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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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 1ملحة عن بيئة العمل
1.1

سهولة ممارسة أنشطة األعمال1

احتلت أستراليا املركز الرابع عشر بعد املائة في سهولة ممارسة أنشطة األعمال من بين دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة األعمال
الصادر عن مجموعة البنك الدولي .ويستند هذا التصنيف إلى عدة معايير أساسية موضحة في الجدول  1أدناه.
الجدول  :1تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة األعمال

1.2

رقم
مسلسل
1

بدء النشاط التجاري

مرتبة سهولة ممارسة أنشطة
األعمال لسنة 2018
7

2

استخراج تراخيص البناء

6

3

الحصول على الكهرباء

47

4

تسجيل امللكية

51

5

الحصول على االئتمان

6

6

حماية املستثمرين األقلية

57

7

دفع الضرائب

26

8

التجارة عبر الحدود

95

9

إنفاذ العقود

3

10

تسوية حاالت اإلعسار

18

املوضوعات

بيئة العمل2

ّ
قد تشكل االختالفات الثقافية بين الناس والشركات تحديات للمصدرين السعوديين عند ممارسة األعمال في دولة أجنبية ،ولتسهيل
ّ
املصدرين السعوديين فهم االختالفات الثقافية الهامة بين اململكة العربية السعودية وأستراليا،
ممارسة األعمال عبر الحدود ،يجب على

ويجب عليهم أي ً
ضا وضع إستراتيجية الستيعاب تلك االختالفات.

اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية في أستراليا ،وهي اللغة املستخدمة في التواصل.
ترتكز ثقافة األعمال في أستراليا على املجاملة والعالقات الرسمية ،والثقة املتبادلة ،واالحترام .وفي حين أنه من املجدي بالنسبة
للمصدرين أن يحاولوا بناء شبكة من العالقات التجارية ،فإن األستراليين من الشعوب التي تتميز باألمانة ويقبلون ممارسة األعمال مع
شركاء تجاريين جدد .ويجب تحديد موعد االجتماعات الشخصية قبل أسبوعين على األقل من تاريخ االجتماع املقترح عبر البريد
اإللكتروني .ويتوقع االستراليون من شركاء العمل األجانب االلتزام بمواعيد االجتماعات وارتداء الزي الرسمي.

 1تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسنة  ،2018البنك الدولي
 2سانتاندر تريد
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املصافحة باليد هي الطريقة الشائعة للتحية في اجتماعات العمل ،وفي الغالب ،يتم تبادل بطاقات العمل خالل االجتماع ،ويجب طباعة
بطاقات العمل باللغة اإلنجليزية على أحد الوجهين .ومن النادر تبادل الهدايا أثناء اجتماعات األعمال في أستراليا ،ولكن تقدم في
املناسبات الخاصة .ويدخل االستراليون عادة في مفاوضات تجارية مطولة ،ولكنهم يتخذون القرار بسرعة في نهاية هذه االجتماعات.

1.3

ساعات العمل3

تختلف ساعات العمل في مصر عنها في السعودية ،إذ يجري العمل في األنشطة املختلفة في تواريخ وأوقات متباينة حسبما هو مبين أدناه
ّ
املصدرين بمراجعة أوقات العمل مع الشريك التجاري قبل تحديد موعد رحلة العمل.
في الجدول  2وتنصح هيئة تنمية الصادرات السعودية
الجدول  :2ساعات العمل-أستراليا
أيام العمل

ساعات العمل
ً
ً
مساء
صباحا إلى 5:00
9:00

•

1.4

من اإلثنين إلى الجمعة
ً
ً
تفتح البنوك أبوابها للعمل من الساعة  9:30صباحا إلى  4:00مساء ،من يوم االثنين إلى يوم الخميس ،وحتى الساعة5:00
ً
مساء في يوم الجمعة.
املتطلبات الالزمة من املواطنين السعوديين للدخول إلى أستراليا4

يتعين أن يحصل املستوردين السعوديين على تأشيرة للسفر إلى أستراليا .يرجى زيارة الرابط التالي وتعبئة البيانات ذات الصلة ملعرفة
متطلبات التأشيرة الخاصة ،والتكاليف والوثائق ذات الصلة:
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1

 1.5جهات االتصال الهامة للمواطنين السعوديين في أستراليا
أول جهة اتصال للمواطنين السعوديين في مصر هي سفارة اململكة العربية السعودية ،ومقرها كانبيرا ،أستراليا .وتبدأ ساعات العمل في
ً
ً
مساء ،وتقدم السفارة خدمات الدعم واإلرشاد للمواطنين السعوديين في أستراليا ،ويمكن االتصال بها حال
صباحا إلى 3
السفارة من 9
واجهت املصدر السعودي أي مشاكل.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى من
ِّ
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/australia/EN/Pages/default.aspx

 3تودي ترانسليشن
 4إدارة الهجرة وحماية الحدود

7

1.6

البيئة املالية5

تراقب الهيئات التالية تنظيم البنوك املحلية واألجنبية العامة في أستراليا:
• هيئة التنظيم الرقابي األسترالية
• لجنة األوراق املالية واالستثمارات األسترالية
• بنك االحتياط اإلسترالي
• وزارة الخزانة اإلسترالية

6

أكبر أربع بنوك تجارية في أستراليا هم وسيتباك بانكينج كروبوريشن ،كومنويلث بنك أوف أستراليا ،أستراليا أند نيو زياالند بنكينج
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على قائمة شاملة عن البنوك
جروب ،وبنك أستراليا الوطنيُ .ويرجى من
ِّ
الرئيسية في أستراليا:
https://www.thebsbnumbers.com/banks/
ً
ً
تتضمن الطرق الشائعة للدفع في أستراليا خطاب االعتماد ،والسداد نقدا مقدما ،والكمبياالت التجارية .وملزيد من املعلومات،
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
ُيرجى من
ِّ
https://www.export.gov/article?id=Australia-methods-of-payment

1.7

البيئة القانونية7

ً ُ
ُ
وغالبا ،تنظر الخالفات التجارية أمام املحاكم التالية:
تصاغ عقود األعمال التجارية في أستراليا باللغة العربية،
• محكمة الدائرة الفيدرالية األسترالية
• املحكمة الفيدرالية األسترالية
• املحكمة العليا
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن مكاتب املحاماة واملحامين في أستراليا:
ُويرجى من
ِّ
https://www.hg.org/htfirms-australia.html
واحتلت أستراليا املركز الثالث في إنفاذ العقود حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي .قد يستغرق حل أي نزاع
تجاري أمام محاكم أستراليا مدة تصل إلى ً 402
يوما مع تكلفة نسبتها  %23.2من مبلغ املطالبة (أي قد تكون التكلفة  23,200ريال
سعودي إذا كان مبلغ املطالبة  100,000ريال سعودي)8.

 5الدليل التجاري الدولي لصادرات الواليات املتحدة
 6بنك االحتياط اإلسترالي
 7سانتاندر تريد
 8تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسنة 2018
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2

قواعد املنشأ9

قواعد املنشأ بين السعودية وأستراليا

2.1

تحدد قواعد املنشأ القيود الجمركية وغير الجمركية التي تنطبق على البضائع األجنبية املستوردة إلى الدولة .ال يوجد بين اململكة
العربية السعودية وأستراليا ً
حاليا أي اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة ،تنص على معاملة تفضيلية للسلع املستوردة إلى أستراليا التي منشأها
السعودية .بدأ مجلس التعاون الخليجي وأستراليا مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في عام  2007وقد ينشأ عنها اتفاقية تجارة حرة
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
تفضيلية في املستقبل .وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى من
ِّ
http://dfat.gov.au/trade/agreements/agccfta/pages/australia-gulf-cooperation-council-gcc-fta.aspx
وفي ظل غياب اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا واململكة العربية السعودية ،وكلتاهما عضوان في منظمة التجارة العاملية ،تطبق قواعد
منشأ الدول األولى بالرعاية على الواردات السعودية القادمة إلى أستراليا.
قواعد املنشأ للدول األولى بالرعاية10

2.1.1

قواعد املنشأ للصادرات السعودية إلى أستراليا مستمدة من لوائح منظمة التجارة العاملية الخاصة بقواعد املنشأ لتعريفة الدول األولى
بالرعاية .قواعد املنشأ الخاصة بأي منتج يتم تصنيفه على أن منشأه أحد األطراف مبينة بإيجاز أدناه:
 .1يتم الحصول على البضائع أو إنتاجها بالكامل بالطريقة التي يتم بها تصديرها إلى إندونيسيا .يعد أي منتج أنه "منتجاً
بالكامل" داخل البلد إذا كان منشأه هذا البلد وكانت جميع املواد املستخدمة في إنتاجه من داخل البلد نفسه .والبضائع
التي تعتبر منتجة بالكامل /تم الحصول عليها بالكامل من دولة مصدرة هي:
.1

منتجات زراعية محصودة من البلد؛

.2

الحيوانات املولودة والتي تم تربيتها داخل البلد؛
املنتجات التي تم الحصول عليها من حيوانات حية داخل البلد؛

.4
.5

املنتجات التي تم الحصول عليها من خالل الصيد البري أو صيد السمك داخل البلد؛
املنتجات التي تم الحصول عليها من البحار واألنهار والبحيرات داخل البلد باستخدام سفينة من البلد؛

.6

املنتجات املنتجة على سفن من العناصر املبينة في الفقرة ()5؛
منتجات معدنية تم الحصول عليها من التربة أو من باطن األرض؛

.3

.2

الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات صناعية داخل البلد؛

.9

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

 .10املنتجات املشار إليها في الفقرات الفرعية من ( )1إلى ( )4أعاله؛
وتقع البضائع التي خضعت لتحول جوهري في الدولة ،في إحدى الفئات التالية:

 9حكومة استراليا
10منظمة التجارة العاملية
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.7
.8

o

قاعد القيمة املضافة

o

التغير في تصنيف التعرفة الجمركية

o

قاعدة املعالجة الخاصة ،وهي الحد األدنى من التحويل الالزم لتصنيف أي منتج على أنه محلي املنشأ.

