ميناء
رافينا

ميناء
كاالري

املوانئ في اململكة
العربية السعودية
ميناء امللك عبد
هللا
ميناء جدة
ميناء الجبيل
ميناء امللك عبد
العزيز (الدمام)

ميناء جيويا
ميناء ال سبيزا ميناء فينيسيا ميناء ليفورنو
تاور

ميناء
تشيفيتافيكيا

تكلفة النقل (بالريال السعودي) *
-5940
8540
-9750
14030
-9750
14030

-

-

-

-

-

-

-

-

9200-6420 8600-5980 8680-6040 8570-5960 8600-5980 8580-5970 9390-6530 8640-6010
14130-9830
12780-9830

-10560
15180
-10560
14370-9990
15180
1437-9990

-10010
14390
-10011
14390

14060-9780
14060-9776

-10060
14460
-10060
14470

13980-9800
14100-9799

-10440
15020
-10440
15015

* افتراضات التكلفة:
 )1اختيار طريقة الشحن عبر املحيط
 )2قدرت التكاليف ً
بناء على الصناعات املتاحة على موقع أسعار النقل العالمي.
 )3سعرت قيمة جميع املنتجات املحسوبة بمبلغ  100,000دوالر أمريكي ( 375,000ريال
سعودي)
 )4تم اختيار حمولة حاويات ممتلئة وحاويات  40قدم
 )5لم يتم اختيار أي رسوم ثانوية (املخاطر أو التأمين).
 )6تكلفة النقل هي تقدير تقريبي

 4.3.2.5أسعار المسارات الرئيسية بين المملكة العربية السعودية وهولندا

يتم تقدير تكلفة النقل من موانئ اململكة العربية السعودية إلى أكبر موانئ هولندا على النحو املبين أدناه ،ويرجى مالحظة أن التقديرات
تستند إلى افتراضات معينة واردة في الجدول  .16وتم تقدير تكاليف الشحن من خالل املوقع اإللكتروني:
 ،http://worldfreightrates.com/en/freightويمكن للمصدرين السعوديين زيارة هذا املوقع للحصول على عرض أسعار لطلبات الشحن
ً
بناء على أي مجموعة من االختيارات.
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الجدول  :16أسعار الطرق الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى هولندا
نوع البضائع :حاويات
ميناء روتردام

املوانئ في هولندا

تكلفة النقل (بالريال السعودي) *

املوانئ في اململكة العربية السعودية
ميناء امللك عبد العزيز (الدمام)

15,500-10,780

ميناء جدة

10,980-7,640

ميناء الجبيل

15,500-10,780

ميناء امللك عبد هللا

-

* افتراضات التكلفة:
 )1اختيار طريقة الشحن عبر املحيط
 )2قدرت التكاليف ً
بناء على الصناعات املتاحة على موقع أسعار النقل العالمي.
 )3سعرت قيمة جميع املنتجات املحسوبة بمبلغ  100,000دوالر أمريكي ( 375,000ريال سعودي)
 )4تم اختيار حمولة حاويات ممتلئة وحاويات  40قدم
 )5لم يتم اختيار أي رسوم ثانوية (املخاطر أو التأمين).
 )6تكلفة النقل هي تقدير تقريبي

 .5التسهيالت الرئيسية للخدمات اللوجستية
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 5.1المناطق الحرة في االتحاد األوروبي

توفر املناطق الحرة في االتحاد األوروبي مرافق التخزين للمستوردين ،والتي تخضع للجمارك ،ويمكن االستفادة من املناطق الحرة لتخزين
كل من السلع والبضائع التابعة لالتحاد األوروبي وغير التابعة لالتحاد األوروبي ،ويلزم أن تخضع السلع والبضائع غير التابعة لالتحاد
األوروبي التي يتم تخزينها في املنطقة الحرة لإلجراءات الجمركية ،وعندها فقط يتم اعتبارها سلع وبضائع مستوردة ،وتكون السلع
والبضائع املخزنة في هذه املرافق معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة املضافة وغيرها من الرسوم ،وحتى يتم االنتهاء من عملية
التخليص الجمركي ،يمكن االستفادة من املناطق الحرة باعتبارها أماكن تخزين للسلع والبضائع املستوردة ،وتقدم املناطق الحرة
خدماتها املتعددة للمستوردين ،وتتميز بقلة اإلجراءات الجمركية التي تتبعها.
ملزيد من املعلومات حول قائمة املناطق الحرة في االتحاد األوروبي ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/list_freezo
* nes.pdf

 27املفوضية األوروبية
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 5.1.1أنواع المناطق الحرة في االتحاد األوروبي

28

تخضع املناطق الحرة في االتحاد األوروبي لإلشراف والرقابة من قبل هيئات الجمارك .ويتم تصنيف املناطق الحرة ً
وفقا ألنواع السلع
والبضائع التي يتم تخزينها فيها .وفي االتحاد األوروبي نوعين من املناطق الحرة ،وسيجري مناقشتهما أدناه ،حيث يوجد  56منطقة حرة من
النوع األول ،و 18منطقة حرة من النوع الثاني.
نوع املراقبة األول
تخضع املناطق الحرة من نوع املراقبة األول لرقابة وإشراف الجمارك ،ويتم تخزين السلع والبضائع املستوردة في املنطقة الحرة ،وتخضع
للجمارك ،ويتم فحصها وتفتيشها من جانب السلطات خالل عمليات اإلنزال والنقل.
نوع املراقبة الثاني
قواعد املناطق الحرة من نوع املراقبة الثاني ال تختلف في جوهرها عن تلك القواعد التي تحكم املخازن الجمركية ،وحتى يتم وضع
البضائع في هذا النوع من املناطق الحرة ،يجب على املستورد أن يقدم إقر ًارا ،ولن يتم فحص وتفتيش البضائع من قبل هيئات الجمارك،
وال تتمتع البضائع املستوردة التي يتم تخزينها في املنطقة الحرة بحوافز إال عندما يتم تقديم اإلقرار عنها.
 5.1.2المناطق الحرة في الدول المستهدفة
سوف يتم مناقشة املناطق الحرة املتاحة وأنواعها في كل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وأملانيا وهولندا في الجدول 17أدناه:
جدول  :2املناطق الحرة في الدول املستهدفة
البلد

املنطقة الحرة

بلجيكا

ال يوجد
منطقة فيردو الحرة  -ميناء بوردو

فرنسا
منطقة غيانا الفرنسية
ميناء بريمرهافن الحر
ميناء كوكسهافن الحر
أملانيا
ميناء دغندورف الحر
ميناء دويسبورغ الحر

نوع املنطقة الحرة
ال يوجد
نوع املراقبة األول
نوع املراقبة األول
نوع املراقبة األول
نوع املراقبة األول
نوع املراقبة الثاني
نوع املراقبة الثاني

 28مكتبة البرملان األوروبي

*يرجى نسخ ولصق هذا الرابط على متصفح اإلنترنت ملعرفة املزيد من املعلومات وللحصول على التحديثات

25

منطقة ترييستي الحرة
منطقة البندقية الحرة

إيطاليا

هولندا

نوع املراقبة األول
نوع املراقبة األول

منطقة جويا تورو الحرة

نوع املراقبة الثاني

مطار سخيبول أمستردام

نوع املراقبة الثاني

 5.1.3الحوافز األساسية في المناطق الحرة

29

توفر السلطات العامة حوافز لجذب الشركات إلى املناطق الحرة ،والحوافز املختلفة َّ
املقدمة في االتحاد األوروبي تشمل ما يلي:


إمكانية تخزين البضائع املستوردة وفق الترتيبات الجمركية.



إمكانية إعادة تصدير البضائع ،مع إمكانية تأجيل دفع الضرائب حتى يتم استخدام البضائع.



تقديم حوافز ومزايا ضريبية في املناطق الحرة.



تقديم حوافز غير ضريبية ،منها املنح العامة لتنمية املوارد البشرية والبحث والتطوير.



توفير السلطات مرافق عقارية بأسعار أقل من سعر السوق.



املناطق الحرة في االتحاد األوروبي تتمتع ببنية تحتية وخدمات حديثة ،كما أنها قريبة للغاية من املوانئ واملطارات.

 5.2مرافق/خدمات التخزين المتوفرة في االتحاد األوروبي
 5.2.1أنواع مرافق/خدمات التخزين
 5.2.1.1أنواع المخازن

30

 5.2.1.1.1المخازن الجمركية

ً
ترخيصا من الجمارك ،ويمكن تخزين البضائع وفق اإلجراءات الجمركية
املخزن الجمركي هو مكان مخصص لتخزين البضائع املمنوحة
لفترة غير محددة من الوقت ،ويلزم تقديم ضمان لتخزين البضائع في املخازن الجمركية في االتحاد األوروبي .ويوجد في االتحاد األوروبي 6
أنواع من املخازن الجمركية سوف يتم مناقشتها بالتفصيل

أدناه31.

