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بيان إخالء املسؤولية
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.
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 1نظرة عامة على بيئة األعمال
1.1

سهولة ممارسة األعمال1

عامليا في سهولة ممارسة األعمال ،وذلك ً
احتلت الهند املرتبة السادسة ً
وفقا لتقرير ممارسة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ويعتمد التصنيف على بعض املعلمات الرئيسية الواردة في الجدول  1أدناه.
الجدول  :1ترتيبات سهولة ممارسة األعمال
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.2

املوضوعات
بدء النشاط التجاري
التعامل مع جهات تصاريح البناء
الحصول على الكهرباء
تسجيل العقارات
الحصول على ائتمان
حماية األقلية من املستثمرين
دفع الضرائب
التداول عبر الحدود
إنفاذ العقود
حل مشكلة اإلعسار

ترتيب ممارسة األعمال ()2018
156
181
29
154
29
4
119
146
164
103

بيئة األعمال2

قد تشكل الفوارق الثقافية السائدة بين األشخاص والشركات ً
كثيرا من التحديات التي تواجه املصدرين السعوديين أثناء ممارستهم لألعمال
التجارية في دولة أجنبية .ولتسهيل ممارسة األعمال التجارية ،يجب على املصدرين السعوديين أن يستوعبوا ،وأن يعملوا كذلك على التوفيق
بين ،الفوارق الثقافية الهامة املوجودة بين اململكة العربية السعودية والهند.
يحب الهنود ممارسة األعمال مع الدول التي بينهم وبينها عالقات طويلة األمد ،ما يبرز أهمية تطوير عالقات والحفاظ عليها أثناء ممارسة
العمل في الهند .ويمكن للمطورين السعوديين بدء التواصل معهم من خالل حضور فعاليات ومعارض شبكات األعمال واالتصال بالنقابات
والجمعيات الصناعية.
ومن املتوقع أن يبدأ املصدرون السعوديون في تحديد املواعيد قبل السفر بشهر .ولتحديد املواعيد ،يلزم إجراء اتصاالت شخصية ملا لها من
أهمية بالغةُ .وينصح كذلك بإعادة تأكيد االجتماعات قبل أسبوع من موعدها وفي صباح اليوم املقرر انعقادها فيه .وفي اليوم املحدد فيه
تماما أو قبلها بقليل على أن يكون جدول أعمالهم ً
املوعدُ ،ينصح املصدرون السعوديون الحضور في الوقت املحدد ً
مرنا بما يتناسب وطبيعة
التغييرات التي قد تحدث في اللحظات األخيرة في مواعيد االجتماعات.

 1ممارسة األعمال
 2كامليوت ()Camelot
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يتم تبادل بطاقات األعمال في العادة بعد املصافحة وإلقاء التحية .وعادة ما يكون هناك محادثات ودية بسيطة في بداية االجتماعات .ويوص ى
بعدم االنفعال في املفاوضات فهو عالمة على عدم االحترام .ويوص ى املصدرون السعوديون بالتحلي بالصبر ،حيث يتسم اتخاذ القرارات في
أوساط األعمال الهندية باستهالك الوقت الكثير.
يتحدث نطاق عريق باللغة اإلنجليزية في الهند .ولكن على الرغم من ذلك ،يوص ى املصدرون السعوديون بطباعة بطاقات أعمالهم باللغتين
اإلنجليزية والهندية (من األمام والخلف) قبل السفر .ومن املفيد كذلك إضافة الدرجات العلمية الجامعية أو أي درجات شرفية .ويتحدث
كثير من رجال األعمال الصغار في الهند اللغة الهندية ،ولذا ُينصح املصدرون السعوديون باالستعانة بمترجم فوري أثناء التعامل مع
املستوردين لضمان التواصل الواضح واملناسب .ويمكن للمصدرين السعوديين الحصول على قائمة باملترجمين  /املترجمين الفوريين في الهند
من الرابط التالي:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/592217/India_Local_Services_Lists_._Tra
nslators_and_Interpreters_list_for_India_Dec_16.pdf
تقديم الهديا ليست من املمارسات الشائعة في الهند ،كما تدخل الهدايا الكبيرة والباهظة في إطار الرشوة .وحينما تتم دعوتك إلى منزل في
الهند ،ليس عليك اصطحاب هدية معك.
1.2.1

ساعات العمل3

تختلف ساعات العمل في الهند عن اململكة العربية السعودية .حيث تعمل الشركات املختلفة خالل أيام وأوقات عمل متنوعة ،على النحو
ّ
املصدر بإعادة التأكد من ذلك مع شريكه التجاري قبل تحديد مواعيد السفر ملمارسة
الوارد في الجدول  .2وتوص ي هيئة الصادرات السعودية
ِّ
األعمال.
الجدول  :2ساعات العمل – الهند
أيام العمل

ساعات العمل

9.30ص  5.30 .م
من االثنين إلى الجمعة
ساعات العمل في املصارف من  10:00ص إلى  4:00م
1.2.2

شروط دخول املواطنين السعوديين إلى األراض ي الهندية

يمكن للمصدرين السعوديين ممن يعتزمون زيارة شركائهم التجاريين في الهند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل بستة أشهر أو عامين
من وكالء التأشيرات املعينين في السفارة الهندية في الرياض .ويمكن للمصدرين السعوديين االتصال على السفارة للحصول على معلومات
بخصوص إجراءات التأشيرة وقائمة التدقيق والتكلفة.
للحصول على معلومات االتصال ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
http://in.vfsglobal.sa.com/fees.html

Export.Gov 3
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1.2.3

جهات االتصال الرئيسية للمواطنين السعوديين في الهند

في الهند ،سفارة اململكة العربية السعودية هي جهة االتصال األولى للمصدرين السعوديين ،وتقع في نيودلهي .وتعمل السفارة من الساعة  9ص
حتى الساعة  4م .وتوفر السفارة معلومات حول القواعد واللوائح املعمول بها في الهند ،كما توفر كما توفر السفارة خدمات للمواطنين
السعوديين في الهند ،ويمكن االتصال بها كذلك لحل أي مشكالت تواجه املصدرين السعوديين .وملزيد من التفاصيل ،مثل رئيس البعثة
ومعلومات االتصال ،وما إلى ذلك ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/India/en/Pages/default.aspx
ويمكن للمصدرين السعوديين الحصول على الخدمات التي توفرها السفارة من الرابط التالي:
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/india/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx

1.3

البيئة املالية

البنك االحتياطي الهندي هو البنك املسؤول عن تنظيم واإلشراف على البنوك املحلية واألجنبية العاملة في الهند .وملزيد من املعلومات حول
البنوك العاملة في الهند ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
https://rbi.org.in/commonman/english/scripts/banksinindia.aspx
يمكن للمصدرين السعوديين استخدام خطابات االعتماد الستالم مدفوعات البضائع املصدرة إلى الهند .وملزيد من املعلومات حول طرق
الدفع في الهند ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
https://www.export.gov/article?id=India.Methods.of.Payment

1.4

البيئة القانونية

النظام القانوني الهندي مأخوذ عن القانون اإلنجليزي واملبادئ األساسية للقانون العام على النحو املطبق في اململكة املتحدة .ويوص ى
املصدرون السعوديون بالتكيف مع القانون الهندي وثقافة األعمال الهندية عند التفاوض وإبرام العقود في الهند لضمان الحماية الكافية في
حالة مخالفة العقد .ويتوافق النظام الرقابي والتنظيمي الهندي مع اتفاقيات رابطة بلدان جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي (ً ،)SAARC
نظرا
العتبارها أحد أعضاء الرابطة.
ملزيد من املعلومات حول النظام القانوني والقوانين واللوائح التنظيمية لالستثمار األجنبي املباشر وتسوية النزاعات ،يمكن للمصدرين
السعوديين زيارة الرابط التالي:
https://www.export.gov/article?id=India.Legal.Regime
يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على قائمة باملحامين في الهند من خالل الرابط التالي:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633457/India_Local_Services_Lists_._la
wyers_list_for_India.pdf
ً
وفقا لتقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي ،احتلت الهند املرتبة  164في إنفاذ العقود ً
بدءا من  .2018حيث يستغرق األمر مدة
تصل إلى ً 1445
يوما و %31من مبلغ الدعوى (على سبيل املثال ،تبلغ التكلفة  31.000ريال سعودي ملبلغ دعوى بقيمة  100.000ريال
سعودي) لحل نزاع تجاري في إحدى املحاكم الهندية.4
 4تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي

9

 2قواعد املنشأ
2.1

قواعد املنشأ بين الهند واململكة العربية السعودية

ال توجد اتفاقيات تجارية في الوقت الحالي بين الهند واململكة العربية السعودية ،ولكن توجد اتفاقية إطارية بين الهند ودول مجلس التعاون
الخليجي (ومن بينها اململكة العربية السعودية) تسعى لتمديد وتحرير العالقات التجارية فيما بينها .وقد جرت مفاوضات إلبرام اتفاقيات
التجارة الحرة متعددة األطراف بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ،والتي شهدت جولتين من املفاوضات ،كانت األولى في  2006والثانية
تجر أي مفاوضات أخرى نتيجة مراجعات أجراها مجلس التعاون الخليجي على املفاوضات مع جميع الدول
في  .2008وبرغم ذلك ،لم ِّ
واملجموعات االقتصادية.
ُ
ً
ونظرا لعدم وجود اتفاقيات تجارية قائمة ،تطبق قواعد املنشأ غير التفضيلية على الواردات القادمة من اململكة العربية السعودية.5
2.1.1

قواعد املنشأ غيرالتفضيلية – الهند

قواعد املنشأ للمصدرين السعوديين إلى الهند مشتقة من املبادئ التوجيهية الصادرة عن الحكومة الهندية .وفيما يلي قواعد املنشأ للمنتجات
املقرر تصنيفها على أنها بضائع أصلية لطرف معين:
1
2

3

4

ُ
تصدر البضائع بواسطة الكيان املصدر بحسب تعريف "التصنيع" لدى املديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند
يجب الحصول على البضائع أو إنتاجها بالكامل في إحدى الدول األعضاء املصدرة؛ ويمكن تصنيف البضائع التالية على أنها:6
أ -املنتجات املعدنية واملوارد الطبيعية املستخرجة من أو املأخوذة من التربة أو املياه أو قاع البحر أو من أسفل قاع البحر؛
ب -منتجات الخضروات التي يتم حصادها أو إنتاجها في البلد؛
ت -الحيوانات املولودة أو التي يتم تربيتها في البلد ،واملنتجات التي يتم الحصول عليها من الحيوانات التي يتم تربيتها في البلد ،بما في
ذلك املنتجات التي يتم الحصول عليها من ممارسة الصيد في البلد؛
ث -منتجات صيد األسماك وغيرها من املنتجات البحرية التي يتم الحصول عليها من البحر بواسطة السفن .بما في ذلك املنتجات
ُ
ُ
التي تعالج وتصنع على متن هذه السفن؛
ج -املواد املستخدمة التي يتم الحصول عليها هناك والتي ال تكون مالئمة سوى الستخالص املواد الخام؛
ح -الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع داخل البلد؛
خ -البضائع التي يتم الحصول عليها من املنتجات املشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) أعاله.
7
في حالة إنتاج البضائع في أكثر من دولتين ،تكون بلد املنشأ هي الدولة التي تجري فيها التغييرات األساسية النهائية على املنتج  .واملعيار
األساس ي لتحديد ما إذا كانت التغييرات األساسية قد أجريت على املنتج هو تحديد ما إذا كان ثمة تغيير قد أجري على فئة الرسوم
الجمركية للمنتج نتيجة أساليب العمل في الدولة .وعليه ،فإن بعض العمليات البسيطة مثل التعبئة والتغليف ووضع امللصقات
التعريفية لن تؤهل املنتج للمنشأ الوطني.8
على جميع املصدرين السعوديين ممن يتعين عليهم تقديم وثائق تثبت بلد املنشأ ،مثل شهادة املنشأ ،تقديم طلب إلى مديرية اإلمدادات
في وزارة التجارة واالستثمار أو إلى مكاتب الوزارة في املدن الرئيسية للحصول على شهادة منشأ.

 5دليل اإلجراءات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الهندية
 6حكومة الهند
 7حكومة الهند
 8حكومة الهند
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 3القيود التجارية
القيود التجارية في الهند

3.1

ثمة كثير من القيود التجارية التي تواجه الدول التي تتعامل مع بعضها البعض في التجارة .وتشتمل القيود التجارية على القيود الجمركية
ً
شيوعا) والقيود غير الجمركية .وتتمثل القيود التجارية في الهند ،بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية في الدنمارك ،في التأخيرات
(األكثر
ً
ً
10
9
البيروقراطية والبنية التحتية غير املالئمة فضال عن الفساد  .واشتمل تقرير للمفوضية األوروبية على قيود تجارية أكثر تحديدا في الهند ،
•

قيود الوصول إلى السوق في قطاع تكنولوجيا املعلومات والبضائع اإللكترونية

•

نظام توثيق املكتب الهندي للمعايير الهندية ()BIS

•

لوائح ومعايير سالمة الغذاء فيما يتعلق بوضع امللصقات التعريفية والتعبئة والتغليف

•

قطاع مستحضرات التجميل ،حيث ثمة مزيد من القيود على امللصقات التعريفية باإلضافة إلى الحظر املوضوع على التجارب
على الحيوانات

وبرغم ذلك ،تم تحديد قائمة بالقيود الجمركية (البند  )3.1.1والقيود غير الجمركية (البند  )3.1.2في الهند.
3.1.1

القيود الجمركية11

3.1.1.1

الرسوم الجمركية األساسية

•

ُ
الرسوم الجمركية األساسية هي رسوم جمركية تفرض على البضائع املنقولة عبر الحدود الدولية
تكون الرسوم الجمركية األساسية بسعر موحد

•

يكون لبعض الواردات القادمة من دول أخرى أسعار تفضيلية نتيجة اتفاقيات مبرمة بين البلدين

•

3.1.1.2

الضريبة املوحدة على البضائع والخدمات ()IGST

•

ً
مؤخرا ،من يوليو  ،2017الرسوم التعويضية والرسوم اإلضافية للجمارك بالضريبة املوحدة على البضائع
استبدلت الحكومة الهندية
والخدمات
ُ
تعد الضريبة املوحدة على البضائع والخدمات أحد مكونات قانون ضريبة البضائع والخدمات ،وهو القانون املفروض على البضائع
املستوردة إلى الهند من دولة أخرى.

•

ويتم تصنيف أسعار الضريبة املوحدة على البضائع والخدمات من  %0.25إلى  ،%28ويعتمد السعر الفعلي املطبق على صنف معين
على تصنيفه وسوف يتم تحديده في الجداول الواردة في املادة  5من قانون ضريبة البضائع والخدمات لسنة 2017
ملعرفة املزيد حول نظام الضريبة املوحدة على البضائع والخدمات وفهم األثر العام له ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط
التالي:
http://howtoexportimport.com/Impact.of.GST.on.imports.in.India.7289.aspx

•

•

 9وزارة الشؤون الخارية بالدنمارك
 10املفوضية األوروبية
 11البنك الدولي
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3.1.1.3

•
•

ضريبة التعليم عبارة عن سعر ثابت ُيفرض كنسبة مئوية من إجمالي رسوم الجمارك
املنتجات املعفاة من الرسوم أو التي ال ُيستحق عليها رسوم أو التي يتم تخليصها دون دفع رسوم بموجب إجراءات محددة مثل تخليص
ُ
البضائع بموجب سند ضمان ،ال تفرض عليها ضريبة

3.1.1.4

•
•

ضريبة التعليم

رسوم مكافحة اإلغراق

ُتفرض رسوم مكافحة اإلغراق على املنتجات املحددة بغية حماية الصناعات املحلية من أي ضرر
ُتطبق هذه الرسوم على املنتجات املستوردة بنسبة12
 %100 oعلى الوحدات املوجهة للتصدير
 oمناطق التجارة الحرة
 oاملناطق االقتصادية الخاصة

3.1.1.5

الرسوم الوقائية

 oال يتطلب األمر بالنسبة إلى الرسوم الوقائية ،على عكس رسوم مكافحة اإلغراق ،معرفة املمارسات التجارية غير العادلة (على سبيل
املثال اإلغراق والدعم املالي وما إلى ذلك) لفرضها على بعض املنتجات
ً
تهديدا بإلحاق الضرر على الصناعات املحلية في الهند
 oحيث يتم فرضها على الواردات التي تلحق أو تشكل
3.1.2

القيود غير الجمركية13

3.1.2.1

الحظرعلى االستيراد

•
•
•

ُ
تحظر الواردات ألسباب تعود إلى الصحة والسالمة .بعض املنتجات عبارة عن لحوم وفضالت ذبائح لحيوانات برية ودهو حيوانية
وعاج ومسحوق العاج14
الواردات املحظورة األخرى عبارة عن منتجات من جمهورية كوريا وإيران والعراق والصومال ،وهي محظورة بموجب قرار من األمم
املتحدة15
ملزيد من املعلومات حول الواردات املحظورة في الهند ،يرجى زيارة الرابط  http://dgft.gov.in/لالطالع على اإلصدار األخير والنقر فوق
الرابط على يمين صفحة الويب تحت السياسات بعنوان "األصناف املحظورة":

3.1.2.2

رخصة وقيود االستيراد

•

تتوافق متطلبات رخصة االستيراد في الهند مع تطوير ولوائح قانون التجارة الخارجية لسنة  1992ولوائح قواعد التجارة الخارجية
لسنة 1993

•

تتطلب املواد املقيدة رخصة استيراد خاصة تصدرها املديرية العامة للتجارة الخارجية ( )DGFTوتخضع لشروط تتطلب
أذون استيراد
سار لكود املصدر-املستورد
للتقدم بطلب لرخصة استيراد ،يتعين حصول املستورد على رقم ٍ
تظل الرخص سارية ملدة ً 18
شهرا (ويمكن إعادةسريانها ملدة  6أشهر أخرى بواسطة إدارة الترخيص)

•
•

 12وزارة التجارة – حكومة الهند
 13منظمة التجارة العاملية
 14وزارة التجارة – حكومة الهند
ً
ابتداء من  5يونيو 2012
 15وزارة التجارة ( – )2012حكومة الهند ،سياسة التجارة الخارجية
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•
•

البضائع املستوردة بموجب رخصة معينة ال يجوز تصديرها إال بعد الحصول على تصريح خطي من املديرية العامة للتجارة الخارجية
ثمة نوعان من رخص االستيراد في الهند ،األول هو الترخيص غير املشروط واآلخر هو الترخيص املشروط

3.1.2.3

حصص االستيراد

•

تحدد الهند حصص استيراد لبعض املنتجات .وهذه املنتجات هي الرخام ( )HS 25151100واألحجار الشبيهة بالرخام
( ،)HS 25151210وخشب الصندل ()HS 44039922
ُ
ُ
تدار الحصص التي تحددها الهند على أساس الدول األكثر رعاية ويعاد تحديدها كل عام

•

تفرض الهند قيود كمية على بعض الواردات على سبيل الوقاية

•

3.1.2.4

•
•

التجارة الحكومية

بموجب الشروط املنصوص عليها في سياسة التجارة الخارجية ( )FTPمن سنة  2009إلى  ،2014تدعم الهند التجارة الحكومية ألنواع
معينة من املنتجات .وهذه املنتجات هي املنتجات الزراعية واليوريا والزويت النفطية
أتاح إزالة الحقوق الحصرية من جانب مؤسسة األغذية الهندية استيراد ً 11
نوعا من املنتجات الزراعية في  29سبتمبر 2014

3.1.2.5

املعايير

•

تم وضع مجموعة املعايير في الهند على أساس الشروط واألحكام املشمولة في قانون مكتب املعايير الهندية ( )BISلسنة  1986وقواعد
مكتب املعايير الهندية لسنة 1987

•

مكتب املعايير الهندية عضو في عدد من املؤسسات،
 oاملنظمة الدولية لتوحيد املعايير ،ويشارك املكتب في لجنة وضع السياسات الخاصة باملنظمة
 oاللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية ،ويشارك املكتب في لجنة وضع السياسات واللجنة الفنية بهذه اللجنة

ابت ً
داء من  25ديسمبر  ،2014يوجد حوالي  19.313معيار هندي .وملزيد من التفاصيل حول أنواع املعايير ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملكتب
املعايير الهندية على الرابط التالي http://www.bis.org.in/index.asp :أو قراءة الصفحة  152من دورية السياسات التجارية الهندية
الصادرة عن منظمة التجارة العاملية .وملزيد من املعلومات ،يرجى نسخ الرابط التالي ونسخه في متصفح ويب:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf
•

يشتمل البند  10في هذا الدليل على إجراءات املوافقة على املعايير.

