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 إخالء مسؤولية

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

واألطراف املعنية  ،ومتطلبات الوثائق ،وإجراءاتها هذه الدولةلعملية االستيراد في  مةعارؤية  هو تقديمالغرض من هذا الدليل  إن.  العالم

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

هذه تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في  الدليلنة في هذا م، فإن املعلومات املبي  عا وبشكل. الدليلناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا 

االستيراد  وعمليات إجراءاتعن نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث كما . الدولة

 .ومتطلباته
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 ملحة عن بيئة العمل .1
 1سهولة ممارسة أنشطة األعمال 1.1

 لتقرير ممارسة نشاط األعمال  العالمز السادس واألربعين في سهولة ممارسة أنشطة األعمال من بين دول املرك تايالنداحتلت 
ً
وذلك وفقا

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

 عمالتصنيفات سهولة ممارسة أنشطة األ : 1جدول 

رقم 

 مسلسل
 املوضوعات

مرتبة سهولة ممارسة أنشطة 

 2017األعمال لسنة 

 78 بدء النشاط التجاري  1

 42 استخراج تراخيص البناء 2

 37 الحصول على الكهرباء 3

 68 تسجيل امللكية 4

 82 الحصول على االئتمان 5

 27 حماية املستثمرين األقلية 6

 109 دفع الضرائب 7

 56 بر الحدودالتجارة ع 8

 51 إنفاذ العقود 9

 23 تسوية حاالت اإلعسار 10

 

 2بيئة العمل 1.2

ل االختالفات الثقافية بين الناس والشركات تحديات 
 
رينقد تشك ِّ

السعوديين عند ممارسة األعمال في دولة أجنبية، ولتسهيل ممارسة  للُمصد 

رين السعوديين فهم االخ
، ويجب عليهم تايالندتالفات الثقافية الكبيرة بين اململكة العربية السعودية واألعمال عبر الحدود، يجب على املصد 

 .تلك االختالفات بستراتيجية الستيعااأيًضا وضع 

 

رينيمكن و. تايالندهي األكثر استخداًما واللغة الرسمية للتواصل في  التايالنديةاللغة  ِّ
السعوديين اقتراح عقد االجتماعات باللغة  للُمصد 

ويتوقع الشعب  ،تايالندوتعد عملية بناء العالقات من أحد العوامل الهامة ملمارسة أنشطة األعمال في . ليزية أو االستعانة بمترجم فورياإلنج

رون . أن يلتقي بأشخاص في االجتماعات من نفس الرتبة أو املكانة، فهم شعب يهتم جًدا باألقدمية التايالندي ومن املتوقع أن يلتزم املصد 

 .عوديون بارتداء الزي الرسمي في اجتماعات العملالس

 

، بل يضموا راحتي اليد بأسلوب تقليدي ويرفعوهما إلى الوجه مع انحناءة بسيطة للرأس بحيث التايالنديعند التحية، ال يتصافح الشعب 

رينام بذلك، ويمكن من اآلخرين القي التايالنديتكون أطراف األصابع بمستوى العينين؛ وبرغم ذلك، ال يتوقع الشعب  ِّ
السعوديين  للُمصد 

                                                
 ممارسة أنشطة األعمال 1
 سانتندر 2
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رينويمكن . االبتسام بهدوء واإليماء بالرأس كعالمة عن القبول  ِّ
السيد أو  التايالنديةويعني باللغة " )كون "السعوديين إضافة لقب  للُمصد 

االجتماع األول، ويجب عدم فتح الهدايا تبادل الهدايا في  تايالندومن أحد املمارسات الشائعة في . قبل اسم الشخص في االجتماعات( السيدة

م و( األقلأحد الوجهين على على ) التايالنديةالزيارة باللغة بطاقات يجب طباعة . في وجودهم قد 
ُ
وينصح . في االجتماعات األولى بأسلوب عاديت

رون ومن امل. التايالنديبعدم ملس األشخاص في الرأس أو استخدام القدمين في اإلشارة ألي ش يء للشعب  توقع أيًضا أن يظهر املصد 

 .تايالندالسعوديون احتراًما لألسرة امللكية في 

 

 ساعات العمل 1.2.1

عن اململكة العربية السعودية، إذ تعمل الشركات املختلفة في تواريخ وأوقات متباينة حسبما هو مبين  تايالندتختلف ساعات العمل العامة في 

رين بمراجعة أوقات العمل مع شريكهم التجاري قبل تحديد موعد رحلة وتنصح هيئة تنمية ال. 2الجدول  أدناه في
صادرات السعودية املصد 

 . العمل

 تايالند -ساعات العمل : 2جدول 

 ساعات العمل أيام العمل

 مساءً  5 -صباًحا  8 من اإلثنين إلى الجمعة

 .لسبت واألحدتغلق البنوك واملكاتب الحكومية أبوابها أيام ا •

 .مساءً  3صباًحا إلى الساعة  9تفتح البنوك أبوابها للعمل من الساعة  •

 مساًء  4:30صباًحا إلى الساعة  8:30تعمل املكاتب الحكومية من الساعة  •

 (مساءً  1إلى الساعة  12راحة من الساعة )

 .وتفتح العديد من املحالت طوال أيام األسبوع •

 

 تايالندنين السعوديين للدخول إلى املتطلبات الالزمة من املواط 1.2.2

 15ال تزيد مدتها عن  تايالندالحصول على تأشيرة عند الوصول لإلقامة في  تايالنديمكن ألي مصدر سعودي ينوي زيارة شركائه التجاريين في 

رينيوًما، يمكن  15من  أكثروللحصول على تأشيرة ملدة . يوًما ِّ
في الرياض باململكة  التايالنديةلكية السعوديين االتصال بالسفارة امل للُمصد 

رينويمكن . العربية السعودية، والحصول على املزيد من املعلومات بخصوص التأشيرات ِّ
الحصول على املزيد من بيانات االتصال  للُمصد 

 :من خالل الرابط املوضح أدناه التايالنديةوساعات العمل وما إلى ذلك من السفارة امللكية 

 Address.html-http://www.thaiembassy.org/riyadh/en/organize/28803 

رينوملزيد من املعلومات عن قائمة الوثائق املطلوبة للتأشيرة وتكلفتها وما إلى ذلك، يمكن  ِّ
دناه السعوديين نسخ الرابط املوضح أ للُمصد 

 :ولصقه في متصفح الويب

 092530.pdf-192221-20161114-http://www.thaiembassy.org/riyadh/contents/files/services 

 

 تايالندي جهات االتصال الهامة للمواطنين السعوديين ف 1.2.3

تبدأ ساعات العمل في السفارة من و. تايالندهي السفارة السعودية، ومقرها في بانكوك،  تايالندأول جهة اتصال للمواطنين السعوديين في 

، وتقدم خدمات أخرى للمواطنين تايالندتقدم السفارة معلومات عن القواعد واللوائح السارية في . م 3ص حتى الساعة  9الساعة 

http://www.thaiembassy.org/riyadh/en/organize/28803-Address.html
http://www.thaiembassy.org/riyadh/contents/files/services-20161114-192221-092530.pdf
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ملزيد من املعلومات عن رئيس البعثة وبيانات االتصال وما إلى و. يين، ويمكن االتصال بها لحل أي مشكلة تواجه املصدرين السعوديينالسعود

رينذلك، يمكن  ِّ
 :السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه للُمصد 

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

رينويمكن  ِّ
 :السعوديين الحصول على الخدمات التي تقدمها السفارة من الرابط املوضح أدناه للُمصد 

 http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/EServ/SaudiNationalAbroad/Pages/default.aspx 

 

 3البيئة املالية 1.3

ا تجارًيا و 15 تايالندفي ويوجد . الذي يقدم الخدمات التنظيمية املالية على مستوى الدولة تايالندهو البنك املركزي في  تايالندبنك 
ً
ا  12بنك

ً
بنك

هي خطابات االعتماد والحواالت املصرفية  تايالندع أنحاء البلد، وأكثر طرق الدفع شيوًعا للعمليات التجارية عبر الحدود في أجنبًيا في جمي

رينويمكن . ويوص ى بالدفع بموجب خطاب اعتماد في شراكات األعمال ألول مرة. والحواالت البرقية ِّ
السعوديين االطالع على قائمة  للُمصد 

 :من خالل الرابط املوضح أدناه دتايالنالبنوك في 

http://www.bankthailand.info/BankInThailand.htm  

 

 4البيئة القانونية 1.4

رينشوب أي نزاع تجاري، يمكن وفي حال ن. أو ترجمتها إليها التايالنديةيجب صياغة العقود الالزمة ملمارسة أنشطة األعمال باللغة  ِّ
 للُمصد 

ص  على القوانين واللوائح املطبقة لتنفيذ التحكيم في . محكمة امللكية الفكرية املركزية والتجارة الدولية أمامالسعوديين رفع الدعاوى 
ُ
ون

اريخ اإلخطار املرسل إلى األطراف ية خالل سنة واحدة من تتايالندويتعين رفع أي دعوى تحكيمية في محكمة . 1987قانون التحكيم لسنة 

 .تايالندهي الهيئة الدائمة للتحكيم في  تايالندهيئة التحكيم في مجلس التجارة التابع لغرفة التجارة في و. املعنية

رين، يمكن تايالندملزيد من املعلومات عن الرسوم والنماذج والقوانين والعقود وما إلى ذلك، بشأن التحكيم في  ِّ
وديين زيارة الرابط السع للُمصد 

 :املوضح أدناه

https://www.thaichamber.org/en/home/mainpage/3/10  

 

رينويمكن  ِّ
 :على الرابط املوضح أدناه تايالندالسعوديين االطالع على قائمة املحامين في  للُمصد 

http://asialaw.tripod.com/referral.html  

 

املركز الحادي والخمسين في تنفيذ العقود بسبب انخفاض التكلفة باملقارنة مع نسبة الدعاوى وجودة  تايالند، احتلت 2017واعتباًرا من 

ذلك ستغرق يولحل أي نزاع تجاري من خالل محكمة بانكوك املدنية، قد . ألعمالممارسة أنشطة ا تقريرالعملية القضائية، حسب تصنيف 

 100,000ريال سعودي إذا كان مبلغ املطالبة  19,000أي قد تكون التكلفة )من مبلغ املطالبة  ٪19يوًما مع تكلفة نسبتها  440مدة تصل إلى 

رين( ريال سعودي ِّ
 . 5السعوديين للُمصد 

 

                                                
 حكومة الواليات املتحدة 3
 سانتندر 4
 ممارسة أنشطة األعمال 5

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Thailand/EN/Pages/default.aspx
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/EServ/SaudiNationalAbroad/Pages/default.aspx
http://www.bankthailand.info/BankInThailand.htm
https://www.thaichamber.org/en/home/mainpage/3/10
http://asialaw.tripod.com/referral.html
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 قواعد املنشأ .2

 والسعودية تايالندملنشأ بين قواعد ا 2.1

 تحدد قواعد املنشأ طريقة معاملة البضائع املستوردة إلى داخل الدولة ألغراض التجارة الدولية، وتنظم أيًضا الرسوم الجمركية والضرائب

ألولى بالرعاية للمنتجات املستوردة ، إال أنها توفر معاملة الدول ا6أي اتفاقيات ثنائية مع اململكة العربية السعودية تايالندلم توقع . املطبقة

قواعد املنشأ ملبدأ الدول األولى بالرعاية للمنتجات املستوردة من اململكة  تايالندتطبق  لكولذ. من الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية

 .العربية السعودية

 7تايالند -قواعد املنشأ التفضيلية 2.2

نظم الواردات السعودية إلى 
ُ
فًقا ملبدأ الدول األولى بالرعاية، حسبما هو موضح أعاله، ولذلك، فإن املعيار الذي يحدد دولة املنشأ و  تايالندت

 :مبين فيما يلي تايالندللواردات القادمة إلى 

إذا كان منشأه إقليم معين وكانت جميع املواد " منتًجا بالكامل"عد أي منتج أنه يُ  :8"املنتجات املنتجة بالكامل"مبدأ  (أ

 عليه بالكامل، يتعين أن تنطبق  /ولكي يكون أي منتج منتًجا بالكامل. خدمة في إنتاجه من هذا اإلقليماملست
ً
متحصال

 : عليه أحد املعايير التالية

 منتجات زراعية محصودة من البلد؛  (1

 بيت وكبرت في البلد؛ حيوانات رُ  (2

 منتجات متحصل عليها من حيوانات حية داخل البلد؛  (3

 أو صيد السمك داخل البلد؛ البري ها من خالل الصيد منتجات متحصل علي (4

 والبحيرات داخل البلد باستخدام سفينة من البلد؛  رمنتجات متحصل عليها من البحار واألنها (5

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

 منتجات معدنية متحصل عليها من التربة أو من باطن األرض؛ (7

 لنفايات الناتجة عن عمليات صناعية داخل البلد؛ الخردة وا (8

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

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

 : فًقا للمبادئ التالية، يحدد التحويل الكبير بلد املنشأ للبضائع املستوردة و تايالندفي ": التحويل الكبير"مبدأ  (ب

قاعدة القيمة املضافة؛ إذا أضيفت القيمة ألي منتج بسبب أي عملية تصنيع أو معالجة تضم األجزاء  (1

على اتفاقية للمنتج تعتمد األخير  الكبيرل من التحو ( ٪40)النسبة املقبولة . التي منشئها بلد التصنيع

