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 إخالء مسؤولية

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

، وأصحاب املصلحةالعالم. إن الغرض من هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها، ومتطلبات الوثائق، 

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

ي هذه ناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا الدليل. وبشكل عام، فإن املعلومات املبّينة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد ف

درين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث عن إجراءات وعمليات االستيراد الدولة. كما نشجع املص

 ومتطلباته. 
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  1ملحة عن بيئة العمل 1

 2سهولة ممارسة أنشطة األعمال 1.1

بعد املائة في سهولة ممارسة أنشطة األعمال من بين دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة األعمال  واألربعيناحتلت باكستان املركز الرابع 

  :أدناه 1الجدول ند هذا التصنيف إلى عدة معايير أساسية موضحة في الصادر عن البنك الدولي. ويست

 سهولة ممارسة أنشطة األعمال :1الجدول 

 2017مرتبة سهولة ممارسة أنشطة األعمال لسنة  املوضوعات

 141 بدء النشاط التجاري 

 150 خيص البناءاستخراج ترا

 170 الحصول على الكهرباء

 169 تسجيل امللكية

 82 الحصول على االئتمان

 27 حماية املستثمرين األقلية

 156 دفع الضرائب

 172 التجارة عبر الحدود

 157 إنفاذ العقود

 85 تسوية حاالت اإلعسار

 

 بيئة العمل 1.2

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

ممارسة أنشطة األعمال، يجب على املصّدرين السعوديين فهم االختالفات الثقافية الهامة بين اململكة العربية السعودية وباكستان، ويجب 

 عليهم أيًضا وضع استراتيجية الستيعاب تلك االختالفات.

عمال في اللغة اإلنجليزية واللغة األوردية هما اللغتان الرسميتان للتواصل في باكستان، إال أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية إلجراء األ  

 باكستان.

ركاء تجاريين محتملين ثقافة العمل في باكستان مبينة إلى حد كبير على تكوين املعارف وبناء الثقة، وبعدها سيتم تقديم املصدرين السعوديين لش

عن طريق شخص مشترك محل ثقة. يجب تحديد موعد مسبق لالجتماعات الشخصية عبر البريد اإللكتروني قبل مدة من ثالثة إلى أربعة 

ر قصير املدة. عمال بناًء على إشعاأل حدد، فمن الشائع تغيير مواعيد ااملأسابيع. وُينصح املصدرون السعوديون بإعادة تأكيد املوعد قبل التاريخ 

ي يتوقع الباكستانيون من شركاء العمل االنضباط في مواعيد اجتماعات العمل، إال أنه من العادي لهم أن يصلوا متأخرين. ينصح بارتداء الز 

 الرسمي في اجتماعات الشركات. 

                                                           
  اململكة املتحدة -أدلة ممارسة أنشطة األعمال 1
  2017تقرير ممارسة أنشطة األعمال، البنك الدولي  2
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يتم تبادل بطاقات العمل خالل االجتماعات. يتم  . وفي الغالبباليد مع االبتسامة املصافحةهي  للتحية في اجتماعات العمل والطريقة الشائعة

ا باسم العائلة، إلى أن يطلبوا غير ذلك. وغالًبا، تكون عملية اتخاذ القرار في با
ً
كستان بطيئة، التحدث إلى الشركاء املحتملين باسمهم األول ملحوق

 وينصح املصدرون السعوديون بعدم استعجال املفاوضات. 

 3ساعات العمل 1.3

ت العمل في باكستان عن اململكة العربية السعودية، إذ يجري العمل في األنشطة املختلفة في تواريخ وأوقات متباينة حسبما هو تختلف ساعا

التجاري قبل تحديد موعد  . وتنصح هيئة تنمية الصادرات السعودية املصّدرين بمراجعة أوقات العمل مع الشريك2الجدول مبين أدناه في 

 رحلة العمل. 

 باكستان -ساعات العمل  :2الجدول 

 ساعات العمل أيام العمل

 مساءً  5:30صباًحا إلى  9 ثنين إلى الجمعةالمن ا

لى يوم الخميس، ومن ثنين إالمساًء، من يوم ا 3صباًحا إلى الساعة  8وتفتح املكاتب الحكومية أبوابها للعمل من الساعة  •

 أيام السبت. 2:00إلى الساعة  8:00مساًء أيام الجمعة، ومن الساعة  12:30صباًحا إلى الساعة  8:00الساعة 

مساًء مع تخفيض  5صباًحا إلى الساعة  9ثنين إلى يوم الخميس من الساعة التعمل البنوك الخاصة في باكستان من يوم ا  •

 .ساعات العمل أيام الجمعة والسبت

 

  4املتطلبات الالزمة من املواطنين السعوديين للدخول إلى باكستان  1.4

يتعين على أي مصدر سعودي ينوي زيارة شركائه التجاريين في باكستان الحصول على تأشيرة قبل السفر. وملزيد من املعلومات عن املستندات 

 عوديون بزيارة الرابط املوضح أدناه:املطلوبة للتأشيرة، والتكاليف، ونماذج الطلبات، ُينصح املصدرون الس

visa.com/Common/TVSVisaInstructions.aspx?citizenshipid=sa&countryid=pk&residenceid=us&partnerihttps://pakistan.tra

 d=ta&glid=aus&travelertypeid=BU 

 

 جهات االتصال الهامة للمواطنين السعوديين في باكستان 1.5

باكستان. وتبدأ عاصمة  بادأسالم إمقرها في مدينة ية، و أول جهة اتصال للمواطنين السعوديين في باكستان هي سفارة اململكة العربية السعود

ويمكن  باكستان،مساًء، وتقدم السفارة خدمات الدعم واإلرشاد للمواطنين السعوديين في  4صباًحا إلى  9ساعات العمل في السفارة من 

 االتصال بها حال واجهت املصدر السعودي أي مشاكل. 

 رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:وملزيد من املعلومات، ُيرجى من املصّد  

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

 ملوجود على الرابط أدناه:إن كان لدى املصدرين السعوديين أي استفسار، يمكنهم تعبئة النموذج ا

 on.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa/sites/pakistan/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMissi 

 

                                                           
 سانتاندر تريد3 
   باكستان ترافيسا 4

https://pakistan.travisa.com/Common/TVSVisaInstructions.aspx?citizenshipid=sa&amp;amp;countryid=pk&amp;amp;residenceid=us&amp;amp;partnerid=ta&amp;amp;glid=aus&amp;amp;travelertypeid=BU
https://pakistan.travisa.com/Common/TVSVisaInstructions.aspx?citizenshipid=sa&amp;amp;countryid=pk&amp;amp;residenceid=us&amp;amp;partnerid=ta&amp;amp;glid=aus&amp;amp;travelertypeid=BU
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/pakistan/EN/Pages/default.aspx
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/pakistan/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx
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  5البيئة املالية 1.6

 مصرف دولة باكستان مسؤولية تنظيم البنوك املحلية واألجنبية العاملة في باكستان واإلشراف عليها. وحالًيا، يوجد في البلد  يتولى

ا مدرًجا، و 41
ً
 مؤسسات تمويل تطويرية ومصرفان تمويليان صغيران.  6مصرف

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:وملزيد من املعلومات عن املصارف في باكس  تان، ُيرجى من املصّد 

 http://www.sbp.org.pk/ecib/members.htm 

 تجددة والقابلة للتحويل ال تقبل تستلزم جميع الواردات القادمة إلى باكستان الحصول على خطاب اعتماد. ويرجى العلم أن خطابات االعتماد امل

صرف دولة في باكستان. ويمكن الدفع للمستفيد في خطاب االعتماد في بلد املنشأ أو بلد شحن البضائع، وسيتم التأكد من وجود طرق بديلة للدفع مع م

 باكستان. 

 

  6البيئة القانونية 1.7

و األردية. واملحكمة العليا الباكستانية هي أعلى جهة قضائية في البلد، ويتألف يمكن صياغة عقود األعمال التجارية بأي من اللغتين اإلنجليزية أ

 النظام القضائي في باكستان من درجتي محاكم:

 املحكمة العليا الباكستانية، ومحكمة الشريعة االتحادية، وخمس محاكم عليا )محكمة عليا لكل إقليم ومحكمة عليا  الدرجة العليا:

 الم أباد( في إقليم العاصمة إس

 املحاكم اإلقليمية ومحاكم الجلسات، واملحاكم الجنائية، وهيئات املحاكم الخاصة الدرجة األولى:

 أي نزاعات أو معامالت تجارية تثار بين طرفين ترفع أوال لدى محاكم الدرجة األولى، ثم تحال إلى محاكم الدرجة العليا عند االستئناف 

 أو التظلم. 

ر   ين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن مكاتب املحاماة واملحامين في باكستان:وُيرجى من املصّد 

 der.htmlprovi-service-http://www.globaltrade.net/Pakistan/Legal/expert 

، احتلت باكستان املركز السابع والخمسين بعد املائة في إنفاذ العقود حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك 2017وفي عام 

قد تكون  % من مبلغ املطالبة )أي18.1يوًما مع تكلفة نسبتها  1,096الدولي. قد يستغرق حل أي نزاع تجاري أمام محاكم باكستان مدة تصل إلى 

 .7ريال سعودي( 100,000ريال سعودي إذا كان مبلغ املطالبة  18,100التكلفة 

طبق إجراءات التحكيم في باكستان وفًقا للقوانين واللوائح املنصوص عليها في قانون التحكيم لسنة 
ُ
 وقانون املصادقة والتنفيذ 1940ت

  .2011)اتفاقيات التحكيم وقرارات التحكيم األجنبية( لسنة 

 

                                                           
  الدليل التجاري الدولي لصادرات الواليات املتحدة 5
  املحكمة العليا الباكستانية 6
  2017دولي تقرير ممارسة أنشطة األعمال، البنك ال 7

http://www.sbp.org.pk/ecib/members.htm
http://www.globaltrade.net/Pakistan/Legal/expert-service-provider.html
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  قواعد املنشأ 2

  8قواعد املنشأ بين باكستان والسعودية 2.1

عد إلى تشير قواعد املنشأ إلى القواعد الخاصة التي تطبقها أحد الدول لتحديد منشأ البضائع بغرض التجارة العاملية، وغالًبا تستند تلك القوا

في الوقت  وغير التفضيلية لتحديد منشأ البضائع املستوردة.اتفاقيات دولية أو تشريعات محلية. وتطبق باكستان قواعد املنشأ التفضيلية 

ذلك الحالي، ال توجد أي اتفاقيات تجارة ثنائية بين اململكة العربية السعودية وباكستان )بما في ذلك باقي دول مجلس التعاون الخليجي(، ول

 اكستان. تطبق قواعد املنشأ غير التفضيلية على واردات اململكة العربية السعودية في ب

تخطط باكستان لتوقيع اتفاقية ثنائية مع مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان: اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان ودول مجلس  مالحظة:

 ولكن موعد املصادقة على االتفاقية غير معلوم. 9التعاون الخليجي،

 باكستان -قواعد املنشأ غير التفضيلية 2.1.1

ير التفضيلية على البضائع املستوردة من السعودية، ولقد ورد املعيار املطبق لتحديد منشأ البضائع غير تطبق باكستان قواعد املنشأ غ

 (.GATTالتفضيلية في بند قواعد املنشأ من االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة )

 ثمة معياران رئيسيان في باكستان لتحديد منشأ املنتجات، وهما: .1

نتجة بالكامل": يعد أي منتج أنه "منتًجا بالكامل" داخل البلد إذا كان منشأه هذا البلد وكانت جميع مبدأ "املنتجات امل (أ

تم الحصول عليها بالكامل من  أواملواد املستخدمة في إنتاجه من داخل البلد نفسه. والبضائع التي تعتبر منتجة بالكامل/

  دولة مصدرة هي:

 د؛ البل فيحصودة املزراعية النتجات امل (1

 الحيوانات املولودة والتي تم تربيتها داخل البلد؛  (2

 املنتجات التي تم الحصول عليها من حيوانات حية داخل البلد؛  (3

 املنتجات التي تم الحصول عليها من خالل الصيد البري أو صيد السمك داخل البلد؛  (4

 البلد:داخل من البحار واألنهار والبحيرات  عبر سفينة املنتجات التي تم الحصول عليها (5

