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بيان إخالء املسؤولية
أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" دليل إجراءات االستيراد في إطار أعمال النشر املستمرة التي تقوم بها عن دول العالم .إن الغرض
من هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها ،ومتطلبات الوثائق ،ومساهميها ،وغير ذلك ً
بناء على املعلومات املتاحة .ويخضع
تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخص ي ،وال تتحمل "الصادرات السعودية" أي عواقب ناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا الدليل .وبشكل عام ،فإن
املعلومات ّ
املبينة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة .كما نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو
جديد وحديث عن إجراءات وعمليات االستيراد ومتطلباته.
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.1

نظرة عامة على بيئة األعمال

1.1

سهولة ممارسة األعمال1

ً
احتلت اليونان املرتبة رقم  67فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاط األعمال وذلك وفقا لتقرير ممارسة نشاط األعمال الصادر عن البنك الدولي،
ويعتمد هذا التصنيف على معلومات رئيسية معينة تم توضيحها في الجدول الجدول  1التالي.

الجدول  :1تصنيف سهولة ممارسة األعمال

1.2

الرقم
املسلسل
1

إنشاء شركة

تصنيف ممارسة أنشطة األعمال
()2018
37

2

االنتهاء من تصاريح اإلنشاء

58

3

توصيل الكهرباء

76

4

تسجيل امللكية

145

5

الحصول على االئتمان

90

6

حماية مستثمري األقلية

43

7

دفع الضرائب

65

8

التداول عبرالحدود

29

9

إنفاذ العقود

131

10

حل مسألة اإلعسار

57

املوضوعات

بيئة األعمال2

قد تفرض االختالفات الثقافية السائدة بين األفراد والشركات تحديات عديدة أمام املُ ّ
صدرين السعوديين فيما يتعلق بتنفيذ األعمال بين الدول
ِّ
ُ
ّ
صدرين السعوديين على فهم االختالفات الثقافية الهامة
في البلد األجنبي .وكي يتسنى تسهيل ممارسة أنشطة األعمال ،يجب أال يقتصر دور امل ِّ
ً
بين اململكة العربية السعودية واليونان ،بل عليهم أيضا وضع استراتيجية الستيعاب تلك االختالفات.
اإلنجليزية واليونانية هما اللغتان الرسميتان املستخدمتان في املراسالت الخاصة باألنشطة التجارية باليونان .غير أنه يتعين على املصدرين
السعوديين الرجوع إلى شركائهم التجاريين وإدراج خدمات الترجمة إن تطلب األمر ذلك .يقيم اليونانيون عالقاتهم التجارية على أسس الثقة
 1ممارسة نشاط األعمال
 2سانتاندير تريد
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والصداقة ،ومن ثم فمن األفضل أن يتولى تعريفهم بك طرف خارجي ثقة .غير أنه في حال عدم وجود معارف باليونان ،فيمكن للمصدرين
السعوديين طلب عقد اجتماعات شخصية عبر البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف ،وتكون مكاملات الهاتف هي األكثر فعالية في الغالب .ويحب
ً
اليونانيون كذلك الدقة في اجتماعاتهم ويتوقعون املثل من نظرائهم على الرغم من أن التأخر بنسبة بسيطة غالبا ما ال يؤثر بالسلب بشكل
كبير .ومن املتوقع من املصدرين السعوديين ارتداء مالبس رسمية الجتماعات العمل.
ً
طريقة التحية الرسمية في االجتماعات هي املصافحة واالبتسام .ومن املتوقع أيضا في هذه املرحلة تبادل بطاقات العملُ .وينصح باصطحاب
ً
بطاقات عمل مطبوعة باللغة اإلنجليزية على وجه وباللغة اليونانية على الوجه اآلخر .غالبا ما تتخذ االجتماعات طابع املنصات التي تنشط فيها
ُ
النقاشات ُوينصح املصدرون باالستعداد للرد على أسئلة عديدة تطرح عليهم والدخول في مساومات .من املمارسات املعتادة في اجتماعات العمل
تبادل الهدايا (أدوات للمكتب) في اليونان ومن املتوقع من املصدرين السعوديين تقديم الهدايا وقبولها.
1.2.1

ساعات العمل3

تختلف ساعات العمل في اليونان عن اململكة العربية السعودية .حيث تعمل الشركات املختلفة بأيام عمل مختلفة على النحو املبين في الجدول
ُ
 .2وتوص ي هيئة تنمية الصادرات السعودية املصدرين بضرورة إعادة التحقق من مواعيد العمل مع شركاء األعمال قبل تحديد موعد سفريات
العمل.

الجدول  :2ساعات العمل  -اليونان
أيام العمل

ساعات العمل

ً
صباحا إلى ً 5
مساء
من 8
من االثنين إلى الجمعة
ً
• تفتح البنوك من الساعة  08:00صباحا وحتى الساعة ً 02:30
مساء من
ً
صباحا وحتى الساعة ً 01:30
مساء
االثنين إلى الخميس ومن الساعة 0800
أيام الجمع.
ً
• ساعات العمل الحكومية تبدأ من الساعة  07:30صباحا وحتى الساعة
ً 04:00
مساء من االثنين إلى الجمعة

1.2.2

شروط دخول املواطنين السعوديين إلى اليونان

يستطيع املصدرون السعوديون الراغبون في زيارة شركائهم التجاريين في اليونان الحصول على تأشيرة عمل من القنصلية العامة اليونانية بجدة
ملزيد من املعلومات عن تقديم الطلبات
ومكتب القنصلية بسفارة اليونان بالرياض .ونرجو من املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ٍ
واملستندات املطلوبة وغير ذلك من الشروط املسبقة:
http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/saudi-arabia-en/visas

 3الصادرات األمريكية :الدليل التجاري للبلد
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جهات االتصال الرئيسية املعنية باملواطنين السعوديين في اليونان

1.2.3

في اليونانُ ،ت ّ
عد سفارة اململكة العربية السعودية هي نقطة االتصال األولى للمصدرين السعوديين ،والتي تقع في أثينا .وتمتد ساعات العمل في
ً
صباحا إلى ً 4
مساء .وتقدم السفارة املساعدة والتوجيه للمواطنين السعوديين في اليونان كما يمكن الرجوع إليها لحل أي مشكالت
السفارة من 9
ملزيد من املعلومات عن رئيس البعثة ومعلومات االتصال وغيرها ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط
تواجه املصدرين السعوديين .و ٍ
التالي:
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Greece/en/Pages/default.aspx
يمكن للمصدرين السعوديين استكمال النموذج الوارد في الرابط أدناه إذا كانت لديهم أية استفسارات:
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Greece/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx
البيئة املالية4

1.3

بنك اليونان هو املسؤول عن تنظيم البنوك املحلية واألجنبية العاملة في اليونان واإلشراف عليها ضمن آلية إشرافية موحدة مع البنك املركزي
األوروبي .وتتيح اآللية اإلشرافية املوحدة للبنك املركزي األوروبي مراقبة البنوك املركزية في الدول األعضاء والهيئات الفرعية املعنية وذلك من
أجل تحقيق االستقرار واألمن املاليين للنظام املصرفي األوروبي.
ً
يمكن للمصدرين السعوديين أيضا الحصول على قائمة بأفضل البنوك العاملة في اليونان من الرابط التالي:
https://www.relbanks.com/europe/greece
يلجأ املستوردون واملصدرون من أجل إقامة عالقة عمل قوية إلى طريقة الدفعة املقدمة التي يتم فيها السداد قبل شحن البضائع .وتفضل
الشركات بالنسبة ألول تعامالت في الشراكات الجديدة الدفع عن طريق تقديم خطاب ضمان .ومن بين وسائل السداد األخرى الشائعة تسليم
املستندات مقابل القبول الدفع وتسليم املستندات مقابل الدفع والحساب املفتوح والتحويالت املباشرة5.

1.4

البيئة القانونية6

يمكن صياغة العقود باللغة اليونانية ولغة أخرى مثل الفرنسية أو اإلنجليزية أو أي لغة أخرى إن أمكن .فيما يلي تفاصيل النظام القضائي
الوطني في اليونان بالترتيب التصاعدي للسلطات من األدنى لألعلى .ويمكن للمصدرين السعوديبن اللجوء القضائي إلى الجهات التالية في حالة
انتهاك العقود.
•

قضاة الصلح – وهم بمثابة املحاكم االبتدائية للمطالبات التي ال تزيد قيمتها عن  54,150ريال سعودي

•

محاكم املقاطعات املكونة من عضو واحد – وهي بمثابة املحاكم االبتدائية للمطالبات التي ال تزيد قيمتها عن  361,008ريال سعودي

•

محاكم املقاطعات املكونة من ثالثة أعضاء – وهي بمثابة املحاكم االبتدائية واالستئنافية للقرارات الصادرة عن قضاة الصلح

•

 13محكمة استئنافية – وهي املحاكم االستئنافية في أكبر  13مدينة يونانية

•

املحكمة املدنية العليا – محكمة التمييز

 4بنك اليونان
 5الصادرات األمريكية :الدليل التجاري للبلد
 6سانتاندير
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يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على قائمة باملحامين في اليونان من الرابط التالي:
https://www.hg.org/law-firms/international-law/greece.html
ً
وفقا لتقرير ممارسة أنشطة األعمال ،جاءت اليونان في املرتبة  131في مؤشر إنفاذ العقود .تستغرق تسوية نزاع تجاري في محكمة يونانية حتى
ً
ً
 1580يوما فضال عن تكبد  %14.4من مبلغ املطالبة (فعلى سبيل املثال ،يتكلف تسوية النزاع  14,400ريال سعودي للحصول على مبلغ مطالبة
ً
بقيمة  100,000ريال سعودي) .7وتسير إجراءات التحكيم في اليونان وفقا للقوانين واللوائح املنصوص عليها في قانون بدائل حل املنازعات لعام
.2004
.2

قواعد املنشأ

 2.1قواعد املنشأ بين اليونان واململكة العربية السعودية
تحدد قواعد املنشأ جنسية البضائع املستوردة إلى أي دولة بما يحدد قيمة الرسوم الجمركية املفروضة عليها وغير ذلك الضرائب السارية
واألحكام األخرى غير الخاصة بالتعرفة الجمركية .وألن اليونان من الدول االعضاء في االتحاد األوروبي ،فهي تعتمد وتطبق معايير االتحاد
األوروبي لقواعد املنشأ .ولم توقع اململكة العربية السعودية واالتحاد األوروبي أو اليونان (كبلد منفرد) أية اتفاقيات تجارة حرة .8ومن ثم فليست
هناك قواعد غير تفضيلية للمنشأ مطبقة على الواردات اليونانية من اململكة العربية السعودية.
2.2

