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 ةإخالء مسؤولي

ن هذا أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية دليل إجراءات االستيراد في إطار أعمال النشر املستمرة التي تقوم بها عن دول العالم. إن الغرض م

. ويخضع املتاحة الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها ومتطلبات الوثائق ومساهميها وغير ذلك بناًء على املعلومات

قرير. تتحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخص ي، وال تتحمل هيئة تنمية الصادرات السعودية أي عواقب ناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا ال

جراء مزيد درين السعوديين على إوبشكل عام، فإن املعلومات املبينة في هذا التقرير تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة. كما نشجع املص

 من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث. 
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 المنشأ قواعد .1

  أفريقيا وجنوب السعودية العربية المملكة بين المنشأ قواعد 1.1

 املضادة واإلجراءات اإلغراق مكافحة إجراءات بها سُتطبق التي الكيفية وكذلك العام الجمركية الرسوم معدل البضائع منشأ يحدد

طبق التفضيلية غير  املنشأ قواعد أن حيث أفريقيا. جنوب إلى وارداتال على االستيراد تقييد وإجراءات
ُ
 العربية ةاململك من الواردات على ت

 نظر  السعودية،
ً
 البلدين. بين قائمة حرة تجارة اتفاقيات وجود لعدم ا

 دناه:أ املذكور  الرابط زيارة ُيرجى أفريقيا، بجنوب الخاصة الحرة التجارة اتفاقيات عن املعلومات من ملزيد

https://www.thedti.gov.za/trade_investment/ited_trade_agreement.jsp  
 

  1أفريقيا جنوب - التفضيلية غير المنشأ قواعد 1.2

  األكثر  الدول  مبدأ أفريقيا جنوب تطبق
ً
 قانون  وضع حيث السعودية. العربية اململكة من املستوردة البضائع ىعل (MFN) تفضيل

طبقة التفضيلية غير  املنشأ بقواعد يتعلق فيما التالية األحكام أفريقيا بجنوب الضرائبو  الجمارك
ُ
صنفة ل الدو  من الواردات على امل

ُ
 امل

  األكثر  الدول  باعتبارها
ً
 (:MFN) تفضيل

 وفق .1
ً
 وهي: أال  املنشأ، لقواعد أساسية دئمبا أربعة هناك للقانون، ا

 "منتج املنتج ُيعتبر  : بالكامل" "املنتجة البضائع مبدأ .أ
ً
 ميعج كانت وإذا محددة مقاطعة من منشأه كان إذا بالكامل" ا

ستخدمة املواد
ُ
 طعةمقا من بالكامل عليها ُمنتجة/ُمتحصل تعتبر  التي والبضائع املقاطعة. هذه من إنتاجه في امل

 2 هي: محددة

ستخلصة املعادن منتجات .1
ُ
  ؛البحر قاع من أو  األرض باطن من امل

  ؛الدولة في حصادها يجري  التي الخضراوات منتجات .2

ولد التي الحيوانات .3
ُ
  ؛الدولة في وتربى ت

  ؛الدولة في الحية الحيوانات من عليها الحصول  يجري  التي املنتجات .4

  ؛الدولة في األسماك صيد أو  الصيد خلل من عليها الحصول  يجري  التي املنتجات .5

 ةتابع سفن خلل من الدولة داخل والبحيرات األنهار  ومن البحار  من عليها الحصول  يجري  التي املنتجات .6

  ؛لةو للد

عة املنتجات .7 صنَّ
ُ
شار  املنتجات من حصرية وبصورة للدولة تابع مصنع في امل

ُ
 (4) فرعيةال الفقرة في إليها امل

  ؛أعله

ستخدمة املنتجات .8
ُ
 من املنتجات هذه جمع جرى  قد يكون  أن شريطة املواد، الستعادة امللئمة امل

  ؛الدولة داخل املستخدمين

  ؛الدولة داخل التصنيع عمليات من الناتجة واملخلفات الخردة .9

نتجة البضائع .10
ُ
  يلي: مما كل   أو  واحد من رئيسية بصورة أو  حصرية وبصورة الدولة داخل امل

                                                           
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 1
 )سادك( األفريقي الجنوب في التنمية مجموعة 2

https://www.thedti.gov.za/trade_investment/ited_trade_agreement.jsp
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شار  املنتجات .11
ُ
 ؛أعله (10و) (1) الفرعيتين الفقرتين في إليها امل

  املنتج: تصنيع في القيمة" "إضافة مبدأ .ب

نة دولة في ُمنشأ املنتج ُيعتبر    الدولة. تلك في املنتج قيمة من (%35) محددة مئوية نسبة إضافة حالة في معيَّ

 الجمركية: التعريفة تصنيف في التغيير  مبدأ .ج

 لنظاما )رموز  الجمركية تعريفته تصنيف على تغييرات حدثت قدو  للمعالجة، ةنتيج دولة في منشأ املنتج أن ُيقال 

  املنسق(.

  محددة: عملية اختبار  مبدأ .د

 من علىأ املنشأ( دولة باعتبارها تصنيفها يجري  )والتي للتحويل دولة آخر  في للمنتج املضافة القيمة تكون  أن يجب

 للتحويل. السابقة الدول  في املضافة القيمة

  البضائع. منشأ على كدليل للجمارك الوثائق تقديم نويتعيَّ  .2

 أفريقيا: جنوب في الجمركية السلطات إلى أعله املذكورة الشروط تلبية على كإثبات التالية الوثائق تقديم املستورد على يتعيَّن .3

عة املنشأ شهادة .أ
َّ
صول  حسب موق

ً
ر  جانب من األ ِّ

صد 
ُ
 املصدرة. بالدولة املختصة والسلطات امل

 وجدت. إن العبور  وبلد الوجهة وبلد املنشأ بلد إلى تشير  التي النقل وثائق .ب

 موضح العبور  بدولة الجمركية السلطات من شهادة على الحصول  يجب العبور، بلد وجود حالة في .ج
ً
 التفاصيل بها ا

 التالية:

 البضائع. مواصفات .1

 تحميلها. وإعادة املنتجات تفريغ تاريخ .2

ستخدمة. النقل وسائل .3
ُ
 امل

عت التي الشروط .4  العبور. بلد في املنتجات ليها وفًقا ُوضِّ

 :اإلنترنت متصفح على الرابط هذا ولصق نسخ ُيرجى ومتطلباته، املنشأ إثبات على الحصول  كيفية حول  املعلومات من ملزيد

-%20Preferential%20Rules%20of%20Origin%20-02%20-01-RO-http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/SC

%20External%20Guide.pdf  

 التجارية قيودال .2

 أفريقيا جنوب في التجارية قيودال 2.1

 الجمركية قيودال 2.1.1

 3الجمركية الرسوم 2.1.1.1

 فرض
ُ
 املحلية. السوق  لحماية 1964 لسنة 91 رقم لضرائبوا الجمارك قانون  بموجب املستوردة البضائع على الجمركية الرسوم ت

 حتسب
ُ
  املستوردة. البضائع قيمة من كنسبة الجمركية الرسوم وت

 فرض الرسوم من أنواع ثلثة ثمة أفريقيا، جنوب في
ُ
 املستوردة: البضائع على ت

                                                           
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 3

http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/SC-RO-01-02%20-%20Preferential%20Rules%20of%20Origin%20-%20External%20Guide.pdf
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/SC-RO-01-02%20-%20Preferential%20Rules%20of%20Origin%20-%20External%20Guide.pdf
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o كية.الجمر  الرسوم  

o املضادة. الجمركية والرسوم اإلغراق مكافحة رسوم 

o ضافة القيمة ضريبة
ُ
 (.VAT) امل

  أدناه: املذكور  الرابط زيارة ُيرجى الجمركية، الرسوم احتساب كيفية حول  املعلومات من ملزيد

Excise/Processing/Assessment/Pages/Duties.aspx-http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs  

 4المضادة الجمركية والرسوم اإلغراق مكافحة رسوم 2.1.1.2

 فرض
ُ
 كاليفت من أقل بأسعار  أفريقيا جنوب إلى املستوردة البضائع على: إما املضادة الجمركية والرسوم اإلغراق مكافحة رسوم ت

   التوالي. على أفريقيا جنوب حكومة من دعملل الخاضعة البضائع على أو  املحلية اإلنتاج

 االدعاءات، صحة ثبت وإذا مضادة إجراءات أو  اإلغراق مكافحة إجراءات لفرض لتحقيقات املستوردة البضائع هذه تخضع قد 

  الجمركية. للرسوم ستخضع البضائع هذه فإن

 حت
ُ
 املوحدة. الرسوم تعريفة أو  القيمية التعريفة أساس على الجمركية الرسوم سبت

 التالية: املعايير  على املنتجات أحد على املفروضة الرسوم نوع يعتمد  

o الجمارك. قيمة  

o .الكمية  

o الجمركية. التعريفة تصنيف  

 الحماية رسوم 2.1.1.3

 عة للشركات تهديد وجود تحديد حالة في ِّ
فرض معينة، منتجات الستيراد نتيجة املحلية املصن 

ُ
 ائعالبض على حماية رسوم ت

 5 املستوردة.

 الجمركي االتحاد خلل من حماية إجراءات اتخاذ لبدء الدولية التجارة إلدارة أفريقيا جنوب مفوضية إلى طلب تقديم يمكن 

  (.SACU) األفريقي للجنوب

 ر أم أنه حماية إجراءات اتخاذ ضرورة بشأن التحقيق أثبت إذا 
ً
 إيجابي ا

ً
طبق ،ا

ُ
 املنتجات على كمية قيود و/أو  جمركية رسوم ت

 املستوردة.

 أدناه: الرابط زيارة ُيرجى الحماية، رسوم حول  املعلومات من مزيد ملعرفة

ations.pdfRegul-http://www.itac.org.za/upload/Safeguard     

 6(VAT) الُمضافة القيمة ضريبة 2.1.1.4

 فرض
ُ
 أفريقيا. جنوب في والخدمات البضائع على (VAT) املضافة القيمة ضريبة ت

 حتسب
ُ
فرض املنتج تصنيع مراحل من مرحلة كل في املضافة القيمة ضريبة ت

ُ
 املنتجات. سعر  على بناء وت

                                                           
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 4

 الدولية التجارة إلدارة أفريقيا جنوب مفوضية 5

 
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 6

http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Processing/Assessment/Pages/Duties.aspx
http://www.itac.org.za/upload/Safeguard-Regulations.pdf
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 14 بنسبة مضافة قيمة ضريبة أفريقيا جنوب تفرض%.  

ضافة القيمة ضريبة حساب حول  املعلومات من زيدمل
ُ
 أدناه: املذكور  الرابط زيارة ُيرجى املستوردة، للسلع امل

http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Processing/Assessment/Pages/Duties.aspx  

 "(املستوردة؟ البضائع على املضافة ةالقيم ضريبة احتساب يتم "كيف عنوان تحت القسم إلى الرجوع ُيرجى)

 الجمركية غير قيودال 2.1.2

 استيرادها المحظور السلع 2.1.2.1

 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة تقوم (SARS) الجمارك قانون  من )أ( (8)113 القسم بموجب املحظورة البضائع بإدارة 

  .1964 لعام الضرائبو 

  قلدة والسلع األسلحة مثل منتجات استيراد ُيحظر
ُ
 أفريقيا. جنوب إلى وغيرها امل

 أدناه: املذكور  الرابط زيارة ُيرجى أفريقيا، جنوب تفرضها التي االستيراد على الحظر  إجراءات حول  املعلومات من ملزيد

goods.aspx-Restricted-and-Excise/Travellers/Pages/Prohibited-http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs   

 االستيراد على المفروضة القيود 2.1.2.2

 قيود  أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة وضعت لقد 
ً
نة منتجات استيراد على رقابية /ضوابطا  والنباتات األغذية مثل معيَّ

  البلد. إلى وغيرها الدوائية واملستحضرات والحيوانات

 نة شروط تلبية عند أفريقيا جنوب إلى قيود عليها املفروض املنتجات استيراد ويمكن  ذات الشهادات على والحصول  معيَّ

  املنتجات. بهذه الخاصة الصلة

 أدناه: املذكور  الرابط زيارة ُيرجى األفريقي، للجنوب الجمركي االتحاد إلى دخولها املحظور  املنتجات حول  املعلومات من ملزيد

goods.aspx-Restricted-and-Excise/Travellers/Pages/Prohibited-http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs   

  7االستيراد تصاريح 2.1.2.3

 يةالدول التجارة إدارة مفوضية من استيراد تصريح على الحصول  يجب أفريقيا، جنوب إلى املحظورة البضائع استيراد قبل 

(ITAC).  