 (؛5املنتجات املنتجة على سفن من العناصر املبينة في الفقرة ) (6

 تم الحصول عليها من التربة أو من باطن األرض؛ التي عدنيةاملنتجات امل (7

 الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات صناعية داخل البلد؛  (8

 البضائع املنتجة داخل البلد فقط، أو من واحد أو إثنين مما يلي:  (9

 ( أعاله؛4( إلى )1ملنتجات املشار إليها في الفقرات الفرعية من )ا (10

مبدأ "التحويل الجوهري": البضائع التي تمر بتحويل لتصبح منتًجا جديًدا أو مختلًفا باسم مميز تخضع ملبدأ التحويل  (ب

  الجوهري. ويمكن اعتبار أن البضائع قد جرى لها تحويل جوهري في حال استوفت القواعد التالية:

 قاعد القيمة املضافة (1

 التغير في تصنيف التعرفة الجمركية  (2

                                                           
 غرفة تجارة وصناعة اسالم أباد 8
  مركز التكامل اإلقليمي اآلسيوي  9
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 قاعدة املعالجة الخاصة، وهي الحد األدنى من التحويل الالزم لتصنيف أي منتج على أنه محلي املنشأ. (3

 يجب تقديم الوثائق للجمارك إلثبات منشأ البضائع املستوردة.  .2

صادق شهادة املنشأ على منشأ املنتج املستورد، وتك .3
ُ
 مل متطلبات الوثائق املذكورة في اتفاقية التجارة الثنائية.ت

 يمكن للمصدر السعودي الحصول على شهادة املنشأ من وزارة التجارة واالستثمار في السعودية. .4

ط للحصول على نموذج الطلب وملزيد من املعلومات عن إجراءات الحصول على شهادة املنشأ، يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الراب

 املوضح أدناه:

e%20(Gehttps://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificat

 neral%20Form).pdf 

 القيود التجارية 3

 10القيود التجارية في باكستان 3.1

دون في الغالب، توجه الدول التي تمارس أنشطة التجارة مع بعضها قيوًدا تجارية؛ وتشمل هذه القيود قيوًدا جمركية وقيوًدا غير جمركية. وتج

 صدرين السعوديين:في البنود التالية بيان القيود التجارية التي قد تواجه امل

 القيود الجمركية 3.1.1

 11الرسوم الجمركية األساسية 3.1.1.1

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

ن في منظمة تاالعربية السعودية، وكلتاهما عضو  تان واململكة، ففي ظل غياب اتفاقية تجارة ثنائية بين باكس1.1البند وحسبما هو وارد في  •

 التجارة العاملية، تطبق تعرفة الدول األولى بالرعاية على الواردات السعودية القادمة إلى باكستان.

 ( للبضائع املستوردة حسب القيمة.C.I.Fتحسب الرسوم الجمركية على أساس قيمة التكلفة والتأمين والشحن ) •

الجمركية في باكستان، وقد يزيد هذا املعدل أو ينقص حسب نوع  % حسب التعرفة14.3دل الحالي لتعرفة الدول األولى بالرعاية يبلغ املع •

الواردات، فعلي سبيل املثال، ال تطبق أي رسوم على بعض البضائع مثل املواد الخام، واملاكينات، واملواد الغذائية األساسية، والسلع 

 ت الصيدالنية، أو تخضع لرسوم منخفضة.الغذائية، واملنتجا

% على املنتجات شبه النهائية، 10.9% على املنتجات املعالجة في املرحلة األولى، و7.8وعالوة على ذلك، تزيد الرسوم الجمركية ابتداًء من  •

 على املنتجات مكتملة الصنع. 17.6و

رين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه •  حصول على مزيد من التفاصيل عن معدالت التعريفة الخاصة باملنتجات:لل وُيرجى من املصّد 

 17.pdf-2016-Chaper1To99-http://download1.fbr.gov.pk/Docs/201610251510131910Tarrif 

 

 12راد الرسميةرسوم االستي 3.1.1.2

 %. 15% إلى 5صنًفا، وتتراوح معدالت الرسوم من  565تفرض الهيئة االتحادية للضرائب رسوم استيراد رسمية على  •

                                                           
  الدليل التجاري الدولي لصادرات الواليات املتحدة 10
 ، منظمة التجارة العاملية1520مراجعة السياسة التجارية في باكستان  11
  ضرائب باكستان 12

https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(General%20Form).pdf
https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(General%20Form).pdf
http://download1.fbr.gov.pk/Docs/201610251510131910Tarrif-Chaper1To99-2016-17.pdf
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 ومعدات االتصاالت.  املحمولة لهواتفتتضمن البضائع املفروض عليها رسوم استيراد رسمية ا •

رين السعوديين زيارة ا •  لرابط املوضح أدناه:وملزيد من املعلومات، ُيرجى من املصّد 

-imported-565-on-imposedincreased-percent-15-5-ranging-duty-http://www.pkrevenue.com/customs/regulatory

 /items 

 13ضريبة البضائع والخدمات/ ضريبة املبيعات/ ضريبة القيمة املضافة 3.1.1.3

، تفرض حكومة باكستان ضريبة مبيعات/ ضريبة قيمة مضافة على معظم البضائع والخدمات 1990وفًقا لقانون ضريبة املبيعات لسنة  •

 في باكستان )منتجة محلًيا/ مستوردة(.

  14% من قيمة التوريدات.17سط وبصفة عامة، تفرض ضريبة القيمة املضافة بمتو  •

 بعض البضائع معفاة من ضريبة القيمة املضافة مثل برمجيات الحاسب اآللي وأعالف الدواجن والدواء.  •

رين السعوديي • ن وملزيد من املعلومات عن القائمة الكاملة للمنتجات املعفاة من ضريبة املبيعات/ ضريبة القيمة املضافة، ُيرجى من املصّد 

 ابط املوضح أدناه:زيارة الر 

 http://files.tron.pk/6th.pdf 

  15الضريبة االنتقائية االتحادية الخاصة 3.1.1.4

 % على جميع البضائع املنتجة محلًيا أو املستوردة.1تفرض الحكومة االتحادية في باكستان ضريبة انتقائية اتحادية خاصة بنسبة  •

بعض البضائع للضريبة االنتقائية االتحادية الخاصة مثل املنتجات الغذائية والجرارات وبعض املركبات وأدوات تجميع  وال تخضع •

 املركبات.

رين السعوديين زيارة  • وملزيد من املعلومات عن البضائع والخدمات املعفاة من الضريبة االنتقائية االتحادية الخاصة، ُيرجى من املصّد 

 أدناه:الرابط املوضح 

 http://download1.fbr.gov.pk/sros/FederalExciseSROs/2007/2007sro655.pdf 

 

 

 16الضريبة االنتقائية 3.1.1.5

فرض على استيراد بعض البضائع •
ُ
التي تعتبر غير ضرورية وضارة بالصحة العامة والبيئة إلى  الضريبة االنتقائية هي ضريبة غير مباشرة ت

 واملنتجات البترولية.غ باكستان، وتشمل البضائع الخاضعة للضريبة االنتقائية التب

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه: •  وملزيد من املعلومات، يمكن للمصّد 

 http://www.fbr.gov.pk/SROs/Federal%20Excise/1 

 

                                                           
 حكومة باكستان -الهيئة االتحادية للضرائب 13
 ، منظمة التجارة العاملية2015مراجعة السياسة التجارية في باكستان  14
  ، منظمة التجارة العاملية2015ياسة التجارية في باكستان مراجعة الس 15
 ، منظمة التجارة العاملية2015مراجعة السياسة التجارية في باكستان  16

http://www.pkrevenue.com/customs/regulatory-duty-ranging-5-15-percent-imposedincreased-on-565-imported-items/
http://www.pkrevenue.com/customs/regulatory-duty-ranging-5-15-percent-imposedincreased-on-565-imported-items/
http://files.tron.pk/6th.pdf
http://download1.fbr.gov.pk/sros/FederalExciseSROs/2007/2007sro655.pdf
http://www.fbr.gov.pk/SROs/Federal%20Excise/1
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 17الرسوم التعويضية 3.1.1.6

تستفيد بعض البضائع املستوردة إلى باكستان من اإلعانات التي تحصل عليها بطريق الدعم املالي الحكومي األجنبي )على سبيل املثال؛  •

ال تسببت هذه اإلجراءات في تضرر االنتاج املحلي لبضائع مماثلة، يمكن واملنح(. وفي ح ،الحوافز الضريبية، والقروض بأسعار تفضيلية

 البدء في تحقيقات اإلعانات التشجيعية.

دعاءات اإلعانات التشجيعية، والضرر الذي اهيئة التعرفة الجمركية القومية في باكستان هي الهيئة املختصة بمباشرة التحقيقات بشأن  •

 يلحقه ذلك بالصناعة املحلية.

ر الهيئة االستئنافية أي استئناف مقدم ضد القرارات املتعلقة بمسائل اإلعانات التشجيعية ويمكن استئنافها بعد ذلك أمام محكمة تنظ •

 الدرجة الثانية أو املحكمة العليا.

 ل.من هذا الدلي 4.1.1ويوجد املزيد من املعلومات في هذا الشأن في البند  •

 رسوم مكافحة اإلغراق 3.1.1.7

فرض رسوم مكافحة اإلغراق عند استيراد البضائع إلى باكستان بأسعار أقل من القيمة السوقية في دولة التصدير والذي من شأنه أن  •
ُ
ت

  يلحق ضرًرا باملنتجين الباكستانيين املحليين ممن ينتجون بضائع مماثلة أو تنافسية.

دعاءات اإلغراق والضرر الذي يلحقه ذلك اباكستان هي الهيئة املختصة بمباشرة التحقيقات بشأن هيئة التعرفة الجمركية القومية في  •

 بالصناعة املحلية.

 من هذا الدليل.  4.1.1ويوجد املزيد من املعلومات في هذا الشأن في البند   •

 18رسوم الحماية 3.1.1.8

طبق رسوم الحماية كإجراء طار  •
ُ
 ئ عندما تؤثر زيادة استيراد نوع معين من البضائع على الصناعة املحلية للبضائع املماثلة ت

 في باكستان. 

 هيئة التعرفة الجمركية القومية في باكستان هي الهيئة املختصة بمباشرة التحقيقات بشأن إجراءات الحماية. •

 من هذا الدليل.  4.1.1هذا الشأن في البند بويوجد املزيد من املعلومات  •

 القيود غير الجمركية 3.1.2

  19والقيود والترخيص موانع االستيراد 3.1.2.1

يحظر استيراد بعض املنتجات ألسباب تتعلق بالصحة، والسالمة، واألمن، واألخالق، والبيئة، بينما تخضع منتجات أخرى إلجراءات  •

 تنظيمية.

ع االستيراد أو قيود االستيراد في امللحق أ وامللحق ب على التوالي من قرار سياسة االستيراد الصادر عن ُيعلن عن البضائع الخاضعة ملوان •

 الحكومة االتحادية.

وتشمل الواردات املحظورة املواد الكيماوية الخطيرة واإلطارات املجددة. وملزيد من املعلومات عن القائمة الكاملة لألصناف املحظورة،  •

 (. 11رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه )الصفحة ُيرجى من املصّد  

                                                           
  ، منظمة التجارة العاملية2015مراجعة السياسة التجارية في باكستان  17
 ، منظمة التجارة العاملية2015مراجعة السياسة التجارية في باكستان  18
 جمعية الوكالء الجمركيين في كراتش ي 19
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 content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf-http://kcaa.pk/wp 

ديم ما يثبت استيفاء جميع املتطلبات )الحصول على املوافقة ُيسمح بدخول األصناف املفروض قيود على استيرادها إلى باكستان بعد تق •

 املسبقة أو التخليص من الهيئات التنظيمية املعنية وااللتزام باملعايير املحلية(. 

ت عن تطبق قيود االستيراد على بعض املنتجات مثل األغذية واملنتجات الغذائية واملنتجات الصيدالنية ومواد البناء، وملزيد من املعلوما •

القائمة الكاملة لألصناف املفروض قيود على استيرادها والشروط الخاصة بها، ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه 

 (:132والصفحة  18ولصقه في متصفح الويب )الصفحة 

 content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf-caa.pk/wphttp://k 

 20املعايير 3.1.2.2

وتتبع وزارة العلوم  1996تنظم هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية عملية وضع املعايير في باكستان، وقد أنشأت هذه الهيئة سنة  •

 والتكنولوجيا. 

 يير املحلية وتطورها بالتعاون مع جهة من جهاتها اإلحدى عشر ولجانها تعتمد هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية املعا •

  الفنية املعنية.

