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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 ،ومساهميها ،وغير ذلك ً
بناء على املعلومات املتاحة .ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير
الشخص ي ،وال تتحمل "الصادرات السعودية" أي عواقب ناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا الدليل .وبشكل عام،
فإن املعلومات ّ
املبينة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة .كما نشجع املصدرين السعوديين على
إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث عن إجراءات وعمليات االستيراد ومتطلباته.
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ال توجد في الوقت الحالي أي اتفاقيات ثنائية بين نيجيريا واململكة العربية السعودية والتي من شأنها أن تدعم تطبيق املعاملة التفضيلية
على صادرات السعودية إلى نيجيريا .وبالتالي ،تطبق قواعد املنشأ غير التفضيلية على الصادرات السعودية إلى نيجيريا.

تشتق قواعد املنشأ للبضائع املستوردة إلى نيجيريا من األحكام املنصوص عليها في قانون خدمات الجمارك .وفقا للقانون ،تصنف املنتجات
على أن منشأها دولة معينة في الحاالت التالية:
 .1املنتجات "املنتجة /مستخلصة بالكامل" في دولة محددة وتقع ضمن الفئات املبينة أدناه:
(أ) املنتجات املعدنية املستخرجة من التربة أو املياه اإلقليمية أو قاع البحر.
(ب) املنتجات الزراعية التي ُحصدت في هذه الدولة أو هذا اإلقليم.
(ج) الحيوانات الحية التي ُولدت ُوربيت في هذه الدولة أو هذا اإلقليم.
(د) منتجات الحيوانات التي ُربيت في هذه الدولة أو هذا اإلقليم.
(هـ) منتجات الصيد البري أو صيد األسماك في الدولة أو في مياهها اإلقليمية أو قاع البحر.
(و) منتجات الصيد البحري وغيرها من املنتجات البحرية املستخرجة من البحر باستخدام سفن هذه الدولة أو هذا اإلقليم.
(ز) املنتجات املصنعة على متن سفينة صناعية تابعة لتلك الدولة أو ذلك اإلقليم على أال تكون ضمن املنتجات التي تشملها
الفقرة (و) من هذا البند الفرعي.
(ح) املنتجات املستخرجة من قاع البحر أو باطنه خارج الحدود البحرية اإلقليمية شريطة أن يكون لهذه الدولة أو هذا اإلقليم
الحق الحصري في االستفادة من قاع البحر أو باطن األرض.
(ط) امللخلفات واللخردة الناتجة عن عمليات التصنيع واملعالجة واملواد املستخدمة املجمعة في هذه الدولة أو هذا اإلقليم والتي
ال تصلح سوى الستعادة املواد اللخام.
(ي) املنتجات املصنعة في تلك الدولة أو اإلقليم دون استخدام أي مواد أخرى سوى املنتجات املشار إليها في الفقرات من (أ)
إلى (ي) من هذا البند الفرعي.
 .2يحدد منشأ البضائع التي تصنع في بلدين أو أكثر طبقا للدولة التي أجريت فيها عملية "التحويل الجوهري األخير " (من عملية
تصنيع) التي ينتج عنها تغيير تصنيف الرسوم الجمركية.
 .3قد تطلب مصلحة الجمارك دليل مستندي على دولة املنشأ (شهادة املنشأ) عند استيراد البضائع إلى الدولة .يمكن للمصدرين
السعوديين الحصول على شهادة املنشأ من إدارة التوريدات في وزارة التجارة واالستثمار من فروع الوزارة في املدن الرئيسية،
كما يمكنهم استخدام اللخدمات اإللكترونية للحصول على شهادة املنشأ3.
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات حول اللخدمات اإللكترونية الستخراج شهادة املنشأُ ،يرجى من
ِّ
aspx.02-2015-services-http://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/Other

 1قانون خدمات الجمارك  -نيجريا
 2قانون خدمات الجمارك  -نيجيريا
 3مجلس األعمال السعودي األمريكي
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ً
شيوعا) ،وقيود
الدول التي تتاجر مع دول أخرى تواجه عادة الكثير من القيود التجارية؛ وتشمل هذه القيود الرسوم الجمركية (وهو األكثر
غير جمركية .وباعتبار نيجيريا ً
عضوا في املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ،فإن بعض القيود التجارية القائمة في نيجيريا
تقوم على أساس أحكام إيكواس املطبقة على جميع الشركاء التجاريين من خارج إيكواس.



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



تتماش ى الرسوم الجمركية األساسية /الرسوم اللخارجية املشتركة املطبقة في نيجيريا مع الرسوم اللخارجية املشتركة املطبقة في
مجموعة إيكواس على جميع الصادرات إلى منطقة مجموعة غرب إفريقيا من دول من خارج مجموعة إيكواس ،والتي تشمل
السعودية ،وينص على ذلك القانون رقم  4بشأن الرسوم اللخارجية املشتركة.



تطبق نيجيريا شرائح رسوم جمركية مختلفة على فئات مختلفة من البضائع ،وفيما يلي تفصيل ذلك:
 %0 oرسوم جمركية على البضائع الرأسمالية واآلليات واألدوية األساسية التي ال تنتج محليا.
 %5 oرسوم جمركية على املواد اللخام املستوردة.
 %10 oرسوم جمركية على البضائع الوسيطة.
 %20 oرسوم جمركية على البضائع النهائية.
 %35 oرسوم جمركية على البضائع املصنفة ضمن إحدى الصناعات التي ترغب حكومة نيجيريا في حمايتها.



للدخول إلى قائمة الرسوم اللخارجية املشتركة اللخاصة بنيجيريا ،التي تم إدراجها حسب النظام املنسق لتصنيف البضائع ،على
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
 https://www.customs.gov.ng/Tariff/sections.phpمن صفحة املوقع اإللكتروني ،يرجى اختيار فئة البضائع التي
ُس َّ
تصدر وبمجرد عرض قائمة الرسوم الجمركية لها ،يشير اختصار  IDإلى نسبة الرسوم الجمركية األساسية التي ستحتسب
على البضائع عند تصديرها إلى نيجيريا.



باإلضافة إلى ذلك ،تفرض الحكومة النيجيرية رسوما /تعريفة ضريبية إضافية على فئات محددة من البضائع إضافة إلى الرسوم
اللخارجية املشتركة املحتسبة بالفعل.



اعتبارا من عام 2015م ،يوجد ما يقارب  171بند للرسوم الجمركية على البضائع التي يمكن احتساب التعريفة الضريبية عليها.



ملزيد من املعلومات عن هذه التعريفة الضريبية ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:

 4مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة
 5مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة
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https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2015/NTE/2015%20NTE%20Nigeria.pdf
وباإلضافة إلى ذلكُ ،ينصح املصدرون السعوديون بزيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول النسبة الصحيحة
ُ
للتعريفة املحتسبة وعلى أي فئات بضائع تحتسب.
 https://www.customs.gov.ng/Tariff/sections.phpمن صفحة املوقع اإللكتروني ،يرجى اختيار فئة البضائع التي
صدر وبمجرد عرض قائمة الرسوم الجمركية لها ،يشير اختصار  IDإلى نسبة الرسوم الجمركية األساسية التي ُ
ُ
ست َّ
ستحتسب
على البضائع عند تصديرها إلى نيجيريا.



مع وجود القليل من اإلعفاءات ،تطبق ضريبة القيمة املضافة على املنتجات واللخدمات التي تدخل إلى السوق النيجيري للتداول
الحر سواء عبر الواردات أو اإلنتاج املحلي.




يخضع فرض ضريبة القيمة املضافة ،ونطاق رسوم ضريبة القيمة املضافة التي يتم تحصيلها ،وقائمة البضائع واللخدمات التي
تتمتع بإعفاءات من ضريبة القيمة املضافة ،لقانون ضريبة القيمة املضافة (الباب السادس ،نيجيريا).
وفقا للبند  4من النظامُ ،حددت ضريبة القيمة املضافة لتمثل ما نسبته  %5من قيمة البضائع املستوردة مصحوبة برسوم
الجمارك والتعريفة وأي رسوم أخرى تكون منطبقة على تلك البضائع.



املصدرين
تتمتع بضائع محددة بإعفاءات جمركية ،مثل املنتجات الدوائية ومنتجات مكافحة اآلفات الزراعيةُ .ويرجى من
ِّ
السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول ضريبة القيمة املضافة:
ACT.html-TAX-ADDED-http://lawnigeria.com/LawsoftheFederation/VALUE



ُ
رسوم الضريبة املحلية هي ضرائب غير مباشرة تحصل على بعض البضائع املستوردة من قبل نيجيريا.



ينص قانون إدارة رسوم الجمارك والضريبة املحلية على القواعد األساسية التي تنظم الضريبة املحلية املفروضة في نيجيريا.



للحصول على مزيد من املعلومات حول رسوم الضريبة املحلية املفروضة على الواردات إلى نيجيريا ،يرجى من املصدرين
السعوديين زيارة الرابط أدناه:
https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Excise/index.php



تخضع البضائع املوردة إلى نيجيريا بسعر أقل من سعرها في السوق املعادل لسعرها في دولة املنشأ لرسوم مكافحة اإلغراق،
إذا كان استيراد هذه البضائع يؤثر سلبا على الصناعة املحلية في نيجيريا.



يوجد مزيد من املعلومات بشأن إجراءات فرض رسوم مكافحة اإلغراق في نيجيريا في البند  3.1.1من هذا الدليل.

 6قانون ضريبة القيمة املضافة ،الباب السادس ،نيجيريا
 7الرسوم الجمركية (البضائع املغرقة واملدعمة) قانون (رقم  9لسنة )1958
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تفرض الرسوم التعويضية على البضائع املوردة إلى نيجيريا إذا تبين أن اإلعانات املعادلة (حوافز مالية -مثل االعفاء الضريبي
وما إلى ذلك) املقدمة لها من جانب الحكومة النيجيرية تتسبب في ضرر مادي أو تهدد بالتسبب في ضرر مادي للصناعة املحلية
النيجيرية.



يوجد مزيد من املعلومات بشأن إجراءات فرض رسوم مكافحة اإلغراق في نيجيريا في البند  3.1.1من هذا الدليل.



تطبق نيجيريا نظامين فيما يتعلق بموانع االستيراد هما :قائمة موانع االستيراد املطلقة ،وقائمة موانع االستيراد.



تحدد قائمة موانع االستيراد املطلقة على نحو رئيس ي البضائع املحظور استيرادها إلى نيجيريا ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة
والجوانب األخالقية ،وتشمل تلك املنتجات على سبيل املثال املنتجات املصنوعة من نبات القنب وأعواد الكبريت املصنوعة
من الفسفور .لالطالع على القائمة املفصلة ملوانع االستيراد املطلقة ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
https://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import_2.php



تحدد قائمة موانع االستيراد البضائع املحظور استيرادها إلى نيجيريا لحماية الصناعة املحلية ،وتشمل تلك املنتجات على سبيل
املثال زبدة الكاكاو وعصير الفواكه املعبأ للبيع بالتجزئة .لالطالع على القائمة املفصلة ملوانع االستيراد ،يرجى من املصدرين
السعوديين زيارة الرابط أدناه:
https://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php



تقدم طلبات استيراد املنتجات املحظورة /املقيدة إلى نيجيريا بمدة ال تقل عن  3أشهر قبل تاريخ الشحن املحدد لها.



تصاحب جميع الواردات إلى نيجيريا من املواد الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل واملبيدات الحشرية بشهادات من
الشركات املنتجة لها والسلطات الوطنية املعنية تشهد بأن تلك املنتجات آمنة لالستخدام اآلدمي10.