 نة فئات ضمن تندرج التي السلع استيراد عند ستخدمة البضائع أو  الخردة أو  املخلفات أو  للرقابة الخاضعة )السلع معيَّ
ُ
 أو  امل

 وطنيةال والسلمة والبيئة والجودة الصحة لوائح متطلبات تلبي البضائع هذه أن من التأكد املستورد على يجب ثانية(، درجة

 استيراد. تصريح لىع للحصول  بطلب التقدم قبل

 املستورد يكون  أن يجب ذلك، على علوة  
ً
 أيض ُمسجل

ً
  أفريقيا. بجنوب (SARS) الضرائب مصلحة لدى ا

 8االستيراد حصص 2.1.2.4

 يلي: ما تتضمن والتي املنتجات من العديد على استيراد حصص أفريقيا جنوب تفرض 

                                                           
 أفريقيا جنوب حكومة 7
 األسترالية واالستثمار  التجارة هيئة أفريقيا، بجنوب الضرائب مصلحة 8

http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Processing/Assessment/Pages/Duties.aspx
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Travellers/Pages/Prohibited-and-Restricted-goods.aspx
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Travellers/Pages/Prohibited-and-Restricted-goods.aspx
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o املعالجة. غير  واملنتجات اللحوم منتجات 

o البترولية. اتواملنتج اآلفات مبيدات 

o الناقلة. والسيور  اإلطارات ذلك في بما األخرى  املطاط ومواد والراتينجات البلستيكية الخام املواد أنواع 

o الورقية. اللوحات 

o واآلالت. امللبس أنواع بعض 

o املعدنية. السبائك وبعض والفضة الذهب منتجات 

 حتسب
ُ
 وفق املنتجات هذه على الجمركية الرسوم ت

ً
 متوفر  املنتج كان إذا ،املثال سبيل فعلى نتجات.امل لتوافر  ا

ً
 عالية، ةبدرج ا

 تكون  فحينئذ منخفضة بدرجة متوفرة املنتجات كانت إذا أما مرتفعة الواردات على املفروضة الجمركية الرسوم تكون  فحينئذ

 منخفضة. السكر  واردات على املفروضة الجمركية الرسوم

 المعايير 2.1.2.5

 ريقياأف جنوب في املعايير  مكتب (SABS)  24 رقم )القانون  1945 لعام املعايير  قانون  أحكام أساس على تأسست قانونية هيئة هو 

 (.2008 لعام 8 رقم )القانون  2008 لعام املعايير  قانون  بموجب مهامه ويؤدي (1945 لسنة

 أفريقيا. جنوب أسواق في للمنتجات اللزمة املعايير  أفريقيا جنوب في املعايير  مكتب يضع 

 معيار  6861 املعايير  مكتب يمتلك الحالي، الوقت يف 
ً
 .ا

 أدناه: الروابط زيارة ُيرجى ،أفريقيا جنوب في املعايير  مكتب حول  املعلومات من ملزيد 

 SABS/Index.asp-https://www.sabs.co.za/About , https://www.sabs.co.za/standardss/standards_kf.asp  

  الدليل. هذا من 9 رقم الفضل في املعايير  اعتماد عملية حول  املعلومات من مزيد تتوفر  

 المطابقة وتقييم الفنية اللوائح 2.1.2.6

 اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية لجهةا (NRCS) ير توف عن املسؤول أفريقيا جنوب في املعايير  بمكتب التنظيمي القسم هي 

 محدد ُحكم أو  يئيةالب الحماية متطلبات أو  والسلمة بالصحة املعنية املعيار  ملتطلبات املطابقة تتطلب التي للمنتجات الفنية اللوائح

   للمعيار.

 وفق اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة تتأسس 
ً
 )القانون  اميةاإللز  للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة قانون  ألحكام ا

  اإللزامية(. للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة )قانون  (2008 لعام 5 رقم

 أفريقيا. جنوب إلى املستوردة تجاتاملن مطابقة بتقييم اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة تقوم 

 أدناه: املذكور  الرابط زيارة ُيرجى اإللزامية، للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة حول  املعلومات من ملزيد 

   http://www.nrcs.org.za/ 

 الدليل. هذا من 9.2 الفصل في املعايير  اعتماد عملية حول  املعلومات من مزيد 

 االعتماد 2.1.2.7

  ُأفريقيا جنوب في الوطني االعتماد جهاز  عدي (SANAS)  أفريقيا. جنوب في واالعتماد التفتيش هيئات اعتماد عن مسؤوال 

 منصوص و ه كما لتفتيشل خضعت التي الجهات العتماد اللزمة واللوائح بالقوانين أفريقيا جنوب في الوطني االعتماد جهاز  يلتزم 

  (.2006 لعام 19 رقم )القانون  الجيدة املختبرية واملمارسات املعايرة قانون  بموجب عليه

 أدناه: الرابط زيارة ُيرجى واالعتماد، أفريقيا جنوب في الوطني االعتماد جهاز  حول  املعلومات من مزيد ملعرفة  

https://www.sabs.co.za/About-SABS/Index.asp
https://www.sabs.co.za/standardss/standards_kf.asp
http://www.nrcs.org.za/
http://www.nrcs.org.za/
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                http://home.sanas.co.za/ 

 التعريفية الملصقات وضع 2.1.2.8

 1972 لعام واملطهرات التجميل ومستحضرات الغذائية املواد قانون  تحت لألغذية التعريفية امللصقات وضع متطلبات تندرج 

 أدناه: الرابط زيارة ُيرجى القانون، هذا عن املعلومات من ملزيد (.1972 لعام 54 رقم )القانون 

-http://www.nda.agric.za/vetweb/Legislation/Other%20acts/Act%20

54%20of%201972.pdf-tants%20Act%20Foodstuffs,%20Cosmetics%20and%20Disinfec  

 1965 لعام 101  رقم الصلة ذات واملواد األدوية قانون  تحت الدوائية للمستحضرات التعريفية امللصقات وضع متطلبات ندرجت. 

 :أدناه الرابط زيارة ُيرجى القانون، هذا عن املعلومات من ملزيد

 http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa101o1965rangnr510723/ . 

 وفق األخرى  املستوردة املنتجات على التعريفية امللصقات وضع يجب 
ً
 اإللزامية تللمواصفا الوطنية التنظيمية الجهة قانون  ألحكام ا

 :أدناه ابطالر  زيارة ُيرجى القانون، هذا عن املعلومات من ملزيد .2008 لعام

 http://www.saflii.org/za/legis/num_act/nrfcsa2008524.pdf . 

 لدليل.ا هذا في 10 رقم الفصل في التعريفية امللصقات وضع عن املعلومات من مزيد 

 9النباتية والصحة الصحة متطلبات 2.1.2.9

 لعام 36 رقم )القانون  1983 لعام الزراعية اآلفات قانون  تحت النباتية واملنتجات النباتات الستيراد النباتية الصحة متطلبات ندرجت 

1983.)   

  أفريقيا بجنوب النباتات لوقاية الوطنية املنظمة تعتبر (NPPOZA) إلى النباتية واملنتجات النباتات استيراد عن سؤولةامل الجهة 

  أفريقيا جنوب في املعايير  مكتب ويعتبر  ،أفريقيا جنوب
ً
 الغذائية. املنتجات استيراد عن مسؤوال

 جانب من الغذائية املنتجات الستيراد اللزمة الصحة متطلبات جميع تلبية يجب الغذائية، املنتجات استيراد قبل  ِّ
صد 

ُ
 يلزم الذي ر امل

ر. البلد في املعنية السلطات من املصادقة على وحصوله فحصه ِّ
صد 

ُ
  امل

 التجارية المعالجات .3

 10أفريقيا جنوب جانب من المتخذة التجارية المعالجات 3.1

 المضادة واإلجراءات اإلغراق مكافحة إجراءات 3.1.1

 دارةإ مفوضية تقومو  املضادة. ءاتواإلجرا اإلغراق مكافحة بإجراءات املعنية العاملية التجارة منظمة اتفاقية على أفريقيا جنوب وقعت

 منظمة أفريقيا بجنوب الدولية التجارة إدارة مفوضية اإلغراق. مكافحة إجراءات بشأن تحقيقاتب (ITAC) أفريقيا بجنوب الدولية التجارة

  ة.الدولي التجارة إدارة قانون  أو  (2002 لعام 71 رقم )القانون  2002 لعام الدولية التجارة إدارة قانون  بموجب

 للمستوردين يمكن التحقيقات، إثبات وبعد إجرائه. بدء تاريخ من أشهر  10 املتوسط في اإلغراق مكافحة تحقيق إجراء يستغرق  أن ويمكن

 ا.إلغائه أو  مناسبة جمركية رسوم فرض يجب كان إذا وما الناتج الضرر  ومدى اإلغراق، مستويات فحص إلعادة الفحص بمراجعة املطالبة

                                                           
 أفريقيا جنوب حكومة 9

 أفريقيا بجنوب الدولية التجارة إدارة مفوضية  10

http://home.sanas.co.za/
http://home.sanas.co.za/
http://www.nda.agric.za/vetweb/Legislation/Other%20acts/Act%20-%20Foodstuffs,%20Cosmetics%20and%20Disinfectants%20Act-54%20of%201972.pdf
http://www.nda.agric.za/vetweb/Legislation/Other%20acts/Act%20-%20Foodstuffs,%20Cosmetics%20and%20Disinfectants%20Act-54%20of%201972.pdf
http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa101o1965rangnr510723/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/nrfcsa2008524.pdf
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 ووفق سنوات. خمس ملدة املضادة الجمركية والرسوم اإلغراق مكافحة رسوم فرض يتم املراجعات، من اءاالنته وبعد
ً
 مكني للتشريعات، ا

  11يلي: فيما مناقشته جرى  حسبما املراجعات من مختلفة أنواع   إجراء طلب للمستوردين

 (Sunset) ست صن مراجعات

  ال. أم الرسوم هذه لحذف إمكانية هناك كان إذا ما لتحديد مراجعة إجراء املطالبة الطلب ملقدم يمكن

 (interim) املؤقتة املراجعات

 هذه اءإجر  طلب ويمكن مطبقة. اإلغراق مكافحة إجراءات فيها تكون  التي الفترة خلل مراجعة بإجراء املطالبة كذلك الطلب ملقدم يمكنو 

 األصلي. شكلها في املفروضة الرسوم أو  راءاتاإلج ولتقليل اإلغراق هامش في تغيير  بوجود لإلخطار  املراجعة

  circumvention)-(Antiالتحايل مكافحة مراجعات

  املضادة. الرسوم أو  اإلغراق ملكافحة الجمركية الرسوم على وااللتفاف التحايل يجري  كان إذا مما للتحقق مراجعة إجراء طلب يمكن

 Shipper) (New الجديدة الشحن شركة مراجعات

ر ا كان إذا ِّ
 جديد ملصد 

ً
ر  بلد تقم ولم بالسوق  ا ِّ

صد 
ُ
 الطلب قدممل يمكن فإنه األصلية، التحقيقات فترة خلل أفريقيا لجنوب بالتصدير  امل

 أفريقيا. جنوب أسواق إلغراق املستوردة الجديدة املنتجات تكون  أال  ضمان في املراجعة من الغرض ويتمثل مراجعة. بإجراء املطالبة

  الحماية إجراءات 3.1.2

  
ُ
  معينة. منتجات من الواردات في املفاجئة الزيادة عن الناجمة األضرار  من املحلية الصناعات لحماية الحماية إجراءات طبقت