 وهذه الهيئة عضو في الهيئات الدولية التالية:  •

o املنظمة الدولية للمعايير 

o  الدولية  ةالكهرو تقنياللجنة 

o املنظمة الدولية للمقاييس القانونية 

معياًرا محلًيا،  8,857معياًرا من معايير املنظمة الدولية للمعايير، ووضعت  22,070اكستانية اعتمدت هيئة مراقبة الجودة واملعايير الب •

 وهي جهة االستعالم املحلية التفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن القيود الفنية على التجارة.

بضائع الخاضعة للمعايير اإللزامية على شهادة املنتج تتنوع املعايير في باكستان بين معايير اختيارية وأخرى إلزامية، ويتعين أن تحصل ال •

 قبل دخولها للسوق املحلي لالستهالك. 

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه: •  وملزيد من املعلومات عن هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية، ُيرجى من املصّد 

 http://www.psqca.com.pk/psqca.html 

 21االعتماد وتقييم املطابقة 3.1.2.3

منتًجا على أنها "منتجات إلزامية" أو أنها منتجات يجب أن تلتزم باملعايير  109اعتمدت هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية  •

نتجات املتعلقة باألسمنت. تم بيان ذلك في قرار سياسة الباكستانية في مرحلة االستيراد، مثل عصائر الفواكه وأغذية األطفال وامل

 ؛ ولالطالع على القائمة الكاملة، ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب:2016االستيراد لسنة 

content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf-kcaa.pk/wp//http: ( 135  )الصفحة  

يتعين تسجيل هذه املنتجات اإللزامية في مرحلة االستيراد وفًقا لبرنامج ترخيص عالمة االعتماد اإللزامي في باكستان، ويتعين كذلك أن  •

 تانية لضمان االلتزام. يكون املصدرون مسجلين لدى هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكس

                                                           
 هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية 20
  ستانيةهيئة مراقبة الجودة واملعايير الباك 21

http://kcaa.pk/wp-content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf
http://kcaa.pk/wp-content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf
http://www.psqca.com.pk/psqca.html
http://kcaa.pk/wp-content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf
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 يوفر مركز مراقبة الجودة التابع لهيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية معامل اختبار متعددة الوظائف لتقييم مطابقة  •

 تلك املنتجات. 

 لدليل.من هذا ا 10يوجد مزيد من املعلومات في هذا الشأن في البند  •

 االعتماد 3.1.2.4

يعمل مجلس االعتماد الوطني الباكستاني تحت الرقابة اإلدارية لوزارة العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة االعتماد الوطنية ملعامل  •

 االختبارات وغيرها من مرافق تقييم املطابقة.

عتماد الدولي ومنظمة اعتماد معامل االختبار في انضم مجلس االعتماد الوطني الباكستاني التفاقيات االعتماد االختياري مثل منتدى اال  •

 آسيا واملحيط الهادي.

ولذلك، فإن املصدرين السعوديين املطلوب منهم الحصول على شهادات تقييم املطابقة قبل تصدير بضائع معينة إلى باكستان )حسبما  •

يمكنهم الحصول عليها من معامل االختبار واملعايرة املحلية املعترف بها لدى منظمة اعتماد معامل االختبار  (3.1.2.1هو مذكور في البند 

 في آسيا واملحيط الهادي. 

 ملزيد من املعلومات عن جهات تقييم املطابقة الوطنية املعتمدة ومرافق االختبار، يرجى زيارة الرابط املوضح أدناه: •

 /http://pnac.org.pk 

 22وضع امللصقات التعريفية 3.1.2.5

طبق باكستان سياسة تنظيمية موحدة لوضع امللصقات التعريفية. •
ُ
 ال ت

إال أن كل هيئة حكومية معنية تضع متطلبات وضع امللصقات التعريفية لصناعات معينة أو قطاعات معينة. فعلي سبيل املثال، تضع   •

 بات وضع امللصقات التعريفية ملبيدات الحشرات واملنتجات الصالحة لألكل. وزارة الزراعة متطل

 من هذا الدليل. 11يمكن االطالع على مزيد من املعلومات في هذا الشأن في البند  •

 23متطلبات الصحة والصحة النباتية 3.1.2.6

ة النباتية قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية، والحيوانات واملنتجات الحيوانية واألغذية يتعين االمتثال ملتطلبات الصحة والصح •

 إلى باكستان. 

الهيئة الوطنية لفحص صحة الحيوانات والنباتات التابعة لوزارة األمن الغذائي الوطني والبحث، هي سلطة اإلخطار ونقطة االستعالم  •

 تجارة العاملية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية.املعينة بموجب اتفاقية منظمة ال

 .2012لم يتم اعتماد الهيئة الوطنية لفحص صحة الحيوانات والنباتات قانونًيا إلى اآلن، وقد تم تعليق اعتمادها منذ  مالحظة:

مسؤولية اإلشراف على استيراد  يحيوان، وإدارة الحجر الصحي اليوفي الوقت الحالي، تتولى إدارة الجمارك وحماية النباتات والحجر الصح •

 املواد الغذائية واملنتجات الغذائية إلى باكستان.

ملزيد من املعلومات عن الهيئات املنظمة لتدابير أمن وسالمة املواد الغذائية في باكستان، ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط  •

 املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب:

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf   (3.5)الجدول  

                                                           
  ، منظمة التجارة العاملية2015مراجعة السياسة التجارية في باكستان  22
  ، منظمة التجارة العاملية2015مراجعة السياسة التجارية في باكستان  23

http://pnac.org.pk/
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
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 سبل االنتصاف التجارية 4

   24أثر ذلك على املصدرين السعوديين سبل االنتصاف التجارية لدولة باكستان 4.1

حكومة باكستان اتخاذ إجراء انتصافي ضد الصادرات التي قد تلحق ضرًرا مادًيا بالصناعة  سبل االنتصاف التجارية هي أدوات تسهل على

 املحلية، ويمكن فرض سبل االنتصاف التجارية التالية على املصدرين السعوديين في حاالت مماثلة.

  إجراءات مكافحة اإلغراق 4.1.1

 ق من إجراءات مكافحة اإلغراق وتطبيقها في باكستان. على إطار تشريعي للتحق 2015ينص قانون رسوم مكافحة اإلغراق لسنة  •

، فإن لجنة التعرفة الجمركية الوطنية هي جهة التحقيق الرئيسية املعينة 2015ووفًقا لقانون لجنة التعرفة الجمركية الوطنية لسنة  •

 لتنفيذ جميع التحقيقات التجارية التخاذ إجراءات وقائية.

نية أي تحقيق بعد تقديم طلب خطي نيابة عن الصناعة املحلية، وفي حاالت خاصة، يجوز للجنة بدء تبدأ لجنة التعرفة الجمركية الوط •

 التحقيق من تلقاء نفسها.

ستطبق لجنة التعرفة الجمركية الوطنية إجراءات مكافحة اإلغراق إذا تبين لها أن املنتج محل التحقيق تم تصديره إلى باكستان بسعر  •

 " في بلد املنشأ، مما من شأنه أن يلحق ضرًرا باملنتجين الباكستانيين ممن ينتجون بضائع مماثلة أو منافسة.أقل من "القيمة الطبيعية

 أشهر.  4يجوز تطبيق رسوم مكافحة اإلغراق بشكل مؤقت أثناء مباشرة التحقيقات ملدة ال تزيد على  •

 5رض رسوم مكافحة اإلغراق للتصدي ألي أضرار ملدة ال تزيد على ومتى تبين للجنة وجود اإلغراق والضرر وفقا ألحكام القانون، فإنها تف •

 سنوات. 

 ملزيد من املعلومات، ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب: •

 cs/lexdocs/laws/en/pk/pk106en.pdfhttp://www.wipo.int/edo 

 التعامل مع إجراءات مكافحة اإلغراق في باكستان 4.1.1.1

 قبل التصدير، يجب على املصدرين السعوديين فهم تكلفة اإلنتاج الكلية لكل منتج وسعره السوقي في اململكة العربية السعودية.  •

العربية السعودية، تنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين ولتجنب فرض أي قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة  •

 بتحديد سعر املنتجات املصدرة بسعر ال يقل عن سعر هذا املنتج و/أو تكلفة إنتاجه في اململكة العربية السعودية.

 ظاهرًيا إلثبات أن املنتجات ليست مستوردة وليست مسعرة بس •
ً
عر أقل من تكلفة إنتاج ويجب أن يكون مع املصدرين السعوديين دليال

 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.

  اإلجراءات التعويضية 4.1.2

 للتحقق من إجراءات الرسوم التعويضية وتطبيقها في باكستان.على إطار تشريعي  2015ينص قانون الرسوم التعويضية لسنة  •

جري لجنة التعرفة الجمركية الوطنية تحقيقاتها بخصوص اإلجراءات التعويضية، وتبدأ في تلك التحقيقات بعد تقديم طلب خطي من  •
ُ
ت

 ممثل عن الصناعة املحلية. 
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http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pk/pk106en.pdf
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ين لها أن اإلعانات املمنوحة ملصدر املنتج محل التحقيق في بلد املنشأ ستفرض لجنة التعرفة الجمركية الوطنية رسوًما تعويضية إذا تب •

 تضر باملنتجين املحليين في باكستان.

 أشهر. 4يجوز تطبيق الرسوم التعويضية بشكل مؤقت أثناء مباشرة التحقيقات ملدة ال تزيد على  •

 5ن، فإنها تفرض إجراءات تعويضية صارمة ملدة ال تزيد على في حال ثبت للجنة أن املنتج املدعوم محل التحقيق يضر باملنتجين املحليي •

 سنوات. 

 ملزيد من املعلومات، ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب: •

 exdocs/laws/en/pk/pk103en.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/l 

 التعامل مع اإلجراءات التعويضية في باكستان 4.1.2.1

لتجنب فرض أي قيود كّمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية، تنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين بعدم  •

 في اململكة العربية السعودية لإلنتاج والتصدير.  اتباع أساليب التسعير الطاردة للمنافسين باستخدام اإلعانات املقدمة

ويجب أيًضا أن يكون مع املصدرين السعوديين دليل ظاهري دفاعي إلثبات أنهم لم يستفيدوا من اإلعانة املقدمة من اململكة العربية  •

 السعودية لتخفيض سعر املنتجات في باكستان. 

ن بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري للحكومات األجنبية، وتقديمه وتنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديي •

 إلى من يهمه األمر فقط. 

 

 

 إجراءات الحماية  4.1.3

 على إطار تشريعي للتحقق من إجراءات الحماية وتطبيقها في باكستان.  2002ينص مرسوم إجراءات الحماية لسنة  •

بشأن إجراءات الحماية عندما تتسبب زيادة واردات منتج معين في اإلضرار باملنتجين  تبدأ لجنة التعرفة الجمركية الوطنية تحقيقاتها •

 املحليين ممن ينتجون بضائع مماثلة.

تقدم لجنة التعرفة الجمركية الوطنية توصياتها بشأن التحقيقات إلى الحكومة االتحادية والتي تصدر قراًرا بدورها عن تطبيق إجراءات  •

 ذا، لم تفرض باكستان أي إجراءات حماية.  الحماية، وإلى يومنا ه

 التعامل مع إجراءات الحماية في باكستان 4.1.3.1

قبل التصدير، يجب على املصدرين السعوديين إجراء دراسة موسعة للسوق لتوقع العرض والطلب بالنسبة للمنتجات املستوردة إلى  •

 باكستان. 

سعودية املصدرين بتقليل حجم الصادرات بحيث ال تؤثر على الصناعات وفي حال كان العرض أكثر من الطلب، تنصح هيئة الصادرات ال •

 املحلية.

ويجب أن يحتفظ املصدرون السعوديون بدليل ظاهري إلثبات أن حجم املنتجات املستوردة لن يسبب أي ضرر لتنافسية الصناعات  •

 املحلية. 

الكشف عن الدليل الظاهري للحكومات األجنبية، وتقديمه وتنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند  •

 إلى من يهمه األمر فقط. 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pk/pk103en.pdf
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 25املوانئ الرئيسية في باكستان 5

 املوانئ البحرية الرئيسية في باكستان 5.1

تخبارات موانئ رئيسية حسبما هو وارد في موقع ورلد بورت سورس وكتاب الحقائق الصادر عن وكالة االس 3موانئ في باكستان، منها  6يوجد 

أدناه. ويختص ميناء كراتش ي بمناولة معظم أعمال  1الشكل تم تحديد هذه املوانئ في كما  أدناه. 3الجدول املركزية، وتم بيان تلك املوانئ في 

 التجارة البحرية في باكستان. 