.3
.4

يجب تقديم الوثائق للجمارك إلثبات منشأ البضائع املستوردة .ويمكن تقديم إثبات املنشأ في شكل شهادة املنشأ.
ً
رسميا من خالل التقدم إلى إدارة التوريدات في وزارة التجارة والصناعة أو من مكاتب
ويمكن الحصول على تلك الشهادات
الوزارة في املدن الرئيسية.
للحصول على نموذج الطلب وملزيد من املعلومات عن إجراءات الحصول على شهادة املنشأ ،يمكن للمصدرين السعوديين
نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب:
https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certifica
te%20(General%20Form).pdf

 3القيود التجارية
 3.1القيود التجارية في أستراليا
3.1.1
3.1.1.1

القيود الجمركية
الرسوم الجمركية األساسية11

• الرسوم الجمركية األساسية هي الجمارك املفروضة على البضائع التي تنقل عبر الحدود الدولية.
• وتطبق أستراليا معدالت أقل من الرسوم املفروضة على البضائع(التي تندرج تحت  801من خطوط التعريفات الجمركية)
املستوردة من  90بلدا ناميا12.وتعرف هذه املعدالت بمعدالت الجمارك األساسية وتطبق على الواردات املؤهلة من اململكة
ّ
املصدرين
العربية السعودية .وملزيد من املعلومات عن البضائع التي تسري عليها معدالت الجمارك األساسيةُ ،يرجى من
ِّ
السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
https://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/tariff-classification-of-goods/currenttariff-classification/schedule-3

• ويفرض ،في املتوسط ،على البضائع املؤهلة معدل جمارك أساس ي بنسبة  ،%2.8بينما تفرض على املنتجات الزراعية وغير
الزراعية نسبة  %1.1و ( %3في املتوسط) على التوالي.
• وفي حالة عدم وجود معدالت جمارك أساسية ،تطبق معدالت الدول األلى بالرعاية على الواردات السعودية إلى أستراليا ،بحسب
الوارد في البند .2.1.1
• ومتوسط معدل الدول األولى بالرعاية املطبق في أستراليا هو .%3
3.1.1.2

ضريبة البضائع والخدمات13

• ينص قانون الضرائب الجديد (ضرائب البضائع والخدمات) لسنة  1999على أسس تشريعية لفرض ضرائب البضائع
والخدمات في أستراليا.

 11مراجعة السياسة التجارية في أستراليا2015 ،
 12إدارة الهجرة وحماية الحدود األسترالية
 13مكتب الضرائب األسترالي
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• يتم فرض ضريبة البضائع والخدمات على معظم البضائع والخدمات في أستراليا (املستوردة واملحلية املصدر) من قبل مكتب
ُ
الضرائب األسترالي وإدارة الهجرة وحماية الحدود .وبالنسبة للبضائع املستوردة ،تحسب قيمة الضريبة املستحقة على القيمة
الجمركية والرسوم وأي ضرائب أخرى مطبقة.
•

املعدل املتوسط الحتساب ضريبة البضائع والخدمات في أستراليا هو 14.%10

ً
وفقا لبعض األحكام التشريعية ،تعفى بعض املنتجات من ضريبة البضائع والخدمات في أستراليا .وتشمل هذه البضائع
•
الحليب ،وبعض املنتجات الصيدالنية ،واألجهزة الطبية .ملزيد من املعلومات حول القائمة الكاملة للبضائع املعفاة من ضريبة
البضائع والخدمات ،يرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط الوارد أدناه في متصفح الويب:
)https://www.border.gov.au/Busi/Duty/Indi/Brokers/GST-Exemptions-(non-taxable-importations

3.1.1.3

الضريبة االنتقائية15

ً
• تعد الضريبة االنتقائية ضريبة غير مباشرة يفرضها مكتب الضرائب األسترالي خالل بيع  /استخدام منتجات معينة في أستراليا.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح
• وتشمل هذه السلع التبغ والسيارات الفارهة والوقود .وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى من
ِّ
أدناه:
https://www.legislation.gov.au/Series/C1921A00026

3.1.1.4

رسوم مكافحة اإلغراق16

• يتم استيراد بعض املنتجات إلى أستراليا بسعر تصديري أقل من سعر بيعه في السوق املحلي في بلد املنشأ ،وتعرف هذه املمارسة
باسم اإلغراق.
• وإذا تبين للجنة مكافحة اإلغراق أن البضائع املغرقة تتسبب في إلحاق ضرر مادي أو تهدد بحدوث ضرر مادي لصناعة أسترالية
قائمة ،عندها يمكن لهذه اإلدارة فرض رسوم مكافحة اإلغراق.
• يوجد مزيد من املعلومات بشأن رسوم مكافحة اإلغراق في البند  4.1.1من هذا الدليل.
3.1.1.5

الرسوم التعويضية17

• تستفيد بعض البضائع املستوردة إلى أستراليا من اإلعانات التي تحصل عليها بطريق الدعم املالي الحكومي األجنبي (على سبيل
املثال؛ الحوافز الضريبية ،والقروض بأسعار تفضيلية واملنح املقدمة في بلد املنشأ).
• وإذا تبين للجنة مكافحة اإلغراق أن منح هذه اإلعانات يتسبب في إلحاق ضرر مادي أو يهدد بحدوث ضرر مادي للمنتجين
املحليين لبضائع مماثلة أو منافسة ،عندها يمكن لهذه اإلدارة فرض رسوم تعويضية لعكس هذه األثار السلبية.
• ويوجد املزيد من املعلومات عن الرسوم التعويضية في البند من هذا الدليل.

 14مكتب الضرائب األسترالي
Government of Australia 15
 16لجنة مكافحة اإلغراق األسترالية
Anti-Dumping Commission Australia 17
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3.1.1.6

إجراءات الحماية18

• ال يوجد في أستراليا إطار رسمي تدعمه أحكام تشريعية لفرض إجراءات الحماية.
• يمكن تنفيذ إجراءات الحماية في على أساس كل حالة على حده (في صورة رسوم أو قيود كمية) إذا كان لتدفق واردات بضائع
معينة أضرار على املنتجين املحليين لبضائع مماثلة أو منافسة.
• ويوجد املزيد من املعلومات في هذا الشأن في البند  4.1.2من هذا الدليل.
 3.1.2القيود غيرالجمركية
3.1.2.1

موانع االستيراد والقيود والترخيص19

• يحظر استيراد بعض املنتجات إلى أستراليا وتخضع منتجات أخرى إلجراءات تنظيمية ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة ،وحماية
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط
البيئة ،والسالمة العامة والنظام العام .وملزيد من املعلومات عن موانع االستيرادُ ،يرجى من
ِّ
املوضح أدناه:
https://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/prohibited-and-restricted
• تخضع واردات بعض املنتجات لقيود وتحتاج إلى تصريح خطي من الهيئات الحكومية املعنية قبل السماح بدخولها للبالد.
وتشمل املنتجات املفروض قيود عليها املنتجات الغذائية والصابون واملطهرات واألجهزة املنزلية والبضائع االستهالكيةُ .ويرجى من
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن القائمة الكاملة للمنتجات الخاضعة
ِّ
للرقابة:
https://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/prohibited-and-restricted
3.1.2.2

حصص معدالت التعريفة الجمركية20

• تستخدم حصص معدالت التعريفة الجمركية لحماية املنتجين املحليين لبعض املنتجات مثل الجبن وخثارة اللبن
في أستراليا.
• يتم تعيين حدود  /حصص استيراد معينة لهذه املنتجات .وإذا كانت كمية الواردات تندرج في إطار هذه البدالت ،تطبق عندها
رسوم جمركية أقل؛ وإال ،يتم فرض رسوم أعلى
• ملزيد من املعلوماتُ ،يرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب.
https://www.border.gov.au/AccessandAccountability/Documents/practice-statements/b_ind09cheeseandcurdquota.pdf

3.1.2.3

املعايير21

• أبرمت وزارة االبتكار والصناعة والعلوم والبحوث في أستراليا مذكرات تفاهم مع شركة خاصة غير هادفة للربح هي "ستاندردز
أستراليا" لتطوير املعايير الوطنية.
• وتمتلك هذه الشركة مجلس لوضع املعايير يتألف من ممثلين رئيسيين عن الصناعة والحكومة وحماية املستهلك وهي الهيئة
الرئيسية املعنية بوضع املعايير .اعتبارا من عام  ،2017وضعت هذه املنظمة أكثر من  7000معيار من املعايير االسترالية.
 18لجنة مكافحة اإلغراق األسترالية
 19مراجعة السياسة التجارية في أستراليا ،منظمة التجارة العاملية
 20إدارة الهجرة وحماية الحدود
Australia Trade Policy Review, WTO 21
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ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
وملزيد من املعلومات عن ستاندردز أسترالياُ ،يرجى من
ِّ
http://www.standards.org.au/
• وتمثل ستاندردز أستراليا أستراليا في املنظمات التالية:
 oاملنظمة الدولية للمعايير
 oاللجنة الكهروتقنية الدولية.
 oمؤتمر معايير منطقة املحيط الهادئ
• باإلضافة إلى ستاندردز أستراليا ،تم اعتماد ست منظمات خاصة أخرى لوضع املعايير األسترالية .ويعتمد مجلس اعتماد
منظمات وضع املعايير هذه الهيئات الخاصة من أجل وضع وإصدار املعايير.
• وجميع املعايير الصادرة في أستراليا اختيارية ما لم تلزم بها حكومة الكمنولث.
3.1.2.4

اللوائح الفنية22

• يوجد عدد من القوانين واللوائح في أستراليا التي تفرض لوائح فنية على بعض املنتجات.
• وزارة الخارجية والتجارة هي جهة اإلخطار عن العوائق الفنية أمام التجارة لدى منظمة التجارة العاملية وجهة االستعالم عن
املعايير واللوائح الفنية23.
• يمكن أن تكون املعايير االختيارية في أستراليا إلزامية عن طريق اإلشارة إليها في اللوائح الفنية .وال يقوم بذلك سوى حكومة
الكومنويلث بداعي حماية الصحة العامة أو األمان أو حماية املستهلك.
• تسري اللوائح الفنية في الوقت الحالي على بضائع مثل السلع االستهالكية املعمرة ،واملعدات الكهربائية ،واأللعاب ،واألجهزة
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول
اإللكترونية للمستهلكين ،وذلك على سبيل املثال ال الحصرُ .ويرجى من
ِّ
على مزيد من التفاصيل عن املعايير اإللزامية:
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/mandatory-standards
3.1.2.5

االعتماد وتقييم املطابقة24

• وينظم استيراد جميع املنتجات الخاضعة للمعايير  /اللوائح الفنية اإللزامية في أستراليا من قبل هيئات حكومية خاصة بكل
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط
منتج ،كما تشرف هذه الهيئات على عمليات االعتماد وتقييم املطابقة ذات الصلةُ .ويرجى من
ِّ
الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن هذه الهيئات الخاصة بكل منتج:
https://www.productsafety.gov.au/about-us/who-regulates-what#regulators-of-specific-types-of-nbsp-products
• وتشرف لجنة املنافسة واملستهلك األسترالية على استيراد املنتجات املصنفة كمنتجات استهالكية عامة ،مع الواليات واألقاليم.
وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى من ا ّ
ملصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
ِّ
https://www.productsafety.gov.au/about-us/who-regulates-what#regulators-of-specific-types-of-nbsp-products
• يوجد مزيد من املعلومات في هذا الشأن في البند  10من هذا الدليل.

