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 1لامعألا ةئ/ب -,ع ةماع ة'& .1

  2لامعألا ةطش=أ ةسرامم ةلو8س ىدم .1.1

 ىRإ فينصتلا اذه دنتساو .يRودلا كنبلا بسحب ،لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس يW ملاعلا يW نيرشعلاو ةيناثلا ةبترملا ادنك تلتحا 

  :1 لودجلا يW هاندأ ةحضوم ةيسيئر Kfياعم ةدع

 لامعألا ةطش=أ ةسرامم ةلو8س :1لودج

 2017 ةنسل لامعألا ةطش=أ ةسرامم ةلو8س ةبترم تاعوضوملا

 2  يراجتلا طاشنلا ءدب

 57 ءانبلا صيخارت جارختسا

 108 ءابرهكلا ى1ع لوصحلا

 43 ةيكلملا ليجست

 7 نامتئالا ى1ع لوصحلا

 7 ةيلقألا نيرمثتسملا ةيامح

 17 بئارضلا عفد

 46 دودحلا f¢ع ةراجتلا

 112 دوقعلا ذافنإ

 15 راسعإلا تالاح ةيوست

 

 لامعألا ةئ/ب .1.2

ملل تايدحتلا نم ديدعلا تاكرشلاو سانلا نKب ةيفاقثلا تافالتخالا ضرفت دق 
ُ

دص
ّ

 ةيراجتلا ةطشنألل م¶•سرامم ءانثأ نKيدوعسلا نير

ملا ى1ع بجي ،لامعألا ةطشنأ ةسرامم ليهستلو .دودحلا f¢ع
ُ

دص
ّ

 ةكلمملا نKب ةKfبكلا ةيفاقثلا تافالتخالا اومهفي نأ نKيدوعسلا نير

ضيأ م¶®لع بجيو ادنكو ةيدوعسلا ةيبرعلا
ً

  .تافالتخالا كلت باعيتسال ةيجيتاf©سا عضو ا

ملا ى1ع نKعتيو ،ادنك يW لصاوتلل نKتيمسرلا نKتغللا امه ةيسنرفلاو ة́يKلجنإلا نKتغللا 
ُ

دص
ّ

 يأ مادختسال دادعتسالا نKيدوعسلا نير

 ةغللاب ةيراجتلا تاضوافملا مظعم يرجت ،ادنك يW كيبيك ةعطاقم يW ھنأ ىRإ ةراشإلا ردجتو .عامتجا يأ يW نKتغللا نKتاه نم

 .يوفش مجf©م تامدخب ةناعتسالا مزلي دق ،كلذلو ،ةيسنرفلا

 تاقالعلا يW حاتفنالا نKيدنكلا ردقي ،ماع لكشب نكلو ،ىرخأ ىRإ ةقطنم نم ادنك ءاحنأ عيمج يW لامعألا ةفاقث فلتخت دقو 

 مامتها كانه ناك اذإو .ةيفتاه ةملاكم وأ ينوf©كلإلا ديf¢لا قيرط نع لمتحم يراجت كيرش يأ عم لصاوتلا ءدب نكميو .ةيراجتلا

  .ةراجتلاب ةلص تاذ تاراسفتسا يأ وأ عامتجا بلط يأل ةباجتسالل نيدعتسم نونوكي ام ةداع نKيدنكلا نإف ،يقيقح

 .رهظلا دعب وأ حابصلا لالخ تاعامتجالا دقعت نأ لضفيو ،فتاهلا وأ ينوf©كلإلا ديf¢لا f¢ع اقبسم تاعامتجالا ديعاوم ديدحت بجي 

 يW ةيمسرلا سبالملا ءادترا لضفيو ،ىرخألا فارطألا نم ءñ≤≥لا سفن نوعقوتيو لامعألا تاعامتجا ديعاومب ́م©لي بعش نويدنكلا

 .تاكرشلا تاعامتجا

 
1
   ةيراجتلا ردناتناس ةباوب 

2
  2017 لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت 



 

 

5 

 نوحتفنمو نوحيرص صاخشأ مه نويدنكلاو .نKنيعلا يW رظنلا عم ةحفاصملا ي¥ لمعلا تاعامتجا يW ةيحتلا يW ةعئاشلا ةقيرطلاو 

 دنع وأ ةيراجت تاضوافم ماتخ يW الإ ةKfغصلا لمعلا اياده لدابت ي∑بني الو .عامتجالا ءانثأ ةيبلسو ةيباجيإ اطاقن نوحرطيسو ،ادج

 ةينوناق تايعادت ھل ةيليضفت ةلماعم ى1ع لوصحلا لجأ نم لمعلا اياده لدابت نأ ى1ع ءوضلا طيلست نم دب الو .قافتا ىRإ لصوتلا

Wادنك ي. 