 

 

 

 

 

 معلومات عن املوانئ الرئيسية في باكستان :3الجدول 

 املوقع اإللكتروني البضائع املناولة امليناء

 ميناء كراتش ي 

الشحن الثقيل، والنفط، وحبوب 

فول الصويا، واملنتجات 

البترولية، والبقوليات، والفحم، 

 والصلب، والقطن، واألسمنت

 /http://kpt.gov.pk 

 http://www.gwadarport.gov.pk/  2018 -2017يبدأ العمل بنهاية  ميناء كوادر 

 ميناء محمد بن قاسم 

النفط، والحديد، والفحم، 

والصلب، والشحنات العامة، 

والشحنات املعبأة، والشحنات 

والبضائع السائلة،  سائبة،ال

 والبضائع املعبأة في حاويات

 /http://pqa.gov.pk 
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http://kpt.gov.pk/
http://www.gwadarport.gov.pk/
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 املطارات الرئيسية في باكستان 5.2

يسية في باكستان هيئة الطيران املدني الباكستانية هي الجهة املفوضة ملراقبة القوانين واللوائح املنظمة للنقل الجوي. مطارات الشحن الرئ

 أدناه.  2الشكل موضحة في 

 في باكستان الرئيسيةاملوانئ  :1الشكل 



 
 

 

19 

 

 املطارات الرئيسية في باكستان :2الشكل 

 الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في باكستان 5.3

  26مستودع الحاويات الداخلي )املوانئ الجافة(  5.3.1

وتتصل مباشرة بامليناء  ة داخلية متعددة الوسائط من شأنها أن تسهل حركة الشحنات البحرية إلى األسواق الداخلية،امليناء الجاف هو محط

موانئ جافة في باكستان تستخدم سكك حديد باكستان،  6البحري من خالل الطرق البرية أو السكك الحديدية. وفي الوقت الحالي، يوجد 

 قطاعموانئ جافة في باكستان مؤسسة ومدارة من قبل  4وبيشاور، وملتان، وراولبندي. ويوجد أيًضا  وتقع في الهور، وكراتش ي، وكويته،

 خاص، وتقع في سيالكوت، وفيصل أباد، والهور، وكويته. 

 

 الخدمات املقدمة في مستودعات الحاويات الداخلية 5.3.2

 مرافق تخزين ودمج البضائع •

 ديةصيانة الطرق أو ناقالت الشحن عبر السكك الحدي •

 خدمات التخليص الجمركي  •

                                                           
  شيبماج 26
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  يةاالتصال البري وعبر السكك الحديد •

  األسواق الداخلية الرئيسية وطرق النقل 5.3.3

اد، وفًقا لكتاب الحقائق الصادر عن وكالة االستخبارات املركزية، تشمل األسواق الداخلية الرئيسية في باكستان كراتش ي، والهور، وإسالم أب

 أدناه: اور، وكويته. توجد معلومات عن طريق الوصول لهذه األسواق املحلية في الجدول املوضحوفيصل أباد، وراولبندي، وبيش

 الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في باكستان :4الجدول 

 املسافة من امليناء  أقرب ميناء )بحري/ جاف(  املدن الرئيسية

 نفسهااملدينة  ميناء كراتش ي كراتش ي

 املدينة نفسها ميناء كراتش ي الجاف

 الهور 

 

 كم 1,246 ميناء كراتش ي

 كم 1,230 ميناء محمد بن قاسم

 املدينة نفسها ميناء الهور الجاف

 إسالم أباد
 كم 179 ميناء كراتش ي

 كم 163 ميناء محمد بن قاسم

 فيصل أباد

 كم 1,150 ميناء كراتش ي

 مك 1,134 ميناء محمد بن قاسم

 املدينة نفسها ميناء فيصل أباد الجاف

 راولبندي

 كم 1,484 ميناء كراتش ي

 كم 1,482 ميناء محمد بن قاسم

 املدينة نفسها ميناء راولبندي الجاف

 كم 1,363 ميناء كراتش ي بيشاور 

 كم 1,347 ميناء محمد بن قاسم 

 املدينة نفسها ميناء بيشاور الجاف

 كم 689 ميناء كراتش ي كويته

 كم 737 ميناء محمد بن قاسم 

 املدينة نفسها ميناء كويته البري 
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   الخطوط املالحية املستخدمة في باكستان 5.4

 27الخطوط املالحية األساسية ووقت االنتظار من اململكة العربية السعودية إلى باكستان 5.4.1

، وميناء امللك عبدالعزيز، وميناء امللك عبدهللا، هم موانئ التوقف في (، ميناء جدة اإلسالمي، وميناء الجبيلlinescapeوفًقا ملوقع الينسكيب )

 اململكة العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى باكستان. 

 وقت االنتظار من اململكة العربية السعودية إلى باكستان :5الجدول 

 ية وباكستانأسعار الطرق الرئيسية بين اململكة العربية السعود 5.4.2

تم أيضا تقدير تكاليف الشحن من هذه املوانئ إلى موانئ باكستان، ويرجى مالحظة أن التقديرات كانت تعتمد على افتراضات معينة مذكورة 

ّدرت تكاليف الشحن باستخد
ُ
 ttp://worldfreightrates.com/en/freighth م موقع الويب: اأيضا في الجدول املوضح. ق

 تكلفة الشحن من اململكة العربية السعودية إلى باكستان :6الجدول 

                                                           
  (LineScapeالينسكيب ) 27

املوانئ في اململكة العربية 

 السعودية
 ميناء الجبيل ميناء امللك عبدهللا ميناء امللك عبدالعزيز  جدة اإلسالمي ميناء

املوانئ الرئيسية في 

 باكستان 
 املدة )أيام(

 46 - 5 45 - 11 47 – 6 48 – 10 ميناء كراتش ي

 ميناء محمد بن قاسم 
4 – 47 9 – 44   9 – 48 9 - 29 

املوانئ في اململكة العربية 

 السعودية

ميناء جدة 

 اإلسالمي 
 ميناء الجبيل ميناء امللك عبدهللا ميناء امللك عبدالعزيز 

 *السعودي( تكلفة النقل )الريال  في باكستان  املوانئ الرئيسية

 7,725 – 5,374 - 7,725 – 5,374 11,318  - 7,871 ميناء كراتش ي

 8,021 -  5,580 - 8,021 -  5,580 11,760 – 8,179 ميناء محمد بن قاسم

 * افتراضات التكلفة:

 طريقة الشحن املختارة هي املحيط

 ملتاحة في أسعار الشحن العامليةتم تقدير التكاليف وفقا للصناعات ا

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

 قدم، ولم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية )املخاطر أو التأمين(. 40تم اختيار حمولة حاوية كاملة وحاويات 

 تقديرية. تكلفة النقل

http://worldfreightrates.com/en/freight
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  28اململكة العربية السعودية إلى باكستان  والتكلفة عند النقل الجوي من وقت االنتظار  5.4.3

 يمكن تصدير البضائع جًوا من مطارات جدة، والدمام، والرياض إلى مطارات كراتش ي، وكوادر، وكويته، وإسالم أباد، والهور، وهذه املطارات

بين أدناه وقت االنتظار لنقل البضائع جًوا من املطارات الرئيسية في اململكة العربية امل 7الجدول في باكستان. يوضح  تخمسة مطاراهي أهم 

 السعودية إلى املطارات الرئيسية في باكستان. يرجى مالحظة أنه تم تقدير وقت االنتظار لرحالت الشحن املباشرة. 

رين  أدناه: يارة الرابط املوضحالسعوديين ز  وملزيد من املعلومات الدقيقة واملحدثة، ُيرجى من املصّد 

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

 وقت االنتظار من اململكة العربية السعودية إلى باكستان :7الجدول 

املطارات في اململكة العربية 

 السعودية

 ار امللك فهد الدوليمط

 الدمامب
 جدةب مطار امللك عبدالعزيز الدولي الرياضب مطار امللك خالد الدولي

 املدة )بالساعة( املطارات في باكستان

  4 – 3 4 - 3 3 – 2 مطار الهور 

 3 – 2 3 - 2 3 – 2 مطار كراتش ي

 4 – 3 4 - 3  3- 2 مطار إسالم أباد 

 4 – 3 4 - 3  3 – 2 مطار كويته

 3 – 2 3 - 2 3 – 2 مطار كوادر 

 

أدناه. يرجى مالحظة أن التقديرات كانت تعتمد  8الجدول تم أيضا تقدير تكاليف الشحن الجوي من مطارات السعودية إلى مطارات باكستان في  

ّدرت تكاليف الشحن باستخدعلى افتراضات معينة مذكورة أيضا في الجدول املوضح أدن
ُ
م موقع الويب: ااه. ق

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

 التكلفة من اململكة العربية السعودية إلى باكستان :8الجدول 

 كراتش ي / إسالم أباد / كويته / كوادر /الهور  تكاليف النقل )ريال سعودي(

 لحوم مجمدة طعام مجمد نوع املنتج املصدر

  11,798 -  10,677 11,750 – 10,629 جدة/ الرياض/ الدمام

 * افتراضات التكلفة:

 طريقة الشحن املختارة هي الشحن الجوي 

 تم تقدير التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن العاملية

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

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

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

 تقديرية. تكلفة النقل
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http://worldfreightrates.com/en/freight
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 ستية الرئيسيةاملرافق اللوج 6

 املوانئ في باكستانمرافق التخزين/ الخدمات املقدمة في  6.1

 29مخازن جمركية 6.1.1

 يمكن أن تكون املخازن الجمركية في باكستان خاصة أو عامة أو مشتركة. •

رخصة من قبل جمارك باكستان لألفراد أو الشركات لتخزين بضائعهم املاملخازن الجمركية الخاصة  املخازن الجمركية الخاصة:

 الداخلية

رخصة من قبل جمارك باكستان ملؤسس ي الشركات لتخزين البضائع املستوردة املركية العامة املخازن الجم املخازن الجمركية العامة:

 من جانب العديد من املستوردين. 

رخصة من قبل جمارك باكستان لصالح الشركات الصغيرة واملتوسطة امل: املخازن الجمركية املشتركة املخازن الجمركية املشتركة

 لخام. ولتسهيل الوصول السريع للمواد ا

هذه املخازن الجمركية مرخصة من قبل محصل الجمارك وتتيح تخزين البضائع املستوردة ملدة زمنية معينة دون رسوم ودون ضرائب.  •

وبعد دفع الرسوم املطلوبة واستالم األذونات املناسبة من محصل الجمارك، يمكن ملالك أي بضائع مخزنة أيًضا القيام بعمليات التصنيع 

 لعمليات املتعلقة بالبضائع في هذه املستودعات. وغيرها من ا

 ال تخضع البضائع املخزنة في املخازن الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب إال عند دخولها السوق لالستهالك املحلي. •

ملدة بعد تقديم دليل أشهر، ويمكن تمديد هذه استة إلى  شهروبصفة عامة، يمكن تخزين البضائع في املخازن الجمركية ملدة تتراوح من   •

 مقنع ملحصل الجمارك.

  باكستان عملية االستيراد الشاملة: 7

  30عملية االستيراد الشاملة عبر املوانئ البحرية 7.1

يتعين أن تستوفي جميع املنتجات املستوردة املطلوب تخليصها كافة إجراءات التخليص الجمركي، سواًء كانت هذه املنتجات ألغراض 

لي أم االستهالك املحلي أم التخزين، إال أن عملية االستيراد تختلف ألسباب عدة منها معرفة الغرض من استيراد املنتج، هل هو لالستهالك املح

 والنقل لدولة أخرى أم للنقل بين السفن ملنفذ جمركي آخر. عملية االستيراد الشاملة لباكستان موضحة للتخزين 

 أدناه: 3الشكل  في

 املرحلة األولى: إجراءات ما قبل االستيراد

 ضائع.هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم تنفيذها قبل وصول الب

 يجب أن يحصل املستورد على رقم ضريبي قومي ورقم تسجيل ضريبة املبيعات  .1

يجب أن يحصل املستورد على جميع شهادات املخالصة ذات الصلة وتراخيص االستيراد من الهيئات الحكومية املعنية الستيراد البضائع  .2

 املفروض عليها قيود.

