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 إخالء مسؤولية

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

عن دول العالم. إن الغرض من هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها، ومتطلبات الوثائق، 

ك بناًء على املعلومات املتاحة. ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخص ي، وال تتحمل "الصادرات ومساهميها، وغير ذل

السعودية"  أي عواقب ناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا الدليل. وبشكل عام، فإن املعلومات املبّينة في هذا الدليل تمثل رؤية 

ما نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة. ك

 عن إجراءات وعمليات االستيراد ومتطلباته. 
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 قواعد المنشأ .1

 1قواعد المنشأ بين كينيا والسعودية 1.1

عند القيام بالشحن إلى دولة كينيا، سوف تحدد دولة منشأ البضائع حالة البضائع التجارية )الرسوم الجمركية املفروضة، وحصص 

ملعاملة أن تدعم تطبيق ا شأنهااالستيراد املطبقة، وما إلى ذلك( ال توجد في الوقت الحالي أي اتفاقيات ثنائية بين كينيا والسعودية من 

حد األدنى ملتزمة إلى ال االلتزامات كينيا أمام منظمة التجارة العاملية، فإنه اصادرات السعودية إلى كينيا. ومع ذلك، ووفًق التفضيلية على 

 رعاية على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك السعودية. األكثر بتطبيق معاملة الدول 

 التجارية القيود .2

 2القيود التجارية في كينيا 2.1

 تواجه 
ً
قيود ( و اشيوعً  الجمركية )وهو األكثر  الكثير من القيود التجارية؛ وتشمل هذه القيود الرسوم الدول التي تتاجر مع دول أخرى عادة

 عضبتعتمد لذا وأوغندا، ورواندا، وبوروندي،  كينيا عضو في االتحاد الجمركي ملجموعة شرق أفريقيا، مثل تنزانيا تعتبر غير جمركية. 

  على الشركاء التجاريين من خارج املجموعة. القيود املوجودة في كينيا على قواعد مجموعة شرق أفريقيا التي تطبق

 القيود الجمركية 2.1.1

 على الدول األكثر رعاية( قالرسوم الجمركية األساسية )هيكل الرسوم الجمركية المطب   2.1.1.1

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

  لنظام التعريفة الجمركية املوحدة ملجموعة شرق أفريقيا التي تطبق على  اتطبق الرسوم الجمركية األساسية في كينيا وفًق

 3من دول من خارج املجموعة، والتي تشمل السعودية.  الصادرات إلى منطقة مجموعة شرق أفريقيا جميع

  الجمارك على البضائع  من قيمة %25 - %0 اوح التعريفات الجمركية املوحدة ملجموعة شرق أفريقيا بين نسبةتتر

 4اللبن، والقمح، والذرة، وما إلى ذلك.  على قائمة من السلع الحساسة، مثل مرتفعةاملستوردة، وتطبق رسوم جمركية 

  ق أفريقيا، التي تم إدراجها حسب النظام املنسق للدخول إلى قائمة التعريفات الجمركية الخاصة بمجموعة شر

 املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه: يرجى منلتصنيف البضائع، 

http://www.eac.int/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=98:eac-customs-union-

common-external-tariffs-2007&catid=3:key-documents&Itemid=141 *  

تخضع الحساسة التي  البضائعمن املستند على قائمة  2الجدول . يحتوي م2012عام  في هنشر  تمالذي  املستند وتحميل

 للتعريفة الجمركية املرتفعة

                                                             
 دليل االستيراد والتصدير إلى كينيا 1
 مجموعة شرق أفريقيا  2
 كينيا دليل االستيراد والتصدير إلى 3
  2012التعريفات الخارجية املشتركة  -مجموعة شرق أفريقيا 4

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

 

http://www.eac.int/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=98:eac-customs-union-common-external-tariffs-2007&catid=3:key-documents&Itemid=141
http://www.eac.int/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=98:eac-customs-union-common-external-tariffs-2007&catid=3:key-documents&Itemid=141
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 بيان االستيراد  رسوم 2.1.1.2 

  رسوم بيان االستيراد عبارة عن ضريبة تفرض على معظم البضائع املستوردة إلى كينيا، باإلضافة إلى التعريفة الجمركية

   5املوحدة وضرائب أخرى.

  6من قيمة تكلفة وتأمين ورسوم شحن البضائع املستوردة. %2.25بيان االستيراد بمعدل تفرض رسوم  

 ضريبة القيمة المضافة  2.1.1.3

  تفرض ضريبة القيمة املضافة على الواردات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في كينيا، وكذلك على السلع

  7والخدمات املحلية الخاضعة للضريبة.

 رسوم ضريبة القيمة املضافة التي يتم تحصيلها، وقائمة البضائع والخدمات  وقيمةبة القيمة املضافة، يخضع فرض ضري

 م.2013من ضريبة القيمة املضافة، لقانون ضريبة القيمة املضافة لعام  إعفاءاتالتي تتمتع ب

  من قيمة البضائع املستوردة.  %16من القانون، تحسب ضريبة القيمة املضافة بنسبة   ( ب2) 5للمادة ا وفًق 

 للحصول على  جمركية، مثل الحليب غير املصنع ومنتجات مكافحة اآلفات الزراعية. إعفاءاتب تتمتع بضائع محددة

من قانون ضريبة القيمة املضافة  1الجدول رقم في الوارد قائمة كاملة للبضائع املعفية من ضريبة القيمة املضافة )

 (، يرجى زيارة الرابط أدناه:م2013لعام 

 http://www.revenue.go.ke/notices/pdf2013/VAT%20%20Act%202013.pdf 

 اإلنتاج رسوم 2.1.1.4 

  هي ضرائب غير مباشرة تحصل على بعض البضائع املستوردة إلى كينيا. اإلنتاجسوم ر 

  املفروضة في كينيا. اإلنتاجعلى القواعد األساسية التي تحكم رسوم  م2015لعام  اإلنتاجينص قانون رسوم 

  ابطزيارة الر  رين السعودييناملفروضة على الواردات، يرجى من املصّد  اإلنتاجللحصول على مزيد من املعلومات حول رسوم 

 أدناه:

 http://www.revenue.go.ke/notices/pdf/excise%20duty%20act%202015.pdf 

 8رسوم مكافحة اإلغراق 5.2.1.1

  لرسوم مكافحة اإلغراق املعادل )في الظروف التجارية العادية( من سعرهاتخضع البضائع املوردة إلى كينيا بسعر أقل، 

 على الصناعة املحلية في كينيا. سلًبا إذا كان استيراد هذه البضائع يؤثر 

 من هذا الدليل.  3.1.1ملادة ا يوجد مزيد من املعلومات بشأن إجراءات فرض رسوم مكافحة اإلغراق في كينيا في 

 9تعادل رسوم 6.2.1.1

  ما عفاء الضريبي و مثل اإل  -املعادلة )حوافز مالية  تعادل على البضائع املوردة إلى كينيا إذا وجد أن اإلعانات تفرض رسوم

 إلى ذلك( التي تنص عليها الحكومة الكينية تتسبب في ضرر مادي أو تهدد بالتسبب في ضرر مادي للصناعة املحلية الكينية. 

 ذا الدليل.من ه  3.1.1املادة  يوجد مزيد من املعلومات بشأن إجراءات فرض رسم التعادل في كينيا في 

                                                             
 االتصال من نقطة إلى نقطة 5
 سلطة إيرادات كينيا 6
 سلطة إيرادات كينيا 7
 472، الفصل 2010قانون الجمارك والضرائب غير املباشرة لسنة  8
  472، الفصل 2010قانون الجمارك والضرائب غير املباشرة لسنة  9

http://www.revenue.go.ke/notices/pdf2013/VAT%20%20Act%202013.pdf
http://www.revenue.go.ke/notices/pdf/excise%20duty%20act%202015.pdf
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 القيود غير الجمركية 2.1.2

 10موانع االستيراد والقيود والترخيص 2.1.2.1

  ،السالمة، واألمن، والبيئةو تخضع بعض فئات البضائع ملوانع وقيود االستيراد في كينيا ألغراض حماية الصحة العامة ،

 الدولية واإلقليمية للدولة.  االلتزاماتوكذلك للحفاظ على 

 رة الجمارك ملجموعة شرق أفريقيا على البضائع التي تطبق عليها موانع وقيود االستيراد في كينيا. تشمل ينص قانون إدا

 أمثلة البضائع التي يحظر استيرادها، املخلفات الخطرة، وبعض املواد الكيميائية الزراعية والصناعية، وما إلى ذلك.

  ملثال، على سبيل ا ،إلى كينيا؛ وتشمل هذه البضائع توريدهاتحتاج السلع املحظورة العتماد من السلطات املختصة قبل

 ، وما إلى ذلك. ةاملسبوكات التجاري و ، ايً املنتجات املعدلة وراث

 .يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على قوائم كاملة لقيود وموانع االستيراد التي تطبق في كينيا 

goods-restricted-and-customs/prohibited-services/about-http://www.kra.go.ke/index.php/customs 

 11االستيراد حصص 2.1.2.2

  ستيراد( على استيراد بعض السلع لحماية الصناعة املحلية. وتشمل األمثلة على قد تفرض كينيا قيود كمية )حصص اال

 السلع التي تطبق عليها حصص استيراد األرز والثوم.

 12المعايير 2.1.2.3 

 496، الفصل تم وضع املعايير املطبقة في كينيا بناء على األحكام املنصوص عليها في قانون املعايير . 

  تعتبر الهيئة الكينية للمعايير، التابعة لوزارة التجارة، هيئة معترف بها على املستوى املحلي وتختص بإعداد املعايير

 .496الفصل وتطبيقها، وهي بمثابة جهاز قانوني تأسس بموجب قانون املعايير 

 :كما أن الهيئة الكينية للمعاير تحمل عضوية العديد من املنظمات الدولية مثل 

o نظمة الدولية للمعايير. امل 

o .اللجنة الكهروتقنية الدولية 

o .13املنظمة اإلقليمية األفريقية للمعايير 

 الصحة العامة ووزارة الصحة، وقسم الهندسة  قسم  ،يتم وضع املعايير في كينيا من قبل الهيئة الوطنية إلدارة البيئة

 كينية للمعايير.الكيميائية، وقسم األغذية والزراعة، بالتعاون مع الهيئة ال

  14مصنفة في كينيا وهي مدرجة أدناه:  معايير هناك ستة 

o املصطلحات مسارد  

                                                             
 سلطة إيرادات كينيا 10
 مركز التجارة الدولي 11
 منظمة التجارة العاملية 12
 منظمة التجارة العاملية 13
 دليل الجمارك حسب الدولة في كينينا 14

http://www.kra.go.ke/index.php/customs-services/about-customs/prohibited-and-restricted-goods
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o األداء معايير  

o معايير األبعاد 

o قواعد املمارسة 

o معايير املقاييس 

o الطرق املعيارية لالختبار 

  عالمات منها املصدرين السعوديين، وتشمل ، وتناسب ثالثأربعة عالمات للجودة في كينيا تقدم الهيئة الكينية للمعايير 

 الجودة التحصينية. )إجبارية(، وعالمة الجودة املاسية )اختيارية(، وعالمةستيراد اال  معايير  مطابقةهذه العالمات، عالمة 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه   15للحصول على مزيد من التفاصيل حول عالمات الجودة: وُيرجى من املصّدِّ

http://www.kebs.org/index.php?opt=qai&view=marks 

  من هذا الدليل.  9املادة  فياملعايير يوجد مزيد من املعلومات بشأن عملية اعتماد 

 16اللوائح الفنية  2.1.2.4 

  .يوجد عدد من القوانين واللوائح في كينيا التي تفرض لوائح فنية على بعض املنتجات 

  الهيئة الكينية للمعايير هي عبارة عن نقطة استعالم عن القيود الفنية للتجارة تابعة ملنظمة التجارة العاملية وتعمل على

 واالعتماد الفني.نشر املعلومات واتخاذ القرارات الخاصة باملعايير واللوائح الفنية 

  تعتبر اللوائح الفنية على املنتجات بمثابة معايير إلزامية في كينيا ويتعين على املنتجات املستوردة أن تمتثل للشروط الواردة

 فيها.

