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إخالء مسؤوليه
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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 .1بيئة األعمال
1.1

سهولة ممارسة نشاط األعمال1

احتلت اليابان املرتبة الرابعة والثالثين فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاط األعمال وذلك ً
وفقا لتقرير ممارسة نشاط األعمال الصادر عن
مجموعة البنك الدولي ،يعتمد هذا التصنيف على معلومات رئيسية تم توضيحها في الجدول  1التالي:
الجدول  :1تصنيف سهولة ممارسة نشاط األعمال

1.2

الرقم
املسلسل
1

بدء نشاط تجاري

تصنيف ممارسة نشاط األعمال
()2018
34

2

االنتهاء من تراخيص البناء

106

3

توصيل الكهرباء

17

4

تسجيل امللكية

52

5

الحصول على االئتمان

77

6

حماية املستثمرين األقلية

62

7

دفع الضرائب

68

8

األنشطة التجارية الدولية

51

9

إنفاذ العقود

51

10

تسوية حاالت /اإلعسار

1

املوضوعات

بيئة األعمال2

ُ
صدرين السعوديين فيما يتعلق بتنفيذ األعمال في بلد
قد تفرض االختالفات الثقافية السائدة بين األفراد والشركات تحديات عديدة أمام امل ِّ
ُ
صدرين السعوديين على فهم االختالفات الثقافية الهامة
أجنبي ،وكي يتسنى تسهيل ممارسة نشاط األعمال الدولية ،يجب أال يقتصر دور امل ِّ
بين اململكة العربية السعودية واليابان ،بل عليهم ً
أيضا وضع استراتيجية الستيعاب تلك االختالفات.

ُ
ً
ُ
صدرين السعوديين باستقدام مترجم
اللغة اليابانية هي اللغة الرسمية في اليابان ،وهي اللغة املستخدمة أيضا في مراسالت األعمال .ويوص ى امل ِّ

إلجراء مفاوضات تجارية.
ً
تركز ثقافة األعمال في اليابان على االحترام املتبادل والوالء والتعامل املهذب ،ويستغرق تعزيز العالقات ً
وقتا طويال .يجب تحديد موعد
ُ
ً
ُ
صدرين السعوديين
لالجتماع مسبقا عن طريق االتصال الهاتفي أو البريد اإللكتروني وتأكيده قبل االجتماع بساعة أو ساعتين .كما يوص ى امل ِّ
ً
مسبقا .ويتوقع اليابانيون من ضيوفهم االنضباط في املواعيد ،وارتداء لباس مناسب للعمل ،مع توفر
باإلعداد لالجتماع وإرسال جدول أعماله
ً
بطاقات األعمال التعريفية .وعند االجتماع يجب تبادل االنحناء مع املضيف الياباني ،وعدم مد اليد باملصافحة إال إذا قام هو بذلك أوال .يجب
ً
منصبا في الفريق تقديم بطاقة أعماله بكلتا يديه مع
تقديم بطاقات العمل حسب التسلسل الهرمي للمناصب ،حيث يتعين على العضو األعلى
 1ممارسة األعمال  – 2018اليابان
 2ممارسة األعمال في اليابان

7

ً
منصبا .كما ُينصح بإرسال رسالة بريد إلكتروني للمتابعة لإلعراب عن االمتنان
االنحناء لنظيره في الفريق اآلخر ،ويلي ذلك أعضاء الفريق األقل
والتقدير لالجتماع وتحديد مسار العمل املستقبلي.

1.3

ساعات العمل3

تختلف ساعات العمل في اليابان عنها في اململكة العربية السعودية ،حيث تعمل الشركات املختلفة بمواعيد عمل مختلفة على النحو املبين في
ُ
الجدول  . 2وتوص ي "الصادرات السعودية" املصدرين بضرورة التحقق من مواعيد العمل مع شركاء األعمال قبل تحديد موعد سفريات العمل.
الجدول  :2ساعات العمل  -اليابان
أيام العمل
•
•
•

ساعات العمل

ً
ً
مساء
صباحا إلى 5:00
9:00
من االثنين إلى الجمعة
ً
ً
عصرا من االثنين إلى الجمعة
تعمل املكاتب الحكومية من الساعة  9:00صباحا إلى الساعة 3:00
ً
ً
عصرا من االثنين إلى الجمعة
صباحا إلى الساعة 3:00
تعمل البنوك من الساعة 9:00

ً
صباحا ً 8 -
مساء
تعمل  ATMSمن 8:30

 1.4متطلبات الدخول في اليابان ملواطني اململكة العربية السعودية
ُ
ُ
ُ
صدرين
صدرين السعوديين الذين ينوون زيارة شركائهم التجاريين في اليابان الحصول على تأشيرة قبل سفرهم ،ينصح امل ِّ
يتعين على امل ِّ
السعوديين بزيارة الرابط التالي ملزيد من التفاصيل عن مستندات التأشيرات والتكاليف ونماذج الطلبات:
http://www.ksa.emb-japan.go.jp/services/RequiredDocuments.htm

 1.5جهات االتصال الرئيسية في اليابان املعنية بمواطني اململكة العربية السعودية
ً
ُتعد سفارة اململكة في اليابان هي نقطة االتصال األولى ُ
صباحا إلى 4:30
صدرين السعوديين وتقع في طوكيو ،تعمل السفارة من الساعة 9:30
للم ِّ
ُ
ً
صدرون
مساء ،وتقدم املساعدات والتوجيهات إلى املواطنين السعوديين في اليابان ،ويمكن التواصل معهم لحل أي مشكالت يواجهها امل ِّ
السعوديون.
ُ
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملزيد من املعلومات:
يرجى من امل ِّ
http://www.saudiembassy.or.jp/

1.6

البيئة املالية4

ً
وكالة الخدمات املالية ( )FSAهي املسؤولة عن تنظيم عمل البنوك املحلية واألجنبية العاملة في اليابان واإلشراف عليها ،فضال عن الحفاظ
ً
واعتبارا من عام
على استقرار النظام املالي بالبالدُ .ويعد بنك اليابان هو البنك املركزي الياباني ،ومنوط به مهمة إصدار العملة ومعالجتها.
ً
 ،2017كان هناك  159بنكا في اليابان ،مصنفة على أنها بنوك محلية وإقليمية وبنوك ائتمان وبنوك أجنبية.

 3الهيئة القومية اليابانية للسياحة
 4اتحاد املصرفيين اليابانيين ()Zenginkyo
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وثمة عدد من طرق الدفع في اليابان منها الدفع ً
مقدما وخطابات االعتماد املستخدمة باالقتران مع الكمبياالت املستندية والسندات اإلذنية
ً
شيوعا في معامالت الدفع الدولية
والتحصيالت املستندية أو الكمبياالت ،وفتح الحسابات والبيع برسم األمانة .ومع ذلك ،فإن الطريقة األكثر
في اليابان هي خطابات االعتماد غير القابلة للنقض (5.)L/C

1.7

البيئة القانونية6

تتمتع اليابان بنظام قانون مدني ،يمكن تحرير عقود العمليات التجارية في اليابان باللغة اليابانية أو اإلنجليزية ،وتخضع صياغة العقود
ً ُ
وغالبا ما تنظر القضايا املتعلقة بنزاعات األعمال أمام املحاكم
وإنفاذها لقانون اإلجراءات املدنية ( )Minji-sosho-ho, 1996وقانون الشركات.
التالية:
 oمحكمة القضاء املستعجل
 oاملحكمة املحلية
 oاملحكمة العليا
 oمحكمة النقض
ُ
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملزيد من املعلومات عن شركات املحاماة واملحاميين في اليابان:
يرجى من امل ِّ
https://www.hg.org/firms-japan.html
ً
احتلت اليابان املرتبة الحادية والخمسين فيما يتعلق بإنفاذ العقود وفقا لتقارير ممارسة نشاط األعمال الصادر عن البنك الدولي ،حيث
يستغرق األمر مدة تصل إلى ً 260
يوما و %23.4من مبلغ املطالبة (على سبيل املثال ،تكلفة  23.400ريال سعودي من مبلغ مطالبة قدره
 100,000ريال سعودي) لتسوية نزاع تجاري من خالل املحاكم املختصة في اليابان7.

 .2قواعد املنشأ
2.1

قواعد املنشأ بين اليابان واململكة العربية السعودية8

ُ
ُ
نظم األمور املتعلقة بالرسوم
تحدد قواعد املنشأ كيفية التعامل مع البضائع املستوردة في بلد ما في إطار عملية التجارة الدولية ،وبالتالي فهي ت ِّ
ُ
الجمركية والضرائب املطبقة .ال يوجد في الوقت الراهن اتفاقيات تجارية ثنائية بين اليابان واململكة تمنح الواردات من اململكة إلى اليابان
ُ
معاملة تفضيلية .وعلى الرغم من ذلكً ،
وفقا ألحكام قانون الجمارك الياباني ،تطبق قواعد منشأ الدولة األكثر رعاية ( )MFNعلى الواردات
من اململكة إلى اليابان ،حيث إن كلتا الدولتين عضوتان في منظمة التجارة العاملية.
2.1.1

قواعد منشأ الدولة األكثررعاية (9)MFN

ُ
تستمد قواعد املنشأ للدولة األكثر رعاية في اليابان من قانون الجمارك ،وبموجب هذه اللوائح ،يتم تحديد منشأ البضائع املستوردة من خالل
االشتراطات التالية:
 5صادرات الواليات املتحدة – الدليل التجاري للبلدان
 6سانتاندر تريد
 7ممارسة األعمال  – 2018اليابان
 8مصلحة الجمارك اليابانية
 9مصلحة الجمارك اليابانية  -قواعد املنشأ
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.1

ُ
َّ
املصدر إلى اليابان .املنتجات التي تعتبر "منتجة بالكامل" في بلد
البضائع التي يتم الحصول عليها بالكامل أو املنتجة في بلد ما في شكلها
املنشأ واملواد ذات الصلة املستخدمة في اإلنتاج؛ ومع ذلك تعكس املفاوضات مع البلدان الشريكة وتؤثر على اختالفات تعريفات
التصدير.
ُ
ُ
 .1الحيوانات التي تولد وترعى في البلد.
 .2املنتجات التي يتم الحصول عليها من الحيوانات الحية في البلد.
.3
.4
.5
.6
.7

املنتجات التي يتم الحصول عليها من زيت الزيتون واملستخرجة في البلد.
املنتجات التي يتم الحصول عليها من فول الصويا.
املنتجات التي يتم الحصول عليها من البحر ومن األنهار والبحيرات داخل البلد بواسطة سفينة تابعة لذلك البلد.
ُ
املنتجات امل َنتجة على متن السفن من األصناف الواردة في البند (.)5
املنتجات املعدنية التي يتم الحصول عليها من التربة أو قاع البحر.

 .8الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع داخل البلد.
 .9البضائع املنتجة داخل البلد بشكل حصري أو بشكل أساس ي من واحد أو أكثر مما يلي:
 .10املنتجات املشار إليها في الفقرات الفرعية ( )1إلى ( )9فيما سبق؛
ً
تحوال ً
كبيرا في البلد؛ والتي تمتثل لقواعد املنتجات التالية:
 .2البضائع التي شهدت
 oقاعدة القيمة املضافة :يجب أال تقل القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية (محتوى القيمة املؤهلة) عن %40
 oالتغيير في تصنيف التعريفات
 oقاعدة املعالجة أو التصنيع الخاصة ،الحد األدنى من التحول املطلوب لتصنيف البضائع باعتبارها من منشأ وطني
 .3يجب تقديم املستندات إلى الجمارك كدليل على منشأ البضائع املستوردة .يمكن تقديم دليل املنشأ في شكل شهادة املنشأ (.)CoO
 .4يمكن ً
ً
املصدر عن طريق تقديم طلب إلى مديرية اإلمدادات في وزارة التجارة
رسميا من
أيضا الحصول على شهادة املنشأ ()CoO
ِّ
واالستثمار أو مكاتب الوزارة في املدن الكبرى.
يتسنى ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على الطلب ومزيد من املعلومات عن إجراءات الحصول
للم ِّ
على شهادة املنشأ:
https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%2
0(General%20Form).pdf

 .3القيود التجارية
 3.1القيود التجارية في اليابان
ً
شيوعا) وغير جمركية.
عادة ما تواجه البلدان التي تربطها عالقات تجارية مشتركة العديد من القيود التجارية؛ منها قيود جمركية (األكثر
تشمل بعض القيود الرئيسية التي يواجهها َّ
التجار في اليابان التحديات البيروقراطية ،والبيئات القانونية والتنظيمية املعقدة ،والتدابير
الحكومية الحمائية ،باإلضافة إلى التحديات الثقافية.
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 3.1.1القيود الجمركية
3.1.1.1
•
•
•

الرسوم الجمركية األساسية10

الرسوم الجمركية األساسية هي الرسوم الجمركية املفروضة على البضائع املنقولة عبر الحدود الدولية.
ُ
ً
نظرا ألن اليابان واململكة من الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية ،تطبق قواعد املنشأ للدولة األكثر رعاية ( )MFNعلى البضائع
ً
املستوردة من اململكة إلى اليابان ،كما هو موضح تفصيال في القسم 2.1
يبلغ متوسط الرسوم الجمركية املطبقة للدولة األكثر رعاية في اليابان  ،%6.1وتكون هذه النسبة عرضة للزيادة أو النقص ً
بناء على
نوع البضائع املستوردة إلى البلد.

