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قامت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بإعداد دليل االستيراد كجزء من منشوراتها املتواصلة حول
الدول ،إن الغرض من هذا الدليل هو تقديم نظرة عامة حول عملية االستيراد في تركيا وإجراءاتها والوثائق املطلوبة من الجهات
املعنيةً ،
بناء على املعلومات املتاحة للعامة ،أن كافة التحليالت والتوجهات بناء على ماورد في هذا الدليل تخضع للتقديرالشخ�صي،
وال تتحمل هيئة تنمية الصادرات السعودية أي مسؤولية عن أي تبعات تنجم عن فهم أي طرف وتفسيره لهذا التقرير ،وبوجه عام
ُ
فإن املعلومات الواردة في الدليل تقدم نظرة عامة عن بيئة االستيراد في تركيا .وتشجع هيئة تنمية الصادرات السعودية على تنفيذ
املزيد من الدراسات لتحديث الدليل واستقاء املزيد من املعلومات حول اإلجراءات واملتطلبات والوثائق املحددة في هذا الدليل.
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 .1معلومات تعريفية بالدولة :تركيا
 1.1تعريف
ُ
ً
رسميا باسم الجمهورية التركية منذ عام  ،1923وتقع معظم أراضيها في الجزء الغربي من قارة آسيا ،بينما يقع القسم األصغر جنوب
تعرف تركيا
شرق القارة األوروبية ،األمر الذي يجعلها بوابة تربط بين قارتي أوروبا وآسيا .وتحتل تركيا املرتبة السابعة والثالثين بين دول العالم من حيث املساحة
( 783,562كم مربع) واملرتبة التاسعة عشرة من ناحية التعداد السكاني ،إذ يبلغ تعداد سكانها  70مليون نسمة.1
الشكل رقم  1يعرض معلومات عامة عن تركيا والحقائق األساسية املرتبطة بأنظمتها االقتصادية والتجارية والصناعية.
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الشكل رقم  :1معلومات عامة عن تركيا

 1.2االقتصاد
تعتبر تركيا إحدى كبرى الدول ذات الدخل املتوسط األعلى ،ويبلغ ناتجها املحلي اإلجمالي (تعادل القوة الشرائية) قيمة  1.058ترليون دوالر أمريكي،
ً
األمرالذي يضعها في املرتبة الثامنة عشرة على قائمة الدول األقوى
اقتصاديا .وعلى الرغم من التوقعات اإليجابية لالقتصاد التركي ،إال أن الناتج املحلي
ً
ً
اإلجمالي قد انخفض إلى  4.4%عام  2013وإلى  2.9%عام  .2014كما انخفض معدل النمو انخفاضا كبيرا في الربع األخير من عام  ،2014ويعود ذلك
بشكل كبيرإلى تدني الطلب على السلع االستهالكية في السوق املحلي وكذلك في أوروبا التي تعد إحدى أهم أسواق الصادرات التركية .وباإلضافة إلى ذلك،
ٍ
فقد ساهم ارتفاع معدل الفائدة في خفض النمو ،حيث رفعت تركيا أسعارالفائدة بصورة كبيرة في ينايرعام  2014لغرض دعم الليرة التركية ومكافحة
ً
التضخم ،ثم قامت بخفضها في فبراير  2015لغرض إنعاش النمو االقتصادي في السنة التالية .2يرجى االطالع على الشكل رقم  2الذي ّ
يقدم ملحة عامة
عن االقتصاد التركي.

 1كتاب حقائق العالم ،وكالة االستخبارات املركزية
 2كتاب حقائق العالم ،وكالة االستخبارات املركزية
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الشكل رقم  :2لمحة اقتصادية عامة

 1.3التجارة
ّ
ً
ارتفاعا؛ إذ بلغت قيمتها عام  2014مبلغ  168.9ملياردوالرأمريكي .وشكلت املالبس واملواد الغذائية واملنسوجات واملصنوعات
شهدت الصادرات التركية
املعدنية ومعدات النقل النسبة العظمى من الصادرات .أما الدول املستوردة الرئيسة من تركيا فهي وفق ترتيب تنازلي :أملانيا ( )9.6%والعراق ()6.9%
واململكة املتحدة ( )6.3%وإيطاليا ( )4.5%وفرنسا ( )4.1%والواليات املتحدة األمريكية ( ،)4%وبلغت الواردات التركية قيمتها عام  2014مبلغ 232.5
ملياردوالرأمريكي .وكانت السلع الرئيسة املستوردة هي املعدات واملواد الكيميائية والسلع شبه املصنعة والوقود ومعدات النقل .أما الشركاء الرئيسيون
املصدرون لتركيا فهم (وفق ترتيب تنازلي) :روسيا ( )10.4%والصين ( )10.3%وأملانيا ( )9.2%والواليات املتحدة األمريكية ( )5.3%وإيطاليا ( )5%وإيران
( .)4.1%يظهرالشكل  3شركاء تركيا التجاريين عام .32014

 3كتاب حقائق العالم ،وكالة االستخبارات املركزية
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الشكل رقم  :3معلومات عامة عن شركاء تركيا

التجاريين4

زيادة الصادرات السعودية إلى تركيا على مر السنين .سجلت السعودية صادرات بقيمة  7.8مليار ريال سعودي للصادرات الغير نفطية إلى تركيا .يوجد
ثمانية صناعات رئيسية للصادرات إلى تركيا من اململكة العربية السعودية ،أولها املواد الكيميائية والبوليمرات كما هو موضح في الشكل  .4يتم توضيح
تحليل تجارة تفصيلي لهذه الصناعات الثمانية في القسم التالي.
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الشكل رقم 4 :نبذة عامة على شركاء التجارة
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1.4

الصناعات4

كجزء من مهامها لتطوير صادرات
لقد حددت هيئة تنمية الصادرات السعودية املنتجات الرئيسية املحتملة لغرض التصدير من السعودية ،وذلك
ٍ
السعودية ،كما قامت بتصنيفها إلى تسعة ( )9صناعات رئيسية .وقد قامت هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع تحليل للصناعة على أساس هذا
التصنيف .ملعرفة املزيد عن تصنيفات املنتجات والصناعات ،يرجى الرجوع إلى امللحق .1
مواد البناء
انخفاضا ً
ً
طفيفا بين عامي  2013و2014؛ إذ بلغت قيمتها  101مليار ريال سعودي عام
الشكل رقم  5يبين كيف انخفضت واردات تركيا من مواد البناء
ّ
 ،2012وأصبحت  108مليارريال سعودي في عام  2013و  .2014وكانت الصفائح املعدنية تمثل معظم السلع املستوردة من مواد البناء عام  2014حيث
ّ
شكلت نسبتها  33%من إجمالي واردات تركيا من مواد البناء.
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الشكل رقم  :5واردات تركيا من مواد البناء

ً ً
ً
وتحديدا بين عامي
ارتفاعا هائل في األعوام املاضية (،)2014-2010
الشكل رقم  6يبين ارتفعات في صادرات اململكة العربية السعودية من مواد البناء
 2013و 2014حينما نمت الصادرات بنسبة تزيد عن  8أضعاف .وشكلت الصفائح املعدنية الجزء األعظم من مواد البناء التي استوردتها تركيا من
السعودية من صناعة مواد البناء.
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الشكل رقم  :6مواد البناء التي استوردتها تركيا من المملكة العربية السعودية
 4مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات ،مركزالتجارة الدولي ،بيانات التجارة
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الكيماويات والبوليمرات
ارتفعت الواردات التركية من الكيماويات والبوليمرات على مدى السنوات الثالثة املاضية ،باستثناء الفترة الواقعة بين عامي  2011و .2012وبلغ إجمالي
واردات تركيا من الكيماويات والبوليمرات ما قيمته  63مليار ريال سعودي (عام  .)2014أما معظم املواد املستوردة عام  2014فكانت البوليمرات التي
بلغت نسبتها  56%من إجمالي واردات الكيماويات والبوليمرات كما هو مبين في الشكل رقم .7
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الشكل رقم  :7واردات تركيا من الكيماويات والبوليمرات

ً
ارتفاعا ً
وشهدت عام 2014
هاما على مدارالسنوات،
ارتفعت الصادرات السعودية من الكيماويات والبوليمرات
ٍ
وبشكل خاص بين عامي  2011وِ .2012
ً
ارتفاعا بقيمة  0.6مليار ريال سعودي مقارنة بما كانت عليه عام  .2013الشكل رقم  8تدل على أن شكلت البوليمرات معظم صادرات اململكة العربية
السعودية عام  ،2014محققة نسبة  72%من إجمالي صادرات الكيماويات والبوليمرات.
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الشكل رقم  :8صادرات المملكة العربية السعودية من الكيماويات والبوليمرات
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السلع المعمرة
الشكل رقم  9تدل على ارتفاع مجمل الواردات التركية من السلع املعمرة على مدى السنوات الخمسة املاضية ( ،)2014-2010و وصل قدرها  20مليار
ريال سعودي .كما شكلت السلع السلع املعمرة النسبة العظمى ( )88%من إجمالي السلع املستوردة.
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الشكل رقم  :9واردات تركيا من السلع المعمرة

بلغت قيمة صادرات اململكة العربية السعودية من السلع املعمرة  22ريال سعودي مليار في عام  ،2014وهي أعلى نسبة بين السنوات األخرى .في الشكل
 10األكثراملستوردة من املنتجات املعمرة في عام  2014إلى تركيا من اململكة العربية السعودية هي السلع املعمرة بنسبة .98%
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المنتجات الغذائية
ً
ارتفاعا قيمته  5مليارريال سعودي مقارنة بعام .2013
بلغت الواردات التركية من املنتجات الغذائية عام  2014ما قيمته  44مليارريال سعودي ،محققة
وتألفت أغلب املنتجات املستوردة عام  2014من الزيوت النباتية ،حيث بلغت نسبتها  39%من مجمل املنتجات الغذائية املستوردة كما هو مبين في
الشكل رقم .11
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الشكل رقم  :11واردات تركيا من المنتجات الغذائية

بانخفاض بلغت
بشكل واضح بين عامي  2011و2012
الشكل رقم  12يدل على تراجع واردات تركيا من املواد الغذائية من اململكة العربية السعودية
ٍ
ٍ
ً ً
ارتفاعا هائل في الفترة الواقعة في عام  ،2013حيث وصلت إلى  56مليون ريال سعودي في عام  .2013وقد
قيمته  9مليون ريال سعودي .لترتفع بعدها
تابعت ارتفاعها عام  2014إذ زادت الواردات من اململكة العربية السعودية بقيمة  6مليون ريال سعودي ،لتبلغ قيمتها اإلجمالية  62مليون ريال سعودي.
شكلت التمور معظم املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية عام  ،2014بنسبة .76%
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الشكل رقم  :12المنتجات الغذائية التي تستوردها تركيا من المملكة العربية السعودية
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المعدات الثقيلة
بلغت واردات تركيا من املعدات الثقيلة عام  2014ما قيمته  148مليارريال سعودي ،منخفضة بقيمة  4مليارريال سعودي عما كانت عليه عام .2013
وشكلت األجهزة األكترونية و املحركات امليكانيكية وقطع التبديل معظم واردات تركيا لعام  2014من املعدات الثقيلة ،بما نسبته أكثر من  32%من
إجمالي املعدات الثقيلة املستوردة كما هو مبين في الشكل رقم .13
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الشكل رقم  :13واردات تركيا من المعدات الثقيلة

الشكل رقم  14تدل على تراجع حجم واردات تركيا من املعدات الثقيلة من اململكة العربية السعودية بين عامي  2012و 2014من  62مليون ريال سعودي
الى  1مليون ريال سعودي  .وفي عام  64% ,2014من املعدات الثقيلة املستورد من اململكة العربية السعودية تتكون من البطاريات و املجثات (الوشائع).
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منتجات التعبئة والتغليف
بلغت واردات تركيا من منتجات التعبئة والتغليف عام  2014ما قيمته  9مليارريال سعودي ،وهي ذاتها القيمة املُ ّ
سجلة عام  .2013الشكل رقم  15يدل
ّ
على أن أكياس التغليف والتعبئة البالستيكية الخاصة بالتغليف قد شكلت أغلب املنتجات املستوردة عام  ،2014حيث بلغت نسبتها  67%من إجمالي
الواردات من منتجات التعبئة والتغليف.
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الشكل رقم  :15واردات تركيا من منتجات التعبئة والتغليف

وصلت قيمة منتجات التعبئة والتغليف التي استوردتها تركيا من اململكة العربية السعودية إلى ما قيمته  145مليون ريال سعودي في العام ،2013
ّ
لتنخفض بعد ذلك بشكل كبير في عام  2014فال ّ
تتعدى قيمتها  78مليون ريال سعودي .وقد شكلت أكياس التغليف والتعبئة البالستيكية الخاصة
ٍ
بالتغليف غالبية ما استوردته تركيا من املنتجات السعودية عام  ،2014بنسبة  59%من إجمالي الواردات من اململكة العربية السعودية كما هو مبين
في الشكل رقم .16
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الشكل رقم  :16منتجات التعبئة والتغليف التي استوردتها تركيا من المملكة العربية السعودية
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المستحضرات الصيدالنية
انخفاض كبير بقيمة  3مليار ريال
الشكل رقم  17تدل على ارتفاع واردات تركيا من املستحضرات الصيدالنية على مدى السنوات الثالثة املاضية بعد
ٍ
سعودي كانت قد شهدته بين عامي  2011و .2012و عام  2014شكلت األدوية نسبة  75%من إجمالي منتجات املستحضرات الصيدالنية املستوردة.
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الشكل رقم  :17المستحضرات الصيدالنية الواردة إلى تركيا

بلغت قيمة املستحضرات الصيدالنية التي استوردتها تركيا عام  2014من اململكة العربية السعودية ما يعادل  1.6مليون ريال سعودي ،بعد انخفاضها
ّ
الهائل بين عامي  2011و( 2012من  7مليون ريال سعودي في العام  2011إلى  0.1مليون ريال سعودي عام  .)2012وقد شكلت األدوية النسبة العظمى
من واردات عام  ،2014كما هو مبين في الشكل رقم .18
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الشكل رقم  :18المستحضرات الصيدالنية التي استوردتها تركيا من المملكة العربية السعودية
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المعادن الثمينة
الشكل رقم 19تدل على انخفاض في استيرادات املعادن الثمينة بين عامي  2013و 2014بقيمة  31مليار ريال سعودي ،حيث لم تتعد الواردات عام
 2014قيمة  30مليارريال سعودي .ولم تشكل املجوهرات سوى  10%من إجمالي املنتجات املستوردة في قطاع املعادن الثمينة ،في حين كانت  87%منها
من املعادن الثمينة.
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لم ُي ّ
سجل عام  2014استيراد تركيا ألي كمية من املعادن الثمينة من اململكة العربية السعودية.
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المنسوجات
ً
ارتفاعا قيمته  1مليار ريال سعودي عن عام .2013
بلغت قيمة الواردات التركية من املنسوجات عام  2014ما يعادل  54مليار ريال سعودي ،محققة
وكانت معظم املنتجات املستوردة عام  2014من األقمشة حيث بلغت نسبتها  57%من إجمالي واردات تركيا من املنسوجات ،كما هو مبين في الشكل
رقم .20
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الشكل رقم  :20واردات تركيا من المنسوجات

الشكل رقم  21تدل على انخفاض الواردات التركية من السعودية عام  2014لتصل إلى  20مليون ريال سعودي ،مقارنة بقيمة  22مليون ريال سعودي
عام  .2013وشكلت األقمشة عام  2014معظم املنتجات الواردة من اململكة العربية السعودية في هذا املجال ،محققة نسبة  67%من إجمالي الواردات
من فئة املنسوجات .
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 .2بيئة األعمال في تركيا
تحسنه بفضل االستفادة من ّ
يواصل مناخ األعمال في تركيا ّ
توج ٍه عام لتنفيذ إصالحات تنظيمية داعمة لبيئة األعمال أسهمت في خفض مستويات
البيروقراطية اإلدارية وفي تحسين السياسات الخاصة بالتجارة واالستثمارات األجنبية وتنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 2.1سهولة ممارسة أنشطة األعمال
ً
جاءت تركيا في املرتبة الخامسة والخمسين بين  189دولة عام  2015وفق تقريرسهولة ممارسة أنشطة األعمال الصادرعن البنك الدولي ،متراجعة بذلك
عن املركز الحادي والخمسين الذي كانت قد حققته في العام السابق بين اقتصادات  185دولة 5.وعلى الرغم من ذلك ،فقد نجحت تركيا في تحقيق
حسنت تصنيفها بالنسبة ملؤشر التجارة عبر الحدود ،الذي ّ
تحسن هام�شي على نتيجتها من  68.39إلى  ،68.66كما ّ
ً
أساسيا فيما ّيتصل بالتجارة
يعد
ٍ
ّ
ويدخل ضمن مجموعة العوامل ّ
املحددة للتصنيف بالنسبة لسهولة ممارسة أنشطة األعمال ،لتتقدم به من املرتبة الثانية والتسعين عام  2014إلى
املرتبة التسعين عام  ،2015على النحو املبين في الجدول رقم .1
الجدول رقم  :1تقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال

المؤشرات

تأسيس األعمال
استخراج تراخيص البناء
تأمين اإلمدادات من الطاقة الكهربائية
تسجيل امللكية
الحصول على االئتمان
حماية صغاراملستثمرين
دفع الضرائب
التجارة عبرالحدود
إنفاذ العقود
تسوية حاالت اإلعسار

تصنيف تقرير ممارسة تصنيف تقرير ممارسة
أنشطة األعمال ( )2015أنشطة األعمال ()2014

79
136
34
54
89
13
56
90
38
109

64
137
35
55
86
12
50
92
42
118

ّ
مقدار التغير في
التصنيف

-17
1
1
1
-3
-1
-6
2
4
9

سنويا بنشرتقريرتمكين التجارة العاملية الذي كان قد بدأه منذ عام ّ ،2008
يقوم املنتدى االقتصادي العالمي ًّ
ويقيم فيه أداء  138دولة ً
بناء على مؤشر
ُ
ّ
املعنية ملؤسسات وسياسات وبنى تحتية ومرافق خدمية تعنى بتيسير التدفق الحر للبضائع عبر
تمكين التجارة الذي يقيس درجة امتالك االقتصادات
بشكل خاص على سهولة الوصول إلى األسواق املحلية والعاملية على حد سواء ،تأتي تركيا في الصدارة فيما
الحدود إلى األسواق املستهدفة .في ضوء التركيز ٍ
ّ
يتعلق بمعدالت التعريفة الجمركية (املرتبة السابعة والستين بين  138دولة) ،في حين تعد األسوأ بالنسبة ملؤشرتشتت التعريفات الجمركية الذي احتلت
فيه املرتبة الحادية والثالثين بعد املائة .وتتراوح قيم الدرجات املسجلة من  1إلى ( 7ما لم يذكرخالف ذلك) حيث يشيرالرقم  7إلى أفضل الدرجات .يرجى
االطالع على الجدول رقم  2للحصول على معلومات مفصلة.