                                                           
  ، الهيئة االتحادية للضرائب في باكستان1969قانون الجمارك لسنة  29
  جمارك باكستان  30
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  31املرحلة الثانية: وصول السفن

 ساعة من وصول البضائع إلى امليناء ويقدمه.  24حن بيان عام بحمولة االستيراد خالل ُيعد وكيل الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة الثالثة: تسجيل اإلقرار الجمركي عبر واجهة البيانات االلكترونية

تيراد ويقدم املستندات الالزمة للتخليص الجمركي من يمأل املستورد/ الوكيل الجمركي البيان الجمركي أو بيان البضائع املستوردة االس .1

 خالل واجهة البيانات اإللكترونية إلى مكتب الجمارك.

 كاستومز )ويبوك(  ن بيسد و -باكستان ويب ييطلق على واجهة البيانات اإللكترونية ف مالحظة:

رين السعوديين زيارة الرابط   املوضح أدناه:وملزيد من املعلومات عن ويبوك، ُيرجى من املصّد 

 https://www.weboc.gov.pk/(S(ogv5h1wx1kl1ilesr1aitxbf))/Login.aspx 
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2 3 

 قبلإجراءات ما 
 االستيراد 

واجهة  عبر  1 كيهالنموذج تقديم  وصول السفن   
 البيانات اإللكترونية

4 5 6 

الخدمات اللوجستية  العميل/املستورد
 والنقل

 

التخليص الجمركي في 
 امليناء ودفع الرسوم

 شكل توضيحي لعملية االستيراد عبر املوانئ البحرية

 زول
 دوين

 مرحلة اإلجراءات= 

1 

  املوانئ البحرية عملية االستيراد الشاملة عبر  :3الشكل 

https://www.weboc.gov.pk/(S(ogv5h1wx1kl1ilesr1aitxbf))/Login.aspx
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  التخليص الجمركي في امليناء ودفع الرسوم املرحلة الرابعة:

حسب الضرائب والرسوم الجمركية املطبقة وفًقا للمعلومات املقدمة ويجب أن  بعد تقديم بيان البضائع املستوردة .1
ُ
والوثائق الداعمة، ت

 يدفع املستورد تلك الضرائب والرسوم.

قّيم سلطات الجمارك بيان البضائع املستوردة، وبعدها يتم توجيه البضائع املستوردة في مسارات تخليص جمركي باللون األخضر  .2
ُ
ت

 )حسب مستويات تقييم املخاطر املختلفة التي يحددها ويبوك(.  واألحمر واألصفر

 بعد إتمام التحقق من الوثائق الداعمة وإثباتات الدفع وإجراء الفحص املادي، ُيفرج عن البضائع ويتسلمها املستورد.  .3

 املرحلة الخامسة: الخدمات اللوجستية والنقل

 جستية للبضائع ونقلها من منطقة الجمارك إلى مخزنه.يرتب املستورد/ الوكيل مقدم اإلقرار الخدمات اللو 

 املرحلة السادسة: املستورد / العميل

  .البضائع املستوردة يستلم املستورد أو العميل

 32عملية التخليص الجمركي 7.2

  أدناه: 4لشكل اعملية التخليص الجمركي للبضائع املستوردة إلى باكستان مبينة في 

 املرحلة األولى: قبل تقديم الوثائق 

يجب أن ُيسجل املستورد لدى الهيئة االتحادية للضرائب في باكستان ويحصل على رقم ضريبي قومي ورقم تسجيل ضريبة املبيعات.  .1

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أد  ناه:وللوصول إلى نموذج الطلب عبر اإلنترنت، ُيرجى من املصّد 

http://www.fbr.gov.pk/help   

يتم الحصول على تراخيص/ تصاريح االستيراد ذات الصلة من الهيئات الحكومية املعنية بالبضائع الخاضعة للرقابة حسبما هو مذكور  .2

 جيل لدى هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية.يتعين على مصدري بعض البضائع التس كمافي قرار سياسة االستيراد. 

ساعة من وصول البضائع إلى امليناء، ويمكن إجراء ذلك إلكترونًيا من خالل  24يقدم وكيل الشحن بيان عام بحمولة االستيراد خالل  .3

 الدخول على الرابط املوضح أدناه:

 http://exportefiling.fbr.gov.pk/igm/?view=ExternalLink 

 

 املرحلة الثانية: تسجيل بيان البضائع املستوردة عبر واجهة البيانات اإللكترونية 

الزمة عبر ويبوك. وملزيد يقدم املستورد/ وكالء التخليص الجمركي بيان البضائع املستوردة الذي يشمل جميع املعلومات املطلوبة والوثائق ال

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:  من املعلومات عن تعبئة بيان البضائع املستوردة، ُيرجى من املصّد 

  weboc.html-in-gd-import-file-to-how/http://www.pakistancustoms.net/2015/01 

 يمكن تقديم بيان البضائع املستوردة عبر اإلنترنت من خالل الدخول إلى الرابط املوضح أدناه:

 http://customsefiling.fbr.gov.pk/EGD/Pages/login.aspx 
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 رحلة الثالثة: مراجعة املستندات ودفع الضرائب والرسوم امل

 يجري تقييم بيان البضائع املستوردة واملستندات الداعمة للتحقق من دقتها واستيفاء املعلومات املطلوبة. .1

وخضراء،  وصفراءفي حال استيفاء الطلب، يستخدم ويبوك نظام إدارة املخاطر الخاص به ويوجه البضائع من خالل مسارات حمراء  .2

ويعتمد تخصيص البضائع في فئات التقييم حسب اللون على عدة عوامل مثل بيانات التاجر، وتاريخه، وعدد مرات االستيراد، وطبيعة 

 البضائع املستوردة.

رائب يحسب الوكيل الجمركي/ التاجر الضرائب والرسوم ذات الصلة ويقوم بالدفع. وملزيد من املعلومات طريقة حساب أي رسوم أو ض .3

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:  مطبقة، ُيرجى من املصّد 

 http://valuationgateway.fbr.gov.pk/?view=ExternalLink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

تسجيل بيان البضائع املستوردة عبر     قبل تقديم الوثائق
 واجهة البيانات اإللكترونية

مراجعة املستندات ودفع 
 الضرائب والرسوم 

4 5 

 فحص البضائع املستوردة استالم إشعار التخليص

 عملية التخليص الجمركي الشاملة :4لشكل ا

$ 

 مرحلة اإلجراءات= 

 شكل توضيحي لإلجراءات الجمركية

http://valuationgateway.fbr.gov.pk/?view=ExternalLink
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 البضائع املستوردة  ة: فحصالرابعاملرحلة 

 املادي. والصفراء للفحصتخضع البضائع املصنفة في املسارات الحمراء  .1

 ال تخضع البضائع املصنفة في املسار األخضر للفحص املادي. مالحظة:

قّيم جمركي للتحقق من الرسوم والضرائب امل .2
ُ
دفوعة باملقارنة مع بعد اجتياز الفحص املادي، يرسل النظام بيان البضائع املستوردة مل

قيمة الشحنة ورمز النظام املنسق والرسوم الجمركية. وفي حال الكشف عن وجود أي اختالف، يرسل بيان البضائع املستوردة إلى أمين 

 الصندوق لدفع أي رسوم أو ضرائب إضافية. 

 املرحلة الخامسة: اإلفراج عن البضائع 

رسل إلى موظفي بوابة الخروج، ويكون للمستورد حرية الحصول على بعد دفع جميع الرسوم والضرائب، ُيفرج عن بيا
ُ
ن البضائع املستوردة وت

 البضائع من امليناء.

 33وقت االنتظار وتكلفة إجراءات االستيراد الشاملة 7.3

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

 وقت االنتظار وتكلفة إجراءات االستيراد الشاملة :9الجدول 

رقم 

 مسلسل
 إجراء االستيراد

وقت 

 االنتظار

 )ساعات(

 التكلفة

 )ريال سعودي(

 3,589 147 إعداد الوثائق 1

 2,948 129 حصالتخليص الجمركي والف 2

 6,537 276 اإلجمالي:
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 وثائق االستيراد الرئيسية 8

  جدول موجز لوثائق االستيراد الرئيسية 8.1

 34وثائق إلزامية 8.1.1

 ثمة سبع وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى باكستان. 

 نالوثائق اإللزامية لالستيراد إلى باكستا :10الجدول 

رقم 

مسلس

 ل

 الوثيقة
يتم الحصول 

 عليها من

يتم 

 تقديمها إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

بوليصة الشحن 

الجوي / 

بوليصة الشحن 

 األصلية

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك شركة الشحن

ر فاتورة تجارية  2  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك املصّد 

ر قائمة التعبئة 3  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك املصّد 

 شهادة املنشأ  4
وزارة التجارة 

 (MCIوالصناعة )
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك البنك  خطاب اعتماد  5

ر  شهادة التأمين  6 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك املصّد 

7 
بيان البضائع 

 املستوردة
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك الجمارك

 مالحظة:

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

 املعادن الثمينة واملجوهرات  - 7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6عمرة، املستهالكية ال سلع اال -5

 املنسوجات – 9األدوية,  -8
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 وثائق إضافية 8.1.2

 ما يتم طلب عدد من الوثائ
ً
 ق اإلضافية للتخليص الجمركي، وتفاصيلها واردة أدناه:عادة

 باكستان -: وثائق االستيراد اإلضافية7الجدول 

رقم 

 مسلسل
 الوثيقة

يتم الحصول 

 عليها من

يتم تقديمها 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 تصريح االستيراد 1
الوزارات املعنية 

 في باكستان  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك

2 
 شهادة الصحة

 النباتية

الهيئة املعتمدة في 

 بلد املنشأ
       ✓   الجمارك

 شهادة الصحة  3
الهيئة املعتمدة في 

 بلد املنشأ 
  ✓     ✓  الجمارك 

 شهادة حالل 4
فحص سالمة 

 املواد الغذائية
       ✓   الجمارك

 مالحظة:

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

 املعادن الثمينة واملجوهرات  - 7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6عمرة، املستهالكية ال سلع اال -5

 املنسوجات – 9األدوية,  -8

 

  نظرة عامة على الوثائق 8.2

 35بوليصة الشحن 8.2.1

 تكون بوليصة الشحن بمثابة:

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

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

 "بصورة مقبولة"، وإجراء جميع التصديقات التالية بصورة صحيحة 

  أدناه. 5الشكل  يوجد نموذج لبوليصة الشحن البحري في

                                                           
  مركز التجارة العاملي 35
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 نموذج -بوليصة شحن بحري  :5الشكل 

 36فاتورة تجارية 8.2.2

ستخدم هذه الفواتير غالًبا في التجارة الخارجية، 
ُ
وذلك ألنها الفاتورة التجارية هي فاتورة البضاعة املشتراة، والتي يعطيها البائع للمشتري. وت

 مات بتحديد القيمة الفعلية للبضاعة عندما يجري تقييمها لتقدير الرسوم الجمركية.تسمح للحكو 

ويجب أن تنص الفاتورة التجارية الالزمة للتخليص الجمركي في باكستان على بعض البيانات مثل القيمة، والوزن، وتكلفة الشحن، ورسوم 

 التأمين. 

 

 نموذج -يةفاتورة تجار  :6الشكل 

 37قائمة التعبئة 8.2.3

د وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن البائع واملشتري وشركة الشحن ورقم الفاتورة وتاريخ الشحن ووسيلة النقل والناقل، وتتضمن بنو 

ات الحزم وإجمالي كانت صندوق أو قفص أو أسطوانة أو برميل أو كرتون أو ورق مقوى، وكذلك كمي سواءالكميات وأوصافها ونوع الحزمة، 

 صافي الوزن والوزن اإلجمالي )بالكيلوغرام( وعالمات العبوات والحزم واألبعاد.

                                                           
  ارامكس 36
  موقع جلوبل نيجوشياتور   37
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 نموذج -قائمة تعبئة :7الشكل 

 38شهادة املنشأ 8.2.4

ها وإنتاجها وتصنيعها ومعالجتها ( وفًقا لغرفة التجارة الدولية هي وثيقة تشهد بأن البضائع املستوردة تم الحصول عليCoOشهادة املنشأ )

وتجهيزها بالكامل في بلد معين. ويجب أن تثبت شهادة املنشأ الخاصة بباكستان أن منشأ البضائع هو السعودية وأن الشهادة صادرة من 

 السعودية.

