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 إخالء مسؤولية

ن أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية دليل إجراءات االستيراد في إطار أعمال النشر املستمرة التي تقوم بها عن دول العالم. إن الغرض م

الدولة وإجراءاتها ومتطلبات الوثائق ومساهميها وغير ذلك بناًء على املعلومات هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه 

املتاحة. ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخص ي، وال تتحمل هيئة تنمية الصادرات السعودية أي عواقب ناتجة عن فهم أو 

هذا التقرير تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة. كما  تفسير أي جزء من هذا التقرير. وبشكل عام، فإن املعلومات املبينة في

 نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 قواعد المنشأ .1

 1  وسنغافورة قواعد المنشأ بين المملكة العربية السعودية .1.1

التجارة اإلقليمية الدولية من  تسهيل الخليجي )بما في ذلك اململكة العربية السعودية( وسنغافورة فيدول مجلس التعاون  ساهمت

 (.GSFTAخالل إبرام اتفاق مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة للتجارة الحرة )

 و 
ً
طب   ،اتفاق مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة للتجارة الحرةألحكام  وفقا

ُ
يلية على املنتجات املستوردة من ق قواعد املنشأ التفضت

 اململكة العربية السعودية.

 2  سنغافورة -قواعد المنشأ التفضيلية  .1.1.1

ستمد
ُ
قواعد املنشأ الخاصة بالصادرات السعودية إلى سنغافورة من اتفاق مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة للتجارة الحرة  ت

(GSFTA.) 

 ملخصة كالتالي: املقصود صة بالطرفتصنف منشأ البضائع الخاشهادة املنشأ التي 

 كليأو إنتاجها  ى السلعالحصول عل تم  ي يجب أن .1
ً
 :املصدرة. ويمكن تصنيف السلع التالية على هذا النحو ةالعضو في الدولة  ا

 مياه قاع البحر أو تحت قاع البحر.,تربة الاملنتجات املعدنية واملوارد الطبيعية املستخرجة أو املأخوذة من  .أ

 النباتية املحصودة أو املنتجة هناك. املنتجات .ب

من الحيوانات ، بما في ذلك املنتجات التي تم الحصول عليها املستخرجة الحيوانات التي تولد وتربى فيها، واملنتجات  .ج

 والقنص . األسماك من صيد

ملنتجات منتجات الصيد البحري واملنتجات البحرية األخرى املأخوذة من البحر عن طريق السفن. كما تشمل ا .د

 املصنعة على متن السفن.

 إتناسب ت ال  املواد املستخدمة التي تم الحصول عليها هناك والتي .ه
 

 .استرجاع املواد الخام مع عملية ال

 النفايات والخردة التي تم الحصول عليها من عمليات التصنيع هناك. .و

 السلع التي تم الحصول عليها من املنتجات املشار إليها من )أ( إلى )و(. .ز

السلع عن  علىال ينبغي أن تقل القيمة املضافة  ؛ املقصود الكافي في أراض ي الطرفيتعين خضوع السلع للتصنيع أو اإلنتاج  .2

35٪. 

3.  
ُ
ا يساعد على منح إعفاء بموجب التعريفات التفضيلية. يشترط على جميع املصدرين تقديم مم   ،سلعال نشأمشهادات الثبت ت

 ا من أي هيئة حكومية إلصدار هذه الشهادة أو يصد  م طلبهشهادة املنشأ على أن يقد  
 
 قون على منتجاتهم بصورة ذاتية، وفقا

رجى زيارة الرابط أدناه اتفاق مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة للتجارة الحرة. يُ  GSFTAمن  4للصيغة الواردة في امللحق 

 *  http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Policies/CP40.pdf  هذه املبادئ التوجيهية الطالع علىل

 

                                                           
   خدمات املعلومات في سنغافورة 1
 اتفاق مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة للتجارة الحرة 2

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

http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Policies/CP40.pdf
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 التجارية القيود .2

 3 التجارية في سنغافورة القيود .2.1

 الجمركية )أكثر األنواع شيوع القيودالتجارية  القيودتشمل 
ً
التجارية  القيودالجمركية. ولقد ألغت سنغافورة جميع غير  القيود( و ا

لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل استيفاء التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون  2013منذ عام 

 ، وفقالتالية مع دول مجلس التعاون الخليجي جراءاتاإل ة، ومع ذلك يحق لسنغافورة تطبيق الخليجي وسنغافور 
ً
ألحكام اتفاقية  ا

 التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة:

 فرض ضريبة داخلية وفق 
ً
 رسوم االستهالكاللتزامات منظمة التجارة العاملية املترتبة على سنغافورة، ومن بينها  ا

ً
عن الضرائب  ، فضال

 املفروضة على البضائع والخدمات.

  تماش ى مع حقوق سنغافورة بموجب االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة لعام تتعويضات كافحة اإلغراق و ملرسوم فرض

1994. 

   غير جمركية وفق جراءاتإي وفرض تبن 
ً
 سنغافورة.في لحقوق منظمة التجارة العاملية والتزاماتها الخاصة ا

 الجمركية القيود 2.1.1

 األساسية الجمركيةالرسوم  2.1.1.1

 الرسوم الجمركية األساسية ه 
ُ
 .ض على البضائع املنقولة عبر الحدود الدوليةر  في تعريفة ت

 وفق 
ً
سنغافورة ال تفرض أي رسوم جمركية أساسية  ألحكام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، إن   ا

 مجلس التعاون الخليجي.في على الدول األعضاء 

 رسوم االستهالك 2.1.1.2

 فرض أثناء عملية بيع أو استخدام منتجات ُمحددة هي ضرائب رسوم االستهالك
ُ
 4. ت

   رسوم سنغافورةتفرض 
ً
 نظر املعينة  مرتفعة على بعض البضائع ا

ً
، ومن بين هذه املنتجات 5 ألسباب بيئية واجتماعية ا

 :السيارات واملنتجات البترولية. للمزيد من املعلومات ُيرجى زيارة الرابط التالي

http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp  

 (GSTضرائب السلع والخدمات ) 2.1.1.3

  ة استهالك تفرض على الواردات )وتحصلها جمارك سنغافورة( وكذلك على توريد كافة والخدمات هي ضريب السلعضرائب

 
ً
  6 في سنغافورة. السلع والخدمات تقريبا

  7. %7تفرض سنغافورة ضرائب السلع والخدمات بقيمة

                                                           
 اتفاق مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة للتجارة الحرة 3
  اتحاد الجمارك والضرائب، االتحاد األوروبي 4
 سنغافورة في األعمال أنشطة ممارسة تقرير - األمريكية تصديرال خدمات 5
  هيئة اإليرادات الداخلية في سنغافورة 6
   تقرير ممارسة أنشطة األعمال في سنغافورة -خدمات التصدير األمريكية  7

http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
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  والتأمين فيما يخص البضائع الخاضعة للجمارك، فقيمة الضرائب الخاصة بضريبة السلع والخدمات تصبح قيمة التكلفة

وكذلك تفرض ضريبة السلع .8 والشحن باإلضافة ألي عمولة ورسوم عرضية أخرى ظهرت في الفاتورة أو لم تظهر

 .9  والخدمات على البضائع غير الخاضعة للجمارك في سنغافورة.

   فر
ُ
 ،ية في سنغافورةهيئة اإليرادات الداخليرها ض ضريبة السلع والخدمات على الواردات الخاضعة ألنظمة معينة تدال ت

 وتشمل: 

o    صد
ُ
  (MES)  ر الرئيس يبرنامج امل

o برنامج تأجيل ضريبة السلع والخدمات على الواردات املعتمدة 

o  برنامج تأجيل ضريبة السلع والخدمات على الواردات 

ديرهوكذلك يمكن تأجيل ضريبة السلع والخدمات بموجب برنامج الواردات املؤقتة الذي 
ُ
ملزيد من و  جمارك سنغافورة، ت

 رجى زيارة الرابط أدناه:التفاصيل، يُ 

http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers  

 التعويضيةالرسوم  2.1.1.4

 قد  يمكن للحكومة أن ت
ً
مون مساعدة مالية لصالح إنتاج أو تصنيع أو ملنتجي السلع األجانب )الدعم التعويض ي( عندما يقد   م دعما

يمكن فلصناعة املحلية، على صعيد اضرر حدوث د بب أو يهد  ومع ذلك، إذا كان هذا الدعم التعويض ي يسب  .10 تصدير السلع الوطنية.

 رجى زيارة الرابط أدناه:ملزيد من املعلومات، يُ  11للحكومة فرض رسوم تعويضية على هذه السلع.

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-

1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-

1e46d4353851;rec=0#legis  

 رسوم مكافحة اإلغراق 2.1.1.5

 فرض رسوم مكافحة اإلغراق على واردات منتج
ُ
 دة لحماية الصناعات املحلية.ات محد  ت

  يمكن للحكومة أن تفرض رسوم مكافحة اإلغراق على البضائع املستوردة إلى سنغافورة عندما يكون سعر تصدير هذه

رجى زيارة الرابط يُ  ملزيد من املعلومات12 الصناعة املحلية التي تنتج بضائع مماثلة.ويضر  بالبضائع أقل من القيمة الطبيعية 

 اه:أدن

                                                           
   تقرير ممارسة أنشطة األعمال في سنغافورة -األمريكية خدمات التصدير   8
  تقرير ممارسة أنشطة األعمال في سنغافورة -خدمات التصدير األمريكية  9

  إدارة التجارة الدولية 10
  1996راق قانون التعويضات ومكافحة اإلغ 11
  1996قانون التعويضات ومكافحة اإلغراق  12

http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;rec=0#legis
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-b1cc-4578-8ad8-isplay/view.w3p;ident=f17ad530http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/d

-b1cc-4578-8ad8-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-1e46d4353851;orderBy=date

1e46d4353851;rec=0#legis  

 غير الجمركية القيود 2.1.2

  محظورات االستيراد والقيود والتراخيص 2.1.2.1

 وتشمل اة والسالمة، وهذه املنتجات هي العلكة واأللعاب النارية وغيرهُيحظر استيراد منتجات معينة ألسباب تتعلق بالصح ،

الواردات املحظورة األخرى األسلحة والتقنيات ذات الصلة بها من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران وإريتريا 

 13 وليبيا بموجب قرارات مجلس األمن الدولي.

 ملحظورة/الخاضعة للرقابة )على سبيل املثال: املنتجات الغذائية واألدوية وما إلى سنغافورة قائمة باملنتجات ا كما أنه لدى

 
 
 ب تصريحذلك( وتتطل

ً
 مناسب ا

ً
أو اعتماد بشهادة( من الجهات املعنية مثل الهيئة البيطرية  ،)إشعار مسبق، أو ترخيص ا

 سنغافورة وهيئة العلوم الصحية للسماح بدخولها.في واألغذية الزراعية 

  14  لسلع املصنفة على أنها محظورة /خاضعة للرقابة، ُيرجى زيارة الرابط أدناه.لع على التحديثات والقائمة الكاملة لالطال 

import-for-goods-prohibited-and-goods/controlled-/importinghttp://www.customs.gov.sg/businesses  

  ،في لوائح االستيراد  عروضةن على البضائع الواردة إلى سنغافورة أن تلتزم بشروط تصريح االستيراد امليتعي  باإلضافة إلى ذلك

 .15 والتصدير

  ريال  1500تلك التي تورد بالطيران وقيمتها أقل من ُيشترط الحصول على تصاريح االستيراد )إلزامية لجميع السلع باستثناء

 .16 سعودي( وذلك لتوريد وتخليص البضائع في الجمارك

 17 حصص االستيراد 2.1.2.2

 تليس لدى سنغافورة أي تشريعات قائمة 
 
 .ق بحصص االستيرادتعل

 التجارة الرسمية 2.1.2.3

 تسنغافورة أي تشريعات قائمة ليس لدى  
 
 .18 والصادراتفي الواردات  بالتجارة الرسميةق تعل

                                                           
  منظمة التجارة العاملية 13
 جمارك سنغافورة 14
      تنظيم لوائح االستيراد والتصدير في سنغافورة 15
    تنظيم لوائح االستيراد والتصدير في سنغافورة  16
     HKTDCبحث  17
       منظمة التجارة العاملية 18

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-1e46d4353851;rec=0#legis
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import
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  المعايير  2.1.2.4

 19تقوم عملية إعداد املعايير في سنغافورة على أساس أحكام قانون التجارة العادلة وحماية املستهلك(CPFTA) . 

  ُنتاجية واالبتكار )إل مجلس املعايير وا عد  يSPRING 
 
ل هيئة خاضعة ( الهيئة الوطنية للمعايير واالعتماد في سنغافورة، وهو يمث

 20ارة والصناعة.لوزارة التج

 م( جلس املعايير واالنتاجية واالبتكارSPRING ) عضو في املنظمات الدولية التالية:هو 

o  املنظمة الدولية للتوحيد القياس يISO)) 

o ( اللجنة الكهروتقنية الدوليةIEC) 

  يضع مجلس املعايير واإل( نتاجية واالبتكارSPRING املعايير من خالل برنامج املعايير في سنغافو )  ي إرشادات توجيهية رة مع تلق

 .21 معيار في سنغافورة. 800حوالي ثمة صناعية، وفي الوقت الحالي المعايير لللجنة  12من 

  ،من هذا الدليل. 9الفصل على ُيرجى االطالع ملزيد من املعلومات عن عملية اعتماد املعايير 

 22  اللوائح الفنية 2.1.2.5

  عدد من القوانين واللوائح في سنغافورة تفرض لوائح فنية على منتجات محددةثمة. 

 ي 
 
سنغافورة جهة االستفسار التابعة التفاقية القيود على التجارة من منظمة التجارة مجلس املعايير واالنتاجية واالبتكار ل مث

 ير واللوائح الفنية واالعتماد.العاملية واملختصة بنشر املعلومات واتخاذ القرارات الخاصة باملعاي

 ن جهات حكومية أخرى مثل هيئة تطوير املعلومات واالتصاالت في سنغافورة ووزارة الصحة عتصدر اللوائح الفنية  وقد

 ووزارة البيئة والهيئة الوطنية للبيئة ومجلس املرافق العامة. 