 2002 لعام الدولية التجارة إدارة قانون  من 59 القسم تحت أفريقيا جنوب في الحماية إجراءات لفرض اللزمة اللوائح تندرج 

 (.2002 لعام 71 رقم )القانون 

 وفق الحماية إجراءات بشأن التحقيقات تقص ي جري ي 
ً
 )القانون  2002 لعام الدولية التجارة إدارة قانون  من 26و 16 للقسمين ا

 (.2002 لعام 71 رقم

 مناسبة حماية إجراءات وضع يمكن،  
ً
  املدة. منتصف في مراجعتها ويمكن أقص ى بحد سنوات أربعة ملدة للتشريعات، وفقا

 أدناه: الرابط زيارة ُيرجى الحماية، رسوم حول  وماتاملعل من مزيد ملعرفة

Regulations.pdf-http://www.itac.org.za/upload/Safeguard     

 أفريقيا جنوب في الرئيسية الموانئ .4

 12أفريقيا جنوب في الرئيسية الموانئ 4.1

 هي "ترانسنيت" للموانئ الوطنية الجهة و  كم. 2954 طوله البالغ الساحل خط امتداد على تجارية بحرية موانئ 8 أفريقيا وبجن تمتلك

 .أفريقيا جنوب في تجارية بحرية موانئ 8 في البحرية الخدمات وتوفر  للموانئ التحتية البنية بتطوير  تقوم للدولة مملوكة مؤسسة

 "ترانسنيت" وانئللم الوطنية الجهة تديرها التي الرئيسية لموانئل اإللكتروني واملوقع املتداولة املنتجات ثلم األساسية املعلومات تتلخص

  أدناه:  الجدول  في

 

                                                           
 يقياأفر  بجنوب الدولية التجارة إدارة مفوضية  11
 "ترانسنيت" للموانئ الوطنية الهيئة 12

http://www.itac.org.za/upload/Safeguard-Regulations.pdf
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 أفريقيا جنوب في املوانئ :1 الجدول 

 اإللكتروني املوقع املتداولة البضائع امليناء

 خليج ميناء

 يتشاردزر 

 الخام، والحديد الحديد وسبائك الغابات، منتجات

 الكوك وفحم والجرانيت والصلب الثقيلة واملصاعد

 ائعوالبض السائلة السائبة والبضائع والفحم، القاري،

 13العامة

http://www.transnetnationalportsauthorit

y.net/OurPorts/RichardsBay/Pages/Overvi

ew.aspx 

 ديربان ميناء

 اتومنتج املنغنيز  وخام والحديد املنغنيز  من السبائك

 والحاويات األخشاب ومنتجات الورقية واملنتجات الذرة

 والقوارب والطائرات والسيارات الغذائية واملنتجات

 14الغرانيت ومنتجات الصلب جاتومنت

http://www.transnetnationalportsauthorit

y.net/OurPorts/Durban/Pages/Overview.a

spx 

 لندن شرق  ميناء
 واألخشاب األرز و  والسكر  واملنسوجات الفوالذ خردة

 والكيماويات. والسيارات املركبات ومكونات

http://www.transnetnationalportsauthorit

y.net/OurPorts/East%20London/Pages/O

verview.aspx 

 .الحاويات نكورا ميناء

http://www.transnetnationalportsauthorit

y.net/OurPorts/Ngqura/Pages/Overview.a

spx 

 إليزابيث بورت

 وخردة والصلب الفواكه ]مثل السائبة البضائع

 واألسماك الخام والحديد الحديد وسبائك لبالص

 .والسيارات والحاويات األسماك ومنتجات

http://www.transnetnationalportsauthorit

Pages/y.net/OurPorts/Port%20Elizabeth/

Overview.aspx 

 خليج ميناء

 موسيل
 .واألسماك السائبة البضائع

http://www.transnetnationalportsauthorit

y.net/OurPorts/Mossel%20Bay/Pages/Ov

erview.aspx 

 تاون  كيب ميناء

 عباد وكريات الصويا وفول  الصودا ورماد األسمدة

 يف املعبأة والبضائع واألسمنت والذرة والقمح الشمس

 .حاويات

horithttp://www.transnetnationalportsaut

y.net/OurPorts/Cape%20Town/Pages/Ov

erview.aspx 

                                                           
 "ترانسنيت" للموانئ الوطنية الهيئة 13
 ديربان ميناء 14

http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/RichardsBay/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/RichardsBay/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/RichardsBay/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Durban/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Durban/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Durban/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/East%20London/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/East%20London/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/East%20London/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Ngqura/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Ngqura/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Ngqura/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Port%20Elizabeth/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Port%20Elizabeth/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Port%20Elizabeth/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Mossel%20Bay/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Mossel%20Bay/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Mossel%20Bay/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Cape%20Town/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Cape%20Town/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Cape%20Town/Pages/Overview.aspx


 

 

14 

 سالدانها ميناء
 وفحم الخام، والحديد الصلب ولفائف املعادن

 الحديد. وخام الكوك وفحم األنثراسايت

transnetnationalportsauthorithttp://www.

y.net/OurPorts/Saldanha/Pages/Overview

.aspx 

 

 "ترانسنيت": للموانئ الوطنية الجهة تديرها التي الرئيسية املوانئ أدناه 1 الشكل في يظهر 

 

  أفريقيا بجنوب ئيسيةالر  املوانئ خريطة :1 الشكل

 أفريقيا جنوب في الداخلية األسواق أهم إلى الوصول 4.2

 أفريقيا جنوب في الرئيسية المدن إلى الوصول 4.2.1

 وفق
ً
 وفيرينجينغ. يثإليزاب وبورت وبريتوريا وديربان )العاصمة( تاون  وكيب جوهانسبيرج هي الرئيسية املدن فإن املركزية، املعلومات لهيئة ا

 أدناه:  الجدول  في املذكورة املدن إلى واملسافة ميناء أقرب حول  املعلومات من بمزيد ملخص يوجد

 

 

 

 

http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Saldanha/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Saldanha/Pages/Overview.aspx
http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Saldanha/Pages/Overview.aspx
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 أفريقيا جنوب في الرئيسية املدن إلى الوصول  :2 الجدول 

 ميناء أقرب الرئيسية املدن
 من املسافة

 )كم(* امليناء

 إلى امليناء من النقل وسائل

 ينةاملد

 السكك

 الحديدية
 البري  الطريق

   580 ديربان ميناء جوهانسبيرج

   املدينة نفس تاون  كيب ميناء تاون  كيب

   املدينة نفس ديربان ميناء ديربان

   621  ديربان ميناء بريتوريا

 - - املدينة نفس إليزابيث بورت إليزابيث بورت

   547 ديربان ميناء فيرينجينغ

  maps.google.com موقع باستخدام املسافات احتساب *تم

 15الداخلية النهائية المحطات 4.2.2

 للشحن الحديدية السكك وتعد (.TFR) "ترانسنيت" للشحن الحديدية السكك وتديرها تمتلكها أفريقيا جنوب في الداخلية النهائية املحطات

 جزء "ترانسنيت"
ً
 طرفية حطاتم أفريقيا جنوب تمتلك كما أفريقيا. جنوب في الرئيسية الحاويات شركات مع وتتعاون  "ترانسنيت" هيئة من ا

  البضائع ملناولة ثانوية
ُ
 في ملوجودةا الثانوية البضائع مناولة ومستودعات الداخلية النهائية املحطات وتعمل الدولة. في التجارة من سهلت

 رئيسية طرفية محطات 6 "ترانسنيت" للشحن الحديدية السكك تمتلك أفريقيا. جنوب في البضائع حركة تسهيل على الرئيسية األسواق

 السائبة. املرور  وحركة والسيارات الحاويات بمناولة تقوم ثانوي  بضائع مناولة مستودع 19و

 أدناه:   الجدول  في ملخصة الثانوية واملستودعات الرئيسية الداخلية النهائية املحطات

 

 

 

                                                           
 ترانسنيت 15
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 أفريقيا جنوب في الداخلية النهائية املحطات حول  معلومات :3 الجدول 

 النهائية املحطات

 الداخلية
 الثانوية املستودعات

 ديب سيتي
  أيستكون 

  كازكون 

 بيلكون 

 سالدانها 

  أشتون 

  دالكون 

 بارتي ديل
 لندن إيست 

 جورج 

 بريتكون 

 فاالبوروا 

 بنك ويت 

 بيتسبيرج 

 نيلسبرويت 

 يتيفر  بيت 

 نيوكاسيل  هيد باي

 بلومفونتين

 كيمبيرلي 

 ماسيرو 

 آر دي 

 كرونستاد 

 كاكماس 

 بيتلهيم 

 

 الداخلية النهائية المحطات في الُمقدمة الخدمات 4.2.2.1

قدم الحديدية، السكك خدمات إلى إضافة
ُ
 الداخلية: املحطات في التالية الخدمات ت

 واإلدارية. املادية الفحص عمليات إجراء 

 النهائية. املحطات في التبادل منطقة في اوياتالح قبول/تسليم 

 على هاوضع أو  من رفعها يمكن أو  نقل شركة إلى أو  من تفريغها أو  الحاويات تحميل يمكن ؛الداخلية باملحطات التبادل مناطق في 

 الحديدية. السكك خط نهاية في حديدية سكك قطار  عربة
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 والرص. الحديدية السكك خط نهاية أو  التبادل منطقة بين النقل وسائل 

 الرص/التنزيل. خدمات 

 الحاويات. أو  البضائع ملناولة للحاويات متحرك قنطري  مرفاع و/أو  رافعة استخدام يمكن 

 املنشأ/الوجهة. البلدان من/إلى الحاويات نقل يمكن 

 التخزين. خدمات تقديم 

 السعودية العربية المملكة في المستخدمة الشحن خطوط 4.3

 16أفريقيا جنوب إلى السعودية العربية المملكة من االنتظار فترةو الرئيسية الشحن خطوط 4.3.1

 في ئاملوان إلى السعودية العربية اململكة في الرئيسية املوانئ من البحري  النقل خدمات النطاق واسعة الشحن خطوط من العديد تقدم

 ووفق أفريقيا. جنوب
ً
 موانئ عدت الجبيل وميناء عبدهللا امللك وميناء دالعزيز عب لكامل وميناء جدة ميناء فإن سكيب"، "الين البحث ملحرك ا

 أفريقيا. جنوب إلى املتجهة الشحن لسفن السعودية العربية اململكة في الوحيدة االتصال

 أفريقيا جنوب إلى السعودية العربية اململكة من الرئيسية الشحن خطوط :4 الجدول 

 االنتظار فترة

 )أيام(
 ن تاو  كيب ميناء ديربان ميناء

20-14 جدة ميناء  23-99  

87-24  )الدمام( عبدالعزيز  امللك ميناء  29-92  

64-32 عبدهللا امللك ميناء  68 

72-23 الجبيل ميناء  59-67  

 17أفريقيا وجنوب السعودية العربية المملكة بين الرئيسية المسارات أسعار 4.3.2

 راتالتقدي أن ملحظة ُيرجى أدناه. الجدول  في أفريقيا جنوب وانئم إلى السعودية العربية اململكة موانئ من الشحن تكاليف تقدير  تم

  في توفيرها يتم التي االفتراضات بعض على استندت

 .worldfreightrates.com/en/freighthttp//: باستخدام الشحن تكاليف تقديرات تمت قدو  .5 الجدول 

 

                                                           
 سكيب الين 16
 العاملية الشحن أسعار  17

http://worldfreightrates.com/en/freight
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 أفريقيا جنوب إلى السعودية العربية اململكة من الرئيسية الشحن لخطوط الشحن تكلفة تقديرات :5 الجدول 

 اللوجستية للخدمات لرئيسيةا التسهيالت .5

 18أفريقيا جنوب في الخاصة االقتصادية المناطق 5.1

 ووفق .2014 لعام 16 رقم الخاصة. االقتصادية املناطق قانون  بموجب أفريقيا جنوب في (SEZ) الخاصة االقتصادية املناطق تأسست
ً
 ا

  التالية: الفئات ضمن أو  املنتج مواصفات أو  لقطاعا مواصفات أساس على الخاصة االقتصادية املناطق إنشاء يمكن القانون، لهذا