•

رسوم االستيراد املفروضة على املنتجات الزراعية أعلى من الرسوم املفروضة على املنتجات غير الزراعية؛ حيث يبلغ متوسط
الرسوم على املنتجات الزراعية  %16.3وغير الزراعية %3.6
یرجی من املصدرین السعودیين التفضل بزیارة الرابط التالي للحصول علی املزید من املعلومات عن معدالت التعريفات الجمركية
املحددة للمنتجات:
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2017_5/index.htm

3.1.1.2

ضريبة القيمة املضافة ( / )VATضريبة االستهالك11

•

تفرض مصلحة الضرائب اليابانية ضريبة قيمة مضافة ( / )VATضريبة استهالك على كافة البضائع املستوردة أو املصنعة في

•

اليابان.
ُ
اعتبارا من ُ ،2017يفرض على البائعين ضريبة استهالك بنسبة  .%8تحسب ضريبة االستهالك املستحقة ً
ً
بناء على القيمة الجمركية
للبضائع باإلضافة إلى الرسوم الجمركية /الرسوم الضريبية املستحقة.

•

3.1.1.3
•
•

3.1.1.4
•

یرجی من املصدرین السعودیين التفضل بزیارة الرابط التالي للحصول علی املزید من املعلومات عن ضريبة االستهالك:
http://www.customs.go.jp/english/summary/tariff.htm
الرسوم الضريبية12

ُ
ُ
الرسوم الضريبية هي الضرائب غير املباشرة التي تفرض على استيراد سلع معينة في اليابان؛ وتفرض الرسوم الضريبية على السيارات
والبنزين وغيرها من السلع األخرى.
ُ
ُ
صدرين السعوديين التفضل بزیارة الرابط التالي:
ملزيد من املعلومات عن الرسوم الضريبية املفروضة على الواردات ،يرجى من امل ِّ
)https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf (Pg. 46
رسوم مكافحة اإلغراق13

ُ
تفرض رسوم مكافحة اإلغراق في اليابان بما يتوافق مع اإلطار الوطني لحاالت الطوارئ التجارية .ويجري تطبيقها على سلع معينة
عندما تكون أسعار تصديرها أقل من أسعار البيع املماثلة في بلد التصدير.

 10مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
 11مصلحة الجمارك اليابانية
 12مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
 13مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
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•

تستند هذه التدابير إلى قانون التعريفات الجمركية وأوامر مجلس الوزراء ذات الصلة برسوم مكافحة اإلغراق في اليابان.

•

ثمة مزيد من املعلومات عن رسوم مكافحة اإلغراق ترد في القسم  4.1.1من هذا الدليل.

3.1.1.5
•

الرسوم التعويضية14

تستفيد بعض البضائع املوردة إلى اليابان من اإلعانات التي تشكل مساعدة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من الحكومة أو
الهيئات العامة في بلد التصدير.

•

ينص قانون التعريفات الجمركية وكذلك األمر الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص رسوم مكافحة اإلغراق على تطبيق رسوم
ً
ً
جسيما عليها.
تهديدا
تعويضية على الواردات املدعمة إذا ثبت أن ذلك يسبب خسائر جوهرية للصناعة املحلية أو ُيشكل

•

ثمة ً
مزيدا من املعلومات ترد في القسم  4.1.2من هذا الدليل.

3.1.1.6

الرسوم الوقائية15

•

يخضع تطبيق الرسوم الوقائية في اليابان إلى قانون التعريفات الجمركية واألمر الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص رسوم

•

الطوارئ وأمر مراقبة تجارة الواردات ،واللوائح املتعلقة بتنظيم تدابير الطوارئ.
ُ
تفرض الرسوم الوقائية عندما تتسبب زيادة الواردات من بعض البضائع في إلحاق أضرار جسيمة بصناعة محلية تنتج بضائع

•

مشابهة أو تنافسية بشكل مباشر.
ثمة ً
مزيدا من املعلومات ترد في القسم  4.1.3من هذا الدليل.

 3.1.2القيود غيرالجمركية
3.1.2.1

الحظر والقيود املفروضة وترخيص االستيراد16

•

ً
وفقا ألحكام املادة  11-69من قانون الجمارك الياباني ،ثمة فئات معينة من املنتجات ُيحظر استيرادها في اليابان ألغراض تتعلق
بحماية البيئة والسالمة واألمن ،ويأتي من أمثلة تلك املنتجات األسلحة ومنتجات معينة تنتهك حقوق امللكية الفكرية ،وغيرهاُ .يرجى
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لالطالع على قائمة كاملة باملواد املحظور استيرادها في اليابان.
من امل ِّ
http://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm

•

تتطلب املواد الخاضعة لقيود االستيراد موافقة و /أو ترخيص من السلطات املعنية قبل استيرادها إلى اليابان .ويأتي من أمثلة تلك

•

املواد املنتجات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل واملواد الكيميائية.
ُ
ُ
صدرين السعوديين زیارة الرابط التالي للحصول علی املزید من املعلومات عن أي قيود استيراد مطبقة:
یرجی من امل ِّ
http://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/about/import_restrictions.html

 14مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
 15مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
 16القنصلية العامة لليابان
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3.1.2.2
•

حصص االستيراد17

يمكن أن تفرض وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ً
قيودا كمية (حصص استيراد) على وارادات سلع معينة من أجل حماية
الصناعة املحلية ،ومن أمثلة تلك السلع التي ينطبق عليها حصص االستيراد األغذية البحرية ومنتجات األلبان والحبوب.

•

يتعين على املوردين الحصول على شهادة تخصيص حصة استيراد من وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة لتوريد املنتجات املفروض
عليها حصص استيراد.

3.1.2.3
•

التجارة الحكومية18

ُ
صدرين السعوديين .وفيما يلي بيان تفاصيلهما:
ثمة مؤسستين تجاريتين حكوميتين في اليابان تحظيان بأهمية كبيرة لدى امل ِّ
ُ
 oوزارة الزراعة والغابات واملصايد ( :)MAFFتشرف على استيراد األرز والقمح والشعير.
 oشركة الصناعات الزراعية ومنتجات املاشية ( :)ALICتشرف على استيراد منتجات األلبان.

3.1.2.4

املعايير واللوائح الفنية19

•

يوفر قانون املعايير الصناعي لعام  ،1949بصيغته املعدلة في عام  ،2014األساس القانوني لعملية املعايرة في اليابان.

•

تتسم عملية وضع املعايير في اليابان بالتعقيد وتتضمن العديد من أصحاب املصلحة .وتتولى وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة

•

( )METIمهمة إنفاذ القوانين ذات الصلة باملعايير واللوائح التنظيمية.
ُتشرف لجنة املعايير الصناعية اليابانية ( )JISCعلى إعداد و /أو مراجعة املعايير اليابانية بالتنسيق مع الهيئات الحكومية األخرى
مثل رابطة املعايير اليابانية ( )JSAووزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت ووزارة الزراعة والغابات واملصايد ووزارة الشؤون الخارجية

•
•

ووزارة الصحة العمل والرفاهية.
ُ
وباإلضافة إلى ذلك ،تمثل لجنة املعايير الصناعية اليابانية اليابان لدى مؤسسات املعايير الدولية األخرى.
ً
واعتبارا من عام
ثمة نوعان رئيسيان للمعايير في اليابان هما املعايير الصناعية اليابانية ( )JISواملعايير الزراعية اليابانية )،(JAS
ُ
 ،2016كان هناك حوالي  10،542معيار صناعي ياباني ،منها  %97متسقة مع املعايير الدوليةُ .يرجى من املصدرين السعوديين زيارة

الرابط التالي للوصول إلى قاعدة بيانات املعايير الصناعية اليابانية:
https://www.jsa.or.jp/en/
•

يمكن أن تكون املعايير الصناعية اليابانية ( ) JISواملعايير الزراعية اليابانية ( ) JASاختيارية أو إلزامية ،وعندما تكون هذه املعايير
إلزاميةُ ،يشار إليها حينئذ باسم اللوائح الفنية .تنطبق املعايير اإللزامية /اللوائح الفنية على املنتجات الكهربائية واالستهالكية
وكذلك منتجات املواد الغذائية واملنتجات الدوائية والسيارات وغيرها .تمنح القوانين التالية الحالة اإللزامية لهذه املعايير:
 oقانون السالمة لألجهزة الكهربائية واملواد
 oقانون السالمة للمنتجات االستهالكية
 oقانون الغذاء الصحي
 oقانون الشؤون الدوائية
 oقانون معايير البناء

 17مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
 18مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
 19مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
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o
•

قانون قطاع مرافق الغاز 20

ُ
تمثل وزارة الشؤون الخارجية النقطة املرجعية لالستفسار عن القيود الفنية على التجارة ( )TBTلدى منظمة التجارة
العاملية باليابان.

3.1.2.5
•

منح الشهادات وتقييم املطابقة21

ُ
تطبق اليابان برامج ملنح الشهادات وتقييم املطابقة للتحقق من أن املنتجات املستوردة تتوافق مع اللوائح الفنية
أو املعايير االختيارية.

•

نظام " "JIS Markهو نظام اختياري العتماد املعايير .ويكون املتقدمون لنظام " "JIS Markمعتمدون من هيئات اعتماد املنتجات
املعتمدة من وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة ( )METIلتشغيل نظام "."JIS Mark

•
•

كما تدير وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة ( )METIنظام سالمة املنتجات " "PSE Mark / Denanلضمان تلبية املنتجات ملتطلبات
املعايير اإللزامية على النحو املبين في قانون السالمة لألجهزة الكهربائية واملواد.
ُ
باإلضافة إلى ذلك ،تقبل في اليابان شهادات املطابقة والتحليل الصادرة من جهات أخرى لتقييم املطابقة أو من مختبرات أجنبية
معتمدة وذلك فيما يتعلق باستيراد منتجات غذائية وطبية معينة.

•
3.1.2.6

ثمة مزيد من املعلومات ترد في القسم  10من هذا الدليل.
االعتماد22

•

ُ
تعد املنظمة الدولية لالعتماد باليابان ( )IA Japanوالنظام الوطني العتماد املختبرات ( )JNLAوهيئة االعتماد اليابانية لتقييم

•

املطابقة ( )JABهي الجهات املسؤولة عن اعتماد املؤسسات املعنية بتسجيل أنظمة االختبارات ومنح الشهادات واإلدارة في اليابان.
ُ
تدير تلك الهيئات برامج اعتماد في املجاالت التالية :سالمة األغذية؛ واملنتجات الطبية؛ وإدارة الطاقة والجودة وغيرها الكثير.
ُ
صدرين السعوديين التفضل بزیارة الروابط التالية للحصول علی املزید من املعلومات:
یرجی من امل ِّ

•

املنظمة الدولية لالعتماد باليابانhttp://www.nite.go.jp/en/iajapan/ :
النظام الوطني الياباني العتماد املختبراتhttp://www.jisc.go.jp/eng/jis-mark/newjis-eng.html :
هيئة االعتماد اليابانية لتقييم املطابقة (https://www.jab.or.jp/en/ :)JAB
3.1.2.7
•

وضع امللصقات التعريفية23

تخضع متطلبات وضع امللصقات التعريفية في اليابان للقوانين األساسية التالية:
 oقانون السالمة للمنتجات االستهالكية
 oقانون السالمة لألجهزة الكهربائية واملواد
 oلوائح امللصقات التعريفية لجودة منتجات املنسوجات
 oتدابير الصحة والسالمة الصناعية
 oقانون امللصقات التعريفية للمواد الغذائية

 20بحث مجلس تنمية تجارة هونج كونج ()HKTDC
 21مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
 22صادرات الواليات املتحدة – الدليل التجاري للبلدان
 23صادرات الواليات املتحدة – الدليل التجاري للبلدان
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•

يجب تحرير جميع امللصقات التعريفية باللغة اليابانية و /اإلنجليزية.