  وتقييم المطابقة االعتماد 2.1.2.6

 حسب طبيعة السلعة املزمع اعتمادها، فعلى سبيل املثال: بدة سنغافورة جهات اعتماد متعد في تتواجد 

o  23. واردات الغذائية والزراعيةالالهيئة البيطرية واألغذية الزراعية هي الجهة الوطنية التي تعتمد   

o سنغافورة كهيئة للسالمة وهي بذلك جهة اعتماد لسلع استهالكية مجلس املعايير واالنتاجية واالبتكار عمل ي

 24. خاضعة للرقابة بموجب نظام تسجيل حماية املستهلك )متطلبات السالمة(معينة 

o 25 .يئة العلوم الصحية هي الجهة الوطنية العتماد األدوية واألجهزة الطبية ومنتجات التجميله 

                                                           
  وزارة التجارة والصناعة، سنغافورة 19
 سنغافورة واالبتكار  واإلنتاجية املعايير  مجلس 20
  هيئة مالحة وموانئ سنغافورة 21
  منظمة التجارة العاملية 22
  الهيئة البيطرية واألغذية الزراعية، سنغافورة  23
 سنغافورة واالبتكار  واإلنتاجية املعايير  مجلستسجيل سالمة وحماية املستهلك،  برنامج 24
   هيئة العلوم الصحية 25
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   رون املنتجات الخاضعة إلصدار الشهادات اإللزامية الحصول على ما قبل يتعين على املصنعين األجانب الذين يصد

ا إم   ،التخليص / تراخيص / شهادات ترخيص قبل التصدير من هيئات التصديق الوطنية ذات الصلة املذكورة أعاله

 
 
 ل محلي.مباشرة أو من خالل ممث

 االعتماد 2.1.2.7

  ُتقييمسنغافورة الهيئة الوطنية العتماد  مجلس املعايير واالنتاجية واالبتكار ديرهيمجلس سنغافورة لالعتماد الذي  عد  ي 

 .26في سنغافورة املطابقة جهات

  :وإدارة الطاقة ،اإلدارة الطبيةو السالمة الغذائية، يدير مجلس سنغافورة لالعتماد برامج لالعتماد في املجاالت التالية، 

وإدارة الجودة على سبيل املثال، ُيرجى التكرم بزيارة الرابط التالي لالطالع على املعلومات التفصيلية الخاصة بجهات 

 مجلس سنغافورة للمطابقة.في مدة تاملع املطابقة

http://www.sac-accreditation.gov.sg/cab/acab/Pages/search_acab.aspx  

 27 وضع العالمات التعريفية 2.1.2.8

 غافورة للوائح التالية: تخضع متطلبات وضع العالمات التعريفية في سن 

o قانون بيع األغذية ولوائح األغذية 

o قانون الحماية واإلدارة البيئية 

o )قانون األدوية )إعالن وبيع 

o هيئة الخدمات الصحية 

o هيئة البيئة الوطنية 

 ال يوجد متطلبات خاصة لوضع العالمات التعريفية لألطعمة املعدلة وراثي 
ً
 قبل التعبئة. ا

 هذا الدليل من 10الفصل في التعريفية ومات حول وضع العالمات زيد من املعلثمة امل. 

 28 متطلبات الصحة والصحة النباتية 2.1.2.9

 بمتطلبات الصحة والصحة النباتية قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية والحيوانات واملنتجات الحيوانية  لتزاميتعين اال

 ذية املعالجة إلى سنغافورة.واألغ

  
 
 ل الهيئة البيطرية واألغذية الزراعية جهة لالستفسار عن متطلبات الصحة والصحة النباتية في سنغافورة.تمث

 :تدير الهيئة القوانين التالية 

o قانون الهيئة البيطرية واألغذية الزراعية 

o  قانون الحيوانات والطيور 

                                                           
  مجلس سنغافورة لالعتماد 26
  منظمة التجارة العاملية 27
  منظمة التجارة العاملية 28

  

http://www.sac-accreditation.gov.sg/cab/acab/Pages/search_acab.aspx
http://www.sac-accreditation.gov.sg/cab/acab/Pages/search_acab.aspx
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o قانون الرقابة على النباتات 

o  نواع املهددة باالنقراض )استيراد وتصدير(قانون األ 

o قانون األعالف 

o قانون مصائد األسماك 

o قانون بيع األغذية 

o قانون اللحوم واألسماك الصحية 

o  قانون الحيوانات البرية والطيور 

 التجارية المعالجات .3

 29 سنغافورة من قبلالتجارية  المعالجات .3.1

 مكافحة اإلغراق والتعويضات إجراءات .3.1.1

خذ لم   1996قانون التعويضات ومكافحة اإلغراق لعام  ملكافحة اإلغراق والتعويضات. ومع ذلك، فإن   إجراءات فورة أيسنغاتت 

 يتضم  
ً
 إذا لزم األمر. اإلجراءاتفرض مثل هذه ت ن أحكاما

 إجراءات الحماية .3.1.2

ب نجحت سنغافورة في   غياب أي تشريع لها. خالل منذلك يتضح ف ،االستعانة بإجراءات الحمايةتجن 

 في سنغافورة  الرئيسية الموانئ .4

 في سنغافورةالرئيسية الموانئ  4.1

ى يقع في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ماليو. وقد الذي  أال وهو ميناء سنغافورة ،ال تملك سنغافورة سوى ميناء واحد فقط ميناء أد 

  سنغافورة وصناعة النقل البحري 
ً
 فعاال

ً
نغافورة. ويحتل ميناء سنغافورة الصدارة بين العواصم لتجارة في سلالنمو الكبير  ساهم في دورا

 قطاع املوانئ دعمحصد .30 البحرية األكثر أهمية في العالم
ً
لحكومي ا

َّ
 تمث

ً
ا ساعد مم   ،( في سنغافورةMPAإشراف هيئة املالحة واملوانئ )ب ا

 .31جيع البحث والتطوير البحري.على تسهيل ونمو عمليات املوانئ، وتوسيع مجموعة من الخدمات البحرية اإلضافية، وتش

ع  (( أوتوموبايلو  5، 3، 2، 1باسير بانجانج )و ، سيمبوانغو برانى، و كيبل، و محطات: تسع )تانجونج باجار،  10بـميناء سنغافورة يتمت 

 
 
 بي تي إي املحدودة. بورت جورونغشركة  وأخرى تديرهاسنغافورة.  بي إس ايهلها تشغ

 أساسية عنه. معلومات 1الجدول ميناء سنغافورة الواقع في سنغافورة ويلخص  1لشكل ايعرض 

                                                           
  منظمة التجارة العاملية 29
 وزارة النقل، سنغافورة  30
  جهات االتصال في سنغافورة 31
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 : معلومات عن املوانئ الرئيسية في سنغافورة1الجدول 

 املوقع اإللكتروني البضاعة املتداولة امليناء

 /https://www.singaporepsa.com بضائع عامة ميناء سنغافورة

http://www.jp.com.sg/ 

 

 
 : ميناء سنغافورة1الشكل 

 خطوط الشحن المستخدمة في سنغافورة  4.2

وتكاليف الشحن من المملكة العربية السعودية إلى  قت االنتظارو وخطوط الشحن الرئيسية  4.2.1

 سنغافورة 

في اململكة  املوانئ الوحيدةميناء الجبيل، وميناء امللك عبد العزيز ، وميناء جدة وميناء امللك عبد هللا هي إن  ، 32وفقا لالينسكيب

 الى سنغافورة. املتجهةالعربية السعودية لسفن الحاويات 

 ا كما تم تقدير تكاليف الشحن من هذه املوانئ إلى ميناء سنغافورة. يرجى مالحظة أن  
 
 ةر لتقديرات مبنية على افتراضات معينة متوف

 
ً
 .http://worldfreightrates.com/en/freight موقع رت تكاليف الشحن باستخدامفي الجدول. وقد   أيضا

الشحن الخاصة بهم مع أي مجموعة من االفتراضات.  ويمكن للمصدرين السعوديين زيارة هذا املوقع للحصول على أسعار متطلبات

طرق املالحة لسفن الحاويات بين املوانئ الرئيسية في اململكة العربية السعودية وسنغافورة، وكذلك تقديرا لعدد  2الجدول ويلخص 

 األيام، والتكاليف املرتبطة بها.

 

 :التاليول السفن والوجهات ومدة اإلبحار، ُيرجى زيارة املوقع لالطالع على أحدث املعلومات حول جدا

http://www.linescape.com/ 

                                                           
 الينسكيب 32

 سنغافورة ميناء

https://www.singaporepsa.com/
https://www.singaporepsa.com/
http://www.jp.com.sg/
http://www.jp.com.sg/
http://worldfreightrates.com/en/freight
http://www.linescape.com/
http://www.linescape.com/
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 : تكاليف الشحن التقديرية لخطوط الشحن الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى سنغافورة2الجدول 

 العربية اململكة في امليناء

 ةالسعودي

  النقل تكلفة

 (السعودي بالريال)

  البحرية الرحلة مدة سنغافورة في امليناء

 (األيام)

 10 سنغافورة ميناء 10,400 -7,230 الجبيل ميناء

  12 - 10 سنغافورة ميناء 10,400 -7,230 العزيز عبد امللك ميناء

 15  - 10 سنغافورة ميناء  11,840-8,230 جدة ميناء

   19  - 16 سنغافورة ميناء - هللا عبد امللك ميناء

 :التكلفة افتراضات

 .املحيط عبر  املختارة الشحن طريقة1) 

 .العاملية الشحن بأسعار  املتاحة الصناعات أساس على التكاليف قدرت 2)

ِسبت التي املنتجات جميع قيمة تحديد تم 3)
ُ
 (.سعودي ريال 375،000) أمريكي دوالر  100.000بـ احت

 .قدم 40 حاويات و ( FCL) كاملة الحاويات تحميل اختيار  تم 4)

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

 حا 6)
ُ
 .التقريبي بالتقدير  النقل تكلفة بتِس ت

 

 التسهيالت الرئيسية للخدمات اللوجستية .5

 مناطق التجارة الحرة في سنغافورة 5.1

 33إنشاء مناطق التجارة الحرة 5.1.1

( بإنشاء مناطق التجارة الحرة في سنغافورة بهدف تسهيل الوسيطة 2014خر تعديل في عام آ) 1966عام لاملناطق الحرة يسمح قانون 

 )ميناء حيث يمكن تخزين بضائع االستيراد أو التصدير للتوزيع العالمي أو االستهالك املحلي( في السلع الخاضعة للرسوم الجمركية.
 

 

 

 34 لتجارة الحرةالقوانين ذات الصلة بمناطق ا 5.1.2

 القوانين ذات الصلة بمناطق التجارة الحرة وف
ً
 في سنغافورة هي: 1966 لعام لقانون مناطق التجارة الحرة قا

  مناطق للتجارة الحرة.كُيحدد اإلخطار بمناطق التجارة الحرة )املناطق املعلنة( املناطق في سنغافورة التي تم تعيينها 

  ة لتخزين وتعبئة وتغليف بضائع وسلع االستيراد والتصدير العابرة إلعادة تصديرها يمكن استخدام مناطق التجارة الحر

 الحق
ً
 .ا

 .ال يجوز التصنيع وتجارة التجزئة في مناطق التجارة الحرة، إال إذا تم الحصول على إذن خاص 

 لتجارة والصناعة. يملك الوزير يجب أن تخضع مناطق التجارة الحرة للرقابة اإلدارية لهيئة قانونية أو حكومية يقررها وزير ا

 
ً
الحق في تشكيل اللجنة االستشارية ملناطق التجارة الحرة لتقديم املشورة بشأن جميع املسائل املرتبطة بمناطق  أيضا

 التجارة الحرة.

                                                           
  معهد ماك ماستر للنقل والخدمات اللوجيستية 33
 قانون مناطق التجارة الحرة، سنغافورة 34
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 35 سنغافورة –مناطق التجارة الحرة  5.1.3

 ث جهات رقابة على مناطق التجارة الحرة وهي تحديدمناطق للتجارة الحرة في سنغافورة وتخضع لرقابة ثال  10في الوقت الحالي ثمة 
ً
: ا

تم  وقد  36 .مؤسسة بي إس ايه املحدودة وميناء جورجون بي تي اي املحدودة ومجموعة مطار شانغي )سنغافورة( بي تي أي املحدودة

 أدناه، ج 3الجدول الحرة في مناطق التجارة ب ذات الصلةتفاصيل الص يلخت
ً
إلى جنب مع مواقعها على شبكة اإلنترنت، أينما كانت  نبا

 التحديثات. خر آزيارة هذه املواقع لالطالع على على رين السعوديين متاحة. ويتم تشجيع املصد  

 سنغافورة في: مناطق التجارة الحرة 3الجدول 

 املوقع اإللكتروني مناطق التجارة الحرة 

-https://www.singaporepsa.com/our ومحطة كيبلباجار محطة تانجونغ 

business/terminals 

 /http://www.jp.com.sg ميناء جورونغ )بما في ذلك بوالو دمار الوت(

-https://www.singaporepsa.com/our أرصفة امليناء سيمباوانج

business/terminals/multi-purpose-terminals 

-http://www.changiairport.com/corporate/partner مجمع محطة الشحن بمطار شانغي

us/cargo/facilities-and-infrastructure.html 

-https://www.singaporepsa.com/our محطة برانى

business/terminals 

-https://www.singaporepsa.com/our كيبل ديستريبارك

business/shippers-services/keppel-distripark-kd 

 No website link available at the moment كيبل ديستريبارك لينك بريدج

-https://www.singaporepsa.com/our بانجانج باسير محطة 

business/terminals 

-http://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and مطار اللوجستية بارك في سنغافورة

space/pages/airport-logistics-park-of-singapore.aspx 

-https://www.singaporepsa.com/our ( الجارية4و  3بانجانج )املرحلة باسير محطة 

business/terminals/future-terminal 
 

 الحوافز األساسية ذات الصلة بالتجارة 5.2

درج فيما يلي الحوافز األ 
ُ
 ساسية ذات الصلة بمناطق التجارة الحرة التي يمكن للشركات أن تستفيد منها في مناطق التجارة الحرة:ت

  م فوائد مالية وتنظيمية مثل:مناطق التجارة الحرة تقد  

 املزايا الضريبية (1

علق ضرائب السلع والخدمات على استيراد البضائع إلى مناطق التجارة الحرة في سنغافورة ولحين مغادرة البضائع 
ُ
ت

للمناطق الحرة ودخولها ملنطقة الجمارك، وعلى الرغم من ذلك تكون ضرائب السلع والخدمات مستحقة السداد في حال 

                                                           
  إشعار مناطق التجارة الحرة )املناطق املعلنة( 35
  ألعمال في سنغافورةتقرير ممارسة أنشطة ا -خدمات التصدير األمريكية  36

https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals
http://www.jp.com.sg/
http://www.jp.com.sg/
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals/multi-purpose-terminals
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals/multi-purpose-terminals
http://www.changiairport.com/corporate/partner-us/cargo/facilities-and-infrastructure.html
http://www.changiairport.com/corporate/partner-us/cargo/facilities-and-infrastructure.html
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals
https://www.singaporepsa.com/our-business/shippers-services/keppel-distripark-kd
https://www.singaporepsa.com/our-business/shippers-services/keppel-distripark-kd
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals
http://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages/airport-logistics-park-of-singapore.aspx
http://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages/airport-logistics-park-of-singapore.aspx
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals/future-terminal
https://www.singaporepsa.com/our-business/terminals/future-terminal
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 توريد البضائع محلي تم
ً
عفى  ا

ُ
عدةداخل سنغافورة، ت

ُ
ة دفعمن إلعادة التصدير  البضائع امل

 
ضرائب السلع  كاف

 37 والخدمات.

