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 مسؤولية إخالء

ل أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" دليل إجراءات االستيراد في إطار أعمال النشر املستمرة التي تقوم بها عن دو 

طلبات الوثائق، واألطراف املعنية وغير هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها، ومتالعالم.  إن الغرض من هذا الدليل 

ن ذلك، بناًء على املعلومات املتاحة. ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخص ي، وال تتحمل "الصادرات السعودية" أي عواقب ناتجة ع

الدليل. وبشكل عام، فإن املعلومات املبّينة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة. كما فهم أو تفسير أي جزء من هذا 

 .نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث عن إجراءات وعمليات االستيراد ومتطلباته
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 ملحة عن بيئة العمل 1

 1ممارسة أنشطة األعمالسهولة  1.1

تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر ل وذلك وفًقا أنشطة األعمال من بين دول العالماحتلت الكويت املركز الثاني بعد املائة في سهولة ممارسة 

 أدناه.  1عن البنك الدولي. ويستند هذا التصنيف إلى عدة معايير أساسية موضحة في الجدول 

 تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة األعمال :1الجدول 

رقم 

 مسلسل
 املوضوعات

مرتبة سهولة ممارسة أنشطة 

 2017األعمال لسنة 

 173 بدء النشاط التجاري  1

 144 استخراج تراخيص البناء 2

 115 الحصول على الكهرباء 3

 67 تسجيل امللكية 4

 118 الحصول على االئتمان 5

 81 حماية املستثمرين األقلية 6

 6 دفع الضرائب 7

 157 التجارة عبر الحدود 8

 66 إنفاذ العقود 9

 108 تسوية حاالت اإلعسار 10

 

 2بيئة العمل 1.2

قد تفرض االختالفات الثقافية بين الناس والشركات العديد من التحديات للُمصّدرين السعوديين عند ممارسة األعمال عبر الحدود في دولة 

بين اململكة العربية السعودية أجنبية، ولتسهيل ممارسة األعمال عبر الحدود، يجب على املصّدرين السعوديين فهم االختالفات الثقافية 

 تلك االختالفات. بالستيعا استراتيجيةوالكويت، ويجب عليهم أيًضا وضع 

 

هي لغة التواصل الرسمية في الكويت، ولكن يتحدث الكثير اللغة اإلنجليزية. ويمكن للمصدرين السعوديين توقع عقد  العربيةاللغة 

ويجب اعتبار  في املساء.ة تنمية الصادرات السعودية املصّدرين بتحديد مواعيد االجتماع اجتماعات األعمال باللغة العربية. تنصح هيئ

االجتماع األول جلسة لبناء عالقة مع الشخص اآلخر، إذ يفضل الكويتيون العمل مع أشخاص يعرفونهم جيًدا. ومن املتوقع أن يلتزم 

 أثناء االجتماعات.املصّدرون السعوديون بارتداء الزي الرسمي أو الزي السعودي 

 

                                                           
 ممارسة أنشطة األعمال 1

 سانتاندر تريد 2
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عقود يولي الكويتيون التعليم اهتماًما كبيًرا، ولذلك يمكن للمصدرين السعوديين ذكر أعلى درجة علمية حصلوا عليها في بطاقة العمل. تصاغ ال

 ض التأخير في اتخاذ القرارات.  باللغة العربية. ال تصدر قرارات األعمال إال عن الرئيس أو اإلدارة العليا، ولذا قد يواجه املصدرون السعوديون بع
 

 ساعات العمل 1.2.1

بما تختلف ساعات العمل العامة في الكويت عن اململكة العربية السعودية، إذ يجري العمل في األنشطة املختلفة في تواريخ وأوقات متباينة حس

املصّدرين بمراجعة أوقات العمل مع شريكهم التجاري قبل تحديد موعد رحلة  ”الصادرات السعودية“وتنصح . 2الجدول هو مبين أدناه في 

 العمل. 

 الكويت-ساعات العمل :2الجدول 

 ساعات العمل أيام العمل

 مساءً  5:30صباًحا إلى  8:30 إلى الخميسمن األحد 

 وتفتح املحالت من يوم السبت إلى يوم الخميس •

 م  1ص حتى الساعة  8تفتح البنوك أبوابها للعمل من الساعة  •

 

 املتطلبات الالزمة من املواطنين السعوديين للدخول إلى الكويت 1.1.1

تماشًيا مع مبادئ التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، يتمتع املواطنون السعوديون بحرية الحركة داخل منطقة دول مجلس 

 التعاون الخليجي دون الحاجة إلصدار أي تأشيرات. 

 جهات االتصال الهامة للمواطنين السعوديين في الكويت 1.1.2

لكويت هي السفارة السعودية، ومقرها في مدينة الكويت. وتبدأ ساعات العمل في السفارة من الساعة أول جهة اتصال للمواطنين السعوديين في ا

مساًء. وتقدم السفارة خدمات الدعم واإلرشاد للمواطنين السعوديين في الكويت، ويمكن االتصال بها لحل أي مشكلة  3صباًحا حتى الساعة  9

ومات عن رئيس البعثة وبيانات االتصال وما إلى ذلك، يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط تواجه املصدرين السعوديين. ملزيد من املعل

 املوضح أدناه:

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Kuwait/EN/Pages/default.aspx  
 

 

 3املاليةالبيئة  1.3

ا،  23يقدم البنك املركزي الكويتي خدمات تنظيمية مالية على مستوى الدولة، ويراقب جميع الجهات املصرفية في الكويت. ويوجد في الكويت 
ً
بنك

 بنك أجنبي، وبنك خاص. وأكثر طرق الدفع شيوًعا للعمليات التجارية عبر 12منهم خمسة بنوك محلية عادية، وخمسة بنوك إسالمية، و

املصدرين  ”الصادرات السعودية“خطابات االعتماد أو املستندات مقابل الدفع أو املستندات مقابل القبول. وتنصح  الحدود في الكويت هي

بالحصول على دفعاتهم في صورة خطابات اعتماد. ويمكن للمصدرين السعوديين االطالع على قائمة بالبنوك الرئيسية في الكويت على الرابط 

 دناه: املوضح أ

                                                           
 إدارة التجارة الدولية 3

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Kuwait/EN/Pages/default.aspx
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banks.jsp-units/kuwaiti-http://www.cbk.gov.kw/en/supervision/financial    

 4البيئة القانونية 1.4

ند الحاجة. باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية عيجب صياغة عقود ممارسة أنشطة األعمال باللغة العربية، أو يمكن صياغتها 

 واألنظمة القانونية م
ّ
إلى القانون املصري والقانون الفرنس ي، مع التأثر بالشريعة اإلسالمية في الكويت. ويتكون هيكل املحاكم في  استناًداورة ط

يمكن حل النزاعات التجارية في نظام  .العليا، واملحكمة الدستورية العليامن املحاكم االبتدائية، ومحاكم االستئناف  -ترتيب تصاعديب-الكويت 

ابط التوفيق والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة الكويت. ملزيد من املعلومات عن مركز التحكيم في الكويت، يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الر 

 املوضح أدناه:

&menhttp://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp?pageID=ws_cmsmenu.jsp&fromPublic=yes&language=en&rootMenu=156

uID=156    

 

 ويمكن للمصدرين السعوديين االطالع على قائمة املحامين في الكويت على الرابط املوضح أدناه:

kuwait.html-https://www.hg.org/firms  

بسبب طول مدة اإلجراءات  - حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال -العقود  ، احتلت الكويت املركز السادس والستين في إنفاذ2017واعتباًرا من 

% من مبلغ املطالبة 19يوًما مع تكلفة نسبتها  566القضائية. ولحل أي نزاع تجاري من خالل محاكم الكويت، قد يستغرق ذلك مدة تصل إلى 

  5ريال سعودي( للمصدرين السعوديين. 0100,00ريال سعودي إذا كان مبلغ املطالبة  19,000)أي قد تكون التكلفة 

 قواعد املنشأ 2

 6قواعد املنشأ بين الكويت والسعودية 2.1

 
 
ل مجلس التعاون الخليجي من ست دول عربية خليجية لتطبيق مبادئ السوق املوحدة ولتعزيز التعاون التجاري بين الدول األعضاء. تشك

يح االتفاقية االقتصادية املوحدة تطبيق قواعد املنشأ تمجلس التعاون الخليجي، لذلك توالسعودية والكويت هما دولتان من الدول األعضاء في 

عامل البضائع التي منشأها السعودية على أنها منتجة محلًيا في الكويت.
ُ
 التفضيلية لواردات اململكة العربية السعودية إلى الكويت، وت

 الكويت-قواعد املنشأ التفضيلية 2.1.1

نظم قواعد املنشأ ال
ُ
خاصة بالصادرات السعودية إلى الكويت بموجب االتفاقية االقتصادية املوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتنص ت

 وفًقا لالتفاقية االقتصادية املوحدة:من قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي على تفاصيل منشأ البضائع املستوردة.  25املادة 

7  

عامل املنتجات  .1
ُ
الزراعية والحيوانية والصناعية والطبيعية املنتجة في اململكة العربية السعودية على أنها منتجات محلية املنشأ ت

 ومنشأها الكويت.

                                                           
 سانتاندر تريد 4
5 Doing Business 
  دول مجلس التعاون الخليجياالتفاقية االقتصادية املوحدة بين  6

  االتفاقية االقتصادية املوحدة 7

http://www.cbk.gov.kw/en/supervision/financial-units/kuwaiti-banks.jsp
http://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp?pageID=ws_cmsmenu.jsp&amp;amp;fromPublic=yes&amp;amp;language=en&amp;amp;rootMenu=156&amp;amp;menuID=156
http://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp?pageID=ws_cmsmenu.jsp&amp;amp;fromPublic=yes&amp;amp;language=en&amp;amp;rootMenu=156&amp;amp;menuID=156
https://www.hg.org/firms-kuwait.html
file:///I:/2017/CAMELOT/KUWAIT%20GUIDE%20FOR%20FORMATTING/Saudi%20Exports_Kuwait%20Import%20Guide_Draft_23102017.docx%23f5
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 وفًقا ملنظمة الجمارك العاملية، ُيعامل أي منتج مستورد حسب التصنيفات التالية على أنه صادر بالكامل  .2

 :8عن الدولة املصدرة

 املستخرجة من األرض أو قاع البحر؛ املنتجات املعدنية  (1

 منتجات الخضروات التي تم حصادها داخل البلد؛  (2

 الحيوانات املولودة والتي تم تربيتها داخل البلد؛  (3

 املنتجات التي تم الحصول عليها من حيوانات حية داخل البلد؛  (4

 لد؛ املنتجات التي تم الحصول عليها من خالل الصيد البري أو صيد السمك داخل الب (5

 املنتجات التي تم الحصول عليها من البحار واألنهار والبحيرات داخل البلد باستخدام سفينة من البلد؛  (6

 ( أعاله؛ 4املنتجات املصنعة في أحد مصانع البلد باستثناء املنتجات املشار إلها في الفقرة ) (7

 ات من مستخدمين داخل البلد؛ املنتجات املستعملة املالئمة الستعادة املواد، شريطة تجميع هذه املنتج (8

 الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات صناعية داخل البلد؛  (9

 البضائع املنتجة داخل البلد فقط، أو من واحد أو إثنين مما يلي:  (10

 ( أعاله؛10( إلى )1املنتجات املشار إليها في الفقرات من ) (11

عفى املنتجات ذات اإلنتاج املحلي في السعودية من أي رسوم تعريفة جمركية في موانئ الدخول إلى الكويت.  .3
ُ
 وت

