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املراجع 37

إخالء مسؤولية
أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" دليل إجراءات االستيراد في إطارأعمال النشراملستمرة التي تقوم بها
عن دول العالم .إن الغرض من هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها ،ومتطلبات الوثائق،
ومساهميها ،وغيرذلك ً
بناء على املعلومات املتاحة .ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقديرالشخص ي ،وال تتحمل "الصادرات
السعودية" أي عواقب ناتجة عن فهم أو تفسيرأي جزء من هذا الدليل .وبشكل عام ،فإن املعلومات ّ
املبينة في هذا الدليل تمثل رؤية
شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة .كما نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث
عن إجراءات وعمليات االستيراد ومتطلباته.

5

ُ
لم ٌتبرم اتفاقيات تجارة حرة بين ماليزيا والسعودية وتطبق قواعد منشأ غير تفضيلية على املنتجات املستوردة من السعودية.
إال أن ماليزيا ُتخطط لتوقيع اتفاقية ثنائية مع مجلس التعاون الخليجي ُتسمى االتفاقية اإلطارية بشأن التعاون االقتصادي والتجاري
واالستثماري .وبموجب هذه االتفاقيةُ ،
ستطبق قواعد املنشأ التفضيلية على املنتجات املستوردة من السعودية ،ولم ُيحدد بعد تاريخ
تصديق االتفاقيات1 .

ملزيد من املعلومات حول االتفاقية اإلطارية بشأن التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماريُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/66

ال يوجد لدى ماليزيا إطار عمل تشريعي بشأن تطبيق أو تفسير قواعد املنشأ غير التفضيلية .ويشتمل البند  7.2.4على املعلومات املفصلة
املتعلقة بالحصول على شهادة املنشأ إلثبات املنشأ السعودي للبضائع.

عادة ما تواجه الدول التي توجد بينها عالقات تجارية قيودا تجارية مثل قيود التعرفة والقيود غير املتعلقة بالتعرفة .وتشتمل األقسام
التالية على القيود التجارية التي يواجهها املصدرون السعوديون بالتفصيل:



الرسوم الجمركية األساسية هي التعرفة املفروضة على البضائع املنقولة بين الحدود الدولية.
ُ
ووفقا ملا ذكر سابقا في البند  ،1.1ففي حالة عدم وجود اتفاقية تجارية بين ماليزيا واململكة العربية السعودية ،وهما عضوان
ُ
في منظمة التجارة العاملية ،ستسري التعرفة الخاصة بالدول األكثر رعاية على البضائع املصدرة من السعودية إلى ماليزيا.
ُ
وتحسب الرسوم الجمركية على أساس قيمة التكلفة والتأمين والشحن للبضائع املوردة على أساس ُمتغير.



يبلغ متوسط سعر تعرفة الدول األكثر رعاية في ماليزيا  5.6%ويخضع هذا السعر إلى الزيادة أو النقصان بناء على أنواع




الواردات ،فعلى سبيل املثال ،هناك بضائع معينة مثل املواد الخام واآلالت ومنتجات األغذية الضرورية والسلع الغذائية
واملنتجات الصيدالنية ال تخضع بشكل عام للرسوم الجمركية أو سعر تعرفة ُمخفض 4

 1وزارة التجارة الدولية والصناعة ،ماليزيا
 2الدليل التجاري لصادرات الواليات املتحدة األمريكية للدول -ماليزيا
 3املفوضية التجارية بكندا
 4االطالع على السياسة التجارية -ماليزيا -منظمة التجارة العاملية
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ُ
يرجى من املصدرين السعوديين التفضل بزيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات عن تعريفات االستيراد السارية على فئات مختلفة
من املنتجات:
http://www.mytradelink.gov.my/tariff-code





ُ
ُ
تعتبر ضريبة البضائع والخدمات ضريبة استهالك ُمتعددة املراحل تفرض على البضائع التي تدخل األسواق املاليزية لالستهالك
املحلي والتي تسري على كل من البضائع املحلية واملستوردة ،وهذا منصوص عليه في قانون ضرائب البضائع والخدمات لعام
2014م.
ُ
ويبلغ املعدل املعياري لضريبة البضائع والخدمات بشكل عام  %6من القيمة الجمركية للبضائع في ماليزيا ،إال أنه توجد بضائع
معينة معفية من ضريبة البضائع والخدمات.
ُ
يرجى من املصدرين السعوديين التفضل بزيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات عن البضائع التي تسري عليها ضريبة البضائع
والخدمات:
http://www.customs.gov.my/PdfFile.html



كما توجد برامج معينة ُيمكن بموجبها تأجيل ضريبة البضائع والخدمات أو تعليقها أو تجنبها وتشمل البضائع التي تستوردها
ماليزيا بموجب برنامج املستودعات وبرنامج التجار املعتمد وحسبما يرد في األمر الصادر بشأن ضريبة البضائع والخدمات
ُ
(اإلعفاء) لعام 2014م .ملزيد من املعلومات عن هذا األمر ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/specific_guides_pdf/ IMPORT_12012016.pdf



الضرائب غير املباشرة هي ضريبة غير مباشرة مفروضة على بضائع معينة تستوردها ماليزيا وتعتبر هذه البضائع غير ضرورية
وينتج عنها أضرارا للصحة العامة والبيئة ،ومن تلك البضائع السيارات.
ُ
يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات:
http://www.customs.gov.my/en/faq/Pages/faq_exs.aspx




ُ
تمتلك ماليزيا إطار عمل قانوني معمول به لحماية االقتصاد املحلي من أي ضرر (أو األضرار املتحققة) الناجمة عن استيراد
بضائع مدعومة يتم بيعها بسعر أدنى من سعر السوق املحلي (اإلغراق).
ُوينظم اإلطار من قبل قانون اإلجراءات التعويضية ومكافحة اإلغراق لعام 1993م ولوائح رسوم اإلجراءات التعويضية
ومكافحة اإلغراق لعام 1994م.



تجدون املزيد من املعلومات في هذا الصدد في البند  3.1.1من هذا الدليل

 5الجمارك امللكية املاليزية
 6الجمارك امللكية املاليزية
 7وزارة التجارة الدولية والصناعة
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ُ
ُ
تفرض رسوم التأمين بصفتها إجراء طارئ عند وجود زيادة في استيراد بضائع معينة تؤثر على الصناعة املحلية التي تنتج بضائع
مماثلة في ماليزيا.



تجدون املزيد من املعلومات في هذا الصدد في البند  3.1.2من هذا الدليل.



تحظر ماليزيا استيراد بضائع معينة ألسباب متعلقة باألمن القومي وحماية الصحة العامة والبيئة مثل السموم واملواد
ُ
الكيميائية واملواد املشعة.
ُ
يرجى من املصدرين السعوديين التفضل بزيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات عن القائمة الشاملة للعناصر املحظور
استيرادها إلى ماليزيا:
http://www.customs.gov.my/en/tp/pages/tp_ie.aspx



كما أعدت ماليزيا قائمة بالبضائع التي يوجد قيود على استيرادها إلى الدولة ما لم ُيكن استيرادها بموجب رخص أو تصاريح
ُ
صادرة من السلطات املختصة وذلك وفقا للمنصوص عليه في الئحة تنظيم الجمارك (موانع االستيراد) لعام 1998م ،مثل
ُ
األلعاب النارية واملنتجات الصيدالنية ومنتجات األغذية .يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه لالطالع على القائمة
الكاملة للعناصر املفروض عليها قيود.
http://www.customs.gov.my/en/tp/pages/tp_ie.aspx




ُ
تطبق ماليزيا حصص استيراد على شكل حصص تعرفة جمركية وذلك عند إمكانية استيراد املستورد لبضائع معينة بتعرفة
ُ
جمركية تفضيلية أو منخفضة ،وعند تحقيق حصة التعرفة الجمركية؛ تفرض تعرفة أعلى على استيراد تلك البضائع.
ُ
في ماليزيا ،تطبق حصص التعرفة الجمركية فقط على املنتجات الزراعية مثل الذرة والقمح واألرز واأللبان والبيض.

ُ
يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات عن حصص التعرفة الجمركية:
https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/Trans-Pacific-Partnership/Annexes/2-D.-Malaysia-Appendix-ATariff-Rate-Quotas.pdf



ُ
يوجد لدى ماليزيا شركة واحدة ُمصرح لها باالستيراد والتصدير تسمى "باديبيراس ناشيونال بيرهاد" وتعمل في مجال التجارة في
األرز.

 8وزارة التجارة الدولية والصناعة
 9ممثل الواليات املتحدة للتجارة
 10مستودع التجارة املاليزية
 11االطالع على السياسة التجارية -ماليزيا -منظمة التجارة العاملية
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تخضع عملية وضع املعايير في ماليزيا إلى األحكام املنصوص عليها في قانون املعايير املاليزية لعام 1996م وتعديالته.
ُ
وتعتبر إدارة املعايير املاليزية بصفتها جزء من وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار هي الجهة املحلية املعنية بوضع املعايير
واالعتمادات.