 تأجيل الرسوم الجمركية والضريبية (2

 38 يتم تأجيل رسوم الجمارك والضرائب على استيراد البضائع إلى مناطق التجارة الحرة.

ر ت
 
 :39دارية مثلمناطق التجارة الحرة مزايا إ وف

  التسليم وقت (1

 ُيقلل وقت التسليم ألن الوقت املطلوب للتخليص الجمركي وتعزيز الربط اللوجيستي يكون أقل.

  تخفيض تكاليف التخزين (2

 ساعة مجان 72تعرض مناطق التجارة الحرة التخزين ملدة 
ً
للبضائع املصدرة / املستوردة التقليدية أو املحفوظة في  ا

 يوم 140حاويات و
ً
 مجان ا

ً
 .للبضائع املعاد شحنها/املعاد تصديرها ا

 مرافق / خدمات التخزين المقدمة في الموانئ في سنغافورة 5.3

 أنواع مرافق / خدمات التخزين 5.3.1

  أنواع المستودعات 5.3.1.1

 40المستودعات في مناطق التجارة الحرة 5.3.1.1.1

ضرائب السلع وال ُيشترط فرض تتضمن مناطق التجارة الحرة مرافق تخزين مؤقتة وهي معتمدة من قبل جمارك سنغافورة، 

إزالة السلع من املرافق  والخدمات والضرائب وكذلك وثائق الجمارك في مرافق التخزين القائمة في مناطق التجارة الحرة لحين

 ودخولها السوق لالستهالك املحلي.

 41  ةالمستودعات المرخص 5.3.1.1.2

دار هذه  املستودعات املرخصة هي مرافق تخزين مرخصة من قبل جمارك سنغافورة
ُ
بموجب نظام املستودعات املرخصة، وت

 املستودعات من قبل شركات معتمدة.

علق الضرائب والرسوم 
ُ
تستخدم هذه املرافق لتخزين البضائع املستوردة والخاضعة للرسوم الجمركية ملدة زمنية غير محددة، ت

لسوق لالستهالك املحلي. وباإلضافة إلى ذلك فإن البضائع إزالة السلع من املرافق ودخولها ا الجمركية في املستودعات املرخصة لحين

زال للتصدير ال تخضع ألي رسوم جمركية وضرائب.
ُ
 التي ت

 42مستودعات البضائع والخدمات المعفاة من الضرائب 5.3.1.1.3

عتبر 
ُ
ئع مستودعات البضائع املعفاة من الضرائب مرافق للتخزين مرخصة من جمارك سنغافورة بموجب نظام مستودعات البضات

. يجري تعليق ضرائب الخدمات والسلع بصورة مؤقتة على تخزين البضائع املستوردة شركات معتمدة تديرهااملعفاة من الضرائب، و 

                                                           
  هيئة اإليرادات الداخلية في سنغافورة 37
  جمارك سنغافورة  38
   تقرير ممارسة أنشطة األعمال في سنغافورة -خدمات التصدير األمريكية   39
   األعمال في سنغافورةأنشطة ممارسة تقرير  –ات التصدير األمريكية خدم  40
  هيئة الجمارك في سنغافورة 41

 سنغافورةفي   اركهيئة الجم42 
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علق ضرائب الخدمات والسلع في املستودعات املعفاة 
ُ
غير الخاضعة للرسوم الجمركية في املستودعات املعفاة من الضرائب، بحيث ت

 لسلع من املرافق ودخولها السوق لالستهالك املحلي. إزالة ا من الضرائب لحين

 سنغافورة عملية االستيراد الشاملة: .6

 43عملية االستيراد الشاملة 6.1

 كن، لالجمركي االتخليص إجراءات من مجموعة باستيفاء للتخزين أو املنزلي لالستهالك كانت سواءً  املستوردة املنتجات كافة تخلص 

  املنتج كان إذا ما أي االستيراد، من الغرض منها أسباب، لعدة تختلف  االستيراد عمليات
ً
 املرور أو للتخزين أو املنزلي لالستخدام مخصصا

  أخرى  جمركية إلى محطة الشحن إعادة أو أخرى  دولة إلى
ً
 :لسنغافورة الشاملة االستيراد عملية أدناه شرح 2الشكل ويوضح  .مثال

                                                           
  سنغافورة في ماركهيئة الج 43

العملية مرحلة=    

1 

ترتيبات ما قبل 
 االستيراد

3 

 وصول السفينة

2 

ح طلب الحصول على تصري
 ستيراد عن طريق نظاماال 

ونيتبادل البيانات اإللكتر  

4 

الجمركي التخليص 
في امليناء ودفع 

 الرسوم الجمركية

الخدمات 
لاللوجستية والنق  

5 

دالعميل / املستور   

6 

Zoll 
Douane 

عملية االستيراد من خالل الميناء البحري –شكل توضيحي   

رةسنغافو  -: عملية االستيراد الشاملة2الشكل   
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 إجراءات ما قبل االستيراد املرحلة األولى: 

 جري املستورد تقييميُ  .1
ً
  ا

ً
لعملية تسهيل التجارة والنظام املتكامل القائم على املخاطر  لتحديد مستوى التسهيالت الجمركية  شامال

الذي يمكن أن يناسب مؤسسته. ويمكنه بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على الخطط أو الرخص الجمركية السنغافورية 

ن كان يرغب في ذلك. وللحصول على مزيد من املعلومات بشأن عملية تقييم تسهيل التجارة والنظام املتكامل القائم املخصصة إ

 واألنواع املختلفة من السندات والتراخيص املتاحة، يرجى زيارة الرابط املذكور أدناه:على املخاطر  

http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/tradefirst 

 قد يحتاج املستورد أيض .2
ً
 أو التخليص ما قبل االستيراد بشأن بضائع معينة و/إلى التقدم بطلب للحصول على رخص االستيراد  ا

 .الحكومية الجهاتمن 

 املرحلة الثانية: طلب الحصول على تصريح االستيراد عن طريق نظام تبادل البيانات اإللكتروني

 حساب امتالكهالوكيل التجاري التأكد من /املستورد ب يجدر  .1
ً
 جمركي ا

ً
  ا

ً
مقدم اإلقرار الجمركي  /باإلضافة إلى حساب وكيل مفعال

ن منلدى جمارك سنغافورة حتى ي
 
ملزيد من املعلومات بشأن الشروط و على تصريح استيراد. التقدم بطلب للحصول  تمك

 رجى زيارة الرابط املذكور أدناه:مقدم اإلقرار الجمركي، يُ  /الالزمة للعمل بصفة وكيل 

http://www.customs.gov.sg/businesses/registering-to-trade/registration-procedures/register-as-declaring-agent-

or-declarant 

وكيل اإلقرار الجمركي تقديم إقرار بالدخول وتقديم طلب للحصول على  /املستورد ب يجدر قبل التنفيذ الفعلي لعملية االستيراد،  .2

تخليص البضاعة عن طريق نظام تبادل البيانات اإللكتروني مع بيان معلومات مفصلة عن البضائع تصريح / تصريح استيراد 

 مرفق
ً
ملزيد من املعلومات بشأن أنواع تصاريح االستيراد املختلفة، و . 44معه املستندات الداعمة املطلوبة للتخليص الجمركي ا

 أدناه:يرجى زيارة الرابط 

http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures/types-of-import-permits 

 : يُ حظةمال 
 
 .(TradeNet) رة اسم ترايدنتق على نظام تبادل البيانات اإللكتروني في سنغافو طل

3.  
ُ
 45خصم الرسوم وضريبة البضائع والخدمات واجبة الدفع عن طريق الدفع اإللكتروني بعد اعتماد تصريح االستيراد.ت

  املرحلة الثالثة: وصول السفينة

جمركي بذلك. ويلزم على ربان تفريغ البضاعة منها، يخطر وكيل الشحن املستورد ووكيل اإلقرار الببدء البعد دخول السفينة امليناء و 

 عنبيان إلى جمارك سنغافورة مالسفينة أن يقد  
ً
ساعة من دخول السفينة  24حمولة السفينة ومستندات داعمة في غضون  ا

 46امليناء.

 امليناءفي املرحلة الرابعة: التخليص الجمركي 

 
ُ
حالة البضاعة املحفوظة في حاويات( إلى ضباط نقاط  تصريح تخليص البضاعة )غير مطلوبة في /ن تصريح االستيراد عم صورة قدَّ ت

 47تزويدهم باملستندات األخرى الداعمة لتأمين خروج البضاعة.ويتم التفتيش في أماكن الدخول 

                                                           
  لجمارك في سنغافورةهيئة ا 44
  سنغافورةفي مارك هيئة الج 45
 ( من قانون الجمارك1) 39البند  46

http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/tradefirst
http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/tradefirst
http://www.customs.gov.sg/businesses/registering-to-trade/registration-procedures/register-as-declaring-agent-or-declarant
http://www.customs.gov.sg/businesses/registering-to-trade/registration-procedures/register-as-declaring-agent-or-declarant
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures/types-of-import-permits
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures/types-of-import-permits
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 املرحلة الخامسة: الخدمات اللوجستية والنقل

ملتعلقة بالبضاعة ونقلها من املستودعات في املستورد/ وكيل اإلقرار الجمركي الترتيبات الالزمة لتنفيذ الخدمات اللوجستية ا عد  يُ 

التي وكيل اإلقرار الجمركي تقديم تصريح االستيراد إلى وكيل السفينة  /املستورد ب يجدر مناطق التجارة الحرة، وقبل تسليم البضاعة 

 48البضاعة. تحمل

 أيام من و  10: تعاد تصاريح االستيراد إلى وكالء شركات نقل البضاعة في غضون مالحظة
 
ن الوكالء من تسوية قت االستيراد حتى يتمك

 حمولة السفينة وذلك وفق
ً
 49لنظام تسوية بيان حمولة السفينة املطبق في جمارك سنغافورة. ا

 رجى زيارة الرابط أدناه:يُ  ،ملزيد من املعلومات

http://www.customs.gov.sg/eservices/manifest-reconciliation-statement-scheme 

 املرحلة السادسة: املستورد/ العميل

ى   وردة.املستورد/العميل البضائع املستيتلق 

 

 عملية التخليص الجمركي 6.2

 وردة إلى سنغافورة:ستاملالتخليص الجمركي للبضائع  أدناه عملية 3الشكل يوضح 

 املرحلة األولى: ما قبل تقديم املستندات

 يحصل املستورد على جميع الوثائق املطلوبة الالزمة لتخليص البضائع املستوردة. .1

 .تصريح تخليص البضاعة /ن املستورد وكيل إقرار جمركي لتقديم طلب للحصول على تصريح استيراد يعي   .2

الستيراد عن طريق نظام ترايدنت. وملزيد من التفاصيل حول شروط تقديم طلبات الحصول يقدم طلب الحصول على تصاريح ا .3

 :على تصريح االستيراد، ُيرجى زيارة الرابط أدناه

http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers 

 من حساب وكيل اإلقرار الجمركي في نظام التسديد بين املصارف )الجيرو(. تخصم الرسوم والضرائب .4

  بعد ذلك يصدر تصريح االستيراد. .5

  املرحلة الثانية: تقديم املستندات

م نسخة مطبوعة عن تصريح االستيراد/ تص قدَّ
ُ
ريح تخليص البضاعة )إذا اقتض ى األمر( واملستندات الداعمة عند تخليص البضاعة ت

 50إلى ضباط هيئة الهجرة ونقاط التفتيش املوجودين في نقاط التفتيش.