قد تفرض نيجيريا ً
قيودا كمية (حصص االستيراد) على استيراد بعض السلع لحماية الصناعة املحلية .وتشمل األمثلة على
السلع التي تطبق عليها حصص استيراد السمك املجمد.



توضع املعايير في نيجيريا بناء على أحكام قانون املعايير النيجيري رقم  56لسنة 1971م والقانون رقم  20لسنة 1984م
والقانون رقم  18لسنة 1990م وتعديالتها.

 8الرسوم الجمركية (البضائع املغرقة واملدعمة) قانون (رقم  9لسنة )1958
 9مراجعة لسياسة التجارة النيجيرية ،منظمة التجارة العاملية
 10مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة
 11مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة
 12هيئة املعايير النيجيرية
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هيئة املعايير النيجيرية هي الجهة املعتر هها على املستوى الوطيي إلعداد املعايير وتطبيقيها (املعايير الصناعية النيجيرية)
ووضع نظام ضمان الجودة ،وتعد جهة تشريعية وفقا لقانون املعايير النيجيري رقم  56لسنة 1971م بصيغته املعدلة عام
1990م.



تضع إدارة املعايير التابعة لهيئة املعايير النيجيرية املعايير التي يمكن تطبيقها على املنتجات في مجاالت عديدة مختلفة وتشمل
الهندسة الكيميائية ،والهندسة املدنية ،واملنسوجات ،وتكنولوجيا الجلود .تحدد هيئة املعايير النيجيرية املعايير اللخاصة
باألغذية واملنتجات الغذائية واملياه املعبأة مسبقا سواء كانت محلية أم مستوردة وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتنظيم
ومراقبة املواد الغذائية و الدوائية13 .



كما أن جهة املعايير النيجيرية تحمل عضوية العديد من املنظمات الدولية مثل:
 oاملنظمة الدولية للمعايير )،(ISO
 oاللجنة الكهروتقنية الدولية ). (IEC
o



املنظمة اإلقليمية األفريقية للمعايير (. )ARSO

ُ
إذا لم تضع هيئة املعايير النيجيرية املعايير لبضائع تنتمي ألي من فئات املنتجات املحددة ،تعتمد املعايير التي تضعها املنظمة
الدولية للمعايير واللجنة الكهروتقنية للمعايير املحددة لتلك املنتجات وتطبق عليها.



يوجد مزيد من املعلومات بشأن عملية االعتماد القياسية في البند  9من هذا الدليل.



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



هيئة املعايير النيجيرية ( )SONعبارة عن نقطة استعالم عن القيود الفنية للتجارة تابعة ملنظمة التجارة العاملية ( )WTOوتعمل
على نشر املعلومات واتخاذ القرارات اللخاصة باملعايير واللوائح الفنية واالعتماد الفيي .الوزارة االتحادية للتجارة والصناعة هي
الجهة املسؤولة عن إخطار منظمة التجارة العاملية بشأن التغييرات التي تطرأ على املعايير واللوائح الفنية الوطنية.



تعتبر اللوائح الفنية واملعايير املطبقة على املنتجات إلزامية في نيجيريا ويتعين على املنتجات املستوردة أن تمتثل للشروط
الواردة فيها.



يتعين أن تجتاز جميع املنتجات اللخاضعة للقوانين واللوائح واملستوردة من قبل نيجيريا مثل األجهزة الطبية واأللعاب
واملنسوجات واملنتجات الجلدية بعملية التحقق من املطابقة قبل الشحن؛ لضمان تماشيها مع املعايير الصناعية واللوائح
الفنية النيجيرية في دولة املنشأ قبل تصديرها إلى نيجيريا .ويعر هذا البرنامج باسم البرنامج النيجيري لتقييم املطابقة
للمعايير (ُ ،)SONCAPوينفذ من قبل الحكومة النيجيرية ،في شراكة مع بعض الجهات املعتمدة املستقلة ) (IAFsفي بلد منشأ
الواردات.

 13مراجعة لسياسة التجارة النيجيرية ،منظمة التجارة العاملية
 14مراجعة لسياسة التجارة النيجيرية ،منظمة التجارة العاملية
 15هيئة املعايير النيجيرية
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يمكن للمصدرين السعوديين التواصل مع املكاتب اإلقليمية لشركة انترتك في اململكة العربية السعودية وهي شركة معتمدة
لدى هيئات تقييم املطابقة املعتمدة املستقلة والبرنامج النيجيري لتقييم املطابقة للمعايير(.)SONCAP



تخضع املنتجات التي تجتاز البرنامج النيجيري لتقييم املطابقة للمعايير لفحص مادي واختبار للعينات وتحليل مختبري
وإجراءات التأكد من وفاء الوثائق باملتطلبات الالزمة وعمليات تدقيق ألنظمة ومعالجات املنتج في دولة املنشأ.



يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للدخول على قائمة كاملة من املنتجات التي تحتاج اجتياز البرنامج النيجيري
لتقييم املطابقة للمعايير قبل أن يجري توريدها إلى نيجيريا.
certificate-a-need-i-http://www.exports2nigeria.com/do



تعفى منتجات محددة مثل منتجات األغذية واألدوية من البرنامج النيجيري لتقييم املطابقة للمعايير (يلزم الحصول على
تصاريح تصدير تلك املنتجات من الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية) ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة
الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات في هذا الصدد.



 -http://son.gov.ng/soncap/يرجى اختيار "السمات الرئيسية للنظام الجديد اللخاص بالبرنامج النيجيري لتقييم املطابقة
للمعايير"



يوجد مزيد من املعلومات بشأن إجراءات تقييم املطابقة في البند  9من هذا الدليل.



ال توجد في نيجيريا حتى اللحظة جهة وطنية لالعتماد إلجراء اختبارات االعتماد والفحص في الدولة.



تدير هيئة املعايير النيجيرية  5مختبرات داخل الدولة في مجاالت تكنولوجيا الغذاء والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا
الكيماويات وغير ذلك والتي يتم التواصل معها العتماد املنتجات .ملزيد من املعلومات عن اللخدمات املقدمة ،يرجى من املصدرين
السعوديين زيارة الرابط أدناه:
/services-services/laboratory-http://son.gov.ng/son



وعالوة على ذلك ،تقدم أيضا خدمات االختبار واالعتماد من جانب منظمات محلية وأخرى متعددة الجنسيات والتي تكون
معتمدة من جانب املنظمة الدولية العتماد امللختبرات وهيئات تقييم املطابقة املستقلة املعتمدة.



أسست الحكومة النيجيرية هيئة خدمات االعتماد الوطيي النيجيرية عام 2016م العتماد الجهات املتخصصة في االعتماد
ومختبرات الفحص واملعايير في نيجيريا وفقا ملعايير املنظمة الدولية للمعايير .وعلى الرغم من ذلك ،لم تبدأ هذه الجهة عملها
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول هيئة خدمات االعتماد
حتى اآلنُ .ويرجى من
ِّ
الوطيي النيجيرية:
/ http://ninas.ng

 16خدمات االعتماد الوطنية النيجيرية
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تحدد متطلبات وضع امللصقات التعريفية في نيجيريا وفقا لألحكام الواردة فيما يلي:
 oلوائح وضع امللصقات التعريفية لألدوية في نيجيريا لسنة 2005م.
 oلوائح وضع امللصقات التعريفية لألغذية مسبقة التعبئة لسنة 2005م.
 oالتوجيهات العامة لتغيير تصميم امللصق التعريفي على غال املنتجات لجميع املنتجات اللخاضعة للقوانين واللوائح
التنظيمية في نيجيريا.



يتعين وضع ملصقات تعريفية باللغة اإلنجليزية.



هناك متطلبات خاصة لوضع امللصقات التعريفية لألغذية واملنتجات الدوائية واألجهزة اإللكترونية.



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



ُيلزم االمتثال ملتطلبات الصحة والصحة النباتية قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية ،والحيوانات واملنتجات الحيوانية
واألغذية في نيجيريا.



تعد الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية نقطة تلقي االستفسارات حول متطلبات الصحة والصحة النباتية والرد
عليها في نيجيريا.



ينظم مركز خدمات الحجر الزراعي في نيجيريا متطلبات الصحة والصحة النباتية الستيراد أي منتجات زراعية طازجة.

يحدد قانون الرسوم الجمركية (املنتجات املغرقة واملدعمة) لسنة 1958م الشروط التي تفرض بموجبها الرسوم التعويضية ورسوم
مكافحة اإلغراق في نيجيريا .وبوجه عام ،تطبق أحكام القوانين إذا كان هناك تهديد محدد للصناعات املحلية في نيجيريا .باإلضافة إلى
ُ
ذلك ،تفرض رسوم مكافحة اإلغراق على البضائع التي تعتبر مغرقة من جانب الشركات وتفرض الرسوم التعويضية على املنتجات املدعمة
في الدولة املصدرة.
ومنذ عام 1998م ،لم تقدم نيجيريا أي إخطارات بشأن رسوم مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية إلى منظمة التجارة الدولية .وعلى
الرغم من ذلك ،تمت اإلشارة إلى حماية الصناعات املحلية من اإلغراق واملمارسات التجارية غير العادلة في بيان امليزانية اللخاصة بعام
2004م .وفي الفترة الحالية ،يجري إعداد الئحة إلجراءات مكافحة اإلغراق واإلجراءات التعويضية .ستحدد الالئحة الجديدة االجراءات
 17مراجعة لسياسة التجارة النيجيرية ،منظمة التجارة العاملية
 18مراجعة لسياسة التجارة النيجيرية ،منظمة التجارة العاملية
 19منظمة التجارة العاملية
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اللخاصة بتحديد الضرر الذي يتسبب فيه اإلغراق وتشكيل لجنة ملكافحة اإلغراق وتحديد قيود وخطوات إلجراء التحقيقيات وفرض تلك
اإلجراءات.
يمكن للمصدرين السعوديين االطالع على قانون الرسوم الجمركية (املنتجات املغرقة واملدعمة) من خالل زيارة الرابط التالي:
http://lawsofnigeria.placng.org/print.php?sn=104

ال تمتلك نيجيريا إطار تشريعي محدد يمكن من خالله تطبيق إجراءات وقائية ضد شركائها التجاريين .وعلى الرغم من ذلك ،فإن نيجيريا
بصدد إصدار تشريعات بشأن إجراءات الوقاية وتأسيس هيئة للتحقيق.

تدرج قائمة محظورات االستيراد ،املبينة في  ،2.1.2.1البضائع املحظور استيرادها إلى الدولة لحماية صناعات نيجيرية محلية محددة.

تمتلك نيجيريا  6موانئ رئيسية تتواجد على امتداد  853كم على الشريط الساحلي .هيئة املوانئ النيجيرية هي هيئة حكومية اتحادية تدير
جميع املوانئ النيجيرية وتشغلها وتنظمها ،إذ تدير هيئة املوانئ النيجيرية املوانئ الستة على النحو التالي :مجمع ميناء الغوس (آبابا) ،ومجمع
ميناء تن كان (الغوس) ،وميناء كاالبار وميناء الدلتا ،وميناء ريفرز (في بورت هاركورت) وميناء أوني.
بدأت هيئة املوانئ النيجيرية في مشروع توسعة للموانئ وصناعة الشحن للمساهمة في النمو الكبير للحركة التجارية في نيجيريا20 .