قواعد املنشأ غير التفضيلية :اليونان9

ً
كما هو موضح في القسم  ،2.1فنظرا إلى أن اليونان جزء من االتحاد األوروبي ،فهي تطبق قواعد املنشأ غير التفضيلية على البضائع
املستوردة إلى البالد من اململكة العربية السعودية .وبموجب األحكام املنصوص عليها في الئحة املجلس رقم  92/2913والئحة املفوضية رقم
ُ
 ،93/2454تستخدم املعايير تالية الذكر لتحديد املنشأ:
ً
 .1وفقا لألحكام التي ينص عليها االتحاد األوروبي ،فإن هناك معيارين رئيسيين يحددان دولة املنشأ للبضائع املستوردة ،وهما:
ً
أ -مبدأ "اإلنتاج الكامل"ُ :يعتبر أي منتج "منتجا بالكامل" في دولة ما في حال نشوئه منها وكانت جميع املواد املستخدمة في
ُ
إنتاجه واردة من داخل البالد .فيما يلي البضائع التي تعتبر منتجة  /واردة بالكامل من أي دولة مصدرة:
 )1املنتجات الزراعية التي يتم حصادها في هذه البلد؛
 )2الحيوانات املولودة والتي يتم تربيتها في البلد؛
 )3املنتجات التي يتم الحصول عليها من الحيوانات الحية في البلد؛
 )4املنتجات التي يتم الحصول عليها عن طريق الصيد البري أو البحري في البلد؛
 )5املنتجات املستخرجة من البحار واألنهار والبحيرات في البالد؛
 )6املنتجات املنتجة على السفن من املواد املشار إليها في ()5؛
 )7منتجات املعادن املستخرجة من التربة أو قاع البحر؛
 )8الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع داخل البلد؛
 )9البضائع املنتجة داخل البلد بشكل حصري أو أساس ي من واحد أو أكثر من العناصر التالية:
 7تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2018
 8وزارة الخارجية ،اململكة العربية السعودية
 9املفوضية األوروبية
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)10

املنتجات املشار إليها في الفقرات الفرعية من  )1إلى  )9أعاله؛

ب -مبدأ "التحول الجوهري" :تخضع البضائع التي تتحول إلى منتج جديد ومختلف باسم مميز ملبدأ التحول الجوهري.
ويمكن اعتبارأن البضائع قد خضعت للتحول الجوهري في حال مطابقتها للقواعد التالية:
ً
 )1املتطلبات الخاصة بمحتوى القيمة من القطر  -في حال كان ما نسبته > من  %40من القيمة مضافا إلى أي
منتج عن طريق منتجات من املنتجات غير الناشئة من البلد.
 )2تغير في تصنيف التعريفة  -في حال وجود تغيير في الفصول أو في بنود التعريفة أو بنودها الفرعية أو تجزئة
بنود التعريفة أو بنودها الفرعية نتيجة لعملية التصنيع.
 .2يلزم تقديم ما يلزم من مستندات ملصلحة الضرائب لدى الدولة املستوردة العضوة في االتحاد األوروبي (املديرية العامة للجمارك
ورسوم املكوس في اليونان) إلثبات منشأ البضائع املستوردة.
ُ
 .3تثبت شهادة املنشأ منشأ املنتج املستورد وتفي باملتطلبات املستندية حسبما هو منصوص عليه في االتفاقية الثنائية للتبادل
التجاري.
 .4يستطيع املصدرون السعوديون الحصول على شهادة املنشأ من وزارة التجارة واالستثمار باململكة العربية السعودية.
للحصول على طلب التقديم وملزيد من املعلومات عن اإلجراءات الخاصة بإصدار شهادة املنشأُ ،يرجى زيارة املصدرين السعوديين للرابط
أدناه:
https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(Ge
neral%20Form).pdf
.3

القيود التجارية

 3.1القيود التجارية في اليونان
 3.1.1قيود التعريفة الجمركية10

3.1.1.1
•

التعريفة الجمركية املشتركة ()CCT
تخضع البضائع املستوردة من دول أخرى غير الدول االعضاء في االتحاد األوروبي (بما في ذلك اململكة العربية السعودية) لتعريفة
جمركية بموجب التسميات الجمركية املجمعة ( )CNاملنصوص عليها في الئحة مجلس االتحاد األوروبي ( )EECرقم 87/2568
يتعين على املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لالطالع على الئحة املجلس:

•

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1821
ُ
وتفرض التعريفة الجمركية املشتركة حسب القيمة أو بأسعار محددة أو بسعر مركب أو متعدد أو غير ذلك على حسب نوع املنتج
املستورد.

•

يبلغ متوسط التعريفة الجمركية املشتركة املطبقة على الواردات السعودية إلى اليونان %6.3؛ حيث يبلغ للمنتجات الزراعية
 %14.1وللمنتجات غير الزراعية .%4.3

•

تفرض املديرية العامة للجمارك واملكوس في اليونان التعريفة الجمركية املشتركة حسبما هو منصوص عليه في التعريفة املتكاملة
لدول االتحاد األوروبي (.)TARIC

 10مراجعة سياسة التجارة في االتحاد األوروبي ،منظمة التجارة العاملية
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•

ويتعين على املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي لالطالع على التعريفة املتكاملة لدول االتحاد األوروبي ( )TARICللوقوف على
السعر الدقيق للتعريفة املطبقة على صادراتهم.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
( ُيرجى إدراج رمز النظام املنسق لوصف وتشفير السلع  /توصيف املنتج وبلد املنشأ)

3.1.1.2
•

ضريبة القيمة املضافة (11)FPA

ً
ُ
تفرض ضريبة القيمة املضافة على البضائع والخدمات (املنتجة محليا واملستوردة) في اليونان بموجب قانون ضريبة القيمة
املضافة لعام  2000وتتولى تطبيقه وزارة املالية.

•

ويبلغ املعدل القياس ي لضريبة القيمة املضافة في اليونان  ،%24وتصل إلى معدالت أقل من ذلك إلى  %6و %13على منتجات
معينة .فعلى سبيل املثال ،تبلغ ضريبة القيمة املضافة املفروضة على األغذية واملستحضرات الصيدالنية  %13كما تبلغ ضريبة

•

القيمة املضافة املفروضة على الكتب والصحف .%6.5
مزيد من املعلومات عن
ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط الوارد أدناه ولصقه في متصفح اإلنترنت للحصول على ٍ
معدالت ضريبة القيمة املضافة املفروضة على مختلف أنواع البضائع في اليونان:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/r
ates/vat_rates_en.pdf

3.1.1.3
•

ضريبة اإلنتاج12

ُ
تفرض ضريبة اإلنتاج على بضائع تتضمن منتجات الطاقة والكهرباء (على سبيل املثال ،النفط والغاز الطبيعي والكهرباء) والقهوة
وغير ذلك،

•

يمكن فرض ضريبة اإلنتاج في شكل ضريبة محددة على أساس الوزن أو الحجم أو كنسبة إلى القيمة املقدرة للبضائع بما ُيطلق
عليه "الضريبة حسب القيمة".

3.1.1.4

رسوم مكافحة اإلغراق

•

بموجب أحكام الئحة االتحاد األوروبي رقم  ،1036/2016يفرض االتحاد األوروبي رسوم مكافحة اإلغراق على املنتجات التي
تستوردها الدول األعضاء بأسعار أقل من القيمة الطبيعية لالستهالك املحلي في تلك الدول.
ُ
وتجري املفوضية األوروبية عمليات استقصاء بغرض فرض رسوم مكافحة اإلغراق ،وفي حال ثبت ما يرد من ادعاءات ،فسوف
تخضع املنتجات الواردة "املغرقة" للرسوم لفترة زمنية محددة.

•

سوف تفحص املفوضية األوروبية البضائع املستوردة بغرض فرض رسوم مكافحة اإلغراق ،وفي حال ثبوت صحة االدعاءات،
فسوف تخضع للرسوم لفترة زمنية محددة.
ُ
سوف تفرض رسوم مكافحة اإلغراق بقيمة تكفي ملنع الضرر أو لحماية السوق املحلي.

•

•

 11املفوضية األوروبية
 12امللخصات الضريبية
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•

في اليونان ،تفرض املديرية العامة للضرائب ورسوم املكوس رسوم مكافحة اإلغراق وتحصلها على البضائع املستوردة حسبما يقره
االتحاد األوروبي.

•

تفرض املديرية العامة للضرائب ورسوم املكوس رسوم مكافحة اإلغراق حسبما تنص عليه لوائح االتحاد األوروبي وتكون باألشكال

األساسية الواردة أدناه:
ً
ُ
 oرسوم حسب القيمة  -الرسوم حسب القيمة هي الشكل األساس ي للرسوم الذي غالبا ما ُيطبق في الغالب .وتحسب هذه
الرسوم بهذا الشكل على هيئة نسبة مئوية من صافي التكلفة والتأمين وسعر الشحن.
ُ
 oرسوم محددة  -الرسوم املحددة هي أحد أشكال رسوم مكافحة اإلغراق حيث تحتسب بمبلغ محدد على كمية معينة من
البضائع.
ُ
 oرسوم متغيرة  -ال تحتسب الرسوم املتغيرة إال في حال كان سعر تصدير البضائع إلحدى الدول أقل من الحد األدنى لسعر
االستيراد (.)MIP
• وملزيد من املعلومات عن رسوم مكافحة اإلغراق في دول االتحاد األوروبي ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه:
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/antidumping/
•

3.1.1.5
•

يمكن االطالع على مزيد من املعلومات عن رسوم مكافحة اإلغراق في القسم  4من هذا الدليل.

رسوم مكافحة اإلعانات املالية
يفرض االتحاد األوروبي رسوم مكافحة اإلعانات املالية مقابل املساهمات املالية التي تقدمها دولة التصدير ملنع تضرر الصناعة
املحلية بموجب أحكام الئحة االتحاد األوروبي رقم .2016/1037

•

سوف يفحص االتحاد األوروبي البضائع املستوردة قبل فرض التدابير التعويضية ،وفي حال ثبت األمر ،فسوف تخضع هذه البضائع

•

للرسوم لفترة زمنية محددة.
ُ
تفرض رسوم مكافحة اإلعانات بحيث تكون معادلة إلجمالي املبلغ املدفوع في اإلعانات املالية الذي تستفيد به الدولة املصدرة.

•

في اليونان ،تحصل املديرية العامة للضرائب ورسوم املكوس رسوم مكافحة اإلعانات املالية على البضائع املستوردة حسب القيمة
التي يقرها االتحاد األوروبي.

•

للمزيد من املعلومات عن الرسوم التعويضيةُ ،يرجى من املصدرين السعوديين التفضل بزيارة الرابط الوارد أدناه:
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/antisubsidy/

•

3.1.1.6

يمكن االطالع على مزيد من املعلومات عن رسوم مكافحة اإلعانات املالية في القسم  4من هذا الدليل.

الرسوم الوقائية

•

ُت َ
فرض الرسوم الوقائية لحماية الشركات واملنتجات والصناعات املحلية من الزيادة في واردات معينة التي تتسبب  -أو تهدد بالتسبب
ً
في  -أضر ٍار خطيرة وفقا لألحكام الواردة في الئحة مجلس االتحاد األوروبي رقم .2009/260
تخضع املنتجات املستوردة إلى تحقيقات من جانب االتحاد األوروبي قبل فرض هذه الرسوم.

•

رسوم على املنتجات املستورة لفترة زمنية محددة ويتم تحصيلها بواسطة املديرية العامة
وبعد تأكيد نتائج التحقيق ،يتم تطبيق ٍ

•

للجمارك ورسوم املكوس في اليونان.
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•

للمزيد من املعلومات عن الرسوم الوقائيةُ ،يرجى من املصدرين السعوديين التفضل بزيارة الرابط الوارد أدناه:
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/notices/
يمكن االطالع على مزيد من املعلومات عن الرسوم الوقائية ،في القسم  4من هذا الدليل.