 لمع تاقاطب ى1ع نويدوعسلا نوردصملا لصحي نأ عقوتملا نمو .عامتجالا ةيادب يW اهلدابتو لمعلا تاقاطب ميدقت متي ام ةداعو 

  .تاعامتجالا يW )ةيسنرفلاو ة́يKلجنإلا نKتغللاب( ةغللا ةيئانث

  لمعلا تاعاس .1.3

قفو ةنيابتم ديعاومو خيراوت يW ةفلتخ'ا تاكرشلا لمعت ذإ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يW ا¶πع ادنك يW لمعلا تاعاس فلتخت 
ً

  وه امل ا

دصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت .2 لودجلا يW هاندأ روكذم
ّ

 ديدحت لبق يراجتلا مهكيرش عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

  .لمعلا ةلحر دعوم

 ادنك - لمعلا تاعاس :2لودج

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

حابص 9 ةعمجلا ىRإ نKنثإلا نم
ً

ءاسم 5 - ا
ً 

حابص 10 ةعاسلا نم كونبلا لمعت •
ً

ءاسم ïº 4ح ا
ً

ءاسم ïº 6حو ،سيمخلا ىRإ نKنثالا نم ،
ً

 Wي 

 .ةعمجلا موي

 .عوبسألا مايأ لاوط ةئزجتلا تالحم نم ديدعلا حتفتو •

 

 ادنك -_إ لوخدلل نYيدوعسلا نYنطاوملا نم ةمزاللا تابلطتملا .1.4

ملا ى1ع نKعتي 
ُ

دص
ّ

 لوصحللو .)رهشأ 6 ا¶æدم( ةتقؤم ةماقإ ةKfشأت وأ ةرايز ةKfشأت ى1ع لوصحلا ادنك ةرايز يW نوبغري نيذلا نKيدوعسلا نير

 :يRاتلا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيدروملا عيطتسي تابلطلا جذامنو ،فيلاكتلاو ةKfشأتلل ةبولطملا قئاثولا ةمئاق نأشب ليصافتلا نم ديزم ى1ع

    ic.gc.ca/english/information/applications/visa.asphttp://www.c 

 

  ادنك cd نYيدوعسلا نYنطاوملل ةما8لا لاصتالا تا8ج .1.5

 9 نم ي¥ ةرافسلا يW لمعلا تاعاس .ادنك ،اواتوأ يW اهرقمو ،ةيدوعسلا ةرافسلا ي¥ ادنك يW نKيدوعسلا نKنطاوملل لاصتا ةهج لوأ 

حابص
ً

ءاسم 4 ىRإ ا
 يأ دوجو لاح يW ا¶¡ لاصتالا اضيأ نكميو ،ادنك يW نKيدوعسلا نKنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو .ً

  .يدوعس ردصم يأ اههجاوي لكاشم

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

  :ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

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

ملل نكمي
ُ

دص
ّ

 :تاراسفتسا يأ ى1ع لوصحلل يRاتلا طبارلا يW دراولا جذومنلا ةئبعت نKيدوعسلا نير

equest.aspxhttp://www.mofa.gov.sa/EServ/SaudiNationalAbroad/HelpRequest/Pages/trackhelpr  
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  ةيلاملا ةئ/بلا .1.6

 ميظنت نع ةيلوؤسملا ةيلاملا تاسسؤملا ى1ع فارشإلا بتكم ىRوتيو .يملاعلا ديعصلا ى1ع تيصلا ةعئاذ ةيلام ةئيبب ادنك عتمتت

يو .ا¶®لع فارشإلاو ادنك يW ةلماعلا ةيبنجألاو ةيلح'ا كونبلا
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 :ةيدنكلا كونبلا لوح ليصافتلا

 er.aspx?sc=1&gc=1#WWRLink11-ow/Pages/wwr-bsif.gc.ca/Eng/wt-http://www.osfi 

نمأ f√كألا ةقيرطلا ي¥ قبسملا عفدلا ةقيرط
ً

ملل ةبسنلاب ا
ُ

دص
ّ

 امئاد تسيل بيلاسألا هذهف ،كلذ عمو .ةيلودلا ةراجتلا قايس يW نير

 باطخو ،عفدلا لباقم تادنتسملا لثم عفدلل ةليدب قرط مادختسا نKيراجتلا ءاكرشلل نكمي كلذلو ،ردصم يأل ةبسنلاب ةلوبقم

يو .لوبقلا لباقم قئاثولاو ،دامتعالا
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 قرط نع ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 :عفدلا

 trade/-international-in-payment-of-documents/method-http://www.scacli.ca/resources/required 