 17االعتماد وتقييم المطابقة 2.1.2.5

  ت التي حصلت على العالمة جميع السلع املستوردة إلى كينيا )مع وجود استثناءات قليلة مثل املنتجايجب أن تجتاز

املاسية، واملواد املطبوعة، وما إلى ذلك( تقييم املطابقة وإجراءات الفحص )للتأكد من توافقها مع املعايير الكينية اإللزامية 

بل ير قمطابقة املعايج التحقق من مبرنافي بلد املنشأ قبل تصدريها إلى كينيا. وُيعرف هذا البرنامج باسم  والالئحة الفنية(

 نفذ من جانب الحكومة الكينية بالشراكة مع جهات تقييم املطابقة في بلد منشأ الواردات.التصدير، وي

  السعوديين التواصل مع املكاتب اإلقليمية ذات الصلة قبل التصدير إلى كينيا. ومن األهمية بمكان الحصول على شهادة

البرنامج باسم التحقق من مطابقة املعايير قبل التصدير، ويتم  في بلد املنشأ قبل أن يتم تصديرها إلى كينيا. ويعرف هذا

 تنفيذه من قبل الحكومة الكينية، في شراكة مع بعض هيئات تقييم املطابقة املعتمدة في بلد منشأ الواردات.

 ص إجراء فح يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للدخول على قائمة كاملة من املنتجات التي ال تحتاج إلى

 مطابقة ما قبل التصدير قبل أن يتم توريدها إلى كينيا:

                                                             
 الهيئة الكينية للمعايير 15
 منظمة التجارة العاملية 16
 الهيئة الكينية للمعايير 17

http://www.kebs.org/index.php?opt=qai&view=marks
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 http://www.kebs.org/?opt=qai&view=new_pvoc_requirments (بعض إعفاء قسم "معايير حتى أسفل إلى التمرير يرجى 

 ("التصدير قبل املعايير مطابقة من التحقق إجراءات من املوردين

  ،بيورو فيريتاس هي شريك في برنامج التحقق من مطابقة املعايير قبل التصدير لدولة كينيا في اململكة العربية السعودية

ستيراد ر اال وعالمة مطابقة معايي بيورو فيريتاسالتحقق من مطابقة املعايير قبل التصدير من خالل ويرجى من املصدرين 

 ( قبل شحن البضائع.9 املادة )كما هو مفصل في 

 من هذا الدليل  9املادة  م املطابقة فيييوجد مزيد من املعلومات بشأن إجراءات تقي: 

http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Oil_Chemical_and_Agri/Media/pdfs/Kenya%2

orter%20and%20Exporter%20Guidelines.pdf0Imp 

 18االعتماد 2.1.2.6 

  م2009لعام  55قانوني رقم البموجب اإلخطار( اعتمدت هيئة االعتماد الكينية ،KENAS)  جهات اعتماد ومعامل اختبار

 ومعايرة في كينيا وهي عضو مشارك في املنظمة الدولية العتماد املختبرات. 

 املواد ب االختبارات املتعلقة الحكومية والخاصة التي توفر خدمات الفحص في مختلف املجاالت: في كينيا، توجد املعامل

 الغذائية والبناء وامليكانيكية والفيزيائية والكيميائية والزراعية واملعادن واملياه والبيئة، واألحياء الدقيقة، وما إلى ذلك.

 ول على قائمة هيئات تقييم املطابقة املعتمدة من هيئة االعتماد يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للدخ

 :الكينية

2/-clients-accredited-of-services/directory-http://kenas.go.ke/our  

 19وضع الملصقات التعريفية 2.1.2.7

 بواسطة  شروط وضع امللصقات التعريفية في كينيا تنظم 

o والصرف الصحي وزارة الصحة العامة 

o الهيئة الكينية للمعايير 

o إدارة األوزان واملقاييس 

o مجلس األدوية والسموم 

 السواحلية/ات تعريفية باللغة اإلنجليزيةيتعين وضع ملصق 

  من هذا الدليل. 10املادة يوجد مزيد من املعلومات بشأن عملية وضع امللصقات التعريفية في 

 20متطلبات الصحة والصحة النباتية  2.1.2.8 

 ،نتجات والحيوانات وامل يتعين االمتثال ملتطلبات الصحة والصحة النباتية قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية

 الحيوانية واألغذية في كينيا. 

                                                             
 هيئة االعتماد في كينيا 18
 منظمة التجارة العاملية 19
 منظمة التجارة العاملية 20

http://www.kebs.org/?opt=qai&view=new_pvoc_requirments
http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Oil_Chemical_and_Agri/Media/pdfs/Kenya%20Importer%20and%20Exporter%20Guidelines.pdf
http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Oil_Chemical_and_Agri/Media/pdfs/Kenya%20Importer%20and%20Exporter%20Guidelines.pdf
http://kenas.go.ke/our-services/directory-of-accredited-clients-2/
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  ،الصحة العامة هي املسؤولة عن الصحة النباتية  قسمإدارة التفتيش على صحة النبات في كينيا، إدارة الخدمات البيطرية

 والصحة الحيوانية، وسالمة األغذية على التوالي في كينيا.

  21تضعها التشريعات التالية: كينيا على أساس األحكام التيوتحدد متطلبات الصحة والصحة النباتية في  

o  242 الفصل العامة الصحة قانون 

o  في حالة األطعمة املشعة( 243قانون الحماية من اإلشعاع الفصل( 

o قانون هيئة الزراعة والثروة السمكية والغذاء 

o في حالة الفواكه والخضروات( 324الفصل  قانون حماية النبات( 

o 356ة على اللحوم الفصل قانون الرقاب 

o  364قانون األمراض الحيوانية الفصل 

o  336قانون صناعة منتجات األلبان الفصل 

 التجارية المعالجات .3

 التجارية من جانب كينيا المعالجات 3.1

 التدابير التعويضية وتدابير مكافحة اإلغراق 3.1.1

من قانون  126و  125تسرد املادتين  22إجراءات تعويضية ضد أي شركاء تجاريين.ات ملكافحة اإلغراق أو أي إجراءحتى اآلن كينيا  ألم تبد

نتاج الحاالت التي يمكن أن تطبق بموجبها تدابير مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية وقيمة الرسوم املفروضة. وبشكل الجمارك ورسوم اإل 

 23تساوي هامش اإلغراق واإلعانات املمنوحة. عام، تفرض رسوم إضافية ملكافحة اإلغراق ورسوم تعويضية إضافية

 على قانون الجمارك ورسوم اإلنتاج من خالل زيارة الرابط التالي: االطالع يمكن للمصدرين السعوديين 

http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=106 * 

 التدابير الوقائية 3.1.2

ع لوزارة إدارة التجارة الخارجية التابفيمكن من خالله تطبيق تدابير وقائية ضد شركائها التجاريين.  امحددً ا تشريعيً  اال تمتلك كينيا إطارً 

  24والسياحة هي السلطة الرسمية لبدء التحقيقات وفرض التدابير الوقائية.شرق أفريقيا، والتجارة، 

 قيد املراجعة، وربما يكون عرضة للتغيير في السنوات التالية.التجارية في كينيا  املعالجاتاإلطار التشريعي لتطبيق  :ملحوظة 

                                                             
 خدمة الزراعة األجنبية من وزارة الزراعة األمريكية 21
 منظمة التجارة العاملية 22
 472، الفصل 2010قانون الجمارك والضرائب غير املباشرة لسنة  23
 معهد الشؤون التجارية 24

http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=106
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 الموانئ الرئيسية في كينيا .4 

 البحرية الرئيسية في كينيا الموانئ 4.1

موانئ في كينيا، باإلضافة إلى ميناء مومباسا  9عدد  اويوجد حاليً  املوانئ الكينية وتخضع إلشرافها؛ بواسطة هيئة املوانئ في كينيا نظمتُ 

ي، ، ومتوابا، وكيونجا، وشيمون, كيليفىاملوانئ البحرية األخرى، ميناء المو، وماليندي الذي يعد امليناء البحري الرئيس ي للدولة. تشمل

في توفير  اا ليس فقط في دعم اقتصاد كينيا ولكن أيضً ا هاًم يعد ميناء مومباسا امليناء األكبر في شرق أفريقيا، ويلعب دوًر  25نزي، وفاجا.وفو 

  26ربط بحري هام لدول شرق ووسط أفريقيا غير الساحلية.

ناء . ميهناك يتم مناولتهاالرئيسية عن ميناء مومباسا والتي تشمل معلومات عن أنواع البضائع التي  املعلومات أدناه 1الجدول يوضح 

  في كينيا الذي يمكن الوصول إليه مباشرة من السعودية. مومباسا هو امليناء الوحيد

 : معلومات حول ميناء مومباسا في كينيا1جدول 

ميناء في 

 كينيا
 املوقع اإللكتروني البضائع التي يتم مناولتها

ميناء 

 مومباسا

حاويات الحبوب واألسمدة 

واألسمنت، ورماد الصودا، 

والنفط الخام، والصلب، 

 واألخشاب

http://www.kpa.co.ke/About%20Us/Introduction/Pages/OurMandate.aspx 

 

 املبين أدناه: 1الشكل رقم كينيا في مومباسا في  يظهر ميناء

 

 : ميناء مومباسا1الشكل    

                                                             
 سلطة موانئ كينيا 25
 سلطة التنسيق بين النقل واملرور في املمر الشمالي 26

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

http://www.kpa.co.ke/About%20Us/Introduction/Pages/OurMandate.aspx
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 الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في كينيا 4.2

 مستودعات الحاويات الداخلية 4.2.1

ات أو املعبأة في حاوي للبضائعتعد مستودعات الحاويات الداخلية بمثابة موانئ جافة تقوم بتنفيذ عملية املناولة والتخزين املؤقت 

تمتلك وتشغل  27املوانئ القريبة من مكان وجودهم. الحاويات الفارغة. تساعد هذه املستودعات العمالء الداخليين في الوصول إلى خدمات

 ا ملا يلي:ويات الداخلية هيئات عامة وخاصة، مذكور تفاصيلها وفًق مستودعات الحا

 مستودعات داخلية للحاويات مملوكة للدولة 4.2.1.1

 : تمتلكه وتشغله سلطة موانئ كينياستودع امباكاس ي الداخلي للحاوياتم

في نيروبي، وهو بمثابة نقطة محورية لتدفق حركة التجارة  ،الذي يحتل مكان استراتيجي ،الداخلي للحاويات يقع مستودع امباكاس ي 

من ميناء الحاويات خطي سكة حديد )خدمة سكة حديد مخصصة فقط لنقل  املحلية. يتصل املستودع بميناء مومباسا عن طريق

 لي للحاويات .موباسا إلى مستودعات الحاويات الداخلية( وهي تساعد في تدفق حركة الترانزيت إلى مستودع كيسومو الداخ

 : تمتلكه وتشغله سلطة موانئ كينياالداخلي للحاويات مستودع كيسومو 

ة املحط ابضائع الترانزيت وليكون أيضً تجميع ل ليكون بمثابة نقطة أنش ئوقد  في غرب كينيا يقع مستودع كيسومو الداخلي للحاويات 

يربط خط سكة حديد بين مستودع كيسومو الداخلي للحاويات وميناء مومباسا كما يوفر  خيرة في املمر الشمالي قبل الحدود األوغندية.األ 

 األخرى. الترانزيتهذا املرفق شبكة جيدة من الطرق والسكك الحديدية، وخدمات العبارات ملساعدة حركة البضائع إلى بلدان 

 ذلك فهو لم يتم تشغيله حتى اآلن. تملكه وتديره سلطة موانئ كينيا، ومع مستودع الدوريت الداخلي للحاويات: 

 28املستودع ليخدم كل من التجارة املحلية والترانزيت اهذ أنش ئ 

 29المزايا المعروضة 4.2.1.1.1

 :اململوكة للدولة مستودعات الحاويات الداخلية فيما يلي املزايا التي تقدمها

 النقل األمن لوكالء الشحن، واملوردين واملصدرين. 