 22مراجعة السياسة التجارية في أستراليا ،منظمة التجارة العاملية
23منظمة التجارة العاملية
 24لجنة املنافسة واملستهلك األسترالية
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3.1.2.6

االعتماد25

• االتحاد الوطني لهيئات االختبار ونظام االعتماد املشترك في أستراليا ونيوزيلندا هي الهيئات الرئيسية املشاركة في عملية اعتماد
املنظمات العاملة في االختبار واالعتماد وتسجيل نظم اإلدارة في أستراليا.
• ويدير كل من االتحاد الوطني لهيئات االختبار ونظام االعتماد املشترك في أستراليا ونيوزيلندا برامج اعتماد في املجاالت التالية:
سالمة األغذية ،والسالمة الصحية ،وإدارة الطاقة ،وإدارة الجودة ،وذلك على سبيل املثال ال الحصر.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه الهيئات:
• ُويرجى من
ِّ
االتحاد الوطني لهيئات االختبارhttps://www.nata.com.au/nata/ :
نظام االعتماد املشترك في أستراليا ونيوزيلنداhttp://www.jas-anz.org/ :
3.1.2.7

وضع امللصقات التعريفية26

• بصفة عامة ،يجب وضع امللصقات التعريفية على البضائع املستوردة إلى أستراليا باللغة العربية ،ويجب ذكر بلد املنشأ عليها.
• املنتجات الغذائية واملنتجات الصيدالنية ،ومستحضرات التجميل ،واملنتجات الكيميائية ،والبضائع اإللكترونية لها متطلبات
خاصة لوضع امللصقات التعريفية ويتعين االلتزام بها.
• يوجد مزيد من املعلومات بشأن عملية وضع امللصقات التعريفية في البند  11من هذا الدليل.
3.1.2.8

متطلبات الصحة والصحة النباتية27

• يتعين االمتثال ملتطلبات الصحة والصحة النباتية قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية ،والحيوانات واملنتجات الحيوانية،
واألغذية املعالجة إلى أستراليا.
• وتتولى هيئة معايير األغذية األسترالية والنيوزلندية مسؤولية وضع املعايير الغذائية (القانون) التي تشرف على محتويات
املنتجات الغذائية التي تدخل السوق األسترالية وامللصقات التعريفية عليها .وملزيد من املعلومات عن هيئة معايير األغذية
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
األسترالية والنيوزلندية ُ ،يرجى من
ِّ
http://www.foodstandards.gov.au/
وينبغي أن تمتثل جميع املنتجات الغذائية املحلية واملستوردة للمتطلبات املنصوص عليها في قانون معايير األغذية في أستراليا
ونيوزيلندا.
• وتنفذ وزارة الزراعة واملوارد املائية قانون معايير األغذية الخاصة باملنتجات الغذائية املستوردة .وتجري الوزارة فحص
للمخاطر وتراقب جميع املنتجات الغذائية املستوردة لدى سلطات الحدود االسترالية .وتعد أيضا الوزارة نقطة استعالم بشأن
متطلبات الصحة والصحة النباتية في أستراليا .يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من
املعلومات:
http://www.agriculture.gov.au/
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 4سبل االنتصاف التجارية
 4.1سبل االنتصاف التجاري لدولة أستراليا :أثرذلك على املصدرين السعوديين
سبل االنتصاف التجاري هي أدوات تسهل على الحكومة األسترالية اتخاذ إجراء انتصافي ضد الصادرات التي تتسبب في إحداث ضرر
مادي للصناعة املحلية ،ويمكن فرض سبل االنتصاف التجاري التالية على املصدرين السعوديين في حاالت مماثلة.

 4.1.1التدابيرالتعويضية وتدابيرمكافحة اإلغراق

28

• ينص قانون الجمارك لسنة  1901على إطار تشريعي لفرض رسوم اإلغراق والرسوم التعويضية في أستراليا.
• ويمكن ملمثل الصناعة أو منتجي السلع "املماثلة" أن يقدموا ادعاءاتهم املتعلقة باإلغراق من جانب املصدرين أو امليزة غير
العادلة التي يطرحها دعم املصدرين للجنة مكافحة اإلغراق ،التي تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والعلوم.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه اللجنة:
ُويرجى من
ِّ
/http://www.adcommission.gov.au
• تجري اللجنة تحقيقات بشأن ادعاءات اإلغراق واستغالل الدعم وتودع تقريرها لدى الوزير ،والذي يقرر بدوره اإلجراء املتخذ
في هذا الصدد.
ُ
• بعد التحقق من وجود أي دليل على إلحاق ضرر بالصناعة املحلية ،تطبق رسوم مكافحة اإلغراق /تعويضية .ويتم تطبيق مبلغ
الرسوم بحسب أحكام قانون التعريفة الجمركية (مكافحة اإلغراق) لعام .1975
• ويمكن أن تطبق التدابير التعويضية وتدابير مكافحة اإلغراق ملدة من  6إلى  9أشهر .ويمكن أن تطبق اإلجراءات ملدة أطول
قدرها  5سنوات ،وتخضع هذه املدة للمراجعة عند انتهائها.
• مالحظة :ويمكن للوزير أن يختار عدم فرض رسوم مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية إذا قدم مصدرو املنتجات املعنية
تعهدا بالسعر.
ّ
ُ
• وملزيد من املعلومات عن اإلجراءات القائمة ً
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
حاليا ،يرجى من
ِّ
http://www.adcommission.gov.au/measures/Pages/default.aspx
4.1.1.1

التعامل مع إجراءات مكافحة اإلغراق في أستراليا

• قبل التصدير ،يجب على املصدرين السعوديين فهم تكلفة اإلنتاج الكلية لكل منتج وسعره السوقي في اململكة العربية السعودية.
• ولتجنب فرض أي قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية ،تنصح هيئة الصادرات السعودية
املصدرين بتحديد سعر املنتجات املصدرة بسعر ال يقل عن سعر هذا املنتج و/أو تكلفة إنتاجه في اململكة العربية السعودية.
ً
ً
ظاهريا إلثبات أن املنتجات ليست مستوردة وليست مسعرة بسعر أقل من
• ويجب أن يكون مع املصدرين السعوديين دليال
تكلفة إنتاج هذا املنتج في البلد.
• وتنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري للحكومات األجنبية،
وتقديمه إلى من يهمه األمر فقط.

 28لجنة مكافحة اإلغراق األسترالية
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4.1.1.2

التعامل مع اإلجراءات التعويضية في أستراليا

• لتجنب فرض أي قيود ّ
كمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية ،تنصح هيئة الصادرات السعودية
املصدرين بعدم اتباع أساليب التسعير الطاردة للمنافسين باستخدام الدعم املقدم في اململكة العربية السعودية لإلنتاج
والتصدير.
• ويجب ً
أيضا أن يكون مع املصدرين السعوديين دليل ظاهري دفاعي إلثبات أنهم لم يستفيدوا من الدعم املقدم من اململكة
العربية السعودية لتخفيض سعر املنتجات في أستراليا.
• وتنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري للحكومات األجنبية،
وتقديمه إلى من يهمه األمر فقط.

إجراءات الحماية

4.1.2

29

• ال يوجد في أستراليا إطار تدعمه أحكام تشريعية لفرض إجراءات الحماية.
• لجنة اإلنتاجية هي سلطة التحقيق التي تحدد ضرورة تنفيذ إجراءات الحماية في أستراليا.
• ويبدأ أمين الخزانة تحقيقات إجراءات الحماية نيابة عن حكومة الكومنولث.
4.1.2.1

التعامل مع إجراءات الحماية في أستراليا

• قبل التصدير ،يجب على املصدرين السعوديين إجراء دراسة موسعة للسوق لتوقع العرض والطلب بالنسبة للمنتجات
املستوردة إلى أستراليا.
• وفي حال كان العرض أكثر من الطلب ،تنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين بتقليل حجم الصادرات بحيث ال تؤثر على
الصناعات املحلية.
• ويجب أن يحتفظ املصدرون السعوديون بدليل ظاهري إلثبات أن حجم املنتجات املستوردة لن يسبب أي ضرر لتنافسية
الصناعات املحلية.
• وتنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري للحكومات األجنبية،
وتقديمه إلى من يهمه األمر فقط.

 5املوانئ الرئيسية في أستراليا
5.1

املوانئ البحرية الرئيسية في أستراليا30

ً
وفقا ملوقع ورلد بورت سورس ،يوجد في أستراليا ً 106
ميناء ،ويشمل الجدول  3املوضح أدناه أكثر املوانئ إستراتيجية (حسب كتاب
حقائق العالم الصادر عن وكالة االستخبارات املركزية) وهم  7موانئ باإلضافة إلى غير ذلك من املعلومات ذات الصلة .وعالوة على ذلك،
فإن املوقع الجغرافي التقريبي لهذه املوانئ موضح في الشكل  1أدناه:
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الجدول  :3معلومات عن املوانئ البحرية الرئيسية في أستراليا
امليناء

ميناء أدياليد

ميناء بريسبان
ميناء داروين
ميناء فريمانتل
ميناء ملبورن
ميناء سيدني

17

البضائع املناولة
الحبوب والبذور والحجر الجيري والنفط واملنتجات
البترولية والسيارات والحاويات واملعادن واالسمنت
واألسمدة وقطع األشجار والحديد والصلب والبضائع
السائبة والبضائع العامة والرمال املعدنية واملركزات
والثروة الحيوانية والسلع الزراعية
النفط الخام واألسمنت والنفط املكرر وبضائع التجزئة
والحديد والصلب وموارد البناء واألخشاب واألسمدة
والكيماويات والورق ولب الخشب والسيارات
البترول ،ونواتج تقطير السيارات ،والوقود اآلخر،
البضائع السائبة الجافة ،واألسمنت.
األسمدة والكبريت والسوائل السائبة ،والبضائع غير
املعبأة والبضائع العامة
األسمنت والحبوب والسكر والرماد املتطاير والجبس
والدبس إلى النفط الخام والبتروكيماويات
املصنوعات واآلالت واملعدات والسلع املنزلية واملواد
الكيميائية والورق واملنتجات الورقية واألغذية
الجاهزة والفواكه والخضار

املوقع اإللكتروني

https://www.flindersports.com.au/

https://www.portbris.com.au/home
https://www.darwinport.com.au/
http://www.fremantleports.com.au/
http://www.portofmelbourne.com/
http://www.sydneyports.com.au/

الشكل  1:املوانئ البحرية الرئيسية في أستراليا

5.2

املطارات في أستراليا31

هيئة سالمة الطيران املدني هي الجهة املفوضة ملراقبة القوانين واللوائح املنظمة للنقل الجوي في أستراليا .واملطارات الرئيسية العاملة في
الشحن موضحة في الشكل  2أدناه:

 31هيئة سالمة الطيران املدني
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الشكل  :2مطارات الشحن في أستراليا

الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في أستراليا

5.3
5.3.1

املحطات الداخلية32

املحطات الداخلية متعددة الوسائط هي محطات ترتبط مباشرة بميناء بحري عن طريق البر أو السكك الحديدية وتعمل كمركز شحن
البضائع البحرية إلى داخل البلد .وتشرف وزارة البنية التحتية والنقل على إنشاء وتشغيل املحطات الداخلية في أستراليا .ويحدد بيان
املنافسة واملستهلك (املحطات الداخلية)  2017مرافق محدد باعتبارها محطات داخلية في الدولة .وللحصول على قائمة باملحطات
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
الداخليةُ ،يرجى من
ِّ
https://www.legislation.gov.au/Details/F2017L01077
وتقدم املحطات الداخلية الخدمات التالية في أستراليا:
• تخزين الحاويات الفارغة واملمتلئة
• حشو البضائع
• فحص ما قبل النقل وكابالت الثالجات
• تصليح معتمد لجميع أنواع الحاويات
• االتصال البري وعبر السكك الحديد
• املخازن

 32بيان املنافسة واملستهلك (املحطات الداخلية) 2017
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5.3.2

األسواق الداخلية الرئيسية والوصول إليها

ً
وفقا لكتاب الحقائق الصادر عن وكالة االستخبارات املركزية ،فإن سيدني ،وملبورن ،وبريسبان ،وبيرث ،وأدياليد ،وكانبيرا هي األسواق
الداخلية الرئيسية في أستراليا .توجد معلومات عن طريق الوصول لهذه األسواق املحلية في الجدول  4أدناه:
الجدول  :4الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في أستراليا
املدن الرئيسية

أقرب ميناء (بحري /جاف)

املسافة من امليناء

سيدني

ميناء سيدني

املدينة نفسها

ملبورن

ميناء ملبورن

املدينة نفسها

بريسبان

ميناء بريسبان

املدينة نفسها

بيرث

ميناء فريمانتل

 20كم

أدياليد

ميناء أدياليد

املدينة نفسها

كانبيرا

ميناء سيدني

 288كم

 5.4الخطوط املالحية املستخدمة في أستراليا
5.4.1

الخطوط املالحية األساسية ووقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى أستراليا33

ً
وفقا ملوقع الينسكيب ( ،)linescapeميناء الجبيل ،وميناء امللك عبدالعزيز ،وميناء جدة اإلسالمي ،وميناء امللك عبدهللا هم موانئ
التوقف في اململكة العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى أستراليا.
الجدول  :5وقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى أستراليا
املوانئ في اململكة العربية
السعودية

ميناء جدة اإلسالمي

ميناء امللك عبدالعزيز

املوانئ في أستراليا

املدة (أيام)

ميناء أدياليد

50 - 34

49 - 27

49 - 35

48 - 34

ميناء بريسبان

54 - 25

52 - 23

51 - 29

45 - 22

ميناء داروين

48 - 24

48 - 23

44 - 34

46 - 24

ميناء ملبورن

55 - 29

52 - 30

51 - 30

45 - 31

ميناء سيدني

56 - 26

49 - 29

48 - 33

44 - 28

 33الينسكيب ()LineScape
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ميناء امللك عبدهللا

ميناء الجبيل

5.4.2

أسعارالطرق الرئيسية بين اململكة العربية السعودية أستراليا34

تم أيضا تقدير تكاليف الشحن من هذه املوانئ إلى موانئ أستراليا .ويرجى مالحظة أن التقديرات تعتمد على افتراضات معينة مذكورة
ُ
أيضا في الجدول املوضح .ق ّدرت تكاليف الشحن باستخدام موقع الويبhttp://worldfreightrates.com/en/freight :
الجدول  :6تقديرتكلفة الشحن من اململكة العربية السعودية إلى أستراليا
املوانئ في اململكة العربية
السعودية

ميناء جدة اإلسالمي

املوانئ في أستراليا

ميناء امللك عبدالعزيز

ميناء امللك عبدهللا

ميناء الجبيل

تكلفة النقل (الريال السعودي)*

ميناء أدياليد

17,795 – 12,376

14,523 – 10,100

-

14,523 – 10,100

ميناء بريسبان

17,399 – 12,101

14,128 – 9,826

-

14,178 – 9,826

ميناء داروين

13,002 – 9,042

11,447 – 7,961

-

11,448 – 7,961

ميناء ملبورن

17,752 – 12,346

14,481 – 10,072

-

14,481 – 10,071

ميناء سيدني

17,330 – 12,052

14,058 – 9,778

-

14,058 – 9,777

* افتراضات التكلفة:
طريقة الشحن املختارة هي املحيط
تم اختياراملنتجات الزراعية (الفواكه والخضراوات) و الساعات و املجوهرات و النظارات كبضائع لتقديرالتكاليف
قيمة جميع املنتجات التي تم حسابها كانت  100,000دوالرأمريكي
تم اختيارحمولة حاوية كاملة وحاويات  40قدم ،ولم يتم اختيارأي من الرسوم اإلضافية (املخاطرأو التأمين).
تكلفة النقل تقديرية.

5.4.3

وقت االنتظار والتكلفة عند النقل الجوي من أستراليا35

ويمكن تصدير البضائع جوا من مطار جدة والدمام والرياض إلى بيرث وأدياليد وملبورن وبورت هيدالند وبريسبان وجولد كوست
وسيدني وكانبيرا وداروين والتي تعتبر مطار الشحن الرئيس ي في أستراليا .يوضح الجدول  7املبين أدناه وقت االنتظار لنقل البضائع ً
جوا
من املطارات الرئيسية في اململكة العربية السعودية إلى املطارات الرئيسية في أستراليا .يرجى مالحظة أنه تم تقدير وقت االنتظار لرحالت
الشحن املباشرة.
ّ
ُ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح فيما يلي:
وملزيد من املعلومات الدقيقة واملحدثة ،يرجى من
ِّ
http://www.worldfreightrates.com/en/freight

 34أسعار الشحن العاملية
 35أسعار الشحن العاملية
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الجدول  :7وقت االنتظارمن اململكة العربية السعودية إلى أستراليا
املطارات في اململكة العربية السعودية

الدمام

الرياض

املطارات في أستراليا

جدة

املدة (بالساعة)

بيرث

12 – 11

12 – 11

12 – 11

أدياليد

15 - 14

15 - 14

15 - 14

ملبورن

15 - 14

15 - 14

15 - 14

بورت هيدالند

12 – 11

12 – 11

12 – 11

بريسبان

16 - 15

16 - 15

16 - 15

جولد كوست

15 - 14

15 - 14

15 - 14

سيدني

15 - 14

15 - 14

15 - 14

كانبيرا

15 - 14

15 - 14

15 - 14

داروين

12 – 11

12 – 11

12 – 11

تم أيضا تقدير تكاليف الشحن الجوي من مطارات السعودية إلى مطارات أستراليا في الجدول  8أدناه .يرجى مالحظة أن التقديرات كانت
ُ
تعتمد على افتراضات معينة مذكورة أيضا في الجدول املوضح أدناه .ق ّدرت تكاليف الشحن باستخدم موقع الويب:
.http://worldfreightrates.com/en/freight
الجدول  :8التكلفة من اململكة العربية السعودية إلى أستراليا
تكاليف النقل (ريال سعودي)

بيرث وأدياليد وملبورن وبورت هيدالند وبريسبان وجولد كوست
وسيدني وكانبيرا وداروين

نوع املنتج املصدر

طعام مجمد

لحوم مجمدة

جدة /الرياض /الدمام

8,908 – 8,060

8,959 – 8,105

* افتراضات التكلفة:
طريقة الشحن املختارة هي الشحن الجوي
تم تقديرالتكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعارالشحن العاملية
قيمة جميع املنتجات التي تم حسابها كانت  100,000دوالرأمريكي
تم اختيارالحمل بوزن  210كجم/سم واألبعاد بمقاس 90×100×140
لم يتم اختيارأي من الرسوم اإلضافية (املخاطرأو التأمين)
تكلفة النقل تقديرية.

22

 6املرافق اللوجيستية الرئيسية
املناطق الحرة في أستراليا36

6.1

وال يوجد في أستراليا حاليا أي مناطق للتجارة الحرة أو مناطق اقتصادية خاصة .وفي السابق ،أنشئت منطقة لتنمية التجارة في داروين في
اإلقليم الشمالي ألستراليا .ومع ذلك فقد تم إيقاف هذه املنطقة منذ عام .2003
مرافق التخزين /الخدمات املقدمة في املوانئ في أستراليا37

6.2

مخازن جمركية

6.2.1

• تندرج املخازن الجمركية املرخصة في أستراليا بشكل عام ضمن األنواع التالية:
o
o

املخازن الخاصة :صاحب ترخيص املخزن هو صاحب البضائع املخزنة
املستودع العامة يخزن صاحب ترخيص املخزن البضائع بالنيابة عن مالك آخرين
مخازن املوردين وتموين الرحالت :يقوم صاحب الترخيص بتخزين البضائع التي يتم توريدها بعد ذلك إلى الطائرات
أو السفن الدولية في مخازن للطائرات أو السفن

o

مخازن السوق الحرة :يسمح لصاحب الترخيص بيع البضائع إلى املسافرين بالتجزئة

o

• وتصدر إدارة الهجرة وحماية الحدود تصاريح إنشاء هذه املخازن .وتشمل األنشطة املسموح تنفيذها في املخازن تخزين ومزج
وتفريغ وإعادة تغليف وتعبئة أنواع معينة من السلع .وال يسمح بإجراء أنشطة من شأنها أن تضيف قيمة للمنتجات.
• تتيح املخازن الجمركية تخزين البضائع املستوردة ملدة زمنية معينة دون رسوم ودون ضرائب.
• يمكن إخراج البضائع املخزنة في املخازن الجمركية بعد دفع جميع الضرائب والرسوم ذات الصلة.
• وموضح أدناه بعض املخازن الجمركية العامة التي يمكن للمصدرين السعوديين استخدامها:

6.2.2

o

أو تي إس بالس أستراليا/http://www.ots-australia.com.au/ots-plus/bonded-warehouse :

o

مين فريت أسترالياhttps://www.mainfreight.com/au/en/au-home/warehousing/warehousing- :
management.aspx
مستودعات

• وترخص املستودعات لفرد أو شركة أو شراكة بموجب القسم  77جيه من قانون الجمارك وتستخدم لتخزين البضائع على
املدى القصير .ويسمح بإجراء األنشطة التالية على البضائع املستوردة في هذه املستودعات:
o

تخزين الواردات الخاضعة للرقابة الجمركية

o

تفريغ الواردات الخاضعة للرقابة الجمركية

• يمكن تخزين البضائع في هذه املستودعات ملدة شهر واحد بعد وصولها .ويمكن طلب مدة إضافية على الشهر وبعد ذلك تنقل
البضائع إلى مخزن مرخص.
 36برملان أستراليا
 37إدارة الهجرة وحماية الحدود
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6.2.3

تكاليف التخزين

تعتمد تكاليف التخزين في أستراليا على نوع الحاوية ،وعدد أيام تخزين البضائع ،ومكان التخزين .ملزيد من املعلومات حول تكاليف
التخزينُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://www.fremantleports.com.au/SiteCollectionDocuments/Ship%20and%20Cargo%20Charges%20from%201%20
July%202017.pdf