 5تقريرممارسة أنشطة األعمال
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الجدول رقم  :2تقرير تمكين التجارة العالمية  – 2014تركيا

المؤشر ،الوحدات

المرتبة

الوصول إلى األسواق املحلية( 7 - 1 ،أعلى قيمة)
الوصول إلى األسواق األجنبية
نسبة التعريفة الجمركية )(%
درجة تعقيد التعريفات الجمركية ،املقياس من  1إلى ( 7أعلى قيمة)
تشتت التعريفات الجمركية (االنحراف املعياري)
الحدود القصوى للتعريفات الجمركية ( %من بنود التعريفة الجمركية)
التعريفات الجمركية املحددة ( %من بنود التعريفة الجمركية)
عدد التعريفات الجمركية الواضحة
حصة الواردات املعفاة من التعريفة الجمركية ()%
التعريفات الجمركية التي يجري التعرض لها ()%
مؤشرهامش التفضيل في األسواق املستهدفة( 100-0 ،أعلى قيمة)

34
80
67
98
131
94
74
88
22
120
59

*الدرجة

5.1
2.3
5.1
4.7
24.5
9.7
0.5
266
79.0
5.7
33.8

المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي وتقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014

الشكل ّ 22
ً
ملخصا لنتائج مؤشرتمكين التجارة في تركيا مقارنة باململكة العربية السعودية ،عام 6 .2014
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ّ
الشكل  22يقدم ملخصا لنتائج مؤشر تمكين التجارة في تركيا مقارنة بالمملكة العربية السعودية ،عام .2014

 6املنتدى االقتصادي العالمي
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الشكل رقم  :23تقرير النشاط التجاري

وعلى الرغم من ذلك ،فقد َ
أدرجت املؤسسات التجارية اإلجراءات الخاصة باالستيراد إلى جانب التكلفة املرتفعة للنقل الدولي أو التأخيرات التي قد تترتب
عليه على أنهما أبرز العوامل املعيقة لالستيراد ،كما هو مبين في الشكل رقم . 23
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 2.2العالقات التجارية
كل من تركيا والسعودية على الرغم من كونهما ْ
تختلف ثقافة األعمال بين ّ
بلدين مسلمين ،وعليه فمن الهام ّ
التعرف على بعض الجوانب الرئيسية لهذه
ِ
ّ
الثقافة بغرض إقامة عالقات تجارية ناجحة مع الشريك التركي .يوضح الجدول رقم  3بعض النقاط الهامة التي تتصل بثقافة األعمال التركية.
الجدول رقم  :3بعض النصائح الهامة الخاصة بثقافة األعمال

الثقافة التركية

املبادئ األساسية لثقافة األعمال

االتصال األول
الترحيب
كيف تقدم نفسك
الهدايا الخاصة بالعالقات التجارية
التواصل التجاري
قواعد اللباس
البطاقات املقدمة خالل الزيارات
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• ال تبدأ ً
حوارا حول املوضوعات السياسية الحساسة
ً
• ال تخلط مطلقا بين تركيا والدول العربية من الناحية الثقافية أو السياسية أو االقتصادية
• يعتبراألتراك رجال أعمال متمرسين على دراية جيدة للغاية بآلية اقتصادات السوق ،ويهتمون كثيراً
بإحداث تأثير
• حدد موعد االجتماع قبل أسبوع على األقل
ّ
تمثل ً
أساسا لعالقات تجارية ناجحة (املحادثات الودية)
• العالقة الشخصية
ً
• عادة ما يكون الترحيب باللغة اإلنجليزية
ً
تقديرا لدى
«مرحبا» ،سيشيرإلى سعيك لتحقيق التقارب وسيجد
• الترحيب باللغة التركية ،بكلمة ِ
شريكك التركي
• سيرغب من تتواصل معهم بالتعرف عليك بصورة شخصية قبل التعرف على شركتك ،ملعرفة
شخصك وقدرك
ّ ُ
• في تركيا عادة ما يقدم املضيف (الذي يستقبل) هدية أو يقوم بدعوة الضيف إلى املطعم
• ال يحبذ األتراك استخدام كلمة «ال» ،ويفضلون استخدام تعبيرات أخرى مثل «باكاريز» التي تعني
ّ
«سننظرفي األمر» ،أو «دوسونيرز» بمعنى «سنفكرفي األمر».
ّ
رسمية بالغة األناقة
• مالبس
• يتم تبادل بطاقات العمل مباشرة بعد التحية

 2.3جدول العمل بالنسبة للمؤسسات التجارية
 2.3.1أيام العمل وساعاته
ّ
يعتنق  95%من سكان تركيا اإلسالم .إال أن تركيا تتبع النظام الدولي أليام العمل األسبوعية من االثنين وحتى الجمعة ،كما هو مبين في الجدول رقم .74
ويعمل األتراك عادة  45ساعة في األسبوع.
الجدول رقم  :4أيام العمل وساعاته في تركيا

ساعات العمل

أيام العمل

ً
صباحا – ً 6
مساء
8:30
من االثنين إلى الجمعة
• تقع فترة استراحة الغداء ما بين الظهيرة حتى الساعة  1:30من بعد الظهر
ً
صباحا وحتى ً 10
مساء
• تفتح املتاجرواملطاعم ومراكزالتسوق أبوابها من الساعة 9

 2.3.2العطل الرسمية
ً
ُ
تعتمد تركيا العديد من العطل الرسمية العامة ويتضمن الجدول رقم  5املدرج أدناه قائمة بتلك العطل .تستند أغلب العطل اإلسالمية إلى التقويم
القمري وعليه فهي تتغيركل عام.8
الجدول رقم  :5العطل الرسمية في تركيا

المناسبة

رأس السنة الجديدة
االعتدال الربيعي
عيد االستقالل ويوم الطفل
يوم العمل والتضامن
ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة
االنقالب الشم�سي الصيفي
عيد الفطر
عيد النصر
عيد األضحى
االعتدال الخريفي
عشية عيد الجمهورية التركية
عيد الجمهورية التركية
ذكرى أتاتورك
االنقالب الشم�سي الشتوي
عشية رأس السنة امليالدية

التاريخ

 1يناير
 20مارس
 23إبريل
 1مايو
 19مايو
 21يونيو
يتغيركل عام
 30أغسطس
يتغيركل عام
 23سبتمبر
 28أكتوبر(نصف يوم)
 28أكتوبر
 10نوفمبر
 22ديسمبر
 31ديسمبر(نصف يوم)

للحصول على قائمة محدثة من للعطل الرسمية في تركيا ،يرجى زيارة الرابط أدناه
http://www.timeanddate.com/holidays/turkey

Istanbul.com 7
 8موقع Timeanddate
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 .3منظمات ترويج التجارة ومؤسسات الدعم التجاري
ّ
للمصدرالسعودي االستفادة من
وعلى الرغم من تركيزمعظم منظمات ترويج التجارة ومؤسسات الدعم التجاري على دعم صادرات بالدها ،إال أنه يمكن
ّ
املتعمقة التي تقدمها هذه املنظمات واملؤسسات عن األسواق املحلية.
البيانات واملعلومات واملعرفة
عددا من منظمات ترويج التجارة ومؤسسات الدعم التجاري املوجودة في تركيا ،والتي يمكن ملُ ّ
يضم امللحق رقم ً 1
صدري اململكة العربية السعودية
اإلفادة من خدماتها.

 .4العالقات التجارية مع المملكة العربية السعودية
 4.1العالقات التجارية القائمة بين تركيا والمملكة العربية السعودية

ّ
تعد الدول التالية كبرى الدول املوردة إلى تركيا عام  :2014روسيا ( )10.4%والصين ( )10.3%وأملانيا ( )9.2%والواليات املتحدة ( )5.3%وإيطاليا ()5%
وإيران (.)4.1%

ً
الجدول رقم  :6التبادل التجاري بين تركيا والمملكة العربية السعودية مقدرا بمليارات الدوالرات األمريكية

ً
التبادل التجاري بين تركيا والمملكة العربية السعودية مقدرا بمليارات الدوالرات األمريكية
السنة

الصادرات

2013
2014

الواردات

3.16
3.04

الحجم

2.08
2.3

الرصيد

1.08
0.74

5.24
5.34

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا واململكة العربية السعودية من عام  2013إلى عام  2014بنسبة  ،2%إذ بلغت قيمته عام  2013ما يعادل 5.24
ملياردوالرأمريكي ليصل إلى  5.34ملياردوالرأمريكي عام  ،2014كما هو مبين في الجدول رقم .6

 4.2أهم المنتجات المستوردة من المملكة العربية السعودية

ازدادت أهمية املنتجات البتروكيماوية حتى احتلت املرتبة الثانية على قائمة الصادرات السعودية إلى تركيا ،بحصة تبلغ  20%من إجمالي وارادات عام
( 2013مقابل نسبة  16%عام  .)2012وكانت الفئة األعلى هي البالستيك واملطاط التي شكلت نسبة  76%في عامي  2012و( 2013يرجى االطالع على
الشكل رقم .)24

واردات اململكة العربية السعودية املستوردة من تركيا كانت أكثر ً
تنوعا ،وهيمنت املعادن على الصادرات التركية للمملكة العربية السعودية عام ،2013
ً
إال أن نسبتها انخفضت من  49%في العام  2012إلى  32%عام  .2013شهدت بالتالي واردات اآلليات واملنسوجات زيادة ملحوظة ،من نسبة  11%إلى
 19%لآلليات ،ومن  9.7%إلى  12%فيما يتعلق باملنسوجات .ويمكن ربط ذلك بالزيادة الحاصلة في عدد السكان وفي القدرة التفاوضية للمملكة العربية
السعودية.9
א
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الشكل رقم  :24التبادل التجاري بين تركيا والمملكة العربية السعودية عام  2013لكل فئة من المنتجات
 9الخريطة التجارية
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 .5االتفاقيات التجارية الرئيسية بين تركيا والمملكة العربية
السعودية
 5.1االتفاقيات التجارية ،تركيا
ّ
عددا من االتفاقيات التجارية مع العديد من الدول ً
وقعت تركيا ً
طبقا التفاقية االتحاد الجمركي بين تركيا ودول االتحاد األوروبي ،كما أبرمت إلى جانب
ذلك العديد من االتفاقيات مع رابطة التجارة الحرة األوروبية ودولها األعضاء منذ عام ( 1992أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) 10دخلت تركيا
كذلك في عدة اتفاقيات للتجارة الحرة مع كثيرمن دول ،بما في ذلك فلسطين واملغرب ومصروموريشيوس وكوريا الجنوبية.
تركيا هي ً
حاليا إحدى الدول املرشحة لالنضمام لالتحاد األوروبي ،حيث بدأت مفاوضات انضمامها عام  .2005ولكن إلى أن توافق تركيا على تطبيق
ُ
االلتزامات النابعة عن البروتوكول اإلضافي التفاقية أنقرة (ويقصد به املوقف التركي تجاه قبرص) ،فلن تفتح ثمانية من فصول املفاوضات ،كما لن يكون
هناك إغالق مؤقت ألي من فصول التفاوض11 .

 5.2اتفاقية التجارة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي /منظمة التعاون
اإلسالمي
ُ
ّ
أطلقت في العام  2005مفاوضات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية تجارة حرة ،إال أنها توقفت بعد ذلك 12.ورغم ذلك ،فقد تبنت
الدورة السادسة للكومسيك املنعقدة في إسطنبول عام  1990مفاوضات خاصة باتفاقية تجارية تشمل  12دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي ،من
ضمنها  6دول من مجلس التعاون الخليجي .ودخلت االتفاقية حيزالتنفيذ في أكتوبر .132002كما ُينتظرتنفيذ كامل االتفاقية التجارية في األول من يناير
عام  ،2017إال أن املفاوضات ال تزال جارية.

 5.3اتفاقية التجارة بين تركيا والمملكة العربية السعودية
شهدت العقود الخمس املاضية إبرام ثالث اتفاقيات تجارية رئيسة بين تركيا واململكة العربية السعودية ،كان أولها اتفاقية تجارية تهدف إلى تسهيل
ِ
ً
التجارة الثنائية ،يرجع تاريخها إلى عام  .1974كما يشمل هذا العقد ً
أيضا اتفاقا حول التعاون االقتصادي والتقني يحدد القواعد الخاصة باجتماعات
اللجنة االقتصادية املشتركة والتي تعقد بمشاركة املؤسسات الحكومية .ويمكن ملؤسسات القطاع الخاص من البلدين املشاركة ً
عوضا عن املؤسسات
الحكومية في االجتماعات التي تعقد إما في أنقرة أو في الرياض ،في حال دعت الحاجة .وعلى الرغم من ذلك ،لم ُي ّ
فعل من اتفاقية التجارة سوى الجانب
املتعلق بالتعاون االقتصادي والتقني ،أم الجوانب التجارية فلم يتم تفعيلها.
ُ
ّ
وتعد اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات املتبادلة التي أبرمت عام  2006ثاني االتفاقيات الهامة املبرمة بين تركيا والسعودية ،وتهدف إلى تنمية
العالقات االقتصادية بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على االستثمارات التي قام بها املستثمرون في البلد اآلخر .أما ثالث االتفاقيات فهي اتفاقية
تجنب االزدواج الضريبي املبرمة عام  2007التي تنطبق على مواطني كال البلدينُ ،وتعنى بشكل أسا�سي بتفادي التكرارفي فرض ضرائب في البلدين14 .
وإلى جانب االتفاقيات الرسمية ،قام مجلس العالقات االقتصادية الخارجية في تركيا ( )DEİKومجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية في العام
 2003بتشكيل مجلس األعمال السعودي التركي املشترك بغرض تحسين التعاون االقتصادي الثنائي بين البلدين.

 5.4النظام المعمم لألفضليات بين تركيا والمملكة العربية السعودية
تقوم الدول املتقدمة بموجب نظام األفضليات املعمم بمنح تفضيالت تجارية أحادية الجانب (مثل اإلعفاءات الجمركية أو تخفيض الرسوم الجمركية
على الواردات) للمنتجات التي تعد الدول النامية منشؤها .وتحدد الدول املانحة لألفضلية من جانبها الدول واملنتجات التي تندرج تحت برامجهم15 .
وقد َ
ً
تفضيالت في التعريفة الجمركية للدول املستحقة لإلفادة من هذا النظام نتيجة إنشاء اتحاد جمركي
ابتداء من األول من يناير 2002
منحت تركيا
ٍ
بين تركيا ودول االتحاد األوروبي بموجب القراررقم  95/1الصادرعن مجلس الشراكة بين تركيا واالتحاد األوروبي.
وتعد تركيا ً
ّ
طبقا لنظام األفضليات املعمم إحدى الدول املانحة في حين أن اململكة العربية السعودية هي إحدى الدول املستفيدة ،وبالتالي تحصل
صادرات اململكة العربية السعودية على معاملة تفضيلية في تركيا في الوقت الذي ال يتوجب فيه على اململكة منح تفضيالت جمركية مقابلة لتركيا.
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10
11
12
13
14
15

رابطة التجارة الحرة األوروبية ()EFTA
االتحاد األوروبي
وزارة االقتصاد ،تركيا
منظمة التعاون اإلسالمي
وزارة الشؤون الخارجية ،تركيا
منظمة التجارة الدولية

ُمنحت اململكة العربية السعودية تفضيالت على كافة املنتجات الصناعية وعلى منتجات زراعية محددة يشملها نظام األفضليات املعمم الخاص
باالتحاد األوروبي.
بشكل تام مع نظام االتحاد األوروبي .وتنقسم املنتجات إلى فئتين اثنتين ،هما فئة املنتجات
وتختلف التفضيالت باختالف حساسية
املنتجات بما يتما�شى ٍ
ُ
ُ
الحساسة وفئة املنتجات غير الحساسة ،حيث تعفى املنتجات غير الحساسة من التعريفة الجمركية ،بينما تخفض التعريفة الجمركية على املنتجات
الحساسة ( 3.5نقطة على الرسوم التي تتوقف على القيمة و 30%على الرسوم املحددة) .وقد تبنت تركيا في نهاية األمر تعريفات جمركية مماثلة لتلك
املطبقة في االتحاد األوروبي دون زيادة أو نقصان فيما يتعلق املنتجات املندرجة تحت النظام املعمم لألفضليات 16.وملزيد من املعلومات حول التعريفة
املفروضة على منتجات معينة ،يرجى زيارة املوقع التاليhttp://unctad.org/en/Docs/itcdtsbmisc74_en.pdf :
ً
وطبقا لكتيب النظام املعمم لألفضليات ،الصادر عن مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ،والخاص بالبرنامج التركي ،يتعين على املصدرين
السعوديين استيفاء الشروط التالية الستحقاق املعاملة التفضيلية ً
طبقا للنظام املعمم لألفضليات:
بشكل مباشرمن اململكة العربية السعودية إلى تركيا.
• أن تكون املنتجات منقولة
ٍ
• إحضار وثائق تثبت أن اململكة العربية السعودية هي بلد املنشأ ،وفق النموذج «أ» لشهادة املنشأ .وينبغي لوزارة التجارة والصناعة السعودية
املصادقة على شهادة املنشأ .ملزيد من املعلومات يرجى زيارة الرابط أدناه:
https://mci.gov.sa/en/Agencies/InternalTrade/Departments/Pages/The-Department-of-Certificates-of-Origin-.aspx
• يتعين تسليم الوثائق الثبوتية خالل  10أشهرمن تاريخ إصدارها.
سيتم سرد قواعد املنشأ وفق النظام املعمم لألفضليات في الفصل السادس من هذا الدليل.