3.1.2.6
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اللوائح الفنية

•

هناك عدد من القوانين واللوائح في الهند التي تفرض لوائح فنية على بعض املنتجات

•

إدارة العالقات الدولية واملعلومات والخدمات الفنية التابع ملكتب املعايير الهندية هي جهة االستعالم الوطنية عن اتفاقية القيود
الفنية على التجارة  .منظمة التجارة العاملية فيما يخص نشر املعلومات املتعلقة باملعايير واللوائح الفنية والتوثيق .وملزيد
من املعلومات التفصيلية حول أنواع املعايير ،يرجى زيارة موقع مكتب املعايير الهندية على الويب على الرابط
التالي http://www.bis.org.in/index.asp :أو قراءة الصفحة  152من دورية السياسات التجارية الهندية الصادرة
عن منظمة التجارة العاملية .وملزيد من املعلومات ،يرجى نسخ الرابط التالي ونسخه في متصفح ويب:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf

3.1.2.7

التوثيق وتقييم التطابق

•

مكتب املعايير الهندية يمثل هيئة التوثيق الوطنية
يتم تنظيم إجراءات التطابق بواسطة قانون مكتب املعايير الهندية ( )BISلسنة  1986وقواعد مكتب املعايير الهندية لسنة 1987
ولوائح (توثيق) مكتب املعايير الهندية لسنة 1988

•

ال تختلف متطلبات التوثيق ملكتب املعايير الهندية للمنتجات املستوردة عن متطلبات التوثيق للمنتجات املحلية

•

يقدم مكتب املعايير الهندية تراخيص صديقة للبيئة

•

يتعين على شركات التصنيع األجنبية التي تصدر منتجات تخض لتوثيق إلزامي الحصول على رخص من مكتب املعايير الهندية .وبرغم
ذلك ،إذا لم تكن دولة الشركة املصنعة األجنبية قد وقعت على مذكرة تفاهم مع مكتب املعايير الهندية ،فعليها إنشاء مكتب
اتصال/فرع في الهند للحصول على رخصة
تسري الرخص املقدمة من مكتب املعايير الهندية ملدة عام ،ويمكن تجديدها لعام أو عامين آخرين
ً
ً
خارجيا معترف بها من جانب
مختبرا
مختبرات مكتب املعايير الهندية مزودة باألجهزة الالزمة لفحص معظم املنتجات ويضم املكتب 145

•

•
•
•

نظام االعتراف باملختبرات التابع ملكتب املعايير الهندية
ملزيد من املعلومات التفصيلية حول أنواع التوثيق وتقييم التطابق ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملكتب املعايير الهندية على الرابط
التالي:
http://www.bis.org.in/index.asp

1.2.8.3

االعتماد

•

هيئة االعتماد الوحيدة ملختبرات الفحص واملعايرة في الهند هي الهيئة الوطنية العتماد مختبرات الفحص واملعايرة ( ،)NABLوهي هيئة
مستقلة

•

تصل الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى جميع مختبرات الفحص واملعايرة في الهند وفي الخارج (ال توجد متطلبات خاصة للملكية والوضع
القانوني والحجم ودرجة االستقاللية للوصول إلى الخدمات)
ملزيد من املعلومات حول االعتماد ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني لهيئة االعتماد الوطنية على الرابط التالي:
http://www.nabl.india.org/

•

يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملعرفة مجموعات املنتجات املعتمدة من الهيئة الوطنية لالعتماد:
http://www.nabl.india.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=146#9

•

3.1.2.9

•

•
•
•

وضع امللصقات التعريفية16

تخضع متطلبات وضع امللصقات التعريفية في الهند ملا يلي:
 oقانون املقاييس القانونية لسنة 2009
 oقواعد املقاييس القانونية (تعبئة السلع) لسنة 2011
 oلوائح املعايير وسالمة الغذاء (التعبئة والتغليف ووضع امللصقات التعريفية) لسنة 2011
متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات املعدلة ً
وراثيا غير إلزامية
ُيسمح للمستوردين بوضع امللصقات الخاصة برقم الرخصة وشعار هيئة معايير وسالمة الغذاء الدولية ( )FSSIعلى املنتجات
ذات الصلة
يشتمل البند  11في هذا الدليل على مزيد من املعلومات حول وضع امللصقات التعريفية

 16وزارة الشؤون االستهالكية
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 3.1.2.10متطلبات الصحة والصحة النباتية

•

•
•
•

4

تغطي هيئة معايير وسالمة الغذاء ( )FSSAفي الهند ً
عددا من املجاالت ،من بينها
 oمعايير الغذاء
 oاإلجراءات العامة ألخذ العينات
 oتحليل األغذية
 oصالحيات املكاتب املعتمدة
 oطبيعة الجزاءات
 oاإلضافات الغذائية
 oاملواد الحافظة
 oاألمور املتعلقة بألوان الطعام
 oتعبئة وتغليف األغذية ووضع امللصقات التعريفية عليها
 oالحظر ولوائح البيع
ُ
نشئت هيئة املعايير وسالمة الغذاء في الهند ( )FSSAIضمن هيئة املعايير وسالمة الغذاء ()FSSA
أ ِّ
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني لهيئة املعايير وسالمة الغذاء على الرابط التالي:
http://fssai.gov.in/
تخضع املسائل املتعلقة بجمعية علوم املبيدات الحشرية ( )SPSلقانون استيراد املاشية لسنة  /1898قانون اآلفات والحشرات الضارة
لسنة  ،1914وقرار حجر النباتات (تنظيم االستيراد إلى الهند) لسنة  ،2003وقواعد معايير األوزان واملقاييس (السلع املعبأة) لسنة
1977

التدابير التجارية 17

4.1

التدابيرالتجارية من جانب الهند

ً
التدابير التجارية عبارة عن أدوات تيسر على حكومة الهند اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ضد الصادرات التي تلحق ضرر
ملموسا بالصناعات
املحلية .ويمكن فرض التدابير التجارية الواردة أدناه على املصدرين السعوديين بموجب تلك الشروط.
4.1.1

تدابيرمكافحة اإلغراق

•

املساعدة ( )DGADفي وزارة التجارة ،لدى تقديم
يمكن بدء تحقيقات مكافحة اإلغراق بواسطة املديرية العامة ملكافحة اإلغراق واملهام
ِّ
طلب خطي بواسطة أو بالنيابة عن هيئة منوطة بالصناعات املحلية.

•

تتبع املديرية اإلجراءات التالية أثناء مراجعة طلب مكافحة اإلغراق:
 oبعد استالم الطلب ،تتحقق املديرية من دعم الطلب باملستندات واإلثباتات الكافية للبدء فيه .وفي غير ذلك ،سوف تصدر
املديرية خطاب عدم استيفاء إلى مقدم الطلب.
 oبعد استالم الطلب املكتمل ،تدقق املديرية في اإلثباتات ملعرفة مدى الضرر الذي قد ينجم عن مكافحة اإلغراق.
عاما ً
إخطارا ً
ً
مزودا بتفاصيل البدء واإلطارات الزمنية املحددة لألطراف
 oتخطر املديرية حكومة الدولة املصدرة وتصدر
ً
ً
املعنية لتقديم التعليقات .ويصدر اإلخطار العام عادة في غضون  45يوما من استالم الوثائق ،واإلطار الزمني املحدد
لألطراف املعنية إلبداء آرائهم يبلغ ً 40
يوما أخرى.

 17منظمة التجارة العاملية
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•
•

•

ً
استنادا إلى النتائج األولية ،ترسل املديرية النتائج إلى وزارة املالية .ويكون للوزارة الحق في فرض إجراء مؤقت بعد انتهاء مدة
o
ً
ً
 60يوما من تاريخ بدء التحقيق .وقد يظل هذا اإلجراء املؤقت ساريا ملدة ال تتجاوز ستة أشهر ،يمكن تمديدها إلى تسعة
اشهر
 oالقرار النهائي بخصوص رسوم مكافحة اإلغراق قد يصل إلى عام من تاريخ بدء التحقيق.
ُ
تعد الهند واحدة من أكثر الدول املستخدمة لتدابير مكافحة اإلغراق من بين أعضاء منظمة التجارة العاملية ،حيث إنها باشرت 82
ً
تحقيقا ملكافحة اإلغراق من  2011إلى  2014ضد  23من شركائها التجاريين.
ً
طبقا ملنظمة التجارة العاملية" ،تشريعات مكافحة اإلغراق في الهند مقيدة في قانون الرسوم الجمركية لسنة  ،1975وتعديالته بموجب
(تعديالت) قانون الرسوم الجمركية لسنة  ،1995وقواعد الرسوم الجمركية (تحديد وتقييم وجمع رسوم مكافحة اإلغراق على
األصناف املغرقة ولتحديد األضرار) لسنة ."1995
يجوز للمديرية إنهاء التحقيق في أي وقت لدى وقوع إحدى الحاالت التالية:
 oطلب خطي نيابة عن هيئة الصناعات املحلية
 oعدم وجود إثباتات كافية
 oأضرار ملكافحة اإلغراق يمكن التغاض ي عنها
 oهامش اإلغراق أقل من  %2من سعر التصدير
 oحجم واردات األصناف املغرقة أقل من  %3من واردات منتج مماثل

4.1.1.1

معالجة تدابيرمكافحة اإلغراق في الهند

•

قبل التصدير ،على املصدرين السعوديين معرفة تكلفة اإلنتاج الكاملة للمنتج وسعر السوق في اململكة العربية السعودية.

•

لتفادي فرض قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية ،توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين بتسعير
املنتجات املصدرة بقيمة ال تقل عن قيمة هذه املنتجات و/أو تكلفة إنتاجها في اململكة العربية السعودية.
يجب أن يوفر املصدرون السعوديون كذلك أدلة باتة تثبت أنه لم يتم استيراد املنتجات أو تسعيرها بسعر أقل من تكلفة إنتاجها في
هذه الدولة.
ّ
توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحذر عند اإلفصاح عن األدلة الباتة وأال تعرض منها سوى النقاط
املطلوبة.

•
•

4.1.2

التدابيرالتعويضية

•

املساعدة ( )DGADمسؤولية إجراء التحقيقات لتقييم الرسوم التعويضية املقرر
تتولى املديرية العامة ملكافحة اإلغراق واملهام
ِّ
تطبيقها.
ُ
تفرض التدابير التعويضية بموجب قانون الرسوم الجمركية لسنة ( 1975املادة  ،)9وقواعد الرسوم الجمركية (تحديد وتقييم وجمع
الرسوم التعويضية على األصناف املدعومة لتحديد األضرار) لسنة 18."1995

•

مستوف إلى املديرية.
ال تبدأ التحقيقات إال بعد تقديم طلب
ٍ

•

يمكن تقديم طلبات االستئناف ضد التدابير التعويضية املفروضة من الحكومة الهندية بموجب الفصل الخامس عشر (املادة )129
من قانون الجمارك لسنة  1962إلى محكمة االستئناف على الجمارك واملكوس وضرائب الخدمة (.)CESTAT
في الهند ،يبلغ متوسط مدة تدابير مكافحة اإلغراق التي تطبقها الهند ً 73.3
شهرا.

•

•

 18منظمة التجارة العاملية
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4.1.2.1

•
•
•

معالجة التدابيرالتعويضية في الهند

لتفادي فرض قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية ،توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين
باستخدام أساليب التسعير الجائر وذلك عن طريق استخدام الدعم املقدم في اململكة العربية السعودية لإلنتاج والتصدير.
يجب أن يوفر املصدرون السعوديون كذلك أدلة باتة تثبت أنهم لم يستفيدوا من الدعم املقدم من اململكة العربية السعودية في تقليل
سعر املنتجات في الهند.
ّ
توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحذر عند اإلفصاح عن األدلة الباتة وأال تعرض منها سوى النقاط املطلوبة.
التدابيرالوقائية

4.1.3
•

تعتمد التدابير الوقائية على املادة (8ب) من قانون الرسوم الجمركية لسنة  1975وقواعد الرسوم الجمركية لسنة ( 1977تحديد
وتقييم الرسوم الوقائية) وقواعد الرسوم الجمركية لسنة ( 2002الرسوم الجمركية الخاصة باملنتجات العابرة للحدود)

•

يتولى املدير العام (للتدابير الوقائية) في إدارة العائدات مسؤولية النظر في الطلبات وإجراء التحقيقات املتعلقة بالتدابير الوقائية.
فيما يلي الخطوات عالية املستوى لطلب التدابير الوقائية:
 oتقديم طلب خطي للتحقيق في التدابير الوقائية إلى املدير العام.
 oتقديم أي تدابير وقائية من املقرر تنفيذها ملدة من الوقت تزيد على عام ،ووصف تفصيلي للجهود املبذولة أو املعتزم بذلها
إلجراء تسويات إيجابية على التنافس الحادث بفعل الواردات ،بما في ذلك التفاصيل املتعلقة بالتحرر التدريجي ،بموجب
قواعد الرسوم الجمركية لسنة ( 1977تحديد وتقييم الرسوم الوقائية).19
 oبعد استالم الطلب املكتمل ،قد يبدأ املدير العام التحقيق للوقوف على ما إذا كان هناك أضرار جسيمة أو خطر وقوع
أضرار جسيمة على الصناعات املحلية.
 oيلزم إنهاء التحقيق املتعلق بالتدابير الوقائية في غضون  8أشهر من تاريخ بدء التحقيق.
 oتراجع هيئة من داخل الوزارة التوصيات املقدمة من املدير العام (للتدابير الوقاية) ،ويتبع تلك املراجعة تقديم نتائج إلى
وزارة املالية.
ُ
ً
 oإذا كانت الوزارة ،بعد ممارسة التحقيق في التدابير الوقائية ،راضية عن النتائج ،تفرض رسوم وقائية طبقا لقواعد التدابير
الوقائية (القيود الكمية) لسنة .2012
ُ
ق ِّدمت توضيحات بشأن طلب الرسوم الوقائية حينما وصلت البضائع ذات األسعار الضارة إلى املنطقة املحلية من املناطق االقتصادية
الخاصة ( )SEZوالوحدات املوجهة للتصدير ( )EOUفي املراجعة التشريعية للتدابير الوقائية.20

•

•

4.1.3.1

•
•
•
•

معالجة التدابيرالوقائية في الهند

قبل التصدير ،يتعين على املصدرين السعوديين إجراء بحث شامل عن السوق ملعرفة توقعات العرض والطلب للمنتجات املستوردة في
الهند.
في الحاالت التي يكون العرض فيها أعلى من الطلب ،توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين بتقليل حجم الصادرات بطريقة ال
تؤثر على الصناعات املحلية.
ً
يجب أن يوفر املصدرون السعوديون كذلك أدلة باتة تثبت أن حجم املنتجات املستوردة لن يلحق أي ضرر أو يؤثر سلبا على تنافسية
الصناعات املحلية.
ّ
توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحذر عند اإلفصاح عن األدلة الباتة وأال تعرض منها سوى النقاط
املطلوبة.

 19منظمة التجارة العاملية
 20منظمة التجارة العاملية
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 5املوانئ الرئيسية في الهند
5.1

املوانئ الرئيسية في الهند

دورا ً
رئيسيا و 200ميناء غير رئيس ي .وقد لعبت املوانئ وقطاع الشحن في الهند ً
ً
يوجد بالهند ً 12
بارزا في النمو املستدام الذي شهدته
ميناء
ً
التجارة الهندية .وتحتل الهند املرتبة السادسة عشر بين البلدان البحرية األخرى حول العالم .وقد شهد قطاع املواني ً
حكوميا ،األول من
دعما
خالل السماح لجميع االستثمارات األجنبية املباشرة ضمن مسار املشروعات املرتبطة بإنشاء وصيانة املوانئ واملراس ي ،والثاني من خالل توفير
إعفاء من الضرائب ملدة  10سنوات للشركات املشاركة في صيانة وتشغيل املوانئ واملمرات املائية الداخلية واملوانئ الداخلية.21
يعرض الشكل  1املوانئ الرئيسية املحددة من قبل وزارة الشحن ،ويشتمل الجدول  3التالي على موجز باملعلومات الرئيسية مثل املنتجات التي
يتم مناولتها واملوقع اإللكتروني للميناء،22

الشكل  :1خريطة املوانئ الرئيسية في الهند

 21املؤسسة الهندية لحقوق ملكية العالمات التجارية ()IBEF
 22وزارة الشحن – الحكومة الهندية
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الجدول  :3املوانئ الهندية
امليناء
ميناء تشيناي

ميناء كوشين

ميناء كاماراجار (إينور)

ميناء جواهرالل نيهرو (مومباي)

البضائع التي يتم مناولتها
البترول والنفط وزيوت التشحيم
والحديد الخام وسماد الفحم والفحم
النباتي والحاويات
البترول والنفط وزيوت التشحيم
الخام والبضائع الجافة واألسمدة
والفوسفات الحمضية والبضائع
السائبة السائلة والبضائع السائبة
الجافة والحاويات والغاز الطبيعي
املسال
الفحم والحديد الخام والبترول
والنفط وزيوت التشحيم والفحم
الحراري والغاز الطبيعي املسال
الحاويات واألسمنت وبضائع
املشروعات والبترول والنفط وزيوت
التشحيم

ميناء كاندال
ميناء كلكتا

ميناء مورموجاو (جوا)