 7عملية االستيراد الشاملة :أستراليا
7.1

عملية االستيراد الشاملة38

ً
سواء كانت هذه املنتجات ألغراض
يتعين أن تستوفي جميع املنتجات املستوردة املطلوب تخليصها كافة إجراءات التخليص الجمركي،
االستهالك املحلي أم التخزين ،إال أن عملية االستيراد تختلف ألسباب عدة منها معرفة الغرض من استيراد املنتج ،هل هو لالستهالك
املحلي أم للتخزين والنقل لدولة أخرى أم للنقل بين السفن ملنفذ جمركي آخر .عملية االستيراد الشاملة ألستراليا موضحة
في الشكل  3أدناه:

Australian Customs and Border Protection Services (ABCPS) 38
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شكل توضيحي لعملية االستيراد عبر املوانئ البحرية
1

3

2

إجراءات ما قبل
االستيراد

تسجيل اإلقرارالجمركي

وصول السفن

عبرواجهة البيانات
االلكترونية

زول
دوين

6

5

4

العميل  /املستورد

الخدمات
اللوجستية والنقل

التخليص الجمركي في امليناء ودفع
الرسوم
== مرحلة اإلجراءات

الشكل  :3عملية االستيراد الشاملة
املرحلة األولى :إجراءات ما قبل االستيراد
هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم تنفيذها قبل وصول البضائع.
 .1يتعين على املستورد أن يجمع الوثائق الخاصة بإثبات الهوية.
 .2ويجب أن يحصل مستوردي البضائع الخاضعة للرقابة على شهادات /تراخيص  /تصاريح خطية من الهيئات الحكومية املختصة.
 .3ويجب أن تخطر شركة الشحن جمارك أستراليا وخدمات حماية الحدود قبل وصول السفينة للميناء.
املرحلة الثانية :وصول السفن
وعند بدء تفريغ البضائع ،يخطر وكيل الشحن املستورد /الوسيط الجمركي.
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املرحلة الثالثة :تسجيل اإلقرارالجمركي عبرواجهة البيانات االلكترونية
يعد املستورد /الوسيط الجمركي بيان استيراد مفصل ويقدم املستندات الداعمة الالزمة للتخليص الجمركي من خالل واجهة البيانات
اإللكترونية.
مالحظة :يعرف  EDIفي أستراليا بنظام الشحن املتكامل.
املرحلة الرابعة :التخليص الجمركي في امليناء ودفع الرسوم
 .1بعد أن يقدم املستورد /الوسيط بيان االستيراد عبر نظام الشحن املتكامل ،يقوم النظام بالتحقق من املعلومات املقدمة ،ويطلب
ً
ضروريا وتوجه البضائع ذات الصلة للتحقق من الوثائق و /إجراء الفحص املادي.
إيضاحات متى كان ذلك
 .2تحسب جميع الضرائب والرسوم الجمركية املطبقة.
 .3بعد إتمام التحقق من الوثائق و /إجراء الفحص املادي بشكل مرض ،يدفع املستورد /الوسيط الجمركي جميع الرسوم والضرائب.
املرحلة الخامسة :الخدمات اللوجستية والنقل
يرتب املستورد /الوسيط الخدمات اللوجستية للبضائع ونقلها من منطقة الجمارك إلى مخزنه.
املرحلة الخامسة :املستورد  /العميل
يتم استالم البضائع املستوردة من قبل املستورد  /العميل.

7.2

عملية التخليص الجمركي39

عملية التخليص الجمركي للبضائع املستوردة إلى أستراليا مبينة في الشكل  4أدناه:
املرحلة األولى :قبل تقديم الوثائق
 .1يتعين على املستورد أن يجمع الوثائق الخاصة بإثبات الهوية ،والتي يمكن تحقيقه من خالل الحصول على أحد ما يلي:
 oرقم الشركة األسترالي :ملزيد من املعلومات حول طريقة الحصول على رقم الشركة األستراليُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
https://abr.gov.au/For-Business,-Super-funds---Charities/Applying-for-an-ABN/
 oالرقم الجمركي للعميل :يتم الحصول عليه عند التسجيل لدى نظام الشحن املتكامل في حالة عدم وجود رقم الشركة
االسترالي.

 39جمارك أستراليا وخدمات حماية الحدود
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شكل توضيحي لعملية التخليص الجمركي
1
قبل تقديم الوثائق

2

3

تسجيل اإلقرارالجمركي عبر
واجهة البيانات االلكترونية

مراجعة الوثائق

$
5

4

اإلفراج عن البضائع

فحص البضائع املستوردة ودفع
الضرائب والرسوم الجمركية

= مراحل اإلجراءات
الشكل  :4عملية التخليص الجمركي الشاملة
 .2يتم استالم جميع شهادات املخالصة والتصاريح وخطابات املوافقة الالزمة من الهيئات الحكومية املختصة ،الستيراد البضائع
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الروابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه اللجنة:
الخاضعة لقيودُ .ويرجى من
ِّ
http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/prohibited-and-restricted
مالحظة :يمكن أن يطلب املصدرين قرار مسبق بشأن قواعد املنشأ ،والتعريفة املطبقة والتقييم من جمارك أستراليا وخدمات
حماية الحدود .ويجب مالحظة أن هذه القواعد تسري بمجرد صدورها .ملزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/fact-sheets/Pages/fact-sheet-trade-in-goods-trade-rules-andfacilitation.aspx
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 .3يتعين أن يقدم ناقل السفينة بيان حمولة الشحن قبل وصول السفينة إلى امليناء .ويعتمد اإلطار الزمني لتقديم بيان بحمولة
الشحن تبعا لطول الرحلة .ملزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
https://www.border.gov.au/Busi/Carg/CMR-/Import-Cargo-Reporting-Timeframes
 .4وبمجرد أن تصل السفينة إلى امليناء ،يخطر الناقل املستورد بأن البضائع قد وصلت.
مالحظة :يمكن للمستوردين التسجيل في برنامج التاجر الثقة األسترالي الذي سيبسط عملية التخليص الجمركي .ملزيد من
املعلومات حول إجراءات الطلبُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/australian-trusted-trader
املرحلة الثانية :تسجيل اإلقرارالجمركي
 .1يقدم املستورد /الوسيط الجمركي بيان االستيراد املفصل عبر نظام الشحن املتكامل ويرفق معه جميع الوثائق الداعمة ،ويمكن
إجراء ذلك من خالل الرابط املوضح أدناه.
https://www.ccf.customs.gov.au/
 .2ويقوم نظام الشحن املتكامل بإجراء فحص أدلة الهوية قبل إحالة البيان إلجراء تدقيق مفصل للوثائق.
املرحلة الثالثة :مراجعة الوثائق
 .1عند استالم بيان االستيراد ،يتم تخصيص رقم لبيان االستيراد من قبل موظفي الجمارك ،ويتم تسجيل ذلك في النموذج .ويقوم
نظام الشحن املتكامل بالتحقق من صحة املعلومات الواردة في بيان االستيراد ،ويحدد أي أخطاء موجودة فيه .ويطلب من املستورد
 /الوسيط الجمركي إجراء تعديالت خطية في حالة وجود أي أخطاء.
 .2بناء علی املعلومات الواردة في بيان االستيراد ،یمکن طرح استفسارات متعلقة بتأثيرات البضائع املستوردة علی صحة وسالمة
املجتمع واألمن علی املستورد  /الوسيط الجمركي ويتعين عليه الرد على ھذه املخاوف َ
خطیا.
 .3ثم يقوم النظام بإجراء تقييم موضوعي قائم على املخاطر استنادا إلى جميع املعلومات املقدمة ثم يقوم بتوجيه البضائع إلجراء مزيد
من الفحص واالختبار والتحقق من الوثائق .يتم إصدار إشعار الفحص للمستورد  /الوسيط الجمركي إلعالمه بذلك.
املرحلة الرابعة :فحص البضائع املستوردة ودفع الرسوم
 .1يقوم مسؤولو جمارك أستراليا وخدمات حماية الحدود ،باالشتراك مع املسؤولين الحكوميين املعنيين (مثل ،ممثلو وزارة الزراعة
واملوارد املائية) بفحص السلع التي تم تحديدها إلجراء مزيد من الفحص واالختبار.
 .2يجوز إجراء االختبارات املعملية على السلع التي لم تجتاز الفحص املادي بنجاح مع فحص الوثائق املصاحبة.
املرحلة الخامسة :اإلفراج عن البضائع
وعند االنتهاء من فحص الوثائقي بشكل والفحص املادي بشكل مرض ،يتم اإلفراج عن البضائع إلى املستورد بعد دفع جميع الرسوم
والضرائب املذكورة .يتم إصدار تصريح تعامل للمستورد  /الوسيط الجمركي.
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وقت االنتظار وتكلفة إجراءات االستيراد الشاملة40

7.3

ً
وفقا للبنك الدولي ،فإن املدة املستغرقة وتكلفة االستيراد لشحنات البضائع القياسية هي على النحو الوارد في الجدول  9أدناه:
الجدول  :9وقت االنتظار وتكلفة إجراءات االستيراد الشاملة
رقم
مسلسل
1
2

إجراء االستيراد
إعداد الوثائق
التخليص الجمركي والفحص
اإلجمالي:

وقت
االنتظار
(ساعات)
4
39
43

التكلفة
(ريال سعودي)
375
1,970
2,345

 8وثائق االستيراد الرئيسية
جدول موجزلوثائق االستيراد الرئيسية

8.1
8.1.1

وثائق إلزامية41

ثمة خمس وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى أستراليا.
الجدول  :10الوثائق اإللزامية لالستيراد -أستراليا
رقم
مسلسل

الوثيقة

1

بوليصة الشحن
الجوي  /بوليصة
الشحن األصلية

يتم الحصول
عليها من

يتم تقديمها
إلى

1

2

3

4

5

6

7

8

شركة الشحن

الجمارك

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2

فاتورة تجارية

ّ
املصدر
ِّ

الجمارك

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3

شهادة املنشأ

ّ
املصدر
ِّ

الجمارك

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4

قائمة التعبئة

ّ
املصدر
ِّ

الجمارك

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5

بيان االستيراد
الجمركي

الجمارك

الجمارك

✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

مالحظة:
 - 1مواد البناء - 2 ،الكيمياويات والبوليمرات - 3 ،املنتجات الغذائية - 4 ،التعبئة والتغليف -5 ،سلع استهالكية معمرة - 6 ،املعدات
الثقيلة واإللكترونيات - 7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات،
 -8األدوية – 9 ,املنسوجات
 40تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسنة 2018
 41الدليل التجاري الدولي لصادرات الواليات املتحدة
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 8.1.2وثائق إضافية

ً
عادة ما يتم طلب عدد من الوثائق اإلضافية للتخليص الجمركي ،وتفاصيلها واردة أدناه:
الجدول  :11وثائق االستيراد اإلضافية -أستراليا
رقم
مسلسل

الوثيقة

يتم الحصول عليها
من

يتم تقديمها
إلى

1

ترخيص االستيراد /
إجراءات ما قبل
التخليص

الوزارات املعنية في
أستراليا

الجمارك

2

شهادة الصحة النباتية

3

شهادة الصحة

4

شهادة املطابقة

الهيئة املعتمدة في بلد
املنشأ
الهيئة املعتمدة في بلد
املنشأ
الهيئة املعتمدة في بلد
املنشأ

1

2

3

4

5

6

7

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

الجمارك





✓ 









الجمارك



✓ ✓ 







✓ 

الجمارك

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

 8.2نظرة عامة على الوثائق
8.2.1

بوليصة الشحن42

تكون بوليصة الشحن على نحو تعريفها من قبل مركز التجارة العاملي بمثابة،
• إيصال ،حيثما يقر ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة ،وتكون بمثابة دليل على عقد النقل.
• وثيقة ملكية قابلة للتحويل ،حيث يتم تسليم البضائع حسب بند "ألمر" املذكور في بوليصة الشحن بعد إجراء جميع
املصادقات الواردة في الطلب.

