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 Si\\`  !\\W אאA\\$^)א8   P\\_^I"  P*4א\\z  P\\Hh>
 X^H873\\?"א X\\H>G]K"א Lu\\RD א\\Kכ .P\\"0G"א
+*\\( אl\\)אX\\4 G\\HT4 k א"G<אA\\א= "א"K\\אa '\\כ5 
4\\א `\\X\\+ |\\HGJ0 G\\HGl 7 אl\\)אkא= K+0*^\\א= 

.s9אI*O$40 8א(^$Aאא



 

 

4 

 

 

 لامعألا ةئ=ب ;:ع ةماع ةرظن .1

 1لامعألا ةسرامم ةلوBس 1.1

اقفو كلذو لامعألا طاشن ةسرامم ةلوهسب قلعتي اميف 45 مقر ةبترملا اكيجلب تلتحا
ً
 دمتعيو ،يHودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا طاشن ةسرامم ريرقتل 

 :يHاتلا 1 لودجلا  يR اهحيضوت مت ةنيعم ةيسيئر تامولعم ى*ع فينصتلا اذه

 لامعألا ةسرامم ةلوBس فيJصت :1 لودEFا 

 م
 )2019( لامعألا ةسرامم فيJصت تاعوضوملا

 33 ةكرش ءاشUإ 1

 38 ءاشUإلا ح,راصت نم ءا\]نالا 2

 112 ءاcرBكلا ليصوت 3

4 deF143 ةيكلملا لي 

 60 نامتئالا ;:ع لوص(Eا 5

 57 ةيلقألا يرمثnسم ةيامح 6

 60 بئارضلا عفد 7

 1 دود(Eا }zع ةراجتلا 8

 54 دوقعلا ذافنإ 9

 8 راسعإلا ةلأسم لح 10

 

 2لامعألا ةئ=ب 1.2

 ميلسلا قطنملاو ضوافتلا ةيناكمإو ةنورملاب اكيجلب يR لامعألا تافاقث عيمج Cõمتت كلذ عمو .ةدحاو ةينطو ةيوه تاذ ةسناجتم ةلود تسيل اكيجلب

اضيأ ةلدابتملا ةقثلل نأ امك .ةاواسملا ى*ع مئاقلا جهنلاو
ً
 .نCيكيجلبلا لامعألا لاجر ىدل ة_Cبك ةميق 

 ضيوفتو لاعفلا قفاوتلاو ةك_•شملا ةرادإلاو ،طيسبو يقفأ ماع لكشب لامعألا ميظنت نوكي ،زردنالف يفف ؛قطانملا بسح يمرهلا ماظنلا فلتخي

 .ةيç™جوتلا ةدايقلاو ةحضاولا ةيمرهلا ةمظنألاو ةيمسرلا ةيميظنتلا لكايهلا ليضفت ىHإ اينولاو ليمت امنيب .ةعئاشلا رومألا نم تايلوؤسملا

اطرش ةيصخش ةقالع دوجو دعي ال ،كلذ عمو .نوفرعي نم عم لامعألا ةسرامم نويكيجلبلا لامعألا لاجر لضفي ،ماع لكشبو
ً
اقبسم 

ً
 ضوافتلل 

 مظعم ماقت .ةقثلا ءانب اç±م فدهلا نوكيو لامعألاب قلعتي ھنوك نم _Æكأ ي≠امتجا عباط تاذ ىHوألا تاعامتجالا نوكت ام ةداعو .لامعأ ةيأ نأشب

 .ةيوق تاقالع ريوطتل ةمهم ةصرف رفوت ي≥و ي≥اقملا وأ تاناحلا وأ معاطملا يR لمعلا تابجو

 
  لامعألا ةسرامم 1
 ديرت ريدناتناس  2
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ارمأ سيل ةيجراخ تاهج ى*ع فرعتلا نأ نم مغرلا ى*ع
ً
ايرورض 

ً
ابلاغ ھنأ الإ ،

ً
اديفم نوكي ام 

ً
 نوكي نأ ي¥بنيو .ةيراجتلا تاقالعلا ليهست ضارغألل 

 ام ةداعو ،عامتجالا دعوم ھتلباقم يR بغرت يذلا صخشلا ددحُي ماع ھجوبو .ةباتك وأ فتاهلا _Æع كلذ نوكيو ،عوبسأب اهخيرات لبق ديعاوملا ديدحت

 امهف ،سطسغأو ويلوي يرهش لالخ تاعامتجالا ديعاوم ديدحت بنجت كل ي¥بنيو .ة_Cهظلا دعب فصتنم وأ حابصلا فصتنم يR دعوملا كلذ نوكي

 .ةديدجلا ةنسلا سأرو داليملا ديع نCب عوبسألاو حصفلا ديع نم عوبسأ لبقو ةيسيئرلا تالطعلا تاقوأ

 3لمعلا تاعاس 1.2.1

 .2 لودجلا  يR نCبملا وحنلا ى*ع ةفلتخم لمع مايأب ةفلتخäا تاكرشلا لمعت ثيح ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع اكيجلب يR لمعلا تاعاس فلتخت

تو
ُ

 .لمعلا تايرفس دعوم ديدحت لبق لامعألا ءاكرش عم لمعلا ديعاوم نم ققحتلا ةداعإ ةرورضب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه ~ª∫و

 اÉيÇFب - لمعلا تاعاس :2 لودEFا 

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 م 06:00 – ص 09:00 ةعمEFا ;áإ نÜنثالا نم

احابص 09:00 ةعاسلا نم كونبلا حتفت
ً
  ًءاسم 04:00 ةعاسلا Ω{حو 

 .ةعمجلا ىHإ نCنثالا نم

 

 اÉيÇFب ;áإ نÜيدوعسلا نÜنطاوملا لوخد طورش 1.2.2

 تابلطتملا ةفرعمل ةلصلا تاذ تانايبلا ةئبعتو هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ىøرُي .اكيجلب ىHإ رفسلل نجنش ة_Cشأت ىHإ نويدوعسلا نوردصملا جاتحي 

 :ةمزاللا تادنتسملاو ةلصلا تاذ فيلاكتلاو ة_Cشأتلا ى*ع لوصحلل ةددحäا

   belgium/visa-to-https://saudiarabia.diplomatie.belgium.be/en/travel 

 اÉيÇFب çé نÜيدوعسلا نÜنطاوملاب ةينعملا ةيس=ئرلا لاصتالا تاBج 1.2.3

 نم ةرافسلا يR لمعلا تاعاسو .اكيجلبب لسكورب يR ي≥و ،نCيدوعسلا نيردصملل ىHوألا لاصتالا ةطقن ي≥ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس نوكت

احابص 9 ةعاسلا
ً
اضيأ نكميو اكيجلب يR نCيدوعسلا نCنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو .ًءاسم 4 ىHإ 

ً
 يأ ةهجاوم لاح يR اç¡ لاصتالا 

 .ةلكشم يأل يدوعس ردصم

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا نم ىøرُي ،تامولعملا نم ديزمل 

  /sites/belgium/AR/Pages/default.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa 

  4 ةيلاملا ةئ=بلا 3.1

 قاوسألاو تامدخلا ةئيه تاصاصتخا عقتو .يكيجلبلا يHاملا عاطقلا ى*ع يكيجلبلا ~¬طولا كنبلا بناج ىHإ ةيلاملا قاوسألاو تامدخلا ةئيه فرشت

 :ةيلاتلا ةتسلا تالاجäا نمض ةيلاملا

 
 دلبلل يراجتلا ليلدلا :ةيكيرمألا تارداصلا  3
 ةيلاملا قاوسألاو تامدخلا ةئيه  4
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 ،تاكرشلا اهرشنت ~{لا ةيلاملا تامولعملا ى*ع فارشإلاو ةيلاملا قاوسألا ةبقارم •

 ،لامعألا ةسرامم دعاوقل لاثتمالا ى*ع فارشإلا •

 ،تاجتنملا ى*ع فارشإلا •

 ،ءاطسولاو ةيلاملا تامدخلا يمدقم ى*ع فارشإلا •

 و ،ةيليمكتلا تاشاعملا ى*ع فارشإلا •

 .يHاملا فيقثتلا نCسحت يR ةمهاسملا •

 ماهملا لقتسم لكشب ذفنت اç√أو نوناقلا بجومب اهسيسأت مت اç√أ ~¬عي اذهو .ةلقتسم ةماع ةسسؤم عضو وه ةيلاملا قاوسألاو تامدخلا ةئيه عضو

 .تاونس تس ةدمل يكلم موسرمب ةيلاملا قاوسألاو تامدخلا ةئيهل ةعباتلا ةيرادإلا تاهجلا ءاضعأ نCَّعُيو .نامل_Æلا اç™لإ اهلكوي ~{لا ةماعلا ةحلصملا تاذ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،اكيجلب يR ةحاتملا دادسلا قرط نع ليصافتلا نم ديزملو
5https://www.fsma.be 

 6ةينوناقلا ةئ=بلا 4.1

 قوسلا تاç™جوتل اكيجلب عضخت يبوروألا ~ميظنتلا ماظنلا اكيجلب يR ينوناقلا ماظنلا عبتي ،يبوروألا داحتالا يR ءاضعألا لودلا نم اكيجلب نأ امب

 ةسفانملا كولسو تاعانصو قاوسأ نم اهعبتي ام ى*ع اåçطلس ةيبوروألاو ةينطولا تاسسؤملا سرامت ثيح ،يبوروألا داحتالا نم فيلكتب ةدحوملا

 نع ليصافتلا نم ديزمل .تالاجäا عيمج يR قفاوتلا قيقحتل يبوروألا داحتالا تاç™جوت نم ةدمتسم ةيلحäا تاç™جوتلا نأ امك .ةيدرفلا تاكرشلل

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،يئاضقلا ماظنلاو ينوناقلا ماظنلا

   imeReg-Legal-https://www.export.gov/article?id=Belgium 

 :يHاتلا طبارلا نم اكيجلب يR نCماحäاب ةمئاق ى*ع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/641166/List_of_Lawyers.pdf 

 .يHودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةسرامم ريرقت بسحب كلذو ،دوقعلا ذافنإ لاجم يR )52( نCسمخلاو يناثلا زكرملا 2018 ماع ذنم اكيجلب لتحت

اموي Ω 505{ح ةيكيجلب ةمكحم يR يراجت عازن ةيوست قرغتستو
ً
الضف 

ً
 عاõ«لا ةيوست فلكتي ،لاثملا ليبس ى*عف( ةبلاطملا غلبم نم %18 دبكت نع 

 .)يدوعس لایر 100,000 ةميقب ةبلاطم غلبم ى*ع لوصحلل يدوعس لایر 18,000

 أشJملا دعاوق .2

 ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملاو اÉيÇFب نÜب أشJملا دعاوق 2.1

 ماكحألاو ةيراسلا بئارضلا كلذ _Cغو اç™لع ةضورفملا ةيكرمجلا موسرلا ةميق ددحي امب ةلود يأ ىHإ ةدروتسملا عئاضبلا ةيسنج أشنملا دعاوق ددحت

 دعاوقل يبوروألا داحتالا _Cياعم قبطتو دمتعت ~ ف ،يبوروألا داحتالا يR ءاضعالا لودلا نم اكيجلب نألو .ةيكرمجلا ةفيرعتلاب ةصاخلا _Cغ ىرخألا

 _Cغ دعاوق كانه تسيلف مث نمو .7ةرح ةراجت تايقافتا ةيأ )درفنم دلبك( اكيجلب وأ يبوروألا داحتالاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عقوت ملو .أشنملا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيكيجلبلا تادراولا ى*ع ةقبطم أشنملل ةيليضفت

 
 دلبلل يراجتلا ليلدلا :ةيكيرمألا تارداصلا  5
 ريدناتناس  6
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةيجراخلا ةرازو 7
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 8اÉيÇFب :ةيليضفتلا }Üغ أشJملا دعاوق 2.2

ارظن ،2.1 مسقلا يR حضوم وه امك
ً
 ىHإ ةدروتسملا عئاضبلا ى*ع ةيليضفتلا _Cغ أشنملا دعاوق قبطت ~ ف ،يبوروألا داحتالا نم ءزج اكيجلب نأ ىHإ 

ت ،2454/93 مقر ةيضوفملا ةحئالو 2913/92 مقر سلجäا ةحئال يR اç™لع صوصنملا ماكحألا بجومبو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم دالبلا
ُ

 مدختس

   :أشنملا ديدحتل ركذلا ةيلات _Cياعملا

اقفو .1
ً
 :امهو ،ةدروتسملا عئاضبلل أشنملا ةلود ناددحي نCيسيئر نيرايعم كانه نإف ،يبوروألا داحتالا اç™لع صني ~{لا ماكحألل 

اجتنم" جتنم يأ _Æتعُي :"لماكلا جاتنإلا" أدبم .أ
ً
 ھجاتنإ يR ةمدختسملا داوملا عيمج تناكو اç±م ھئوشن لاح يR ام ةلود يR "لماكلاب 

ت ~{لا عئاضبلا ي*ي اميف .دالبلا لخاد نم ةدراو
ُ

 :ةردصم ةلود يأ نم لماكلاب ةدراو / ةجتنم _Æتع

  ؛دلبلا هذه يR اهداصح متي ~{لا ةيعارزلا تاجتنملا )1

 ؛دلبلا يR اåçيبرت متي ~{لاو ةدولوملا تاناويحلا )2

 ؛دلبلا يR ةيحلا تاناويحلا نم اç™لع لوصحلا متي ~{لا تاجتنملا )3

 ؛دلبلا يR يرحبلا وأ ي_Æلا ديصلا قيرط نع اç™لع لوصحلا متي ~{لا تاجتنملا )4

  ؛دلبلل ةعبات ةنيفس مادختساب تا_Cحبلاو راç√ألاو راحبلا نم ةجرختسملا ت اجتنملا )5

 ؛)5( يR اç™لإ راشملا داوملا نم نفسلا ى*ع ةجتنملا تاجتنملا )6

 ؛رحبلا عاق وأ ةب_•لا نم ةجرختسملا نداعملا تاجتنم )7

 ؛دلبلا لخاد عينصتلا تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا )8

 :ةيلاتلا رصانعلا نم _œكأ وأ دحاو نم ~Œªاسأ وأ يرصح لكشب دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا )9

 ؛هالعأ )9 ىHإ )1 نم ةيعرفلا تارقفلا يR اç™لإ راشملا تاجتنملا )10

 نكميو .يرهوجلا لوحتلا أدبمل Cõمم مساب فلتخمو ديدج جتنم ىHإ لوحتت ~{لا عئاضبلا عضخت :"يرهوجلا لوحتلا" أدبم .ب

 :نCتيلاتلا نCتدعاقلل اåçقباطم لاح يR يرهوجلا لوحتلل تعضخ دق عئاضبلا نأ رابتعا

افاضم ةميقلا نم %40 نم > ھتبسن ام ناك لاح يR - ميلقإلا نم ةميقلا ىوتحمب ةصاخلا تابلطتملا )1
ً
 يأ ىHإ 