 . التجارة لهذا املنتج مع البلد

                                                
 السعودية -وزارة الشؤون الخارجية  6
 جمارك تايالند 7
 منظمة الجمارك العاملية 8
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ونتيجة لعملية اإلنتاج أو املعالجة، إذا كان هناك أي تغيير في فئة  -التعريفة الجمركيالتغير في تصنيف  (2

وقد يحدث التغيير في . التعريفة الجمركية، يمكن اعتبار أنه تم الحصول على املنتج من دولة مصدرة

 .التعريفة الجمركية على أي مستوى مثل رقمين أو أربعة أرقام أو ستة أرقام

 :ر بعد إجراء عمليات بسيطة، إذايمكن اعتبار أن منشأ املنتج في بلد مصد   -رى العمليات الصغ (3

 .خضع املنتج لعمليات بسيطة للتخزين والنقل لضمان الحفاظ على البضائع (أ

 .جرى معالجة املنتجات لتسهيل الشحن أو النقل (ب

  .جرى معالجة املنتجات ألغراض التغليف أو التقديم (ج

 . إلثبات منشأ البضائع املستوردةيجب تقديم الوثائق للجمارك  .2

 . تفيد شهادة املنشأ بأن املنتج املستورد قد استوفى قواعد املنشأ .3

 .عودي الحصول على شهادة املنشأ من وزارة التجارة واالستثمارسر اليمكن للمصد   .4

رينللُم للحصول على نموذج الطلب وملزيد من املعلومات عن إجراءات الحصول على شهادة املنشأ، يمكن  ِّ
السعوديين زيارة الرابط  صد 

 :املوضح أدناه

ion%20of%20Origin%20Certificate%20(Generalhttps://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Applicat

 %20Form).pdf 

 القيود التجارية .3

 تايالندالقيود التجارية في  3.1

 القيود الجمركية 3.1.1

 9الدولة األولى بالرعاية/ الرسوم الجمركية رسم 3.1.1.1

التجارة الحرة ولذلك،  بشأن وتايالندرية بين اململكة العربية السعودية ، ال توجد أي اتفاقية سا2.1حسبما هو وارد في البند  •

 (. رابطة دول جنوب شرق آسيا)رسومها وفًقا لخطوط اإلنتاج املتاحة في التصنيف الجمركي آلسيان  تايالندتفرض 

 .أرقام 8خط جمركي بمستوى  9,558 آلسيانيضم التصنيف الجمركي  •

 .٪13.4، بمتوسط ٪218إلى  ٪5ية للدول األولى بالرعاية من ويتراوح معدل التعريفة الجمرك •

رين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل عن معدالت التعريفة  • ِّ
 وُيرجى من املصد 

 :الخاصة باملنتجات

 stoms.go.th/igtf/en/main_frame.jsphttp://igtf.cu 

يمكن أن تكون الرسوم املفروضة على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية بمعدل معين محدد مسبًقا أو تحسب  •

 .على أساس القيمة حيث تدفع نسبة من القيمة التقديرية للبضائع املستوردة على أنها رسوم استيراد

وغيرها، ويمكن االطالع على قائمة املنتجات  البناءمن سداد رسوم االستيراد مثل املكونات واملاكينات ومواد  تعفى بعض املنتجات •

 .املعفاة من الرابط املوضح أعاله

                                                
 منظمة التجارة العاملية 9

https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(General%20Form).pdf
https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(General%20Form).pdf
http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp
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رينيمكن  • ِّ
 :السعوديين الحصول على مزيد من املعلومات عن الرسوم الجمركية من الرابط املوضح أدناه للُمصد 

 http://www.boi.go.th/index.php?page=custom_duties 

 

 10ضريبة القيمة املضافة 3.1.1.2

فرض ضريبة القيمة املضافة على جميع البضائع والخدمات املقدمة في  •
ُ
 (. املنتجة محلًيا) تايالندت

 .٪7 يه هثابت بنسبة يالندتافي الوقت الحالي، تفرض ضريبة القيمة املضافة في  •

 وغيرها،التعليم مثل الكتب وعلف الحيوانات  ووثائقوتعفى بعض املنتجات من ضريبة القيمة املضافة مثل األسمدة  •

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناهتايالندوملزيد من املعلومات حول ضريبة القيمة املضافة في  ِّ
 :، ُيرجى من املصد 

 http://www.rd.go.th/publish/6043.0.html 

 

 رسوم خاصة /رسوم استيراد إضافية 3.1.1.3

 تفرض رسوم استيراد إضافية على بعض املنتجات مثل املنتجات الزراعية املستوردة زيادة عن حصة االستيراد املعتمدة  •

 . تايالندفي 

 .عض املنتجات مثل الذرة وفول الصويا والدقيق وغيرها، وتحسب الرسوم على أساس القيمةوتفرض رسوم خاصة على ب •

رينملزيد من املعلومات عن قائمة املنتجات، يمكن  • ِّ
يرجى نسخ . في الوثيقة املبينة أدناه 3ن االطالع على الجدول يالسعودي للُمصد 

 :الرابط ولصقه في متصفح الويب

  3_e.doc-https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s123 

 الضريبة االنتقائية 3.1.1.4

 .املنتجات البترولية، واملشروبات، والتبغ، والسيارات: تفرض الضرائب االنتقائية على املنتجات التي تندرج ضمن أربع فئات •

 قائية على أساس القيمة أو بأسعار محددة، وتحسب الضرائب االنت •

 .حسب نوع املنتج املستورد ٪400إلى  ٪0وتتراوح من  •

 

 رسوم مكافحة اإلغراق 3.1.1.5

فرض رسوم مكافحة اإلغراق عند استيراد منتج إلى  •
ُ
 . ألغراض تجارية بسعر تصدير أقل من القيمة الطبيعية لنفس املنتج تايالندت

 دعاءات، ستخضع تلك البضائع لرسوم أخرى،املستوردة، وإذا تبين صحة تلك اال  حينها تفحص أحد اللجان البضائعو  •

 .تفرض رسوم مكافحة اإلغراق بقيمة كافية لدفع الضرر  •

 :ملزيد من املعلومات عن رسوم مكافحة اإلغراق، يرجى نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب

http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_OF_FOREIGN_

 PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf 
 

 

 

                                                
 دائرة الضرائب في تايالند 10

http://www.boi.go.th/index.php?page=custom_duties
http://www.rd.go.th/publish/6043.0.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s123-3_e.doc
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_OF_FOREIGN_PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_OF_FOREIGN_PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf
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 لتعويضيةالرسوم ا 3.1.1.6

فرض الرسوم التعويضية لتعويض اإلعانات التي يقدمها البلد املصدر لتجنب حدوث أي ضرر للصناعة املحلية •
ُ
 .ت

وتفحص أحد اللجان تلك البضائع املستوردة قبل فرض الرسوم التعويضية، وإذا ثبت ذلك، ستفرض رسوم تعويضية على تلك  •

 البضائع،

 .ة الفوائد املشمولة في اإلعانةويتعين أال تتجاوز الرسوم التعويضي •

 :ملزيد من املعلومات عن الرسوم التعويضية، يرجى نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب

http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_OF_FOREIGN_:

 PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf 
 

 رسوم الحماية 3.1.1.7

فرض رسوم الحماية لحماية الصناعات املحلية واملنتجين املحلي •
ُ
نة، مما قد ُيحدث أو يتسبب في من زيادة واردات منتجات معي ينت

 . حدوث أضرار اقتصادية

 . ويمكن ألي شخص يمثل الصناعة املحلية التقدم بطلب لدى وزارة التجارة الخارجية لتطبيق إجراءات الحماية •

 .راءات الحماية، تفرض رسوم مؤقتةوإذا أثبت التحقيق والبحث ضرورة تطبيق إج •

 .ركية إضافية على السعر العاديوتكون تلك الرسوم املؤقتة تعريفة جم •

 :ملزيد من املعلومات عن رسوم الحماية، يرجى نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب

://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/SAFEGUARD_MEASURE_AGAINST_INCREASED_IMPORTS_http

 ACT,B.E._2550.pdf 

 11القيود غير الجمركية 3.1.2

 موانع االستيراد 3.1.2.1

 . بي اي 2469قانون الجمارك لسنة استيراد بضائع معينة بموجب أحكام  تايالندتحظر  •

 .مثل البضائع املقلدة للعالمات التجارية لضمان سالمة البلد وأمنها تايالندات إلى ويحظر استيراد بعض املنتج •

رينيمكن   • ِّ
 السعوديين االطالع على قائمة املنتجات املحظورة من خالل نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه  للُمصد 

 :في متصفح الويب

 http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414d505f4b 
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http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_OF_FOREIGN_PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_OF_FOREIGN_PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/SAFEGUARD_MEASURE_AGAINST_INCREASED_IMPORTS_ACT,B.E._2550.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/SAFEGUARD_MEASURE_AGAINST_INCREASED_IMPORTS_ACT,B.E._2550.pdf
http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414d505f4b
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 قيود االستيراد 3.1.2.2

 ، تايالندفي  بي اي 2469قانون الجمارك لسنة ثمة قيود مفروضة على استيراد بعض املنتجات بموجب  •

 .تعلن وزارة التجارة عن فئات البضائع التي تخضع لتلك القيودو  •

بعد الحصول على التصاريح أو التراخيص الالزمة من الجهة  تايالندويمكن استيراد بعض املنتجات املفروض عليها قيود إلى  •

 :الحكومية املعنية املحددة في الرابط املوضح أدناه

 http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414d505f4b 

 تراخيص االستيراد /تصاريح 3.1.2.3

 .قيودعليها اد أي منتجات مفروض يجب الحصول على تصريح أو ترخيص االستيراد من وزارة التجارة قبل استير  •

 .تايالندصول على تراخيص من الجهة الحكومية املعنية قبل استيراد بعض املنتجات املفروض عليها قيود في حويتعين ال •

 . وإلصدار ترخيص االستيراد، يقدم صاحب الطلب طلًبا وأمر التوريد والتأكيد والفاتورة وغيرها من الوثائق ذات الصلة •

ريناملعلومات عن قائمة املنتجات التي تتطلب الحصول على ترخيص، يمكن ملزيد من  • ِّ
 االطالع  السعوديين للُمصد 

 : يرجى نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب. في الوثيقة املبينة أدناه 3على الجدول 

  3_e.doc-ttps://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s123h 

 حصص االستيراد 3.1.2.4

حصص استيراد ملعظم املنتجات املستوردة، إال أن بعض املنتجات مثل البطاطس والحرير الخام وغيرها تخضع  تايالندال يوجد في  •

 .لحصص تعريفة جمركية بموجب اتفاقيات خاصة بالزراعة

حجم املنتجات املستوردة وستفرض رسوم على املنتجات املستوردة زيادة عن الحصص  تم تحديدت، أما بشأن هذه املنتجا •

 .املحددة

ريناملنتجات، يمكن  هذه ملزيد من املعلومات عن قائمة • ِّ
يرجى . في الوثيقة املبينة أدناه 2-3االطالع على الجدول  السعوديين للُمصد 

 :الويبنسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح 

 3_e.doc-https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s123 

 12الشركات اململوكة للدولة 3.1.2.5

 .القطاعات املاليةشركة مملوكة للدولة، وتعمل معظم تلك الشركات في مجاالت الطاقة واالتصاالت والنقل و  55 تايالندتدير  •

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه • ِّ
 :وملزيد من املعلومات حول الشركات اململوكة للدولة، ُيرجى من املصد 

 http://www.sepo.go.th/ 

 املعايير 3.1.2.6

 .ويشرف عليها وينفذها تايالندمعايير الصناعة في  التابع لوزارة الصناعة التايالنديمعهد املعايير الصناعية يطور  •

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

 https://www.tisi.go.th/home/en 

                                                
 ات املتحدةهيئة الصادرات في الوالي 12

http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414d505f4b
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s123-3_e.doc
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s123-3_e.doc
http://www.sepo.go.th/
https://www.tisi.go.th/home/en
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ع الهيئات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص، معاييًرا اختيارية ومعاييًرا ، بالتعاون مالتايالنديمعهد املعايير الصناعية ُيصدر  •

 إلزامية حسب املنتج،

 /معياًرا للمنتجات الكهربائية 32ومن بين املعايير اإللزامية املائة، يوجد . معياًرا إلزامًيا 100معياًرا اختيارًيا و 3,075حيث يوجد  •

 .االستهالكيةمنتجات لمعياًرا ل 21و، البناءمعياًرا ملواد  26اإللكترونية، و

 . من هذا الدليل 9 البند يوجد املزيد من املعلومات بشأن عملية اعتماد املعايير في •

 اللوائح الفنية واالعتماد 3.1.2.7

 .اإلنتاج أو العملتقدم اللوائح الفنية اإلرشادات الالزم اتباعها لضمان االلتزام في طرق  •

هو عبارة عن نقطة استعالم عن القيود الفنية للتجارة تابع ملنظمة التجارة العاملية ويعمل على  التايالنديمعهد املعايير الصناعية  •

 . نشر املعلومات واتخاذ القرارات الخاصة باملعايير واللوائح الفنية واالعتماد

استخدامها، ومتطلبات التعبئة ووضع امللصقات التعريفية، واملصطلحات التي  ويقدم املعهد معلومات عن الرموز التي يمكن •

 .يمكن استخدامها

 . إلزامية بخصوص بعض املنتجات مثل السلع االستهالكية املعمرة ومواد البناء وغيرها التايالنديةاملعايير الصناعية  •