ميناء مومباي

ميناء مانجلور

19

املوقع اإللكتروني
http://www.chennaiport.gov.in/

http://www.cochinport.com/#

http://www.ennoreport.gov.in/

http://www.jnport.gov.in/
http://www.kandlaport.gov.in/

فحم الكوك والفحم والحجر الجيري
والزيوت النباتية والبضائع السائلة
وخامات املنجنيز
الحديد الخام والبضائع السائبة
السائلة والبضائع العامة والفحم
وفحم الكوك واألسمدة والبوكسيت
واأللومنيوم
النفط الخام والحاويات والبترول
والنفط وزيوت التشحيم والبضائع
السائبة واملواد الكيماوية والحديد
والصلب واألسمنت والزيوت النباتية
والفحم
منتجات النفط والبترول وزيوت
التشحيم الخام والغاز النفطي املسال
والفحم والحجر الجيري وقطع الخشب
واألسمدة املكتملة واألمونيا السائلة
والفوسفات الحمضية وغيرها من
املواد الكيميائية السائلة والبضائع
املحملة في حاويات

http://www.kolkataporttrust.gov.in/

http://www.mptgoa.com/

http://www.mumbaiport.gov.in/

http://newmangaloreport.gov.in:8080/#!/

ميناء باراديب
ميناء في.أو.تشيدامبارانار
(توتيكورين)
ميناء فيساكهاباتنام

5.2

http://www.paradipport.gov.in/

الفحم
قطع األخشاب واليوريا والفوسفات
الصخرية وخام النحاس املركز والفحم
والحاويات واألسمدة
الحديد الخام واأللومينيوم والبترول
والنفط وزيوت التشحيم والحاويات

http://www.vocport.gov.in/location.aspx
http://www.vizagport.com/

املطارات الرئيسية في الهند

ً
هيئة املطارات الهندية ( )AAIهي الهيئة املسؤولة عن تطوير وإدارة وتعزيز املطارات في الهند .ويوجد بالهند ما يزيد على ً 90
مطارا مملوكا
للحكومة .والستيراد البضائع ،يوجد  3مطارات رئيسية ملناولة البضائع وهي :مطار نيودلهي ،ومطار مومباي ،ومطار تشيناي .وملزيد من
املعلومات ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
http://www.airportsindia.org.in/public_notices/aaisite_test/main_new.jsp

5.3

الوصول إلى األسواق الداخلية الرئيسية في الهند

5.3.1

مستودعات الحاويات الداخلية ()ICD

ينتشر على مستوى الهند عدد كبير من مستودعات الحاويات الداخلية ،والتي يمكن اسخدامها كمخازن مؤقتة للواردات والصادرات وكذلك
في تخزين الحاويات الفارغة .23ويشتمل الجدول والشكل التاليين على مستودعات الحاويات الداخلية.
الجدول  . 4مستودعات الحاويات الداخلية

املنطقة
الوسطى
(تتوفر الخدمات في
مهاراشترا،
وتشاتيسجار ،وماديا
براديش)

محطات مختلطة لالستيراد
محطات حصرية لالستيراد
والتصدير +محطات محلية
والتصدير()14
()35
 .1دولت آباد (أورنك أباد)

الشرقية
(تتوفر الخدمات في
ويست بنجال ،وبيهار،
ال يوجد
وأوديشا ،وجاركاند،
وتشاتيسجار ،والواليات
الشرقية الشمالية
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 .1ناجبور
 .2رايبور
 .3مانديديب (بهوبال)
 .4بوساوال
 .5ماجيرهات (كلكتا)
 .6باالسور
 .7تاتانجار (جامشيدبور)
 .8هالديا
 .9أمينجاون

محطات محلية خاصة ()14

ال يوجد

 .1فاتوها (باتنا)
 .2شاليمار (كلكتا)
.3دوراجابور
.4روركيال

عدد املحطات
(كما في  10يونيو
)2013

5

9

الشمالية
(تتوفر الخدمات في
دلهي ،وأتر براديش،
وهاريانا ،وبونجاب،
وراجستان ،وهيماجال
براديش)

الشمالية الوسطى
(تتوفر الخدمات في
أتر براديش،
وأوتاراكاند ،وماديا
براديش وراجستان)
الشمالية الغربية
(تتوفر الخدمات في
غوكارات ،وديو)

 .2توغالك آباد (دلهي)
 .3باباربور (بانيبات)
 .4دانداريكاالن (لوديانا)

ال يوجد

 .5خوديار (أحمد آباد)
 .6تشاناي (فادودارا)

 .10مراد آباد
 .11ريواري
.12كاناكبورا (جايبور)
 .13دابار
 .14بهاجات كي كوتي
(جودبور)
 .15سونيبات
 .16باالبجار
 .17بادي#
 .18دادري (نويدا الكبرى)
 .19ماالنبور (جواليور)
 .20ساحل أغرة الشرقي
(أغرة)
 .21كانبور
 .22رافتا رود (كوتا)
 .23مادو سينغ (ميرازبور)
 .24فادودارا
 .25غانديدام
 .26أنكلشوار

 .27وايتفيلد (بنجالور)
 .7ميالفاتان (توتيكورين)
الجنوبية
 .28توندياربت (تشيناي)
(تتوفر الخدمات في  .8إيروجور (كويمباتور)
تاميلنادو ،وكارناتاكا .9 ،تيروبور
 .29كودال ناجار (مادوراي)
 .10ميناء مادراس (تشيناي)  .30كوشين
وكيرال)
الجنوبية الوسطى
(تتوفر الخدمات في
أندرا براديش،
وكارناتاكا)
الغربية
(تتوفر الخدمات في
ماديا براديش،
ومهاراشترا ،وغوا)

 .11فيساكهاباتنام – محطة .31ساناتناجار (حيدر آباد)
 .32فيساكهاباتنام
شحن حاويات
 .33ديسور (بيلجام)
 .12نيو مولوند (مومباي)
 .13بيتامبور (إندور)
 .14راتالم

املجموع اإلجمالي

 .5أوكال (دلهي)
 .6بيالور (لوديانا)
 .7خيملي (أودايبور)
 .8سوراناس ي
 .9كاثواس

ال يوجد

16

6

 .10سابارماتي (أحمد آباد)
6

ال يوجد

 .11ناجولبالي (حيدر آباد)
 .12جونتور

 .13توربهي (مومباي)
 .34تشينواد (بوني)
 .35دروناجيري نود (مومباي)  .14ميراج

8

6

7

63

#انتظار اإلخطار الجمركي
* باإلضافة إلى خدمات شركة الحاويات الهندية املحدودة (كونكور) أعاله من ديشنوك – بيكانر (راجستان) بصفة حصرية ،وكذلك كيشنجار
(أجمير) وبيرجانج (نيبال)
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** يوجد لشركة كونكور كذلك مكاتب لتيسير الخدمات في املوانئ الرئيسية – ميناء جواهرالل نيهرو ،موندرا ،بيبافاف ،كوشين ،كلكتا ،وما إلى
ذلك

الشكل  :2مستودعات الحاويات الداخلية
5.3.2

مهام مستودعات الحاويات الداخلية

املهام الرئيسية ملستودعات الحاويات الداخلية هي،24
•

استالم وإرسال/تسليم البضائع

•

رص البضائع في الحاويات وتفريغها

•

عمليات النقل عن طريق السكك الحديدية/الطرق من موانئ الخدمات وإليها

•

التخليص الجمركي

•

دمج وفصل الحاويات بحموالت غير كاملة

•

التخزين املؤقت للبضائع والحاويات

 24وزارة التجارة – الحكومة الهندية
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•

إعادة تشغيل الحاويات

•

صيانة وحدات الحاويات وإصالحها

5.3.3

أنشطة مستودعات الحاويات الداخلية

فيما يلي األنشطة الرئيسية املنجزة في مستودعات الحاويات الداخلية،25
•

خط السكة الحديدية الجانبي (في حالة وجود محطة سكك حديدية)
تتولى هذه املحطة استالم وإرسال ومناولة بضائع الحاويات في املحطة.

•

ساحة الحاويات
ُ
تتألف املساحة الكبرى في مستودعات الحاويات الداخلية من ساحات الحاويات ،والتي تستخدم في تكديس الحاويات املقرر تصديرها
(قبل اإلرسال) ،والحاويات التي تم استيرادها (في انتظار التخليص الجمركي) ،والحاويات الفارغة .وتوجد مناطق مخصصة ألنواع
الحاويات (حاويات املواد املجمدة ،وحاويات املواد الخطرة ،وما إلى ذلك).

•

املستودعات
توجد مباني مظللة يتم فيها استالم البضائع املقرر تصديرها ،ويتم فيها تخزين أو تسليم البضائع املستوردة ،كما يتم فيها رص البضائع
في الحاويات أو تفريغ الحاويات أو إعادة تشغيلها .ويوجد باملستودعات كذلك مناطق منفصلة أو مستودعات مخصصة لدمج صادرات
حموالت الحاويات املنقوصة أو لتفريغ واردات حموالت الحاويات املنقوصة.

•

مجمع املنافذ
تتم مراقبة دخول وخروج البضائع والحاويات من خالل املحطات .وفي هذا املجمع ،تتم مراجعة جميع الوثائق وفحص الحاويات
وإجراء التفتيش األمني.

5.3.4

فوائد مستودعات الحاويات الداخلية

فيما يلي الفوائد الرئيسية ملستودعات الحاويات الداخلية،26
•

نقاط التمركز للشحن ملسافات الطويلة واستخدامها
تقديم خدمات كمرفق عبور (ترانزيت)

•

توفير مرفق التخليص الجمركي بالقرب من مراكز اإلنتاج واالستهالك

•

الحد من تأخير تسليم البضائع واالختالس

•

ال توجد جمارك مطلوبة على مداخل املوانئ

•

إصدار بوليصة شحن بواسطة خطوط الشحن ،وتحمل املسؤولية الكاملة عن الشحنات

•

تقليل املعدل العام لحركة الحاويات الفارغة

•

تكلفة نقل تنافسية

•

تقليل تكلفة التخزين

•

زيادة التدفقات التجارية

•
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5.4

خطوط الشحن املستخدمة في اململكة العربية السعودية

5.4.1

خطوط الشحن الرئيسية ووقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى الهند

يشتمل الجدول  5التالي على مسارات الشحن لسفن الحاويات بين املوانئ الرئيسية في اململكة العربية السعودية والهند ويعطي تقديرات أليام
االنتظار .وللحصول على أحدث املعلومات املتعلقة بجداول السفن والوجهات وأوقات االنتظار ،يرجى زيارة الرابط التالي:
www.linescape.com
الجدول  :5وقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى الهند
وقت االنتظار (باأليام)

بيبافاف

نافا شيفا

كوشين

فيساكهاباتنام

تشيناي

كلكتا

موندرا

ميناء جدة اإلسالمي

12.40

8.44

10.46

20.46

15.47

18.45

10.47

ميناء الجبيل

12.45

13.30

19.35

20.39

14.37

16.37

8.31

ميناء امللك عبد العزيز (الدمام)

11.37

8.42

8.38

21.40

18.38

18.28

9.47

ميناء مدينة امللك عبد هللا

14.28

11.45

11.27

26.45

23.43

24.32

11.46

5.4.2

أسعارالطرق الرئيسية بين اململكة العربية السعودية والهند

يشتمل الجدول  6التالي على تقديرات لتكاليف الشحن من موانئ اململكة العربية السعودية إلى موانئ الهندُ .27ويرجى العلم أن التقديرات
ُ
وضعت على أساس افتراضات معينة منصوص عليها كذلك في الجدول .وقد ق ِّّدرت تكاليف الشحن باستخدام املوقع:
ِّ
 .http://worldfreightrates.com/en/freightويمكن للمصدرين السعوديين زيارة هذا املوقع اإللكتروني للحصول على عرض أسعار
متطلبات الشحن مع أي مجموعة من االفتراضات.
الجدول  :6أسعارالطرق الرئيسية بين اململكة العربية السعودية والهند
أنواع البضائع :حاوية
املوانئ في الهند

بيبافاف

نافا شيفا

املوانئ في اململكة
العربية السعودية

كوشين

فيساكهاباتنام
تكلفة النقل (بالريال السعودي)*

ميناء جدة

7,215.10,372

.

6,828.9,817

9,540.13,717

9,798.14,088

8,703.12,513

7,106.10,215

ميناء الجبيل

4,837.6,956

.

4,552.6,543

8,352.11,970

8,583.12,341

7,488.10,766

4,728.6,798

ميناء امللك عبد العزيز
(الدمام)

4,837.6,956

.

4,552.6,543

8,352.11,970

8,583.12,341

7,488.10,766

4,728.6,798

*افتراضات التكاليف:
 )1طريقة الشحن املختارة هي عبراملحيط.
 )2تم تقديرالتكاليف على أساس الصناعات املتاحة على موقع وورلد فرايت ريتس (.)World Freight Rates
 )3بلغت قيمة جميع املنتجات املحسوبة  100.000دوالرأمريكي ( 375.000ريال سعودي).

 27وورلد فرايت ريتس ()World Freight Rates
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تشيناي

كلكتا

موندرا

 )4تم اختيارحمولة الحاوية الكاملة ( )FCLوحاويات بحجم  40قدم.
 )5لم يتم اختيارأي من رسوم الدخول (الخطرأو التأمين).
 )6تم تقديرتكلفة النقل بتقديرتقريبي
 )7يعتمد املتوسط على السلع الزراعية والجواهرباعتبارها السلع املقرر استخدامها ،للرقم األقل واألعلى على التوالي.

 5.4.3مسارات النقل الجوي الرئيسية ووقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى الهند
يمكن تصدير البضائع ً
جوا من مطارات جدة والدمام والرياض إلى املطارات الرئيسية في الهند وهي مطار نيودلهي ومطار مومباي ومطار
تشيناي .ويوفر الجدول التالي وقت االنتظار لنقل البضائع ً
جوا من املطارات الرئيسية في اململكة العربية السعودية إلى املطارات الرئيسية في
الهند.
الجدول  :7وقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى الهند
املطارات الرئيسية في اململكة
العربية السعودية

الرياض

املطارات الرئيسية في الهند

5.4.4

الدمام

جدة

املدة (بالساعات)

نيودلهي

3.4

3.4

4.5

مومباي

3.4

2.3

4.5

تشيناي

4.5

4.6

5.6

أسعارمسارات الشحن الجوي الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى الهند

يشتمل الجدول التالي على تقديرات لتكاليف الشحن الجوي من مطارات اململكة العربية السعودية إلى مطارات الهندُ .ويرجى العلم أن
ُ
وضعت على أساس افتراضات معينة منصوص عليها كذلك في الجدول التالي .وقد ق ِّّدرت تكاليف الشحن باستخدام املوقع:
التقديرات ِّ
http://worldfreightrates.com
الجدول  :8أسعارالشحن الجوي من اململكة العربية السعودية إلى الهند
تكاليف النقل (بالريال السعودي)
نوع املنتجات املصدرة
جدة/الرياض/الدمام/املدينة/الطائف/القصيم

نيودلهي  /مومباي  /تشيناي
األطعمة املجمدة
10,413.11,512

*افتراضات التكاليف:
طريقة الشحن املختارة هي عبرالجو
تم تقديرالتكاليف على أساس الصناعات املتاحة على موقع وورلد فرايت ريتس ()World Freight Rates
بلغت قيمة جميع املنتجات املحسوبة  100.000دوالرأمريكي
تم اختيارالحمولة  210كجم/سم واألبعاد 90×100×140
لم يتم اختيارأي من رسوم الدخول (الخطرأو التأمين)
تم تقديرتكلفة النقل بتقديرتقريبي
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اللحوم املجمدة
10,462.11,561

 6مرافق الدعم اللوجستي الرئيسية
6.1

املناطق االقتصادية الخاصة/املناطق الحرة في الهند

6.1.1

املناطق االقتصادية الخاصة

أقرت الهند بنجاح مناطق تجهيز الصادرات ( ،)EPZحيث كانت الدولة األولى في قارة آسيا التي تقر بنجاح مناطق تجهيز الصادرات .ففي سنة
ُ
علن عن سياسة املناطق االقتصادية الخاصة لجذب االستثمارات
 ،1965أنشئت أول منطقة لتجهيز الصادرات في كاندال .وفي أبريل  ،2000أ ِّ
األجنبية الكبرى إلى الهند حيث لم يكن يتوفر بالدولة بنية تحتية مميزة وكان النظام املالي غير مستقر.28
فيما يلي الحوافز والتسهيالت املقدمة إلى الوحدات في املناطق االقتصادية الخاصة لجذب االستثمارات إلى املناطق االقتصادية الخاصة ،بما
في ذلك االستثمار األجنبي:29
•

إعفاء الواردات/املشتريات املحلية للبضائع من الرسوم الجمركية لتطوير وحدات املناطق االقتصادية الخاصة وتشغيلها وصيانتها

•

إعفاء تام بنسبة  %100من ضرائب الدخل على دخل الصادرات لوحدات املناطق االقتصادية الخاصة بموجب املادة 10أأ من قانون
ضريبة الدخل للسنوات الخمس األولى ،و %50للسنوات الخمس التالية و %50من أرباح الصادرات املعاد توظيفها للسنوات الخمس
التالية
إعفاء من الحد األدنى من الضرائب البديلة بموجب املادة 115جيه بي من قانون ضريبة الدخل
قروض تجارية خارجية لوحدات املناطق االقتصادية الخاصة تصل إلى  500مليون دوالر أمريكي ً
سنويا دون قيود استحقاق من خالل

•
•

قنوات مصرفية معترف بها
•

إعفاء من ضريبة املبيعات الرئيسية

•

إعفاء من ضريبة الخدمة

•

تخليص املوافقات على مستوى الدولة وعلى مستوى الواليات من مكان واحد

•

إعفاء من ضريبة املبيعات لكل والية وغيرها من املكوس التي تفرضها حكومات الواليات املعنية

6.1.2

مناطق التخزين والتجارة الحرة

6.1.2.1

نشأة مناطق التخزين والتجارة الحرة

أعلنت سياسة التجارة الخارجية  2009 – 2004أنه من املقرر إنشاء مناطق التخزين والتجارة الحرة إلنشاء بنية تحتية متوافقة مع التجارة
ُ
للعمل على استيراد وتصدير البضائع والخدمات مع استقاللية ممارسة املعامالت التجارية دون قيود (عملة حرة) .وتعد مناطق التخزين
والتجارة الحرة إحدى الفئات الفريدة للمناطق االقتصادية الخاصة وتخضع لشروط وأحكام قانون وقواعد املناطق االقتصادية الخاصة.30
6.1.2.2

مفهوم مناطق التخزين والتجارة الحرة

است ً
نادا إلى وضع مناطق التخزين والتجارة الحرة في الهند ،فإن الفكرة من تطوير مناطق التخزين والتجارة الحرة أن تكون "مناطق صحية"
يتم تخصيصها "كمنطقة خارجية" ملمارسة األعمال ،وكذلك تحويل مناطق التخزين والتجارة الحرة إلى مناطق متكاملة واستخدامها كـ "مراكز
تجارية دولية" .وتوفر كل منطقة بنية تحتية مميزة لتخزين أنواع عديدة من املنتجات ومناولة ونقل املعدات واملكاتب التجارية وجميع املرافق

 28املناطق االقتصادية الخاصة في الهند
 29املناطق االقتصادية الخاصة في الهند
 30جينيكس لوجستيكس ()Genex Logistics
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ذات الصلة (االتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة واملياه ،وما إلى ذلك) ،وإنشاء مكان واحد لتخليص جميع معامالت استيراد وتصدير
املنتجات.31
6.1.2.3

مهام مناطق التخزين والتجارة الحرة

فيما يلي مهام مناطق التخزين والتجارة الحرة على النحو املحدد من قبل تلك املناطق في الهند،32
•

مركز للدعم اللوجستي والتوزيع

•

توفير بيئة "للمناطق الحرة"

•

تمكين بيئة عمل فاعلة لتيسر حركة التجارة

•

تكامل األوجه املختلفة لعمليات الدعم اللوجستي

•

توفير بنية تحتية عالية الكفاءة

6.1.2.4

القوانين ذات الصلة بمناطق التخزين والتجارة الحرة

القوانين ذات الصلة بمناطق التخزين والتجارة الحرة على النحو املحدد من قبل تلك املناطق في الهند،33
•

تخضع تلك املناطق بصفة أساسية لقانون املناطق االقتصادية الخاصة لسنة  2005وقواعد املناطق االقتصادية الخاصة لسنة
2006
ُيسمح بضخ استثمار أجنبي مباشر بنسبة  %100في تطوير مناطق التخزين والتجارة الحرة وتأسيسها
ُ
تعد مناطق التخزين والتجارة الحرة مناطق أجنبية وسوف يتم التعامل مع جميع املعدات واملواد املتوفرة من منطقة الجمارك املحلية
باعتبارها واردات إلى مناطق التخزين والتجارة الحرة والعكس بالعكس
ُيحدد الحد األدنى ملنطقة التخزين بمساحة مائة ألف متر مربع

•

تخضع جميع مناطق التخزين والتجارة الحرة للرقابة املباشرة من جانب مفوض التنمية ()DC

•
•
•

6.1.2.5

األطراف الفاعلة في مناطق التخزين والتجارة الحرة

وافقت وزارة التجارة الهندية على كثير من مناطق التخزين والتجارة الحرة وكثير منها اآلن في مراحل إنجاز مختلفة .ويشتمل الجدول  9على
قائمة بمشروعات مناطق التخزين والتجارة الحرة املعتمدة مع املواقع اإللكترونية لها ،إن وجد .ويوص ى املصدرون السعوديون بزيارة هذه
املواقع اإللكترونية ملعرفة املزيد حول آخر املستجدات بشأن تلك املشروعات.