 5.2.1.1.2المخازن الجمركية من النوع (أ)

املخازن الجمركية من النوع (أ) هي مخازن عامة ،ويكون أمين املخزن هو املسؤول عن البضائع املخزنة وااللتزام باملتطلبات الجمركية.

 29مكتبة البرملان األوروبي
 30مكتب الضرائب الهولندي
 31حكومة قبرص
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 5.2.1.1.3المخازن الجمركية من النوع (ب)

َ
ستخدم
املخازن الجمركية من النوع (ب) هي عبارة عن مخازن عامة ،حيث يمكن تخزين البضائع تحت إشراف ومراقبة أمين املخزن ،وت
هذه املخازن من قبل موردي املرور العابر ألغراض تخزين البضائع ،ويكون الشخص الوارد اسمه في اإلقرار هو املسؤول عن البضائع
ً
ضمانا لها ،وتقوم الجمارك باإلشراف على عمليات إدخال البضائع وتخزينها ونقلها داخل املخزن ذي الصلة.
املوجودة في املخزن ،ويقدم
 5.2.1.1.4المخازن الجمركية من النوع (ج)

املخازن الجمركية من النوع (ج) هي مخازن خاصة .ال ي َ
سمح سوى ألمناء املخازن بتخزين البضائع ،وهم املسئولين عن البضائع املوجودة
َ
ستخدم هذه املخازن لتخزين كل من البضائع العابرة والبضائع التجارية ،وتشرف الجمارك على تلك البضائع ،وتجري
في املخازن ،وت
عمليات التفتيش املادية على أساس السجالت املقدمة.
 5.2.1.1.5المخازن الجمركية من النوع (د)

املخازن الجمركية من النوع (د) هي األخرى مخازن خاصة تستخدم لتخزين املنتجات التجارية ،ويكون أمين املخزن هو املسؤول عن
ً
اعتمادا على سجالت املخزون والسجالت
البضائع املخزنة فيها ،وتشرف السلطات الجمركية على البضائع املستوردة التي يتم تخزينها
املالية ،ويتم تنفيذ عمليات تفتيش بشكل عشوائي.
 5.2.1.1.6المخازن الجمركية من النوع (هـ)

ال يتم تخزين البضائع في املخازن من النوع (هـ) إال بمعرفة أمين املخزن ،وتكون البضائع املخزنة مخصصة لغرض التخزين التجاري،
ً
استنادا إلى
ويكون أمين املخزن هو املسؤول عن البضائع املخزنة ،وتخضع البضائع للمراقبة والفحص والتفتيش من قبل الجمارك
السجالت املالية وسجالت املخزون.
 5.2.2التكلفة في الموانئ

32

تختلف تكلفة املناولة في الصاالت داخل املوانئ ً
تبعا مليناء الوصول ،وتشمل رسوم املناولة في الصاالت عدد أيام التخزين املجاني الذي
يوفره امليناء ،ومع ذلك ،إذا تجاوز مستلم البضائع في ميناء الوصول عدد أيام التخزين املجاني املتاح ،تزيد الرسوم ،ويلزم دفعها قبل
نقل البضائع.
ملزيد من املعلومات حول التكاليف ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/terminal_handling_charges.pdf

 .6عملية االستيراد الشاملة
33

 6.1عملية االستيراد الشاملة

قانون الجمارك باالتحاد األوروبي هو عبارة عن مجموعة من القوانين واللوائح التي يجب اتباعها عند إجراء أنشطة تجارية مع بلدان
خارج االتحاد األوروبي ،وتضمن هذه القواعد والقوانين أن تكون املمارسات الجمركية في جميع دول االتحاد األوروبي موحدة
ً
ووفقا للمفوضية األوروبية ،يمكن إقرار البضائع وتصنيفها ضمن الفئات التالية:
 32املفوضية األوروبية
 33املفوضية األوروبية
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وشفافة34.



اإلفراج عنها كبضائع للتداول الحر



وضع البضائع تحت بند اإلجراءات الجمركية ذات األثر االقتصادي



وضع البضائع في املخازن الجمركية



التجهيز والتخليص الداخلي



تخليص اإلجراءات تحت الرقابة الجمركية



السماح بالدخول املؤقت



إعادة التصدير من االتحاد األوروبي.



املرور العابر/الترانزيت

املرحلة األولى :إجراءات ما قبل االستيراد
ّ
توجد إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم تنفيذها قبل وصول البضائع ،ويجب على املصدر واملستورد الحصول على الوثائق املطلوبة.
املرحلة الثانية :تسجيل اإلقرار الجمركي في نظام تبادل البيانات اإللكتروني
يقدم الناقل إقر ًارا بشأن البضائع التي يجري إدخالها في نظام تبادل البيانات اإللكتروني عن طريق ملء إقرار ملخص الدخول ،ويلزم
تقديم إقرار ملخص الدخول قبل  24ساعة على األقل من التحميل في ميناء املغادرة ،وبمجرد استالم إقرار ملخص الدخول في نظام
مراقبة االستيراد ،ستقوم إدارات الجمارك بإجراء تحليل للمخاطر في ضوء مجموعة متفق عليها من املعايير 35.وسيتم تخصيص عملية
تسجيل وتعريف املشغلين االقتصاديين للبضائع املستوردة بعد أن يتم تقديم إقرار ملخص الدخول أو اإلقرار الجمركي.
مالحظة :ملزيد من املعلومات حول نظام تبادل البيانات اإللكتروني الخاص بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/ecip/information_resources/links/index_en.htm#pl
املرحلة الثالثة :وصول السفن
ً
ً
مع وصول السفينة إلى ميناء الدخول (والذي يشار إليه أيضا باسم مكتب جمارك الدخول) ،يقدم ناقل البضائع إخطارا بالوصول إلى
مكتب جمارك الدخول ،ويتضمن اإلخطار التفاصيل الالزمة لتعريف وتحديد إقرار ملخص الدخول الذي تم تقديمه في البداية على
ّ
النحو الوارد في املرحلة الثانية .ويمكن اإلخطار مكتب جمارك الدخول من إعادة فحص وتدقيق نتائج تحليل السالمة واملخاطر األمنية
الذي تم إجرائه م ً
سبقا بغرض البدء في تفعيل الضوابط املناسبة.
املرحلة الرابعة :عرض البضائع
بعد وصول البضائع ،يتعين على الناقل الذي جلب البضائع إلى املنطقة الجمركية عرض البضائع على مكتب جمارك الدخول.
املرحلة الخامسة :التخليص الجمركي في امليناء ودفع الرسوم
ً
يجب على صاحب اإلقرار أو من ينوب عنه تقديم إقرار جمركي ،وذلك بغرض استيفاء اإلجراءات الرسمية لوضع البضائع وفقا لإلجراءات
الجمركية و ً
تبعا لنوع البضائع املستوردة ،وتخضع البضائع املعروضة على الجمارك للمعاملة املعتمدة من قبل مصلحة الجمارك ،ويتم
وضعها رهن اإلجراءات الجمركية ،وسيتم احتساب رسوم االستيراد من قبل سلطات الجمارك املسؤولة عن املنطقة ذات الصلة36 .

 34املفوضية األوروبية
 35الضرائب والجمارك األيرلندية
 36املفوضية األوروبية
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شكل توضيحي لعملية االستيراد عبر الموانئ البحرية

1

2

إجراءات ما قبل
االستيراد

3

ملخص اإلدخال اإلقرار والتصريح عبر نظام
ً
إلكترونيا
تبادل البيانات

Zoll
Douan e

وصول السفن

Zoll
Douan e

$
5

6

الخدمات
اللوجستية والنقل

التخليص الجمركي في امليناء
ودفع الرسوم

4

عرض البضائع

7

العميل/املستورد
= مرحلة اإلجراءات

الشكل  :2عملية االستيراد الشاملة – املفوضية األوروبية
املرحلة السادسة :الخدمات اللوجستية والنقل
يتم اإلفراج عن البضائع بعد استيفاء جميع متطلبات االستيراد ودفع جميع الرسوم املطبقة ،ويقوم املستورد بترتيب إجراءات النقل من
املخزن التابع ملكتب جمارك الدخول إلى املخازن.
املرحلة السابعة :املستورد /العميل
يتم استالم البضائع املستوردة من جانب املستورد/العميل.
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 6.2عملية التخليص الجمركي

عملية التخليص الجمركي الستيراد البضائع إلى االتحاد األوروبي موضحة في الشكل ( )3أدناه:
شكل توضيحي لإلجراءات الجمركية
1