 

  3ةينوناقلا ةئ/بلا .1.7

 Wلجنإلا ةغللاب ةيراجتلا تاقفصلا دوقع ريرحت نكمي ،ادنك يKةيئاضق ةطلس ى1عأ ايلعلا ادنك ةمكحم دعتو .ةيسنرفلا وأ ة́ي Wي 

  .يراجت عازن يأ دوجو ةلاح يW نKيدنكلا نKنطاوملا ةلماعم سفن بناجألا نونطاوملا ىقلتي ،ةيروتسد ةلود ادنك نألو ةلودلا

ضيأ ةمهملا هذه ءادأ يW كf©شي نأ نكميو .)ةعطاقملا( ةعطاقم لك يW ةيراسلا ةيئاضقلا ةمظنألا ةداع دوقعلا ذيفنت ى1ع فرشيو
ً

 ا

ملا نم ى¬ريو .تاعطاقم 10 ىRإ ادنك مسقنت .كلذ ةرورضلا تبلطت اذإ ،ةصتخ'ا ةيلح'او ةيلارديفلا تائيهلا
ُ

دص
ّ

 ةرايز نKيدوعسلا نير

   .ةعطاقم لك يW مكاح'او ةيئاضقلا ةيالولا ماظن ى1ع عالطالل هاندأ 3 لودجلا يW ةروكذملا ةيلاتلا طباورلا

  ادنك تاعطاقم :3لودج

 ينوf©كلإلا عقوملا طبار ةعطاقملا

 alberta/-in-system-court-law/the-a-services/dial-http://clg.ab.ca/programs  اـتf¢لأ

 /http://www.courts.gov.bc.ca   ةيناطيf¢لا ايبمولوك

 /http://www.manitobacourts.mb.ca   ابوتينام

 e.asp-https://www.gnb.ca/cour/index   كيوزنورب وين

 دنالدنوافوين

 روداربالو
 http://www.court.nl.ca/ 

 /http://www.courts.ns.ca  ايتوكس افون

 system/-court-public/canada-http://www.ontariocourts.ca/ocj/general  ويراتنوأ

 /http://www.gov.pe.ca/courts   دناليآ دراودإ سنيرب

 uejudsystemhttp://www.gouv.qc.ca/EN/LeQuebec/Pages/Justice.aspx#difcouq  كيبيك

 structure-resources/court-courts-the-about-https://www.sasklawcourts.ca/home/resources/learn  ناوشتاكساس

 

  
 

3
  ةيراجتلا ردناتناس ةباوب 
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 .يRودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت يW ،دوقعلا ذيفنت ثيح نم 112 ةبترملا ،2017 ماع نم ةيادب ،ادنك تلتحا 

 لایر 100,000 غلبمب ةبلاطملا ةفلكت نوكتس ،لاثملا ليبس ى1ع( ةبلاطملا غلبم نم % 22.3 و اموي 910 ىRإ لصي ام رمألا قرغتسيو

ادنك يW ةمكحم قيرط نع يراجت عازن يأ ةيوستل )يدوعس لایر 22,300 ي¥ يدوعس
4. 

Wناوقلل اقفو ميكحتلا تاءارجإ عابتا متي ،ادنك يKا¶®لع صوصنملا حئاوللاو ن Wتارارق ذافنإ نوناقو يراجتلا ميكحتلا نوناق ي 

 .ةيبنجألا ميكحتلا

 أشjملا دعاوق .2

 5ادنكو ةيدوعسلا نYب أشjملا دعاوق  2.1

ضيأ مظنتو ،ةلودلا لخاد ىRإ ةدروتسملا عئاضبلا ةلماعم ةقيرط أشنملا دعاوق ددحت 
ً

 دجوت ال .ةقبطملا بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا ا

 نم ةدروتسملا عئاضبلا ىظحت نل كلذلو ،ادنكو )ةيدوعسلا كلذ يW امب( يÀيلخلا نواعتلا سلجم لود نKب ةرح ةراجت ةيقافتا

  .ةيليضفت ةلماعم يأل ادنك ىRإ ةيدوعسلا

قفوو 
ً

  ةيدوعسلا نم ةدروتسملا عئاضبلا ى1ع ةياعرلاب ىRوألا لودلاب ةصاخلا أشنملا دعاوق قبطت ادنك يW ةيكرمجلا ةفيرعتلا ماكحأل ا

  .ادنك ىRإ

  6ةياعرلاب -_وألا لودلاب ةصاlmا أشjملا دعاوق 2.1.1

 .ةياعرلاب ىRوألا لودلاب ةصاخلا ةيكرمجلا ةفيرعتلا دعاوق حئاول نم ادنك ىRإ ةيدوعسلا تارداصلاب ةصاخلا أشنملا دعاوق تدمتسا 