  قريبة بشكل مناسب للعمالءخدمات امليناء. 

 ن إجراءات بوليصة الشحن يتم تنفيذها من خطوط سكه حديد. املوانئ أل  تقليل مدة البقاء في 

  يوم من التخزين املجاني 12يحصل املستوردين على. 

 املوانئ منطقة واحدة لجميع خدمات التخليص في. 

 تعمل على مدار الساعة ملدة سبعة أيام في االسبوع. 

 30 ةالمعروضالخدمات  4.2.1.1.2

 :اململوكة للدولة مستودعات الحاويات الداخلية فيما يلي الخدمات التي تقدمها

                                                             
 خدمات الشحن غير املحددة 27
 سلطة موانئ كينيا 28
 سلطة موانئ كينيا 29
 سلطة موانئ كينيا 30
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  اويات.السائبة واملعبأة في ح البضائعتمتلك مستودعات الحاويات الداخلية في كيسومو و امباكاس ي القدرة على التعامل مع 

 تفريغ وتعبئة الحاويات. 

 رغة تخزين الحاويات الفا. 

  خدمات مثل تخليص الحاويات. 

 تجميع وتخزين الحاويات الكاملة والبضائع السائبة.  

 وزن الحاويات. 

 إنجاز مستندات البضائع في مستودعات الحاويات الداخلية. 

  النقل عبر السكك الحديدة. 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه  الخدمات املقدمة في مستودعات الحاويات  عنللحصول على مزيد من التفاصيل  وُيرجى من املصّدِّ

 الداخلية اململوكة للدولة:

 http://www.kpa.co.ke/EquipmentsAndFacilites/Pages/Inland-Container-Depots.aspx   

 مستودعات الحاويات الداخلية الخاصة 4.2.1.2

 مستودع الحاويات الداخلي في محطة مومباسا للحاويات: تملكه وتشغله بولوري أفريقيا لوجيستيكس

 31 :كالتالي لداخلي في محطة مومباسا للحاوياتالخدمات التي يقدمها مستودع الحاويات ا

  الكينية لتشغيل محطة شحن الحاويات الخاصة، وتساعد في تقليل االزدحام في ميناء مومباسامرخص من قبل هيئة اإليرادات. 

 تفريغ وتخليص الحاويات الجزئية. 

  الترانزيت بضائعمناولة. 

 تجميع الشحناتميمرافق تقس /. 

  .ساحة مفتوحة لتخزين الحاويات 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه  ة ات الداخليعلى مزيد من التفاصيل حول خدمات مستودعات الحاويللحصول  وُيرجى من املصّدِّ

 فريقيا لوجيستيكس:أالتي تقدمها بولوري 

http://www.bollore-africa-logistics-kenya.com/our-logistics-solutions/port-handling.html    

  32مستودع حاويات داخلي متعدد: تملكه و تشغله مالتابل أي س ي دي كينيا ليمتد.

  :كالتالي الخدمات التي يقدمها مستودع مالتابل الداخلي للحاويات

  استالم وشحن/ تسليم البضائع. 

 تعبئة وتفريغ الحاويات. 

 صيانة وإصالح وحدات الحاويات. 

 محطات نقل بالسكك الحديدية مع ميناء مومباسا. 

                                                             
 بولوري افريكا لوجستيكس 31
 مالتيبل اي س ي دي كينيا ليمتد 32

http://www.kpa.co.ke/EquipmentsAndFacilites/Pages/Inland-Container-Depots.aspx
http://www.kpa.co.ke/EquipmentsAndFacilites/Pages/Inland-Container-Depots.aspx
http://www.bollore-africa-logistics-kenya.com/our-logistics-solutions/port-handling.html
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 املناولة والتخزين املؤقت للحاويات الكاملة والفارغة. 

  الحكومية املفوضة. الجهاتمرافق التخليص الجمركي، التي تعمل بالتنسيق مع 

رين السعوديين زيارة ا للحصول على مزيد من التفاصيل حول خدمات مستودعات الحاويات الداخلية  لرابط أدناهوُيرجى من املصّدِّ

 التي يقدمها مستودع مالتابل الداخلي للحاويات:

 http://www.micdkl.com/services.html 

 33 الحديدية السكك شبكة 4.2.2 

  سواق الداخلية من ميناء مومباسا أن تستفيد من عمليات الشحن املباشرة عبر القطارات التي تنقل إلى األ يمكن للبضائع

حن االنتظار أثناء ش فترةالتي تنفذها مؤسسة السكك الحديد الكينية ومؤسسة السكك الحديد األوغاندية يبلغ إجمالي 

 .أيام 9-7 والدوريت، وماالباالبضائع من مومباسا إلى كامباال في أوغاندا عبر نيروبي، 

 ،تعمل قطارات ماكوكية من ميناء مومباسا إلى املستودع الداخلي للحاويات في نيروبي مرتين في اليوم  باإلضافة إلى ذلك

 على أساس حاجات شحن البضائع. 

 الطرق البرية شبكة  4.2.3

 الطرق في كينيا: شبكة 2الشكل 

 الداخلية الكينية وشبكة الطرق التي تربطها بميناء مومباسا. األسواقويبين  يوضح الوارد أعاله 2الشكل 

  
ً
 على مستودعات داخلية للحاويات وتعد بمثابة مراكز للشحن ي نها تحتو أساسية في كينيا، أل اتمثل نيروبي وكيسومو والدوريت نقاط

أدناه معلومات عن املسافة بين ميناء موباسا وهذه النقاط الرئيسية في كينيا، ويعطي كذلك  2الجدول يقدم ملنطقة شرق أفريقيا. 

 تقدير لتكاليف النقل بالشاحنات أثناء عملية شحن البضائع من ميناء مومباسا إلى هذه النقاط.

                                                             
 سلطة التنسيق بين النقل واملرور في املمر الشمالي 33

http://www.micdkl.com/services.html
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 34االستراتيجية في كينيا: املسافة بين ميناء مومباسا والنقاط  2جدول  

ميناء هام في كينيا بالنسبة 

 نالسعودييللمصدرين 

النقاط االستراتيجية الرئيسية 

 في كينيا
 املسافة من امليناء )كم(*

  

تكاليف نقل 

)الريال تالشحنا

 (السعودي

  

 ميناء مومباسا

  

 2390-1970 484 نيروبي

 3615-2985 846 كيسومو

 3495-2884 800 الدوريت

 * افتراضات التكلفة

 ( طريقة الشحن املختارة هي النقل بالشاحنات1

 املتاحة في أسعار الشحن العاملية . للمجاالتا ( تم تقدير التكاليف وفًق 2

 دوالر أمريكي. 100,000التي تم حسابها كانت  جميع املنتجات ( قيمة3

 قدم . 40وحاويات  حاوية كاملة بضائع( تم اختيار 4

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

 تقديرية ( تكون تكلفة النقل6

 الخطوط المالحية في السعودية 4.3

 األساسية من السعودية إلى كينيا للطرقاالنتظار واألسعار  فترة 4.3.1

كينيا ميناء  لىإكة العربية السعودية للسفن املسافرة جدة، والدمام، والجبيل، ومدينة امللك عبد هللا هي املوانئ الرئيسية للمرور في اململ

 .أدناه 3االنتظار املنخرطة في ذلك في الجدول  فترةوقد فصلت  إلى كينيا. مومباسا هو ميناء املقصد الوحيد للسفن املسافرة من السعودية

 ةمحدديرجى مالحظة أن التقديرات تعتمد على افتراضات  أدناه. 3ا تقدير تكاليف الشحن من موانئ السعودية إلى كينيا في الجدول تم أيضً 

. يمكن للمصدرين السعوديين زيارة املوقع الرسمي املذكور أدناه للحصول على عرض أسعار بخصوص أدناه 3الجدول في ا مذكورة أيضً 

 متطلبات الشحن الخاصة بهم مع أي مجموعة من االفتراضات.

http://worldfreightrates.com/ 

 

 

                                                             
 أسعار الشحن العاملية 34

http://worldfreightrates.com/
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 للشحن من السعودية إلى كينيا : تقديرات تكاليف الشحن لخطوط املالحة الرئيسية3جدول 

  تكلفة النقل * )أيام( وقت االنتظار  ميناء في كينيا ميناء في السعودية

 لريال السعودي(ا)

   )الدمام(ميناء امللك عبدالعزيز 

  

  

 مومباسا

  

13-35 5150-7400 

 6100-4250 10-8 جدة

 7400-5150 21-13 الجبيل

 - 53-21 مدينة امللك عبدهللا

 االنتظار* فترةافتراضات 

ة املستغرق في اإلجراءات الرسميإلى ميناء مومباسا، وهذا ال يتضمن الوقت  وصولهاو السفن السعودية  بعد مغادرة هو  االنتظار املنصوص عليه فترة تقدير  (1

 الخاصة باالستيراد أو التصدير.

 * افتراضات التكلفة 

 ( طريقة الشحن املختارة هي املحيط1

 ا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن العاملية .( تم تقدير التكاليف وفًق 2

 دوالر أمريكي. 100,000التي تم حسابها كانت  جميع املنتجات ( قيمة3

 قدم . 40وحاويات  حاوية كاملةبضائع ( تم اختيار 4

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

 تقديرية ( تكون تكلفة النقل6
 

 

  التسهيالت الرئيسية للخدمات اللوجستية .5

 المناطق االقتصادية الخاصة في كينيا 5.1

على  م2015ال تمتلك كينيا أي مناطق اقتصادية حرة نشطة في الوقت الحالي. ومع ذلك، نص قانون املناطق االقتصادية الخاصة لعام  

دة ة القادمة. يسمح القانون بتقديم حوافز ضريبية متعدلتأسيس مناطق اقتصادية خاصة في مناطق رئيسية في كينيا خالل السنوات القلي

دارة إ من الرسوم الجمركية والضرائب املستحقة بموجب قانون الجمارك ورسوم اإلنتاج، وقانون  إعفاءاتللمستثمرين، وسيشمل ذلك 

لقانون على تأسيس مستودعات . وعالوة على ذلك، نص ام2015الجمارك ملجموعة شرق أفريقيا، وقانون ضريبة القيمة املضافة لعام 
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كون لها نفع كبير للتجار الذين يستوردون بضائع لالستهالك املحلي. يتوقع أن يتم إنشاء سيومرافق لوجيستية أخرى في هذه املناطق، والتي 

  35.م2018 عام مناطق اقتصادية خاصة رائدة في مومباسا وكيسومو بحلول 

 في كينيا مناطق تجهيز الصادرات 5.2 

منطقة تجهيز الصادرات هي منطقة خاضعة للجمارك وال يخضع فيها استيراد اآلالت واملعدات واملكائن واملواد املستخدمة لتصنيع البضائع 

  36للرسوم الجمركية. املعدة للتصدير 

إضافة  و/) دول األخرى تناسب مناطق تجهيز الصادرات املصدرين السعوديين اللذين يرغبون في التصدير إلى كينيا ألغراض التصدير لل

 القيمة(

  37نشأة مناطق تجهيز الصادرات 5.2.1 

تعد هيئة مناطق تجهيز الصادرات، التابعة لوزارة االقتصاد والصناعة الهيئة التنظيمية ملناطق تجهيز الصادرات، وتم تأسيسها في عام 

الصادرات في كينيا لتعزيز الصناعات التي تهدف للتصدير أنشئت مناطق تجهيز  517 الفصل مناطق تجهيز الصادرات بموجب قانون  م1990

 .وتجارة الترانزيت

 المزايا التي تقدمها مناطق تجهيز الصادرات  5.2.1.1

 منطقة تجهيز صادرات في كينيا تقدم املزايا التالية للمستثمرين: 52هناك 

  10  عفاء من ضريبة الدخل على الشركاتإسنوات. 