تعمل هيئة املوانئ النيجيرية بالتعاون مع مجلس شركات الشحن النيجيرية ووزارة النقل على تحسين فعالية عمليات الشحن وإجمالي
حركة الشحن.
يمكن تللخيص املوانئ الرئيسية التي تديرها هيئة املوانئ النيجيرية واملعلومات الرئيسية بشأنها في جدول  1التالي:
جدول  :1املوانئ في نيجيريا
امليناء
مجمع ميناء ريفرز

البضائع املناولة
املنتجات النفطية واألسمنت ومواد
البناء
النفط والغاز

مجمع موانئ الدلتا

املنتجات البترولية والشحن ملسافات
قصيرة والبضائع املحلية واإلقليمية
النفط والغاز واملنتجات البترولية
البضائع الضلخمة والنفط والغاز
والحاويات والبضائع التجارية العامة
الحموالت الجافة والرطبة والحاويات
والبضائع التجارية العامة

مجمع ميناء أوني

مجمع ميناء كاالبار
مجمع ميناء الغوس (آبابا)
ميناء جزيرة تن كان

 20هيئة املوانئ النيجيرية
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املوقع اإللكتروني
http://www.nigerianports.org/defaultRiversPort.aspx
http://www.nigerianports.org/defaultOnnePort.aspx
http://www.nigerianports.org/defaultDeltaPort.aspx
http://www.nigerianports.org/defaultCalabarPort.aspx
http://www.nigerianports.org/defaultLagosPort.aspx
http://www.nigerianports.org/defaultTinCanPort.aspx

محطات الحاويات الداخلية هي موانئ جافة مخصصة للتخزين املؤقت للبضائع سواء كانت فارغة أو معبئة في حاويات .ووظيفتهم توفير
خدمات املوانئ إلى املتعاملين املتواجدين في املناطق النائية مما يجعل موقعها مناسبا ملقر نشاطهم.
تتعاون الحكومة النيجيرية مع شركة إن الند كونتينرز نيجيريا ليمتد من خالل شركة تضامنية بين القطاعين العام واللخاص وهي شركة
وطنية بالكامل تعمل على تنظيم محطات الحاويات الداخلية في نيجيريا21.

يتضمن جدول  2أدناه قائمة بمحطات الحاويات الداخلية العاملة:
جدول  :2محطات الحاويات الداخلية في نيجيريا
املحطات الداخلية

املوقع

املعلومات ذات الصلة

محطة الحاويات
الداخلية في ليليبوند

ميناء آبابا ،الغوس

قدرة استيعابية تصل إلى  7000حاوية نمطية
بمساحة  120000متر مربع

محطة الحاويات
الداخلية في كادونا

والية كادونا

معلن كميناء جا للمنشأ والوجهة النهائية

تديره وتقوم عليه شركة ان الند نيجيريا (شركة
محطة الحاويات
والية كانو
تضامنية بين الصناعتين العام واللخاص)
الداخلية في كانو
وعالوة على ذلك ،توجد  6مواقع معتمدة ملحطات شحن الحاويات ومستودعات الحاويات الداخلية والتي تم تشغيلها لصالح شركات
خاصة من جانب وزارة النقل إال أن بعض تلك املواقع لم تعمل حتى اآلن22.

املواقع الست على النحو التالي:
.1

إسياال نجوا ،أبا

.2

إرونمو ،إيبادان

.3

هايبانج ،جوس

.4

زاواتشيكي ،كانو

.5

زامفاراوا ،فونتوا

.6

جواري ،مايدوجوري

 21الحاويات الداخلية
 22مجلس شركات الشحن النيجيرية
 23إن الند كونتينرز نيجيريا
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تتوفر اللخدمات التالية في املحطات الداخلية:


الفحص وإجراءات التخليص الجمركي.



خطوط السكك الحديدية ومواقف الشاحنات للنقل املحلي للسلع.



املحطات الجمركية للنقل البري والنقل عبر السكك الحديدية.



مسؤولو الجمارك النيجيرية املتواجدين في املحطات.



تتبع الشحنات بمرافق حكومي للنقل املحلي.

هناك العديد من خطوط الشحن التي تقدم خدمات النقل البحري من املوانئ في اململكة العربية السعودية إلى نيجيريا .وطبقا ملحرك
بحث الين إسكيب 24يعد ميناء امللك عبد هللا وجدة ،وميناء امللك عبدالعزيز (الدمام) والجبيل هي املوانئ التي تنطلق منها سفن
الحاويات من اململكة العربية السعودية إلى نيجيريا.
جدول  :3فترة االنتظارلخطوط الشحن
وقت االنتظار (أيام)

جزيرة تن
كان

موانئ
ريفيرز

أوني

أبابا

الدلتا

كاالبار

جدة

94-23

-

84-32

91-28

-

34-21

امللك عبدهللا

78-24

-

33-32

79-47

-

30-22

امللك عبد العزيز(الدمام)

80-36

-

70-34

83-27

-

-

الجبيل

78-35

-

-

80-38

-

-

ُ
يللخص جدول  4أدناه تكلفة الشحن من موانئ اململكة العربية السعودية إلى موانئ نيجيريا :قدرت تكلفة الشحن باستخدام موقع
http://worldfreightrates.com/en/freight

جدول  :4تكلفة االنتظارفيما يتعلق بخطوط الشحن إلى نيجيريا

 24الين إسكيب

15

املوانئ في نيجيريا

جزيرة تن
كان

موانئ
ريفيرز

املوانئ في اململكة العربية
السعودية

أوني

آبابا

الدلتا

كاالبار

تكلفة النقل (بالريال السعودي)*

امللك عبدهللا

-

جدة

-20,340
29,250

امللك عبد العزيز(الدمام)

-18,070
25,980

-

الجبيل

-18,070
25,980

-

-

-

-

-20,240

-20,100

29,100

28,900

-17,960

-17,820

25,830

25,620

-17,960

-17,820

25,830

25,620

-

-

-

-

-

-

* افتراضات التكلفة
طريقة الشحن امللختارة هي املحيط
ُ
قدرت التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن العاملية.
بلغت قيمة جميع املنتجات التي تم حساهها  100000دوالر أمريكي.
ُ
اختيرت حمولة حاوية كاملة وحاويات  40قدم .
لم يقع االختيار على أي من الرسوم اإلضافية (امللخاطر أو التأمين)
تقدير تكلفة النقل تقريبي.

هيئة مناطق تجهيز الصادرات النيجيرية هي هيئة حكومية اتحادية تخضع إلشرا وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار االتحادية وتأسست
عام 1992م بعد إصدار قانون مناطق تجهيز الصادرات النيجيرية رقم  63لسنة 1992م 25.تعمل هيئة مناطق تجهيز الصادرات النيجيرية
على تعزيز وتسهيل حركة التجارة العاملية واملحلية من خالل مناطق تجهيز الصادرات (املناطق الحرة) في نيجيريا.
كما تعمل مناطق تجهيز الصادرات على تمكين املصدرين من تأسيس مركز إلعادة الشحن لتجارة عموم أفريقيا.

 25هيئة مناطق تجهيز الصادرات النيجيرية
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في الوقت الحالي ،هناك  32منطقة حرة في نيجيريا 24 ،منطقة منها تديرها الحكومة وهي مللخصة في جدول  5إلى جانب مواقعهم اإللكترونية
املتاحة .للحصول على مزيد من املعلومات والتحديثات ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط التاليhttp://www.nepza.gov.ng/ :
مناطق تجهيزالصادرات في نيجيريا – جدول 5
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االسم

املوقع

املجال الصناعي

مجمع أوجيدجيبن جاز ريفولوشن إندستريال بارك

الدلتا

البتروكيماويات واألسمدة والتصنيع واألنشطة
ذات الصلة بمعالجة الغاز

مدينة سنتيناري

مدينة سنتيناري

الترفيه والعقارات ومراكز التسوق والشركات
التجارية والتجارة

مجمع أوجوجورو إندستريال بارك

الغوس

إنترناشيونال كومرس سيتي في نيجيريا

الغوس

منطقة التجارة الحرة في الغوس

الغوس

صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات

أبوجا تك فري زون فيليج

فيديرال كابيتال
تيريتوري

العلوم والتكنولوجيا

منطقة التجارة الحرة في كاالبار

كروس ريفر

صناعة النفط والغاز والخدمات اللوجستية

منطقة التجارة الحرة في كانو

كانو

التصنيع وخدمات النقل واإلمداد والتخزين

ألسكون إي بي زي

أكوا إيبوم

التصنيع

املنطقة الحرة براس إل إن جي

بايلسا

الغاز الطبيعي املسال

املنطقة الحرة الدول لوجستكس

الغوس

النفط والغاز والتصنيع وسفن النفط والغاز
والخدمات اللوجستية

مجمع باداجري كريك إنتجراتيد بارك

الغوس

التصنيع

نيجيريا أفييشن هاندلنج كومباني

الغوس

املنطقة الحرة سناكا آيالند إنترناشيونال

الغوس

مدينة أوندو الصناعية

أوندو

البتروكيماويات والتصنيع

إيرالين سيرفيسيز إي بي زي

الغوس

معالجة األغذية والتعبئة والتغليف

سيبوري فارمز إي بي زي

أداماوا

صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات

املنطقة الحرة أويلز إنتجراتيد لوجستكس سيرفيزس

الغوس

الخدمات البحرية ،والخدمات اللوجستية،
وخدمات الدعم لإلصالحات النفطيةالبحرية

املنطقة الحرة مايجاتاري بوردر

جيغاوا

التصنيع والتخزين

ليكي فري زون

الغوس

التصنيع والخدمات اللوجستية

النفط والغاز والتصنيع وسفن النفط والغاز
والخدمات اللوجستية
املؤسسات املالية (املحلية والعاملية) والترفيه
والعقارات ومراكز التسوق والشركات التجارية
والتجارة

مركز للبضائع والشحن متعدد الوسائل
والتخزين
صناعة الحديد والغاز والنفط ،ميناء بحري

إن التواجد في أي منطقة حرة بنيجيريا يمنح تلقائيا املستثمر امتيازات ومنافع وحوافز محددة ،قامت على تصميمها تصميما استراتيجيا
الحكومة االتحادية النيجيرية؛ لتوفير بيئة جاذبة لألعمال أمام املستثمرين ولتكون على مستوى املنافسة.
وجاءت هذه الحوافز بموجب القانون رقم  63لسنة 1992م والتي تم تطويرها بصورة أفضل في التشريعات الالحقة ،وهي على النحو التالي:


ارتياح تام من جميع التعريفات والرسوم والضرائب املفروضة من الحكومة املحلية وحكومة الوالية والحكومة االتحادية.



استيراد البضائع الرأسمالية واآلليات /املكونات وقطع الغيار واملواد اللخام والبنود االستهالكية املعافاة من الجمارك في تلك الناطق.



ملكية أجنبية لالستثمارات بنسبة .%100



استعادة رأس املال واألرباح وأرباح األسهم بنسبة .%100



اإلستغناء عن جميع رخص االستيراد والتصدير.



اإلستغناء عن تصاريح تشغيل الوافدين.



مكان واحد للحصول على املوافقات فيما يتعلق بالتصاريح ورخصة التشغيل وأوراق التأسيس.



السماح ببيع  %100من البضائع إلى السوق املحلي (وعلى الرغم من ذلك ،فعند البيع إلى السوق املحلية ،تطبق الرسوم الجمركية
السارية على املواد اللخام املستوردة).



بالنسبة للبنود املحظور استيرادها في املناطق اللخاضعة للجمارك ،يسمح ببيع تلك البضائع في املنطقة الحرة شريطة أن تستوفي
املتطلبات بنسبة إضافية إلى القيمة املحلية تصل إلى .%35



اإلستغناء عن تصاريح تشغيل الوافدين من قبل الشركات العاملة في تلك املناطق.



