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• تقوم الجمارك بدور أساسي في تطبيق المواصفات القياسية المعتم دة
دود المملك ة لتك ن
ون
اج دھا عل ى ح د د
توردة بحك م تتواج
المس ت ردة
على البض ائع الم
عل
الجھ ة الحكومي ة األول ى الت ي تق وم بمعاين ة اإلرس اليات ال واردة فق د
خولھا نظام الجمارك الموحد المص ادق علي ه بالمرس وم الملك ي رق م
"م "41/وتاريخ 1423/11/03ھـ باتخاذ اإلج راءات الكفيل ة بحماي ة
االقتص اد ال وطني والمجتم ع حي ث قض ت الم ادة " “24أن عل ى
الجمارك بموجب أحكام ھذا النظام  -أو أي نظام أو قرار آخر –
الممنوعة أأو المخالفة أأو خر جھا
خروجھا
دخول البضائع الممن عة
منع دخ ل
أو عبورھا  ,كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجھا
أو عبورھا إال بموجب موافقة صادرة عن جھات
االختصاص في الدولة.
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• تنص المادة "/56أ" من نظام الجمارك الموحد على
البضائع الالتي يقتضي فسحھاا الالتحقق من نوع
إخضاع ال ا
إ ا
البضاعة أو مواصفاتھا أو مطابقتھا لما تسمح به
القوانين واألنظمة وأما البضائع التي يتبين من المعاينة
الفعلية أنھا ممنوعة "مثل الخمور والمخدرات
والخنزير  ..الخ" أو أنھا مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة
اليتم ف ا
فسحھا
المعتمدة ..الخ ال ت
والمقاييس ال ت دة
فات ال قا
للمواصفات
لل ا
وتتخذ اإلجراءات الجمركية المعتادة دون الحاجة
إلخضاعھا للفحص والتحليل لدى المختبرات .

• تستعين الجمارك بالمختبرات العامة التابعة لكل من :
وزارة التجارة والصناعة  ،الھيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة  ،الھيئة العامة للغذاء والدواء ،
وزارة الصحة  ،وزارة الزراعة وكذلك بالمختبرات
الوطنية الخاصة المؤھلة والمرخصة.
تفاھم مع عدد من الشركات
• وقعت الجمارك مذكرات تفاھ
التي تمتلك عالمات تجارية أو من ينوب عنھا لتقديم
االستشارات الفنية حيال المنتجات التي ترد للمملكة وھي
تحمل العالمة التجارية المملوكة لھا أو لمن تنوب عنه .
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ونزاھة عمليات الفحص
ى حيادية ز
الجمارك على
ر
حرصا ً من
• ر
والتحليل تتم عملية إحالة العينات المراد فحصھا إلى
المختبرات الخاصة بأرقام سرية مع حجب معلومات
المستورد .
• ال يسمح بدخول البضائع المستوردة بما فيھا األجھزة
الكھربائية التي ال تحمل داللة منشأ بشكل واضح غير قابلة
لإلزالة حفرراً أو حياكة أو طباعة أو كبسا ً وفقا ً لطبيعة
إلز
البضاعة باستثناء األصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليھا
لصغرھا أو لطبيعتھا ففي مثل ھذه الحاالت يشترط أن
تحمل أغلفتھا وأوعيتھا داللة منشأ مثبته بشكل غير قابل
لإلزالة ليكون المستھلك بمنأى عن الخداع فيما يخص بلد
الصنع .

ي
التجاري
ي إلدخال ضبطيات الغش
البرنامج اآللي
ج
• تمم تطوير
وضبطيات البضائع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة إلنشاء
قاعدة بيانات بأسماء وعناوين المصدرين والمستوردين الذين
تتكرر منھم المخالفات ليتم التدقيق على وارداتھم بنسبة . %100
• طبقت الجمارك نظم إدارة المخاطر على اإلرساليات المستوردة
والمصدرة والعابرة وأنشطة مكاتب التخليص الجمركي باالعتماد
على تحليل المعلومات والسجالت التاريخية لإلرساليات السابقة
مما يمكن من توقع وضع اإلرساليات المستقبلية للتأكد منھا
وإحكام الرقابة على اإلرساليات المخالفة.
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• تجاوزت مضبوطات الجمارك خالل عام 2009م من السلع المخالفة
عام 2010م
ل من ا
األول
وخالل الالنصف األ
قطعة الل
للمواصفات  6.291.489قط ة
لل ا فا
 8.341.551قطعة من مستحضرات التجميل واألجھزة الكھربائية
والقابسات والمقابس والتوصيالت الكھربائية واألدوات الصحية والمواد
غذائية.
• يتطلب اإللتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة وتطبيقھا على األجھزة
سواء
الجھود و
رى تظافرر جھو
المنتجات األخرى
ج
الكھربائية ووكافة
والتوصيالت ھرب ي
و و ي
من الجھات الحكومية ذات العالقة أو القطاع الخاص .

• العمل على أن إصدار مواصفات لجميع المنتجات وتشجيع القطاع
وتسھيل إجراءات
ل
الخاصة
ة
لالخاص الفتتاح مزيد من لالمختبرات ل
الحصول على التراخيص الالزمة للتحقق من مطابقة المنتجات
الواردة للمواصفات القياسية المعتمدة .
• حث الجھات ذات العالقة بفسح الواردات "المختبرات الحكومية
والخاصة" على استكمال عملية الربط اآللي مع الجمارك .
• قيام الجھات المختصة بتزويد الجمارك بالمعلومات المتعلقة بما يتم
باألسواق المحلية من السلع المغشوشة والمقلدة “أأسم
ضبطه أل
المستورد وأسم المحل التجاري الذي تم ضبط المواد المخالفة لديه
إذا لم يكن ھو المستورد وسجالتھم التجارية ومصدرھا والمنفذ الذي
وردت عن طريقه المواد المضبوطة ورقم بيان اإلستيراد وتاريخه
لمراقبة مستورداته.
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ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ
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