% من قيمتها 40وبالنسبة للمنتجات املطلوب معاملتها على أنها منتجات كويتية أو منتجات منشأها الكويت، يجب إضافة نسبة ال تقل عن  .4

 اإلنتاج الذي يجري فيه تنفيذ األعمال. مصنع% من حصص ملكية 51من الدول األعضاء في السعودية، وأن يمتلك املواطنون 

يتعين إرفاق الوثائق التي تثبت دولة منشأ املنتج مع جميع البضائع املستوردة إلى الكويت عن طريق اململكة العربية السعودية.  .5

وكدليل إثبات، يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على شهادة املنشأ من إدارة التوريدات في وزارة التجارة والصناعة أو من 

رئيسية.  يتعين أن تلتزم شهادة املنشأ الخاصة بالصادرات السعودية إلى دولة الكويت بالصيغة املحددة مكاتب الوزارة في املدن ال

. يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على مزيد من 7.2.7البند للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حسبما هو مبين في 

 ت عن طريقة استخراج شهادة املنشأ من الرابط املوضح أدناه:املعلوما

 02.aspx-2015-services-http://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/Other 

sp&fromPublic=yes&lhttp://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp?pageID=ws_cmsmenu.j

 anguage=en&rootMenu=105&menuID=105 

 القيود التجارية 3

 9القيود التجارية في الكويت 3.1

أو تواجه البلدان التي تمارس أنشطة التجارة مع بعضها العديد من القيود التجارية، وقد تتمثل تلك القيود التجارية في صورة قيود جمركية 

 ا. قيود غير جمركية، أو كليهما معً 

                                                           
 منظمة الجمارك العاملية 8

 منظمة التجارة العالمية 9

http://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/Other-services-2015-02.aspx
http://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp?pageID=ws_cmsmenu.jsp&amp;amp;fromPublic=yes&amp;amp;language=en&amp;amp;rootMenu=105&amp;amp;menuID=105
http://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp?pageID=ws_cmsmenu.jsp&amp;amp;fromPublic=yes&amp;amp;language=en&amp;amp;rootMenu=105&amp;amp;menuID=105
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أنه  لقد ُحررت االتفاقية االقتصادية املوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وُوقعت إلزالة جميع القيود التجارية بين الدول األعضاء، إال

عية يمكن للدول األعضاء، بما في ذلك الكويت، فرض قيود معينة تماشًيا مع مبادئ الصحة القومية ومبادئ السالمة واألمن واملبادئ التشري

 على املصدرين السعوديين:  اجارية املطبقة في الكويت وسريانهاألخالقية. وتجدون في البنود التالية بيان القيود الت

 القيود الجمركية 3.1.1

 الرسوم الجمركية 3.1.1.1

 الرسوم الجمركية األساسية هي الجمارك املفروضة على البضائع التي تنقل عبر الحدود الدولية. •

، جميع البضائع املستوردة إلى الكويت من أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 2.1.1 وحسبما هو مذكور في البند •

 السعودية، معفاة من دفع أي رسوم جمركية.

وبموجب مبدأ نقطة الدخول الواحدة املذكورة في قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي، تطبق الكويت تعريفة جمركية  •

 % على جميع البضائع املستوردة املنتجة خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.0% أو 5تجاه العالم الخارجي بواقع موحدة 

 ويمكن االطالع على املزيد من املعلومات عن التعريفة الجمركية حسب املنتج من خالل الرابط املوضح أدناه:

  https://www.customs.gov.kw/HSCode/HsCode 

تعفي الكويت وباقي الدول األعضاء مدخالت الصناعة املحلية من الرسوم الجمركية من أجل زيادة التنافسية وتقليل تكلفة اإلنتاج  •

عفاء بعض املنتجات مثل املاكينات وقطع الغيار واملواد الخام من الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يمكن إ

 .بذلكبعد الحصول على رخصة صناعية من الهيئة العامة للصناعة، وهي الجهة املختصة 

، يمكن للمصدرين ملزيد من املعلومات عن ُمدخالت الصناعة املحلية، وإجراءات اإلعفاء، ونماذج الطلبات، وغير ذلك من املعلومات •

 السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب:

ww.moic.gov.bh/En/Industry/IndustrialDevelopment/IndustrialDevelopmentsDirectorate/Industrial%20Lahttp://w

 ws/Documents/Amended%20controls%20for%20exemption.pdf 

 10ضريبة القيمة املضافة  3.1.1.2

دتها، وتنص هذه االتفاقية على نطاق صادقت دول مجلس التعاون الخليجي على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة واعتم •

 العمل وما إلى ذلك. يمكن للمصدرين السعوديين االطالع على القوانين واللوائح من خالل الرابط املبين أدناه:

 https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/GCC%20VAT%20Agreement.pdf 

فرض أيًضا في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج  واملوردةسُتفرض ضريبة القيمة املضافة على البضائع املستوردة  •
ُ
في الدول األعضاء، وت

 أو إضافة القيمة إلى املنتج.

 أو بعد ذلك.  2018ومن املتوقع أن تبدأ الكويت في فرض ضريبة القيمة املضافة بحلول عام  •
 

 11الرسوم التعويضية ورسوم مكافحة اإلغراق والرسوم الوقائية 3.1.1.3

اعتمدت الكويت ونفذت األحكام املنصوص عليها في القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة اإلغراق والتدابير  •

التعويضية والوقائية لحماية الصناعة املحلية من ممارسات السوق غير املنصفة مثل التسعير غير العادل للمنتجات املستوردة 

 وإعانات التصدير والزيادة املفاجئة في حجم واردات بضائع معينة. 

                                                           
 اتفاقية ضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي 10

11 GCC common Law 

https://www.customs.gov.kw/HSCode/HsCode
http://www.moic.gov.bh/En/Industry/IndustrialDevelopment/IndustrialDevelopmentsDirectorate/Industrial%20Laws/Documents/Amended%20controls%20for%20exemption.pdf
http://www.moic.gov.bh/En/Industry/IndustrialDevelopment/IndustrialDevelopmentsDirectorate/Industrial%20Laws/Documents/Amended%20controls%20for%20exemption.pdf
https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/GCC%20VAT%20Agreement.pdf
file:///I:/2017/CAMELOT/KUWAIT%20GUIDE%20FOR%20FORMATTING/Saudi%20Exports_Kuwait%20Import%20Guide_Draft_23102017.docx%23f11
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ا مشتركة وال يمكن للكويت تطبيق وفًقا للقانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي س •
ً
وق

 تلك اإلجراءات أو فرض أي رسوم الحقة على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. 

جري اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي تحقيقات ملعرفة إن كانت ستتضرر الصناعة املحلية بسبب زيا •
ُ
دة صادرات وت

 منتج معين أم ال، وسعر التصدير غير العادل، وفوائد اإلعانات.

وإن كانت النتيجة إيجابية وتبين إمكانية إلحاق ضرر بالصناعة املحلية، تفرض اللجنة الوزارية رسوم ملواجهة سعر اإلغراق  •

 واإلعانات في الدولة املصدرة لحماية الصناعة املحلية.

  12القيود غير الجمركية 3.1.2

 موانع االستيراد 3.1.2.1

وفًقا لقانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للدول األعضاء تنظيم وتجميع قائمة باملنتجات التي يحظر  •

استيرادها إلى هذه الدولة. وإذا حظرت أحد الدول األعضاء أي نوع من املنتجات، ال يمكن لباقي الدول األعضاء نقل هذه املنتجات 

 عن طريق تلك الدولة. 

كن االطالع على املزيد من املعلومات عن قائمة املنتجات املفروض قيود على إدخالها إلى دول مجلس التعاون الخليجي من خالل ويم •

 الرابط املوضح أدناه:

 pdfhttps://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=2.2. 

في الكويت، يحظر استيراد بعض املنتجات ألسباب مختلفة منها الديني واألخالقي، وتلتزم الكويت أيًضا بتطبيق قيود األمم املتحدة على  •

 استيراد بعض املنتجات لضمان األمن والسالمة للناس والبيئة.

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:وملزيد من املعلومات عن املنتجات التي يحظر استيرادها إلى الكويت، ُيرجى   من املصّدِّ

https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=3.2.pdf  

 قيود االستيراد 3.1.2.2

ب متعلقة بالصحة والسالمة واألخالق. وملزيد من املعلومات تفرض دول مجلس التعاون الخليجي قيود استيراد على بعض املنتجات ألسبا •

، واملنتجات الغذائية، واملنتجات الكيميائية وغيرها في دول مجلس الطبيةعن قائمة املنتجات املفروض عليها قيود مثل املستحضرات 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه:  التعاون الخليجي، يمكن للمصّدِّ

• https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=2.1.pdf   

، واملنتجات املستحضرات الدوائيةوالتزاًما بمعايير دول مجلس التعاون الخليجي، تفرض الكويت قيوًدا على استيراد منتجات معينة مثل  •

الغذائية، واملنتجات الكيميائية وغيرها من املنتجات. ويمكن استيراد تلك املنتجات بعد الحصول على التصاريح الالزمة من الهيئات 

 الحكومية املختصة. 

رين السعوديين زيارة الرا •  بط أدناه:وملزيد من املعلومات عن قائمة املنتجات املفروض عليها قيود في الكويت، يمكن للمصّدِّ

•  https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=3.1.pdf 

                                                           
 منظمة التجارة العاملية 12

https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=2.2.pdf
https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=3.2.pdf
https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=2.1.pdf
https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=3.1.pdf
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 ترخيص االستيراد 3.1.2.3

ع املقاييس بشأن االستيراد لضمان تطابق املنتجات م 1964لسنة  43تصدر الكويت تراخيص للمستوردين بموجب أحكام القانون رقم:  •

 .لدول مجلس التعاون الخليجي املقاييسهيئة الكويتية ومقاييس 

 ن فقط.يوتضطلع وزارة التجارة والصناعة في الكويت بمهام إصدار تراخيص االستيراد للمستوردين الكويتي •

 إلى الكويت،ويجب أن يحصل جميع املستوردين على رخصة تجارية من وزارة التجارة والصناعة قبل استيراد البضائع  •

هيئة وعالوة على ذلك، يجب أن تحصل املنتجات املفروض قيود عليها/ املنتجات التي يتعين مطابقتها مع املقاييس الكويتية/ مقاييس   •

 ، على مخالصات/ تراخيص استيراد من الهيئات املختصة. لدول مجلس التعاون الخليجي املقاييس

ة الستيراد املنتجات املفروض قيود عليها، يجب على املستورد أن يحصل على تصريح من الهيئات ، بالنسب3.1.2.2حسبما هو وارد في البند  •

 املختصة إضافة إلى تراخيص االستيراد.

رين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن طلبات ترخيص االستيراد  •  وُيرجى من املصّدِّ

 وترخيص الشركة: 

• https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/eServices/MOCI/CompanLLicenseRequest.aspx  

 13املعايير 3.1.2.4

وجهة االستفسار عن املعايير في الكويت، حسبما هو  املقاييسهيئة إدارة املواصفات واملقاييس التابعة للهيئة العامة للصناعة هي  •

 بشأن توحيد املقاييس في الكويت. 128/1977مذكور في القانون رقم 

 وتتحمل إدارة املواصفات واملقاييس مسؤولية تطوير ومراجعة وتعديل ونشر معايير املنتجات املنتجة أو املستوردة إلى الكويت. •

% من املعايير الكويتية 90معايير املنتجات على يد فريق تعينه اللجنة الفنية لكل نوع من أنواع املنتجات. وأكثر من ويجري تطوير  •

 مماثلة للمعايير الدولية.