جى زيارة الرابط املوضح أدناه: مالحظة: يمكن للُمصّدرين السعوديين الحصول على شهادة املنشأ إلكترونًيا، وملزيد من املعلومات، ُير 

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

 

 

 نموذج -شهادة املنشأ  :8الشكل 

  39عتمادخطاب ا 8.2.5

صّدر خطاب اعتماد ليكون بمثابة ضمان لتحويل املبلغ املعني إلى املستورد وفًق 
ُ
لشروط وأحكام الوثيقة التي تستد إلى االتفاق ا يصدر بنك امل

 التعاقدي املبرم بين املصدر واملستورد.

                                                           
  وزارة التجارة واالستثمار، اململكة العربية السعودية 38
  موقع جلوبل نيجوشياتور   39

http://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/Other-services-2015-02.aspx
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 نموذج -خطاب اعتماد :9الشكل 

 40شهادة التأمين 8.2.6

 
ُ
 صّدر على شهادة التأمين، ويتم توفير تأمين للمستورد لتغطية أي أضرار أو خسائر محتملة قد تلحق بالشحنة خالل الشحن.يحصل امل

 

 نموذج -شهادة التأمين :10الشكل 

  بيان البضائع املستوردة 8.2.7

املستخدم لهذا الغرض بيان البضائع املستوردة، ويقوم املستورد/ يجب إخطار جمارك باكستان بدخول الواردات إلى البلد؛ ويسمى النموذج 

 الوكيل الجمركي املتصرف بالنيابة عن املستورد بإعداد هذا البيان.

 

  تصريح االستيراد 8.2.8

قيود، يلزم الحصول على تصريح استيراد ملنتجات معينة، ويستخرج هذا التصريح من السلطات املختصة باستيراد األصناف املفروض عليها 

 ويلزم هذا الترخيص ألغراض التخليص الجمركي.

                                                           
  صادرات الواليات املتحدة 40
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 41شهادة الصحة 8.2.9

الغرض من شهادة الصحة هو حماية صحة االنسان وسالمته وإبقاء التجارة الدولية تحت السيطرة. وتصدر هذه الشهادة للمصدر من 

نتج املنتجات مثل األغذية والكيماويات والبوليمرات 
ُ
 واألدوية.السلطات املعنية في البلد التي ت

 

 نموذج -شهادة الصحة  :11الشكل 

 42شهادة الصحة النباتية 8.2.10

ؤكد شهادة الصحة النباتية هي وثيقة رسمية تصدر عن منظمة حماية النباتات في بلد التصدير إلى منظمة حماية النباتات في بلد االستيراد، وت

نباتية املشمولة في الشهادة قد تم فحصها وفقا لإلجراءات املناسبة، وتعتبر خالية من آفات الحجر هذه الشهادة أن النباتات أو املنتجات ال

للوائح الصحة النباتية الحالية في البلد املستورد. يلزم الحصول  الصحي وخالية من اآلفات الضارة األخرى من الناحية العملية، وتعد مطابقة

 بعض املنتجات الغذائية إلى باكستان. على شهادات الصحة النباتية الستيراد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  موقع جلوبل نيجوشياتور   41
  هيئة فحص األغذية الكندية  42

 نموذج -شهادة الصحة النباتية :12الشكل 
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 43شهادة الذبح الحالل/ شهادة حالل 8.2.11

 تصدر شهادة حالل من الهيئة لتأكيد أنه تم التحقق من منتج معين وتبين مطابقته للشريعة اإلسالمية، ويجب إرفاق شهادة حالل مع أي شحنة

 لحوم أو منتجات حيوانية معدة للتوريد إلى باكستان. 

 

 نموذج -شهادة حالل :13لشكل ا

  في االستيراد املشاركةالهيئات الحكومية الرئيسية  9

  في استيراد كافة أنواع املنتجات املشاركةالهيئات الحكومية الرئيسية  9.1

النظر عن نوع املنتج. وثمة ملخص لهذه  هناك العديد من الهيئات أو الجهات الحكومية املنخرطة في عملية االستيراد في باكستان، بصرف

 .11الجدول الهيئات أو الجهات إلى جانب أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية في 

 في االستيراد املشاركةالهيئات الحكومية الرئيسية  :11الجدول 

 املوقع اإللكتروني الدور  ت الحكومية الرئيسيةالهيئا

 -الهيئة االتحادية للضرائب

 حكومة باكستان

  هيئة اتحادية مسؤولة عن تنظيم قوانين الضرائب •

 في باكستان.

  الجهة املركزية لتحصيل الضرائب •

/http://www.fbr.gov.pk 

 جمارك باكستان  
أقسام الهيئة االتحادية للضرائب املسؤولة عن أحد  •

 مراقبة حركة البضائع الداخلة إلى البلد والخارجة منها.

http://www.fbr.gov.pk/Office/Cust

  oms/38/547 

هيئة مراقبة الجودة واملعايير  

 الباكستانية 

رة العلوم والتكنولوجيا ومسؤولة عن مراقبة تابعة لوزا •

  عمليتي وضع وتنفيذ املعايير الوطنية في باكستان.

فحص واختبار املنتجات والخدمات للتحقق من جودتها  •

ومواصفاتها وخصائصها خالل االستخدام وألغراض 

 االستيراد والتصدير.

 /.com.pkhttp://www.psqca  

                                                           
  تعمير ميكروفاينانس بنك 43

http://www.fbr.gov.pk/
http://www.fbr.gov.pk/Office/Customs/38/547
http://www.fbr.gov.pk/Office/Customs/38/547
http://www.psqca.com.pk/
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لجنة التعرفة الجمركية  

 الوطنية 

لجنة التعرفة الجمركية الوطنية هي جهة التحقيق  •

املستقلة في باكستان املسؤولة عن أمور التجارة 

 والتعرفة الجمركية.

 /https://ntc.gov.pk 

مجلس االعتماد الوطني 

 الباكستاني 

عتماد الوطني الباكستاني تحت الرقابة يعمل مجلس اال  •

اإلدارية لوزارة العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة مركزية 

 مسؤولة عن اعتماد جهات تقييم املطابقة.

 /http://pnac.org.pk  

 في استيراد أنواع منتجات معينة املشاركةالهيئات الحكومية الرئيسية  9.2

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

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

 .12الجدول اد واملوقع اإللكتروني الخاص بكل منها، في االستير 

 في االستيراد ذي الصلة بصناعات محددة املشاركةالوكاالت الحكومية  :12الجدول 

 املوقع اإللكتروني الدور  الهيئات الحكومية الرئيسية

لغذائي الوطني وزارة األمن ا

 والبحث 

تراقب على سالمة املواد الغذائية واملنتجات   •

الغذائية التي تدخل إلى سوق باكستان بمساعدة 

  الجهات الفرعية.

/http://www.mnfsr.gov.pk 

إدارة حماية النباتات والحجر 

 الصحي

ي والبحث، تتبع وزارة األمن الغذائي الوطن •

وتأسست بموجب قانون الحجر الصحي للنباتات 

 1976لسنة 

تتحمل مسؤولية تطبيق ضوابط االستيراد  •

منفذ فحص للكشف عن  26والتصدير في 

 أمراض/ آفات النباتات

 /http://plantprotection.gov.pk 

  إدارة الحجر الصحي الحيواني

مسؤولة عن مراقبة الظروف الصحية للحيوانات  •

 ألغراض االستيراد والتصدير

مراقبة استيراد وتصدير اللحوم في منافذ الفحص  •

 الحدودية

http://www.mnfsr.gov.pk/frmDetai

   ks&id=22ls.aspx?opt=misclin 

 هيئة تنظيم الدواء 

 في باكستان

مراقبة دخول املنتجات الدوائية )األدوية، واملواد  •

البيولوجية، واألجهزة، ومواد الطب البديل، 

 واملنتجات الصحية إلى باكستان(

ضمان سالمة وجودة وفعالية األدوية التي تدخل  •

 إلى باكستان 

 /http://www.dra.gov.pk 

https://ntc.gov.pk/
http://pnac.org.pk/
http://www.mnfsr.gov.pk/
http://plantprotection.gov.pk/
http://www.mnfsr.gov.pk/frmDetails.aspx?opt=misclinks&amp;amp;id=22
http://www.mnfsr.gov.pk/frmDetails.aspx?opt=misclinks&amp;amp;id=22
http://www.dra.gov.pk/
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 الهيئات القياسية الرئيسية وإجراءات االعتماد التي تطبقها 10

ا للصناعة    10.1
ً
 الهيئات القياسية وفق

ي تقوم هيئة أو أكثر من الهيئات التالية باعتماد السلع املصدرة من قبل املصدرين السعوديين واملصنفة ضمن الصناعات التسع الرئيسية الت

 ة تنمية الصادرات السعودية.حددتها هيئ

 هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية  .1

 وزارة األمن الغذائي الوطني والبحث .2

 هيئة تنظيم الدواء في باكستان  .3

 تماد. الصناعات وهيئات املعايير التي يحتاج إليها املوردون للحصول على االع 13الجدول يبين 

 هيئات املعايير املختصة بصناعات معينة :13الجدول 

رقم 

 مسلسل 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الهيئة 

رابط املوقع 

 االلكتروني

1 

هيئة مراقبة الجودة 

واملعايير 

  الباكستانية
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

.chttp://www.psqca

 /om.pk 

2 
وزارة األمن الغذائي 

 الوطني والبحث 
  ✓      

 http://www.mnfsr.

 /gov.pk 

3 
هيئة تنظيم الدواء 

 في باكستان
  

 
    ✓ 

 http://www.dra.go

 /v.pk 

 مالحظة:

 - 6عمرة، املستهالكية ال سلع اال -5التعبئة والتغليف،  - 4املنتجات الغذائية،  - 3الكيمياويات والبوليمرات،  - 2، مواد البناء - 1

 املنسوجات – 9األدوية،  -8املعادن الثمينة واملجوهرات،  - 7املعدات الثقيلة واإللكترونيات، 

 

 

 هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية 10.2

لجودة واملعايير الباكستانية هي جهة اعتماد املنتجات الرئيسية في باكستان وهي مفوضة من وزارة العلوم والتكنولوجيا. وتتولى هيئة مراقبة ا

 مسؤولية تطبيق برنامج ترخيص عالمة االعتماد للمنتجات التي تدخل إلى السوق لالستهالك املحلي. وملزيد من املعلومات عن املنتجات التي

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه: تتطلب ترخيص   إلزامي لعالمة االعتماد، ُيرجى من املصّد 

  http://www.psqca.com.pk/compulsory_items.html  

 يلي:لقد تم بيان عملية إدراج املنتجات في برنامج عالمة االعتماد فيما 

  

http://www.psqca.com.pk/
http://www.psqca.com.pk/
http://www.mnfsr.gov.pk/
http://www.mnfsr.gov.pk/
http://www.dra.gov.pk/
http://www.dra.gov.pk/
http://www.psqca.com.pk/compulsory_items.html
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  44عملية الحصول على برنامج ترخيص عالمة االعتماد 10.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة األولى: استيفاء املتطلبات املسبقة وتقديم الطلب 

 يتعين على املصدرين السعوديين استيفاء بعض املتطلبات املسبقة منها إعداد جميع الوثائق الخاصة باملنتجات املعتمدة. .1

 ترخيص االعتماد مع دفع رسوم الطلب.أو  عالمة بملمثل املفوض في باكستان طلأو ا دم مصنعو املنتجيق .2

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:  وللحصول على نموذج الطلب، ُيرجى من املصّد 

 load.htmlhttp://pakalerts.net/PSQ/down 

 يتعين تقديم نموذج الطلب ملركز تطوير املعايير التابع لهيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية. .3

 

 

 

 

                                                           
  هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية 44

1 3 2

 
استيفاء املتطلبات املسبقة وتقديم 

 نموذج الطلب 
 

 تقييم الطلب 
 
 

 مرحلة اإلجراءات= 

4 

 لبرنامج ترخيص عالمة االعتماد  شكل توضيحي

5 

  فحص املصنع 
 
 

 اختبارات معملية
 
 

إصدار ترخيص االعتماد 
 والعالمة

 
 

 برنامج ترخيص عالمة االعتماد :14الشكل 

http://pakalerts.net/PSQ/download.html
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 املرحلة الثانية: تقييم الطلب  

 بعد استالم الطلب، يقر قسم عالمات االعتماد التابع ملركز تطوير املعايير استالم الطلب ويمنحه رقم تسجيل. .1

 ذج الطلب للتحقق من اكتماله، وُيوضع جدول لفحص مكان تصنيع املنتج.يتم تقييم نمو  .2

 املرحلة الثالثة: فحص املصنع 

 يرسل قسم عالمات االعتماد التابع ملركز تطوير املعايير فاحًصا معه نسخة من نموذج الطلب املقدم إلى مكان تصنيع املنتج.  .1

 ان التصنيع وفًقا لإلرشادات التالية:خالل فحص املصنع املبدئي، ُيقّيم الفاحص الطلب ومك .2

 صحة البيانات الواردة في نموذج الطلب •

 حالة مرافق املعمل املستخدمة لضمان جودة املنتجات •

 فحص جودة السلعة في مختلف حاالت اإلنتاج •

 فحص عقارات املصنع للتأكد من موافقتها ملمارسات التصنيع الجيد  •

وسيطة، ومنتجات شبه نهائية، ومنتجات نهائية( إلرسالها إلى معامل االختبار لدى هيئة  يأخذ الفاحص عينات )مواد خام، ومنتجات .3

 مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية، ويتم تقييم هذه العينات لضمان االلتزام باملعايير الوطنية الباكستانية.