  .دلبلا نم ةئشانلا _Cغ تاجتنملا نم تاجتنم قيرط نع جتنم

 ةئزجت وأ ةيعرفلا اهدونب وأ ةفيرعتلا دونب يR وأ لوصفلا يC_ Rيغت دوجو لاح يR - ةفيرعتلا فينصت يC_ Rغت )2

 .عينصتلا ةيلمعل ةجيتن ةيعرفلا اهدونب وأ ةفيرعتلا دونب

 يR سوكملاو كرامجلا ةطلس( يبوروألا داحتالا يR ةوضعلا ةدروتسملا ةلودلا ىدل بئارضلا ةحلصمل تادنتسم نم مزلي ام ميدقت مزلي .2

 .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم تابثإل )اكيجلب

ت .3
ُ
 .يراجتلا لدابتلل ةيئانثلا ةيقافتالا يR ھيلع صوصنم وه امبسح ةيدنتسملا تابلطتملاب يفتو دروتسملا جتنملا أشنم أشنملا ةداهش تبث

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو نم أشنملا ةداهش ى*ع لوصحلا نويدوعسلا نوردصملا عيطتسي .4

 طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،أشنملا ةداهش رادصإب ةصاخلا تاءارجإلا نع تامولعملا نم ديزملو ميدقتلا بلط ى*ع لوصحلل

 :هاندأ

neral%20/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(Gehttps://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8

Form).pdf 

 
 ةيبوروألا ةيضوفملا  8
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 ة,راجتلا دويقلا .3

 اÉيÇFب çé ة,راجتلا دويقلا 3.1

 9ةيكرمEFا دويقلا 1.1.3

 )CCT( ةك}ëشملا ةيكرمEFا ةف,رعتلا 3.1.1.1

 ةفيرعتل )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلذ يR امب( يبوروألا داحتالا يR ءاضعالا لودلا _Cغ ىرخأ لود نم ةدروتسملا عئاضبلا عضخت  •

 ى*ع نCعتي 2568/87 مقر )EEC( يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال يR اç™لع صوصنملا )CN( ةعمجäا ةيكرمجلا تايمستلا بجومب ةيكرمج

 :سلجäا ةحئال ى*ع عالطالل يHاتلا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1821-lex.europa.eu/legal-http://eur 

ت  •
ُ

 .دروتسملا جتنملا عون بسح ى*ع كلذ _Cغ وأ ددعتم وأ بكرم رعسب وأ ةددحم راعسأب وأ ةميقلا بسح ةك_•شملا ةيكرمجلا ةفيرعتلا ضرف

 %14.1 ةيعارزلا تاجتنملل غلبي ثيح ؛%6.3 اكيجلب ىHإ ةيدوعسلا تادراولا ى*ع ةقبطملا ةك_•شملا ةيكرمجلا ةفيرعتلا طسوتم غلبي •

 .%4.3 ةيعارزلا _Cغ تاجتنمللو

 داحتالا لودل ةلماكتملا ةفيرعتلا يR ھيلع صوصنم وه امبسح ةك_•شملا ةيكرمجلا ةفيرعتلا اكيجلب يR سوكملاو كرامجلا ةطلس ضرفت  •

 .)TARIC( يبوروألا

 رعسلا ى*ع فوقولل )TARIC( يبوروألا داحتالا لودل ةلماكتملا ةفيرعتلا ى*ع عالطالل يHاتلا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع نCعتيو  •

 .مç—ارداص ى*ع ةقبطملا ةفيرعتلل قيقدلا

  taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp/http://ec.europa.eu )رُيøفشتو فصول قسنملا ماظنلا زمر جاردإ ىC_ علسلا / 

 )أشنملا دلبو جتنملا فيصوت

 

 10 ةفاضملا ةميقلا ةب,رض 2.1.1.3

ت •
ُ

ايلحم ةجتنملا( تامدخلاو علسلا ى*ع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرف
ً
 .1970 ماع ذنم اكيجلب يR )ةدروتسملاو 

  .ةنيعم تاجتنم ى*ع %12و %6 ىHإ كلذ نم لقأ تالدعم ىHإ لصتو ،%21 اكيجلب يR ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ~Œªايقلا لدعملا غلبيو  •

 ةافعم فحصلاو بتكلا نأ امك %6 ةينالديصلا تارضحتسملاو ةيذغألا ى*ع ةضورفملا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض غلبت ،لاثملا ليبس ى*عف

 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نم

 تالدعم نع تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحلل تن_•نإلا حفصتم يR ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نCيدوعسلا نيردصملا نم ىøرُي  •

 :اكيجلب يR عئاضبلا عاونأ فلتخم ى*ع ةضورفملا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض

_rhttps://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat

ates_en.pdf 

 

 

 

 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،يبوروألا داحتالا يR ةراجتلا ةسايس ةعجارم  9

 ةيبوروألا ةيضوفملا  10
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 11 جاتنإلا ةب,رض 3.1.1.3

ت  •
ُ

 ،كلذ _Cغو ةوهقلاو )ءابرهكلاو ي‘يبطلا زاغلاو طفنلا ،لاثملا ليبس ى*ع( ءابرهكلاو ةقاطلا تاجتنم نمضتت عئاضب ى*ع جاتنإلا ةبيرض ضرف

 ھيلع قلطُي امب عئاضبلل ةردقملا ةميقلا ىHإ ةبسنك وأ مجحلا وأ نزولا ساسأ ى*ع ةددحم ةبيرض لكش يR جاتنإلا ةبيرض ضرف نكمي  •

 ."ةميقلا بسح ةبيرضلا"

 قارغإلا ةحفاÉم موسر 3.1.1.4

 اهدروتست ~{لا تاجتنملا ى*ع قارغإلا ةحفاكم موسر يبوروألا داحتالا ضرفي ،2016/1036 مقر يبوروألا داحتالا ةحئال ماكحأ بجومب •

 .لودلا كلت يR ي*حäا كالåçسالل ةيعيبطلا ةميقلا نم لقأ راعسأب ءاضعألا لودلا

تو  •
ُ

 عضخت فوسف ،تاءاعدا نم دري ام تبث لاح يRو ،قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف ضرغب ءاصقتسا تايلمع ةيبوروألا ةيضوفملا يرج

 .ةددحم ةينمز ة_•فل موسرلل "ةقرغملا" ةدراولا تاجتنملا

 فوسف ،تاءاعدالا ةحص توبث لاح يRو ،قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف ضرغب ةدروتسملا عئاضبلا ةيبوروألا ةيضوفملا صحفت فوس •

 .ةددحم ةينمز ة_•فل موسرلل عضخت

ت فوس •
ُ

 .ةيلحäا قوسلا ةيامحل وأ ررضلا عنمل يفكت ةميقب قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف

• Rيبوروألا داحتالا هرقي امبسح ةدروتسملا عئاضبلا ى*ع اهلصحتو قارغإلا ةحفاكم موسر بئارضلا ةحلصم ضرفت ،ادنلوب ي. 

 :هاندأ ةدراولا ةيساسألا لاكشألاب نوكتو يبوروألا داحتالا حئاول ھيلع صنت امبسح قارغإلا ةحفاكم موسر سوكملاو كرامجلا ةطلس ضرفت  •

o اسألا لكشلا ي≥ ةميقلا بسح موسرلا - ةميقلا بسح موسرŒª~ ابلاغ يذلا موسرلل
ً
تو .بلاغلا يR قبطُي ام 

ُ
 هذه بسح

 .نحشلا رعسو نCمأتلاو ةفلكتلا يRاص نم ةيوئم ةبسن ةئيه ى*ع لكشلا اذç¡ موسرلا

o ا موسرلا - ةددحم موسرäت ثيح قارغإلا ةحفاكم موسر لاكشأ دحأ ي≥ ةددح
ُ

  ةنيعم ةيمك ى*ع ددحم غلبمب بستح

 .عئاضبلا نم

o غتم موسرC_ت ال - ة
ُ

 رعسل ىندألا دحلا نم لقأ لودلا ىدحإل عئاضبلا ريدصت رعس ناك لاح يR الإ ة_Cغتملا موسرلا بستح

 .)MIP( دا_Cتسالا

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،يبوروألا داحتالا لود يR قارغإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزملو •

dumping/-eu/anti-the-into-imports-against-defence/actions-markets/trade-a.eu/trade/policy/accessinghttp://ec.europ 

 .ليلدلا اذه نم 4 مسقلا يR قارغإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي  •

 ةيلاملا تاناعإلا ةحفاÉم موسر 3.1.1.5

 ةيلحäا ةعانصلا ررضت عنمل ريدصتلا ةلود اهمدقت ~{لا ةيلاملا تامهاسملا لباقم ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكم موسر يبوروألا داحتالا ضرفي  •

 .1037/2016 مقر يبوروألا داحتالا ةحئال ماكحأ بجومب

 عئاضبلا هذه عضخت فوسف ،رمألا تبث لاح يRو ،ةيضيوعتلا _Cبادتلا ضرف لبق ةدروتسملا عئاضبلا يبوروألا داحتالا صحفي فوس •

 .ةددحم ةينمز ة_•فل موسرلل

ت •
ُ

 .ةردصملا ةلودلا ھب ديفتست يذلا ةيلاملا تاناعإلا يR عوفدملا غلبملا يHامجإل ةلداعم نوكت ثيحب تاناعإلا ةحفاكم موسر ضرف

• Rيبوروألا داحتالا اهرقي ~{لا ةميقلا بسح ةدروتسملا عئاضبلا ى*ع ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكم موسر سوكملاو كرامجلا ةطلس لّصحت ،اكيجلب ي. 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايزب لضفتلا نCيدوعسلا نيردصملا نم ىøرُي ،ةيضيوعتلا موسرلا نع تامولعملا نم ديزملل  •

   subsidy/-eu/anti-the-into-imports-against-defence/actions-markets/trade-http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing 

 .ليلدلا اذه نم 4 مسقلا يR ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي •

 
 ةيبيرضلا تاصخلملا  11
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 ةيئاقولا موسرلا 3.1.1.6

ت  •
ُ

  ببستلاب ددç— وأ - ببستت ~{لا ةنيعم تادراو يR ةدايزلا نم ةيلحäا تاعانصلاو تاجتنملاو تاكرشلا ةيامحل ةيئاقولا موسرلا ضَرف

Rطخ ٍرارضأ  يC_اقفو ة
ً
 .260/2009 مقر يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال يR ةدراولا ماكحألل 

 .موسرلا هذه ضرف لبق يبوروألا داحتالا بناج نم تاقيقحت ىHإ ةدروتسملا تاجتنملا عضخت  •

 كرامجلا ةطلس ةطساوب اهليصحت متيو ةددحم ةينمز ة_•فل ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ٍموسر قيبطت متي ،قيقحتلا جئاتن ديكأت دعبو  •

 .اكيجلب يR سوكملاو

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايزب لضفتلا نCيدوعسلا نيردصملا نم ىøرُي ،ةيئاقولا موسرلا نع تامولعملا نم ديزمل  •

 eu/notices/-the-into-imports-against-defence/actions-markets/trade-http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing 

 .ليلدلا اذه نم 4 مسقلا يR ،ةيئاقولا موسرلا نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي  

 ةيكرمEFا }Üغ دويقلا 3.1.2

 12 دا}Üتسالاب ةصاEñا صيخا}ëلاو دويقلاو تاروظ()ا 1.2.1.3

اقفو كلذو ،ءاضعألا لودلا عيمج ~ª⁄ارأ لخاد ةنيعم علس دا_Cتسا يبوروألا داحتالا رظحي •
ً
 لجأ نم كلذكو ةيلودلا تايقافتالا ضعبل 

 نيردصملا ى*ع نCعتي .نوزوألا ةقبط فõ«تست ~{لا ةباقرلل ةعضاخلا داوملاو ططقلا ءارفا تاجتنملا هذه ةلثمأ نمو .ةئيبلا ةيامح

 :تاجتنملا هذه نع تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحلل تن_•نإلا حفصتم يR ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نCيدوعسلا

  (Pg57) https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s357_e.pdf 

  .يبوروألا داحتالا يR دا_Cتسالا صيخرت تابلطتم عم ªΩ¤امتي امب ،اكيجلب لخدت ~{لا علسلا ضعب ى*ع يرست تادراولا ى*ع دويق دجوت •

 .ةيئاودلا تاجتنملاو ةيعارزلا تاجتنملا عئاضبلا هذه ةلثمأ نمو

 .ةلصلا تاذ ةيموكحلا تالاكولا نم ةمزاللا صيخا_•لا وأ حيراصتلا ى*ع لوصحلا دعب اكيجلب ىHإ ميظنتلل ةعضاخلا تاجتنملا دا_Cتسا نكمي •

 .اكيجلب يR لوخدلا ئناوم ىHإ دويق اç™لع ضورفملا علسلا لوصو لبق دا_Cتسالا صيخارت ى*ع لوصحلا مزلي :ةظوحلم 

  عئاضبلا نع تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحلل تن_•نإلا حفصتم يR ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نCيدوعسلا نيردصملا نم ىøرُي 

 :دا_Cتسا صيخارت ى*ع لوصحلا مزلي ~{لا

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s357_e.pdf 

 

 13 ةيف,رعتلا صص(Eا 2.2.1.3

 نم 31 ةداملا بجومب )ال مأ يبوروألا داحتالا اهأشنم ناكأ ءاوس( تاجتنملا نم ةنيعم عاونأل ةيفيرعت صصح يبوروألا داحتالا حنمي  •

ِظنملا ةدهاعملا
ّ

ت ~{لا تاجتنملا ىفعتو .)TFEU( يبوروألا داحتالا لمعل ةم
ُ

ايلك ةيفيرعت صصح حنم
ً
ايئزج وأ 

ً
 ةيكرمجلا موسرلا نم 

 ._Cبدتلا اهددحي ةنيعم تايمكلو _Cبدتلا نايرس ة_•ف لالخ ءاضعألا لودلا عيمج يR ةيعيبطلا

  .ةيليضفتلا ةراجتلا تايقافتا يR ةلومشملا تاجتنملا نم تادراولا ى*ع كلذكو ةيعارزلا تاجتنملا ى*ع ةيفيرعتلا صصحلا قبطت  •

تو
ُ

نم
َ

 .كرامجلاو بئارضلل ةماعلا ةيريدملا بناج نم صصحلا ح

 :ةيفيرعتلا صصحلا نع تامولعملا نم ٍديزمل يHاتلا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع نCعتي  •

  quotas_en-tariff/tariff-customs-common-is-duties/what-customs-https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،يبوروألا داحتالا يR ةراجتلا ةسايس ةعجارم  12
 ةيبوروألا ةيضوفملل عباتلا كرامجلاو بئارضلا داحتا  13
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  14ةينفلا حئاوللاو }Üياعملا 3.2.1.3