  10  الضريبة املقتطعةعفاء من إسنوات. 

 إعفاء من ضريبة القيمة املضافة. 

 إعفاء من جمارك االستيراد. 

  تخزين مستودعات. 

 بنية تحتية متكاملة ذات مستوى عالي. 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه   للحصول على مزيد من التفاصيل حول مناطق تجهيز الصادرات في كينيا : وُيرجى من املصّدِّ

 http://www.epzakenya.com/ 

 38الموانئ في كينيا مرافق التخزين/ الخدمات المقدمة في 5.3

 أنواع المستودعات في كينيا 5.3.1

 المستودعات الجمركية الخاصة 5.3.1.1

يتم تأجيل و  ،التخزين الفردية الخاصة باملرخص لهترخص املستودعات الجمركية الخاصة بواسطة مفوض من الجمارك ألغراض 

 الرسوم الجمركية إلى أن يتم نقل البضائع من املستودع.

                                                             
 حكومة كينيا 35
 مجموعة شرق أفريقيا 36
 سلطة مناطق معالجة الصادرات 37
 مجموعة شرق أفريقيا 38

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

http://www.epzakenya.com/
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رين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول املستودعات الجمركية الخاصة في مجموعة  ُيرجى من املصّدِّ

 )بما فيها كينيا(: شرق أفريقيا

* http://www.eac.int/~eacint/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=99 

 المستودعات الجمركية العامة  5.3.1.2

يل يتم تأجو املستوردين.  جميعلتلبية احتياجات التخزين العامة ل العامة بواسطة مفوض من الجماركترخص املستودعات الجمركية 

 الرسوم الجمركية إلى أن يتم نقل البضائع من املستودع.

البضائع ويتعين تحرير سند ضمان لها يسمح عادة بتخزين  c-17التخزين في النموذج  ألغراضيجب اإلقرار بالبضائع املستوردة  :ملحوظة

 شهور مع إمكانية الحصول على تمديد من جانب املفوض. 3ملدة 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه  للحصول على مزيد من التفاصيل حول املستودعات الجمركية العامة في مجموعة  ُيرجى من املصّدِّ

 )بما فيها كينيا(: شرق أفريقيا

* http://www.eac.int/~eacint/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=99 

 مستودعات التصنيع بموجب سند 5.3.1.3 

يمكن أن ترخص املستودعات الجمركية بشكل خاص بواسطة مفوض من الجمارك لغرض تنفيذ أنشطة التصنيع مقابل سداد سند.  

  يكون املنتج النهائي جاهز للتوزيع داخل السوق املحلي، يتم فرض الرسوم الجمركية على املكونات املستوردة للمنتجات النهائية. عندما

 في موانئ كينياتكاليف التخزين  5.3.1.4

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه  للحصول على مزيد من التفاصيل حول تكاليف التخزين في موانئ كينيا: وُيرجى من املصّدِّ

   nter/Documents/Tariff%202012%20Book%20for%20Website.pdfhttp://www.kpa.co.ke/InforCe إلى لأسف إلى التمرير يرجى 

 .16 الفقرة

 عملية االستيراد الشاملة: .6

  39عملية االستيراد الشاملة: 6.1

 :أدناه 3الشكل مبينة في لدليل االستيراد والتصدير في كينيا  اعملية االستيراد الشاملة الخاصة بكينيا وفًق 

 املرحلة األولى: إجراءات ما قبل االستيراد

وصول البضائع. يجب على املستورد الحصول على رخصة تجارية هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم على املستورد تنفيذها قبل 

الستيراد البضائع املقيدة، يجب أن يحصل املستورد على رخصة استيراد من السلطات املختصة. وعالوة على  من وزارة التجارة والصناعة.

، يلتزم املوردون باستخراج شهادات مطابقة لبرنامج التحقق من مطابقة املعايير قبل التصدير 2.1.2.6 دالبنذلك، حسبما هو مشار إليه في 

في دولة املنشأ قبل استيراد معظم فئات البضائع. يجب أن يعين املستورد وكيل تخليص جمركي مرخص ويقدم جميع املستندات ذات 

  40ن التاريخ املتوقع لوصول البضائع.أيام م 7الصلة إلنجاز عملية التخليص الجمركي قبل 

 يمكن للمصدرين السعوديين االطالع على قائمة بوكالء التخليص الجمركي املرخصين في الرابط أدناه: 

 2014-year-the-for-agents-customs-news/licensed-http://www.kra.go.ke/index.php/notices/kra   

                                                             
 والتصدير إلى كينيا دليل االستيراد 39
 سلطة إيرادات كينيا 40

http://www.eac.int/~eacint/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=99
http://www.eac.int/~eacint/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=99
http://www.kpa.co.ke/InforCenter/Documents/Tariff%202012%20Book%20for%20Website.pdf
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 ودفع الرسوم اإللكترونيةالبيانات  واجهةاملرحلة الثانية: نموذج البيان الجمركي عن طريق  

وكيل التخليص الجمركي نموذج البيان الجمركي ويقدم املستندات الالزمة للتخليص الجمركي إلى مكتب الجمارك عن طريق واجهة  مل ي

الرسوم وضرائب القيمة املضافة. يدفع وكيل التخليص الجمركي رسوم الجمارك يحسب وكيل التخليص الجمركي  .اإللكترونيةالبيانات 

 والضرائب ورسوم البنك عن البضائع املستوردة في البنك الكيني املحدد لذلك.

. يمكن لوكالء التخليص الجمركي املرخصين فقط الدخول 2005الكينية بنظام سيمبا  اإللكترونية: تسمى واجهة البيانات ملحوظة

 ى نظام سيمبا.إل

  

 املرحلة الثالثة: وصول السفن

 عند دخول السفينة إلى امليناء، تفرغ البضائع من السفينة في مستودعات جمركية عامة تحت إشراف املوظف.

  

 املرحلة الرابعة: التخليص الجمركي في امليناء

ائع التنظيمية البض الجهاتائع للتحقق منها. تفحص تتحقق الجمارك من بيان الدخول الجمركي واملستندات املقدمة ويفرج عن البض 

 املستوردة للتحقق من مطابقتها للمعايير الكينية. يدفع وكيل التخليص الجمركي رسوم امليناء.

  

 املرحلة الخامسة: الخدمات اللوجستية والنقل

 كينيا  -عملية الشحن بالكامل  :3 شكل

 يف الجمركي التخليص

 رسوم وسداد امليناء

 امليناء

 

 السفينة وصول  

 

 واجهة عبر  الجمركي الدخول  بيان
 ومالرس ودفع اإللكترونية البيانات

 

 قبل ما ترتيبات
 االستيراد

 والنقل اللوجيستيات

 

 العميل/املورد 

 البحرية الموانئ عبر الشحن لعملية توضيحي رسم

 العملية مرحلة= 

1 2 3 

4 5 6 
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 منطقة الجمارك.بعد دفع الرسوم، يرتب وكيل التخليص الجمركي الخدمات اللوجستية ونقل البضائع من 

  

 املرحلة السادسة: املستورد / العميل

 يتم استالم البضائع املستوردة من قبل املستورد / العميل.

  

 41عملية التخليص الجمركي 6.2

ة يالستيراد البضائع إلى كيينا، يجب على املستورد بيان البضائع وتخليصها من دائرة خدمات الجمارك في هيئة اإليرادات الكينية. عمل

 أدناه: 4الشكل مبينة في التخليص الجمركي في كيينا 

  

 

  
 

 اإللكترونيةالجمركي عبر واجهة البيانات  البياناملرحلة األولى: تسجيل 

 يحصل املستورد على جميع املستندات ذات الصلة من املصدر التي تشهد بمطابقة املنتج. .1

                                                             
 دليل االستيراد والتصدير إلى كينيا 41

  الجمركي الدخول  بيان
 مالرسو  ودفع اإللكترونية البيانات واجهة عبر 

 السفينة وصول 

 فراجإل ا  أمر  صدور 
 

 املوردة البضائع فحص امليناء رسوم سداد
 

1 2 3 

4 5 6 

 املستندات مراجعة

 العملية مرحلة =

 عملية التخليص الجمركي  :4 الشكل

 الجمارك لعملية توضيحي شرح
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 يقدم املستورد جميع املستندات الخاصة ببيان الدخول الجمركي لوكيل التخليص الجمركي. .2

املستندات عبر واجهة البيانات يكمل وكيل التخليص الجمركي بيان الدخول الجمركي الخاص بالبضائع املستوردة ويقدم  .3

 لكترونية.اإل

 د لذلك.والضرائب ورسوم البنك في البنك الكيني املحّد يدفع وكيل التخليص الجمركي جميع رسوم الجمارك  .4

 ملرحلة الثانية: وصول السفنا

 عند دخول السفينة إلى ميناء الدخول، تفرغ البضائع في مستودعات جمركية عامة تحت إشراف املوظف.

 

  ملرحلة الثالثة: مراجعة الوثائقا

 للمتطلبات. البيانسيقوم املوظفون بمراجعة  .1
ً
 واملستندات املقدمة امتثاال

سيقوم املوظفون بالتحقق مما إذا كان قد تم تقديم الوثائق الالزمة إلى جانب البيان، ويمكنهم طلب الحصول على الشهادات  .2 

 األصلية إذا لزم األمر.

 صيل الواردة في البيان.يجب أن يقدم وكيل التخليص الجمركي الوثائق املطلوبة لغرض التحقق من دقة التفا .3
 

 املرحلة الرابعة: فحص البضائع املستوردة

التنظيمية  الجهاتبعد التحقق من املستندات، تراجع هيئات الجمارك البضائع املستوردة ويفرج عنها للفحص من جانب  .1

 املختصة.

 التنظيمية املختصة. الجهاتيتم فحص البضائع من موظفي  .2

  

 دفع رسوم امليناء عن البضائع املستوردةاملرحلة الخامسة: 

 يدفع وكيل التخليص الجمركي رسوم امليناء. .1 

 قبل اإلفراج عن البضائع، تتأكد هيئة الجمارك من أنه قد تم سداد رسوم امليناء. .2

  

 املرحلة السادسة: الحصول على وصل االستالم الرسمي

 املستورد.بعد إتمام الفحص بنجاح، يقدم أمر إفراج إلى  .1

 يفرج عن البضائع بعد ذلك إلى املستورد / وكيل التخليص الجمركي. .2

  

  42االنتظار وتكلفة عملية االستيراد الشاملة: فترة 6.3

 أدناه: 4جدول الوارد في للبنك الدولي، فإن املدة املستغرقة وتكلفة االستيراد لشحنات البضائع القياسية هي على النحو  اوفًق 

 والتكلفة : وقت االنتظار 4 جدول 

رقم 

 مسلسل
 إجراء االستيراد

 االنتظار فترة

 )ساعات(

 التكلفة

 )ريال سعودي(

 2060 84 إعداد الوثائق 1

 3400 180 التخليص الجمركي واملعاينة 2

 5460 اإلجمالي:

                                                             
 تأسيس عمل 42
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 وثائق االستيراد الرئيسية .7

 43جدول موجز لوثائق االستيراد الرئيسية  7.1

 وثائق إلزامية 7.1.1 

 ثمة خمس وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى كينيا.