شركة باديبيراس ناشيونال بيرهاد هي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتضع املعايير املاليزية وفقا لوكاالت وضع املعايير األخرى



وذلك على النحو املنصوص عليه في املعايير املاليزية.


ويتصرف مجلس املعايير املاليزية واالعتمادات بصفته جهة استشارية لوزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في املسائل املتعلقة



باملعايير واالعتمادات.
ُويمكن للمعايير املاليزية أن تكون إجبارية أو اختيارية وذلك وفقا ملا هو منصوص عليه في التشريعات.
ُ
ملزيد من املعلومات عن املعايير املاليزية ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
http://www.standardsmalaysia.gov.my/web/guest/standards#.V-jkyvmLSM8



طبقت ماليزيا العديد من اللوائح التقنية فيما يتعلق بمنتجات مثل املواد الكيميائية واملواد وتقنية املعلومات والبترول والغاز
واملركبات التي تسير على الطرق واألجهزة الطبية وزيت النخيل والخضروات وزهور معينة ومواد البناء واملواد الهندسية.



وبرغم ذلك ،تعتبر اللوائح التقنية إجبارية في حال نصت أي من التشريعات على ذلك.



ويتم صياغة اللوائح التقنية في ماليزيا وفقا للمعايير الدولية.



يعد معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا اململوك بالكامل لدولة ماليزيا مسؤول التواصل للدول األعضاء في منظمة
التجارة العاملية بشأن القيود التقنية واملعني بنشر املعلومات واتخاذ القرارات وفقا للمعايير واللوائح التقنية واملوافقات.



يعد معهد األبحاث العملية والصناعية ،وشركة األسهم الخاصة العاملية لضمان نظام الجودة ،وهي شركة تابعة ملعهد األبحاث
العملية والصناعية بماليزيا ،الجهة املحلية الرئيسية املعنية بإصدار املوافقات وفقا لالعتمادات املنصوص عليها في املعايير
املاليزية.



ويتعين الحصول على موافقات بشأن بضائع معينة مثل الدمى والبطاريات واملعدات اإللكترونية للتأكد من توافقها مع املعايير
املاليزية قبل تعميمها في السوق املاليزي لالستهالك املحلي.



تجدون املزيد من املعلومات بشأن إجراءات تقييم املطابقة في البند  3.1.9من هذا الدليل.



ُ
تعتبر إدارة املعايير املاليزية هي الجهة املسؤولة عن اعتماد املوافقات الخاصة بالجهات واملعامل وجهات التفتيش في ماليزيا.
ُ
في ماليزيا ،توجد معامل اختبار حكومية وخاصة تقدم الخدمات االختبارية في العديد من مجاالت االختبار مثل مجال األغذية
والبناء وامليكانيكا والكيمياء والزراعة والصناعات املعدنية واملياه والبيئة وعلم األحياء املجهري.



 12االطالع على السياسة التجارية -ماليزيا -منظمة التجارة العاملية
 13االطالع على السياسة التجارية -ماليزيا -منظمة التجارة العاملية
 14معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان الجودة
 15االطالع على السياسة التجارية -ماليزيا -منظمة التجارة العاملية
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ُ
ُ
ُ
يرجى من املصدرين السعوديين التفضل بزيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات عن جهات تقييم املطابقة املعتمدة من قبل
إدارة املعايير املاليزية.
http://www.standardsmalaysia.gov.my/web/guest/cab-directories



ُ
يتعين وضع امللصقات التعريفية على البضائع التي تدخل ماليزيا لالستهالك املحلي باللغتين اإلنجليزية واملاليزية.



ويتعين أن تمتثل بضائع معينة مثل األغذية املنتجة من الحيوانات باللوائح الخاصة بامللصقات التعريفية لألغذية الحالل.
ُ
وعالوة على ذلك ،توجد ُمتطلبات خاصة بامللصقات التعريفية للمنتجات املعدلة وراثيا واملنتجات الصيدالنية.



تجدون املزيد من املعلومات بشأن وضع امللصقات التعريفية في البند  10.1من هذا الدليل.



يتعين االمتثال بمتطلبات الصحة والصحة النباتية قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية والحيوانات واملنتجات الحيوانية
واألغذية إلى ماليزيا.



ويتعين توريد جميع اللحوم ومنتجات اللحوم املصنعة والدواجن والبيض ومنتجات البيض من املصنعين الذين خضعوا
للفحص واملوافقة من قبل إدارة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزارعة املاليزية .وعالوة على ذلك ،يتعين الحصول على
تصاريح استيراد من إدارة الخدمات البيطرية لجميع املنتجات املستوردة.



وتتحمل وزارة الصحة مسؤولية سالمة األغذية في ماليزيا وتتولى إدارة خدمات الحجر الصحي والتفتيش بماليزيا مسؤولية
مراقبة الحدود وتفتيش جميع منتجات األغذية املستوردة.

يأتي الغرض من سن تشريعات ماليزية بشأن اإلجراءات التعويضية وإجراءات مكافحة اإلغراق لتمكين جهات التحقيق من اتخاذ
اإلجراءات العالجية ضد التجارة غير العادلة من قبل املصنعين األجانب  /املصدرين ولتوفير إطار عمل للتحقيق في االدعاءات بشأن وجود
أضرار ناجمة عن البضائع املستوردة التي تسببت في إغراق السوق أو املدعومة.

ينص قانون رسوم التعويض ومكافحة اإلغراق 1993م ولوائح رسوم التعويض ومكافحة اإلغراق 1994م على الحاالت التي يجوز فيها
فرض رسوم مكافحة اإلغراق والتعويض في ماليزيا .وبشكل عام ،تسري أحكام القانونين في حال اكتشاف خطر ما ُيهدد الصناعات املحلية
في ماليزيا.
ُ
عالوة على ذلكُ ،تفرض رسوم مكافحة اإلغراق على البضائع التي ُ
ستغرق السوق من قبل الشركات وتفرض رسوم التعويض في حالة إن
ُ
كانت املنتجات مدعومة في الدولة املصدرة لها.
ُ
وبنهاية شهر يونيو 2013م ،فرضت إجراءات مكافحة إغراق على شكل رسوم على منتجين وهما ورق الصحف والبولي ايثلين.

 16وزارة الزراعة ،حكومة الهند
 17االطالع على السياسة التجارية  -ماليزيا  -منظمة التجارة العاملية
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ُ
وقد طبقت تلك اإلجراءات منذ عام 2003م (مرة واحدة منذ عام 2005م) وتم مد أجلها في عام 2009م (ومرة في 2011م).

تمت مراجعة قانون الحماية املاليزي لعام 2006م في عام 2012م للوفاء بالتزامات ماليزيا في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ودخل حيز
النفاذ في عام 2013م .وظلت لوائح الحماية لعام 2007م كما هي بدون تغيير منذ آخر مراجعة للسياسة التجارية.
إال أن القانون احتفظ بفرض رسوم حماية على البضائع التي من املحتمل أن تمثل تهديدا للصناعات املحلية املاليزيةُ .يرجى االطالع على
البند  2.1.1.5للمزيد من املعلومات وإجراءات الحماية.

ُ
لدى ماليزيا سبعة ( )7موانئ رئيسية تدار من قبل الحكومة االتحادية إذ يشتمل جدول  1أدناه على تلك املوانئ:

الجدول :1املوانئ الرئيسية في ماليزيا

ميناء كالنج
ميناء جوهور
ميناء تانجونج
بيليباس
ميناء كوانتان
ميناء بينانج
ميناء بينتولو
ميناء كيمامان

 18وزارة النقل ،ماليزيا
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حمولة الحاوية العامة

http://www.pka.gov.my/

حمولة الحاوية العامة

http://www.johorport.com.my/

حمولة الحاوية العامة

http://www.ptp.com.my/

حمولة الحاوية العامة
حمولة الحاوية العامة
غاز طبيعي مسال
حمولة الحاوية العامة

http://www.kuantanport.com.my/
http://penangport.com.my/
http://www.bpsb.com.my/

-

ميناء بينتولو

ميناء كيمامان
ميناء كوانتان
ميناء بينانج
ميناء
ميناء تانجونج
بيليباس

ميناء
كالنج

الشكل  :1املوانئ الرئيسية في ماليزيا

ُ
في ماليزيا ،تلعب محطات البضائع الداخلية واملعروفة أيضا باملوانئ الداخلية أو املوانئ الجافة دورا مهما في وصول املصنعين واملنتجات
في املناطق النائية إلى املوانئ البحرية.
ُ
وتتيح نقاط الترانزيت التي توفرها املوانئ الداخلية للمصدرين واملستوردين في املناطق النائية بالدولة الوصول لخدمات املوانئ بما في ذلك
التخزين املؤقت والتخليص الجمركي للشحنات.
وتم تصميم شبكة املوانئ الداخلية من قبل القطاع الخاص والعام وذلك تحت إشراف الجمارك امللكية املاليزية وذلك بصفتها "موانئ
بحرية" حيث ُيمكن معالجة املستندات التي تشتمل على بيانات حمولة السفينة بها في إطار تطوير املوانئ البحرية للدولة.
فعلى سبيل املثال ،بالنظر إلى ميناء تيبيديو الداخلي ،فإن األرض التي تمر من خالله إلى جانب إنتيكونج في كاليمانتان بإندونيسيا تمثل
رابط استراتيجي بين املنطقتين.
ُ
ُ
يوفر امليناء بوابة للمستوردين في كاليمانتان إلحضار البضائع إلى املنطقة التي تفتقر إلى البنى التحتية للتجارة املعاصرة وتمكن املصدرين
من شحن البضائع من خالل ميناء كوتشينغ في ماليزيا بوالية ساراواك.
جدول :2الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في ماليزيا

منصة بضائع ايبوه
اإلدارة الداخلية للتخليص
الجمركي بسونجي واي
ميناء نيالي الداخلي
ميناء سيغامات الداخلي

 19الجمارك امللكية املاليزية
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تسهيل االستيراد والتصدير للشركات الكائنة بوادي كينتا وتوزيع البضائع املستوردة من ميناء
كالنج
ُ
تسهيل نقل البضائع وفحص الجمارك فيما يتعلق باملصدرين في وادي كالنج
توفير طرق  /سكك حديدية وخدمات لوجستية للصناعات في املنطقة املركزية.
توفير وصلة تغذية السكك الحديدية مليناء كالنج للشاحنين في املنطقة املركزية الجنوبية.