  :ةنيعم ةلود يأ هأشنم نأ ى1ع جتنم يأ فينصتل ةمزاللا أشنملا دعاوقل زجوم ي1ي اميفو

  دلب لخاد "لماكلاب جتنم" جتنملا f¢تعي .ادنك ىRإ ھب ردصت ïñلا لكشلا يW لماك لكشب اهجاتنإ وأ عئاضبلا ى1ع لوصحلا متي .1

 متي ïñلا عئاضبلا .دلبلا هذه لخاد اهردصم ھجاتنإ يW ةمدختسملا داوملا عيمج تناك اذإو ،دلبلا هذه يW هأشنم ناك اذإ ام

 :ي¥ ردصم دلب نم ا¶®لع لوصحلا / لماكلاب اهجاتنإ

  ؛دلبلا هذه نم ةجتنملا ةيعارزلا تاجتنملا  .1

  ؛دلبلا هذه يW ىبرتو دلوت ïñلا تاناويحلا .2

  ؛دلبلا هذه يW ةيحلا تاناويحلا نم ا¶®لع لوصحلا متي ïñلا تاجتنملا .3

  ؛دلبلا هذه يW يرجت ïñلا يرحبلا وأ يf¢لا ديصلا تايلمع قيرط نع ا¶®لع لوصحلا متي ïñلا تاجتنملا .4

  ؛دلبلا هذهل ةعبات ةنيفس ةطساوب دلبلا لخاد تاKfحبلاو را¶œألا نمو رحبلا نم ا¶®لع لوصحلا متي ïñلا تاجتنملا .5

 .نفسلا ن©م ى1ع اهجاتنإ مت ïñلاو ،'5' يW ةدراولا فانصألل ñمتنت ïñلا تاجتنملا .6

 .رحبلا عاق نم وأ ضرألا نم ا¶®لع لوصحلا متي ïñلا ةيندعملا تاجتنملا .7

 
4
  يRدلا كنبلا ،لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت 

5
  ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه 

6
 ةياعرلاب ىRوألا لودلاب ةصاخلا أشنملا دعاوق حئاول 
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  ؛دلبلا هذه لخاد عينصتلا تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا .8

  :ي1ي امم f√كأ وأ دحاو نمض اساسأ لكشب عقت ïñلا وأ يرصح لكشب دلبلا هذه لخاد اهجاتنإ متي ïñلا علسلا .9

 ؛هالعأ '9' ىRإ '1' نم ةيعرفلا تارقفلا يW ا¶®لإ راشملا تاجتنملا .10

 لقت ال ثيحب ؛فرطلا كلذ دلب يW فاك عينصت وأ لمعل تعضخ دق "يرهوج ليوحتل" تضرعت ïñلا عئاضبلا نوكت نأ بجيو .2

 ةئبعتلا لثم لماوع ذخؤت ال ،جاتنإلا ةفلكت باسح دنع .جاتنإلا ةفلكت نم ٪50 نع عئاضبلا هذه ىRإ ةفاضملا ةميقلا

 علسلا عينصت نم ءا¶•نالا دعب اهدبكت مت موسر يأو ،نKمأتلاو ،لقنلاو ،ةيكرمجلا موسرلاو ،ةيكلملا قوقح موسرو ،فيلغتلاو

  .رابتعالا نKعب

 أشنم تابثإل دروتسملا اهدعأ ïñلا ،ةيدنكلا كرامجلا ةروتاف وأ ةيراجت ةروتاف لكش يW عئاضبلا لصأ ى1ع ليلد ميدقت نكميو .3

  .عئاضبلا

يمسر أشنملا ةداهش ى1ع لوصحلا اضيأ نكميو .4
ً

 ةرازو ىدل تادادمإلا ةيريدم ىRإ بلطب مدقتلا قيرط نع ردصملا لبق نم ا

  .ىf¢كلا ندملا يW ةرازولا بتاكم وأ - رامثتسالاو ةراجتلا

ملل نكمي ،أشنملا ةداهش ى1ع لوصحلا تاءارجإ نع تامولعملا نم ديزملو بلطلا ى1ع لوصحللو
ُ

دص
ّ

 طبارلا خسن نKيدوعسلا نير

 :بيولا حفصتم يW ھقصلو هاندأ دراولا

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

rm).pdfeneral%20Fo  

 ةpراجتلا دويقلا .3

 ادنك cd ةpراجتلا دويقلا 3.1

دويق دويقلا هذه لمشتو ،ةيراجتلا دويقلا نم ديدعلا ضعبلا اهضعب عم رجاتت ïñلا لودلا ھجاوت
ً