2

تسجيل اإلقرار الجمركي
عبر نظام تبادل البيانات اإللكتروني

3

وصول السفن

مراجعة الوثائق

$
6

5

توثيق
واعتماد اإلقرار

دفع الرسوم عن
البضائع املستوردة

4

فحص البضائع املستوردة

الشكل  :1عملية التخليص الجمركي  -املفوضية األوروبية

= مرحلة
اإلجراءات

املرحلة األولى :تسجيل اإلقرار الجمركي عبر نظام تبادل البيانات اإللكتروني
 .1يتم تسجيل البضائع املستوردة واإلقرار بها في نظام تبادل البيانات اإللكتروني عن طريق ملء إقرار ملخص الدخول.
 .2قد يقوم ّ
مزود خدمة الشحن بفرض رسم تخليص جمركي أو رسم مناولة جمركية لتجهيز إقرار االستيراد ،ورسم استعجال لدفع
ً
نيابة عن املستفيد38.
الرسوم وضريبة القيمة املضافة
املرحلة الثانية :وصول السفن
ً
تصل السفينة إلى ميناء الدخول/الوصول ،ويتم تفريغ البضائع ،ويتم فصل البضائع بمعرفة السلطات وفقا ملسار التوجيه (أخضر أو
برتقالي أو أحمر) .ملزيد من التفاصيل حول مسارات التوجيه ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
 37الضرائب والجمارك األيرلندية
 38املفوضية األوروبية
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http://www.revenue.ie/en/customs/leaflets/export-procedures-guide.pdf
املرحلة الثالثة :مراجعة الوثائق
ً
 .1سيقوم املوظفون بمراجعة اإلقرار واملستندات املقدمة امتثاال للمتطلبات.
 .2سيقوم املوظفون بالتحقق مما إذا كان قد تم تقديم الوثائق الالزمة مع اإلقرار ،ويمكنهم طلب الشهادات األصلية إذا لزم األمر.
 .3يجب أن يقدم صاحب اإلقرار وثائق أخرى لغرض التحقق من دقة التفاصيل الواردة في اإلقرار.
املرحلة الرابعة :فحص البضائع املستوردة
َّ
ً
ً
 .1سيقوم املوظفون بفحص البضائع كليا أو جزئيا ومعاينتها ،إلى جانب أخذ عينات للتحليل أو للفحص املفصل.
 .2سيقوم املوظفون املعنيين بالفحص واملعاينة بمقارنة نتائج الفحص بالتفاصيل الواردة في اإلقرار والوثائق املقدمة ،وسيتم تسجيل
تفاصيل الفحص في نظام .AEP
املرحلة الخامسة :دفع الرسوم عن البضائع املستوردة
قبل اإلفراج عن البضائع ،تتأكد مصلحة الجمارك من أنه قد تم سداد

الرسوم39.

املرحلة السادسة :الحصول على إيصال االستالم الرسمي
 .1بعد الفحص واملعاينة ،يتم تسجيل التفاصيل في النسخة الورقية من اإلقرار.
 .2سيقوم املوظف باملصادقة على اإلقرار بأن البضائع قد تم "تخليصها على النحو الوارد في اإلقرار" أو "تخليصها بالصيغة املعدلة".
سيقوم املوظف املختص بوضع التاريخ والوقت في السجالت والتوقيع عليها.

 6.3فترة االنتظار وتكلفة عملية االستيراد الشاملة
ً
وفقا للبنك الدولي ،فإن املدة املستغرقة ذات الصلة وتكلفة االستيراد لشحنات البضائع القياسية في بلدان الوصول تكون على النحو
الوارد في الجدول  18أدناه:
جدول  :3فترة االنتظار وتكلفة إجراءات االستيراد  -املفوضية األوروبية40
#
1
2
3
4
5

البلد
بلجيكا
فرنسا
أملانيا
إيطاليا
هولندا

وقت االنتظار
(أيام)

التكلفة*
(ريال سعودي)

8
11
7
18
6

5250
5420
3940
4300
3660

* التكاليف شاملة الوثائق والتخليص الجمركي لحاوية ً 20
قدما
* املدد الزمنية والتكاليف املذكورة أعاله مقدرة بعد الوصول إلى وجهة االستيراد.
* استخدمت بيانات من عام  2014هنا لسبب منهجية  2016-2015املستخدمة لحساب نفس املعلمات ال
ينطبق على الصادرات السعودية.

 39املفوضية األوروبية
 40البنك الدولي
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 .7وثائق االستيراد الرئيسية
 7.1جدول ملخص لوثائق االستيراد الرئيسية

41

 7.1.1الوثائق اإللزامية
ثمة أربع وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى االتحاد األوروبي.
جدول  :4وثائق االستيراد اإللزامية  -االتحاد األوروبي
1

2

3

4

5

6

7

#

الوثيقة

تقدم من

تقدم إلى

1

بوليصة الشحن الجوي
 /بوليصة الشحن
األصلية

شركة
الشحن

الجمارك

        

2

فاتورة تجارية

ّ
املصدر

الجمارك

        

3

بيان املعامالت التجارية
بين دول االتحاد
األوروبي والدول من
خارج االتحاد األوروبي

4

قائمة التعبئة

الجمارك

الجمارك

        

ّ
املصدر

الجمارك

        

الوثيقة اإلدارية
5
الوحيدة
مالحظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،الكيمياويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية– 4 ،منتجات التعبئة والتغليف،
 -5السلع االستهالكية املعمرة – 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات – 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات
 -8املستحضرات الصيدالنية – 9 ،املنسوجات
املستورد

الجمارك

        

 7.1.2الوثائق اإلضافية
بشكل عام ،يطلب عدد من الوثائق اإلضافية للتخليص الجمركي ،وفيما يلي بيان تلك الوثائق ملخص في الجدول 20

Doing Business 41

32

8

9

جدول  :5وثائق االستيراد اإلضافية  -االتحاد األوروبي
الوثيقة

#
1

شهادة املنشأ

2

شهادة املطابقة

3

الشهادة
الصحية/شهادة
الصحة النباتية

4

إقرار القيمة الجمركية

5

تأمين الشحن

تقدم من
الجهة
املختصة في
بلد املنشأ
الجهات
َّ
املبلغة في
االتحاد
األوروبي
الجهة
املختصة في
بلد املنشأ

تقدم إلى
الجمارك

1

2

3

        
 

الجمارك



الجمارك

املستورد

الجمارك

شركة التأمين

الجمارك

4

5

6

7

8

9

        
        

مالحظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،الكيمياويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية– 4 ،منتجات التعبئة والتغليف،
 -5السلع االستهالكية املعمرة - 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات
 -8املستحضرات الصيدالنية – 9 ،املنسوجات

 7.2لمحة عامة على الوثائق
 7.2.1بوليصة الشحن
بوليصة الشحن حسب تعريفها لدى مركز التجارة الدولي (انتراسين)

هي42:

 .1إيصال يقر فيه الناقل باستالمه للحمولة ويكون بمثابة دليل على إبرام عقد للنقل.
 .2وثيقة قابلة للتداول مللكية البضائع التي تسلم بموجب تسليم بوليصة الشحن شريطة أن تكون الشحنة قد نقلت «بصورة
مقبولة» وإجراء كافة التصديقات التالية بصورة صحيحة.

شكل  :4بوليصة شحن

 42مركز التجارة العالمي
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 7.2.2الفاتورة التجارية
الفاتورة التجارية هي فاتورة بالبضائع التي تم شراؤها يقدمها البائع للمشتري ،وتستخدم تلك الفواتير ً
غالبا في التجارة الخارجية حيث
تمكن الحكومة من تحديد القيمة الفعلية للبضائع عند تقييمها للرسوم الجمركية43.

الشكل  :2فاتورة تجارية
 7.2.3بيان المعامالت التجارية بين دول االتحاد األوروبي والدول من خارج االتحاد األوروبي

44

إحصائيات املعامالت التجارية بين دول االتحاد األوروبي والدول من خارج االتحاد األوروبي (إكستراستات) عبارة عن نظام بيانات لجمع
إحصائيات عن التجارة في البضائع مع الدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي.
 7.2.4قائمة التعبئة

45

توفر قوائم التعبئة معلومات مفصلة حول الشحن ،وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن البائع واملشتري وشركة الشحن ورقم
الفاتورة وتاريخ الشحن ووسيلة النقل والناقل ،وتتضمن بنود الكميات وأوصافها ونوع العبوات ،على سبيل املثال صندوق أو قفص أو
أسطوانة أو برميل أو كرتون أو ورق مقوى ،وكذلك الكميات املعبأة وصافي الوزن والوزن اإلجمالي (بالكيلوغرام) وعالمات العبوات
واألبعاد.