تقليل التأخيرات التي تلحق بحركة البضائع واللخدمات.



تأجير األراض ي باملجان خالل األشهر الستة األولى من البناء (في املناطق التي تمتلكها الحكومة).

املستودع الحكومي هو منشأة تقدمها الحكومة النيجيرية وتخصصه مصلحة الجمارك النيجيرية إليداع البضائع املتحفظ عليها أو
املصادرة ولألغراض األخرى املتعلقة باالستيراد واملتعلقة بإنفاذ قوانين الجمارك والضريبة املحلية27.

ملزيد من املعلومات حول املنشآت في املوانئ النيجيرية ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
http://www.nigerianports.org/dynamicdata/FunctionTerminalOperators.aspxh

 26هيئة املوانئ النيجيرية
 27جورنالنج
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تقدم مصلحة الجمارك النيجيرية مستودعات جمركية ويتعين على املستوردين استيفاء متطلبات محددة الستخراج الرخصة .للحصول
على مزيد من املعلومات حول استخراج رخصة التخزين ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي:
https://www.customs.gov.ng/Stakeholders/bonded_warehouses_rqm.php

عملت هيئة املوانئ النيجيرية جنبا إلى جنب مع مجلس شركات الشحن النيجيرية لتسهيل تأسيس الشركات التضامنية بين القطاعين العام
واللخاص لتأجير املستودعاتُ .سمح للعديد من الشركات اللخاصة بعرض خيارات التخزين مثل خدمات التخزين لدى املستودعات
الجمركية ومناولة الحاويات وإدارة الجرد لصالح املصدرين28.

وفقا للفصل  84من قانون إدارة الجمارك والضريبة املحلية لسنة 1959م ،يمكن توريد املنتجات إلى نيجيريا لألغراض التالية:
 .1استخدامها في نيجيريا.
 .2تخزينها باملستودعات.
 .3نقلها بنظام الترانزيت.
 .4إعادة شحنها.
ُ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات عن القانون ،يرجى من
ِّ
https://www.customs.gov.ng/Statutory/management_act_ch84.php
يوضح شكل  1أدناه عملية االستيراد الشاملة إلى نيجيريا:
املرحلة األولى :إجراءات ما قبل االستيراد
هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم على املستورد تنفيذها قبل وصول البضائع ،وهي كما يلي:
 .1نموذج إلكتروني " "Mمن موزع مصرفي معتمد.
 .2تقرير تقييم ما قبل الوصول من مصلحة الجمارك النيجيرية.
الستيراد البضائع املقيدة ،يجب أن يحصل املستورد على رخصة استيراد من السلطات امللختصة.
املرحلة الثانية :وصول السفن
بمجرد مغادرة السفينة آلخر ميناء لالنطالق ،يجب تعبئة نموذج البيان اإللكتروني عبر اإلنترنت عن طريق خط الشحن .عند دخول
السفينة إلى امليناء ،تفرغ البضائع من السفينة في الساحات امللخصصة للفحص تحت إشرا املوظف املعيي.
ملحوظة :يمكن تعبئة بيان الشحن اإللكتروني عبر اإلنترنت على موقع مصلحة الجمارك النيجيرية .ملزيد من املعلومات حول إجراءات بيان
الشحن اإللكتروني ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
https://www.customs.gov.ng/Guidelines/eManifestProcedure

 28س ي إم أيه س ي جي إم
 29البنك املركزي النيجيري
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3
تسجيل اإلقرارالجمركي عن
طريق واجهة البيانات
اإللكترونية ودفع الرسوم

1

2

إجراءات ما قبل
االستيراد

وصول السفن

6

5

4

الخدمات اللوجستية
والنقل

التخليص الجمركي في امليناء

Zoll
Douane

العميل /املستورد

شكل  :1عملية االستيراد الشاملة

= مرحلة العملية

املرحلة الثالثة :نموذج البيان الجمركي عن طريق واجهة البيانات اإللكترونية ودفع الرسوم
يقوم وكيل املستورد /الوكيل املفوض بتعبئة نموذج البيان الجمركي/إقرار البضائع املوحد ويقدم املستندات الالزمة للتخليص الجمركي
إلى مكتب الجمارك عن طريق واجهة البيانات اإللكترونية .بعد تقييم وتحليل إقرار البضائع املوحد ،يصدر إخطار التقييم مشفوعا
بالرسوم الجمركية والرسوم األخرى التي يلزم سدادها .يقدم املستورد /الوكيل إخطار التقييم إلى البنك املحدد ويتحقق البنك من صحة
التفاصيل الواردة باإلخطار عبر قاعدة البيانات اللخاصة به ،ومن ثم يدفع املستورد /الوكيل رسوم الجمارك والضرائب ورسوم البنك عن
البضائع املستوردة في البنك املحدد لذلكً ،
وبناء عليه يخطر البنك مصلحة الجمارك النيجيرية عبر إرسال رسالة تأكيد.
ملحوظة :تتبع واجهة البيانات اإللكترونية النظام اآللي للبيانات الجمركية (أسيكودا العالمي).
املرحلة الرابعة :التخليص الجمركي في امليناء
بمجرد إجراء عملية السداد ،يرسل املستورد أو الوكيل طلبا لإلفراج عن البضائع إلى مصلحة الجمارك النيجيرية عبر واجهة البيانات
اإللكترونية .يحدد نظام إدارة امللخاطر اللخاص بمصلحة الجمارك النيجيرية العملية اللخاصة بالتخليص الجمركي وتجري مصلحة الجمارك
النيجيرية عملية التخليص الجمركي طبقا لذلك ،وبمجرد تخليص البضائع ،يرسل إخطار إلكتروني إلى املوظف املسؤول باملحطة وسيظهر
إقرار البضائع املوحد على أنه خالص من الجمارك .يقدم املستورد ملف إقرار البضائع املوحد إلى املوظف املسؤول باملحطة ويستلم
إشعار اللخروج منه.30
املرحلة الخامسة :الخدمات اللوجستية والنقل
 30مصلحة الجمارك النيجيرية
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يتخذ املستورد الترتيبات الالزمة لللخدمات اللوجستية ونقل البضائع من منطقة الجمارك .يحصل مسؤول الجمارك املتواجد عند البوابة
على إشعار اللخروج ويضيف تحديثا بأن الشحنة قد خرجت من امليناء في نظام مصلحة الجمارك النيجيرية.
املرحلة السادسة :املستورد /العميل
يتم استالم البضائع املستوردة من قبل املستورد /العميل.
الستيراد البضائع إلى نيجيريا ،يجب على املستورد بيان البضائع وتخليصها من مصلحة الجمارك النيجيرية .يوضح شكل  2أدناه عملية
التخليص الجمركي في نيجيريا:
شكل توضيحي لإلجراءات الجمركية

1
قبل تعبئة اإلقرارالجمركي

2
تسجيل اإلقرارالجمركي
من خالل البيانات اإللكترونية ودفع الرسوم

5

إصدارأمراإلفراج

3
تقييم الوثائق

4

فحص البضائع املستوردة

= مرحلة العملية
شكل  :2عملية التخليص الجمركي
املرحلة األولى :قبل تعبئة اإلقرارالجمركي
 .1قبل تعبئة النموذج " ،"Mيلزم املستورد استيفاء املتطلبات الواردة أدناه:
يلزم املستورد امتالك شركة مؤسسة/مسجلة في نيجيريا.
أ)
يجب أن يكون املستورد مسجال لدى خدمات إدارة العوائد الداخلية االتحادية ولديه نسلخة حديثة من إيصال
ب)
سداد الضرائب ورقم تعريف ضريبي مرتبط ببريده/بريدها اإللكتروني.
 .2يحصل املستورد على جيمع الوثائق ذات الصلة بالتخليص الجمركي من املصدر.
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 .3يقوم املستورد بتعبئة النموذج اإللكتروني " "Mإلكترونيا ويقدم الوثائق مع النموذج خالل  21يوما من الشحنة إلى موزع مصرفي
معتمد .31املستندات التي يتعين تقديمها مبينة أدناه32
أ) الفاتورة األولية.
ب) شهادة التأمين.
ج) التصاريح/الشهادات الصادرة من الجهة التنظيمية.
يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على النموذج " "Mمن الرابط أدناه:
Form%20M.ashx?la=en-nigeria.com/~/media/VOC/Documents/Nigeria/E-to-http://www.exports
 .2تحمل وثائق االستيراد التفاصيل املبينة أدناه:
اسم املنتج ومواصفاته.
أ)
دولة املنشأ.
ب)
تاريخ التصنيع ورقم املجموعة أو الدفعة.
ج)
ُ
املعايير التي أنتجت البضائع بموجبها.
د)
 .3إذا كانت هناك عملية تحويل بصر العمالت األجنبية ،يلزم تحديد خانة "صالح لنظام الفوركس" في الوثائق الداعمة وإال
فيتعين تحديد خانة "غير صالح لنظام الفوركس".
 .4يلزم اختيار الرمز "بي إيه" في اللقب التصديري لفحص البضائع في الوجهة ويلزم اختيار اللقب التصديري " "CBإذا كانت
املنتجات معفاة من الفحص.
 .5يقيم البنك النموذج واملستندات املقدمة .في حالة نجاح التقييم ،يرسل البنك النموذج اإللكتروني " "Mوالوثائق إلى مصلحة
الجمارك النيجيرية.
 .6تقيم مصلحة الجمارك النيجيرية نموذج الطلب والوثائق املقدمة.
 .7في حالة نجاح التقييم ،تقبل مصلحة الجمارك النيجيرية النموذج اإللكتروني " "Mأو ترفضه خالل يوم .في حالة قبوله ،يسجل
النموذج " "Mعلى النظام ،أما في حالة رفضه تعاد املستندات إلجراء التصحيحات الالزمة.
 .8بمجرد تسجيل النموذج ” “Mوتسليم وثائق االستيراد إلى البنك ،تصدر مصلحة الجمارك النيجيرية تقرير تقييم ما قبل الوصول.
 .9بمجرد إخطار تقرير تقييم ما قبل الوصول ،يطلب املستورد من املصدر شحن البضائع.
 .10بمجرد مغادرة السفينة مليناء االنطالق ،يلزم تقديم البيان إلى مصلحة الجمارك النيجيرية إلكترونيا عبر واجهة البيانات اإللكترونية.33
ملحوظة :يظل النموذج اإللكتروني " "Mللبضائع ساريا ملدة  180يوما ويمكن تمديده ملدة  180يوما أخرى وتكون مدته بالنسبة للبضائع
الرأسمالية  365يوما ويمكن تمديده  365يوما أخرى .تحول جميع التمديدات إلى مدير إدارة التجارة والصر في البنك املركزي النيجيري
للنظر فيها.34
املرحلة الثانية :تسجيل اإلقرارالجمركي عبرواجهة البيانات اإللكترونية
 .1يقوم املستورد /وكيل التخليص الجمركي بتعبئة إقرار البضائع املوحد إلكترونيا عبر واجهة البيانات اإللكترونية أو مقهى واجهة
البيانات اإللكترونية.
 .2يجب أن يشمل إقرار البضائع املوحد تفاصيل حول الوثائق الالزمة والرسوم الجمركية واجبة السداد والبنك املحدد لسداد
الرسوم الجمركية والرسوم األخرى.
 .3يقيم املستورد املعلومات املقدمة ويختار خيار التقييم إلرسال إخطار إلكتروني إلى البنك بعد قبول إقرار البضائع املوحد.
 .4بمجرد قبول إقرار البضائع املوحد ،يقدم إخطار التقييم إلى املستورد ويرسل إخطار إلى البنك.
 .5يطبع املستورد /وكيل التخليص الجمركي إقرار البضائع املوحد ويقدم امللف مع الوثائق الالزمة.
 .6يقدم املستورد إخطار التقييم إلى البنك ويقيم البنك إخطار التقييم من خالل قاعدة البيانات اللخاصة به.
 31البنك املركزي النيجيري
 32مصلحة الجمارك النيجيرية
 33مصلحة الجمارك النيجيرية
 34مصلحة الجمارك النيجيرية
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 .7يسدد املستورد جميع الرسوم في البنك ويرسل البنك إخطارا بالسداد إلى مصلحة الجمارك النيجيرية.
املرحلة الثالثة :مراجعة الوثائق وتحديد مسار التخليص35