الشكل  :5بوليصة شحن بحري -نموذج

 42مركز التجارة العاملي
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8.2.2

فاتورة تجارية43

الفاتورة التجارية هي فاتورة البضاعة املشتراة ،والتي يعطيها البائع للمشتريُ .وتستخدم هذه الفواتير ً
غالبا في التجارة الخارجية ،وذلك
ألنها تسمح للحكومات بتحديد القيمة الفعلية للبضاعة عندما يجري تقييمها لتقدير الرسوم الجمركية.

الشكل  :6فاتورة تجارية -نموذج

8.2.3

قائمة التعبئة44

يعد املُ ّ
صدر قائمة التعبئة ويبين فيها مواصفات دقيقة (الوزن اإلجمالي والوزن الصافي ،واألبعاد ،ووصف املحتويات) للشحنة .يجب أن
تتوافق قائمة التعبئة مع الفاتورة التجارية .يختلف محتوى قائمة التعبئة ً
تبعا للمتطلبات الجمركية للشحنة املعنية.

الشكل  :7قائمة تعبئة -نموذج

 43ليندن
 44كيه كيه فرايت
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8.2.4

شهادة املنشأ45

ً
وفقا لغرفة التجارة الدولية ،شهادة املنشأ ( )CoOهي وثيقة تشهد بأن البضائع املستوردة تم الحصول عليها وإنتاجها وتصنيعها
ومعالجتها وتجهيزها بالكامل في بلد معين .ويوجد نموذج لشهادة املنشأ صادر عن وزارة التجارة والصناعة في اململكة العربية السعودية في
الشكل  8أدناه:

الشكل  :8شهادة املنشأ -نموذج
8.2.5

إقراراالستيراد الجمركي

يجب إخطار جمارك أستراليا وخدمات حماية الحدود بدخول الواردات إلى الدولة .ويقوم املستورد /الوكيل الجمركي املتصرف بالنيابة
ُ
ّ
املصدر وعنوانه ،واسم املستورد وعنوانه وحالته ،واسم امل ِّقر
عن املستورد بإعداد هذه الوثيقة .تتضمن الوثيقة تفاصيل مثل اسم
ِّ
وعنوانه ،واسم السفينة ،وصف البضائع وقيمتها.
8.2.6

ترخيص االستيراد  /إجراءات ما قبل التخليص

يلزم الحصول على تصريح استيراد ملنتجات معينة ،ويستخرج هذا التصريح من السلطات املختصة باستيراد األصناف املفروض عليها
قيود ،ويلزم هذا الترخيص ألغراض التخليص الجمركي.
8.2.7

شهادة الصحة النباتية

شهادة الصحة النباتية هي وثيقة رسمية تصدر عن منظمة حماية النباتات في بلد التصدير إلى منظمة حماية النباتات في بلد االستيراد،
وتؤكد هذه الشهادة أن النباتات أو املنتجات النباتية املشمولة بالشهادة قد تم فحصها وفقا لإلجراءات املناسبة ،وتعتبر خالية من آفات
الحجر الصحي وخالية من اآلفات الضارة األخرى من الناحية العملية ،وتعد مطابقة للوائح الصحة النباتية الحالية في البلد املستورد.
يوجد نموذج لشهادة الصحة النباتية في الشكل  9أدناه:

 45غرفة التجارة الدولية
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الشكل  :9شهادة الصحة النباتية -نموذج
8.2.8

شهادة الصحة46

الغرض من شهادة الصحة هو حماية صحة االنسان وسالمته وإبقاء التجارة الدولية تحت السيطرة .وتصدر هذه الشهادة للمصدر من
ُ
السلطات املعنية في البلد التي تنتج املنتجات مثل األغذية والكيماويات والبوليمرات وخالفه.

الشكل  :10شهادة الصحة  -نموذج
8.2.9

شهادة املطابقة47

ُ
تبين شهادة املطابقة أن البضائع التي يجري تصديرها تتوافق مع اللوائح الفنية ذات الصلة ومع املعايير الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية
املعمول بها في بلد االستيراد.
يوجد نموذج لشهادة املطابقة في الشكل  11أدناه:
 46هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية
 47انترتيك
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الشكل  :11شهادة املطابقة -نموذج

9

الهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في عملية االستيراد

9.1

الهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في استيراد كافة أنواع املنتجات

هناك العديد من الهيئات أو الجهات الحكومية املنخرطة في عملية االستيراد في أستراليا ،بصرف النظر عن نوع املنتج .وثمة ملخص لهذه
الهيئات أو الجهات إلى جانب أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية في الجدول .12
الجدول  :12الهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في االستيراد
الدور

الهيئات الحكومية الرئيسية

وزارة الخارجية والتجارة

جمارك أستراليا وخدمات حماية
الحدود

مكتب الضرائب األسترالي

• مسؤولة عن تقديم املشورة في مجال التجارة الدولية
والتنمية إلى كمنولث أستراليا
• مسؤولة عن تعزيز مصالح أستراليا التجارية على الصعيد
العاملي
• مسؤولة عن مراقبة وتنظيم وتخليص تحركات البضائع
واألشخاص من خالل منافذ الجمارك في أستراليا
• مسؤولة عن حماية سالمة وأمن الدولة ومصالحها
التجارية
• هيئة حكومية تعمل بوصفها الهيئة الرئيسية لتحصيل
اإليرادات في أستراليا

املوقع اإللكتروني
http://dfat.gov.au/

https://www.border.gov.au/

https://www.ato.gov.au/

• هيئة حكومية تضطلع باملسؤوليات الرئيسية التالية:
وزارة الصناعة واالبتكار والعلوم

• دعم العلوم والتجارة
• تطوير استثمارات األعمال وتعزيز القدرات التجارية
• تبسيط األنظمة وبناء منظمة عالية األداء
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https://industry.gov.au/

9.2

الهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في استيراد أنواع منتجات معينة

هناك عدد من الكيانات أو الهيئات الحكومية األخرى املنخرطة في عملية االستيراد في أستراليا ،حسب نوع الصناعة أو املنتجات .وثمة
قائمة تشمل كيانات أو هيئات رئيسية إلى جانب معلومات ،مثل أنواع الصناعة /املنتجات التي تخدمها تلك الكيانات والهيئات ،ودورها
في عملية االستيراد واملوقع اإللكتروني الخاص بكل منها ،في الجدول .13
الجدول  :13الوكاالت الحكومية املنخرطة في االستيراد ذي الصلة بصناعات محددة
الهيئة الحكومية
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املنتج /الصناعة

هيئة معايير األغذية
األسترالية والنيوزلندية

املنتجات الغذائية

وزارة الزراعة واملوارد
املائية

املنتجات الغذائية

لجنة املنافسة
واملستهلك األسترالية

املنتجات االستهالكية
العامة

الوظيفة /الدور

املوقع اإللكتروني

• السلطة القانونية املسؤولة عن وضع
معايير األغذية ،واملعروفة باسم قانون
معايير األغذية ألستراليا ونيوزيلندا

http://www.foodstandards.gov.au/

• مسؤولة عن تطبيق قانون املعايير
الغذائية وإجراء تقييم املخاطر
والفحص وإصدار الشهادات لجميع
املنتجات الغذائية املستوردة
• مسؤولة عن تنفيذ قانون املنافسة
واملستهلك لعام 2010
• مسؤولة عن اإلشراف على اللوائح
املتعلقة باملنتجات االستهالكية العامة
التي تدخل السوق بغرض االستهالك
املحلي ،باالشتراك مع هيئات حماية
املستهلك في الواليات واألقاليم

http://www.agriculture.gov.au/

https://www.accc.gov.au/

الهيئة األسترالية
لالتصاالت واإلعالم

املنتجات الكهربائية
واإللكترونية

• مسؤولة عن تطوير ووضع املعايير
الفنية املتعلقة باملعدات الكهربائية

https://www.acma.gov.au/

إدارة البضائع العالجية

األجهزة الطبية واملنتجات
املتعلقة بالصحة

• تعمل تحت إشراف وزارة الصحة وهي
مسؤولة عن تنظيم املنتجات العالجية
في أستراليا

https://www.tga.gov.au/

 10هيئات املعاييرالرئيسية وإجراءات االعتماد التي تطبقها
ً
 10.1الهيئات القياسية وفقا للصناعة
تقوم هيئة أو أكثر من الهيئات التالية باعتماد السلع املصدرة من قبل املصدرين السعوديين واملصنفة ضمن الصناعات التسع الرئيسية
التي حددتها هيئة تنمية الصادرات السعودية.
 .1الهيئة األسترالية لالتصاالت واإلعالم
 .2هيئة معايير األغذية األسترالية والنيوزلندية
 .3إدارة البضائع العالجية
يبين الجدول هيئات املعايير التي يتم االحتياج إليها للحصول على االعتماد.
الجدول  :14هيئات املعاييراملختصة بصناعات مختلفة
رقم
1
2
3

الهيئة
الهيئة األسترالية
لالتصاالت واإلعالم
هيئة معايير األغذية
األسترالية والنيوزلندية
إدارة البضائع العالجية

1

2

3

4

5

6

7

8

رابط املوقع االلكتروني

9

  ✓✓    

https://www.acma.gov.au/

     ✓  

http://www.foodstandards.gov.au/

✓       

https://www.tga.gov.au/

مالحظة:
 - 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

10.2

الهيئة األسترالية لالتصاالت واإلعالم

هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية هي هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن تنظيم البث التلفزيوني واالتصاالت الالسلكية ،ومحتوى
ومعدات االتصاالت .وتستمد هذه الهيئة سلطتها من األحكام التشريعية األولية التالية:
• قانون خدمات البث لعام 1992
• قانون االتصاالت لعام 1997
• قانون االتصاالت (معايير حماية املستهلك والخدمة) لعام 1999
• قانون األتصاالت الالسلكية لعام 1992
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه الهيئة:
ُويرجى من
ِّ
https://www.acma.gov.au/
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10.2.1