 3.1.2القيود غيرالجمركية

3.1.2.1
•

املحظورات والقيود والتراخيص الخاصة باالستيراد13

ً
يحظر االتحاد األوروبي استيراد سلع معينة داخل أراض ي جميع الدول األعضاء ،وذلك وفقا لبعض االتفاقيات الدولية وكذلك من
أجل حماية البيئة .ومن أمثلة هذه املنتجات افراء القطط واملواد الخاضعة للرقابة التي تستنزف طبقة األوزون .يتعين على املصدرين
مزيد من املعلومات عن هذه املنتجات:
السعوديين نسخ الرابط الوارد أدناه ولصقه في متصفح اإلنترنت للحصول على ٍ
(https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s357_e.pdfصفحة )57

•

توجد قيود على الواردات تسري على بعض السلع التي تدخل اليونان ،بما يتماش ى مع متطلبات ترخيص االستيراد في االتحاد األوروبي.
ومن أمثلة هذه البضائع املنتجات الزراعية واملنتجات الدوائية.

•

يمكن استيراد املنتجات الخاضعة للتنظيم إلى اليونان بعد الحصول على التصاريح أو التراخيص الالزمة من الوكاالت الحكومية
ذات الصلة.
مالحظة :يلزم الحصول على تراخيص االستيراد قبل وصول السلع املفروض عليها قيود إلى موانئ الدخول في اليونان.
مزيد من املعلومات عن البضائع
ُيرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط الوارد أدناه ولصقه في متصفح اإلنترنت للحصول على ٍ
التي يلزم الحصول على تراخيص استيراد:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s357_e.pdf

3.1.2.2

الحصص التعريفية14

•

يمنح االتحاد األوروبي حصص تعريفية ألنواع معينة من املنتجات (سواء أكان منشأها االتحاد األوروبي أم ال) بموجب املادة 31
ّ
ً
ً
ُ
املنظمة لعمل االتحاد األوروبي ( .)TFEUوتعفى املنتجات التي تمنح حصص تعريفية كليا أو جزئيا من الرسوم
من املعاهدة ِّ
الجمركية الطبيعية في جميع الدول األعضاء خالل فترة سريان التدبير ولكميات معينة يحددها التدبير.

•

تطبق الحصص التعريفية على املنتجات الزراعية وكذلك على الواردات من املنتجات املشمولة في اتفاقيات التجارة التفضيلية.
ُوت َ
منح الحصص من جانب املديرية العامة للضرائب والجمارك.

•

ملزيد من املعلومات عن الحصص التعريفية:
يتعين على املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ٍ
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customstariff/tariff-quotas_en

3.1.2.3

املعايير واللوائح الفنية15

 13مراجعة سياسة التجارة في االتحاد األوروبي ،منظمة التجارة العاملية
 14اتحاد الضرائب والجمارك التابع للمفوضية األوروبية
 15املنظمة اليونانية للتوحيد القياس ي ()ELOT
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•

املنظمة اليونانية للتوحيد القياس ي ( )ELOTهي الهيئة القانونية اليونانية التي تضع املعايير اليونانية في البالد وتراقبها وتنفذها.
ملزيد من املعلومات عن هذه الجهة التنظيمية:
يتعين على املصدرين السعوديين زيارة الرابط التالي ٍ
http://www.elot.gr/

•

تدير أكثر من  190لجنة فنية ومجموعة عمل تتألف من أعضاء من القطاعين الخاص والعام .وهذه الجهات مكلفة بمسؤولية
صياغة معايير املنتجات الخاصة بكل مجال على حدة.

•

معظم املعايير في اليونان إما وضعت باالشتراك مع كيانات تابعة االتحاد األوروبي أو معتمدة منها .وعلى الصعيد اإلقليمي ،تضع
الجهات الواردة أدناه املعايير واللوائح الفنية:
 oاللجنة األوروبية للتوحيد القياس ي ( :)CENتضع اللجنة األوروبية للتوحيد القياس ي املعايير والوثائق الفنية الخاصة
بمنتجات مثل املواد الكيميائية ومواد البناء  ...إلخ.
 oاللجنة األوروبية للمعايير الكهروتقنية ( :)CENELECاللجنة الدولية للمعايير الكهروتقنية هي املسؤولة عن وضع
املعايير في مجال الهندسة الكهروتقنية.
 oاملعهد األوروبي ملعايير االتصاالت ( :)ETSIيضع املعهد األوروبي ملعايير االتصاالت املعايير في مجال تقنية املعلومات
واالتصاالت (.)ICI

•

ً
تعد املنظمة اليونانية للتوحيد القياس ي أيضا مركز االتصال واالستعالم ملنظمة التجارة العاملية  -الحواجز التقنية أمام التجارة
( - )TBTفيما يتعلق بنشر املعلومات واتخاذ القرارات بشأن املعايير واللوائح الفنية واالعتماد.
ملحوظة :يتعين على املصدرين السعوديين إدراك أن معايير املنتجات طوعية ولكن اللوائح الفنية املتعلقة بها إلزامية .يرجى زيارة
الرابط أدناه لالطالع على آخر املستجدات حول اللوائح الفنية املنشورة:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/

•

3.1.2.4
•

يمكن االطالع على مزيد من املعلومات عن عملية اعتماد املعايير في القسم  10من هذا الدليل.
إصدار شهادات االعتماد وتقييم املطابقة16

يجب أن تفي جميع البضائع الخاضعة للتنظيم املستوردة إلى اليونان (بصفتها إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي) بمتطلبات
السالمة والجودة القائمة على املنتجات لضمان سالمة املنتجات التي تقدم للمستهلكين في اليونان.

•

الهيئات الوطنية الرئيسية املسؤولة عن تقييم املطابقة وإصدار الشهادات في اليونان هي مختبر الدولة العام للمواد الكيميائية

•

ومركز االختبار والبحث واملعايير التابع لشركة الكهرباء العامة (.)KDEP
ً
يجب أن تحصل جميع املنتجات التي تدخل سوق االتحاد األوروبي بغرض البيع والتوزيع على عالمة املطابقة  .CEونظرا إلى أن اليونان
ً
من أعضاء االتحاد األوروبي ،فهي تفرض هذا املتطلب أيضا على الواردات.

•

ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على القسم  10في هذا الدليل.
ِّ

3.1.2.5

االعتماد17

 16الصادرات األمريكية:الدليل التجاري للبلد
 17الصادرات األمريكية :الدليل التجاري للبلد
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•

منظومة االعتماد اليونانية إس ايه ( )E.S.Y.Dهي املسؤولة عن اعتماد هيئات التصديق وهيئات التفتيش ومختبرات الفحص
واملعايرة واملختبرات الطبية في اليونان.

•

تأسست منظومة االعتماد اليونانية بموجب القانون  2017/4468وهي كيان غير ربحي مكلف بمسؤولية تنفيذ نظام االعتماد
الوطني وإدارته.

3.1.2.6

متطلبات وضع امللصقات التعريفية18

•

تتماش ى متطلبات وضع امللصقات التعريفية الخاصة باليونان مع مثيلتها الخاصة باالتحاد األوروبي لكل منتج.

•

ويجب وضع امللصقات التعريفية على املنتجات في اليونان ويمكن استخدام أي لغات أجنبية إضافية إذا تطلب األمر ذلك.

•

ملزيد من املعلومات عن وضع امللصقات التعريفية ،يرجى االطالع على القسم  11في هذا الدليل.
ِّ

3.1.2.7
•

متطلبات الصحة/الصحة النباتية19

يتعين على املصدر استيفاء متطلبات الصحة الستيراد املنتجات الغذائية قبل استيراد املنتجات الغذائية والزراعية واللحوم والتي
يتعين فحصها والتأكد من مطابقتها من جانب السلطات املختصة في البلد املصدر.

•

وزارة التنمية الريفية واألغذية اليونانية ،بالتعاون مع مختبر الدولة العام للمواد الكيميائية في اليونان ووزارة حماية املواطنين،
هي الجهة الرئيسية التي تتحمل مسؤولية سالمة األغذية في اليونان.

•

اعتمدت اليونان الئحة االتحاد األوروبي  2004/852و 2004/853من خالل القانون الوطني كيه تي ايه  2006/15523الذي
يتضمن تفاصيل اللوائح األساسية لألغذية في اليونانُ .يرجى من املصدرين السعوديين نسخ الرابط التالي ولصقه في متصفح الويب
ملزيد من املعلومات عن هذه اللوائح:
ٍ
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/gre107696.pdf
( ُيرجى االستعانة بخدمات ترجمة لالطالع على محتوى الوثيقة)

•
•

وكالة مراقبة األغذية اليونانية ( )EFETمسؤولة عن إنفاذ لوائح سالمة األغذية ومراقبة دخول واردات األغذية إلى اليونان.
ً
ستخضع واردات األغذية إلى اليونان للتفتيش عند وصولها من جانب وكالة مراقبة األغذية اليونانية وفقا لتوجيه املجلس
.EC/29/2000

•

وزارة التنمية الريفية واألغذية اليونانية هي مركز االتصال واالستعالم ملنظمة التجارة العاملية – فيما يتعلق بالصحة والصحة
النباتية.

•

يمكن االطالع على مزيد من املعلومات عن عملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في القسم  10في هذا الدليل.

 18هيئة التجارة واالستثمار األسترالية
 19تقرير لوائح ومعايير استيراد األغذية والزراعة الصادر عن وزارة الزراعة األمريكية
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.4

التدابير التصحيحية التجارية

 4.1التدابير التصحيحية التجارية في اليونان :تأثيرها على املصدرين السعوديين
التدابير التصحيحية التجارية عبارة عن أدوات تسهل لالتحاد األوروبي أو الحكومة اليونانية اتخاذ إجراء تصحيحي ضد عمليات التصدير
ً
ً
التي تلحق ضررا ماديا بالصناعة املحلية .ويمكن فرض التدابير التصحيحية املذكورة أدناه على املصدرين السعوديين في مثل تلك الظروف.
 4.1.1تدابير مكافحة اإلغراق20

•

ً
ُت َ
فرض تدابير مكافحة اإلغراق في اليونان وفقا لألحكام املنصوص عليها في الئحة االتحاد األوروبي  1036/2016على املنتجات
الواردة إلى البالد بأسعار أقل من سعرها في بلد املنشأ.

•
•

تحقيقات بشأن اإلغراق التجاري للمنتجات للتحقق من وجود عالقة سببية بين الواردات والضرر الالحق.
يجري االتحاد األوروبي
ٍ
ً
مزيد من املعلومات بشأن هذه
قد يستغرق إتمام التحقيقات الخاصة بمكافحة اإلغراق مدة تصل إلى  15شهرا .وللحصول على ٍ
العملية ،يمكن للمستوردين السعوديين نسخ الرابط الوارد أدناه ولصقه في متصفح اإلنترنت:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151020.pdf

•

تسري تدابير مكافحة اإلغراق ملدة خمس سنوات ويمكن تمديدها إذا اقتضت الحاجة.

 4.1.1.1التعامل مع تدابيرمكافحة اإلغراق في اليونان
•

يجب على املصدرين السعوديين  -قبل التصدير  -أن يكونوا على دراية بتكلفة اإلنتاج الكاملة للمنتج وسعره السوقي في اململكة
العربية السعودية.

•

لتجنب فرض قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية ،توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين

•

بتسعير املنتجات املصدرة بحيث ال يقل سعرها عن سعر نفس املنتج و/أو تكلفة إنتاجه في اململكة العربية السعودية.
ً
يجب أيضا على املصدرين السعوديين أن يكون لديهم أدلة واضحة تثبت أن املنتجات ليست مستوردة أو مسعرة بسعر أقل من
تكلفة إنتاج املنتج في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

•

توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحيطة والحذر عند اإلفصاح عن األدلة الواضحة وعدم إظهارها
سوى عند الضرورة فقط.