 

 : وثائق االستيراد اإللزامية5 جدول 

 الوثيقة #

يتم 

الحصول 

 عليها من

تقديمها  يتم

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

بوليصة الشحن الجوي 

/ بوليصة الشحن 

 األصلية

شركة 

 الشحن
          الجمارك

ر  تجاريةالفاتورة ال 2           الجمارك املصّدِّ
          الجمارك املستورد بيان القيمة الجمركية 3
          الجمارك املصدر قائمة التعبئة 4
          الجمارك الجمارك نموذج بيان االستيراد 5

 :ملحوظة

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

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

 املنسوجات – 9األدوية,  -8 

   

 وثائق إضافية 7.1.2

 ما يتم طلب عدد من املستندات اإلضافية للتخليص الجمركي، وتفاصيلها واردة 
ً
 6جدول أدناه في عادة

   

  

                                                             
 دليل االستيراد والتصدير إلى كينيا 43
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 : وثائق االستيراد اإلضافية6 دول ج

 الوثيقة #
يتم الحصول 

 عليها من

تقديمها يتم 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 شهادة املنشأ 1

الهيئة 

املختصة في بلد 

 املنشأ

          الجمارك

 شهادة املطابقة 2
 الجهات

 التنظيمية
                 الجمارك

3 

الشهادة 

الصحية/شهادة 

 الصحة النباتية

الهيئة 

املختصة في بلد 

 املنشأ

                  الجمارك

 تصريح االستيراد 4
 الجهات

 التنظيمية
          الجمارك

5 
املنتجات  شهادة 

 الدوائية

 الجهات

 التنظيمية
                  الجمارك

 :ملحوظة

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

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

 املنسوجات – 9األدوية,  -8 

  

 نظرة عامة على الوثائق 7.2

 بوليصة الشحن 7.2.1

 44:تكون بوليصة الشحن على نحو تعريفها من قبل مركز التجارة العالمي بمثابة

 

 ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة، وتكون بمثابة دليل على عقد النقل. باقرار  إيصال .1

مستند ملكية قابل للتحويل، حيثما يتم تسليم البضائع عن طريق تسليم بوليصة الشحن، شريطة أن تكون الشحنة قد نقلت  .2

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

  

                                                             
 التجارة العالميمركز  44
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 عينة -شحن: بوليصة 5الشكل 

 فاتورة المورد 7.2.2

فاتورة املورد هي فاتورة البضاعة املشتراة، والتي يعطيها البائع للمشتري. تنص فاتورة املورد على بيانات عن البضائع املستوردة مثل  

 45وصفها وسعرها وكميتها 

 

 : فاتورة املورد6الشكل 

 46قائمة التعبئة 7.2.3 

معلومات مفصلة حول الشحن. وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن البائع واملشتري وشركة الشحن ورقم وفر قوائم التعبئة ت

الفاتورة وتاريخ الشحن ووسيلة النقل والناقل، وتتضمن بنود الكميات وأوصافها ونوع الحزمة، على سبيل املثال صندوق أو قفص أو 

لك كميات الحزم وإجمالي صافي الوزن والوزن اإلجمالي )بالكيلوغرام( وعالمات العبوات أسطوانة أو برميل أو كرتون أو ورق مقوى، وكذ

 والحزم واألبعاد.

  

                                                             
 دليل االستيراد والتصدير إلى كينيا 45
 دياليت موفرز  46
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 : قائمة التعبئة7الشكل 

 47بيان القيمة الجمركية 7.2.4

رسوم البيان لحساب اليجب أن يقر املستورد بالقيمة الحقيقية للبضائع املستوردة إلى دائرة خدمات الجمارك في كينيا. يستخدم ذلك 

 والضرائب عن البضائع املستوردة.

 

 : بيان القيمة الجمركية8الشكل 

 48نموذج بيان االستيراد 7.2.5

ة في . يجب اإلدالء باملعلومات التالياإللكترونيةوكيل التخليص الجمركي نموذج بيان االستيراد عبر اإلنترنت عبر واجهة البيانات  يمل 

 االستيراد:نموذج بيان 

 اسم وبيانات االتصال باملستورد. 

 اسم وبيانات االتصال باملصدر. 

 تفاصيل الفاتورة. 

 وصف البضائع املستوردة وكميتها. 

  

                                                             
 قاموس األعمال 47
 دليل االستيراد والتصدير إلى كينيا 48
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 : نموذج بيان االستيراد9الشكل 

 49شهادة المنشأ 6.27.

هي وثيقة تشهد بأن البضائع املستوردة تم الحصول عليها وإنتاجها وتصنيعها  ،لغرفة التجارة الدوليةا ( وفًق CoOهادة املنشأ )ش

 ومعالجتها وتجهيزها بالكامل في بلد معين.

  

 

 : شهادة املنشأ10الشكل 

 50شهادة المطابقة 7.2.7

و الدولية الوطنية أو اإلقليمية أ تبين شهادة املطابقة أن البضائع التي يجري تصديرها تتوافق مع اللوائح الفنية ذات الصلة ومع املعايير 

 بضائع املستوردة تقديم شهادة مطابقة.بلد االستيراد. تتطلب الجهات املختصة لتخليص ال املعمول بها في

 : شهادة مطابقة11الشكل 

                                                             
 دوليةغرفة التجارة ال 49
 دليل االستيراد والتصدير إلى كينيا 50
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 51الشهادة الصحية/شهادة الصحة النباتية 7.2.8

لإلشهاد بأن البضائع تم معاينتها وأنها تتفق مع متطلبات الدولة تصدر شهادة الصحة النباتية من السلطة املختصة للدولة املصدرة 

 املستوردة.

 

 : شهادة الصحة النباتية12الشكل 

 تصريح االستيراد 7.2.9

يجب أن يحصل املستورد على تصريح استيراد من  52.ةبكميات محدديسمح تصريح االستيراد للمستورد باستيراد البضائع املحددة 

 السلطات املختصة قبل شحن البضائع إلى كينيا.

  

  53الدوائيةالمنتجات شهادة   7.2.10

" لإلشهاد بأن املنتج يطابق جميع املتطلبات املحددة من منظمة الصحة العاملية. وتقدم عند تعليق الدوائيةاملنتجات صدر "شهادة ت

 و تعديلها أو مراجعتها.أأو لتجديد الرخصة أو مدها  معينة، وتفوض استيراد وبيع هذه املنتجاتترخيص منتجات 

 

 الدوائيةاملنتجات : شهادة 13الشكل 

                                                             
 حكومة كندا 51
 قاموس األعمال 52
 إدارة الغذاء والدواء 53
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 المنخرطة في االستيراد أهم الجهات الحكومية .8 

 موجز للهيئات الحكومية الرئيسية المنخرطة في عملية االستيراد جدول 8.1

الحكومية املنخرطة في عملية االستيراد في كينيا. وثمة ملخص لهذه الكيانات أو الوكاالت إلى جانب أدوارها في عملية  الجهاتهناك عدد من 

 أدناه: 7جدول اإللكترونية في االستيراد ومواقعها 

 : الوكاالت الحكومية الرئيسية7 جدول 

الوكاالت الحكومية 

 الرئيسية
 اإللكترونياملوقع  الدور 

دائرة الخدمات الجمركية 

 لسلطة اإليرادات الكينية

  مسؤولة عن تحصيل الرسوم

 والضرائب عن البضائع املستوردة

  مسؤولة عن تحصيل اإلحصائيات

 التجارية

 مسؤولة عن تخليص البضائع 

tp://www.revenue.go.ke/index.php/cusht

customs-services/about-toms 

 سلطة موانئ كينيا

 مسؤولة عن تطوير املوانئ 

  مسؤولة عن إدارة جميع املوانئ في

 كيينا.

  مسؤولة عن تطوير وتشغيل

 مستودعات الحاويات الداخلية

http://www.kpa.co.ke/ 

  

 المنخرطة في استيراد جميع أنواع المنتجات أهم الجهات الحكومية 8.2

ة لنوع الصناعة أو املنتجات. وثمة قائم اهناك عدد من الكيانات أو الجهات الحكومية األخرى املنخرطة في عملية االستيراد في كينيا، تبعً  

ا تلك الكيانات والوكاالت، ودورها في تشمل كيانات أو وكاالت رئيسية إلى جانب معلومات، مثل أنواع الصناعة/ املنتجات، التي تخدمه

 أدناه: 8جدول منها، في عملية االستيراد واملوقع اإللكتروني الخاص بكل 

 

 

 

 

 

 

http://www.revenue.go.ke/index.php/customs-services/about-customs
http://www.revenue.go.ke/index.php/customs-services/about-customs
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 : الوكاالت الحكومية الرئيسية حسب نوع املنتجات8 جدول 

 املوقع اإللكتروني الوظيفة/ الدور  املنتج/ الصناعة الوكالة الحكومية

الكينية الهيئة 

 للمعايير
 جميع املنتجات

  مسؤول عن تطوير املواصفات

 واللوائح الفنية للمنتجات.

  مسؤول عن التأكد من جودة

البضائع املستوردة واملنتجات 

 املستوردة.

www.kebs.org 

إدارة التفتيش  

على صحة النبات 

 في كينيا

 منتجات األغذية

  عن تنظيم عمليات استيراد مسؤولة

 املنتجات الغذائية.

  مسؤولة عن التفتيش واملوافقة على

 املنتجات الغذائية.

www.kephis.org/ 

مكتب الصحة 

 العامة
 جميع املنتجات

  مسؤول عن تنظيم استيراد املنتجات

. 

  مسؤول عن معاينة املواد املستوردة

 والتأكد من سالمتها.

- 

 وزارة الصحة
واألدوية األغذية 

والكيماويات 

 ومستحضرات التجميل

  مسؤولة عن سن اللوائح املتعلقة

 /http://www.health.go.ke باستيراد املنتجات.

هيئة الصيدلة 

 والسموم
 منتجات األدوية

  مسؤولة عن إصدار تصريح االستيراد

  الدوائيةاملنتجات الخاصة باستيراد 
http://pharmacyboardkeny

a.org/ 

الصحة معمل 
 العامة القومي

 /http://www.nphls.or.ke مسؤول عن تحليل عينات األغذية  منتجات األغذية

  

 -الوكاالت الرئيسية المعنية بالمعايير وإجراءات االعتماد التي تطبقها  .9

 كينيا

 للمنتجات االوكاالت المعنية بالمعايير وفق   9.1

املحددة من هيئة تنمية الصادرات السعودية استخراج شهادات للمنتجات التي  التسع رين السعوديين في الصناعاتيتعين على املصد

 9الجدول في تصدر إلى كينيا من هيئات املعايير املبينة 

 

 

http://www.kebs.org/
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 : وكاالت املعايير الرئيسية لعملية االستيراد9 جدول 

رقم 
 مسلسل

اسم وكالة 

 املعايير
 لكترونياملوقع اإلرابط  9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 
الهيئة الكينية 

 /         http://www.kebs.org للمعايير

2 

مجلس الرقابة 

على األدوية 

 والسموم

       
  http://pharmacyboardkeny

a.org/ 

3 

إدارة التفتيش 

على صحة 

 النبات في كينيا

  
       http://www.kephis.org/ 

   وزارة الصحة 4
       http://www.health.go.ke/ 

5 

هيئة منتجات 

مكافحة 
 الحشرات

  
       http://www.pcpb.or.ke/ 

6 
سلطة موانئ 

 كينيا
  

       www.kpa.co.ke/ 

 :ملحوظة

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

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

 المنسوجات – 9 ،األدوية -8 
 

 الهيئة الكينية للمعايير  9.2 

 وهي السلطة املختصة بعمليات تقييم املعايير واملطابقة، 496، الفصل بموجب قانون املعايير م1974تأسست الهيئة الكينية للمعايير سنة 

للبضائع املقصود استخدامها في السوق الحر في كيينا. قبل استيراد البضائع إلى كينيا، يجب أن يحصل املصدرين على برنامج التحقق من 

من املكتب اإلقليمي للهيئة الكينية للمعايير في الدولة املنشأ. يضمن برنامج التحقق من املعايير قبل  (PVoCمطابقة املعايير قبل التصدير )

 هي املكتب بيورو فيريتاساململكة العربية السعودية، تكون  بشأن  54لتصدير مطابقة املنتجات املستوردة ومنع املمارسات التجارية الجائرةا

 اإلقليمي للهيئة الكينية للمعايير.