 .1بمجرد إجراء عملية السداد ،يطلب املستورد اإلفراج عن الشحنة إلكترونيا عبر واجهة البيانات اإللكترونية.
 .2يقدم املستورد ملف إقرار البضائع املوحد إلى مسؤولي الجمارك.
 .3يحدد نظام إدارة امللخاطر ملصلحة الجمارك النيجيرية مسار التخليص الجمركي للبضائع.
 .4يمكن تخليص البضائع املستوردة عبر أربعة مسارات على النحو املذكور أدناه:
األخضر
أ)
األزرق
ب)
األصفر
ج)
األحمر
د)
ملحوظة :البضائع في املسارين األخضر واألزرق خالصة الجمارك وجاهزة للنقل.
املرحلة الرابعة :فحص البضائع املستوردة36

.1
.2

.3

تخلص الشحنات في املسارين األخضر واألزرق مباشرة من جانب مصلحة الجمارك دون التحقق من صحة أي وثائق أو إجراء أي
فحص مادي.
أما الشحنات في املسار األصفر ،يقوم مسؤولو الجمارك بالتحقق من صحة الوثائق ،ومن ثم ترسل الشحنات إلى موقع الفحص
وتدرج نتائج الفحص في تقرير الفحص ،بعد ذلك يعاد توجيه الشحنة إلى املسار األخضر ،ويدخل تقرير الفحص في واجهة
البيانات اإللكترونية ويقدم إخطار التقييم بأي دفعات مالية إضافية إلى املستورد.
بالنسبة للشحنات في املسار األحمر ،يتم فحص الشحنات من قبل مسؤولي الجمارك والجهات امللختصة ،ومن ثم تدخل نتائج
الفحص في تقرير الفحص ويعاد توجيه الشحنة إلى املسار األخضر ،بعد ذلك تصدر مصلحة الجمارك إخطار التقييم بأي
دفعات مالية إضافية37.

املرحلة الخامسة :إصدار أمر اإلفراج38

.4
.5
.6

بمجرد تخليص مصلحة الجمارك للشحنةُ ،ي َّميز بيان البضائع املوحد بأنه "خالص الجمارك" ويرسل إخطار إلى مسؤول املحطة
بأن البضائع جاهزة لإلفراج عنها.
يتسلم مسؤول املحطة ملف بيان البضائع املوحد ويصدر إشعار اللخروج على نظام مصلحة الجمارك النيجيرية.
يستلم املستورد الشحنة ويقدم إشعار اللخروج إلى مسؤولي الجمارك.

وفقا للبنك الدولي ،فإن املدة املستغرقة وتكلفة االستيراد لشحنات البضائع القياسية تكون على النحو الوارد في جدول  6أدناه:
جدول  :6وقت االنتظاروالتكلفة

 35مصلحة الجمارك النيجيرية
 36مصلحة الجمارك النيجيرية
 37مصلحة الجمارك النيجيرية
 38مصلحة الجمارك النيجيرية
 39تقرير ممارسة أنشطة األعمال
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رقم
مسلسل

إجراء االستيراد

فترة االنتظار
(ساعات)

1

إعداد الوثائق

173

التكلفة
(ريال سعودي)
2,115

2

التخليص الجمركي واملعاينة

298

4,040

471

6,155

اإلجمالي:

ثمة سبع وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى نيجيريا.
جدول  :7وثائق االستيراد اإللزامية
يتم الحصول
يتم
9
8
7
6
5
4
3
2 1
 #الوثيقة
تقديمها إلى
عليها من
الجمارك
شركة الشحن
 1بوليصة الشحن
        
الجمارك
املصدر
 2الفاتورة التجارية
        
ِّ
السلطات
شهادة القيمة واملنشأ
الجمارك
امللختصة في بلد
3
        
املجمعة
املنشأ
الجمارك
املصدر
 4قائمة التعبئة
        
الجمارك
الجمارك
 5إقرار البضائع املوحد
        
الجمارك
شركة الشحن
 6أمر التسليم
        
تقرير تقييم ما قبل
الجمارك
الجمارك
7
        
الوصول
ملحوظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،الكيماويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف - ،السلع االستهالكية املعمرة - 6 ،املعدات
الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات  -8األدوية – 9 ،املنسوجات

عادة ما يتم طلب عدد من املستندات اإلضافية للتخليص الجمركي ،وتفاصيلها واردة أدناه في جدول 8
جدول  :8وثائق االستيراد اإلضافية
#

الوثيقة

1

شهادة اإلنتاج

2

خطاب االعتماد

 40مصلحة الجمارك النيجيرية
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يتم الحصول
عليها من
الجهة امللختصة
في بلد املنشأ
البنك

يتم تقديمها
إلى

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الجمارك



















الجمارك



















شركة االعتماد
املستقلة

شهادة املطابقة /
3
شهادة سونكاب
الشهادة
الجهة امللختصة
الجمارك
 4الصحية/شهادة

في بلد املنشأ
الصحة النباتية
ملحوظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،الكيمياويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف،
 -5سلع استهالكية معمرة - 6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات
 -8األدوية – 9 ,املنسوجات
الجمارك















تكون بوليصة الشحن على نحو تعريفها من قبل مركز التجارة العالمي بمثابة41

 .1إيصال يقر بموجبه ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة ،ويكون بمثابة دليل على عقد النقل.
ُ َّ
 .2مستند ملكية قابل للتحويل ،تسلم البضائع بموجبه عن طريق تسليم بوليصة الشحن ،شريطة أن تكون الشحنة قد نقلت
ُ
"بصورة مقبولة" ،وأن تكون جميع التصديقات التالية قد أنجزت بصورة صحيحة.

شكل  :3نموذج بوليصة الشحن

فاتورة أولية يصدرها املصدر أو البائع إلى املستورد أو املشتري وتحدد اللخصائص التجارية لعقد املبيعات.42

 41مركز التجارة الدولي
 42مركز البيانات التجارية النيجيري
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شكل  :4نموذج فاتورة تجارية

توفر قوائم التعبئة معلومات تفصيلية حول الشحن .وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن البائع واملشتري وشركة الشحن ورقم
الفاتورة وتاريخ الشحن ووسيلة النقل والناقل ،وتتضمن بنود الكميات وبيانها ونوع العبوة ،على سبيل املثال صندوق أو قفص أو
أسطوانة أو برميل أو كرتون أو ورق مقوى ،وكذلك كمية العبوات وإجمالي صافي الوزن والوزن اإلجمالي (بالكيلوغرام) وعالمات العبوات
واألبعاد.

شكل  :5نموذج قائمة التعبئة

تكون شهادة القيمة واملنشأ املجمعة بمثابة فاتورة وإقرار عن البضائع املستوردة إلى نيجيريا ،وتحمل تفاصيل حول الرسوم والضرائب
الفعلية التي يتعين دفعها عن البضائع .يقدم املصنع أو املصدر السعودي شهادة القيمة واملنشأ املجمعة عن البضائع املذكورة في
الفاتورة 44 .يتعين أن تشمل شهادة القيمة واملنشأ املجمعة تفاصيل حول رقم النموذج اإللكتروني " "Mووصف للبضائع املستوردة
وميناء الوجهة وتاريخ الشحنة وتعريفها ودولة املنشأ والتوريد45.

 43دياليت موفرز
 44الصادرات إلى نيجيريا
 45مصلحة الجمارك النيجيرية
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شكل  :6نموذج شهادة القيمة واملنشأ املجمعة

يبين إقرار البضائع املوحد معلومات حول البضائع املستوردة إلى نيجيريا .يتعين على املستورد اإلقرار بالبضائع املستوردة من خالل
واجهة البيانات اإللكترونية ملصلحة الجمارك وتصدر مصلحة الجمارك إقرار البضائع املوحد.

شكل  :7نموذج شهادة القيمة واملنشأ املجمعة

يصدر خط الشحن أمر التسليم إلجراء التخليص الجمركي واستالم البضائع املستوردة من امللخازن .يصدر أمر التسليم مقابل بوليصة
الشحن األصلية48.

 46دول األمم املتحدة
 47غرفة التجارة الدولية
 48مصادر الشحن والنقل
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شكل  :8نموذج أمرالتسليم

يمكن للمستورد أن يقدم الوثائق املطلوبة الستيراد البضائع إلى نيجيريا إلكترونيا (إلى مصلحة الجمارك النيجيرية) قبل وصول البضائع.
وباستخدام تقرير تقييم ما قبل الوصول ،يمكن للمستورد احتساب الرسوم الجمركية والرسوم األخرى التي سيتم سدادها الستيراد
أنواع مختلفة من البضائع من دولة محددة.

تصدر شهادة الصحة /الصحة النباتية من السلطة امللختصة للدولة املصدرة لإلشهاد بأن البضائع تم معاينتها وأنها تتفق مع متطلبات
الصحة النباتية واملتطلبات الصحية للدولة املستوردة.

تقدم شهادة االنتاج تفاصيل حول العمليات واللوائح التي أنتجت البضائع وفقا لها .تصدر الشركة املصنعة شهادة اإلنتاج ويتعين أن
تتوافق بياناتها مع املعلومات املقدمة في خطاب االعتماد.

خطاب االعتماد هو وسيلة للسداد مقابل استيراد البضائع .يقدم البنك تعهدا لعميله ينص على أن البنك سيقوم بسداد املبلغ املحدد
في املوعد املنصوص عليه عند تقديم الوثائق.53

 49موقع أول أفريكا
 50الحكومة الكندية
 51بوينت تو بوينت
 52هيئة املعايير النيجيرية
 53جي تي بنك
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تصدر هيئة املعايير النيجيرية شهادة سونكاب للتحقق من أن املنتجات املستوردة إلى نيجيريا تتوافق مع املعايير املعتمدة املعمول هها .يلزم
الحصول على شهادة سونكاب قبل شحن البضائع من شركة اعتماد دولية مستقلة وهي مطلوبة إلنهاء عملية التخليص الجمركي.

شكل  :9نموذج لشهادة سونكاب

ثمة عدد من الجهات الحكومية املعنية بعملية االستيراد في نيجيريا .ويتضمن جدول  9مللخصا لهذه الجهات إلى جانب أدوارها في عملية
االستيراد ومواقعها اإللكترونية:
جدول  :9أهم الجهات الحكومية املعنية بعملية االستيراد
أهم الجهات الحكومية
وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار
االتحادية

مصلحة الجمارك النيجيرية

هيئة املوانئ النيجيرية
البنك املركزي النيجيري
الجهة النيجيرية ملناطق تجهيز
الصادرات

 54هيئة املعايير النيجيرية
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الدور
مسؤولة عن تسهيل التداول التجاري وزيادة حجم
التداوالت التجارية.
مسؤولة عن إبرام االتفاقيات التجارية الثنائية
ومتعددة األطرا .
مسؤولة عن تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم
األخرى فيما يتعلق باالستيراد.
مسؤولة عن عملية التخليص الجمركي فيما يتعلق
باالستيراد.
مسؤولة عن تطوير املوانئ وإدارتها وتشغيلها.
مسؤول عن تقديم اإلجراءات اللخاصة بالحصول
على النموذج إم
مسؤولة عن تأسيس املناطق الحرة وتنظيمها في
نيجيريا.