 نKب نمو .ةيكرمج Kfغو ةيكرمج ا

 7 .ةلودلا لخاد اهلقن دنع عئاضبلا ى1ع قبطت ïñلا ةيلاملاو ةيميظنتلا تاءارجإلا Kfيغت وه ادنك يW راجتلا اههجاوي ïñلا ةيسيئرلا دويقلا

  ةيكرمlqا دويقلا .3.1.1

 8)ةياعرلاب -_وألا لودلل ةيكرمlqا موسرلا( ةيساسألا ةيكرمlqا موسرلا 3.1.1.1

 .ةيلودلا دودحلا f¢ع لقنت ïñلا عئاضبلا ى1ع ةضورفملا كرامجلا ي¥ ةيساسألا ةيكرمجلا موسرلا •

قفو •
ً

 ةفيرعتلا تالدعم يرست فوس ،ةيدوعسلاو ادنك نKب ةرح ةراجت ةيقافتا دوجو مدع ةلاح يW ،0 مسقلا يW دراو وه امل ا

 تافيرعتلا لودج يW دراو وه ام بسحب ،ةيدوعسلا نم ادنك ىRإ ةدروتسملا عئاضبلا ى1ع ةياعرلاب ىRوألا لودلل ةيكرمجلا

  .ادنك يW ةيكرمجلا

بيرقت %6 ادنك يW قبطملا ةياعرلاب ىRوألا لودلا لدعم طسوتم غلبيو •
ً

عبت لدعملا اذه فلتخيو ،ا
ً

 ةدروتسملا عئاضبلا عونل ا

  .كرامجلل ةعضاخ Kfغ ةيدنكلا ةيفيرعتلا طوطخلا ñ‘لث دعي كلذ ى1ع ةوالعو .ةلودلا ىRإ

 
7
  يدنكلا ناملf¢لا  

8
  ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،2015 ماعل ةيدنكلا ةيراجتلا ةسايسلا ةعجارم 
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 .يRاوتلا ى1ع %2.4 و %22.5 ةيعارزلا Kfغو ةيعارزلا تاجتنملا ى1ع قبطملا ةيكرمجلا تافيرعتلا لدعم غلبي ،طسوتملا يWو •

ملا نم ى¬رُي •
ُ

دص
ّ

 لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل تنf©نالا حفصتم يW ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نKيدوعسلا نير

 .ةفلتخ'ا تاجتنملا فانصأ ى1ع ةقبطملا ةيكرمجلا ةفيرعتلا تالدعم

eng.pdf-t2017-99-99/01-tarif/2017/01-commerce/tariff-asfc.gc.ca/trade-http://www.cbsa  

  ةيئاقتنالا ةبpرضلا 3.1.1.2

  .ادنك يW ةددحم تاجتنم مادختسا وأ عيب ءانثأ ضرفت ةرشابم Kfغ بئارض نع ةرابع ي¥ جاتنالا مسر •

 تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحللو .تارايسلا فييكت ةزهجأو ةءافكب دوقولا كل¶•ست ال ïñلا تابكرملا عئاضبلا هذه لمشتو •

  .3.8 لودج ،60 ةحفصلا ىRإ باهذلاو بيولا حفصتم يW يRاتلا طبارلا قصلو خسن ى¬ري ،ةقبطملا جاتنالا موسر راعسأ نع

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s314_e.pdf  

 

  9تامدlmاو عwاضبلا ةبpرض 3.1.1.3

 متي ïñلا( ادنك يW تامدخلاو عئاضبلا مظعم ى1ع ضرفت ïñلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ي¥ تامدخلاو عئاضبلا ةبيرض •

يلحم ةدروملاو اهداKfتسا
ً

  .)ا

 ةيناطيf¢لا ايبمولوك لثم ،ادنك يW تايالولا ضعب نأ ىRإ ةراشإلا ردجتو .%5 عقوب تامدخلاو عئاضبلا ةبيرض ادنك ضرفت •

 تاعيبملا ةبيرض لوح تامولعملا نم ديزمل .ةئزجتلا تاعيبم ةبيرض وأ ةيفاضإ ةيلحم تاعيبم ةبيرض ضرفت ابوتينامو

ي ،ةيلح'ا
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى¬ر

http://www.retailcouncil.org/quickfacts/taxrates  

 ام اذهو ؛ادحوم لدعم ضرفتو ،تامدخلاو عئاضبلا ةبيرضو ةيلح'ا تاعيبملا ةبيرضل لكايه تاعطاقملا ضعب تجمدأ دقو •

 ،تامولعملا نم ديزمل .قطانملا هذه يW تامدخلاو عئاضبلا عيب ى1ع اهقيبطت متي ïñلا ةقسنملا تاعيبملا ةبيرض مساب فرعي