 الصناعية التنمية منطقة

 ملضافةا القيمة ذات التصنيعية والخدمات القطاعات في واألجنبية املحلية االستثمارات جذب بهدف الصناعية التنمية مناطق تأسست

 التصدير. نحو  واملوجهة

 

 

                                                           
 والصناعة التجارة وزارة 18

 تاون  كيب ميناء ديربان ميناء أفريقيا جنوب في املوانئ

 يةالعرب اململكة في املوانئ

 السعودية
 سعودي(* )ريال  الشحن تكلفة

450,15-820,10 جدة ءمينا  710,10-400,15  

950,11-315,8  عبدالعزيز  امللك ميناء  650,8-210,12  

  - -  عبدهللا امللك ميناء

950,11-315,8 الجبيل ميناء  500,8-210,12  

 التكلفة: *افتراضات

 املحيط هي املختارة الشحن طريقة (1

  التكاليف تقدير  جرى  (2
 
 العاملي الشحن أسعار  ساسأ على املتاحة القطاعات إلى استنادا

 سعودي( ريال 375.000) أمريكي دوالر  100.000 عند املحسوبة املنتجات جميع قيمة تسعير  جرى  (3

 قدم 40 سعة وحاويات الكامل الحاوية حمل اختيار  تم (4
 
 ا

 التأمين( أو  )املخاطر  اإلضافية الرسوم من أي اختيار  يجر  لم (5

 .تقريبي تقدير  هي النقل تكلفة (6
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 الحر امليناء

 معالجتها أو  تعبئتها وإعادة املستوردة البضائع تخزين يمكن حيث الخاصة االقتصادية املناطق داخل جودةمو  منطقة عن عبارة الحر  امليناء

 الجمركية. االستيراد إلجراءات البضائع تخضع ولكن

 

 الحرة التجارة مناطق

 تصديرها زمواملعت الخاصة قتصاديةاال املناطق داخل قيمة لها أضيفت التي للبضائع والتوزيع التخزين مرافق الحرة التجارة منطقة توفر 

 الحق. وقت في

 

 القطاع تنمية منطقة

 خدماتوال والحوافز  التحتية البنية مثل محددة صناعية تسهيلت تقديم خلل من صناعة مجال أو  محدد قطاع تنمية على تركز  منطقة هي

 التصدير. لسوق  رئيسية بصورة والتجارية الفنية

 الخاصة االقتصادية المناطق في بالتجارة الصلة ذات األساسية الحوافز 5.1.1

 عدد الخاصة االقتصادية املناطق تقدم
ً
 تتضمن: والتي الدولية التنافسية وزيادة (FDI) املباشر  األجنبي االستثمار  لجذب الحوافز  من ا

 %15 بنسبة تفضيلية شركات ضريبة تعريفة

 وفق تفضيلية ضريبية تعريفة على للحصول  مؤهلة الخاصة االقتصادية املناطق في أنشئت التي املؤسسة تعد
ً
 قانون  من (4)24 للقسم ا

 فوفق الخاصة. االقتصادية املناطق
ً
 االقتصادية املناطق في تأسست التي الشركات تستحق ،1962 لسنة 58 رقم الدخل ضريبة لقانون  ا

 ضريبي إعفاءً  الخاصة
ً
 مخفض. شركات دخل ضريبة سعر  أو  ا

 البناء إعفاء

 وفق
ً
 الحصول  تستحق قد الخاصة االقتصادية املنطقة داخل العاملة الشركات فإن الخاصة، االقتصادية املناطق قانون  من 1 للقسم ا

 املتطلبات. بموجب بناء إعفاء على

 التوظيف حافز 

 )القانون  0132 لعام التوظيف ضريبة حوافز  قانون  بموجب الخاصة االقتصادية املنطقة في العاملة للشركات التوظيف ضريبة حافز  ُيقدم

 (.2013 لعام 26 رقم

 للجمارك الخاضعة املنطقة

 وفق
ً
 91 رقم )القانون  1964 لعام الضرائبو  الجمارك وقانون  (،1991 لعام 89 رقم )القانون  1991 لعام املضافة القيمة ضريبة لقانون  ا

 رقم )القانون  2014 لعام الجمارك على الرقابة وقانون  (2014 لعام 30 رقم )القانون  2014 لعام الجمركية الرسوم وقانون  (،1964 لسنة

 .الضريبية اإلعفاءات من العديد على الحصول  للجمارك خاضعة خاصة اقتصادية منطقة في العاملة الشركات تستحق ،(20149 لعام 31

12I الضريبي اإلعفاء  

 وغير  دةجدي تصنيع أصول  سوى  تستخدم وال  ةجديد صناعية شركات تؤسس التي جديدة مجاالت في االستثمارات ذات للشركات بالنسبة

 للمشروعات تحديثات أو  توسعات تجرى  حيث جديد إنتاج نشاط إلطلق الحالية اإلنتاج مرافق في االستثمارات وكذلك مستخدمة

قدم القائمة، الصناعية
ُ
قدم الضريبية الحوافز  ت

ُ
 تدريب.وال املال رأس استثمار  من لكل الدعم عمليات مثل األخرى  الحوافز  عروض الدولة وت

قدمة الحوافز  حول  املعلومات من ملزيد
ُ
  التالي: الرابط زيارة ُيرجى أفريقيا، جنوب في الخاصة االقتصادية املناطق في امل

http://www.thedti.gov.za/industrial_development/docs/SEZ_Guide.pdf  

http://www.thedti.gov.za/industrial_development/docs/SEZ_Guide.pdf
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 أفريقيا جنوب في الموانئ في المقدمة التخزين خدمات / مرافق 5.2

 التخزين خدمات / مرافق أنواع 5.2.1

 المستودعات أنواع 5.2.1.1

 19بالجمارك المحتجزة البضائع مستودعات 5.2.1.1.1

 تودعاتاملس هذه فإن ذلك، ومع .الضرائب سلطات جانب من للرقابة بالجمارك املحتجزة البضائع مستودعات في املخزنة البضائع تخضع

 الجمارك، إلى هادفع يلزم التي الجمركية الرسوم تأجيل املالك أو  للمستورد يمكن الدولة، إلى البضائع استيراد فبعد للجمارك. مملوكة ليست

ن بالجمارك. املحتجزة البضائع مستودعات في البضائع تخزين يمكن الرسوم سداد يتم وحتى  الرسوم جميع بسداد ورداملست قيام يتعيَّ

 املستودع. في نعامي إلى تصل ملدة البضائع تخزين ويمكن بالجمارك. املحتجزة البضائع مستودعات من البضائع إزالة قبل بالواردات املتعلقة

 20الرسوم مخفضة المخازن 5.2.1.1.2

 بضائعال سوى  تخزين يمكن ال  ذلك، ومع الرسوم. مخفضة املخازن  في الجمارك إشراف تحت املستوردة البضائع تخزين للمستورد يمكن

  الرسوم. مخفضة املخازن  هذه في الرسوم بخفض الخاصة 6و 4و 3 الجداول  أحكام بموجب استيرادها يتم التي

  بالدولة الخاصة المستودعات 5.2.1.1.3

 أو  وكةاملتر أو  هاعن املصرح غير  البضائع تخزين يتم حيث البضائع. لحفظ الدولة توفرها مستودعات هي بالدولة الخاصة املستودعات

 يمكن ك،الجمار  متطلبات لجميع املستورد تلبية وبعد املضافة. القيمة ضريبة أو  الرسوم تحصل لضمان املستودعات هذه في املحتجزة

 ءدب املمنوحة الفترة بعد عام مزاد خلل من عنها املصرح غير  املستوردة البضائع بيع ويجوز  املستودع. إيجار  إيصال مع البضائع جمع
ً
 من ا

  بالدولة. الخاصة املستودعات في البضائع تخزين تاريخ

  أدناه: الرابط زيارة ُيرجى املوانئ، مختلف في املتوفرة التخزين مرافق حول  التفاصيل من ملزيد

ortsauthority.net/Pages/default.aspxhttp://www.transnetnationalp  

 التخزين تكاليف 5.2.2

  التخزين. ومكان البضائع تخزين أيام وعدد الحاوية نوع على أفريقيا جنوب في التخزين تكاليف تعتمد

  أدناه: الرابط زيارة ُيرجى التخزين، تكاليف عن املعلومات من ملزيد

6307bc2a4cf9-9097-4190-d97b-https://www.msc.com/getattachment/1efc0d15  

 الشاملة االستيراد عملية .6
 21 الشاملة االستيراد عملية 6.1

 وفق 
ً
  التالية: لألغراض أفريقيا جنوب إلى البضائع استيراد يمكن أفريقيا، بجنوب الضرائب ملصلحة ا

o الدولة. إلى مباشرة املنتجات دخول  يمكن حيث املنزلي للستهلك 

                                                           
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 19
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 20
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 21

http://www.transnetnationalportsauthority.net/Pages/default.aspx
https://www.msc.com/getattachment/1efc0d15-d97b-4190-9097-6307bc2a4cf9
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o املنتج تصدير  إعادة سيجري  أو  بعد تسدد لم الرسوم تكون  حيث التخزين 

o  األفريقي للجنوب الجمركي االتحاد حدود خلل من أو  الدولة داخل إما البضائع نقل يمكن حيث العبور. 

o حيث املؤقت السماح  
ُ
 الحق والتصدير  التصنيع ألغراض البضائع ستوردت

ً
 .ا

 

 االستيراد قبل ما إجراءات األولى: املرحلة

ن االستيراد عملية تسبق إجراءات هناك   من راداستي تصريح على الحصول  املستورد على يجب حيث البضائع. وصول  قبل إجراؤها ويتعي 

 .قبل من تصريح على حصل قد يكن لم إذا هذا للرقابة، الخاضعة ئعالبضا الستيراد (ITAC) أفريقيا بجنوب الدولية التجارة إدارة مفوضية

 أدناه: الرابط زيارة ُيرجى استيراد، تصريح على الحصول  كيفية عن املعلومات من ملزيد

ol.pdfhttp://www.itac.org.za/upload/ImportExportContr.  

 

 العملية مراحل من مرحلة = أفريقيا جنوب – الشاملة االستيراد عملية :2 الشكل

  العميل/املستورد

 البحرية املوانئ عبر  االستيراد لعملية توضيحي شكل

 إجراءات
 االستيراد قبل ما

 
 السفن وصول    

 نظام في الجمركي اإلقرار  تسجيل

 اإللكتروني البيانات تبادل
 

 الخدمات

 والنقل تيةاللوجس
 

  ناءباملي الجمركي التخليص
 ودفع التسليم ساحة

  الجمركية الرسوم

1 2 3 

4 5 6 

7 

 زول
 زول دوان

 دوان

http://www.itac.org.za/upload/ImportExportControl.pdf
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 السفينة وصول  الثانية: املرحلة

 البضائع إلدارة آلليا النظام إلى اإللكتروني البيانات تبادل نظام بتنسيق املستوردة للبضائع استيراد بيان ُيقدم للميناء، السفينة دخول  فور 

(ACM) فرغ 22 .البضائع ناقل أو  الحاوية مشغل خلل من
ُ
 بالجمارك. املحتجزة البضائع مستودع في السفينة من البضائع وت

 

 اإللكتروني البيانات تبادل نظام في الجمركي اإلقرار  تسجيل الثالثة: املرحلة

 مكتب إلى اإللكتروني البيانات تبادل نظام عبر  الجمركي للتخليص املطلوبة الوثائق ويقدم (SAD) الجمركي اإلقرار  املستورد/الوكيل يكمل

 يوم 14 غضون  في اللزمة واملعلومات يلي( فيما مناقشتها تمسي) املطلوبة الوثائق تقديم ويجب  الجمارك.
ً
 إلى السفينة دخول  وقت من ا

  امليناء.