 نع ةلوؤسملا ةيكيجلبلا ةينوناقلا ةئيهلا وه Œª~ (Bureau voor Normalisatie/Bureau de Normalisation (NBN))ايقلا ديحوتلا بتكم •

 ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يHاتلا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع نCعتي .اهذيفنتو اåçبقارمو اكيجلب يC_ Rياعملا ريوطت

 :ةيميظنتلا

  /www.nbn.be/enhttps:/ 

 كلذكو ةيميلقإلاو ةيلارديفلا تاطلسلاو ةيراجتلا تاباقنلاو تاكرشلا نم نCلثمم نم ~Œªايقلا ديحوتلا بتكم ةرادإ سلجم فلأتي •

اوضع 30 مضي وهو .نCكلåçسملا تامظنم
ً
 .وضع بئان 30و ةيوضعلا لماك 

 تاهجلا عضت ،~ميلقإلا ديعصلا ى*عو .اç±م ةدمتعم وأ يبوروألا داحتالا ةعبات تانايك عم كا_•شالاب تعضو امإ اكيجلب يC_ Rياعملا مظعم  •

 :ةينفلا حئاوللاو _Cياعملا هاندأ ةدراولا

o لاÇFوروألا ةنcايقلا ديحوتلل ةيóòô )CEN(: ايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا عضتŒª~ ياعملاC_ ةصاخلا ةينفلا قئاثولاو 

 .خلإ ... ءانبلا داومو ةيئايميكلا داوملا لثم تاجتنمب

o لاÇFوروألا ةنcياعملل ةيÜ{ كلاBةينقتور )CENELEC(: ياعملل ةيلودلا ةنجللاC_ ياعملا عضو نع ةلوؤسملا ي≥ ةينقتورهكلاC_ 

Rةينقتورهكلا ةسدنهلا لاجم ي. 

o عملاBوروألا دûياعمل يÜ{ تالاصتالا )ETSI(: ياعمل يبوروألا دهعملا عضيC_ ياعملا تالاصتالاC_ Rتامولعملا ةينقت لاجم ي 

 .)ICI( تالاصتالاو

 طبارلا ةرايز ىøري .ةيمازلإ اç¡ ةقلعتملا ةينفلا حئاوللا نكلو ةيعوط تاجتنملا _Cياعم نأ كاردإ نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع نCعتي :ةظوحلم

 :ةروشنملا ةينفلا حئاوللا لوح تادجتسملا رخآ ى*ع عالطالل هاندأ

databases/tris/en/-http://ec.europa.eu/growth/tools 

 .ليلدلا اذه نم 10 مسقلا يC_ Rياعملا دامتعا ةيلمع نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي  •

 15ةقباطملا مييقتو دامتعالا تاداBش رادصإ 4.2.1.3

 تابلطتمب )يبوروألا داحتالا يR ءاضعألا لودلا ىدحإ اåçفصب( اكيجلب ىHإ ةدروتسملا ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا عيمج يفت نأ بجي  •

 .اكيجلب يR نCكلåçسملل مدقت ~{لا تاجتنملا ةمالس نامضل تاجتنملا ى*ع ةمئاقلا ةدوجلاو ةمالسلا

اقفو اهسيسأت مت دقلو .دامتعالل ةديحولا ةئيهلا ي≥و ةيكيجلبلا دامتعالا ةئيه ،2006 سطسغأ 1 ذنم •
ً
 يR رداصلا يكلملا موسرملا ماكحأل 

 صاخلا مç¡اسحل نCلماعلاو ةطسوتملاو ة_Cغصلا تاكرشلاو ةماعلا تامدخلل يHارديفلا داصتقالا ةيلوؤسم تحت عقتو ،2006 رياني 31

 .ةقاطلا عاطقو

ارظنو .CE ةقباطملا ةمالع ى*ع عيزوتلاو عيبلا ضرغب يبوروألا داحتالا قوس لخدت ~{لا تاجتنملا عيمج لصحت نأ بجي •
ً
 نم اكيجلب نأ ىHإ 

اضيأ بلطتملا اذه ضرفت ~ ف ،يبوروألا داحتالا ءاضعأ
ً
 .تادراولا ى*ع 

 .ليلدلا اذه يR 10 مسقلا ى*ع عالطالا ىøرُي ،تامولعملا نم ٍديزمل •
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 16دامتعالا 5.2.1.3

ثمت ~{لا ةسسؤملا ي≥ دامتعالل ةيبوروألا ةسسؤملا  •
ّ

 نادلبلا يR ةينطولا دامتعالا تاهج مامأ ةحوتفم ةيوضعلاو .ةينطولا دامتعالا تاهج ل

اقفاوتم دامتعا ماظن ريدت اç√أ تابثإ نكمي ~{لا ةيبوروألا ةيفارغجلا ةقطنملا يR ةعقاولا
ً
 ةنجللا/_Cياعملل ةيلودلا ةمظنملا _Cياعم عم 

 .يبوروألا داحتالل ةينوناقلا تابلطتملاو ةيلودل ا ةينقتورهكلا

اقفو اهلامعأ ةيكيجلبلا دامتعالا ةئيه لوازت  •
ً
 .دامتعالا تاهج ةرادإب قلعتي اميف ةيلودلا تابلطتملل 

 .ةيكيجلبلا دامتعالا ةئيه ةلظم تحت ةرداصلا تادامتعالاب اكيجلب ةلود ف_•عت •

 editation.orghttp://www.europeanaccr 

 17ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 6.1.1.3

 .جتنم لكل يبوروألا داحتالاب ةصاخلا اåçليثم عم اكيجلبب ةصاخلا ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم ªΩ¤امتت •

 .كلذ رمألا بلطت اذإ ةيفاضإ ةيبنجأ تاغل يأبو ةيدنلوهلاو ةيسنرفلا ةغللاب تاجتنملا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو بجيو  •

 .ليلدلا اذه نم 11 مسقلا ى*ع عالطالا ىøرُي ،ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ِديزمل  •

 18ةيتابنلا ة(•لا / ة(•لا تابلطتم 7.2.1.3

 نCعتي ~{لاو موحللاو ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Cتسا لبق ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Cتسال ةحصلا تابلطتم ءافيتسا ردصملا ى*ع نCعتي •

 .ردصملا دلبلا يR ةصتخäا تاطلسلا بناج نم اåçقباطم نم دكأتلاو اهصحف

 .ةيتابنلا داوملا نم اه_Cغو ةجزاطلا تاورضخلاو ھكاوفلا مظعمل ةيتابن ةحص تاداهش رادصإ نCعتي :ةيتابنلا ةحصلا ةداهش  •

 نوكت نأ يبوروألا داحتالا لود ط_•شت ،ةيوناثلا تاجتنملا وأ ةيناويحلا تاجتنملا نم ةنوكملا علسلاب قلعتي اميف :ةيحصلا تاداهشلا •

اصصخم جتنملا ناك اذإ امع رظنلا ضغب كلذ يرسيو .ردصملا دلبلا يR ةصتخäا ةطلسلا نع ةرداص ةداهشب ةبوحصم تانحشلا
ً
 

 وأ تاناويحلا فالعأ وأ ةيرطيبلا ةيجولويبلا تارضحتسملا لثم( يرشبلا _Cغ مادختسالل وأ ينالديصلا مادختسالل وأ يرشبلا كالåçسالل

  .)ثوحبلا وأ ةدمسألا

 يرجي ،ة_Cخألا ةنوآلا يRو .ةرمتسم لازت ال قيسنتلا ةيلمع نأ ديب يبوروألا داحتالا لود _Æع ةدحوم تاداهشلا هذه نم Ωمظعلا ةيبلاغلا •

 ،للحتملا فورضغلا تاجتنمو ،كينورولايهلا ضمحو ،تاتي_Æك نتوردنوش كلذ يR امب Cõهجتلا ةيلاع تاجتنملا نم ةلسلس تاداهش قيسنت

  .ةينيمألا ضامحألاو ،كمسلا ءارغو ،ھحفنملاو ،نCمازوكولجلاو ،نازوتيشلاو

 ةيحصلا تاداهشلا ىHإ ةفاضإلاب .قيسنتلا نم ءاåçنالا متي Ω{ح كلذو ءاضعألا لودلاب ةصاخلا دا_Cتسالا طورش ضعب قيبطت رمتسي  •

 دق ~{لا ،تاداهشلا هذه لدتو .ةيلودلا ةراجتلا يR تاداهشلا نم ددع مدختسُي ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ةبولطملا يبوروألا داحتالاب ةصاخلا

اضيأ ةقسنم نوكت
ً
 Rةدوجلا تامس ضعبو ةيكرمجلا ضارغألل كلذو أشنملا ى*ع ،يبوروألا داحتالا تاعيرشت ي. 

 .ليلدلا اذه نم 10 مسقلا يR ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي  •

 
  دلبلل يراجتلا ليلدلا :ةيكيرمألا تارداصلا  16
 ةيلا_•سألا رامثتسالاو ةراجتلا ةئيه  17
  دلبلل يراجتلا ليلدلا :ةيكيرمألا تارداصلا  18
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 ة,راجتلا ةيحي(•تلا }Üبادتلا .4

 نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع اه_Cثأت :اكيجلب يR ةيراجتلا ةيحيحصتلا _Cبادتلا 4.1

 قحلت ~{لا ريدصتلا تايلمع دض ي·يحصت ءارجإ ذاختا ةيكيجلبلا ةموكحلا وأ يبوروألا داحتالل لهست تاودأ نع ةرابع ةيراجتلا ةيحيحصتلا _Cبادتلا

اررض
ً
ايدام 

ً
 .فورظلا كلت لثم يR نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع هاندأ ةروكذملا ةيراجتلا ةيحيحصتلا _Cبادتلا ضرف نكميو .ةيلحäا ةعانصلاب 

 19قارغإلا ةحفاÉم }Üبادت 1.1.4

ت  •
ُ

اقفو اكيجلب يR قارغإلا ةحفاكم _Cبادت ضَرف
ً
 ىHإ ةدراولا تاجتنملا ى*ع 2016/1036 يبوروألا داحتالا ةحئال يR اç™لع صوصنملا ماكحألل 

 .أشنملا دلب يR اهرعس نم لقأ راعسأب دالبلا

 .قحاللا ررضلاو تادراولا نCب ةيببس ةقالع دوجو نم ققحتلل تاجتنملل يراجتلا قارغإلا نأشب ٍتاقيقحت يبوروألا داحتالا يرجي  •

ارهش 15 ىHإ لصت ةدم قارغإلا ةحفاكمب ةصاخلا تاقيقحتلا مامتإ قرغتسي دق  •
ً

 ،ةيلمعلا هذه نأشب تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحللو .

 :تن_•نإلا حفصتم يR ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نCيدوعسلا نيدروتسملل نكمي

 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151020.pdf 

 .ةجاحلا تضتقا اذإ اهديدمت نكميو تاونس سمخ ةدمل قارغإلا ةحفاكم _Cبادت يرست •

 اÉيÇFب çé قارغإلا ةحفاÉم }Üبادت عم لماعتلا 4.1.1.1

 ةيبرعلا ةكلمملا يR ي‚وسلا هرعسو جتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكتب ةيارد ى*ع اونوكي نأ - ريدصتلا لبق - نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي •

 .ةيدوعسلا

 _Cعستب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه ~ª∫وت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل  •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يR ھجاتنإ ةفلكت وأ/و ھسفن جتنملا رعس نع اهرعس لقي ال ثيحب ةردصملا تاجتنملا

اضيأ بجي •
ً
 ةفلكت نم لقأ رعسب ةرعسم وأ ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ تبثت ةحضاو ةلدأ مç„دل نوكي نأ نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع 

 .يبوروألا داحتالا يR ءاضعألا لودلا يR جتنملا جاتنإ

 ىوس اهراهظإ مدعو ةحضاولا ةلدألا نع حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‰وتب نCيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه ~ª∫وت  •

 .طقف ةرورضلا دنع

 20ةيلاملا تاناعإلا ةحفاÉم }Üبادت 2.1.4

امعد اهحنم مت ~{لا( ةنيعم تادراو ى*ع اكيجلب يR ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكم موسر يبوروألا داحتالا ضرفي  •
ً
 دلب يR ةينطولا ةموكحلا نم 

اقبط )أشنملا
ً
 .2016/1037 ةحئاللا ماكحأل 

 ..رارضأ يأ نم ةيلحäا تاعانصلا ةيامح لجأ نم ةدروتسملا تاجتنملل ةيلاملا تاماهسإلا نأشب ٍتاقيقحت يبوروألا داحتالا يرجُي •

ارهش 13 ىHإ لصي ام ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكمب ةصاخلا تاقيقحتلا قرغتست دق  •
ً

 ،ةيلمعلا هذه نأشب تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحللو .

 :تن_•نإلا حفصتم يR ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نCيدوعسلا نيدروتسملل نكمي

s/2013/april/tradoc_151025.pdfhttp://trade.ec.europa.eu/doclib/doc 

 .ةجاحلا تضتقا اذإ اهديدمت نكميو تاونس سمخ ةدمل ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكم موسر يرست  •

 
 ةيبوروألا ةيضوفملا  19
 ةيبوروألا ةيضوفملا 20
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 اÉيÇFب çé ةيلاملا تاناعإلا ةحفاÉم }Üبادت عم لماعتلا 4.1.2.1

 مدعب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه ~ª∫وت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

 ..ريدصتلاو جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يR مدقملا معدلا لغتست ~Œªا_•فا _Cعست بيلاسأ يأ قيبطت

 ةيبرعلا ةكلمملا نم مدقملا يموكحلا معدلا اولغتسي مل مç√أ تبثت عافدلل ةحضاو ةلدأ نCيدوعسلا نيردصملا ىدل نوكي نأ بجي امك  •

 .يبوروألا داحتالا يR ءاضعألا لودلا يR تاجتنملا راعسأ ضفخل ةيدوعسلا

 ىوس اهراهظإ مدعو ةحضاولا ةلدألا نع حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‰وتب نCيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه ~ª∫وت  •

 .طقف ةرورضلا دنع

 21ةيئاقولا }Üبادتلا 3.1.4

ت  •
ُ

اقفو ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيئاقو _Cبادت ضَرف
ً
 .260/2009 مقر )EC( يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال يR ةدراولا ماكحألل 

 .ةنيعم تاجتنم تادراو يR ةئجافملا ةدايزلا اÊçبست ~{لا رارضألا نم ةيلحäا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقو _Cبادت يبوروألا داحتالا قبطي •

 اÉيÇFب çé ةيئاقولا }Üبادتلا عم لماعتلا 4.1.3.1

 يR ةدروتسملا تاجتنملل بلطلاو ضرعلاب ؤبنتلا لجأ نم قوسلا نع ةعسوم ٍثاحبأ ءارجإ ريدصتلا لبق نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي •

 .يبوروألا داحتالا لود

•  Rف نوكي ~{لا تالاحلا ي™çرثؤي ال ٍوحن ى*ع تارداصلا ةيمك ضفخب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،بلطلا نم ى*عأ ضرعلا ا 