 4.1.2رسوم مكافحة اإلعانات املالية21

•
•
•

ً
يفرض االتحاد األوروبي رسوم مكافحة اإلعانات املالية في اليونان على واردات معينة (التي تم منحها دعما من الحكومة الوطنية في
ً
بلد املنشأ) طبقا ألحكام الالئحة .1037/2016
تحقيقات بشأن اإلسهامات املالية للمنتجات املستوردة من أجل حماية الصناعات املحلية من أي أضرار.
ُيجري االتحاد األوروبي
ٍ
ً
مزيد من املعلومات بشأن
قد يحتاج إتمام التحقيقات الخاصة بمكافحة الدعم الحكومي ما يصل إلى  13شهرا .وللحصول على ٍ

هذه العملية ،يمكن للمستوردين السعوديين نسخ الرابط الوارد أدناه ولصقه في متصفح اإلنترنت:
 20املفوضية األوروبية
21املفوضية األوروبية
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151025.pdf
•

تسري رسوم مكافحة اإلعانات املالية ملدة خمس سنوات ويمكن تمديدها إذا اقتضت الحاجة.

 4.1.2.1التعامل مع رسوم مكافحة اإلعانات املالية في اليونان
•

لتجنب فرض قيود كمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية ،توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين
بعدم تطبيق أي أساليب تسعير افتراس ي تستغل الدعم املقدم في اململكة العربية السعودية لإلنتاج والتصدير.

•

كما يجب أن يكون لدى املصدرين السعوديين أدلة واضحة للدفاع تثبت أنهم لم يستغلوا الدعم الحكومي املقدم من اململكة
العربية السعودية لخفض أسعار املنتجات في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

•

توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحيطة والحذر عند اإلفصاح عن األدلة الواضحة وعدم إظهارها
سوى عند الضرورة فقط.

 4.1.3التدابير الوقائية22

•
•

ً
ُت َ
فرض تدابير وقائية على املنتجات املستوردة وفقا لألحكام الواردة في الئحة مجلس االتحاد األوروبي ( )ECرقم .2009/260
ً
يطبق االتحاد األوروبي تدابيرا وقائية لحماية الصناعات املحلية من األضرار التي تسببها الزيادة املفاجئة في واردات منتجات معينة.

 4.1.3.1التعامل مع التدابيرالوقائية في اليونان
•

أبحاث موسعة عن السوق من أجل التنبؤ بالعرض والطلب للمنتجات
يجب على املصدرين السعوديين قبل التصدير إجراء
ٍ
املستوردة في دول االتحاد األوروبي.

•

نحو
في الحاالت التي يكون فيها العرض أعلى من الطلب ،تنصح هيئة الصادرات السعودية املصدرين بخفض كمية الصادرات على ٍ
ال يؤثر على الصناعات املحلية.

•

كما يجب أن يكون لدى املصدرين السعوديين أدلة واضحة تثبت أن كمية املنتجات املصدرة لن تضر بالقدرة التنافسية
للصناعات املحلية.

•

توص ي هيئة الصادرات السعودية املصدرين السعوديين بتوخي الحيطة والحذر عند اإلفصاح عن األدلة الواضحة وعدم إظهارها
سوى عند الضرورة فقط.

 22املفوضية األوروبية
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.5

موانئ الدخول الرئيسية في اليونان

5.1

املوانئ البحرية الرئيسية في اليونان23

ً
طبقا ملوقع وورلد بورتس سورس ،تضم اليونان  103موانئ بحرية ،ولقد تم تظليل املوانئ ذات األهمية االستراتيجية في الشكل  1أدناه .ويلخص
الجدول  3التالي املعلومات الرئيسية عن املوانئ (ذات الصلة باملصدرين السعوديين) مثل املنتجات التي تتعامل معها واملواقع اإللكترونية لكل
ميناء:

الشكل  :1الموانئ البحرية الرئيسية في اليونان

 23وورلد بورتس سورس
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الجدول  :3املوانئ البحرية الرئيسية في اليونان

الشحنات التي ٌي َ
تعامل معها

امليناء
ميناء بيرايوس
ميناء سالونيك

املوقع اإللكتروني

البضائع العامة والشحنات السائبة الجافة،

http://www.olp.gr/en/

حاويات
شحنات سائبة سائلة وصلبة ،حاويات

http://www.thpa.gr/index.php?lang=el

 5.2املطارات الرئيسية في اليونان
هيئة الطيران املدني اليونانية 24هي الهيئة التنظيمية املسؤولة عن إنفاذ جميع القوانين واللوائح الحاكمة للنقل الجوي .يرد بيان املطارات
الرئيسية التي تعمل في شحن البضائع في الشكل  2أدناه:

الشكل  :2املطارات الرئيسية في اليونان

 24هيئة الطيران املدني اليونانية
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 5.3الوصول إلى األسواق الداخلية الرئيسية في اليونان
 5.3.1األسواق الداخلية الرئيسية ووسائل النقل
ً
وفقا لوكالة االستخبارات املركزية ،فإن األسواق الرئيسية في اليونان تقع في أثينا وسالونيك .ويرد بيان وسائل النقل للوصول إلى املدن التالية
في الجدول  4أدناه:

الجدول  :4الوصول إلى املدن الرئيسية  -اليونان
املدن الرئيسية

أقرب ميناء

املسافة من امليناء

أثينا

ميناء بيرايوس

املدينة ذاتها

سالونيك

ميناء سالونيك

املدينة ذاتها

 5.4خطوط الشحن املستخدمة في اململكة العربية السعودية
 5.4.1خطوط الشحن الرئيسية والوقت املستغرق من اململكة العربية السعودية إلى اليونان25

ً
ُ
تقدم الكثير من خطوط الشحن خدمات نقل بحري من املوانئ الرئيسية باململكة العربية السعودية إلى املوانئ في اليونان .ووفقا ملوقع الينسكيب
( ،)Linescapeفإن موانئ جدة اإلسالمي وامللك عبدالعزيز وامللك عبدهللا والجبيل هي موانئ التوقف فقط في اململكة العربية السعودية بالنسبة
لسفن الشحن املتجهة إلى اليونان.

الجدول :5الوقت املستغرق من اململكة العربية السعودية إلى اليونان
املوانئ في اململكة العربية

ميناء جدة

السعودية

اإلسالمي

ميناء امللك عبدالعزيز ميناء امللك عبدهللا

املوانئ في اليونان

ميناء الجبيل

املدة (باأليام)

ميناء بيرايوس

54 – 5

51 - 18

46 - 6

54 - 17

ميناء سالونيك

54 - 11

54 - 24

47 - 16

52 - 23

 5.4.2مسارات النقل الجوي الرئيسية والوقت املستغرق من اململكة العربية السعودية إلى اليونان26

ً
يمكن تصدير البضائع جوا من مطارات جدة والدمام والرياض إلى كورفو وفولوس وأثينا وكاالماتا وشانيا وهيراكليون وسالونيك وكافاال التي
ً
تعد مطارات الشحن الرئيسية في اليونان .ويوضح الجدول أدناه الوقت املستغرق لنقل البضائع جوا من املطارات الرئيسية في اململكة العربية
السعودية إلى مطار رئيس ي في اليونان:

 25موقع الينسكيب
 26موقع وورلد فرايت ريتس ()World Freight Rates
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الجدول :6الوقت املستغرق من اململكة العربية السعودية إلى اليونان
املطارات الرئيسية باململكة العربية
السعودية

الرياض

املطارات الرئيسية في اليونان

جدة

الدمام
الوقت (بالساعات)

كورفو  /فولوس /أثينا  /كاالماتا /
شانيا  /هيراكليون  /سالونيك /

4–3

3–2

4-3

كافاال
 5.4.3أسعار املسارات الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى اليونان27

يشتمل الجدول التالي على تكاليف الشحن من موانئ اململكة العربية السعودية إلى موانئ اليونانُ .يرجى االنتباه إلى أن التقديرات قائمة على
افتراضات بعينها باستخدام http://worldfreightrates.com/en/freight.

الجدول  :7التكلفة من اململكة العربية السعودية إلى اليونان
املوانئ في اململكة العربية
السعودية

ميناء جدة

املوانئ البحرية في اليونان
ميناء بيرايوس
ميناء سالونيك

ميناء امللك عبدالعزيز ميناء امللك عبدهللا

ميناء الجبيل

تكلفة النقل (بالريال السعودي)*
7,021 - 4,883
7,752 – 5,389

12,808 - 8,907

-

12,808 - 8,907

13,543 - 9,417

-

13,543 - 9,417

*افتراضات التكاليف:
طريقة الشحن املختارة هي عبر املحيط
تم اختيار الزراعة (الفواكه والخضراوات) والساعات واملجوهرات والنظارات كسلع لتقدير التكاليف على موقع وورلد فرايت
ريتس ()World Freight Rates
بلغت قيمة جميع املنتجات املحسوبة  100,000دوالر أمريكي
ً
تم اختيار حمولة الحاوية الكاملة ( )FCLوالحاويات  40قدما
لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية (البضائع الخطرة أو املؤمن عليها)
تم تقدير تكلفة النقل بتقدير تقريبي
 5.4.4أسعار مسارات الشحن الجوي الرئيسية من اململكة العربية السعودية إلى اليونان28

يشتمل الجدول التالي على تقديرات لتكاليف الشحن الجوي من مطارات اململكة العربية السعودية إلى مطارات اليونانُ .ويرجى العلم أن
ُ
وضعت على أساس افتراضات معينة منصوص عليها كذلك في الجدول التالي .وقد ق ِّّدرت تكاليف الشحن باستخدام املوقع:
التقديرات ِّ
http://worldfreightrates.com/en/freight.
 27موقع وورلد فرايت ريتس ()World Freight Rates
 28موقع وورلد فرايت ريتس ()World Freight Rates
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الجدول :8أسعار الشحن الجوي من اململكة العربية السعودية إلى اليونان
تكاليف النقل (بالريال
السعودي)

كورفو  /فولوس /أثينا  /كاالماتا  /شانيا  /هيراكليون  /سالونيك  /أليكساندروبولي

نوع املنتجات املصدرة
جدة/الرياض/الدمام/املدينة/ا
لطائف/القصيم

األطعمة املجمدة

اللحوم املجمدة

9,248 – 8,366

9,300 – 8,415

*افتراضات التكاليف:
طريقة الشحن املختارة هي عبر الجو
تم تقدير التكاليف على أساس الصناعات املتاحة على موقع وورلد فرايت ريتس ()World Freight Rates
بلغت قيمة جميع املنتجات املحسوبة  100,000دوالر أمريكي
تم اختيار الحمولة  210كجم/سم واألبعاد 90×100×140
لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية(البضائع الخطرة أو املؤمن عليها)
تم تقدير تكلفة النقل بتقدير تقريبي
.6

مرافق الدعم اللوجستي الرئيسية

6.1

مناطق التجارة الحرة في اليونان29

يوجد في اليونان ثالث مناطق تجارة حرة تقع في مناطق موانئ بيرايوس وسالونيك وهيراكليون.
 6.1.1الحوافزالرئيسية املرتبطة بالتجارة في مناطق التجارة الحرة في اليونان
ً
تقدم مناطق التجارة الحرة عددا من الحوافز لجذب االستثمار األجنبي املباشر وزيادة التنافسية الدولية والتي تتضمن ما يلي:
• تعليق الرسوم والضرائب الجمركية حتى تدخل السلع إلى السوق لالستهالك املحلي
•