 .ولوائحه التايالنديهد املعايير الصناعية معويضمن اعتماد املنتج امتثال املنتج وطرق تصنيعه لجميع قوانين  •

 .أو أي من شركائه في الخارج من خالل عملية تقييم املطابقة التايالنديمعهد املعايير الصناعية ويمكن الحصول على االعتماد من  •

رينمكن وي. في السعودية التايالندياملعايير الصناعية  ملعهدهو الشريك الخارجي ( TUV SUD)تي يو في اس يو دي  • ِّ
 للُمصد 

في اململكة ( TUV SUD)السعوديين زيارة الرابط املوضع أدناه للحصول على العنوان ورقم االتصال بشركة تي يو في اس يو دي 

 :العربية السعودية

 en/locations-sud.ae/ae-https://www.tuv 

 تقييم التطابق 3.1.2.8

 .املنتجات املستوردة من خالل إجراءات تقييم املطابقة مطابقةمدى  التايالنديمعهد املعايير الصناعية ُيحدد  •

ما إذا كانت املنتجات املستوردة قد استوفت متطلبات اللوائح  التايالندياملعايير الصناعية عهد وتحدد إجراءات تقييم املطابقة مل •

 .واملواصفات الفنية أم ال

 . إلزامية بخصوص بعض املنتجات مثل السلع االستهالكية املعمرة ومواد البناء وغيرها التايالنديةالصناعية  املعايير •

 .معفيون من تقييم نظم مراقبة الجودة لديهم 9000املصنعون الحاصلون على شهادة األيزو  •

 .ويجب إجراء تقييم املطابقة للمنتجات قبل استيرادها من املصدر أو املستورد •

 .من هذا الدليل9.2 البند جد املزيد من املعلومات عن تقييم املطابقة فييو  •

 

 

 االعتماد 3.1.2.9

https://www.tuv-sud.ae/ae-en/locations
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 .التايالنديمعهد املعايير الصناعية من عمل الهيئات املعتمدة وفق إطار تنظيمي متناسق يديره  تايالندتتأكد  •

املعتمدة من مجلس معايير املنتجات الصناعية،  9000اد األيزو ، يتحمل مجلس املعايير القومية أو جهة اعتمتايالندففي  •

 .تايالندفي  التصديقمسؤولية اعتماد جهات 

جهة معاينة  16معمل معايرة، و 152، والتايالنديمعهد املعايير الصناعية مختبر معتمد من  247، كان هناك 2015وحتى عام  •

 .وفحص معتمدة

 وضع امللصقات التعريفية 3.1.2.10

 . تايالندصقات تعريفية على جميع املنتجات املستوردة لالستهالك في يجب وضع مل •

 ، أيبي  2522لسنة الغذاء اإلعالن عن وتنظم متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية بموجب قانون  •

 . م 1979لسنة 

ة الغذاء والدواء على امللصقات التعريفية والستيراد املنتجات الغذائية الخاضعة لرقابة خاصة، يجب الحصول على موافقة إدار  •

 .قبل االستيراد

يجب أن يفيد املستوردون بوجود مواد معينة مثل املواد املضافة إلى املنتجات الغذائية بخط واضح ومقروء لعرض التحذيرات  •

 .للمستهلكين في صورة واضحة

 .من هذا الدليل10الفصل  يوجد املزيد من املعلومات عن وضع امللصقات التعريفية في •

 الحجر الزراعي /متطلبات الصحة 3.1.2.11

فرض متطلبات الصحة •
ُ
كمعايير مراقبة لحظر استخدام املواد الخطرة وملعاينة ومراقبة الواردات واإلنتاج املحلي  الحجر الزراعي /ت

 .بناًء على مبدأ تحليل املخاطر والدليل العلمي

الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة العامة هي أول نقطة استعالم في اتفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن القيود الفنية  إدارة •

 .تايالنداملفروضة على التجارة إلى 

والغذاء، املكتب القومي ملعايير السلع الزراعية : الحجر الزراعيوتتشارك الجهات التالية في تحمل مسؤولية معايير الصحة و •

 .تايالندومعهد الغذاء القومي، وإدارة الغذاء والدواء في 

 التجارية املعالجات .4

 أثر ذلك على املصدرين السعوديينو  تايالندالتجارية لدولة  املعالجات 4.1

ضرر مادي للصناعة ت التي تتسبب في إحداث اصافي ضد الصادر اتخاذ إجراء ان تايالندالتجارية هي أدوات تسهل على حكومة  املعالجات

 .التجارية التالية على املصدرين السعوديين في حاالت مماثلة املعالجاتويمكن فرض . املحلية
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  13إجراءات مكافحة اإلغراق واإلجراءات التعويضية 4.1.1

طبق إجراءات مكافحة اإلغراق واإلجراءات التعويضية على املنتجات املستوردة وفًقا ألحكام قانون إجراءات مكافح •
ُ
ة اإلغراق ت

 ،البوذي(بالتقويم ) بي اي 2542لسنة واإلجراءات التعويضية للمنتجات األجنبية 

بموجب قانون  1999تطبق اإلجراءات التعويضية على املنتجات املستوردة وفًقا ألحكام قانون الرسوم التعويضية لسنة  •

 .8751: الجمهورية رقم

 .الق واإلجراءات التعويضية وتباشر العمل بهاوتصدر وزارة التجارة لوائح إجراءات مكافحة اإلغ •

دعاءات مكافحة اإلغراق والتعويض وتصدر اتضطلع لجنة مكونة من ممثلين عن هيئات تنظيمية حكومية كبيرة بالتحقيق في  •

 .قراًرا نهائًيا في هذا الشأن

 تايالندالتعامل مع إجراءات مكافحة اإلغراق في  4.1.1.1

 . سعوديين فهم تكلفة اإلنتاج الكلية لكل منتج وسعره السوقي في اململكة العربية السعوديةقبل التصدير، يجب على املصدرين ال •

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

 .أو تكلفة إنتاجه في اململكة العربية السعودية/ملنتج واملصدرين بتحديد سعر املنتجات املصدرة بسعر ال يقل عن سعر هذا ا

 ظاهرًيا إلثبات أن املنتجات ليست مستوردة وليست مسعر •
ً
بسعر أقل من تكلفة  ةويجب أن يكون مع املصدرين السعوديين دليال

 . إنتاج هذا املنتج في البلد

ص عند الكشف عن الدليل الظاهري، وتقديمه إلى من رين السعوديين بتوخي الحر املصد هيئة تنمية الصادرات السعوديةوتنصح  •

 .يهمه األمر فقط

 تايالندالتعامل مع اإلجراءات التعويضية في  4.1.1.2

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

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

دوا من اإلعانة املقدمة من اململكة يويجب أيًضا أن يكون مع املصدرين السعوديين دليل ظاهري دفاعي إلثبات أنهم لم يستف •

 .تايالندالعربية السعودية لتخفيض سعر املنتجات في 

املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري، وتقديمه إلى من  نمية الصادرات السعوديةهيئة توتنصح  •

 .يهمه األمر فقط

  14إجراءات الحماية 4.1.2

 .بي اي 2550لسنة ت الحماية ضد الواردات املتزايدة اتطبق إجراءات الحماية على املنتجات املستوردة وفًقا ألحكام قانون إجراء •

نفذ •
ُ
 . إجراءات الحماية لحماية الصناعات املحلية من األضرار الناتجة عن الزيادة املفاجئة في واردات منتجات معينة ت

 .دعاءات تطبيق الحماية وتصدر قراًرا نهائًيا في هذا الشأناوتضطلع لجنة مكونة من ممثلين عن هيئات تنظيمية حكومية كبيرة بالتحقيق في  •

                                                
 مجلس الدولة في تايالند 13
 مجلس الدولة في تايالند 14
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 ية في تايالندالتعامل مع إجراءات الحما 4.1.2.1

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

 .إلى تايالند

املصدرين بتقليل حجم الصادرات بحيث ال تؤثر  هيئة تنمية الصادرات السعوديةوفي حال كان العرض أكثر من الطلب، تنصح  •

 .ات املحليةعلى الصناع

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

 . الصناعات املحلية

املصدرين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري، وتقديمه إلى من  هيئة تنمية الصادرات السعوديةوتنصح  •

 .طيهمه األمر فق

 تايالنداملوانئ الرئيسية في  .5

 تايالنداملوانئ الرئيسية في  5.1

كجهة مستقلة بموجب قانون هيئة املوانئ  تايالندوتأسست هيئة املوانئ في . تايالندموانئ رئيسية في  5، هناك تايالندوفًقا لهيئة املوانئ في 

 .  وتطويرها وتشغيلها تايالنداالت، وتضطلع بمهام تخطيط املوانئ في وزارة النقل واالتص تايالندتتبع هيئة املوانئ في . بي اي 2494لسنة 

 :   أدناه 3الجدول  اولة واملوقع اإللكتروني للميناء فيتدت األساسية مثل نوع املنتجات املواملعلوما تايالندهناك موجز عن املوانئ الرئيسية في 

 

 ايالندتاملوانئ الرئيسية في : 3جدول 

 املوقع اإللكتروني البضائع املناولة امليناء

 ميناء بانكوك
الحاويات، والشحنات السائبة، والشحنات 

 العامة، والشحنات القابلة للدحرجة
http://www.bkp.port.co.th/bkp2007/index_en.html 

 ميناء اليم تشابانج 
الحاويات، والشحنات السائبة، والشحنات 

 القابلة للدحرجة العامة، والشحنات
http://laemchabangport.com/index.php 

 http://www.rnp.port.co.th/index_en.html - ميناء رانونج

 http://www.csp.port.co.th/index_en.html  - ميناء تشينج ساين 

 http://www1.port.co.th/ckp/index_en.html - ميناء تشينج خونج

 

 

 :أدناه 1الشكل  موضحة في دتايالناملوانئ الرئيسية الخاضعة إلدارة هيئة املوانئ في 

http://laemchabangport.com/index.php
http://www.rnp.port.co.th/index_en.html
http://www.csp.port.co.th/index_en.html
http://www1.port.co.th/ckp/index_en.html
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 15تايالنداملطارات الرئيسية في  5.2

مطارات دولية تستقبل رحالت الطيران من  10 تايالنديوجد في . تايالندبي ال س ي هي املسؤولة عن تشغيل املطارات وترويجها في  تايالندذا ايربورتس اوف 

مطار : الستيراد الشحنات، هناك ثالثة مطارات رئيسية وهي. أدناهات دولية رئيسية تستقبل الشحنات حسبما هو مبين جميع أنحاء العالم وأربعة مطار 

 .بانكوك سوفارنابهومي الدولي، ومطار دون مويانج الدولي، ومطار فوكيت الدولي

                                                
 مطارات تايالند 15

 ميناء بانكوك

 ميناء اليم تشابانج 

 نونجميناء را

 ميناء تشينج ساين 

 ميناء تشيانج خونج

 نداملوانئ الرئيسية في تايال : 1الشكل 
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 16تايالندالوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في  5.3

 محطات الحاويات الداخلية /موانئ برية 5.3.1

سس مستودع الحاويات الداخلي الت كرابانج سنة تايالندوفًقا ملكتب سياسات وتخطيط النقل واملرور في 
ُ
بانكوك، وهناك في  1996، أ

ومن املتوقع أن تكون املوانئ البرية مزودة . ميناءين بريين جديدين في تشيانج راي ونونج خاي قيد التطوير لزيادة االتصال الداخلي في البلد

 :باملرافق التالية

 .مستودع جمارك االستيراد •

 .مستودع جمارك التصدير •

 .ساحة للحاويات •

 .مستودع جمركي •

 .(سكول )موازين بوزن جسور  •

 .إتاحة الوصول بوسائل متعددة، وغير ذلك •

 

                                                
 يونيسكيب 16

 مطار دون مويانج الدولي مطار بانكوك الدولي

 مطار فوكيت الدولي        

 نداملطارات الرئيسية في تايال : 2الشكل
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 األسواق الداخلية الرئيسية وطرق النقل 5.3.2

يمكن معرفة طرق النقل للوصول . هي بانكوك وساموت براكان تايالندوفًقا لوكالة االستخبارات األمريكية، فإن األسواق الداخلية الرئيسية في 

 :ناهإلى املدن التالية من خالل الجدول املوضح أد

 

 تايالندالوصول إلى املدن الرئيسية في : 4جدول 

 *طريقة النقل واملسافة من امليناء أقرب ميناء املدن الرئيسية

 املدينة نفسها ميناء بانكوك بانكوك

  ميناء بانكوك ساموت براكان
ً
 كم 26 -برا

 maps.google.comمحسوبة باستخدام * 

 

 املالحية في السعودية الخطوط 5.4

 17تايالندمن اململكة العربية السعودية إلى  زمن الرحلةالخطوط املالحية األساسية و 5.4.1

وفًقا ملوقع . تايالندتقدم العديد من خطوط الشحن الكبيرة خدمات النقل البحري من املوانئ الرئيسية في اململكة العربية السعودية إلى 

ة اإلسالمي، وميناء امللك عبدالعزيز، وميناء امللك عبدهللا، وميناء الجبيل هم موانئ التوقف في اململكة ، ميناء جد(linescape)الينسكيب 

 .تايالندالعربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى 

 

 تايالندمن اململكة العربية السعودية إلى  زمن الرحلة: 5جدول 

 ميناء تشينج خونج ميناء رانونج ميناء اليم تشابانج ناء بانكوكمي تايالنداملوانئ في 
ميناء تشينج 