محطة حاويات باتو باهات
ميناء تيبيديو الداخلي

محطة لتغذية البوارج تم تطويرها تطويرا مشتركا من قبل شركة اورينت اوفرسيز كونتينر الين
الصينية لربط منطقة جودانج الصناعية (في الجنوب) بميناء كالنج
ُيقدم رابطا بين والية ساراواك بماليزيا ومنطقة كاليمانتان بإندونيسيا بجزيرة بورنيو



مرافق التخزين (للتخزين والحماية) للشحنات.



استالم وفرز وتسليم الشحنات التقليدية  /الكبيرة.



تحميل وتفريغ الحاويات العابرة للحدود.



مرافق املستودعات لتحميل وتفريغ وتغليف وفك تغليف الشحنات.



مرافق التخزين والتغليف وفك التغليف ملستخدمي املوانئ.



مستودعات السفن بما في ذلك صيانة وإصالح الحاويات.

ُ
ثمة العديد من خطوط الشحن تقدم خدمة النقل البحري من املوانئ الرئيسية في السعودية إلى ماليزيا.

ُ
ووفقا للالين اسكيب ،فإن ميناء امللك عبد هللا بجده وميناء الدمام وميناء الجبيل هم املوانئ الوحيدة املستخدمة في السعودية من قبل
ُ
سفن الحاويات املتجهة إلى ماليزيا.
جدول  :3وقت االنتظارمن السعودية إلى ماليزيا
نوع الشحنة :الحاوية
موانئ ماليزيا

ميناء كالنج

تانجونج
بيليباس

جوهور

موانئ السعودية

كوانتان
رحالت السفن املتوفرة

ميناء امللك
عبدهللا

91-15

13

-

-

-

-

-

ميناء جده

49-10

14-9

-

43-13

81-15

40-23

-

ميناء الجبيل

88-11

72-15

-

-

22-18

-

-

ميناء امللك
عبدالعزيز
(الدمام)

15-3

98- 11

-

23-18

 20الديناميكيات العابرة للحدود بجنوب شرق آسيا املمرات االقتصادية في منطقة امليكونغ الكبرى ومضيق ملقا
 21الين اسكيب

13

بينانغ

بينتولو

كيمامان

84-7

42- 35

-

تجد تقديرات تكاليف الشحن من املوانئ السعودية إلى املوانئ املاليزية بجدول  4أدناهُ .يرجى مالحظة أن التقديرات قائمة على فرضيات
معينة واردة بالجدول.
ُ
اعدت تقديرات تكاليف الشحن باستخدام ُ . http://worldfreightrates.com/en/freightيمكن للمصدرين السعوديين زيارة املوقع
اإللكتروني للحصول على عرض أسعار خاصة بمتطلبات شحنهم بأي مجموعة من الفرضيات.
جدول  :4تقديرات تكاليف الشحن لخطوط املالحة الرئيسية للشحن من السعودية إلى ماليزيا

ميناء كالنج

تانجونج
بيليباس

ميناء جده

-

-

-

ميناء
الجبيل

- 7,350
10,560

11,250-7,350

-

ميناء امللك
عبد العزيز
(الدمام)

10,560-7,350

11,250-7,350

جوهور كوانتان

-

بينانغ

بينتولو

كيمامان

-

-8,760
12,600

-

-

-

-7,350
10,560

-

-

- 7,710
11,100

-

-

-

* افتراضات التكلفة
 )1طريقة الشحن املختارة هي عبر املحيطات.
 )2تم تقدير التكاليف وفقا للمجاالت املتاحة في أسعار الشحن العاملية وال تشتمل على التكاليف الخاصة بعملية االستيراد
نفسها.
 )3قيمة جميع املنتجات التي تم حسابها كانت  100,000دوالر أمريكي ( 375,000ريال سعودي)
 )4تم اختيار بضائع حاوية كاملة وحاويات  40قدم.
 )5لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية (املخاطر أو التأمين)
 )6تكون تكلفة النقل تقديرية.

 22أسعار الشحن الدولية
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أسست ماليزيا مناطق حرة ُيمكن أن تؤسس بها منشآت صناعية ُمصدرة ومستودعات.
ويجوز استيراد املواد الخام واملنتجات واملعدات بدون فرض رسوم جمركية في تلك املناطق مع مراعاة الحد األدنى من إجراءات الجمارك.
وحاليا يوجد  13منطقة صناعية دولية و 12منطقة تجارية حرة في ماليزيا.
ويتعين على الشركات التي تبيع البضائع بالسوق املاليزي داخل املناطق الحرة سداد رسوم استيراد24 .

ُيجيز قانون املناطق الحرة بماليزيا لعام 1990م لوزارة املالية تحديد أي منطقة مالئمة لكي تكون إما منطقة صناعية حرة يتم فيها عمليات
التصنيع أو التجميع أو منطقة تجارية حرة يتم فيها تخزين املنتجات التجارية بشكل عام.

ال ُيمكن للمصدرين السعوديين االستفادة من جميع املناطق الحرة وجميع املناطق التجارية الحرة .حيث تقع املناطق الحرة الرئيسية
ُ
بالقرب من املوانئ الرئيسية وتقدم منافع متعلقة باالستيراد التي ُيمكن للمصدرين السعوديين الحصول عليها.
وفيما يلي املناطق التجارية الحرة الصناعية الرئيسية في ماليزيا:
ُ
ميناء كالنج :تستخدم هذه املنطقة الحرة بشكل كبير في توزيع الحموالت الدولية لتوزيع البضائع (اللوجستيات) والشركات العاملة في
مجال الصناعات التصديرية.
ُ
جودانج :تستخدم هذه املنطقة الحرة بشكل كبير في قطاعات األعمال التجارية التالية :املنتجات اإللكترونية والبتروكيماوية والبالستيكية
واألغذية.
ميناء تانجونج :يعتبر هذا امليناء الحر واحد من أكبر موانئ الحاويات في ماليزيا ُويستخدم بشكل كبير لتوزيع الشحنات البحرية
واللوجستيات.
ُ
بيان ليباس :تستخدم هذه املنطقة الحرة بشكل كبير في قطاعات األعمال التجارية التالية :املكونات اإللكترونية واملعدات الطبية
ومجاالت التجميع العامة.

ُ
ُ
باإلضافة إلى املناطق الحرة ،تسمح ماليزيا بتأسيس مستودعات التصنيع املرخصة والتي تعطي للشركات حرية أكبر من ناحية املوقع وتسمح
لهم بالعمل بشكل مماثل للشركات املؤسسة باملنطقة الحرة.

 23مرك كيش للترويج التجاري
 24الجمارك امللكية املاليزية
 25منظمة العمل الدولية
 26تسجيل األعمال التجارية في ماليزيا
 27الجمارك امللكية املاليزية
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ُيشار إلى املستودعات الجمركية من قبل الجمارك املاليزية بصفتها مستودعات جمركية عامة ".وهي عبارة عن مستودعات مملوكة ملكية
ُ
ُ
عامة أو خاصة تخزن بها البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية واملوال ،ويتم تخزين أو تسليم البضائع تحت إشراف موظفي الجمارك
ُ
وفي حال كان املستودع مملوكا ملكية خاصة ،يتعين على أمين املستودع أن ُيوقع سندا ماليا بصفته تعويض عن البضائع املخزنة والتي
من املحتمل أال يتم تسليمها بدون الحصول على إفراج جمركي.

تمتثل جميع املنتجات املستوردة الخاضعة للتخليص الجمركي سواء كانت لالستهالك املنزلي أو التخزين بإجراءات التخليص الجمركي
املنصوص عليها ،إال أن عمليات االستيراد تختلف لعدة أسباب فعلى سبيل املثال في حال كان هناك منتجات لالستهالك املنزلي أو التخزين
ُ
ُ
فإنها تنقل إلى دولة أخرى أو ُيعاد شحنها إلى منصة جمارك أخرى .وتشرف الجمارك امللكية بماليزيا على دخول وخروج املنتجات من ماليزيا
وتنفيذ إجراءات االستيراد.