•

ثمة مزيد من املعلومات ترد في القسم  11من هذا الدليل.

3.1.2.8
•

املتطلبات الصحية والحجرالزراعي (24)SPS

يجب تلبية املتطلبات الصحية والحجر الزراعي قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية ،والحيوانات ،واملنتجات الحيوانية ،واملواد
الغذائية إلى اليابان.

•

ينص القانون األساس ي للسالمة الغذائية وقانون الغذاء الصحي ،وقانون املعايير الزراعية اليابانية ،وقانون تعزيز الصحة على إطار
العمل لتأسيس نظام للسالمة الغذائية.

•

تتحمل وزارة الزراعة والغابات واملصايد ( )MAFFووزارة الصحة والعمل والرفاهية ( )MHLWومفوضية السالمة الغذائية ()FSC

•

املسؤولية عن إنفاذ التدابير اليابانية املتعلقة بالصحة والحجر الزراعي.
ُ
تمثل إدارة خدمات معلومات املعايير بقسم التجارة الدولية في مكتب الشؤون االقتصادية بوزارة الخارجية النقطة املرجعية
لالستفسار عن الصحة والحجر الزراعي ( )SPSلدى منظمة التجارة الدولية في اليابان.

•

ثمة مزيد من املعلومات ترد في القسم  10من هذا الدليل.

 .4املعالجات التجارية
ُ
صدرين السعوديين
 4.1املعالجات التجارية من جانب اليابان :التأثيرعلى امل ِّ
املعالجات التجارية هي أدوات مساعدة لحكومة اليابان في اتخاذ إجراءات تصحيحية تجاه الصادرات التي تتسبب في إلحاق ضرر جوهري
ُ
صدرين السعوديين في تلك الحاالت.
بالصناعة املحلية ،يمكن فرض املعالجات التجارية املذكورة فيما يلي على امل ِّ
4.1.1

إجراءات مكافحة اإلغراق25

•

يخضع تطبيق رسوم مكافحة اإلغراق في اليابان لقانون التعريفات الجمركية واألمر الصادر عن مجلس الوزراء فيما يتعلق برسوم

•

مكافحة اإلغراق.
ً
وفقا ألحكام املادة  )5(8من القانون ،يتم إجراء تحقيقات ملكافحة اإلغراق عند تقديم طلبات من مندوبين صناعيين أو منتجين
ملكتب شؤون املعالجات التجارية في وزارة املالية.

•

يتحمل وزير املالية والوزير املسؤول عن الصناعة املعنية ووزير االقتصاد والتجارة والصناعة مسؤولية التحقيق في أي منتج "تم
إغراقه".

•

كي يتسنى تطبيق رسوم مكافحة اإلغراق ،يجب أن يكون سعر استيراد املنتج املعني أقل من سعره في بلد التصدير .وباإلضافة إلى
ذلك ،يتم إنشاء رابطة سببية بين الواردات عند السعر املنخفض والضرر الالحق الذي يقع على املنتجين املحليين للسلع املشابهة
أو التنافسية.

•

يمكن تطبيق رسوم مكافحة إغراق مؤقتة خالل أول ً 60
يوما من التحقيق ملدة  4أشهر.

 24صادرات الواليات املتحدة – الدليل التجاري للبلدان
 25مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
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•

وبمجر االنتهاء من التحقيقات والتأكد من صحة ادعاءات اإلغراق ،يتم إصدار رسوم مكافحة إغراق محددة ً
وفقا للمرسوم الصادر
ً
وبدال من ذلك ،يتسنى ُ
للمصدرين تقديم تعهد بإعادة النظر في األسعار
عن رئاسة الوزراء ويتم تطبيقها ملدة  5سنوات بحد أقص ى.
بحيث يتسنى إزالة تأثيرات اإلغراق الضارة الواقعة على الصناعة املحلية.

 4.1.1.1معالجة إجراءات مكافحة اإلغراق في اليابان
•
•
•

ُ
صدرين السعوديين قبل القيام بأي عمليات تصدير معرفة تكلفة اإلنتاج الكاملة للمنتجات وسعرها السوقي
يجب على امل ِّ
في اململكة.
َ
ُ
ُ
صدرين بضرورة عدم
كي يتسنى تجنب فرض قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة ،توص ي "الصادرات السعودية" امل ِّ
ُ
تسعير املنتجات املصدرة بسعر أقل من سعر ذلك املنتج و /أو تكلفة اإلنتاج في اململكة.
يجب أن يتوفر لدى "الصادرات السعودية" دليل ظاهر على أن املنتجات ليست مستوردة أو ُمسعرة بسعر أقل من تكلفة إنتاج
املنتج في تلك الدولة.

•

4.1.2

ُ

صدرين السعوديين بتوخ الحذر عند اإلفصاح عن الدليل الظاهر للحكومات األجنبية،
تنصح "الصادرات السعودية" امل ِّ
مع عدم اإلفصاح إال عما تقتضيه الضرورة فقط.
اإلجراءات التعويضية26

•

يمكن أن توفر اإلعانات التي تقدمها الحكومات األجنبية ُ
للمصدرين ميزة تكلفة غير عادلة مع إلحاق أضرار جوهرية باملنتجين

•

املحليين للسلع املماثلة أو التنافسية في اليابان.
وف ًقا للمادة  )6( 7من قانون التعريفات الجمركية ،يمكن البدء في التحقيقات التعويضية إذا ما ارتأت الحكومة اليابانية ذلك

•

يتحمل وزير املالية والوزير املسؤول عن الصناعة املعنية ووزير االقتصاد والتجارة والصناعة مسؤولية إجراء التحقيقات

ً
ضروريا أو عند تقديم شكوى من أحد الجهات الفاعلة أو مندوبي الصناعة.
التعويضية.
•

ال بد من االنتهاء من كافة التحقيقات التعويضية في غضون عام .وفي حالة وجود أدلة كافية على استيراد منتجات مدعومة وإلحاق
أي أضرار جوهرية بالصناعة املحلية جراء هذا ،يجري فرض رسوم تعويضية ملدة ال تتجاوز  5أعوام ،ويجب أال تتجاوز تمديدات
الرسوم التعويضية  5أعوام.

 4.1.2.1معالجة اإلجراءات التعويضية في اليابان
•

َ
ُ
صدرين بعدم اتباع أي
كي يتسنى تجنب فرض قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة ،توص ي "الصادرات السعودية" امل ِّ
أساليب تسعير ضارة مستفيدين في ذلك من الدعم الذي تقدمه اململكة لإلنتاج والتصدير.

•

كما يجب أن يتوفر لدى "الصادرات السعودية" دليل ظاهر إلثبات عدم االستفادة من الدعم الذي تقدمه اململكة في خفض أسعار

•

املنتجات في اليابان.
ُ
صدرين السعوديين بتوخ الحذر عند اإلفصاح عن الدليل الظاهر للحكومات األجنبية ،مع عدم
تنصح "الصادرات السعودية" امل ِّ
اإلفصاح إال عما تقتضيه الضرورة فقط.

 26مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
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اإلجراءات الوقائية20

4.1.3
•

تعمد اليابان إلى تنفيذ إجراءات وقائية إذا ما تسببت زيادة كمية الواردات في إلحاق أضرار جوهرية باملنتجين املحليين لسلع
مشابهة أو تنافسية.

•

ال ينص قانون التعريفات الجمركية على أحكام تتعلق بتقديم طلب من أي جهة خاصة لبدء التحقيقات الوقائية ،حيث يتم بدء
كافة هذه التحقيقات من جانب الحكومة.

•

يتم إصدار القرار النهائي لفرض رسوم وقائية بموجب أمر من رئاسة الوزراء .ال تتجاوز مدة فرض رسوم وقائية محددة أربع
سنوات .يمكن تطبيق رسوم وقائية مؤقتة ملدة ال تتجاوز  200يوم.
معالجة اإلجراءات الوقائية في اليابان

4.1.3.1
•

ُ
صدرين السعوديين قبل القيام بأي عمليات تصدير إجراء بحث سوقي شامل لتوقع مستوى العرض والطلب على
يجب على امل ِّ

•

املنتجات املستوردة في اليابان.
ُ
ُ
صدرين حينئذ بضرورة خفض كمية الصادرات
إذا ما كان مستوى العرض أعلى من الطلب ،توص ي "الصادرات السعودية" امل ِّ
بطريقة ال تؤثر على الصناعات املحلية.
ُ
صدرين السعوديين دليل ظاهر على أن كمية املنتجات املستوردة لن تسبب في أي ضرر فيما يتعلق
يجب أن يتوفر لدى امل ِّ
بتنافسية الصناعات املحلية.
ُ
صدرين السعوديين بتوخ الحذر عند اإلفصاح عن الدليل الظاهر للحكومات األجنبية،
تنصح "الصادرات السعودية" امل ِّ
مع عدم اإلفصاح إال عما تقتضيه الضرورة فقط.

•
•

 .5املوانئ الرئيسية في اليابان
5.1

املوانئ البحرية الرئيسية في اليابان27

ً
وفقا لوورلد بورت سورس ،يوجد في اليابان ً 292
ميناء ،يتم اإلشارة إلى املوانئ األكثر أهمية منها في الجدول  3التالي .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم
ً
اإلشارة إلى املوقع الجغرافي التقريبي لهذه املوانئ في التالي .وتجدر اإلشارة إلى أن ميناء طوكيو هو أكبر املوانئ البحرية اليابانية ،فضال عن كونه
أكبر املوانئ البحرية املطلة على املحيط الهادئ ،بطاقة سنوية تصل إلى  100مليون طن.
الجدول  :3معلومات عن املوانئ الرئيسية في اليابان
املينـاء
ميناء هاكاتا

ميناء كوبه

 27ورلد بورت سورس
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البضائع املتداولة
املطاط ،والسيارات ،والقمح ،واألعالف،
واألسمدة ،واآلالت الكهربائية والصناعية
الشحنات ،ومراس ي الحاويات ،والبضائع
السائبة ،والصهاريج ،والغاز البترولي املسال/
الغاز الطبيعي املسال

املوقع اإللكتروني
http://port-ofhakata.city.fukuoka.lg.jp/english/index.php
http://www.kptc.co.jp/

ميناء يوكوهاما

ميناء ناغويا

ميناء أوساكا

ميناء يوكايتش ي

ميناء طوكيو

ميناء شيميزو

ميناء هاكاتا

ميناء تشيبا

18

املعادن واآلالت ،واملنتجات املعدنية،
واملنتجات الصناعية الكيميائية ،واملنتجات
الزراعية ،ومنتجات املزارع ،واملنتجات املائية
الغاز الطبيعي املسال ،وخام الحديد ،والنفط
الخام ،واملالبس ،واآلالت الصناعية،
واملنتجات الفوالذية
املنتجات املعدنية والصناعية ،والكيماويات
الصناعية ،واملنتجات الزراعية ،ومنتجات
الغابات
املنتجات البترولية ،والنفط الثقيل،
والسيارات تامة الصنع ،والفحم ،واملواد
الكيميائية والراتنجات االصطناعية
منتجات الصناعات الكيميائية ،واملالبس،
واألطعمة املعالجة ،واملعدات الكهربائية،
واآلالت الصناعية ،واألسمنت ،واملنتجات
البترولية

http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/english/

http://www.port-of-nagoya.jp/english/index.html

ال يوجد

http://www.yokkaichi-port.or.jp/

http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/en/

األخشاب ،والبوكسيت ،وفول الصويا

https://www.portofshimizu.com/

األثاث ،واألعالف الحيوانية والنباتية
واألسمدة ،والقمح ،والفواكه والخضروات،
واملواد الكيميائية ،والسيارات ،واآلالت
الكهربائية
الغاز الطبيعي املسال ،والنفط الخام ،وخام
الحديد

http://port-of-hakata.city.fukuoka.lg.jp/index.php

ال يوجد

الشكل  :1املوانئ الرئيسية في اليابان
املطارات الرئيسية في اليابان28

5.2
هيئة الطيران املدني هي الجهة التنظيمية املشرفة على كافة القوانين واللوائح التي تنظم النقل الجوي .يرد بيان املطارات الرئيسية (أوساكا
وطوكيو وناريتا وناغويا وكانساي) التي تقدم خدمات مناولة الشحنات في الشكل  2التالي:

الشكل  :2املطارات الرئيسية في اليابان
 28وزارة األراض ي والبنية التحتية والنقل والسياحة
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5.3

الخطوط املالحية املستخدمة في اليابان

5.3.1

الخطوط املالحية الرئيسية ووقت االنتظار من اململكة العربية السعودية إلى اليابان29

ً
وفقا ملوقع الينسكاب ،فإن ميناء الجبيل وميناء جدة اإلسالمي وميناء امللك عبد العزيز وميناء امللك عبد هللا هي املوانئ الوحيدة املستخدمة في
اململكة العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى اليابان.
الجدول  :4وقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى اليابان

املوانئ في اململكة العربية
السعودية

ميناء جدة

ميناء امللك عبد العزيز

املوانئ في اليابان

ميناء امللك عبدهللا

ميناء الجبيل

املدة (باأليام)

ميناء هاكاتا

46 - 26

49 – 27

40 - 32

44 - 28

ميناء كوبه

49 - 22

45 - 21

40 - 25

50 - 20

ميناء يوكوهاما

48 - 22

49 - 24

44 - 24

41 - 23

ميناء أوساكا

48 - 24

49 - 23

46 – 26

45 - 28

ميناء يوكايتش ي

44 - 24

46 - 25

41 – 27

45 - 24

ميناء طوكيو

49 - 22

49 - 23

39 - 23

40 - 22

ميناء شيميزو

43 - 26

48 - 23

-

42 - 22

ميناء تشيبا

43 - 28

38 - 28

-

37 - 30

ميناء كيتاكيوشو
تقديرات تكاليف الشحن من هذه املوانئ في اململكة العربية السعودية إلى املوانئ في اليابانُ .يرجى االنتباه إلى أن هذه التقديرات قد استندت
إلى افتراضات معينة مدرجة ً
أيضا في الجدول  5التالي .تكاليف الشحن الجوي باستخدام http://worldfreightrates.com/en/freight

 29الينسكاب
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الجدول  :5تقديرات تكاليف الشحن من اململكة العربية السعودية إلى اليابان:

املوانئ في اململكة العربية السعودية

ميناء جدة

املوانئ في اليابان

ميناء الجبيل

ميناء امللك عبد العزيز

تكلفة النقل (ريال سعودي)*

ميناء هاكاتا

15,313 – 10,650

12,042 - 8,375

12,042 - 8,375

ميناء كوبه

15,673 - 900 ,10

12,401 – 8,625

12,401 – 8,625

ميناء يوكوهاما

020 ,16 – 11,142

12,748 - 8,866

12,748 - 8,866

15,822 - 004 ,11

12,550 – 8,728

12,550 – 8,728

ميناء أوساكا

15,673 - 10,900

12,401 - 8,625

12,401 - 8,625

ميناء يوكايتش ي

16,038 - 11,155

12,766 – 8,879

12,766 – 8,879

ميناء ناغويا

ميناء طوكيو

16020 - 11,142

12,748 - 8,866

12,748 - 8,866

ميناء شيميزو

16,218 - 11,279

12,946 – 9,004

12,946 – 9,004

ميناء تشيبا

16,020 – 11,142

12,748 - 8,866

12,748 - 8,866

*افتراضات التكلفة:
ُ
طريقة الشحن املختارة هي النقل البحري
ً
استنادا إلى القطاعات املتاحة على أساس أسعارالشحن العاملي
جرى تقديرالتكاليف
جرى تسعيرقيمة جميع املنتجات املحسوبة عند  100.000دوالرأمريكي
تم تحديد حمولة حاوية كاملة وحاويات  40قدم
لم يجراختيار أي من الرسوم اإلضافية (املخاطرأو التأمين)
تكلفة النقل هي تقديرتقريبي

 5.3.2وقت انتظارالنقل الجوي الرئيس

ي والتكاليف من اليابان30

ُ
يمكن تصدير البضائع ً
جوا عبر مطارات جدة والدمام والرياض إلى مطارات أوساكا وطوكيو وناريتا وناغويا وكانساي والتي تعد مطارات
الشحن الرئيسية في اليابان .يوضح الجدول  6التالي فترة االنتظار الالزمة لنقل البضائع ً
جوا من املطارات الرئيسية في اململكة إلى املطارات
الرئيسية في اليابان .يرجى مالحظة أن فترة االنتظار مقدرة ً
وفقا لرحالت الشحن املباشرة.
یرجی من املصدرین السعودیين زیارة الرابط التالي للحصول علی املزید من املعلومات الدقيقة والحديثة:
http://www.worldfreightrates.com/en/freight

 30وورلد فريت ريتس
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الجدول  :6أوقات االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى اليابان
املطارات الرئيسية في اململكة العربية
السعودية

الرياض

املطارات الرئيسية في اليابان

الدمام

جدة

املدة (بالساعة)

أوساكا

10- 9

10- 9

11 - 10

طوكيو

11 - 10

10- 9

12 - 11

ناريتا

11- 10

10- 9

12 - 11

ناغويا

10 - 9

10- 9

12 - 11

كانساي

10 - 9

10- 9

12 - 11

يوضح الجدول  7التالي تقديرات تكاليف النقل الجوي من مطارات اململكة إلى مطارات اليابانُ .ويرجى االنتباه إلى أن هذه التقديرات قد
استندت إلى افتراضات معينة مدرجة ً
أيضا في الجدول .تم تقدير تكاليف الشحن باستخدام http://worldfreightrates.com/en/freight
الجدول  :7التكاليف من اململكة العربية السعودية إلى اليابان
(أوساكا وطوكيو وناريتا وناغويا وكانساي)

تكاليف النقل (بالريال السعودي)
ُ
نوع املنتج املصدر

مواد غذائية مجمدة

لحوم مجمدة

جدة /الرياض /الدمام

9,016 – 8,157

9,067 – 8,204

*افتراضات التكلفة:
ُ
املختارة هي النقل الجوي
طريقة الشحن
ً
جرى تقديرالتكاليف استنادا إلى القطاعات املتاحة على أساس أسعارالشحن العاملي
جرى تسعيرقيمة جميع املنتجات املحسوبة عند  100.000دوالرأمريكي
تم تحديد الحمولة بوزن  210كجم /سم وأبعاد 90 × 100 × 140
لم يجراختيار أي من الرسوم اإلضافية (املخاطرأو التأمين)
تكلفة النقل هي تقديرتقريبي

5.4

دخول األسواق الرئيسية املحلية في اليابان

5.4.1

األسواق الرئيسية املحلية في اليابان والوصول إليها

ً
وفقا لكتاب الحقائق الصادر عن وكالة االستخبارات املركزية فإن األسواق الرئيسية في اليابان هي طوكيو وأوساكا  -كوبه وناغويا
وكيتاكيوشو -فوكوكا وشيزوؤكا  -هاماتسو وسابورو .ترد معلومات عن الوصول إلى هذه األسواق الرئيسية في الجدول  8التالي:
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الجدول  :8الوصول إلى األسواق الرئيسية املحلية في اليابان
املدن الرئيسية

أقرب ميناء (بحري /جاف)

املسافة من امليناء

طوكيو

ميناء طوكيو

املدينة ذاتها

أوساكا  -كوبه

ميناء أوساكا
ميناء كوبه
ميناء ناغويا

املدينة ذاتها
املدينة ذاتها
املدينة ذاتها

كيتاكيوشو -فوكوكا

ميناء هاكاتا

 75 – 65كم

شيزوؤكا  -هاماتسو

ميناء ناغويا

 130 – 100كم

ناغويا

 .6املرافق اللوجستية الرئيسية
6.1

منطقة التجارة الحرة في اليابان31

ُ
تم إنشاء مناطق التجارة الحرة في اليابان ً
وفقا لألحكام املنصوص عليها في قانون املناطق الخاصة االستراتيجية لعام  .2013وتعد منطقة التجارة
الحرة في أوكيناوا هي منطقة التجارة الحرة الوحيدة املتاحة في اليابان ،وتقع هذه املنطقة بالقرب من ميناء ناها .ويتسنى داخل منطقة التجارة
الحرة هذه تنفيذ أنشطة التخزين واملعالجة والتصنيع والعرض .يتسنى الحصول على مزيد من املعلومات عن منطقة التجارة الحرة من خالل
زيارة الرابط التالي:
http://www.jpn-okinawa.com/en/hub/economic.html

6.2

مناطق الوصول الحرفي اليابان32

تم إنشاء هيئة التجارة الخارجية اليابانية ( )JETROمن أجل تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة واالستيراد من خالل تأسيس مناطق
الوصول األجنبي في اليابان وهي مناطق موازية ملناطق التجارة الحرة ،وقد تأسست هذه الهيئة في اليابان وتطورت لتشمل  22منطقة وصول
أجنبي ( .)FAZتوفر مناطق الوصول األجنبي مرافق لتنفيذ العديد من األنشطة منها مناولة الشحنات املوردة وفرز الشحنات ومعالجتها وإعادة
توزيعها .كما توفر هيئة التجارة الخارجية اليابانية ( ) JETROمناطق عامة داخل مناطق الوصول األجنبي يمكن خاللها استيراد املنتجات من
ُ
صدرين السعوديين االطالع على مناطق الوصول األجنبي الـ 22
خالل عملية استيراد سلسة .يتسنى
للم ِّ
في الشكل  3التالي:

 31ميناء ناها
 32هيئة التجارة الخارجية اليابانية
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الشكل  :3مناطق الوصول األجنبي في اليابان
الحوافزالتجارية الرئيسية في مناطق الوصول األجنبي33

6.2.1

ثمة عدد من الحوافز تتمتع بها مناطق الوصول األجنبي لزيادة القدرة التنافسية الدولية وتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة إلى اليابان ،ومنها
ما يلي:
• إجراءات جمركية بسيطة للمنتجات املوردة إلى مناطق الوصول األجنبي
•

إعفاءات جمركية للمنتجات املوردة مثل اآلالت واملعدات

• إعفاءات من الضرائب املحلية مثل ضرائب تملك األراض ي الخاصة
• تقديم الدعم املالي للشركات االستثمارية من خالل بنك التنمية الياباني وشركة تمويل األعمال الصغيرة
()Small Business Finance
يتسنى ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من املعلومات عن تدابير دعم الواردات املقدمة من هيئة التجارة
للم ِّ
الخارجية اليابانية:
http://www.meti.go.jp/english/report/data/cFDI071e.html

 6.3مرافق  /خدمات التخزين املقدمة في املوانئ في اليابان
6.3.1
6.3.1.1

أنواع مرافق  /خدمات التخزين
املستودعات الجمركية34

وفقا لألحكام املنصوص عليها في قانون الجمارك ً
يتم إنشاء املستودعات وإدارتها في اليابان ً
وطبقا للقانون ،يحدد وزير املالية منطقة بوصفها
منطقة جمركية يمكن استخدامها لتخزين البضائع املوردة بعد الحصول على التصديقات الضرورية من رئيس مكتب الجمارك .ويمكن استيراد
البضائع إلى هذه املناطق من خالل إجراء تخليص استيراد بسيط ،كما يمكن تخزينها في هذه املناطق ملدة تصل إلى عامينً .
وبناء على نوع العمل
املنوط ،يجري تصنيف املستودعات الجمركية العامة على نطاق واسع إلى خمسة أنواع ،فيما يلي بيانها:

 33وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة ()METI
 34قانون الجمارك الياباني
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6.3.1.1.1

مناطق جمركية مخصصة

هي تلك املستودعات التي تمتلكها وتديرها الحكومة اليابانية أو سلطات محلية أو شخصيات اعتبارية وتتحمل مسؤولية تطوير املنطقة
املندرجة ضمن هذه الفئة وإدارتها .وفي إطار هذا النوع من املستودعات ،يمكن االنتهاء من التخليص الجمركي للبضائع املستوردة من خالل
إجراء تخ ليص جمركي بسيط مع تخزين البضائع بشكل مؤقت .يمكن أن تستمر عملية تخزين البضائع في هذه املرافق ملدة شهر واحد بحد
أقص ى .ستخضع البضائع املخزنة في هذه املنطقة إلشراف مدير عام الجمارك.
6.3.1.1.2