 .ةيلحäا تاعانصلا ى*ع

 تاعانصلل ةيسفانتلا ةردقلاب رضت نل ةردصملا تاجتنملا ةيمك نأ تبثت ةحضاو ةلدأ نCيدوعسلا نيردصملا ىدل نوكي نأ بجي امك •

 .ةيلحäا

 ىوس اهراهظإ مدعو ةحضاولا ةلدألا نع حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‰وتب نCيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه ~ª∫وت  •

 .طقف ةرورضلا دنع

 

 اÉيÇFب çé ةيس=ئرلا لوخدلا ئUاوم .5

 22اÉيÇFب çé ةيس=ئرلا ة,رحبلا ئUاوملا 1.5

اقبط
ً
  صخليو .هاندأ 1 لكشلا يR ةيجيتا_•سالا ةيمهألا تاذ ئناوملا ليلظت مت دقلو ،ةيرحب ئناوم 8 اكيجلب مضت ،سروس ستروب دلروو عقومل 

  :ءانيم لكل ةينو_•كلإلا عقاوملاو اهعم لماعتت ~{لا تاجتنملا لثم )نCيدوعسلا نيردصملاب ةلصلا تاذ( ئناوملا نع ةيسيئرلا تامولعملا يHاتلا 3 لودجلا

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،يبوروألا داحتالا يR ةراجتلا ةسايس ةعجارم 21
 سروس ستروب دلروو 22
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 اÉيÇFب çé ةيس=ئرلا ة,رحبلا ئUاوملا :3 لودEFا

 ينو_•كلإلا عقوملا اåçلوانم متت ~{لا تالومحلا ءانيملا

 بريوتنأ ءانيم
 .ركسلاو قيقدلاو بشخلاو تينارجلا .ھكاوفلاو ندعملاو ديدحلا

 تاماخلاو ةدمسألاو لو_•بلاو محفلاو تايواميكلاو لو_•بلا
  www.portofantwerp.be 

 تنغ ءانيم

 ةيئاذغلا تاجتنملاو بلصلا يندعملا دوقولاو نداعملا اياقبو تاماخلا

 ءانبلا داومو ماخلا نداعملاو ةيلو_•بلا تاجتنملاو ةيناويحلا فالعألاو

 علسلا نم اه_Cغو ةدمسألاو ةيعارزلا تاجتنملاو

http://en.havengent.be/ 

 دنتسوأ ءانيم
 عنصملا ءازجأو نيزختلا جيراهصو نداعملا ةدرخو ءانبلا داوم

 .باشخألاو تاماخلاو تاكرحäاو
www.portofoostende.be 

 غو_Æيز ءانيم 
 تانحشلاو بشخلا بلو ھكاوفلاو تارايسلاو تاروطقملاو تايواحلا

 ي‘يبطلا زاغلاو ةليقثلا
www.zeebruggeport.be 

 اÉيÇFب çé ةيس=ئرلا ة,رحبلا ئUاوملا :1 لÉشلا
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 اÉيÇFب çé ةيس=ئرلا ة,وEFا ئUاوملا 5.2

 ةيسيئرلا تاراطملا نايب دري .يوجلا لقنلل ةمكاحلا حئاوللاو نCناوقلا عيمج ذافنإ نع ةلوؤسملا ةيميظنتلا ةئيهلا ي≥ 23ةيكيجلبلا يندملا نا_Cطلا ةئيه 

 :هاندأ 2 لكشلا يR عئاضبلا نحش يR لمعت ~{لا

 

 اÉيÇFب çé ةيس=ئرلا ة,وEFا ئUاوملا :2 لÉشلا

 

 اÉيÇFب çé ةيس=ئرلا ةيلخادلا قاوسألا ;áإ لوصولا 5.3

 لقنلا لئاسوو ةيس=ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 5.3.1

اقفو
ً
 يR ةيلاتلا ندملا ىHإ لوصولل لقنلا لئاسو نايب دريو .بريوتنأو تنغو لسكورب ي≥ اكيجلب يR ةيسيئرلا قاوسألا نإف ،ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول 

 :هاندأ 4 لودجلا

 اÉيÇFب - ةيس=ئرلا ندملا ;áإ لوصولا :4 لودEFا

 ءانيملا نم ةفاسملا ءانيم برقأ ةيس=ئرلا ندملا

 
  ةيبوروألا يندملا نا_Cطلا ةئيه  23
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 بريوتنأ لسكورب 

 هوأ يت ھيأ بريوتنأ

 كيدليك_Cس بريوتنأ

 تنانيابموك بريوتنأ

 لانم_Cت كابويه ھيأ يت شتإ بريوتنأ 

 ~Èªيئرلا روحäا بريوتنأ 

 جيو_Cموز بريوتنأ

  تنغ تايواح ةطحم تنغ تنغ

 ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا çé ةمدختسملا ن(™لا طوطخ 5.4

 24اÉيÇFب ;áإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولاو ةيس=ئرلا ن(™لا طوطخ 1.4.5

ت
ُ

اقفوو .اكيجلب يR ئناوملا ىHإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيسيئرلا ئناوملا نم يرحب لقن تامدخ نحشلا طوطخ نم _Cثكلا مدق
ً
 بيكسنيال عقومل 

)Linescape(، طقف فقوتلا ئناوم ي≥ ليبجلاو هللادبع كلملاو زيزعلادبع كلملاو يمالسإلا ةدج ئناوم نإف Rنفسل ةبسنلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي 

 .اكيجلب ىHإ ةهجتملا نحشلا

 اÉيÇFب ;áإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولا :5لودEFا

 ة,وا(Eا :تان(™لا عون

 غو}z,ز بر,وتنأ اÉيÇFب çé ئUاوملا

 )مايألاب( ةحاتملا نفسلا تالحر ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا çé ئUاوملا

 52 – 36 50 – 26 ليبEFا

 44 – 27 46 – 16 ةنيدم ءانيم

 51 – 20 49 – 12 ةدج

 51 – 37 54 – 26 مامدلا

 

 25اÉيÇFب ;áإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولاو ةيس=ئرلا يوEFا لقنلا تاراسم 2.4.5

اوج عئاضبلا ريدصت نكمي 
ً
 حضويو .اكيجلب يR ةيسيئرلا نحشلا تاراطم دعت ~{لا بريوتنأو تنغو لسكورب ىHإ ضايرلاو مامدلاو ةدج تاراطم نم 

اوج عئاضبلا لقنل قرغتسملا تقولا هاندأ لودجلا
ً
 :اكيجلب يÈª~ Rيئر راطم ىHإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يR ةيسيئرلا تاراطملا نم 

 اÉيÇFب ;áإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولا :6لودEFا

 ةكلمملاب ةيس=ئرلا تاراطملا

 ةيدوعسلا ةيcرعلا
 ةدج مامدلا ضا,رلا

 )تاعاسلاب( تقولا اÉيÇFب çé ةيس=ئرلا تاراطملا

 
 بيكسنيال عقوم  24
 )World Freight Rates( ستير تيارف دلروو عقوم  25
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 10 – 8 11 – 9 11 – 9 بريوتنأو تنغو لسكورب

 26اÉيÇFب ;áإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم ةيس=ئرلا تاراسملا راعسأ 3.4.5

 اç±يعب تاضا_•فا ى*ع ةمئاق تاريدقتلا نأ ىHإ هابتنالا ىøرُي .اكيجلب ىHإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ئناوم نم نحشلا فيلاكت ى*ع يHاتلا لودجلا لمتشي

 ightrates.com/en/freighthttp://worldfre. مادختساب

 

 اÉيÇFب ;áإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم ةفلÉتلا :7 لودEFا

 ة,وا(Eا :تان(™لا عون

 غو}z,ز بر,وتنأ اÉيÇFب çé ئUاوملا

 ةيcرعلا ةكلمملا çé ئUاوملا

 ةيدوعسلا
 *)يدوعسلا لا,رلاب( لقنلا ةفلÉت

 453 ,27 – 095 ,19 15,740 – 10,940 ليبEFا

 - - هللادبع كلملا

 29,897 – 22,976 10,900 - 7,580 ةدج

 27,453 – 095 ,19 15,740 – 8,240 )مامدلا( ز,زعلادبع كلملا

 :فيلاÉتلا تاضا}ëفا* 

 طي()ا }zع é∑ ةراتñ)ا ن(™لا ةق,رط )1

 (World Freight Rates) سn,ر تيارف دلروو عقوم ;:ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ ;:ع فيلاÉتلا ريدقت مت )2

 .)يدوعس لا,ر 375,000( يÉ,رمأ رالود 100,000 ةcوس()ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب )3

امدق 40 ساقم تا,وا(Eاو )FCL( ةلماÉلا ة,وا(Eا ةلومح رايتخا مت )4
ً

 

 )ا\Õلع نمؤملا وأ ةرطEñا عÀاضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل )5

 Œô,رقت ريدقتب لقنلا ةفلÉت ريدقت مت )6

7( œاو ةعارزلا ;:ع قاطنلا دمتع(Fمادختسا ررقملا علسلا ا–رابتعاب تار–وBدأل ،اUاوتلا ;:ع مقر ;:عأو ىáé.  

 

 

 27اÉيÇFب ;áإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم ةيس=ئرلا يوEFا ن(™لا تاراسم راعسأ 4.4.5

 تاريدقتلا نأ ملعلا ىøرُيو ،اكيجلب تاراطم ىHإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكتل تاريدقت ى*ع يHاتلا لودجلا لمتشي

ق دقو .يHاتلا لودجلا يR كلذك اç™لع صوصنم ةنيعم تاضا_•فا ساسأ ى*ع تعِضو
ُ

 :عقوملا مادختساب نحشلا فيلاكت ترِّد

.p://worldfreightrates.com/en/freighthtt 

 اÉيÇFب ;áإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم يوEFا ن(™لا راعسأ :8 لودEFا

 لا,رلاب( لقنلا فيلاÉت

 )يدوعسلا
 بر,وتنأو تنغو لسكورب

 ةدمF)ا مو(Çلا ةدمF)ا ةمعطألا ةردصملا تاجتنملا عون

 
 )World Freight Rates( ستير تيارف دلروو عقوم 26
 )World Freight Rates( ستير تيارف دلروو عقوم 27
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/ةنيدملا/مامدلا/ضا,رلا/ةدج

 ميصقلا/فئاطلا
8,366 – 9,248 8, 415 – 9, 300 

 :فيلاÉتلا تاضا}ëفا*

 وEFا }zع é∑ ةراتñ)ا ن(™لا ةق,رط

 )World Freight Rates( سn,ر تيارف دلروو عقوم ;:ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ ;:ع فيلاÉتلا ريدقت مت

 يÉ,رمأ رالود 100,000 ةcوس()ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب

 90×100×140 داع”ألاو مس/مجك 210 ةلوم(Eا رايتخا مت

 )ا\Õلع نمؤملا وأ ةرطEñا عÀاضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 Œô,رقت ريدقتب لقنلا ةفلÉت ريدقت مت

 ةيس=ئرلا ô÷سجوللا معدلا قفارم .6

 28اÉيÇFب çé ةر(Eا ةراجتلا قطانم 1.6

 .ةرح ةراجت قطانم يأ اكيجلب كلمت ال

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ىøرُي ،يبوروألا داحتالا يR ةرحلا قطانملا نع تامولعملا نم ديزملو

europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/lihttps://ec.

st_freezones.pdf 

 اÉيÇFب ئUاوم çé ةمدقملا ن,زختلا تامدخ / قفارم 6.2

 ن,زختلا تامدخ / قفارم عاونأ 6.2.1

 29تاعدوتسملا عاونأ 1.1.2.6

 يR ءاضعألا لودلا يR كلذ ىHإ امو عئاضبلا جورخو لوخدو اÎçاشنإو تاعدوتسملا عاونأ نع ليصافت 952/2013 مقر )يبوروألا داحتالا( ةحئال يR درت

 ةيلاملا ةرازو ةلظم تحت ةيلارديفلا ةماعلا تامدخلا ةرادإل اكيجلب يR ةيمسرلا سوكملاو بئارضلا ةرادإ عضختو .اكيجلب كلذ يR امب ،يبوروألا داحتالا

 ةقحلملا تاعدوتسملاو كرامجلل ةعباتلا تاعدوتسملا عيمج ى*ع ةباقرلاو فارشإلا نع ةلوؤسملا ي≥و اكيجلب يR )ةيلاملل ةيداحتالا ةماعلا ةمدخلا(

 .صخرلا ي*ماح نطابلا نم نCلواقملاو ءاضعألاو

 :ةيلاتلا تاجتنملا ةبقارمو عمج نع ةلوؤسملا ي≥ سوكملا تاطلس 

 ةيلوحكلا _Cغ تابورشملاو ةوهقلا لثم ،اكيجلب يR جاتنإلا موسرل ةعضاخلا تاجتنملا  •

 .عنصملا غبتلا كلذكو ةيلوحكلا تابورشملاو لوحكلاو ةقاطلا تاجتنم يأ ،يبوروألا داحتالا ىوتسم ى*ع جاتنإلا موسرل ةعضاخلا تاجتنملا •

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا نم ىøرُي ،تاعدوتسملا ةرادإ ماكحأ نع تامولعملا نم ديزملو

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447&from=EN-lex.europa.eu/legal-http://eur 

  )أ( عونلا نم ةيكرمEFا تاعدوتسملا 6.2.1.1.1

 Rمأ نوكي ،ةماعلا تاعدوتسملا نم عونلا اذه يCالوؤسم عدوتسملا ن
ً
 . .ةيكرمجلا تابلطتملا ءافيتسا نم دكأتيو ةنزخäا عئاضبلا نع 

 
 يبوروألا داحتالا 28
 دلبلل يراجتلا ليلدلا :ةيكيرمألا تارداصلا  29
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 )ب( عونلا نم ةيكرمEFا تاعدوتسملا 6.2.1.1.2

 Rمأ فارشإ تحت عئاضبلا نيزخت نكمي ،ةماعلا تاعدوتسملا نم عونلا اذه يCنم تاعدوتسملا مادختسا نكميو .ھل صخرملا عدوتسملا ن 

 اهجارخإو اç±يزختو عئاضبلا لوخد ى*ع اكيجلب يR جاتنإلا موسرو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا فرشتسو .ةرباعلا عئاضبلا نيزختل )ب( عونلا

äا صخشلا نوكيو عدوتسملا اذه نم
ُ

طخ
َ

الوؤسم نايبلا يR ر
ً
انامض مدقيو عدوتسملا يR عئاضبلا نع 

ً
 .اهل 

  )ج( عونلا نم ةيكرمEFا تاعدوتسملا 6.2.1.1.3

الوؤسم نوكيو عئاضبلا نيزختب طقف عدوتسملا نCمأل اç™ف حمسُي ةصاخ تاعدوتسم ي≥ )ج( عونلا نم تاعدوتسملا
ً
 نكميو .ةنزخäا عئاضبلا نع 