1

ما قبل االستيراد
إعداد املستندات

3

2

وصول الشحنة

تقديم  K1من خالل واجهة
البيانات اإللكترونية الرقمية

زول
دواني

6

العميل  /املستورد
 28لوجستيات STETS
 29امليناء الغربي بماليزيا
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5

اللوجستيات
والنقل
الشكل :2عملية االستيراد من خالل املوانئ البحرية

4

التخليص الجمركي بامليناء
وسداد الرسوم الجمركية
= مرحلة العملية

مرحلة  :1إجراءات ما قبل االستيراد
 .1توجد إجراءات ما قبل االستيراد والتي يتعين اتخاذها قبل وصول البضائع ،إذ يتعين على املستورد إعداد املستندات الضرورية
بما في ذلك شهادة املنشأ ويتقدم للحصول على تصريح استيراد من الجهة املعنية بإصدار التصاريح إن أمكن.
 .2كما يتعين على وكيل الشحن أن ُيقدم قائمة إفراج إلى ُمشغل امليناء قبل وصول السفينة ب ـ  6ساعات.
مالحظة myTRADELINK :هو نظام تصريح إلكتروني للحصول على تصاريح االستيراد من الجهة املعنية بإصدار تلك التصاريح،
ُ
وذلك فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها .يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات:
http://www.mytradelink.gov.my/web/guest/epermitinfo
مرحلة  :2وصول الشحنة
بعد دخول الشحنة امليناء ،يتم تفريغ البضائع من على السفينة في الجمارك الخاضعة لإلشرافُ ،ويقدم وكيل الشحن بيانات حمولة
السفينة إلى مشغل امليناء قبل وصول السفينة ب ـ  24ساعة.
مرحلة  :3بوليصة الدخول ( )K1من خالل واجهة البيانات اإللكترونية
ُ .1يقدم وكيل املستورد /املخلص الجمركي نموذج اإلعالن الجمركي ( )k1واملستندات الداعمة إلكترونيا.
ُ
ُ
ُ
 .2وتسدد الرسوم وضريبة القيمة املضافة وتحسب بناء على املعلومات التي ُيقدمها نموذج اإلقرار الجمركي.
مالحظةُ :يقدم املستوردون /وكالء التخليص الجمركي نموذج اإلقرار إلكترونيا عبر  myTRADELINKوهي منصة متوفرة في موقع
ُ
إلكتروني للمعالجة اإللكترونية لإلقرارات الجمركية وسداد الرسوم ويتم إدارتها من قبل وزارة املالية .يرجى من املصدرين السعوديين
زيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات.
http://www.mytradelink.gov.my/web/guest/edeclareinfo
مرحلة  :4التخليص الجمركي في امليناء وسداد الرسوم الجمركية
 .1بعد ملء نموذج البيان الجمركي ،يتم تقييم مدى اكتمال وصحة النموذج من قبل موظفي الجمارك األعلى رتبة.
 .2بعد االنتهاء من مراجعة املستندات والتأكد من استيفائها املنصوص عليه قانونيا ،يتم إجراء الفحص املادي عند الضرورة
ُ
ومن ثم تحسب الرسوم والضرائب التي يتعين سدادها.
ُ .3يسدد املستورد /وكيل التخليص الجمركي الرسوم والضرائب إلكترونيا أو من خالل شيك أو الحواالت املصرفية.
ُ .4ويصدر اإليصال الجمركي الرسمي من قبل كبير املوظفين بالجمارك لإلفراج عن البضائع.
مرحلة  :5اللوجستيات والنقل
يتخذ املستورد /وكيل التخليص الجمركي اإلجراءات الخاصة باللوجستيات والنقل فيما يتعلق بالبضائع من منطقة الجمارك إلى
املستودع.
مرحلة  :6املستورد /العميل
ُ
تستلم البضائع املستوردة من قبل املستورد /العميل.
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1

ما قبل تقديم املستندات

2

تسجيل مستند إداري واحد من خالل
واجهة البيانات اإللكترونية الرقمية

6

استالم إخطار بالتخليص الجمركي

5

سداد رسوم البضائع املستوردة

3

االطالع على املستندات

4

فحص البضائع املستوردة
= مرحلة العملية

الشكل رقم  :3عملية التخليص الجمركي
مرحلة  :1ما قبل تقديم املستندات
 .1يتعين تقديم املستندات التي توضح حمولة السفينة من قبل شركة الشحن في غضون  24ساعة من وصول السفينة من خالل
( myTRADELINKواجهة البيانات اإللكترونية) إلى سلطة امليناء.
 .2وتتطلب بضائع ُمقيدة معينة الحصول على تخليص ما قبل االستيراد من الجهة املختصة بإصدار التصاريح وسيكون هذا التصريح
بمثابة تصريح املستورد الخاص بتلك البضائع.
مرحلة  :2تسجيل نموذج اإلعالن الجمركي k1
 .1يتعين على املستورد /وكيل التخليص الجمركي أن يحصل على جميع املستندات الالزمة للتخليص الجمركي للبضائع املستوردة.
ُ .2يسجل املستورد /وكيل التخليص الجمركي  K1ألغراض التخليص الجمركي من خالل ُ myTRADELINKويرفق املستندات الداعمة
عند طلبها ومن ثم يتولى النظام مسؤولية تخصيص رقم تسجيل لهذا اإلعالن.

 30الجمارك امللكية املاليزية

18

 .3عند التسجيل من خالل  ،myTRADELINKتصادق الجمارك على املعلومات بينما يتم تقييم مخاطر البضائع من قبل مبادرة
التحقق الجمركي بمقر الجمارك.
مرحلة  :3االطالع على املستندات
ُ
 .1بعد االنتهاء من تقديم املستندات من خالل  ،myTRADELINKتصادق الجمارك على املعلومات الواردة في نموذج اإلعالن الجمركي
وتتحقق من صحتها فيما يتعلق باملستندات الداعمة.
.2

.3

عالوة على ذلك ،يتم إجراء تقييم املخاطر الخاص بتلك البضائع الواردة باإلعالن الجمركي من قبل مبادرة التحقق الجمركي بمقر
الجمارك لتحديد ما إن كان هناك ضرورة لفحص مادي آخر.
تحسب الجمارك أيضا الرسوم والضرائب التي يتعين سدادها نظير اإلفراج عن البضائع.

مرحلة  :4فحص البضائع املستوردة
ُ
 .1في حال كان الفحص املادي ضروريا ،تنقل البضائع إلى خليج الفحص ويتولى كبار موظفي الجمارك مسؤولية فحص الشحنة.
 .2عند اجتياز البضائع للفحص بشكل مرض ي ،يتعين على املستورد /وكيل التخليص الجمركي سداد الرسوم والضرائب املعمول بها.
مرحلة  :5سداد الرسوم
ُ .1يمكن سداد الرسوم والضرائب إلكترونيا أو بموجب شيكات أو حواالت بنكية.
.2

بعد التحقق من إتمام السداد من قبل كبير موظفي الجمارك ،يتم إصدار إيصال الجمارك الرسمي.

مرحلة  :6البضائع ذات الصلة
ُيفرج عن البضائع لصالح املستورد بموجب إيصال الجمارك الرسمي.

وفقا للبنك الدولي ،فإن الوقت والتكاليف التي يتحملها املستورد بشأن شحن البضائع املعيارية موضحة في جدول  5أدناه:
جدول  :5وقت االنتظاروتكلفة عملية االستيراد  -ماليزيا

1
2
اإلجمالي

إعداد املستندات
التخليص الجمركي والفحص

 31التجارة عبر الحدود -إجراء األعمال التجارية
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10
24
34

225
1,200
1425

ثمة خمس وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى ماليزيا.
جدول  :6الوثائق اإللزامية لالستيراد  -ماليزيا

1

بوليصة الشحن
الجوي  /بوليصة
الشحن األصلية

2

فاتورة تجارية

3

قائمة التعبئة

4

شهادة املنشأ

شركة الشحن

الجمارك

        

الجمارك

        
        
        

ُ
املصدر
ُ
املصدر

الجمارك

وزارة التجارة واالستثمار

الجمارك

وكيل التخليص الجمركي
املرخص له

إعالن االستيراد
5
الجمركي
مالحظة:
ُ
 - 1مواد البناء - 2 ،املواد الكيميائية والبوليمرات - 3 ،منتجات األغذية – 4،التعبئة والتغليف - 5 ،السلع االستهالكية املعمرة - 6 ،املعدات
الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن النفيسة واملجوهرات  - 8املنتجات الصيدالنية – 9 ،املنسوجات
الجمارك

        

ُ
يوجد عدد من الوثائق اإلضافية التي تطلب بشكل عام ألغراض التخليص الجمركي ،وفيما يلي تفاصيلها:

 32إجراء األعمال التجارية
 33الدليل التجاري لصادرات الواليات املتحدة األمريكية للدول -ماليزيا
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جدول  :7الوثائق اإلضافية لالستيراد  -ماليزيا

الوزارات ذات الصلة
املختلفة في ماليزيا
الجهة املعنية باملوافقة في
الجمارك
دولة املنشأ
الجهة املعنية باملوافقة في
الجمارك
دولة املنشأ

تصاريح
1
االستيراد
شهادة الصحة
3

النباتية
الشهادة
4




الصحية
شهادة املنتجات
الجمارك
فحص سالمة األغذية
5

الحالل
مالحظة:
ُ
 - 1مواد البناء - 2 ،املواد الكيميائية والبوليمرات - 3 ،منتجات األغذية – 4 ،التعبئة والتغليف - 5 ،السلع االستهالكية املعمرة
 - 6املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن النفيسة واملجوهرات  - 8املنتجات الصيدالنية  – 9 ،املنسوجات
الجمارك



















تكون بوليصة الشحن بمثابة:


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



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.