 سوق املحلي باإلضافة إلى عينات املصنع. يجوز للفاحص أن يأخذ عينات عشوائية من املنتجات املستخدمة في ال مالحظة:

 املرحلة الرابعة: اختبارات معملية

يحري تقييم سريري للعينات املأخوذة في مرافق االختبار املعملية التابعة لهيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية/ أي جهات أخرى  .1

 كز تطوير املعايير.معتمدة للتحقق من مطابقتها لبيان مواصفات املنتج املقدم من مر 

يحتفظ مركز تطوير املعايير بنسخة من نتائج التقرير النهائية ويرسل نسخة أخرى إلى الشركة املصنعة لحفظها في سجالته/ لتصحيح  .2

 عيوب املنتج.

 تصدر املرافق املعملية فاتورة برسوم االختبارات إلى الشركة املصنعة لدفع جميع الرسوم املتعلقة باالختبار. .3

 حلة الخامسة: منح ترخيص عالمة االعتماد املر 

 في حال كشفت نتائج االختبار عن موافقة العينة للمعايير الوطنية، يوص ي املدير بإصدار ترخيص عالمة االعتماد للشركة املصنعة. .1

ى مطابقة املنتج للمعايير تعين على املرخص له استخدام عالمات اعتماد املعايير الباكستانية على املنتجات بحرص لإلشارة إل وبعد ذلك .2

 الباكستانية. 

 تخضع املنتجات ملراقبة دورية وألخذ عينات عشوائية لضمان الحفاظ على املطابقة للمعايير الباكستانية.  .3
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  45التكاليف املشمولة 10.2.2

 التكلفة )ريال سعودي( املحتويات رقم مسلسل

 36 رسوم تسجيل نموذج الطلب  1

 حسب املنتج  ية والفحص رسوم االختبارات املعمل 2

 178 رسوم الترخيص 3

 

 

 46وقت االنتظار 10.2.3

 وقت االنتظار )أيام( مرحلة تقديم الطلب  رقم مسلسل

 2 نموذج الطلب )التقييم والتسجيل(  1

 1 الفحص وجمع العينات  2

 7 االختبارات املعملية  3

 30 منح ترخيص عالمة االعتماد  4

 40 اإلجمالي

 

 الغذائي الوطني والبحث وزارة األمن 10.3

ة. أقسامها تتولى وزارة األمن الغذائي الوطني والبحث مسؤولية تنفيذ وتطوير وتطبيق سياسة بشأن الزراعة واألرز والحيوانات الحية والصيد والفالح

اكستان، مسؤولية اإلشراف على استيراد ، بالتعاون مع جمارك بالحيوانيوإدارة الحجر الصحي  الصحيالفرعية: تتولى إدارة حماية النباتات والحجر 

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:  املنتجات الغذائية إلى باكستان وتصديرها خارجها. ُيرجى من املصّد 

/http://www.mnfsr.gov.pk 

 ينة بالتفصيل فيما يلي: عملية التخليص الجمركي للمواد الغذائية املستوردة مب

  

                                                           
  هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية 45
  هيئة مراقبة الجودة واملعايير الباكستانية 46

http://www.mnfsr.gov.pk/


 
 

 

40 

 47عملية التخليص الجمركي في امليناء للمواد الغذائية املستوردة  10.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر السعودي املتطلبات ويعد الوثائق الالزمة ِّ
 املرحلة األولى: ينفذ املصد 

هادات الجودة( من املنتج والبلد املصدر تؤكد إنتاج ينبغي أن تكون جميع الواردات الغذائية إلى باكستان مصحوبة بشهادات خطية )ش .1

 هذه املنتجات في ظروف صحية وفي مناطق خالية من األمراض.

ويتعين الحصول على أي تراخيص أو تصاريح الزمة من وزارة األمن الغذائي الوطني والبحث قبل االستيراد. وملزيد من املعلومات عن  .2

 رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:املتطلبات األخرى، ُيرجى من املصّد  

 content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf-http://kcaa.pk/wp 

 

 

 

 

 

                                                           
  باكستان –ائية والزراعية الصادر عن الواليات املتحدةتقرير معايير ولوائح استيراد املنتجات الغذ 47

 عملية التخليص الجمركي للمواد الغذائية :15الشكل 

مراجعة الوثائق والفحص املادي 
 في منفذ الجمارك

 

 اإلفراج عن املنتجات للمستورد 

ر الس ِّ
عودي ُيعد املصد 

 الوثائق
 

تقديم الوثائق للتخليص 
 الجمركي

 

 شكل توضيحي لعملية التخليص الجمركي للمواد الغذائية

 
1 2 3 

4 

http://kcaa.pk/wp-content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf
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 املرحلة الثانية: تقديم الوثائق للتخليص الجمركي 

 ص الجمركي بيان البضائع املستوردة عبر واجهة البيانات اإللكترونية فور وصول البضائع إلى امليناء.يقدم املستورد / وكيل التخلي .1

، وحينها تكون البضائع في حاجة لفحوصات أخرى ومراجعات وصفراء اللون يوزع نظام ويبوك املنتجات الغذائية على مسارات حمراء  .2

 من الجمارك وهيئات سالمة األغذية املعنية.

 املستورد أيًضا جميع الضرائب والرسوم في هذه املرحلة.ويدفع  .3

 املرحلة الثالثة: مراجعة الوثائق والفحص املادي في منفذ الجمارك

تخضع البضائع للفحص املادي والوثائق للمراجعة من جانب موظفي إدارة الجمارك وإدارة حماية النباتات والحجر الصحي/ وإدارة  .1

 الحجر الصحي الحيواني.

 قييم عملية االستيراد لضمان االلتزام بمعايير الصحة والجودة الوطنية ومتطلبات االستيراد ووضع امللصقات التعريفية. يتم ت .2

 املرحلة الرابعة: ُيفرج عن املنتجات الغذائية للمستورد

 بعد إتمام فحص البضائع بنجاح، يفرج املوظفون عن البضائع للمستورد. 

 48وقت االنتظار 10.3.2

  إجراءات التخليص الجمركي هي سبعة أيام. إلتمام الوقت املقدر 

  هيئة تنظيم الدواء في باكستان 10.4

، وهي هيئة اتحادية مسؤولة عن تطبيق قانون 2012تأسست هيئة تنظيم الدواء في باكستان وفًقا لقانون هيئة تنظيم الدواء في باكستان لسنة 

رين السعوديين زيارة الرابط الوارد  وتجارة املنتجاتتداول نظيم في تدور الهيئة  . ويتضمن1976األدوية لسنة  أدناه الدوائية.  وُيرجى من املصّد 

 على مزيد من التفاصيل عن هذه الهيئة: للحصول 

 /http://www.dra.gov.pk 

 ألدوية الصيدالنية، وفيما يلي بيان عملية تسجيل يتحمل قسم التقييمات الدوائية والتسجيل مسؤولية تقييم وتسجيل ا

 الدواء املستورد:

 

 49عملية تسجيل املنتجات الصيدالنية 10.4.1

 املرحلة األولى: تعيين وكيل

 محلًيا لتسجيل األدوية. 
ً
ر السعودي وكيال  يعين املصّد 

 يل.املرحلة الثانية: يستوفي املصدرون السعوديون املتطلبات الالزمة ويقدموا طلب التسج

 يعد املصدرون السعوديون الوثائق املتعلقة باملنتجات الصيدالنية املطلوب تسجيلها.  .1

 يتعين تقديم نموذج تسجيل املنتج الصيدالني مع الوثائق املذكورة أعاله إلى الجهة التنظيمية.  .2

نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في للحصول على نموذج الطلب املستخدم لتسجيل الدواء املستورد، ُيرجى من املصدرين السعوديين 

 متصفح الويب:

                                                           
  باكستان –تقرير معايير ولوائح استيراد املنتجات الغذائية والزراعية الصادر عن الواليات املتحدة 48
  هيئة تنظيم الدواء في باكستان 49

http://www.dra.gov.pk/
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gistration%20of%20an%20Imhttp://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Application%20Form%20for%20Re

 ported%20Drug.pdf 

يمكن االطالع على بعض اإلرشادات املتعلقة بتعبئة طلب التسجيل والوثائق املرفقة من خالل نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في 

 متصفح الويب:

http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Manzoor%20Bozdar%20Sb%20Section/Guidelines%20for%20authorized%

 20officers%20under%20special%20SROs.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

 شكل توضيحي لعملية تسجيل املنتجات الصيدالنية

 

 مرحلة اإلجراءات= 

✓ 

 تقييم الطلب

 عملية تسجيل املنتجات الصيدالنية :16الشكل 

 تسجيل األدوية تقييم إضافي

4 
5 

ي املصدرون السعوديون املتطلبات يستوف
  الالزمة ويقدموا نموذج الطلب 

 

 تعيين وكيل 

http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Application%20Form%20for%20Registration%20of%20an%20Imported%20Drug.pdf
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Application%20Form%20for%20Registration%20of%20an%20Imported%20Drug.pdf
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Manzoor%20Bozdar%20Sb%20Section/Guidelines%20for%20authorized%20officers%20under%20special%20SROs.pdf
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Manzoor%20Bozdar%20Sb%20Section/Guidelines%20for%20authorized%20officers%20under%20special%20SROs.pdf


 
 

 

43 

 املرحلة الثالثة: تقييم الطلب )عملية املسح(

تقيم الهيئة املختصة بالتسجيل الطلب للتحقق من صحته واستيفائه للمتطلبات ومالءمته، وعند الحاجة ملزيد من التحقيقات، تقدم الهيئة 

 جنة إلجراء تقييم إضافي.  جميع املعلومات واملواد املتعلقة بتقييم الدواء إلى الل

 املرحلة الرابعة: تقييم إضافي 

تجارب سريرية، وإثبات االلتزام و قبل تسجيل األدوية، ستطلب الجهة املختصة بالتسجيل، وفق تقديرها املطلق، إجراء تحليل معملي، 

 بممارسات التصنيع الجيد في واحدت التصنيع.