الجدول  :9مناطق التخزين والتجارة الحرة في الهند
 31جينيكس لوجستيكس ()Genex Logistics
 32الحكومة الهندية
 33آرشيا ليمتد ()Arshiya Limited
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مناطق التخزين والتجارة الحرة34

املوقع
رايجاد ،مهاراشترا

تشيبلون إنفرا برايفت ليمتد

نافي مومباي

املوقع اإللكتروني
http://www.balaji.co.in/content/sez.html
http://www.sezindiainvest.com/SEZ_Locator/0245_Ma
harashtra_Chiplun%20Infrastructure_Mumbai.htm

سريبيرومبودور ،تاميل نادو

http://www.chennaiftz.com/contact_us.aspx

تيروفالور ،تاميل نادو

ال يوجد

باالجي إنفر بروجيكتس ليمتد

جيه ماتادي إيكو باركس برايفت ليمتد
جافزا تشيناي بيزنس بارك برايفت ليمتد

6.2

الحوافزالرئيسية املرتبطة بالتجارة

فيما يلي الحوافز املقدمة للمستثمرين في مناطق التخزين والتجارة الحرة،35
•

إعفاء من ضريبة الدخل ً
وفقا للمادة 1( 80أ) من قانون ضريبة الدخل

•

إعفاء من ضريبة الخدمة

•

السماح بمعامالت مجانية للصرافة األجنبية
تنطبق مزايا أخرى ،مع تغيير ما يلزم ،على الوحدات في املناطق االقتصادية الخاصة

•

توفر مناطق التخزين والتجارة الحرة مزايا مالية وتنظيمية مثل،36
 )1املزايا الضريبية
ً
إعفاء على ضريبة الدخل (املادة 1( 80أ)) وضريبة الخدمة ملطوري ومستخدمي املناطق ،مما يقلل تباعا من تكاليف الدعم اللوجستي
على مستخدمي مناطق التخزين والتجارة الحرة.
 )2مزايا تأجيل الرسوم الجمركية
ً
ً
ميزة تأجيل الرسوم الجمركية على املنتجات التي تتطلب وقتا طويال للتخزين.
 )3إعفاءات من الضرائب
ُ
ل
تعفى املنتجات التي يتم الحصو عليها من األسواق املحلية من الضرائب.
توفر مناطق التخزين الحرة مزايا بنية تحتية مثل،37
 )1مرافق تخزين منتج واحد
توافر متطلبات معينة للتخزين لكل فئة من فئات املنتجات ،على سبيل املثال ،للشاي والقهوة أقسام تخزين مختلفة
 )2التخزين املشترك
ً
تتوافر مرافق تخزين مؤقتة على املدى القصير لتجنب التكاليف الكبيرة ،على سبيل املثال ،بدال من الدفع مقابل استئجار مساحة
لعام واحد ،يتوفر استئجار مساحات لشهرين بحسب متطلباتك.
 )3املعدات املشتركة

 34الحكومة الهندية
 35املديرية العامة للتجارة الخارجية
 36حكومة غوجارات
 37حكومة غوجارات
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ً
تتوفر معدات في املنطقة الستئجارها بدال من استثمار مزيد من رأس املال في شراء املعدات.
توفر مناطق التخزين الحرة مزايا إدارية مثل،38
 )1وقت التسليم
يقل وقت التسليم نتيجة انخفاض الوقت املطلوب للتخليص الجمركي وتعزيز توصيل الدعم اللوجستي.
 )2مرافق الدعم واإلدارة الفاعلة
توفر مرافق الدعم خدمات إدارية فاعلة وخبرات دولية (مثل الخدمات املصرفية والتأمين وما إلى ذلك).
توفر مناطق التخزين الحرة مزايا أخرى مثل،39
)1
)2
)3
)4
)5
)6

توجه املناطق للتصدير
تدفق االستثمار األجنبي املباشر
فرص عمل محتملة
تنافسية الصناعات
جذب الدعم  /الصناعات املساعدة
تعزيزاألوجه املتعددة للنشاط االقتصادي

6.3

مرافق  /خدمات التخزين املقدمة في املوانئ في الهند

6.3.1

أنواع مرافق  /خدمات التخزين

6.3.1.1

أنواع املستودعات40

6.3.1.1.1

املستودعات الخاصة

املستودعات الخاصة هي مرافق تخزين مملوكة ومدارة بواسطة الشركات املصنعة الكبيرة أو وحدات التصنيع الفردية التي تتطلب احتياجات
تخزين عالية .وتتطلب الشركات املصنعة الكبيرة ذات اإلنتاج العالي مرافق تخزين لشبكة التوزيع وتوفير منتجاتها للعمالء ممن يحتاجون إلى
كميات كبيرة.
6.3.1.1.2

املستودعات العامة

املستودعات العامة ،واملعروفة كذلك باسم "املستودعات خالصة الرسوم الجمركية" ،هي مرافق تخزين مملوكة ومدارة بواسطة شركات متخصصة
ُ
َ
ستخدم هذه املرافق بواسطة الشركات الصغيرة أو األفراد ممن يحتاجون إلى مساحة محدودة .ويحصل مالك
في توفير مرافق التخزين .وت
املستودعات العامة على رخص من الحكومة ،وتقع هذه املستودعات ً
عموما بالقرب من السكك الحديدية والطرق السريعة واملمرات املائية .ويوفر
هذا النوع من املستودعات احتياجات التخزين بسهولة ،وبتكلفة منخفضة (مقارنة بامتالك مستودع) ،وتسمح بتعبئة وتغليف وفرز البضائع ،كما
توفر مرافق تخزين صغيرة للشركات املصنعة الصغيرة والتجار دون الحاجة إلى أي استثمارات ضخمة.

 38حكومة غوجارات
 39حكومة غوجارات
 40املوارد املعرفية لألعمال – الحكومة الهندية
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6.3.1.1.3

املستودعات الجمركية

ُ
املستودعات الجمركية هي مستودعات مرخصة من الحكومة لقبول تخزين البضائع املستوردة إلى أن تدفع الرسوم الجمركية .ويخضع هذا
النوع من املستودعات لرقابة الجمارك ،ويمكن تعبئة وتغليف البضائع املحتجزة في املستودع وفرزها ووضع العالمات التجارية عليها لبيعها.
ُ
وحينما يعجز املستورد عن سداد الرسوم الجمركية للبضائع ،فإنها تخزن في املستودعات الجمركية ويتم اإلفراج عنها في حالة دفع الرسوم
املفروضة عليها بالتناسب.
هيئات التخزين الحكومية في الهند41

6.3.1.2
6.3.1.2.1

شركة التخزين املركزية ()CWC

ً
مستودعا من املستودعات الجمركية في الهند .وهذه الشركة عبارة عن هيئة تخزين رئيسية وواحدة من أكبر
تدير شركة التخزين املركية 75
ً
مشغلي املستودعات في الدولة .وتتولى الشركة مسؤولية عمليات  490مستودعا في الهند وتوفر خدمات التخزين ملجموعة كبيرة ومتنوعة من
املنتجات التي تتنوع بين املنتجات الزراعية واملنتجات الصناعية .وباإلضافة إلى خدمات التخزين واملناولة املقدمة ،توفر الشركة خدمات
أخرى مثل،
•

التخليص والشحن

•

املناولة والنقل

•

الشراء والتوزيع

•

خدمات التطهير والتعقيم

•

خدمات التعقيم بالبخار

•

الخدمات االستشارية/التدريب إلنشاء البنية التحتية للتخزين لعدد من الهيئات املختلفة

6.3.1.2.2

شركة التخزين التابعة للوالية ()SWC

يوجد في عدد من الواليات مجموعة من شركات املستودعات (على سبيل املثال :شركة مستودعات والية أندرا براديش ( Andhra Pradesh
 ،)State Warehouseوشركة مستودعات تخزين والية كيرال ( ،)Kerala State warehousingوما إلى ذلك) والتي تركز عملياتها في املنطقة التي
توجد فيها .وتخضع شركات التخزين التابعة للواليات لرقابة كل حكومة الوالية وشركة التخزين املركزية .ويشتمل الجدول  10التالي على قائمة
بشركات التخزين التابعة للواليات في الهند مع املواقع اإللكترونية لها،42
الجدول  – 10املستودعات التابعة للواليات في الهند
شركات التخزين التابعة للواليات
أندرا براديش
آسام
بيهار
تشاتيسجار
غوجارات
هاريانا
كارناتاكا
 41املوارد املعرفية لألعمال – الحكومة الهندية
 42شركة التخزين املركزية في الهند
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املوقع اإللكتروني
http://www.apswhc.com
http://www.warehouseassam.com/contactus.html
http://www.bswc.co.in/
cgswc.cg.gov.in/
.
http://hwc.nic.in/
http://www.kswc.in/

كيرال
ماديا براديش
مهاراشترا
ميجااليا
أوريسا
بونجاب
راجستان
تاميل نادو
أتر براديش
ويست بنجال
6.3.2

http://www.kerwacor.com/
http://www.mpwarehousing.com/
http://www.mswarehousing.com/english/
http://meghalaya.gov.in/megportal/
http://oswc.in/index.asp
http://pswc.in/(S(tlgkden4qglfkb0egkmbqjsk))/Default.aspx
http://rswc.rajasthan.gov.in/
http://tnwc.in/
http://www.uttarpradeshstat.com/default.aspx
http://warehousingwb.com/

تكاليف التخزين

تعتمد تكاليف التخزين في الهند على املنطقة املطلوبة للتخزين .وبرغم ذلك ،ملعظم املستودعات نفس األسعار أو أسعار مماثلة لحد ما
وأسعار أعلى للمستودعات األخرى.43
للحصول على قائمة كاملة باملستودعات (الجمركية وغير الجمركية) التابعة لشركة التخزين املركزية في الهند وتكاليف التخزين فيها ،يرجى
زيارة الرابط التالي،
http://cewacor.nic.in/Docs/tariff/tariff_all_ro_wh_com_co_2017_18_080317.pdf
لالطالع على تحليل التكاليف حسب السلع ،يوص ى املصدرون السعوديون بزيارة الرابط التالي،
http://cewacor.nic.in/Docs/tariff/tariff_commodities_com_co_2017_18_080317.pdf
ملعرفة وضع املساحات الشاغرة في املستودعات (الجمركية وغير الجمركية) التابعة لشركة التخزين املركزية ،يرجى زيارة الرابط التالي،
http://cewacor.nic.in/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=251&lang=en

 7إجراءات االستيراد :الهند
7.1

إجراءات االستيراد العامة

يوجد  4فئات من البضائع املستوردة ،وهي منشورة في سياسة التجارة الخارجية،44
 -1البضائع القابلة لالستيراد دون قيود
يتم استيراد البضائع ضمن هذه الفئة دون قيود وال تتطلب أي رخص
 -2الواردات عبرقنوات مخصصة
يتم استيراد البضائع ضمن هذه الفئة بواسطة هيئات حكومية أو قنوات تابعة للوالية فقط

 43شركة التخزين املركزية في الهند
 44املديرية العامة للتجارة الخارجية
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 -3الواردات املقيدة  /املرخصة
ال يتم استيراد البضائع ضمن هذه الفئة إال بعد الحصول على الرخصة املطلوبة نتيجة القيود املفروضة عليها
 -4الواردات املحظورة
يتعذر استيراد البضائع ضمن هذه الفئة إلى الدولة
يجب أن تستوفي جميع املنتجات املستوردة املقرر تخليصها ،سواء كانت لالستهالك املحلي أو للتخزين ،إجراءات التخليص الجمركي املحددة.
ومع ذلك ،تختلف إجراءات االستيراد لبعض األسباب مثل ،ما إذا كان املنتج لالستهالك املحلي أو للتخزين ،ما إذا كان سينتقل إلى دولة أخرى
أو سيتم نقله إلى محطة جمارك أخرى .ويوضح الشكل التالي إجراءات االستيراد العامة للهند ً
طبقا للمجلس املركزي للمكوس والجمارك45
املرحلة  :1الترتيبات السابقة لالستيراد
قبل وصول البضائع ،يلزم إجراء الترتيبات السابقة لالستيراد .ويجب أن تقدم الوسيلة الناقلة للبضائع بيان االستيراد العام ،وعلى
املستورد الحصول على رقم كود املصدر-املستورد ،إذا لم يكن لديه ً
واحدا بالفعل
املرحلة  :2وصول السفينة
لدى دخول السفينة إلى امليناء والبدء في تفريغ املنتجات ،يخطر وكيل الشحن املستورد والوسيط الجمركي
املرحلة  :3واجهة البيانات اإللكترونية
يستكمل املستورد/الوسيط الجمركي طلب البيان الجمركي عبر اإلنترنت إذا كان امليناء يدعم واجهة البيانات اإللكترونية .وإذا لم يكن
امليناء يدعم واجهة البيانات اإللكترونية ،يأخذ املستورد/الوسيط الجمركي جميع الوثائق الالزمة ُ(تناقش ً
الحقا في البند )8.1.1
ويتوجه إلى مركز الخدمة ،حيث يتم إدخال معلومات البيان الجمركي في نظام واجهة البيانات اإللكترونية بواسطة مشغل مركز
الخدمة وتتم طباعة البيان الجمركي.
املرحلة  :4التخليص الجمركي في امليناء وسداد الرسوم:
بعد إجراء التقييم بواسطة املستورد أو مكتب الجمارك ،يتم التحقق من التقييم ويجري التسجيل لفحص البضائع املستوردة .ويتم
دفع الرسوم الجمركية ً
وفقا لتقييم البضائع املستوردة من خالل الدفع اإللكتروني في البنوك املخصصة .وتؤخذ البضائع إلى الحظيرة
حيث يتم فحص البضائع بواسطة مسؤول التقييم في الحظيرة وعلى الوسيط الجمركي توفير جميع الوثائق الداعمةُ .وي َ
قدم تقرير
الفحص فيما بعد عبر نظام واجهة البيانات اإللكترونية بواسطة مسؤول التقييم ُويقدم اإلفراج الجمركي (في حالة التحقق من البيان
الجمركي فقط) .وتتم طباعة البيان الجمركي وطلب التخليص من خالل النظام

 45املجلس املركزي للمكوس والجمارك
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شكل توضيحي إلجراءات استيراد عبر ميناء بحري
2

1

الترتيبات السابقة
لالستيراد

وصول السفينة

3

البيان الجمركي عن طريق
واجهة البيانات اإللكترونية

Z
o
l
l
D

4

الدعم
اللوجستي
والنقل

Z
o
l
l
D

5

ساحة التسليم

6

التخليص الجمركي في
امليناء

7

العميل  /املستورد
= مرحلة املعالجة
الشكل  :3إجراءات االستيراد عبرميناء بحري
املرحلة  :5ساحة التسليم
ُ
بعد إنهاء إجراءات الجمارك ،تخزن البضائع املصرح بها في ساحة التسليم بالجمارك إلى أن يتخذ الوسيط الجمركي أو املستورد
إجراءات أخرى
املرحلة  :6الدعم اللوجستي والنقل
يعين الوسيط الجمركي أو املستورد شركة نقل ألخذ البضائع املصرح بها من ساحة التسليم .ويتم استخدام وثائق التخليص الجمركي
النهائية للحصول على البضائع املستوردة من ساحة التسليم.
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املرحلة  :7العميل  /الناقل
يتم استالم البضائع املستوردة بواسطة املستورد أو العميل

7.2

إجراءات التخليص الجمركي

يوضح الشكل التالي إجراءات التخليص الجمركي ً
طبقا لدليل الجمارك الصادر عن املجلس املركزي للمكوس والجمارك.46
شكل توضيحي إلجراءات الجمارك
1

قبل البيان الجمركي

2

البيان الجمركي عبرواجهة
البيانات اإللكترونية

3

التقييم الذاتي  /تقييم
البضائع املستوردة

$
4

استالم البيان الجمركي النهائي
ونموذج طلب التخليص

5

فحص البضائع املستوردة

6

دفع الرسوم الجمركية
للبضائع املستوردة
=مرحلة اإلجراءات

الشكل  :4إجراءات التخليص الجمركي الرئيسية
املرحلة  :1قبل إيداع البيان الجمركي
 -1يجب أن تقدم الوسيلة الناقلة للبضائع (السفينة ،الطائرة ،وما إلى ذلك) بيان االستيراد العام في غضون  24ساعة من وصول السفينة
أو الطائرة
 -2يتعين على املستورد الحصول على رقم كود املصدر-املستورد ،والذي يمكن الحصول عليه من املديرية العامة للتجارة الخارجية.
ويمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من املعلومات حول الحصول على كود املصدر-املستورد:
http://www.dgft.org/iec_code.html

 46دليل الجمارك الصادر عن املجلس املركزي للمكوس والجمارك ،وزارة املالية – الحكومة الهندية
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املرحلة  :2البيان الجمركي عبرواجهة البيانات اإللكترونية
-1
-2