الشكل  :4عينة بوليصة الشحن البحري

 34مركز التجارة الدولية
 35أرامكس
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ُ
ُ
ُ
تعتبر الفاتورة التجارية بمثابة بوليصة البضائع املشتراه والتي تقدم إلى املشتري من قبل البائع .تستخدم تلك الفواتير غالبا في التجارة
األجنبية إذ تسمح للحكومة بتحديد القيمة الفعلية للبضائع عند تقييمها ملعرفة الرسوم الجمركية.
ُ
ويتعين أن تظهر الفاتورة التجارية الخاصة بالتخليص الجمركي في ماليزيا تفاصيل مثل قيمة الشحن ووزنها ورسوم التأمين .ويتعين توثيقها
من قبل كاتب العدل ومن املتوقع أال تكون الفواتير ُمحررة بلغتين (اإلنجليزية واملاليزية) لذا يتعين على املستورد ترجمتها إلى املاليزية.

الشكل رقم  :5الفاتورة التجارية

ُ
تقدم قائمة التعبئة معلومات ُمفصلة عن الشحنة ،وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن البائع واملشتري وشركة الشحن ورقم
الفاتورة وتاريخ الشحن ووسيلة النقل والناقل ،وتتضمن بنود الكميات وأوصافها ونوع الحزمة ،على سبيل املثال صندوق أو قفص أو
أسطوانة أو برميل أو كرتون أو ورق مقوى ،وكذلك كميات الحزم وإجمالي صافي الوزن والوزن اإلجمالي (بالكيلوغرام) وعالمات العبوات
والحزم واألبعاد.

الشكل رقم  :6نموذج قائمة التعبئة

ُ
ُ
وفقا لغرفة التجارة الدولية ،تعتبر شهادة املنشأ وثيقة تثبت أن البضائع املستوردة تم الحصول عليها بالكامل أو انتاجها أو تصنيعها أو
ُ
معالجتها في دولة ما ،ويتعين أن تثبت شهادة املنشأ في ماليزيا بأن البضائع مستوردة من السعودية وتصدر تلك الشهادة من وزارة التجارة
 36أرامكس
 37غرفة التجارة الدولية
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واالستثمار في السعودية .مالحظةُ :يمكن ُ
للمصدرين السعوديين الحصول على شهادة املنشأ إلكترونيا ،ملزيد من املعلومات ُيرجى زيارة
الرابط أدناهhttp://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/Other-services-2015-02.aspx :

الشكل رقم  :7عينة شهادة املنشأ

ُ
اإلعالن الجمركي الخاص باالستيراد هو بيان ُيقدم للجمارك يشتمل على معلومات عن البضائع املستوردة .وتستخدم املعلومات الواردة
ُ
باإلعالن في تقييم الرسوم والضرائب الخاصة بالبضائع .يوضح الشكل  8أدناه عينة اإلعالن الجمركي ( ) K1املقدم من قبل وكيل التخليص
ُ
الجمركي املرخص له في ماليزيا.

الشكل رقم  :8عينة اإلعالن الجمركي الخاص باالستيراد ()K1

يتعين الحصول على تصريح استيراد بشأن منتجات معينة من الجهات املختصة باستيراد العناصر املقيدة ،وهذه التصاريح الزمة ألغراض
التخليص الجمركي.

 38املفاوض الدولي
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ُ
ُ
تصدر الشهادة الصحية لحماية صحة اإلنسان وسالمته وإبقاء معامالت التجارة الدولية تحت السيطرة .ويحصل املصدر على هذه
الشهادة من السلطات املختصة في الدولة املنتجة بشأن املنتجات مثل األغذية واملواد الكيميائية والبوليمرات واملنتجات الصيدالنية.

الشكل رقم  :9نموذج الشهادة الصحية

ُ
شهادة الصحة النباتية هي وثيقة رسمية تصدر من منظمة حماية النباتات لدى الدولة املصدرة لصالح منظمة حماية النباتات لدى الدولة
ُ
ُ
املستوردة ،وتفيد هذه الشهادة بأن النباتات أو النبات املذكور بالشهادة قد تم فحصها وفقا لإلجراءات املالئمة وتعتبر خالية من آفات
الحجر الزراعي وتحديدا اآلفات الضارة األخرى ،وبأن تلك النباتات مطابقة للوائح الحالية بشأن الصحة النباتية لدى الدولة املستوردة.
ويتعين الحصول على شهادة الصحة النباتية الستيراد منتجات غذائية معينة إلى ماليزيا.

الشكل رقم  :10نموذج شهادة الصحة النباتية

تصدر شهادة حالل من املجلس بصفتها ضمان بأن منتج معين قد تم فحصه بالكامل وأظهرت نتيجة الفحص أنه متوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .ويتعين إرفاق شهادة حالل مع شحنات اللحوم أو أي منتجات ذات أصول حيوانية تستورد إلى ماليزيا.

 39حكومة كندا
 40شهادة حالل األوروبية
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الشكل رقم  :11نموذج شهادة حالل

هناك عدد من الجهات الحكومية املشاركة في عملية االستيراد في ماليزيا وذلك بغض النظر عن أنواع املنتجات .وثمة ملخص لهذه
الكيانات أو الوكاالت إلى جانب أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية في جدول :.8

جدول  :8أهم الجهات الحكومية املشاركة في االستيراد
وزارة التجارة الدولية والصناعة



مسؤولة عن ترويج وتطوير التجارة والصناعة

http://www.miti.gov.my/

هيئة تنمية االستثمارات في
ماليزيا



مسؤولة عن تطوير املناطق الحرة واملناطق التجارية
الحرة

http://www.mida.gov.my/

إدارة الجمارك امللكية املاليزية



مسؤولة عن مراقبة استيراد وتصدير البضائع

http://www.customs.gov.my/en



مسؤولة عن توفير اللوائح واملعايير التقنية ومراقبة
عملية االستيراد بالكامل بجميع املنتجات باستثناء
املنتجات الصيدالنية.

http://www.jsm.gov.my/

إدارة املعايير املاليزية

هناك عدد من الجهات الحكومية املشاركة في عملية االستيراد في ماليزيا وذلك بغض النظر عن أنواع املنتجات .وثمة ملخص لهذه
الكيانات أو الوكاالت إلى جانب أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية في جدول 9أدناه:
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جدول  :9أهم الجهات الحكومية املشاركة في عملية استيراد جميع أنواع املنتجات

وزارة الصحة



شعبة جودة سالمة الغذاء



املكتب الوطني ملراقبة املنتجات



مسؤولة عن األمور املتعلقة بسالمة الغذاء ووضع
التوجيهات.
تعمل تحت إشراف وزارة الصحة ومسؤولة عن مراقبة
جودة وسالمة األغذية وإصدار إرشادات بشأن وضع

http://www.moh.gov.my/

http://fsq.moh.gov.my/v5/ms/

ملصقات على األغذية والعينات والتحليل.

الصيدالنية

مسؤول عن وضع اإلرشادات واللوائح ومراقبة منتجات
املنتجات الصيدالنية في ماليزيا.

www.bpfk.gov.my/

ُ
ُ
ُ
يتم اعتماد البضائع املصدرة من قبل املصدرين السعوديين واملصنفة ضمن التسع صناعات الرئيسية املحددة من قبل "الصادرات
السعودية" من قبل هيئة واحدة أو أكثر مما يلي:
 .1معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان الجودة.
 .2وزارة الصحة.
.3

املكتب الوطني ملراقبة املنتجات الصيدالنية.