املستودعات الجمركية

ُيقصد بها أي مستودع يمكن استخدامه لتخزين البضائع املستوردة ً
وفقا ألحكام األمر الصادر من رئاسة الوزراء ،ويتسنى تخزين البضائع بها
بعد الحصول على التصريح املطلوب من مدير عام الجمارك .وباإلضافة إلى ذلك يمكن تأجيل دفع الضرائب املستحقة على البضائع املخزنة في
ً
هذه املستودعات ،غير أن املستورد يكون مسؤوال عن سداد الضرائب املستحقة عند إخراج البضائع من املستودع .يمكن تخزين البضائع في
ً
اعتبارا من تاريخ تخزينها.
املستودع ملدة ال تزيد عن  3أشهر
6.3.1.1.3

مستودعات التصنيع الجمركية

مستودعات التصنيع الجمركية هي تلك املستودعات املستخدمة ألغراض التصنيع بموجب األحكام املنصوص عليها في األمر الصادر عن رئاسة
الوزراء .ويمكن تنفيذ أنشطة مثل عمليات دمج البضائع املستوردة وفرزها وإعادة تعبئتها في هذه املستودعات ،إال أنه يتعين على الشخص
الذي يتولى تنفيذ هذه العمليات إخطار السلطات الجمركية بها قبل الشروع في تنفيذها .يمكن تخزين البضائع أو معالجتها في هذه املستودعات
ً
اعتبارا من تاريخ تخزينها.
ملدة ال تزيد عن  3أشهر
6.3.1.1.4

مناطق العرض الجمركية

ُ
تستخدم مناطق العرض الجمركية لتخزين البضائع املستوردة التي ُيستهدف عرضها للجمهور في معرض أو فعاليات مشابهة .يحدد مدير عام
الجمارك مدة تخزين البضائع املستوردة في هذا النوع من املستودعات .ولن يتم تحصيل أي رسوم عن تلك البضائع املخزنة إال للمدة الزمنية
املنصوص عليها .ومع ذلك ،في حالة تخزين البضائع بعد املدة املحددة ،سيتم تحصيل رسوم حينئذ عليها.
6.3.1.1.5

املنطقة الجمركية املتكاملة

ُ
ُ
تعرف املناطق التي تستخدم ألنشطة التحميل والتفريغ والنقل والتخزين وإعادة التعبئة والفرز وغيرها من األنشطة وتخضع إلشراف مصلحة
الجمارك باسم املناطق الجمركية املتكاملة .ويمكن تخزين البضائع في هذه املناطق ملدة عامين تحت إشراف مصلحة الجمارك.
 6.3.2تكاليف التخزين

تعتمد التكاليف التي يتم تكبدها في املوانئ اليابانية على نوع الحاويات وعدد أيام تخزين البضائع ومكان التخزين.
ُ
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملزيد من املعلومات عن تكاليف التخزين في املوانئ اليابانية:
يرجى من امل ِّ
http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/english/pdf/e04.pdf,
http://cms.molpower.com/LinkClick.aspx?fileticket=6J0aPE2c9gg%3D&potalid=0
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 .7عملية االستيراد الشاملة :اليابان
35

 7.1عملية االستيراد الشاملة

يجب أن تلبي جميع املنتجات املستوردة التي سيتم تخليصها ،سواء لالستهالك املنزلي أو للتخزين ،إجراءات التخليص الجمركي املحددة .ومع
ذلك ،تختلف عمليات االستيراد لعدة أسباب ،إذا ما كانت املنتجات لالستهالك املنزلي أو للتخزين ،أو العبور إلى بلد آخر أو الشحن من باخرة
إلى أخرى .يوضح الشكل  4التالي عملية االستيراد الشاملة لليابان:
1

2

3

الترتيبات
قبل االستيراد

وصول السفينة

اإلقرارالجمركي عن طريق التبادل
االلكتروني للبيانات

وصول السفينة

الترتيبات
قبل االستيراد

اإلقرار الجمركي عن
طريق التبادل
االلكتروني للبيانات

Zoll
Douane

6

5

العميل /املستورد

الخدمات اللوجستية والنقل

العميل /املستورد

الخدمات
اللوجستية والنقل

4
التخليص الجمركي في امليناء وسداد الرسوم

= مرحلة العمليات
الشكل  :4عملية االستيراد الشاملة :اليابان
= مرحلة العمليات

 35مصلحة الجمارك اليابانية
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املرحلة األولى :الترتيبات قبل االستيراد
تجرى بعض الترتيبات الالزمة ملرحلة ما قبل االستيراد قبل وصول البضائع.
 .1يتخذ املستورد الترتيبات الالزمة إلنهاء كافة املستندات والشهادات ذات الصلة باملنتجات املستوردة .كما يجب على مستوردي البضائع
املنظمة الحصول على كافة شهادات /تصريحات التخليص ذات الصلة من الوكاالت الحكومية املختصة /هيئات تقييم املطابقة
الخارجية.
.2

يجب على شركة الشحن تقديم بيان الشحن قبل  24ساعة من مغادرة ميناء الشحن36 .

املرحلة الثانية :وصول السفينة
عندما تدخل السفينة إلى امليناء ،يصدر وكيل الشحن إخطار وصول إلى املستورد  /الوسيط الجمركي ويبدأ تفريغ البضاعة .يتم نقل البضائع
إلى هوزي (منطقة جمركية عامة) أو غيرها من املناطق األخرى املحددة.
املرحلة الثالثة :اإلقرارالجمركي عن طريق التبادل االلكتروني للبيانات
يقوم املستورد  /الوسيط الجمركي بإعداد بيان استيراد مفصل وتقديم املستندات الداعمة املطلوبة للتخليص الجمركي عبر نظام التبادل
اإللكتروني للبيانات.
مالحظةُ :يعرف نظام التبادل اإللكتروني للبيانات في اليابان باسم نظام نيبون املتكامل للموانئ والشحنات املؤتمتة (.)NACCS
املرحلة الرابعة :التخليص الجمركي في امليناء وسداد الرسوم
يتحقق نظام نيبون املتكامل للموانئ والشحنات املؤتمتة ( )NACCSمن صحة بيان االستيراد املفصل ومن املستندات الداعمة ويختار أنواع
معينة من البضائع إلجراء مزيد من الفحص واالختبار ً
بناء على نظام التقييم القائم على املخاطر .يتم إجراء فحص مادي لهذه البضائع
بمعرفة مندوبين من الوكاالت الحكومية املعنية ومسؤولي الجمارك .وتكون جميع الرسوم الجمركية والضرائب املستحقة واجبة الدفع في
هذه املرحلة.
املرحلة الخامسة :الخدمات اللوجستية والنقل
يقوم املستورد  /الوسيط بترتيب املسائل املتعلقة بالخدمات اللوجستية ونقل البضائع من املنطقة الجمركية إلى مخازنه.
املرحلة السادسة :العميل /املستورد
يتم استالم البضائع املستوردة من قبل العميل /املستورد.
37

 7.2عملية التخليص الجمركي

تتولى مصلحة الجمارك اليابانية ،التي تخضع إلشراف وزارة املالية ،مهمة إدارة التشريعات الجمركية وإنفاذها ،وينص قانون الجمارك رقم 61
لعام  1954واألمر رقم  150لعام  1954الصادر عن مجلس الوزراء (أمر إنفاذ قانون الجمارك ،ومرسوم وزارة املالية
رقم  31لعام  )1966على إطار العمل التشريعي ملتطلبات التخليص الجمركي في اليابان .تم توضيح عملية التخليص الجمركي
في الشكل  5التالي:

 36اورينت اوفرسيز كونتينر الين
 37مراجعة السياسة التجارية لليابان  ,2017منظمة التجارة العاملية
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املرحلة األولى :قبل تقديم اإلقرارالجمركي
 .1يجب على شركة الشحن تقديم بيان شحن إلكتروني قبل  24ساعة من عملية الشحن في امليناء األصلي .ملزيد من املعلومات،
يرجى زيارة الرابط التالي:
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/afr/
 .2يتعين على املستورد الحصول على التصاريح /التراخيص من الجهات الحكومية املختصة قبل االستيراد كي يتسنى له استيراد البضائع
املحظورة أو البضائع التي ينطبق عليها حصص االستيراد في اليابان.
مالحظة :بالنسبة لبعض البضائع الخاضعة للرقابة أو البضائع التي تخضع لنظام حصص االستيراد ،يتعين على املستورد تقديم إخطار
ُ
صدرين السعوديين زیارة الرابط
استيراد إلى الوكاالت الحكومية املعنية قبل تقديم نموذج بيان االستيراد /اإلقرار الجمركي .یرجی من امل ِّ
التالي للحصول علی املزید من املعلومات:
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations.html
ُ
 .3يتسنى ُ
مكنهم هذا من تلقي املعلومات بخصوص التعريفات والرسوم
للمصدرين طلب قرار تصنيف متقدم لبضائعهم ،حيث ي ِّ
ُ
صدرين السعوديين زیارة الرابط التالي للحصول علی املزید من املعلومات.
والجمركية قبل تقديم بيان االستيراد 38.یرجی من امل ِّ
http://www.customs.go.jp/english/advance/index.htm

 38مصلحة الجمارك اليابانية
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1

3

2
اإلقرارالجمركي عن طريق التبادل
اإللكتروني للبيانات

قبل تقديم اإلقرارالجمركي

مراجعة املستندات

$
5
اإلفراج عن البضائع

الشكل  :5عملية التخليص الجمركي الشاملة

4
فحص البضائع املستوردة ودفع الرسوم والضرائب

= مرحلة العمليات
= مرحلة العمليات

املرحلة الثانية :اإلقرارالجمركي عن طريق نظام التبادل اإللكتروني للبيانات
 .1يقدم املستورد /الوسيط الجمركي املخول نموذج بيان االستيراد عبر اإلنترنت من خالل نظام نيبون املتكامل للموانئ والشحنات املؤتمتة
ُ
صدرين السعوديين زیارة الرابط التالي للحصول علی املزید من املعلومات:
( .)NACCSیرجی من امل ِّ
http://www.naccs.jp/e/index.html
 .2يتم تقديم جميع املستندات الداعمة بما في ذلك املستندات املطلوبة لفحوصات الحجر الصحي مع نموذج بيان االستيراد.
للمستوردين ً
مالحظة :يتسنى ُ
أيضا تقديم بيان أولي عبر اإلنترنت قبل دخول البضائع لليابان وذلك في إطار "نظام إذن االستيراد الفوري
عقب الوصول" .سيساعد هذا في إنهاء إجراءات تخليص البضائع بمجرد التأكد من وصول الشحنة39.

 39صادرات الواليات املتحدة – الدليل التجاري للبلدان
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املرحلة الثالثة :مراجعة املستندات
 .1يراجع موظف الجمارك الياباني املختص املعلومات الواردة في نموذج بيان االستيراد ،كما يقوم بتحليل تلك املعلومات واملستندات
الداعمة وإعادة تدقيقها.
 .2يعمل نظام نيبون املتكامل للموانئ والشحنات املؤتمتة ( )NACCSعلى تصنيف البضائع الخاضعة للرقابة وذلك لفحصها بما يتوافق مع
املتطلبات التشريعية ذات الصلة.