عودية. في اململكة العربية الس بيورو فيريتاسيجب أن يحصل املصدرين السعوديين على برنامج التحقق من املعايير قبل التصدير من  

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه:بيورو فيريتاسوملزيد من املعلومات عن   ، ُيرجى من املصّدِّ

locations/middle_east/saudi_arabia/-ehttp://www.bureauveritas.com/home/worldwid 

                                                             
 الهيئة الكينية للمعايير 54

http://www.bureauveritas.com/home/worldwide-locations/middle_east/saudi_arabia/
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 عالمة مطابقة معايير االستيراد على الحصول عملية 9.2.1

ليها قبل عتؤكد عالمة مطابقة معايير االستيراد على جودة البضائع املستوردة ومطابقتها للمعايير الكينية أو غيرها من املعايير الدولية املتفق 

االستيراد، يجب أن يحصل املصدرون شهادة مطابقة عبر برنامج تقييم التحقق من مطابقة املعايير  الحصول على عالمة مطابقة معايير 

  55قبل التصدير يمكن الحصول على برنامج التحقق من مطابقة املعايير قبل التصدير من خالل ثالث طرق مبينة بمزيد من التفصيل أدناه:

  :فتيش الشحنة واالختبار( تأ)الطريق 

  تخضع البضائع الخاصة باملصدرين السعوديين غير املسجلين وغير املقيدين لدى املكتب اإلقليمي للهيئة الكينية للمعايير للطريق

 أ من برنامج التحقق من املعايير قبل التصدير. 

 .االختبار، تصدر  ن نتائجبعد استيفاء التفتيش والتأكد م تخضع الشحنات التي تمر عبر هذا الطريق لالختبار والتفتيش الفعلية

 شهادة مطابقة للمصدر السعودي.

 :تسجيل املنتج (ب)الطريق  

  إذا كان املصدرين السعوديين مسجلين لدى الهيئة الكينية للمعايير ويتبعون نظم إدارة جودة مناسبة في التصنيع، تخضع

 دير.من برنامج التحقق من املعايير قبل التص (ب)البضائع الصادرة منهم للطريق 

  قبل إصدار شهادة املطابقة، تخضع جميع الشحنات للتفتيش الفعلي ولكنها تعفى من االختبار اإللزامي. يمكن اختبار البضائع

 على مدار السنة للتأكد من مطابقتها للمعايير السارية. ااملستوردة عشوائيً 

  تسجيل املنتج )عن طريق وكيل برنامج يحث املصدرون السعوديون ممن ينتوون شحن البضائع بشكل متكرر أن يطبقوا

هناك بضائع معينة )على سبيل املثال السكر والحبوب  .التحقق من املعايير قبل التصدير( ولها مدة سريان وهي سنة واحدة

 والبقول ومنتجات األلبان وغير ذلك( ال تستوفي شروط األهلية للتسجيل وفق
ً
ويمكن أن تحصل على شهادة  (ب)للطريق  ا

 فقط.(أ )عن الطريق  مطابقة

 :رين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن هذه املنتجات  وُيرجى من املصّدِّ

 http://www.kebs.org/?opt=qai&view=new_pvoc_requirments 

 ترخيص املنتج( ج)الطريق 

  لدى الهيئة الكينية للمعايير وتمت مراجعة نظم إدارة جودة اإلنتاج من جانب املكتب اإلقليمي 
ً
إذا كان املصدر السعودي مسجال

 املفوض لوكالء التحقق من املعايير قبل التصدير وصدر ترخيص املنتج، حينها يمكن الحصول على شهادة املطابقة مباشرة. 

  اإلقليمي املختص للمصدر ترخيص يسري ملدة سنة واحدة. يجوز تفتيش البضائع التي تتبع هذا الطريق عشوائييقدم املكتب 
ً
 ا

  56قبل إصدار شهادة املطابقة على مدار العام، إال أن حاالت االختبار اإللزامية تكون محدودة.
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 57أدناه  14الشكل في عملية الحصول على عالمة مطابقة معايير االستيراد موضحة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة األولى:  

وتخطر الهيئة الكينية للمعايير شريك/ مركز تقييم التحقق من املعايير قبل  الكترونيً إتورد نموذج بيان االستيراد يجب أن يقدم املس .1 

 التصدير املتوفر في دولة املصدر.

 يقدم املكتب اإلقليمي لبرنامج التحقق من املعايير قبل التصدير طلب نموذج الشهادة للمصدر . .2 

 ستندات الالزمة إلى املكتب اإلقليمي.املصدر السعودي طلب نموذج املطابقة ويقدمه مع امل يجب أن يمل  .3

 يجب أن يقدم املصدر السعودي املستندات التي تحتوي على املعلومات التالية إلى مركز التقييم: .4 

 املعايير الكينية املطبقة أو املكافئ الدولي للمنتج. أ.

                                                             
 كامارفالنسيا 57

$ 

$ 

1 2 3 

4 

 العملية مرحلة =

  املنتجات وفحص اختبار الطلب تقييم الرسوم وسداد الطلب نموذج

 الرسوم وسداد الطلب نموذج  مطابقة شهادة إصدار 

5 6 

7 

 الطلب تقييم

 

  االستيراد معايير  مطابقة عالمة إصدار 

 االستيراد معايير  مطابقة عالمة على الحصول  لطريقة توضيحية عملية

 عالمة مطابقة معايير االستيراد على عملية الحصول   :14 الشكل
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 .ملف مخاطر املنتجات ب.

 )إن لزم( .تعليمات للتفتيش واالختبار ج.

 در السعودي رسوم الحصول على الشهادة.يدفع املص .5

: بخصوص املنتجات التي تتطلب إجراءات تفتيش واختبار معينة، يجب أن تقدم التعليمات من جانب الشركة املصنعة أو املصدر ملحوظة

 السعودي.

  

 املرحلة الثانية:

 التطبيق واملستندات املقدمة.سوف يقيم املكتب اإلقليمي لبرنامج التحقق من املعايير قبل التصدير نموذج  .1 

 وبناًء على ذلك التقييم، سيبين املكتب اإلقليمي الطريق املناسب للحصول على شهادة املطابقة. .2

  

 املرحلة الثالثة:

 يقدم املكتب اإلقليمي لبرنامج التحقق من املعايير قبل التصدير معلومات عن املعمل الذي يجب اختبار عينة املنتج فيه. .1 

 ( للتحقق من االلتزام بالجودة.2-9املادة يجب أن يقدم املصدر العينات الختبارها في املعمل املعتمد )حسبما هو مبين في  .2 

 ملقدمة.اسوف يحصل املكتب اإلقليمي على موعد من مكان التفتيش للتحقق من متطلبات املنتج والتحقق من تقارير االختبار  .3

 (إن لزم األمر) يجوز تقديم عينات املنتج واختبارها. .4

أيام من تاريخ التقديم. إذا نفذ املصدر السعودي اختبار عينة املنتج في معمل غير شريك مع الهيئة  4: يحدد موعد املعاينة خالل ملحوظة

 ( يجب تقديم نسخة من شهادات املعمل إلى املكتب اإلقليمي.2-9املادة الكينية للمعايير، )حسبما هو مبين في 

  

 املرحلة الرابعة:

 سوف يراجع املكتب اإلقليمي جميع التقارير وإن كانت االختبارات مرضية، سوف يصدر شهادة مطابقة للمصدر السعودي. .1 

 التغييرات املطلوبة وعند استيفاء الشروط، تصدر شهادة املطابقة.في حاالت عدم املطابقة، يشير املكتب اإلقليمي إلى  .2 

  58: تصدر شهادة املطابقة عن كل شحنة/ شحن البضائع.ملحوظة

 

 املرحلة الخامسة:

 للحصول على عالمة مطابقة معايير االستيراد، يرسل املصدرون السعوديون شهادة مطابقة إلى املستورد. .1 

إلى  9.2.2املادة قبل إجراء عملية التخليص الجمركي، يقدم املستورد نموذج الطلب واملستندات املطلوبة حسبما هو مبين في  .2 

 الهيئة الكينية للمعايير.

 االستيراد. يدفع املستورد رسوم الحصول على عالمة مطابقة معايير  .3 

، يجب أن يقدم املستورد تقييم لكمية املواد املستوردة (ج)ا حصل املصدر السعودي على شهادة املطابقة من خالل الطريق : إذملحوظة

من املنتجات خالل الستة أشهر القادمة. يمكن الوصول لنموذج الطلب للحصول على عالمة مطابقة معايير االستيراد عن طريق الرابط 

 أدناه:

http://www.kebs.org/sqmt/qai/downloads/download.php?file=ISM%20APPLICATION%20FORM.pdf 

  

 ملرحلة السادسة:ا

 وتتحقق من املعلومات مع قاعدة بيانات االستيراد.تقيم الهيئة الكينية للمعايير املستندات املقدمة  .1 

 تتأكد الهيئة الكينية للمعايير من أن املستورد دفع الرسوم الستخراج عالمة مطابقة معايير االستيراد. .2 
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 املرحلة السابعة:

تيراد مع سمطابقة معايير اال إذا كانت املعلومات املقدمة كافية، سوف تطبع الهيئة الكينية للمعايير ملصق تعريفي لعالمة  .1 

 :التفاصيل التالية

 اسم املستورد أ.

 اسم املنتج ب.

 عالمة املنتج ج.

 ترخيص شهادة املطابقة د.

 تفاصيل تقرير االختبار ه.

 يمكن للمستورد أو ممثليه الحصول على عالمة مطابقة معايير االستيراد من مكتب الهيئة الكينية للمعايير.

 الرئيسية المطلوبةالوثائق  9.2.2

 الوثائق الرئيسية املطلوبة للحصول على شهادة املطابقة هي كما يلي:

 طلب نموذج الشهادة .1

 نسخة من املواصفات الفنية للمنتجات. .2

 كتيب التشغيل )إن أمكن( .3

 :بيانات االنتاج وتتضمن التفاصيل التالية .4

 رقم/ حجم الحزمة أ(

 اسم شركة التصنيع  ب(

 تاريخ التصنيع وانتهاء الصالحية ج(

 شهادة شركة التصنيع د(

 الفاتورة األولية .5

 نموذج بيان االستيراد .6

 شهادات نظام إدارة الجودة .7

 تقارير االختبار .8

 رخصة أو شهادة التسجيل .9

  

 الوثائق الرئيسية املطلوبة للحصول على عالمة مطابقة معايير االستيراد هي كما يلي:

 وذج طلب عالمة مطابقة معايير االستيرادنم  .1

 قائمة التعبئة  .2

 مدخل الجمارك .3

 نموذج بيان االستيراد .4

 شهادة مطابقة .5

 تقارير االختبار .6

 ترخيص برنامج التحقق من املعايير قبل التصدير .7

 إيصال ملصقات عالمة مطابقة معايير االستيراد .8

  



 

 

36 

 االنتظار فترة 9.2.3

عملية استخراج عالمة مطابقة معايير االستيراد للمستوردين يومين بعد تقديم جميع الوثائق الدقيقة والكاملة ودفع تستغرق  .1

  59جميع الرسوم.

 تكلفة االنتظار 9.2.4

  60ريال سعودي. 030,10 – 930لطريق التحقق من املعايير قبل التصدير )أ، ب، ج( من ا تحتسب الرسوم وفًق  .1

ريال عن كل  0.0018ملصق عالمة مطابقة معايير االستيراد ) 1000ريال سعودي إلصدار  1.8املستورد رسوم وقدرها يدفع  .2

 ملصق(

 61مجلس الرقابة على األدوية والسموم 9.3 

من  224وتوزيعها، الفصل  اوبيعها محليً   الدوائيةاملنتجات مجلس الرقابة على األدوية والسموم هو السلطة املسؤولة عن تنظيم استيراد 

ت املنتجاقانون األدوية والسموم ينص على أسس وضع الصالحيات املنظمة. يتأكد مجلس الرقابة على األدوية والسموم من استيفاء 

ى مجلس الرقابة دقبل االستيراد، يجب تسجيل املنتجات الصيدالنية ل للمعايير الكينية. ااملستوردة في كينيا للمعايير الالزمة وفًق   الدوائية

 على األدوية والسموم.