مالحظة:
يتعين الحصول على شهادات مطابقة املنتجات املاليزية عند دخول املنتجات إلى الدولة.
وألغراض دخول البضائع إلى ماليزيا ،يتم االكتفاء بشهادات املطابقة  /تقارير االختبار الصادرة من قبل هيئات املطابقة املعتمدة.
توضح املصفوفة في الجدول  10أدناه الصناعات وهيئات املعايير التي يتوجب التوجه إليهم للحصول على االعتمادات.
جدول  :10الجهات املعنية باملعاييرللصناعات املختلفة
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معهد األبحاث
العملية والصناعية
بماليزيا ،نظام
ضمان الجودة

 

  



http://www.sirim-qas.com.my/

2

املكتب الوطني
ملراقبة املنتجات
الصيدالنية

3

شعبة سالمة وجودة
الغذاء




http://npra.moh.gov.my/
http://fsq.moh.gov.my/v5/ms/

مالحظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،املواد الكيميائية والبوليمرات - 3 ،منتجات األغذية – 4 ،التعبئة والتغليف – 5 ،السلع االستهالكية
ُ
املعمرة - 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن النفيسة واملجوهرات  - 8املنتجات الصيدالنية – 9 ،املنسوجات

ُيعتبر معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان الجودة هو الجهة الرئيسية املعنية باملوافقة على املنتجات وتم اعتماده من
قبل إدارة املعايير املاليزية.
وفيما يلي وصف مفصل لعملية الحصول على شهادات مطابقة املنتجات من معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان الجودة:

مرحلة  :1تقديم استطالعات ملعهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا (نظام ضمان الجودة)
ُ
يتعين على املصنع استكمال االستطالع (والذي سيشتمل على تفاصيل بشأن املنتجات ومواقع التصنيع) ومن ثم تقديمه ملعهد األبحاث
ُ
ُ
العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان الجودة .وبعد ذلك ،تقيم الهيئة هذا النموذج لتحديد ما إن كانت منتجات املصنع يمكن
ُ
اعتمادها وفقا للمعايير املاليزية أو الدولية التي تطبقها الدول أم ال.
ُ
يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على االستطالع.
http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-FOR-01-1%20(Questionnaire%20Form).pdf
بعد اجتياز التقييم املتعلق باالستطالع بنتيجة مرضيةُ ،يرسل االستطالع من قبل معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام
ضمان الجودة إلى ُمقدم الطلب.

 41معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان الجودة
 42معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان الجودة
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1

2

3

تقديم نموذج االستطالع

تقديم نموذج الطلب

تقييم املستندات

5

4

إصدارشهادة املطابقة

التحليل املختبري وتدقيق في
شؤون املصنع

= عملية التخزين
الشكل رقم  :12عملية املوافقة على شهادة املطابقة.
مرحلة  :2تقديم الطلب وسداد الرسوم
عند موافقة ُمقدم الطلب على عرض األسعار ،يتعين عليه تقديم طلب املوافقة على املنتج (إلى جانب املستندات الداعمة الواردة
بالتفصيل في البند  )2-2-9وسداد الدفعات الضرورية سواء نقدا أو بالشيكات أو الحواالت البرقية.
ُ
يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على نموذج طلب املوافقة على املنتج.
http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-FOR-012%20(Application%20for%20Product%20Certification).pdf
مرحلة  :3تقييم الوثائق
ُ
ُيقيم معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا (نظام ضمان الجودة) ،الوثائق املقدمة من ناحية اكتمالها وصحتها وامتثالها بإطار عمل
املعايير املاليزية.
مرحلة  :4التدقيق في شؤون املصنع واختبارالعينات
بعد اجتياز االطالع على املستندات بنتيجة مرضيةُ ،يجري املسؤولون لدى معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان
الجودة تدقيقا في شؤون املصنع (عند الضرورة) للتأكد من صحة امتالك موقع انتاج ُمقدم الطلب لنظام جودة مقبول .عالوة على ذلك،
ُيعد املسؤولون عينات يتم إرسالها إلى معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا لالختبا ات املختبريةُ .
وستقيم تلك العينات للتأكد من
ر
امتثالها باملعايير املحلية املاليزية.
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مرحلة  :5التوصيات واعتماد شهادة مطابقة املنتج من قبل معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا )نظام ضمان الجودة(.
في حال أظهرت نتائج االختبارات أن العينة تتوافق مع املعاييرُ ،
سيصدر معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا -نظام ضمان الجودة
ُ
شهادة مطابقة املنتج ويجوز ملقدم الطلب أن يتقدم للحصول على اعتماد معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ليتم وضعه على
املنتج .وبدال من ذلك ،أي عدم مطابقة باملعايير سيترتب عليها رفض طلب شهادة املطابقة مع إبداء أسباب الرفض.
مالحظة :سيتعين وضع ملصق معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا  /عالمات املوافقة على منتجات معينة وفي حالة تقديم الطلب،
ُيمكن الوصول إلى نموذج الطلب من خالل الرابط أدناه:
http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-FOR-061%20(Application%20for%20Issuance%20of%20SIRIM%20Labels).pdf
بعد إصدار شهادة مطابقة املنتج ،سيتم وضع ُمقدم الطلب في برنامج املراقبة السنوي للتأكد من املطابقة املستمرة للمنتج.

جدول  :11الوثائق الرئيسية الالزمة للحصول على شهادة مطابقة املنتج

نموذج االستطالع

http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-FOR-011%20(Questionnaire%20Form).pdf

اتفاقية املوافقة على املنتج

http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-DOC01-3%20(Product%20Certification%20Agreement%20New).pdf

طلب املوافقة على املنتج

http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-FOR-012%20(Application%20for%20Product%20Certification).pdf

إعالن اعتماد العالمة التجارية واالسم
التجاري

http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-FOR-014%20(Declaration%20of%20Approval%20for%20Trade%20Mark%2
0or%20Brand%20Name).pdf

ُ
إعالن املصنع

http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-FOR-015%20(Declaration%20By%20Manufacturer).pdf

طلب الحصول على امللصقات التعريفية ملعهد
األبحاث العملية والصناعية بماليزيا

http://www.sirim-qas.com.my/attachments/article/53/ePCS-FOR-061%20(Application%20for%20Issuance%20of%20SIRIM%20Labels).p
df

 43معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا ،نظام ضمان الجودة
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تتحمل شعبة سالمة وجودة الغذاء مسؤولية تنظيم جودة وسالمة الغذاء واملنتجات الصيدالنية في ماليزيا .وتخضع شعبة سالمة وجودة
الغذاء إلشراف وزارة الصحة وهي معنية بتطبيق إجراءات سالمة الغذاء واالمتثال بالروتين وفحص عقارات إعداد عينات الغذاء ومراقبة
استيراد األغذية وإصدار تراخيص ملختلف منتجات الغذاء بموجب قانون الغذاء لعام 1963م.

1
ُ
إعداد املصدرون
السعوديون للوثائق

2

تقديم الوثائق للتخليص
الجمركي

5

اإلفراج عن البضائع
لصالح املستورد

الشكل رقم  :13عملية التخليص الجمركي لألغذية

 44شعبة سالمة وجودة الغذاء
 45سبرينج سنغافورة
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3

فحص البضائع ومراجعة
الوثائق

4

التحليل املختبري للعينات

ُ
مرحلة  :1يتعين على املصدرين السعوديين تأدية الشروط اإلضافية وإعداد الوثائق



بموجب قانون الغذاء بماليزيا لعام 1983م ولوائح الغذاء لعام 1985م ،يتعين على جميع منتجي األغذية األجانب واملوزعين
ُ
واملصدرين أن ُيقدموا املعلومات الالزمة لدى شعبة سالمة وجودة الغذاء.
ُ
عالوة على ذلك ،يتعين على املصدرين السعوديين تقديم املستندات التالية قبل التصدير ،شهادات الصحة والصحة
النباتية وشهادة حالل وشهادة التحليل وصالحية املنتج لالستهالك في الدولة صاحبة شهادة املنشأ وذلك على النحو املطلوب
من قبل الجهات املختصة في دولة املنشأ 46

مالحظة :وتتحمل إدارة الخدمات البيطرية بماليزيا مسؤولية سن وتطبيق القوانين املتعلقة باللحوم ومنتجات اللحوم والتي يتعين
الحصول بشأنهم على شهادة حالل .ويشتمل البند  10.2.4على مزيد من املعلومات بشأن شهادة حالل.
مرحلة  :2تقديم الوثائق للتخليص الجمركي


يتعين على وكيل التخليص الجمركي تقديم الوثائق الالزمة للمسؤولين في الجمارك امللكية املاليزية باإلضافة إلى ممثلي شعبة
سالمة وجودة الغذاء ووزارة الصحة.



ويتم تقييم الوثائق من جانب اكتمالها وصحتها وموثوقيتها.

مرحلة  :3االطالع على الوثائق والتفتيش املادي بالرقابة الجمركية


بعد اجتياز فحص املستندات بنجاح ،تخضع جميع شحنات الغذاء للفحص العشوائي وأخذ العينات على مداخل املوانئ.



وعند الدخول إلى الدولة ،تفحص الجمارك امللكية املاليزية شهادات الصحة وشهادات متطلبات الصحة والصحة النباتية
(بما في ذلك عينات امللصقات) املصاحبة لشحنات الغذاء.