 ساين

املوانئ في اململكة العربية 

 السعودية
 (باليوم)املدة 

 - - - 50 - 10 49 – 14 ميناء جدة اإلسالمي 

 - - - - - ميناء امللك عبدالعزيز  

 - - - 46 - 21 48 – 21 ميناء امللك عبدهللا

 - - - 38 - 12 38 – 13 الجبيل ميناء

                                                
 الينسكيب 17
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 18تايالندمن اململكة العربية السعودية إلى  زمن الرحلةخطوط النقل الجوي األساسية و 5.3.1

يمكن تصدير البضائع جًوا من مطارات جدة، والدمام، والرياض إلى مطار بانكوك سوفارنابهومي الدولي، ومطار دون مويانج الدولي، ومطار 

ولكن السعودية للشحن ال توفر حالًيا أي رحالت شحن مباشرة من اململكة العربية  ،تايالندارات الرئيسية في فوكيت الدولي، وهي املط

لنقل البضائع جًوا من املطارات الرئيسية في اململكة العربية السعودية إلى  زمن الرحلةيوضح الجدول املبين أدناه . تايالندالسعودية إلى 

 . دتايالناملطارات الرئيسية في 

 تايالندمن اململكة العربية السعودية إلى  زمن الرحلة: 6جدول 

املطارات الرئيسية في اململكة 

 العربية السعودية
 جدة الدمام الرياض 

 (بالساعة)املدة  تايالنداملطارات الرئيسية في 

 8 - 7 7 – 6  7 - 6 دون مويانج /بانكوك

 8 - 7 7 – 6 7 – 6 فوكيت

 19تايالندأسعار الطرق الرئيسية بين اململكة العربية السعودية و 5.4.2

 يرجى مالحظة أن التقديرات . في الجدول املوضح أدناه تايالندتم أيضا تقدير تكاليف الشحن من موانئ السعودية إلى موانئ 

رت تكاليف الشحن باستخد. 7جدول  تعتمد على افتراضات معينة مذكورة أيضا في
د 
ُ
: م موقع الويباق

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

 

 

 

 تايالندأسعار الطرق الرئيسية بين اململكة العربية السعودية و: 7جدول 

 ميناء اليم تشابانج ميناء بانكوك تايالندي املوانئ ف

املوانئ في اململكة العربية 

 السعودية
 *( السعوديالريال )تكلفة النقل 

 12,970 - 9,020 13,350 - 9,280 ميناء جدة اإلسالمي

 10,420 - 8,000 10,700 - 8,220 ميناء امللك عبدالعزيز  

 - - ميناء امللك عبدهللا

 10,420 - 8,000 10,700 - 8,220 ميناء الجبيل

 افتراضات التكلفة* 

                                                
 أسعار الشحن العاملية 18
 أسعار الشحن العاملية 19

http://worldfreightrates.com/en/freight
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 .طريقة الشحن املختارة هي املحيط (1

 العاملية.تم تقدير التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن  (2

 (.ريال سعودي 375,000)دوالر أمريكي  100,000قيمة جميع املنتجات التي تم حسابها كانت  (3

 قدم. 40حاويات لل تم اختيار حمولة حاوية كاملة (4

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

 .النقل تقديريةتكلفة  (6

 20تايالندالرئيسية للشحن الجوي بين اململكة العربية السعودية و املساراتأسعار  5.4.3

يرجى مالحظة أن التقديرات تعتمد . أدناه في الجدول املوضح تايالندتم أيضا تقدير تكاليف الشحن الجوي من مطارات السعودية إلى مطارات 

رت تكاليف الشحن باستخد. على افتراضات معينة مذكورة أيضا في الجدول املوضح أدناه
د 
ُ
: م موقع الويباق

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

 تايالندأسعار الشحن الجوي من اململكة العربية السعودية إلى : 8جدول 

 فوكيت  /1دون مويانج  /بانكوك (ريال سعودي)تكاليف النقل 

 لحوم مجمدة طعام مجمد نوع املنتج املصدر

 10,310 - 9,330 10,260 - 9,280 القصيم  /الطائف /املدينة /الدمام /الرياض /جدة

 لفةافتراضات التك* 

 طريقة الشحن املختارة هي الشحن الجوي 

 العاملية.تم تقدير التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن 

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

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

 (املخاطر أو التأمين)افية لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلض

 .النقل تقديريةتكلفة 

 التسهيالت الرئيسية للخدمات اللوجستية .6

 21تايالنداملناطق الحرة في  6.1

لسنة ( 18رقم )وقانون الجمارك  بي اي 2469قانون الجمارك لسنة على يد املدير العام للجمارك بموجب  تايالندتأسست املناطق الحرة في 

وملزيد من املعلومات عن . الحرة هي مناطق مخصصة لألنشطة والعمليات التجارية التي ثبت فائدتها القتصاد البلد املناطق. بي اي 2543

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه ِّ
 :مستخدمي املناطق الحرة وإجراءات الطلبات ورسومها، ُيرجى من املصد 

   http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414b505f4c 

 

ة الخاصة وفق أنشطة وسيجري تطوير كل منطقة من تلك املناطق االقتصادي ،تايالندمناطق اقتصادية خاصة في  10من املخطط إنشاء 

في الوقت الحالي، يجري إنشاء مناطق اقتصادية خاصة في . أعمال مستهدفة بناًء على وفرة املواد الخام والظروف االقتصادية وظروف العمل

ات، وسا كايو، وسونج تاك، وكانشانبوري، وتشيانج راي، ونونج خاي، وناخون فانوم، وتر : املدن التالية، ومن املتوقع أن يبدأ العمل فيها قريبا

 .خاال، وناراثيوا

                                                
 أسعار الشحن العاملية 20
 جمارك تايالند 21
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 الحوافز الرئيسية املتعلقة بالتجارة في املناطق الحرة 6.1.1

 :عدًدا من الحوافز، وبعض تلك الحوافز مبينة بمزيد من التفصيل فيما يلي تايالندتوفر املناطق الحرة في 

 اإلعفاء من ضرائب االستيراد وغيرها من الضرائب الداخلية •

 التصدير وإعادة التصدير اإلعفاء من رسوم •

 اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية •

 : ، يرجى زيارة الرابط أدناهتايالندومات عن الحوافز التي توفرها املناطق الحرة في لملزيد من املع

   http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414b505f4c 

 تايالندالخدمات املقدمة في املوانئ في  /مرافق التخزين 6.2

 خدمات التخزين /أنواع مرافق 6.2.1

 22أنواع املخازن  6.2.1.1

يل أنواع املستودعات، وتأسيس املستودعات، ودخول البضائع وخروجها من تلك على تفاص بي اي 2469قانون الجمارك لسنة ينص 

 . ويتحمل املدير العام للجمارك مسؤولية إصدار الرخص للمستودعات واإلشراف عليها ومراقبتها. تايالنداملستودعات في 

رين السعوديين زيارة الرا ِّ
 :بط املوضح أدناهوملزيد من املعلومات عن قانون الجمارك، ُيرجى من املصد 

a38b0853d392/CUSTOMS+ACT,+B.E.+2469+(192http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/f5cf48804ba4a84aa215

 6).pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f5cf48804ba4a84aa215a38b0853d392 

رينملزيد من املعلومات عن مزايا األنواع املختلفة للمستودعات واملتطلبات املسبقة للتأسيس وغيرها من املعلومات، يمكن  ِّ
السعوديين  للُمصد 

 :ولصقه في متصفح الويب نسخ الرابط املوضح أدناه

 http://internet1.customs.go.th/ext/Customs_Eng_2009/bonded_warehouses.jsp 

 مستودع جمركي للتصنيع 6.2.1.1.1

خلط والتجميع في هذا املستودع، وهذا النوع من املستودعات مخصص للمنتجات يمكن تخزين البضائع املستوردة ألغراض اإلنتاج وال

فرض أي ضرائب أو رسوم للمنتجات املستوردة واملخزنة في هذا املستودع، ولكن سُتفرض رسوم . املستخدمة لإلنتاج وإعادة التصدير
ُ
لن ت

 .دة تصل إلى سنتين من وقت االستيراديمكن تخزين البضائع مل. وضرائب عند إزالة تلك البضائع من املستودعات

 املستودع الجمركي إلصالح السفن أو إنشائها 6.2.1.1.2

يمكن تخزين البضائع املستوردة ألغراض إصالح السفن أو إنشائها في هذا النوع من املستودعات، وال تفرض أي ضرائب أو رسوم على تلك 

 . وقت االستيراد سنوات من 3يمكن تخزين البضائع ملدة تصل إلى . البضائع املخزنة

 املستودع الجمركي من النوع العام 6.2.1.1.3

هذا  يمكن تخزين البضائع املستوردة ألغراض التعبئة أو إعادة التعبئة أو التفريغ أو التوزيع أو غير ذلك من األنشطة املتعلقة باإلنتاج في

ى سنتين من وقت االستيراد في هذا النوع من ويمكن تخزين البضائع ملدة تصل إل. النوع من املستودعات دون فرض أي رسوم أو ضرائب

 .املستودعات

                                                
 جمارك تايالند 22

http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414b505f4c
http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/f5cf48804ba4a84aa215a38b0853d392/CUSTOMS+ACT,+B.E.+2469+(1926).pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f5cf48804ba4a84aa215a38b0853d392
http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/f5cf48804ba4a84aa215a38b0853d392/CUSTOMS+ACT,+B.E.+2469+(1926).pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f5cf48804ba4a84aa215a38b0853d392
http://internet1.customs.go.th/ext/Customs_Eng_2009/bonded_warehouses.jsp
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 املستودع الجمركي لعرض البضائع  6.2.1.1.4

يوًما من انتهاء العرض، وتكون البضائع املخزنة معفاة من  60يمكن تخزين البضائع املستوردة لغرض العرض في املستودع ملدة ال تزيد عن 

فرض وإذا بيعت تلك البضائع في املعا. الضرائب والرسوم
ُ
زنت املنتجات لالستهالك املحلي، ت

ُ
رض، لن تفرض أي رسوم عليها، ولكن إذا خ

 .ضرائب ورسوم االستيراد

 املستودع الجمركي لتخزين النفط 6.2.1.1.5

ولن تخضع البضائع املعاد تصديرها ألي . ُيستخدم هذا النوع من املستودعات لتخزين النفط املستورد لالستهالك املحلي أو إلعادة التصدير

يمكن تخزين البضائع ملدة تصل . وم أو ضرائب، ولكن إخراج البضائع لالستهالك املحلي سيؤدي إلى فرض ضرائب ورسوم جمركية عليهارس

 .  أشهر من تاريخ االستيراد 6إلى 

 املستودع الجمركي للسوق الحرة 6.2.1.1.6

فرض أي رسوم أو ضرائب على . تايالندلحرة في يستخدم هذا النوع من املستودعات لتخزين البضائع املستوردة واملباعة في األسواق ا
ُ
وال ت

 .البضائع املخزنة، ويمكن تخزين البضائع ملدة تصل إلى سنتين من تاريخ االستيراد

 املستودع الجمركي للتجارة الحرة  6.2.1.1.7

فرض أي ضرائب أو رسوم على ا
ُ
يمكن . لبضائع املستوردةيمكن تخزين البضائع املستوردة بناًء على موافقة املدير العام للجمارك، ولن ت

 .تخزين البضائع ملدة تصل إلى سنتين من وقت االستيراد

 تكاليف التخزين 6.2.2

ملزيد من املعلومات عن تكاليف التخزين في .  على نوع الحاوية، وعدد أيام تخزين البضائع، ومكان التخزين تايالندتعتمد تكاليف التخزين في 

 : أدناه ولصقه في متصفح الويب ميناء رانونج، ُيرجى نسخ الرابط املوضح

http://www.rnp.port.co.th/dataset5/ranong_port_tarif.pdf 

 

 

 عملية االستيراد الشاملة .7
 23عملية االستيراد الشاملة 7.1

أدناه عملية  3الشكل  يبين(. 1926) بي اي 2469قانون الجمارك لسنة وفًقا لألحكام املنصوص عليها في  تايالنديتم استيراد املنتجات إلى 

 :االستيراد التوضيحية

 

 إجراءات ما قبل االستيراد: املرحلة األولى

قيود، يجب على املستورد الستيراد البضائع املفروض عليها . هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم تنفيذها قبل وصول البضائع

 . أن يحصل على تصريح استيراد من الهيئات الحكومية املعنية ووزارة التجارة
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 وصول السفن: املرحلة الثانية

ل الشحن تقرير وصول الشحنة وبيان الحمولة ويقدم وكي. وصول السفينة إلى امليناء منساعة  24يجب تقديم بيان الحمولة خالل 

 . تايالنداإللكتروني من خالل نظام الجمارك اإللكتروني في 

 

 تسجيل اإلقرار الجمركي عبر واجهة البيانات اإللكترونية: املرحلة الثالثة

ل واجهة البيانات اإللكترونية إلى الالزمة للتخليص الجمركي من خال الوثائقالوسيط الجمركي بيان االستيراد ويقدم  /يمأل املستورد

 . أيام من تاريخ وصول البضائع إلى امليناء 10ويجب ملء بيان االستيراد خالل .  مكتب الجمارك

 . اسم نظام الجمارك اإللكتروني تايالنديطلق على واجهة البيانات اإللكترونية في  :ملحوظة

 

 

 