لدول مجلس التعاون  املقاييسهيئة تطور الهيئة العامة للصناعة املعايير املعمول بها على نطاق محلي، ولكن تتلقى توجيهاتها من  •

 .لدول مجلس التعاون الخليجي املقاييسهيئة معيار من معايير الجودة لدى  300. في الوقت الحالي، تبنت الكويت أكثر من ليجيالخ

 إدارة املواصفات واملقاييس عضو في الهيئات التالية، •

 

o  الخليجي لدول مجلس التعاون  املقاييسهيئة وتتبنى جميع معايير  لدول مجلس التعاون الخليجي املقاييسهيئة. 

o .املنظمة الدولية للمعايير 

o  .اللجنة الكهربائية الدولية 

 إدارة املواصفات واملقاييس عضو في الهيئات التالية، •

 اللوائح الفنية 3.1.2.5

ة تضع إدارة املواصفات واملقاييس التابعة للهيئة العامة للصناعة اللوائح الفنية في الكويت وتراجعها وتعدلها، وهي أيًضا الجهة املحلي •

 اللوائح الفنية في الكويت. حول  املنوطة باإلجابة عن أي استفسار

                                                           
 عة، الكويتالهيئة العامة للصنا13

https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/eServices/MOCI/CompanLLicenseRequest.aspx
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واملنظمة الدولية للمعايير، وتطبق على املنتجات  لدول مجلس التعاون الخليجي املقاييسهيئة تتبنى الكويت اللوائح الفنية الالزمة لدى  •

 املحلية واملنتجات املستوردة.

 االعتماد وتقييم املطابقة 3.1.2.6

اصفات واملقاييس التابعة للهيئة العامة للصناعة نظام ضمان املطابقة الكويتي للتأكد من مطابقة املنتجات املنتجة طبقت إدارة املو  •

 أو املستوردة مع املعايير الكويتية.

نبية وبالنسبة للمنتجات املستوردة، يمكن للشركة املصنعة استخرج شهادة املخالصة من جهة االعتماد أو جهة الفحص في الدولة األج •

 أو يمكن للمستورد إتمام إجراءات الحصول على شهادة املخالصة عند الوصول مليناء الدخول.

 يمكن للمستوردين الدائمين الحصول على تقرير تقييم فني أو شهادة تقييم فني تسري ملدة عامين من الجهات املختصة. •

التقييم الفني لفحص انتقائي، وتصدر بعدها شهادة املخالصة وتخضع املنتجات املستوردة بموجب تقرير التقييم الفني أو شهادة  •

 للتخليص الجمركي للمنتجات.

 من هذا الدليل. 10يوجد مزيد من املعلومات بشأن املعايير واللوائح الفنية وتقييم املطابقة في البند  •

 وضع امللصقات التعريفية 3.1.2.7

 .لدول مجلس التعاون الخليجي املقاييسهيئة تستند متطلبات وضع امللصقات التعريفية في الكويت إلى معايير  •

وبصفة عامة، يجب وضع امللصقات التعريفية على جميع املنتجات التي تدخل السوق الكويتي لالستهالك املحلي باللغة العربية وأي  •

 لغة أخرى.

املنتجات الغذائية، واملنتجات الكيميائية، واملنتجات الصناعية، واإللكترونيات لديها واألغذية و  ،املنتجات الدوائيةالبضائع مثل  •

 متطلبات خاصة لوضع امللصقات التعريفية يتعين االلتزام بها.

 من هذا الدليل.  11البند يوجد مزيد من املعلومات بشأن عملية وضع امللصقات التعريفية في  •

 الحجر الزراعيمتطلبات الصحة و  3.1.2.8

قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية، والحيوانات واملنتجات الحيوانية  الحجر الزراعييتعين االمتثال ملتطلبات الصحة و  •

 واملنتجات الغذائية املعالجة وغيرها من املنتجات إلى الكويت. 

دول مجلس التعاون الخليجي على السالمة وغيرها من املتطلبات التي يجب التأكد من التزام املنتجات ينص قانون الحجر البيطري ل •

 املستوردة إلى الكويت بها. 

هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة  الحجر الزراعيالجهة املحلية املنوطة باإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمتطلبات الصحة و  •

 كويت.والثروة السمكية في ال

 على املستورد أن يسجل لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ويحصل على التصريح الالزم منها قبل االستيراد.  •

 أو شهادة الصحة من الجهات الحكومية في دولة املنشأ. الحجر الزراعييجب على املصدر أن يحصل على شهادة  •

 ، الحاجةروة السمكية البضائع وتخضع البضائع املستوردة، حسب وتفحص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والث •

 الختبار معملي.

وبالنسبة للمنتجات الغذائية، تفحص وزارة الصحة العامة املنتجات الغذائية املستوردة وتخضع املنتجات الختبار معملي في ميناء  •

 الدخول.
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على األغذية املستوردة، ويوجد املزيد من املعلومات عن تطبيقها على تبنت دولة الكويت دليل دول مجلس التعاون الخليجي للرقابة  •

 من هذا الدليل.  9البند في  الحجر الزراعياستيراد املنتجات التي تستلزم استيفاء متطلبات الصحة و 

 التجارية املعالجات 4

 14التجارية لدولة الكويت املعالجات 4.1

ت التي تتسبب في إحداث ضرر مادي للصناعة اصافي ضد الصادر لحكومة الكويتية اتخاذ إجراء انالتجارية هي أدوات تسهل على ا املعالجات

 املحلية.

التجارية التي يمكن ممارستها في الكويت واردة في القانون املوحد لدول مجلس  للمعالجات، فإن اإلطار التنظيمي 3.1.1.3 البندحسبما هو وارد في 

. ونظًرا 2005لسنة  7التعاون الخليجي بشأن مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية السارية محلًيا بموجب املرسوم االتحادي رقم: 

التجارية، فال توجد أي  املعالجاتعاون الخليجي ويطبقا نفس القانون بشأن ألن الكويت والسعودية ضمن االتحاد الجمركي لدول مجلس الت

 التزامات في هذا الصدد على السعودية.

 15مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 4.1.1

والوقائية اعتمدت الكويت القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية  •

 في شكل رسوم جمركية أو تعهدات أسعار ال تزيد عن هامش اإلغراق أو مبلغ اإلعانة.  

وتضطلع اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي واألمانة الفنية واللجنة الدائمة بمهام تنفيذ إجراءات مكافحة اإلغراق  •

 والتدابير التعويضية والوقائية في الكويت.

أي شكاوى متعلقة بتضرر الصناعة املحلية إلى األمانة الفنية. ستتحقق اللجنة الدائمة من هذا األمر للتأكد من  ويمكن تقديم •

 إلحاق أي ضرر بالصناعة املحلية من عدمه. 

 إذا ثبت صحة الشكوى، تطبق اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي إجراءات حماية املنتجين املحليين.  •

 ن.يهذا، لم تفرض اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي أي سبل انصاف تجارية على شركائها التجاريوإلى يومنا  •

وفًقا للقانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي، تطبق تلك التدابير ملدة ال تزيد على خمس سنوات ويمكن تمديدها ملدة ال تزيد  •

فرض تدابير مكافحة ا
ُ
أو تعهدات أسعار ال تزيد عن هامش جمركية إلغراق والتدابير التعويضية في شكل رسوم على أربعة أشهر، وت

 اإلغراق أو مبلغ اإلعانة.  

ويمكن تنفيذ تدابير وقائية محددة في شكل قيود كمية على الواردات أو زيادة الرسوم الجمركية ملدة ال تزيد على أربع سنوات،  •

  16يوم. 200وتطبق التدابير الوقائية املؤقتة في شكل زيادة الرسوم الجمركية ملدة ال تزيد على ويمكن تمديدها لعشر سنوات، 

                                                           
 القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي 14

 منظمة التجارة العاملية 15

  القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي ملكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 16
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 املوانئ الرئيسية في الكويت 5

 17املوانئ الرئيسية في الكويت 5.1

ئ تجارية رئيسية؛ وهي ( موان3لتطوير املوانئ في الكويت وتشغيلها وإدارتها. ويوجد في الكويت ثالثة ) 1977أنشئت مؤسسة املوانئ الكويتية سنة 

ات بما ميناء الشويخ، وميناء الدوحة، وميناء الشعيبة.  ميناء الشويخ هو امليناء التجاري الرئيس ي في دولة الكويت، ويناول معظم أنواع الشحن

واقع املفي موانئ الكويت و  في ذلك البضائع املشحونة داخل حاويات. تجدون في الجدول التالي موجز ببيان أنواع البضائع التي يجري مناولتها

 :االلكترونية

 

 املوانئ الرئيسية في الكويت :3الجدول 

 املوقع اإللكتروني البضائع املناولة امليناء

 ميناء الشويخ
الحاويات، والشحنات السائبة، والشحنات العامة، والحيوانات 

 التجاريةالحية، واملنتجات الغذائية، والبضائع 
 port.html-http://www.kpa.gov.kw/shuwaikh 

 ميناء الشعيبة
الحاويات، والبضائع التجارية، والبضائع السائلة، واملواد الخام 

 السائبة، والبضائع القابلة للدحرجة، واملواد البتروكيميائية 
 port.html-http://www.kpa.gov.kw/shuaiba 

 port.html-http://www.kpa.gov.kw/doha  - ميناء الدوحة

واململكة العربية السعودية تجري في األساس بًرا، وليست بحًرا، حسبما هو مبين بمزيد وبرغم ذلك، فمن الجدير بالذكر أن التجارة بين الكويت 

 من التفصيل في البنود التالية.

 18املطارات الرئيسية في الكويت 5.2

املدني مطار الكويت تتحمل اإلدارة العامة للطيران املدني مسؤولية تشغيل املطارات في الكويت وإدارتها وتطويرها. وتدير اإلدارة العامة للطيران 

 الدولي، وهو املطار الرئيس ي في دولة الكويت. 

 19الحدود البرية بين اململكة العربية السعودية والكويت 5.3

ين وهما منفذ الخفجي البري، ومنفذ الرقعي، حيث يسهال ين بريين رئيسيتتصل الكويت باململكة العربية السعودية من خالل منفذين حدودي

املعامالت التجارية بين البلدين. وقد لعبت املنافذ البرية دوًرا حيوًيا في تطوير العالقة التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي. إجراء أغلب 

 وهناك منفذان بريان رئيسيان يعبران اململكة العربية السعودية والكويت، وهما مذكوران في الجدول التالي:

 الحدود البرية بين الكويت واململكة العربية السعودية :4الجدول 

                                                           
 مؤسسة املوانئ الكويتية 17
 اإلدارة العامة للطيران املدني، الكويت 18
 جمارك الكويت 19

http://www.kpa.gov.kw/shuwaikh-port.html
http://www.kpa.gov.kw/shuaiba-port.html
http://www.kpa.gov.kw/doha-port.html
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الحدود البرية حسب اسمها املعروف في 

 الكويت
 الحدود البرية حسب اسمها املعروف في السعودية

 الخفجي النويصيب

 الرقعي الساملي

 

 20الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في الكويت 5.4

نظرة عامة عن تكاليف الشحن التي قد يلتزم املصدرين السعوديين بتحملها عند نقل البضائع إلى الكويت عن طريق  أدناه 5الجدول يعرض 

  الحدود البرية.