ي
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى¬ر

http://www.retailcouncil.org/quickfacts/taxrates  

 تاجتنملاو ،ةيساسألا ةلاقبلا تاجتنمو ،ةيبطلا ةزهجألاو ،ةيبط ةفصوب الإ عابت ال ïñلا ةيودألا لثم عئاضبلا ضعب ىفعتو •

يو .تامدخلاو عئاضبلا ةبيرض نم كامسألا تاجتنمو ةيعارزلا
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 :رمألا اذه لوح ليصافتلا نم ديزم ى1ع

http://www.taxtips.ca/gst/whatistaxable.htm  

  :لمشت ïñلاو ادنك اهقبطت ïñلا جماf¢لا ضعب بجومب تادراولا ى1ع تامدخلاو عئاضبلا بئارض ضرفت ال •

o تادراولا عيزوت زكرم جمانرب  

o ملا تامدخ جمانرب
ُ

دص
ّ

 نKعنصملا نير

 
9
  ةيدنكلا تاداريإلا ةئيه 
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ي ،تامولعملا نم ديزمل
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى¬ر

eng.asp-pcde-zf/edcp-https://www.fin.gc.ca/ftz  

 

 10ةيضpوعتلا موسرلا 3.1.1.4

 زفاوحلا لثم( ةيبنجأ ةيموكح ةيلام ةدعاسم قيرط نع تاناعإلا قيبطت نم ادنك ىRإ ةدروتسملا عئاضبلا ضعب ديفتستو •

 قحلت تادراولا هذه نأ ى1ع اليلد ةيدنكلا ةيلودلا ةراجتلا ةئيه تدجو اذإ ؛)حنملاو ،ةيليضفت راعسأب ضورقلاو ،ةيبيرضلا

 هذه ى1ع ةيضيوعت موسر ضرف ةطلس كلتمت ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه نإف ،ةيدنكلا ةيلح'ا ةعانصلاب ررضلا

  .تادراولا

 .ليلدلا اذه نم 4.1.1 ةداملا يW تامولعملا نم ديزم دجوي •

 11قارغإلا ةحفاyم موسر 3.1.1.5

 .ةيلح'ا تاعانصلا ةيامح لجأ نم ةددحم تاجتنم داKfتسا دنع قارغإلا ةحفاكم موسر ضرفت •

 ةدروتسملا عئاضبلا ى1ع قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيهو لقنلاو رورملل يدنكلا دهعملل نكمي •

 ىRإ عئاضبلا عيب دنع وأ ردصملا ةلود يW ةلثامملا عئاضبلا عيب راعسأ نم لقأ عئاضبلا هذه داKfتسا رعس ناك اذإ ،ادنك ىRإ

ملا
ُ

دص
ّ

  .ةحبرم Kfغ راعسأب نKيدنكلا نير

  .ليلدلا اذه نم  0 ةداملا يW تامولعملا نم ديزم دجوي •

  12ةيئاقولا موسرلا 3.1.1.6

 نKيدنكلا نKعنصملل ررض ثادحإ يW ببستلاب دد¶æ وأ عئاضبلا ضعب تادراو ةدايز ببستت امدنع ةيئاقو موسر ضرفت •

  .ةسفانم عئاضب وأ عئاضبلا سفن نوعنصي نيذلا

 .ةيدنكلا ةيكرمجلا ةفيرعتلا عم ةيئاقولا موسرلا هذه ضرف º≤÷امتيو •

ضيأ نكميو •
ً

 اذه نم ةداملا يW ةيئاقولا موسرلا نأشب ةيفاضإ تامولعم دجوتو .ةيمك دويق لكش يW ةيئاقو تاءارجإ ضرف ا

  .ليلدلا

 ةيكرمlqا �Yغ دويقلا .3.1.2

  13صيخ�Äلاو دويقلاو دا�Yتسالا ع=اوم 3.1.2.1

 تاجتنملا هذه ةلثمأ نمو .ةيقالخألا بابسألاو ةئيبلا ةيامحو ةمالسلاو ةحصلا لجأ نم تاجتنملا ضعب داKfتسا رظحي •

ي .ةلمعتسملا بتارملاو ،ةيروفسوفلا باقثلا داوعأو ،رشنلاو عبطلا قوقح بجومب ةيمح'ا تافنصملا ضعب
ُ

 نم ى¬ر
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ملا
ُ

دص
ّ

 رظحي ïñلا عئاضبلل ةلماكلا ةمئاقلا لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 .ادنك ىRإ اهداKfتسا

eng.html-md/d9-asfc.gc.ca/publications/dm-http://www.cbsa  

 علس داKfتسا ى1ع صحف تابلطتمو صيخارتو دويق ىرخألا ةيدنكلا ةيموكحلا تارادإلا / ةيلاردفلا تائيهلا ضرفت امك •