 عملية االستيراد الشامل: 3الشكل 

 ءاتمرحلة اإلجرا= 

 شكل توضيحي لعملية االستيراد عبر الموانئ البحرية

 املستورد /العميل

 االستيراد إجراءات ما قبل
 

 وصول السفن
تسجيل اإلقرار الجمركي عبر واجهة 

 البيانات اإللكترونية
 

الخدمات 
 اللوجستية والنقل

 

التخليص الجمركي في امليناء ودفع 
 الرسوم

 ساحة التسليم 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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 التخليص الجمركي في امليناء : املرحلة الرابعة

يوجه النظام البضائع . املقدمة الوثائقالوسيط الجمركي لبيان االستيراد، يتم قبول بيان االستيراد وتقييمه مع  /ر ملء املستوردفو 

يدفع املستورد رسوم االستيراد وغيرها من الرسوم من  .مختلفة، حمراء أو خضراء، حسب مخاطر تقييم املخاطر ممراتاملستوردة إلى 

تفحص الدوائر الحكومية املختصة البضائع املستوردة في املستودع وتؤخذ عينات منها ملزيد من ". BAHTNET"خالل نظام باثنت 

 . التقييم والتحليل، إن كان ذلك ضرورًيا

 

 ساحة التسليم : املرحلة الخامسة          

خز ن البضائع التي تم تخليصها في مخزن مؤقت
ُ
 . ت

 

 ة والنقلالخدمات اللوجستي: املرحلة السادسة

 .يرتب املستورد الخدمات اللوجستية ونقل البضائع من املخزن املؤقت إلى مستودعه

 

 العميل /املستورد : املرحلة السابعة

 .العميل /يتم استالم البضائع املستوردة من قبل املستورد 

 

 24عملية التخليص الجمركي 7.2

وتوفر الجمارك (. 1926) بي اي 2469الجمارك لسنة  قانون الرقابة وفًقا لللتخليص الجمركي و  تايالندتخضع جميع البضائع املستوردة إلى 

 :العديد من برامج الحوافز وخيار املشغل االقتصادي املعتمد، حسبما هو مبين أدناه التايالندية

. الشحن العابر وغيرها تشمل مميزات هذا البرنامج معالجة وتخليص الشحنات، واملزايا الضريبية، ومميزات -املشغل االقتصادي املعتمد

رينوملزيد من املعلومات عن برنامج املشغل االقتصادي املعتمد، وخطوات التسجيل، والوثائق الالزمة، يمكن  ِّ
السعوديين زيارة الرابط  للُمصد 

 :املوضح أدناه

http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414c505f46 

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه ِّ
 :ملزيد من املعلومات عن برامج الحوافز الجمركية األخرى، ُيرجى من املصد 

http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414b505f47 
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 :أدناه عملية التخليص الجمركي 4الشكل  يبين

 

 

 يقبل تسجيل اإلقرار الجمرك: املرحلة األولى

، يجب أن يكون املستورد أو الوسيط الجمركي مسجال على التايالنديةلالستفادة من التخليص الجمركي اإللكتروني لدى الجمارك  (1

رين . نظام الجمارك اإللكتروني ِّ
وملزيد من املعلومات عن كيفية االنضمام وشروط األهلية وغير ذلك من االستفسارات، ُيرجى من املصد 

 :يرجى نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب. رابط املوضح أدناهالسعوديين زيارة ال

 Customs.pdf-http://onestopservice.ditp.go.th/download/file/11.%20e 

 .، يجب على املستورد أن يحصل على ترخيص استيراد من وزارة التجارةالستيراد البضائع املفروض عليها قيود (2

تقديم بيان الحمولة اإللكتروني، ومن ثم قيده على النظام في تنسيق ( سفينة أو خطوط طيران أو غير ذلك)يتعين على ناقل البضائع  (3

 .ساعة من وقت وصول السفينة 24واجهة البيانات اإللكترونية خالل 

من وزارة التجارة أو غيرها من الهيئات  تايالندستورد الحصول على تصريح استيراد الستيراد البضائع الخاضعة للرقابة إلى يتعين على امل (4

 . الحكومية املختصة

 

 

 

 مرحلة اإلجراءات=  ندعملية التخليص الجمركي في تايال : 4الشكل 

 شكل توضيحي لإلجراءات الجمركية

قبل تسجيل اإلقرار 
 الجمركي

 تسجيل اإلقرار الجمركي 
البيانات واجهة عبر 

 اإللكترونية 
 

 تقييم بيان االستيراد

 ردةفحص البضائع املستو 

 
 اإلفراج عن البضائع

 
 دفع الرسوم والضرائب

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

$ 

http://onestopservice.ditp.go.th/download/file/11.%20e-Customs.pdf
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 تسجيل اإلقرار الجمركي عبر واجهة البيانات االلكترونية: املرحلة الثانية

 . زمة للتخليص الجمركي للبضائع املستوردةالوسيط الجمركي على جميع الوثائق الال  /يحصل املستورد (1

 جميع املعلومات الالزمة والوصف الفني للبضائع إلى مكتب الجمارك إلكترونًيا  /يقدم املستورد (2
ً
الوسيط الجمركي بيان االستيراد شامال

 .عبر واجهة البيانات اإللكترونية

 

 تقييم بيان االستيراد: املرحلة الثالثة

 الوسيط الجمركي من خالل نظام الجمارك اإللكتروني، /يراد املقدم من املستورديجري تقييم بيان االست (1

 .ويجري كذلك تقييم الوثائق الداعمة املقدمة مع بيان االستيراد (2

 .بعد إتمام التقييم بنجاح، يصدر نظام الجمارك اإللكتروني رقًما للبيان ورقًما للدفع (3

كون يليص الجمركي للبضائع املستوردة لالتخ مسارالبيانات املقدمة، ويوجه صحة  يتحقق نظام امللفات التعريفية االنتقائية من (4

 .أخضرأو  أحمر

 

 دفع ضرائب ورسوم االستيراد: املرحلة الرابعة

 ".BAHTNET"من خالل نظام باثنت  التايالنديةيدفع املستورد رسوم االستيراد والضرائب إلى الجمارك  (1

رين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه"BAHTNET"وملزيد من املعلومات عن نظام باثنت  ِّ
 :، ُيرجى من املصد 

 https://www.bot.or.th/English/PaymentSystems/PSServices/bahtnet/Pages/default.aspx 

 .للمستورد دفع الرسوم إلى مكتب الجمارك مباشرة أو سداد الدفعات من خالل نظام الدفع اإللكترونييمكن  (2

 

 :تقييم الوثائق والبيان: املرحلة الخامسة

 الوسيط الجمركي البيان الصحيح مع إيصال الدفع،  /يقدم املستورد (1

 .ويراجع النظام بيانات الشحنة (2

 . ائع املستوردة موجهة إلى الخط األخضر، يتم تخليص البضائع وتخزينها في املستودعإذا كشفت البيانات املراجعة أن البض (3

 . 7بالنسبة للبضائع املوجهة إلى الحارة الخضراء، تكون الخطوة التالية هي املرحلة  (4

 

 فحص البضائع املستوردة : املرحلة السادسة

 .لبضائع إلى املستودع للمعاينة املاديةبالنسبة للبضائع املوجهة إلى الخط األحمر، تنقل السلطة تلك ا (1

 .تقوم سلطات من الهيئات الحكومية املختصة بمعاينة الشحنة (2

 

 اإلفراج عن البضائع: املرحلة السابعة

 . مها املستوردلبعد إتمام املراجعة واملعاينة املادية بنجاح، ُيفرج عن املنتجات املستوردة ويتس
 

 

 

 

 

 

https://www.bot.or.th/English/PaymentSystems/PSServices/bahtnet/Pages/default.aspx
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 25االستيراد الشاملةوقت االنتظار وتكلفة إجراءات  7.3

 :وفًقا للبنك الدولي، فإن املدة املستغرقة وتكلفة االستيراد للشحن العادي للبضائع هي على النحو الوارد في الجدول أدناه

 وقت االنتظار والتكلفة: 9جدول 

رقم 

 مسلسل
 إجراء االستيراد

 وقت االنتظار

 (ساعات)

 التكلفة

 (ريال سعودي)

 160 4 إعداد الوثائق 1

 880 50 التخليص الجمركي واملعاينة 2

 1,040 54 :اإلجمالي

 وثائق االستيراد الرئيسية .8

 جدول موجز لوثائق االستيراد الرئيسية  8.1

 26وثائق إلزامية 8.1.1

 .ثمة أربع وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى تايالند

 

 ادالوثائق اإللزامية لالستير : 10جدول 

 

 

 

 

                                                
 ممارسة أنشطة األعمال 25
 جمارك تايالند 26

 الوثيقة #
يتم الحصول 

 عليها من

قديمها يتم ت

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك شركة الشحن بوليصة شحن 1

ر فاتورة تجارية  2 ِّ
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك املصد 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك املصدر قائمة التعبئة 3

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك املستورد بيان االستيراد 4
 :ملحوظة

 عمرة، املستهالكية ال االسلع  -5التعبئة والتغليف،  - 4املنتجات الغذائية،  - 3والبوليمرات،  اوياتيمالك – 2بناء، مواد ال - 1

 املنسوجات – 9 ،األدوية -8املعادن الثمينة واملجوهرات،  - 7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6
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 وثائق إضافية 8.1.2

 ما ُيطلب عدد من الوثائق اإلضافية للتخليص الجمركي ملنتجات معينة، وتفاصيل تلك الوثائق مبين أدناه في
ً
 :11الجدول  عادة

 وثائق االستيراد اإلضافية: 11جدول   

 

 ملحة عامة عن الوثائق 8.2

 27شحنالبوليصة  8.2.1

 :التجارة العاملي بمثابة تكون بوليصة الشحن على نحو تعريفها من قبل مركز

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

املذكور في بوليصة الشحن بعد إجراء جميع املصادقات " ألمر"وثيقة ملكية قابلة للتحويل، حيث يتم تسليم البضائع حسب بند  •

 .الواردة في الطلب

                      

 نموذج -بوليصة شحن: 5الشكل 

                                                
 انتراسين 27

 الوثيقة #
يتم الحصول 

 عليها من

يتم تقديمها 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ترخيص االستيراد 1
الوكاالت 

 الحكومية
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك

 شهادة املنشأ 2
وزارة التجارة 

 واالستثمار
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الجمارك

3 
الحجر  /شهادة الصحة

 الزراعي

الهيئة 

التنظيمية في 

 املنشأ

       ✓   الجمارك

 :ملحوظة

املعدات  - 6، ةاملعمر  ستهالكيةال االسلع  -5التعبئة والتغليف،  - 4املنتجات الغذائية،  - 3والبوليمرات،  اوياتيمالك - 2مواد البناء،  - 1

 املنسوجات – 9, األدوية -8املعادن الثمينة واملجوهرات،  - 7الثقيلة واإللكترونيات، 
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  28فاتورة تجارية 8.2.2

ستخدم هذه الفواتير غالًبا في التجارة الخارجية، . الفاتورة التجارية هي فاتورة صادرة مقابل شراء البضائع، والتي يعطيها البائع للمشتري 
ُ
وت

 .ضاعة عندما يجري تقييمها لتقدير الرسوم الجمركيةوذلك ألنها تسمح للحكومات بتحديد القيمة الفعلية للب

 

 نموذج -فاتورة تجارية: 6 الشكل

 بيان االستيراد  8.2.3

وتستخدم املعلومات الواردة في البيان لتقييم   .29بيان االستيراد هو وثيقة يقدمها املستورد للجمارك لعرض معلومات عن البضائع املستوردة

 .والضرائب الخاصة بالبضائعالرسوم 

 
 نموذج -بيان االستيراد: 7الشكل

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ليندين 28
 حكومة أستراليا 29
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 قائمة التعبئة 8.2.4

وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن تاريخ الشحن، والبائع، واملشتري، والشاحن، . ةتوفر قائمة التعبئة معلومات مفصلة عن الشحن

 أو كرتونة، وطريقة النقل، والناقل، وتتضمن أيًضا الكمية، والوصف، وعدد  ورقم الفاتورة، ونوع الطرد إن
ً
ا أو قفًصا أو برميال

ً
كان صندوق

  30.، وعالمات الطرود، واألبعاد(بالكيلوجرامات)الطرود، وإجمالي الوزن الصافي والقائم 

 31شهادة املنشأ 8.2.5

شهد بأن البضائع املستوردة تم الحصول عليها وإنتاجها وتصنيعها ومعالجتها وفًقا لغرفة التجارة الدولية هي وثيقة ت( CoO)شهادة املنشأ 

 .وتجهيزها بالكامل في بلد معين

 

 

 

                                                
 ز دياليت موفر  30
 غرفة التجارة الدولية 31

 نموذج -قائمة تعبئة: 8 الشكل

 نموذج -شهادة املنشأ: 9 الشكل
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 32ترخيص االستيراد /تصريح 8.2.6

قبل وفًقا ملنظمة التجارة العاملية، ترخيص االستيراد هو إجراء إداري يتم فيه تقديم طلب ووثيقة مرتبطة به إلى الهيئة الحكومية املعنية 

 .استيراد البضائع

 

 نموذج -تصريح االستيراد: 10 الشكل  

 شهادة الصحة /الحجر الزراعيشهادة  8.2.7

عن  الحجر الزراعيتصدر شهادة . الغرض من شهادة الصحة هو حماية صحة االنسان وسالمته وإبقاء التجارة الدولية تحت السيطرة