 نظرة عامة عن تكاليف الشحن في الكويت :5الجدول 

                                                           
  قاعدة بيانات كاميلوت مانجمنت كونسالتنتس ميدل ايست 20

نقطة املغادرة 

 في السعودية

 نظرة عامة عن تكاليف الشحن إلى الكويت )ريال سعودي( 

 املنسوجات

السلع 

االستهالكية 

 املعمرة

 مواد التعبئة
منتجات 

 األغذية

الكيماويات 

 والبوليمرات

 مواد البناء
الداخلية األسواق 

 الرئيسية

 الرياض

 مدينة الكويت   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500 6,000 – 5,000   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500

 األحمدي   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500 6,000 – 5,000   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500

 حولي   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500 6,000 – 5,000   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500

 الساملية   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500 6,000 – 5,000   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500   5,500 - 4,500

 الدمام

 مدينة الكويت   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500 5,000 – 4,000   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500

 األحمدي   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500 5,000 – 4,000   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500

 حولي   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500 5,000 – 4,000   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500

 الساملية   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500 5,000 – 4,000   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500   4,500 - 3,500

 جدة

 مدينة الكويت 6,500- 5,500 6,500- 5,500 7,000 – 6,000 6,500- 5,500 6,500- 5,500 6,500- 5,500

 األحمدي 6,500- 5,500 6,500- 5,500 7,000 – 6,000 6,500- 5,500 6,500- 5,500 6,500- 5,500
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 21اململكة العربية السعودية إلى الكويتخطوط النقل الجوي األساسية ووقت االنتظار من  5.4.1

دية يمكن تصدير البضائع جًوا من مطارات جدة، والدمام، والرياض إلى مطار الكويت الدولي في الكويت، ولكن في الوقت الحالي، ال تقدم السعو 

ت للشحن أي خدمات شحن من اململكة العربية السعودية إلى الكويت. يوضح الجدول املبين أدناه وقت االنتظار لنقل البضائع جًوا من املطارا

 الرئيسية في اململكة العربية السعودية إلى مطار الكويت الدولي. 

 خطوط النقل الجوي األساسية من السعودية إلى الكويت 6الجدول 

املطارات الرئيسية في اململكة 

 العربية السعودية
 جدة الدمام الرياض 

 املدة )بالساعة( املطارات الرئيسية في الكويت

 2 - 1 1 – 0 1 – 0 مطار الكويت الدولي

 

 22أسعار الخطوط الرئيسية للشحن الجوي بين اململكة العربية السعودية والكويت 5.4.2

تم تقدير تكاليف الشحن الجوي من مطارات السعودية إلى مطار الكويت الدولي في الجدول املوضح أدناه. يرجى مالحظة أن التقديرات كانت 

ّدرت تكاليف الشحن باستخدتعتمد على افتراضات 
ُ
م موقع الويب: امعينة مذكورة أيضا في الجدول املوضح أدناه. ق

http://worldfreightrates.com/en/freight . 

 

 

 أسعار الشحن الجوي من اململكة العربية السعودية إلى الكويت  :7الجدول 

 مطار الكويت الدولي تكاليف النقل )ريال سعودي(

 لحوم مجمدة طعام مجمد نوع املنتج املصدر

 9,660 – 8,750 9,620 – 8,700 جدة/ الرياض/ الدمام 

                                                           
 العاملية أسعار الشحن21
 أسعار الشحن العاملية 22

 حولي 6,500- 5,500 6,500- 5,500 7,000 – 6,000 6,500- 5,500 6,500- 5,500 6,500- 5,500

 الساملية 6,500- 5,500 6,500- 5,500 7,000 – 6,000 6,500- 5,500 6,500- 5,500 6,500- 5,500

http://worldfreightrates.com/en/freight


 

 
19 

 * افتراضات التكلفة:

 طريقة الشحن املختارة هي الشحن الجوي 

 تقدير التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن العامليةتم 

 دوالر أمريكي 100,000قيمة جميع املنتجات التي تم حسابها كانت 

 90×100×140كجم/سم واألبعاد بمقاس  210تم اختيار الحمل بوزن 

  لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية )املخاطر أو التأمين(

 

 الداخليمستودع الحاويات  5.5

 في الوقت الحالي، ال يوجد في الكويت أي مستودع حاويات داخلي. 

 

 الوصول للمدن الرئيسية في الكويت 5.6

ت عن وفًقا لتقارير وكالة االستخبارات املركزية، فإن املدينة الرئيسية هي مدينة الكويت، وهي عاصمة دولة الكويت. تجدون مزيد من املعلوما

 أدناه: 8الجدول ها وبين املدن املذكورة في أقرب املوانئ واملسافة بين

 

 الوصول للمدن الرئيسية في الكويت :8الجدول 

 املسافة من امليناء )كم( أقرب ميناء املدن الرئيسية

 املدينة نفسها ميناء الشويخ الكويت

 الرئيسية اللوجستيةاملرافق   6

 منطقة التجارة الحرة في الكويت 6.1

، أطلقت الكويت منطقتها الحرة الكائنة في الجزء الغربي من ميناء الشويخ، وهو امليناء التجاري الرئيس ي في دولة الكويت. سمح 1999في عام 

ين الحصول على مزيد من املعلومات لوزارة التجارة والصناعة بإطالق مناطق تجارة حرة في الدولة.  يمكن للمصدرين السعودي 26القانون رقم: 

 أدناه: من املعلومات، من الرابط املوضح عن اإلشراف على املناطق الصناعية وإدارتها، ومتطلبات الترخيص، وغير ذلك

 http://www.moci.gov.kw/StaticShow.aspx?id=827 

، اضطلعت الهيئة 2007في البداية، كانت الشركة الوطنية العقارية، وهي شركة خاصة، املسؤول عن تشغيل منطقة التجارة الحرة، ولكن عام 

النويصيب، وكان الغرض من هاتين  العامة للصناعة بمهام إدارة منطقة التجارة الحرة. وأنشأت الكويت مناطق تجارة حرة في العبدلي و

، أعلن وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون 2015ناولة البضائع القادمة من العراق والسعودية. وفي عام املنطقتين م

 مناطق تجارة حرة أخرى في الكويت للتركيز على تنويع االقتصاد. 5التخطيط والتنمية عن إنشاء 

 http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1340991&language=en 

http://www.moci.gov.kw/StaticShow.aspx?id=827
http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1340991&amp;amp;language=en
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 23الخدمات الرئيسية واملحفزات في مناطق التجارة الحرة في الكويت 6.1.1

 تقدم مناطق التجارة الحرة في الكويت عدًدا من املحفزات لجذب االستثمار األجنبي املباشر إلى املنطقة، ولقد تم بيان ذلك 

 بالتفصيل أدناه: 

 %100تملك كامل لألرض بنسبة  •

 %100تملك أجنبي بنسبة  •

 اإلعفاء من ضريبة دخل الشركات واألفراد •

 %100استعادة االستثمار واألرباح بنسبة  •

 اإلعفاء من رسوم استيراد املواد الخام املستوردة ألغراض التصنيع واملعدات واملاكينات  •

  24مرافق التخزين/ الخدمات املقدمة في املوانئ في الكويت  6.2

نشئت املستودعات في الكويت باعتبارها مستودعات جمركية عامة أو مستودعات خاصة وفًقا لألحكام املنصوص عليها في قانون 
ُ
الجمارك أ

. ويتم تعليق احتساب أي رسوم جمركية على البضائع املستوردة في املستودعات الجمركية العامة، 25املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي

ولكن ال تدخل البضائع املخزنة في املستودعات الجمركية العامة إلى السوق املحلي إال بعد دفع أي تعريفة جمركية مطبقة. وتخضع جميع 

 ائع املخزنة في املستودعات الجمركية العامة للفحص من قبل الجمارك. البض

ويوجد في الكويت العديد من املستودعات الجمركية العامة التي تديرها شركات خاصة، ويمكن للمصدرين السعوديين استخدام تلك 

 املستودعات، وفيما يلي بيان عدد من تلك املستودعات: 

  http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Kuwait.aspx  -اجيليتي كويت  •

  services/warehousing-http://badershipping.com/our/ -البدر  •

  Kuwait-shipping.com/Microsites/ISS-http://iss -انشكابي لخدمات الشحن  •

  east/kuwait-dleworldwide/mid-http://www.gac.com/gac/ -جي ايه س ي الكويت  •

 

 26تكاليف التخزين في الكويت 6.2.1

رين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب للحصول على مزيد من التفاصيل عن تكاليف التخزين في ا  لكويت.ُيرجى من املصّدِّ

 http://cms.molpower.com/LinkClick.aspx?fileticket=Gct6TbNRUps%3D&portalid=0 

                                                           
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 23

 وضع البضائع في املستودعات الجمركية 24

 وضع البضائع في املستودعات الجمركية 25

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 26

http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Kuwait.aspx
http://badershipping.com/our-services/warehousing/
http://iss-shipping.com/Microsites/ISS-Kuwait
http://www.gac.com/gac-worldwide/middle-east/kuwait/
http://cms.molpower.com/LinkClick.aspx?fileticket=Gct6TbNRUps%3D&amp;amp;portalid=0
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 عملية االستيراد الشاملة 7

 27عملية االستيراد الشاملة عن طريق املوانئ البرية  7.1

ء التخليص الجمركي للبضائع املستوردة إلى الكويت عند الحدود وفًقا لألحكام املنصوص عليها في قانون الجمارك املوحد لدول مجلس يجب إجرا

 التعاون الخليجي.  فيما يلي شرح عملية االستيراد الشاملة في الكويت في الشكل املبين أدناه:

 
 :  عملية االستيراد الشاملة عن طريق املوانئ البرية1الشكل 

 

 املرحلة األولى: إجراءات ما قبل االستيراد

 هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم على املستورد تنفيذها قبل وصول البضائع:

 يجب تسجيل املستورد لدى وزارة التجارة والصناعة والحصول على رخصة تجارية.  .1

                                                           
 جمارك الكويت 27

 مرحلة اإلجراءات= 

 شكل توضيحي لعملية االستيراد الشاملة عن طريق املوانئ البرية 

 التخليص الجمركي 

 إجراءات ما قبل االستيراد
الوصول للحدود 

 البرية

الخدمات اللوجستية 
 العميل / املستورد  والنقل 

تسجيل اإلقرار الجمركي عبر 
 واجهة البيانات االلكترونية

1 2 3 

4 5 6 

 زول
 دوين
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يجب أن يحصل املستورد على تصريح استيراد من وزارة التجارة والصناعة، إن لم يكن لديه تصريح سارِّ بالفعل. الستيراد البضائع  .2

هيئات الحكومية املعنية. ُيعّين املستورد شركة التي تخضع لتنظيم معين، يجب على املستورد أن يحصل على ترخيص خاص من ال

 نقل لنقل البضائع. 

 يجب أن تحتفظ شركة النقل ببيان الشحنة إلجمالي البضائع املنقولة. .3

ا جمركًيا إلتمام عملية التخليص الجمركي عند املنفذ الحدودي.  .4
ً
 على املستورد أن ُيعّين وسيط

 ر.تلتقط شركة النقل البضائع من مستودع املصّد  .5

 

 املرحلة الثانية: تسجيل اإلقرار الجمركي عبر واجهة البيانات االلكترونية

رك. يمأل الوسيط الجمركي اإلقرار الجمركي ويقدم املستندات الالزمة للتخليص الجمركي من خالل واجهة البيانات اإللكترونية إلى مكتب الجما

دفع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى متعلقة بالتخليص ا
ُ
 لجمركي عبر واجهة البيانات اإللكترونية. ت

مالحظة: يطلق على واجهة البيانات اإللكترونية في الكويت اسم نظام الجمارك. وملزيد من املعلومات عن نظام الجمارك، ُيرجى من 

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه: ِّ
 املصد 

  /https://cs.kgac.gov.kw 

 

 املرحلة الثالثة: الوصول عند منفذ الجمارك الحدودي 

تصل شركة النقل إلى منفذ الجمارك الحدودي في الكويت، وتقدم بيان الشحنة على الفور عند وصولها مع جميع الوثائق األصلية املطلوبة 

 إلتمام التخليص الجمركي. 