 .3إذا لم يتم تحديد البضائع إلجراء فحص مع اعتماد مسؤولي الجمارك للتدقيقات املستنديةُ ،يطلب من املستورد /الوسيط الجمركي
حينئذ تسوية كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة.
املرحلة الرابعة :فحص البضائع املستوردة ودفع الرسوم والضرائب
 .1تخضع البضائع الخاضعة للرقابة لفحص مادي من ِّقبل مسؤولي الجمارك واملمثل املعني للوكاالت الحكومية ،وثمة منتجات معينة ال بد
وأن تفي باملتطلبات الصحية ومتطلبات النظافة الصحية يتم فحصها في مركز الحجر الصحي.
 .2وباإلضافة إلى ذلك ،يتم إجراء تحليل مختبري (عند الحاجة) من خالل إدارة التحليالت بنقطة الجمارك أو من خالل مختبر الجمارك
املركزي وذلك في الحاالت املعقدة.
 .3وعند الحصول على نتائج مرضية للفحص والتحليل وتدقيق املستندات ،يتسنى للمستورد /الوسيط الجمركي حينئذ سداد كافة الرسوم
الجمركية والضرائب ذات الصلة عن طريق نظام التبادل االلكتروني للبيانات.
.4

وعقب سداد هذه الدفعات ،يتم إصدار تصريح إخطار استيراد من ِّقبل موظفي الجمارك اليابانيين

املرحلة الخامسة :اإلفراج عن البضائع
يتسنى للمستورد /الوسيط الجمركي املطالبة باستخراج البضائع من املنطقة الجمركية العامة عقب تقديم تصريح االستيراد
إلى مسؤولي األمن.
40

 7.3وقت االنتظاروتكلفة عملية االستيراد الشاملة

يرد في الجدول  9التالي الوقت والتكلفة املرتبطتان باستيراد شحنة بضائع قياسية ً
وفقا للبنك الدولي:
الجدول  :9وقت االنتظار وتكاليف عملية االستيراد الشاملة
الرقم
املسلسل
1
2

إجراء االستيراد
إعداد املستندات
التخليص الجمركي وعمليات الفحص
اإلجمالي:

 40تقرير ممارسة نشاط األعمال  ،2018البنك الدولي
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وقت
االنتظار
(بالساعات)
3
48
51

التكلفة
(بالريال السعودي)
402
032 ,1
1,434

مستندات االستيراد الرئيسية41

.8

 8.1جدول مختصرباملستندات الرئيسية
8.1.1

مستندات إلزامية

ثمة خمسة مستندات إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع في اليابان
الجدول  :10مستندات إلزامية لالستيراد  -اليابان
الرقم
املسلسل
1
2
3
4
5

املستند
بوليصة الشحن
الجوي األصلية /
بوليصة الشحن
الفاتورة التجارية
شهادة التأمين
قائمة التعبئة

جهة
الحصول على
املستند

جهة تقديم
املستند

1

2

شركة الشحن

الجمارك

املصدر
ِّ
املصدر
ِّ
املصدر
ِّ
مكتب
الجمارك
اليابانية

بيان االستيراد
الجمركي

4

3

5

7

6

9

8

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الجمارك
الجمارك
الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مالحظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،املواد الكيميائية والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف،
 – 5سلع استهالكية معمرة - 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن النفيسة واملجوهرات
 - 8األدوية – 9 ،املنسوجات
 8.1.2مستندات إضافية
ً
عموما للتخليص الجمركي ،وفيما يلي تفاصيل ذلك في الجدول التالي:
ُيشترط تقديم عدد من املستندات اإلضافية
الجدول  :11مستندات إضافية لالستيراد  -اليابان
الرقم
املسلسل

املستند

1

ترخيص استيراد  /تخليص
قبل االستيراد

2

شهادة الحجر الزراعي
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جهة الحصول على
املستند
مختلف الوزارات
ذات الصلة في اليابان
السلطة املعتمدة في
بلد املنشأ

جهة تقديم
املستند

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الجمارك

✓

3

الشهادة الصحية

4

شهادة املطابقة

6

شهادة املنشأ

السلطة املعتمدة في
بلد املنشأ
السلطة املعتمدة في
بلد املنشأ
السلطة املعتمدة في
بلد املنشأ

الجمارك

✓

الجمارك

✓

الجمارك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

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

 8.2نظرة عامة على املستندات
8.2.1

بوليصة الشحن42

تعمل بوليصة الشحن ،على النحو املحدد من قبل مركز التجارة الدولية بمثابة:
•
•

إيصال تقر فيه شركة الشحن بأنها قد استلمت الحمولة؛ ويكون هذا بمثابة دليل على عقد النقل.
مستند ملكية قابل للتحويل حيث يتم تسليم البضائع ً
وفقا "للطلب" املنصوص عليه في بوليصة الشحن مع تنفيذ جميع عمليات
التحقق الواردة في الطلب.

الشكل  :6نموذج لبوليصة شحن بحري
8.2.2

الفاتورة التجارية43

الفاتورة التجارية هي فاتورة البضائع التي تم شراؤها ،ويقدمها البائع للمشتريُ .تستخدم هذه الفواتير ً
غالبا في التجارة الخارجية ألنها تسمح
للحكومات بتحديد القيمة الفعلية للبضائع عند تقييمها لتحديد الرسوم الجمركية.

 42انتراسن
 43ليندن
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الشكل  :7نموذج لفاتورة تجارية
8.2.3

شهادة التأمين44

املصدر ،وتكون بمثابة ضمان ُيقدم للمستورد بأن التأمين سيغطي أي أضرار أو خسائر محتملة قد تلحق
يتم الحصول على شهادة التأمين من
ِّ
بالشحنة أثناء النقل.

الشكل  :8نموذج لشهادة التأمين
8.2.4

قائمة التعبئة45

املصدر وتحدد املواصفات الدقيقة للشحنة (الوزن اإلجمالي والصافي واألبعاد ووصف املحتويات) ،ويجب أن
يتم إعداد قائمة تعبئة من قبل
ِّ
ً
تتوافق قائمة التعبئة مع الفاتورة التجارية .وتختلف محتويات قائمة التعبئة بناء على املتطلبات الجمركية املحددة للشحنة املعنية.

 44صادرات الواليات املتحدة
 45غلوبال نيغوشياتور
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الشكل  :9نموذج لقائمة التعبئة
 8.2.5بيان االستيراد الجمركي
يجب إخطار الجمارك اليابانية بدخول الواردات إلى البلد؛ ويسمى النموذج املستخدم لهذا الغرض نموذج بيان االستيراد الجمركي.
املصدر وعنوانه؛ واسم
ويتم إعداده من قبل املستورد  /وسيط جمركي يعمل نيابة عن املستورد .ويتضمن هذا النموذج تفاصيل ،مثل :اسم
ِّ
املستورد وعنوانه وحالته؛ واسم صاحب اإلقرار الجمركي وعنوانه؛ واسم السفينة؛ ووصف البضائع وقيمتها.

الشكل  :10نموذج بيان االستيراد الجمركي
 8.2.6ترخيص االستيراد  /تخليص قبل االستيراد
يتعين تقديم تصريح استيراد ملنتجات معينة ،ويجب الحصول على هذا التصريح من السلطات املختصة كي يتسنى استيراد املواد املحظورة .ال
بد من الحصول على هذا التصريح ألغراض التخليص الجمركي.
8.2.7

شهادة الحجر الزراعي46

املصدر إلى منظمة حماية النباتات في البلد املستورد .وتؤكد
شهادة الحجر الزراعي هي مستند رسمي صادر عن منظمة حماية النباتات في البلد
ِّ
الشهادة أن النباتات أو املنتجات النباتية الواردة بها قد تم فحصها ً
وفقا لإلجراءات املناسبة ،وأنها خالية من اآلفات التي تستلزم الحجر الصحي
وخالية ً
عمليا من أي آفات ضارة أخرى ،وأنها تعتبر مطابقة للوائح الحجر الزراعي الحالية للبلد املستورد.

 46حكومة كندا
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نموذج لشهادة صحة نباتية في الشكل  11التالي:

الشكل  :11نموذج لشهادة صحة نباتية
8.2.8

الشهادة الصحية47

املصدر عليها من السلطات
إن الغرض من الشهادة الصحية هو حماية صحة اإلنسان وسالمته ،وإبقاء التجارة الدولية تحت السيطرة .ويحصل
ِّ
املختصة في البلد املنتج ملنتجات مثل املواد الغذائية واملواد الكيميائية والبوليمرات ،وما إلى ذلك.

الشكل  :12نموذج لشهادة صحة
8.2.9

شهادة املطابقة48

توضح شهادة املطابقة ( ) CoCأن السلع التي يتم تصديرها مطابقة للوائح الفنية ذات الصلة واملعايير الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية في بلد
االستيراد.
نموذج لشهادة مطابقة في الشكل  13التالي:

 47غلوبال نيغوشياتور
 48انترتك
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الشكل  :13نموذج لشهادة املطابقة
8.2.10

شهادة املنشأ49

ً
وفقا لغرفة التجارة الدولية ،فإن شهادة املنشأ ( )CoOهي مستند يثبت أن البضائع املستوردة قد تم الحصول عليها بالكامل أو إنتاجها أو
تصنيعها أو معالجتها في بلد معين .وثمة نموذج لشهادة منشأ صادرة عن وزارة التجارة والصناعة ،اململكة العربية السعودية
في الشكل  14التالي:

الشكل  :14نموذج لشهادة املنشأ

 .9الوكاالت الحكومية الرئيسية املعنية بمجال االستيراد
 9.1الوكاالت الحكومية الرئيسية املعنية باستيراد جميع أنواع املنتجات
هناك عدد من الجهات أو الهيئات الحكومية التي تشارك في عملية االستيراد في اليابان ،بغض النظر عن نوع املنتج .وتتلخص هذه الجهات أو
الوكاالت بأدوارها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية في الجدول 12

 49غرفة التجارة الدولية  -السعودية
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الجدول  :12الوكاالت الحكومية الرئيسية املعنية باالستيراد
الدور

املوقع اإللكتروني

•

صياغة وإدارة اللوائح املتعلقة بالتنمية االقتصادية
والصناعية في اليابان.

http://www.meti.go.jp/englis
h/index.html

•

رصد وتنظيم وتخليص حركات البضائع واألشخاص في
جميع أنحاء املناطق الجمركية في اليابان

http://www.customs.go.jp/en
glish/index.htm

•

تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية املتبادلة بين
اليابان والبلدان األخرى

https://www.jetro.go.jp/en/

•

العالقات الخارجية اليابانية وتمثيل اليابان لدى
املنظمات الدولية

http://www.mofa.go.jp/

الوكاالت الحكومية الرئيسية
وزارة االقتصاد والتجارة
والصناعة ()METI

مصلحة الجمارك اليابانية
هيئة التجارة الخارجية اليابانية
()JETRO
وزارة الشؤون الخارجية

 9.2الوكاالت الحكومية الرئيسية املعنية باستيراد أنواع منتجات محددة
هناك عدد من الهيئات أو الجهات الحكومية األخرى املعنية بعملية االستيراد في اليابان على أساس نوع الصناعة أو املنتجات .ثمة قائمة بالهيئات
أو الجهات الرئيسيةً ،
جنبا إلى جنب مع بعض املعلومات مثل أنواع الصناعة  /املنتجات املقدمة ،ودورها في عملية االستيراد ومواقعها
اإللكترونية في الجدول  13التالي:
الجدول  :13الوكاالت الحكومية املعنية باالستيراد لصناعات محددة
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الوكالة الحكومية

املنتج /الصناعة

وزارة الصحة والعمل
والرفاهية )(MHLW

املنتجات الغذائية
َّ
املصنعة واإلضافات
الغذائية واملنتجات
الدوائية

الوظيفة /الدور
•

َّ
املصنعة
اإلشراف على استيراد األغذية
واألدوية في اليابان

•

صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية ملراقبة
الغذاء والدواء

•

إجراء االختبارات الفنية واملختبرية والزيارات
امليدانية ذات الصلة بعمليات التوزيع
ومراقبة اإلنتاج على التوالي.

وزارة الزراعة والغابات
واملصايد )(MAFF

األنشطة الزراعية
والغابات واملصايد

•

مسؤولة عن قوانين ومعايير وضع امللصقات
التعريفية للمواد الغذائية

املعهد الوطني للصحة
الحيوانية

الحيوانات واألغذية
الحيوانية

•

إعداد املعايير وتطبيقها وتنظيم استيراد
املواد الغذائية في نطاق اختصاصه

املوقع اإللكتروني

http://www.mhlw.go.jp/englis
h/

http://www.maff.go.jp/e/
http://www.naro.affrc.go.jp/ni
ah/index.html

املفوضية اليابانية
األغذية واملنتجات
للسالمة الغذائية ()FSCJ
الغذائية

•

تنظيم تقييمات املخاطر التي تهدف إلى
تحليل مخاطر السالمة الغذائية على صحة
اإلنسان

http://www.fsc.go.jp/english/

 .10الوكاالت املعيارية الرئيسية وعملية موافقتها
ً
 10.1الوكاالت املعيارية املعنية وفقا للصناعة

ُ
صدرين السعوديين في مجاالت الصناعة التسعة املحددة من جانب "الصادرات السعودية" الحصول على شهادات ملنتجاتهم
يتعين على امل ِّ
ُ
املصدرة إلى اليابان من الوكاالت املعيارية املحددة في الجدول  14التالي.