 

  بامليناء الجمركي التخليص الرابعة: املرحلة

م البضائع إقرار  ُيقبل املستورد/الوكيل، خلل من الجمركي اإلقرار  تسجيل بعد  ملستوردةا البضائع تفحص الناتجة. الوثائق مقابل ويقيَّ

حتسب عينات. على الحصول  ويجري  بالجمارك املحتجزة البضائع مستودعات في املسؤولة الحكومية اإلدارات خلل من
ُ
 جمركيةال الرسوم ت

  الجمركي. اإلقرار  نموذج في املقدمة املعلومات على بناء املضافة مةالقي وضريبة

 

 الجمركية الرسوم ودفع التسليم ساحة الخامسة: املرحلة

خزن  الجمارك، إجراءات إنهاء بعد
ُ
صرح البضائع ت

ُ
 مركيةالج الرسوم املستورد يدفع بالجمارك. املحتجزة البضائع مستودعات في عنها امل

 إلكتروني ضافةامل القيمة وضريبة
ً
 من ملستوردةا البضائع عن ويفرج أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة فرع مكتب في أو  مخصص بنك في ،ا

 بالجمارك. املحتجزة البضائع مستودع

 

 والنقل اللوجستية الخدمات السادسة: املرحلة

 مستودعه. إلى ماركبالج املحتجزة البضائع مستودع من البضائع ونقل اللوجستية للخدمات املستورد يرتب

 

 العميل / املستورد السابعة: رحلةامل

 املستوردة. البضائع العميل / املستورد يستلم
 

 23الجمركي التخليص عملية 6.2

 في لجمركيا التخليص عملية توضيح تم والرقابة. الجمركي للتخليص أفريقيا بجنوب الجمركية الحدود تعبر  التي البضائع جميع تخضع

 .أدناه 3 الشكل

 الوثائق تقديم قبل األولى: املرحلة

 إلى (EDI) اإللكتروني البيانات تبادل نظام تنسيق في وُيقدم ذلك.( وغير  الطيران خطوط )السفينة، البيان البضاعة ناقل يسجل .1

 .السفينة وصول  بعد ساعة 72 غضون  في (ACM) البضائع إلدارة اآللي النظام

صدر  املستورد يكون  أن يجب .2
ُ
ن .24أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة لدى مسجلين وامل  تصريح على الحصول  املستورد على يتعيَّ

  املعنية. الحكومية الجهات من أفريقيا جنوب إلى للرقابة الخاضعة البضائع الستيراد

                                                           
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة22
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 23
 أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة 24
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 اإللكتروني البيانات تبادل نظام في الجمركي اإلقرار  تسجيل الثانية: املرحلة

  املستوردة. للبضائع الجمركي للتخليص اللزمة املطلوبة الوثائق جميع على الجمارك املستورد/وكيل يحصل .1

 مكتب ىإل البضائع بشأن الفني والوصف املطلوبة املعلومات جميع يتضمن الذي الجمركي اإلقرار  الجمارك املستورد/وكيل يقدم .2

 إلكتروني الجمارك
ً
 اإللكتروني. البيانات تبادل نظام عبر  ا

  

   الوثائق مراجعة الثالثة: املرحلة

 تخصيص تمي قبولها، وبعد التفاصيل. جميع تقديم حالة في وقبولها الوثائق مراجعة يتم الجمارك، إلى والوثائق الجمركي اإلقرار  تقديم بعد

 جمركي. إقرار  رقم

 

 الجمركية الرسوم وتقييم املستوردة البضائع فحص الرابعة: املرحلة

 كلي البضائع بفحص املختصة الحكومية الجهة من مفتش يقوم للمراقبة، الخاضعة للبضائع بالنسبة .1
ً
 وجزئي ا

ً
 الجمارك ودعمست في ا

  االستيراد. تصريح جانب إلى

نات على الحصول  ويجري  .2 ِّ
 األمر. لزم إذا البضائع من عي 

حتسب .3
ُ
 وفق ضافةامل القيمة وضريبة الجمركية الرسوم ت

ً
قدمة. للتفاصيل ا

ُ
 امل

 

 أفريقيا جنوب - الجمركي صالتخلي عملية :3 الشكل العملية مراحل من مرحلة =

 
 الوثائق تقديم قبل

  كيالجمر  اإلقرار  تسجيل
 اإللكتروني البيانات تبادل نظام في

 

 الوثائق مراجعة
 

 التسلم إيصال استالم
 الرسمي

 

 
 املستوردة البضائع فحص

 

 عن الجمركية الرسوم دفع
 املستوردة البضائع

 

$ 

 الجمركي التخليص لعملية توضيحي شكل

1 2 3 

4 5 6 
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 اإللكتروني البيانات تبادل نظام عبر  املستوردة البضائع عن الجمركية الرسوم دفع الخامسة: املرحلة

 إلكتروني املضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم املستورد يدفع
ً
ن بنك في أو  اإللكتروني البيانات تبادل نظام عبر  ا  مكتب فرع في و أ معيَّ

  أفريقيا. بجنوب الضرائب لحةمص

 

 البضائع عن اإلفراج السادسة: املرحلة

 إلقرار ا ُيختم البضائع، عن اإلفراج بعد  املستوردة. البضائع عن ُيفرج الجمارك، من اإللكتروني البيانات تبادل نظام رسالة تلقي فور 

 ريقياأف بجنوب الضرائب مصلحة شعار  يحمل إلكتروني مركيج إفراج إخطار  ُيعد  الجمركي. التخليص عملية باكتمال لإلخطار  الجمركي

 ومكتوب
ً
 .25لغات بعدة أفريقيا" بجنوب الضرائب حةل"مص الكلمات عليه ا

 26 الشاملة االستيراد عملية وتكلفة االنتظار فترة 6.3

 وفق
ً
 :أدناه  الجدول  في يةالقياس البضائع بشحنات يتعلق فيما االستيرادب املرتبطين والتكلفة الوقت ُحدد الدولي، للبنك ا

 أفريقيا جنوب - الشاملة االستيراد عملية وتكلفة االنتظار  رةتف :6 الجدول 

 الرقم

 التسلسلي
 االستيراد إجراءات

 االنتظار فترة

 )ساعات(

 التكلفة

 سعودي( )ريال

 800 36 الوثائق إعداد 1

470,2 144 الجمركي يصوالتخل الفحص عمليات 2  

270,3 180 اإلجمالي:  

 الرئيسية االستيراد وثائق .7

 الرئيسية االستيراد وثائقل ملخص جدول 7.1

 27اإللزامية الوثائق 7.1.1

 أفريقيا. جنوب إلى البضائع الستيراد مطلوبة إلزامية وثائق سبع هناك

 

 

 

 

                                                           
 األوروبية املفوضية 25
 األعمال نشاط ممارسة 26
 األعمال نشاط ممارسة 27
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 أفريقيا جنوب - لالستيراد اإللزامية الوثائق :7 الجدول 

  الوثيقة #
ُ
قدم من قدمت

ُ
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 إلى ت

1 
 الجوي  الشحن بوليصة

 الشحن بوليصة / األصلية

 شركة

 الشحن
          الجمارك

ر  تجارية فاتورة 2 ِّ
صد 

ُ
          الجمارك امل

3 
 الجمركي االستيراد إقرار 

(500 SAD) 
          الجمارك املستورد

ر عبئةالت قائمة 4 ِّ
صد 

ُ
          الجمارك امل

5 
 أمر  السفينة/ إرساء رسوم

 البضائع رسوم

 شركة

 الشحن
          الجمارك

ر املنشأ شهادة 6 ِّ
صد 

ُ
          الجمارك امل

 التبادل في التحكم وثائق 7
 بنك

ر ِّ
صد 

ُ
 امل

          الجمارك

 ملحظة:

 والتغليف, التعبئة - 4 الغذائية, املنتجات - 3 والبوليمرات, الكيماويات - 2 لبناء,ا مواد - 1

  واملجوهرات الثمينة املعادن - 7 واإللكترونيات, الثقيلة املعدات - 6 املعمرة, االستهلكية السلع - 5

 املنسوجات – 9 الصيدالنية, املستحضرات - 8

 اإلضافية الوثائق 7.1.2

 :أدناه 8 الجدول  في ملخص الوثائق تلك بيان يلي وفيما الجمركي، للتخليص اإلضافية الوثائق من عدد ُيطلب عام بشكل  

 

 أفريقيا جنوب - لالستيراد اإلضافية الوثائق :8 الجدول 

قدم الوثيقة #
ُ
قدم من ت

ُ
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 إلى ت

  االستيراد تصريح 1
 إدارة ةمفوضي

 الدولية التجارة
          الجمارك

          الجمارك NRCS التفويض خطاب 2

3 

 شهادة

 الصحة/الصحة

 النباتية

 التنظيمية الجهة

 للمنشأ
          الجمارك

 ملحظة:

 والتغليف, ةالتعبئ - 4 الغذائية, املنتجات - 3 والبوليمرات, الكيماويات - 2 البناء, مواد - 1

  واملجوهرات الثمينة املعادن - 7 واإللكترونيات, الثقيلة املعدات - 6 املعمرة, االستهلكية السلع - 5

 املنسوجات – 9 الصيدالنية, املستحضرات - 8
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 الوثائق على عامة لمحة 7.2

 28الشحن بوليصة 7.2.1

 :مثابةب )إنتراسين( الدولي التجارة مركز  لدى تعريفها حسب الشحن بوليصة تعمل

 للنقل. عقد إبرام على دليل بمثابة ويكون  للحمولة، باستلمه الناقل فيه يقر  إيصال 

 سلم التي البضائع مللكية للتداول  قابلة وثيقة
ُ
 "بصورة تنقل قد الشحنة تكون  أن شريطة الشحن" بوليصة "تسليم بموجب ت

 صحيحة. بصورة التالية التصديقات كافة وإجراء مقبولة"

                      

 الشحن لبوليصة نموذج :4 الشكل

  29تجاريةال فاتورةال 7.2.2

 غالب الفواتير  تلك وتستخدم للمشتري. البائع يقدمها شراؤها تم التي بالبضائع فاتورة عن عبارة التجارية الفاتورة
ً
 الخارجية تجارةال في ا

 الجمركية. للرسوم تقييمها عند بضائعلل الفعلية القيمة تحديد للحكومات تتيح حيث

 

 التجارية الفاتورة نموذج :5 الشكل

 

                                                           
 )إنتراسين( الدولي التجارة مركز  28
 أراميكس 29
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 (SAD 500) الجمركي االستيراد إقرار 7.2.3

ستخدم 30 املستوردة. البضائع حول  معلومات تعطي للجمارك املستورد يقدمها وثيقة هو  االستيراد إقرار 
ُ
 اإلقرار  في الواردة املعلومات وت

 للبضائع. والضرائب الرسوم تقييمل

 
 الجمركي االستيراد إقرار  نموذج :6 الشكل

 التعبئة قائمة 7.2.4

 شركةو  واملشتري  والبائع الشحن تاريخ حول  تفاصيل على الدولية التعبئة قائمة تحتوي  الشحنة. حول  معلومات تقدم التعبئة قائمة

 كميةوال والناقل النقل وطريقة كرتون  عبوة أو  برميل أو  تعبئة صندوق  أو  صندوق  مثل والتغليف عبئةالت ونوع الفاتورة ورقم الشحن

  31 واألبعاد. العبوة على والعلمات )بالكيلوجرام( اإلجمالي والوزن الصافي واإلجمالي العبوات يةموك والوصف مفصلة

 

 التعبئة قائمة نموذج :7 الشكل

                                                           
 أستراليا حكومة 30

  الخفيف الناقل خدمات 31
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 البضائع رسوم أمر أو السفينة إرساء سومر 7.2.5

 رسوم (TNPA) "ترانسنيت" موانئ هيئة تفرض أفريقيا. جنوب موانئ في مناولتها يتعين التي البضاعة عن تفاصيل البضائع رسوم أمر  يقدم
ً
 ا

 وانئم هيئة وتنشرها ثابتة الرسوم تكون  الوثيقة. هو  البضائع رسوم أمر  ويكون  الخدمات أو  امليناء مرافق الستخدام مستخدميها على