 ى*ع اكيجلب يR جاتنإلا موسرو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا فرشتو .ةيراجتلا عئاضبلا نيزختلو ةرباعلا عئاضبلا نيزختل تاعدوتسملا هذه مادختسا

اصحف يرجتو عئاضبلا
ً
ايدام 

ً
 .ةمدقملا تالجسلا ساسأ ى*ع اهل 

 )د( عونلا نم ةيكرمEFا تاعدوتسملا 6.2.1.1.4

ت ةصاخ تاعدوتسم ي≥ )د( عونلا نم تاعدوتسملا 
ُ

الوؤسم عدوتسملا نCمأ نوكيو ةيراجتلا تاجتنملا نيزختل مدختس
ً
 اذه يR ةنزخäا عئاضبلا نع 

 يرجتو .عدوتسملا يR عضوت ~{لا ةدروتسملا علسلا ى*ع اكيجلب يR جاتنإلا موسرو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا نم ةيكرمجلا تاطلسلا فرشتو .عدوتسملا

 .ةيلاملا تالجسلاو ةنزخäا عئاضبلا تالجس ى*ع ًءانب ةيئاوشع شيتفت تايلمع كرامجلا

 )ـ–( عونلا نم ةيكرمEFا تاعدوتسملا 6.2.1.1.5

الوؤسم عدوتسملا نCمأ نوكيو .ةيراجت نيزخت ضارغأل )ـه( عونلا نم تاعدوتسملا يR عئاضبلا طقف ھل صخرملا عدوتسملا نCمأ نزخي 
ً
 عئاضبلا نع 

اصحف يرجتو عئاضبلا اكيجلب يR جاتنإلا موسرو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا بقارت ،كلذ عمو .عدوتسملا يR ةنزخäا
ً
 ةيلاملا تالجسلا ساسأ ى*ع اهل 

 .ةمدقملا نوزخäا تالجسو

 )و( عونلا نم ةيكرمEFا تاعدوتسملا 6.2.1.1.6

 .ھعئاضب نيزخت صخش يأل نكمي ثيح ،كرامجلا تاطلس اهلغشت ةماع تاعدوتسم ي≥ )و( عونلا نم تاعدوتسملا

 ئUاوملا ةفلÉت 6.2.1.1.7

اقفو ئناوملا يR تاطحäا يR ةلوانملا ةفلكت فلتخت
ً
 عمو .ءانيملا نم مدقملا نيزختلل ةيناجäا مايألا ددع تاطحäا يR ةلوانملا موسر لمشتو .دصقملا ءانيمل 

ت ،حاتملا نيزختلل ةيناجäا مايألا ددع ةنحشلا ملتسم زواجتي امدنع ،كلذ
ُ

  .عئاضبلا لقن لبق اهدادس بجيو موسرلا ةميق عفر

  :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ىøرُي ،اكيجلب ئناوم يR فيلاكتلا نع تامولعملا نم ديزملو

20Port%20Surcharges.aspxhttp://www.oocl.com/belgium/eng/localinformation/localsurcharges/Pages/Local% 
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 ةلماشلا دا}Üتسالا ةيلمع .7 

 30ةلماشلا دا}Üتسالا ةيلمع 1.7

اقفوو .يبوروألا داحتالل كرامجلا نوناق يR ةدراولا ماكحألل يبوروألا داحتالا يR وضع _Cغ دلب نم اكيجلب ىHإ ةدروتسملا عئاضبلا عيمج عضخت
ً
 نوناقل 

 :ةيلاتلا تائفلا تحت اç¡ نايب ميدقتو عئاضبلا دا_Cتسا نكمي ،كرامجلا

 رحلا لوادتلل تاجتنملا رادصإ •

 يداصتقا رثأ يذ يكرمج ءارجإل تاجتنملا عاضخإ •

 ةيكرمجلا تاعدوتسملا يR تاجتنملا عاديإ •

 ةيلخادلا ةجلاعملا •

 كرامجلا ةباقر تحت ةجلاعملا •

 لوخدلاب تقؤملا حيرصتلا •

 .يبوروألا داحتالا نم ريدصتلا ةداعإ •

 لقنلا •

 :هاندأ 3 لكشلا يR ةحضوم اكيجلبب ةصاخلا ةلماشلا دا_Cتسالا ةيلمع

 

 دا}Üتسالا لبق ام تاب=ترت :;áوألا ةلحرملا

 ةيموكحلا ةلاكولا نم دا_Cتسا صيخرت ى*ع لوصحلا دروتسملا ى*ع بجيو .دا_Cتسالا لبق ام تابيترت ذاختا مزلي ،اكيجلب ىHإ عئاضبلا لوصو لبق

 .ةروظحäا علسلا دا_Cتسال جتنم لكب ةصاخلا

 

 ةينو}ëكلإلا تانايبلا ةBجاو }zع كرامEFا ;áإ ةلخادلا عÀاضبلل زجوم نايب :ةيناثلا ةلحرملا 

 عئاضبلا ليمحت نم ةعاس 24 لبق لقألا ى*ع اكيجلب يR سوكملاو كرامجلا ةطلس ىدل كرامجلا ىHإ ةلخادلا عئاضبلل زجوملا نايبلا عَدوي .1

Rأشنملا ءانيم ي. 

ت .2
ُ

اضيأ مَّدق
ً
ابنج ةمزاللا نحشلا تانايبو ةمعادلا قئاثولا عيمج 

ً
 .كرامجلا ىHإ ةلخادلا عئاضبلل زجوملا نايبلا عم بنج ىHإ 

ت ،كرامجلا ىHإ ةلخادلا عئاضبلل زجوملا نايبلا مالتسا ىدل .3
ُ

 .رطاخملل ةيعوضوم مييقت ةيلمع ةيكيجلبلا كرامجلا تاطلس يرج

 

 
 ةيكيجلبلا كرامجلا 30



 

 

22 

 

 ةEFاعملا ةلحرم = 

 يرحب ءانيم }zع دا}Üتسالا ةيلمعل é⁄يضوت لÉش

 لبق ام تاب=ترت 
 دا}Üتسالا

 

 ;áإ ةلخادلا عÀاضبلل زجوم نايب
 تانايبلا ةBجاو }zع كرامEFا

 ةينو}ëكلإلا
 
 

 ةنيفسلا لوصو
 

1 2 3 

Zoll 
Douane Zoll 

Douane 
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 ةلماشلا دا}Üتسالا ةيلمع :3 لÉشلا

 ةنيفسلا لوصو :ةثلاثلا ةلحرملا

 يR اكيجلب يR سوكملاو كرامجلا ةطلس ىHإ لوصولا راعشإ نحشلا ةكرش لثمم مدقُي ،اكيجلب يR لوخدلا ءانيم ىHإ ةنيفسلا لصت امدنع .1

 .لوخدلا ءانيم

ق يذلا كرامجلا ىHإ ةلخادلا عئاضبلل زجوملا نايبلا فيرعتل ةيرورض تامولعم نم مدقملا راطخإلا فلأتيس .2
ُ

 .قباسلا يR مِّد

 

 

 

 

 عÀاضبلا ميدقت :ةع”ارلا ةلحرملا

ت .1
ُ

 .لوخدلا ءانيم يR ةيكيجلبلا كرامجلا يHوؤسم ىHإ عئاضبلا لقنلا ةكرش مدق

اقباس يرجأ يذلا ~¬مألا ليلحتلا جئاتن بناج ىHإ مييقتلل مدقملا راطخإلا عضخي .2
ً
 نCعتي ~{لا رطاخäا طباوض نم دكأتلا لجأ نم كلذو 

 .اهذيفنت

 

 موسرلا عفدو ءانيملا çé ي¤رمEFا صيلختلا :ةسماEñا ةلحرملا

 .اهذيفنت نCعتي ~{لا رطاخäا طباوض ى*ع ةمئاق ناولأب ةزمرم تاراسم ىHإ تاونق _Æع تادراولا ھجوت .1

 .كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ تاعدوتسملا يR ةيدام ةنياعمل عئاضبلا عضخت .2

ت .3
ُ

تو موسرلا بستح
ُ

 .كرامجلا بتكم ىHإ عفد

 

 لقنلاو ô÷سجوللا معدلا :ةسداسلا ةلحرملا

ايكرمج ةصلخäا عئاضبلا لقنل ةمزاللا تابيت_•لا دروتسملا ذختي ،موسرلا دادس درجمب
ً
 .ھعدوتسم ىHإ 

 

 ليمعلا / دروتسملا :ةع”اسلا ةلحرملا

 .ةدروتسملا عئاضبلا ليمعلا /دروتسملا ملتسي

 

 31ي¤رمEFا صيلختلا ةيلمع 2.7

 حلاصل تاجتنملل عيرسلا صيلختلا تارايخ ةيكيجلبلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا مدقت ،يبوروألا داحتالا بناج نم اç™لع صوصنملا ماكحألا بجومب 

 .دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب راطإ يR نCلجسملا نيدروتسملا

 دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب

 داحتالل كرامجلا نوناق نم 39 ةداملا بجومب دمتعملا يداصتقا لغشملا جمانرب يR نCلجسم اوحبصيل تابلطتملا ضعبب ءافولا راجتلا ى*ع بجي

 دحلا ءارجإو كرامجلا قئاثوب قلعتي اميف لهسأ تاءارجإ لثم ايازم ى*ع دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب يR نولجسملا راجتلا لصحيسو .يبوروألا

 ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نCيدوعسلا نيدروتسملل نكمي ،جمان_Æلا اذه نأشب تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحللو .شيتفتلا تايلمع نم ىندألا

Rتن_•نإلا حفصتم ي: 

-operator-economic-security/authorised-customs/customs-information-https://ec.europa.eu/taxation_customs/general

aeo_en#what_is-operator-economic-aeo/authorised 

  :هاندأ 4 لكشلا  يR ةحضوم يكرمجلا صيلختلا ةيلمع 

 
 يبوروألا داحتالا  31
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 ةينو}ëكلإلا تانايبلا ةBجاو }zع ي¤رمEFا نايبلا :;áوألا ةلحرملا

 نCعتيو .اç±م مåçيوه ماقرأ رادصتساو ةيكيجلبلا كرامجلل ةماعلا ةرئادلا ىدل نCيداصتقالا نCلغشملا ليجست لامكتسا نيدروتسملا ى*ع بجي )1

 .اكيجلب يR نCيداصتقالا نCلغشملا ليجست نع تامولعملا نم ٍديزمل يHاتلا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/ra_consultation.jsp?Lang=en 

 .رجاتلل ةفاضملا ةميقلا ةبيرض مقرل فرعم ةباثمب يداصتقالا لغشملا ةيوه مقر نوكي :ةظحالم 

  ،اكيجلب ىHإ ةروظحäا علسلا دا_Cتسال ةصخر ى*ع دروتسملا لصحي نأ بجي )2

 صيلختلا ةيلمع لامكتسال ةلصلا تاذ قئاثولا عيمج ى*ع يكرمجلا صلخäا / دروتسملا لصحي )3

 تامولعملا عيمج ى*ع يوتحت ~{لا كرامجلا ىHإ ةلخادلا عئاضبلل زجوملا نايبلا وأ )SAD( ةدحاو ةيرادإ ةقيثو يكرمجلا طيسولا / دروتسملا مدقي )4

اينو_•كلإ كرامجلا بتكم ىHإ علسلل ~¬فلا فصولاو ةبولطملا
ً
 .ةينو_•كلإلا تانايبلا ةهجاو _Æع 

اينو_•كلإ تانايبلا لدابت ماظن لمعي ،نايبلا لوبق روف )5
ً
 )EDI( عبتتلا ضارغأل ددحم ي‘جرم مقر ديلوت ى*ع )MRN(. 

 .لوخدلا ءانيم يR ةيكيجلبلا دودحلا _Æع شيتفتلا تامدخ ىHإ عبتتلا ضارغأل ددحäا ي‘جرملا مقرلا ىHإ _Cشي لوصو راعشإ مدقُي )6

 

 ةنيفسلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا 

  عبتتلا ضارغأل ددحäا ي‘جرملا مقرلا نCبي لوخدلا ءانيم يR كرامجلا بتاكم ىHإ لوصو راعشإ مدقُي ،ةنيفسلا لوصو دنع )1

 ةيكرمEFا ةيلمعلل é⁄يضوت لÉش :4 لÉشلا 

$ 

 ةEFاعملا ةلحرم =

 ةيكرمEFا ةيلمعلل é⁄يضوت لÉش

 ي¤رمEFا نايبلا  قئاثولا ةعجارم
 تانايبلا ةBجاو }zع 

 ةينو}ëكلإلا

 ةنيفسلا لوصو

 علسلا نع جارفإلا
 

 عÀاضبلل موسرلا عفد
 ةBجاو }zع ةدروتسملا
 ةينو}ëكلإلا تانايبلا

 ةدروتسملا علسلا صحف
 

1 2 3 

4 5 6 
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ادانتسا )2
ً
ت ،رطاخäا مييقت ماظن ىHإ 

ُ
  .ةيلاقتربو ءارضخو ءارمح تاونق يR ةدروتسملا عئاضبلا ھّجو

ت )3
ُ

تو ةنيفسلا نم ةدروتسملا عئاضبلا غرف
ُ

 .كرامجلا يHوؤسم ى*ع ضرع

 ةسماخلا ةلحرملا ي≥ ةيلاتلا ةوطخلا نوكت ،ءارضخ تاونق يR ةهجوملا عئاضبلاب قلعتي اميف )4

 

 قئاثولا ةعجارم :ةثلاثلا ةلحرملا 

 تادنتسملا لباقم مدقملا نايبلا ةعجارم ةيكيجلبلا كرامجلا ولوؤسم ىHوتيس ،ءارمحو ةيلاقترب تاونق ىHإ ةهجوملا عئاضبلاب قلعتي اميف )1

 يبوروألا داحتالا تاعيرشتل تاجتنملا لاثتما نم دكأتلل ةعجارملل تادنتسملا عضخت ،كلذ ى*ع ةوالعو .اåçقدو اåçحص نم دكأتلل ةمعادلا

 .ةينطولا تاعيرشتلاو

 .ةرورضلا ةلاح يR يكرمجلا طيسولا/دروتسملا نم ةيفاضإلا تادنتسملا وأ تاداهشلا بلط نكمي )2

 .ةسماخلا ةلحرملا ىHإ ةيلاقت_Æلا ةانقلا ىHإ اهç™جوت مت ~{لا عئاضبلا لاسرإ متي ،حاجنب قئاثولا ةعجارم نم ءاåçنالا دنع )3

 ةدروتسملا علسلا صحف :ةع”ارلا ةلحرملا

ت ،ءارمحلا ةانقلا ىHإ ةهجوملا عئاضبلاب قلعتي اميف )1
ُ

 .يداملا صحفلل ديكأت ى*ع لوصحلا متيو جتنملاب ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا رطخ

ايلك علسلا صحف ةيموكحلا ةلاكولا ولثممو ةيكيجلبلا كرامجلا ولوؤسم ىHوتيس )2
ً
ايئزج وأ 