توضح املصفوفة في الجدول الصناعات والوكاالت املعيارية التي يتعين على املوردين الحصول على اعتماداتهم.
الجدول  :14الوكاالت املعيارية لصناعات محددة
الرقم
املسلسل

اسم الوكالة املعيارية

1

وزارة االقتصاد والتجارة
والصناعة ()METI

2

وكالة األدوية واألجهزة
الطبية ()PMDA

3

وزارة الصحة والعمل
والرفاهية )(MHLW

1

2

3

4

5

6

7

8

✓ ✓
✓
✓

✓

9

رابط املوقع
اإللكتروني
http://www.meti.go
.jp/english/
http://www.pmda.g
o.jp/english/index.
html
http://www.mhlw.g
o.jp/english/

مالحظة:
 -1مواد البناء - 2 ،املواد الكيميائية والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف -5 ،سلع استهالكية معمرة - 6 ،املعدات الثقيلة
واإللكترونيات - 7 ،املعادن النفيسة واملجوهرات -8 ،املنتجات الدوائية -9 ،املنسوجات

 10.2وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة ()METI
تأسست وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة عام  ،1949وتتكون أقسامها الداخلية من ثمانية مكاتب :أمانة الوزير ،واملكتب التجاري،
ومكتب ترويج النشاط التجاري ،ومكتب التجارة املؤسسية ،ومكتب تجارة املنسوجات ،ومكتب تجارة البضائع العامة ،ومكتب تجارة اآلالت،
ومكتب تجارة املواد الكيميائية ،ومكتب تجارة الحديد والصلب.
وباإلضافة إلى ذلك ،تضم الوزارة أربع وكاالت ،وهي :وكالة املوارد ووكالة املشاريع الصغيرة واملتوسطة ووكالة التكنولوجيا الصناعية ومكتب
البراءات؛ وثمانية مكاتب إقليمية للتجارة والصناعة؛ كما تم إنشاء أربعة مكاتب إقليمية لتجارة الفحم بوصفها أقسام فرعية خارجية.
ُ
صدرين السعوديين الحصول على عالمة ) PSE (DENANمن هيئات تقييم مطابقة ( )CABمسجلة تابعة للوزارة كمطلب إلزامي
يجب من امل ِّ
ُ
صدرين السعوديين زیارة الرابط التالي للوصول إلى قائمة شاملة لهيئات تقييم املطابقة.
لخطوط إنتاج معينة .یرجی من امل ِّ
http://www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/pse/07.htm
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ثمة  457فئة من املنتجات تشترط عالمة  PSEفي الوقت الراهنُ .يرجى زيارة الرابط التالي للوصول إلى قائمة شاملة باملنتجات التي تشترط
الحصول على عالمة .PSE
http://www.jet.or.jp/common/data/en/law/pse/list_of_items.pdf

10.2.1

طريقة الحصول على عالمة 50 PSE

تم إدراج إطار العمل التشريعي الذي يشرف على طريقة الحصول على عالمة  PSEفيما يلي:
 oقانون DENAN
 oأمر رئاسة الوزراء بخصوص قانون السالمة لألجهزة الكهربائية واملواد
 oالقواعد التنفيذية لقانون السالمة لألجهزة الكهربائية واملواد
 oاملرسوم الصادر بخصوص املتطلبات الفنية لألجهزة الكهربائية واملواد
املرحلة األولى :استيفاء الشروط املسبقة
ُ
ُ
صدر السعودي املستندات املتعلقة باملنتجات املعتمدة؛ ويشمل ذلك الشهادات املتعلقة باإلنتاج ومراقبة الجودة
 .1يعد امل ِّ
ومواصفات املنتج من مختبر معتمد.
املرحلة الثانية :تقديم نموذج الطلب وسداد الرسوم
 .1يقدم ُمقدم الطلب طلبه ً
مرفقا به املستندات الداعمة لهيئة تقييم مطابقة ( )CABمسجلة ،مع عينة لالختبار.
.2

 50جيت
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يتم تحديد السعر من ِّقبل هيئة تقييم املطابقة ً
املصدر السعودي.
بناء على املعلومات املقدمة ،ويسدده
ِّ

شكل توضيحي للحصول على شهادة الفحص
1
استيفاء الشروط املسبقة

2
تقديم نموذج الطلب وسداد الرسوم

3
اختباراملنتج ومراجعة املصنع

4
إصدارشهادة مطابقة لعالمة PSE

= مرحلة العمليات
املرحلة الثالثة :اختباراملنتج ومراجعة املصنع
ُ
 .1تخضع عينات املنتجات التي ترسل أثناء تقديم الطلب ملجموعة من االختبارات (في مرافق اختبارات معتمدة) لضمان توافقها مع
معايير  PSEاملطبقة .كما يتم التحقق من صحة مستندات تصنيع املنتجات املصاحبة لضمان توافقها مع املعايير الوطنية املعمول
بها.
ً
 .2يلي ذلك مراجعة نظام إدارة الجودة في مرفق اإلنتاج وفقا ملستندات مراجعة املصنع املقدمة إذا لزم األمر.
املرحلة الرابعة :إصدارشهادة املطابقة لعالمة PSE
ُ
للمصدر
عند االنتهاء من الفحص املادي املرض ي والتحقق من املستندات /وإجراء التحاليل املختبرية ،يتم إصدار شهادة  ،PSEويسمح
ِّ
السعودي بوضع عالمة  PSEعلى املنتج  /تغليف املنتج.
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 10.2.2املستندات الرئيسية املطلوبة
ُيشترط توفر املستندات التالية للحصول على شهادة املطابقة:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

طلب تقييم املطابقة
قائمة املصانع
معلومات التواصل
التوكيل (إذا لزم األمر)
شروط طلب تقييم املطابقة
تصنيف النوع
املستندات التي تصف هيكل املنتج املعني ومواده ومستوى األداء ذي الصلة
عالمة  PSEلألجهزة الكهربائية واملواد املحددة
استبيان إلعداد مرافق الفحص املحددة (إذا لزم األمر)
قائمة مرافق الفحص
طلب اختبار في منشآت جهة التصنيع
شهادات اختبار هيئة االعتماد ( )CBوتقرير اختبار هيئة االعتماد ()CB

ُ
ُيرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للوصول إلى نماذج الطلب:
http://www.jet.or.jp/en/law/pse/index.html

 10.2.3فترة االنتظاروالتكاليف
ُ
ُ
صدرين السعوديين بالتواصل مع هيئة تقييم مطابقة مسجلة ( )CABللحصول على مزيد من التفاصيل عن فترة االنتظار والتكاليف.
يوص ى امل ِّ

 10.3وكالة األدوية واألجهزة الطبية ( )PMDAووزارة الصحة والعمل والرفاهية (.)MHLW
تتحمل وكالة األدوية واألجهزة الطبية ( )PMDAووزارة الصحة والعمل والرفاهية ( )MHLWاملسؤولية عن اإلشراف على استيراد األدوية في
ُ
صدرين السعوديين زیارة الرابط التالي للحصول علی املزید
اليابان ،باإلضافة إلى صياغة التشريعات واللوائح التنظيمية ذات الصلة .یرجی من امل ِّ
من املعلومات:
http://www.pmda.go.jp/english/index.html
http://www.mhlw.go.jp/english/

10.3.1

عملية تسجيل منتجات األدوية51

تم توضيح عملية الحصول على موافقة لتسويق دواء في اليابان في الشكل  15التالي:

 51رابطة مصنعي األدوية اليابانيين ()JPMA
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عملية تسجيل منتجات األدوية

1
تعيين وكيل محلي في اليابان

2

3

تقديم طلب إلى وكالة األدوية واألجهزة الطبية
()PMDA

املراجعة الفنية للمستندات

✓

5
إصدارموافقة لتسويق الدواء

الشكل  :15عملية تسجيل منتجات األدوية

4
التحليل املختبري للعينات

= مرحلة العمليات

املرحلة األولى :تعيين وكيل محلي في اليابان
ُ .1يعين املصدرون السعوديون وكيل ياباني بصفته مالك حق التفويض بالتسويق ( )MAHالستكمال عملية تسجيل األدوية.
ُ
ُ
صنعي األدوية
صنعي األدوية األجانب واملحليين لدى وزارة الصحة والعمل والرفاهية ( .)MHLWوبالنسبة مل ِّ
مالحظة :يتعين تسجيل جميع م ِّ
ُ
صنع/
األجانب الذين يتعين تسجيلهم /اعتمادهم لدى الوزارة ،يجب على مالك حق التفويض بالتسجيل ( )MAHالتقدم بالطلب نيابة عن امل ِّ
ُ
ُ
ُ
صدرين السعوديين زیارة الرابط التالي
صنع أجنبي لدى الوزارة .یرجی من امل ِّ
امل ِّ
صدرين .يستغرق األمر قرابة  5أشهر كي يتسنى اعتماد أي م ِّ
للحصول علی املزید من املعلومات:
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/foreign-mfr/0001.html
املرحلة الثانية :تقديم طلب إلى وكالة األدوية واألجهزة الطبية ()PMDA
ُيقدم مالك حق التفويض بالتسجيل ( )MAHنموذج الطلب ،باإلضافة إلى ملف التسجيل وعينات دوائية إلى وكالة األدوية واألجهزة الطبية
ملراجعتهاُ .تدفع الرسوم املقررة في هذه املرحلة ً
أيضا.
املرحلة الثالثة :املراجعة الفنية للمستندات
ُ
 .1تجرى بشكل مبدئي مراجعة امتثال لبيانات الطلب لضمان استكمال املعلومات املرسلة.
 .2يتم بعد ذلك إجراء تقييم تفصيلي من جانب فريق مراجعة محدد لدى وكالة األدوية واألجهزة الطبية (.)PMDA
 .3تطلب وكالة األدوية واألجهزة الطبية ( )PMDAعند الضرورة معلومات إضافية أو عينات من خالل إرسال خطاب استعالم.
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املرحلة الرابعة :التحليل املختبري
 .1يتم إجراء تحليل مختبري للعينات الدوائية عقب االنتهاء من مراجعة املستندات.
 .2يجري تحليل العينات في مختبر مراقبة جودة معتمد ً
وفقا للمواصفات وطريقة التحليل املقدمة من جانب مقدم الطلب في ملف
التسجيل.
 .3يتم الحصول على شهادة تحليل من مختبر مراقبة الجودة وإرسالها إلى لجنة األدوية.
مالحظة :قد ترى وكالة األدوية واألجهزة الطبية ( )PMDAفي بعض األحيان أنه من الضروري إجراء فحص ميداني للممارسات
السريرية الجيدة ( )GCPقبل إرسال تقرير إلى لجنة األدوية.
 .4ترسل لجنة األدوية تقرير التحليل املتعلق باملنتج الدوائي إلى قسم التقييم والترخيص بهيئة سالمة األدوية واألغذية ()PFSB
تقييما ً
ُ .5يجرى مجلس الشؤون الدوائية والغذاء الصحي ( )PAFSCبالتنسيق مع لجنة الشؤون الدوائية ً
نهائيا لتقارير التحاليل .تصدر
الهيئات توصية نهائية لوزارة الصحة والعمل والرفاهية (. .)MHLW
املرحلة الخامسة :إصدارموافقة لتسويق الدواء
مرض ،تمنح وزارة الصحة والعمل
 .1عقب إصدار مجلس الشؤون الدوائية والغذاء الصحي ( )PAFSCولجنة الشؤون الدوائية
تقرير ٍ
ٍ
والرفاهية موافقتها على تسويق الدواء.
 .2وتسري هذه املوافقة ملدة خمس سنوات من تاريخها.

10.3.2
o
o
o
o
o
o
o

املستندات الرئيسية املطلوبة52

مستندات تسجيل الشركة
معلومات عن املكونات ،املحتويات ،و /أو الخصائص املتأصلة
طرق التصنيع ومراقبة عملية التصنيع واختبار مراقبة الجودة
املواصفات وطرق االختبار
اختبار الثبات وطرق املحافظة والعمر التخزيني
ُ
صنع األجنبي
فئة اعتماد امل ِّ
تفاصيل مالك حق التفويض بالتسجيل ()MAH

ُ
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملزيد من املعلومات عن املستندات املطلوبة لتسجيل دواء.
يطلب من امل ِّ
http://www.japta.or.jp/pdf/CPhIJapan2012_siryou_E1.pdf

10.3.3

وقت االنتظار53

تتراوح الفترة الالزمة لتسجيل األدوية بين ً 12 - 9
شهرا.