 .6قواعد المنشأ
 6.1قواعد المنشأ بين المملكة العربية السعودية وتركيا
ُ
كما ُذكر ً
ً
استخداما ً
كافيا فيما يتعلق
آنفا في الفصل الخامس فقد أبرمت اململكة العربية السعودية وتركيا اتفاقية تجارية عام  ،1974إال أنها لم تستخدم
بالتجارة التفضيلية بين البلدين.
ومع ذلك فإن صادرات اململكة العربية السعودية إلى تركيا تحصل على معاملة تفضيلية بموجب النظام املعمم لألفضليات .وبالتالي ينبغي على كافة
املنتجات املستحقة للتفضيل أن تستوفي قواعد املنشأ الخاصة بالنظام املعمم لألفضليات.
ً
 6.1.1قواعد المنشأ طبقا للنظام المعمم لألفضليات
يمكن للمنتجات ً
وفقا للنظام املعمم لألفضليات أن تستوفي قواعد املنشأ في حالتين؛ أن تكون من املنتجات املتحصل عليها بالكامل أو من املنتجات التي
خضعت لعمليات تحول جوهري أو تحول كافي17 .
6.1.1.1

المنتجات المتحصل عليها بالكامل (المادة )6

ُ
تدرج املنتجات في فئة املنتجات املتحصل عليها بالكامل في تركيا أو في البلد املستفيد وفق البنود التالية:
 .1املنتجات املعدنية املستخرجة من أرا�ضي البلد أو من قاع بحره؛
 .2املنتجات الزراعية التي تحصد في البلد؛
 .3الحيوانات الحية التي ولدت وتربت في البلد؛
 .4املنتجات املستخرجة من الحيوانات الحية التي تربت في البلد؛
 .5املنتجات املتحصل عليها بالقنص أو صيد األسماك في البلد؛
 .6منتجات الصيد البحري واملنتجات األخرى املستخرجة من البحرخارج املياه االقليمية للبلد ولكن عبرسفنه؛
ً
 .7املنتجات املصنعة على متن السفن الصناعية التابعة للبلد حصريا من املنتجات املشارإليها في الفقرة الفرعية رقم ()6؛
 .8املواد املستعملة التي تم جمعها في البلد واملناسبة فقط السترجاع املواد الخام؛
 .9النفايات والخردة الناتجة عن عمليات التصنيع التي تتم في البلد؛
 .10املنتجات املستخرجة من قاع البحرأو من تحت قاع البحروالواقعة خارج مياه البلد اإلقليمية ولكن في املناطق التي يمتلك فيها البلد حقوق
استغالل حصرية؛
 16مؤتمراألمم املتحدة للتجارة والتنمية
 17مؤتمراألمم املتحدة للتجارة والتنمية
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ُ
ً
حصريا من البضائع املشارإليها في الفقرات الفرعية من رقم ( )1إلى (.)10
 .11البضائع املصنعة في البلد
أ .ال تنطبق املصطلحات «سفن البلد» أو «السفن الصناعية التابعة للبلد» الواردة في الفقرة (أ) من البندين ( )6و( )7سوى على السفن
والسفن الصناعية:
( )1املسجلة في الجمهورية التركية أو في البلد املستفيد؛
ُ
( )2التي تبحرتحت علم الجمهورية التركية أو البلد املستفيد؛
( )3التي يملكها مواطنو الجمهورية التركية أو البلد املستفيد بنسبة ال تقل عن  ،50%أو تملكها شركة يقع مقرها الرئيس في جمهورية
تركيا أو في ذلك البلد والتي يكون مديرها أو مدراؤها أو رئيس مجلس إدارتها أو مجلسها اإلشرافي باإلضافة إلى أغلبية أعضاء تلك
ً
املجالس من مواطني جمهورية تركيا أو البلد املستفيد .في حالة الشركات ،ينبغي أن يكون نصف رأس مال الشركة على األقل ملكا
لجمهورية تركيا أو البلد املستفيد أو للهيئات العامة أو ملواطني تركيا أو البلد املستفيد؛
( )4أن يكون قبطانها ومسؤوليها من مواطني تركيا أو البلد املستفيد؛
ً
( )5أن يكون ما ال يقل عن  75%من طاقم السفينة من مواطني تركيا أو البلد املستفيد .هذه األحكام غيرسارية حاليا وال يسري سوى
التراكم الثنائي.
ب .تعتبرالسفن التي تعمل في أعالي البحار ،بما في ذلك السفن الصناعية التي يتم على سطحها إعداد أو معالجة األسماك التي تم اصطيادها،
ً
جزءا من أرا�ضي جمهورية تركيا أو البلد املستفيد الذي يمتلكها ،شريطة أن تستوفي الشروط املحددة في الفقرة (ب).
6.1.1.2

التحويل الجوهري /الكافي (مادة )7

تعتبر املنتجات التي لم يتم التحصل عليها بالكامل قد خضعت لعمليات تحويل أو معالجة كافية في حال استوفت الشروط املحددة في القائمة الواردة
في امللحق الثاني للقرار.
ومن جهة أخرى ،يمكن استخدام مواد من خارج دولة املنشأ في تصنيع املنتجات شريطة تحقيق ما يلي( :أ) عدم تجاوز قيمتها اإلجمالية  10%من سعر
ُ
ُ
املنتج املصنع؛ و(ب) أال يتم عبرتطبيق هذه الفقرة تجاوز أي من النسب الواردة في القائمة للقيم القصوى للمواد املستخدمة من خارج دولة املنشأ.
6.1.1.3

التراكم الثنائي (مادة )4

ستعتبر ُ
املواد ذات املنشأ التركي ًّ
موادا منشؤها البلد املستفيد في حال تضمينها في منتج منشؤه البلد املستفيد ،وال يلزم خضوع تلك املواد إلى عمليات
تحويل أو معالجة كافية ،شريطة خضوعها لعمليات تحويل أو معالجة تتجاوز العمليات املشارإليها في مادة  8من القرار.
 6.1.1.4عمليات التحويل أو المعالجة غير الكافية (مادة )8

تعتبرعمليات التحويل أو املعالجة التالية غيركافية لتغييربلد املنشأ:
أ .العمليات الالزمة لضمان حفظ املنتج في وضع جيد أثناء النقل والتخزين
ب .تجميع الشحنات وتفكيكها
ج .الغسيل أو التنظيف ،أو إزالة الغبارأو األوكسيد أو الزيت أو الطالء أو األغشية األخرى
د .كي املنسوجات أو ضغطها
ه .عمليات الطالء والتلميع البسيطة
و .التقشيروالطحن الجزئي أو الكلي وعمليات معالجة الحبوب واألرز البسيطة
جزئيا أو ً
ز .عمليات تلوين السكرأو تشكيله أو طحنه ً
كليا
ح .تقشيرالفاكهة واملكسرات والخضروات
ط .الشحذ أو الطحن البسيط أو التقطيع البسيط
ي .النخل أو الفحص أو الفرز أو التصنيف أو التقييم أو املطابقة (بما في ذلك تغييرالشكل الخارجي ملجموعة من املواد)
ك .وضع املواد في زجاجات أو عبوات أو أكياس أو صناديق ،أو تثبيت بطاقات أو الفتات ،أو أي من عمليات التعبئة البسيطة األخرى
ل .تثبيت العالمات وامللصقات والشعارات وغيرها أو طباعتها ،بما في ذلك عالمات التمييزعلى املنتجات أو عبواتها
م .الخلط البسيط بين املنتجات ،سواء أكانت من أنواع مختلفة أم ال ،في حال عدم استيفاء واحد أو أكثر من مكونات الخليط الشروط
املنصوص عليها في هذا الباب كي يعتبرالبلد املستفيد أو تركيا بلد املنشأ.
ن .التجميع البسيط ألجزاء من السلع لتشكيل سلعة كاملة ،أو تفكيك املنتجات إلى قطع
س .الجمع بين اثنتين أو أكثرمن العمليات املحددة في النقاط من (أ) إلى (ن)
ع .ذبح الحيوانات
يرجى االنتباه إلى أن قواعد املنشأ الواردة أعاله تطبق على املصدرين من تركيا وقد تتغير على مدار الوقت .ينبغي على املصدرين السعوديين التواصل مع
الهيئات املخولة أو زيارة مواقعها اإللكترونية للحصول على مزيد من املعلومات.
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 .7العوائق التجارية
 7.1رخصة االستيراد
ال يحتاج املوردون بصفة عامة للحصول على أي رخصة أو تصاريح استيراد ،إذ ال تطلب الجهات املسؤولة عن االستيراد الرخص أو التصاريح إال الستيراد
املنتجات التي تتعلق باألخالق العامة أو السياسة العامة  /األمن العام أو الصحة أو حماية حياة اإلنسان أو الحيوانات أو النباتات أو حماية املمتلكات
الصناعية والتجارية .ويوجزالجدول  7رخص وتصاريح االستيراد اإللزامية بموجب مرسوم وإعالن نظام االستيراد18 .
الجدول  :7رخص وتصاريح االستيراد اإللزامية بموجب مرسوم وبيان نظام االستيراد

رقم إعالن االستيراد

2-2006

تغطية المنتجات

4-2006

األسلحة الحربية وقطع غيارها
املواد املشعة واألجهزة التي تستخدم
هذه املواد
أجهزة اتصاالت معينة

األمن العام

5-2006

الخرائط والوثائق املشابهة

األمن العام  /السياسة العامة

3-2006

6-2006
7-2006
8-2006
10-2006
11-2006
12-2006
13-2006

املنتجات التي ال يمكن استيرادها إال
بشهادة ضمان
املركبات اآللية
املنتجات املستخدمة في الطائرات
املدنية
األوراق النقدية واألوراق التجارية
املماثلة
بعض املواد املتفجرة والبنادق النارية
والسكاكين واألنواع املشابهة
املذيبات ومنتجات بترولية معينة
املنتجات التي تؤثرعلى صحة العمال
وأمن العمل

14-2006

املواد املستنفذة لطبقة األوزون

16-2005

األسمدة

17-2006

املواد املدرجة في مالحق االتفاقية
املعنية بالرقابة على األسلحة
الكيميائية

22-2006

األنواع املهددة باالنقراض من
الحيوانات والنباتات

مرسوم نظام االستيراد (املادة رقم )7

البضائع القديمة واملستخدمة
واملجددة واملعيبة

 18جلوبال تريد؛ ديلويت،
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السبب

الهيئة المختصة

األمن العام

الهيئات العسكرية واألمن

األمن العام  /الصحة العامة

هيئة الطاقة الذرية التركية
هيئة االتصاالت
قوات البحرية التركية الستيرد
الخرائط البحرية؛ ووزارة الدفاع
الوطني والقيادة العامة لرسم
الخرائط

حماية املستهلكين

وزارة الصناعة والتجارة

األمن العام  /سالمة الطرق

وزارة الصناعة والتجارة

األمن العام

املديرية العامة للطيران املدني

األمن العام

وكالة مجلس سوق املال للتجارة
الخارجية

األمن العام

وزارة الداخلية

السياسة العامة وحماية املستهلكين

هيئة تنظيم سوق الطاقة

األمن العام

وزارة العمل واألمن االجتماعي

اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون
وبروتوكول مونتريال بشأن املواد
املستنفدة لطبقة األوزون
السياسة العامة
"اتفاقية حظراستحداث وإنتاج
وتخزين واستعمال األسلحة
الكيميائية وتدميرتلك األسلحة"
(االتفاقية املعنية بالرقابة على
األسلحة الكيميائية)
"اتفاقية التجارة الدولية في األنواع
املهددة باالنقراض من الحيوانات
والنباتات"
السياسة العامة

وكالة وزارة التجارة الخارجية
وزارة الزراعة والشؤون الريفية

وكالة وزارة التجارة الخارجية

وزارة الزراعة والشؤون الريفية
ووزارة البيئة والحراجة
وكالة وزارة التجارة الخارجية

7.1.1

الرقابة على االستيراد

7.1.2

معايير المنتجات

ً
ً
ً
يلزم إعداد تدابير تنظيمية لالستيراد إذ تفرض املنتجات املستوردة أيضا تهديدا محتمال للسوق املحلية .ولذلك تراقب دائرة االستيراد في وكالة وزارة
التجارة الخارجية البضائع التي تؤدي إلى إحداث ضرر أو تهديد للبضائع املحلية من نفس الفئة أو للبضائع التنافسية بشكل مباشر .وقد وضعت وزارة
التجارة الخارجية أسعاررقابية دنيا للعديد من البضائع .وفي حال كان سعرالبضائع املستوردة أقل من سعراملراقبة ،يتعين على املستورد تقديم رخصة
االستيراد الصادرة من دائرة االستيراد باإلضافة إلى وثائق االستيراد العادية19 .

يضطلع معهد املواصفات التركي بمسؤولية وضع معايير املنتجات وااللتزام بالضمان؛ على سبيل املثال :يلزم الحصول على املوافقة الفنية من جانب
ً
معهد املواصفات التركي وشهادة معياراملطابقة األوروبية ( )CEفضال عن ضمان ملدة سنتين قبل إمكانية استيراد البضائع الكهربائية واإللكترونية .ويلزم
إجراء الفحص من جانب معهد املواصفات التركي لجميع البضائع املصنعة فيما يتعلق بالحد األدنى من معايير الصحة والسالمة وحماية البيئة إلتاحة
املعلومات الالزمة للمستهلكين .وفي حال نص املورد على أن البضائع تتطابق مع املعايير الدولية (مثل األيزو واللجنة األوروبية للتقييس والهيئة الدولية
الكهروتقنية واللجنة األوروبية الكهروتقنية واملعهد األوروبي ملعايير االتصاالت) ،يمكن تنفيذ الفحص على نحو متسق مع هذه املعاييرالدولية20 .
7.1.3

المنتجات المحظور استيرادها

ً
ً
استحدثت تركيا حظرا على استيراد منتجات  10فئات مثل األدوية واألسلحة الكيميائية وأنواع الوقود التي تشكل ضررا على الصحة ،إلى جانب األسلحة
والذخيرة واملنتجات التي تنتهك حقوق العالمة التجارية أو التي ينتهك اسمها «االتفاقية الدولية املعنية بامللكية الصناعية»ُ .يرجى االطالع على الجدول 8
للتعرف على القائمة الكاملة للمنتجات املحظورة.
الجدول  :8المنتجات المحظور استيرادها

Items

ّ
املخدرات والحشيش واألفيون
املحضر

الصحة العامة

املواد املستنفذة لألوزون

البيئة

مواد التلوين

الصحة

الجدوالن  1و 2من االتفاقية ( 4بنود)

البيئة

أدوات القياس غيراملطابقة لألعراف القانونية التركية
(املعاييرغيرالقياسية أو املزدوجة)
األسلحة والذخائرومساحيق اإلندفاع الذاتي واملتفجرات
املعدة وصمامات االشعال وأغطية أجهزة التفجيرالقابلة
لالشتعال
أدوات القمار(باستثناء تلك املخصصة ألغراض
السياحة)
التربة واألوراق والسيقان والقش والسماد الطبيعي
املستخدم لألغراض الزراعية (باستثناء العشب والبرليت
اللذين يجري زراعتهما في بيئة مالئمة)

قانون رقم  2313بشأن الرقابة على املخدرات واالتفاقيات
الدولية املعنية بالبضائع التي تحتوي على مخدرات ()1961
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
وتعديالت لندن على بروتوكول مونتريال وتعديالت كوبنهاجن
على بروتوكول مونتريال وإعالن نظام االستيراد رقم
2003/14
القانون رقم  1593بشأن حماية الصحة العامة؛ التشريع
املعني بالشروط الخاصة للمواد واللوازم الغذائية املتعلقة
بالصحة العامة؛ إعالن نظام االستيراد رقم 2003/15
اإلضافة رقم 2
اتفاقية حظراستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة
الكيميائية وتدميرتلك األسلحة؛ بيان نظام االستيراد رقم
2003/17

االلتزام بالقانون املحلي

القانون رقم  3516بشأن املعاييرواالتفاقات

األمن

قانون األسلحة النارية (رقم  6136لسنة  )1953وإعالن
نظام االستيراد رقم 2003/2

األخالقيات العامة

القانون رقم  1072بشأن أدوات القمارمثل الروليت
والتيلت والبينبول (لسنة )1968

الصحة العامة

التشريع املعني بالحجرالزراعي (الجريدة الرسمية الصادرة
بتاريخ )2003/07/06

امللونات النيتروجينية

الصحة العامة

بيوض دودة القز

السياسة العامة

 19تقريردخول السوق األجنبية،
 20إدارة التجارة الدولية،
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Rationale

National Legislation

القانون رقم  1593بشأن حماية الصحة العامة وإعالن
االستيراد( 15/2006 :الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
)2005/12/31
القانون رقم  859بشأن تفريخ وبيع دودة القزوبيوضها
(لسنة )1926

إلغاء صندوق دعم االستفادة من الموارد

7.1.4

ألغت تركيا في شهرأبريل  2015أحد عوائق االستيراد الرئيسية :وهومدفوعات صندوق دعم االستفادة من املوارد .وكانت هذه الرسوم تشكل  6باملائة من
قيمة البضائع املستوردة ،مما جعلها أحد عوامل التكلفة في تمويل الواردات إلى تركيا .ويستهدف هذا اإللغاء تيسيرواردات البضائع الوسيطة عن طريق
خفض التكلفة للتجار .وتشمل البضائع املستوردة التي كانت معفاة من مدفوعات صندوق دعم االستفادة من املوارد :املنتجات الزراعية واملنسوجات
واملعادن واملواد الكيميائية األساسية ومواد النقل واملركبات واآلالت واألجهزة اإللكترونية وما إلى ذلك21 .