                                                                                                                                                                                        
  سنغافورةفي مارك هيئة الج 47
 أنظمة الواردات والصادرات في سنغافورة 48
  جمارك سنغافورة 49
  جمارك سنغافورة 50

http://www.customs.gov.sg/eservices/manifest-reconciliation-statement-scheme
http://www.customs.gov.sg/eservices/manifest-reconciliation-statement-scheme
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers
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 يص البضاعةلاملرحلة الثالثة: التحقق من صحة تصريح تخ

ا والتحقق من صحة يص البضاعة ويسمح النظام بتفتيش البضائع واختبارهليتحقق موظفو الجمارك من صحة تصريح تخ .1

 51.الحاجةاملستندات إذا اقتضت 

  .قات إضافية بالتنسيق مع السلطة املختصة املعنيةيفي حال وجود أي تناقض في املعلومات، تجرى تحق .2
 

 52اإلفراج عن البضائعاملرحلة الرابعة: 

 كي.البضاعة إلى وكيل اإلقرار الجمر  وُيفرج عنيتم تحديث النظام بمعلومات عملية التخليص  .1

                                                           
  الخدمات الحكومية األمريكية 51
 الخدمات الحكومية األمريكية 52

سنغافورة -: عملية التخليص الجمركي3الشكل   

  العملية مرحلة= 

 اإلفراج عن البضائع

1 2 

Zoll 
Douane 

داتما قبل تقديم املستن  تقديم املستندات 

3 

التحقق من صحة 
اعةيص البضلتصريح تخ  

4 

عملية التخليص الجمركي –شكل توضيحي   



 

 

21 

يرجى مالحظة أنه في حال عدم دفع ضريبة البضائع والخدمات والرسوم باستخدام نظام التسديد بين املصارف )الجيرو(، يلزم  .2

  53. ئعدفعها في هذه املرحلة لضمان إخراج البضا

 54وتكلفة عملية االستيراد الشاملة مهلة 6.3

 قوف
ً
 أدناه. 4الجدول في  املبين النحو على القياسية البضائع شحنة د وقت وتكلفة عملية استيراديحدتم تللبنك الدولي،  ا

 وتكلفة عملية االستيراد الشاملة مهلة: 4الجدول 

الرقم 

 التسلسلي
 إجراءات االستيراد

 املهلة 

 )بالساعات(

 التكلفة

 )بالريال السعودي(

 140 1 إعداد الوثائق 1

2 
عمليات التفتيش والتخليص 

 كيالجمر 
35 830 

 970 36 اإلجمالي:
 

 الرئيسية وثائق االستيراد .7

 ستيراد الرئيسيةإلوثائق الجدول ملخص  7.1

 55الوثائق اإللزامية 7.1.1

 أربع وثائق إلزامية يلزم تقديمها الستيراد البضائع وتوريدها إلى سنغافورة. ثمة

 سنغافورة -: الوثائق اإللزامية املطلوبة لالستيراد5جدول ال

الرقم 

 يالتسلسل
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تقدم إلى تقدم من الوثيقة

1 

بوليصة  

الشحن الجوي 

األصلية/ 

 بوليصة الشحن

شركة 

 الشحن
 الجمارك

 الجمارك راملصد   فاتورة تجارية 2

 الجمارك راملصد   قائمة التعبئة 3

4 

تصريح 

االستيراد/ 

يص لختصريح ت

 البضاعة

وكيل اإلقرار 

الجمركي 

 املرخص له

 الجمارك

 :مالحظة

 6 - املعمرة، االستهالكية السلع 5 - والتغليف، التعبئة منتجات 4 - الغذائية، املنتجات 3 - والبوليمرات، الكيماويات 2 - البناء، مواد -1

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

                                                           
  جمارك سنغافورة 53
  2016ممارسة أنشطة األعمال  54
  جمارك سنغافورة 55
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 الوثائق اإلضافية 7.1.2

 ترد تفاصيلها أدناه:و  ،ُيطلب عدد من الوثائق اإلضافية للتخليص الجمركي ،عامبشكل 

 سنغافورة -: الوثائق اإلضافية لالستيراد6الجدول 

الرقم 

 التسلسلي
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تقدم إلى تقدم من الوثيقة

1 

/ االستيرادرخصة 

التخليص ما قبل 

 56االستيراد

الوزارات املعنية 

املختلفة في 

 سنغافورة

 الجمارك

2 
شهادة الصحة 

 57النباتية

الهيئة املعتمدة في 

 بلد املنشأ
 الجمارك

 58شهادة الصحة 3
الهيئة املعتمدة في 

 بلد املنشأ
 الجمارك

  59شهادة املطابقة 4
الهيئة املعتمدة في 

 بلد املنشأ
 الجمارك

 60شهادة التحليل 5
الهيئة املعتمدة في 

 بلد املنشأ
 الجمارك

 61شهادة املنشأ 6
الهيئة املعتمدة في 

 بلد املنشأ
 الجمارك

 :ةحظمال 

 6 - املعمرة، االستهالكية السلع 5 - والتغليف، التعبئة منتجات 4 - الغذائية، اتاملنتج 3 - والبوليمرات، الكيماويات 2 - البناء، مواد -1

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

 لمحة عامة عن الوثائق 7.2

 62بوليصة الشحن 7.2.1

 :بوليصة الشحن هي

 النقل عقد إبرام على دليل بمثابة ويكون  لةالحمو  باستالمه الناقل فيه يقر إيصال. 

 سلم التي البضائع بملكية للتداول  قابلة وثيقة
ُ
« بصورة مقبولة» الشحنة نقل طشر  الشحن بوليصة تسليم عن طريق ت

 .صحيحة بصورة التالية التصديقات كافة وإجراء

 أدناه نموذج 4الشكل يوضح 
ً
 بر املحيطن بوليصة الشحن عع ا

                                                           
  جمارك سنغافورة 56
 هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري 57
  جمارك سنغافورة 58
  ورةجمارك سنغاف 59
  جمارك سنغافورة 60
 اتفاق التجارة الحرة في سنغافورة61
  التجارة الدولية في اململكة املتحدة 62
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 ن بوليصة الشحن عبر املحيطع: نموذج 4الشكل 

 63الفاتورة التجارية 7.2.2

 ما  للمشتري. و  البائع مهايقد   شراؤها تم التيالفاتورة التجارية هي فاتورة بالبضائع 
ً
 غالبا

ُ
 التجارة الخارجية في الفواتير تلك ستخدمت

ِن  حيث
 
 .تقييم رسومها الجمركية عند للبضائع الفعلية القيمة تحديد من الحكومة تمك

 نموذج أدناه 5الشكل يعرض 
ً
 ن الفاتورة التجارية القياسية:ع ا

 

 لفاتورة التجاريةعن ا: نموذج 5شكل ال

 64قائمة التعبئة 7.2.3

واملشتري وشركة . وتتضمن قائمة التعبئة الدولية تفاصيل بشأن البائع الشحنة حول لة تنص قائمة التعبئة على معلومات مفص  

 تعبئتها،ن تفاصيل كمية املواد املعبأة ووصفها وطريقة الشحن والفاتورة ورقم الشحنة وتاريخها وطريقة النقل وشركة النقل، كما تبي  

 كمية الطرود واإلجمالي الصافي والوزن على سبيل املثال، باإلضافة إلى سطوانات أو علب كرتون اإن كانت في صناديق أو حاويات أو 

 رام( وعالمات الطرود واألبعاد.غاإلجمالي )بالكيلو 

                                                           
  دليل الصادرات األمريكية 63
  ادرات األمريكيةدليل الص 64
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 جنموذ 6الشكل يعرض 
ً
 قائمة التعبئة:عن  ا

 

 قائمة التعبئةعن : نموذج 6شكل ال

 65تصريح االستيراد 7.2.4

عرف هذا اإلقرار ويُ  وردة إلى سنغافورة،ستجميع البضائع املمصاريف جميع الشركات تقديم إقرار بالدخول/ إقرار دفع يجدر ب

  /بتصريح االستيراد 
ُ
 م هذه اإلقرارات إلى جمارك سنغافورة إلكترونيقدَّ تصريح تخليص البضاعة. وت

ً
 من خالل نظام ترايدنت. ا

 دناه نموذجأ 7الشكل يعرض 
ً
 يص البضاعة:لتصريح تخ /تصريح االستيراد عن  ا

 

 

 

                                                           
 سلطة اإليرادات الداخلية في سنغافورة 65
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 ح االستيرادتصريعن : نموذج 7شكل ال

 66رخصة االستيراد/ التخليص ما قبل االستيراد 7.2.5

وترد أدناه . على رخصة االستيراد/ شهادة التخليص الجمركي قبل االستيرادالبضائع الخاضعة للرقابة إلى سنغافورة  مستوردو  يحصل

ب البضائع 
 
  املختصة الجهاتأسماء الحصول على شهادة تخليص جمركي قبل استيرادها و التي تتطل

ُ
 صدر هذه الشهادة:التي ت

 هيئة البناء واإلنشاء مواد البناء:

 : هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري املنتجات الغذائية

 : هيئة تطوير قطاع املعلومات واالتصاالت بسنغافورةاإللكترونيات

 : هيئة العلوم الصحيةاألدوية

 شهادة الصحة النباتية 7.2.6

 شهادة الصحة النباتية هي وثيقة رس
ُ
الدولة في النباتات نظمة حماية ملالدولة املصدرة في صدرها منظمة حماية النباتات مية ت

 تثبت إجراء الفحص على النباتات أو املنتجات النباتية املذكورة فيها وفقوهي  .املستوردة
ً
 من فتلإلجراءات املناسبة  ا

ً
عتبرها خالية

 اآلفات الخاضعة للحجر الصحي وخالية فعلي
ً
لوائح الصحة النباتية مع ت األخرى الضارة، كما تثبت مطابقة هذه املنتجات من اآلفا ا

 67السارية في الدولة املستوردة. 

 عنناه نموذجأد 8الشكل يعرض 
ً
 شهادة الصحة النباتية: ا

                                                           
  جمارك سنغافورة 66
 
 الوكالة الكندية للتفتيش الغذائي 67
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 : نموذج لشهادة الصحة النباتية8شكل ال

 شهادة الصحة 7.2.7

الشهادة من ويحصل املصدر على هذه صحة اإلنسان وسالمته ومراقبة التجارة الدولية. تصدر شهادة الصحة بغرض حماية 

 68. ، إلخ على سبيل املثالالسلطات املختصة في الدولة املنتجة للمنتجات الغذائية واملواد الكيميائية والبوليمرات

 عننموذج أدناه 9الشكل يعرض 
ً
 دمة في األغراض التجارية:شهادة الصحة املستخ ا

 

 شهادة الصحة عن : نموذج9شكل ال

 شهادة المطابقة 7.2.8

ملعايير الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية الوائح الفنية ذات الصلة و مع التوضح شهادة املطابقة مدى مطابقة البضائع التي يتم تصدريها 

 69رةقها الدولة املصد  التي تطب  
 
 مجلس االعتماد السنغافوري.في تبرات ووكاالت االختبار املعتمدة ن املخعر هذه الشهادة صُد . وت

                                                           
 دليل إجراءات االستيراد في تركيا 68
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 عنأدناه نموذج 10الشكل يعرض 
ً
 شهادة املطابقة: ا

 

 شهادة املطابقة عن : نموذج10شكل ال

 70شهادة التحليل 7.2.9

-ية معينة تتعلق بشكل أساس ي بالطبيعة الفيزيائيةشهادة التحليل هي وثيقة تثبت استيفاء البضائع املستوردة معايير تنظيمية وطن

 ، إلخالكيميائية للمنتجات مثل تكوين املواد والرطوبة والحموضة
 
 عر هذه الشهادة صُد . ت

ُ
ر صِد ن املختبرات الكائنة في بلد املنشأ وت

 املختصة املعنية في سنغافورة موافقتها عليها. الجهات

 أدناه نموذج 11الشكل يوضح 
ً
  شهادة التحليل:عن  ا

 

 ن شهادة التحليلع: نموذج 11شكل ال

 شهادة المنشأ 7.2.10

 قوف
ً
في دولة  البضائع املصدرة  أو إنتاج أو تصنيع أو تجهيز  استالمشهادة املنشأ هي وثيقة تثبت اكتمال إن  لغرفة التجارة الدولية،  ا

 71 معينة.

                                                                                                                                                                                        
 انترتك 69
 املفاوض العالمي 70
  غرفة التجارة الدولية71
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 نموذج أدناه 12الشكل يوضح 
ً
 عن  ا

ُ
 اململكة العربية السعودية:في رها وزارة التجارة والصناعة صِد شهادة املنشأ التي ت

 

 ن شهادة املنشأع: نموذج 12شكل ال            

 أهم الجهات الحكومية المعنية باالستيراد .8

 أهم الجهات الحكومية المعنية باستيراد جميع أنواع المنتجات 8.1

ت الحكومية التي تشارك في عملية االستيراد في سنغافورة بغض النظر عن نوع املنتج. وتتلخص هذه الجهات عدد من الجهاثمة 

 :7الجدول في باألدوار التي تؤديها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية 

 : أهم الجهات الحكومية املعنية باالستيراد7جدول ال

 املوقع اإللكتروني الدور  حكوميةأهم الجهات ال

 وزارة التجارة والصناعة
  داخل  وتطوير التجارة والصناعةمسؤولة عن تعزيز

 سنغافورة
https://www.mti.gov.sg  

هيئة الشؤون البحرية واملوانئ 

 في سنغافورة

 وسيع مسؤولة عن تسهيل عمليات امليناء وتطويرها وت

مجموعة الخدمات البحرية اإلضافية وتعزيز عمليات 

 البحث والتطوير البحرية

http://www.mpa.gov.sg/  

 شركة جورونغ تاون 
  مسؤولة عن تطوير املناطق الصناعية واملجمعات

 اللوجستية
.jtc.gov.sg/http://www  

  http://www.customs.gov.sg مسؤولة عن متابعة عملية استيراد وتصدير البضائع  جمارك سنغافورة

  https://www.ica.gov.sg مسؤولة عن تأمين الحدود  هيئة الهجرة ونقاط التفتيش

مجلس املعايير واإلنتاجية 

واالبتكار في سنغافورة )وكالة 

  سبرنج(

 مسؤولة عن وضع اللوائح واملعايير الفنية http://www.spring.gov.sg/  

https://www.mti.gov.sg/
https://www.mti.gov.sg/
http://www.mpa.gov.sg/
http://www.mpa.gov.sg/
http://www.jtc.gov.sg/
http://www.jtc.gov.sg/
http://www.customs.gov.sg/
http://www.customs.gov.sg/
https://www.ica.gov.sg/
https://www.ica.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
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تستهدفها المملكة العربية والتي معينة  صناعاتفي أهم الجهات الحكومية المعنية  8.2

  يةالسعود

 8الجدول ويوضح عدد من الجهات الحكومية التي تشارك في عملية االستيراد في سنغافورة بناًء على نوع الصناعات أو املنتجات. ثمة 

ستيراد ومواقعها مها والدور الذي تؤديه في عملية اال املنتجات التي تقد   /ائمة بأهم الجهات مع ذكر معلومات عنها مثل نوع الصناعات ق

 اإللكترونية.