ً
 نم ديزم ءارجإل وأ اهليلحتل تانيعلا عمجو 

 .تاصوحفلا

 .ھجئاتن لجسيسو ةمعادلا تادنتسملاو نايبلا يR ةدراولا ليصافتلا بناج ىHإ شيتفتلا جئاتن نم ققحتلا صحفلا ولوؤسم ىHوتيس )3

 

 ةينو}ëكلإلا تانايبلا ةBجاو }zع ةدروتسملا عÀاضبلل موسرلا عفد :ةسماEñا ةلحرملا

  .ةدحوم ةيرادإ ةقيثو يR علسلل يداملا صحفلاو قئاثولا ةعجارم جئاتن لجست )1

اينو_•كلإ دروتسملا عفدي ،علسلل يداملا صحفلاو قئاثولا ةعجارم نم ةيضرم جئاتن قيقحت روفو )2
ً
 ىHإ موسرلا نم اه_Cغو ةيكرمجلا موسرلا 

  .ةيكيجلبلا كرامجلا

 

 علسلا نع جارفإلا :ةسداسلا ةلحرملا

 .عئاضبلا صيلخت متي ،موسرلا نم اه_Cغو ةيكرمجلا موسرلا عفد درجمب

 

 32ةلماشلا دا}Üتسالا ةيلمع” ناقلعتملا ةفلÉتلاو قرغتسملا تقولا  3.7

اقبط
ً
 :هاندأ 9 لودج يR ةيسايقلا علسلا نحشل دا_Cتسالاب ناطبترملا ةفلكتلاو تقولا دري ،يHودلا كنبلل 

 

 ةلماشلا دا}Üتسالا ةيلمع” ناقلعتملا ةفلÉتلاو قرغتسملا تقولا :9 لودEFا

 دا}Üتسالاب قلعتملا ءارجإلا .م
 قرغتسملا تقولا

 )تاعاسلاب(

 ةفلÉتلا

 )يدوعس لا,ر(

 0 1 قئاثولا دادعإ 1

 0 0 شيتفتلا تايلمعو يكرمجلا صيلختلا 2

 20 1 :يHامجإلا

 .يبوروألا داحتالا لود نCب ةلوقنملا عئاضبلل انه ةروكذملا فيلاكتلاو قرغتسملا تقولا ريدقت مت :ةظحالم

 

 

 
 9201 ماعل لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت  32
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 ةيساسألا دا}Üتسالا قئاثو .8 

 33ةيساسألا دا}Üتسالا قئاثول صÇñم لودج 1.8

 ةيمازلإلا قئاثولا 8.1.1

 34 .اكيجلب ىHإ عئاضبلا دا_Cتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو عبرأ كانه 

 

  دا}Üتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :10 لودEFا

 ةقيثولا م 

 يرجي

 ا\Õلع لوص(Eا

 نم

ت
ُ

 á; 1 2 3 4 5 6 7 8 9إ مدق

1 

  / يوجلا نحشلا ةصيلوب

 نحشلا ةصيلوب

 ةيلصألا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا ن(™لا ةكرش

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا ردصملا  ةيراجتلا ةروتافلا 2

3 

 نCلغشملا ليجست مقر

 مåçيوهو نCيداصتقالا

)EORI( 

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا كرامEFا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا ردصملا ةئبعتلا ةمئاق 4
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا دروتسملا ةدحوملا ةيرادإلا ةقيثولا 5
 :ةظحالم

  ،ةرمعملا ةيكالåçسالا علسلا -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا – 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 �تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوجäاو ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينو_•كلإلاو ةليقثلا تادعملا-6

 

  ةيفاضإلا قئاثولا 8.1.2

 .ةددحم تاجتنمل يكرمجلا صيلختلل ماع ھجوب ةبولطملا ةيفاضإلا قئاثولا نم ددع كانه 

 

 

 
 لاتروب ديرت ريدناتناس  33
 ةيكيجلبلا فرغلا  34
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 دا}Üتسالل ةيفاضإلا قئاثولا :11 لودEFا

 ةقيثولا م
 لوص(Eا يرجي

 نم ا\Õلع
ت
ُ

 á; 1 2 3 4 5 6 7 8 9إ مدق

 أشنملا ةداهش 1
 ةراجتلا ةرازو

 رامثnسالاو
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا كرامEFا )دياصملا( ةيحصلا تاداهشلا 2

3 
 ةرطخلا داوملا ى*ع دويقلا

)RoHS( 
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا ةيموك(Eا تالا¤ولا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا كرامEFا ةيعارزلا تادنتسملا 4
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا ةيموك(Eا تالا¤ولا دا_Cتسالا صيخرت 5

6 
 ةداهشلا / ةيتابنلا ةحصلا ةداهش

 ةيحصلا

 çé ةيميظنتلا ةEFBا

 أشJملا دلب
       ü   كرامEFا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامEFا نÜمأتلا ةكرش نحشلا نCمأت 7
 :ةظحالم

-6 ،ةرمعملا ةيكالåçسالا علسلا -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا تاجتنم -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا – 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوجäاو ةنيمثلا نداعملا -7 ،تاينو_•كلإلاو ةليقثلا تادعملا

 

  قئاثولا ;:ع ةماع ةرظن 8.2

 35ن(™لا ةصيلوب 1.2.8

 :~¬عت نحشلا ةصيلوب نإف ،يHودلا ةراجتلا زكرم فيرعت بسحب

 .لقنلا دقع ى*ع ليلد ةباثمب نوكيو ،ةنحشلا ملتسا دق ھنأب عئاضبلا لقان ھبجومب رقي لاصيإ •

لسُت ،ليوحتلل لباق ةيكلم دنتسم •
َّ

اقفو ھبجومب عئاضبلا م
ً
 تايلمع عيمج ءافيتسا ى*ع ًءانبو نحشلا ةصيلوب يR دراولا "رمأل" دنبل 

 .رمألا يR اç™لع صوصنملا ققحتلا

 
35  Intracen 
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 يرحب ن(fi ةصيلوب جذومن :5 لÉشلا

 36ة,راجتلا ةروتافلا 2.2.8

تو ،ي_•شملل عئابلا اهمّدقُي اهؤارش مت ~{لا عئاضبلاب ةروتاف ي≥ ةيراجتلا ةروتافلا 
ُ

ابلاغ _Cتاوفلا كلت مدختس
ً
 Rكمت ثيح ةيجراخلا ةراجتلا ي

ّ
 ن

 .ةيكرمجلا موسرلا ديدحتل اهمييقت دنع عئاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحت نم تاموكحلا

 

 ة,راجت ةروتاف جذومن :6 لÉشلا

 37Intrastat ماظن 3.2.8

 .يبوروألا داحتالا يR ءاضعألا لودلا نCب ةيراجتلا تايلمعلا نع تاءاصحإلا عمج يR مدختسُي تانايب ماظن وه Intrastat ماظن

 ةئبعتلا ةمئاق 8.2.4

 مقرو ،نحاشلاو ،ي_•شملاو ،عئابلاو ،ةنحشلا خيرات نع ليصافت ةيلودلا ةئبعتلا ةمئاق لمشتو ،ةنحشلا نع ةلصفم تامولعم ةئبعتلا ةمئاق رفوت 

اقودنص تناك نإ ةوبعلا عونو ،ةروتافلا
ً
اصفق وأ 

ً
اليمرب وأ 

ً
اضيأ نمضتتو ،لقانلاو ،لقنلا ةقيرطو ،ةنوترك وأ 

ً
 ،تاوبعلا ددعو ،فصولاو ،ةيمكلا 

  38.داعبألاو ،تاوبعلا تامالعو ،)تامارجوليكلاب( مئاقلاو يRاصلا نزولا يHامجإو

 

 

 

 

 
36 Lynden 
 NI ةيراجتلا تامولعملا 37
38  KK Freight 
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 39أشJملا ةداBش 5.2.8

اقفو ،(CoO) أشنملا ةداهش
ً
 اåçجلاعم وأ اهعينصت وأ اهجاتنإ وأ اç™لع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ ى*ع قّدصت ةقيثو ي≥ ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 

 .نCعم دلب يR لماكلاب اهCõهجت وأ

 40دا}Üتسالا ح,رصت / ةداBش 6.2.8

 .ةباقرلل ةعضاخلا عئاضبلا دا_Cتسا لجأ نم ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا نم قبسم نذإ وأ حيرصت ىHإ نودروتسملا جاتحي

 
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 39
40 US CBP 

 ةئبعتلا ةمئاق جذومن :7 لÉشلا 

 أشJملا ةداBش جذومن :8 لÉشلا
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 دا}Üتسالا ح,رصت جذومن :9 لÉشلا

 ةي(•لا ةداBشلا / ةيتابنلا ة(•لا ةداBش 8.2.7

تو .ةمئاد ةفصب ةباقرلل ةيلودلا ةراجتلا عوضخو ،ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامح يR ةيحصلا ةداهشلا نم ضرغلا لثمتي
ُ

 يR تاتابنلا ةيامح ةئيه رِدص

ملا دلبلا
ُ

  41 .دروتسملا دلبلا يR تاتابنلا ةيامح ةئيهل ةيتابنلا ةحصلا ةداهش رِّدص

 

 ةيتابنلا ة(•لا ةداBش جذومن :10 لÉشلا 

 ةدحوملا ة,رادإلا ةقيثولا 8.2.8

 تامولعملا مدختستو  42،ةدروتسملا عئاضبلا نع تامولعم نمضتت كرامجلل دروتسملا اهمدقي ةقيثو وه ةدحوملا ةيرادإلا ةقيثولا / دا_Cتسالا نايب

 .عئاضبلا ى*ع ةضورفملا بئارضلاو موسرلا مييقتل نايبلا يR ةدراولا
 

 
 ةيذغألا ى*ع شيتفتلل ةيدنكلا ةلاكولا 41
 ةيبوروألا ةيضوفملا 42
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 دا}Üتسالا ةيلمع” ةينعملا ةيموك(Eا تاEFBا م–أ .9

 دا}Üتسالا ةيلمع” ةينعملا ةيموك(Eا تاEFBا م–أ صÇñم لودج 9.1

 علطضت ~{لا راودألا بناج ىHإ تائيهلا وأ تاهجلا هذهل صيخلت دريو ،اكيجلب يR دا_Cتسالا ةيلمعب ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا وأ تاهجلا نم ددع كانه 

¡çا Rتسالا ةيلمع يC_ةينو_•كلإلا اهعقاومو دا Rهاندأ 12 لودج ي. 

 ةيموك(Eا تاEFBا م–أ :12 لودEFا

 يUو}ëكلإلا عقوملا ھب علطضت يذلا رودلا ةيموك(Eا تاEFBا م–أ

 ةيcوروألا ةيضوفملا

 يكرمجلا داحتالا تايقافتا نع ةلوؤسم •

 .ةيلودلا ةيكرمجلا نواعتلا تاقافتاو

 .يداصتقالاو يHاملا داحتالا ريوطت نع ةلوئسم •

 ابوروأ يR ةرح ةراجت ةقطنم ةماقإ نع ةلوؤسم •

 .يبوروألا داحتالاب ةراجتلا ةسايس ةماقإ نعو

http://ec.europa.eu/index_

en.htm 

 óòôايقلا ديحوتلل ةيcوروألا ةنÇFلا 

)CEN( 

 _Cياعملا عضو نع ةيلوؤسملا ةنجللا ىHوتت •

 اميف ةينفلا تادنتسملا نم اه_Cغو ةيبوروألا

 داوملاو تاجتنملل ةفلتخäا عاونألا صخي

 .تايلمعلاو تامدخلاو

http://ec.europa.eu/index_

en.htm 

 سوكملاو كرامEFا
 ليصحتو يكرمجلا صيلختلا نع ةلوؤسم •

 .ةدروتسملا عئاضبلا ى*ع بئارضلاو موسرلا

http://fiscus.fgov.be/interfd

anl/nl/site/customs_englis

h.htm 

 ةيكيÇFبلا ةراجتلا ةفرغ
 تائيهو تاداهشلا دامتعا تائيه نع ةلوؤسم •

 .نواعتلا دوهجو صحفلا
http://belgianchambers.be/ 

 

 

 

 ةدحوملا ة,رادإلا ةقيثولا جذومن :11 لÉشلا
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 ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا اBفد\]سô d÷لا ةدد()ا تاعانصلاب ةقلعتملا دا}Üتسالا ةيلمع” ةينعملا ةيموك(Eا تاEFBا م–أ 9.2

 مضي هاندأ لودجلا .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون ى*ع ًءانب كلذو اكيجلب يR دا_Cتسالا ةيلمعب ةينعملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تاهجلا نم ددع كانه 

 اهعقاومو دا_Cتسالا ةيلمع يR ھب موقت يذلا رودلاو اç¡ ةينعملا تاجتنملا / تاعانصلا عاونأ لثم تامولعم بناج ىHإ تائيهلا وأ تاهجلا مهأب ةمئاق

 :ةينو_•كلإلا

 ةددحم تاعانصب ةينعملا ةيموك(Eا تاEFBا م–أ :13 لودEFا

 يUو}ëكلإلا عقوملا رودلا/ةفيظولا ةعانصلا/جتنملا ةيموك(Eا ةEFBا

 ةمالسل ةيبوروألا ةئيهلا

 ةيذغألا
 ةيئاذغلا تاجتنملا

 ةصاخلا رطاخäا مييقت نع ةلوؤسم •

 ةيئاذغلا تاجتنملاب

https://www.efsa.europa.e

u/ 

 ةيئاودلا تاجتنملا ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو 

 عيمج ةمالس نامض نع ةلوؤسم •

 داحتالا قوسب ةرفوتملا ةيودألا

 ةيلاعلا اç—دوجو اåçيلاعفو يبوروألا

http://www.ema.europa.e

u/ 

 داوملل ةيبوروألا ةلاكولا 

 ةيئايميكلا
 ةيئايميكلا تاجتنملا

 تاجتنملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 .ةيئايميكلا
http://echa.europa.eu/ 

 ةماعلا ةرئادلا 

 ة(•لل ةيداحتالا

 ءاذغلا ةلسلس ةمالسو

 ةئ=بلاو

 تاجتنملا عيمج

 اåçبقارمو _Cياعملا عضو نع ةلوؤسم •

 عم قيسنتلاب اكيجلبب اهذيفنتو

 ةيلحäا تابلطتملاو ةيبوروألا _Cياعملا

 

http://www.health.belgiu

m.be/en 

 ةيداحتالا ةلا¤ولا

 ةمالسل

 )FAVV( ءاذغلا ةلسلس

 ةيئاذغلا تاجتنملا
 ةمالس حئاول ذيفنت نع ةلوؤسم •

 ءاذغلا
 http://www.afsca.be/ 

 يÉيÇFبلا Âôلعلا دBعملا

 ةماعلا ة(•لل
 ةيئاذغلا تاجتنملا

 ةيذغألا دا_Cتسا ةبقارم نع لوؤسم •

 .اكيجلب يR ةيئاذغلا تاجتنملاو
be/-isp-http://www.wiv 

 Âô çéيظنتلا }ÜبEñا 

 ةيذغألا تاقصلم عضو

 تابلاطمو ةيذغتلاو

 ة(•لا

 ةيئاودلا تاجتنملا 

 تاجتنملا ةمالس نامض نع لوؤسم •

 ليمجتلا تارضحتسمو ةيئاودلا

 اåçيلاعفو اç—دوجو ةيبطلا ةزهجألاو

Rاكيجلب ي. 