املوقع اإللكتروني
http://www.fmiti.gov.ng

www.customs.gov.ng
http://www.nigerianports.o
rg
https://www.cbn.gov.ng
http://www.nepza.gov.ng

هناك عدد من الوكاالت أو الجهات الحكومية األخرى املعنية بعملية االستيراد في نيجيريا ،وفقا لنوع الصناعة أو املنتجات.
وثمة قائمة تشمل أهم الوكاالت أو الجهات الحكومية إلى جانب معلومات مثل أنواع الصناعة /املنتجات ،التي تخدمها تلك الوكاالت
والجهات ،ودورها في عملية االستيراد واملوقع اإللكتروني اللخاص بكل منها ،في جدول  10أدناه:
جدول  :10أهم الجهات الحكومية حسب نوع املنتجات
الجهة الحكومية

املنتج /الصناعة

هيئة املعايير النيجيرية

جميع املنتجات

الوكالة الوطنية لتنظيم
ومراقبة األغذية واألدوية

جميع املنتجات

وزارة الصحة االتحادية

منتجات األغذية
واألدوية
ومستحضرات
التجميل

الوظيفة /الدور

املوقع اإللكتروني

مسؤول عن تطوير املواصفات واللوائح
الفنية للمنتجات.
مسؤول عن التأكد من جودة البضائع
املستوردة واملنتجات املستوردة.
مسؤولة عن تنظيم عمليات استيراد
املنتجات الغذائية.
مسؤولة عن التفتيش واملوافقة على
املنتجات الغذائية.
مسؤولة عن مراقبة السياسة الدوائية
الوطنية وتنفيذها.
مسؤولة عن وضع التوجيهات اللخاصة
باألغذية واألدوية ومستحضرات التجميل
واألجهزة الطبية

http://son.gov.ng

http://www.nafdac.gov.ng

http://www.health.gov.ng

.

يلزم املصدرين السعوديين في الصناعات التسع املحددة من هيئة تنمية الصادرات السعودية استخراج شهادات للمنتجات التي تصدر إلى
نيجيريا من هيئات املعايير املبينة في جدول  11أدناه:
جدول  :11أهم الجهات الحكومية حسب نوع املنتجات
رقم
مسلسل

اسم وكالة املعايير

1

2

3

4

5

6

7

8

9

رابط املوقع
اإللكتروني

1

هيئة املعايير النيجيرية



















http://son.gov.ng

2

الوكالة الوطنية لتنظيم
ومراقبة األغذية واألدوية





http://www.nafdac.
gov.ng

ملحوظة:
 - 1مواد البناء– 2 ،الكيماويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف - ،السلع االستهالكية املعمرة- 6 ،
املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات  -8األدوية - 9 ،املنسوجات
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تأسست هيئة املعايير النيجيرية سنة 1974م بموجب القانون رقم  56لسنة 1971م وهي السلطة امللختصة بوضع املعايير وضمان امتثال
البضائع املراد تداولها بالسوق الحرة بنيجيريا لتلك املعايير .وتسمى املعايير النيجيرية باملعايير الصناعية النيجيرية وهيئة املعايير النيجيرية
مسؤولة عن وضع تلك املعايير جنبا إلى جنب مع ممثلي السلطات امللختصة.
قبل استيراد البضائع ،يتعين أن تجتاز البضائع عملية تحقق وفحص من جانب مؤسسة اعتماد مستقلة في دولة املنشأ .يتعين على املصدر
الحصول على شهادة سونكاب (البرنامج النيجيري لتقييم املطابقة للمعايير) .شركة انترتك هي مؤسسة اعتماد مستقلة تقدم شهادة
املطابقة .يمكن أن يحصل املصدرون السعوديون على شهادة املطابقة من شركة انترتك في اململكة العربية السعودية ،كما يمكنهم
الحصول على مزيد من املعلومات حول شركة انترتك بزيارة الرابط التالي:
/arabia-http://www.intertek.com/contact/ema/saudi

تؤكد شهادة سونكاب جودة البضائع املستوردة ً
وفقا للمعايير النيجيرية ومطابقتها لها .قبل الحصول على شهادة سونكاب ،يتعين على
املصدر الحصول على شهادة املطابقة من مؤسسة اعتماد مستقلة في دولة املنشأ .يجب أن تؤكد شهادة املطابقة أن املنتجات تتماش ى مع
املعايير واللوائح الفنية النيجيرية السارية .في حالة عدم املطابقة ،يتم إصدار تقرير بعدم املطابقة إلى املصدر .حددت هيئة املعايير
النيجيرية ثالثة طرق للحصول على شهادة سونكاب بناء على حالة تسجيل املنتج والشركة املصنعة.
الطريقة أ :البضائع غير املسجلة أو غير املرخص لها املصدرة من جانب املصدرين السعوديين ستخضع إلى تحقق فردي للمطابقة من
جانب مؤسسة اعتماد مستقلة .تفحص كل شحنة وتختبر لتأكيد جودة البضائع واملعايير التي خضعت لها .تصدر شهادة املنتج بصالحية
تستمر ملدة ستة أشهر وتكون شهادة املطابقة الصادرة لصالح املصدر سارية لشحنة واحدة فقط .قبل إصدار شهادة املطابقة ،تقوم
مؤسسة االعتماد املستقلة بتشميع الشحنة .يمكن للمصدرين السعوديين الذين ال يقومون بالتصدير إلى نيجيريا بانتظام اتباع هذه
الطريقة.
الطريقة ب :إذا قام املصدر السعودي بتصدير منتجات مسجلة لدى مؤسسة االعتماد املستقلة ،فستصدر شهادة املطابقة طبقا
للطريقة ب .يمكن تسجيل املنتجات املصدرة لدى مؤسسة االعتماد املستقلة بعد إجراء فحص ناجح من جانب مؤسسة االعتماد املستقلة
ملوقع التصنيع ،وقبل إصدار شهادة املطابقة ،يتم الحصول على عينات من املنتجات املستوردة ويتم اختبارها لدى مختبرات معتمدة
وتصدر شهادة املنتج وتكون سارية ملدة سنة واحدة .بمجرد اجتياز االختبار بنجاح ،تصدر شهادة املطابقة وتشمع مؤسسة االعتماد
ً
منتظما ،يمكن اتباع الطريقة ب للحصول
املستقلة الحاويات .إذا أظهر املصدر مستوى مقبول من االمتثال في الطريقة أ وإذا كان مصدرا
على شهادة املطابقة للمنتجات التي يتم فحصها واختبارها التي ال تقل نسبة شحنها عن  %40من الشحنات كل ثالثة أشهر.
الطريقة ج :إذا قام املصدر السعودي بتصدير منتجات مرخص لها ،يتم الحصول على شهادة املطابقة وفقا للطريقة ج ،يمكن ترخيص
املنتجات بعد إجراء االختبار وتدقيق املصنع من جانب مؤسسة االعتماد املستقلة .بعد إصدار شهادة املطابقة ،تكون هذه املنتجات تحت
مراقبة منتظمة وستجرى عملية التحقق قبل الشحن مرتين سنويا لضمان مطابقة املنتج .بمجرد اجتياز اختبار املنتجات بنجاح ،تصدر

 55هيئة املعايير النيجيرية
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شهادة املطابقة وتشمع مؤسسة االعتماد املستقلة الحاويات .إذا أظهر املصدرون السعوديون مستوى عال من االمتثال في الطريقة ب،
ترتقي املنتجات التباع الطريقة ج.
عملية الحصول على شهادة سونكاب مبينة في شكل 56:10

1
نموذج الطلب وسداد
الرسوم

2

3

تقييم الطلب

اختبار املنتجات وفحصها

$

$

6
فحص الشحنة

5

4

نموذج الطلب وسداد
الرسوم

إصدارشهادة املنتج

7
إصدارشهادة سونكاب

= مرحلة العملية
شكل  :10عملية الحصول على شهادة سونكاب
املرحلة األولى:
 .1يجب على املصدر السعودي تعبئة وتقديم طلب ملؤسسة االعتماد املستقلة الستخراج شهادة املنتج.
 .2يجب على املصدر السعودي تقديم الوثائق ذات الصلة للحصول على شهادة املنتج.
 56الصادرات إلى نيجيريا
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يمكن للمصدر السعودي الحصول على نموذج الطلب والوثائق الالزمة لشهادة املنتج من الرابط أدناه:
http://www.exports2nigeria.com/resourcelibrary/managed/030d5f50-d217-45fe-80a9-a24f32d99348.pdf
 .3يدفع املصدر السعودي رسوم الحصول على شهادة املنتج.
املرحلة الثانية:
سو تجري مؤسسة االعتماد املستقلة قبل التصدير تقييما لنموذج التطبيق واملستندات املقدمة.
املرحلة الثالثة:
 .1يجوز ملؤسسة االعتماد املستقلة فحص موقع التصنيع (بناء على الطريقة املتبعة) ويجوز لها الحصول على عينات.
 .2يتم اختبار عينات املنتج لدى مختبرات معتمدة.
 .3تدرج نتائج اختبار العينات في تقرير.
املرحلة الرابعة:
 .1تجري مؤسسة االعتماد املستقلة تقييما لتقرير االختبار.
 .2بمجرد اجتياز التقييم بنجاح ،تصدر شهادة املنتج بمدة صالحية  6أشهر إلى سنة  1بناء على نوع الطريقة التي يختارها املصدر.
املرحلة الخامسة:
 .1يجب على املصدر السعودي تعبئة وتقديم طلب ملؤسسة االعتماد املستقلة الستخراج شهادة املطابقة.
 .2يجب على املصدر السعودي تقديم الوثائق ذات الصلة للحصول على شهادة املطابقة.
 .3يدفع املصدر السعودي رسوم الحصول على شهادة املطابقة.
يمكن الحصول على نموذج طلب شهادة املطابقة وقائمة الوثائق املطلوبة من الرابط أدناه:
http://www.exports2nigeria.com/resourcelibrary/managed/48dc34aa-fe87-4295-a866-679155c4206a.pdf
املرحلة السادسة:
 .1تجري مؤسسة االعتماد املستقلة تقييما لنموذج الطلب والوثائق املقدمة وتتحقق من الحصول على شهادة املنتج لجميع
املنتجات.
 .2في هذه املرحلة ،وباالستناد إلى ما إذا كان املنتج مسجال/مرخصا له لدى مؤسسة االعتماد املستقلة ،يمكن إجراء فحص مادي
إضافي وجمع عينات /إجراء اختبار إذا كان ذلك الزما.
 .3تشر مؤسسة االعتماد املستقلة على تحميل البضائع إلى الحاويات وتشمع الحاوية.
املرحلة السابعة:
 .1بمجرد تشميع الحاوية وتقديم جميع املعلومات ذات الصلة ،تصدر شهادة املطابقة /شهادة سونكاب من جانب مؤسسة
االعتماد املستقلة لصالح املصدر.