 معينة صناعات: الجهات الحكومية املعنية باستيراد 8جدول ال

 املوقع اإللكتروني الوظيفة/ الدور  ةاملنتج/ الصناع الجهة الحكومية

هيئة األغذية الزراعية 

 والطب البيطري 
 املنتجات الغذائية

  مسؤولة عن تنظيم عملية

 استيراد املنتجات الغذائية.

 ؤولة عن فحص املنتجات مس

 الغذائية.

  مسؤولة عن مراقبة املنتجات

 الغذائية املغشوشة.

http://www.ava.gov.sg/ 

 هيئة العلوم الصحية

واألجهزة  األدويةمنتجات 

الطبية ومستحضرات 

  التجميل

  مسؤولة عن إصدار تصاريح

 االستيراد للمستوردين.

  ولة عن تسجيل األجهزة مسؤ

 ة.األدويالطبية وإصدار رخص 

http://www.hsa.gov.sg/  

 مواد البناء  هيئة البناء واإلنشاء

  مسؤولة عن تنظيم عملية

 استيراد مواد البناء.

 

https://www.bca.gov.sg/  

مجلس املعايير واإلنتاجية 

واالبتكار في سنغافورة 

 )وكالة سبرنج(

السلع االستهالكية املعمرة 

 واإللكترونيات

  مسؤولة عن تنظيم عملية توريد

اإللكترونية االستهالكية األجهزة 

 الخاضعة للرقابة.

  مسؤولة عن تسجيل البضائع

الخاضعة للرقابة وإصدار عالمة 

 السالمة قبل توزيعها.

http://www.spring.gov.sg/  

 املواد الكيميائية وكالة البيئة الوطنية

  مسؤولة عن تنظيم عملية

استيراد املواد الكيميائية 

 الخطيرة.

http://www.nea.gov.sg/  

 

http://www.ava.gov.sg/
http://www.ava.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/
https://www.bca.gov.sg/
https://www.bca.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
http://www.nea.gov.sg/
http://www.nea.gov.sg/
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 ت الحصول على موافقاتهاأهم وكاالت المعايير وإجراءا .9

 وكاالت المعايير بحسب القطاع 9.1

م وكالة أو أكثر من تلك املذكورة أدناهي قد 
ُ
رون جب أن ت رها املصد 

تسعة أهم الذين ينتمون إلى ن و السعودي   شهادة للبضائع التي يصد 

  :دتها الصادرات السعوديةحد   صناعات

 هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري  .1

 م الصحيةهيئة العلو  .2

 )وكالة سبرنج السنغافورية( واالبتكار املجلس السنغافوري للمعايير واإلنتاجية  .3

 

 للحصول على الشهادات. اليهلوضع  صل معهاوايحتاج املورد أن يتالصناعات ووكاالت املعايير التي  9الجدول املصفوفة في توضح 

 ة بصناعات مختلفة: وكاالت املعايير املعني9الجدول 

الرقم 

 التسلسلي
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الوكالة

 رابط املوقع اإللكتروني

1 
هيئة األغذية الزراعية 

 والطب البيطري 
http://www.ava.gov.sg/ 

  /http://www.hsa.gov.sg هيئة العلوم الصحية 2

3 

املجلس السنغافوري 

للمعايير واإلنتاجية 

)وكالة سبرنج  واالبتكار 

 السنغافورية(

http://www.spring.gov.sg/  

  

 72هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري9.1.1

إلى سنغافورة معتمدة من هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري، وهي هيئة أن تكون األطعمة واملنتجات الغذائية الواردة يجب 

وطنية مسؤولة عن ضمان سالمة املنتجات الغذائية االستهالكية وتسهيل التجارة في السلع الزراعية والحفاظ على صحة ورعاية 

 النبات والحيوان وضمان مرونة إمدادات األغذية.

  :ةحظمال 

من الدول التي  و/أو ملنتجات املذكورة أدناه من مصادر أخرى غير املؤسسات الخارجية إلنتاج املنتجات الغذائية ح باستيراد اسم  ال يُ 

 تعتمدها هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري.

                                                           
 هيئة األغذية الزراعية والطبي البيطري في سنغافورة 72

 :ةحظمال 

 6 - املعمرة، االستهالكية السلع 5 - والتغليف، التعبئة منتجات 4 - لغذائية،ا املنتجات 3 - والبوليمرات، الكيماويات 2 - البناء، مواد -1

 املنسوجات 9 - ،األدوية 8 - واملجوهرات، الثمينة املعادن 7 - اإللكترونيات،و   الثقيلة املعدات

http://www.ava.gov.sg/
http://www.ava.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
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 اللحوم ومنتجاتها 

 البيض املصنع 

 بيض الدجاج الطازج 

 الدواجن الحية 

 األسماك ومنتجاتها 

ة وأدوات الطعام األخرى والفواكه والخضروات الطازجة من املؤسسات التي تخضع علغذائية املصنجميع املنتجات ايمكن استيراد 

 لتنظيم السلطات الوطنية املختصة املعنية.

روا املنتجات إلى سنغافورة ع أن يصد  عة والبيض املصن  رون منتجات اللحوم الخام واملصن  رين السعوديين الذين يصد  ال يمكن للمصد  

تصدير هذه صدرة معترف بها في حتى اآلن كدولة ُم  ال تعتبر اململكة العربية السعودية األغذية الزراعية والطب البيطري هيئة  ألن  

 73إلى سنغافورة.املنتجات 

 74عملية االستيراد والتخليص الجمركي في هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري 9.1.1.2

 

 املرحلة األولى: إجراءات ما قبل االستيراد

 .9.1.2البند في يلزم على املصدر السعودي التأكد من حصوله على الوثائق الالزمة املوضحة  .1

  /ا إذا كانت لديه رخصة يلزم على املستورد التحقق مم   .2
ً
لدى هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري الستيراد  كان مسجال

 نتجات الغذائية املذكورة في الرابط أدناه:فئات مختلفة من امل

https://licence1.business.gov.sg/AVA/authentication/showLogin.action  

بعةاملوالخطوات ُيرجى زيارة الرابط أدناه لالطالع على اإلرشادات  .3 رقم التسجيل  /في عملية الحصول على رخصة االستيراد  ت 

 .ذات الصلة

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/step-by-step-guide/guide-on-application-for-licence-

and-registration_frontier 

 املرحلة الثانية: طلب الحصول على رخصة استيراد من هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري 

م املستورد  .1 اكسشانج  وكيل اإلقرار الجمركي بطلب للحصول على رخصة استيراد عن طريق نظام ترايد /يتقد 

(TradeXchangeموضح ) 
ً
رمز النظام املنسق ورقم تسجيل الرخصة لدى هيئة األغذية الزراعية والطب / املنتج املعني  ا

 البيطري.

م املستندات الداعمة املذكورة أعاله )كما هي مطلوبة( كمرفقات من خالل نظام ترايد اكسشانج. .2 قد 
ُ
 ت

لزراعية والطب البيطري موافقتهما، يصدر تصريح تخليص البضاعة فيقدم عد إصدار جمارك سنغافورة وهيئة األغذية اب .3

 أيض
ً
 كتصريح استيراد صادر عن هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري. ا

 

                                                           
 افورةهيئة األغذية الزراعية والطب البيطري في سنغ 73
 هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري في سنغافورة 74

https://licence1.business.gov.sg/AVA/authentication/showLogin.action
https://licence1.business.gov.sg/AVA/authentication/showLogin.action
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/step-by-step-guide/guide-on-application-for-licence-and-registration_frontier
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/step-by-step-guide/guide-on-application-for-licence-and-registration_frontier
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 خذ عينات منها لتحليلها في املختبراتاملرحلة الثالثة: فحص املنتجات الغذائية املستوردة وأ

يص لتخضع جميع شحنات املنتجات الغذائية الواردة إلى سنغافورة لعملية تفتيش عند الحدود، حيث يوضح تصريح تخ .1

املعلومات املتعلقة بهذه املنتجات. ويلزم تقديم هذا التصريح ومعه املستندات الداعمة إلى الضباط أثناء عملية  ئعالبضا

  .التفتيش

البضائع املستوردة لعملية تفتيش بجانب التحقق من التفاصيل املذكورة في تصريح االستيراد ومراجعتها مع تخضع  .2

 شهادات ووثائق الصحة املرتبطة بها.

الجمركي في هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري  عملية االستيراد والتخليص: 13الشكل   

العملية مرحلة=   
 

1 

إجراءات ما قبل 
 االستيراد

2 

د طلب الحصول على رخصة استيرا
من هيئة األغذية الزراعية والطب 

 البيطري 

فحص املنتجات الغذائية 
املستوردة وأخذ عينات منها 

 لتحليلها في املختبرات

3 

4 

إلى  عالبضائإخراج 

 املستورد

 البيطري شكل توضيحي لعملية االستيراد والتخليص الجمركي في هيئة األغذية الزراعية والطب
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قد تأخذ هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري عينات إلجراء تحليل مختبري عليها. فستوضع  ،في بعض الحاالت .3

لتي تخضع لهذا اإلجراء في قائمة "البضائع املعلقة لالختبار" أي ال يمكن بيعها أو توزيعها إلى حين الشحنات املعينة ا

 العينات مطابقة لقوانين األغذية السارية في سنغافورة. تكون  الحصول على نتائج تحليل املختبر وأن

زراعية والطب البيطري وخدمات التفتيش حجز عبر اإلنترنت إلجراء عملية التفتيش من خالل هيئة األغذية الاليستحسن  .4

رجى زيارة الرابط املوجود أدناه لالطالع على املزيد . يُ ئعيص البضالعبر املختبرات اإللكترونية إذا نص على ذلك تصريح تخ

 من املعلومات بشأن ذلك:

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-

businesses/eservicesguide3inspectionappointmentbookingandview 

 املرحلة الرابعة: إخراج البضائع إلى املستورد

د مناجتياز عملية املراجعة و  بعد
 
نتائج التفتيش والتحليل املختبري متوافقة مع إجراءات املطابقة الوطنية، تخرج البضائع  أن   التأك

 بعد ذلك إلى املستورد.

 75المطلوبة األساسية الوثائق 9.1.1

)بحسب مقتض ى  الزراعية والطب البيطري لعملية االستيراد والتخليص الجمركي في هيئة األغذية  املطلوبة الرئيسية الوثائقوفيما يلي 

 الحال واستناد
ً
صدر  ا

ُ
 (:واملعايير الوطنية إلى نوع الطعام امل

 .شهادة تحليل املخاطر و نقاط التحكم الحرجة .1

 .ةشهادة ممارسات التصنيع الجيد .2

 .ر(البلد املصد  في شهادة صحية )صادرة عن هئية األغذية أو الطب البيطر ي املختصة  .3

 .ر(البلد املصد  في رة )صادر عن هيئة األغذية أو الطب البيطري املختصة تصديق على املنتجات املصد   .4

 .ر(البلد املصد  في رخصة املصنع )صادرة عن السلطة التنظيمية  .5

(. اة لكن ُيستحسن تقديمهسنغافورة )غير إلزاميفي تقارير الفحص الصادرة عن املعامل املعتمدة من قبل مجلس االعتماد  .6

 :أدناهلإلطالع على قائمة املعامل املعتمدة، ُيرجى زيارة الرابط 

http://www.sac-accreditation.gov.sg/Pages/Homepage.aspx 

 :مالحظة

 املو تطلبات املمجموعة من  (محددة)بعض منتجات األغذية  لدى
ً
والواجب استيفاؤها،  ستندات الداعمة لالمتثال األكثر تفصيال

 :أدناهولإلطالع على هذه املتطلبات ُيرجى زيارة الرابط 

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-

businesses/importrequirementsofspecificfoodproducts.pdf?sfvrsn=2 

                                                           
 هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري في سنغافورة  75

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/eservicesguide3inspectionappointmentbookingandview
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/eservicesguide3inspectionappointmentbookingandview
http://www.sac-accreditation.gov.sg/Pages/Homepage.aspx
http://www.sac-accreditation.gov.sg/Pages/Homepage.aspx
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/importrequirementsofspecificfoodproducts.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/importrequirementsofspecificfoodproducts.pdf?sfvrsn=2


 

 

34 

 76هيئة العلوم الصحية 9.2

جهزة الطبية وغيرها من املنتجات ل هيئة العلوم الصحية مسؤولية تنظيم جودة وسالمة األدوية واألدوية التكميلية واأل تحم  ت

 الصحية، بما في ذلك مستحضرات التجميل في سنغافورة. 