الشكل  :3قائمة التعبئة

 43مساعدة التصدير بجنوب أفريقيا
 44إحصائيات إستونيا
 45الشحن الدولي الواليات املتحدة األمريكية
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 7.2.5الوثيقة اإلدارية الوحيدة
يجب اإلفصاح عن كافة البضائع املستوردة إلى االتحاد األوروبي إلى سلطات الجمارك املعنية في دول االتحاد األوروبي ،وذلك باستخدام
الوثيقة اإلدارية الوحيدة ،وهي نموذج بيان االستيراد الشائع لجميع دول االتحاد األوروبي .كما يجب تحرير اإلقرار بإحدى اللغات
الرسمية لالتحاد األوربي ،والتي تكون مقبولة لدى السلطات الجمركية في الدولة التابعة لالتحاد األوربي حيث تتم اإلجراءات.
ملزيد من املعلومات حول الوثيقة اإلدارية الوحيدة ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/article_5268_en.htm

الشكل  :4الوثيقة اإلدارية الوحيدة
 7.2.6شهادة المنشأ
طبقا لغرفة التجارة الدولية فإن شهادة املنشأ هي وثيقة ّ
ً
تصدق على أن البضائع املستوردة متحصل عليها بالكامل أو منتجة أو مصنعة أو
معالجة في بلد معين .ملزيد من املعلومات حول شهادة املنشأ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_839_en.htm

الشكل  :5شهادة املنشأ
 7.2.7شهادة المطابقة
تبين شهادة املطابقة أن البضائع التي يجري تصديرها تتوافق مع اللوائح الفنية ذات الصلة ومع املعايير الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية
املعمول بها في بلد االستيراد .ملزيد من املعلومات حول شهادة املطابقة ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/conformity/index_en.htm
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الشكل  :6شهادة املطابقة
 7.2.8الشهادة الصحية/شهادة الصحة النباتية
يجب أن تستوفي البضائع املستوردة إلى االتحاد األوروبي متطلبات الصحة والصحة النباتية املعمول بها في االتحاد األوروبي لحماية صحة
اإلنسان والحيوان.
ملزيد من املعلومات حول شهادة الصحة النباتية ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_SanitaryAndPhytosanitaryRequirements.html&docType=m
ain&languageId=en

الشكل  :7شهادة الصحة النباتية
 7.2.9إقرار القيمة الجمركية
يجب تقديم إقرار القيمة الجمركية إلى السلطات الجمركية في حال تجاوزت قيمة البضائع املستوردة  10,000يورو ،ويجب تحرير إقرار
القيمة الجمركية بحيث تتفق مع النموذج  ،DV 1ويلزم تقديم هذا النموذج باإلضافة إلى الوثيقة اإلدارية الوحيدة ،ويتمثل الغرض
الرئيس ي من هذا املطلب في تقدير قيمة املعاملة من أجل ضبط القيمة الجمركية لتطبيق التعريفة الجمركية املناسبة46.

 46املفوضية األوروبية
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 7.2.10تأمين الشحن
ال يكتفي في التأمين بتغطية املخاطر الشائع حدوثها أثناء مناولة أو تخزين أو تحميل أو نقل البضائع فحسب ،بل يغطي ً
أيضا املخاطر
النادرة ،مثل أعمال الشغب أو اإلضرابات أو اإلرهاب ،ويجب تقديم فاتورة التأمين ألغراض التخليص الجمركي إذا لم تقدم الفاتورة
التجا ية املعلومات الكافية عن أقساط التأمين املدفوعة للبضائع47.
ر

الشكل  :8تأمين الشحن

 .8أهم الجهات الحكومية الرئيسية المرتبطة باالستيراد
 8.1أهم الجهات الحكومية الرئيسية المرتبطة باستيراد جميع أنواع المنتجات
هناك عدد من الجهات أو الجهات واملصالح الحكومية التي تشارك في عملية االستيراد في االتحاد األوروبي ،وتتلخص هذه الجهات أو
الجهات الحكومية مع أدوارها في عملية االستيراد واملواقع اإللكترونية لكل منها في الجدول :21
جدول  :6أهم الجهات الحكومية املرتبطة باالستيراد
الدور

الجهات الحكومية الرئيسية


مسؤولة عن وضع املعايير األوروبية والوثائق الفنية
األخرى ذات الصلة باألنواع املختلفة للمنتجات
واملواد والخدمات والعمليات.



مسؤولة عن تطوير وإدارة املوانئ.



مسؤولة عن تطوير املناطق االقتصادية الخاصة.



مسؤولة عن االتحاد الجمركي واالتفاقيات الدولية
بشأن التعاون الجمركي.



مسؤولة عن تطوير االتحاد االقتصادي والنقدي.



مسؤولة عن تطوير التجارة الحرة في أوروبا.



مسؤولة عن وضع السياسة التجارية لالتحاد األوربي.

اللجنة األوروبية لتوحيد
املقاييس

املفوضية األوروبية

 47املفوضية األوروبية
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املوقع اإللكتروني
https://www.cen.eu/Page
s/default.aspx

http://ec.europa.eu/inde
x_en.htm

 8.2جدول أهم الجهات الحكومية المعنية في صناعات معينة والتي تستهدفها المملكة العربية
السعودية
هناك عدد من الجهات أو الكيانات الحكومية األخرى املعنية التي تشارك في عملية االستيراد في االتحاد األوروبي ً
بناء على نوع الصناعة أو
املنتجات ،وفيما يلي قائمة بتلك الجهات أو الكيانات الحكومية إلى جانب معلومات ،مثل أنواع الصناعة /املنتجات التي تخدمها تلك
الجهات والكيانات ،ودورها في عملية االستيراد واملوقع اإللكتروني لكل منها ،على النحو الوارد في الجدول 22أدناه:
جدول  :7أهم الجهات الحكومية املعنية في صناعات معينة والتي تستهدفها اململكة العربية السعودية
الجهات الحكومية
الرئيسية
الجهة األوروبية لسالمة
األغذية
املعهد األوربي ملعايير
االتصاالت

السلع االستهالكية
املعمرة

وكالة األدوية األوروبية

منتجات األدوية

الوكالة األوروبية للمواد
الكيميائية

املنتجات الكيميائية

املنتج /الصناعة
منتجات األغذية

الوظيفة /الدور
مسئولة عن تقييم املخاطر املرتبطة بمنتجات
األغذية
مسؤول عن توفير معايير قابلة للتطبيق ً
عامليا
لتقنية املعلومات واالتصاالت.
مسؤولة عن ضمان أن تكون جميع األدوية
املتوفرة في سوق االتحاد األوروبي آمنة وفعالة
وذات جودة عالية
مسؤولة عن تنظيم املنتجات الكيميائية.

املوقع اإللكتروني
https://www.efsa.e
uropa.eu/
http://www.etsi.org/
http://www.ema.eu
ropa.eu/
http://echa.europa.
eu/

 .9أهم وكاالت المعايير وإجراءات الحصول على موافقتها
 9.1وكاالت المعايير بحسب القطاع
ّ
املصدرين السعوديين الحصول على الشهادات الالزمة
تنقسم املفوضية األوروبية إلى العديد من اإلدارات والخدمات48.ويجب على
لتصدير منتجاتهم إلى االتحاد األوروبي من هيئات وضع املعايير والتقييس الخاضعة للمديريات العامة في الدول األعضاء.