-3

-4

-5

يحصل املستورد على جميع الوثائق املطلوبة لتخليص البضائع املستوردة
يتوجه املستورد/الوسيط الجمركي إلى مركز الخدمة إليداع البيان الجمركي من خالل نظام التبادل اإللكتروني للبيانات .ومع ذلك ،إذا
لم يكن امليناء يدعم هذا النظام ،فيمكن للمستورد/الوسيط الجمركي القيام بذلك بنفسه .ويتعين على املستورد/الوسيط الجمركي
إيداع بيان البضائع لدى مركز الخدمة بتنسيق إلكتروني يحتوي على جميع املعلومات املطلوبة (على أن يحتفظ مشغل مركز الخدمة
بنسخة لديه)
ً
يمكن إيداع البيان الجمركي قبل وصول البضائع املستوردة بثالثين يوما .ولهذا النوع من البيانات الجمركية خمس نسخ ،ويطلق على
النسخة الخامسة نسخة اإلخطار املسبق بالبيان الجمركي .إذ يقدم املستورد ً
بيانا يفيد بأن البضائع من املقرر أن تصل في غضون 30
ً
يوما .وإذا لم املستورد على دراية باسم سفن الروافد ،حيث يتم نقل بعض الشحنات عبر موانئ وسيطة ،لذا ُيكتب اسم السفينة
ً
الرئيسية ُويعدل البيان الجمركي الحقا لذكر أسماء كل من السفينة الرئيسية وسفن الروافد .ويقدم إخطار البيان الجمركي بعد إيداع
بيان االستيراد العام (ال يتوفر اإلخطار املسبق للواردات املذكورة في البيان الجمركي في بعض الفترات)
يتم إنشاء قائمة تدقيق للتحقق من البيانات املقدمة من املستورد/الوسيط الجمركي .وفي حالة التحقق من كل ش يء ،يودع مركز
الخدمة البيان الجمركي ويصدر له رقم .ثم ُيطبع رقم البيان الجمركي على قائمة التدقيق ُويقدم إلى املستورد/الوسيط الجمركي ُ(يرجى
قدم في هذه املرحلة ،فهي ُت َ
العلم أن الوثائق األصلية ال ُت َ
قدم وقت الفحص فقط)
ُي َ
ً
تلقائيا بواسطة نظام
رسل إخطار/يتم تسجيل البيان الجمركي ذي الصلة ببيان االستيراد العام املودع بواسطة الوسيلة الناقلة
واجهة البيانات اإللكترونية ،ثم ُي َ
ً
إلكترونيا فيما بعد إلى مجموعة التقييم املعنية في مكتب الجمارك
رسل

املرحلة  :3التقييم الذاتي  /تقييم البضائع املستوردة
 -1يجري التقييم (التقييم الذاتي) بواسطة املستورد أو مكتب الجمارك .وبمقتض ى التقييم الذاتي ،يتعين على املستورد أن يذكر بدقة
التصنيف وسعر الرسوم املطبقة والقيمة والفائدة من إخطارات اإلعفاء املطالب بها ،إن وجد ،في البيان الجمركي أو بيان الشحن عند
تقديمه .ومع ذلك ،إذا تعذر على املستورد تحديد التزام الرسوم الجمركية أو إجراء التقييم الذاتي ،يتم تقديم طلب إلى موظف
الجمارك إلجراء التقييم
ً
 -2يتحقق موظف الجمارك من البيان الجمركي أو بيان الشحن الخاضع للتقييم الذاتي بواسطة املستورد طبقا للتصنيف أو القيمة أو
سعر الرسوم الجمركية أو إخطار اإلعفاء أو أي ش يء آخر ،وذلك للتحقق من صحة إجراءات التقييم .وقد يطلب موظف الجمارك
وثائق إضافية وفحوصات أخرى ألغراض التحقق .وفي حالة اكتشاف موظف الجمارك من خالل التحقق أن التقييم قد أجري بشكل
غير صحيحُ ،يعاد تقييم الرسوم الجمركية
 -3بعد إجراء التقييم بواسطة مجموعة التقييم أو جهة التقييم األولية ،يتعين تقديم البيان الجمركي إلى شباك موظف الجمارك
للتسجيل الخاص بالفحص في حظيرة االستيراد .ويتم إعداد بيان في هذه املرحلة يضمن صحة البيانات املدخلة وأن الوثائق األصلية
حقيقية
املرحلة  :4دفع الرسوم الجمركية للبضائع املستوردة
 -1يتم دفع الرسوم الجمركية املقدرة للبضائع املستوردة قبل الفحص .ويتولى السداد املستورد/الوسيط الجمركي في البنوك املخصص
من خالل نظام ( TR.6 Challanالبيان الجمركي ملنتجات االستهالك املحلي)
 -2يمكن سداد مدفوعات الرسوم الجمركية وقت اصطحاب البضائع املستوردة إلى مقر املستورد في البنوك املخصصة من خالل نظام
( TR.6 Challanاملستخدم لدفع الرسوم الجمركية الرئيسية وضرائب الخدمة إلى الخزانة الحكومية) .وتتوفر املدفوعات اإللكترونية
منذ عام  2007ويتعين على املستوردين املسجلين في برنامج العمالء املعتمدين ممن تبلغ مدفوعات الرسوم الجمركية لهم مائة ألف
روبية أو أكثر لكل بيان جمركي استخدام نظام الدفع اإللكتروني
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املرحلة  :5فحص البضائع املستوردة
 -1بعد إجراء التسجيل الخاص بالفحص ،يستلم مسؤول التقييم في حظيرة االستيراد البيان الجمركي لفحص البضائع ويتعين على
الوسيط الجمركي في هذه املرحلة تزويد مسؤول التقييم بجميع الوثائق الداعمة.
 -2ضمن نظام واجهة البيانات اإللكترونية ،وبعد التقييم ،يلزم تسليم تقرير التقييم إلى شباك موظف الجمارك لتسجيل الفحص في
حظيرة االستيراد وإعداد بيان صحة املعلومات املقدمة في هذه املرحلةُ .وي َ
رسل البيان الجمركي إلى مسؤول التقييم في حظيرة االستيراد
التي يتم تقييم البضائع فيها
وحينئذ ،يدخل مسؤول التقييم في الحظيرة
 -3في مرحلة الفحص ،يتعين على الوسيط الجمركي تقديم جميع الوثائق الداعمة الالزمة.
ٍ
تقريره في نظام واجهة البيانات اإللكترونية ويرسله إلى مجموعة التقييم
املرحلة  :6استالم البيان الجمركي النهائي ونموذج طلب التخليص
 -1بعد إدخال تقرير الفحص في واجهة البيانات اإللكترونية ،يتم تقديم "اإلفراج الجمركي" في حالة االنتهاء من التحقق من البيان
ُ
ً
إلكترونيا ملنع االحتيال ،وتقبل النسخ الورقية في حاالت نادرة
الجمركي .ويلزم إعداد ال
 -2تتم طباعة ثالث نسخ من البيان الجمركي وطلب التخليص (تشتمل النسخ على تقرير الفحص ورقم طلب التخليص واسم مسؤول
التقييم في حظيرة االستيراد) من خالل نظام واجهة البيانات اإللكترونية
ُ
أ -تعاد نسختان من كل من البيان الجمركي وطلب التخليص إلى املستورد/الوسيط الجمركي
ُ
ُ
ب -ترسل نسخة من البيان الجمركي إلى الجمارك وتحفظ لدى مسؤول التقييم في حظيرة االستيراد
معلومات أخرى:
1

2
3

4

7.3

يمكن إجراء تعديالت على البيان الجمركي حتى بعد تقديم الوثائق .وال يجوز إجراء التعديالت إال بعد الحصول على موافقة نائب
كاف إلى نائب املفوض/املفوض
املفوض/املفوض املساعدُ .ويرسل طلب التعديل مع جميع الوثائق الداعمة .وبعد تقديم إثبات ٍ
املساعد ،يمكن إجراء التعديل على البيان الجمركي حتى في حالة طلب التعديل اإلفراج الجمركي
تخضع جميع البضائع املستوردة للفحص ،حيث يتم التحقق من املعلومات الواردة في البيان الجمركي .ومع ذلك ،ال تخضع بعض
ً
عشوائيا
املنتجات املستوردة للفحص عادة ويتم فحص املنتجات املحددة
يمكن فحص البضائع املستوردة قبل التحقق من البيان الجمركي ،وذلك في الحاالت التي لم يمتلك فيها املستورد جميع املعلومات
املطلوبة وقت االستيراد (يشار إلى ذلك باسم "تقييم الفحص األول") .ويضع مسؤول التقييم الجمركي عند هذه املرحلة على النسخة
األصلية من البيان الجمركي طلب الفحص ،ثم ُيعاد إلى املستورد أو الوسيط الجمركي الصطحاب البضائع املستوردة إلى حظيرة
االستيراد لفحصها (يتم الفحص ً
طبقا لإلفادة املذكورة في الطلب ويدون موظف الجمارك نتائج الفحص)
يمكن فحص البضائع املستوردة بعد التقييم ودفع الرسوم الجمركية (ويشار إلى ذلك باسم "تقييم الفحص الثاني").
ويتم تخليص معظم الشحنات على أساس تقييم الفحص الثاني

وقت االنتظار والتكلفة املتكبدة إلجراءات االستيراد العامة

بحسب البنك الدولي ،يشتمل الجدول  11أدناه على مراحل االستيراد املحددة ووقت وتكلفة االستيراد لشحنة بضائع قياسية47:

 47البنك الدولي
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الجدول  :11وقت االنتظاروتكلفة إجراءات االستيراد الجمركية – الهند
م

إجراء االستيراد

1
2
اإلجمالي:

إعداد الوثائق
التخليص والتفتيش الجمركي

التكلفة (بالريال
السعودي)
484
2,010
2,494

وقت االنتظار
(بالساعات)
65
267
332

 8وثائق االستيراد الرئيسية
8.1

جدول موجزوثائق االستيراد الرئيسية

8.1.1

الوثائق اإللزامية

ثالث وثائق إلزامية مطلوبة لجميع الواردات بحسب اإلخطار الصادر عن املديرية العامة للتجارة الخارجية في  12مارس  .482015يشتمل
الجدول  12على تفاصيل مثل الجهات التي يتم الحصول على الوثائق منها والجهات املقدمة إليها.
الجدول  – 12الوثائق اإللزامية لالستيراد – الهند
م

الوثيقة

محصلة من

مقدمة إلى

1

3

2

5

4

7

6

9

8

1

بوليصة الشحن

شركة
الشحن

الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

الفاتورة التجارية
وقائمة التعبئة

املصدر

الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

البيان الجمركي

الجمارك

الجمارك/ال
بنك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مالحظة:
 . 1مواد البناء . 2 ،الكيمياويات والبوليمرات . 3 ،املنتجات الغذائية . 4 ،التعبئة والتغليف – 5 ،السلع االستهالكية املعمرة . 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات . 7 ،املعادن
النفيسة واملجوهرات . 8 ،األدوية . 9 ،املنسوجات

 8.1.2الوثائق اإلضافية
ً
ً
عموما للتخليص الجمركي استنادا إلى نوع املنتجات ،ويشتمل الجدول  13التالي على تفاصيل بعض
ُيشترط تقديم عدد من الوثائق اإلضافية
ً
استنادا إلى نوع املنتجات.
من هذه الوثائق .49ويرجى العلم أن الجمارك قد تطلب تلك الوثائق اإلضافية

 48مكتب املعلومات الصحفية ،وزارة التجارة والصناعة ،الحكومة الهندية
 49دليل الجمارك الصادر عن املجلس املركزي للمكوس والجمارك ،وزارة املالية – الحكومة الهندية
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الجدول  :13الوثائق اإلضافية للواردات
م

الوثيقة

1

نموذج بيان تقييم الجات

شركة الشحن

2

بيان املستوردين/الوسيط الجمركي

.

3

خطاب اعتماد

البنك

الجمارك

4

شهادة تأمين

شركة التأمين

الجمارك

5

رخصة استيراد

الجهات التنظيمية

الجمارك

6

رخصة صناعية

الجهات التنظيمية

الجمارك

7

تقرير فحص

مهندس معتمد

الجمارك

8

دليل املنتجات

املصدر

الجمارك

9

فاتورة تفصيلية منفصلة (قيمة قطع
الغيار واملكونات واملعدات)

املصدر

الجمارك

10

شهادة املنشأ

املصدر

الجمارك

2

3

4

5

6

7

8

9

محصلة من

مقدمة إلى

1

الجمارك
الجمارك

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ ✓ ✓    ✓ ✓ 
ُ
تستخدم هذه الرخصة للبضائع الكبيرة (مثل املعدات واآلالت،
وما إلى ذلك ،املستوردة لبناء مصنع)
✓ ✓  ✓ ✓    
✓    ✓ ✓  ✓ 
ُ
تستخدم هذه الرخصة للبضائع الكبيرة (مثل املعدات واآلالت،
وما إلى ذلك ،املستوردة لبناء مصنع)
ُ
تستخدم هذه الشهادة للواردات املؤهلة للرسوم الجمركية
التفضيلية

مالحظة:
1 .مواد البناء . 2 ،الكيمياويات والبوليمرات . 3 ،املنتجات الغذائية . 4 ،التعبئة والتغليف – 5 ،السلع االستهالكية املعمرة . 6 ،املعدات
الثقيلة واإللكترونيات . 7 ،املعادن النفيسة واملجوهرات . 8 ،األدوية . 9 ،املنسوجات

8.2

نظرة عامة على الوثائق
بوليصة الشحن

8.2.1
ُ
تستخدم بوليصة الشحن (العينة الواردة في الشكل  )4بحسب تعريف مركز التجارة الدولي (إنتراسن) بصفة،50
•

ُ
إيصال يقر الناقل بموجبه أنه استلم الحمولة وتستخدم هنا كإثبات على تعاقد الحمولة.

•

سند ملكية قابل للنقل حيث يتم تسليم البضائع من خالل تسليم بوليصة الشحن شريطة إرسال الشحنة إلى "ألمر" املنصوص عليه
في بوليصة الشحن مع االلتزام بجميع عمليات التحقق الواردة في الطلب

 50مركز التجارة الدولي (إنتراسن)

38

الشكل  :4بوليصة الشحن عبراملحيط
8.2.2

الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة

بموجب القاعدة الجديدة الصادرة عن املديرية العامة للتجارة الخارجية والتي أعلن عنها في  12مارس  ،2015يمكن دمج كل من الفاتورة
التجارية وقائمة التعبئة (العينة الواردة في الشكل ً )7
معا أو فصلهما .وقبل هذه القاعدة ،كان يجب فصل هاتين الوثيقتين.51
الفاتورة التجارية (العينة الواردة في الشكل  )5هي فاتورة بالبضائع املشتراة يقدمها البائع إلى املشتريُ .ويستخدم هذا النوع من الفواتير ً
غالبا
في التجارة الخارجية حيث إنه يتيح للحكومة إمكانية تحديد القيمة الفعلية للبضائع عند تقييمها لتطبيق الرسوم الجمركية.
قائمة التعبئة (العينة الواردة في الشكل  )6هي وثيقة توفر معلومات حول محتوى الحزم ،وتستخدمها السلطات الحكومية وهيئات
النقل والعمالء.

الشكل  :5عينة من الفاتورة التجارية

 51مكتب املعلومات الصحفية ،وزارة التجارة والصناعة ،الحكومة الهندية
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 عينة من قائمة التعبئة:6 الشكل

COMMERCIAL INVOICE/PACKING LIST

Name & Address of Shipper

Consignee:

Page
Stand:

of

License:
Shipper's EIN#:
Total Pieces:

kilos

Total Weight:

Harmonized

Net

Classification
Case # Item # Quantity

Code

Description of Contents

Weight Weight

Dims (cms)

(Kg)

L x Wx H

(Kgs)

The shipper hereby certifies that the above referenced goods are of _________ origin. Shipper authorizes ROGERS WORLDWIDE and their agent, in his name
and behalf, to prepare any export documentation, to sign and accept any documents relating to said shipment and forward this shipment in accordance with the
conditions of carriage. The values listed on this document represent fair market value.

CBM

T em
p Im
po
Giv
e A rt
w
Perm ay
ane
nt

Target date:

I

Value per Item ($) Total Value ($)

TOTAL VALUE:

$

-

Authorized Signature:
Name:
Date:

 عينة من الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة:7 الشكل
البيان الجمركي

8.2.3

) هو بيان إلكتروني يقبله نظام تبادل البيانات اإللكتروني الخاص بالجمارك الهندية ويخصص له8 البيان الجمركي (العينة الواردة في الشكل
ً
.52 ويشتمل على املطبوعات الخاصة به،رقما

 املجلس املركزي للمكوس والجمارك52
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يوجد ثالثة أنواع من البيانات الجمركية،53
•

البيان الجمركي ملنتجات االستهالك املحلي
يتعين على املستورد تقديم هذا النوع من البيانات الجمركية لتخليص البضائع عند دفع الرسوم الجمركية واصطحاب البضائع معه
إلى مقره

•

البيان الجمركي للبضائع املخزنة في املستودعات الجمركية/املستودعات
يتعين على املستورد تقديم هذا النوع من البيانات الجمركية إذا كان عليه دفع الرسوم الجمركية في وقت الحق واالحتفاظ بالبضائع في
مستودع جمركي .ويؤدي ذلك إلى تأجيل دفع الرسوم الجمركية وتخليص البضائع

•

البيان الجمركي للبضائع خالصة الجمارك
يتعين على املستورد تقديم هذا النوع من البيانات الجمركية إذا كان يرغب في تخليص البضائع املوجودة في املستودع لبيعها لالستهالك
املحلي بعد دفع الرسوم الجمركية

الشكل  :8عينة من البيان الجمركي
8.2.4

نموذج بيان تقييم الجات

االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) هي اتفاقية مبرمة بين جميع الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية .وتغطي الجات
تجارة البضائع الدولية .54ويشتمل الشكل  9على عينة منها

 53بوابة التجارة الهندية
 54منظمة التجارة العاملية
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الشكل  :9صيغة نموذج بيان الجات
8.2.5

بيان املستوردين/الوسطاء الجمركيين

بيان املستوردين/الوسطاء الجمركيين هو بيان يوقع عليه املستورد والوسيط الجمركي يفيد بأن جميع املعلومات املقمة حقيقية وكاملة
وصحيحة من جميع النواحي .ويشتمل الشكل  10على عينة من البيان.

الشكل  :10عينة من نموذج البيان
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8.2.6

خطاب االعتماد

خطاب االعتماد (العينة الواردة في الشكل  )11هو وثيقة مالية يصدرها بنك يضمن للمصدر مدفوعاته الكاملة لدى استيفاء
جميع املعايير.

الشكل  :11عينة من خطاب االعتماد
 8.2.7شهادة التأمين
ُ
شهادة التأمين (العينة الواردة في الشكل  )12هي وثيقة صادرة من قبل شركة تأمين أو وسيط تأمين ،وتستخدم كإثبات على توفر التغطية
التأمينية للبضائع املستوردة.

الشكل  :12عينة من شهادة التأمين
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8.2.8

رخصة االستيراد

يحصل املستوردون ممن يستوردون البضائع املقيدة على رخصة االستيراد (العينة الواردة في الشكل  .)13وال يمكن استيراد املنتجات الواقعة
ضمن هذه الفئة إال بعد الحصول على الرخصة املطلوبة نتيجة للقيود املفروضة عليها

الشكل  :13عينة من رخصة االستيراد
8.2.9

الرخصة الصناعية

يحتاج بعض املستوردين العاملين في الصناعات الخاصة (معدات الفضاء والدفاع ،واملتفجرات الصناعية ،والسجائر والسيجار ،وما إلى
ذلك) إلى رخصة صناعية .ويشتمل الشكل  14على عينة منها
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الشكل  :14عينة من الرخصة الصناعية
 8.2.10تقريرالفحص
يصدر تقرير الفحص املعروف كذلك باسم "تقرير املهندس املعتمد" بصفة أساسية لآلالت املستعملة املستوردة إلى الهند .وتستخدم
الجمارك التقرير لتحديد الرسوم الجمركية املطلوب دفعها .ومع ذلك ،يتوفر للمصدر ثالثة خيارات،55
 -1إنجازه في الدولة املصدرة بالصيغة أ الواردة في الرابط التالي
 -2االستعانة بهيئات الفحص املحلية
 -3في حالة عدم توافر هيئات الفحص املحلية في امليناء ،يمكن االستعانة باملهندسين املعتمدين
 8.2.11دليل املنتجات
دليل املنتجات ،املعروف كذلك باسم دليل املستخدم ،هو وثيقة فنية توفر الدعم ملستخدمي منتج معين
 8.2.12الفاتورة التفصيلية املنفصلة (قيمة قطع الغيارواملكونات واآلالت)
توفر الفاتورة التفصيلية املنفصلة معلومات حول قطع الغيار املختلفة واملكونات واآلالت في املنتجات املستوردة.
 8.2.13شهادة املنشأ
شهادة املنشأ ،بحسب غرفة التجارة الدولية ،هي وثيقة تثبت أن البضائع املستوردة قد تم الحصول عليها أو إنتاجها أو تصنيعها
أو معالجتها بالكامل في دولة معينة .56يشتمل الجدول التالي على عينة من شهادة املنشأ الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية إلى
الهند.