املستندات التجارية معفاة من ضريبة الدمغة

•

عمليات املناولة تتماش ى مع لوائح االتحاد األوروبي  1988/2504و1990/2562
أنشطة إضافة القيمة مثل عمليات إعادة التعبئة والفرز وإعادة وضع امللصقات التعريفية

•

وقت التخزين غير محدود طاملا يتم دفع اإليجارات

•

 6.2مرافق  /خدمات التخزين املقدمة في موانئ اليونان
 6.2.1أنواع مرافق  /خدمات التخزين

6.2.1.1

أنواع املستودعات30

ترد في الئحة (االتحاد األوروبي) رقم  2013/952تفاصيل عن أنواع املستودعات وإنشائها ودخول وخروج البضائع وما إلى ذلك في الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي ،بما في ذلك اليونان .واملديرية العامة للجمارك ورسوم املكوس في اليونان هي املسؤولة عن اإلشراف والرقابة على جميع
 29الصادرات األمريكية :الدليل التجاري للبلد
 30االتحاد األوروبي
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املستودعات التابعة للجمارك واملستودعات امللحقة واألعضاء واملقاولين من الباطن حاملي الرخص .وملزيد من املعلومات عن أحكام إدارة
املخازنُ ،يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447&from=EN
6.2.1.1.1

املستودعات الجمركية من النوع (أ)

ً
في هذا النوع من املستودعات العامة ،يكون أمين املستودع مسؤوال عن البضائع املخزنة ويتأكد من استيفاء املتطلبات الجمركية..
6.2.1.1.2

املستودعات الجمركية من النوع (ب)

في هذا النوع من املستودعات العامة ،يمكن تخزين البضائع تحت إشراف أمين املستودع املرخص له .ويمكن استخدام املستودعات من النوع
(ب) لتخزين البضائع العابرة .وستشرف املديرية العامة للجمارك ورسوم املكوس في اليونان على دخول البضائع وتخزينها وإخراجها من هذا
ُ َ
ً
ً
املستودع ويكون الشخص املخطر في البيان مسؤوال عن البضائع في املستودع ويقدم ضمانا لها.
6.2.1.1.3

املستودعات الجمركية من النوع (ج)

ً
املستودعات من النوع (ج) هي مستودعات خاصة ُيسمح فيها ألمين املستودع فقط بتخزين البضائع ويكون مسؤوال عن البضائع املخزنة.
ويمكن استخدام هذه املستودعات لتخزين البضائع العابرة ولتخزين البضائع التجارية .وتشرف املديرية العامة للجمارك ورسوم املكوس في
ً
ً
اليونان على البضائع وتجري فحصا ماديا لها على أساس السجالت املقدمة.
6.2.1.1.4

املستودعات الجمركية من النوع (د)

ُ
ً
املستودعات من النوع (د) هي مستودعات خاصة تستخدم لتخزين املنتجات التجارية ويكون أمين املستودع مسؤوال عن البضائع املخزنة في
هذا املستودع .وتشرف السلطات الجمركية من املديرية العامة للجمارك ورسوم املكوس في اليونان على السلع املستوردة التي توضع في
املستودع .وتجري الجمارك عمليات تفتيش عشوائية ب ً
ناء على سجالت البضائع املخزنة والسجالت املالية.
6.2.1.1.5

املستودعات الجمركية من النوع (هـ)

ً
يخزن أمين املستودع املرخص له فقط البضائع في املستودعات من النوع (هـ) ألغراض تخزين تجارية .ويكون أمين املستودع مسؤوال عن
ً
البضائع املخزنة في املستودع .ومع ذلك ،تراقب املديرية العامة للجمارك ورسوم املكوس في اليونان البضائع وتجري فحصا لها على أساس
السجالت املالية وسجالت املخزون املقدمة.
6.2.1.1.6

املستودعات الجمركية من النوع (و)

املستودعات من النوع (و) هي مستودعات عامة تشغلها سلطات الجمارك ،حيث يمكن ألي شخص تخزين بضائعه.
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.7

عملية االستيراد الشاملة

7.1

عملية االستيراد الشاملة31

ً
تخضع جميع البضائع املستوردة إلى اليونان من بلد غير عضو في االتحاد األوروبي لألحكام الواردة في قانون الجمارك لالتحاد األوروبي .ووفقا
لقانون الجمارك ،يمكن استيراد البضائع وتقديم بيان بها تحت الفئات التالية:
•

إصدار املنتجات للتداول الحر

•

إخضاع املنتجات إلجراء جمركي ذي أثر اقتصادي

•

إيداع املنتجات في املستودعات الجمركية

•

املعالجة الداخلية

•

املعالجة تحت رقابة الجمارك

•

التصريح املؤقت بالدخول

•

إعادة التصدير من االتحاد األوروبي

•

العبور

 31الجمارك اليونانية
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عملية االستيراد الشاملة الخاصة باليونان موضحة في الشكل  3أدناه:
شكل توضيحي لعملية االستيراد عبر ميناء بحري
3

وصول السفينة

Zoll
Douane

1

2

بيان موجز للبضائع
الداخلة إلى الجمارك عبر
واجهة البيانات اإللكترونية

Zoll
Douane

ترتيبات ما قبل
االستيراد

= مرحلة املعالجة

4

5

6

التخليص الجمركي في امليناء

ساحة التسليم ودفع
الرسوم

الدعم اللوجستي
والنقل

7

العميل  /املستورد

الشكل  :3عملية االستيراد الشاملة
املرحلة األولى :ترتيبات ما قبل االستيراد
قبل وصول البضائع إلى اليونان ،يلزم اتخاذ ترتيبات ما قبل االستيراد .ويجب على املستورد الحصول على ترخيص استيراد من الوكالة
الحكومية الخاصة بكل منتج الستيراد السلع املحظورة.
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املرحلة الثانية :بيان موجز للبضائع الداخلة إلى الجمارك عبر واجهة البيانات اإللكترونية
َ
يودع البيان املوجز للبضائع الداخلة إلى الجمارك لدى املديرية العامة للجمارك على األقل قبل  24من تحميل البضائع في ميناء
.1
املنشأ.
ً
ً
ُ .2ت َّ
قدم أيضا جميع الوثائق الداعمة وبيانات الشحن الالزمة جنبا إلى جنب مع البيان املوجز للبضائع الداخلة إلى الجمارك.
ُ
 .3لدى استالم البيان املوجز للبضائع الداخلة إلى الجمارك ،تجري سلطات الجمارك اليونانية عملية تقييم موضوعية للمخاطر.
املرحلة الثالثة :وصول السفينة
ُ
 .1عندما تصل السفينة إلى ميناء الدخول في اليونان ،يقدم ممثل شركة الشحن إشعار الوصول إلى املديرية العامة للجمارك اليونانية
في ميناء الدخول.
ُ
ّ
 .2سيتألف اإلخطار املقدم من معلومات ضرورية لتعريف البيان املوجز للبضائع الداخلة إلى الجمارك الذي ق ِّدم في السابق.
املرحلة الرابعة :تقديم البضائع
ُ
 .1تقدم شركة النقل البضائع إلى مسؤولي الجمارك اليونانية في ميناء الدخول.
ً
 .2يخضع اإلخطار املقدم للتقييم إلى جانب نتائج التحليل األمني الذي أجري سابقا وذلك من أجل التأكد من ضوابط املخاطر التي
يتعين تنفيذها.
املرحلة الخامسة :التخليص الجمركي في امليناء ودفع الرسوم
 .1توجه الواردات عبر قنوات إلى مسارات مرمزة بألوان قائمة على ضوابط املخاطر التي يتعين تنفيذها.
 .2تخضع البضائع ملعاينة مادية في املستودعات إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ُ
ُ
 .3تحتسب الرسوم وتدفع إلى مكتب الجمارك.
املرحلة السادسة :الدعم اللوجستي والنقل
ً
بمجرد السداد ،يتخذ املستورد الترتيبات الالزمة لنقل البضائع املخلصة جمركيا إلى مستودعه.
املرحلة السابعة :املستورد  /العميل
يستلم املستورد /العميل البضائع املستوردة.
7.2

عملية التخليص الجمركي32

بموجب األحكام املنصوص عليها من جانب االتحاد األوروبي ،تقدم املديرية العامة للجمارك اليونانية خيارات التخليص السريع للمنتجات
لصالح املستوردين املسجلين في إطار برنامج املشغل االقتصادي املعتمد.
برنامج املشغل االقتصادي املعتمد
يجب على التجار الوفاء ببعض املتطلبات ليصبحوا مشغلين اقتصاديين معتمدين بموجب املادة  39من قانون الجمارك لالتحاد األوروبي.
وسوف يحصل التجار املسجلون في برنامج املشغل االقتصادي املعتمد على مزايا مثل إجراءات أسهل فيما يتعلق بوثائق الجمارك وإجراء الحد
األدنى من عمليات التفتيش .ملزيد من املعلومات عن برنامج ملشغل االقتصادي املعتمد ،يمكن للمصدرين السعوديين نسخ الرابط الوارد أدناه
ولصقه في متصفح الويب:
 32االتحاد األوروبي
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorised-economic-operatoraeo/authorised-economic-operator-aeo_en#what_is
عملية التخليص الجمركي موضحة في الشكل الشكل  4أدناه:
شكل توضيحي لعملية التخليص الجمركي
3

2

مراجعة الوثائق

وصول السفينة

4

فحص السلع املستوردة

$
1

البيان الجمركي عبر واجهة
البيانات اإللكترونية

5

6

دفع الرسوم للبضائع
املستوردة عبر واجهة
البيانات اإللكترونية

اإلفراج عن البضائع

الشكل  :4توضيح عملية التخليص الجمركي

املرحلة األولى :تقديم بيان البضائع الداخلة إلى الجمارك عبرواجهة البيانات اإللكترونية
)1

)2
)3
)4
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يجب على املستوردين استيفاء إجراءات التسجيل للرقم التعريفي للمشغلين االقتصاديين ( )EORIلدى املديرية العامة للجمارك
اليونانية .و ُيرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن إجراءات تسجيل الرقم
التعريفي للمشغلين االقتصاديين في اليونان:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/ra_consultation.jsp?Lang=en
ُ ّ
عرف لرقم ضريبة القيمة املضافة الخاص بالتاجر.
مالحظة :يعمل الرقم التعريفي للمشغلين االقتصاديين بمثابة م ِّ
يتعين على املستورد الحصول على رخصة استيراد الستيراد البضائع الخاضعة لقيود إلى اليونان.
يحصل املستورد /الوسيط الجمركي على جميع الوثائق ذات الصلة إلتمام عملية التخليص الجمركي.
يقدم املستورد /الوسيط الجمركي إلى مكتب الجمارك بشكل إلكتروني عبر واجهة البيانات اإللكترونية املستند اإلداري املوحد ()SAD
ً
أو البيان املوجز للبضائع الداخلة إلى الجمارك ( )ENSمتضمنا جميع املعلومات الالزمة والوصف الفني للبضائع.