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه:   وملزيد من املعلومات عن املعايير الكينية، ُيرجى من املصّدِّ

 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18245en/s18245en.pdf 

 لدى مجلس الرقابة على األدوية والسموم  الدوائيةعملية تسجيل المنتجات  9.3.1

 كما يلي: 15الشكل موضحة في لدى مجلس الرقابة على األدوية والسموم   الدوائيةعملية تسجيل املنتجات 

 

 املرحلة األولى: تعيين وكيل محلي في كينيا

 إلكمال عملية تسجيل األدوية. كينيايعين املصدر السعودي ممثل فني محلي مفوض في 

   

 املرحلة الثانية:

باملستندات الالزمة مللف التسجيل التي تشمل معلومات عن الكيماويات والتصنيع والضوابط. وملزيد يلتزم املصدر السعودي  .1

 (18الصفحة ) من املعلومات عن تجميع امللف والصيغة املطلوبة، يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:

, http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21380en/s21380en.pdf  

 موم.ة والسإلى مجلس الرقابة على األدوي  ائياملنتج الدو يقدم املمثل الفني املحلي نموذج الطلب مع ملف التسجيل وعينات  .2

طابقتها مع للتأكد من م  الدوائيةيدفع املمثل الفني املحلي رسوم عملية تسجيل األدوية والتفتيش على موقع تصنيع املنتجات   .3

 ممارسات التصنيع الصحيحة التي وضعها مجلس الرقابة على األدوية والسموم.

 : يجب تقديم طلبات منفصلة عن منتجات مختلفة.ملحوظة
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 الثالثة:املرحلة  

 تقيم امللفات املقدمة على يد اثنين من املقيمين من مجلس الرقابة على األدوية والسموم أو من خارجه. .1 

 تسجيل األدوية. دليلللشروط املقدمة في ا تقيم امللفات وفًق  .2

 يجمع املقيم األول تقرير التقييم ويجري املقيم الثاني ضمان الجودة لتقرير التقييم. .3

 لب املجلس معلومات أو عينات إضافية، إن لزم، من خالل إرسال خطاب استعالم.يط .4

 عملية تسجيل دواء   :15 الشكل

 التصنيع ممارسات من التحقق

  التصنيع موقع في الصحيحة
 
 

  والعينات رسوم وسداد طلب تقديم

 

 الطلب تقييم

 

 السريري  االختبار 

 للدواء

 

 الدواء تسجيل

1 2 3 

4 5 

 في محلي وكيل تعيين
 كينيا

6 

 دواء لتسجيل توضيحية عملية

 العملية مرحلة= 

 

اللجنة إلى تقارير  تقديم   

 

7 

$ 
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أشهر، وفي حالة عدم الرد فإن ذلك يعني أن مجلس الرقابة على األدوية والسموم ستة : يجب الرد على خطاب االستعالم خالل ملحوظة

 الثانية، لن يتم تسجيل املنتج وسيرفض الطلب.إذا ظهرت أي استعالمات للمرة  يعتبر أن املتقدم بالطلب قد سحب طلبه.

  

 املرحلة الرابعة:

 .ةالتجارب السريريبعد تقييم امللف، ترسل العينات إلى  .1 

للمواصفات والطريقة التحليلية املقدمة من مقدم الطلب في ملف  اتحلل العينات في معامل مراقبة الجودة املعترف بها وفًق  .2

 التسجيل.

 دة التحليل من معمل مراقبة الجودة.تستخرج شها .3 

  

 املرحلة الخامسة:

يفتش مجلس الرقابة على األدوية والسموم على موقع التصنيع ويتأكد إن كانت املرافق التزمت بالئحة ممارسة التصنيع الجيد  .1 

 أم ال، إذا صدر طلب تسجيل املنتج الجديد من جهاز تصنيع جديد.

 .الدوائيةيجمع تقرير تفصيلي عن التفتيش ويقيم لتسجيل املنتجات  .2 

: إذا لم يلتزم موقع التسجيل بلوائح ممارسات التصنيع الجيد، يجب أن يصحح مقدم الطلب حاالت اإلخالل املتعلقة بموقع ملحوظة

 من تاريخ التفتيش.ا شهرً  12التصنيع ويجب إعادة تفتيشه خالل مدة 

  

 سة:ملرحلة السادا

 تقدم تقارير التقييم وتحليل املعمل وتقرير حالة ممارسات التصنيع الجيد إلى لجنة تسجيل األدوية للتقييم. .1 

 تقدم اللجنة توصيتها بشأن تسجيل أو رفض املنتجات. .2 

على املنتجات لحين حل هذه : إذا وجدت اللجنة أي مشاكل متعلقة بالجودة والكفاءة والسالمة، يجوز أن تؤجل عملية املوافقة ملحوظة

 أشهر. 6املشاكل خالل الفترة املنصوص عليها 

  

 املرحلة السابعة:

 .الدوائيةإذا التزم املنتج بجميع املتطلبات، توافق اللجنة على تسجيل املنتجات  .1

 باإلضافة إلى تسجيل األدوية، تصدر شهادة تصريح بالتسويق للمتقدم بالطلب. .2

 أشهر على األقل من تاريخ االنتهاء. 3األدوية ملدة خمس سنوات ويجب تجديد التسجيل قبل يسري تسجيل  .3

 يجوز للمتقدم بالطلب االعتراض على قرار اللجنة خالل شهرين من تاريخ القرار. .4

  

 الوثائق الرئيسية المطلوبة 9.3.2

 هي كما يلي: الدوائيةالوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل املنتجات 

 كترونية(إلء بياناتهما )نسخة ورقية ونسخة نموذجي تسجيل أدوية بعد مل .1

 ةللدويعينات  3 .2

  الدوائيةشهادة املنتجات  .3

 األرشيف الرئيس ي ملوقع التصنيع. .4

 النشطة  الدوائيةتقرير ثبات النموذج للمكونات  .5

 رسوم غير مستردة .6
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 أدناه: ةذكور املاملستندات الرئيسية الالزمة لتسجيل تجديد األدوية 

 لكترونيةإلء بياناتهما، نسخة ورقية ونسخة طلبين بعد م .1

 سجل تصنيع الحزمة .2

 تقارير تحديث السالمة الدورية .3

 دليل التغيرات الداخلية العامة للدواء. .4

  ةللدويعينات  3 .5

  الدوائيةشهادة املنتجات  .6

 األرشيف الرئيس ي ملوقع التصنيع. .7

 النشطةة الدوائيتقرير ثبات النموذج للمكونات  .8

 رسوم غير مستردة وأي معلومات أخرى قد يطلبها املجلس. .9

  

 االنتظار فترة  9.3.3

 ملقدم الطلب لتسجيل الدواء في كينيا.ا شهرً  12تستلزم مدة تصل إلى  .1

 لتجديد تسجيل الدواء في كينيا.ا شهرً  90إلى  تستلزم مدة تصل .2

  

 تكلفة االنتظار 9.3.4

  

 األدوية: تكلفة االنتظار لتسجيل 10 جدول 

 التكلفة )ريال سعودي( املحتويات رقم مسلسل

 3,750 الدوائيةطلب تسجيل املنتجات  1

 1,875 الدوائيةطلب تجديد تسجيل املنتجات  2

 750 تغيير الطلب 3

 375 استبدال الشهادة 4

 1,125 رسوم االعتراض 5

  

  

 عملية التخليص الجمركي في الميناء للمواد الغذائية المستوردة  9.4

 في كينيا، تطور لوائح السالمة الخاصة بمنتجات األغذية وتراقب وتنفذ من قبل الدوائر املختلفة كما يلي:

 الهيئة الكينية للمعايير. 

 النبات في كينيا إدارة التفتيش على صحة. 

 وزارة الصحة. 

 مجلس منتجات مكافحة الحشرات. 
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 62سلطة موانئ كينيا. 

 أدناه: 16الشكل في عملية تخليص املنتجات الغذائية في امليناء موضحة 

  

 

 املرحلة األولى:

 يعين املستورد وكيل جمركي مصرح له إلكمال عملية التخليص الجمركي. يخطر املستورد الوكيل الجمركي بتاريخ وصول املنتجات الغذائية. 

  

 املرحلة الثانية:

يجب أن يحصل املستورد على تصريح استيراد من السلطات املختصة. وعالوة على ذلك، يجب أن يحصل املستورد على جميع املستندات  

ويجب أن يقدم املستورد املستندات التي تم الحصول عليها إلى الوكيل  .املعايير قبل التصدير من املصدر الالزمة بما في ذلك التحقق من

 عملية التخليص.الجمركي إلتمام 

                                                             
 اجري اكستشينج 62 

 العمليةمرحلة  =

 رسم توضيحي لعملية تخليص السلع الغذائية المستوردة في الميناء

1 2 3 

4 

تلبية اإلجراءات املطلوبة من 
 قبل وكيل التخليص

 

يقدم وكيل التخليص نموذج 
 ووثائق اإلقرار الجمركي

 

تفحص السلطات املعنية 
 الوثائق والسلع

 

 تخليص السلع
 

$ 

يعين املستورد وكيل 
 التخليص الجمركي

 

5 

 

الغذائية للسلع الجمركي التخليص إجراءات: 16 شكل  
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: إذا كانت املنتجات الغذائية املصدرة من املصدرين السعوديين إلى كينيا بها فيتامينات مضافة و/أو معادن، يتعين إضافة شعار ملحوظة

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه:  مميز. وملزيد من املعلومات حول الشعار املميز، ُيرجى من املصّدِّ

http://www.kebs.org/index.php?opt=qai&view=flogo 

  

 املرحلة الثالثة:

دفع الضرائب والرسوم الخاصة باملنتجات املستوردة. يقدم الوكيل الجمركي يالوكيل الجمركي بيان الدخول الجمركي عبر اإلنترنت و  يمل  

 الالزمة إلى الجمارك من أجل التخليص.جميع املستندات 

  

  املرحلة الرابعة:

يتم التحقق من املنتجات الغذائية املستوردة في ميناء الدخول. يقوم موظفون مفوضون من سلطة موانئ كينيا بتفتيش الشحنة. يفتش 

ل استيفاء املنتج لجميع الشروط ويقرروا هاملوظفون املفوضون املنتجات الغذائية املستوردة ويحللوا املستندات املعنية للتأكد من 

 سيقبلوا دخول البضائع إلى الدولة أم ال.

  

  املرحلة الخامسة:

 إذا التزمت البضائع بجميع اللوائح، يتم تخليص جميع البضائع.