   .33تصدير إلى منظمة حماية النباتات في بلد االستيرادمنظمة حماية النباتات في بلد ال

 

 نموذج -الحجر الزراعيشهادة : 11 الشكل

 

 

 

 

 

 

                                                
 منظمة التجارة العاملية 32
 هيئة فحص الغذاء الكندية 33
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 الهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في االستيراد .9

 جدول موجز للهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في عملية االستيراد  9.1

وثمة ملخص لهذه الكيانات أو الهيئات إلى جانب أدوارها في عملية . تايالندت الحكومية املنخرطة في عملية االستيراد في هناك عدد من الكيانا

 أدناه 12الجدول  فياالستيراد ومواقعها اإللكترونية 

 الهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في االستيراد: 12جدول   

 املوقع اإللكتروني الدور  كومية الرئيسيةالهيئات الح

 دائرة الجمارك

مسؤولة عن تحديد الضرائب والرسوم  •

 .للمنتجات املستوردة

مسؤولة عن التأكد من استيراد البضائع وفًقا  •

 .للقانون واللوائح

http://en.customs.go.th/ind

ex.php?view=normal 

 دائرة الضرائب االنتقائية
ضرائب لبضائع مسؤولة عن تحصيل ال •

معينة مثل املنتجات الكهربائية واملنتجات 

 .البترولية وغيرها من املنتجات

http://interweb.excise.go.th

/home.php?lang=en 

 وزارة التجارة

 مسؤولة عن تنظيم وإدارة استيراد املنتجات •

 تايالندمسؤولة عن تسوية القيود التجارية في  •

راد مسؤولة عن إصدار تراخيص االستي •

 للبضائع املفروض عليها قيود

https://www.moc.go.th/ind

english.html-ex.php/moc 

 تايالندسلطة موانئ 
مسؤولة عن تطوير وتشغيل وصيانة املوانئ  •

 .تايالندفي 

http://www.port.co.th/site

new/en/index.php 

 التايالنديمعهد املعايير الصناعية 

لية واعتماد مسؤول عن تطوير املعايير املح •

 املنتجات

مسؤول عن التعاون مع هيئات املعايير  •

 الدولية واإلقليمية

http://www.tisi.go.th/onsc_

about_units_thailand.php?l

ang=en&id= 

 الهيئات الحكومية الرئيسية املنخرطة في استيراد صناعات محددة مستهدفة من قبل اململكة العربية السعودية  9.2

وثمة قائمة . ، حسب نوع الصناعة أو املنتجاتتايالندانات أو الهيئات الحكومية األخرى املنخرطة في عملية االستيراد في هناك عدد من الكي

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

 :أدناه 13الجدول  إللكتروني الخاص بكل منها، فياالستيراد واملوقع ا
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 الهيئات الحكومية الرئيسية لصناعات محددة: 13جدول 

 املوقع اإللكتروني الدور  /الوظيفة الصناعة /املنتج الهيئة الحكومية

املكتب القومي ملعايير 

 الغذاء والسلع الزراعية 
 املنتجات الغذائية

ل عن وضع املعايير مسؤو  •

 ومراقبة املنتجات الغذائية

مسؤول عن اعتماد جهات  •

 االعتماد

http://www.acfs.go.th/eng/ 

إدارة الغذاء والدواء في 

 تايالند

املنتجات الغذائية 

ومستحضرات 

 التجميل والدواء

مسؤولة عن تنظيم الغذاء  •

والدواء ومستحضرات 

 التجميل وغيرها من املنتجات

تحليل املنتجات مسؤولة عن  •

 ومعاينتها

مسؤولة عن تطوير وإصدار  •

 معايير املنتجات

http://www.fda.moph.go.th/sites

/FDA_EN/Pages/Main.aspx 

مكتب مجلس االعتماد 

 تايالنداملحلي في 
 جميع املنتجات

مسؤول عن اعتماد جهات  •

 االعتماد

tp://app.tisi.go.th/nac/nac2_e.ht

   html 

املعهد القومي 

 للمقاييس
 جميع املنتجات

مسؤول عن توفير وسائل  •

إلصدار معايير قومية 

وتطويرها ومتابعتها، وتوفير 

آليات لعمل املختبرات وفًقا 

 للمعايير الدولية

http://en.nimt.or.th/ 

 املنتجات الغذائية املعهد القومي للغذاء
ل عن توفير برامج مسؤو  •

 اختبار املعامل
http://pt.nfi.or.th/ 

 

 تايالند -الهيئات الرئيسية للمعايير وإجراءات االعتماد التي تطبقها  .10

ا للصناعة 10.1
ً

 الهيئات الرئيسية للمعايير وفق

ج شهادات للمنتجات املصدرة يتعين على املصدرين السعوديين في الصناعات التسعة املحددة من هيئة تنمية الصادرات السعودية استخرا

 :أدناه 14الجدول  من هيئات املعايير املبينة في تايالندإلى 

 

 

 

 

http://app.tisi.go.th/nac/nac2_e.html
http://app.tisi.go.th/nac/nac2_e.html


 

 

36 

 تايالند -الهيئات الرئيسية للمعايير: 14جدول 

رقم 

مسل

 سل

 رابط املوقع االلكتروني 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم وكالة املعايير

1 
معهد املعايير الصناعية 

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ يالنديالتا
http://www.tisi.go.th/?l

ang=en&id= 

  ✓     ✓   تايالندإدارة الغذاء والدواء في  2

http://www.fda.moph.g

o.th/sites/FDA_EN/Pag

     es/Main.aspx 

 :ملحوظة

 عمرة، املستهالكية ال ا السلع -5والتغليف، التعبئة  - 4املنتجات الغذائية،  - 3والبوليمرات،  الكيماويات - 2ناء، مواد الب - 1

 املعادن الثمينة واملجوهرات، - 7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6

 املنسوجات – 9, األدوية -8

 

 التايالنديمعهد املعايير الصناعية  10.2

 
ُ
معهد يطور  م 1968سنة ، أيبي  2511لسنة بموجب الئحة قانون معايير املنتجات الصناعية  التايالنديالصناعية  معهد املعاييرسس أ

اإللزامية واالختيارية وفًقا للقوانين واللوائح الخاصة بقانون معايير املنتجات  التايالنديةاملعايير الصناعية  التايالندياملعايير الصناعية 

في وضع معايير إقليمية ودولية بالتعاون مع هيئات دولية مثل  التايالنديمعهد املعايير الصناعية ويشارك . بي اي 2511لسنة الصناعية 

، (ASEAN)، ومنظمة األغذية والزراعة، وهيئات إقليمية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (TEC)املنظمة الدولية للمعايير، وتي اي س ي 

، والتعاون االقتصادي لدول آسيا (SCSC)، واللجنة الفرعية للمعايير واملطابقة (ACCSQ)املعايير والجودة واللجنة االستشارية آلسيان بشأن 

 (.PASC)، ومؤتمر املعايير ملنطقة املحيط الهادي (APEC)واملحيط الهادي 

بعد اعتماد املنتج، يحصل مقدم . ياريةنوعين من شهادات املنتجات، شهادة إلزامية وشهادة اخت التايالنديمعهد املعايير الصناعية ويقدم 

رين السعوديين . 34الطلب على عالمة الشهادة ِّ
وملزيد من املعلومات عن قائمة املنتجات التي تتطلب شهادة إلزامية ولوائحها، ُيرجى من املصد 

 :زيارة الرابط أدناه

 https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/en 

 

 3536التايالنديمعهد املعايير الصناعية عملية الحصول على عالمة  10.2.1

املصدر على  /ويجب أن يحصل املستورد الخارج،ن أي شريك في من املعهد أو م التايالندياملعايير الصناعية  ملعهدتصدر العالمة اإللزامية 

 . قبل استيراد املنتجات التايالندياملعايير الصناعية  عهدالعالمة اإللزامية مل

 :أدناه 12الشكل  عملية الحصول على عالمة معهد املعايير الصناعية اإللزامية مبين في

                                                
 معهد املعايير الصناعية التايالندي 34
 نورد -تي يو في 35
 تي يو في 36

http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/Pages/Main.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/Pages/Main.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/Pages/Main.aspx
https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/en
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 : املرحلة األولى

ر السعودييحصل  ِّ
صد 

ُ
وعلى نفس املنوال، يتعين الحصول على . التايالنديةعلى الوثائق ذات الصلة لبيان مطابقة املنتجات للمعايير  امل

ر السعودييجب على شركة التصنيع أو .  إلثبات إدارة جودة املنتجات 9001شهادة اإليزو  ِّ
صد 

ُ
ثائق التي تعرض تفاصيل املواد االلتزام بالو  امل

 .الخام املستخدمة، ومعايير الجودة املتبعة، ومعايير االختبار، ومعايير املعاينة، وطرق االختبار

 

 : املرحلة الثانية

ر السعودييقدم  ِّ
صد 

ُ
في  التايالندية معهد املعايير الصناعيإلى شريك  2-2-9جميع الوثائق ذات الصلة التي حصل عليها واملذكورة في البند  امل

 .الخارج

 

  

 

 نديعملية الحصول على عالمة معهد املعايير الصناعية التايال : 12الشكل 

 نديةية توضيحية للحصول على عالمة معهد المعايير الصناعية التايالعمل

 مرحلة اإلجراءات= 

تقديم وثائق نظام إدارة 
 الجودة
 

تقديم نموذج الطلب 
 والوثائق

 يجري تقييم الوثائق 
 

 تقييم في املوقع
 

التجارب املعملية  معاينة البضائع
 للعينات

إصدار عالمة معهد املعايير 
 التايالنديعية الصنا

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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 : املرحلة الثالثة

سيتم تقييم الوثائق التي تعرض معلومات عن عملية مراقبة الجودة أو نظام مراقبة . يجري تقييم الوثائق املقدمة على يد موظفين مختصين

القومي لالعتماد أو  تايالندلصادرة عن مجلس شهادة األيزو ا. التايالنديةالجودة لشركة التصنيع للتأكد من مطابقة جودة املنتج للمعايير 

 .مجلس معايير املنتجات الصناعية تم تقييمها لفهم املتطلبات التالية

 جودة املواد الخام املستخدمة •

 جودة عملية التصنيع •

 جودة املنتجات النهائية •

 مراقبة عدم مطابقة عملية إنتاج املنتج •

 جودة املعاينة وأجهزة املعايرة •

 

 : ابعةاملرحلة الر 

 للمنتج املستورد، عند الحاجة لذلك
ً
 مفصال

ً
ستعاين السلطات موقع التصنيع للتأكد من مطابقة . ستجري السلطات املختصة تحليال

 .املنتجات للمعايير املذكورة في املرحلة الثالثة

 

 : املرحلة الخامسة

رسل . وتحصل على عينات من املنتج إلجراء اختبار معملي ستعاين السلطات املنتجات املصنعة. تعاين السلطات املختصة موقع التصنيع
ُ
ت

أو جهة اعتماد املعامل املعتمدة من مجلس معايير  التايالنديةالعينات املجمعة إلى املعمل الخاص بفئة املنتج وفًقا لبرنامج اعتماد املعامل 

 . املنتجات الصناعية أو في معمل املصنع

 

 : املرحلة السادسة

 . املحدد اختبار معملي للعينات املجمعة، ويصدر نتائج االختبارُيجري املعمل 

 

 :املرحلة السابعة

م السلطات املختصة نتائج التحليل املعملي قي 
ُ
املعايير الصناعية  عهدإن كان هناك أي اختالف في تقرير االختبار عن املعايير، يجوز مل. ت

 .بعد إتمام التقييم بنجاح، تصدر الشهادة ملقدم الطلب. ارهاطلب أخذ عينات أخرى للمنتجات وإعادة اختب التايالندي

 

 37الوثائق الرئيسية املطلوبة 10.2.2

 :فيما يلي التايالنديمعهد املعايير الصناعية تتمثل الوثائق الرئيسية الالزمة للحصول على عالمة 

  التايالنديمعهد املعايير الصناعية نموذج طلب عالمة  •

 مواصفات املنتج  •

 أو باللغة اإلنجليزية التايالنديةم باللغة دليل املستخد •

 ملصق التصنيف  •

 صور فوتوغرافية  •

 تقرير جهة االعتماد والشهادة •

 (9000شهادة األيزو )شهادات الجودة  •

                                                
 تي يو في 37
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 قائمة باملكونات والشهادات •

 مخططات الدوائر ورسومات التجميع وغيرها •

 ملصقات التصنيف •

 حليخطاب تفويض من املستورد وتفاصيل املستورد امل •

 38وقت االنتظار 10.2.3

 أسبوع 12أسابيع إلى  8من  التايالنديمعهد املعايير الصناعية قد تستغرق عملية الحصول على عالمة 

 

 تايالندإدارة الغذاء والدواء في  10.3

جميل وغيرها هي جهة قومية معنية بتنظيم منتجات الدواء، واملنتجات الغذائية، ومنتجات مستحضرات الت تايالندإدارة الغذاء والدواء في 

تتحمل إدارة الغذاء والدواء مسؤولية مراقبة عمليات ما قبل .  من املنتجات وفًقا لعدة قوانين ولوائح لضمان سالمة املنتجات وجودتها

 .التسويق، وما بعد التسويق، وتوعية املستهلك والتعاون مع عدد من الهيئات األخرى 
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  39لدوائيةاعملية تسجيل املنتجات  10.3.1

 :الدوائيةأدناه عملية توضيحية لتسجيل املنتجات  13الشكل  يبين

 