ً
ً
 )5بمجرد املوافقة على البيان ،تصدر واجهة البيانات اإللكترونية رقما مرجعيا للحركة (.)MRN
ُ )6يقدم إشعار وصول يرد فيه الرقم املرجعي للحركة إلى الجمارك البولندية في ميناء الدخول.
املرحلة الثانية :وصول السفينة
 )1عند وصول السفينةُ ،يقدم إشعار وصول إلى مكاتب الجمارك في ميناء الدخول إلخطارها بالرقم املرجعي للحركة.
ً
ُ
 )2وفقا لنظام تقييم املخاطر ،تصنف البضائع املستوردة بين قنوات حمراء وخضراء وبرتقالية.
ُ
ُ )3ت َّ
فرغ البضائع املستوردة من السفينة وتقدم إلى مسؤولي الجمارك.
 )4بالنسبة للبضائع املوجهة نحو القناة الخضراء ،تكون الخطوة التالية هي املرحلة الخامسة.
املرحلة الثالثة :مراجعة الوثائق
 )1بالنسبة للبضائع املوجهة نحو القناتين البرتقالية والحمراء ،يراجع موظفو الجمارك اليونانية البيان املقدم في مقابل الوثائق الداعمة
ً
للتأكد من صحته ودقته ،وباإلضافة إلى ذلك ،تخضع الوثائق للمراجعة أيضا للتأكد من مطابقة املنتجات للوائح االتحاد األوروبي
واللوائح الوطنية.
ُ
 )2يمكن أن تطلب شهادات أو مستندات إضافية من املستورد /الوسيط الجمركي إذا لزم األمر.
ً )3
بناء على إنهاء مراجعة الوثائق بنجاح ،تنتقل البضائع املوجهة نحو القناة البرتقالية إلى املرحلة الخامسة.
املرحلة الرابعة :فحص البضائع املستوردة
ُ
 )1بالنسبة للبضائع املوجهة نحو القناة الحمراء ،تخطر الجهات الحكومية املعنية باملنتجات املوجهة ويجري الحصول على تأكيد على إجراء
تفتيش مادي.
ً
 )2يفحص موظفو الجمارك اليونانية وممثلو الجهات الحكومية كل البضائع أو جزءا منها ويأخذون عينات إلجراء تحليل لها أو إلجراء فحص
إضافي.
 )3يقارن املوظف الذي يجري الفحص بين نتائج التفتيش والتفاصيل الواردة في البيان والوثائق الداعمة له ويسجل النتائج التي توصل
إليها.
املرحلة الخامسة :سداد الرسوم الخاصة بالبضائع املستوردة عبرواجهة البيانات اإللكترونية
 )1يجري تسجيل نتائج مراجعة الوثائق والفحص املادي في املستند اإلداري املوحد.
ً
 )2بعد صدور نتائج مقنعة فيما يتعلق بمراجعة الوثائق والفحص املادي ،يسدد املستورد إلكترونيا إلى الجمارك اليونانية الرسوم الجمركية
والرسوم األخرى.
املرحلة السادسة :اإلفراج عن البضائع
بمجرد سداد الرسوم الجمركية والرسوم األخرى ،يجري التخليص الجمركي للبضائع.

 7.3وقت االنتظار والتكلفة المتعلقان بعملية االستيراد الشاملة

33

ً
وفقا للبنك الدولي ،الوقت والتكلفة املتعلقان باالستيراد بالنسبة لشحنة بضائع قياسية موضحان في الجدول  9أدناه:

33تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2018
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م.

الجدول  :9وقت االنتظاروالتكلفة املتعلقان بعملية التخليص الجمركي
التكلفة (بالريال
وقت االنتظار
اإلجراء املتعلق باالستيراد
السعودي)
(بالساعات)

0
1
إعداد الوثائق
1
0
0
التخليص الجمركي وعمليات التفتيش
2
20
1
اإلجمالي:
مالحظة :وقت االنتظار والتكاليف الواردان هنا هما تقدير لنقل البضائع بين دول االتحاد األوروربي.

 .8وثائق االستيراد األساسية
 8.1جدول ملخص لوثائق االستيراد األساسية

34

 8.1.1الوثائق اإللزامية
هناك أربع وثائق إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى اليونان35.

الجدول  :10الوثائق اإللزامية الخاصة بالواردات
#

الوثيقة

يجري
الحصول عليها
من

ُ
تقدم إلى

1

بوليصة الشحن الجوي/
بوليصة الشحن األصلية

شركة الشحن

الجمارك

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2

الفاتورة التجارية

املصدر

الجمارك

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3
4

1

2

3

4

5

6

7

وثيقة نظام جمع
املعلومات التجارية بين
دول االتحاد األوروبي
(إنتراستات)

الجمارك

الجمارك

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

قائمة التعبئة

املصدر

الجمارك

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

مالحظة:
 -1مواد البناء -2 ،الكيماويات والبوليمرات – 3 ،املنتجات الغذائية -4 ،منتجات التعبئة والتغليف -5 ،السلع االستهالكية املعمرة-6 ،املعدات الثقيلة
واإللكترونيات -7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات -8 ،األدوية -9 ،املنسوجات

 8.1.2الوثائق اإلضافية
هناك عدد من الوثائق اإلضافية املطلوبة بوجه عام للتخليص الجمركي ملنتجات محددة.

34دليل الصادرات األمريكية التجاري للدول
35تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2018
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8

9

#

الجدول  :11الوثائق اإلضافية الخاصة بالواردات
يجري الحصول
ُ
9 8 7 6 5 4 3 2 1
تقدم إلى
عليها من
وزارة التجارة
الجمارك ✓✓✓✓✓✓✓✓✓
واالستثمار

الوثيقة

1

شهادة املنشأ

2

املستند اإلداري املوحد

الجمارك

الجمارك

3

رخصة االستيراد

الجهات الحكومية

الجمارك

4

شهادة الصحة النباتية /الشهادة
الصحية

الجهة التنظيمية في
بلد املنشأ

الجمارك

✓✓✓✓✓✓✓✓✓
✓✓✓✓✓✓✓✓✓

        

✓



مالحظة:
 -1مواد البناء -2 ،الكيماويات والبوليمرات – 3 ،املنتجات الغذائية -4 ،منتجات التعبئة والتغليف -5 ،السلع االستهالكية املعمرة-6 ،املعدات الثقيلة واإللكترونيات-7 ،
املعادن الثمينة واملجوهرات -8 ،األدوية -9 ،املنسوجات

 8.2نظرة عامة على الوثائق
8.2.1

بوليصة الشحن

36

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

إيصال يقر بموجبه ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة ،ويكون بمثابة دليل على عقد النقل.
ً
ُ َّ
وفقا لبند "حسب الطلب" املنصوص عليه فيه ً
وبناء على استيفاء جميع
مستند ملكية قابل للتحويل ،تسلم البضائع بموجبه
التصديقات املنصوص عليها في الطلب.

الشكل  :5بوليصة شحن عبراملحيط – نموذج
8.2.2

الفاتورة التجارية

37

ً
ّ
ُ
الفاتورة التجارية هي فاتورة بالبضائع التي تم شراؤها ّ
يقدمها البائع للمشتري وتستخدم تلك الفواتير غالبا في التجارة الخارجية حيث تمكن
الحكومات من تحديد القيمة الفعلية للبضائع عند تقييمها لتحديد الرسوم الجمركية.
36مركز التجارة العالمي
37ليندن

30

الشكل  :6الفاتورة التجارية – نموذج
8.2.3

نظام جمع المعلومات التجارية بين دول االتحاد األوروبي (إنتراستات)

38

إنتراستات هو نظام بيانات ُيستخدم لجمع إحصاءات تتعلق بالتجارة بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
8.2.4

قائمة التعبئة

توفر قائمة التعبئة معلومات مفصلة عن الشحنة .وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن تاريخ الشحنة ،والبائع ،واملشتري ،والشاحن،
ً
ً
ً
ً
ورقم الفاتورة ،ونوع العبوة إن كانت صندوقا أو قفصا أو برميال أو كرتونة ،وطريقة النقل ،والناقل ،وتتضمن أيضا الكمية ،والوصف ،وعدد
العبوات ،وإجمالي الوزن الصافي والقائم (بالكيلوجرامات) ،وعالمات العبوات ،واألبعاد39.

40

 8.2.5شهادة المنشأ
شهادة املنشأ ( )CoOوفق ًا لغرفة التجارة الدولية هي وثيقة ّ
تصدق على أن البضائع املستوردة تم الحصول عليها وإنتاجها وتصنيعها ومعالجتها
وتجهيزها بالكامل في بلد معين.
الشكل  :7قائمة التعبئة – نموذج

نموذجFigure
5: Certificate
شهادة املنشأ –
of Origin
الشكل :8
- Sample
38موقع إن آي بيزنس إنفو ()NI business info
39شركة كيه كيه فرايت ()KK Freight
 40غرفة التجارة الدولية
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8.2.6

شهادة /إذن االستيراد

41

يحتاج املستوردون إلى تصريح أو إذن مسبق من الجهات الحكومية املعنية ،وذلك الستيراد البضائع الخاضعة للرقابة.

الشكل  :9إذن االستيراد – نموذج
8.2.7

شهادة الصحة النباتية /الشهادة الصحية

يتمثل الغرض من الشهادة الصحية في حماية صحة اإلنسان وسالمته ،وخضوع التجارة الدولية للرقابة بصفة دائمة .وتصدر هيئة حماية
النباتات في البلد املُ ّ
صدر شهادة الصحة النباتية لهيئة حماية النباتات في البلد املستورد42.
ِّ

الشكل  :10شهادة الصحة النباتية  -نموذج

41هيئة الجمارك وحماية الحدود األمريكية ()US CBP
42الوكالة الكندية للتفتيش على األغذية
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8.2.8

المستند اإلداري الموحد

ُ
بيان االستيراد /املستند اإلداري املوحد هو وثيقة يقدمها املستورد للجمارك تتضمن معلومات عن البضائع املستوردة 43.وتستخدم املعلومات
الواردة في البيان لتقدير الرسوم والضرائب املفروضة على البضائع.

الشكل  :11نموذج املستند
اإلداري املوحد

 .9أهم الجهات الحكومية المعنية بعملية االستيراد
 9.1جدول ملخص ألهم الجهات الحكومية المعنية بعملية االستيراد
هناك عدد من الجهات الحكومية املعنية بعملية االستيراد في اليونان .ويرد في الجدول  12أدناه تلخيص لهذه الجهات أو الهيئات إلى جانب
األدوار التي تضطلع بها في عملية االستيراد وموقعها اإللكتروني:

 43الحكومة االسترالية
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الجدول  :12أهم الجهات الحكومية
الدور الذي تضطلع به

أهم الجهات الحكومية

املفوضية األوروبية

•

مسؤولة عن اتحاد الجمارك األوروبي واتفاقيات
التعاون الجمركي الدولية

•

مسؤولة عن تطوير االتحاد االقتصادي
والنقدي

•

مسؤولة عن وضع إطار للتجارة الحرة في
السياسة التجارية ألوروبا واالتحاد األوروبي.

•

تتولى مسؤولية وضع املعايير األوروبية وإعداد
الوثائق الفنية األخرى التي تتعلق بأنواع مختلفة
من املنتجات واملواد والخدمات والعمليات.

•

مسؤولة عن التخليص الجمركي وتحصيل جميع
الرسوم والضرائب املتعلقة بالبضائع املستوردة

•

مسؤول عن اعتماد الهيئات املانحة للشهادات
وجهات التفتيش ومعامل االختبار واملعايرة.