فيما يلي الوثائق الرئيسية املطلوبة للحصول على شهادة املنتج:
 .1طلب معبأ للحصول على نموذج شهادة املنتج.
 .2تقرير تدقيق املصنع
 .3إقرار هوية املنتج
 .4نظام إدارة الجودة وشهادة االعتماد
 .5شهادة اختبار الشركات املصنعة
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 .6تقارير االختبار
 .7صحيفة بيانات سالمة املادة
 .8صحيفة البيانات الفنية
فيما يلي الوثائق الرئيسية املطلوبة للحصول على شهادة املطابقة /شهادة سونكاب:
طلب معبأ للحصول على نموذج شهادة املطابقة.
 .1بوليصة شحن
 .2شهادة املنتج الصادرة من مؤسسة االعتماد املستقلة
 .3شهادات نظام إدارة الجودة
 .4تقارير االختبار
 .5الفاتورة املبدئية
 .6قوائم التعبئة
 .7صور ضوئية للمنتجات
 .8نموذج إقرار االستيراد

جدول  :512تكاليف الحصول على شهادة سونكاب
النموذج اإلضافي (ريال
سعودي /للنسخة)
112.5

رقم مسلسل

املحتويات

التكلفة (ريال سعودي)

1

شهادة املنتج للمنتجات غير املسجلة

1,125

2

شهادة املنتج للمنتجات املسجلة

1,125

225

3

شهادة املنتج للمنتجات املرخصة

4,875

225

4

شهادة سونكاب  /شهادة املطابقة

5

تقرير عدم املطابقة

1,125
1,315

-

6

تعديل الشهادة

375

-

الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية هي الجهة الرقابية والتنظيمية للمنتجات الغذائية واألدوية ومستحضرات التجميل
واألجهزة الطبية في نيجيريا .تأسست هذه الوكالة بموجب املرسوم رقم  15لسنة 1993م وتقوم على تنظيم املنتجات وفقا للقانون
( )Cap N1الصادر عن الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية وقانون الرقابة لسنة 2004م .تضمن الوكالة الوطنية لتنظيم
ومراقبة األغذية واألدوية امتثال املنتجات املستوردة للمتطلبات الضرورية .قبل االستيراد ،يجب تسجيل األغذية واألدوية لدى الوكالة
الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية.

 57الصادرات إلى نيجيريا
58الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية
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يوضح شكل  11أدناه عملية تسجيل األدوية لدى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية:6059

2

3

تقديم الطلب وسداد الرسوم
وتقديم العينات

يتم تقييم الطلب

1

تعيين شركة مسجلة في
نيجيريا

$

$

6

التحقق من ممارسات
التصنيع الجيدة في موقع
التصنيع

7

التجارب السريرية
لألدوية

5

تقديم الطلب وسداد الرسوم
وتقديم العينات

4

إصدارتصريح االستيراد

8

تسجيل الدواء
= مرحلة العملية

املرحلة األولى:
شكل  :11عملية تسجيل األدوية
 .1يعين املصدر السعودي شركة أدوية مسجلة في نيجيريا إلنهاء عملية تسجيل األدوية وتكون الشركة بدورها مسؤولة عن سالمة
وجودة وفعالية املنتج في نيجيريا.
 .2يجب على املصدر السعودي تقديم توكيل رسمي إلى الشركة املحلية الستكمال عملية التسجيل.
ملحوظة :يلزم تصديق التوكيل الرسمي األصلي لدى كاتب العدل في دولة املنشأ.

 59منظمة الصحة العاملية
 60الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية
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املرحلة الثانية:
 .1يقدم خطاب طلب الستيراد عينات من الشركة املحلية إلى املدير (شؤون التسجيل والتنظيم).
 .2تقدم الشركة املحلية الوثائق الالزمة وتدفع الرسوم للحصول على رخصة االستيراد الستيراد عينات الدواء.
ملحوظة :يجب تقديم طلب منفصل لكل منتج.
املرحلة الثالثة:
تقيم السلطات الطلب والوثائق املقدمة.
املرحلة الرابعة:
بمجرد اجتياز التقييم بنجاح ،يصدر تصريح االستيراد لصالح مقدم الطلب.
يشحن املصدر السعودي عينات األدوية مشفوعة بتصريح االستيراد.
املرحلة الخامسة:
 .1يجب تقديم نموذج طلب تسجيل الدواء إلى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية.
 .2تقدم مجموعة الوثائق اللخاصة بالدواء والعينات املستوردة إلى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية لتقييمها.
 .3يدفع مقدم الطلب الرسوم لتسجيل الدواء والتجارب السريرية.
 .4يجب تقديم خطاب دعوة لزيارة موقع التصنيع من جانب املصدر السعودي /الشركة املصنعة مع باقي الوثائق األخرى.
املرحلة السادسة:
 .1تقوم السلطات املعنية من الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية بفحص موقع التصنيع والتأكد من امتثال منشأة
التصنيع لنظم ممارسات التصنيع الجيدة.
ُ .2يعد تقرير تفصيلي عن التفتيش ويقيم لتسجيل األدوية.
املرحلة السابعة:
 .1يتم اختبار العينات في مختبر لضمان امتثالها للمعايير واملواصفات.
 .2يصدر تقرير االختبار ويقدم إلى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية.
املرحلة الثامنة:
 .1إذا كانت املنتجات مستوفية لجميع املتطلبات ،تمنح الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية شهادة تسجيل لألدوية.
 .2يقدم رقم التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية إلى مقدم الطلب.
 .3تظل شهادة التسجيل سارية ملدة خمس سنوات.

فيما يلي الوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل األدوية:
 .1نموذج طلب معبأ حسب األصول.
 .2توكيل رسمي من املصدر
 .3شهادات ممارسات التصنيع الجيدة
 .4شهادة املنتجات الدوائية
 .5تقرير ثبات النموذج للمكونات الدوائية النشطة
 .6رسوم غير مستردة
 .7عالمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة االتحادية في نيجيريا.
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 .8رخصة سنوية للصيدالني يصدرها مجلس الصيادلة النيجيري
 .9شهادة التحليل
 .10شهادة التسجيل /شهادة االحتفاظ باملبيى يصدرها مجلس الصيادلة النيجيري.
 3 .11عينات األدوية

 .1بمجرد تقديم العينات ،تطلب الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية مدة تصل إلى  100يوم لتسجيل األدوية في
نيجيريا.

جدول  :13تكلفة تسجيل الدواء
رقم مسلسل
1
2

املحتويات
طلب تسجيل املنتجات الدوائية
تسجيل األدوية التي ال تحتاج لوصفة طيبة لبيعها*

3

تسجيل األدوية التي تصر بوصفة طبية*

التكلفة (ريال سعودي)
6
11,880
2,970

4

تسجيل أدوية األمراض النادرة*

950

ملحوظة* :يستثيى منها ضريبة القيمة املضافة بنسبة %5

املرحلة األولى:
 .1يعين املصدر السعودي شركة مسجلة في نيجيريا إلنهاء عملية تسجيل األغذية.
 .2يجب على املصدر السعودي تقديم توكيل رسمي إلى الشركة املحلية الستكمال عملية التسجيل.
ملحوظة :يلزم تصديق التوكيل الرسمي األصلي لدى كاتب العدل في دولة املنشأ.
املرحلة الثانية:
 .1يقدم خطاب طلب الستيراد عينات األغذية من الشركة املحلية إلى املدير (شؤون التسجيل والتنظيم).
 .2تقدم الشركة املحلية الوثائق الالزمة وتدفع الرسوم للحصول على رخصة االستيراد الستيراد عينات األغذية.
ملحوظة :يجب تقديم طلب منفصل لكل منتج.

 61منظمة حماية قانون امللكية الفكرية النيجيري
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2

3

تقديم الطلب وسداد الرسوم
وتقديم العينات

يتم تقييم الطلب

1

تعيين شركة مسجلة في
نيجيريا

$

$

6

التحقق من ممارسات
التصنيع الجيدة في موقع
التصنيع

7

التجارب السريرية
لعينات األغذية

5

تقديم الطلب وسداد الرسوم
وتقديم العينات

4

إصدارتصريح االستيراد

8

تسجيل منتجات األغذية

شكل  :12عملية تسجيل األغذية

= مرحلة العملية

املرحلة الثالثة:
 .1تقيم السلطات الطلب والوثائق املقدمة.
 .2بمجرد اجتياز التقييم بنجاح ،يصدر تصريح استيراد عينات األغذية لصالح مقدم الطلب.
 .3يشحن املصدر السعودي عينات األغذية مصحوبة بتصريح االستيراد.
املرحلة الرابعة:
 .1يجب تقديم نموذج طلب تسجيل األغذية إلى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية.
 .2تقدم الوثائق اللخاصة بتسجيل األغذية والعينات املستوردة إلى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية لتقييمها.
 .3يدفع مقدم الطلب الرسوم لتسجيل منتجات األغذية والتجارب السريرية.
 .4يجب تقديم خطاب دعوة لزيارة موقع التصنيع من جانب املصدر السعودي /الشركة املصنعة مع باقي الوثائق األخرى.
املرحلة الخامسة:
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 .1تقوم السلطات املعنية من الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية بفحص موقع التصنيع والتأكد من امتثال منشأة
التصنيع لنظم ممارسات التصنيع الجيدة.
ُ .2يعد تقرير تفصيلي عن التفتيش ويقيم لتسجيل األدوية.
املرحلة السادسة:
 .1يتم اختبار العينات في مختبر لضمان امتثالها للمعايير واملواصفات.
 .2يصدر تقرير االختبار ويقدم إلى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية.
املرحلة السابعة:
 .1إذا كانت املنتجات متماشية مع جميع املتطلبات ،تمنح الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية شهادة تسجيل
منتجات األغذية.
 .2يقدم رقم التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية إلى مقدم الطلب.
 .3تسري شهادة التسجيل ملدة خمس سنوات.

فيما يلي الوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل املنتجات الغذائية:
 .1نموذج طلب معبأ حسب األصول.
 .2توكيل رسمي من الشركة املصنعة.
 .3رخصة الشركة املصنعة في دولة املنشأ مصدقة من السفارة أو القنصلية النيجيرية أو من قنصلية اتحاد الكومنولث أو سفارة
أي دولة من غرب إفريقيا.
 .4شهادة التصنيع والبيع الحر في دولة املنشأ.
 .5شهادة تأسيس املستورد.
 .6إثبات للعالمة التجارية من وزارة التجارة النيجيرية.
 .7شهادة تحليل املنتج.
 .8تصريح استيراد العينات.
 .9خطاب دعوة من الشركة املصنعة لزيارة موقع التصنيع.
 .10ثالث مجموعات من عينات املنتج.

 .1يتطلب األمر فترة تصل إلى  80يوم عمل لتسجيل منتجات األغذية في نيجيريا.

 .1يكلف نموذج تسجيل األغذية  3رياالت سعودية.
 .2يكلف تسجيل منتجات األغذية في نيجيريا  8,900ريال سعودي (يستثيى منها  %5ضريبة القيمة املضافة)
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املرحلة األولى:
يتعين على املستورد تسجيل منتجات األغذية على النحو املحدد في البند  .9.4باإلضافة إلى ذلك ،يجب على املستورد الحصول على جميع
الوثائق الالزمة بما في ذلك شهادة الصحة النباتية من املصدر.
ملحوظة :يجب أن تبدأ عملية استيراد األغذية من جانب الشركة املسجلة ملنتجات األغذية .إذا كان املستورد مختلفا ،يجب تقديم خطاب
تفويض من جانب الشركة املسجلة الستيراد منتجات األغذية.