 .8القيود واإلجراءات الحمائية في تركيا
 8.1القيوم واإلجراءات الحمائية في تركيا
وضعت تركيا نظامها القانوني الذي ينظم سبل االنتصاف التجارية على أساس اتفاقيات منظمة التجارة العاملية .ولذلك ،يشكل كل من قانون منع
املنافسة غير العادلة في االستيراد والنظام املعني بمنع املنافسة غير العادلة في االستيراد ولوائح منع املنافسة غير العادلة في االستيراد اإلطار القانوني
لتنفيذ تدابير مكافحة اإلغراق وتدابير العدالة .ولتأسيس تدابير الحماية ،يشكل املرسوم املعني بتدابير الحماية ضد الواردات والالئحة التنفيذية بشأن
ً
ً
قانونيا22 .
تدابيرالحماية ضد الواردات أساسا
وقد بدأ سريان تشريع سبل االنتصاف التجارية في عام  .1989وأصبحت تركيا منذ ذلك الحين وفي وقت قصير إحدى أكثر البلدان فعالية في استخدام
ً
هذه التدابيرمن بين أعضاء منظمة التجارة العاملية .واستنادا إلى تحليل بيانات مكافحة اإلغراق في منظمة التجارة العاملية للسنوات من  1995إلى ،2013
فإن تركيا أعلنت  168مبادرة ملكافحة اإلغراق اشتملت  91باملائة منها على رسوم23.
وتشمل قوانين سبل االنتصاف التجارية التركية ولوائحها وقواعدها السارية في الوقت الحالي ،والتي اعتمدتها منظمة التجارة العاملية ،ما يلي24 :
تدابير مكافحة اإلغراق والدعم والعدالة

•
•
•
•

القانون رقم  3577بشأن منع املنافسة غيرالعادلة في االستيراد
الئحة منع املنافسة غيرالعادلة في االستيراد – الالئحة رقم 23861
الالئحة املتعلقة باملادة املضافة لالئحة منع املنافسة غيرالعادلة في االستيراد
تعديالت مرسوم منع املنافسة غيرالعادلة في االستيراد

تدابير الحماية

•
•
•
•
•
•

اإلخطاربشأن عدم وجود قوانين أو تشريع للحماية
مرسوم مجلس الوزراء رقم  6814/95بتاريخ  30أبريل 1995
مرسوم مجلس الوزراء رقم 7432/95
الئحة تدابيرالحماية ومراقبة الواردات
مرسوم تدابيرالحماية للواردات – املرسوم رقم 735/2004
مرسوم تعديل مرسوم تدابيرالحماية للواردات

ملزيد من املعلومات بشأن قوانين سبل االنتصاف التجارية ولوائحها وقواعدها الحاليةُ ،يرجى االتصال بوكالة وزارة التجارة الخارجية التركية.
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 21يولرهيرميس،
 22موفكون،
 23معهد آسر،
 24إدارة التجارة الدولية

 .9التعريفات الجمركية من جانب تركيا
 9.1التعريفات الجمركية من جانب تركيا
ً
أطلقت تركيا في العقدين املاضيين عددا من تدابير تحرير التجارة التي تؤدي إلى وجود سوق حرة نسبية للتجارة في البضائع والخدمات .واعتمدت هذه
التدابير من بين تدابير أخرى على قواعد منظمة التجارة العاملية لتنظيم هياكل الواردات والتعريفات الجمركية .وباإلضافة إلى ذلك ،تتبع تركيا لوائح
التعريفة الجمركية املوحدة لالتحاد األوروبي للواردات من بلدان العالم الثالث.
ً
وألغت تركيا بصفتها عضوا في االتحاد الجمركي األوروبي منذ عام  1996جميع الرسوم على البضائع املستوردة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
وال يشمل ذلك الخدمات واملشتريات الحكومية واملنتجات الزراعية غيراملعالجة.
ُ
وت ِع ُّد وكالة وزارة التجارة الخارجية كل عام مرسوم نظام االستيرادُ .ويصدر املرسوم بشكل رسمي بحلول يوم  31ديسمبر ويسري بحلول يوم  1يناير.
ً
ويعكس هذا املرسوم الحقوق وااللتزامات الدولية الخاصة بدولة تركيا فضال عن احتياجاتها االقتصادية .وينص هذا املرسوم على معدالت الرسوم
ً
ل ُ
نحو منفصل للدول  /مجموعات الدو  ،وتصنف املنتجات إلى ست قوائم:
الجمركية ألكثرمن  20,000صنفا على ٍ
•
•
•
•
•
•

املنتجات الزراعية (القائمة)1 :
املنتجات الصناعية (القائمة)2 :
املنتجات الزراعية املعالجة (القائمة)3 :
السمك واملنتجات السمكية (القائمة)4 :
قائمة التعليق (القائمة25 )5 :
قائمة املنتجات املستخدمة في الطائرات املدنية املؤهلة لإلعفاء من الرسوم الجمركية (القائمة)6 :

ويستند جدول التعريفات الجمركية لدولة تركيا إلى كل من النظام املتناسق ألوصاف وترميزالسلع ونظام التسميات املشتركة الخاصين باالتحاد الجمركي
األوروبي .ولذلك ُتحسب رسوم االستيراد مع مراعاة رسوم التكلفة والتأمين والشحنُ ،وتفرض كنسبة مئوية من قيمة البضائع شاملة رسوم التفريغ26 .
َ
َ
وقد صنفت الحكومة التركية اململكة العربية السعودية في فئة مجموعة البلدان النامية 27 .ويلخص الجدول  9متوسط التعريفات الجمركية املطبقة
حسب أقسام جدول التعرفة املنسق في 28 .2014
الجدول  :9متوسط التعريفات الجمركية المطبقة حسب أقسام جدول التعرفة المنسق في تركيا في عام 2014

رمز القسم

املتوسط
05
06
07
11
13
14
15
16
20

29

25
26
27
28

الوصف

الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجاتها املشتقة؛ والدهون املعدة الصالحة لألكل؛ والشموع
الحيوانية أو النباتية.
املنتجات الغذائية املحضرة؛ واملشروبات واملشروبات الروحية والخل؛ والتبغ وبدائل التبغ املصنعة.
املنتجات املعدنية
منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات املتصلة بها
البالستيك واملنتجات املصنعة منه واملطاط واملنتجات املصنعة منه
املنسوجات واملنتجات املصنعة منها
املنتجات املصنوعة من الحجرأو الجبس أو األسمنت أو الحريرالصخري (األسبتوس) أو امليكا أو
املنتجات املشابهة؛ ومنتجات السيراميك :والزجاج واألواني الزجاجية.
اللؤلؤ الطبيعي أو املصنع واألحجارالنفيسة أو شبه النفيسة واملعادن النفيسة واملعادن املكسوة
بمعادن نفيسة ومصنوعاتها؛ واملجوهرات املقلدة؛ والعمالت املعدنية
املعادن األساسية ومصنوعاتها
اآلالت واألجهزة امليكانيكية؛ واملعدات الكهربائية؛ وقطع غيارها؛ وأجهزة تسجيل الصوت وإذاعته
وأجهزة تسجيل اللقطات التلفزيونية والصوتية وإذاعتها ،وقطع غيارها وكمالياتها.
منتجات مصنعة مختلفة

التعريفة – تركيا،
قانون العمل التركي،
منظمة التجارة العاملية
مؤسسة تكنولوجيا املعلومات واالبتكار،

المتوسط

22.24%
34.62%
0.24%
1.16%
2.28%
3.7%
1.74%
0.25%
2.48%
0.63%
0.79%

 .10الموانئ الرئيسية

 10.1أهم الموانئ في تركيا
ً
ً
ً
تقع تركيا في منطقة التقاء قارتي آسيا وأوروبا ويحيطها البحر األسود وبحر مرمرة وبحر إيجه والبحر املتوسط .ونظرا لذلك والمتالكها شريطا ساحليا
ً
ً
يصل طوله إلى  8,435كيلومترا ،يشكل القطاع البحري في تركيا أهمية كبيرة ،إذ أن الشحن هو نظام النقل األكثر استخداما في تركيا (التصدير 46%
واالستيراد 29 .)59.1%
ويبلغ عدد املوانئ املسجلة في تركيا نحوً 54
ميناءُ .ويظهرالشكل رقم  25سبعة موانئ تركية لها أهمية استراتيجية للمملكة العربية السعودية حيث تشكل
موانئ التوقف الرئيسية للشحنات القادمة من اململكة .وتملك السكك الحديدية الوطنية التركية وتدير موانئ تركية رئيسية مثل حيدر باشا وديرين�سي
وإزميروبانديرما وسامسون ومرسين واسكندرونةhttp://www.tcdd.gov.tr .
אא א

אא  אא א כ א א

א 
א א

אא כ

א
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כ

الشكل  :25الموانئ ذات األهمية االستراتيجية للمملكة العربية السعودية
الجدول  :10الموانئ في تركيا

الميناء

ميناء
االسكندرونة
ميناء مرسين
ميناء أنطاليا
ميناء جولوك
ميناء إزمير
ميناء آسيا

البضائع المتداولة

مختلف أنواع مجموعات السلع والبضائع مثل البضائع العامة والبضائع
الجافة والسائلة السائبة والتعامل مع الحاويات والسفن املصممة لنقل
املركبات اآللية Ro-Ro
الحاويات والحموالت العامة وحموالت املشروعات والسفن املصممة
لنقل املركبات اآللية  Ro-Roوالبضائع الجافة والسائلة السائبة وخدمات
نقل املسافرين وخدمات مناولة البضائع الجافة السائبة املباشرة
استيعاب الحاويات وسفن الحموالت الجافة السائبة والحموالت العامة
الحموالت الجافة السائبة ،والحموالت العامة ،وسيلكات األلومنيوم
(الفلسبار) ،والرخام ً
سواء في صورة الكتل أو الرخام املصنع ،وكربونات
الكالسيوم البلورية (الكالسيت) ،وأحجارالصقل ،والكوارتات ،وما إلى ذلك
الحموالت العامة والحموالت الجافة السائبة والحاويات والسفن
املصممة لنقل املركبات اآللية Ro-Ro
التعامل مع الحاويات أكثرمن الحموالت

 29وزارة النقل واالتصاالت،
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الموقع اإللكتروني

http://www.tcdd.gov.tr/yeniing/iskenderun_ing.html

http://en.mersinport.com.tr/
http://www.globalports.com.tr/port-operations/easternmediterranean/port-akdeniz-port-of-antalya/default.aspx
http://www.portofgulluk.com/
_http://www.worldportsource.com/ports/TUR_Port_of
Izmir_2061.php
http://www.asyaport.com/

 10.2األسواق المستهدفة في تركيا
يبلغ إجمالي عدد املناطق الحرة في تركيا تسع عشرة منطقة حرة ،بينها خمس عشرة منطقة تقع في مناطق املوانئ البحرية .وال تتصل باملوانئ البحرية
ً
جيد في تركيا لهذه املناطق الحرة استخدام أنظمة النقل عبرالسكك الحديدية
نحو ٍ
مباشرة إال سبع مناطق حرة فقط .وتتيح البنية التحتية املؤسسة على ٍ
والنقل البري والجوي ،وذلك لزيادة فاعلية أنشطة التجارة وجودة االتصال باملوانئ القريبة30 .
ويظهر الجدول  11أكبر خمس مناطق حرة من حيث حجم التجارة ،وهي منطقة اسطنبول الحرة للجلود والصناعة ومنطقة إيجه الحرة ومنطقة مطار
أتاتورك اسطنبول الحرة ومنطقة تراقيا – اسطنبول الحرة ومنطقة بورصة الحرة ،وهذه املناطق الحرة ليس لديها اتصال مباشر باملوانئ البحرية31 .
الجدول  :11نظام النقل وأقرب ميناء ألكبر خمس مناطق حرة

منطقة
اسطنبول
الحرة للجلود
والصناعة

منطقة إيجه
الحرة

الطرق

ü

ü

السكك الحديدية

ü
(غيرمباشر)*

ü
(غيرمباشر)*

الجو
أقرب ميناء (المسافة
بالكيلومتر)

المنطقة
الحرة في
مطار أتاتورك
باسطنبول

ü
(غيرمباشر)*

منطقة تراقيا -
اسطنبول الحرة

منطقة بورصة
الحرة

ü

ü

ü
(غيرمباشر)*

ü
(غيرمباشر)*

ü
مارين تورك (16
ً
كيلومترا)

ً
إزمير( 16كيلومترا)
ً
ألياجا (76كيلومترا)

باكيركوى (10
كيلومترات)

كومبورت (20
ً
كيلومترا)

بوروسان ( 2كيلومتر)
جمبورت ( 2كيلومتر)
يلفرت ( 2كيلومتر)
رودا ( 2كيلومتر)

ً
مالحظة = * :ال يوجد ربط مع سكك حديدية بالنسبة ألكبر خمس مناطق حرة .ويمكن استخدام الموانئ القريبة من خالل النقل البري أوال.

 10.3خطوط الشحن
 10.3.1خطوط الشحن الرئيسية المستخدمة من المملكة العربية السعودية إلى تركيا
يعرض عدد من خطوط الشحن كبيرة الحجم خدمات النقل البحري من املوانئ الرئيسية في اململكة العربية السعودية إلى موانئ في تركياُ .يرجى زيارة
الرابط اإللكتروني  www.cargorouter.comللحصول على مزيد من املعلومات بشأن تحديد خط الشحن العامل من أي ميناء.
 10.3.2وقت االنتظار من المملكة العربية السعودية
ً
ً
يصل متوسط مسافة اإلبحارمن اململكة العربية السعودية إلى تركيا إلى  2250ميال بحريا أو  5.9أيام حسب متوسط سرعة إبحارافترا�ضي يبلغ  18عقدة
لسفن الشحن التي تترواح بين الناقالت الكبيرة وسفن الحاويات .ويعرض الجدول  12األيام الالزمة للسفينة للسفر من ميناء محدد في اململكة العربية
ً
فضال عن ذكرمسافة اإلبحاربين قوسين32 .
السعودية إلى ميناء في تركيا

 30منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي،
 31املديرية العامة للمناطق الحرة،
 32املوانئ،

31

الجدول  :12المدة (باأليام) والمسافة (بالميل البحري) من أهم الموانئ في المملكة العربية السعودية إلى تركيا

ميناء جدة
اإلسالمي
ميناء ينبع
ميناء الملك
عبدالله
ميناء جيزان
ميناء ضباء
ميناء الجبيل
ميناء الدمام

ميناء
مرسين

ميناء إزمير

ميناء
اسكندرونة

ميناء
اسطنبول

ميناء
ديكيلي

ميناء
أنطاليا

ميناء
جولوك

2.8
()1205
2.5
()1066
2.9
()1266
3.6
()1575
1.9
()831
9
()3891
9
()3885

3.9
()1700
3.6
()1561
4.1
()1761
4.8
()2070
3.1
()1326
10.2
()4386
10.1
()4380

2.8
()1211
2.5
()1072
2.9
()1272
3.7
()1581
1.9
()837
9
()3897
9
()3890

4.5
()1932
4.2
()1793
4.6
()1993
5.3
()2302
3.6
()1558
10.7
()4618
10.7
()4611

4
()1739
3.7
()1600
4.2
()1800
4.9
()2109
3.2
()1365
10.2
()4425
10.2
()4419

2.8
()1202
2.5
()1062
2.9
()1263
3.6
()1572
1.9
()827
9
()3887
16.2
()3881

6.2
()1482
5.6
()1343
6.4
()1543
7.7
()1852
4.6
()1108
17.4
()4168
17.3
()4162

 10.3.3أسعار الوجهات الرئيسية بين المملكة العربية السعودية وتركيا
يعرض الجدول  13متوسط أسعار النقل (ألربعين مكافئ وقتي كامل) مجمعة بحسب أيام الشحن الالزمة من أي ميناء في اململكة العربية السعودية إلى
تركيا.
الجدول  :13نطاق أسعار الشحن
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نطاق أيام الشحن

 8-2أيام

ً
 15-9يوما

ً
أكثر من  15يوما

نطاق السعر(بالريال السعودي)

2077 - 1935

2257 - 2057

ال ينطبق

 .11التسهيالت اللوجستية الرئيسية
 11.1المناطق الحرة في تركيا
أسست تركيا تسع عشرة منطقة حرة منذ عام  1985يقع أغلبها على الساحل الغربي للبالد .وتتراوح مجاالت األنشطة الرئيسية في املناطق الحرة التركية
بين التجارة واإلنتاج والخدمات املصرفية الخارجية والخدمات املصرفية والتأجيروالتأمين والتأجيرالتمويلي واألنشطة األخرى .وبلغ إجمالي حجم التجارة
ً
سوقا جاذبة لالستثمارات األجنبية33 .
في مناطق التجارة الحرة في تركيا في عام  2013نحو  23.2ملياردوالر ،مما يجعلها
ويعرض الشكل  26موقع املناطق الحرة التركية (عام التأسيس بين قوسين) الذي يدعم تيسيرالوصول إلى وجهات التجارة العاملية34 .
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א  א

א )(2001
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 )(2001
א   -אכ )(1998
א

 )(1987
 )(2001

 )(1998

א )(1990

אאא )(1987

الشكل  :26المناطق الحرة في تركيا

واملناطق الحرة التركية األكبرمن حيث حجم التجارة هي منطقة اسطنبول الحرة للجلود والصناعة ومنطقة إيجه الحرة ومنطقة مطارأتاتورك اسطنبول
الحرة ومنطقة تراقيا – اسطنبول الحرة ومنطقة بورصة الحرة35.
ُيرجى زيارة املوقع الرسمي لوزارة االقتصاد التركية للحصول على مزيد من املعلومات وقائمة ممثلي املناطق الحرة التركية.