 بلطتت ïñلا عئاضبلل ةلماشلا ةمئاقلا ى1ع عالطالل .ةيئاذغلا تاجتنملاو ةيبطلا ةزهجألاو ةيئاودلا تارضحتسملا لثم ةنيعم

 :هاندأ نKبملا طبارلا ةرايز ى¬ري ،داKfتسا صيخارت / حيراصت

eng.html-md/d19-gc.ca/publications/dmasfc.-http://www.cbsa  

 14دا�Yتسالا صصح 3.1.2.2

 ى1ع ةيمكلا دويقلا ةاعارم عم ،تاجتنملا ضعب ى1ع تادراولا ى1ع دويق ضرفب داKfتسالاو ريدصتلا حيراصت نوناق حمسيو •

 تاجتنملاو بلصلا تاجتنم تاجتنملا هذه ةلثمأ نمو .داKfتسالا طباوض ةمئاق يW روكذملا وحنلا ى1ع ،صصحلا وأ تادراولا

يو .عئاضبلا هذه داKfتسا لبق ادنك زريافأ لابولج ىRإ داKfتسا حيرصت بلط ميدقت ي∑بني ذإ ؛ةيعارزلا
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 نير

 :ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا

1-1.html#h-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-http://laws  

 نابلألا تاعاطق يW اهمظعم ،تاجتنملا نم ةعومجم 22 ى1ع ةيفيرعت صصح لكش يW داKfتسالا صصح ادنك قبطت امك •

 .ةيعارزلا ةيذغألا تاعاطقو ةيلح'ا ةعارزلا ةيامحل ،موحللاو بوبحلاو

ملا نم ى¬رُي •
ُ

دص
ّ

 لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل تنf©نالا حفصتم يW ھقصلو هاندأ طبارلا خسن نKيدوعسلا نير

  .ادنك يW ةيفيرعتلا صصحلا ا¶®لع قبطت ïñلا تاجتنملا

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s314_e.pdf )4.1 لودجلا ,110 ص( 

 15ةيموك'lا ةراجتلا 3.1.2.3

 اKfثأت ا¶πم نKنثا ىوس كلتمت ال كلذ عمو ،ةيموكح ةيلحم ةيراجت ةسسؤم 13و ةيموكح ةيلارديف ةيراجت تاسسؤم 3 ادنك كلتمت 

ملاب ةينعملا ةيموكحلا ةيراجتلا ةسسؤملا امأو .ةلودلا ىRإ عئاضبلا داKfتسا ةيلمع ى1ع
ُ

دص
ّ

 نابلألا تاجتنم ةنجل ي¥ نKيدوعسلا نير

   .ادنك يW ةدبزلا ةراجت مكحت ïñلا ،ةيدنكلا

  Y�16ياعملا  3.1.2.4

  .يدنكلا Kfياعملا سلجم نوناق يW ا¶®لع صوصنملا ماكحألا ى1ع ادنك يW ةقبطملا Kfياعملا عضو ةيلمع دمتعت •

 سلج'ا عبتيو ،ادنك يW ةيلعافو ةءافك تاذ Kfياعم عضو نع ةلوؤسملا ةيدنكلا ةيلارديفلا ةئيهلا وه يدنكلا Kfياعملا سلجم •

  .ةعانصلا ةرازو

يو •
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 https://www.scc.ca/ 
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 يأ دامتعا درجمبو  .سيياقملل ادنك سلجم ةدمتعملا سيياقملل ةنضاحلا تامظنملا لبق نم ادنك يKf Wياعملا ريوطت متي •

 ةصاخ تامظنم 8 دجويو ،ادنك يñ W◊طو رايعم هرابتعاب ھيلع ةقفاوملل سيياقملل ادنك سلجم ىRإ ھميدقت متي حf©قم رايعم

 بتكمو ؛ةيدنكلا ةماعلا Kfياعملا سلجمو ؛ ادنك يW ءالكولا تاf¢تخمو ؛ Kfياعملل ةيدنكلا ةطبارلا ؛لمشتو ادنك يW سييقتلل

 لإ وي و ؛لانوشانf©نإ فإ سإ نإو ؛لانوشانf©نا مإ يت سإ ھيإو ؛ديf¢تلاو ةئفدتلا ،ءاوهلا فييكت دهعمو ؛كيبيك يW عيبطتلا

ÿ≥ñ زدردناتس. 