 9.2عملية الحصول على عالمة المطابقة من المفوضية األوروبية في االتحاد األوروبي
ً
عندما يكون منتج ما حامال لعالمة املطابقة من املفوضية األوروبية ،فإن ذلك يثبت أن الشركة املصنعة قد برهنت على توافقها مع
املتطلبات اإللزامية الخاصة بجميع اللوائح والتشريعات ذات الصلة بجوانب الصحة والسالمة وحماية البيئة املعمول بها في أوروبا ،وهي
التشريعات ذات الصلة بجوانب الصحة والسالمة وحماية البيئة املعمول بها في أوروبا 49.وقبل القيام باستيراد منتجات من دول خارج
االتحاد األوروبي ،يجب على املستوردين التحقق من أن املنتجات املستوردة تستوفي املتطلبات ذات الصلة بجوانب الصحة والسالمة
وحماية البيئة املعمول بها في االتحاد األوروبي ،ويجب على املستورد التحقق مما يلي50:
 أن الشركة املصنعة قد التزمت بالتشريعات الالزمة املتعلقة باملطابقة ،والتي تسمح بعرض املنتج في سوق االتحاد األوروبي.
 48املفوضية األوروبية
 49عالمة الجودة واملطابقة األوروبية CE
 50املفوضية األوروبية
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 أن املنتج يستوفي كافة الوثائق الالزمة ،بما في ذلك إقرار املطابقة ملعايير االتحاد األوروبي والوثائق الفنية.
ملزيد من املعلومات حول قائمة الجهات املانحة لعالمة املطابقة من املفوضية األوروبية في االتحاد األوروبي ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/in-your-country/index_en.htm#germany
 9.2.1عملية الحصول على عالمة المطابقة من المفوضية األوروبية

51

شكل توضيحي إلجراءات الحصول على عالمة الجودة والمطابقة األوروبية
1

2

املصدر السعودي
يحدد
ِّ
التوجيهات

6

املصدر السعودي هيئة
يحدد
ِّ
التقييم

3

تقديم املستندات

5

لصق عالمة الجودة واملطابقة
األوروبية وإقرار املطابقة

صياغة الوثائق الفنية

4

مراجعة املستندات
واختبار املنتجات
= مرحلة اإلجراءات

الشكل  :9عملية الحصول على عالمة الجودة واملطابقة األوروبية
املرحلة األولى:
ّ
يجب على املصدر أن يحدد ما إذا كانت التوجيهات تنطبق على منتجه ،وكذلك مدى توافق منتجه مع املتطلبات األساسية للتصميم
والتصنيع .يرجى زيارة الرابط أدناه ملزيد من التفاصيل بشأن التوجيهات واملتطلبات ذات الصلة بمختلف املنتجات:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/directives/index_en.htm?filter=3

 51املفوضية األوروبية
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املرحلة الثانية:
ً
يجب على املستورد أيضا تحديد ما إذا كان يلزم مشاركة هيئة مستقلة لتقييم مدى املطابقة .يرجى زيارة الرابط أدناه ملزيد من التفاصيل
حول ضرورة مشاركة هيئة مستقلة لتقييم مدى املطابقة:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/notified-body/index_en.htm
املرحلة الثالثة:
َّ
يجب ملء نموذج الطلب وتقديمه إلى معامل االختبار املعتمدة أو الجهات املبلغة إلى جانب الوثائق الالزمة املنصوص عليها في التوجيهات
ذات الصلة بنوع املنتج املحدد ،والتي تثبت أنه قد تم استيفاء شروط املطابقة اإللزامية 52.يرجى زيارة الرابط أدناه ملزيد من التفاصيل
َّ
حول الجهات املبلغةhttp://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/notified-bodies/index_en.htm :
املرحلة الرابعة:
يتم التحقق بعناية من املستندات املقدمة ،ويتم اختبار املنتج للتحقق من مطابقته في معامل االختبار املعتمدة.
املرحلة الخامسة:
عندما يجتاز املنتج إجراءات التقييم بنجاح ،يقوم مقدم الطلب بصياغة وإعداد ملف فني يتضمن كافة الوثائق التي تثبت أن املنتج
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوثائق الفنية:
يتوافق مع املتطلبات الفنية ،ويرجى من
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/documentation/index_en.htm
املرحلة السادسة:
ت َ
لصق عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية على املنتج ،ويجب أن تكون واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة لإلزالة أو املحو ،ويجب على
مقدم الطلب صياغة توقيع إقرار املطابقة ملعايير االتحاد األوروبي ،والذي يشير إلى أن املنتج يستوفي كافة املتطلبات القانونية باإلضافة
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه ملزيد من التفاصيل حول عالمة
إلى وضع الرقم التعريفي للهيئة املعتمدة على املنتج 53.ويرجى من
املطابقة من املفوضية األوروبية:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/affix-ce-marking/index_en.htm
 9.2.2تكلفة الحصول على عالمة المطابقة من المفوضية األوروبية


تتراوح تكلفة الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية بين  120دوالر و 700دوالر ،وذلك ً
تبعا لنوع املنتجات
والدولة العضو.

 9.2.3إجراءات الحصول على عالمة المطابقة من المفوضية األوروبية-بلجيكا
يجب ً
دائما أن تخضع املنتجات التي يتم استيرادها إلى بلجيكا لتوجيهات سالمة املنتج العامة التابعة لالتحاد األوروبي ،وتكون عملية
َّ
الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية على النحو املبين في البند  ،9.2.1والجهات املبلغة املعنية عند طلب الحصول على
عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية في بلجيكا هي54:


اتحاد الخدمة العامة االقتصادية



شبكة الشركات األوروبية  -بروكسل

 52املفوضية األوروبية ,صادرات الواليات املتحدةs
 53املفوضية األوروبية
 54املفوضية األوروبية
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شبكة الشركات األوروبية  -فالندرز



شبكة الشركات األوروبية  -والونيا

 9.2.4إجراءات الحصول على عالمة المطابقة من المفوضية األوروبية-إيطاليا
تتبع إيطاليا تشريعات االتحاد األوروبي بشأن عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية ،ويجب ً
دائما أن تخضع املنتجات التي يتم
استيرادها إلى إيطاليا لتوجيهات سالمة املنتج العامة املعمول بها في االتحاد األوروبي ،وتجري عملية الحصول على عالمة املطابقة من
َّ
املفوضية األوروبية على النحو املبين في البند  ،9.2.1والجهة املبلغة املعنية عند طلب الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية
األوروبية في إيطاليا هي شبكة الشركات األوروبية55:
 9.2.5إجراءات الحصول على عالمة المطابقة من المفوضية األوروبية-فرنسا
ً
شرطا إلز ً
اميا الستيراد املنتجات إلى فرنسا ،وتجري عملية الحصول على عالمة
يمثل الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية
َّ
املطابقة من املفوضية األوروبية على النحو املبين في البند  ،9.2.1والجهات املبلغة املعنية عند طلب الحصول على عالمة املطابقة من
املفوضية األوروبية في فرنسا هي:


وزارة تنظيم املنتجات



غرفة التجارة والصناعة في باريس



غرفة التجارة والصناعة في منطقة ألزاس



غرفة التجارة والصناعة في إيسون



االتحاد الفرنس ي لغرف التجارة والصناعة

تتمتع فرنسا بعالمة جودة ومطابقة فرنسية " "NFخاصة بها للمطابقة الوطنية ،وعالمة الجودة واملطابقة الفرنسية هي شهادة منتج
طوعية تشير إلى استيفاء املنتج ملتطلبات قواعد االستهالك الفرنسية 56.ويمكن الحصول على عالمة الجودة واملطابقة الفرنسية من
املنظمة الوطنية الفرنسية لوضع املعايير ،ولالطالع على إجراءات الحصول على شهادة املصادقة الخاصة بعالمة الجودة واملطابقة
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه/http://nf-validation.afnor.org/en/obtain-nf-validation-certification :
الفرنسية ،يرجى من
 9.2.6إجراءات الحصول على عالمة المطابقة من المفوضية األوروبية-ألمانيا
تعد إجراءات الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية خطوة إلزامية للشركة املصنعة خالل ما تتخذه من إجراءات نحو
االمتثال للتشريعات املحددة املعمول بها في االتحاد األوروبي ،وتجري عملية الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية على
َّ
النحو املبين في البند  ،9.2.1والجهات املبلغة املعنية عند طلب الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية في أملانيا هي:


شبكة الشركات األوروبية TÜV Rheinland Consulting GmbH



Tischler Schreiner Deutschland



اختبار (Prüf- und Zertifizierungssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) GUV

 55املفوضية األوروبية
Certita 56
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عالمة ( )GS Geprüfte Sicherheitهي عالمة اختبار طوعية يصدرها طرف خارجي مستقل عن الشركة املصنعة 57.ويمكن االطالع على
إجراءات الحصول على عالمة  GSمن خالل الرابط أدناه:
https://www.tuv.com/media/en/hungary/downloads_en/gs_client_letter.pdf
 9.2.7إجراءات الحصول على عالمة المطابقة من المفوضية األوروبية-هولندا
ً
عضوا في االتحاد األوروبي ،تطبق هولندا معايير مطابقة املنتجات وإجراءات اعتمادها وتصديقها التي يضعها االتحاد األوروبي،
بوصفها
َّ
وتجري عملية الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية على النحو املبين في البند  ،9.2.1والجهات املبلغة املعنية عند طلب
الحصول على عالمة املطابقة من املفوضية األوروبية في هولندا هي:
 وكالة الشركات  -هولندا


وزارة البنية التحتية والبيئة



غرفة تجارة ميتالوني في هولندا



رابطة الشركات الصغيرة واملتوسطة في قطاع الصناعات املعدنية.