 11.2أهم الحوافز المرتبطة بالتجارة
دخل قانون مناطق التجارة الحرة رقم  3218حيز التنفيذ في عام  1985ليمنح مزايا ضريبية وجمركية .وزادت هذه اإلعفاءات والتيسيرات من إنتاج
الشركات املحلية وأحجام التصدير /االستيراد في تركيا36 .
ً
يمكن تلخيص املزايا الرئيسية املمنوحة للمناطق الحرة التركية على النحو التالي ،وذلك وفقا لوزارة االقتصاد في تركيا:
 )1المزايا الضريبية للمصنعين

ً
فيما يتعلق بااللتزام الضريبي توفر املناطق الحرة التركية مزايا ،والتي تظل سارية حتى نهاية الفترة الضريبية التي ستصبح فيها تركيا عضوا في االتحاد
األوروبي ،و تشمل:

33

33
34
35
36

قمة املناطق االقتصادية الحرة والخاصة :العرض التقديمي لوزارة االقتصاد،
وزارة االقتصاد،
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي،
وزارة االقتصاد،

ُ
• تعفى اإليرادات واألرباح اإلضافية املحققة من خالل البضائع التي ينتجها املستخدمون املصنعون داخل املناطق الحرة من ضرائب الدخل
والشركات.
ُ
• ال تفرض ضرائب دخل على رواتب املوظفين عندما تبلغ صادرات الشركات املحددة  85باملائة على األقل من القيمة الخالية من الرسوم
للبضائع املنتجة في املنطقة الحرة .ويمكن ملجلس الوزراء خفض هذه النسبة إلى  50باملائة.
ُ
• باإلضافة إلى ذلك ،تعفى املعامالت واملستندات فيما يتعلق بعمليات املناطق الحرة من رسوم وضرائب الطوابع.
 )2إمكانيات التخطيط على المديين المتوسط والطويل

يقدم قانون مناطق التجارة الحرة فرص التخطيط على املديين املتوسط والطويل في ظل منح فترة صالحية مختلفة للرخصة العاملة:
•  15سنة للمستخدمين املستأجرين.
•  20سنة للمستخدمين من املستأجرين املصنعين.
•  30سنة للمستخدمين الذين يبنون مرافق عملهم (املستخدمين املستثمرين).
•  45سنة للمستخدمين من املستثمرين املصنعين.
 )3حرية تحويل األرباح

يمكن تحويل اإليرادات واألرباح املحققة من عمليات املناطق الحرة إلى تركيا أو الخارج دون الحصول على أي إذن.
 )4تيسير التجارة الخارجية

بينما تخضع البضائع املباعة من تركيا إلى املناطق الحرة لنظام التصدير (باستثناء التجارة بين املناطق الحرة ودول العالم الثالث) ،يمكن ملستخدمي
املناطق الحرة شراء البضائع والخدمات من تركيا دون دفع ضريبة القيمة املضافة .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تخضع البضائع ذات املنشأ التركي والتي تقل
قيمتها عن  5,000دوالرأمريكي (أو مكافئتها بالليرة التركية) لنظام التصدير.
 )5مزايا الرسوم الجمركية

ُتستثنى بضائع التداول الحر التي يجري إرسالها من املناطق الحرة إلى تركيا أو دول االتحاد األوروبي من الرسوم الجمركية .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تسري
أي رسوم جمركية على البضائع القادمة من دول العالم الثالث عند دخولها املناطق الحرة والخروج إلى دول العالم الثالث.
 )6سهولة الوصول إلى دول االتحاد األوروبي

ً
ً
نظرا ألن املناطق الحرة تعتبر جزءا من «املنطقة الجمركية لتركيا – االتحاد األوروبي» ،يمكن إرسال البضائع ذات املنشأ التركي أو من االتحاد األوروبي
أو البضائع ذات التداول الحر في تركيا إلى االتحاد األوروبي بشهادة السماح املؤقت .وتشير هذه الشهادة إلى أن البضائع ذات الصلة تخضع إلى املنطقة
الجمركية ،ولذلك للتداول الحر .ويمكن إرسال البضائع القادمة من دول العالم الثالث إلى االتحاد األوروبي بشهادة السماح املؤقت بعد سداد الرسوم
الجمركية.

 )7مبدأ المساواة في المعاملة

ُ
تتاح الحوافزواملزايا املقدمة في املناطق الحرة التركية لجميع الشركات املحلية واألجنبية بغض النظرعن منشئها.
 )8عدم وجود قيود زمنية على تخزين البضائع داخل المنطقة الحرة

ً
 )9إدارة أنشطة التجارة وفقا لمتطلبات السوق وأوضاعها

ال تكون أي صالحية تتعلق باألسعارأوالجودة أواملعاييرمتاحة للمؤسسات العامة بموجب القوانين في مناطق التجارة الحرة ،ما لم يطلب املصنعون ذلك.
ُ
وباإلضافة إلى ذلك ،تسدد كل دفعة تتعلق باملعامالت في املنطقة الحرة بالعملة األجنبية.
 )10فرصة حساب التضخم

ُ
تسدد جميع الدفعات في املناطق الحرة التركية بالعمالت القابلة للتحويل.
 )11الوصول إلى األسواق المحلية والدولية

ُ
ال تفرض أي قيود على التجارة بين املناطق الحرة ودول العالم الثالث وعلى أنشطة االستيراد  /التصدير .وال يسري ذلك على املبيعات للسوق املحلية
للمستهلكين واملنتجات التي تنطوي على مخاطر.
 )12انخفاض اإلجراءات البيروقراطية وفعالية اإلدارة

ُ
جميع أنواع البيروقراطية في املناطق الحرة خالل عملية تقديم الطلبات وإدارتها هي في حدها األدنى .وتداراملناطق الحرة من جانب شركات قطاع خاص
متخصصة.
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 )13الموقع االستراتيجي
ُ
أسست املناطق الحرة في تركيا بالقرب من املناطق االستراتيجية ذات الصلة مثل أسواق االتحاد األوروبي والشرق األوسط واملوانئ التركية الرئيسية
على البحراملتوسط وإيجه والبحراألسود .وباإلضافة إلى ذلك فإن املناطق الحرة متاخمة للموانئ الدولية والطرق السريعة واملراكزالثقافية والسياحية.
 )14معايير البنية التحتية التنافسية

تتشابه معاييرالبنية التحتية في مناطق التجارة الحرة التركية مع املناطق الحرة في الدول املتقدمة.
 )15إدارة سالسل اإلمداد

تقدم املناطق الحرة التركية فرص إدارة سالسل اإلمداد في تقديم املواد الوسيطة والخام ،وخاصة للشركات التي تعمل في الصناعة ألغراض التصدير.
وجديربالذكرأن النقاط الواردة اعاله توجز املزايا العامة للمناطق الحرة التركية .وقد يكون لكل منطقة حرة على حدة لوائح اقتصادية خاصة إضافية
تختلف عن املناطق األخرى في البلد ذاته.

 11.3مرافق  /خدمات التخزين المقدمة في الموانئ في تركيا
 11.3.1أنواع مرافق  /خدمات التخزين
تعاملت املوانئ التركية في عام  2014مع نحو 386مليون طن من البضائع 30 ،باملائة منها تحميل و 56باملائة تفريغ ،إلى جانب  16باملائة ألنشطة العبور37.

ً
مسحا على تصورات املسؤولين التنفيذيين في الشركات لجودة مرافق املوانئ في بالدهم .وحلت تركيا في املركز 59من بين ً 143
ميناء
وأجرى البنك الدولي
خضعت للتحليل إذ حصلت على درجة  =1( 4.4غيرمطور للغاية ،و =7مطور بشكل جيد وفعال بحسب املعاييرالدولية)38 .
وتقدم املوانئ التركية مختلف حلول التخزين فيما يتعلق بمعدات الشركات .ويلخص الجدول  14إمكانيات التخزين املقدمة في أهم املوانئ التركية39 .
الجدول  :14عروض التخزين المتاحة في أهم الموانئ التركية

المستودعات

مناطق التخزين
المفتوحة

الخزانات

مرافق أخرى
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مرسين
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أنطاليا
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الميناء

مرافق التخزين

إزمير

جولوك
اسكندرونة
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اسطنبول  -أمبارلي

ü
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ü

 37وزارة االقتصاد،
 38البنك الدولي،
 39الصفحات الرئيسية للموانئ ،مجمع اللوجستيات
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 11.3.2تكاليف التخزين
ً
ُ
ُ
تتاح العديد من خيارات حلول التخزين الفعالة من حيث التكلفة في املوانئ التركية .وتحدد التعريفات الجمركية املختلفة في كل ميناء اعتمادا على نوع
املنتج املقرر تخزينه وعدد أيام االنتظارفي املرفأ وعوامل أخرى .ويقدم الجدول  15تكاليف التخزين ملختلف البضائع في املوانئ التركية الرئيسية40 .
الجدول  :15تكاليف التخزين للبضائع في الموانئ التركية (بالدوالر األمريكي)2012 ،

ميناء اسطنبول -
أمبارلي

الحجم

تخزين جاف حجم  20قدم
تخزين جاف حجم  40قدم
تخزين جاف حجم  45قدم
تخزين مبرد  20قدم
تخزين مبرد  40قدم
مراقبة التبريد
الحموالت غيراملطابقة
للمقاييس من حيث العرض
أو االرتفاع  20قدم
الحموالت غيراملطابقة
للمقاييس من حيث العرض
أو االرتفاع  40قدم
الحموالت غيراملطابقة
للمقاييس من حيث العرض
أو االرتفاع
البضائع الخطرة 20
البضائع الخطرة 40
البضائع الخطرة

 13إلى 23
 23إلى 33
60
80
غيرمتوفر

 7إلى 18
 11إلى 27
 12.5إلى 30.5
33
55
20

 10إلى 15
 18إلى 23
غيرمتوفر
40
55
غيرمتوفر

 7إلى 12
 12إلى 18
30
50
غيرمتوفر
غيرمتوفر

60

غيرمتوفر

غيرمتوفر

غيرمتوفر

80

غيرمتوفر

غيرمتوفر

غيرمتوفر

غيرمتوفر

 +50%من سعرالخدمة

 +50%من سعرالخدمة

غيرمتوفر

35
40
غيرمتوفر

غيرمتوفر
غيرمتوفر
 +20%من سعرالخدمة

غيرمتوفر
غيرمتوفر
 +20%من سعرالخدمة
ذات تعريفة سفن البضائع
الجافة

 8.40إلى 14.40
 24.40إلى 21.60
غيرمتوفر

الحموالت املطابقة للمقاييس غيرمتوفر

 40سيجو الين ،وكالة دعم وترويج االستثمارفي تركيا،

36

ميناء مرسين

ميناء اسكندرونة

ميناء إزمير

غيرمتوفر

غيرمتوفر

 .12عملية االستيراد

 12.1نظرة شاملة على عملية االستيراد

ً
قدمت تركيا العديد من املبادرات لتسهيل العمليات التجارية وتتبع الوثائق .يوضح الشكل  27عملية االستيراد الشاملة إلى تركيا محددا الخطوات
ملزيد من املعلومات حول الوثائق الالزمة ً
(بناء على نوع املنتج) واالطالع على مثال على ذلك ،يرجى االطالع على الباب .14
والوثائق الالزمةٍ .
כ  
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شكل :27عملية االستيراد الشاملة إلى تركيا

ألغى نظام االستيراد التركي اإللزام الذي يق�ضي بحاجة كل مستورد إلى رخصة استيراد ووجوب حصوله على رخصة استيراد من بنك .وبصفته جهة
قانونية ،ال يحتاج املستورد سوى الرقم الضريبي الستيراد كافة املنتجات ،باستثناء املنتجات املحظورة التي ال يسمح باستيرادها سوى للمؤسسات
املخولة بذلك ،أو تلك التي تتطلب الحصول على موافقة من املديرية العامة لألمن .يرجى االطالع على امللحق  2الذي يسرد املنتجات التي يحظراستيرادها
إلى تركيا41 .
المرحلة األولى :إجراءات ما قبل االستيراد

ً
ُ
قبل شحن البضائع إلى وجهتها في تركيا ،يحتاج املصدر السعودي إلى إعداد عدة وثائق وإرسالها إلى املستورد في تركيا ليكون جاهزا .وتشمل تلك الوثائق
بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وشهادة املطابقة وشهادة املنشأ ً
بناء على نوع املنتج ونموذج إقرار القيمة ووثيقة التأمين وقائمة التعبئة وخطاب
تفويض (أو وكالة قانونية) .وتستلزم عمليات استيراد املواد الغذائية والسلع الزراعية وجود رخصة استيراد وشهادة الصحة النباتية42 .
المرحلة الثانية :وصول السفن

ً
فور دخول السفينة للميناء وبدء عملية تفريغ حمولتها من املنتجات ،يرسل وكيل الشحن إخطارا بوصول الشحنة إلى املستورد واملخلص الجمركي.
المرحلة الثالثة :جمع الوثائق وإعداد أمر التسليم

بعد استالم الوثائق املذكورة أعاله من املستورد ،يخاطب املخلص الجمركي وكيل الشحن لإلفراج عن أمرالتسليم .وقبل استخراج أمرالتسليم ،يحتاج
املخلص الجمركي لدفع الرسوم املتعلقة بالشحنة (بما في ذلك االيداع) ورسوم أمر التسليمُ .ويسلم إيصال البنك الخاص بالرسوم املحلية وايصال
سداد التأمين إلى وكيل الشحن ،باإلضافة إلى بوليصة (بوالص) الشحن املصدقة حسب األصول وتصديق الدمغة الضريبية والوكالة القانونية (خطاب
التفويض)43 .
 41التجارة العاملية; موقع بوينت تو بوينت; السياسات واملمارسات التجارية عبرالقياس
 42الحكومة االسترالية:
 43موقع شركة �سي جو الين  ،شركة �سي إم أيه �سي جي
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المرحلة الرابعة :التخليص الجمركي

ُيعد املخلص الجمركي نموذج ملخص إقرارجمركي إلكتروني ُيقدم فيما بعد باليد مع بوليصة الشحن والفاتورة األصلية وقائمة التعبئة وشهادة املطابقة
وخطاب التفويض إلى إدارة الجمارك .تعتمد الحاجة إلى تقديم أي شهادات إضافية على طبيعة البضائع املستوردة (ويقصد بذلك شهادة املنشأ وشهادة
الرقابة الخاصة باملنتجات الزراعية وغيرذلك).
وبعد تسليم الوثائق يقوم ضابط الجمارك بمراجعتها للتحقق من اكتمالها وصالحيتها .ويتم اجراء الفحص باألشعة السينية بصورة يدوية أو إلكترونية
ً
بناء على طبيعة املنتج أو يتم إرسال عينات إلى السلطة املختصة.
ويجدربنا إضافة أنه قد تم تأسيس مكاتب جمارك متخصصة في مناطق محددة .وهناك بعض البضائع التي ال يمكن استيرادها إال من خالل هذه املكاتب.
وقد ُ
استحدث هذا النظام لزيادة فعالية ضبط الجمارك فيما يتعلق بالتقييم والتعريفة الجمركية والتوحيد القيا�سي44 .
تم إدراج املزيد من املعلومات املفصلة حول إجراءات ومتطلبات الجمارك التركية في الفصل .12.2

المرحلة الخامسة :الدفع

ً
إلكترونيا لدفع الرسوم الجمركية َّ
املطبقة إلى جانب الرسوم
إذا تم إجراء عمليات الفحص والتدقيق دون وجود أي تحفظاتُ ،يبلغ املخلص الجمركي
ُ
األخرى 45 .وبعد إجراء عملية الدفع ،ت ِعد إدارة الجمارك نموذج اإلقرار الجمركي النهائي وايصال الدفع الصادر عن مكتب الجمارك ليتم تسليمها إلى
املخلص الجمركي لالستمرار في عملية االستيراد 46 .وفي نفس الوقتُ ،يسجل املخلص الجمركي شركة النقل (معلومات السائق وما إلى ذلك) في مكتب
الجمارك لتحديد موعد استالم البضائع ونقلها.
المرحلة السادسة :ساحة التسليم

َّ
املصرح عنها في ساحة التسليم الخاصة بالجمارك حتى قيام املخلص الجمركي أو املستورد بأي خطوات
بعد انهاء إجراءات الجمارك ،تخزن البضائع
أخرى.