 

 الجمركي في املنفذ الجمركي للمعبر الحدودي ودفع الرسوماملرحلة الرابعة: التخليص 

 بعد أن يكمل الوسيط الجمركي ملء البيان الجمركي، يقوم مدقق الجمارك بمراجعة الوثائق املقدمة، والتأكد من إكمال ملء البيان الجمركي

فحص البضائع في منفذ ال
ُ
جمارك للتأكد من البيانات التي أدلى بها املستورد في بيانه وصحة الوثائق املقدمة. بعد إتمام تقييم الوثائق بنجاح، ت

 الجمركي وللتأكد من مطابقة املنتج املستورد.

 

 املرحلة الخامسة: الخدمات اللوجستية والنقل

توردة إلى يمكن استخدامه لنقل البضائع املس إخطار بوابة الخروجبعد إتمام الفحص بنجاح، يجري تخليص البضائع جمركًيا ويصدر النظام 

 الكويت. 

 

 املرحلة الخامسة: العميل/املستورد

 يتم استالم البضائع املستوردة من قبل املستورد / العميل.
 

 

 

 

 

 

 

https://cs.kgac.gov.kw/
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  28عملية االستيراد الشاملة عبر املوانئ البحرية 7.2

 

 االستيراد الشاملة عبر املوانئ البحرية:  عملية 2الشكل 
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$ 

1 2 3 

4 5 6 

 شكل توضيحي لعملية االستيراد عبر املوانئ البحرية

 إجراءات ما قبل
 االستيراد

 

تسجيل اإلقرار الجمركي عبر 
واجهة البيانات االلكترونية 

 ودفع الرسوم

 وصول السفن
 

 العميل/املستورد 
 

 التخليص الجمركي 
 في امليناء

الخدمات اللوجستية 
 والنقل 

 

 زول
 دوين

 مرحلة اإلجراءات= 
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 2930عملية التخليص الجمركي 7.3

 

 عملية التخليص الجمركي :3الشكل 

 املرحلة األولى: قبل تسجيل اإلقرار الجمركي

ويمكن للمصدرين السعوديين االطالع يجب تسجيل املستورد لدى وزارة التجارة والصناعة في الكويت والحصول على رخصة تجارية.  .1

 على مزيد من املعلومات من خالل الرابط املوضح أدناه:

 https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/eServices/MOCI/CompanLLicenseRequest.aspx 

وفور استخراج الرخصة التجارية، يجب أن يحصل املستورد على رخصة استيراد من وزارة التجارة والصناعة. وعالوة على ذلك، يجب  .2

 تخضع لتنظيم خاص.أن يحصل املستورد على تصريح خاص الستيراد املنتجات التي 

 يجب أن تقدم شركة النقل بيان الشحنة إلى هيئة الجمارك عبر واجهة البيانات اإللكترونية لنظام الجمارك. .3

ا جمركًيا إلتمام عملية التخليص الجمركي للبضائع املستوردة. .4
ً
 على املستورد أن ُيعّين وسيط

                                                           
 جمارك الكويت 29

 قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي 30

 مرحلة اإلجراءات= 

 شكل توضيحي لإلجراءات الجمركية 

قبل تسجيل اإلقرار 
 الجمركي

 تسجيل اإلقرار الجمركي عبر واجهة 
 البيانات اإللكترونية ودفع الرسوم

 

 الوثائقيجري تقييم 

 فحص البضائع املستوردة يتم تخليص البضائع
 

1 2 3 

4 5 

$ 

https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/eServices/MOCI/CompanLLicenseRequest.aspx


 

 
25 

 رد للتخليص الجمركي للبضائع املستوردة.يحصل الوسيط الجمركي على جميع الوثائق املطلوبة من املستو  .5

 

 املرحلة الثانية: تسجيل اإلقرار الجمركي عبر واجهة البيانات االلكترونية ودفع الرسوم

 جميع املعلومات الالزمة والوصف الفني للبضائع إلى  .1
ً
يقدم املستورد/ الوسيط الجمركي اإلقرار الجمركي )نموذج البيان الجمركي( شامال

 الجمارك إلكترونًيا عبر واجهة البيانات اإللكترونية لنظام الجمارك.مكتب 

 يدفع املستورد أو وكيل التخليص الجمركي الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم إلى هيئة الجمارك عبر واجهة البيانات اإللكترونية. .2

 

 املرحلة الثالثة: تقييم الوثائق  

التعريفات الجمركية والرسوم، يقدم املستورد جميع الوثائق الالزمة ملوظف التخليص الجمركي في منفذ بعد تقديم اإلقرار الجمركي ودفع  .1

 الجمارك.

 ُيقّيم املدقق الجمركي معلومات اإلقرار والوثائق املقدمة. .2

ر على حالة اإلقرار بال .3  لون األحمر في نظام الجمارك.بعد إتمام التقييم بنجاح، يقوم املدقق الجمركي باعتماد البيان الجمركي، وُيؤش 

 يصدر رقم للبيان الجمركي املقدم. .4

 

 املرحلة الرابعة: فحص البضائع املستوردة

من أجل الفحص الجمركي، يمأل الوسيط الجمركي نموذج الطلب، ويقدم جميع الوثائق ذات الصلة ويدفع الرسوم. ويمكن للمصدرين  .1

 فحص البضائع في الكويت من خالل الرابط املوضح أدناه:السعوديين االطالع على مزيد من املعلومات عن 

 https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/Services/CUSTOMS/ApplyForGoodsInspection.aspx 

 ة النقل الحاوية إلى مكان الفحص.تنقل شرك .2

 تفحص سلطات الجمارك البضائع املستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.  .3

 تؤخذ عينات من املنتجات إلجراء تحليل معملي للبضائع املستوردة. .4

 

 املرحلة الخامسة: يتم تخليص البضائع املستوردة

 صدر النظام إشعار بوابة خروج إلنهاء عمل منفذ الجمارك.املستوردة. يُ بعد إتمام التقييم بنجاح، تفرج الجمارك عن البضائع 
 

 31وقت االنتظار وتكلفة إجراءات االستيراد الشاملة 7.4

 أدناه: 9الجدول وفًقا للبنك الدولي، فإن املدة املستغرقة وتكلفة االستيراد لشحنات البضائع القياسية هي على النحو الوارد في 

 وقت االنتظار والتكلفة :9الجدول 

رقم 

 مسلسل
 إجراء االستيراد

 وقت االنتظار

 )ساعات(

 التكلفة

 )ريال سعودي(

 1.250 120 إعداد الوثائق 1

 2.430 215 واملعاينةالتخليص الجمركي  2

 3.680 335                                        اإلجمالي:  

                                                           
 ممارسة أنشطة األعمال 31

https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/Services/CUSTOMS/ApplyForGoodsInspection.aspx
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 وثائق االستيراد الرئيسية 8

  32جدول موجز لوثائق االستيراد الرئيسية 8.1

 وثائق إلزامية 8.1.1

 هناك ثماني وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى الكويت.

 

 الوثائق اإللزامية لالستيراد :10الجدول 

 الوثيقة #
يتم الحصول 

 عليها من

يتم تقديمها 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

بيان شحن 

شاحنة/ 

 بوليصة الشحن

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك شركة الشحن

ر فاتورة تجارية  2 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك املصّدِّ

 شهادة املنشأ  3

وزارة التجارة 

واالستثمار في 

اململكة العربية 

 السعودية

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك

ر قائمة التعبئة 4 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك املصّدِّ

5 

نموذج البيان 

الجمركي 

 لالستيراد

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك الجمارك

6 
بيان حمولة 

 البضائع 
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك شركة الشحن

7 

الرخصة 

التجارية، 

وترخيص 

 االستيراد

وزارة التجارة 

والصناعة في 

 الكويت

✓ ✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك الجمارك بيان إحصائي 8

 مالحظة:

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

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

 املنسوجات – 9األدوية,  -8

 

 

                                                           
 جمارك الكويت 32
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 وثائق إضافية 8.1.2

 ما ُيطلب عدد من الوثائق اإلضافية للتخليص الجمركي ملنتجات معينة، وتفاصيل تلك الوثائق مبين
ً
 :أدناه 11 الجدول في  ةعادة

 وثائق االستيراد اإلضافية :11 الجدول 

 الوثيقة #
يتم الحصول عليها 

 من

يتم تقديمها 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

✓ الجمارك هيئة إسالمية شهادة الذبح الحالل 1

2 
شهادة الصحة/ 

 الحجر الزراعي

الهيئة التنظيمية في 

 املنشأ
✓ الجمارك

3 
املنتجات شهادة 

 الدوائية

السلطات املعنية في 

 دولة املنشأ
✓ الجمارك

ر شهادة التحليل 4 ✓  املصّدِّ

ر شهادة املالئمة 5 ✓  املصّدِّ

6 

شهادة اعتماد 

ممارسات التصنيع 

 الجيد

✓ الجمارك السلطات املعنية

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك البنك الضمان البنكي 7

 مالحظة:

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

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

 املنسوجات – 9األدوية,  -8

 

 نظرة عامة عن الوثائق 8.2

 بوليصة الشحن/ بيان شحن شاحنة 8.2.1

 ،33بمثابة تكون  بوليصة الشحن على نحو تعريفها من قبل مركز التجارة العاملي

 يقر ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة، وتكون بمثابة دليل على عقد النقل. إيصال، حيث •

مستند ملكية قابل للتحويل، حيث يتم تسليم البضائع عن طريق تسليم بوليصة الشحن، شريطة أن تكون الشحنة قد نقلت  •

 ."بصورة مقبولة"، وإجراء جميع التصديقات التالية بصورة صحيحة

 ن في حاالت االستيراد عن طريق البحر، ويجب تقديم بيان شحن الشاحنة في حاالت االستيراد بًرا.يجب تقديم بوليصة شح •

                                                           
  مركز التجارة العاملي 33
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 بوليصة شحن بحري  :4الشكل 

 

 بيان شحن شاحنة :5الشكل 

  34فاتورة تجارية 8.2.2

ستخدم هذه الفواتير غالًبا في التجارة الخارجية، الفاتورة التجارية هي فاتورة صادرة مقابل شراء 
ُ
البضائع، والتي يعطيها البائع للمشتري. وت

  وذلك ألنها تسمح للحكومات بتحديد القيمة الفعلية للبضاعة عندما يجري تقييمها لتقدير الرسوم الجمركية.

 نموذج الفاتورة :6الشكل 

                                                           
  ارامكس 34
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 35شهادة املنشأ 8.2.3

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

 وتجهيزها بالكامل في بلد معين. 