 55املديرية العامة للتجارة الخارجية – الحكومة الهندية
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الشكل  :15عينة من شهادة املنشأ

 9الهيئات الحكومية الرئيسية املشاركة في االستيراد
9.1

الهيئات الحكومية الرئيسية املشاركة في استيراد جميع أنواع املنتجات
الجدول  :14الهيئات الحكومية الرئيسية املشاركة في االستيراد

الهيئات الحكومية الرئيسية
وزارة التجارة والصناعة

الدور

املوقع اإللكتروني
www.commerce.nic.in

•

مسؤولة عن تعزيز وتنظيم التجارة الخارجية في الهند

•

مسؤولة عن تطبيق سياسة التجارة الخارجية/سياسة
االستيراد والتصدير ،وهي املسؤولة عن إصدار أرقام كود
املصدر-املستورد للمستوردين واملصدرين

www.dgft.gov.in

املجلس املركزي للمكوس
والجمارك
املناطق االقتصادية الخاصة
في الهند
وزارة الشحن

•

التخليص الجمركي وتحصيل الرسوم الجمركية

www.cbec.gov.in

•

هيئة املناطق االقتصادية الخاصة

•

مسؤولة عن إدارة جميع املوانئ العامة

www.shipping.nic.in

شركة التخزين املركزي

•

شركة التخزين الحكومية الرئيسية

www.cewacor.nic.in

هيئة مستودعات الحاويات الداخلية

www.concorindia.com

املديرية العامة للتجارة الخارجية

شركة الحاويات الهندية املحدودة •

9.2

www.sezindia.nic.in

الهيئات الحكومية الرئيسية املشاركة في صناعات محددة تستهدفها اململكة العربية السعودية

يشارك عدد من الكيانات أو الهيئات الحكومية األخرى في إجراءات االستيراد في الهند على أساس نوع الصناعة أو املنتجات .ويشتمل الجدول
 15أدناه على قائمة بالكيانات أو الهيئات الرئيسية باإلضافة إلى املعلومات املتعلقة بها مثل نوع املنتج  /الصناعة الذي تقدمه ،ودورها في
إجراءات االستيراد ،واملواقع اإللكترونية لها:

 56غرفة التجارة الدولية
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الجدول  :15الهيئات الحكومية الرئيسية املشاركة في االستيراد بخصوص صناعات محددة
الهيئة الحكومية

املنتج/الصناعة

مصلحة الزراعة
والتعاون

الزراعة

مكتب املعاييرالهندية
()BIS

جميع املنتجات

وزارة الكيماويات
واألسمدة

الكيماويات

منظمة السالمة املعنية
باملواد البترولية
والتفجيرية (رئيس مراقبي
املواد املتفجرة)

البضائع الخطرة

املنظمة املركزية ملراقبة
معايير األدوية

األدوية

البنك االحتياطي الهندي

االقتصاد والتجارة

املديرية العامة للخدمات
الصحية (وزارة الصحة)

منتجات األغذية

هيئة معاييروسالمة
الغذاء الهندية

منتجات األغذية

وزارة صناعات تجهيز
األغذية

منتجات األغذية

مصلحة املقاييس
القانونية

منتجات األغذية

الوظيفة/الدور
•

تنظيم استيراد النباتات واملواد النباتية

•

ضمان عدم تلوث جميع النباتات،
وما إلى ذلك

•

تسجيل املنتجات لتوثيق املعايير
يوجد ً 68
منتجا يغطيها مكتب

•

املعايير الهندية
•

مسؤولة عن وضع سياسات وتخطيط
وتطوير وتنظيم صناعة املواد الكيماوية
والبتروكيماوية

•

ضمان السالمة العامة في مجاالت التصنيع
والنقل والتخزين واملناولة ،وما إلى ذلك،
بخصوص املواد املتفجرة والبترول وكربيد
الكالسيوم واملواد القابلة لالشتعال
والغازات املضغوطة.
توفير تفاصيل حول وضع امللصقات
التعريفية والتعبئة والتغليف ومقادير
الكحول املحددة في أدوية منتجات سيدا،
ويوناني ،وأيورفيدا

•

ينظم قواعد سعر الصرف األجنبي

•

تضمن التزام املنتجات بمعايير الغذاء فيما
يتعلق بالتصنيع والتخزين والتوزيع والبيع
واالستيراد.

•

هيئة األغذية املسؤولة عن وضع املعايير
العلمية للمواد الغذائية

•

تنظم استيراد األغذية لضمان غذاء سليم
وصحي لالستهالك البشري

•

صياغة وتطبيق السياسات والخطط
املتعلقة بصناعات تجهيز األغذية

•

توحد معايير وحدات الوزن والقياس وطرق
الوزن والقياس وأدوات الوزن والقياس

•

تضمن الدقة واألمن العام فيما يتعلق
بالوزن والقياس.

•
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املوقع اإللكتروني
www.agricoop.nic.in

http://www.bis.org.in/i
ndex.asp

http://chemicals.nic.in/

http://peso.gov.in/cont
actus.aspx

http://www.cdsco.nic.i
n/forms/Default.aspx
https://www.rbi.org.in/
https://www.mohfw.ni
c.in/
http://dghs.gov.in

http://www.fssai.gov.in
/

www.mofpi.nic.in
http://consumeraffairs.
nic.in/forms/contentpa
ge.aspx?lid=639

10

مصلحة الشؤون
االستهالكية

منتجات األغذية

مديرية التسويق
والفحص

منتجات األغذية

مصلحة تربية الحيوان،
ومنتجات األلبان
ومصايد األسماك

منتجات األغذية

وزارة البيئة والغابات
والتغييراملناخي

املنتجات الخطرة

مصلحة الشؤون
الصيدالنية

املستحضرات
الصيدالنية

وزارة املنسوجات

املنسوجات

•

تتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة
تضمن الحصول على نتائج عادلة ومنصفة
ومتسقة للمستهلكين

•

توحيد املعايير والفرز والتصنيف وضمان
الجودة للمنتجات الزراعية

•

تضمن عالمة توثيق  AGMARKللمنتجات
الغذائية

•

مسؤولة عن إنتاج وحفظ وحماية من
املرض وتعزيز مخزون وتنمية منتجات
األلبان ملصائد ومصائد األسماك البرية
والبحرية.

http://dahd.nic.in/

•

مسؤولة عن تخطيط وتعزيز وتنسيق
واإلشراف على تطبيق سياسات وبرامج
البيئة والغابات

http://www.moef.nic.in
/

•

تخطيط وتطوير ورقابة املستحضرات
الصيدالنية

•

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في املجاالت ذات الصلة
باملستحضرات الصيدالنية

•

مسؤولة عن صياغة وتخطيط وتطوير
السياسات وتنظيم صناعة املنسوجات

•

http://consumeraffairs.
nic.in/home.aspx#

http://agmarknet.nic.in
/

http://pharmaceuticals.
gov.in/

http://ministryoftextile
s.gov.in/

هيئات املعاييرالرئيسية وإجراءات االعتماد الخاصة بها
ً
 10.1هيئات املعاييرطبقا للصناعة
على املصدرين السعوديين العاملين في الصناعات التسع املحددة من جانب هيئة الصادرات السعودية الحصول على شهادات ملنتجاتهم
املصدرة إلى الهند من هيئة أو أكثر من هيئات املعايير الثالثة،
 -1مكتب املعايير الهندية ()BIS
 -2هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية ()FSSAI
 -3املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية ()CDSCO
توضح املصفوفة في الجدول  16الصناعات وهيئات املعايير التي يجب التواصل معها للتوثيق.
الجدول  – 16هيئات املعايير لبعض الصناعات59 58 57

 57مكتب املعايير الهندية ()BIS
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1

م

اسم هيئة املعايير

1

مكتب املعايير الهندية ()BIS

2

هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية
()FSSAI

3

املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية
()CDSCO

2

3

4

5

6

7

8

9

رابط الويب

http://www.bis
✓   ✓✓  ✓  
.gov.in/
http://www.fss
      ✓  
ai.gov.in/
http://cdsco.nic
.in/forms/Defa  ✓   ✓    
ult.aspx

مالحظة:
 . 1مواد البناء . 2 ،الكيمياويات والبوليمرات . 3 ،املنتجات الغذائية . 4 ،التعبئة والتغليف – 5 ،السلع االستهالكية املعمرة. 6 ،
املعدات الثقيلة واإللكترونيات . 7 ،املعادن النفيسة واملجوهرات . 8 ،األدوية . 9 ،املنسوجات

 10.2مكتب املعاييرالهندية ()BIS
بدأ مكتب املعايير الهندية في منح الشهادات للشركات املصنعة األجنبية منذ عام  .2000وتسمح رخصة املكتب للشركة املصنعة األجنبية
ً
مستوفيا ملعايير مكتب املعايير الهندية .ويعد املكتب
باستخدام عالمة توثيق املكتب ،والتي يطلق عليها اسم "عالمة املعايير" ،طاملا كان املنتج
هيئة توثيق خارجية توفر للمستهلكين معلومات تفيد بأن املنتج قد تم تصنيعه بما يتالءم مع معايير مكتب املعايير الهندية .وتراقب عمليات
املراقبة الخاصة بمكتب املعايير الهندية عن كثب جودة املنتجات املوثقة.60
10.2.1

إجراءات الحصول على شهادة مكتب املعاييرالهندية61

يوضح الشكل التالي إجراءات الحصول على شهادة مكتب املعايير الهندية.

شكل توضيحي إلجراءات رخصة مكتب املعاييرالهندية
1

إنشاء مكتب اتصال/فرع في الهند أو
 58هيئة معايير وسالمة الغذاء ً الهندية ()FSSAI
تعيين وكيل معين قانونا في الهند
 59املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية ()CDSCO
 60مكتب املعايير الهندية ()BIS
 61مكتب املعايير الهندية ()BIS
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2

3

نموذج الطلب وقائمة
التدقيق ورسوم الطلب

$

الفحص األولي بواسطة مسؤول الفحص
التابع ملكتب املعاييرالهندية ودفع مقدم
الطلب لرسوم الفحص

$

الشكل  :17إجراءات رخصة مكتب املعاييرالهندية
املرحلة :1
ً
مطلوبا في حالة وجود وكيل
إنشاء مكتب اتصال/فرع في الهند حاصل على اعتماد من البنك االحتياطي الهندي .ومع ذلك ،ال يكون هذا األمر
معين ً
قانونا بواسطة هيئة الصادرات السعودية في الهند.
املرحلة :2
يلزم استكمال نموذج طلب مكتب املعايير الهندية ً
طبقا للمبادئ التوجيهية املقدمة في قائمة التدقيق .وتضم قائمة التدقيق ً
عددا من الوثائق
اإلضافية التي يجب تقديمها مع الطلب وتوجيهات بخصوص كيفية استكمال نموذج الطلب .ويمكن تنزيل قائمة التدقيق باتباع الخطوات
التالية،
افتح صفحة الويب التالية ثم انقر فوق الرابط بعنوان "قائمة الوثائق املطلوب تقديمها مع نموذج الطلبList of Documents to be ،
 ."submitted along with Application formوسوف تحصل على قائمة تدقيق بالوثائق املطلوب تقديمها وتوجيهات خاصة بكيفية
استكمال نموذج الطلب
http://www.bis.org.in/cert/fms.htm
املرحلة :3
يجري فحص أولي في هذه املرحلة حيث يتم فحص الطلب بعناية .ويجري الفحص في موقع التصنيع أو عناوين الفحص بواسطة مسؤول
الفحص أو وكيله لدى مكتب املعايير الهندية .ويدفع مقدم الطلب تكاليف الفحص األولي .وتؤخذ عينات من املنتج ثم ُت َ
رسل للفحص في
املختبرات التي يحددها مسؤول الفحص أو وكيله لدى مكتب املعايير الهندية
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املرحلة :4
ُ
حينما تمنح رخصة مكتب املعايير الهندية إلى مقدم الطلب ،يدفع املرخص له الحد األدنى من رسوم وضع العالمات ورسوم الرخصة إلى
مكتب املعايير الهندية
املرحلة :5
يوقع مقدم الطلب اتفاقية لاللتزام بالشروط واألحكام التي تنص عليها لوائح مكتب املعايير الهندية (للتوثيق) ،لسنة  .1988وتشتمل
االتفاقية املبرمة بين مقدم الطلب ومكتب املعايير الهندية على أحكام خاصة بالرسوم وتسمية وحقوق ومسؤوليات الرخصة ،وما إلى ذلك.
 10.2.2الوثائق الرئيسية املطلوبة
فيما يلي الوثائق الرئيسية املطلوبة للحصول على شهادة مكتب املعايير الهندية:62
•

نموذج طلب مكتمل
 oيكون االستكمال على أساس التوجيهات املقدمة في قائمة التدقيق
 oطلب منفصل مطلوب لكل منتج

•

الوثائق اإلضافية املذكورة في قائمة التدقيق
 oالوثائق التي تصدق على إنشاء مكتب اتصال/فرع للمصدر السعودي  /الوكيل املعين من جانب املصدر السعودي (على سبيل
املثال ،شهادة التسجيل ،أو وثيقة الشراكة ،وما إلى ذلك)
ً
 oتعيين ممثل معتمد ملكتب االتصال/الفرع للمصدر السعودي أو الوكيل املعين قانونا من جانب مقدم الطلب ُ(يحرر هذا التعيين
ً
طبقا لذلك بواسطة املصدر السعودي على أوراق الشركة الرسمية (بالصيغة املذكورة)
 oخريطة سير اإلجراءات التي توضح إجراءات التصنيع لدى املصدر السعودي
 oمعلومات حول الشهادات األخرى التي يمتلكها املصدر السعودي
 oمعلومات حول الشهادات السابقة األخرى التي يمتلكها املصدر السعودي
 oقائمة باآلالت التي يستخدمها املصدر السعودي في التصنيع
 oقائمة بمعدات االختبار التي يستخدمها املصدر السعودي في التصنيع
 oصور للمركبات واملنتجات الخاصة باملصدر السعودي
 oاملوظفون املسؤولون املعينون ً
مؤقتا في املختبرات  /املوظفون الفنيون  /موظفو ضمان الجودة ،ويلزم توفير الوثائق التالية
الخاصة باملوظفين
 oخطاب التعيين
 oشهادة املؤهل
 oتفاصيل الخبرة
 oتقديم تقرير اختبار من مختبر معتمد مستقل و/أو من مختبر داخل شركة املصدر السعودي
 oمخطط تخطيطي ملقر املصنع
 oعرض موقع آالت التصنيع الرئيسية
 oعرض موقع املختبر
 oوما إلى ذلك،
 oمخطط موقع املصنع الذي يوضح املسافة من أقرب:

 62مكتب املعايير الهندية ()BIS
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 oمطار
 oمحطة قطارات
 oمعلم رئيس ي
 oشرح كيفية إرسال املصدر السعودي منتجاته إلى الهند
 oطلب حوالة بقيمة ألف روبية هندية (إضافة إلى الضرائب املطبقة) أو بما يعادلها بالدوالر األمريكي ،والتي ستدفع إلى مكتب
املعايير الهندية وتكون واجبة السداد في نيودلهي
 oتوفير تفاصيل الرخص السابقة اململوكة أو امللغية ،والطلبات املرفوضة ،وأسباب إلغاء أو رفض أو مصادرة هذه الرخص في
السابق (على املصدر السعودي أن يذكر ما إذا كان أي من هذه اإلجراءات بموجب قانون مكتب املعايير الهندية لسنة )1986
• يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من املعلومات حول إجراء منح وتفعيل رخصة مكتب املعايير
الهندية بموجب نظام توثيق الشركات املصنعة األجنبية ()FMCS
http://www.bis.org.in/cert/fm.htm
 10.2.3وقت االنتظار
يتطلب األمر من املصدرين السعوديين ستة أشهر للحصول على رخصة بموجب نظام توثيق الشركات املصنعة األجنبية نتيجة إلجراءات
تقديم الطلبات والوثائق اإلضافية وإجراءات االختبار وما إلى ذلك.63
 10.2.4التكاليف املتكبدة
قد يتحمل املصدر تكاليف مختلفة لدى الحصول على شهادة مكتب املعايير الهندية .ويوضح الجدول التالي بعض من هذه التكاليف
الرئيسية املرتبطة بالحصول على شهادة مكتب املعايير الهندية:
الجدول  – 17التكاليف املتكبدة للحصول على شهادة مكتب املعاييرالهندية
نوع الرسوم/املصاريف
رسوم الطلب
رسوم املعالجة
رسوم طلب التجديد
رسوم وضع العالمات (سنوية)

رسوم الرخصة السنوية
مصاريف الزيارة
 .1زيارات قبل منح الرخصة أو زيارات للنظرفي إدراج أو
استعادة العالمات.
 .2عمليات الفحص واملراقبة.
مصاريف الفحص
 63مكتب املعايير الهندية ()BIS
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املبلغ
 /1000روبية هندية
ال يوجد
 ./1000روبية هندية
تثبيت الحد األدنى لرسوم وضع العالمات للشركات املصنعة
املحلية الكبيرة
أو
ً
رسوم وضع العالمات استنادا إلى حسب سعر الوحدة ،أيهما
أكبر
 ./1000روبية هندية
 ./7000 .1روبية هندية ً
يوميا زائد تكلفة التذكرة
والتأشيرة والتأمين والنفقات اليومية
 .2مثل ما سبق

 .3أخذ عينات قبل منح الرخصة أو إدراج عينات أو أخذ
عينات للنظرفي استعادة العالمات
 .4أخذ عينات أثناء عمليات الفحص واملراقبة
 .5عينات سوقية

 .3يتحملها مقدم الطلب/حامل الرخصة
 .4يتحملها حامل الرخصة
 .5يتحملها مكتب املعايير الهندية .في حالة استغراق وقت
طويل في فحص بعض املتجات أو زيادة تكلفة اختبارها،
يدفع حاملو الرخصة مصاريف االختبار

10.3

هيئة معاييروسالمة الغذاء الهندية ()FSSAI

10.3.1

إجراءات اعتماد هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية للمنتجات65

ُ
هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية ( )FSSAIهي الهيئة املسؤولة عن األمور املتعلقة باألغذية في جميع الوزارات واملصالح في الهند .وقد أنشئت
الهيئة لوضع املعايير العلمية للمواد الغذائية وتنظيم جميع األنشطة املرتبطة بها (من حيث التصنيع والتخزين والتوزيع والبيع واالستيراد).64

يوضح الشكل التالي اإلجراءات الالزمة للحصول على اعتماد هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية للمنتجات
املرحلة :1
يتم استكمال طلب اعتماد املنتجات ( ) PAعبر اإلنترنت من نظام اعتماد املنتجات الغذائية بالصيغة املحددة ،ويلزم توفير قائمة باملعلومات
التالية حول املنتج،
-1
-2
-3
-4
-5