 :NVCEالرابطة الهولندية الستشاريي توسيم املفوضية األوروبية

 9.3المديرية العامة للصحة والسالمة الغذائية
تنفذ املديرية العامة للصحة والسالمة الغذائية عمليات التدقيق والتفتيش واألنشطة األخرى ذات الصلة التي تهدف إلى ضمان االمتثال
لتشريعات االتحاد األوروبي فيما يتعلق باستيراد املنتجات الغذائية ،وملزيد من املعلومات حول الجهات الوطنية املختصة بسالمة
املنتجات الغذائية ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndacompetentauthorities.pdf
 9.3.1إجراءات السالمة الصحية والمراقبة في الموانئ فيما يتعلق باستيراد المنتجات الغذائية

58

لقد وضعت املفوضية األوروبية اللوائح املناسبة لضمان جوانب الصحة والنظافة وسالمة املنتجات الغذائية املستوردة إلى االتحاد
األوروبي .وتوجد مجموعة من الضوابط القائمة فيما يتعلق باملنتجات الغذائية املستوردة من خارج االتحاد األوروبي لغرض حماية
الصحة العامة والصحة الحيوانية على حد سواء ،ويمكن الحصول على قائمة للمنتجات الغذائية التي يمكن استيرادها إلى االتحاد
األوروبي من خالل زيارة الرابط أدناه:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:116:0009:0033:EN:PDF
املرحلة األولى :يجب على املستورد التحقق من الشروط املسبقة املطلوبة واستيفاءها
 توجد بعض الشروط املسبقة التي ينبغي على مقدم الطلب الوفاء بها قبل استيراد املنتجات الغذائية إلى االتحاد األوروبي.
 باإلضافة إلى ذلك ،يجب الحصول على املنتجات من أماكن معتمدة أو مسجلة ،إلى جانب االمتثال ملتطلبات الصحة العامة
والصحة الحيوانية ،بما في ذلك املواد الخام املستخدمة وعملية اإلنتاج.
يرجى زيارة الرابط أدناه لالطالع على قائمة األماكن املعتمدة أو املسجلة في اململكة العربية السعودية.
#https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_l istsPerCountry_en.htm

TUV 57
 58وكالة املعايير الغذائية
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ّ
املصدر ،بما في ذلك إقرارات
الشهادات الصحية وشهادات الصحة النباتية التي تصدرها السلطة املختصة في البلد
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/index_en.htm

االمتثال59.

شكل توضيحي إلجراءات التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في الموانئ
1

2

يقدم املستورد الشحنة إلى جانب
املستندات املطلوبة

يخطر املستورد نقطة التفتيش
ِّ
الحدودية

3
يحتاج املستورد إلى التحقق واستيفاء
الشروط املسبقة املطلوبة


5

يتم تفتيش البضائع وفحص
الوثائق

4
يتم إصدار شهادة الدخول
البيطري العامة CVED

= مرحلة اإلجراءات
الشكل  :10إجراءات التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في املوانئ
يخطر املستورد نقطة التفتيش الحدودية
املرحلة الثانيةِّ :
قبل استيراد البضائع ،يجب على املستورد إخطار نقطة التفتيش الحدودية .ملزيد من التفاصيل حول نقاط التفتيش الحدودية املعتمدة
من قبل االتحاد األوروبي ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip/index_en.htm
املرحلة الثالثة :يقدم املستورد الشحنة إلى جانب املستندات املطلوبة
 يقدم املستورد الوثائق ذات الصلة إلى نقاط التفتيش الحدودية ،بما في ذلك شهادة صحية أصلية ً
تبعا لنوع املنتج وبلد
املنشأ.
 59مكتب معايير الصحة الساحلية باملوانئ في سوفولك
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يعرض املستورد الشحنة على نقاط التفتيش الحدودية إلجراء عمليات التفتيش والفحص املختلفة.

املرحلة الرابعة :تفتيش البضائع وفحص الوثائق
 سيقوم املسئولون بفحص الوثائق وإجراء التحقق من الهوية.


سيقوم املسئولون بإجراء عمليات التفتيش والفحص البيطرية على الشحنة والتحقق من امتثال البضائع املستوردة ،ويسدد
املستورد كافة رسوم التفتيش على البضائع.

املرحلة الخامسة :يتم إصدار شهادة الدخول البيطري العامة CVED
إذا كانت جميع عمليات التفتيش والفحص التي أجريت مقبولة ،يتم إصدار وثيقة الدخول البيطري العامة ( )CVEDويتم اإلفراج عن
البضائع60.
 9.3.2تكاليف عمليات استيراد المنتجات الغذائية
يتم مناقشة تكاليف عمليات استيراد املنتجات الغذائية إلى االتحاد األوروبي في الجدول  23أدناه:
جدول  :8تكاليف عمليات استيراد املنتجات الغذائية
املحتويات

الرسوم
(ريال
سعودي)

الرسوم اإلضافية

استيراد املنتجات الغذائية

200

لحمولة إضافية بين  7طن إلى  46طن 9 ،دوالر للطن الواحد.
للشحنات التي تتجاوز  46طن ،يتم احتساب رسوم جمركية بحد أقص ى 1540
ريال سعودى لكل شحنة.

رسوم شهادة الدخول
البيطري العامة CVED
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للحصول على نسخة إضافية 10 ،ريال سعودي

 9.3.3استيراد المنتجات الغذائية في بلجيكا
تتبع بلجيكا تشريعات االتحاد األوروبي املوحدة املتعلقة باستيراد املنتجات الغذائية ،والوكالة االتحادية لسالمة املواد الغذائية هي الجهة
ّ
املصدرين
الوطنية املسؤولة عن التفتيش على املنتجات الغذائية املستوردة في بلجيكا 61.ملزيد من املعلومات حول الجهة  ،يرجى من
السعوديين زيارة الرابط أدناه:
/http://www.favv-afsca.be/home-en
تضع املفوضية األوروبية إجراءات استيراد املنتجات الغذائية في بلجيكا ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند 9.3.1من هذه الوثيقة.
 9.3.4استيراد المنتجات الغذائية في إيطاليا
تتبع إيطاليا تشريعات االتحاد األوروبي املوحدة املتعلقة باستيراد املنتجات الغذائية ،ووزارة الزراعة هي املسئولة عن التفتيش على
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
املنتجات الغذائية املستوردة في إيطاليا 62.ملزيد من املعلومات حول الجهة  ،يرجى من
 60وكالة املعايير الغذائية
 61وزارة الزراعة األمريكية
 62وزارة الزراعة األمريكية
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https://www.politicheagricole.it
تضع املفوضية األوروبية إجراءات استيراد املنتجات الغذائية في إيطاليا ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند  9.3.1من هذه
الوثيقة.
 9.3.5استيراد المنتجات الغذائية في ألمانيا
تتبع أملانيا تشريعات االتحاد األوروبي املتعلقة باستيراد املنتجات الغذائية ،ووزارة األغذية والزراعة االتحادية هي املسؤولة عن التفتيش
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
على املنتجات الغذائية املستوردة في إيطاليا 63.ملزيد من املعلومات حول الجهة ،يرجى من
http://www.bmjv.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=91F35850B51B5FB6E3408B0F4E11D40C.1_cid324
تضع املفوضية األوروبية إجراءات استيراد املنتجات الغذائية في أملانيا ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند  9.3.1من هذه الوثيقة.
 9.3.6استيراد المنتجات الغذائية في فرنسا
الوكالة الفرنسية لألغذية والبيئة والصحة والسالمة املهنية ( )ANSESتقوم على مراقبة وتقييم املخاطر املرتبطة باألغذية في فرنسا .تتبع
ّ
املصدرين السعوديين
فرنسا تشريعات االتحاد األوروبي املتعلقة باستيراد املنتجات الغذائية ،وملزيد من املعلومات حول الجهة ،يرجى من
زيارة الرابط أدناه:
http://www.anses.fr/en
تضع املفوضية األوروبية إجراءات استيراد املنتجات الغذائية في فرنسا ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند  9.3.1من هذه
الوثيقة.
 9.3.7استيراد المنتجات الغذائية في هولندا
الجهة الهولندية العامة للغذاء وسالمة املنتجات االستهالكية هي الجهة املسؤولة عن التفتيش على املنتجات الغذائية املستوردة في
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
هولندا ،وملزيد من املعلومات حول الجهة ،يرجى من
https://english.nvwa.nl/
تضع املفوضية األوروبية إجراءات استيراد املنتجات الغذائية في هولندا وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند  9.3.1من هذه الوثيقة.
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 9.4إجازة استيراد األدوية والعقاقير وإجراءات إجازة التسويق