اللجنة األوروبية للتوحيد القياس ي

املديرية العامة للجمارك واملكوس
نظام االعتماد اليوناني )(ESYD

موقعها اإللكتروني

_http://ec.europa.eu/index
en.htm

_http://ec.europa.eu/index
en.htm
https://portal.gsis.gr/portal
/page/portal/ICISnet
ال يوجد

 9.1أهم الجهات الحكومية المعنية بعملية االستيراد المتعلقة بالصناعات المحددة التي تستهدفها المملكة العربية
السعودية

هناك عدد من الجهات أو الهيئات الحكومية األخرى املعنية بعملية االستيراد في اليونان وذلك ً
بناء على نوع الصناعة أو املنتجات .وترد في الجدول

أدناه قائمة بأهم الجهات أو الهيئات إلى جانب معلومات مثل أنواع الصناعات /املنتجات املعنية بها والدور الذي تقوم به في عملية االستيراد
ومواقعها اإللكترونية:

34

الجدول  :13أهم الجهات الحكومية املعنية بصناعات محددة
الجهة الحكومية
الهيئة األوروبية لسالمة
األغذية

املنتج/الصناعة
املنتجات الغذائية

الوكالة األوروبية
لألدوية

املنتجات الدوائية

الوكالة األوروبية للمواد
الكيميائية

املنتجات الكيميائية

املنظمة اليونانية
للتوحيد القياس ي
)(ELOT

جميع املنتجات

الوكالة اليونانية للرقابة
على األغذية )(EFET

املنتجات الغذائية

وزارة التنمية الريفية
واألغذية اليونانية

املنتجات الغذائية

املنظمة الوطنية
لألدوية )(EOF

املنتجات الدوائية

الوظيفة/الدور

املوقع اإللكتروني
https://www.efsa.europa.e

•

مسؤولة عن تقييم املخاطر املتعلقة
باملنتجات الغذائية

u/

•

مسؤولة عن التأكد من أن جميع
األدوية املتوفرة في أسواق دول
االتحاد األوروبي آمنة وفعالة وعالية
الجودة

http://www.ema.europa.e
u/

•

مسؤولة عن تنظيم املنتجات
الكيميائية

http://echa.europa.eu/

•

مسؤولة عن وضع املعايير اليونانية
ومراقبتها وتنفيذها في اليونان ،وذلك
بالتماش ي مع املعايير األوروبية
واملتطلبات الوطنية

http://www.elot.gr/

•

مسؤولة عن تنفيذ اللوائح املتعلقة
بسالمة األغذية

http://portal.efet.gr/

•

مسؤولة عن الرقابة على استيراد http://www.minagric.gr/in
dex.php/en/
األغذية واملنتجات الغذائية في اليونان

•

مسؤولة عن التأكد من سالمة
املنتجات الدوائية وجودتها

http://www.eof.gr/

 .10أهم الجهات المعنية بالمعايير وإجراءات الحصول على موافقتها – اليونان
 10.1الجهات المعنية بالمعايير بحسب الصناعة
يتعين على املصدرين السعوديين العاملين في الصناعات التسع التي حددتها هيئة تنمية الصادرات السعودية الحصول على شهادات ملنتجاتهم
التي يصدرونها إلى اليونان من الجهات املعنية باملعايير والواردة في الجدول  14أدناه:

35

الجدول  :14الجهات املعنية باملعاييربحسب الصناعة
م.
1
2
3

اسم الجهة املعنية باملعايير
املنظمة اليونانية للتوحيد
القياس ي
وزارة التنمية الريفية واألغذية
اليونانية

1

2

3

✓✓

املنظمة الوطنية لألدوية

5

4

6

7

8

✓ ✓ ✓

9

موقعها اإللكتروني

✓

http://www.elot.gr/
http://portal.efet.gr
/

✓
✓



http://www.eof.gr/

مالحظة:
 -1مواد البناء -2 ،الكيماويات والبوليمرات – 3 ،املنتجات الغذائية -4 ،منتجات التعبئة والتغليف -5،السلع االستهالكية املعمرة،
-6املعدات الثقيلة واإللكترونيات -7 ،املعادن الثمينة واملجوهرات -8 ،األدوية -9 ،املنسوجات

 10.2المنظمة اليونانية للتوحيد القياسي
تأسست املنظمة اليونانية للتوحيد القياس ي بموجب قانون املنظمة اليونانية للتوحيد القياس ي رقم  372لسنة  1976وهي الهيئة الوطنية
الوحيدة املسؤولة عن إعداد املعايير وإصدارها ونشرها .واملنظمة اليونانية للتوحيد القياس ي هي أحد أعضاء املنظمة الدولية للتوحيد القياس ي
ً
(األيزو) ( )ISOواللجنة الكهروتقنية الدولية ( .)IECووفقا لالئحة االتحاد األوروبي رقم  ،2012/1025فإن املنظمة اليونانية للتوحيد القياس ي،
بوصفها الهيئة الوطنية للتوحيد القياس ي ،مسؤولة عن سالمة املنتجات ومطابقتهاُ .ويرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه
للحصول على مزيد من املعلومات عن قائمة املنتجات التي تتطلب شهادات إلزامية واللوائح التي يتعين على هذه املنتجات االمتثال لها:
http://www.elot.gr/41_ENU_HTML.aspx
 10.2.1عملية الحصول على عالمة المطابقة األوروبية ()CE

44

إن عالمة املطابقة األوروبية ( )CEأساسية لتسويق املنتج في أسواق دول االتحاد األوروبي بما فيها اليونان .ووضع االتحاد األوروبي إطار عملية
الحصول على عالمة املطابقة األوروبية ( .)CEوعملية الحصول على عالمة املطابقة األوروبية ( )CEموضحة في الشكل أدناه:
املرحلة األولى :يستوفي مقدم الطلب الشروط املسبقة
ُ
 .1يتعين على مقدم الطلب التأكد من أن املنتجات املطلوب اعتمادها تمتثل للمتطلبات الخاصة به التي وضعها االتحاد األوروبي .ويرجى من
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن املعايير الخاصة باملنتجات:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/
 .2يتعين على مقدم الطلب بعد ذلك تحديد إذا ما كان املنتج املطلوب حصوله على عالمة املطابقة يجب اعتماده من جانب جهة معتمدة
ً
لدى االتحاد األوروبي ،وذلك وفقا لتوجيه االتحاد األوروبي الذي ينظمه.
 .3إذا كان يتعين اعتماد املنتج من جانب جهة معتمدة لدى االتحاد األوروبي ،فيدخل مقدم الطلب على الرابط الوارد أدناه ويختار إحدى
الجهات اليونانية املعنية بتقييم املطابقة العتماد املنتج:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=300
 .4تعد جهة التصنيع /مقدم الطلب الوثائق الداعمة املطلوبة إلثبات امتثال املنتج لتوجيهات االتحاد األوروبي.
44االتحاد األوروبي

36

املرحلة الثانية :تقديم نموذج الطلب
يستوفي مقدم الطلب /املستورد نموذج طلب تقييم املطابقة ويقدم الوثائق الداعمة إلى معامل االختبار أو الجهات املعتمدة.
شكل توضيحي لعملية الحصول على علامة المطابقة الأوروبية ()CE

3

2

1

التقييم واختبارالعينات

تقديم نموذج الطلب

يستوفي مقدم الطلب الشروط
املسبقة

$

4
وضع عالمة املطابقة
األوروبية ( )CEعلى املنتج

مرحلة العملية =

الشكل  :12شكل توضيحي لعملية الحصول على عالمة املطابقة األوروبية ()CE

املرحلة الثالثة :التقييم واختبارالعينات
ً
ً
تجري السلطات في معمل االختبار مراجعة مبدئية للطلب املقدم والوثائق الداعمة .وبمجرد التأكيد على استيفاء نموذج الطلب والوثائق املرفقة
به ،يوافق معمل االختبار على الطلب الذي يخضع لتقييم إضافي من جانب السلطات .باإلضافة إلى ذلك ،تخضع عينات املنتج لالختبار للتأكد
ً
من مطابقته وذلك وفقا للمعايير التي تحددها معامل االختبار املعتمدة.
املرحلة الرابعة :وضع عالمة املطابقة األوروبية ( )CEعلى املنتج
ً ً
 .1عندما يجتاز املنتج إجراءات التقييم بنجاحُ ،ي ِّعد مقدم الطلب ملفا فنيا يتضمن جميع الوثائق التي تثبت امتثال املنتج للمتطلبات الفنية.
 .2يعد مقدم الطلب إقرار مطابقة خاص باالتحاد األوروبي ويوقع عليه والذي يثبت أن املنتج مستوفي لجميع املتطلبات القانونية إلى جانب
الرقم التعريفي للجهة املعتمدة على املنتج.
ُ
 .3توضع عالمة املطابقة األوروبية ( )CEعلى املنتج.
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 10.2.2الوثائق األساسية المطلوبة
يمكن الحصول على الوثائق الفنية التي تعتمد على نوع املنتج واملطلوبة للحصول على عالمة املطابقة األوروبية ( )CEمن الرابط الوارد أدناه:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en
 10.2.3التكاليف المتضمنة
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الجدول  :15التكاليف املتضمنة في الحصول على عالمة املطابقة األوروبية ()CE
م.

املحتويات

رسوم نموذج الطلب
1
ً
*تختلف بناء على قيمة الفواتير الخاصة باملنتجات املستوردة

التكلفة (بالريال
السعودي)*
240,000 – 240

 10.3وزارة التنمية الريفية واألغذية اليونانية
وزارة التنمية الريفية واألغذية اليونانية مسؤولة عن اإلشراف على عملية استيراد األغذية في اليونان ،وذلك باالشتراك مع املختبر الكيميائي
العام الحكومي في اليونانُ .ويرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات:
http://www.minagric.gr/index.php/en/
 10.3.1عملية التخليص الجمركي لألغذية المستوردة في الميناء
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يخضع التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في اليونان للتنظيم عن طريق القانون الوطني رقم  ،KYA 15523/2006كما تتماش ى عملية
التخليص الجمركي مع الئحة املفوضية األوروبية رقم  2002/178بشأن استيراد املنتجات الغذائية.
وعملية التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في امليناء موضحة في الشكل  13أدناه:

املرحلة األولى :يستوفي املستورد الشروط املسبقة
 .1يحصل املستورد على الوثائق الضرورية املتعلقة بالجودة من جهة التصنيع ويستوفي الشروط املسبقة األخرى.
ُ
ُ
 .2تلزم أذون االستيراد ملعظم الواردات الغذائية إلى اليونان وتستصدر من القسم الخاص باملنتج والتابع للجهة املعنية باألغذية .ويرجى من
املصدرين السعوديين االتصال بوزارة التنمية الريفية واألغذية اليونانية للحصول على مزيد من املعلومات:
http://www.minagric.gr/index.php/en/minagric-contact-eng

املرحلة الثانية :استيفاء البيان الجمركي
 .1يستوفي املستورد البيان الجمركي ويقدم جميع الوثائق الضرورية للجمارك للتخليص الجمركي.
 .2يبلغ املستورد مراكز التفتيش الحدودية ( )BIPبشحنة املواد الغذائية الواردة.
ُ
 .3تحتجز شحنات املواد الغذائية لتخضع للتفتيش ،وذلك بعد دخولها إلى مراكز التفتيش الحدودية اليونانية.
45عالمة المطابقة األوروبية ()CE
46USDA FAIRS Report

38

املرحلة الثالثة :تقييم الوثائق وفحصها
يقيم مسؤولو الجمارك الوثائق ،ويجري موظفون من قسم الخدمات البيطرية والصحة النباتية التابع لوزارة التنمية الريفية واألغذية اليونانية
ً
ُ
ً ُ
تفتيشا ماديا ،وتأخذ عينات وترسل إلى املختبر الكيميائي العام الحكومي الختبارها وتحليلها ،وذلك إذا لزم األمر.
املرحلة الرابعة:
شكل توضيحي لعملية التخليص الجمركي للأغذية المستوردة في الميناء
3