 سنوي "ترانسنيت"
ً
طبقة الجمركية التعريفات وتطبق مارس حتى أبريل من ا

ُ
 32 دفعها. ويجب الشحن وقت امل

 
 بضائع رسوم أمر  نموذج :8 الشكل

 33(DA 59) المنشأ شهادة 7.2.6

 
ً
ق وثيقة عن عبارة (CoO) املنشأ شهادة فإن الدولية التجارة لغرفة طبقا ِّ

 منتجة أو  بالكامل عليها متحصل املستوردة البضائع أن على تصد 

ن. بلد في معالجة أو  مصنعة أو   شحنها يجري  التي بالبضاعة املتعلقة األساسية املعلومات جميع تتضمن أن DA 59 النموذج ويتطلب معيُّ

 املنشأ. ببلد متعلق الشاحن من قسم تحت إقرار 

 
 املنشأ شهادة نموذج :9 الشكل

                                                           
 الشحن وموارد الشحن 32
 الدولية التجارة غرفة 33
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 التبادل في التحكم وثائق 7.2.7

 حليةامل للعملة والخارجة الداخلة التدفقات على واإلِّشراف للرقابة األجنبي الصرف على الرقابة وثائق أفريقيا جنوب حكومة تستخدم

 طبق األجنبي الصرف على الرقابة وثائق استكمال املصدرين على ويجب الصعبة. عملتها احتياطيات على وللحفاظ
ً
 على ابةالرق لدليل ا

 .أفريقيا جنوب في االحتياطي بنك في املقدم األجنبي الصرف

  أدناه: الرابط زيارة ُيرجى األجنبي، الصرف على الرقابة وثائق عن التفاصيل من ملزيد

https://www.resbank.co.za/RegulationAndSupervision/FinancialSurveillanceAndExchangeControl/EXCMan/Pages/default

.aspx    

ر  التجاري  البنك تصديق ويجب نسختين في النموذج استيفاء ويجب ِّ
 التخليص مليةع الستكمال واملطلوبة منه يةاألصل النسخة على للمصد 

 الجمركي.

 

 األجنبي الصرف على الرقابة لدليل نموذج :10 الشكل

 34االستيراد تصريح  7.2.8

 (.CITA) الدولية التجارة إدارة مفوضية من تصريح أو  مسبق إذن على املستوردين حصول  يتطلب للرقابة، الخاضعة البضائع الستيراد

 

 االستيراد لتصريح نموذج :11 الشكل

                                                           
 أفريقيا بجنوب الدولية التجارة إدارة مفوضية  34

https://www.resbank.co.za/RegulationAndSupervision/FinancialSurveillanceAndExchangeControl/EXCMan/Pages/default.aspx
https://www.resbank.co.za/RegulationAndSupervision/FinancialSurveillanceAndExchangeControl/EXCMan/Pages/default.aspx
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 التفويض خطاب 7.2.9

 على مطبقة اميةاإللز  املواصفات كانت وإذا املتطلبات. لجميع للمنتج واملستوردين املصنعين تلبية عند للمستورد التفويض خطاب يصدر 

ن املستورد، املنتج ع أو  املستورد على يتعيَّ ِّ
 35أفريقيا. جنوب في وبيعه املنتج استيراد قبل املتطلبات ذهه تلبية املصن 

 النباتية الصحة/الصحة شهادة 7.2.10

 صحةال شهادة تصدر  الرقابة. تحت الدولية التجارة على والحفاظ وسلمته اإلنسان صحة حماية في الصحية الشهادة من الغرض يتمثل

  36 املستوردة. بالدولة النباتات وقاية ظمةمن إلى املصدرة بالدولة النباتات وقاية منظمة من النباتية

 النباتية الصحة لشهادة نموذج :12 الشكل

 باالستيراد المعنية الحكومية الجهات أهم 8

 8.1 أهم الجهات الحكومية المعنية باستيراد جميع أنواع المنتجات

 دوارهمأ مع الحكومية الكيانات أو  الجهات هذه وتتلخص أفريقيا. جنوب في ستيراداال  عملية في تشارك التي الحكومية الجهات من عدد هناك

   :9 الجدول  في اإللكترونية واملواقع االستيراد عملية في

 باالستيراد املرتبطة الرئيسية الحكومية جهاتال :9 الجدول 

 اإللكتروني املوقع الدور  الرئيسية الحكومية الجهات

 والصناعة التجارة وزارة
 التجارة وتسهيل تيسير  عن مسؤولة 

 املستويات على االقتصادي والتعاون 

 والدولية. والقارية اإلقليمية

http://www.thedti.gov.za / 

 االستيراد اتعملي تنظيم عن مسؤولة   الدولية التجارة إدارة مفوضية

 االستيراد. تصاريح وتوفير 

http://www.itac.org.za  

 الجمركي بالتخليص املنوطة الجهة  أفريقيا بجنوب الضرائب مصلحة

 يمللتقي الجمركية التعريفة وتحصيل

http://www.sars.gov.za/  

 بجنوب للموانئ التنظيمية الجهة

 املوانئ تنظيم عن مسؤولة  أفريقيا
http://www.portsregulator.org/  

 

                                                           
 اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة 35
 يةاألغذ لفحص الكندية الوكالة 36

http://www.thedti.gov.za/
http://www.thedti.gov.za/
http://www.itac.org.za/
http://www.sars.gov.za/
http://www.portsregulator.org/
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 العربية المملكة تستهدفها والتي معينة قطاعات في المعنية الحكومية الجهات أهم 8.2

 السعودية

 قائمة ر وتتوف املنتجات. أو  الصناعة نوع على بناءً  أفريقيا جنوب في االستيراد عملية في يشاركون  الذين يةالحكوم الجهات من عدد هناك

 لكترونيةاإل واملواقع االستيراد عملية في وأدوارهم يقدموه الذي /املنتج الصناعة نوع مثل معلومات مع الرئيسية الكيانات أو  الجهات بهذه

 أدناه: 10 الجدول  في

  معينة قطاعات في االستيراد في املشاركة الحكومية اتجهال :10 الجدول 

 اإللكتروني املوقع الدور  / الوظيفة القطاع / املنتج الحكومية الجهة

 الوطنية التنظيمية الجهة

 اإللزامية للمواصفات
 املنتجات جميع

  واللوائح املواصفات تطوير 

 للمنتجات. الفنية

 دة.املستور  املنتجات تنظيم 

 http://www.nrcs.org.za/ 

 والغابات الزراعة وزارة

 السمكية والثروة
 الغذائية املنتجات

 استيراد عمليات تنظيم 

 الغذائية. املنتجات
http://www.daff.gov.za/ 

 جنوب في االحتياطي بنك

 أفريقيا

 القتصادا

 والتجارة

 الصرف قواعد تنظيم 

 األجنبي
https://www.resbank.co.za  

 الغذائية املنتجات الصحة وزارة
  اللزمة السياسة توفير 

 األغذية استيراد لعمليات
http://www.health.gov.za/ 

 األدوية على الرقابة مجلس
 املستحضرات

 ائيةالدو 

 إصدار  عن مسؤول 

 ادالستير  اللزمة التوجيهات

 الدوائية املستحضرات

http://www.mccza.com/ 

 للمقاييس الوطني املعهد

 أفريقيا بجنوب
 املنتجات جميع

 لوحدات القياس ي التوحيد 

 وطرق  والقياس الوزن

 وأدوات والقياس الوزن

 والقياس. الوزن

http://www.nmisa.org/Pages/defa

pxult.as 

 واملعادن املاس منظمة

 أفريقيا جنوب في الثمينة

 الثمينة املعادن

 واملجوهرات

 استيراد تيسير  عن مسؤولة 

 الثمينة. املعادن
http://www.sadpmr.co.za/  

 البيئية الشؤون وزارة
 الكيميائية املواد

 البناء ومواد

 تنظيم عن مسؤولة 

 املنتجات استيراد ياتعمل
https://www.environment.gov.za 

  موافقتها على الحصول إجراءات و المعايير وكاالت أهم .9

  القطاع بحسب المعايير وكاالت 9.1

صدرين على يتعين
ُ
صدرةا ملنتجاتهم شهادات على الحصول  « السعودية الصادرات» حددتها التي التسعة القطاعات في السعوديين امل

ُ
 إلى مل

  : الجدول  في املذكورة املعايير  وكاالت من أفريقيا جنوب

http://www.nrcs.org.za/
https://www.resbank.co.za/
http://www.sadpmr.co.za/
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 محددة قطاعاتل املعايير  وكاالت :11 الجدول 

 الرقم

 التسلسلي
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املعايير هيئة اسم

 املوقع رابط

 اإللكتروني

1 

 التنظيمية الجهة

 للمواصفات الوطنية

 اميةاإللز 
         

https://www.sabs.c

o.za/ 

          الصحة وزارة 2
http://www.health.

gov.za/ 

3 
 والغابات الزراعة وزارة

 السمكية والثروة
         

http://www.daff.go

v.za/ 

 ملحظة:

 والتغليف, التعبئة - 4 الغذائية, املنتجات - 3 والبوليمرات, الكيماويات - 2 البناء, مواد - 1

  واملجوهرات الثمينة املعادن - 7 واإللكترونيات, الثقيلة املعدات - 6 املعمرة, االستهلكية السلع - 5

 املنسوجات – 9 الصيدالنية, املستحضرات - 8

  اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة 9.2

 صدر ي حيث اإللزامية. املواصفات تلبي أن يجب والتي أفريقيا جنوب إلى ةاملستورد املنتجات على باملوافقة 2008 عام منذ الجهة تقوم

عينللمص املسبق االستيراد شرط ويعد املطابقة. ملتطلبات استيرادها املعتزم البضائع تلبية عند املستورد إلى تفويض خطاب ِّ
 يندواملستور  ن 

 37 الضرورية. اإللزامية املواصفات تلك نطاق تحت تندرج التي للسلع

 38التفويض خطاب على الحصول عملية 9.2.1

 أدناه: 13 الشكل في األخرى  واملنتجات املعمرة االستهلكية للسلع التفويض خطاب على الحصول  عملية تتضح

  األولى: املرحلة

ِّن
ر  ُيعي  ِّ

 محلي وكيل  املحلي املصد 
ً
  املطلوبة. الوثائق جميع على بالحصول  ستوردالوكيل/امل يقوم أفريقيا. جنوب في ا

 

  الثانية: املرحلة

 ملسجل.ا الطلب نموذج استكمال خلل من اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة في القطاع لدى الشركة املحلي الوكيل ُيسجل

 

  الثالثة: املرحلة

ن الشركة، تسجيل بعد  طبق التفويض خطاب على الحصول  طلب نموذج استيفاء يتعيَّ
ً
 الطلب. وذجنم تدقيق قائمة في الواردة للتوجيهات ا

 عدد التدقيق قائمة تتضمن
ً
قدم الطلب. مع تقديمها يتعين التي اللزمة الوثائق من ا

ُ
نة ت  املستورد/الوكيل ديسد لتقييمها. للمنتج تمثيلية عيَّ

 بالعملية. الخاصة الرسوم

 

 

                                                           
  اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة 37
  اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة 38
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  الرابعة: املرحلة

نة تقييم جانب إلى بدقة املقدمة والوثائق الطلبات ييمتق يتم ِّ
نة قييمت تعذر  إذا استيرادها. سيتم التي للبضائع التمثيلية العي  ِّ

 منشآت في العي 

 ملستوردا ويتحمل املستورد. منشآت في الفحص عملية إلجراء الترتيب يمكن فحينئذ اإللزامية، للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة

  لذلك. اللزمة فاملصاري

 

  الخامسة: املرحلة

 امتثال عدم بأي الطلب مقدم إخطار  سيتم تفويض. خطاب إصدار  سيتم الفحص، ونتيجة االختبار  تقارير  وتقييم مراجعة نجاح عند

 يوم 30 فترة الطلب مقدم ويمنح التقييم عند تكتشف املنتج ملواصفات
ً
 التجاوزات. هذه على للرد ا