عملية الحصول على عالمة االمتثال للمتطلبات التنظيمية48

وتخصص هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية معايير معينة للمنتجات الكهربائية واإللكترونية؛ ويشمل ذلك ترتيبات التوافق
الكهرومغناطيس ي وترتيبات اإلشعاع الكهرومغناطيس ي .وال يمكن بيع أي منتج يقع ضمن اإلطار التنظيمي لترتيبات اإلشعاع
الكهرومغناطيس ي في أستراليا إال بعد حصوله على عالمة االمتثال للمتطلبات التنظيمية .وتشمل املنتجات التي تحتاج إلى عالمة االمتثال
للمتطلبات التنظيمية محركات اإلشعال ومعدات اإلضاءة واملعدات السمعية البصرية ومعدات البث وما إلى ذلك .ملزيد من املعلومات
عن معايير ترتيبات التوافق الكهرومغناطيس ي الشائعة االستخدام في أستراليا واملنتجات التي تطبق عليهاُ ،يرجى من املصدرين السعوديين
نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب.
http://www.compeng.com.au/wp-content/uploads/2015/01/EMC_Standards_List-February_2017.pdf
املرحلة األولى :تعيين وكيل في أستراليا واالمتثال للمتطلبات املسبقة
 .1يعد املصدرون السعوديون الوثائق املتعلقة باملنتج الذي ستطبق عليه عالمة االمتثال للمتطلبات التنظيمية؛ ويشمل ذلك
الشهادات املتعلقة باإلنتاج ومراقبة الجودة ومواصفات املنتج من املختبرات املعتمدة .وتختلف تقارير االختبار املطلوبة تبعا لنوع
املنتج؛ ويرجى زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول فئات محددة من املنتجات:
https://www.acma.gov.au/Industry/Suppliers/Product-supply-and-compliance/Steps-to-compliance/legislation---labelling-notices
 .2تختلف هيئات تقييم املطابقة في نهج منح الشهادات تبعا لتصنيف املخاطر املتصلة باملنتج( .املستوى  ،1و  ،2و  )3يرجى التواصل
مع الهيئة املدرجة أدناه للحصول على مزيد من املعلومات بشأن املعامل املوجودة في السعودية التي يمكن أن تستخدم
لذلك الغرض.
االتحاد الوطني لهيئات االختبارhttps://www.nata.com.au/nata/ :

عملية توضيحية للحصول على عالمة االمتثال للمتطلبات التنظيمية
1

تعيين وكيل في أستراليا
واالمتثال للمتطلبات املسبقة

2

تقديم نموذج التسجيل إلى
هيئة االتصاالت واإلعالم
األسترالية

3

تسجيل املورد في قاعدة بيانات هيئة
االتصاالت واإلعالم األسترالية ،وتصريح
استخدم عالمة االمتثال للمتطلبات
التنظيمية

✓

= مرحلة اإلجراءات
الشكل  :12عملية توضيحية للحصول على عالمة االمتثال للمتطلبات التنظيمية
ACMA 48
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 .3يعين املصدر وكيل  /مورد في أستراليا لتسجيل املنتجات لدى هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية.
 .4واستنادا إلى نتائج اختبار املطابقة ،يعد املصدر سجالت االمتثال ويشاركها مع املورد  /الوكيل األسترالي.
 .5ثم يقوم املورد  /الوكيل بإعداد بيان االمتثال بشأن املنتج الذي سيتم تصديره .يرجى نسخ ولصق الرابط الوارد أدناه في متصفح
الويب للحصول على نموذج بيان االمتثال الصادر عن هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية والذي يجب تعبئته:
http://www.compeng.com.au/wp-content/uploads/2014/10/suppliers-declaration-of-conformity.pdf
املرحلة الثانية :تقديم نموذج التسجيل إلى هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية
يقدم الوكيل املعين من قبل املصدر طلب تسجيل إلى هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية ،مع الوثائق الداعمة وتصريح استخدام عالمة
االمتثال للمتطلبات التنظيمية .وتدفع رسوم التسجيل ً
أيضا في هذه املرحلة.
للحصول على نموذج الطلبُ ،يرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب.
http://www.compeng.com.au/wp-content/uploads/2014/10/application-for-permission-to-use-regulatory-marks.pdf
املرحلة الثالثة :تسجيل املورد في قاعدة بيانات هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية ،وتصريح استخدم عالمة االمتثال
للمتطلبات التنظيمية
يتم تسجيل الوكيل بنجاح كمورد مسؤول على قاعدة بيانات هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية .بعد ذلك ،يتم منح املصدر تصريح
تثبيت عالمة االمتثال للمتطلبات التنظيمية على املنتجات املعنية في وقت التصنيع ووضع امللصقات التعريفية .وملزيد من املعلومات عن
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
املتطلبات املادية للملصقات التعريفية املمتثلةُ ،يرجى من
ِّ
https://www.acma.gov.au/Industry/Suppliers/Product-supply-and-compliance/Steps-to-compliance/product-labelling

يرجى مالحظة أنه يتعين على الوكيل أن يجدد تسجيله لدى هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية بشكل سنوي من أجل مواصلة وضع
عالمة االمتثال للوائح التنظيمية.
10.2.2

الوثائق الرئيسية املطلوبة49

تتمثل الوثائق الرئيسية املطلوبة للتسجيل لدى هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية فيما يلي:
• بيان االمتثال
• وصف املنتج
• تقارير االختبار
• بيانات االمتثال ،بيانات هيئة االعتماد ،واالثباتات االخرى
• نموذج تسجيل املورد
• اتفاقية الوكالة

 49هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية
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10.2.3

التكاليف املشمولة50

ً
(سنويا)
تسجيل املورد 570 :ريال
الرسوم لكل منتج  /مجموعة من املنتجات 214 :ريال
وينصح املصدرون السعوديون بالتواصل مع هيئات تقييم املطابقة ذات الصلة للحصول على تفاصيل عن التكاليف التي ينطوي عليها
الحصول على تقارير االختبار ذات الصلة وإصدار الشهادات.

10.3

هيئة معاييراألغذية األسترالية والنيوزلندية

هيئة معايير األغذية األسترالية والنيوزلندية هي هيئة قانونية مستقلة ثنائية أنشئت بموجب قانون هيئة األغذية األسترالية
والنيوزيلندية لعام  .1991وتتحمل هذه الهيئة مسؤولية صياغة معايير األغذية املتعلقة بالتركيب ووضع امللصقات التعريفية وامللوثات
بما في ذلك الحدود امليكروبيولوجية التي تنطبق على جميع األغذية املنتجة أو املستوردة للبيع .ويشار إلى هذه املعايير باسم قانون سالمة
األغذية األسترالي والنيوزيلندي ويمكن الوصول إليها عن طريق الرابط الوارد أدناه:
http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
وفي أستراليا ،وتعمل هذه الهيئة عن طريق وزارة الزراعة واملوارد املائية بالتنسيق مع هيئات الدولة املعنية .وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
من
ِّ
هيئة املعاييرالغذائية األسترالية والنيوزلنديةhttp://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx :
وزارة الزراعة واملوارد املائيةhttp://www.agriculture.gov.au/ :
10.3.1

اإلجراءات الكلية لعملية االستيراد والتخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في أستراليا51

املرحلة األولى :إجراءات ما قبل االستيراد
ّ
املصدر السعودي الوثائق املتعلقة باملنتجات التي سيتم تصديرها .يرجى زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على معلومات عن
يعد
ِّ
املتطلبات الخاصة بكل منتج:
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
يتم الحصول على جميع تصاريح االستيراد الضرورية وشهادات التخليص من خالل تقديم طلب إلى الجهات الحكومية ذات الصلة.
املرحلة الثانية :تقديم بيان االستيراد
يقدم املستورد  /الوسيط الجمركي بيان االستيراد عن طريق نظام الشحن املتكامل ويرفق جميع الوثائق الداعمة وتصاريح االستيراد
وشهادات التخليص.
مالحظة :یجب اإلفصاح عن استيراد املنتجات الغذائیة التي تشکل مخاطر أمنية بيولوجية عن طریق نظام اإلیداع اإللكتروني للشحنات الذي
تشرف علیه وزارة الزراعة واملوارد املائية  .ويرجى من املصدرين السعوديين التواصل مع وزارة الزراعة واملوارد املائية للحصول على معلومات عما إذا
كانت شحناتهم تخضع لبروتوكوالت تقييم املخاطر املتعلقة باألمن البيولوجي في أستراليا أم ال .ولهذا الغرضُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://www.agriculture.gov.au/general-inquiries?query=imports
مالحظة :ملزيد من املعلومات حول نظام اإليداع اإللكتروني للشحناتُ ،يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://www.agriculture.gov.au/import/online-services/cols
 50عالمة االمتثال للمتطلبات التنظيمية
 51تقرير معايير ولوائح استيراد املنتجات الغذائية والزراعية الصادر عن وزارة الزراعة األمريكية
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املرحلة الثالثة :التحقق من وثائق االستيراد
 .1ويتم تحليل استمارة بيان االستيراد املودعة مع الوثائق الداعمة من قبل املسؤولين من الجمارك األسترالية وخدمات حماية الحدود.
ويمنح مسؤولين من قسم األمن البيولوجي لدى وزارة الزراعة واملوارد املائية حق الوصول لهذه الوثائق ً
أيضا.
 .2يتم مراقبة جميع املنتجات الغذائية املستوردة في أستراليا من قبل نظام التفتيش على األغذية املستوردة الذي يديره قسم األمن
البيولوجي التابع لوزارة الزراعة واملوارد املائية ،جنبا إلى جنب مع هيئة معايير األغذية األسترالية والنيوزلندية .ويتم تصنيف
املنتجات الغذائية املستوردة من قبل األمن الحيوي لدى وزارة الزراعة واملوارد املائية ،بناء على اقتراحات هيئة معايير األغذية
األسترالية والنيوزلندية إلى "غذاء ينطوي على مخاطر" و "وغذاء خاضع للرقابة".
 .3وتوجه املنتجات الغذائية التي صنفت على أنها "أغذية مراقبة" إلى املرحلة الخامسة بعد تدقيق الوثائق والتحقق منها.
مالحظة :هناك احتمال ضئيل أن تخضع حتى املنتجات التي تصنف على أنها "منتجات غذائية خاضعة للرقابة" للفحص واالختبار من
قبل مسؤولي األمن البيولوجي لدى وزارة الزراعة واملوارد املائية.
شكل توضيحي لعملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية من وزارة الزراعة واملوارد املالية
1

إجراءات ما قبل االستيراد

2

تقديم بيان االستيراد

5
اإلفراج عن البضائع للمستورد

3

التحقق من وثائق االستيراد

4
فخص واختبار البضائع

= مراحل اإلجراءات

الشكل  :13عملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية لدى وزارة الزراعة واملوارد املائية
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املرحلة الرابعة :فخص واختبارالبضائع
يفحص مسؤولي األمن البيولوجي التابعين لوزارة الزراعة واملوارد البشرية املنتجات املصنفة ضمن "األغذية املنطوية على مخاطر".
يمكن للمفتشين أخذ عينات لتحليلها في املختبر من أجل تحديد الوضع امليكروبيولوجي للغذاء ،ومستويات بقايا املبيدات ،واالستخدام
الصحيح لإلضافات والتكوين.
مالحظة :وتخضع معظم منتجات "األغذية التي تنطوي على مخاطر" ملدير "االختبار والحجز" وال يتم اإلفراج عنها حتى يتم االنتهاء من
الفحص واالختبار ويتم الحصول على نتائج مرضية.
املرحلة الخامسة :اإلفراج عن البضائع للمستورد
بعد االنتهاء من مراجعة الوثائق والفحص وأخذ العينات (عند الحاجة) ،يتم اإلفراج عن الواردات الغذائية بعد سداد الرسوم
والضرائب ذات الصلة.
10.3.2

وقت االنتظاروالتكلفة

ويطلب من املصدرين السعوديين التواصل مع وزارة الزراعة واملوارد املائية للحصول على معلومات دقيقة عن وقت االنتظار والتكاليف.