1

2

يحصل املستورد على
املتطلبات الرئيسية

3

يعبئ املستورد اإلقرارالجمركي
ويقدم الوثائق

تفحص السلطات الوثائق
والبضائع

$


4

تخليص البضائع
= مرحلة العملية
شكل  :13إجراءات التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في املوانئ
املرحلة الثانية:
يعبئ املستورد نموذج إقرار البضائع املوحد عبر اإلنترنت.
يقدم املستورد الوثائق الالزمة لعملية التخليص الجمركي ملنتجات األغذية.
تقدم الوثائق التي تختم أوال قبل اإلفراج عن املنتجات والتي تثبت إجراء السداد وعنوان املستودع الذي تخزن به املنتجات.
املرحلة الثالثة:
 62الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية
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يقيم مسؤولو الجمارك الوثائق املقدمة .تفحص السلطات التابعة للوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية املنتجات والعينات
التي سيتم أخذها من الشحنة .يجرى التحليل امللخبري لدى مختبر تابع للوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية خالل  24ساعة
وتقيم تقارير االختبار.
املرحلة الرابعة:
بمجرد اجتياز االختبار بنجاح ،تخلص البضائع املستوردة من جانب سلطات الجمارك.

فيما يلي الوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل املنتجات الغذائية:
 .1نموذج إقرار البضائع املوحد
 .2الفاتورة التجارية
 .3تقرير تقييم امللخاطر
 .4النموذج ”“M
 .5بوليصة الشحن
 .6قائمة التعبئة
 .7شهادة التحليل
 .8شهادة الصحة النباتية
 .9شهادة التحليل اإلشعاعي (إن كان ذلك معموال به)

جدول  :14تكلفة عملية تخليص البضائع
تكلفة التحليل
املخبري للمنتج
(ريال سعودي)
594

اختبارالتحليل
االشعاعي للمنتج
(ريال سعودي)
298

نوع الشحنة

تكلفة الفحص
للحاوية (ريال
سعودي)

منتجات األغذية النهائية

238

منتجات األغذية السائبة (مثل السكر واألرز وامللح والسمك) 594

594

298

238

594

594

األغذية املعبأة في حاويات (السمك املجمد واملواد اللخام
واللحوم)

ملحوظة :يستثيى من جميع التكاليف ضريبة القيمة املضافة بنسبة %5

.

الجهة التنظيمية للصناعات العامة هي هيئة املعايير النيجيرية.
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيميةُ ،يرجى من
ِّ
 63هيئة املعايير النيجيرية
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http://son.gov.ng/

وضعت جمهورية نيجيريا االتحادية القوانين واللوائح بموجب "القانون رقم  56لسنة 1971م"
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائحُ ،يرجى من
ِّ
http://faolex.fao.org/docs/pdf/nig120908.pdf

الجهة التنظيمية لصناعة األغذية هي الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية.
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيميةُ ،يرجى من
ِّ
http://www.nafdac.gov.ng/

تضع الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية اللوائح املتعلقة بوضع امللصقات التعريفية لألغذية مسبقة التعبئة وفقا ملا نصت
عليه "لوائح (وضع امللصقات التعريفية) لألغذية مسبقة التعبئة لسنة 2005م".
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائحُ ،يرجى من
ِّ
-http://www.nafdac.gov.ng/images/REGULATIONS/Food_Imports/20%20PRE
PACKAGED%20FOOD%20_LABELLING_%20REGULATIONS%202005.pdf

يوضح جدول  15أدناه متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية:

جدول  :15متطلبات وضع امللصقات التعريفية لألغذية
#
1

الفئة
اسم املنتج الغذائي

2

االسم والعنوان

3

قائمة املكونات

4

العالمة التجارية

املعلومات املطلوبة

املتطلبات

يحدد امللصق التعريفي عنوان الشركة املصنعة أو القائم بالتعبئة أو
املوزع أو املستورد أو املصدر أو املتعهد .
يشار إلى دولة التصنيع أو آخر دولة أجرى فيها تغيير للمنتج.
يجب كتابة قائمة املكونات كاملة بترتيب تنازلي حسب نسب كل منها في
املنتج.
يجب إضافة املزيد من املعلومات حول املكونات التي تسبب حساسية
مفرطة.

يجب أن يكون امللصق
التعريفي واضحا ويسهل
قراءته من قبل
املستهلك ويجب أن
يكتب باللغة اإلنجليزية

 64الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية
 65الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية
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5

تاريخ انتهاء الصالحية

6
7

رقم الحزمة
شروط التخزين

8
9
10

يجب أن يشار إلى تاريخ االنتهاء باستخدام الكلمات "يفضل االستخدام
قبل" أو "يستخدم حتى تاريخ" أو "تاريخ االنتهاء" بصيغة اليوم ثم
الشهر ثم السنة.

تحدد الشروط اللخاصة املطلوبة للتخزين.
يجب االشارة إلى رقم التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة
رقم التسجيل
األغذية واألدوية
قيمة الطاقة
ملصقات تعريف القيمة
كمية البروتين والكربوهيدرات والدهون
الغذائية
مقادير العناصر الغذائية األخرى
توجيهات االستخدام

الجهة التنظيمية للصناعات الدوائية هي الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية.
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيميةُ ،يرجى من
ِّ
http://www.nafdac.gov.ng/

تنص لوائح وضع امللصقات التعريفية على األدوية لسنة 1957م على معلومات عن متطلبات وضع امللصقات التعريفية وتعبئة األدوية.
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
ملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائحُ ،يرجى من
ِّ
http://www.nafdac.gov.ng/images/REGULATIONS/DRUGS/4%20DRUG%20LABELLING%20REGULATIONS%20200
pdf.4

يوضح جدول  16أدناه متطلبات وضع امللصقات التعريفية لألدوية:
جدول  :16متطلبات وضع امللصقات التعريفية لألدوية
رقم
مسلسل
1

الفئة
االسم أو اسم العالمة

 66الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية
 67الوكالة الوطنية لتنظيم ومراقبة األغذية واألدوية
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املعلومات املطلوبة
يجب االشارة إلى االسم العام
يجب االشارة إلى املكونات النشطة وقوتها
والجرعات الدوائية.

املتطلبات
يجب أن يكون امللصق التعريفي
واضحا ويسهل قراءته من قبل
املستهلك ويجب أن يكتب باللغة

 ويمكن إدراج لغة أخرى،االنجليزية
.على امللصق التعريفي

يجب اإلشارة إلى العنوان الكامل و ُيصاغ على
........... : "الشركة املصنعة:النحو التالي
" من شركة............ لصالح أو "مصنع لصالح
وزن الوحدات
.للكبسوالت أو األقراص أو غير ذلك
يجب اإلشارة إليها باملليجرام في وحدة
الجرعة
يجب وضع بيان التحذير "يحفظ بعيدا عن
"متناول األطفال

االسم والعنوان

2

املحتوى الصافي
العالمة التجارية
عالمات التعريف
إقرار املحليات غير
الغذائية

3
4
5

التحذيرات

7

الروابط

6

الرقم
التسلسلي

http://www.journalngonline.com/2016/08/18/nigeria-customs-service-act-2013-explanatorymemorandum/
http://www.journalngonline.com/2016/08/18/nigeria-customs-service-act-2013-explanatorymemorandum/

1
2

http://www.us-sabc.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3318%20

3

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2015/NTE/2015%20NTE%20Nigeria.pdf

4

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2015/NTE/2015%20NTE%20Nigeria.pdf

5

http://lawnigeria.com/LawsoftheFederation/VALUE-ADDED-TAX-ACT.html

6

http://lawsofnigeria.placng.org/print.php?sn=104

7

http://lawsofnigeria.placng.org/print.php?sn=104

8

* e.doc_03-https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s247

9

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2015/NTE/2015%20NTE%20Nigeria.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2015/NTE/2015%20NTE%20Nigeria.pdf

10
11
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http://son.gov.ng/frequently-asked-questions/

12

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s247-03_e.doc *

13

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s247-03_e.doc*

14

http://son.gov.ng/soncap/

15

http://ninas.ng/

16

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s247-03_e.doc *

17

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s247-03_e.doc*

18

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp347_e.htm*

19

http://www.nigerianports.org/

20

http://inlandcontainers.net/

21

http://shipperscouncil.gov.ng/inland-dry-port

22

http://inlandcontainers.net/#

23

http://www.linescape.com/

24

http://www.nepza.gov.ng/default.asp

25

http://www.nigerianports.org

26

http://www.journalngonline.com/2016/08/18/nigeria-customs-service-act-2013-explanatorymemorandum/

27

https://www.cma-cgm.com/static/eCommerce/Attachments/Nigeria%20031115.pdf

28

https://www.cbn.gov.ng/out/2014/ted/ted.fem.fpc.gen.01.012.pdf

29

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/ec-cus-clear-procedures.php

30

https://www.cbn.gov.ng/out/2014/ted/ted.fem.fpc.gen.01.012.pdf

31

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/import_procedures.php

32
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https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/responsibilities_shipcompanies.php

33

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/guidelines.php

34

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/ec-cus-clear-procedures.php

35

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/ec-cus-clear-procedures.php

36

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/cus-clear-procedures.php

37

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/ec-cus-clear-procedures.php

38

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/nigeria#trading-across-borders

39

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/import_procedures.php
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http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills
http://nigeriatradeinfocenter.com/imports/proforma-invoice-imports-nigeria
http://delightmovers.com/forms/qatar/Qatar%20Guide%20Lines%20%20Import%20to%20Qatar.pdf
http://www.exports-to-nigeria.com/en/news/ccvo
https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/guidelines.php
http://unstats.un.org/UNSD/trade/WS%20AddisAbaba04/Country%20presentations%20on%20pa
per/CountryPresentationStatisticsNigeria.pdf
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-acertificate-of-origin-
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http://shippingandfreightresource.com/what-is-a-delivery-order/
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http://allafrica.com/stories/201503120734.html
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http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitarycertificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://point-point.com/manufacturers-certificates-of-production-for-nigeria/
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http://son.gov.ng/soncap/
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http://www.gtbank.com/letters-of-credit-bills-for-collection
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http://son.gov.ng/soncap/
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http://son.gov.ng/soncap/
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http://www.exports2nigeria.com/resources, http://www.exports-to-nigeria.com/en/certificationprocess
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http://www.exports-to-nigeria.com/en/faq
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http://www.nafdac.gov.ng/index.php/about-nafdac/nafdac-act
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http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17115e/s17115e.pdf
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http://www.nafdac.gov.ng/images/GUIDELINES/DRUG%20GUIDELINES/IMPORTS/GUIDE32_GUI
DELINES%20FOR%20REGISTRATION%20OF%20IMPORTED%20DRUG%20PRODUCTS%20IN%2
0NIGERIA.pdf
http://nlipw.com/wp-content/uploads/2013/07/GUIDE38_GUIDELINES-FOR-REGISTRATION-OFIMPORTED-FOOD-PRODUCTS-IN.pdf
http://www.nafdac.gov.ng/images/PDF_DOCS/Guidelines/Food_Imports/GUIDE11_GUIDELINES%
20FOR%20CLEARANCE%20OF%20IMPORTED%20REGULATED%20FOOD%20PRODUCTS.pdf
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http://son.gov.ng/soncap/
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http://www.nafdac.gov.ng/
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http://www.nafdac.gov.ng/images/REGULATIONS/Food_Imports/20%20PREPACKAGED%20FOOD%20_LABELLING_%20REGULATIONS%202005.pdf
http://www.nafdac.gov.ng/
http://www.nafdac.gov.ng/images/REGULATIONS/DRUGS/4%20DRUG%20LABELLING%20REGUL
ATIONS%202004.pdf
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* يرجى نسخ ولصق هذا الرابط على متصفح اإلنترنت ملعرفة املزيد من املعلومات وللحصول على التحديثات
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