 املرحلة الخامسة: تسجيل األدوية

 تقييم ملف التسجيل بنجاح وإجراء التدقيقات في املصنع والتحليالت املعملية، يتم تسجيل الدواء وُيخطر املستورد بتلك النتيجة. بعد إتمام

يتم إبالغ املصدر بأي اختالف أو إخفاق في أي مرحلة من مراحل عملية تسجيل األدوية عن طريق الوكيل، ويتم منحهم أطر زمنية  مالحظة:

 ا إجراء التصحيح. يمكن من خالله

 الوثائق الرئيسية الالزمة لتسجيل املنتجات الصيدالنية 10.4.2

رين السعوديين زيارة الرابط   للحصول على معلومات تفصيلية عن الوثائق الالزمة لتسجيل املنتجات الصيدالنية، ُيرجى من املصّد 

 الوارد أدناه:

http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Check%20list%20for%20Scrutinization%20of%20Registration%20Application%2

0%20Dossiers.pdf   

 

  باكستان -لصقات التعريفيةلوائح التعبئة ووضع امل 11

طبق باكستان سياسة تنظيمية موحدة لوضع امللصقات التعريفية حيث تختلف حسب كل صناعة. 
ُ
 ال ت

  صناعة األغذية 11.1

 الجهة التنظيمية لصناعة األغذية 11.1.1

رين وزارة األمن الغذائي الوطني والبحث هي منظم صناعة األغذية في باكستان. وملزيد من املعلومات عن الجه ة التنظيمية، ُيرجى من املصّد 

 السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:

 /http://www.mnfsr.gov.pk     

 

        50متطلبات وضع امللصقات التعريفية 11.1.2

 فية في صناعة األغذيةالحد األدنى ملتطلبات وضع امللصقات التعري :14الجدول 

 املعلومات املطلوبة الفئة رقم مسلسل

                                                           
  باكستان –ير معايير ولوائح استيراد املنتجات الغذائية والزراعية الصادر عن الواليات املتحدةتقر  50

http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Check%20list%20for%20Scrutinization%20of%20Registration%20Application%20%20Dossiers.pdf
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/Check%20list%20for%20Scrutinization%20of%20Registration%20Application%20%20Dossiers.pdf
http://www.mnfsr.gov.pk/
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 اسم املنتج  1

يجب أن تكون جميع امللصقات باللغة 

اإلنجليزية أو اللغة األردية، وُيقبل أيًضا 

وضع ملصق باللغة اإلنجليزية أو اللغة 

 األردية.

 اسم وعنوان الشركة املصنعة 2

 الوزن الصافي 3

 (املجففالحليب في ثل الفيتامينات واملعادن )ماملواد املدعمة  4

 رقم التشغيلة  5

 تاريخ "انتهاء الصالحية" أو "يفضل استخدامه قبل"  6

 بيان املكونات  7

 صناعة األدوية 11.2

  الجهة التنظيمية لصناعة األدوية 11.2.1

رين السعوديين زيارة الرابط الوارد الجهة التنظيمية لصناعة األدوية في باكستان هي هيئة تنظيم الدواء، وُيرجى من ا على  أدناه للحصول ملصّد 

 مزيد من التفاصيل عن الجهة التنظيمية:

  /http://www.dra.gov.pk 

 

 القوانين واللوائح 11.2.2

ملية وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الصيدالنية وتعديالتها ع1986تنظم قواعد األدوية )امللصقات التعريفية والتعبئة والتغليف( لسنة 

 في باكستان. ملزيد من املعلومات، ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابطين املوضحين أدناه ولصقهما في متصفح الويب:

//www.dra.gov.pk/userfiles1/file/docs/Druglabelingpackingrules1986.pdfhttp: 

 http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Gazettenotificationbarcodeamendments1.pdf 

 

 

 

 

 

  51طلبات وضع امللصقات التعريفيةمت 11.2.3

 الحد األدنى ملتطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الصيدالنية :15الجدول 

 املعلومات املطلوبة الفئة رقم مسلسل

يجب أن تكون جميع امللصقات باللغة  اسم الدواء املسجل 1

يًضا اإلنجليزية أو اللغة األردية، وُيقبل أ

وضع ملصق باللغة اإلنجليزية أو اللغة 

األردية )يكون للمنتجات رمز شريطي 

 مميز )بار كود((. 

 اسم وعنوان الشركة املصنعة 2

 رقم ترخيص تصنيع الدواء  3

 رقم تسجيل الدواء 4

 تاريخ انتهاء الصالحية 5

                                                           
  هيئة تنظيم الدواء في باكستان 51

http://www.dra.gov.pk/
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/docs/Druglabelingpackingrules1986.pdf
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Gazettenotificationbarcodeamendments1.pdf


 
 

 

45 

 اسم جرعة الدواء والتعليمات  6

 صنيع، وسعر بيع التجزئة رقم التشغيلة، وتاريخ الت 7

  أحجام العبواتوصف  8

 

 صناعة مستحضرات التجميل 11.3

رين السعوديين زيارة الرابط الوارد  على  أدناه للحصول الجهة التنظيمية لصناعة األدوية في باكستان هي هيئة تنظيم الدواء، وُيرجى من املصّد 

 مزيد من التفاصيل عن الجهة التنظيمية:

 /a.gov.pkhttp://www.dr 

  القوانين واللوائح 11.3.1

 أطلقت هيئة تنظيم الدواء في باكستان مسودة إشعار بشأن متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملستحضرات التجميل الطبية.

  يرحى العلم أنه ال يوجد أي معلومات متاحة حالًيا بشأن اعتماد هذا اإلشعار، ولذلك ربما تخضع التوصيات الواردة به للتغيير. 

 ملزيد من املعلومات، ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب: 

 0Rules%202016%20of%20HOTC.pdfhttp://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/DRAFT%20Labelling%2 

 

 

 

 

 

  52متطلبات وضع امللصقات التعريفية 11.3.2

 الحد األدنى ملتطلبات وضع امللصقات التعريفية على منتجات مستحضرات التجميل :16الجدول 

 املعلومات املطلوبة الفئة رقم مسلسل

 اسم مستحضر التجميل 1

قات باللغة يجب أن تكون جميع امللص

اإلنجليزية أو اللغة األردية، وُيقبل أيًضا 

وضع ملصق باللغة اإلنجليزية أو اللغة 

األردية )يكون للمنتجات رمز شريطي 

 مميز )بار كود((. 

 اسم وعنوان الشركة املصنعة 2

 وظيفة مستحضر التجميل 3

 قائمة املكونات 4

 تاريخ انتهاء الصالحية 5

6 
يتعين مراعاتها عند استخدام منتجات تحذيرات خاصة 

 مستحضرات التجميل

 رقم التشغيلة، وتاريخ التصنيع، وسعر بيع التجزئة  7

8 
اسم وعنوان الشخص املسؤول عن توفير مستحضر التجميل في 

 السوق 

                                                           
  هيئة تنظيم الدواء في باكستان 52

http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/DRAFT%20Labelling%20Rules%202016%20of%20HOTC.pdf
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  طلبات إلى مسودة الالئحة وقد يطرأ عليها أي تغيير.تند هذه امل، تست11.3.2هو وارد في البند  مالحظة: حسما
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  املراجع 12

الرقم 

 التسلسلي

 الروابط

1 http://www.pakistan.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/business-etiquette,-language-culture/  

2 http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/pak.pdf 

3 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/pakistan/business-environment  

4 https://pakistan.travisa.com/Common/TVSVisaInstructions.aspx?citizenshipid=sa&countryid=pk&resi

denceid=us&partnerid=ta&glid=aus&travelertypeid=BU 

5 https://www.export.gov/article?id=Pakistan-Methods-of-Payment 

6 http://www.supremecourt.gov.pk/web/user_files/File/thejudicialsystemofPakistan.pdf 

7 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/pakistan#enforcing-contracts  

8 http://icci.com.pk/data/downloads/64/1837368141_1.pdf  

9 https://aric.adb.org/fta/pakistan-gulf-cooperation-council-free-trade-agreement  

10 http://2016.export.gov/pakistan/build/groups/public/@eg_pk/documents/webcontent/eg_pk_03364

7.pdf * 

11 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf * 

12 http://www.pkrevenue.com/customs/regulatory-duty-ranging-5-15-percent-imposedincreased-on-

565-imported-items/  

13 http://www.fbr.gov.pk/Office/Sales-Tax/39/130  

14 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf * 

15 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf * 

16 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf * 

17 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf * 

18 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf * 

http://www.pakistan.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/business-etiquette,-language-culture/
http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/pak.pdf
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/pakistan/business-environment
https://pakistan.travisa.com/Common/TVSVisaInstructions.aspx?citizenshipid=sa&countryid=pk&residenceid=us&partnerid=ta&glid=aus&travelertypeid=BU
https://pakistan.travisa.com/Common/TVSVisaInstructions.aspx?citizenshipid=sa&countryid=pk&residenceid=us&partnerid=ta&glid=aus&travelertypeid=BU
https://www.export.gov/article?id=Pakistan-Methods-of-Payment
http://www.supremecourt.gov.pk/web/user_files/File/thejudicialsystemofPakistan.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/pakistan#enforcing-contracts
http://icci.com.pk/data/downloads/64/1837368141_1.pdf
https://aric.adb.org/fta/pakistan-gulf-cooperation-council-free-trade-agreement
http://2016.export.gov/pakistan/build/groups/public/@eg_pk/documents/webcontent/eg_pk_033647.pdf
http://2016.export.gov/pakistan/build/groups/public/@eg_pk/documents/webcontent/eg_pk_033647.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
http://www.pkrevenue.com/customs/regulatory-duty-ranging-5-15-percent-imposedincreased-on-565-imported-items/
http://www.pkrevenue.com/customs/regulatory-duty-ranging-5-15-percent-imposedincreased-on-565-imported-items/
http://www.fbr.gov.pk/Office/Sales-Tax/39/130
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
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19 http://kcaa.pk/wp-content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf  

20 http://www.psqca.com.pk/psqca.html  

21 http://www.psqca.com.pk/psqca.html  

22 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf * 

23 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf * 

24 https://ntc.gov.pk/  

25 http://www.worldportsource.com/ports/index/PAK.php  

26 http://shipmagz.com/node/11  

27 https://www.linescape.com/  

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

29 http://download1.fbr.gov.pk/Docs/20101111511047546CustomsAct2010.pdf  

30 http://www.pakistancustoms.net/2016/08/Custom-Clearance-Procedure-For-Import-In-Pakistan.html  

31 http://www.pakcustoms.org/import_general_manifest_igm/  

32 http://www.pakistancustoms.net/2016/08/Custom-Clearance-Procedure-For-Import-In-Pakistan.html  

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

34 https://www.export.gov/article?id=Pakistan-Import-Requirements-and-Documentation  

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

36 http://www.lynden.com/lint/PDF/Shipping_Forms/Commercial-Invoice.pdf  

37 http://www.globalnegotiator.com/en/packing-list-en  

38 http://www.aicc.ie/saudi_arabia  

39 http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/letter-credit-lc/  

40 https://www.export.gov/article?id=Insurance-Certificate  

41 http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/certificate-health/  

http://kcaa.pk/wp-content/uploads/2016/04/IPO_345_2016.pdf
http://www.psqca.com.pk/psqca.html
http://www.psqca.com.pk/psqca.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s311_e.pdf
https://ntc.gov.pk/
http://www.worldportsource.com/ports/index/PAK.php
http://shipmagz.com/node/11
https://www.linescape.com/
http://www.worldfreightrates.com/en/freight
http://download1.fbr.gov.pk/Docs/20101111511047546CustomsAct2010.pdf
http://www.pakistancustoms.net/2016/08/Custom-Clearance-Procedure-For-Import-In-Pakistan.html
http://www.pakcustoms.org/import_general_manifest_igm/
http://www.pakistancustoms.net/2016/08/Custom-Clearance-Procedure-For-Import-In-Pakistan.html
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders
https://www.export.gov/article?id=Pakistan-Import-Requirements-and-Documentation
http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/
http://www.lynden.com/lint/PDF/Shipping_Forms/Commercial-Invoice.pdf
http://www.globalnegotiator.com/en/packing-list-en
http://www.aicc.ie/saudi_arabia
http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/letter-credit-lc/
https://www.export.gov/article?id=Insurance-Certificate
http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/certificate-health/
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42 http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262  

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

   44 http://www.psqca.com.pk/enforcement.html  

45 http://www.psqca.com.pk/enforcement.html  

46 http://www.psqca.com.pk/product_certification_process.html  

47 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import

%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf  

48 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import

%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf  

49 http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/RB/Procedure%20of%20Registration.pdf  

50 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import

%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf  

51 http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/docs/Druglabelingpackingrules1986.pdf  

52 http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/DRAFT%20Labelling%20Rules%202016%20of%20HOTC.pdf  

    * يرجى نسخ هذا الرابط ولصقه في متصفح الويب ملعرفة املزيد من املعلومات واالطالع على املستجدات.    

 

http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-certificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-certificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://www.tmfb.net/halal-certification/halal-certification
http://www.psqca.com.pk/enforcement.html
http://www.psqca.com.pk/enforcement.html
http://www.psqca.com.pk/product_certification_process.html
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/Download/RB/Procedure%20of%20Registration.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Islamabad_Pakistan_12-22-2015.pdf
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/docs/Druglabelingpackingrules1986.pdf
http://www.dra.gov.pk/userfiles1/file/DRAFT%20Labelling%20Rules%202016%20of%20HOTC.pdf