   77الحصول على ترخيص منتج للمنتجات الطبية في سنغافورةعملية  9.2.1

ة أن تكون جميع املنتجات الطبية املستوردة أو املباعة في سنغافورة ُمرخصة من قبل مجموعة تنظيم املنتجات الصحي من اإللزامي

 :طلبات ترخيص منتجات األدويةلن انوع ثمةالتابعة لهيئة العلوم الصحية، و 

 الطلبات الخاصة باألدوية الجديدة .1

 الطلبات الخاصة باألدوية املكافئة .2

 :أدناهوللمزيد من املعلومات بشأن الطلبات الخاصة باألدوية الجديدة أو الطلبات الخاصة باألدوية املكافئة، ُيرجى زيارة الرابط 

http://www.jgtps.com/admin/uploads/zhg3fT.pdf 

 ثالثة أشكال للتقييم عند التقدم بطلبات ترخيص املنتجات وهي: ثمةكما 

  ت تقديم الطلب. وقفي  أي وكالة تنظيمية معنية باألدويةتعتمده يسري على أي منتج لم  -التقييم الكامل 

  مته يسري على أي منتج  - التقييم املوجز  وكالة تنظيمية واحدة معنية باألدوية على األقل. واعتمدتهقي 

  مته يسري على أي منتج  -تقييم التحقق رجعية لهيئة العلوم الصحية، املاملعنية باألدوية التنظيمية  الجهات واعتمدتهقي 

( ووزارة الصحة الكندية وإدارة السلع FDAوإدارة األغذية واألدوية األمريكية ) (EMAوية )ومن بينها الوكالة األوروبية لألد

 .(MHRA) اململكة املتحدةفي ( والوكالة التنظيمية لألدوية ومنتجات الرعاية الصحية (TGAالعالجية 

 ت الطبية املستوردة إلى سنغافورة:لمنتجال أدناه عملية الحصول على ترخيص منتج 14 شكلاليوضح 

صنع السعودي للشروط املسبقة
ُ
 املرحلة األولى: استيفاء املستورد / امل

خصصة للتصدير إلى سنغافورة االمتثال بمعايير تقييم مطابقة 
ُ
يجب على املصنعين السعوديين املعنيين بتصنيع املنتجات الطبية امل

 ممارسات التصنيع الجيدة لدى سنغافورة، ف
ً
ق املستندات الالزمة بما يتماش ى مع الفئات  ضال عن أنه يجب أن يجمع املصنع وينس 

 9.2.2القسم في املختلفة املذكورة أعاله، واملعلومات املعنية بهذا الصدد واردة 

 املرحلة الثانية: تعيين الوكيل املعتمد في سنافورة

ر السعودي تعيين شركة سنغافورية ُمسجلة محلييجب على ا  ملصنع / املصد 
ً
  ا

ً
عن سالمة  كوكيل له، حيث يكون هذا الوكيل مسؤوال

 
ً
 عن الحصول فيما بعد على ترخيص للمنتج من هيئة العلوم الصحية. املنتج وجودته وفعاليته، فضال

 

 

                                                           
 هيئة العلوم الصحية، سنغافورة 76
 ية، سنغافورةهيئة العلوم الصح 77

http://www.jgtps.com/admin/uploads/zhg3fT.pdf
http://www.jgtps.com/admin/uploads/zhg3fT.pdf
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 نتج للمنتجات الطبية في سنغافورة: عملية الحصول على ترخيص م14شكل ال

العملية مرحلة=   
 

$ 

 إصدار ترخيص للمنتج

7 

1 

استيفاء املستورد / 
صنع السعودي 

ُ
امل

 للشروط املسبقة

 

 

2 

ي تعيين الوكيل املعتمد ف
 سنافورة

3 

 لعلوماستشارة هيئة ا
الصحية قبل تقديم 

 الطلب

4 

نظام  باستخدامتقديم الطلب 
 تنظيم األدوية وبياناتها

(PRISM) 
 

5 

 فحص الطلبات

6 

ار تقييم الطلب والقر 
 التنظيمي

 شكل توضيحي لعملية الحصول على ترخيص منتج للمنتجات الطبية المستوردة إلى سنغافورة
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 علوم الصحية قبل تقديم الطلباملرحلة الثالثة: استشارة هيئة ال

قبل تقديم  (HSA_MedProd_Registration@hsa.gov.sgالوكيل بهيئة العلوم الصحية )يمكن الوصول إليها عبر صل توابأن  ييوص ى 

 طلب الحصول على ترخيص املنتج ألغراض التوضيح.

 (PRISM) نظام تنظيم األدوية وبياناتها باستخدامابعة: تقديم الطلب املرحلة الر 

 م الوكيل طلبيقد  
ً
ملف التسجيل الذي يضم الوثائق الداعمة فيترافق معه نظام تنظيم األدوية وبياناتها ،  باستخدامعبر االنترنت  ا

 
ً
 من أجلالطلب عبر نظام تنظيم األدوية وبياناتها من تقديم  (2) ي عملفي غضون يوم   لتقييم الطلب، على أن ُيقدم امللف كامال

 تجنب أي تأخير في إجراءات معالجة الطلب. للمزيد من املعلومات بشأن تنسيق شكل امللف، ُيرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_D

rug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(CO

MPLETE).pdf  (6.2)الفصل ب ، القسم 

سد  
ُ
 د رسوم الفحص وقت تقديم الطلب من خالل نظام تنظيم األدوية وبياناتها عبر نظام جيرو للسداد فيما بين البنوك.ت

 املرحلة الخامسة: فحص الطلبات

خطاب استعالم  ثمةن وجود أي نقص، فحص مدى اكتمال ملف التسجيل من أجل إجراء التقييم، وفي حال تبي  د عملية التحد  

 في غضون 
ً
 30بشأن الفحص إلى الوكيل / مقدم الطلب، حيث ُيطلب من مقدم الطلب تقديم املعلومات واملستندات املطلوبة كافة

 يوم
ً
 تقويمي ا

ً
 اعتبار  ا

ً
 أن الفحص، وال تتم معالجة الطلب مجددمن تاريخ خطاب االستعالم بش ا

ً
إال بعد التعامل مع هذه النواقص،  ا

 وخالف
ً
 ذلك تصدر هيئة العلوم الصحية خطابعلى  ا

ً
 بعدم قبول الطلب. ا

سد  
ُ
 .(GIRO) نظام جيرو باستخدامطلب عند قبول امللف لتقييمه  د رسوم التقييم لكل  ت

 مياملرحلة السادسة: تقييم الطلب والقرار التنظي

م هيئة العلوم الصحية الطلب استناد  تقي 
ً
 معه خطاب االستعالم مة، وتوج  إلى مجموعة البيانات املقد   ا

ً
د إلى جدول زمني محد   مترافقا

ن وخبراء خارجيين ولجان مقد   م الطلب في حالة حاجتها للمزيد من التوضيحات، وقد تلجأ هيئة العلوم الصحية إلى االستعانة بمقيمي 

 استشارية 
 
 ب األمر ذلك.خارجية ضمن عملية التقييم متى تطل

 تصدر هيئة العلوم الصحية، فور االنتهاء من التقييم، قرار 
ً
 تنظيمي ا

ً
الفئات  ىحدإم الطلب بالقرار الذي يندرج ضمن ، وتخطر مقد  ا

 التالية:

  ؛استيفاء الطلب ملتطلبات التسجيل املعنية بالجودة والسالمة والفعالية –االعتماد 

 ؛ن الطلب بعض النواقص الثانويةإذا تضم   –ل لالعتماد قاب   

  ؛ أوإذا انطوى الطلب على نواقص جوهرية  -غير قابل لالعتماد  

  بينة في القرار الصادر عن هيئة العلوم إذا لم يتمكن مقد   –رفض
ُ
م الطلب من خالل رده من معالجة النواقص الجوهرية امل

 اد.الطلب غير قابل لالعتم الصحية بأن  

mailto:HSA_MedProd_Registration@hsa.gov.sg
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
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 املرحلة السابعة: إصدار ترخيص للمنتج

جدد سنوي
ُ
 يتم ترخيص املنتج فور إصدار قرار تنظيمي باعتماد الطلب لصالح الوكيل، وتسري تراخيص املنتجات ملدة عام وت

ً
 .ا

 المطلوبة األساسية الوثائق 9.2.2

ل للحصول على ترخيص للمنتج من هيئة العلوم الصحية  املطلوبة الرئيسية الوثائقوردت  من الفصل ج  14في القسم بشكل مفص 

 في الرابط املوضح أدناه:

http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_D

rug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(CO

MPLETE).pdf 

 78االنتظار ةفتر 9.2.3

 يوم )استناد 270 – 60يوم عمل من أجل فحص الطلب، ومدة  25تستغرق هيئة العلوم الصحية مدة ال تزيد عن 
ً
إلى إذا ما كان  ا

طلبات األدوية املكافئة وكذا نوع التقييم املطلوب( من أجل تقييم الطلب وإصدار  /طلب الدواء يندرج ضمن طلبات األدوية الجديدة 

 .قرار تنظيمي بهذا الشأن

 79التكاليف المتحملة 9.2.4

 : التكاليف املتحملة من أجل الحصول على ترخيص منتج للمنتجات الطبية في سنغافورة10جدول ال

 (سعودي ريال) الرسوم اإلجراء

 80سعودي ريال 10,300 – سعودي ريال 060,2 الفحص رسوم

 81سعودي ريال 309,3700 – سعودي ريال 250,8 التقييم رسوم

 الترخيص رسوم
 نمجا

ً
 عام كل املنتج ترخيص وُيجدد األول، العام خالل ا

 سعودي ريال 1,125 مقابل األول  العام بعد

 

   82تقييم مطابقة ممارسات التصنيع الجيدة لجهة تصنيع خارجيةعملية  9.2.5

ن ياملصنعمن ُيطلب رة إلى سنغافورة إلى تقييم مطابقة ممارسات التصنيع الجيدة، بحيث املنتجات الطبية املصدَّ  ايخضع مصنعو 

 بموجبها بتقديم أدلة دامغة على فترات دورية تؤكد امتثال منشأة التصنيع الخارجية ملعايير ممارسات التصنيع الجيدة.

التصنيع الجيدة سوى الصادرة عن السلطات املختصة  للمطابقة ملمارساتاألدلة املستندية الداعمة بوال تقبل هيئة العلوم الصحية 

 مكافئة ملمارسات التصنيع الجيدة. يتمت   ق لديها أنظمة مراجعةالخارجية التي تطب  
 
ط التعاون في مجال التفتيش على ع أعضاء مخط

                                                           
 الصحية في سنغافورةم هيئة العلو  78
  هيئة العلوم الصحية في سنغافورة 79
 هيئة العلوم الصحية في سنغافورة 80
 هيئة العلوم الصحية في سنغافورة 81
 هيئة العلوم الصحية في سنغافورة 82

http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
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 األدوية بأنظمة مراجعة متكافئة ملمارسات التصنيع الجيدة، واململكة العربية السعودية ليست عضو 
ً
 في هذا املخطط، وذلك وفق ا

ً
 ا

 للرابط التالي:

 https://www.picscheme.org/en/members  

العملية الشاملة بهذا  أدناه 15الشكل ويوضح ملصنع الخارجي، اهيئة العلوم الصحية مراجعة  يمسؤول طلب منوعلى هذا النحو، يُ 

 الصدد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز املصدر / املصنع السعودي للوثائقاملرحلة األول: تجهي

ن معلومات معنية حيث يتألف هذا امللف من مجموعة من الوثائق التي تتضم  بع السعودي ملف نظام الجودة، ر/ املصن  املصد   د  عِ يُ 

حدد. ُيرجى زيارة الرابط التالي لإلطال 
ُ
ع على املالحظات بنظام جودة عمليات تصنيع األدوية املنفذة في موقع التصنيع الخارجي امل

 اإلشاردية بشأن إعداد ملف نظام الجودة.

: عملية مطابقة ممارسات التصنيع الجيدة لجهة خارجية15شكل ال  

 = مرحلة العملية

1 2 3 

تجهيز املصدر / املصنع 
 السعودي للوثائق

راجعة ملتقديم طلب 
دة ممارسات التصنيع الجي

 للجهات الخارجية

مراجعة ممارسات 
التصنيع الجيدة 
 للجهات الخارجية

4 

 إثبات مطابقة ممارسات
 التصنيع الجيدة

 ملية تقييم مطابقة ممارسات التصنيع الجيدة لجهة تصنيع خارجيةشكل توضيحي لع

$ 

http://www.picscheme.org/members.php
http://www.picscheme.org/members.php
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http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview_Framework_Pol

icies/GUIDE-MQA-019-004-web.pdf 

 راجعة ممارسات التصنيع الجيدة للجهات الخارجيةملطلب  تقديمملرحلة الثانية: ا

 وكيل له، ويخول الوكيل بعدئٍذ شخصكر السعودي مؤسسة / شركة سنغافورية مسجلة ن املصد  يعي  
ً
  ا

ً
عضو منتدب أو مدير ) مسؤوال

تنظيمي أو غير ذلك( لتقديم طلب بمراجعة ممارسات التصنيع الجيدة للجهة الخارجية، ويمكن الوصول لنموذج هذا الطلب عبر 

 زيارة الرابط التالي:

http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Audit%20and%20Licensin

g%20of%20Manufacturers/GMP%20Conformity%20Assessment/e-services_Forms/APP-MQA-002-007.pdf 

سدد رسوم خدمة تقييم ملف نظام الجودة عند تقديم الطلب سواء من خالل نظام جيرو للسداد فيما بين البنوك أو من خالل 
ُ
ت

طار آخر ي إخلصالح هيئة العلوم الصحية، ويجب سداد رسوم خدمة إجراء مراجعة ممارسات التصنيع الجيدة فور تلق   شيك يعد  

 من هيئة العلوم الصحية.

 باملرحلة الثالثة: مراجعة ممارسات التصنيع الجيدة للجهات الخارجية 

يزور مسؤولون من هيئة العلوم الصحية موقع التصنيع ألغراض إجراء املراجعة، ويجري إتخاذ الترتيبات من أجل االستعانة بمترجم  

 ليست اللغة املستخدمة في املراسالت والوثائق.على نفقة الشركة متى كانت اللغة اإلنجليزية 

 املرحلة الرابعة: إثبات مطابقة ممارسات التصنيع الجيدة

 تسري نتائج إثبات مطابقة ممارسات التصنيع الجيدة، بعد إجراء املراجعة املرضية داخل املوقع، ملدة عامين.