املكونات
اإلعداد
اإلثبات العلمي على سالمة املنتجات
ورقة بيانات مقدار عمر التخزين
نسخة من امللصق املستخدم لوضع املعلومات التعريفية للمنتج

املرحلة :2
ً
يراجع املسؤول الفني العتماد املنتجات الطلب ليرى ما إذا كان مكتمال أم ال ،وما إذا كان يوجد أي معلومات غير متوفرة أو كان ثمة جزء معين
بحاجة إلى مزيد من املعلومات.
إذا رأى املسؤول الفني العتماد املنتجات أن الطلب مكتمل ،فإنه ُيعرض على لجنة فحص واعتماد املنتجات ()PA&SC
املرحلة :3

 64هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية
 65هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية
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تراجع لجنة فحص واعتماد املنتجات املقترحات إلصدار قرارها النهائي .ولهذه اعتماد أو رفض اعتماد املنتج ،ويجوز لها كذلك طلب فحص
متعمق وإحالة املسألة إلى اللجنة العلمية للنظر فيها
املرحلة :4
ُ
ً
حينئذ لجنة فحص واعتماد املنتجات املنتج وتمنح شهادة عدم ممانعة
مستوفيا لجميع املتطلبات واملعايير ،تعتمد
إذا كان املنتج
ٍ

شكل توضيحي إلجراءات اعتماد هيئة معاييروسالمة الغذاء الهندية للمنتجات
1

تقديم طلب ووثائق اعتماد املنتجات ) (PAعبر
اإلنترنت من خالل نظام اعتماد املنتجات الغذائية

4

ُ
يتم اعتماد املنتج وتمنح شهادة عدم ممانعة
ً
إذا كان ملف الطلب مكتمال

2

يراجع املسؤول الفني طلب
اعتماد املنتج

3

ُيعرض الطلب على لجنة فحص واعتماد
املنتجات ) (PA&SCملراجعته

= مرحلة اإلجراءات
الشكل  :16إجراءات اعتماد هيئة معاييروسالمة الغذاء الهندية للمنتجات
 10.3.2الوثائق الرئيسية املطلوبة
ً
طبقا لهيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية للمنتجات ،على مقدم طلب اعتماد املنتج تقديم الوثائق التالية،66
•

نموذج طلب اعتماد مطبوع حسب األصول بالصيغة املحددة املتاحة على املوقع اإللكتروني لهيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية

 66هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية
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•

نموذج طلب منفصل مطبوع حسب األصول لكل منتج مع ملفات منفصلة

•

القيمة املختلفة للمنتجات بحسب التقرير املؤرخ 2013/5/11

•

شهادة تحليل من الهيئة الوطنية املعتمدة للمختبرات ()NABL

•

ورقة بيانات عمر التخزين للمنتج

•

نسخة من اإلفادة املوثقة من كاتب العدل على ورقة مدموغة بطابع بقيمة  100روبية (مرفق طيه)
ً
موجودا في السوق)
نسخة من امللصق األصلي (إذا كان املنتج
ً
نسخة من امللصق األولي (إذا كان املنتج جديدا وغير موجود في السوق)

•

اإلعداد التفصيلي للمنتج مع كمية املكونات واإلضافات املضافة إلى املنتج (بحسب الحجم املعروض)

•

أبحاث مواصفات املواد املغذية/تقارير تقييم املخاطر/أبحاث السموم/تقارير التجارب السريرية للمنتجات على اإلنسان

•

بيانات تقييم السالمة على املنتجات واملكونات املقترحة فيما يتعلق بمنظمة الصحة العاملية والهيئات املحلية والدولية املسؤولة عن
سالمة الغذاء أو الصحة العامة مثل اللجنة الدولية لدستور األغذية ( ،)Codexوإدارة الغذاء والدواء األمريكية ( ،)USFDAواالتحاد
األوروبي ،ومعايير الغذاء في أستراليا ونيوزيالندا ( ،)FSANZوما إلى ذلك

•

إثبات على االستيراد مثل كود املصدر-املستورد ،البيان الجمركي ،الفاتورة الجمركية (في حالة االستيراد)

•

نسخة من االتفاقية املبرمة بين شركة التسويق والشركة املصنعة (إن وجد)

•

نسخة من الرخصة السابقة (إن وجد)

•
•

يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من املعلومات حول الوثائق املطلوبة،
http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/PA_FAQ%2814.10.14%29.pdf
 10.3.3وقت االنتظار
قد تستغرق إجراءات تخليص هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية حتى  3أشهر وفيما يلي تحليل لتلك املدة،67
الثالثين ً
يوما األولى:
•
•

إيضاحات بخصوص طلب اعتماد املنتجات عند الحاجة
ُت َ
رسل جميع اإليضاحات في الثالثين ً
يوما التالية

الثالثين ً
يوما التالية:
•
•

على مقدم الطلب ،مشغل أعمال األغذية ،الرد على جميع االستفسارات وتقديم التوضيحات واستكمال الوثائق
في غضون ً 30
يوما
في حالة عدم استالم رد من مشغل أعمال األغذيةُ ،يغلق الطلب نتيجة عدم الرد

الثالثين ً
يوما التالية:
•

تراجع لجنة فحص واعتماد املنتجات ( )PA&SCالطلب وتصدر قرارها

•

القرار املتخذ من قبل لجنة فحص واعتماد املنتجات ()PA&SC
 oمنح االعتماد أو رفضه
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 oمقدم طلب غير مستجيب
 oاللجنة العلمية إلجراء فحص تفصيلي
 10.3.4التكاليف املتكبدة
ثمة تكاليف متكبدة للحصول على اعتماد املنتج من هيئة معايير وسالمة الغذاء ويشتمل الجدول التالي على بعض من التكاليف الرئيسية
الجدول  – 18التكاليف املتكبدة نتيجة إجراءات اعتماد هيئة معاييروسالمة الغذاء الهندية
املحتويات
رسوم الطلب (لكل طلب)
رسوم إجراءات اللجنة العلمية*
ُ
*ال تدفع هذه الرسوم إال في حالة إرسال الطلب إلى اللجنة الفنية

الرسوم (بالدوالر األمريكي)
 380دوالر أمريكي
 380دوالر أمريكي

ُ
ترسل رسوم الطلبات في صورة حواالت لصالح "املحاسب األول لدى هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية" في نيودلهي
10.3.5

إجراءات تخليص هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية لألغذية املستوردة في امليناء68

إلى جانب اإلجراءات األولية العتماد املنتجات ،تشارك هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية كذلك في تخليص منتجات األغذية املستوردة في
امليناء .ويوضح الشكل التالي إجراءات تخليص منتجات األغذية
املرحلة :1
يتعين على مقدم الطلب استيفاء بعض الشروط املسبقة قبل تخليص األغذية املستوردة إلى الهند .وفيما يلي الشروط املسبقة التي يلزم
استيفاؤها ً
طبقا لهيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية،
-1
-2
-3
-4

رخصة استيراد سارية من هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية
سار
كود مصدر.مستورد ٍ
اعتماد املنتج (إذا لم يكن املنتج املستورد غير خاضع ملعايير)
حينئذ على مشغل أعمال األغذية تقديم خطاب
إذا كان يجب مناولة املنتج وتخليصه بواسطة الوسيط الجمركي للمناولة ،يتعين
ٍ
تفويض إلى املوظف املعتمد /هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية

املرحلة :2
يتعين على املستورد أو الوسيط الجمركي للمناولة إيداع البضائع برسم األمانة لدى مصلحة الجمارك .وبعد إصدار البيان الجمركي واستالم
طلب الفحص ،يودع طلب شهادة عدم املمانعة من خالل نظام تخليص واردات األغذية الخاص بهيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية .ويلزم
تحميل عدد من الوثائق اإللزامية إلى جانب الطلب في نظام تخليص واردات األغذية فيما يتعلق بالبضائع برسم األمنة وبعض الوثائق
اإلضافية التي قد تكون مطلوبة.

 68هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية
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املرحلة :3
يتولى املوظف املعتمد لدى هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية فحص الطلب املقدم للتحقق من اكتمال جميع املعلومات املطلوبة ،والتحقق
كذلك من عدم حظر أو تقييد املنتجات املستوردة .ولدى اكتمال الطلب على النحو املطلوب وتقديم جميع املعلومات ،يودع مقدم الطلب
طبقا لعدد العينات ُ(ت َ
رسوما ً
ً
سدد املدفوعات من خالل نظام البوابة)

Illustrative Imported Food Clearance Process at Port
1

يتعين على املستورد
مراجعة واستيفاء
الشروط املسبقة
املطلوبة

2

3

يودع املستورد الطلب لتخليص
البضائع برسم األمانة ويحصل على
شهادة ممانعة من هيئة معايير
وسالمة الغذاء الهندية

تراجع هيئة معاييروسالمة الغذاء الهندية
ً
رسوما من خالل نظام
الوثائق ويودع املستورد
بوابة املدفوعات

$

6

تصدرشهادة عدم ممانعة  /شهادة
عدم مطالبة

5

4

تحليل العينات في املختبرات

تحصل هيئة معاييروسالمة الغذاء الهندية
على عينات من املنتجات املستوردة
وتفحصها

الشكل  :19إجراءات تخليص األغذية املستوردة

= مرحلة اإلجراءات

املرحلة :4
في حالة إجراء جميع الفحوصات الالزمة وتحليل املختبر وجاءت نتائجها إيجابية على النحو املرض ي للموظف املعتمد ،تصدر شهادة عدم
ممانعة وشهادة عدم مطالبة
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 10.3.6الوثائق الرئيسية املطلوبة
ً
طبقا لهيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية ،فإن الوثائق املطلوبة إلجراء التشغيل القياس ي لتخليص واردات األغذية عبر اإلنترنت في املوانئ التي
تمارس فيها هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية أعمالها هي،
•

رخصة استيراد سارية من هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية

•

سار
كود مصدر.مستورد ٍ
اعتماد املنتج

•

حينئذ تقديم خطاب تفويض لصالح الوسيط الجمركي
في حالة استعانة مشغل أعمال األغذية بالوسيط الجمركي للمناولة ،فعليه
ٍ
للمناولة إلى املوظف املعتمد /هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية

•

إيداع طلب لتخليص بضائع برسم األمانة لدى مصلحة الجمارك

•

يتعين على املستورد أو الوسيط الجمركي للمناولة إيداع طلب شهادة عدم املمانعة من خالل نظام تخليص واردات األغذية الخاص
بهيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية ،إلى جانب الوثائق اإللزامية التالية،
 oكود املصدر-املستورد
 oاعتماد املنتج (عند الطلب) من هيئة األغذية
 oالبيان الجمركي
 oطلب الفحص الصادر من نظام واجهة البيانات اإللكترونية في مكتب الجمارك
الوثائق اإلضافية التي قد تكون مطلوبة،
 oإذن استيراد صادر من وزارة الزراعة التابعة للحكومة الهندية في حالة املنتجات الزراعية/منتجات البستنة األولية
 oإذن استيراد صحي صادر من مصلحة تربية الحيوان التابعة للحكومة الهندية في حالة منتجات املاشية
 oتسجيل عقود استيراد بذور الخشخاش لدى املكتب املركزي للمخدرات في غواليور
 oشهادة املنشأ الصادرة من الشخص/الهيئة املعتمدة في مكان تصنيع/تجهيز ،وما إلى ذلك ،بضائع األغذية برسم األمانة ،على
أن تشتمل شهادة املنشأ على املعلومات املتعلقة ببلد املنشأ ،وما إلى ذلك ،إذا كان مرسل البضاعة برسم األمانة من دولة
أخرى.
 oشهادة الصحة النباتية الصادرة من مصلحة الحجر النباتي التابعة للدولة املصدرة في حالة املنتجات الزراعية/منتجات
البستنة األولية مع التحقق من التعقيم بالبخار
 oشهادة تحليل باإلعداد (املكونات)
 oبيان االستخدام النهائي – على مستورد األغذية أن يبين بوضوح االستخدام النهائي ملنتجات األغذية املستوردة؛
 oشهادة ضمان الضخ في حالة استيراد زيت الطعام في صورة سائبة
 oقائمة بدول العبور (الترانزيت) ،في حالة شحن بضائع األغذية برسم األمانة عبر أكثر من دولة
 oمخطط  /تقرير  /الرسم البياني لدرجات الحرارة ،في حالة شحن بضائع األغذية برسم األمانة بواسطة شركة كولد تشين
تكنولوجيز ( )CCTمن ميناء املنشأ إلى مكان االستيراد
 oقائمة باألغراض ،قائمة التعبئة
 oبوليصة الشحن على النحو املذكور في البيان الجمركي لشحن البضائع برسم األمانة بحراً
 oبوليصة الشحن الجوي على النحو املذكور في البيان الجمركي لشحن البضائع برسم األمانة ً
جوا
 oفي حالة الحزم املعقمة ،إقرار تتعهد فيه الشركة املصنعة أن العينة املختومة النموذجية من نفس شحنة البضائع برسم
األمانة
 oفي حالة عدم وجود العينة النموذجية للحزمة املعقمة ،يتعين على املستورد تقديم تعهد يفيد بأنه ليس لديه أي اعتراض
على كسر أو فتح الحاوية املقفلة املعقمة من البضائع برسم األمانة وأخذ عينة لتحليلها في املختبر ،وأن هيئة األغذية ال

•

•
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o

o
o
o

تتحمل أي مسؤولية عن أي نوع من األضرار التي قد تلحق بالبضائع نتيجة أخذ هذه العينة ،حيث إن أخذ العينة ُيعد أحد
اإلجراءات الالزمة لتخليص البضائع برسم األمانة .وكذلك ،إذا لم تكن الكمية كافية لسحب عينة مضاعفة ،يتعين على
املستورد تقديم إقرار بعدم تقديم مطالبة بإعادة الفحص ،في حالة إخفاق الفحص األولي
في حالة إعادة االستيراد ،باإلضافة إلى الوثائق الواردة أعاله ،تقديم الوثائق إلى مصلحة الجمارك وقت التصدير باإلضافة
إلى نسخة من شهادة الرفض مع أسباب الرفض الصادرة من مسؤولي الدولة املستوردة قبل إعادة تصديرها مما يؤدي إلى
إعادة استيرادها إلى الهند
اتفاقية البيع في أعالي البحار
شهادة عمل الالسلكي ،في حالة استخدام اإلشعاع
تقديم أي تقارير  /وثائق  /تعهدات  /إفادات  /أخرى بحسب توجيهات وبحسب ما يحدد املوظف املعتمد أو هيئة األغذية
من حين آلخر

يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من املعلومات والتحديثات بخصوص الوثائق املطلوبة،
http://www.fssai.gov.in/dam/jcr:943a1ab4.17bb.4a8e.b451.32b77da9a384/FAQs_Import_31_03_2017.pdf
 10.3.7نظام تخليص واردات األغذية
يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لالطالع على الدليل املرجعي للمستخدم بخصوص نظام تخليص واردات األغذية ،فيما يتعلق
بالوسطاء الجمركيين واملستوردين،
https://ics.fssai.gov.in/pdf/User%20Reference%20Manual%20of%20FICS%20for%20CHA%20and%20Importer.pdf
10.4

املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية ()CDSCO

املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية ( )CDSCOهي هيئة األدوية املركزية املسؤولة عن أداء املهام املوكولة للحكومة املركزية بموجب قانون
األدوية ومستحضرات التجميل .وتتولى هذه الهيئة مسؤولية املراقبة التنظيمية لواردات األدوية واعتماد األدوية الجديد والتجارب السريرية69
10.4.1

إجراءات رخصة االستيراد من املنظمة املركزية ملراقبة معاييراألدوية70

يتعين الحصول على رخصة االستيراد الصادرة من املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية الستيراد األدوية الصيدالنية إلى الهند ويوضح الشكل
التالي إجراءات الحصول على تلك الرخصة

 69املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية
 70املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية
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شكل توضيحي إلجراءات الحصول على رخصة استيراد األدوية
1

2

تعيين وكيل معتمد في
الهند

3

رسوم الطلب ،تقديم الوثائق
ونموذج الطلب (شهادة
التسجيل)

رسوم الفحص،
وفحص العينات،
وتحليل األدوية

$

$

$
4

منح رخصة استيراد
األدوية

5

رسوم الطلب ،تقديم الوثائق
ونموذج الطلب (رخصة
استيراد األدوية)

6

منح شهادة
التسجيل إلى مقدم
الطلب

= مرحلة اإلجراءات
الشكل  :20إجراءات الحصول على رخصة استيراد األدوية
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املرحلة :1
لتقديم طلب ،يجب أن يكون لدى الشركة املصنعة أو املصدر رخصة سارية للبيع بالجملة لبيع األدوية وتوزيعها أو البحث عن وكيل معتمد
في الهند يحمل رخصة سارية لتصنيع األدوية وبيعها أو رخصة سارية للبيع بالجملة لبيع األدوية وتوزيعها
املرحلة :2
ً
إلكترونيا .ويلزم تقديم الوثائق
يجب أن يكون سداد رسوم طلب التسجيل من خالل نظام  TR.6 Challanإلى بنك برودا أو سداد املدفوعات
املطلوبة ً
وفقا للتوجيهات املقدمة في الرابط التالي .http://cdsco.nic.in/Medical_div/guidance.htm :ويتعين استكمال نموذج طلب
(النموذج  )40شهادة التسجيل بواسطة الوكيل املعتمد وتقديمه إلى املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية ()CDSCO
املرحلة :3
على مقدم الطلب سداد املدفوعات إلى مختبر الفحص املعتمد من الحكومة الهندية مقابل فحص وتحليل األدوية .ويلزم تقديم ثالث حزم من
االدوية إلى املختبر املخصص للفحص .ويتعين على مقدم الطلب إرفاق عينات كافية إلعادة تحليلها باإلضافة إلى املواصفات وطريقة التحليل
ومعايير التلوث ومركبات تحديد الفاعلية والهوية واملعايير املرجعية باإلضافة إلى شهادة االعتماد
املرحلة :4
ً
إذا كان الطلب مكتمال وكانت املعلومات املقدمة سليمة ،توافق هيئة الترخيص على الطلب وتصدر شهادة تسجيل بصيغة النموذج 41
املرحلة :5
يجب أن يكون سداد رسوم طلب التسجيل من خالل نظام  TR.6 Challanإلى بنك برودا أو سداد املدفوعات إلك ً
ترونيا .ويلزم تقديم الوثائق
املطلوبة ً
وفقا للتوجيهات املقدمة في الرابط التالي .http://cdsco.nic.in/writereaddata/Guidance%20documents.pdf :ويتعين استكمال
نموذج الطلب للحصول على رخصة االستيراد وتقديمه
املرحلة :6
ً
إذا كان الطلب مكتمال من جميع النواحي وكانت املعلومات سليمة ،توافق هيئة الترخيص على رخصة االستيراد بصيغة النموذج 10
 10.4.2الوثائق الرئيسية املطلوبة
فيما يلي الوثائق الرئيسية املطلوبة للحصول على شهادة التسجيل:
•

خطاب تعريف يحدد الغرض من الطلب

•

خطاب تفويض يشتمل على اسم ووظيفة الشخص املفوض
نموذج  40مكتمل حسب األصول ً
وفقا لقواعد األدوية ومستحضرات التجميل