  

 الوثائق الرئيسية المطلوبة 9.4.1

 الوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل املنتجات الغذائية هي كما يلي:

 .نموذج بيان االستيراد .1

 .النباتية للمنتجات استيراد تصريح .2

 .شهادة مطابقة .3

 .شهادة الصحة النباتية .4

 ا.شهادة خلو من الكائنات الحية املعدلة وراثيً  .5

 بوليصة الشحن )ثالثة نسخ بواليص شحن ونسخ غير قابلة للتفاوض( .6

 .فاتورة تجارية .7 

 .قائمة التعبئة .8 

 .املنشأ شهادة .9

 .شهادات الصحة .10

 .شهادة التأمين .11

  

 االنتظار فترة 9.2.4

 يلزم ثالثة أيام كحد أدنى إلكمال عملية التخليص الجمركي.

http://www.kebs.org/index.php?opt=qai&view=flogo
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 كينيا  -لوائح التعبئة ووضع الملصقات التعريفية .10

 63الصناعات العامة 10.1

 الجهة التنظيمية للصناعة 10.1.1

 .الهيئة الكينية للمعاييرالجهة التنظيمية للصناعات العامة هي 

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

 http://www.kebs.org/  

  

 القوانين واللوائح 10.1.2

 "496القوانين واللوائح تحت عنوان "قانون املعايير، الفصل وضعت جمهورية كينيا 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه:  وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائح، ُيرجى من املصّدِّ

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken78167.pdf 

  

 64صناعة األغذية 0.21

 الجهة التنظيمية للصناعة، القوانين واللوائح 10.2.1

الجدول ة في نالجهات التنظيمية املختلفة للغذية في كينيا وقوانينهم ولوائحهم مبي .ذية في كينياغتنظم دوائر وهيئات مختلفة صناعة األ 

 أدناه. 11

 لألغذية: الجهات التنظيمية 11 جدول 

الجهات 

التنظيمية 

 لألغذية

 الروابط القوانين واللوائح

دائرة الصحة 

 العامة

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken129231.pdf 242قانون الصحة العامة، الفصل 

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken63014.pdf  243قانون الحماية من اإلشعاعات، الفصل  

  faolex.fao.org/docs/texts/ken62523.doc 254ائية واألدوية، الفصل يقانون العناصر الكيم 

إدارة 

التفتيش على 

صحة النبات 

 في كينيا

 قانون سلطة الزراعة واملصايد واألغذية 

 (2013 – 13)رقم 
 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken122137.pdf 

 (2013 – 16 قانون املحاصيل )رقم 

 

http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/Cro

psAct2013No16of2013.PDF 

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken18403.pdf 324قانون حماية النباتات، الفصل  

                                                             
 الهيئة الكينية للمعايير 63
 اجري اكستشينج 64

http://www.kebs.org/
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken78167.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken129231.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken63014.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken122137.pdf
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/CropsAct2013No16of2013.PDF
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/CropsAct2013No16of2013.PDF
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/CropsAct2013No16of2013.PDF
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken18403.pdf
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 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken89784a.pdf 2009لوائح التنوع النباتي والبذور، 

 مجلس ألبان

 336 قانون تصنيع األلبان، الفصل كينيا

http://www.kenyalaw.org/lex/rest//db/kenyalex/Kenya/L

egislation/English/Acts%20and%20Regulations/D/Dairy%

-20Industry%20Act%20Cap.%20336%20

%20No.%2034%20of%201958/docs/DairyIndustryAct34

of1958.pdf 

مدير  

الخدمات 

 البيطرية

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken63506.pdf 364 قانون أمراض الحيوان، الفصل

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken101239.pdf 356 قانون الرقابة على اللحوم، الفصل

سلطة 

 كينيا إيرادات
 ، الفصلغير املباشرةقانون الجمارك والضرائب 

472 

http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&t

ask=doc_download&gid=41&Itemid=106 

الهيئة  

الكينية 

 للمعايير

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken78167.pdf  496قانون املعايير، الفصل 

 513قانون املعايير واألوزان، الفصل  
http://www.kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Act

s/WeightsandMeasuresAct_Cap513.pdf 

 509 قانون امللكية الصناعية، الفصل 

http://www.kenyalaw.org/lex/rest//db/kenyalex/Kenya/L

egislation/English/Acts%20and%20Regulations/I/Industri

-al%20Property%20Act%20Cap.%20509%20

%20No.%203%20of%202001/docs/IndustrialPropertyAct

3of2001.pdf 

 506 قانون العالمات التجارية، الفصل

est//db/kenyalex/Kenya/Lhttp://www.kenyalaw.org/lex/r

egislation/English/Acts%20and%20Regulations/T/Trade%

-20Marks%20Act%20Cap.%20506%20

%20No.%2051%20of%201955/subsidiary%20legislation/

docs/TradeMarksAct51of1955_Subsidiary.pdf 

مجلس 

منتجات 

مكافحة 

 الحشرات

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken63608.pdf 346 الفصلقانون منتجات مكافحة الحشرات، 

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken3536.pdf 378قانون املصايد، الفصل  دائرة املصايد

  

 متطلبات وضع الملصقات التعريفية 10.2.2

 أدناه: 12الجدول مبينة في متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية 

 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken89784a.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/D/Dairy%20Industry%20Act%20Cap.%20336%20-%20No.%2034%20of%201958/docs/DairyIndustryAct34of1958.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/D/Dairy%20Industry%20Act%20Cap.%20336%20-%20No.%2034%20of%201958/docs/DairyIndustryAct34of1958.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/D/Dairy%20Industry%20Act%20Cap.%20336%20-%20No.%2034%20of%201958/docs/DairyIndustryAct34of1958.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/D/Dairy%20Industry%20Act%20Cap.%20336%20-%20No.%2034%20of%201958/docs/DairyIndustryAct34of1958.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/D/Dairy%20Industry%20Act%20Cap.%20336%20-%20No.%2034%20of%201958/docs/DairyIndustryAct34of1958.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken63506.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken101239.pdf
http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=106
http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=106
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken78167.pdf
http://www.kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/WeightsandMeasuresAct_Cap513.pdf
http://www.kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/WeightsandMeasuresAct_Cap513.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/T/Trade%20Marks%20Act%20Cap.%20506%20-%20No.%2051%20of%201955/subsidiary%20legislation/docs/TradeMarksAct51of1955_Subsidiary.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/T/Trade%20Marks%20Act%20Cap.%20506%20-%20No.%2051%20of%201955/subsidiary%20legislation/docs/TradeMarksAct51of1955_Subsidiary.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/T/Trade%20Marks%20Act%20Cap.%20506%20-%20No.%2051%20of%201955/subsidiary%20legislation/docs/TradeMarksAct51of1955_Subsidiary.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/T/Trade%20Marks%20Act%20Cap.%20506%20-%20No.%2051%20of%201955/subsidiary%20legislation/docs/TradeMarksAct51of1955_Subsidiary.pdf
http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/T/Trade%20Marks%20Act%20Cap.%20506%20-%20No.%2051%20of%201955/subsidiary%20legislation/docs/TradeMarksAct51of1955_Subsidiary.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken63608.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/ken3536.pdf
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 : متطلبات وضع امللصقات التعريفية لألغذية12 جدول  

رقم 

 مسلسل
 الفئة

 املتطلبات

1 
اسم العالمة 

 التجارية

امللصقات التعريفية يجب أن تكون 

ة غباللغة اإلنجليزية و/ أو الل

السواحلية. يسمح بلغات أخرى مثل 

 اللغة العربية.

 االسم املشهور  2

 قائمة املكونات 3

 تاريخ التصنيع 4

 تاريخ انتهاء الصالحية 5

 صافي املحتوى  6

 تعليمات التخزين 7

8 
اسم وعنوان شركة 

 التصنيع

 دولة املنشأ 9

  

 65الدواءصناعة  10.3

 الجهة التنظيمية للصناعة 10.3.1

 في كينيا. الدواءينظم مجلس األدوية والسموم صناعة 

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

http://pharmacyboardkenya.org/ 

 القوانين واللوائح 10.3.2 

 على معلومات عن متطلبات وضع امللصقات التعريفية وتعبئة األدوية. م1957لسنة  244ينص قانون األدوية والسموم 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه:   وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائح، ُيرجى من املصّدِّ

 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18245en/s18245en.pdf 

  

  

                                                             
 األدوية والسموممجلس الرقابة على  65

http://pharmacyboardkenya.org/
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18245en/s18245en.pdf
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 المراجع. 11

 
الح

واش

 ي

 الروابط

1 https://www.kenyaembassy.com/pdfs/handbookimportingexporting.pdf  

2 http://www.eac.int/customs/ * 

3 https://www.kenyaembassy.com/pdfs/handbookimportingexporting.pdf 

4 

http://www.eac.int/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=98:eac-customs-

union-common-external-tariffs-2007&catid=3:key-documents&Itemid=141 * 

5 http://point-point.com/kenyan-imports-and-idf/  

6 http://www.revenue.go.ke/customs/faqcustoms.html 

7  http://www.kra.go.ke/vat/aboutvat.html 

8 

http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=10

6 * 

9 

http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=10

6 * 

10 

http://www.kra.go.ke/index.php/customs-services/about-customs/prohibited-and-restricted-

goods 

11 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwjqwpj-

utTOAhXDzRQKHTxED_o4ChAWCB8wAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.intracen.org%2FKenya-

Company-Perspectives---An-ITC-Series-on-Non-Tariff-Measures-

pdf%2F&usg=AFQjCNHdlBSyHJziBUsEEeYe9KRMAW3n-Q&sig2=JMZuT7HAWqAFbjSLQpePuw 

12 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp371_e.htm  

13 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp371_e.htm 

14 https://www.export.gov/article?id=Kenya-trade-standards 

15 http://www.kebs.org/index.php?opt=qai&view=marks 

16 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp371_e.htm 

17 http://www.kebs.org/?opt=qai&view=new_pvoc_requirments 

18 http://kenas.go.ke/ 

19 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp371_e.htm 

20 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp371_e.htm 

https://www.kenyaembassy.com/pdfs/handbookimportingexporting.pdf
http://www.eac.int/customs/
https://www.kenyaembassy.com/pdfs/handbookimportingexporting.pdf
http://www.eac.int/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=98:eac-customs-union-common-external-tariffs-2007&catid=3:key-documents&Itemid=141
http://www.eac.int/customs/index.php?option=com_content&view=article&id=98:eac-customs-union-common-external-tariffs-2007&catid=3:key-documents&Itemid=141
http://point-point.com/kenyan-imports-and-idf/
http://www.revenue.go.ke/customs/faqcustoms.html
http://www.kra.go.ke/vat/aboutvat.html
http://www.kra.go.ke/vat/aboutvat.html
http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=106
http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=106
http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=106
http://eac.int/customs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41&Itemid=106
http://www.kra.go.ke/index.php/customs-services/about-customs/prohibited-and-restricted-goods
http://www.kra.go.ke/index.php/customs-services/about-customs/prohibited-and-restricted-goods
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwpj-utTOAhXDzRQKHTxED_o4ChAWCB8wAQ&url=http://www.intracen.org/Kenya-Company-Perspectives---An-ITC-Series-on-Non-Tariff-Measures-pdf/&usg=AFQjCNHdlBSyHJziBUsEEeYe9KRMAW3n-Q&sig2=JMZuT7HAWqAFbjSLQpePuw
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwpj-utTOAhXDzRQKHTxED_o4ChAWCB8wAQ&url=http://www.intracen.org/Kenya-Company-Perspectives---An-ITC-Series-on-Non-Tariff-Measures-pdf/&usg=AFQjCNHdlBSyHJziBUsEEeYe9KRMAW3n-Q&sig2=JMZuT7HAWqAFbjSLQpePuw
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwpj-utTOAhXDzRQKHTxED_o4ChAWCB8wAQ&url=http://www.intracen.org/Kenya-Company-Perspectives---An-ITC-Series-on-Non-Tariff-Measures-pdf/&usg=AFQjCNHdlBSyHJziBUsEEeYe9KRMAW3n-Q&sig2=JMZuT7HAWqAFbjSLQpePuw
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwpj-utTOAhXDzRQKHTxED_o4ChAWCB8wAQ&url=http://www.intracen.org/Kenya-Company-Perspectives---An-ITC-Series-on-Non-Tariff-Measures-pdf/&usg=AFQjCNHdlBSyHJziBUsEEeYe9KRMAW3n-Q&sig2=JMZuT7HAWqAFbjSLQpePuw
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwpj-utTOAhXDzRQKHTxED_o4ChAWCB8wAQ&url=http://www.intracen.org/Kenya-Company-Perspectives---An-ITC-Series-on-Non-Tariff-Measures-pdf/&usg=AFQjCNHdlBSyHJziBUsEEeYe9KRMAW3n-Q&sig2=JMZuT7HAWqAFbjSLQpePuw
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp371_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp371_e.htm
https://www.export.gov/article?id=Kenya-trade-standards
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