تضع املفوضية األوروبية لوائح استيراد األدوية والعقاقير ،وت َتبع باستمرار في جميع أنحاء االتحاد األوروبي ،ويجب الحصول على إجازة
لكافة األدوية قبل أن يتم تسويقها وإتاحتها في أسواق االتحاد األوروبي ،ويجب على املستورد /املوزع الحصول على إذن استيراد لألدوية
ً
والعقاقير أوال ،ثم الحصول على إجازة للتسويق قبل بيع األدوية والعقاقير في االتحاد األوروبي.
وملزيد من املعلومات حول الجهات الوطنية املختصة بسالمة األدوية ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/general/general_content_000155.jsp&mid=WC0b01ac0
580036d63
إجراءات الحصول على إذن استيراد لألدوية والعقاقير وإجازة لتسويقها موضحة في الشكل  14أدناه:

 63وزارة الزراعة األمريكية
 64وكالة األدوية األوروبية
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شكل توضيحي إلجراءات الحصول على إجازة بالتسويق
1

تقديم الطلب

6

2

3

تقييم الطلب

التجارب السريرية
لألدوية

5

تقديم الطلب

تقييم الطلب

4

إصدار إذن استيراد األدوية
والعقاقير

7

إصدار إذن استيراد األدوية
والعقاقير
الشكل  :11إجراءات الحصول على إجازة بالتسويق

املرحلة األولى :يتم تقديم طلب إذن االستيراد
يقدم املستورد طلب لالختبار السريري باإلضافة إلى الوثائق فيما يتعلق بـما يلي:
 أنواع املنتجات الطبية واملستحضرات الصيدالنية التي سيتم تصنيعها أو استيرادها.
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عمليات التصنيع أو االستيراد ذات الصلة.
حالة خمول العوامل الفيروسية أو غير التقليدية ،خالل عملية التصنيع.

= مرحلة اإلجراءات



يحدد في ال طلب املكان الذي سيتم فيه تصنيع املنتجات أو التي تكون فيه تحت تصرفه ،وفيما يتعلق بالتصنيع أو االستيراد،
ً
يتم تحديد األماكن املناسبة والكافية واملعدات الفنية ومرافق املراقبة امتثاال للمتطلبات ذات الصلة بتصنيع ومراقبة وتخزين
املنتجات.

املرحلة الثانية :يتم تقييم الطلب
تقوم السلطة املعنية بالدولة بتقييم الطلب والتحقق م ن دقة التفاصيل املقدمة من صاحب الطلب ،وإذا كانت التفاصيل كافية
ومستوفاة ،تشرع السلطات املختصة في إجراء مراجعة فنية للطلب ،ثم تقدم تقرير املراجعة الفنية.
املرحلة الثالثة :التجربة السريرية لألدوية
ً
إيجابيا ،تبدأ السلطات املختصة في التجربة السريرية للمنتجات ،وتحصل املفوضية األوروبية على اإلفادات
في حال جاء التقرير الفني
بشأن املنتجات من الدول األعضاء.
املرحلة الرابعة :يتم إصدار إذن استيراد األدوية والعقاقير
إذا كان املنتج يتفق مع املعايير ،يتم إصدار شهادة إجازة استيراد األدوية والعقاقير من قبل السلطة املختصة.
املرحلة الخامسة :يتم تقديم طلب إلجازة التسويق
تقدم شركات األدوية طلب ترخيص فردي لوكالة األدوية األوروبية.
املرحلة السادسة :يتم تقييم الطلب
ّ
ً
تقيم لجنة وكالة األدوية األوروبية املختصة باملنتجات الطبية املخصصة لالستخدام البشري ( )CHMPبتقييم الطلب علميا ،وتقدم
توصيات بشأن إمكانية تسويق الدواء من عدمه.
املرحلة السابعة :يتم إصدار إجازة التسويق.
تمنح املفوضية األوروبية إجازة التسويق املركزية ،والتي تكون سارية في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،وكذلك في بلدان
املنطقة االقتصادية األوروبية ()EEA؛ أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.
 9.4.1فترة االنتظار
 يتم إصدار إذن االستيراد في غضون ً 90
يوما من تقديم الطلب.
 تسري إجازة التسويق ملدة خمس سنوات ،ويجب طلب إعادة تجديدها قبل  3أشهر من انتهاء العمل بها.
 9.4.2ترخيص التسويق في بلجيكا
تتبع بلجيكا لوائح االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالحصول على إجازة لطرح الدواء في السوق ،والوكالة االتحادية لألدوية واملنتجات
الصحية هي السلطة الوطنية املسؤولة عن تنظيم األدوية والعقاقير في بلجيكا ،وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية ،يرجى من
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
http://www.fagg-afmps.be/en
تتبع بلجيكا لوائح االتحاد األوروبي بشأن إجراءات الحصول على إجازة بالتسويق ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند  9.4من هذه
الوثيقة.
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 9.4.3ترخيص التسويق في إيطاليا
تشرف وكالة األدوية اإليطالية على تسجيل املنتجات الطبية من خالل اإلجراءات املنصوص عليها في مجموعة القوانين األوروبية 65.ووكالة
ّ
املصدرين
األدوية اإليطالية ( )AIFAهي السلطة املعنية بتنظيم األدوية في إيطاليا ،وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية ،يرجى من
السعوديين زيارة الرابط أدناه:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/en
تقوم املفوضية األوروبية على صياغة إجراءات الحصول على إجازة التسويق املتبعة في إيطاليا ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند
 9.4من هذه الوثيقة.
 9.4.4ترخيص التسويق في ألمانيا
املعهد االتحادي لألدوية والعقاقير واألجهزة الطبية ومعهد بول أرليخ هما الهيئتان الوطنيتان املختصتان املسئولتان عن تنظيم األدوية
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
والعقاقير في أملانيا ،وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية ،يرجى من
.,http://www.pei.de/EN/home/node.html;jsessionid=8D521295DF82822980CF9C7BB051AE06.1_cid344
تقوم املفوضية األوروبية على صياغة إجراءات الحصول على إجازة التسويق املتبعة في أملانيا ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند
 9.4من هذه الوثيقة.
 9.4.5ترخيص التسويق في فرنسا
الوكالة الوطنية لسالمة األدوية واملنتجات الصحية هي السلطة املختصة بتنظيم األدوية والعقاقير في فرنسا ،وملزيد من املعلومات حول
الجهة التنظيمية ،يرجى من امل ّ
صدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
.www.ansm.sante.fr
تقوم املفوضية األوروبية على صياغة إجراءات الحصول على إجازة التسويق املتبعة في فرنسا ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند
 9.4من هذه الوثيقة.
 9.4.6ترخيص التسويق في هولندا
مجلس تقييم األدوية ومديرية التفتيش على الرعاية الصحية هما الجهتان املسئولتان عن استيراد األدوية والعقاقير واللوائح الخاصة بها
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
في هولندا ،وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية ،يرجى من
/ http://www.igz.nl/english, http://english.cbg-meb.nl/
تقوم املفوضية األوروبية على صياغة إجراءات الحصول على إجازة التسويق املتبعة في هولندا ،وهذه اإلجراءات مبينة بالتفصيل في البند
 9.4من هذه الوثيقة.

 .10لوائح التعبئة والتغليف ووضع الملصقات (البطاقة التعريفية للمنتج) –
االتحاد األوروبي
10.1

الصناعات العامة

 10.1.1الجهة التنظيمية للصناعة
الجهة التنظيمية للصناعات هي منظمات وضع املعايير والتقييس األوروبية ( CEN, CENELECو.66) ETSI
Agenziafarmaco 65
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 10.1.2القوانين واللوائح
قوانين ولوائح وضع املعايير األوروبية وتوحيدها منصوص عليها في لوائح االتحاد األوروبي (1025/2012.67 )EU

 10.2صناعة المواد الغذائية
 10.2.1الجهة التنظيمية للصناعة
الجهة التنظيمية لصناعة املواد الغذائية هي هيئة سالمة األغذية األوروبية في االتحاد األوروبي.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية ،يرجى من
https://www.efsa.europa.eu/
 10.2.2القوانين واللوائح
تضع املفوضية األوروبية القوانين واللوائح.
 10.2.3متطلبات وضع الملصقات والبطاقات التعريفية

68

متطلبات وضع امللصقات والبطاقات التعريفية للمنتجات الغذائية املعبأة واردة في الجدول  24ومتطلبات اللغة واردة في الجدول 25
أدناه:

جدول  :9متطلبات وضع امللصقات والبطاقات التعريفية
الرقم
التسلسلي
اسم املنتج الغذائي
1
قائمة املكونات
2
املواد املثيرة للحساسية املدرجة في
املرفق الثاني بالئحة املعلومات الغذائية
3
املقدمة للمستهلك
بيان املكونات الكمي ()QUID
4
صافي الكمية
5
الفئة