 

 

 شهادة املنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي :7الشكل 

 قائمة التعبئة 8.2.4

. وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن تاريخ الشحن، والبائع، واملشتري، والشاحن، ةالتعبئة معلومات مفصلة عن الشحنتوفر قائمة 

 
ً
 أو كرتونً ورقم الفاتورة، ونوع الطرد إن كان صندوق

ً
، وطريقة النقل، والناقل، وتتضمن أيًضا الكمية، والوصف، وعدد اا أو قفًصا أو برميال

  36وإجمالي الوزن الصافي والقائم )بالكيلوجرامات(، وعالمات الطرود، واألبعاد.الطرود، 

 

                                                           
  غرفة التجارة الدولية35

  ارامكس 36
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 قائمة التعبئة :8الشكل 

 37بيان الحمولة 8.2.5

الشحنة، بيان الحمولة هو وثيقة تحتوي على بيانات هامة الزمة إلصدار فاتورة خدمات الشحن، وتتضمن إقرار بأن شركة الشحن قد تسلمت 

 وتكون بمثابة دليل على عقد النقل. ويتعين تقديمها إلى جمارك الكويت عند دخول الشاحنة إلى الحدود البرية.

 

 بيان الحمولة :9الشكل 

 نموذج البيان الجمركي لالستيراد 8.2.6

 38املستوردة التي يلزم دفع رسوم مقابلها.نموذج البيان الجمركي لالستيراد هو بيان يتضمن تفاصيل عن البضائع 

 39بيان إحصائي 8.2.7

لة ُيستخدم البيان اإلحصائي لبيان البضائع املستوردة لالستهالك املحلي من دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي أو عند نقلها إلى دو 

 أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.

                                                           
  مورد الشحن وأسعار الشحن37

  قاموس األعمال 38

  دبي التجارية 39
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 ترخيص االستيراد 8.2.8

 40للمستورد عند استيراد منتجات معينة إلى الكويت.  ويلزم هذا الترخيص ألغراض التخليص الجمركي.يصدر ترخيص االستيراد 

 شهادة الذبح الحالل/ شهادة حالل 8.2.9

 . 41تصدر شهادة حالل من السلطة املختصة لتأكيد أنه تم التحقق من منتج معين وتبين مطابقته للشريعة اإلسالمية

 

 : شهادة حالل10الشكل 

 شهادة الصحة /الحجر الزراعيشهادة  8.2.10

حماية  عن منظمة الحجر الزراعيالغرض من شهادة الصحة هو حماية صحة االنسان وسالمته وإبقاء التجارة الدولية تحت السيطرة. تصدر شهادة 

 . 42املحلية  الحجر الزراعيالنباتات في بلد التصدير إلى منظمة حماية النباتات في بلد االستيراد لتأكيد استيفاء املنتج ملتطلبات 

    43املنتجات الدوائيةشهادة  8.2.11

العاملية. وتقدم عند تعليق ترخيص " لإلشهاد بأن املنتج يطابق جميع املتطلبات املحددة من منظمة الصحة املنتجات الدوائيةتصدر "شهادة 

 منتجات معينة، وتفوض استيراد وبيع هذه املنتجات أو تجديد الرخصة أو تمديدها او تعديلها أو مراجعتها.

 شهادة املالئمة 8.2.12

 .44للمتطلبات املحددة الدوائيتؤكد شهادة املالئمة امتثال املنتج 

                                                           
  حكومة جنوب أفريقيا  40

  شهادة حالل في أوروبا 41

  حكومة كندا 42

  إدارة الغذاء والدواء 43

  باتشيم 44
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 شهادة التحليل 8.2.13

 45ج يطابق جميع املواصفات أو املتطلبات الخاصة بالدولة.تصدر شهادة التحليل لإلشهاد بأن املنت

 شهادة اعتماد ممارسات التصنيع الجيد 8.2.14

 46تؤكد شهادة اعتماد ممارسات التصنيع الجيد أن املنتجات مصّنعة ومنظمة وفًقا ملعايير الجودة.

 الضمان البنكي 8.2.15

 47فعاته املالية من املستورد.لتعزيز التجارة الدولية، يقدم البنك تعهًدا لضمان حصول املصدر على د

 

 الضمان البنكي :11الشكل 

 الهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في االستيراد: 9

  جدول موجز للهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في عملية االستيراد: 9.1

ملخص لهذه الكيانات أو الهيئات إلى جانب أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها تشارك عدة هيئات حكومة في عملية االستيراد في الكويت، وثمة 

 أدناه: 12الجدول  اإللكترونية في

 الحكومية الرئيسية املنخرطة في االستيرادالهيئات  :12الجدول 

 املوقع اإللكتروني الدور  الهيئات الحكومية الرئيسية

 وزارة التجارة والصناعة
مسؤولة عن تسهيل وتنظيم التجارة وإصدار  •

 تراخيص االستيراد والرخص التجارية

http://www.moci.gov

 /.kw 

 اإلدارة العامة للجمارك في الكويت
مسؤولة عن تنظيم سياسات الجمارك والتجارة  •

 وتخليص البضائع املستوردة

https://www.customs

 /.gov.kw 

 بنك الكويت املركزي 
مسؤول عن تنظيم املؤسسات املالية في الدولة  •

 والرقابة على األعمال املصرفية 

http://www.cbk.gov.k

 w/en/index.jsp 

                                                           
  سيجما الدريش 45

  الجمعية الدولية للهندسة الصيدالنية 46

 إدارة الشؤون املالية اإللكترونية 47

http://www.moci.gov.kw/
http://www.moci.gov.kw/
https://www.customs.gov.kw/
https://www.customs.gov.kw/
http://www.cbk.gov.kw/en/index.jsp
http://www.cbk.gov.kw/en/index.jsp
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 مؤسسة املوانئ الكويتية
مسؤولة عن تنظيم املوانئ وتطويرها وإدارتها  •

 وتحسينها

http://www.kpa.gov.

 /kw 

 اإلدارة العامة للطيران املدني
مسؤولة عن تنظيم املطارات وتطويرها وإدارتها  •

 وتحسينها

https://www.dgca.go

 /v.kw/en/travellers 

  الرئيسية املنخرطة في استيراد كافة أنواع املنتجات الهيئات الحكومية 9.2

وثمة قائمة  حسب نوع الصناعة أو املنتجات.ب هناك عدد من الكيانات أو الهيئات الحكومية األخرى املنخرطة في عملية االستيراد في الكويت

لية تشمل كيانات أو هيئات رئيسية إلى جانب معلومات عنها، مثل أنواع الصناعة/ املنتجات التي تخدمها تلك الكيانات والهيئات ودورها في عم

 :أدناه 13الجدول االستيراد واملوقع اإللكتروني الخاص بكل منها، في 

 الهيئات الحكومية الرئيسية ملنتجات محددة :13الجدول 

 املوقع اإللكتروني الوظيفة/ الدور  املنتج/ الصناعة الهيئة الحكومية

 منتجات األغذية واألدوية وزارة الصحة
الستيراد مسؤولة عن إصدار تصاريح  •

 املنتجات

https://www.moh.

 gov.kw/en 

الهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة 

 السمكية

املنتجات الغذائية 

 الحيوانية

مسؤولة عن إصدار التصاريح الالزمة  •

 الستيراد املنتجات الغذائية

http://www.paaf.g

 /ov.kw 

 املنتجات الكيميائية الهيئة العامة للبيئة
مسؤولة عن إصدار التصاريح الالزمة  •

 الستيراد املنتجات الكيميائية

https://epa.org.kw/

index.php?&langua

 ge=e 

 جميع املنتجات للصناعةالهيئة العامة 
مسؤولة عن إعداد اللوائح وتقييمات  •

 املطابقة، ومراجعتها، ونشرها

https://www.pai.go

v.kw 

لدول  املقاييسهيئة 

مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية

 مسؤولة عن وضع املعايير وإصدار اللوائح • جميع املنتجات
https://www.gso.or

 /website-g.sa/gso 

  الكويت –هيئات املعايير الرئيسية وإجراءات االعتماد التي تطبقها  10

ا للمنتجات 10.1
ً
 هيئات املعايير وفق

يتعين على املصدرين السعوديين في الصناعات التسعة املحددة من هيئة تنمية الصادرات السعودية استخراج شهادات للمنتجات املصدرة إلى 

 :التالي 14الجدول الكويت من هيئات املعايير املبينة في 

 هيئات املعايير الرئيسية :14الجدول 

رقم 

مس

 لسل

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

 االلكتروني

http://www.kpa.gov.kw/
http://www.kpa.gov.kw/
https://www.dgca.gov.kw/en/travellers/
https://www.dgca.gov.kw/en/travellers/
https://www.moh.gov.kw/en
https://www.moh.gov.kw/en
http://www.paaf.gov.kw/
http://www.paaf.gov.kw/
https://epa.org.kw/index.php?&amp;amp;language=e
https://epa.org.kw/index.php?&amp;amp;language=e
https://epa.org.kw/index.php?&amp;amp;language=e
https://www.pai.gov.kw/
https://www.pai.gov.kw/
https://www.gso.org.sa/gso-website/
https://www.gso.org.sa/gso-website/
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1 
لدول مجلس  املقاييسهيئة 

 التعاون لدول الخليج العربية
✓✓✓✓✓✓✓✓✓

http://www.gso.org

 /.sa 

✓✓✓✓✓✓✓ الهيئة العامة للصناعة 2

https://www.pai.go

v.kw/web/pai 

✓✓ وزارة الصحة 3

https://www.moh.g

 /ov.kw 

 مالحظة:

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

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

 املنسوجات – 9األدوية,  -8

 

 48الهيئة العامة للصناعة 10.2

بوصفها الهيئة الوحيدة املعنية بإعداد وتطبيق معايير  128/1977تأسست الهيئة العامة للصناعة بموجب قانون توحيد املقاييس رقم 

ص عالمة املنتجات املختلفة. إدارة املواصفات واملقاييس التابعة للهيئة العامة للصناعة هي الجهة املسؤولة عن تطوير املعايير املحلية، وترخي

دة، وإصدار شهادات املطابقة للمنتجات املحلية واملستوردة. ويجب أن تكون املنتجات املستوردة أو املنتجة محلًيا مطابقة للمعايير الجو 

جات الكويتية. وتخضع املنتجات لالختبار من خالل شهادة نظام ضمان املطابقة الكويتي للمنتجات املستوردة، أو عالمة الجودة الكويتية للمنت

 جة محلًيا. املنت

قييم وبالنسبة للمستوردين الدائمين، يمكن ألي منهم طلب استخراج تقرير تقييم فني أو شهادة تقييم فني. تخضع املنتجات املرفق معها تقرير ت

 فني أو شهادة تقييم فني إلجراءات فحص بسيطة على الحدود الكويتية. ويمكن للمصدرين السعوديين الحصول على معلومات عن جهات

 من خالل الروابط املوضحة أدناه: االتصال بهااالعتماد، ومواقعها، وبيانات 

  /locations/middle_east/saudi_arabia-http://www.bureauveritas.com/home/worldwide –مكتب فيريتاس 

  /arabia-http://www.intertek.com/contact/ema/saudi –انترتك 

  sued.de/company/locations/middleeast_africa/saudi_arabia-https://www.tuev –تي يو في اس يو دي 

 

 

 

 

                                                           
 الهيئة العامة للصناعة، الكويت 48

http://www.gso.org.sa/
http://www.gso.org.sa/
https://www.pai.gov.kw/web/pai
https://www.pai.gov.kw/web/pai
https://www.moh.gov.kw/
https://www.moh.gov.kw/
http://www.bureauveritas.com/home/worldwide-locations/middle_east/saudi_arabia/
http://www.intertek.com/contact/ema/saudi-arabia/
https://www.tuev-sued.de/company/locations/middleeast_africa/saudi_arabia
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 49عملية الحصول على شهادة املطابقة 10.2.1

 عملية الحصول على شهادة املطابقة: أدناه  12 الشكليبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة األولى: 

ر السعودي االتصال بأحد هيئات الفحص املعتمدة املذكورة أعاله إلتمام عملية املطابقة، .1  يجب على املصّدِّ