•

دفع من خالل نظام TR.6 Challan

•

قاض من الدرجة األولى أو في بلد املنشأ أمام هيئة معادلة
وكالة قانونية مصدقة في الهند أمام ٍ
نسخة سارية مصدقة حسب األصول لرخصة البيع بالجملة لبيع األدوية أو توزيعها

•

شهادة حرية البيع/شهادة إلى الحكومة األجنبية/شهادة قابلية التسويق من بلد املنشأ
شهادة املنتج الصيدالني ً
وفقا ملنظمة الصحة العاملية

•

نسخة موثقة حسب األصول من شهادة تسجيل املنتج

•

•
•
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الوثائق الرئيسية املطلوبة لرخصة االستيراد هي:
•

خطاب تعريف موقع ومختوم حسب األصول من املفوض بالتوقيع

•

خطاب تفويض من الوكيل الهندي املفوض للتوقيع
النموذج  8مكتمل حسب األصول

•

النموذج  9مكتمل حسب األصول

•

الرسوم األساسية

•

نسخة من رخصة البيع بالجملة لبيع األدوية أو توزيعها

•

نسخة من شهادة التسجيل مصدقة بواسطة الوكيل الهندي
الوثائق املطلوبة ً
وفقا للنموذج 41

•

•

 10.4.3وقت االنتظار
•
•

تصدر هيئة الترخيص شهادة التسجيل في غضون ستة أشهر من تاريخ استالم الطلب .وفي الظروف االستثنائية ،يمكن إصدار شهادة
ً
التسجيل في غضون ثالثة أشهر ،إال أن اإلطار الزمني املحدد ملعالجة الطلب هو تسعون ً
ميالديا71
يوما
ً
إذا كان الطلب مكتمال من جميع النواحي وكانت املعلومات سليمة ،فسوف تصدر هيئة الترخيص رخصة االستيراد في غضون ثالثة
أشهر من تاريخ االستالم72

 10.4.4التكاليف املتكبدة
ثمة تكاليف متكبدة للحصول على رخصة االستيراد من املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية ويشتمل الجدول التالي على بعض من التكاليف
الرئيسية.
الجدول  – 19التكاليف الخاصة باملنظمة املركزية ملراقبة معاييراألدوية
املحتويات
طلب شهادة التسجيل
االختبار والفحص
طلب رخصة االستيراد

الرسوم (بالدوالراألمريكي)
1500
5000
15

الرسوم اإلضافية (لكل دواء إضافي)
 1000دوالر أمريكي
ال يوجد
1.5

 11لوائح التعبئة والتغليف ووضع امللصقات التعريفية في الهند
11.1

الصناعات العامة

 11.1.1الجهة التنظيمية للصناعات
الجهة التنظيمية للصناعات العامة هي مصلحة الشؤون االستهالكية .ويمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد
من املعلومات حول الجهة التنظيمية،
http://consumeraffairs.nic.in/Home.aspx
 71املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية
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 11.1.2القوانين واللوائح
توفر القوانين واللوائح املوضوعة من جانب الحكومة الهندية ،تحت عنوان "قواعد املقاييس القانونية (السلع املعبأة) لسنة ،")2011
معلومات حول،73
-1
-2
-3
-4
-5
-6

األحكام املطبقة على الحزم املخصصة للبيع بالتجزئة
األحكام املطبقة على الحزم املخصصة للبيع بالجملة
تصدير واستيراد السلع املعبأة
اإلعفاءات
تسجيل شركات التصنيع وشركات التعبئة
أحكام عامة

يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لالطالع على القوانين واللوائح والتعديالت األخيرة عليها على التوالي،
http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/rulec/LegalMetrologyPackagedCommoditiesRules,2011.pdf
http://consumeraffairs.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/PCR_Amendment_2017.pdf

11.2

صناعة األغذية

 11.2.1الجهة التنظيمة لصناعة األغذية
الجهة التنظيمية لصناعة األغذية هي هيئة معايير وسالمة الغذاء الهندية .ويمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على
مزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية،
http://www.fssai.gov.in/
 11.2.2القوانين واللوائح
القوانين واللوائح موضوعة بواسطة وزارة الصحة والرعاية األسرية ،تحت عنوان "لوائح معايير وسالمة الغذاء (التعبئة والتغليف ووضع
امللصقات التعريفية) لسنة  ،2011وتوفر املعلومات التالية،74
 -1أحكام عامة حول املسميات املختصرة والديباجة املوجزة ،والتعريفات
 -2التعبئة والتغليف ووضع امللصقات التعريفية
يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لالطالع على القوانين واللوائح،
https://fssai.gov.in/dam/jcr:61b5ecf1.7a41.4185.8485.4a7f68f71c2b/Compendium_Packaging_Labelling_Regulations.pdf

 73محكمة بومباي العليا
 74هيئة معايير وسالمة الغذاء
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11.2.3

متطلبات وضع امللصقات التعريفية75

ً
مسبقا ،وحزم
تختلف متطلبات وضع امللصقات التعريفية على األغذية باختالف أنواع األغذية ،على سبيل املثال األغذية املعبأة أو املغلفة
البيع بالجملة ،ومنتجات األغذية الخام.

ً
ً
 11.2.3.1األغذية املغلفة مسبقا (األغذية املعبأة مسبقا)

ً
ً
مسبقا.
مسبقا أو املغلفة
يشتمل الجدول التالي على متطلبات وضع امللصقات التعريفية على األغذية املعبأة
ً
ً
الجدول  :20متطلبات وضع امللصقات التعريفية على األغذية املعبأة مسبقا أو املغلفة مسبقا
الفئة

م
1

اسم منتج األغذية
قائمة باملكونات (غير مطلوبة في حالة وجود مكون
واحد)

3

معلومات القيمة الغذائية

4

اسم وعنوان الشركة املصنعة

5
6
7

الكمية/الوزن الصافي للمنتج
رقم الرزمة (اللوط)/الدفعة
تاريخ التصنيع (أي تاريخ اإلنتاج)
نتائج أفضل قبل تاريخ أو صالح لالستعمال حتى تاريخ
أو تاريخ انتهاء الصالحية

9

شعار نباتي  /غير نباتي

10

اسم وعنوان املستورد

11

رقم رخصة املستورد الصادرة من هيئة معايير
وسالمة الغذاء الهندية (سوف ُيعد ً
عيبا في امللصقات
التعريفية قابل لإلصالح من  1يوليو 2014

2

8

املعلومات املطلوبة
يحتوي على مكون XYZ
بترتيب تنازلي
بترتيب تنازلي
ببادئة "مصنع بتاريخ / :معد بتاريخ/ :
معبأ بتاريخ":
العنوان الكامل
في حالة املنتج بوزن ثابت
ببادئة "رقم الرزمة (اللوط)/الدفعة"

ببادئة "مستورد بتاريخ":
العنوان الكامل

يشتمل الجدول التالي على متطلبات وضع امللصقات التعريفية على حزم البيع بالجملة.
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التعبئة األصلية أو األولية فقط.
(طباعة بنفث الحبر أو طباعة
بالليزر)

مناسب  /غير مناسب للنباتيين

 11.2.3.2حزم البيع بالجملة

 75لجنة التجارة األسترالية

املعلومات املطلوبة بخصوص

التغليف األولي أو ملصق منفصل

الجدول  :21متطلبات وضع امللصقات التعريفية على حزم البيع بالجملة
م
1
2
3

الفئة

املعلومات املطلوبة

اسم منتج األغذية
قائمة باملكونات (غير مطلوبة في حالة وجود مكون
واحد)

يحتوي على مكون XYZ

اسم وعنوان الشركة املصنعة

4
5

تاريخ التصنيع  /اإلنتاج
نتائج أفضل قبل تاريخ أو صالح لالستعمال حتى
تاريخ أو تاريخ انتهاء الصالحية

6

اسم وعنوان املستورد

7

رقم رخصة املستورد الصادرة من هيئة معايير
وسالمة الغذاء الهندية (سوف ُيعد ً
عيبا في
امللصقات التعريفية قابل لإلصالح من  1يوليو
2014

بترتيب تنازلي
ببادئة "مصنع بتاريخ / :معد
بتاريخ / :معبأ بتاريخ":
العنوان الكامل

املعلومات املطلوبة
بخصوص

التعبئة األصلية أو األولية
فقط( .طباعة بنفث الحبر
أو طباعة بالليزر)

ببادئة "مستورد بتاريخ":
العنوان الكامل
التغليف األولي أو ملصق
منفصل

 11.2.3.3املواد الغذائية الخام

يشتمل الجدول التالي على متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمواد الغذائية الخام.
الجدول  :21متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمواد الغذائية الخام
م
1
2
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الفئة
اسم منتج األغذية
اسم وعنوان الشركة املصنعة

3

تاريخ التعبئة

4

اسم وعنوان املستورد

املعلومات املطلوبة

املعلومات املطلوبة
بخصوص

يحتوي على مكون XYZ
ببادئة "مصنع بتاريخ / :معد
بتاريخ / :معبأ بتاريخ":
العنوان الكامل

التعبئة األصلية أو األولية
فقط( .طباعة بنفث الحبر أو
طباعة بالليزر)

ببادئة "مستورد بتاريخ":
العنوان الكامل

التغليف األولي أو ملصق
منفصل

رقم رخصة املستورد الصادرة من هيئة معايير
وسالمة الغذاء الهندية (سوف ُيعد ً
عيبا في
امللصقات التعريفية قابل لإلصالح من  1يوليو
2014

5

صناعة األدوية

11.3

 11.3.1الجهة التنظيمية للصناعة
تنظم املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية الهندية صناعة األدوية .ويمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من
املعلومات،
http://cdsco.nic.in/forms/Default.aspx
 11.3.2القوانين واللوائح
القوانين واللوائح موضوعة بواسطة املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية" ،وثيقة التوجيهات ،الوثيقة رقم ،"IMP/REG/200711 :وتوفر
املعلومات التالية حول التعبئة والتغليف ووضع امللصقات التعريفية على األدوية،76
يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لالطالع على القوانين واللوائح،
http://cdsco.nic.in/writereaddata/Guidance%20documents.pdf
يشتمل الجدول التالي على متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات األدوية:
الجدول  :23متطلبات وضع امللصقات التعريفية على املستحضرات الصيدالنية
الفئة

م

االسم األول ،بطريقة واضحة ،واالسم التجاري .إدراج األحرف
 ،I.P, NFI,B.P,USP,INNأو وصف الطبيعة الفعلية أو املصدر
على سبيل املثال بالنسبة إلى الكريمات واملراهم "لالستعمال
الخارجي فقط"

1

اسم املنتج

2

تعليمات االستخدام

3

بيانات الشركة املصنعة

4

التواريخ

تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية

5

املحتوى

صافي املحتويات ،محتويات املكونات الفعالة

6

رخصة االستيراد

7

نسبة الكحول

8

الخط الرأس ي األحمر

9

تحذير
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املعلومات املطلوبة

رقم الرزمة (اللوط)/الدفعة ،ورقم الرخصة ،واالسم والعنوان الكامل

إذا لم تكن أقل من %3
لألدوية املدرجة في جدول  ،Gو ،Hو ،Xواملخدرات ،واملنومات ،واملسكنات،
واملهدئات ،والكورتيكوستيرويدات ،واألدوية الخافضة لسكر الدم،
ومضادات امليكروبات ،ومضادات الصرع ،واألدوية املضادة للسرطان
بحسب كل نوع من األدوية

متطلبات
اللغة

يجب توفير
جميع
املعلومات
باللغة
اإلنجليزية أو
الهندية

ملزيد من املعلومات حول القوانين واللوائح ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
http://www.mcrhrdi.gov.in/drugs/week2/Labels%20&%20labelling2.pdf

11.4

صناعة مستحضرات التجميل

 11.4.1الجهة التنظيمية للصناعة
تنظم املنظمة املركزية ملراقبة معايير األدوية الهندية صناعة مستحضرات التجميل .ويمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي
للحصول على مزيد من املعلومات،
http://cdsco.nic.in/forms/list.aspx?lid=1582&Id=1
 11.4.2القوانين واللوائح
القوانين واللوائح موضوعة بواسطة "قانون األدوية ومستحضرات التجميل لسنة  ."1940ويمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابطين
التاليين للحصول على مزيد من املعلومات حول املبادئ التوجيهية والتعديالت ،على التوالي،
http://cdsco.nic.in/writereaddata/Guidelines%20on%20Registration%20of%20Import%20of%20Cosmetics.pdf
http://cdsco.nic.in/writereaddata/Clarification%20for%20import%20and%20registration%20of%20cosmetics.pdf
 11.4.3متطلبات وضع امللصقات التعريفية
يشتمل الجدول  24التالي على متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات مستحضرات التجميل:
الجدول  :24متطلبات وضع امللصقات التعريفية على مستحضرات التجميل
الفئة

م
1

اسم مستحضر التجميل

2

بيانات الشركة املصنعة

3

توجيهات االستخدام

4

التواريخ

5

رقم الرزمة

6

رقم رخصة الشركة املصنعة

7

معلومات املستورد

8

املكونات

املعلومات املطلوبة
االسم الكامل
اسم الشركة املصنعة والعنوان الكامل ملقر تصنيع
مستحضر التجميل
تاريخ التصنيع ،والحصول على نتائج أفضل قبل تاريخ

رقم التسجيل واسم وعنوان املستورد
قائمة املكونات مع بيانات التركيز لكل مكون مستخدم في تركيب
املنتج ،على أن تكون موقعة حسب األصول بواسطة موظف مختص
من مراقبة الجودة في الشركة املصنعة.

ملزيد من املعلومات حول القوانين واللوائح ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
http://cdsco.nic.in/writereaddata/Pre.screening%20checklist3.pdf
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متطلبات اللغة

يجب توفير جميع
املعلومات باللغة
اإلنجليزية أو
الهندية

املراجع
الروابط
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
www.camelot.mc.com
https://www.export.gov/article?id=India.local.time
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india#enforcing.contracts
http://dgft.gov.in/exim/2000/Updated_HBP_2015.2020.pdf
http://commerce.gov.in/trade/indiachile/Rules_of_Origin.pdf
http://dgft.gov.in/exim/2000/FTPproc2015.20E.pdf
http://commerce.gov.in/trade/indiachile/Rules_of_Origin.pdf
http://dgft.gov.in/exim/2000/FTPproc2015.20E.pdf
http://commerce.gov.in/trade/indiachile/Rules_of_Origin.pdf
http://dgft.gov.in/exim/2000/FTPproc2015.20E.pdf
http://indien.um.dk/en/the.trade.council/india.as.a.market/framework.conditions.and.barriers/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries.and.regions/countries/india/
http://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Data_Retrieval/P/Intro/C2.Types_of_Tariffs.htm
http://commerce.nic.in/
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf
http://commerce.nic.in/
http://commerce.nic.in/
http://consumeraffairs.nic.in/forms/contentpage.aspx?lid=639
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf
https://www.ibef.org/industry/ports.india.shipping.aspx
http://shipping.nic.in/index1.php?lang=1&level=2&sublinkid=71&lid=7
http://commerce.nic.in/trade/national_tpa_guidelines.asp
http://commerce.nic.in/trade/national_tpa_guidelines.asp
http://commerce.nic.in/trade/national_tpa_guidelines.asp
http://commerce.nic.in/trade/national_tpa_guidelines.asp
http://worldfreightrates.com/en/freight
http://sezindia.nic.in/about.introduction.asp
http://sezindia.nic.in/about.fi.asp
http://genexlogistics.in/free.trade.warehousing.zone.genesis.concept.objectives.and.envisaged.benefits/
http://genexlogistics.in/free.trade.warehousing.zone.genesis.concept.objectives.and.envisaged.benefits/
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http://www.sezindia.nic.in/about.introduction.asp
http://www.arshiyalimited.com/ftwz.faqs.html
http://www.sezindia.nic.in/writereaddata/pdf/ListofoperationalSEZs.pdf
http://dgft.gov.in/exim/2000/policy/chap.7A.htm
https://vibrantgujarat.com/writereaddata/images/pdf/project.profiles/Free.Trade.and.Warehousing.Zone.at.Ma
gdalla.pdf
https://vibrantgujarat.com/writereaddata/images/pdf/project.profiles/Free.Trade.and.Warehousing.Zone.at.Ma
gdalla.pdf
https://vibrantgujarat.com/writereaddata/images/pdf/project.profiles/Free.Trade.and.Warehousing.Zone.at.Ma
gdalla.pdf
https://vibrantgujarat.com/writereaddata/images/pdf/project.profiles/Free.Trade.and.Warehousing.Zone.at.Ma
gdalla.pdf
http://www.archive.india.gov.in/business/manage_business/warehousing.php
http://www.archive.india.gov.in/business/manage_business/warehousing.php
http://cewacor.nic.in/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=240&lang=en
http://cewacor.nic.in/Docs/area_tariff_2013.14.pdf
http://dgft.gov.in/exim/2000/Updated_FTP_2015.2020.pdf
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs.cbec/deptt_offcr/cs.manual2015.pdf
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs.cbec/deptt_offcr/cs.manual2015.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india#trading.across.borders
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116935
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs.cbec/deptt_offcr/cs.manual2014.pdf
http://www.intracen.org/coffee.guide/logistics.and.insurance/bills.of.lading.and.waybills/
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116935
http://www.cbec.gov.in/htdocs.cbec/customs/cs.act/formatted.htmls/cs.regu.be.elec.declrtn.dec11
http://indiantradeportal.in/vs.jsp?lang=0&id=0,55,279
https://www.wto.org
http://dgft.gov.in/exim/2000/download/Appe&ANF/hindi/contents.App.5.pdf
http://www.iccwbo.org/chamber.services/trade.facilitation/certificates.of.origin/what.is.a.certificate.of.origin./
http://www.bis.gov.in/
http://www.fssai.gov.in/
http://cdsco.nic.in/
http://www.bis.org.in/index.asp
http://www.bis.org.in/cert/fm.htm
http://www.bis.org.in/cert/fms.htm
http://www.bis.org.in/cert/prod_cert_scheme.asp
http://www.fssai.gov.in/
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https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/New%20Guidelines%20for%20Food%20Product
%20Approval_New%20Delhi_India_5.20.2013.pdf
http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/PA_FAQ%2814.10.14%29.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/New%20Guidelines%20for%20Food%20Product
%20Approval_New%20Delhi_India_5.20.2013.pdf
https://ics.fssai.gov.in/pdf/User%20Reference%20Manual%20of%20FICS%20for%20CHA%20and%20Import
er.pdf
http://www.fssai.gov.in/dam/jcr:8b5ec610.fa13.426f.856d.52686f4b48f9/Gazette_Notification_Food_Import_
20_03_2017.pdf
http://www.cdsco.nic.in/
http://cdsco.nic.in/writereaddata/Guidance%20documents.pdf
http://cdsco.nic.in/writereaddata/FAQ10.pdf
http://www.cdsco.nic.in/writereaddata/Final%20FAQS.IVD.pdf
http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/rulec/LegalMetrologyPackagedCommoditiesRules,2011.pdf
https://fssai.gov.in/dam/jcr:61b5ecf1.7a41.4185.8485.4a7f68f71c2b/Compendium_Packaging_Labelling_Regu
lations.pdf
https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/4246/Food.Labelling.Requirements.India.pdf.aspx
http://cdsco.nic.in/writereaddata/Guidance%20documents.pdf

.65
.66
.67
.68

.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76

70