 83المهلة 9.2.6

 أيام عمل اعتبار  10نيع الجيدة يستغرق إصدار هيئة العلوم الصحية لشهادة ممارسات التص
ً
 من تاريخ انتهاء املراجعة. ا

 84التكاليف المتحملة 9.2.7

 : التكاليف املتحملة من أجل تقييم مطابقة ممارسات التصنيع الجيدة لجهة تصنيع خارجية11جدول ال

 (سعودي ريال) الرسوم اإلجراء

  16,857 الجودة نظام ملف تقييم
ً
 سعودي رياال

ً
 تصنيع موقع لكل ا

 الدول  حالة في) املوقع داخل الجيدة التصنيع ممارسات

 (آسيا شرق  جنوب دول  برابطة األعضاء غير  اآلسيوية
 تصنيع موقع لكل سعودي ريال 75,000

 

 

 

                                                           
  هيئة العلوم الصحية في سنغافورة 83
 هيئة العلوم الصحية في سنغافورة 84

http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview_Framework_Policies/GUIDE-MQA-019-004-web.pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview_Framework_Policies/GUIDE-MQA-019-004-web.pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Audit%20and%20Licensing%20of%20Manufacturers/GMP%20Conformity%20Assessment/e-services_Forms/APP-MQA-002-007.pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Audit%20and%20Licensing%20of%20Manufacturers/GMP%20Conformity%20Assessment/e-services_Forms/APP-MQA-002-007.pdf
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 85مجلس المعايير واإلنتاجية واالبتكار )سنغافورة( 9.3

 مجلس املعايير واإلنتاجية واالبتكار هو هيئة السالمة وفق
ً
، ويتولى املجلس 2002هلك )متطلبات السالمة( لعام للوائح حماية املست ا

فئة من فئات البضائع املنزلية اإللكترونية والكهربائية املراقبة. وللمزيد من  45ضمان االمتثال ملعايير الصناعة فيما يتعلق بتسجيل 

 هذه املنتجات، ُيرجى زيارة الرابط التالي:حول التفاصيل 

http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-

Scheme/Documents/List_of_controlled_goods.pdf 

 –ة تسجيل البضائع االستهالكية المراقبة لدى مجلس المعايير واإلنتاجية واالبتكار عملي 9.3.1

 86سنغافورة

يجب أن تسجل جميع البضائع املراقبة لدى مجلس املعايير واإلنتاجية واالبتكار، وأن تحمل رمز مواصفات السالمة قبل توريدها إلى 

م والشامل لحصول البضائع االستهالكية املراقبة في سنغافورة على رمز مواصفات على اإلجراء العا االطالعالسوق السنغافورية. ُيرجى 

 .السالمة

 املرحلة األولى: تسجيل مورد البضائع املراقبة لدى مجلس املعايير واإلنتاجية واالبتكار

 إلى مجلس
ً
م املستورد طلبا للبضائع املراقبة، ويمكن القيام بهذا املعايير واإلنتاجية واالبتكار في سنغافورة لتسجيله بصفته مورد  يقد 

 اإلجراء مجان
ً
 عبر اإلنترنت. ُيرجى زيارة الرابط التالي للحصول على نموذج عن هذا الطلب. ا

https://cpsa.spring.gov.sg/totalagility/forms/custom/publicsite/login.html 

حروف أبجدية مميزة(، اإلضافة إلى  3يستلم املستورد بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح رمز املورد املسجل )رمز هوية يتألف من 

 نسخة من الرمز املبدئي ملواصفات السالمة.

 املرحلة الثانية: طلب الحصول على شهادة املطابقة

م املورد املسجل  بطلب للحصول على شهادة مطابقة للبضائع املراقبة من أحد أجهزة تقييم املطابقة األجنبية أو املحلية التي يتقد 

سجل.
ُ
 تعتمدها حكومة سنغافورة، ويصدر جهاز تقييم املطابقة، فور استالم الطلب، رقم االعتماد الخاص باملورد امل

 طابقةاملرحلة الثالثة: إصدار جهاز تقييم املطابقة لشهادة امل

يصدر جهاز تقييم املطابقة شهادة املطابقة للمورد املسجل، عقب التحقق من البضاعة املراقبة واعتمادها بنجاح، وتسري صالحية 

 الشهادة ملدة ثالث سنوات من تاريخ إصدارها.

 

 

                                                           
 س املعايير واإلنتاجية واالبتكار في سنغافورةمجل 85
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http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-Scheme/Documents/List_of_controlled_goods.pdf
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 واالبتكار املعايير واإلنتاجيةتقديم املورد املسجل شهادة املطابقة إلى مجلس  :املرحلة الرابعة

اإلجراء عبر  برسوم التسجيل إلى مجلس املعايير واإلنتاجية واالبتكار، ويمكن القيام بهذا ترافقةل شهادة املطابقة مم املورد املسج  يقد  

 نترنت من خالل الرابط التالي:اإل 

https://cpsa.spring.gov.sg./ 

 صدر مجلس املعايير واإلنتاجية واالبتكار، فور استالم شهادة املطابقة إقرار يُ 
ً
( إلى املورد ترخيصباستالم شهادة املطابقة )خطاب  ا

سجل، ويدرج
ُ
ن على املورد املسجل الحاصل على شهادة مطابقة صادرة جهاز كذلك البضائع املراقبة املسجلة في السجل. ويتعي   امل

 تقييم مطابقة أجنبي تقديم خطاب ترخيص من صاحب شهادة املطابقة.

 –: عملية تسجيل البضائع االستهالكية املراقبة لدى مجلس املعايير واإلنتاجية واالبتكار 16شكل ال = مرحلة العملية
 سنغافورة

1 

تسجيل مورد البضائع 
ير املراقبة لدى مجلس املعاي

 واإلنتاجية واالبتكار

2 

طلب الحصول على شهادة 
 املطابقة

3 

 

ة قإصدار جهاز تقييم املطاب
 لشهادة املطابقة

$ 

4 

ة تقديم املورد املسجل شهاد
 ير املطابقة إلى مجلس املعاي

 واإلنتاجية واالبتكار

5 

 إدراج رمز مواصفات السالمة
سجلة املراقب

ُ
ةللبضائع امل  

فورةنغاس –شكل توضيحي لعملية تسجيل البضائع االستهالكية المراقبة لدى مجلس المعايير واإلنتاجية واالبتكار   

https://cpsa.spring.gov.sg./
https://cpsa.spring.gov.sg./
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سجلة املراقبة
ُ
 املرحلة الخامسة: إدراج رمز مواصفات السالمة للبضائع امل

سجل اآلن  يحق  
ُ
استخدام رمز مواصفات السالمة متى يشاء على البضائع املراقبة املسجلة، والشروع في توريد هذه البضائع للمورد امل

ب إلى السوق املحلية،   على املورد املسجل أيضويتوج 
ً
تقديم البضائع املراقبة املسجلة إلى جهاز تقييم املطابقة إلعادة اعتمادها قبل  ا

 انتهاء صالحية شهادة املطابقة.

 سنغافورة -بات التعبئة ووضع الملصقات متطل .10

 عامةال الصناعات 10.1

 87صناعاتالجهة التنظيمية لل 10.1.1

العامة هي مجلس املعايير واإلنتاجية واالبتكار في سنغافورة، بحيث يتم تنظيم املعايير والقواعد الفنية  صناعاالجهة التنظيمية لل

 ولوائح وضع امللصقات في سنغافورة وفق
ً
 لها. ا

 ملزيد من املعلومات بشأن الجهة التنظيمية:الالطالع على ن السعوديين زيارة الرابط التالي يمكن للمصدري

http://www.spring.gov.sg/ 

 88القوانين واللوائح 10.1.2

( ECبينها األيزو وشهادة االتحاد األوروبي )الدولية للمنتجات والقواعد الفنية ولوائح وضع امللصقات، ومن  تلتزم سنغافورة باملعايير 

ونظام تحليل املخاطر ونقاط التحكم الحرجة وتقييد استخدام املواد الخطرة )تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد استخدام املواد 

 الكيميائية( وغيرها.

 89متطلبات وضع الملصقات 10.1.3

 العامة لوضع امللصقات على البضائع: أدناه املتطلبات 12الجدول رقم يتضمن 

 : متطلبات وضع امللصقات على البضائع في سنغافورة12جدول ال

 املطلوبة املعلومات الفئة م

 املصنع أو  البائع وعنوان اسم 1

 

 فقط اإلنجليزية باللغة امللصقات تكون  أن ُيشترط

2 
 وفق) الكمية صافي

ً
 األوزان املترية املعيارية للمقاييس ا

 (قياساتوال

 الصافي الوزن 3

 التعبئة طرود أبعاد 4

  التركيب 5

 املنشأ بلد 6
 

 

                                                           
 سنغافورة - واالبتكار واإلنتاجية المعايير مجلس 87
88 IBER Global 
 سانتاندر البوابة التجارية 89

http://www.spring.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
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 90متطلبات التعبئة 10.1.4

  ما تتجاوز نسبتها 
ً
( وفترات %90يجب أن تكون التعبئة محكمة ومضادة لعوامل الحرارة والرطوبة العالية )التي عادة

 التخزين القصيرة املحتمل أن تتم في أماكن مفتوحة. 

  أوعية التعبئة الخشبية معتمدة بما يضمن خلوها من أي إصابة بالحشرات أو الفطريات. كافةأن تكون يجب 

  تعبئة البضائع املقيدة أو الخاضعة للرسوم الجمركية بنفس طرد أو حاوية املنتجات غير الخاضعة للرسوم  أال تتميجب

 الجمركية أو غير املقيدة.

 91األغذية صناعة 10.2

 صناعةالجهة التنظيمية لل 10.2.1

 األغذية هي هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري في سنغافورة. صناعةالجهة التنظيمية ل          

 طالع على املزيد من املعلومات بشأن الجهة التنظيمية:يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لال  

http://www.ava.gov.sg/ 

 92القوانين واللوائح 10.2.2

لرد القوانين واللوائح ت  قانون بيع األغذية ولوائح األغذية، وتتضمن املعلومات التالية: في بشكل مفص 

  وتداولهاتنظيم مراقبة األغذية 

 التعبئة ووضع امللصقات 

 93متطلبات وضع الملصقات 10.2.3

 لوضع امللصقات على األغذية املعبأة مسبق أدناه املتطلبات العامة 13الجدول يتضمن 
ً
 :ا

 

 

 

 

 

 

                                                           
  كومة اإلسترالية الح 90
  هيئة األغذية الزراعية والطب البيطري سنغافورة 91
 الزراعية والطب البيطري سنغافورة األغذية هيئة  92

 األغذية الزراعية والطب البيطري سنغافورة هيئة  93

http://www.ava.gov.sg/
http://www.ava.gov.sg/
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 : متطلبات وضع امللصقات على منتجات األغذية في سنغافورة13جدول ال

 املطلوبة املعلومات فئة م
 على املطلوبة املعلومات

 امللصقات

 وصفه أو  الغذائي املنتج اسم 1

 - الخامس الباب" في ورد كما

 وضع ومتطلبات عايير امل

 على الخاصة امللصقات

 األغذية لوائح من" األغذية

عد
ُ
 باللغة امللصقات ت

طبع اإلنجليزية
ُ
 ال  بحروف وت

 .مم 1,5 عن ارتفاعها يقل

2 
 في املستخدمة واإلضافات باملكونات املتعلقة املعلومات

 .األغذية

 املكونات) أوزان نسب

 املستخدمة( واإلضافات

 ترتيب مرتبة
 
 تنازلي ا

 
  وُيشار  ا

 نظام أرقام خدامباست إليها

  .E رقم  أو   الدولي الترقيم

3 

 تسبب أنهاب املعروف واملكونات الغذائية باملواد إقرار 

 تحتوي  التي الحبوب املثال سبيل على مفرطة، حساسية

 .وغيرها األلبان ومنتجات واأللبان الغلوتين على

 ترتيب مرتبة األوزان
ً
 تنازلي ا

ً
 مع ا

 .وخاص محدد وصف

 لصافيا املحتوى  4

 الحجمي بالقياس يتعلق فيما

 والوزن السائلة لألغذية

 وأي الصلبة، لألغذية الصافي

 شبه األغذية حالة في منهما

 .اللزجة األغذية أو  الصلبة

 - املصدر وبلد املنشأ بلد 5

 - الوكيل و أ املوزع ،املحلي املستورد وعنوان اسم 6

7 
 تكون  التي جاتللمنت الطلب عند) الصالحية انتهاء تاريخ

 (قصيرة صالحيتها مدة
- 

عد
ُ
 باللغة امللصقات ت

طبع اإلنجليزية
ُ
 ال  بحروف وت

 الخاصة التخزين ملتطلبات التخزين تعليمات 8 .مم 3 عن ارتفاعها يقل

لبات صحية ُيشترط وضع املصلقات على املواد الغذائية في حال مطالبة منتجات األغذية ببيان املواد الغذائية أو التقدم بمطا

 ملزيد من املعلومات بهذا الشأن:الطالع على امسموحة. ُيرجى زيارة الرابط أدناه ل

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-

businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2.pdf?sfvrsn=2 

 ئيةصناعة الدواال 10.3

 صناعةالجهة التنظيمية لل 10.3.1

 يخضع قطاع الصناعات الدوائية لتنظيم هيئة العلوم الصحية في سنغافورة.