http://www. 

health.belgium.be/ 
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 اÉيÇFب – ا\]قفاوم ;:ع لوص(Eا تاءارجÊو }Üياعملاب ةينعملا تاEFBا م–أ .10 

 ةعانصلا بسحب }Üياعملاب ةينعملا تاEFBا 10.1

 ~{لا مç—اجتنمل تاداهش ى*ع لوصحلا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه اç—ددح ~{لا عستلا تاعانصلا يR نCلماعلا نCيدوعسلا نيردصملا ى*ع نCعتي

 :هاندأ 14 لودجلا يR ةدراولاو _Cياعملاب ةينعملا تاهجلا نم اكيجلب ىHإ اç√وردصي

 ةعانصلا بسحب }Üياعملاب ةينعملا تاEFBا :14 لودEFا

 ينو_•كلإلا اهعقوم C_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9ياعملاب ةينعملا ةهجلا مسا .م

1 
 ةيداحتالا ةماعلا ةرئادلا

 لدعلل
ü ü  ü ü ü   ü 

 

iuhttp://justitie.belg

m.be/nl/ 

 2 

 ةيداحتالا ةماعلا ةرئادلا ;áوتت

 ثيدحت ةماعلا ة(•لل

dرشËبلا ةيذغألا تاعÇFةيكي 

  ü       
http://www.health.

belgium.be/en 

 3 
 ةمالسل ةيداحتالا ةلا¤ولا

 )FAVV( ءاذغلا ةلسلس
  ü     ü  

http://www.afsca.b

e/ 

 4 
 يÉيÇFبلا داحتالا :سويموك

 تامدEñاو ةراجتلل
ü ü ü  ü  ü ü ü 

http://www.comeo

s.be/ 

5 

 عËزوتل يÉيÇFبلا داحتالا

 )BELGAFOOD( ءاذغلا

 )سويموكلا çé وضع(

  ü       
http://www.comeo

s.be/ 

  ü  ü   ü  ü ةيكيÇFبلا تا¤رشلا داحتا 6
-http://www.vbo

feb.be/en/ 

 دجوي ال ü   ü ü ü   ü ةيكيÇFبلا كرامEFا 7

 :ةظحالم

  ،ةرمعملا ةيكالåçسالا علسلا -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا – 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوجäاو ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينو_•كلإلاو ةليقثلا تادعملا-6
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 43CE ةقباطملا ةمالع ;:ع لوص(Eا تاءارجإ 1.2.10

 مزاللا ةيلمعلا يبوروألا داحتالا ردصيو ،اكيجلب كلذ يR امب ،يبوروألا داحتالا قوسب تاجتنملا قيوست يR ةيويح ةيمهأ ى*ع CE ةقباطملا ةمالع يوطنت

 :هاندأ لكشلا يR ةحضوملا ةيلمعلا ي≥و ،تاجتنملا دحأل CE ةقباطملا ةمالع ى*ع لوصحلل اهعابتا

 ةقبسملا طورشلل بلطلا مدقم ءافيnسا :;áوألا ةلحرملا

 نم ىøرُيو  .يبوروألا داحتالا اهعضو ~{لا تاجتنملاب ةصاخلا تابلطتملا عم قفاوتت اهدامتعا عمزملا تاجتنملا نأ نم بلطلا مدقم دكأتي نأ بجي .1

 :تاجتنملاب ةصاخلا _Cياعملا نع تامولعملا نم ٍديزمل يHاتلا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا

standards/-standards/harmonised-market/european-http://ec.europa.eu/growth/single 

 تاç™جوت بجومب ~¬عملا جتنملل يبوروألا داحتالاب ةقباطملا صحف تاهج ىدحإ دامتعا نCعتي ناك نإ ام ديدحت كلذ دعب بلطلا مدقم ى*ع .2

 .كلذل ةمظنملا يبوروألا داحتالا

3. Rةقباطملا مييقت ةهج رايتخاو هاندأ طبارلا ةرايز بلطلا مدقم ى*عف ،جتنملل يبوروألا داحتالاب ةقباطملا صحف تاهج ىدحإ دامتعا مزل لاح ي 

 :ضرغلا تاذل ةيكيجلبلا

databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=300-http://ec.europa.eu/growth/tools 

ت .4 
ُ

 .يبوروألا داحتالا تاç™جوت عم جتنملا ةقباطم تابثإل ةبولطملا ىرخألا ةمعادلا تادنتسملا بلطلا مدقم / عينصتلا ةهج دع

 

 تابلط جذومن ميدقت :ةيناثلا ةلحرملا

 صحف تائيه وأ ةدمتعملا رابتخالا لماعم ىHإ ةمعادلا تادنتسملا مدقيو ةقباطملا مييقت ضرغب بلطلا جذومن دروتسملا / بلطلا مدقم لمكي

 .ةقباطملا

 

 تانيعلا رابتخاو مييقتلا :ةثلاثلا ةلحرملا

ت
ُ

اصحف رابتخالا _Æتخم يR تاطلسلا يرج
ً
ايئدبم 

ً
 قفاوي ،ةقفرملا تادنتسملاو بلطلا جذومن لامتكا ديكأت روفو .ةمعادلا تادنتسملاو مدقملا بلطلل 

 اåçقباطم نامضل رابتخالل جتنملا تانيع عضخت ،كلذ ى*ع ةوالع .تاطلسلا دي ى*ع مييقتلا نم ديزمل عضخي هرودب يذلاو ،بلطلا ى*ع رابتخالا _Æتخم

اقفو
ً
 .ةدمتعم رابتخا تا_Æتخم بناج نم اç™لع صوصنملا _Cياعملل 

 

 
 يبوروألا داحتالا 43
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 CE ةقباطملا ةمالع عضو :ةع”ارلا ةلحرملا

ت ~{لا تادنتسملا عيمج نمضتي ~¬ف فلم ةغايص بلطلا مدقم ىHوتي ،حاجنب مييقتلا ءارجإل جتنملا زايتجا دنع .1
ُ
 تابلطتملل جتنملا ةقباطم تبث

 .ةينفلا

 بناج ىHإ ةينوناقلا تابلطتملا عيمجب يفي جتنملا نأ ھيف حضوي يذلاو ھعيقوتو يبوروألا داحتالا _Cياعم ةقباطم نايب ةغايصب بلطلا مدقم موقي .2

 .جتنملا اذه نأشب دامتعالا ةئيه فيرعت مقر

 .جتنملا ى*ع CE ةقباطملا ةمالع عضوت .3

 

 ةcولطملا ةيساسألا تادنnسملا 10.2.2

 :هاندأ دراولا طبارلا نم CE ةقباطملا ةمالع ى*ع لوصحلل بولطملا جتنملا ى*ع ةمئاقلا ةينفلا تادنتسملا ى*ع لوصحلا نكمي 

marking/manufacturers_en-market/ce-nglehttp://ec.europa.eu/growth/si 

 

 ةEFاعملا ةلحرم = CE ةقباطملا ةمالع ;:ع لوص(Eا ةيلمع :12 لÉشلا 

 بلطلا مدقم ءافيnسا
 ةقبسملا طورشلل

 
 تانيعلا رابتخاو مييقتلا تابلط جذومن ميدقت 

 ةمالع عضو 
 CE ةقباطملا

 

1 
2 3 

4 

 CE ةقباطملا ةمالع ;:ع لوص(Eا ةيلمع حيضوت

 

$ 
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 44ةcولطملا فيلاÉتلا 3.2.10 

 CE ةقباطملا ةمالع ;:ع لوص(Çل ةcولطملا فيلاÉتلا :15 لودEFا

 لا,رلاب( ةفلÉتلا تا,وت()ا .م

 )يدوعسلا

 240,000 – 240  بلطلا جذومن موسر 1

 ةدروتسملا تاجتنملل ةرتوفملا ةميقلا بسح ةفلكتلا فلتخت*

 

 45ئUاوملاب ةدروتسملا ةيذغألل ي¤رمEFا صيلختلا ةيلمع 1.3.10

 ةحئال ماكحأ عم كلذك قستت ~{لا ةيلمعلا ي≥و .KYA 15523/2006 ~¬طولا نوناقلل اكيجلب يR ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صلختلا ةيلمع عضخت

 .ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Cتسال ةبسنلاب 178/2002 ةيبوروألا ةيضوفملا

 :13 لودجلا يR ةحضوم ئناوملاب ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع ي*ي اميفو 

 

 ةقبسملا طورشلل دروتسملا ءافيnسا :;áوألا ةلحرملا

 .دروتسملاو عينصتلا ةهج نم ةقبسملا طورشلا نم كلذ فالخب نوكي ام يRوتسيو ةبولطملا ةدوجلا تادنتسم ى*ع دروتسملا لصحي .1

 .جتنملا كلذ نع ةلوؤسملا ةيذغألا ةهج نم اç™لع لوصحلا متيو اكيجلب ىHإ ةيذغألا تادراو مظعمل دا_Cتسالا حيراصت ى*ع لوصحلا نCعتي .2

 

 

 ي¤رمEFا نايبلا ميدقت :ةيناثلا ةلحرملا

 .صيلختلا تاءارجإ لامكتسال كرامجلا ىHإ ةيرورضلا تادنتسملا عيمج مدقيو يكرمجلا نايبلا دروتسملا لمكتسي .1

 .ةمداقلا ةيذغألا ةنحش نأشب )BIP( دودحلا ى*ع شيتفتلا طاقن دروتسملا رطخُي .2

ت ،ةيكيجلبلا دودحلا ى*ع شيتفتلا طاقن _Æع لوخدلا دعبو .3
ُ

 .اهصحف Ω{ح ةيذغألا تانحش زجتح

 

 اBصحفو تادنnسملا مييقت :ةثلاثلا ةلحرملا

 ةيذغألاو ةيعارزلا ةيمنتلا ةرازوب ةيتابنلا ةحصلاو ةيرطيبلا تامدخلا مسق نم نولوؤسم يرجُي امك .تادنتسملا مييقت كرامجلا ولوؤسم ىHوتي 

اصحف ةيكيجلبلا
ً
ايدام 

ً
 .اç™لحتو اهرابتخال ةيئايميكلا داوملل ماعلا ةلودلا _Æتخم ىHإ اهلاسرإو تانيع ى*ع لوصحلا متي ،ءاضتقالا بسحو .

 

   :ةع”ارلا ةلحرملا

 جتنملا ةمءالم نمضت دروتسملل صحف ةداهش رادصإ متيو .اهصيلخت متي ٍذئنيحف ،ةيتابنلا ةحصلاو ةيحصلا حئاولل ةلثتمم علسلا تناك اذإ

 .يرشبلا كالåçسالل

 دنع تالكشم يأ أشنت مل اذإ كلذو ،دالبلا اهلوخد نم ةعاس 48 نوضغ يR ي*حäا كالåçسالل قوسلا ىHإ ةيذغألا تادراو لخدت نأ نكمي :ةظحالم

   .اهرابتخاو ةيذغألا نما تانيع ذخأو تادنتسملا صحف

 

 
 CE ةقباطملا ةمالع  44
 ديرت ريدناتناس   45
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 ةcولطملا ةيساسألا قئاثولا 10.3.2

 :يHاتلاك ي≥ ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Cتسال ةبولطملا ةيساسألا قئاثولا 

 يوجلا نحشلا ةصيلوب / ةيلصألا نحشلا ةصيلوب •

 ةيراجتلا ةروتافلا •

 ةيحصلا ةداهشلا / ةيتابنلا ةحصلا ةداهش  •

 دا_Cتسالا ةداهش •

 ةينالديصلا تارضحتسملاو ة,ودألل áéارديفلا بتكملا 10.4

 ةهجلا نع تامولعملا نم ديزملو .اكيجلب يR ةيودألا ميظنت نع ةلوؤسملا ي≥ اكيجلب يFAMHP( R( ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةيلارديفلا ةلاكولا 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ةيميظنتلا

https://www.famhp.be/en 

 .دنتسملا اذه نم 10.4.1 مسقلا يR ةحضوم ي≥و اكيجلب يR قيوستلا صيخرت ةيلمع يبوروألا داحتالا غيصي 

 ةيئاذغلا داوملا دا}Üتسا ةيلمعل é⁄يضوت لÉش :13 لÉشلا

 ءانيملا çé ةدروتسملا ةيذغألا صيلخت ةيلمعل é⁄يضوت لÉش

 طورشلل دروتسملا ءافيnسا
 ةقبسملا

 

 ي¤رمEFا نايبلا ميدقت
 

 اBصحفو تادنnسملا مييقت 
 

 عÀاضبلا صيلخت 
 

1 2 
3 

4 

$ 

ü 

 ةEFاعملا ةلحرم =
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 46ةينالديصلا تاجتنملا ليdeF تاءارجإ 1.4.10

 اهقيوست لبق ةيودألا عيمجب حيرصت ى*ع لوصحلا بجي .يبوروألا داحتالا ءاحنأ عيمج يR ةعبتملا ةيودألا دا_Cتسا حئاول ةيبوروألا ةيضوفملا ددحت

الوأ ءاودلا دا_Cتساب حيرصت ى*ع لوصحلا عزوملا / دروتسملا ى*ع بجيو .يبوروألا داحتالا قاوسأ يR اåçحاتإو
ً
 ھقيوستب حيرصت ى*ع لوصحلا كلذ دعبو 

 .يبوروأ لا داحتالا يR ةيودألا عيب لبق

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ىøرُي ،ةيودألاب ةصتخäا ةينطولا تاطلسلا نع تامولعملا نم ديزملو

general/general_content_000155.jsp&mid=WC0b01ac0580036d63http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/ 

 :هالعأ 15 لكشلا يR قيوستلا حيرصتو ةيودألا دا_Cتسا صيخرت ةيلمع حيضوت مت 

 

 دا}Üتسا ح,رصت ;:ع لوص(Çل بلط مدقُي :;áوألا ةلحرملا

ابلط دروتسملا مدقي
ً
 :ي*ي امب ةصاخلا تادنتسملا ىHإ ةفاضإلاب ةيريرسلا ةبرجتلل 

 .اهدا_Cتسا وأ اهعينصت دارملا ةينالديصلاو ةيئاودلا تاجتنملا عاونأ •

 .دا_Cتسالا تايلمع وأ ةينعملا ةعنصملا ةكرشلا •

 .عينصتلا ةيلمع ،ةيديلقتلا _Cغ وأ ةيسو_Cفلا لماوعلا طيبثت •

 ،ةبقارملا قفارمو ةينفلا تادعملاو يRاكلاو بسانملا Ω¬بملا ھفرصت تحت ھيدل نأ وأ تاجتنملا عينصتل ررقملا ناكملا ى*ع بلطلا يR صني •