ويجب على املصدر السعودي تقديم الوثائق ذات الصلة الستخراج شهادة املطابقة. ويجب أن تحتوي الوثائق املقدمة على بيان تفصيلي  .2

 . لدول مجلس التعاون الخليجي املقاييسهيئة للمنتج، مع إثبات مطابقة املنتج للمعايير الكويتية/ معايير 

 ادة املنتج.يدفع املصدر السعودي رسوم الحصول على شه .3

                                                           
 تي يو في اس يو دي 49

 عملية توضيحية لنظام ضمان املطابقة الكويتي :12الشكل 

$ 

 مرحلة اإلجراءات= 

 وفحص املنتجاتاالختبار  تقييم الطلب  نموذج الطلب ودفع الرسوم 

 فحص الشحنة إصدار تقرير التقييم الفني
 

 إصدار تقرير الفحص الفني

1 2 3 

4 5 6 

 عملية توضيحية لنظام ضمان املطابقة الكويتي
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 املرحلة الثانية: 

 يجري تقييم نموذج الطلب املقدم والوثائق ذات الصلة للتحقق من كمالها وقبولها من جهة فحص معتمدة. .1

 وبعد القبول، يتم مراجعة الوثائق املقدمة إلثبات املطابقة من قبل جهات الفحص املعتمدة. .2

 

 املرحلة الثالثة: 

 بنجاح، ترسل السلطات العينات املقدمة الختبارها في املعمل.بعد إتمام تقييم الوثيقة  .1

 في معمل معتمد لدى الهيئة. -وفًقا للمواصفات الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة-ويجري اختبار عينات املنتجات  .2

رفق نتيجة اختبار العينة ضمن التقرير. .3
ُ
 ت

 

 املرحلة الرابعة: 

 تج في منصة الشحن اآلمن ويصدر إشعار تسجيل وشهادة تقرير التقييم الفني ملقدم الطلب.بعد إتمام التقييم بنجاح، ُيسّجل املن .1

 

 املرحلة الخامسة: 

 قبل التصدير، يجب فحص الشحنة من قبل ممثلين عن جهة الفحص املعتمدة. .1

املصدرة من نفس العينة ويمكن تحميل املنتجات في حضور السلطة التي تتأكد من استيفاء متطلبات املنتجات، وأن املنتجات  .2

 املرسلة لالختبار.

 وتتأكد السلطات من مطابقة وثائق الشحن مع وثائق املنتج. .3

 

 املرحلة السادسة: 

صدر جهة الفحص املعتمدة تقرير الفحص الفني الذي ُيقدم إلى الهيئة العامة للصناعة في الكويت  .1
ُ
بعد إتمام التقييم بنجاح، ت

 إلجراء تخليص جمركي للمنتج. 

 

 50الوثائق الرئيسية املطلوبة 10.2.2

 تتمثل الوثائق الرئيسية الالزمة للحصول على شهادة مطابقة فيما يلي:

 طلب نموذج الشهادة بعد تعبئته .1

 بيان التصنيع .2

 تقارير االختبار .3

 تقرير الفحص .4

 الفواتير .5

 الوثائق األخرى التي تفيد بمطابقة املنتج .6

 

 

 

                                                           
 مجموعة اس جي اس 50



 

 
37 

 

 51التكاليف املشمولة 10.2.3

 تقرير الفحص الفني حسب قيمة املنتج. والرسوم والفئات موضحة في الجدول الوارد أدناه:تحسب رسوم استخراج 

رقم 

 مسلسل
 الرسوم )ريال سعودي( قيمة الشحنة )دوالر أمريكي(

1 0 – 60,000 1,020 

2 60,000 – 200,000 
عند التسليم على ظهر )% من قيمة فوب 0.4

 (1,020)بحد أدنى  املركب(

 % من قيمة فوب0.25+  3,000 1,000,000 – 200,000 3

 % من قيمة فوب0.10+  10,500 1,000,000أكثر من  4

 

 52إدارة الرقابة على الغذاء والدواء 10.3

إدارة إدارة الرقابة على الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة هي الجهة املنوطة بتنظيم منتجات الدواء في الكويت ومراقبة جودتها. وتتأكد 

 ويت.الرقابة على الغذاء والدواء من التزام املنتجات املستوردة باملتطلبات الالزمة، وتصدر التراخيص الالزمة لتداول الدواء بحرية في الك

  53عملية تسجيل األدوية 10.3.1

 أدناه شرح عملية تسجيل األدوية في الكويت: 13الشكل فيما يلي في 

 

 54املرحلة األولى: 

 يجب أن يحصل املستورد على جميع الوثائق الالزمة من الشركة املصنعة لتسجيل املنتج املصنع. .1

 ويجب تقديم دليل مناسب للتأكد من إنتاج الدواء وفًقا ملمارسات التصنيع الجيد، .2

 معلومات عن األجهزة املستخدمة في اإلنتاج، وخطوط اإلنتاج، واملنتجات املستخدمة، وجودة املواد الخام املستخدمة.أي يجب ذكر  .3

 يقدم املستورد نموذج الطلب وجميع الوثائق أو امللف الرئيس ي ملوقع التصنيع )املذكور( إلى إدارة الرقابة على الغذاء والدواء. .4

 .التصنيعيدفع املستورد رسوم تسجيل وحدة  .5

ويجب تصديق الوثائق املقدمة من غرفة التجارة العربية في السعودية. ويمكن للمصدرين السعوديين االطالع على قائمة غرف  .6

 التجارة العربية على الرابط املوضح أدناه:

 countries-http://www.arabchamber.com/arab 

                                                           
 مكتب فيريتاس 51

 وزارة الصحة  52

 وزارة الصحة 53

 وزارة الصحة 54

http://www.arabchamber.com/arab-countries
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  املرحلة الثانية:

قّيم السلطات الوثائق املقدمة، وعند إتمام التقييم بنجاح، يتم تسجيل وحدة التصنيع.
ُ
 ت

 

 املرحلة الثالثة: 

صّدر السعودي على شهادة املنتج  .1
ُ
 في اململكة العربية السعودية.ن تكون مصدقة من وزارة الصحة أعلى  الدوائييجب أن يحصل امل

 يقدم املستورد نموذج الطلب وجميع الوثائق وعينة منتجات الدواء إلى إدارة الرقابة على الغذاء والدواء. .2

 

 املرحلة الرابعة: 

 تقوم السلطات بتقييم الطلب املقدم والوثائق لفهم ظروف الدراسة الخاصة باملنتج. .1

 على ثالث دفعات لضمان فعالية منتجات الدواء وكفاءتها.ويتم اختبار عينات الدواء معملًيا  .2

 

 املرحلة الخامسة: 

 بعد إتمام التقييم بنجاح، يتم اعتماد منتج الدواء وإصدار رخصة ملقدم الطلب.  .1

 أشهر من تاريخ انتهاء سريانها. 3ويجب تجديد رخصة الدواء الصادرة قبل  .2

 عملية تسجيل األدوية :13الشكل 

 مرحلة اإلجراءات= 

 رسم توضيحي لعملية تسجيل األدوية

 تم تقديم نموذج الطلب  تقديم نموذج الطلب
 
 

 فحص الوثائق والبضائع
 

 تسجيل الدواء
 

 تسجيل وحدة التصنيع
 
 

1 2 3 

4 5 
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 الوثائق الرئيسية املطلوبة 10.3.2

 ملطلوبة لتسجيل وحدة التصنيع هي كما يلي:الوثائق الرئيسية ا

 .خطاب تعيين رسمي صادر من الشركة .1

 رخصة تصنيع من دولة املنشأ .2

 ممارسات التصنيع الجيد .3

a.  تاريخ الشركة 

b.  مخطط ملوقع وحدة التصنيع 

c. املبيعات الكلية خالل السنوات الثالث األخيرة 

d. مراقبة الجودة وإدارة الجودة 

e.  والدول التي تصدر إليها املنتجاتقائمة باملنتجات املصنعة 

f.  إدارة الغذاء والدواء، أو وكالة األدوية األوروبية، أو دول مجلس التعاون الخليجي، أو أي موافقات عاملية معترف بها حصلت

 .عليها الشركة. وما إلى ذلك

 الوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل الدواء هي كما يلي:

a.  معتمدة دوائيشهادة منتج 

b.  رسمية بالسعر في اململكة العربية السعوديةشهادة 

c. شهادة التركيب 

d. مواصفات املواد الخام 

e. شهادة مالئمة 

f. مصدر توريد املكونات الفعالة وغير الفعالة 

g. مواصفات املنتج النهائي ومعاييره 

h. سجالت تصنيع الحزمة 

i. شهادة التحليل 

 

 تكلفة االنتظار 10.3.3

 االنتظار الستخرج ترخيص الدواءتكلفة  :15الجدول 

 الرسوم )ريال سعودي( الفئة رقم مسلسل

 3,100 تسجيل وحدة تصنيع 1

 

  5556عملية تخليص املنتجات الغذائية في الكويت 10.4

لدول مجلس يفرج عن املنتجات الغذائية املستوردة في الكويت وفًقا للقواعد واللوائح املنصوص عليها في "دليل إجراءات استيراد األغذية 

يجي. العملية التوضيحية لإلفراج عن األغذية في الكويت لالتعاون الخليجي"، الذي وضعته لجنة سالمة األغذية في دول مجلس التعاون الخ

 :التالي  :14الشكل موضحة في 

                                                           
  دليل دول مجلس التعاون الخليجي للرقابة على األغذية املستوردة 55

 وزارة الزراعة األمريكية 56
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 املرحلة األولى: 

يحصل املستورد على جميع الوثائق الالزمة لعملية اإلفراج عن األغذية من املصدر السعودي. ويجب أن يحصل املصدر السعودي على شهادة 

 الحالل وأن يصدقها من السفارة الكويتية في الرياض أو جدة في اململكة العربية السعودية.الذبح 

 

 املرحلة الثانية: 

 يمأل املستورد نموذج البيان الجمركي عبر اإلنترنت ويقدم جميع الوثائق الالزمة إلى الجمارك عبر واجهة البيانات اإللكترونية. .1

 الالزمة لعملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية إلى سلطات الجمارك.يقدم املستورد الوثائق والشهادات  .2

 ويجب أن تكون شهادات الصحة املقدمة للتخليص الجمركي متوافقة مع متطلبات دول مجلس التعاون الخليجي. .3

ملعلومات عن تقييمات الصحة وشهادات مالحظة: يجب إصدار جميع الوثائق أو اعتمادها من قبل السلطات املعنية في دولة املنشأ. وملزيد من ا

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه: )من صفحة   (23إلى صفحة  18الحالل، ُيرجى من املصّدِّ

 https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/3599 

 

 

 عملية اإلفراج عن األغذية املستوردة :14الشكل 

يستوفي املستورد الشروط 
 املسبقة

 

ملء املستورد للبيان الجمركي 
 وتقديم الوثائق

 

 تراجع السلطات الوثائق 
 

 فحص مادي للبضائع

 مرحلة اإلجراءات= 

✓ 

 تخليص البضائع تحليل معملي

 شكل توضيحي لعملية اإلفراج عن األغذية في منفذ الجمارك

3 2 1 

6 5 4 

https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/3599
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 املرحلة الثالثة: 

ف املنتجات الغذائية املستوردة على أنها  .1 صن 
ُ
ذات مخاطر محتملة عالية أو متوسطة أو منخفضة على صحة البشر، ووفًقا لذلك   ت

 يتم تحديد نوع الفحص من قبل السلطات املختصة.