 لمطلوبةا األساسية الوثائق 9.2.2

 أدناه: مذكورة التفويض خطاب على للحصول  املطلوبة األساسية الوثائق

 البيانات مستوفى طلب نموذج 

o وفق 
ً
 التدقيق قائمة في املقدمة للتوجيهات ا

o املنتجات من منتج لكل مطلوب منفصل طلب 

 التدقيق قائمة في املذكورة اإلضافية الوثائق 

o املتبعة املعايير  تفاصيل 

o  املنتجات صور 

$ 

 في محلي وكيل تعيين
  أفريقيا جنوب

 

 الجهة في الشركة تسجيل
 الوطنية التنظيمية
 اإللزامية للمواصفات
 

 التدقيق وقائمة الطلب نموذج
نات. الصلة ذات والوثائق ِّ

 والعي 
 

 العينات وفحص الوثائق تقييم
 

  ويضالتف خطاب إصدار 
 

 التفويض خطاب على للحصول  طلب تقديم لعملية توضيحي شكل

1 2 3 

4 5 

 العملية مراحل من مرحلة = التفويض خطاب على الحصول  عملية :13 الشكل
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o  املختبرات العتماد الدولية املنظمة من معتمد معمل من كامل اختبار  تقرير (ILAC)  شهر  36 من أقل ويكون 
ً
 .ا

 االنتظار فترة 9.2.3

 أفريقيا. جنوب في املستوردين من عمل يوم 120 التفويض خطاب على الحصول  يتطلب

 المتحملة التكاليف 9.2.4

 رسم املستورد ُيسدد
ً
 دوالر  110 قدره ا

ً
 الطلب. ييمتق قبل طلب لكل ا

 الصحة وزارة 9.3
 لعام 101 قمر  الصلة ذات واملواد األدوية قانون  بموجب االستيراد عمليات وتيسير  بتنظيم املنوطة املركزية األدوية سلطة الصحة وزارة تعد

 جزء األدوية على الرقابة مجلس ويعتبر  .1965
ً
 39 العقاقير. تسجيل شهادات إصدار  عن مسؤول وهو  الصحة وزارة من ا

  40العقاقير تسجيل ليةعم 9.3.1

 .أدناه  14 الشكل في العامة األدوية على الرقابة مجلس لدى العقاقير  تسجيل شهادة على الحصول  عملية تتضح

   األولى: املرحلة

س املطلوبة. والوثائق املعلومات نبجا إلى الصحة وزير  إلى وتقديمه االستيراد بتصريح الخاص الطلب نموذج استيفاء يجب
ُ
 رسوم ددت

 الوزارة. إلى الطلب

  أدناه: الرابط من املطلوبة الوثائق عن معلومات على الحصول  يمكن

  01o1965rangnr510723/http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa1  

 

  الثانية: املرحلة

م ِّ
 املقدمة. والوثائق الطلب الوزارة تقي 

 

  الثالثة: املرحلة

  24 لفترة االستيراد تصريح صلحية وتكون  التصريح. على املوافقة للوزير  يمكن املعلومات، جميع تقديم حالة في
ً
 طلب تقديم ويجب شهرا

 أشهر. 3 مدة في صلحيته انتهاء قبل التصريح تجديد

 

 الرابعة: ملرحلة

 طلبال مقدم على ويجب العقار. تسجيل لعملية عينة الستيراد األدوية على الرقابة مجلس من تفويض طلب الطلب مقدم على يتعيَّن

 يكون  دليصي املستورد يوظف أن يجب لألدوية. تخزين مرفق وجود على املجلس وموافقة أفريقيا جنوب في املسجل مكتبه لديه يكون  أن

 والكفاءة. والجودة السلمة معايير  ضمان عن مسؤوال 

 

 الخامسة: املرحلة

س األدوية. على الرقابة مجلس إلى املطلوبة واملعلومات الوثائق مع وتقديمه األدوية لتسجيل MRF 1 الطلب نموذج استيفاء يجب
ُ
 ددوت

 املجلس. إلى الطلب رسوم

 

                                                           
 الصحة وزارة 39
 أفريقي الجنوب القانونية املعلومات معهد 40

http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa101o1965rangnr510723/
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 عقار تسجيل هادةش على الحصول  :14 الشكل

 

 

 

 السادسة: ااملرحلة

م ِّ
 األساسية. املتطلبات وتلبية املعلومات جميع تقديم من وتتأكد الطلب نموذج جالسامل تقي 

 

 السابعة: املرحلة

ل ِّ
 املستوردة. لألدوية منفصل بسجل السجل أمين ويحتفظ استيرادها سيتم التي األدوية املجلس يسج 

 العملية مراحل من مرحلة =

$ 

$ 

 عقار تسجيل شهادة على الحصول  لعملية توضيحي شكل

 تصريح إصدار 
 استيراد

 

 والوثائق الطلب نموذج تقديم
 تقديم رسوم دفع مع الداعمة

 الطلب
 

 الطلب تقييم
 

 الطلب تقييم
 

 نموذج وتقديم الطلب رسوم
 الطلب ونموذج الطلب

 

منح
ُ
 العقار  تسجيل شهادة ت

 الطلب ملقدم
 

1 2 3 

4 

 املتطلبات تلبية
 األساسية

 

6 5 

7 
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 المطلوبة األساسية الوثائق 9.3.2

 العقار: ماداعت لعملية املطلوبة األساسية الوثائق يلي وفيما

 البيانات املستوفى الطلب نموذج 

 معترف خارجية تنظيمية هيئة و/أو  األدوية على الرقابة مجلس من سنوات( 3 من أقدم )ليس تفتيش تقرير  أحدث من نسخة 

  املستوردة. الدوائية واملستحضرات األدوية ملصنعي املجلس بها

 الجيدة التصنيع ممارسات شهادة (GMP)  

 نةا تحليل شهادة ِّ
قدمة. لعي 

ُ
 امل

 وصوف.امل النحو  على واحدة عينة  

 للفحص توفيرها أو  تقديمها يتعين والتي الدفعة لتصنيع املرتبطة الوثائق  

 واملختبر. التعبئة وشركة املصنعة الجهة ترخيص  

 املفوض. والشخص الشركة تسجيل دليل 

 والتكلفة االنتظار فترة 9.3.3

  شهر  24 إلى 12 بين ما ار العق اعتماد لعملية املقدر  الوقت سيكون 
ً
 41 العقار. نوع على بناءً  ا

 رة التكلفة تبلغ قدَّ
ُ
  42 العقاقير. نوع على بناء دوالر  2200 إلى أمريكي دوالر  900 من طلب لتقديم امل

 

 43الميناء في المستوردة لألغذية الجمركي التخليص عملية 9.4

 التالي: النحو  على وزارات ثلث خلل من وتفعيلها نظيمهاوت أفريقيا جنوب في والرقابة الغذاء سلمة عملية إعداد يجري 

 الصحة وزارة 

 السمكية والثروة والغابات الزراعة وزارة 

 اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة 

 .أدناه 15 الشكل في امليناء في الغذائية املنتجات تخليص عملية تضحت

  األولى: املرحلة

 يجب ك،ذل على علوة والصناعة. التجارة وزارة في الصلة ذات املختصة السلطات من استيراد تصريح على الحصول  املستورد على يتعين

ص من الجمركي للتخليص اللزمة النباتية( والصحة الصحة شهادة ذلك في )بما االستيراد وثائق جميع على الحصول  املستورد على
ُ
ر.امل ِّ

 د 

 

  الثانية: املرحلة

 البضائع. لتخليص بجمارك اللزمة الوثائق جميع ويقدم الجمركي اإلقرار  املستورد يستكمل

 

                                                           
 الجديد العقار  اعتمادات 41
42 IJDRA 
 األمريكية الزراعة وزارة 43
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  :الثالثة املرحلة

حتجز 
ُ
 زراعيةال واألغذية والحجر  الفحص خدمات مديرية خلل من الفحص ُيجرى  للفحص. الدخول  ميناء في املستوردة الغذائية املنتجات ت

 الغذائية املنتجات بفحص املختصة السلطات ستقوم الحيوانية. والثروة والغابات الزراعة لوزارة التابعة (SAAFQIS) أفريقيا بجنوب

 إلى ائعالبض دخول  ستقبل كانت إذا ما تقرر  وسوف املتطلبات لجميع املنتجات تلبية لضمان الصلة ذات الوثائق وستحلل املستوردة

 ال. أم الدولة

 

   لرابعة:ا املرحلة

 متثالا عدم اكتشاف حالة في الجمارك. من البضائع تخليص يتم فعندئذ النباتية، والصحة الصحة للوائح تمتثل البضائع كانت إذا

رفض قد أو  للبلد للدخول  أخرى  معالجة البضائع تتطلب فقد البضائع،
ُ
 أفريقيا. جنوب خارج منها التخلص ويتم ت

 44المطلوبة األساسية الوثائق 9.4.1

 الغذائية: املواد الستيراد املطلوبة األساسية الوثائق يلي افيم

 ألوليةا الفاتورة 

                                                           
 تايلند سفارة 44

 العملية مراحل من مرحلة =

 التحقق إلى املستورد يحتاج
 األساسية املتطلبات من

 عليها والحصول 
 

 نموذج بتقديم املستورد يقوم
 مركيالج اإلقرار  ووثائق

 

 الوثائق السلطات تفحص
 والبضائع

 

 امليناء في املستوردة األغذية تخليص لعملية توضيحي شكل

1 2 3 

4 

 الجمارك من البضائع تخليص
 

$ 

 

 امليناء في لألغذية الجمركي التخليص عملية :16 الشكل



 

 

38 

 ذلك. وغير  التعبئة وقائمة الشحن فاتورة مثل النقل وثائق 

 الجمارك وثائق  

 االستيراد تصريح  

 املستوردة الغذائية املنتجات نوع على بناءً  النباتية والصحة الصحة شهادات مثل خاصة شهادات/تصاريح 

 املنشأ هادةش 

 أفريقيا جنوب – الملصقات ووضع والتغليف التعبئة لوائح .10

 العامة الصناعات 10.1

 للصناعة التنظيمية الجهة 10.1.1

 اإللزامية. للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة هي العامة للصناعات التنظيمية الجهة

صدرين بإمكان
ُ
  التنظيمية: الجهة عن لوماتاملع من مزيد على للحصول  أدناه الرابط زيارة السعوديين امل

  http://www.nrcs.org.za/ 

 واللوائح القوانين 10.1.2

 "2008 لعام اإللزامية للمواصفات الوطنية التنظيمية الجهة "قانون  عنوان تحت واللوائح القوانين أفريقيا جنوب جمهورية وضعت

صدرين بإمكان
ُ
  واللوائح: القوانين عن املعلومات من مزيد على للحصول  أدناه الرابط ارةزي السعوديين امل

https://www.thedti.gov.za/business_regulation/acts/national_regulator_act.pdf  

 لغذائيةا المواد صناعة 10.2

 للصناعة التنظيمية الجهة 10.3.1

 أفريقيا. جنوب في الصحة وزارة هي الغذائية املواد لصناعة التنظيمية الجهة

صدرين بإمكان
ُ
  التنظيمية: الجهة عن املعلومات من مزيد على للحصول  أدناه الرابط زيارة السعوديين امل

 th.gov.za/http://www.heal 

 واللوائح القوانين 10.3.2

 ذائيةالغ املواد "قانون  عنوان تحت عليها منصوص هي كما املنتجات عن واإلعلن امللصقات بوضع املتعلقة اللوائح الصحة وزارة تضع

 ".1972 لعام واملطهرات التجميل ومستحضرات

صدرين بإمكان
ُ
  واللوائح: القوانين عن املعلومات من مزيد على للحصول  أدناه الرابط زيارة السعوديين امل

-menu/category/86-split-38/legislation/joomla-09-09-17-03-lth.gov.za/index.php/2014http://www.hea

2010-r146-foodstuffs-of-advertising-and-labelling-the-to-relating-2010r?download=144:regulations  

 45الملصقات وضع شروط 10.3.3

 اإلنجليزية. باللغة املعلومات جميع طباعة يجب و  ,أدناه  12 الجدول  في الغذائية للمنتجات امللصقات وضع شروط ترد

 