تقييم الوثائق وفحصها

2

1

استيفاء البيان الجمركي

يستوفي املستورد الشروط
املسبقة

$

✓
4

التخليص الجمركي للبضائع
مرحلة العملية =

الشكل  :13عملية التخليص الجمركي لألغذية املستوردة

ُ
وتصدر لصالح املستورد شهادة
إذا كانت البضائع تمتثل للوائح املتعلقة بالصحة واألمن والسالمة العامة ،فيجري التخليص الجمركي لها.
تفتيش تؤكد على صالحية املنتج لالستهالك اآلدمي.
ً
مالحظة :يمكن أن تدخل الواردات الغذائية السوق الستهالكها محليا في غضون  48ساعة من دخولها إلى البالد وذلك في حال عدم ظهور
مشكالت أثناء عمليات مراجعة الوثائق وأخذ العينات من املواد الغذائية واختبارها.
 10.3.2الوثائق األساسية المطلوبة
الوثائق األساسية املطلوبة الستيراد املنتجات الغذائية هي كاآلتي:

39

•

بوليصة الشحن وبوليصة الشحن الجوي

•

الفاتورة التجارية

•

شهادة الصحة النباتية والشهادة الصحية

•

شهادة االستيراد

 10.4المنظمة الوطنية لألدوية
تأسست املنظمة الوطنية لألدوية في عام  1983بموجب القانون رقم  1316وتعمل تحت إشراف وزارة الصحة والتضامن االجتماعي .وتقيم
املنظمة املنتجات الجديدة وتوافق عليها وتتولى مسؤولية الرقابة على سالمة األدوية التي تدخل إلى السوق اليونانية وجودتهاُ .ويرجى من
املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات:
http://www.eof.gr/
ً
وتطبق اليونان إجر ًاء وطنيا لتسجيل األدوية الجديدة التي تدخل إلى السوقُ .ويرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه مع
االستعانة بمترجم مؤهل للحصول على مزيد من املعلومات عن عملية تسجيل األدوية:
http://www.eof.gr/web/guest/procedures;jsessionid=faa810a5fb9237b618642b1540b3
ً
وحيث إن اليونان إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،يمكن كذلك تسجيل املنتجات الدوائية وفقا إلجراء مركزي .ولتسجيل املنتجات
ً
الدوائية وفقا إلجراء مركزي ،يمكن للمصدرين السعوديين االتصال بالوكالة األوروبية لألدوية واتباع اإلجراءات التي أوردتها هيئة تنمية
الصادرات السعودية في دليل إجراءات االستيراد لالتحاد األوروبي.

 .11اللوائح الخاصة بالتعبئة والتغليف ووضع الملصقات التعريفية – اليونان
 11.1الصناعات العامة
 11.1.1الجهة التنظيمية المعنية بها

47

تخضع الصناعات العامة في اليونان للتنظيم من جانب املؤسسات األوروبية املعنية باملعايير (اللجنة األوروبية للتوحيد القياس ي ( )CENواللجنة
األوروبية للتوحيد القياس ي الكهروتقني ( )CENELECواملعهد األوروبي ملعايير االتصاالت( ،))ETSIوذلك بوصفها جزء من االتحاد األوروبي .وعلى
املستوى الوطني ،تخضع الصناعات العامة للتنظيم من جانب املنظمة اليونانية للتوحيد القياس ي ،والتي تضطلع بمسؤولية املواءمة بين
القوانين واللوائح املتعلقة بالتوحيد القياس ي على مستوى االتحاد األوروبي وبين مثيالتها على املستوى املحلي.
 11.1.2القوانين واللوائح
تتبع اليونان جميع توجيهات االتحاد األوروبي ولوائحه وااللتزامات التي حددها فيما يتعلق بوضع امللصقات التعريفية للمنتجات.

 11.2صناعة األغذية

48

تتبع اليونان جميع توجيهات االتحاد األوروبي ولوائحه وااللتزامات التي حددها فيما يتعلق بوضع امللصقات التعريفية للمنتجات.
 11.2.1الجهة التنظيمية المعنية بالصناعة والقوانين واللوائح
إن وزارة التنمية الريفية واألغذية في اليونان هي املسؤولة عن وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية املستوردة .ويمكن للمصدرين
السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية:
http://www.minagric.gr/index.php/en/
47شركة سانتاندير تريد
48تقرير لوائح ومعايير الواردات الغذائية والزراعية الصادر عن وزارة الزراعة األمريكية ()USDA FAIRS Report
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وعلى مستوى االتحاد األوروبي تنص الئحة املفوضية األوروبية رقم  (EC) 178/2002على املبادئ واألهداف العامة في قانون األغذية .وقد
ً
ُ
تبنت اليونان هذه األحكام في قانون األغذية اليوناني الذي ن ِّشر في عام  2009وخضع للتحديث الحقا بموجب العديد من املراسيم الرئاسية
والقرارات الوزارية.
 11.2.2متطلبات وضع الملصقات التعريفية

ً
ترد في الجدول  16أدناه متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية املعبأة واملغلفة مسبقا:
الجدول  :16متطلبات وضع امللصقات التعريفية
م.
1
2

البيانات
اسم املنتج أو اسم املادة الغذائية
البيان الكمي للمكونات

3

قائمة كاملة باملكونات واإلضافات الغذائية

4

تاريخ انتهاء الصالحية

5

شروط التخزين واالستخدام

6

املتطلبات املتعلقة باللغة

املعلومات املتعلقة باملواد الغذائية املسببة
للحساسية

يجب كتابة جميع املعلومات باللغة اليونانية ،كما يمكن كتابة
ً
امللصقات التعريفية بلغة ثانية إضافية إذا كان ذلك مناسبا.

اسم جهة التصنيع وجهة التعبئة والتغليف
7

والبائع واملستورد أو أساميهم التجارية
وعناوينهم

8
9
10
11

بلد املنشأ
عالمة التشغيلة
اإلرشادات املتعلقة بغرض االستخدام
عمليات املعالجة التي خضع لها املنتج (إن
وج َدت)
ِّ

 11.3صناعة األدوية
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 11.3.1الجهة التنظيمية المعنية بالصناعة
تخضع صناعة األدوية في اليونان للتنظيم من جانب الوكالة األوروبية لألدوية في االتحاد األوروبي ،وذلك بوصفها إحدى الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي .واملنظمة الوطنية لألدوية هي الجهة التنظيمية الوطنية املعنية باملنتجات الدوائية في اليونان ،وتطبق القواعد التي وضعها
االتحاد األوروبي على املستوى الوطني.
49االتحاد األوروبي
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وملزيد من املعلومات عن الجهتين التنظيميتين ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابطين الواردين أدناه:
http://www.ema.europa.eu/
http://www.eof.gr/
 11.3.2القوانين واللوائح
تضع املفوضية األوروبية القوانين واللوائح الخاصة بوضع امللصقات التعريفية للمنتجات الدوائية في اليونان .وترد اللوائح والقوانين الخاصة
ً
بوضع امللصقات التعريفية للمنتجات الدوائية في اليونان تحت العنوان "خامسا" من التوجيه رقم .2001/82/EC
وملزيد من املعلومات عن القوانين واللوائح ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الروابط الواردة أدناه:
https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-1_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L008320121116&qid=1472567249742&from=EN
 11.3.3متطلبات وضع الملصقات التعريفية
ترد املتطلبات األساسية لوضع امللصقات التعريفية للمنتجات الدوائية في الجدول أدناه:
الجدول  :17متطلبات وضع امللصقات التعريفية لألدوية
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

البيانات
اسم املنتج الدوائي يليه تركيزه وتركيبته الدوائية
بيان باملواد الفعالة يوضح كميتها ونوعها
التركيبة الدوائية واملحتويات مع ذكر تركيز كل منها
طريقة التعاطي
ً
تحذير بشأن وجوب تخزين املنتج الدوائي بعيدا عن متناول ومرأى األطفال
تاريخ انتهاء الصالحية بتفاصيل واضحة (الشهر/العام)
االحتياطات الالزمة للتخزين
االحتياطات املتعلقة بكيفية التخلص من املنتجات الدوائية غير املستعملة
اسم وعنوان حامل تصريح التسويق
رقم التشغيلة الخاص بالجهة املصنعة
إرشادات االستعمال

املتطلبات املتعلقة باللغة

يجب كتابة املعلومات الواردة على
امللصقات التعريفية لألدوية باللغة
اليونانيةُ .ويسمح باستخدام أي لغة
أخرى إضافية.

ملزيد من املعلومات عن متطلبات وضع امللصقات التعريفية ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L008320121116&qid=1472567249742&from=EN
(صفحة )60-57
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 11.4صناعة مستحضرات التجميل

50

 11.4.1الجهة التنظيمية المعنية بالصناعة
ً
ً
ينظم االتحاد األوروبي صناعة مستحضرات التجميل في اليونان تنظيما مركزيا ،وذلك بوصفها إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
واملنظمة الوطنية لألدوية هي الجهة التنظيمية الوطنية املعنية بمستحضرات التجميل في اليونان ،وتطبق القواعد التي وضعها االتحاد األوروبي
على املستوى الوطني.
وملزيد من املعلومات عن الجهة التنظيمية ،يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه:
http://www.eof.gr/
 11.4.2القوانين واللوائح
تضع املفوضية األوروبية اللوائح والقوانين الخاصة بوضع امللصقات التعريفية ملستحضرات التجميل .وتنظم املادة  19من الئحة االتحاد
األوروبي ملستحضرات التجميل املعلومات التي يجب طباعتها على امللصقات التعريفية ملستحضرات التجميل (العبوات واألغلفة).
وملزيد من املعلومات عن الالئحة ،يمكن للمصدرين السعوديين نسخ الرابطين الواردين أدناه ولصقهما في مستعرض الويب:
https://www.cosmeticseurope.eu/files/6214/7643/4067/Key_features_of_the_CPR.pdf
http://www.ixpos.de/IXPOS/Content/EN/Your-business-in-germany/_SharedDocs/Downloads/guidelines-cosmeticlabeling-cosmetics-europe.pdf?v=3

50رابطة كوزمتيكس يوروب
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 11.4.3متطلبات وضع الملصقات التعريفية
متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملستحضرات التجميل مدرجة في الجدول أدناه:
الجدول  :18متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملستحضرات التجميل
م.

الفئة
اسم الشخص املسؤول وعنوانه وبلد
املنشأ

2

املحتوى االسمي

3

تاريخ العمر األدنى للمنتج

4

االحتياطات

5

رقم التشغيلة

6

وظيفة مستحضر التجميل

وظيفة مستحضر التجميل ،إال إذا كانت
واضحة من شكله الخارجي

7

قائمة املكونات

-

1
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املعلومات املطلوبة

معلومات إضافية

املحتوى االسمي في وقت التعبئة والتغليف
من حيث الوزن أو الحجم
يتألف التاريخ إما من الشهر والعام (ذكر
الشهر والعام بأرقامه األربعة أو الرقمين
األخيرين منه) أو اليوم والشهر والعام (ذكر
اليوم والشهر والعام بأرقامه األربعة أو
الرقمين األخيرين منه)
ُ
يجب أن توضح على ملصقات مستحضرات
التجميل املعلومات املتعلقة باالحتياطات
املمكنة الواجب مراعاتها عند االستخدام
رقم التشغيلة للجهة املصنعة أو الرقم
املرجعي لهوية الجهة املصنعة ملستحضر
التجميل.

يجب كتابة املعلومات
الواردة على امللصقات
التعريفية ملستحضرات
التجميل باللغة اليونانية.
ُويسمح باستخدام أي لغة
أخرى إضافية.
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