 10.4وزارة الصحة والعمل والرفاهية ()MHLW
تشرف وزارة الصحة والعمل والرفاهية ( )MHLWعلى استيراد األغذية واملنتجات الغذائية في اليابان وإجراءات التخليص الجمركي ذات الصلة
بها ً
وفقا ألحكام قانون الغذاء الصحي.

 52رابطة تجار األدوية اليابانيين () JAPTA
 53رابطة مصنعي األدوية اليابانيين ()JPMA
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10.4.1

التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية املستوردة في اليابان54

يوضح الشكل  16التالي عملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية املستوردة في اليابان:
الشكل التوضيحي لعملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية بوزارة الصحة والعمل والرفاهية

1
تقديم بيان االستيراد

2
ترتيبات ما قبل االستيراد

3
التحقق من املستندات وإجراء عمليات الفحص
واالختبار

4
اإلفراج عن البضائع إلى املستورد

= مرحلة العمليات
الشكل  :16الشكل التوضيحي لعملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية بوزارة الصحة والعمل والرفاهية
املرحلة األولى :ترتيبات ما قبل االستيراد
ُ
صدرين السعوديين الحصول على كافة شهادات الجودة املتعلقة باملنتجات الغذائية املستوردة وترتيب مسألة الحصول
 .1يتعين على امل ِّ
على تصاريح االستيراد /التراخيص /شهادات التخليص الجمركي من الجهات املعنية .وتجدر اإلشارة إلى أن مستندات التخليص الجمركي
ُ
ً
اعتمادا على نوع املنتجات الغذائية املستوردة إلى اليابان .ملزيد من املعلومات
املطلوبة وكذلك الوكاالت املصدرة لتلك املستندات تختلف
عن منتجات محددةُ ،يرجى زيارة الرابط التالي:
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations
%20and%20Standards%20-%20Narrative_Tokyo_Japan_12-22-2016.pdf

 54تقرير معايير ولوائح استيراد املواد الغذائية والزراعية الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية
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 .2يجب أن يقدم املستورد "نموذج إخطار الستيراد األغذية" إلى قسم فحص الغذاء الصحي في مركز الحجر الصحي بوزارة الصحة والعمل
والرفاهية ( )MHLWقبل استكمال بيان االستيراد.
املرحلة الثانية :تقديم بيان االستيراد
ً
يقدم املستورد  /الوسيط الجمركي بيان االستيراد من خالل نظام نيبون املتكامل للموانئ والشحنات املؤتمتة ( )NACCSمرفقا به كافة
املستندات الداعمة املطلوبة.
املرحلة الثالثة :التحقق من املستندات وإجراء عمليات الفحص واالختبار
 .1يعمل مفتش الغذاء الصحي في مركز الحجر الصحي بوزارة الصحة والعمل والرفاهية ( )MHLWعلى التحقق من املستندات
املرسلة واملعلومات املقدمة في نموذج بيان االستيراد.
 .2يلي ذلك فحص للمنتجات الغذائية في الحال في أحد املستودعات الجمركية العامة املحددة.
 .3يمكن أخذ عينات وإرسالها إلجراء مزيد من التحليالت املختبرية.
 .4عقب إجراء فحوصات مرضية للمستندات لضمان االمتثال للمعايير الوطنية للسالمة الغذائية ،يقوم مفتش الغذاء الصحي بختم
"نموذج إخطار استيراد األغذية".
 .5يصدر مسؤولو الجمارك تصريح استيراد لإلفراج عن البضائع عقب تقديم نموذج اإلخطار املختوم ودفع كافة الرسوم
والضرائب املقررة.
املرحلة الرابعة :اإلفراج عن املنتجات الغذائية لصالح املستورد
يتم اإلفراج عن البضائع لصالح املستورد.

 10.4.2فترة االنتظاروالتكاليف
ُ
ُ
صدرين السعوديين التواصل مع وزارة الصحة والعمل والرفاهية للحصول على مزيد من املعلومات عن وقت وتكاليف استيراد
يطلب من امل ِّ
الفئات املختلفة من املنتجات الغذائية.

 .11لوائح التعبئة والتغليف – اليابان
 11.1الصناعات العامة
 11.1.1الجهة التنظيمية للصناعة
الجهة املعنية بتنظيم الصناعات العامة هي وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة (.)METI
ُ
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية:
يرجى من امل ِّ
http://www.meti.go.jp/english/

11.1.2

متطلبات وضع امللصقات التعريفية55

يتضمن الجدول  15التالي متطلبات وضع امللصقات التعريفية للبضائع بوجه عام:

 55سانتاندر تريد

45

الجدول  :15متطلبات وضع امللصقات التعريفية للبضائع في اليابان
الرقم
املسلسل
1
2
3
4
5
6

املعلومات املطلوبة

الفئة
هوية املنتج
صافي كمية املنتج
اسم املستورد ومكان عمله
عالمة املنشأ
تعليمات االستخدام
أي معلومات ذات صلة بصحة املستهلكين وسالمتهم وأمنهم

يجب أن تكون امللصقات التعريفية محررة باليابانية
واإلنجليزية

 11.2صناعة األغذية
 11.2.1الجهة التنظيمية للصناعة
الجهة املنوطة بتنظيم صناعة األغذية في اليابان هي وزارة الصحة والعمل والرفاهية.
ُ
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية:
يرجى من امل ِّ
http://www.mhlw.go.jp/english/

11.2.2

متطلبات وضع امللصقات التعريفية56

يتضمن الجدول  16التالي متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية بوجه عام:
الجدول  :16متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية في اليابان
الرقم
املسلسل
اسم املنتج
1
بلد املنشأ
2
عالمات تاريخ انتهاء الصالحية والتصنيع وتعليمات
3
التخزين
االسم الكامل للمستورد وعنوانه
4
املكونات ،بخالف اإلضافات ،في ترتيب تنازلي وفقاً
5
للنسبة املئوية للوزن
صافي الكمية بوحدات مترية
6
الفئة

 56تقرير معايير ولوائح استيراد املواد الغذائية والزراعية الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية
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املعلومات املطلوبة

يجب أن تكون امللصقات التعريفية محررة باليابانية
واإلنجليزية

يلزم وضع امللصقات التعريفية الغذائية عندما تقدم املنتجات الغذائية إقرارات متعلقة بالتغذية أو إقرارات صحية مسموح بها .إذا كانت املنتجات
الغذائية بها إضافات غذائية ،أو محليات ،أو إذا كانت غنية بأي مواد معينة ،فينبغي أن يشار إلى ذلك على امللصق التعريفي ً
أيضا.

 11.3صناعة األدوية
 11.3.1الجهة التنظيمية للصناعة
تخضع صناعة األدوية لوزارة الصحة والعمل والرفاهية وذلك ً
وفقا ألحكام قانون الشؤون الدوائية.
ُ
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية:
يرجى من امل ِّ
http://www.mhlw.go.jp/english/

11.3.2

متطلبات وضع امللصقات التعريفية57

يتضمن الجدول  17التالي متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات األدوية بوجه عام:
الجدول  :17متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الدوائية
الرقم
املسلسل
1
2
3
4
5
6
7

الفئة
بلد املنشأ
طبيعة التركيبة
الكمية ورقم املوافقة على تسجيل الدواء
االسم الكامل ملالك حق التفويض بالتسجيل وعنوانه
تعليمات االستخدام  /الجرعة
مكونات التركيبة
احتياطات املعالجة

املعلومات املطلوبة

يجب أن تكون امللصقات التعريفية محررة باليابانية
واإلنجليزية

 11.4صناعة مستحضرات التجميل
 11.4.1الجهة التنظيمية للصناعة
تخضع صناعة مستحضرات التجميل لوزارة الصحة والعمل والرفاهية وذلك ً
وفقا ألحكام قانون الشؤون الدوائية.
ُ
ُ
صدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية:
يرجى من امل ِّ
http://www.mhlw.go.jp/english/

11.4.2

متطلبات وضع امللصقات التعريفية58

يتضمن الجدول  18التالي متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات مستحضرات التجميل بوجه عام:

 57املعهد الوطني للعلوم الصحية ()NIHS
CIRS-REACH 58
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الجدول  :18متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات مستحضرات التجميل
الرقم
املسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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الفئة
بلد املنشأ
اسم املنتج حسب النوع
اسم العالمة التجارية
اسم املوزع األساس ي وعنوانه
املحتوى (الوزن أو السعة)
رقم التصنيع أو الكود
قائمة املكونات
تاريخ انتهاء الصالحية
االحتياطات عند التخزين أو االستخدام
معلومات االتصال

املعلومات املطلوبة

يجب أن تكون امللصقات التعريفية محررة باليابانية
واإلنجليزية

 املراجع.12
الروابط

الرقم
التسلسلي

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan

1

http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Int-Jun/Japan-Doing-Business-in.html
https://www.jnto.go.jp/eng/basic-info/basic-info/business-hours-holidays.html

2

https://www.zenginkyo.or.jp/en/banks/financial-institutions/
https://www.export.gov/article?id=Japan-methods-of-payment
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/japan/legal-environment
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan#enforcing-contracts
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1105_e.htm
http://www.customs.go.jp/roo/english/origin/outline_of_roo.pdf *
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
http://www.customs.go.jp/english/summary/tariff.htm#Customs_Tariff_Schedules_of_Japan
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
http://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/about/import_restrictions.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Small-BusinessResources/Trade-Regulations-of-Japan/sbr/en/1/1X000000/1X006N03.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
https://www.export.gov/article?id=Japan-Trade-Standards
https://www.export.gov/article?id=Japan-Trade-Standards
https://www.export.gov/article?id=Japan-Trade-Standards
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
http://www.worldportsource.com/ports/index/JPN.php
http://www.mlit.go.jp/koku/15_hf_000020.html
https://www.linescape.com/
http://worldfreightrates.com/en/freight
http://www.nahaport.jp/promotion/English/6.html#ftz

4

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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https://books.google.ae/books?id=RkyqCwAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=foreign+access+zon
es+jetro&source=bl&ots=32
eRILGlREW&sig=uqyImu38wLNCvGGQe51eeex_ncI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi2ubSl86vXAhVNqQKHWt7CU4Q6AEILDAB#v=onepage&q=foreign%20access%20zones%20jetro&f=false
33
http://www.meti.go.jp/english/report/data/cFDI071e.html
http://www.kanzei.or.jp/kanzei_law/S29HO061.en.html#.E7.AC.AC.E5.9B.9B.E7.AB.A0 34
.E7.AC.AC.E4.BA.8C.E7.AF.80
35
http://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm
36
http://www.oocl.com/eng/resourcecenter/customeradvisories/japan/Pages/JP2401Nov20130009.aspx
37
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s351_e.pdf *
38
http://www.customs.go.jp/english/summary/tariff.htm#ACRS
39
https://www.export.gov/article?id=Japan-customs-regulations
40
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan#trading-across-borders
41
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1107_e.htm
42
http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/
43
http://www.lynden.com/lint/PDF/Shipping_Forms/Commercial-Invoice.pdf *
44
https://www.export.gov/article?id=Insurance-Certificate
45
http://www.globalnegotiator.com/en/packing-list-en
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary46
certificates/eng/1299872808479/1299872974262
47
http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/certificate-health/
48
http://www.intertek.com/government/certificate-of-conformity/
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate49
of-origin-/
50
http://www.jet.or.jp/en/law/pse/index.html
51
http://www.jpma.or.jp/english/parj/pdf/2015.pdf *
52
http://www.japta.or.jp/pdf/CPhIJapan2012_siryou_E1.pdf *
53
http://www.jpma.or.jp/english/parj/pdf/2015.pdf *
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import
54
%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Tokyo_Japan_12-22-2016.pdf *
55
https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/japan/packaging-and-standards
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import
56
%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Tokyo_Japan_12-22-2016.pdf *
57
http://www.nihs.go.jp/mhlw/yakuji/yakuji-e_20110502-02.pdf *
58
http://www.nihs.go.jp/mhlw/yakuji/yakuji-e_20110502-02.pdf *
ُ*يرجى نسخ الرابط ولصقه في متصفح ويب ملعرفة مزيد من املعلومات وآخر املستجدات
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