                                                           
 األمريكية الزراعة وزارة 45

http://www.nrcs.org.za/
https://www.thedti.gov.za/business_regulation/acts/national_regulator_act.pdf
http://www.health.gov.za/
http://www.health.gov.za/index.php/2014-03-17-09-09-38/legislation/joomla-split-menu/category/86-2010r?download=144:regulations-relating-to-the-labelling-and-advertising-of-foodstuffs-r146-2010
http://www.health.gov.za/index.php/2014-03-17-09-09-38/legislation/joomla-split-menu/category/86-2010r?download=144:regulations-relating-to-the-labelling-and-advertising-of-foodstuffs-r146-2010
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 الغذائية للمواد امللصقات وضع شروط :12 الجدول 

 الرقم

 التسلسلي
 املطلوبة املعلومات الفئة

ع وعنوان اسم والعنوان االسم 1 ِّ
 املوزع. أو  املستورد أو  املصن 

 املنشأ بلد 2

 

 اعليه الحصول  تم املستخدمة املنتجات جميع كانت إذا "منتج...." (أ)

 واحد محدد بلد من

ع .../ في ُمعالج / .... في "منتج (ب)  يكون  عندما ”في... ُصنع .../ في ُمصنَّ

 مختلفين. بلدين في ُمعالج املنتج

ستخدم قد ..." في "ُمعبأ (ج)
ُ
 )ب(. إلى كإضافة ت

 

 االستخدام تعليمات 3
وقع حيث

ُ
  االستخدام. في صعوبة دوجو  ت

 

 وفق الصافي املحتوى  4
ً
 (.SI) الدولي الوحدات لنظام ا

 املحدد. التشغيلة رقم التشغيلة تعريف 5

 قبل. باستخدامه جانب/يوص ى من للستخدام التاريخ علمة 6

 املنتجات. من مجم 100 لكل جدول  شكل في املغذية املادة تحليل 7

 للكتلة. ليالتناز  الترتيب املكونات 8

 وصفية كلمات 9

 غذائي: منتج أي على التالية الكلمات تظهر  أال  يجب

 الدهون  من خالي املائة في X (أ)

  الغذائية الناحية من صحي (ب)

  صحي (ج)

  صحي (د)

  كاملة تغذية (ه)

  متوازنة تغذية (و)

 إال  به مسموح غير  الدهون" من و"خال السكر" من "خال   (ز)

 محددة. شروط تلبية عند
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 الدوائية الصناعة 10.4

 للصناعة التنظيمية جهةال 10.4.1

  أفريقيا. جنوب في األدوية على الرقابة مجلس الدوائية الصناعة تنظم

صدرين بإمكان
ُ
 التنظيمية: الجهة عن املعلومات من مزيد على للحصول  أدناه الرابط زيارة السعوديين امل

 http://www.mccza.com/ 

 وائحوالل القوانين 10.4.2

 وضعها حسبما , العقاقير. وتعبئة امللصقات وضع شروط حول  معلومات "1965 لعام 101 رقم الصلة ذات واملواد األدوية "قانون  يوفر 

  األدوية. على الرقابة مجلس

صدرين بإمكان
ُ
 واللوائح: القوانين عن املعلومات من مزيد على للحصول  أدناه الرابط زيارة السعوديين امل

  http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa101o1965rangnr510723/ 

 أدناه  13 الجدول  في الغذائية للمنتجات امللصقات وضع شروط ترد

 الدوائية للمنتجات امللصقات وضع شروط :13 الجدول 

 الرقم

 التسلسلي
 املطلوبة املعلومات الفئة

 وضع شروط

 امللصقات

  االسم 1
 شهاد حامل واسم امللكية ُمسجل الدواء اسم

سجل العقار 
ُ
 امل

 وضع تمييز  يجب

 بحجم امللصقات

 أن ويجب بارز،

 حد امللصق يواجه
ً
 ا

 مربع
ً
 محاط ويكون  ا

ً
 ا

 به

 الدواء يلتسج رقم 2
 

- 

 - لدواء استخدام نموذج 3

4 
 عامل ألي املئوية والنسبة اسم

 للجراثيم مبيد أو  كابح
- 

 - األدوية محتويات 5

 - الدواء تشغيلة رقم 6

 - الدواء صلحية انتهاء تاريخ 7

8 
 به املوص ى االستخدام

 والتحذيرات والتعليمات

 جيد "ُيرج (أ)
ً
 االستخدام" قبل ا

 عيدب "ُيحفظ (ب)
ً
 األطفال" متناول  عن ا

 فقطط الخارجي "للستعمال (ج)

 يوم 30 من أكثر  مرور  بعد ُيستخدم "ال  (د)
ً
 ا

 الفتح" من

http://www.mccza.com/
http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa101o1965rangnr510723/
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 المراجع 11
 

 الحواش ي التسلسلي الرقم

1 
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/SC-RO-01-02%20-

%20Preferential%20Rules%20of%20Origin%20-%20External%20Guide.pdf * 

2 https://www.sadc.int/files/9613/5413/6410/3._Rules_of_Origin__Exporters_Guide_Manual.pdf*  

3 
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-

Excise/Processing/Assessment/Pages/Duties.aspx 

4 
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-

Excise/Processing/Assessment/Pages/Duties.aspx 

5 http://www.itac.org.za/upload/Safeguard-Regulations.pdf 

6 http://www.sars.gov.za/TaxTypes/VAT/Pages/default.aspx 

7 http://www.gov.za/services/import/import-permit-general-goods 

8 

http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Policies/SC-RO-01-04%20-

%20SADC%20Sugar%20Quotas%20-%20External%20Policy.pdf ,

http://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/South-Africa/Doing-

business/Tariffs-and-regulations 

9 http://www.gov.za/services/export-permits-import/phytosanitary-permit 

10 http://www.itac.org.za/pages/services/trade-remedies 

11 http://www.itac.org.za/upload/Trade_Remedies.pdf 

12 http://www.transnetnationalportsauthority.net/ 

13 http://www.transmarineshipping.com/ports/richards-bay.php 

14 http://iss-shipping.com/Microsites/Document%20Library/Port%20Of%20Durban.pdf*  

15 http://www.transnetfreightrail-tfr.net/BU/CAB/Pages/Containers.aspx 

16 http://www.linescape.com/ 

17 http://worldfreightrates.com / 

18 http://www.thedti.gov.za/industrial_development/sez.jsp 

19 
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Processing/Post-

Assessment/Temporary-Storage/Pages/Customs-Warehouse-Bonded.aspx 

20 
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Processing/Post-

Assessment/Temporary-Storage/Pages/Customs-Warehouse-Bonded.aspx  

21 
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-

Excise/AboutCustoms/Imports/Pages/Imports.aspx 

22 
www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Policies/SC-CC-38%20-%20Manifests%20-

%20External%20Policy.pdf*  

23 
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-

Excise/AboutCustoms/Imports/Pages/Imports.aspx 

http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/SC-RO-01-02%20-%20Preferential%20Rules%20of%20Origin%20-%20External%20Guide.pdf
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/SC-RO-01-02%20-%20Preferential%20Rules%20of%20Origin%20-%20External%20Guide.pdf
https://www.sadc.int/files/9613/5413/6410/3._Rules_of_Origin__Exporters_Guide_Manual.pdf
http://www.itac.org.za/upload/Safeguard-Regulations.pdf
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Policies/SC-RO-01-04%20-%20SADC%20Sugar%20Quotas%20-%20External%20Policy.pdf
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Policies/SC-RO-01-04%20-%20SADC%20Sugar%20Quotas%20-%20External%20Policy.pdf
http://www.itac.org.za/pages/services/trade-remedies
http://www.itac.org.za/upload/Trade_Remedies.pdf
http://www.transnetnationalportsauthority.net/
http://worldfreightrates.com/
http://worldfreightrates.com/
http://www.thedti.gov.za/industrial_development/sez.jsp
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Processing/Post-Assessment/Temporary-Storage/Pages/Customs-Warehouse-Bonded.aspx
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Processing/Post-Assessment/Temporary-Storage/Pages/Customs-Warehouse-Bonded.aspx
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Policies/SC-CC-38%20-%20Manifests%20-%20External%20Policy.pdf
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Policies/SC-CC-38%20-%20Manifests%20-%20External%20Policy.pdf
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24 

http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/SARSForms/DA%20185%20-

%20Application%20for%20Registration%20or%20Licensing%20of%20Customs%20and%20Exci

se%20Client%20-%20External%20Form.pdf 

25 http://ec.europa.eu/agriculture/markets/export_refunds/forms/za.pdf*  

26 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/south-africa#trading-across-borders 

27 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/south-africa#trading-across-borders 

28 http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/ 

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

30 
https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclarati

onsweb.pdf 

31 

http://delightmovers.com/forms/qatar/Qatar%20Guide%20Lines%20-

%20Import%20to%20Qatar.pdf ,

http://www.portsonline.co.za/wps/screens/html/content/Terms_and_Conditions.htm 

32 
http://shippingandfreightresource.com/what-is-cargo-dues-and-why-is-it-charged ,/

http://www.portsonline.co.za/wps/screens/html/content/Terms_and_Conditions.htm 

33 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-

certificate-of-origin/- 

34 http://www.itac.org.za/upload/importExportControl.pdf *  

35 http://www.nrcs.org.za/siteimgs/Electrotec/LOA.ADMIN.PROC.2015.05.22.issue%208.1.pdf * 

36 
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262  

37 http://www.nrcs.org.za/content.asp?subID=18  

38 http://www.nrcs.org.za/siteimgs/Electrotec/LOA.ADMIN.PROC.2015.07.31.issue%209.pdf * 

39 http://www.sanctr.gov.za/YourRights/TheMedicinesControlCouncil/tabid/176/Default.aspx 

40 
http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa101o1965rangnr510723 ,/

http://www.kznhealth.gov.za/research/mccinfo.pdf * 

41 https://newdrugapprovals.org/south-africa-mcc/ 

42 http://www.ijdra.com/images/IJDRA171.pdf 

43 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Imp

ort%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Pretoria_South%20Africa%20-

%20Republic%20of_12-22-2011.pdf 

44 
http://www.thaiembassy.org/pretoria/contents/images/text_editor/files/Food%20Standards%20

2009.pdf 

45 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Imp

ort%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Pretoria_South%20Africa%20-

%20Republic%20of_12-22-2011.pdf 

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

 

http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/SARSForms/DA%20185%20-%20Application%20for%20Registration%20or%20Licensing%20of%20Customs%20and%20Excise%20Client%20-%20External%20Form.pdf
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/SARSForms/DA%20185%20-%20Application%20for%20Registration%20or%20Licensing%20of%20Customs%20and%20Excise%20Client%20-%20External%20Form.pdf
http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/SARSForms/DA%20185%20-%20Application%20for%20Registration%20or%20Licensing%20of%20Customs%20and%20Excise%20Client%20-%20External%20Form.pdf
https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclarationsweb.pdf
https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclarationsweb.pdf
http://delightmovers.com/forms/qatar/Qatar%20Guide%20Lines%20-%20Import%20to%20Qatar.pdf
http://delightmovers.com/forms/qatar/Qatar%20Guide%20Lines%20-%20Import%20to%20Qatar.pdf
http://shippingandfreightresource.com/what-is-cargo-dues-and-why-is-it-charged/
http://shippingandfreightresource.com/what-is-cargo-dues-and-why-is-it-charged/
http://www.itac.org.za/upload/importExportControl.pdf
http://www.nrcs.org.za/siteimgs/Electrotec/LOA.ADMIN.PROC.2015.05.22.issue%208.1.pdf
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-certificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-certificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://www.nrcs.org.za/content.asp?subID=18
http://www.nrcs.org.za/siteimgs/Electrotec/LOA.ADMIN.PROC.2015.07.31.issue%209.pdf
http://www.sanctr.gov.za/YourRights/TheMedicinesControlCouncil/tabid/176/Default.aspx
http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa101o1965rangnr510723/
http://www.saflii.org/za/legis/consol_reg/marsa101o1965rangnr510723/
http://www.ijdra.com/images/IJDRA171.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_12-22-2011.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_12-22-2011.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_12-22-2011.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_12-22-2011.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_12-22-2011.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_12-22-2011.pdf