 .اç±يزختو اåçبقارمو تاجتنملا عينصتب ةقلعتملا تابلطتملا عم قفاوتت ~{لا ،اهدا_Cتسا وأ اهعينصتل ةمزاللا

 

 بلطلا مييقت :ةيناثلا ةلحرملا

 تاطلسلا أدبت ،ةيفاك ليصافتلا تناك اذإو .بلطلا مدقم اهمدقي ~{لا ليصافتلا ةقد نم ققحتتو بلطلا ةلودلل ةعباتلا ةصتخäا ةطلسلا ميقت 

 .ةينف ةعجارم ريرقت مدقتو بلطلل ةينفلا ةعجارملا ةيلمع ةصتخäا

 

 ة,ودألل ة,ر,رسلا ةcرجتلا :ةثلاثلا ةلحرملا

Rايباجيإ ~¬فلا ريرقتلا ناك ةلاح ي
ً
 صوصخب تاقيلعت ى*ع ةيبوروألا ةيضوفملا لصحتو .تاجتنملل ةيريرسلا ةبرجتلا ةصتخäا تاطلسلا أدبت ،

 .ءاضعألا لودلا نم تاجتنملا

 

 ة,ودألا دا}Üتسا ح,رصت رادصإ :ةع”ارلا ةلحرملا 

اقفاوتم جتنملا ناك اذإ
ً
 .ءاودلا دا_Cتساب حيرصتلا ةداهش ةصتخäا ةطلسلا مدقت ،_Cياعملا عم 

 
 ةيلارديفلا ةحصلا ةرازو  46
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 ق,وسd ح,رصت ;:ع لوص(Çل بلط مدقُي :ةسماEñا ةلحرملا

 .ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو ىHإ دحاو حيرصت بلط ةينالديصلا تارضحتسملا تاكرش مدقت

 بلطلا مييقت :ةسداسلا ةلحرملا

 ءاوس اåçيصوت مدقتو ~ملع روظنم نم بلطلا مييقت ةيبوروألا ةيودألا ةلاكول ةعباتلا )CHMP( يرشبلا مادختسالل ةيبطلا تاجتنملا ةنجل ىHوتت

 .ھقيوست مدع وأ ءاودلا قيوستب

 

 

 ق,وسd ح,رصت ;:ع لوص(Eا تاءارجإ حيضوت

 ق,وسd ح,رصت ;:ع لوص(Eا تاءارجإ :14 لÉشلا
 ةEFاعملا ةلحرم =

 دا}Üتسا ح,رصت رادصإ
 ة,ودألا

 

 دا}Üتسا ح,رصت رادصإ
 ة,ودألا

 

 بلطلا ميدقت
 

 بلطلا مييقت

 

 بلطلا ميدقت

 

 بلطلا مييقت 
 

 ة,ر,رسلا ةcرجتلا 
 ة,ودألل

 

1 2 3 

4 5 6 

7 
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 ق,وسnلا ح,رصت رادصإ :ةع”اسلا ةلحرملا

 ةيداصتقالا ةقطنملا لود يR كلذكو يبوروألا داحتالاب ءاضعألا لودلا عيمج يR يرسي يذلا يزكرملا قيوستلا حيرصت ةيبوروألا ةيضوفملا حنمت

 .جيو_«لاو نياتشنتخيلو ادنلسيأ ي≥و )EEA( ةيبوروألا

 فيلاÉتلاو قرغتسملا تقولا 10.4.2

اموي 90 نوضغ يR دا_Cتسالا حيرصت ردصُي  •
ً
 .بلطلا ميدقت نم 

 .ھتيحالص ءاåçنا نم رهشأ 3 لبق ديدج حيرصت ى*ع لوصحلل بلطب مدقتلا ةداعإ بجيو تاونس سمخ ةدمل قيوستلا حيرصت يرسي •

 اÉيÇFب – ةيف,رعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعتلا حئاول .11

 ةماعلا تاعاطقلا 11.1

 47عاطقلل ةيميظنتلا ةEFBا 1.1.11

 ،ةيميظنتلا ةهجلا نع تامولعملا نم ديزملو .يبوروألا داحتالا يR ةيذغألا ةمالسل ةيبوروألا ةئيهلا ي≥ اكيجلب يR ةيئاذغلا داوملا عاطقل ةيميظنتلا ةهجلا

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

      ps://www.efsa.europa.eu/htt 

 حئاوللاو نÜناوقلا 11.1.2

 .تاجتنملا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةقلعتملا ھتاماõ•لاو ھحئاولو يبوروألا داحتالا تاç™جوت عيمج اكيجلب عبتت

 

 48ةيئاذغلا داوملا عاطق 2.11

 .تاجتنملا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةقلعتملا ھتاماõ•لاو ھحئاولو يبوروألا داحتالا تاç™جوت عيمج اكيجلب عبتت

 ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.1

اقبسم ةأبعملا ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ 16 لودجلا يR درت
ً

: 
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 ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :16 لودEFا 

 ةغللا تابلطتم ةئفلا .م

 ماعطلا مسا وأ جتنملا مسا 1

 تامولعملا عيمج ميدقت بجي 

 ؛ةيدنلوهلاو ةيسنرفلا نCتغللاب

 ~مكلا نوكملا نايب 2 

 ةيئاذغلا تافاضإلاو تانوكملاب ةلماك ةمئاق 3

 ةيحالصلا ءاåçنا خيرات 4

 مادختسالاو نيزختلا طورش 5

 ةيئاذغلا ةيساسحلا تاببسم تامولعم 6

 دروتسملاو دروملاو فيلغتلا ةكرشو ةعنصملا ةكرشلا ناونعو مسا 7

 أشنملا دلب 8

 توللا ميسوت 9

 مادختسالا نم ضرغلا تاميلعت 10

 )تدجو نإ( اهل تعضخ ~{لا تاجلاعملا 11 

 

 49ة,ودألا عاطق 3.11

 عاطقلل ةيميظنتلا ةEFBا 11.3.1

 ةينطولا ةمظنملا .يبوروألا داحتالا يR ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو ميظنتل ةيودألا عاطق عضخي ،يبوروألا داحتالا يR ءاضعألا لودلا نم اكيجلب نأ امب

 .~¬طولا ىوتسملا ى*ع يبوروألا داحتالا اç™لع صني ~{لا دعاوقلا قبطتو ،اكيجلب يR ةيئاودلا تاجتنملل ةينطولا ةيميظنتلا ةهجلا ي≥ ةيودألل

 :هاندأ ةدراولا طباورلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ةيميظنتلا تاهجلا نع تامولعملا نم ديزمل

 http://www.ema.europa.eu/ 

 حئاوللاو نÜناوقلا 11.3.2

 ةقلعتملا حئاوللاو نCناوقلا عضوتُو .اكيجلب يR ةينالديصلا تاجتنملا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةقلعتملا حئاوللاو نCناوقلا ةيبوروألا ةيضوفملا عضت 

 .EC/2001/82 ةيبوروألا ةيضوفملا ھيجوت نم سماخلا بابلا بجومب ةينالديصلا تارضحتسملا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب

 :هاندأ ةدراولا طباورلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،حئاوللاو نCناوقلا نع تامولعملا نم ديزمل

 1_en-https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol 

20121116&qid=1472567249742&from=EN-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0083-lex.europa.eu/legal-http://eur  
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 ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.3.3

 :ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ لودجلا يR درت 

 

 ةيئاودلا تاجتنملل ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :17 لودEFا

 ةغللا تابلطتم ةئفلا .م

اعوبتم ينالديصلا جتنملا مسا 1
ً
 ينالديصلا ھلكشو ھلوعفمب 

 تامولعملا عيمج ميدقت بجي

 ؛ةيدنلوهلاو ةيسنرفلا نCتغللاب

اعون اç±ع _Æعملا ةلاعفلا داوملا نايب 2
ً
امكو 

ً
 

 نزولا بسحب تايوتحäاو ينالديصلا لكشلا 3

 ءاودلا ءاطعإ راسمو ةقيرط 4

اديعب ھنيزخت بجي ~طلا جتنملا نأب ريذحت 5
ً
 لافطألا رصبو لوانتم نع 

 )ةنس/رهش( حوضو لكب ةيحالصلا ءاåçنا خيرات 6

 نيزختلا تاطايتحا 7

 ةمدختسملا _Cغ ةيبطلا تاجتنملا نم صلختلاب ةقلعتملا تاطايتحالا 8

 قوسلا صيخرت لماح ناونعو مسا 9

 ةعنصملا ةكرشلا ةليغشت مقر  10

 مادختسالا تاداشرإ 11

 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم نع تامولعملا نم ديزمل

 20121116&qid=1472567249742&from=EN-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0083-lex.europa.eu/legal-http://eur 

 )60- 57 ةحفص( 

 

 50ليمجتلا تارضحتسم عاطق 4.11

 عاطقلل ةيميظنتلا ةEFBا 11.4.1

 ةيداحتالا ةماعلا ةمدخلا .يبوروألا داحتالا ميظنتل ليمجتلا تارضحتسم عاطق عضخي ،يبوروألا داحتالا يR ءاضعألا لودلا نم اكيجلب نأ امب

 داحتالا اç™لع صني ~{لا دعاوقلا قبطتو ،اكيجلب يR ليمجتلا تارضحتسمل ةينطولا ةيميظنتلا ةهجلا ي≥ ةئيبلاو ةيئاذغلا ةلسلسلا ةمالسو ةحصلل

 .~¬طولا ىوتسملا ى*ع يبوروألا

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ةيميظنتلا ةهجلا نع تامولعملا نم ديزملو

 http://www.health.belgium.be/ 
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 حئاوللاو نÜناوقلا 11.4.2

 ى*ع اåçعابط بجي ~{لا تامولعملا عضختو .ليمجتلا تارضحتسم ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو مظنت ~{لا حئاوللاو نCناوقلا ةيبوروألا ةيضوفملا عضت

 .يبوروألا داحتالاب ليمجتلا تارضحتسم ةحئال نم 19 ةداملا بجومب ميظنتلل )تاوبعلاو تايواحلا( ليمجتلا تاجتنم تاقصلم

 :تن_•نإلا حفصتم يR ھقصلو هاندأ ةدراولا طباورلا خسن نCيدوعسلا نيدروتسملل نكمي ،ةحئاللا هذه نأشب تامولعملا نم ٍديزملو 

https://www.cosmeticseurope.eu/files/6214/7643/4067/Key_features_of_the_CPR.pdf 

-labeling-cosmetic-germany/_SharedDocs/Downloads/guidelines-in-business-http://www.ixpos.de/IXPOS/Content/EN/Your 

rope.pdf?v=3eu-cosmetics 

  ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.4.3

 :ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ لودجلا يR درت 

 

 ةيليمجتلا تارضحتسملل ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :18 لودEFا

 ةيفاضإ تامولعم ةcولطملا تامولعملا ةئفلا .م

1 
 ،لوؤسملا صخشلا مسا

 أشنملا دلب ،ناونعلا
- 

 عيمج ميدقت بجي

 نCتغللاب تامولعملا

 ؛ةيدنلوهلاو ةيسنرفلا

 ~مسالا ىوتحäا 2
 نزولا بسحب ةئبعتلا تقو ~مسالا ىوتحäا

 مجحلا وأ

 ةناتملا نم ىندألا دحلا خيرات 3

 ش ش( ةنسلاو رهشلا امإ نم خيراتلا نوكتي

 مويلا وأ )س س ش ش وأ س س س س

 س س س س ش ش ي ي( ةنسلاو رهشلاو

 )س س ش ش ي ي وأ

 تاطايتحا 4

 تاطايتحالاب ةصاخلا تامولعملا ركذ بجي

 يR مادختسالا يR اç—اعارم بجاولا ةلمتحäا

 .ليمجتلا تارضحتسم تاجتنم تاقصلم

 ةليغشتلا مقر 5

 مقرلا وأ ةعنصملا ةكرشلل ةليغشتلا مقر

 تاجتنمل ةعنصملا ةكرشلا فرعمل ي‘جرملا

 .ليمجتلا

 ي*يمجتلا جتنملا ةفيظو 6
احضاو نكي مل ام ،ي*يمجتلا جتنملا ةفيظو

ً
 

 .ھضرع نم

 - تانوكملا ةمئاق 7
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 عجارملا .12

 تالييذتلا .م

1 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belgium#trading-across-borders 

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

 3 https://www.export.gov/article?id=Belgium-Local-Time 

 4 https://www.fsma.be/en/what-fsma 

5 https://www.export.gov/article?id=Belgium-Methods-of-Payment 

 6 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/Belgium/legal-environment 

 7 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belgium#enforcing-contracts 

8 
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutKingDom/InvestmentAndTourism/InvestmentsSystem/Pages

/TradeAgreements34495.aspx 

9 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-

origin/introduction_en 

 10 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s357_e.pdf * 

11 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_

works/rates/vat_rates_en.pdf 

12 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s357_e.pdf * 

13 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-

tariff/tariff-quotas_en 

14 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s357_e.pdf * 

15 https://economie.fgov.be/en/themes/quality-and-safety/accreditation 

16 https://www.export.gov/article?id=Belgium-Trade-Standards 

17 
https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/belgium/Doing-

business/Tariffs-and-regulations 

18 https://www.export.gov/article?id=Belgium-Import-Requirements-and-Documentation 

19 
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-

eu/anti-dumping/   

20 
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-

eu/anti-subsidy/   

21  https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s357_e.pdf * 

22 http://www.worldportsource.com/ports/index/BEL.php 

23 https://www.ecac-ceac.org/belgium 

24 https://www.linescape.com/ 

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

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

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

28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447&from=EN 
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 29 https://www.export.gov/article?id=Belgium-Industrial-Policies 

30 
https://finance.belgium.be/en/about_fps/structure_and_services/general_administrations/customs_and_e

xcise 

31 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&from=PL 

32 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/belgium#DB_tab 

33 https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/belgium/customs-procedures 

34 http://belgianchambers.be/en/zakendoen-in-het-buitenland/oorsprong/ 

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

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

37 https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/what-intrastat-and-who-has-make-returns 

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

39 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-

origin-/ 

40 https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/197/~/importing---licenses%2Fpermits 

41 
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262 

 42 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-

administrative-document-sad_en 

43 https://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_en.htm 

 44 https://cemarking.net/what-are-the-costs-of-ce-certification/ 

 45 https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/belgium/packaging-and-standards 

46 
https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-

authorities-human 

47 https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/belgium/packaging-and-standards 

 48 https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/belgium/packaging-and-standards 

 49 http://www.ema.europa.eu/ 

 50 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14830/attachments/3/translations/en/renditions/pdf 

    تاثيدحتلا رخآ ;:ع عالطالاو تامولعملا نم د,زملا ةفرعمل ب,و حفصتم ;:ع ھقصلو طبارلا Ó; UeÔرُي*

 

 