ُ
مالحظة :تعتبر إدارة خدمات الحجر الصحي والتفتيش بماليزيا بمثابة املركز الذي تؤدى فيه جميع األمور املتعلقة بفحص الغذاء وإصدار
تراخيص االستيراد.
مرحلة  :4أخذ العينات ألغراض التحليل املختبري
ُ
تؤخذ عينة مادية من املنتجات وترسل لتحليلها مختبريا من قبل شعبة سالمة وجودة الغذاء ووزارة الصحة لتحديد مطابقتها مع متطلبات
الصحة والصحة النباتية .ملزيد من املعلومات عن متطلبات الصحة والصحة النباتيةُ ،يرجى زيارة الرابط التالي:
* https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s292_e.pdf
مرحلة  :5اإلفراج عن منتجات الغذاء لصالح املستورد
سيترتب على اجتياز نتائج االختبارات املخبرية اإلفراج عن املنتجات لصالح املستورد وفيما يتعلق باملنتجات املخالفة ملتطلبات الصحة
ُ
والصحة النباتية ،يتم إعادة اختبارها أو ُيعاد تصديرها في غضون املدة التي تحددها شعبة سالمة وجودة الغذاء أو يتم تدميرها.

ُ
يبلغ اإلطار الزمني املقدر إلجراء الفحص وإجراءات التحليل املختبري من  24ساعة إلى أسبوع واحد.

 46سبرينج سنغافورة
* ُيرجى نسخ ولصق الرابط في املتصفح للحصول على مزيد من املعلومات ومعرفة كل جديد.
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تأسس املكتب الوطني ملراقبة املنتجات الصيدالنية في أكتوبر 1978م بموجب أنشطة ضبط الجودة التابعة لبرنامج الصيدلة والتوريد.
وذلك بغرض تطبيق إجراءات ضبط الجودة على املنتجات الصيدالنية ووضع إرشادات بشأن التسجيل واالستيراد.
كما ُعهدت مهمة ضمان جودة وفعالية وسالمة املنتجات الصيدالنية إلى املكتب الوطني ملراقبة املنتجات الصيدالنية من خالل خطة
التسجيل والترخيص وتم تحقيق هذه النتيجة من خالل تحليل البيانات العملية واالختبارات املعملية للعينات لجميع املنتجات
الصيدالنية قبل طرحها في األسواق.

يتعين أن ُتسجل جميع املنتجات الصيدالنية املطروحة في السوق املاليزي لدى املكتب الوطني ملراقبة املنتجات الصيدالنية  49وتتكون
عملية التسجيل من الخطوات التالية:
مرحلة  :1تعيين الوكيل (مالك تسجيل املنتج)
يتعين على املصدرين السعوديين أن ُيعينوا شركة محلية إلعداد طلبات تسجيل املنتجات الصيدالنية نيابة عنهم بموجب توكيالت .ويتحمل
ُ
ُمقدم الطلب ،املشار إليه بمالك تسجيل املنتج ،مسؤولية سالمة وجودة وكفاءة املنتج في ماليزيا.
مرحلة  :2امتثال املصدرين السعوديين بالشروط اإلضافية
 .1يتعين على املصدرين السعوديين إعداد املستندات الالزمة لتقديم طلب التسجيل بما في ذلك امللف الرئيس ي لألدوية .وتجد معلومات
أكثر تفصيال بشأن متطلبات املستندات الخاصة في البند  9من هذا الدليل.
 .2وتخضع جميع مواقع تصنيع املنتجات الصيدالنية إلى ممارسات التصنيع الجيدة والفحص من قبل مركز االمتثال والترخيص.
ُ
ويرجى من املصدرين السعوديين التفضل بزيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات عن هذا األمر:
http://npra.moh.gov.my/index.php/inspection/gmp-gdp
مرحلة  :3تقديم طلب التسجيل
ُ
 .1عند االنتهاء من الشروط املسبقة ،يقدم الوكيل طلب تسجيل املنتجات الصيدالنية من خالل اإلنترنت مع املستندات الداعمة
ُ
(ملف التسجيل /امللف الرئيس ي الذي أعده املصدر) لصالح مدير إدارة تسجيل املنتجات الصيدالنية بالوكالة الوطنية لتنظيم
املنتجات الصيدالنية.
ُ
 .2ويتعين على الوكيل استكمال العملية بالتسجيل من خالل الرابط املقدم أدناه:
https://quest3plus.bpfk.gov.my/front-end/login.php

 47الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية
 48الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية
 49الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية
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1

2

تعيين الوكيل
(مالك تسجيل املنتج)

امتثال املصدرين السعوديين
بالشروط اإلضافية

3

تقديم طلب التسجيل




6

5

التقييم من قبل لجنة تقييم
املنتجات الصيدالنية والهيئة

التحليل املختبري واختبار
العينة

4

تقييم الطلب

7

7موافقة هيئة رقابة املنتجات الصيدالنية
وعملية ما بعد التسجيل

الشكل رقم  :14عملية تسجيل املنتجات الصيدالنية

= مرحلة العملية

مرحلة  :4تقييم الطلب (عملية الفرز)
 .1يتم فرز طلب التسجيل من قبل الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية التي تتحقق من أن الطلب املقدم قد اشتمل على
ُ

جميع املعلومات الالزمة إلجراء تقييما أكثر تفصيال.
 .2بعد اجتياز عملية االطالع بنجاح ،يتم إخطار الوكيل بسداد دفعة بشأن التقييم اإلضافي والتحليل املختبري .يتعين سداد الدفعة
في غضون  30يوما من إخطار اإلدارة املالية بالوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية.
 .3يتم إصدار رقم مرجعي للمنتج إلى ُمقدم الطلب عند استالم الدفعة.
مرحلة  :5التحليل املختبري واختبار العينة
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 .1يتعين على ُمقدم الطلب تقديم  10منتجات أصلية بصفتهم عينة إلى الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية والتي تخضع
للتحليل في معمل ضمان الجودة بالوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية .بناء على فئة املنتج ،من املحتمل أن يكون هناك
ضرورة لتقديم النسخ الورقية من الوثائق في هذه املرحلة.
 .2في حال وجود أي استفسارات يتعين الحصول عليها من الوكيل ،سيتسلم الوكيل إخطارا بتلك االستفسارات ويتعين عليه الرد في
غضون  6أشهر من تاريخ املراسلة.
مرحلة  :6التقييم من قبل لجنة تقييم املنتجات الصيدالنية والهيئة
ُ
عند اجتياز التحليل املختبري بنتيجة مرضية والرد على االستفسارات ونقل ملف الدواء املسجل إلى اللجنة التقنية بالوكالة الوطنية
لتنظيم املنتجات الصيدالنية ليخضع للدراسة والتحقق من صحته (وذلك بالتعاون مع هيئة رقابة األدوية).
مرحلة  :7موافقة هيئة رقابة املنتجات الصيدالنية وعملية ما بعد التسجيل
عند استالم الوكيل موافقة من هيئة رقابة املنتجات الصيدالنية ،يتم قيد املنتج في سجل الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية
ُ
بموجب رقم تسجيل املنتج املخصص (أي رقم التسجيل الذي يبدأ ب ـ .)MAL

ُ
يتعين على املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات الشاملة عن ملء طلب تسجيل املنتجات الصيدالنية:
http://npra.moh.gov.my/images/Drug-Registration-Guidance-Document/revised-March-2015/Complete-DRGD-with( appendices_update-MARCH-2015.pdfصفحة )176 - 161

تستغرق عملية املوافقة على تسجيل منتجات صيدالنية جديدة في ماليزيا  12شهرا بحد أقص ى.

معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا هو منظمة محلية معنية بوضع املعايير والجودة باإلضافة إلى كونه جهة حكومية معنية بإعداد
األبحاث الصناعية والتطوير ،وتشتمل مهام املعهد على وضع املعايير املاليزية وإعداد األبحاث الصناعية العلمية ونقل التقنيات وتقديم
الخدمات االستشارية ،وبصفته وكالة معنية بوضع املعايير ،ينشر معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا املعايير املاليزية ُويقدم خدمة
املوافقة على الجودة.

 50الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية
 51الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية
 52معهد األبحاث العملية والصناعية بماليزيا
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ُ
القوانين واللوائح املنصوص عليها بشأن التعبئة وامللصقات التعريفية من قبل الحكومة املاليزية والتي تقدم معلومات عن اللوائح
واملواصفات اإللزامية.
يمكن ُ
للمصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه لالطالع على القوانين واللوائح:
http://mytraderepository.customs.gov.my/ms/ntm/tbtt/lab_mark/Pages/lab_mark.aspx
جدول  :12الحد األدنى من متطلبات امللصقات التعريفية

1
2
3
4
5
6

اسم املنتج
ُ
اسم املصنع وعنوانه
الوزن الصافي
ُ
مقويات (الفيتامينات واملعادن بالحليب املجفف)
الرقم التعريفي
تاريخ انتهاء الصالحية

يتعين أن تكون جميع امللصقات
التعريفية باللغة اإلنجليزية أو املاليزية
أو كالهما.