 
 :  املرحلة األولى

لى جميع الوثائق يحصل املستورد ع. قبل االستيراد، تجري إدارة الغذاء والدواء اختبارات على املنتجات للتأكد من مطابقة الدواء املنتج

ر أو شركة تصنيع منتجات األدوية يتعين على املستورد الكشف عن جميع الوثائق ذات الصلة . ذات الصلة الستيراد عينات من املصد 

الزمة يقدم املستورد نموذج الطلب الستيراد عينات الدواء إلى إدارة الغذاء والدواء مع جميع الوثائق ال. وجميع املعلومات الخاصة باملنتج

 . 2-3-9البند املذكورة في 

 

 : املرحلة الثانية

م إدارة الغذاء والدواء الطلب املقدم .1 قي 
ُ
م السلطات نموذج الطلب والوثائق ذات الصلة التي تدعم الوصف الكامل للتركيبة . ت قي 

ُ
وت

 . واملواصفات الفنية ملنتجات األدوية

 . إتمام التقييم بنجاح، يصدر تصريح استيراد مؤقت الستيراد عينات الدواء بعد .2

                                                
 67أمر إداري رقم:  39

 عملية تسجيل الدواء: 13الشكل 

 مرحلة اإلجراءات= 

 عملية توضيحية لتسجيل الدواء

 

 ةتقديم النموذج والوثائق والعين تقييم الطلب تقديم نموذج الطلب والوثائق

التجارب املعملية  تقييم الطلب
 للعينات

 تم تسجيل الطلب
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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ر شحن عينة منتجات األدوية .3 يقدم املستورد جميع الوثائق ذات الصلة إلى . يحصل املستورد على تصريح مؤقت ويطلب من املصد 

 . الجمارك الستيراد عينة الدواء

 

 : املرحلة الثالثة

، ويقدم عينة .9.3.2البند واء، يقدم املستورد نموذج الطلب لتسجيل منتجات األدوية مع الوثائق املذكورة في بعد الحصول على عينة الد

 .الدواء املستورد إلى إدارة الغذاء والدواء

 

 :املرحلة الرابعة

م قسم مراقبة الدواء مدى اكتمال نموذج الطلب وا تتم مراجعة الطلب والوثائق ملعرفة طبيعة الدواء ومدى نقاوته، . ستيفاء الوثائقُيقي 

 .بعد إتمام تقييم الوثائق بنجاح، ترسل املنتجات إلى املعمل للتحليل. وقوة أثره، وجودته، وسالمته، وكفاءته، وقيمته العالجية

 

 :املرحلة الخامسة

يتم تجميع النتائج وتقديمها إلى . ة ملعرفة جودة املنتج ونقاوته وخواصه الكيميائية األخرى يجري تحليل معملي لعينة منتجات األدوية املقدم

 .السلطات

 

 :املرحلة السادسة

ل الدواء بناًء على عدة اشتراطات مذكورة أدناه  . بعد إتمام التقييم بنجاح، ُيسج 

 .محددة، وخضوع املنتج لتقييم سنوي سنوات مع إجراءات مراقبة  3املوافقة على إصدار املنتج في السوق ملدة  •

 . سنوات 5سنوات، ويمكن تجديد هذا الترخيص كل  5املوافقة على ترخيص املنتج لالستخدام العام ملدة  •

 . سنوات 5سنوات، ويمكن تجديد هذا الترخيص كل  5املوافقة على ترخيص املنتج الستخدام محدود ملدة  •

 40الوثائق الرئيسية املطلوبة 10.3.2

 :وثائق الرئيسية املطلوبة الستخراج تصريح استيراد عينة دواء فيما يليتتمثل ال

 نموذج طلب مملوء  •

 تركيبة الدواء •

 نشرة الدواء •

 امللصق التعريفي للدواء وتعبئته •

 :تتمثل الوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل استيراد عينة دواء فيما يلي

 نموذج طلب مملوء  •

 تصريح الستيراد عينة دواء •

 لدواءعينة ا •

 (إن أمكن)دراسة السمية وعقاقيرية  •

 (إن أمكن)دراسة وتجارب معملية   •

 تركيبة الدواء •

 نشرة الدواء •

                                                
 هيئة الغذاء والدواء 40
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 وضع امللصقات التعريفية والتعبئة •

 شهادة السماح بالبيع •

 طريقة التصنيع •

 مراقبة العمليات التشغيلية ضمن الحدود •

 املواد الخام الفعالة واملكونات •

 مواصفات املنتج •

 يلشهادة التحل •

 طريقة املراقبة التحليلية للدواء •

 شهادة املمارسات الصناعية الجيدة •

 دراسات ثبات املنتج النهائي •

 شروط التخزين •

 41وقت االنتظار 10.3.3

 يوم عمل، وفي حاالت مراجعة األولوية، قد يستغرق تسجيل دواء جديد  280إلى  210قد يستغرق تسجيل دواء جديد مدة من 

 .يوم عمل 130إلى  100من 

 كاليفالت 10.3.4

 تكاليف تسجيل الدواء: 15جدول 

رقم 

 مسلسل

 ( دوالر أمريكي)التكلفة  املحتويات

 لكل دواء 30 فحص عينة الدواء 1

 لكل دواء 60 تسجيل دواء جديد 2

 لكل دواء 1530 - 140 تكلفة التجربة املعملية 3

 

 42الغذائيةنتجات املعملية تسجيل  10.3.5

املنتجات الغذائية وتنقسم . ، يجب على املستورد تسجيل تلك املنتجات لدى إدارة الغذاء والدواءتايالنداملنتجات الغذائية إلى قبل استيراد 

رينملزيد من املعلومات عن فئات البضائع، يمكن . ؛ الفئة األولى، والفئة الثانية، والفئة الثالثة، والفئة الرابعةإلى ِّ
السعوديين زيارة  للُمصد 

 :يرجى نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب: رابط املوضح أدناهال

https://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200807/146295238.pdf 

 

 

 

 

 

                                                
 الصحة العالمية 41
 وزارة الزراعة في الواليات املتحدة 42

https://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200807/146295238.pdf
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 (:1فئة ال)أدناه عملية توضيحية لتسجيل الغذاء  14الشكل  يبين

 

 
 :  املرحلة األولى

يجب على شركة التصنيع الحصول على شهادة التصنيع ذات الصلة التي تؤكد أن الغذاء قد تم إنتاجه وفًقا للمبادئ العامة لنظافة الغذاء 

ويحصل املستورد (. WHO)أو منظمة الصحة العاملية ( FAO)األغذية والزراعة  حسبما هو موضح في معايير الغذاء الدولية لدى منظمة

إلى إدارة الغذاء  9.3.5 البنديقدم املستورد نموذج تسجيل املنتج مع الوثائق الالزمة املذكورة في . على جميع الوثائق ذات الصلة من املصدر

 . والدواء

 

 : املرحلة الثانية

يتم تقييم الوثائق املقدمة ملعرفة جودة منتجات الغذاء . تتأكد إدارة الغذاء والدواء من اكتمال نموذج الطلب واستيفاء الوثائق ذات الصلة

 .ة ملعرفة املواد الخام املستخدمة في عملية اإلنتاجقيتم مراجعة الوثائق املدق. ها الحيويةئصاملستوردة وخصا

 

 : حلة الثالثةاملر 

رسل عينة املنتج إلى املعمل إلجراء مزيد من التحليل
ُ
ُيجري املعمل تجارب معملية للعينات للتأكد من . بعد إتمام تقييم الوثائق بنجاح، ت

 .يتم تجميع نتائج التحليل املعملي وتقديمها إلى السلطات املختصة. صحة التفاصيل التي أوردها مقدم الطلب

 عملية تسجيل الغذاء: 14الشكل 

 عملية توضيحية لتسجيل الغذاء

 

 مرحلة اإلجراءات= 

تقديم نموذج الطلب، والوثائق، 
 وسداد رسوم الطلب
 

 تقييم الطلب
 

املعملية التجارب 
 للعينات
 

 تم تسجيل الطلب
 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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 :ةاملرحلة الرابع

بعد إتمام التقييم بنجاح، يدفع مقدم الطلب رسوم تسجيل املنتج ويحصل على الرقم . تعتمد السلطات نتيجة التحليالت املعملية

 .التسلسلي للمنتج الغذائي

 الوثائق الرئيسية املطلوبة 10.3.6

 :فيما يلي الغذاءتتمثل الوثائق الرئيسية الالزمة لعملية اعتماد 

 نموذج طلب تسجيل املنتج •

 خيص استيراد الغذاءتر  •

 (إن أمكن)نسخة أصلية من تقرير التحليل املعملي  •

 (نسخة مترجمة إذا لم تكن باللغة اإلنجليزية)وبلغات أخرى  التايالنديةنسخ إذا كانت امللصقات التعريفية باللغة ( 4)أربع  •

 قائمة باملكونات ومخطط سير عملية التصنيع •

 شهادة تصنيع أصلية  •

 بيعشهادة السماح بال •

 عينة املنتج •

 43وقت االنتظار 10.3.7

 .أسابيع 8إلى  4من  تايالندقد تستغرق عملية تسجيل الغذاء في 

 التكاليف 10.3.8

 الغذاءتكاليف عملية تسجيل : 16جدول 

رقم 

 مسلسل

 (دوالر أمريكي)التكلفة  املحتويات

 لكل منتج غذائي 125 رسوم التسجيل 1

 لكل منتج غذائي 370 يرادتكلفة ترخيص االست 2

 

 44عملية التخليص الجمركي في امليناء للمواد الغذائية املستوردة 10.4

بتنظيم املنتجات الغذائية، وال تقتصر سلطات تنظيم الغذاء املسؤولة عن استيراد املنتجات  تايالندتضطلع بعض الهيئات التنظيمية في 

 :   على السلطات املذكورة أدناه تايالندالغذائية إلى 

 إدارة الغذاء والدواء •

 دائرة الزراعة •

 دائرة املصايد •

 دائرة الثروة الحيوانية •

 دائرة العلوم الطبية •

                                                
 وزارة الزراعة في الواليات المتحدة 43
 وزارة الزراعة في الواليات املتحدة 44



 

 

45 

 

 :أدناه 15الشكل  عملية تخليص املنتجات الغذائية في امليناء موضحة في

 
 ندية في تايال عملية تخليص املنتجات الغذائ: 15الشكل 

 

 : املرحلة األولى

، يجب تسجيل املنتج الغذائي 9.3.5حسبما هو مذكور في البند. يجب أن يحصل املستورد على ترخيص استيراد من الهيئات الحكومية املعنية

على الوثائق األخرى ذات يجب على املستورد الحصول . املستورد لدى إدارة الغذاء والدواء والحصول على الرقم التسلسلي للمنتج الغذائي

 .الصلة

   

 : املرحلة الثانية

يدفع املستورد الرسوم الجمركية . نموذج البيان الجمركي ويقدم جميع الوثائق الالزمة إلى الجمارك لتخليص املنتجات بتعبئة املستورد قيام

 .تايالندذات الصلة الستيراد املنتجات الغذائية إلى 

 

 : املرحلة الثالثة

م ا قي 
ُ
حجز املنتجات الغذائية املستوردة في ميناء الدخول . لسلطات بيان االستيراد والوثائق املقدمةت

ُ
تجري الهيئات الحكومية املعنية . ت

 معملًيا 
ً
 .للتأكد من سالمة املنتجات املستوردة ومطابقتها للمعايير( إن لزم)فحًصا وتحليال

 

 

 شكل توضيحي لعملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في الميناء      

 

 مرحلة اإلجراءات= 

يلزم على املستورد التحقق من 
 الشروط املسبقة واستيفائها

 

دم املستورد نموذج البيان يق
 الجمركي والوثائق

 

تفحص السلطات الوثائق 
 والبضائع

 

 تخليص البضائع
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

$ 

✓ 
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 :  املرحلة الرابعة

 . ، يتم تخليص جميع البضائعالحجر الزراعيلصحة وإذا التزمت البضائع بلوائح ا

 وقت االنتظار 10.4.2

 .ئيةبعد تقديم الوثائق املطلوبة ومطابقة املنتجات الغذائية، يستغرق األمر يومين إلى ثالثة أيام إلتمام التخليص الجمركي للمنتجات الغذا

 الوثائق الرئيسية املطلوبة 10.4.3

 :ماد املنتجات الغذائية فيما يليتتمثل الوثائق الرئيسية الالزمة لعملية اعت

 الفاتورة •

 بوليصة شحن •

 قائمة التعبئة وغيرها •

 بيان االستيراد •

 (ترخيص االستيراد وغيره من الوثائق)الوثائق األخرى ذات الصلة  •

 تايالند -لوائح التعبئة ووضع امللصقات التعريفية .11

 الصناعات العامة 11.1

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.1.1

وزارة  التايالنديمعهد املعايير الصناعية ويتبع . تايالندهو الجهة القومية املنظمة للصناعات العامة في  التايالنديلصناعية معهد املعايير ا

وملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية، ُيرجى . ومراقبتها وتنفيذها تايالندفي  التايالنديةالصناعة، ويضطلع بمهام وضع املعايير الصناعية 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناهمن امل ِّ
 : صد 

  http://www.tisi.go.th/?lang=en&id 

 القوانين واللوائح 11.1.2

نظم الصناعات العامة وفًقا للقوانين واللوائح املنصوص عليها في قانون معايير املنتجات الصناعية
ُ
زيد من املعلومات وملبي اي  2511لسنة  ت