6

7
8

تاريخ الحد األدنى للتحمل أو تاريخ
"انتهاء الصالحية" أو تاريخ التجمد

أي ظروف تخزين معينة و /أو شروط
استخدام
االسم أو االسم التجاري وعنوان مشغل

Cenelec 66
 67االتحاد األوروبي
 68بعثة الواليات املتحدة لدى االتحاد األوروبي
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املعلومات املطلوبة
يجب اإلشارة إلى مجموعات املكونات
املسببة للحساسية املحتملة على امللصقات
التعريفية على املنتجات الغذائية
إشارة إلى كمية وفئة املكونات
" يفضل استخدامه قبل" عندما يتضمن
التاريخ إشارة إلى يوم معين
“ يفضل استخدامه قبل” في حاالت أخرى
 يجب اإلشارة إلى تاريخ التجميد
ً
(يوم/شهر/سنة) مسبوقا بعبارة "يصل
إلى حالة التجمد في"
-

مكان املعلومات املطلوبة

يجب أن يتم طباعة
معلومات املنتجات
الغذائية اإللزامية بججم
خط  1.2مم أو أكبر،
وللحزم ذات املساحات
األصغر من  80سم،2
ينبغي أن يكون حجم
الخط املستخدم على
امللصقات والبطاقات
التعريفية  0.9مم على
األقل.
بالنسبة لبعض الدول
األعضاء ،يجب توفير
املعلومات الغذائية
اإللزامية بأكثر من لغة

األعمال التجارية الغذائية.

9

بطاقة تعريفية ببلد املنشأ ()COOL
لبعض املنتجات

10

تعليمات االستخدام

11

بيان باملكونات الغذائية

12

املكونات أو فئات املكونات التي تتطلب
إشارة محددة (تحذير على البطاقات
التعريفية)

تكون البطاقة التعريفية ببلد املنشأ
( )COOLإلزامية مع منتجات العسل
والفواكه والخضروات وزيت الزيتون
واألسماك ومنتجات األحياء املائية ولحم
البقر
يلزم ذكر كلمة "طبيعية" أو "مصطنعة" أو
يتم ذكر نسبة الخلط بينهما حسب األصول.
 قيمة الطاقة :بجب عرضها بالكيلو جول
(كج) وبالكيلو سعر حراري (كيلو كالوري)
 وفق هذا الترتيب على وجه التحديد :كميات
الدهون ،والدهون املشبعة والكربوهيدرات
والسكريات والبروتين وامللح ،معبر عنها
بالجرام (جم) ،أو امللليغرام (ملغم) أو
امليكروغرام (ميكروغرام) لكل  100غرام أو
لكل  100ملليلتر.

 يتم إطالة أعمار املواد الغذائية
باستخدام غازات التعبئة والتغليف
 مواد غذائية تحتوي على محليات
 مواد غذائية تحتوي على سكر مضاف
ومحليات
 مواد غذائية تحتوي على أسبارتام
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 مواد غذائية تحتوي على أكثر من  10في
املئة كحوالت عديدة الهيدروكسيل
مضافة ،وحلويات ومشروبات تحتوي
على عرق سوس (حمض glycyrrhizinic
أو أمالح األمونيوم به)
 مشروبات تحتوي على أكثر من 150
ملغم /لتر من الكافيين واملواد الغذائية
التي تحتوي على كافيين مضاف
 مواد غذائية أو مكونات غذائية تحتوي
على ستيرول نباتي مضاف أو استرات
فيتوستيرول أو استرات فيتوستانول

رسمية مستخدمة داخل
االتحاد األوروبي.

69التعريفية

 متطلبات اللغة فيما يتعلق بالبطاقات وامللصقات:10 جدول
متطلبات اللغة
)ثنائي اللغة (الفرنسية والهولندية
)ثنائي اللغة (اإليطالية واإلنجليزية
الفرنسية
)ثنائي اللغة (األملانية واإلنجليزية/األملانية
الهولندية

البلد
بلجيكا
إيطاليا
فرنسا
أملانيا
هولندا

 صناعة األدوية10.3
 الجهة التنظيمية للصناعة10.3.1
.تنظم وكالة األدوية األوروبية في االتحاد األوروبي صناعة األدوية
ّ
:املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه
 يرجى من،وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية
http://www.ema.europa.eu/
 القوانين واللوائح10.3.2
.تضع املفوضية األوروبية القوانين واللوائح
ّ
: يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه،وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm

: المراجع.11
الروابط
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/gulf-region/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_410_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-theeu/anti-subsidy/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151017.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-theeu/safeguards/
http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Small-Business-Resources/TradeRegulations-of-the-EU/sbr/en/1/1X000000/1X006MZ7.htm

الرقم
التسلسلي
1
2
3
4
5
6
7
8
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151032.pdf
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/accreditation_en
http://madb.europa.eu/madb//sps_crossTables.htm
http://www.efsa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-theeu/anti-dumping/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-theeu/anti-subsidy/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-theeu/safeguards/
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports/ports_en.htm
http://ports.com/browse/europe/#/?cf=GB,FR,SE,ES,DK,PL,IT,FI,DE,NL,GR,PT,RO,HR,EE,IE,CY,LV,BE,BG,CZ,H
U,AT,SI,MT,SK,LT&df=&tf=&view=list&page=false
https://www.stratfor.com/image/europes-port-activity
http://www.worldportsource.com/ports/index/BEL.php
http://www.worldportsource.com/ports/index/FRA.php
https://www.hafen-hamburg.de/downloads/media/dokumente/broschuere_german_ports_englisch.pdf *
http://www.worldportsource.com/ports/index/DEU.php
http://www.worldportsource.com/ports/index/ITA.php
http://www.worldportsource.com/ports/index/NLD.php
http://www.linescape.com/
http://worldfreightrates.com/en/freight
http://www.intermodal-terminals.eu/content/e15/index_eng.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130481/LDM_BRI(2013)130481_RE
V1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130481/LDM_BRI(2013)130481_RE
V1_EN.pdf
http://download.belastingdienst.nl/itd/beleid/do93203.pdf
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/249478D0A18B313BC22572A6003D4885?OpenD
ocument
http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/terminal_handling_charges.pdf
http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/import/import_scenario/step8_en.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUImportProcedures.html
http://www.revenue.ie/en/customs/ecustoms/ics-faqs.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/debt/index_en.htm
http://www.revenue.ie/en/about/foi/s16/customs/import-export-policy/customs-import-procedures-
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33
34
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section-10-13.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/buying_online/buying_goods/within_non_eu_en.htm
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BEL/StartYear/2011/EndYear/2015/Indicator/ICIMP-DOCS
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/buying_online/buying_goods/within_non_eu_en.htm
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders
http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/
http://www.exporthelp.co.za/documentation/commercial.html
https://www.stat.ee/55635
http://internationalshippingusa.com/Packing_List_In_Sea_Freight.aspx
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_DocumentsForCustomsClearance.html&doc
Type=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html&docTy
pe=main&languageId=EN
http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
http://www.ce-marking.org/what-is-ce-marking.html
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/importers-distributors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/,
http://www.export.gov/europeanunion/eustandardsandcertification/index.asp
http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/in-your-country/#belgium
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/in-your-country/#italy
http://www.certita.fr/sites/default/files/referentiels/-nf-047_gb_-_rev_13.pdf
https://www.tuv.com/media/corporate/product_testing_1/gs_mark_1/FAQ_CE_Marking_and_GS_Mark__the_differences.pdf *
http://www.food.gov.uk/business-industry/imports/importers/pointofentry
http://www.porthealth.eu/Import-Process-POAO.htm
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/import_poao.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Re
gulations%20and%20Standards_Brussels%20USEU_Belgium-Luxembourg_12-23-2015.pdf *
http://gain.fas.usda.gov/recent%20gain%20publications/food%20and%20agricultural%20import%20regul
ations%20and%20standards%20-%20narrative_rome_italy_7-30-2009.pdf *
http://gain.fas.usda.gov/recent%20gain%20publications/food%20and%20agricultural%20import%20regul
ations%20and%20standards%20-%20narrative_rome_italy_7-30-2009.pdf *
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid
=WC0b01ac0580028a47,
http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:091:0013:0019:en:PDF
http://www.agenziafarmaco.gov.it/en/content/registration
66
https://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/europeanstandardsorganizations/index.html
67
http://www.usda-eu.org/trade-with-the-eu/eu-import-rules/eu-labeling-requirements/compulsory68
information/
https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments
69
.*يرجى نسخ ولصق هذا الرابط على متصفح اإلنترنت ملعرفة املزيد من املعلومات والحصول على التحديثات
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