10.4

إدارة املنتجات العالجية

هيئة املنتجات العالجية هي الجهة التنظيمية األسترالية املعنية بالدواء .يجب تسجيل جميع املنتجات الصيدالنية في أستراليا في السجل
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من
األسترالي للسلع العالجية قبل طرحها في السوقُ .ويرجى من
ِّ
التفاصيل عن الجهة التنظيمية:
https://www.tga.gov.au/
10.4.1

عملية تسجيل املنتجات الصيدالنية52

تم توضيح عملية تسجيل املنتجات الصيدالنية في أستراليا في الشكل  14أدناه:
املصدرون السعوديون املتطلبات الالزمة
املرحلة األولى :ينفذ
ِّ
ّ
املصدر السعودي وكيل ألداء عملية تسجيل األدوية في أستراليا.
 .1يعين
ِّ
 .2يجب على جميع مواقع التصنيع األجنبية الحصول على خطابات ممارسات التصنيع الجيدة من مكتب جودة التصنيع التابع إلدارة
املنتجات العالجية .ملزيد من املعلومات بشأن ذلكُ ،يرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح
الويب.
https://40rik02ft2xye26xv2i0y0yc-wpengine.netdna-ssl.com/downloads/white-paper-how-to-register-a)prescription-medicine-in-Australia.pdf (Pg 4
ّ
املصدر السعودي أن يعد جميع الوثاق املتعلقة بسالمة املنتج املراد تسجيله وجودته وكفاءته.
 .3يجب على
ِّ

 52نظام املنتجات العالجية رقم  - 69املتطلبات العامة للملصقات التعريفية على األدوية 2017
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 .4يدفع الوكيل رسوم الطلب ويودع تفاصيل الطلب املقترح إلى مجموعة تصاريح السوق التابعة إلدارة املنتجات العالجية .عند
القبول ،ترسل مجموعة تصاريح السوق رسالة تخطيط إلى مقدم الطلب تحدد املواعيد املتوقعة ملراحل العملية التنظيمية ،وتاريخ
إيداع ملف تقييم الدواء ،وأية معلومات أخرى ذات صلة.
املرحلة الثانية :تقديم امللف إلى إدارة املنتجات العالجية
 .1يتم تجميع جميع الوثائق املتعلقة بتقييم املنتج الصيدالني في ملف في الوثيقة الفنية املوحدة وتقديمها إلى إدارة املنتجات العالجية.
 .2وتدفع جميع رسوم التقييم زادت الصلة في هذه املرحلة.
 .3وستقوم مجموعة تصاريح السوق التابع إلدارة املنتجات العالجية بإبالغ مقدم الطلب بما إذا كان الطلب قد اعتبر فعاال ومقبوال
للتقييم أو أعتبر "غير فعال".
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
مالحظة :وملزيد من املعلومات عن متطلبات إعداد ملف التقييمُ ،يرجى من
ِّ
https://www.tga.gov.au/therapeutic-goods-orders
عملية تسجيل املنتجات الصيدالنية

1
املصدرالسعودي
ينفذ
ِّ
املتطلبات الالزمة

2

3

تقديم الوثائق إلى إدارة
املنتجات العالجية

مراجعة فنية للوثائق

✓

4
تسجيل الدواء في سجل املنتجات العالجية
األسترالي
= مراحل اإلجراءات
املرحلة الثالثة :مراجعة فنية للوثائق
الشكل  :14عملية تسجيل املنتجات الصيدالنية في أستراليا
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 .1ويقوم مسؤولون من مجموعة تصاريح السوق ومكتب األدلة العلمية بتقييم امللف املقدم ويتم إعداد تقارير التقييم املرحلة األولى
من قبل خبراء تقييم برامج الجودة والبرامج السريرية وغير السريرية وإدارة املخاطر.
 .2قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من املعلومات أثناء مرحلة التقييم األولى ،ويتم إرسال طلب موحد وفقا للبند  31إلى الطلب بشأن
ذلك .وسيتعين على مقدم الطلب االستجابة إلى طلب الحصول على مزيد من املعلومات ضمن الحدود الزمنية املقررة ،وفقا لرسالة
التخطيط .وبعد ذلك يخضع الطلب للمرحلة الثانية من التقييم
 .3يتم مراجعة امللف بشكل نهائي من قبل لجنة استشارية للخبراء تتألف من أفراد من اللجنة االستشارية لألدوية .ويمكن طلب املزيد
من التعديالت من مقدم الطلب وينبغي معالجتها ضمن األطر الزمنية املحددة.
املرحلة الخامسة :تسجيل الدواء في سجل املنتجات العالجية األسترالي
وبعد إجراء تقييم ناجح من قبل اللجنة االستشارية للخبراء ،يتم إبالغ مقدم الطلب بالقرار اإليجابي ويتم تسجيل املنتج في سجل
املنتجات العالجية األسترالي.
10.4.2

الوثائق الرئيسية املطلوبة

للحصول على معلومات تفصيلية عن الوثائق الالزمة الستخراج تصريح طرح املنتجات الصيدالنية في السوق األستراليُ ،يرجى من
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه:
ِّ
https://www.tga.gov.au/therapeutic-goods-orders
10.4.3

وقت االنتظار53

تستغرق عملية التسجيل في املتوسط حوالي  330يوم تقويمي.
10.4.4

التكاليف املشمولة

تختلف التكاليف التي ينطوي عليها تسجيل منتج صيدالني بحسب طبيعته العالجية ويرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد
أدناه للحصول على بيانات تفصيلية لجميع التكاليف ذات الصلة:
https://www.tga.gov.au/schedule-fees-and-charges
 11متطلبات التعبئة والتغليف ووضع امللصقات – أستراليا

11.1
11.1.1

صناعة األغذية
الجهة التنظيمية للصناعة

وزارة الزراعة واملوارد املائية هي الجهة التنظيمية الحالية لوضع امللصقات التعريفية بالنسبة لصناعة األغذية .وتضع هيئة سالمة
األغذية األسترالية النيوزلندية معايير وضع امللصقات التعريفية املتعلقة باألغذية.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيميةُ ،يرجى من
ِّ
http://www.agriculture.gov.au/

 53فارماوت

43

11.1.2

متطلبات وضع امللصقات التعريفية54

متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية مبينة في الجدول  15أدناه:
الجدول  :15متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية في أستراليا
رقم مسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفئة
اسم املنتج الغذائي
معرف التشغيلة
اسم وعنوان الشركة املوردة
البيانات االستشارية وبيانات التحذيرات والبيانات
قائمة املكونات
معلومات وضع التاريخ
شروط التخزين وتعليمات االستخدام
املعلومات املتعلقة بالتغذية والصحة واالدعاءات
ذات الصلة
املعلومات الغذائية

مطلوب تقديم املعلومات على

يجب أن تكون امللصقات التعريفية باللغة اإلنجليزية

 11.2صناعة األدوية
11.2.1

الجهة التنظيمية للصناعة

تنظم صناعة األدوية إدارة املنتجات العالجية التابعة لوزارة الصحة.
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه:
وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيميةُ ،يرجى من
ِّ
https://www.tga.gov.au/
وتنظم أنظمة املنتجات العالجية رقم  69و  92متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الصيدالنية.
11.2.2

متطلبات وضع امللصقات التعريفية55

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

 54قانون معايير األغذية األسترالية والنيوزلندية -املعيار  - 1.2.1متطلبات الحصول على امللصقات التعريفية أو تقديم املعلومات األخرى
Therapeutic Goods Order No. 69 – General Requirements for Labels for Medicines 2017 55
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الجدول  :16متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الصيدالنية
رقم
مسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

اسم املنتج
أسماء جميع املكونات النشطة في البضائع
كمية أو حجم جميع املكونات النشطة في البضائع
اسم املستورد بالكامل وعنوانه
دواعي االستعمال /الجرعة
كمية البضائع
اآلثار الجانبية والتحذيرات (إن وجدت)
رقم التشغيلة وتاريخ الصالحية
ظروف التخزين
رقم السجل األسترالي للسلع العالجية

11.3

صناعة مستحضرات التجميل

11.3.1

مطلوب تقديم املعلومات على

الفئة

يجب أن تكون امللصقات التعريفية باللغة اإلنجليزية

الجهة التنظيمية للصناعة

تنظم لجنة املنافسة واملستهلك األسترالية وضع امللصقات التعريفية على منتجات مستحضرات التجميل .وملزيد من املعلومات عن لجنة
ّ
املصدرين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:
املنافسة واملستهلك األستراليةُ ،يرجى من
ِّ
https://www.productsafety.gov.au/
11.3.2

متطلبات وضع امللصقات التعريفية56

متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات مستحضرات التجميل مبينة في الجدول  17أدناه:
الجدول  :17متطلبات وضع امللصقات التعريفية على منتجات مستحضرات التجميل

رقم مسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8

الفئة
اسم املنتج
أسماء جميع املكونات النشطة في البضائع
كمية أو حجم جميع املكونات النشطة في
البضائع
اسم املستورد بالكامل وعنوانه
دواعي االستعمال /الجرعة
اسم وعنوان شركة التصنيع
اآلثار الجانبية والتحذيرات (إن وجدت)
تاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية

 56لجنة املنافسة و املستهلك األسترالية

45

مطلوب تقديم املعلومات على

يجب أن تكون امللصقات التعريفية باللغة اإلنجليزية

 املراجع12
الروابط

الرقم
املتسلسل

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

1

https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/australia/business-practices
https://www.todaytranslations.com/doing-business-in-australia

2

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
https://www.export.gov/article?id=Australia-banking-systems
https://www.rba.gov.au/fin-stability/reg-framework/overview.html
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/australia/legal-environment
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