المرحلة السابعة :الخدمات اللوجستية والنقل

ّ
َّ
املصرح عنها من ساحة التسليم وتوصيلها إلى الوجهة النهائية .وبالتالي ،يقدم للسائق
يوكل املستورد أو املخلص الجمركي شركة النقل الستالم البضائع
ِ
نسخة من إيصال الدفع الصادرعن مكتب الجمارك ونموذج اإلقرارالجمركي النهائي للدخول إلى امليناء واملناطق املحظورة.

 12.2عملية التخليص الجمركي
تخضع كافة البضائع املستوردة إلى تركيا إلى رقابة الجمارك من نقطة دخولها وحتى تحديد حالتها الجمركية 47 .وكما تبين في شرح عملية االستيراد
الشاملة ،هناك بضائع محددة ال يمكن استيرادها سوى من خالل مكاتب جمارك متخصصة (يرجى االطالع على امللحق .)3
ال يجوز استيراد البضائع املذكورة من خالل مديريات أخرى إال بموجب ظروف خاصة على النحو املحدد في التشريعات الخاصة بالجمارك 48 .يوضح
الشكل  28اإلجراءات الجمركية في تركيا .يرجى االطالع على امللحق  2ملعرفة قائمة املنتجات املحظور استيرادها إلى تركيا واالطالع على امللحق  3ملعرفة
املنتجات التي يحظرتصديرها خارج اململكة العربية السعودية49 .
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 44منظمة التجارة العاملية
 45الجمهورية التركية – مكتب وكيل مصلحة الجمارك
 46قانون الجمارك
 47قانون الجمارك
 48منظمة التجارة العاملية
 49مصلحة الجمارك السعودية ؛ السياسات واملمارسات التجارية عبرالقياس
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شكل  :٢٨شكل توضيحي إلجراءات الجمارك

المرحلة األولى :تقديم الوثائق

ً
يعد املخلص الجمركي ملخص اإلقرار الجمركي إلكترونيا عبر شبكة اإلنترنت باستخدام برنامج ( .)BILGEويمكن تنفيذ ذلك من خالل األكشاك (غرف
الكمبيوتر) املتوفرة في مديريات الجمارك (يرجى االطالع على امللحق  4عبر شبكة االنترنت أو عن طريق مكاتب التجار من خالل رسائل تبادل البيانات
الرقمية .)EDI(50
يجب تقديم ملخص اإلقرارالجمركي إلى إدارة الجمارك عن طريق املخلص الجمركي إلى جانب بوليصة الشحن والفاتورة األصلية وشهادة املطابقة وقائمة
التعبئة وخطاب التفويض بنهاية يوم العمل الذي يلي وصول البضائع إلى مصلحة الجمارك 51 .وإذا رغب املستورد في االستفادة من التعريفة الجمركية
ً
التفضيلية فعليه أن ُيرفق اإلقرار الضريبي املقدم إلدارة الجمارك بوثيقة مراجعة أو شهادة منشأ أو أي وثائق أخرى مطلوبة طبقا لألحكام الخاصة
بنموذج اإلقرارالضريبي الخاص باملنتجات الزراعية املجهزة 52 .للحصول على مزيد من املعلومات حول الوثائق الخاصة املطلوبة ً
بناء على طبيعة املنتج،
يرجى االطالع على الفصل .14
المرحلة الثانية :مراجعة الوثائق

بعد تقديم الوثائق إلدارة الجمارك ،يقوم ضابط الجمارك بمراجعتها للتحقق من اكتمال محتوياتها وصالحيتها .وخالل مدة الفحص الجمركي ،تخزن
البضائع في موقع مخصص لذلك الغرض.
المرحلة الثالثة :الفحص

تحتسب الرسوم الجمركية املحددة بمساعدة نظام إدارة الجمارك املحوسب ( )CCMSويتلقى املخلص الجمركي رسالة نصية قصيرة (تشمل رقم
التسجيل) حول نتائج تحليل املخاطرالخاص بالبضائعُ .وتصنف املستوردات ً
بناء على نتائج تحليل املخاطروطبيعة البضائع إلى قنوات تخليص جمركي
مختلفة( .يرجى االطالع على الجدول 53 .)16
جدول  :61قنوات التخليص الجمركي المختلفة

قنوات التخليص الجمركي

أحمر
أصفر
أزرق
أخضر
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50
51
52
53

الوثائق

الفحص املادي (العينات أو الفحص اليدوي أو الفحص باألشعة السينية)
فحص الوثائق
البضائع خاضعة لضوابط ما قبل اإلفراج
اإلفراج الفوري

تقريرالوصول إلى األسواق األجنبية لجمهورية التركية – مكتب وكيل مصلحة الجمارك
نشرات األعمال الدولية ملف الدولة
ملف الدولة
شبكة آفاق متوسطة

ُ
خطر مكتب الجمارك املخلص الجمركي بذلك .وإذا قرر املستورد عدم االستمرار في التخليص
في حال إخفاق البضائع في اجتياز أي اختبار أو فحص ،ي ِ
الجمركي ،فيكون أمامه خيارين وهو إما ارسال البضائع للحجز أو إعادة تصديرها 54 .وقد حددت وزارة الجمارك التركية وهيئة التجارة أن يستغرق
التخليص الجمركي بوجه عام  24ساعة كحد أق�صى (إذا كانت كافة الوثائق جاهزة) بغض النظرعن وسيلة النقل.
المرحلة الرابعة :دفع الرسوم الجمركية والرسوم األخرى

ً
بعد إجراء الفحص دون إبداء أي تحفظاتُ ،يخطر املخلص الجمركي إلكترونيا (أو من خالل رسالة نصية) لسداد الرسوم الجمركية املطبقة والرسوم
األخرى .ويمكن إجراء عملية الدفع عن طريق الخدمات املصرفية عبرشبكة االنترنت أو في مكتب الجمارك.

المرحلة الخامسة :استالم نموذج اإلقرار النهائي

بعد نجاح عملية الدفعُ ،يعد مكتب الجمارك إيصال مكتب الجمارك واإلقرارالضريبي النهائي لالستيراد ويسلمه للمخلص الجمركي  /املستورد بما يفيد
انتهاء العملية وأن البضائع جاهزة ملباشرة اإلجراءات األخرى 55 .وفي نفس الوقتُ ،يسجل املخلص الجمركي شركة النقل البري الداخلي لدى مكتب
الجمارك (معلومات السائق وما إلى ذلك) لتسليم البضائع ونقلها.

ً
معلومات مهمة يجب مالحظتها :يجب تخليص البضائع التي تصل عن طريق البر أو السكك الحديدية أو النقل الجوي خالل  20يوما .أما البضائع
ً
التي تصل عن طريق البحر فيجب تخليصها خالل  45يوما من تاريخ إعداد ملخص اإلقرار .وفيما يتعلق برسوم االستيراد ،فيتعين دفعها أو ضمانها
ّ
عند التخليص الجمركي .وإذا لم يدفع املستورد التركي قيمة البضائع
للمصدر قبل بدء عملية التخليص الجمركي ،تفرض مصلحة الضرائب التركية
ِ
ً
ضريبة إضافية غير قابلة لالسترداد .وتزيد قيمة التكلفة والتأمين والشحن بنسبة  3%وتحتسب بناء على القيمة اإلجمالية بعد ذلك الرسوم الضريبية
والضرائب األخرى56 .

 12.3اإلطار الزمني والتكلفة لعملية االستيراد الشاملة
ُ
ً
أجرت مجموعة البنك الدولي استطالعا لتحديد اإلطار الزمني والتكلفة املتعلقة بالعملية اللوجستية الستيراد البضائع .وأدرجت مراحل االستيراد
املحددة واإلطارالزمني والتكلفة املتعلقة بها لشحنة البضائع القياسية في الجدول 57 .17
جدول  :17اإلطار الزمني والتكلفة لكل مرحلة من مراحل عملية االستيراد – النقل البحري

المدة
(باأليام)

مراحل االستيراد

التخليص الجمركي والفحص
إعداد الوثائق
النقل البري الداخلي واملناولة
املناولة في املوانئ والصاالت
اإلجمالي

40

54
55
56
57

قانون الجمارك
املفوضية األوربية
موقع شركة بوينت تو بوينت
البنك الدولي

2
8
1
3
14

التكلفة
(بالدوالر األمريكي)

200
280
400
355
1,235

 .13وثائق االستيراد الرئيسية

 13.1جدول ملخص ألهم وثائق االستيراد
كما هو محدد في عملية االستيراد الشاملة ،هناك العديد من الوثائق الالزمة خالل عملية االستيراد ،والعديد من تلك الوثائق تعتبر وثائق إلزامية ،مثل
بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وغير ذلك .وهناك شهادات خاصة مثل شهادة الصحة وشهادة الصحة النباتية الالزمة الستيراد منتجات محددة.
يوضح الجدول  18وثائق االستيراد الرئيسية مع معلومات حول املالك وجهة اإلصداروالجهة أو املؤسسة التي يتعين تقديمها لها.
جدول  :18وثائق االستيراد الرئيسية

م

1
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الوثيقة

المالك

جهة
اإلصدار

جهة
التقديم

1
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الشحن*
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التجارية*
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قائمة التعبئة*

4
5
6

شهادة املنشأ
شهادة املطابقة
أمرالتسليم*

7

وثيقة التأمين*

8
9
10
11

خطاب
التفويض*
إثبات الدفع*
شهادة رقابة
الصحة
شهادة املنظمة
البحرية الدولية

ُ
املصدر
ُ
املصدر
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املصدر
املستورد
ُ
املصدر/
املستورد
املخلص
الجمركي
املستورد

البنك

ُ
املصدر

-

الجمارك

املستورد

الشاحن

الجمارك

12

شهادة الصحة
النباتية

املستورد

13

رخصة
االستيراد

املستورد

املستورد

وزارة الزراعة
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القروية
وزارة الصناعة
والتجارة
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مالحظة 1- :مواد البناء 2- ،المنتجات الغذائية 3- ،المعدات الثقيلة واإللكترونيات 4- ،الكيماويات والبوليمرات 5- ،المستحضرات الصيدالنية 6- ،السلع المعمرة 7- ،المنسوجات،
 8المعادن الثمينة 9- ،منتجات التعبئة والتغليف*  -وثائق إلزامية الستيراد البضائع إلى تركيا

 13.2معلومات وثائق االستيراد المفصلة
 13.2.1وثائق االستيراد اإللزامية
بوليصة الشحن

يصدر الناقل بوليصة الشحن لنقل البضائع عن طريق البحر كإقرار باستالم بضائع محددة على سطح املركب كشحنة نقل إلى املكان املحدد للتسليم.
ُ
وتعد بوليصة الشحن وثيقة ملكية وتكون بمثابة إيصال للبضائع 58 .وتعتبر النسخة األصلية لبوليصة الشحن وثيقة قابلة للتداول ،ويعني ذلك أن من
يحمل النسخة األصلية لبوليصة الشحن تعود له ملكية البضائع .ويتعين تقديم بوليصة الشحن األصلية من ثالث نسخ ،وترفق ثالث نسخ أخرى مع
ً
تماما لتلك املقدمة مع وثائق الشحن األخرى ،على سبيل املثال ،الفاتورة التجارية59 .
التفاصيل املطابقة
 58موقع شركة بوينت تو بوينت
جلوبال نيجوشييتور
 59شركة اركاس الين
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شكل  :29بوليصة الشحن

الفاتورة التجارية

تحتوي الفاتورة التجارية على وصف كامل للبضائع وكافة شروط الدفع الالزمة ويجب توفيرثالث نسخ منها مع تصديق النسخة األصلية من قبل السفارة
ُ
أو القنصلية التركية وتوقيعها من قبل املصدر .ترفق البضائع بنسخة واحدة على األقل من الفاتورة في أي وقت ،وترسل الفاتورة األصلية إلى املستورد
من خالل البنك املراسل .ويقراملستورد أمام السلطات الضريبية باملبلغ الذي سيدفع لهم ووسائل الدفع املتفق عليها باإلضافة إلى الفاتورة األصلية60 .

شكل  :30الفاتورة التجارية
 60جلوبال نيجوشييتور االعتماد املستندي
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قائمة التعبئة

تقدم قائمة التعبئة معلومات مفصلة حول الشحنة .وتحتوي قائمة التعبئة الدولية على تفاصيل حول البائع واملشتري والشاحن ورقم الفاتورة وتاريخ
الشحنة ووسيلة النقل والناقل وتفنيد الكمية والوصف ونوع الطرد ،على سبيل املثال صندوق أو قفص أو أسطوانة أو علبة ،وكمية الطرود وصافي
إجمالي الوزن والوزن الكلي (بالكيلوجرام) وعالمات الطرد ومقاساته .وال تفصح قائمة التعبئة عن أي معلومات مالية بشأن الشحنة .وبإضافة تفاصيل
الوزن ،يمكن استخدام قائمة التعبئة كقائمة للوزن أوشهادة للوزن .يتوجب توفيرثالث نسخ من قائمة التعبئة خالل عملية االستيراد إلى تركيا .وتحتوي
قائمة الوزن على املعلومات التالية حول الطرد61 :
• صافي وزن الشحنة
• إجمالي وزن الشحنة
• وزن كل طرد (مثل منصات التحميل «البالتات»/الصناديق/األقفاص/األسطوانات وغيرذلك)

شكل  :31قائمة التعبئة

وثيقة التأمين

تحمي وثيقة التأمين املصدرأواملستورد في حال فقدان البضائع أوتعرضها للضرر .وتشيرشهادة تأمين الشحنة إلى نوع غطاء التأمين املفروض على شحنة
ُ
معينة وقيمته .وتشمل اسم شركة التأمين وشروط غطاء التأمين .وتطلب النسخة األصلية من شهادة تأمين الشحنة حال رفع دعوى قضائية .وتشمل
الوثائق الالزمة لدعم دعوى التأمين وثيقة أو شهادة التأمين وبوليصة الشحن والفاتورة وقائمة التعبئة وتقريراملسح62 .

شكل  :32وثيقة التأمين

 61االعتماد املستندي
 62جلوبال نيجوشييتور
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خطاب التفويض

ً
ُ
خطاب التفويض (ويعرف أيضا بالوكالة القانونية) هونموذج لبطاقة هوية املخلص الجمركي الذي يتقدم بطلب لإلفراج عن بوليصة الشحن ،حيث تعد
الشركة املستوردة الخطاب ملنح املخلص الجمركي الحق في مباشرة اإلجراءات بالنيابة عنها63 .

شكل  :33خطاب التفويض

 13.2.2الوثائق اإلضافية بناء على نوع المنتج
شهادة المنشأ
إن شهادة املنشأ هي وثيقة تجارية تصادق على أن البضائع في شحنة معينة قد تم الحصول عليها أو إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها بالكامل في بلد معين64

ويطلب من املصدر السعودي الحصول على شهادة مصدقة من نسختين تعدها غرفة التجارة في البلد املصدر .وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين أن تصادق
السفارة أو القنصلية التركية في البلد املصدرعلى تلك الوثيقة .ويتعين تقديم نسخة من الوثيقة إلى السلطات الجمركية وقت اجراء عملية التصدير65 .

شكل  :34شهادة المنشأ

 63شركة إم إس س-
 64غرفة التجارة العاملية
 65صفحة التعليم اإللكتروني في موقع داجانج نت
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شهادة المطابقة

يتعين على املصدرين البائعين لبضائع مثل مواد البناء واملعدات واآلليات الثقيلة واملواد الكيماوية والبوليمرات واملنسوجات والسلع االستهالكية املعمرة
َ
ً
إلى السوق التركية تقديم شهادة مطابقة مصدقة (وتعرف أيضا بشهادة االمتثال) .وتحلل جهات تقييم املطابقة أو الجهات املخطرة مطابقة املنتج للوائح
ً
مطابقا66 .
الفنية أو املعاييراالختيارية وتمنحها درجة (املطابقة األوربية) إذا كان املنتج

شكل  :35شهادة المطابقة

شهادة الرقابة الصحية

ً
تصدرشهادة الصحة ملدة تتراوح ما بين  6إلى  12شهرا ،ومن الضروري تقديمها إلى مديرية الجمارك خالل مرحلة االستيراد .والغرض من شهادة الصحة
هو حماية صحة اإلنسان وسالمته وإبقاء التجارة الدولية تحت السيطرة .وتقدم تلك الشهادة من املصدر إلى السلطات املعنية في البلد املنتج لبعض
املنتجات مثل املواد الغذائية والكيماويات والبوليمرات واملستحضرات الصيدالنية67 .
شهادة المنظمة البحرية الدولية

تستخدم شهادة املنظمة البحرية الدولية لوصف املواد الخطرة املتواجدة في الحاوية أو التي تشحن على متن السفينة .إن نموذج إقرار شركات الشحن
ً
التابعة للمنظمة البحرية الدولية إلزامي لشحنات املواد الخطرة عبر البحر طبقا للوائح املنظمة البحرية الدولية .ويتعين على الشاحن اإلقرار بدقة
ً
املحتوى وتقديم املعلومات الكافية مثل تسمية الشحنة وتصنيفها وتعبئتها وتعليمها وتوسيمها بصورة مناسبة وأنها في وضع جيد للنقل طبقا للقواعد
النافذة68 .