ينظم قانون الغذاء لعام 1983م ولوائح الغذاء لعام 1985م بماليزيا جوانب متعددة متعلقة بسالمة الغذاء وضبط الجودة بما في ذلك
معايير الغذاء ونظافة الغذاء واستيراد وتصدير الغذاء واإلعالنات واالعتماد املختبري.
ويهدف تطبيق قانون الغذاء لعام 1983م ولوائح الغذاء لعام 1985م للحد من مخاطر الغذاء والتأكد من سالمته لالستخدام اآلدمي.
ُ
وتتحمل شعبة سالمة وجودة الغذاء التابعة لوزارة الصحة مسؤولية تطبيق وتنفيذ القانون .وتطبق شعبة سالمة وجودة الغذاء برنامج
سالمة غذاء يشتمل على االمتثال الروتيني وأخذ العينات وفحص عقارات األغذية وأنشطة مراقبة الغذاء املستورد وترخيص املواد
ُ
الغذائية املعينة املنصوص عليها بموجب قانون الغذاء لعام 1983م ولوائح الغذاء لعام 1985م ،كما تمارس أنشطة مراقبة الغذاء فيما
يتعلق بامللوثات واملواد املضافة املعينة.
ُ
ُ
وكنهج وقائي ،تطبق شعبة سالمة وجودة الغذاء برنامج تدريبي بشأن التعامل مع الغذاء والتدقيق في امللصقات التعريفية وتقديم املشورة
إلى العاملين في املجال واملستهلكين وخطط املوافقة على سالمة الغذاء مثل الشهادة الصحية وشهادة تحليل املخاطر ونقاط التحكم
الحرجة وشهادة البيع الحر.

ُ
ملزيد من التفاصيل عن متطلبات امللصقات التعريفية الشاملة بشأن صناعة الغذاءُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:

 53الجمارك امللكية املاليزية
 54شعبة سالمة وجودة الغذاء
 55التجارة الزراعية
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http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/gmfp/docs/GUIDELINES%20ON%20LABELLING%20OF%20FOODS%20AND%20F
OOD%20INGREDIENTS%20PRODUCED%20FROM%20MODERN%20BIOTECHNOLOGY.pdf

جدول  :13متطلبات امللصقات التعريفية

1

اسم الغذاء

2

قائمة املكونات

3

الوزن الصافي والتهيئة

4

اسم وعنوان وبيانات التواصل
ُ
الخاصة باملصنع واملوزع

5

وضع التاريخ

6

ظروف التخزين

أ) يتعين تقديم األسماء الخاصة.
ب) يتعين تحديد طبيعة الغذاء الحقيقية.
أ)

يتعين ذكرها تصاعديا من حيث الوزن

ب) يجوز تجاهل املكونات التي تقل نسبة الغذاء فيها عن %2
يتعين ذكر الوزن الصافي على النحو املذكور أدناه:
أ) الحد األدنى من الوزن الصافي في حالة إن كان الغذاء ُمعبأ تعبئة سائلة.
ب) الحد األدنى من الوزن الصافي أو حجم أو عدد محتوى العبوة.
ُ
ُ
ُ
اسم وعنوان املصنع  /املعبئ  /مالك حقوق املصنع أو التعبئة أو الوكيل.
االسم عنوان العمل التجاري الخاص باملستورد بماليزيا.
اسم دولة املنشأ للغذاء
يتعين وضع تاريخ التصنيع والحد األدنى لتاريخ الصالحية باإلضافة إلى تاريخ انتهاء
الصالحية بوضوح
إذا كان يعتمد تاريخ صالحية الغذاء على ظروف التخزين ،يتعين ذكر تعليمات
تخزين الغذاء على امللصق التعريفي.
أ)

ُ
الغذاء املشع

ب) نوع الدهون أو الزيوت
ج) اإلضافات الغذائية
7

معلومات أخرى بامللصقات
التعريفية

د) األغذية املعدلة وراثيا
ُ
ه) الغذاء املصنع من الحيوانات
و) جدول التغذية
ز) درجة الجودة
ح) أغذية الحميات الخاصة

 56جمعية ُمعلبو الغذاء املاليزية
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 مواصفات الغذاء الحالل: 14 جدول
متطلبات املعلومات

الفئة

م

يتعين أن تكون جميع امللصقات التعريفية
باللغة اإلنجليزية أو املاليزية كما يجوز ترجمة
ُ
 تعفى.امللصقات التعريفية إلى لغة إضافية
العبوات الصغيرة التي ال يقل إجمالي مساحة
 من وضع ملصقات2 سم100 سطحها عن
.تعريفية بشأن األغذية

ذكر وتوضيح مكونات الدهون أو املنتجات املصنعة من اللحوم أو
ُ
.املستخرجة من اللحوم والجيالتين واألغشية املبطنة للمعدة

1

يتعين وضع عالمة "حالل" ورقم املوافقة والجهة التي أصدرتها

2

.الجهة املنظمة لصناعة املنتجات الصيدالنية في ماليزيا هي الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية
:ُيمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية للصناعة
http://npra.moh.gov.my/

http://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/66
http://2016.export.gov/Malaysia/doingbusinessinmalaysia/eg_my_072633.asp
http://tradecommissioner.gc.ca/malaysia-malaisie/market-facts-faits-sur-lemarche/51956.aspx?lang=eng
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s292_e.pdf*
http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/specific_guides_pdf/IMPORT_12012016.pdf
http://www.customs.gov.my/en/faq/Pages/faq_exs.aspx
http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/2033
http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/656
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2010/NTE/2010_NTE_Malaysia_final.p
df
http://mytraderepository.customs.gov.my/ms/ntm/nauto/quo/Pages/quo_pg.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s292_e.pdf*
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s292_e.pdf*
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s292_e.pdf*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 شعبة سالمة وجودة الغذاء57
 الوكالة الوطنية لتنظيم املنتجات الصيدالنية58
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http://www.sirimqas.com.my/attachments/article/53/product%20certification%20final1.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s292_e.pdf*
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s292_e.pdf*
http://agritrade.iift.ac.in/html/Training/Market%20study/Malaysia.pdf
http://www.mot.gov.my/en/maritime/ports-in-malaysia
http://www.customs.gov.my/en/pg/pg_sg/Inland%20Clearance%20Depot.pdf
https://books.google.co.uk/books?id=unr3AwAAQBAJ&pg=PA256&lpg=PA256&dq=key+ac
tivities+carried+out+at+malaysian+inland+container+depots&source=bl&ots=E_T8n8muAn
&sig=9uXYmRMdKQ2Sf9IW931gSeFkMo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjxzMb3ya_PAhUEQBoKHaa2DYsQ6AEIHjAA#v=onepage
&q=key%20activities%20carried%20out%20at%20malaysian%20inland%20container%20
depots&f=false
http://www.linescape.com/
http://www.worldfreightrates.com/
http://www.kishtpc.com/Free-En/free_malaysia.htm
http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/industry_guides_pdf/Warehousing%20scheme
%20(1).pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=87344&p_country=MYS&
p_count=199
http://www.malaysiabusinessregistration.com.my/free-zone-companies/
http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/industry_guides_pdf/Warehousing%20scheme
%20(1).pdf
http://www.stetsgroup.com/2013-02-26-04-13-33/bonded-warehouse.html
http://www.westportsmalaysia.com/upload/Import_Process_Flow-FCL.pdf
http://www.customs.gov.my/en/pg/Pages/atg_ipf.aspx
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malaysia/trading-across-borders/
https://www.export.gov/article?series=a0pt0000000PAuNAAW&type=Country_Commercia
l__kav
http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/
https://www.aramex.com/content/uploads/104/165/45168/QA.pdf
https://www.aramex.com/content/uploads/104/165/45168/QA.pdf
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-acertificate-of-origin-/
http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/sanitary-certificate/
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitarycertificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://www.tmfb.net/halal-certification/halal-certification

14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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http://www.sirim-qas.com.my
http://www.sirim-qas.com.my/our-services/product-certification/product-certificationscheme#1472094895225-b4d1a5da-7ee1
http://www.sirim-qas.com.my/our-services/product-certification/product-certificationscheme
http://fsq.moh.gov.my/
http://www.spring.gov.sg/archives/etac/documents/malaysia.pdf
http://www.spring.gov.sg/archives/etac/documents/malaysia.pdf
http://npra.moh.gov.my/
http://npra.moh.gov.my/images/Drug-Registration-Guidance-Document/revised-March2015/Complete-DRGD-with-appendices_update-MARCH-2015.pdf
http://npra.moh.gov.my/images/Drug-Registration-Guidance-Document/revised-March2015/Complete-DRGD-with-appendices_update-MARCH-2015.pdf
http://npra.moh.gov.my/index.php/faq/product-registration
http://npra.moh.gov.my/images/Drug-Registration-Guidance-Document/revised-March2015/Complete-DRGD-with-appendices_update-MARCH-2015.pdf
http://www.sirim.my/
http://www.customs.gov.my/en
http://fsq.moh.gov.my/v5/images/filepicker_users/5ec35272cb78/Perundangan/Garispanduan/Pelabelan/GuideNutritionLabel.pdf
http://agritrade.iift.ac.in/html/Training/Market%20study/Malaysia.pdf
http://www.mfca.org.my/articles/Information%20on%20Food%20Labeling%20Requireme
nts%20in%20Malaysia.pdf
https://www.google.ae/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=fsq+moh+malaysia
http://npra.moh.gov.my/
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*يرجى نسخ الروابط ولصقها في المتصفح لمعرفة المزيد من المعلومات وآخر المستجدات
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