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:  التي تم النظر فيهاعوامل الملزيد من املعلومات عن  .2  وتقييم املخاطر، يمكن للمصّدِّ

  https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/3599( 16إلى صفحة  13)من صفحة 

قّيم السلطات نموذج الطلب املقدم وال .3
ُ
 شهادات والوثائق وتتحقق من صحتها. ت

 

 املرحلة الرابعة:  

لدول مجلس  املقاييسهيئة تفحص السلطات املنتجات الغذائية مادًيا وتقدر نسبة مطابقة املنتجات الغذائية مع املعايير املحلية/ معايير 

 سريري، إن لزم األمر. وتجمع نتائج الفحص املادي.. يجوز للسلطات جمع عينات من املنتجات املستوردة إلجراء تحليل التعاون الخليجي

 

 املرحلة الخامسة:  

جمع نتائج التحليالت املعملية للتحقق منها وإلجراء
ُ
رسل عينة املنتجات الغذائية املستوردة لتحليلها معملًيا في معمل معترف به. وت

ُ
 تحليل آخر.  ت

 

 املرحلة السادسة:  

ذية، يجري تحليل النتائج املوثقة. إذا أثبتت النتائج مطابقة املنتجات الغذائية، يتم اعتماد نموذج الطلب والتوقيع عليه من قبل مفتش األغ

 وتفرج الجمارك عن املنتجات الغذائية املستوردة. 

 

 الوثائق الرئيسية املطلوبة 10.4.1

 هي كما يلي: الوثائق الرئيسية املطلوبة الستيراد املنتجات الغذائية

 قائمة التعبئة .1

 بوليصة الشحن .2

 شهادة املنشأ .3

 فاتورة تجارية .4

 شهادة الذبح الحالل .5

 شهادة الصحة .6

 

 وقت االنتظار 10.4.2

بصفة عامة، قد يستغرق التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية من يومين إلى ثالثة أيام، ولكن قد تطول هذه املدة لتصل إلى عشرة أيام، 

 إلى ذلك.حسب نوع االختبار وما 

https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/3599
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 الكويت -لوائح التعبئة ووضع امللصقات التعريفية 11

 الصناعات العامة 11.1

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.1.1

لدول مجلس التعاون الخليجي لوائح وضع امللصقات التعريفية الستيراد املنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وطبقت  املقاييستضع هيئة 

لدول مجلس  املقاييسلدول مجلس التعاون الخليجي. ملزيد من املعلومات حول هيئة  املقاييسالكويت لوائح وضع امللصقات التعريفية لهيئة 

 ى زيارة الرابط أدناه:التعاون الخليجي، ُيرج

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

 الهيئة املنظمة للصناعات العامة هي الهيئة العامة للصناعة في الكويت.

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه:   وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية، ُيرجى من املصّدِّ

 https://www.pai.gov.kw/web/pai 

 

 صناعة األغذية 11.2

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.2.1

لدول مجلس التعاون الخليجي املنتجات الغذائية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتضع معاييًرا لوضع امللصقات  املقاييستنظم هيئة 

 لدول مجلس التعاون الخليجي، ُيرجى زيارة الرابط أدناه: املقاييسالتعريفية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ملزيد من املعلومات حول هيئة 

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

 57متطلبات وضع امللصقات التعريفية 11.2.2

 أدناه: 16الجدول متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية مبينة في 

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية :16الجدول 

رقم 

 مسلسل
 املعلومات املطلوبة الفئة

 متطلبات اللغة

  اسم املنتج والعالمة التجارية 1

يجب أن تكون 

امللصقات 

التعريفية 

باللغتين العربية 

 واإلنجليزية.

 بترتيب تنازلي حسب الكمية اإلضافاتاملكونات و  2

  دولة املنشأ 3

 الشركة املصنعة أو املنتج أو املوزع أو املستورد االسم والعنوان 4

 دهن بقري، أم غير ذلك أصل الدهن الحيواني 5

  الصالحيةتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء  6

 إن وجدت الغذائية اإلضافات 7

8 
تعليمات خاصة للتخزين والنقل 

 واملناولة
 

                                                           
 وزارة الزراعة األمريكية 57

http://www.gso.org.sa/
https://www.pai.gov.kw/web/pai
http://www.gso.org.sa/
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 بالوحدات املترية، أو بالحجم للسوائل املحتوى الصافي  9

 صناعة األدوية 11.3

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.3.1

ُيرجى من تنظم صناعة األدوية إدارة الرقابة على الغذاء والدواء في الكويت التابعة لوزارة الصحة. وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية، 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه:   املصّدِّ

 https://www.moh.gov.kw/en 

 58واللوائحالقوانين  11.3.2

 أدناه: 17الجدول ة مبينة في دوائيمتطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات ال

 على األدويةمتطلبات وضع امللصقات التعريفية  :17الجدول 

رقم 

 مسلسل
 الوصف الفئة

متطلبات وضع 

امللصقات 

 التعريفية

 االسم، واملكونات الفعالة، وقوة األثر وحجم العبوة اسم املنتج 1

يجب أن تكون 

امللصقات 

التعريفية باللغتين 

العربية 

 واإلنجليزية.

  اسم الشركة املصنعة ودولة املنشأ 2

  رقم التشغيلة أو رقم اللوط 3

 تاريخ التصنيع 4
تعليمات االستخدام، والجرعات الفائتة، والجرعات 

 الزائدة، ومدة العالج، وطريقة التناول 

  تاريخ انتهاء الصالحية 5

  شروط التخزين 6

  اسم دستور األدوية 7

 صناعة مستحضرات التجميل 11.4

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.4.1

منتجات املستحضرات التجميلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتضع الهيئة  لدول مجلس التعاون الخليجي املقاييسهيئة تنظم 

 املعايير واللوائح الالزمة لوضع امللصقات التعريفية ملنتجات مستحضرات التجميل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

 القوانين واللوائح 11.4.2

لدول مجلس  املقاييستوضع امللصقات التعريفية على منتجات مستحضرات التجميل وفًقا للقواعد واللوائح املنصوص عليها في الئحتي هيئة 

لدول مجلس التعاون الخليجي، ُيرجى زيارة  املقاييس. ملزيد من املعلومات حول هيئة 2016: 2528ورقم  1943:2016التعاون الخليجي رقم 

 اه:الرابط أدن

                                                           
 وزارة الصحة 58

https://www.moh.gov.kw/en
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https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:724971/GSO%202528:2016?lang=en 

https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:724703/GSO%201943:2016?lang=en 

 

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية 11.4.3

 أدناه: 18متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات مستحضرات التجميل مبينة في الجدول 

 امللصقات التعريفية على مستحضرات التجميل: متطلبات وضع 18الجدول 

رقم 

 مسلسل
 الوصف الفئة

متطلبات وضع 

 امللصقات التعريفية

 اسم املنتج والعالمة التجارية االسم 1

يجب أن تكون 

امللصقات التعريفية 

باللغتين العربية 

 واإلنجليزية.

 اسم وعنوان الشركة املصنعة أي تفاصيل أخرى خاصة باالسم 2

  املنشأ دولة 3

 يتعين بيانها بوحدات مقاييس يو آي املحتوى االسمي للمنتج 4

 وضع التاريخ 5
تاريخ انتهاء الصالحية وتاريخ التصنيع 

 )الشهر/السنة(

 بيان تحذيري ومعلومات وقائية شروط االستعمال 6

  رقم التشغيلة ورمز اللوط 7

  آلية اإلنتاج 8

  قائمة املكونات 9

 

 

  

https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:724971/GSO%202528:2016?lang=en
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:724703/GSO%201943:2016?lang=en
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 قائمة املراجع 12

رقم ال

 سلسلتامل

 الروابط

1      http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kuwait 

2  environment#legal-overseas/kuwait/business-https://en.portal.santandertrade.com/establish 

3  Payment-of-Methods-https://www.stopfakes.gov/article?id=Kuwait 

4  environment#legal-overseas/kuwait/business-https://en.portal.santandertrade.com/establish 

5  contracts-http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kuwait#enforcing 

6  *http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/gcc/trt_gcc.pdf 

7  *http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/gcc/trt_gcc.pdf 

8  www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview/~/media/D6C8E98EE67B472FA02B06BD2209DC99.ashx 

9  https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp358_e.htm 

10  *https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/GCC%20VAT%20Agreement.pdf 

11 *https://www3.nd.edu/~ggoertz/rei/rei880/rei880.146tt1.pdf 

12  *https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp358_e.htm 

13  https://ksm.pai.gov.kw/EN/Pages/AboutUs.aspx 

14 

-sg.org/en-http://www.gcc

 *us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Anti%20dumping/1455434033.pdf 

15  https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp358_e.htm 

16 

-sg.org/en-http://www.gcc

 us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Anti%20dumping/1455434033.pdf 

17  http://www.kpa.gov.kw/index.html 

18  us/responsibilities-aviation/about-https://www.dgca.gov.kw/en/civil 

19 /https://www.customs.gov.kw 

20  mc.com/ae-https://www.camelot 

21 /http://worldfreightrates.com 

22  /http://worldfreightrates.com 

23 *https://www.oecd.org/mena/competitiveness/36086747.pdf 

24 *http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/PoliciesAndNotices/Policies/DCP29.pdf 

25 *http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/PoliciesAndNotices/Policies/DCP29.pdf 

26  https://www.oecd.org/mena/competitiveness/36086747.pdf 

27 *https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=HighLevelWorkFlow.pdf 

28 *https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=HighLevelWorkFlow.pdf 

29 *https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=HighLevelWorkFlow.pdf 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kuwait
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/kuwait/business-environment#legal
https://www.stopfakes.gov/article?id=Kuwait-Methods-of-Payment
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/kuwait/business-environment#legal
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kuwait#enforcing-contracts
http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/gcc/trt_gcc.pdf
http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/gcc/trt_gcc.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp358_e.htm
https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/GCC%20VAT%20Agreement.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp358_e.htm
https://ksm.pai.gov.kw/EN/Pages/AboutUs.aspx
http://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Anti%20dumping/1455434033.pdf
http://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Anti%20dumping/1455434033.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp358_e.htm
http://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Anti%20dumping/1455434033.pdf
http://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Anti%20dumping/1455434033.pdf
http://www.kpa.gov.kw/index.html
https://www.dgca.gov.kw/en/civil-aviation/about-us/responsibilities
https://www.customs.gov.kw/
https://www.camelot-mc.com/ae
http://worldfreightrates.com/
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/36086747.pdf
https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=HighLevelWorkFlow.pdf
https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=HighLevelWorkFlow.pdf
https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=HighLevelWorkFlow.pdf
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30 

https://www.sharjahcustoms.gov.ae/Files/CustomsAffairs/En/GCC%20Unified%20Guide%20For%20cust

oms%20procedures.pdf 

31  borders-across-http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading 

32  https://www.customs.gov.kw/CustomsProcedures/FAQ 

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

34  https://www.aramex.com/content/uploads/104/165/44159/KW.pdf 

35 

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

/-origin 

36 https://www.aramex.com/content/uploads/104/165/44159/KW.pdf 

37  /order-delivery-a-is-http://shippingandfreightresource.com/what 

38  declaration.html-http://www.businessdictionary.com/definition/customs 

39  2?download=146:2-mirsal-clearance-cargo-http://www.dubaitrade.ae/toolbox/download/category/20 

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

41  certification-certification/halal-http://www.tmfb.net/halal 

42 

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

certificates/eng/1299872808479/1299872974262 

43  http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM052388.pdf 

44  /cep-suitability-of-affairs/certificates-support/regulatory-http://www.bachem.com/service 
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