شكل  :36شهادة المنظمة البحرية الدولية

 66الجمهورية التركية – وزارة الصحة | موقع
 67منظمة التجارة العاملية
 68موقع كيه كيه فرايت| موقع شيبينج أند فرايت ريسورس
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شهادة الصحة النباتية

تطلب شهادة الصحة النباتية الستيراد العديد من املنتجات الغذائية والزراعية .وتستخرج تلك الشهادات من وزارة الزراعة والشؤون القروية.
واملنتجات التي تتطلب شهادة الصحة النباتية هي:
•
•
•

املنتجات الزراعية غيراملعالجة مثل القطن والبذور الزيتية والحبوب
املكسرات وحبوب الحلويات واملنتجات الخشبية
الزيوت النباتية لبيان استيفاء املنتج ملتطلبات الصحة العاملية69 .

شكل  :37شهادة الصحة النباتية

 69وزارة األغذية والزراعة واملاشية وزارة الزراعة في الواليات املتحدة األمريكية
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 .14الهيئات الحكومية الرئيسية المرتبطة باالستيراد
 14.1جدول ملخص حول الهيئات الحكومية الرئيسية المرتبطة باالستيراد.
يعرض الشكل  19الهيئات الحكومة الرئيسية والدور املسند إليها في عملية االستيراد باإلضافة إلى بيانات التواصل الرئيسية70 .
جدول  :19الهيئات الحكومية الرئيسية التركية فيما يتعلق بعملية االستيراد

الجهات الحكومية
الرئيسية

الدور

• مسؤولة عن الشؤون املتعلقة بالجمارك والتجارة في تركيا
وزارة الجمارك والتجارة
ّ
ّ
التركية للطاقة الذرية) • ضمان أمن املر�ضى وسالمتهم من اآلثارالضارة املحتملة للنشاط
(الوكالة
اإلشعاعي
()TAEK
• تضمن سالمة وإمتثال املنتجات التي يتعرضن للتجارة الخارجية مع
وزارة االقتصاد
اللوائح واملعاييراملفروضة عليها
• تقوم وزارة الزراعة والشؤون القروية بإعداد اللوائح الخاصة باملنتجات
وزارة الزراعة والشؤون
الغذائية والزراعية ونشرها.
القروية ()MARA
املديرية العامة لألمن في وزارة
• ضمان األمن الوطني والسالمة العامة
الداخلية
املديرية العامة للطيران املدني
• منع استخدام البضائع املستوردة في مجاالت غيرالطيران املدني.
في وزارة النقل
• تنظيم أسواء الكهرباء والغازالطبيعي واملشتقات النفطية وغازالبترول
هيئة تنظيم سوق الطاقة
املسال
()EMRA
• صياغة معاييراألداء وقوانين خدمة العمالء والتوزيع وتعديلها واإلشراف
على تطبيقها وتدقيقها
املديرية العامة لخدمة
• إعداد اللوائح واملعاييرالقياسية للتجارة الخارجية
الدراسة العالجية في وزارة
الصحة
• إعداد اللوائح واملعاييرالقياسية للتجارة الخارجية
مكتب وكيل وزارة التجارة
• توفيرالشفافية في عمليات التنفيذ
األجنبية
• تنظيم إنتاج التبغ واإلشراف عليه
• منح التصاريح املطلوبة الستيراد بذور التبغ وتجارة التبغ وبيع منتجات
هيئة التبغ والكحوليات
التبغ وشرائها من قبل املشترين من العامة
• مراقبة مستودعات ومخازن التبغ ومنح التصاريح الالزمة ملستودعات
التبغ
• جمع بيانات حول املواد الكيميائية املوردة بالسوق
• أداء مهام تقييم املخاطر
وزارة البيئة والغابات
• تحديد التصنيف وقواعد التعبئة والتغليف والتوسيم
• ضمان إعداد صحائف بيانات السالمة

 70نشرة األعمال الدولية
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الموقع اإللكتروني

www.gtb.gov.tr/
www.taek.gov.tr/en/home.html
www.economy.gov.tr
www.tarim.gov.tr
www.mia.gov.tr
www.ubak.gov.tr

www.emra.org.tr

www.saglik.gov.tr
www.dtm.gov.tr

www.tapdk.gov.tr

www.ormansu.gov.tr

 14.2جدول ملخص للهيئات الحكومية المشاركة في صناعات محددة
تستهدفها المملكة العربية السعودية
يسرد الشكل  20الهيئات الحكومية التركية الرئيسية املشاركة في عملية االستيراد وبخاصة تلك املتعلقة بالصناعات الرئيسية باململكة العربية
السعودية ،مع بيان الدور املسند لها وبيانات التواصل الرئيسية71 .
جدول  :20الهيئات الحكومية الرئيسية التركية فيما يتعلق بالصناعات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية

الهيئة الحكومية

مكتب وكيل وزارة التجارة
الخارجية

وزارة البيئة والغابات

وزارة الزراعة والشؤون
القروية ()MARA
وزارة االقتصاد

وزارة الصحة

وزارة الهندسة العامة التركية

الصناعة  /المنتج

• إعداد اللوائح واملعاييرالقياسية للتجارة
مواد البناء واملنسوجات الخارجية
• توفيرالشفافية في عمليات التنفيذ
• جمع بيانات حول املواد الكيميائية املوردة
بالسوق
• أداء مهام تقييم املخاطر
الكيماويات والبوليمرات
• تحديد التصنيف وقواعد التعبئة والتغليف
والتوسيم
• ضمان إعداد صحائف بيانات السالمة
• تنظم استيراد املنتجات الغذائية واملنتجات
املنتجات الغذائية
املتعلقة بالغذاء
والتعبئة والتغليف
السلع املعمرة واآلليات
• ضمان سالمة وإمتثال املنتجات التي يتعرضن
الثقيلة واألجهزة
للتجارة الخارجية مع اللوائح واملعاييراملفروضة
الكهربائية
• تنفيذ األنشطة املتعلقة بما تعرضه السوق
املستحضرات
من منتجات إبادة العضويات الحية واملنظفات
الصيدالنية
وتقديم خدمات حماية الصحة العامة ،باإلضافة
إلى الخدمات القائمة على املختبرات
• تنظيم التعامالت املتعلقة باملعادن واألحجار
واملواد الثمينة وإصدارالتصاريح لعمليات
املعادن الثمينة
االستيراد عن طريق التنازل بموجب تحصيل
األقساط وعمليات االستيراد والتصديروعمليات
االستيراد والتصديرذات الطبيعة الخاصة

 71ديلويت املفوضية األوروبية األمم املتحدة موقع تريد تركيا
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الوظيفة  /الدور

الموقع اإللكتروني

www.dtm.gov.tr

www.ormansu.gov.tr

www.tarim.gov.tr
www.economy.gov.tr

www.saglik.gov.tr/

http://www.treasury.gov.tr/en-US/
Pages/The-Undersecretary

 .15عملية االستيراد

ً
 15.1هيئات المعايير وفقا للصناعات
يجب الحصول على العديد من الشهادات من الوزارات ومؤسسات التقييس الستيراد البضائع إلى تركيا .ويشمل الجدول  21أدناه هيئات التقييس
والوزارات الرئيسية للواردات في تركيا.
الجدول  :21الهيئات الرئيسية للمعايير

#

الهيئات الرئيسية
للتقييس

1

املعهد التركي للمعايير
وزارة الزراعة والشؤون
الريفية التركية

3

وزارة الصحة التركية

2

1

2

3

4

ü

ü

ü

ü

5

6

7

ü

ü

8

9

الموقع اإللكتروني

ü

https://www.tse.org.tr
http://www.tarim.gov.tr

ü

ü

www.saglik.gov.tr

ملحوظة 1- :مواد البناء 2- ،المنتجات الغذائية 3- ،اآلالت الثقيلة واإللكترونيات 4- ،الكيماويات والبوليمرات 5- ،المستحضرات الدوائية 6- ،السلع المعمرة 7- ،المنسوجات،
 8-المعادن النفيسة 9- ،التغليف

 15.2المعهد التركي للمعايير
املعهد التركي للمعايير هو الهيئة الوطنية للتقييس في تركيا ،ويعمل في مجموعة متنوعة من مجاالت البنية األساسية للجودة بما فيها التقييس وعلم
ً
القياس وتقييم االمتثال واملراقبة والفحص .فوفقا للجريدة الرسمية التركية لتقييس التجارة الخارجية عدد رقم  ،1/2005يجب الحصول على شهادات
لالستيراد من املعهد التركي للمعايير الذي يجري عمليات فحص فنية على املنتجات املستوردة لضمان جودتها .ويضطلع املعهد بمسؤولية التحقق من
عالمة املطابقة األوروبية (املعادلة لشهادة املطابقة) وهي رمزاالتحاد األوروبي للمطابقة فيما يتعلق باملعاييرالدولية املنسقة التي توضح أن املنتج صحي
وآمن لألغراض التي تتعلق بالبشروالحيوانات األليفة والبيئة  72 .وتصادق عالمة املطابقة األوروبية (�سي إي) على املنتجات الجديدة التي يجري تصنيعها
في الدول األعضاء أو دول العالم الثالث واملنتجات املستعملة املستوردة من دول العالم الثالث واملنتجات التي خضعت لتغييركبير.

 72املعهد التركي للمعايير،
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 15.2.1عملية منح عالمة المطابقة األوروبية
כ  

    א אא אא

1

2

3

אא אא

 אא

 אאא

4
אא א אא אא/
א  אא
=    א א  

الشكل  :38عملية منح عالمة المطابقة األوروبية

المرحلة األولى:

يجب أن يحدد املستورد إذا ما كانت التوجيهات تنطبق على منتجه وإلى أي حد يتطابق مع املتطلبات األساسية للتصميم والتصنيع .لذا ُيرجى الرجوع إلى
دليل توجيهات املنهج الجديد للمفوضية األوروبية على الرابط  http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.aspلتحديد املنتج الذي
يلزم له الحصول على عالمة املطابقة األوروبية /شهادة املطابقة73 .
المرحلة الثانية:

يجب ملء نموذج الطلب وتقديمه إلى الجهة املخولة بتقييم االمتثال إلى جانب املستندات الالزمة املذكورة في التوجيه لنوع املنتجات املعين لتقديم دليل
على االلتزام باملتطلبات األساسية ألغراض املطابقة ُ 74 .ويرجى زيارة الصفحة الرئيسية املذكورة أدناه للحصول على نموذج الطلب عبر اإلنترنت واملزيد
من املعلومات بشأن املستندات املطلوبة:
http://tse.org.tr/en/icerikdetay/8661131//ce-isareti.aspx
المرحلة الثالثة:

ً
ً
تتحقق جهة تقييم االمتثال بدقة من املستندات املقدمة ،وتختار مفهوما معياريا للتقييم عن طريق أخذ خصائص املنتج ومستوى تعرضها للمخاطر في
االعتبار ،ومن ثم ُ
ستفحص املنتجات في حال تلبية املتطلبات املحددة املتعلقة باملنتج أو العملية أو الخدمة أو النظام أو الشخص أو الجهة .وستطلب
اللجنة أي معلومات إضافية لضمان مطابقة املنتج75 .
المرحلة الرابعة:

ُ
تصادق جهة تقييم االمتثال على مطابقة املنتج عندما يجتاز املنتج إجراءات التقييم بنجاح .ويمكن للمستورد واملصنع اإلعالن عن املطابقة للتوجيه
بأنفسهم بعد استالم شهادة املطابقة األوروبية عن طريق تثبيت عالمة املطابقة األوروبية على املنتج .ويجب أخذ لوائح معينة في االعتبار لتثبيت عالمة
املطابقة األوروبية على املنتج ،التي يمكن البحث عنها على الرابط الوارد أدناه 76
(https://www.tse.org.tr/en/icerikdetay/8661131//ce-marking.aspx).
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 73املفوضية األوروبية ،املنهج الجديد والتقييس األوروبي ؛ املعهد التركي للمعايير
 74املفوضية األوروبية،
 75املعهد التركي للمعايير
 76املعهد التركي للمعايير

 15.2.2المستندات األساسية الالزمة
تشمل املستندات األساسية الالزمة للحصول على عالمة املطابقة األوروبية /شهادة املطابقة ما يلي : 77
• طلب إعالن املطابقة
• وصف األجهزة ،وعادة ما يصاحبه رسم بياني
• مخططات الدوائرالكهربائية وتوصيالت األسالك
• رسم الترتيب العام
• قائمة املعاييراملطبقة
• وصف فلسفة /منطق التحكم
• أوراق البيانات للتركيبات الفرعية الهامة
• قائمة األجزاء
• نسخ من أي عالمات وبطاقات تعريفية
• نسخة من اإلرشادات (املستخدم ،والصيانة ،والتركيب)
• تقاريراالختبار
• إجراءات مراقبة الجودة واختبارالجاهزية
• نتائج التقييم أو االختبار
• إجرءات مراقبة إنتاج املصنع املوثقة
• مستندات فنية محددة عند االقتضاء

 15.3وزارة الزراعة والشؤون الريفية ووزارة الصحة
يلزم تقديم شهادة مراقبة لغالبية الواردات الغذائية وغير الغذائية والتي تعتبر في جوهرها رخصة استيراد .وتضطلع وزارة الزراعة والشؤون الريفية
التركية باالشتراك مع وكالة وزارة التجارة الخارجية بمسؤولية سالمة املنتجات الغذائية املستوردة واملحلية عن طريق التفتيش والحجر الصحي.
ً
وتضطلع وزارة الزراعة والشؤون الريفية التركية كذلك بمسؤولية أيضا عن اعتماد شهادات املراقبة املتعلقة باألغذية .وتتعامل وزارة الصحة التركية
ُ
مع جميع شهادات املراقبة املطلوبة للواردات غير الغذائية مثل املستحضرات الدوائية واملنتجات الكيماوية .وتطبق إجراءات العملية ذاتها على كل من
ُ
شهادات املراقبة املتعلقة باألغذية أو غيرها وال تختلف إال في الوزارة التي تقدم لها الطلبات . 78
 15.3.1عملية الحصول على شهادة المراقبة
כ  

    א אא אא

1

2

3

אא אא

 אא

 אאא

4
אא א אא אא/
א  אא
=    א א  

الشكل  :39عملية الحصول على شهادة المراقبة
 77املفوضية األوروبية ، ،املطابقة؛
 78وزارة شؤون االتحاد األوروبي التركية،
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الخطوة األولى:

ً
ُ
ُيقدم نموذج طلب شهادة املراقبة باإلضافة إلى املستندات املطلوبة للوزارة املخولة 79 .وقد تطلب عينات استنادا إلى املعاييرالتركية ذات الصلة للمنتج
الغذائي أو غيرالغذائي املزمع استيراده أو الذي تحدده وكالة وزارة التجارة الخارجية80 .

الخطوة الثانية:

تتحقق الوزارة املخولة من صحة املستندات املقدمة وتفحصها للتأكد من ملء وصحة املعلومات املذكورة ،وامتثالها للوائح املعمول بها.
الخطوة الثالثة:

ُ
ُ
تحلل عينات البضائع الخاضعة للتفتيش وتفحص للتأكد من مطابقتها للقرارواملعاييرذات الصلة.

الخطوة الرابعة:

ُ
تعتمد الوزارة املخولة شهادة املراقبة عند تطابق الواردات الغذائية وغيرالغذائية مع املتطلبات التي يحددها القانون ،وتسلم نسخ إلى املستورد واملصدر
ً
بصالحية ملدة  12شهرا.