 رين السعوديين زيارة الرابط أدناه للمزيد من املعلومات بشأن الجهة التنظيمية:يمكن للمصد  

http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en.html 

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2.pdf?sfvrsn=2
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en.html
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 واألجهزة الطبية:وفيما يلي قواعد وقوانين وضع امللصقات على املنتجات 

 )الباب الخامس من قانون األدوية ولوائح )وضع امللصقات( األدوية )لوائح وضع امللصقات 

  ولوائح املنتجات الصحية )األجهزة الطبية( 2007قانون املنتجات الصحية لعام 

 المراجع .11
 

التذيي

 ل
 الروابط

1 http://www.insis.com/free-trade-agreements/GSFTA.pdf 

2 http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Policies/CP40.pdf  

3 http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Policies/CP40.pdf  

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/gen_overview/index_en.htm 

5 
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstanda

rds/index.asp 

6 
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/GST/GST-registered-businesses/Learning-the-basics/Goods-

and-Services-Tax--GST---What-It-Is-and-How-It-Works/ 

7 
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstanda

rds/index.asp 

8 
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstanda

rds/index.asp 

9 
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstanda

rds/index.asp 

10 http://trade.gov/faq.asp#countervailable 

11 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-

1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-

1e46d4353851;rec=0#legis 

12 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f17ad530-8ad8-4578-b1cc-

1e46d4353851;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3Af17ad530-8ad8-4578-b1cc-

1e46d4353851;rec=0#legis 

13 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm 

14 
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-

import#sthash.a4ce1Kiq.dpuf 

15 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed6784bf-51b7-469d-aaee-
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17 
http://developed-markets-research.hktdc.com/business-news/article/Singapore/Singapore-
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19 
https://www.mti.gov.sg/legislation/Pages/Consumer%20Protection%20(Fair%20Trading)%20Act

.aspx 

20 http://www.spring.gov.sg/About-Us/Pages/spring-singapore.aspx 
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23 http://www.ava.gov.sg/ 

24 
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-

Scheme/Documents/SPRING_CABooklet.pdf 

25 http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en.html 

26 http://www.sac-accreditation.gov.sg/about/Pages/Introduction-to-SAC.aspx 
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30 
http://www.mot.gov.sg/uploadedFiles/Ministry_of_Transport/Pages/News_Centre/Transport_Ne

ws/ST-Singapore_tops_list_of_important_maritime_capitals.pdf 

31 
https://www.contactsingapore.sg/en/investors-business-owners/invest-in-

singapore/government-assistance/ 

32 http://www.linescape.com/ 

33 http://auth2o.com/wp-content/uploads/sites/3/PDFs/FTZ_final_report.pdf 
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e056-401a-9d5f-3823b4200f0f%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr4-he- 

35 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=0574f478-7773-4c13-82be-

d4a86253340e;page=0;query=DocId%3A40c5757f-0a7b-4d2f-84dd-

a3424a167592%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc1- 

36 
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstanda

rds/index.asp 

37 
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguide_GST_%20Guide%20for%20FTZs%20Warehouses%20and%20Excise%20

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed6784bf-51b7-469d-aaee-241f51429d99;page=0;query=DocId%3A233ae099-6635-4cb1-9c0c-d73aa7dd5fc9%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed6784bf-51b7-469d-aaee-241f51429d99;page=0;query=DocId%3A233ae099-6635-4cb1-9c0c-d73aa7dd5fc9%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed6784bf-51b7-469d-aaee-241f51429d99;page=0;query=DocId%3A233ae099-6635-4cb1-9c0c-d73aa7dd5fc9%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed6784bf-51b7-469d-aaee-241f51429d99;page=0;query=DocId%3A233ae099-6635-4cb1-9c0c-d73aa7dd5fc9%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed6784bf-51b7-469d-aaee-241f51429d99;page=0;query=DocId%3A233ae099-6635-4cb1-9c0c-d73aa7dd5fc9%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed6784bf-51b7-469d-aaee-241f51429d99;page=0;query=DocId%3A233ae099-6635-4cb1-9c0c-d73aa7dd5fc9%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr3-he-
http://developed-markets-research.hktdc.com/business-news/article/Singapore/Singapore-Market-Profile/mp/en/1/1X000000/1X003IKY.htm
http://developed-markets-research.hktdc.com/business-news/article/Singapore/Singapore-Market-Profile/mp/en/1/1X000000/1X003IKY.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
https://www.mti.gov.sg/legislation/Pages/Consumer%20Protection%20(Fair%20Trading)%20Act.aspx
https://www.mti.gov.sg/legislation/Pages/Consumer%20Protection%20(Fair%20Trading)%20Act.aspx
http://www.spring.gov.sg/About-Us/Pages/spring-singapore.aspx
http://www.spring.gov.sg/About-Us/Pages/spring-singapore.aspx
http://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/865af8b8-a672-42f4-a0ea-208a5932800d/060927d.pdf?MOD=AJPERES
http://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/865af8b8-a672-42f4-a0ea-208a5932800d/060927d.pdf?MOD=AJPERES
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
http://www.ava.gov.sg/
http://www.ava.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-Scheme/Documents/SPRING_CABooklet.pdf
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-Scheme/Documents/SPRING_CABooklet.pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en.html
http://www.sac-accreditation.gov.sg/about/Pages/Introduction-to-SAC.aspx
http://www.sac-accreditation.gov.sg/about/Pages/Introduction-to-SAC.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp367_e.htm
http://www.mot.gov.sg/uploadedFiles/Ministry_of_Transport/Pages/News_Centre/Transport_News/ST-Singapore_tops_list_of_important_maritime_capitals.pdf
http://www.mot.gov.sg/uploadedFiles/Ministry_of_Transport/Pages/News_Centre/Transport_News/ST-Singapore_tops_list_of_important_maritime_capitals.pdf
https://www.contactsingapore.sg/en/investors-business-owners/invest-in-singapore/government-assistance/
https://www.contactsingapore.sg/en/investors-business-owners/invest-in-singapore/government-assistance/
http://www.linescape.com/
http://www.linescape.com/
http://auth2o.com/wp-content/uploads/sites/3/PDFs/FTZ_final_report.pdf
http://auth2o.com/wp-content/uploads/sites/3/PDFs/FTZ_final_report.pdf
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A61924426-e056-401a-9d5f-3823b4200f0f%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr4-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A61924426-e056-401a-9d5f-3823b4200f0f%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr4-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=0574f478-7773-4c13-82be-d4a86253340e;page=0;query=DocId%3A40c5757f-0a7b-4d2f-84dd-a3424a167592%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc1-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=0574f478-7773-4c13-82be-d4a86253340e;page=0;query=DocId%3A40c5757f-0a7b-4d2f-84dd-a3424a167592%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc1-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=0574f478-7773-4c13-82be-d4a86253340e;page=0;query=DocId%3A40c5757f-0a7b-4d2f-84dd-a3424a167592%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc1-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=0574f478-7773-4c13-82be-d4a86253340e;page=0;query=DocId%3A40c5757f-0a7b-4d2f-84dd-a3424a167592%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc1-
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguide_GST_%20Guide%20for%20FTZs%20Warehouses%20and%20Excise%20Factories_2013-12-31.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguide_GST_%20Guide%20for%20FTZs%20Warehouses%20and%20Excise%20Factories_2013-12-31.pdf


 

 

47 

Factories_2013-12-31.pdf 

38 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures 

39 
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstanda

rds/index.asp 

40 
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstanda

rds/index.asp 

41 
http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/licensed-

warehouse-scheme 

42 
http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/zero-gst-

warehouse-scheme 

43 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures 

44 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures 

45 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures 

46 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;query=DocId%3Af3e1a9ec-037e-450c-

a9a5-343bf5eab23e%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 

47 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures 

48 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=84c97ed0-e60e-4029-a12d-

d25734ddffbe;page=0;query=DocId%3A641f49fb-2eb0-4bbb-a8b7-

4c2a7e1fe152%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr1-he- 

49 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures 

50 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers 

51 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadx267.pdf 

52 
 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadx267.pdf 

53 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers 

54 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

55 http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures 

56 
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-

import 

57 
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/plants/bringing-plants-in-and-out-of-

singapore/importing-plants-plant-products 

58 
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-

requirements-for-controlled-items#CA 

59 
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-

requirements-for-controlled-items#CA 

60 http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguide_GST_%20Guide%20for%20FTZs%20Warehouses%20and%20Excise%20Factories_2013-12-31.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguide_GST_%20Guide%20for%20FTZs%20Warehouses%20and%20Excise%20Factories_2013-12-31.pdf
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
http://www.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/licensed-warehouse-scheme
http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/licensed-warehouse-scheme
http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/zero-gst-warehouse-scheme
http://www.customs.gov.sg/businesses/customs-schemes-licences-framework/zero-gst-warehouse-scheme
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;query=DocId%3Af3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;query=DocId%3Af3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=84c97ed0-e60e-4029-a12d-d25734ddffbe;page=0;query=DocId%3A641f49fb-2eb0-4bbb-a8b7-4c2a7e1fe152%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr1-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=84c97ed0-e60e-4029-a12d-d25734ddffbe;page=0;query=DocId%3A641f49fb-2eb0-4bbb-a8b7-4c2a7e1fe152%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr1-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=84c97ed0-e60e-4029-a12d-d25734ddffbe;page=0;query=DocId%3A641f49fb-2eb0-4bbb-a8b7-4c2a7e1fe152%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr1-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=84c97ed0-e60e-4029-a12d-d25734ddffbe;page=0;query=DocId%3A641f49fb-2eb0-4bbb-a8b7-4c2a7e1fe152%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr1-he-
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadx267.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadx267.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadx267.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadx267.pdf
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/quick-guide-for-importers
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import
http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/plants/bringing-plants-in-and-out-of-singapore/importing-plants-plant-products
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/plants/bringing-plants-in-and-out-of-singapore/importing-plants-plant-products
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items#CA
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items#CA
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items#CA
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items#CA
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items#CA


 

 

48 

requirements-for-controlled-items#CA 

61 http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Policies/CP40.pdf 

62 http://www.internationaltrade.co.uk/articles_print.php?CID=&SCID=&AID=118 

63 http://www.export.gov/logistics/eg_main_018121.asp 

64 http://www.export.gov/logistics/eg_main_018121.asp 

65 
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguide_GST_Guide%20on%20Imports.pdf 

66 
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-

requirements-for-controlled-items 

67 
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262 

68 https://www.saudiexports.sa/Fileuploads/Uploadfiles/SaudiExportsTurkeyEnglish.pdf 

69 http://www.intertek.com/government/certificate-of-conformity/ 

70 http://www.globalnegotiator.com/en/analysis-certificate 

71 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-

certificate-of-origin-/ 

72 
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-

exporting/commercial-food-imports 

73 
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-

businesses/approved-countries.pdf 

74 
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-

exporting/commercial-food-imports 

75 
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-

exporting/commercial-food-imports 

76 http://www.hsa.gov.sg/ 

77 

http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Poli

cies/Guidelines_ohttp://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview

_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Prod

uct%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf 

78 
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Applic

ation_Registration/Target_Processing_Timelines.html 

79 
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Applic

ation_Registration/Fees.html 

80 
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Applic

ation_Registration/Fees.html 

81 
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Applic

ation_Registration/Fees.html 

http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items#CA
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items#CA
http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Policies/CP40.pdf
http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Policies/CP40.pdf
http://www.internationaltrade.co.uk/articles_print.php?CID=&SCID=&AID=118
http://www.internationaltrade.co.uk/articles_print.php?CID=&SCID=&AID=118
http://www.export.gov/logistics/eg_main_018121.asp
http://www.export.gov/logistics/eg_main_018121.asp
http://www.export.gov/logistics/eg_main_018121.asp
http://www.export.gov/logistics/eg_main_018121.asp
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguide_GST_Guide%20on%20Imports.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguide_GST_Guide%20on%20Imports.pdf
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items
http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/competent-authorities-requirements-for-controlled-items
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-certificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-certificates/eng/1299872808479/1299872974262
https://www.saudiexports.sa/Fileuploads/Uploadfiles/SaudiExportsTurkeyEnglish.pdf
https://www.saudiexports.sa/Fileuploads/Uploadfiles/SaudiExportsTurkeyEnglish.pdf
http://www.intertek.com/government/certificate-of-conformity/
http://www.intertek.com/government/certificate-of-conformity/
http://www.globalnegotiator.com/en/analysis-certificate
http://www.globalnegotiator.com/en/analysis-certificate
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-origin-/
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-origin-/
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approved-countries.pdf
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approved-countries.pdf
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.hsa.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_ohttp:/www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_ohttp:/www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_ohttp:/www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_ohttp:/www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/Guidance%20on%20Medicinal%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202011%20(COMPLETE).pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Application_Registration/Target_Processing_Timelines.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Application_Registration/Target_Processing_Timelines.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Application_Registration/Fees.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Application_Registration/Fees.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Application_Registration/Fees.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Application_Registration/Fees.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Application_Registration/Fees.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Western_Medicines/Application_Registration/Fees.html


 

 

49 

82 
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Over

view_Framework_Policies/GUIDE-MQA-020-011.pdf 

83 
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation

_Distribution/Application_and_Registration/Target_Processing_Timelines.html 

84 

http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation

_Distribution/Overview/Audit_and_Licensing_of_Manufacturers/GMP_Conformity_Assessment/

Service_Charges.html 

85 
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-

Scheme/Documents/FAQs_CPS.pdf 

86 
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-

Scheme/Documents/CPS_InfoBooklet.pdf 

87 http://www.spring.gov.sg/ 

88 http://www.iberglobal.com/files/2016/singapur_legal_swiss.pdf 

89 
https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/singapore/packaging-and-

standards 

90 
https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/Singapore/Doing-

business/Tariffs-and-regulations 

91 http://www.ava.gov.sg/ 

92 
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-

businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2 

93 
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-

businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2.pdf?sfvrsn=2 

94 http://www.hsa.gov.sg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview_Framework_Policies/GUIDE-MQA-020-011.pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview_Framework_Policies/GUIDE-MQA-020-011.pdf
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Application_and_Registration/Target_Processing_Timelines.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Application_and_Registration/Target_Processing_Timelines.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview/Audit_and_Licensing_of_Manufacturers/GMP_Conformity_Assessment/Service_Charges.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview/Audit_and_Licensing_of_Manufacturers/GMP_Conformity_Assessment/Service_Charges.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview/Audit_and_Licensing_of_Manufacturers/GMP_Conformity_Assessment/Service_Charges.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview/Audit_and_Licensing_of_Manufacturers/GMP_Conformity_Assessment/Service_Charges.html
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-Scheme/Documents/FAQs_CPS.pdf
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-Scheme/Documents/FAQs_CPS.pdf
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-Scheme/Documents/CPS_InfoBooklet.pdf
http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Consumer-Product-Safety/CPS-Scheme/Documents/CPS_InfoBooklet.pdf
http://www.spring.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
http://www.iberglobal.com/files/2016/singapur_legal_swiss.pdf
http://www.iberglobal.com/files/2016/singapur_legal_swiss.pdf
https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/singapore/packaging-and-standards
https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/singapore/packaging-and-standards
https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/Singapore/Doing-business/Tariffs-and-regulations
https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/Singapore/Doing-business/Tariffs-and-regulations
http://www.ava.gov.sg/
http://www.ava.gov.sg/
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisementsversionjuly2.pdf?sfvrsn=2
http://www.hsa.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/