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه ِّ
 : عن القوانين واللوائح، ُيرجى من املصد 

 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=215725 

 صناعة األغذية 11.2

 والقوانين واللوائح اعةالجهة التنظيمية للصن 11.2.1

حدد إدارة الغذاء والدواء متطلبات وضع امللصقات التعريفية على . تايالندإدارة الغذاء والدواء هي الجهة التنظيمية للمنتجات الغذائية في 
ُ
وت

رين السعوديين . تايالنداملنتجات الغذائية في  ِّ
 : زيارة الرابط أدناهوملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية، ُيرجى من املصد 

 http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/Pages/Main.aspx 

 القوانين واللوائح 11.2.2

 .م 1979سنة وبي اي  2522لسنة نون الغذاء تدير إدارة الغذاء والدواء عملية استيراد املنتجات الغذائية وفًقا للوائح املنصوص عليها في قا

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

http://www.tisi.go.th/?lang=en&id
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=215725
http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/Pages/Main.aspx
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  http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0106a.pdf 

 45طلبات وضع امللصقات التعريفيةمت 11.2.3

 . 2014لسنة  30: وردت متطلبات التعبئة ووضع امللصقات التعريفية على املنتجات الغذائية املعبأة مسبًقا في األمر اإلداري رقم

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية: 17جدول 

رقم 

 مسلسل
 متطلبات اللغة املطلوبة املعلومات الفئة

 - اسم املنتج الغذائي  1

يجب ذكر جميع 

املعلومات 

باللغة 

وأي  التايالندية

لغة أجنبية 

 أخرى  

 - الرقم التسلسلي للمنتج الغذائي 2

 عنوان شركة التصنيع شركة إعادة التعبئة االسم والعنوان  3

 محتويات املنتج الغذائي صافي 4

حسب املنتجات الغ
ُ
حسب املنتجات ت

ُ
ذائية السائلة بصافي الحجم، وت

حسب املنتجات 
ُ
الغذائية الجافة واملسحوقة والصلبة بصافي الوزن، وت

حسب 
ُ
الغذائية شبه الصلبة والسائلة بصافي الوزن أو الحجم، وت

 .املنتجات األخرى بصافي الحجم

 بيان النسبة املئوية في ترتيب تنازلي قائمة املكونات 5

 يجب ذكر كود معرف التشغيلة التشغيلة معرف 6

 يجب ذكر اليوم والشهر والسنة تاريخ انتهاء الصالحية 7

 إشارات 8

 :تذكر مع كلمات مثل

، أو "أضيفت ألوان غذائية طبيعية"، أو "استخدمت مواد حافظة"

، أو "أضيفت نكهة طبيعية"، أو "أضيفت ألوان غذائية كيميائية"

ن بمعطر "، أو "أضيف محلي صناعي"أو ، "أضيفت نكهة صناعية" ُمحس 

ن بمعطر صناعي"، أو "طبيعي  "ُمحس 

 تاريخ وشهر وسنة التصنيع 9
تاريخ "يوم وشهر وسنة التصنيع بالحروف  /شهر وسنة التصنيع

 "يفضل استخدامه قبل"، أو "تاريخ انتهاء الصالحية"، أو "التصنيع

 تعليمات التخزين 10
ت لكل وجبة أو النسبة املئوية من يجب بيانه حسب الوحدا (أ

 ماالهالغذاء والطاقة املوص ى بها أو كاحتياجات 

 تعليمات اإلعداد 11

بالنسبة للمنتجات الغذائية املعرضة لإلشعاع، يجب بيان معلومات  (ب

أخرى مثل عنوان التعريض لإلشعاع، ورقم الترخيص، وتاريخ 

 .التعريض لإلشعاع، والغرض من التعريض لإلشعاع

 جب بيان رقم التفويض، ورقم ترخيص العمل، ورقم اف ار ي (ج

 تعليمات ونصوص خاصة 12
ال "و" ال يستخدم كغذاء للرضع"يجب اإلشارة إلى نصوص مثل 

 "يستخدم كبديل للبن الرضع

                                                
 وزارة الزراعة في الواليات املتحدة 45

http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0106a.pdf
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 46صناعة األدوية 11.3

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.3.1

  .تايالندفي  الدوائيةتنظم إدارة الغذاء والدواء صناعة املنتجات 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه ِّ
 :وملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية، ُيرجى من املصد 

  http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/Pages/Main.aspx 

 القوانين واللوائح 11.3.2

 .تايالندعلى معلومات عن متطلبات التعبئة ووضع امللصقات التعريفية على األدوية في  م 1967سنة و بي اي  2510 سنةل ينص قانون الدواء

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه ِّ
 يرجى نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه : وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائح، ُيرجى من املصد 

 :في متصفح الويب

  http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0071_1.pdf 

 

 :مبينة في الجدول املوضح أدناه الدوائيةمتطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات 

 األدوية متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات: 18جدول 

رقم 

 مسلسل
 متطلبات اللغة املعلومات املطلوبة الفئة

 - اسم الدواء  1

يجب ذكر جميع 

املعلومات 

باللغة 

وأي  التايالندية

لغة أجنبية 

 أخرى 

 - كود الدواء 2

 - كمية الدواء 3

4 
اسم املكونات الفعالة في 

 الدواء وكميتها 
- 

5 
أرقام أو حروف لبيان 

 يلالتشغيلة والتحل
- 

 - اسم شركة التصنيع وعنوانها 6

 تاريخ اإلنتاج 7
أو " قابل لالشتعال"يجب ذكر اإلشارات التحذيرية مثل 

 أو غير ذلك" لالستخدام الخارجي فقط"

 كلمات داللية 8

دواء خاضع "، أو "دواء خطير"يجب كتابة عبارات 

دواء "، أو "دواء يستخدم دون وصفة طبيب"، أو "للرقابة

بحروف حمراء " دواء موضعي"، أو "تخدام الخارجيلالس

 .اللون 

 - تاريخ انتهاء الصالحية 9

 

                                                
 وانين تايالندق 46

http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/Pages/Main.aspx
http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0071_1.pdf
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 47صناعة مستحضرات التجميل 11.4

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.4.1

 . هي الجهة القومية املنظمة لصناعة مستحضرات التجميل تايالندإدارة الغذاء والدواء في 

رين السعوديين زيارة الرابط أدناهوملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية، ُير  ِّ
 :جى من املصد 

 http://www.fda.moph.go.th 

 القوانين واللوائح 11.4.2

على معلومات عن متطلبات التعبئة ووضع امللصقات التعريفية على منتجات بي اي  2558لسنة ينص قانون مستحضرات التجميل 

 .تايالندميل في مستحضرات التج

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه ِّ
 :وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائح، ُيرجى من املصد 

  category/197/Appendix%20II_Labeling%20Requirements_4Sept2007.pdfhttp://www.fda.gov.ph/attachments/ 

 

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

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية على مستحضرات التجميل :19جدول 

رقم 

 متسلسل
 تطلبات اللغةم املعلومات املطلوبة الفئة

 - اسم املنتج  1

يجب ذكر جميع 

املعلومات 

باللغة 

وأي  التايالندية

لغة أجنبية 

 أخرى 

 كريم صبغ الشعر، غسول، معجون أسنان، أو غير ذلك فئة مستحضرات التجميل 2

 - رقم تسجيل املنتجات 3

  اسم املكونات الفعالة وكميتها 4

5 
اسم وعنوان شركة التصنيع 

 ردواملستو 
 

 الوزن أو الحجم، حسب النظام املتري  رقم التشغيلة 6

 جم أو مل املحتوى الصافي 7

8 
تحذير بشأن مستحضرات 

 التجميل الخاضعة للرقابة
 السنة/الشهر/اليوم

                                                
 هيئة الغذاء والدواء 47

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.fda.gov.ph/attachments/category/197/Appendix%20II_Labeling%20Requirements_4Sept2007.pdf
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 املراجع .12

رقم 

 سلسلتم
 الروابط

1 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand 

2 
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/thailand/business-

practices?actualiser_id_banque=oui&id_banque=35 

3 https://www.export.gov/article?id=Thailand-methods-of-payment 

4 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/thailand/legal-environment 

5 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand#enforcing-contracts  

6 
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/aboutKingDom/InvestmentAndTourism

/InvestmentsSystem/Pages/TradeAgreements34495.aspx 

7 http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&left_menu=&current_id=14223132414c505f4a 

8 
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-

rules-of-origin/specific-topics/study-topics/who.aspx 

9 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s326_e.pdf * 

10 http://www.boi.go.th/index.php?page=custom_duties  

11 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp361_e.htm * 

12 https://www.export.gov/article?id=Thailand-State-Owned-Enterprises  

13 
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_O

F_FOREIGN_PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf * 

14 
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/SAFEGUARD_MEASURE_AGAINST_INCREASE

D_IMPORTS_ACT,B.E._2550.pdf * 

15 http://airportthai.co.th/main  

16 http://www.unescap.org/sites/default/files/Thailand1-DP-WGM-1.pdf * 

17 https://www.linescape.com/  

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

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

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

21 http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414b505f4c * 

22 http://internet1.customs.go.th/ext/Customs_Eng_2009/bonded_warehouses.jsp * 

23 
http://en.customs.go.th/content.php?ini_content=import_export_151006_01&lang=en&left_menu=men

u_import  

24 
http://en.customs.go.th/content.php?ini_content=import_export_151006_01&lang=en&left_menu=men

u_import  

25 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-

reports/~/media/WBG/DoingBusiness/documents/profiles/country/THA.pdf * 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/thailand/business-practices?actualiser_id_banque=oui&id_banque=35
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/thailand/business-practices?actualiser_id_banque=oui&id_banque=35
https://www.export.gov/article?id=Thailand-methods-of-payment
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/thailand/legal-environment
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand#enforcing-contracts
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/aboutKingDom/InvestmentAndTourism/InvestmentsSystem/Pages/TradeAgreements34495.aspx
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/aboutKingDom/InvestmentAndTourism/InvestmentsSystem/Pages/TradeAgreements34495.aspx
http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&left_menu=&current_id=14223132414c505f4a
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/study-topics/who.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/study-topics/who.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s326_e.pdf
http://www.boi.go.th/index.php?page=custom_duties
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp361_e.htm
https://www.export.gov/article?id=Thailand-State-Owned-Enterprises
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_OF_FOREIGN_PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/ANTI_DUMPING_AND_COUNTERVAILING_OF_FOREIGN_PRODUCTS_ACT,_B.E_2542_(1999).pdf
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/SAFEGUARD_MEASURE_AGAINST_INCREASED_IMPORTS_ACT,B.E._2550.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/SAFEGUARD_MEASURE_AGAINST_INCREASED_IMPORTS_ACT,B.E._2550.pdf
http://airportthai.co.th/main
http://www.unescap.org/sites/default/files/Thailand1-DP-WGM-1.pdf
https://www.linescape.com/
http://worldfreightrates.com/en/freight
http://worldfreightrates.com/en/freight
http://worldfreightrates.com/en/freight
http://en.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&top_menu=&current_id=14223132414b505f4c
http://internet1.customs.go.th/ext/Customs_Eng_2009/bonded_warehouses.jsp
http://en.customs.go.th/content.php?ini_content=import_export_151006_01&lang=en&left_menu=menu_import
http://en.customs.go.th/content.php?ini_content=import_export_151006_01&lang=en&left_menu=menu_import
http://en.customs.go.th/content.php?ini_content=import_export_151006_01&lang=en&left_menu=menu_import
http://en.customs.go.th/content.php?ini_content=import_export_151006_01&lang=en&left_menu=menu_import
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/WBG/DoingBusiness/documents/profiles/country/THA.pdf
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/WBG/DoingBusiness/documents/profiles/country/THA.pdf


 

 

51 

26 
http://en.customs.go.th/content.php?ini_content=import_export_151006_01&lang=en&left_menu=men

u_import  

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

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

29 
https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclarationswe

b.pdf * 

30 http://www.kkfreight.com/packing-list.html    

31 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-

of-origin-/  

32 https://www.wto.org/english/tratop_e/implic_e/implic_info_e.htm * 

33 
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262 

34 http://app.tisi.go.th/eng/tisi.html  

35 https://www.tuv-nord.com/th/en/our-services/product-certification/tisi-mark-service/ 

36 
https://www.tuv.com/media/corporate/products_1/mas_project/scheme_pages/asia_pacific_1/TISI-

Additional-Explanation-on-Conformity-Assessment-for-Licensing.pdf  * 

37 https://www.tuv.com/media/china/brochure/pdf_en/IA_Thailand_EN.pdf * 

38 https://www.tuv.com/media/china/brochure/pdf_en/IA_Thailand_EN.pdf * 

39 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=313066  

40 http://drug.fda.moph.go.th/eng/zone_regis/registration01.asp  

41 http://regulatory.ghtcoalition.org/data/thailand-1/drugs/  

42 https://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200807/146295238.pdf * 

43 https://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200608/146208529.pdf * 

44 
https://gain.fas.usda.gov/recent%20gain%20publications/food%20and%20agricultural%20import%20r

egulations%20and%20standards%20-%20narrative_bangkok_thailand_8-14-2009.pdf * 

45 
https://gain.fas.usda.gov/recent%20gain%20publications/food%20and%20agricultural%20import%20r

egulations%20and%20standards%20-%20narrative_bangkok_thailand_8-14-2009.pdf * 

46 http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0071_1.pdf * 

47 http://203.157.72.106/fulltext2/public/13969/1.pdf * 
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