 15.3.2المستندات األساسية الالزمة
تشمل املستندات األساسية الالزمة للحصول على شهادة املراقبة ما يلي:
• نموذج شهادة مراقبة مستوفي البيانات
• فاتورة تجارية /شكلية
• شهادة صحية بيطرية للعينة
• مستند بلد املنشأ
• قائمة املكونات الغذائية
• مستند مواصفات للمكمالت الغذائية ،واألغذية ذات األغراض الغذائية الخاصة ،وللمنتجات واألغذية التي ال توجد تشريعات وطنية بشأنها.
• بطاقة تعريفية /مشروع بطاقة تعريفية

 .16لوائح التغليف ووضع البطاقة التعريفية في تركيا
 16.1مواد البناء
 16.1.1الجهة الرقابية المحددة /القانون المنظم
الجهة الرقابية على قطاع مواد البناء هي وكالة وزارة التجارة الخارجية في تركيا التي تتواصل على نحو مباشرمع وزارة االقتصاد.
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن الجهات الرقابية،
http://www.economy.gov.tr/portal/faces/home?locale=en
 16.1.2لوائح التغليف ووضع البطاقة التعريفية
ً
قانونا ولوائح بعنوان «الئحة عالمة املطابقة األوروبية» التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ في 81 .2012
وضعت وزارة االقتصاد
وتقدم الالئحة املعلومات التالية:

 .1الهدف والنطاق واألساس القانوني والتعريفات
 .2التزامات األطراف
 .3إجراءات تقييم االمتثال وتثبيت عالمة املطابقة األوروبية على املنتج واستخدامات املنتج وإعالن املفوضية األوروبية للمطابقة
 .4أحكام متنوعة واألحكام الختامية
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد الستعراض القانون واللوائح،
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_en/Legislation/Product%20
Safety%20and%20Technical%20Regulation/ekler/5-Regulation_CE_Marking.pdf?lve
 79تقاريرتسوية النزاعات،
 80منظمة التجارة العاملية،
 81وزارة االقتصاد،
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 16.2المنتجات الغذائية
 16.2.1الجهة الرقابية المحددة /القانون المنظم
ً
الجهات الرقابية على قطاع األغذية هي وزارة الغذاء والزراعة واملاشية فضال عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في تركيا.
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن الجهات الرقابية،
http://www.economy.gov.tr/portal/faces/home?locale=en
 16.2.2لوائح التغليف ووضع البطاقة التعريفية
ً
بناء على الئحة الدستور الغذائي التركي التي وضعتها وزارة الزراعة والشؤون الريفية (املعلنة في الجريدة الرسمية ،ومؤرخة  2011/12/29ونسخة ثالثة
ُ
برقم  ،)28157تقدم املعلومات التالية : 82
 .1الهدف والنطاق واألساس القانوني والتعريفات
 .2قائمة باإلضافات الغذائية املسموحة
 .3استخدام اإلضافات في األغذية
 .4وضع البطاقة التعريفية
 .5أحكام متنوعة واألحكام الختامية
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد الستعراض القانون واللوائح،
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kat

 16.3اآلالت الثقيلة واإللكترونيات والسلع المعمرة
 16.3.1الجهة الرقابية المحددة /القانون المنظم
الجهة الرقابية لقطاع اآلالت الثقيلة واإللكترونيات والسلع املعمرة هي وزارة االقتصاد في تركيا.
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن الجهات الرقابية،
http://www.ekonomi.gov.tr
 16.3.2لوائح التغليف ووضع البطاقة التعريفية
ً
ُ
وضعت وزارة االقتصاد قانونا ولوائح بعنوان «الئحة عالمة املطابقة األوروبية» التي نشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيزالتنفيذ في  83 .2012وتقدم
الالئحة املعلومات التالية:
 .1الهدف والنطاق واألساس القانوني والتعريفات
 .2التزامات األطراف
 .3إجراءات تقييم االمتثال وتثبيت عالمة املطابقة األوروبية على املنتج واستخدام املنتج وإعالن املفوضية األوروبية للمطابقة
 .4أحكام متنوعة واألحكام الختامية
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد الستعراض القانون واللوائح،
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_en/Legislation/Product%20
Safety%20and%20Technical%20Regulation/ekler/5-Regulation_CE_Marking.pdf?lve

 82وزارة االقتصاد،
 83وزارة االقتصاد،
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 16.4الكيماويات والبوليمرات
 16.4.1الجهة الرقابية المحددة /القانون المنظم
الجهة الرقابية لقطاع الكيماويات والبوليمرات هي وزارة البيئة والتطويرالحضري في تركيا84 .

ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن الجهات الرقابية،
http://www.csb.gov.tr/
 16.4.2لوائح التغليف ووضع البطاقة التعريفية
ً
نشرت وزارة البيئة والتطويرالحضري التركية قانونا بشأن تصنيف املواد والخالئط ووضع البطاقة التعريفية عليها وتغليفها (الالئحة التركية للتصنيف
ووضع البطاقة التعريفية والتغليف) في الجريدة الرسمية برقم  28848في  .2013/12/11وتقدم الالئحة املعلومات التالية85 :
 .1الهدف والنطاق واألساس القانوني والتعريفات
 .2تصنيف املواد والخالئط الخطرة ووضع البطاقة التعريفية واألحكام العامة املتعلقة بالتغليف
 .3تصنيف األضرار
 .4طلب البطاقة التعريفية واتصاالت األضرار
 .5التغليف
 .6التصنيف ووضع الطاقة التعريفية املنسقان
 .7التعاون
 .8أحكام متنوعة واألحكام الختامية
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد الستعراض القانون واللوائح،
http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/SEAyonetmelik.pdf

. 16.5المستحضرات الدوائية
 16.5.1الجهة الرقابية المحددة /القانون المنظم
الجهة الرقابية لقطاع املستحضرات الدوائية هي وزارة الصحة في تركيا.
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن الجهة الرقابية،
http://www.saglik.gov.tr/EN
 16.5.2لوائح التغليف ووضع البطاقة التعريفية
قدمت وزارة الصحة التركية «الئحة بشأن تغليف املنتجات الطبية لالستعمال البشري ووضع البطاقة التعريفية عليها» املنشورة في الجريدة الرسمية
بتاريخ  2013/1/15تحت رقم  86 .28529وتقدم الالئحة املعلومات التالية:
 .1الهدف والنطاق واألساس القانوني والتعريفات
 .2الغالف الخارجي والغالف املباشروالنشرة الداخلية
 .3املستحضرات الدوائية املشعة
 .4أحكام متنوعة واألحكام الختامية
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد الستعراض القانون واللوائح،
http://www.bpms.com.tr/upresimler/packaking1.pdf

 84هيئة تدقيق املخاطرالبيئية،
 85وزارة البيئة والتطويرالحضري،
 86لنظام التركي لتعقب وتتبع املستحضرات الدوائية،
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 16.6المنسوجات
 16.6.1الجهة الرقابية المحددة /القانون المنظم
الجهة الرقابية لقطاع املنسوجات هي وزارة التجارة والجمارك في تركيا.
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن الجهة الرقابية،
www.gtb.gov.tr/
 16.6.2لوائح التغليف ووضع البطاقة التعريفية
ُ
طبقت وزارة التجارة والجمارك في أبريل  2015الئحة جديدة بشأن التأشير ووضع البطاقة التعريفية على منتجات املنسوجات كما نشر في الجريدة
الرسمية التركية عدد رقم  29337في  .2015/4/25وتتسق هذه الالئحة مع الالئحة األوروبية رقم  86 .2011/1007وتقدم الالئحة املعلومات التالية:87
 .1الهدف والنطاق واألساس القانوني والتعريفات
 .2تأشيرمنتجات املنسوجات ووضع البطاقة التعريفية عليها
 .3االستثناءات وتكوين األلياف
 .4أحكام متنوعة واألحكام الختامية
ويمكن ُ
للمصدرالسعودي زيارة الرابط الوارد الستعراض القانون واللوائح،
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20157-20150425/04/.htm

 86األساليب الوقائية،
 87الئحة املنسوجات،
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 .17روابط مفيدة
الجدول  :22روابط مفيدة

المحتوى

املعهد التركي للمعايير
وزارة الزراعة والشؤون الريفية /وزارة الغذاء والزراعة واملاشية
وزارة الجمارك والتجارة
وزارة النقل
وكالة وزارة التجارة الخارجية
وزارة البيئة والغابات
وزارة الشؤون الخارجية
وكيل وزارة الخزانة
االتحاد األوروبي
وزارة االقتصاد
وزارة املالية
وزارة الصحة
وزارة الداخية
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الروابط

https://www.tse.org.tr/en/
http://www.tarim.gov.tr/
www.gtb.gov.tr/
www.ubak.gov.tr/
www.dtm.gov.tr
www.ormansu.gov.tr
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.treasury.gov.tr/
http://europa.eu/
http://www.economy.gov.tr/
www.maliye.gov.tr
www.saglik.gov.tr/
www.mia.gov.tr/

 .18الملحقات
الملحق رقم  :1منظمات تعزيز التجارة ومؤسسات الدعم التجاري في تركيا

#
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منظمات ترويج التجارة /مؤسسات الدعم
التجاري

القطاع

1

مجلس األعمال السعودي التركي

عام

2

القنصلية التركية ،مكتب امللحقية التجارية

عام

3

مكتب املستشارالتجاري

عام

4

مجلس العالقات االقتصادية الخارجية ()DEIK

عام

5

معهد التجارة الخارجية التركي

عام

6

جمعية رجال األعمال والصناعيين األتراك ""TUSIAD

عام

7

اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة البحرية وبورصة السلع

عام

بيانات االتصال

مجلس الغرف السعودية
http://www.csc.org.sa/
ص ب2338 :
جدة  ،21451اململكة العربية السعودية
هاتف+966126106011 :
+96612610 6022
فاكس+966126106033 :
: cidde@economy.gov.trالبريد اإللكتروني
ص.ب94390 :
الرياض  11693اململكة العربية السعودية
هاتف+966112885886 :
فاكس+966112885883 :
: riyad@economy.gov.trالبريد اإللكتروني
االستقالل أودا كول 8-9 /286
اسطنبول 80050
تركيا
هاتف2434180 212 90 + :
فاكس2434184 )90212( :
: info@deik.org.trالبريد اإللكتروني
: http://www.deik.org.trاملوقع اإللكتروني
ألبرسوك  9شقة 1
كانكايا أنقرة 06550
تركيا
هاتف+903124265612 :
فاكس+903124671686 :
مشروطية كاد 74
تبا�سي اسطنبول 80050
تركيا
هاتف2495448 +90212 :
فاكس+902122491350 :
: webmaster@tusiad.orgالبريد اإللكتروني
: http://www.tusiad.org.tr/املوقع اإللكتروني
شارع أتاتورك 149
الوزارات
أنقرة 582 06
تركيا
هاتف+903124177700 :
فاكس+903124183268 :
: webadmin@info.tobb.org.trالبريد اإللكتروني
: http://www.tobb.org.trاملوقع اإللكتروني
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األغذية

8

جمعية موردي األغذية

9

اتحاد رابطات تصديرالغذاء واملشروبات التركية

األغذية  -املشروبات

10

رابطة مربي ومنتجي لحوم الدواجن

األغذية  -الدواجن

11

اتحاد مصنعي ومنتجي األلبان ولحوم البقرواألغذية في تركيا

األغذية – منتجات
األلبان

12

جمعية صناع الزيوت النباتية والدهون

13

رابطة الصناعيين ورجال األعمال للمنسوجات املنزلية

األغذية  -الزيوت

املنسوجات

بووكدركاد سومر
شقة رقم  ،64الطابق رقم  ،5املنطقة  13ميسيدكوي،
اسطنبول
هاتف22 72 347 212 +90 :
فاكس70 25 347 212 +90 :
: tugider@tugider.org.trالبريد اإللكتروني
: http://www.tugider.org.trاملوقع اإللكتروني
Altunizade Mah.Kısıklı Cad.
Tekin Ak İş Merkezi No:3 Kat:2 Daire:7 34662
  Bağlarbaşı- Üsküdar ISTANBUL
هاتف81 86 651 216 90 + :
فاكس83 86 651 216 90 + :
: tgdf@tgdf.org.trالبريد اإللكتروني
: http://www.tgdf.org.trاملوقع اإللكتروني
Çetin Emeç Bulvarı 8. Cad 86.Sokak 5/A Öveçler
ANKARA
هاتف88 77 472 312 90 + :
فاكس89 77 472 312 90 + :
: besd-bir@besd-bir.orgالبريد اإللكتروني
: http://www.besd-bir.orgاملوقع اإللكتروني
Şehit Ersan Caddesi Çoban Yıldızı Sokak 100. Yıl
Apt. No: 1/14 06680 Çankaya - Ankara
هاتف 74-75 47 428 312 00 :فاكس428 312 00 :
46 47
: setbir@setbir.org.trالبريد اإللكتروني
: http://www.setbir.org.tr/eng/املوقع اإللكتروني
default.asp
 Kavaklıdereشارع أتاتورك 06680 231/15
أنقرة
هاتف82 16 426 312 90 + :
فاكس95 16 426 312 90 + :
: info@bysd.orgالبريد اإللكتروني
: www.bysd.orgاملوقع اإللكتروني
IDTM Bloklari A3 Blok Kat:16 No:461 YesilköyBakirköyاسطنبول
هاتف04 04 292 212 +90 :
فاكس04 23 292 212 +90 :
E-Mail: info@tetsiad.org
: http://www.tetsiad.org/املوقع اإللكتروني
IDTM Bloklari A3 Blok Kat:16 No:461 YesilköyBakirköyاسطنبول
هاتف04 04 292 212 +90 :
فاكس04 23 292 212 +90 :
E-Mail: info@tetsiad.org
: http://www.tetsiad.orgاملوقع اإللكتروني
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14

رابطة مصنعي اإلسمنت في تركيا

15

رابطة مصنعي املواد الكيميائية في تركيا

16

رابطة صناعة األدوية في تركيا

17

رابطة منتجي مواد البناء األتراك

18

رابطة صناعة منتجات التعبئة والتغليف التركية

19

رابطة صناعة اإللكترونيات التركية

اإلسمنت

املواد الكيميائية

املستحضرات
الصيدالنية

مواد البناء

مواد التعبئة والتغليف

السلع االستهالكية
اإللكترونية

Tepe Prime A Blok Kat:18-19
Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9.km
No: 266 06800
أنقرة
هاتف57 50 444 312 +90 :
فاكس06-05 09 265 312 +90 :
: info@tcma.org.trالبريد اإللكتروني
: www.tcma.org.trاملوقع اإللكتروني
Değirmen Sokak Şaşmaz Sitesi No:19
Duran Bey Apt. Kat:3 D:9
34742 Kozyatağı
Kadıköy
اسطنبول ،تركيا
هاتف44 76 416 216 +90 :
+90 216 416 94 39
فاكس18 92 416 216 +90 :
: tksd@tnn.netالبريد اإللكتروني
: http://www.tksd.org.tr/املوقع اإللكتروني
Yildiz Posta Caddesi, Is Bankası Bloklari B Blok
Da: 1
34349 Esentepe
اسطنبول
هاتف30 96 275 )212( +90 :
فاكس24 50 274 )212( +90 :
: info@tisd.org.trالبريد اإللكتروني
: http://www.tisd.org.tr/املوقع اإللكتروني
Rüzgarlıbahçe Cad. Çınar Sok No:3 Kat:5 Demir
Plaza, Kavacık / Beykoz
هاتف00 23 322 216 +90 :
فاكس68 10 322 216 +90 :
: info@imsad.orgالبريد اإللكتروني
: www.imsad.orgاملوقع اإللكتروني
Kosuyolu Katip Salih Sokak No. 13 Kadikoy
اسطنبول
هاتف48 49 545 216 +90 :
فاكس47 49 545 216 +90 :
: asd@ambalaj.org.trالبريد اإللكتروني
: http://www.ambalaj.org.tr/املوقع اإللكتروني
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Cerita Apt. No: 232
D: 10 34730 Goztepe
اسطنبول
هاتف00 27 463 )216( +90 :
فاكس+90,216,463 36 38 :
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ملحق  :2المنتجات المحظور استيرادها

المواد

املواد املستنفدة لألوزون

البيئة

مواد التلوين

الصحة

امللحق األول والثاني من االتفاقية ( 4بنود)

البيئة

أدوات القياس غيراملطابقة لألعراف القانونية التركية
(املعاييرغيرالقياسية أو املزدوجة)
األسلحة والذخيرة ومساحيق اإلندفاع الذاتي
واملتفجرات املعدة وصمامات االشعال وأغطية أجهزة
التفجيرالقابلة لالشتعال
أدوات القمار(باستثناء تلك املخصصة ألغراض
السياحة)
التربة وورق الشجروجذوع الشجروالقش والسماد
الطبيعي املستخدم ألغراض الزراعة (باستثناء العشب
والبيراليت املوجودة في البيئة املحلية)
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السبب المنطقي

االلتزام بالقانون املحلي

التشريعات الوطنية

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وتعديالت
لندن على بروتوكول مونتريال وتعديالت كوبنهاجن على بروتوكول مونتريال
وإعالن نظام االستيراد رقم 2003/14
القانون رقم  1593بشأن حماية الصحة العامة والئحة الشروط الخاصة
بالسلع الغذائية واملؤن والعناصراملتعلقة بالصحة العامة وإعالن نظام
االستيراد رقم  2003/1٥اإلضافة الثانية
اتفاقية حظراستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية
وتدميرتلك األسلحة وإعالن نظام االستيراد رقم 2003/17
القانون رقم  3516بشأن املعاييرواالتفاقات

األمن

قانون األسلحة النارية (رقم  6136لسنة  )1953وإعالن نظام االستيراد
رقم 2003/2

األخالقيات العامة

القانون رقم  1072بشأن أدوات القمارمثل الروليت والتيلت والبينبول
(لسنة )1968

الصحة العامة

امللونات النيتروجينية

الصحة العامة

بيوض دودة القز

السياسة العامة

التشريع املعني بالحجرالزراعي (الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
)2003/07/06
القانون رقم  1593بشأن حماية الصحة العامة وإعالن االستيراد:
( ٢٠٠٦/١٥الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ )2005/12/31
القانون رقم  859بشأن تفريخ وبيع دودة القزوبيوضها (لسنة )1926

ملحق  :3المنتجات التي يحظر تصديرها خارج المملكة العربية

م

1
2
3
4
5
6
7

السعودية88

المواد

املوا�شي وكافة أنواع الخيول (الذكور واالناث)
حليب األطفال بكافة أنواعه
أعالف الحيوانات مثل الشعيروالذرة السودانية
أعالف الدواجن مثل الذرة الصفراء وفول الصويا
الرمال الطبيعية والرمال التي تحتوي على املعادن
أسطوانات الغازباملواصفات الخاصة بشركة الغازوالتصنيع األهلية (جاسكو)
ماء زمزم

ملحق  :4مكاتب الجمارك المتخصصة

طبيعة البضائع المستوردة

السيارات والجرارات والدراجات النارية وقطع الغيارالخاصة بها
وكمالياتها

منتجات املنسوجات

بعض املحاليل واملنتجات البتروكيماوية

 88هيئة تنمية الصادرات السعودية
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مواقع مكاتب الجمارك المتخصصة

مديريات الجمارك في:
• يشيل كوي
• جبزي
مديريات الجمارك في:
• خالكالي
• مطارأتاتورك
• جامليك
• مرسين
• أزميردنيزلي
• أنقرة
• قيصرية
• غازي عنتاب
مديرية الجمارك البتروكيميائية في جبزي
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