 نع رابع ةيدنكلا ةينطولا Kfياعملا نأ امك ؛يŸجرملا اهمقر يCAN W ةئدابلا ،ةيدنك ةينطو Kfياعم تf¢تعا ïñلا Kfياعملا لمشتو •

 قلعتت ïñلا لثم ،عئاضبلاب ةصاخلا ةيمازلإلا حئاوللا f¢تعت امنيب .ةعئاشلا ةيعانصلا تاسرامملا سكعت ةيرايتخا Kfياعم

طرش ،)ةيدنكلا ةيذغألا صحف ةئيه ھيلمت امل اقفو( ةبلعملا ةيذغألا ى1ع ةيئاذغلا قئاقحلا ركذت ïñلا ةيفيرعتلا تاقصلملاب
ً

 ا

يمازلإ
ً

  .ةينعملا ةيموكحلا ةيميظنتلا ةئيهلا ھضرفت ا

 .ليلدلا اذه نم0 لصفلا يKf Wياعملا نع تامولعملا نم ديزم دجوي •

           17ةينفلا حئاوللا 3.1.2.5

 .تاجتنملا ضعب ى1ع ةينف حئاول ادنك يW حئاوللاو نKناوقلا نم ددع ضرفت •

 دويقلاب ةينعملا غالبإلا ةطلس ةباثمب ةراجتلا ةيمنتو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول عباتلا حئاوللاو ةينفلا دويقلا مسق f¢تعيو •

  .ةينفلا حئاوللاو Kfياعملاب ةقلعتملا ءاصقتسالا ةطقنو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم - ةراجتلل ةينفلا

يو .ةيلارديفلا ةينوناقلا كوكصلل دحوملا ليلدلا يW ةيدنكلا ةينفلا حئاوللا ترشنو •
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 خسن نKيدوعسلا نير

 :رمألا اذه لوح ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل بيولا حفصتم يW ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s314_e.pdf  

 18ةقباطملا مييقتو دامتعالا 3.1.2.6

 طيح'او ايسآ ةمظنمو ،يRودلا دامتعالا ىدتنم لثم ،ةيرايتخا دامتعا تايقافتا ةدع ى1ع يدنكلا Kfياعملا سلجم عقو •

 .ةيكيرمألا لودلا نKب دامتعالا ةمظنم ،تاf¢تخ'ا دامتعال ئداهلا

ملل نكمي ،وحنلا اذه ى1عو •
ُ

دص
ّ

 ضعب ريدصت لبق ةقباطملا مييقت تاداهش ى1ع لوصحلا م¶πم بلطي نيذلا نKيدوعسلا نير

 دامتعالا ىدتنم نم ةدمتعملا ةينطولا ةرياعملاو رابتخالا تاf¢تخم نم ءñ≤≥لا سفن ى1ع لوصحلا ادنك ىRإ ةمظنملا علسلا

  .يRودلا
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 19دامتعالا 3.1.2.7

 ليجستو ،تاداهشلا رادصإو ،تارابتخالاب موقت ïñلا تامظنملا دامتعاب ةينعملا ةينطولا ةطلسلا وه يدنكلا Kfياعملا سلجمو •

  .ادنك يW ةرادإلا ةمظنأ

 ،ةقاطلا ةرادإو ،ةيبطلا تالاج'او ،ةيذغألا ةمالس :ةيلاتلا تالاج'ا يW دامتعا جمارب ذيفنتب يدنكلا Kfياعملا سلجم موقيو •

  .رصحلا ال لاثملا ليبس ى1ع تالاج'ا هذهو ،ةدوجلا ةرادإو

يو •
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 https://www.scc.ca/ 

 

 20ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو 3.1.2.8

  ةطساوب ادنك يW ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو طورش مظنت •

o ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو كل¶•سملل ةئبعتلا حئاولو نوناق 

o ةياعدلاو جيسنلا تاجتنم ى1ع تاقصلملا عضو حئاولو 

يشامتو •
ً

 ةيفيرعت تاقصلم عضو ادنك طf©شت ،ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو ليمعلل فيلغتلا حئاولو نوناق تابلطتم عم ا

 تاجتنملا مظعمل )ةيسنرفلاو ة́يKلجنالا نKتغللاب( ةغللا ةيئانث

 .ليلدلا اذه نم 0 لصفلا يW ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ديزم دجوي •

 çd21ارزلا رlãqاو ة'äلا تابلطتم 3.1.2.9

 ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلاو ،ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا داKfتسا لبق يìارزلا رجحلاو ةحصلا تابلطتمل لاثتمالا نKعتي •

  .ادنك ىRإ ةعنصملا ةيذغألاو

 ةصاخلا ءاصقتسالا ةطقن ةباثمب ةراجتلا ةيمنتو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول عباتلا حئاوللاو ةينفلا دويقلا مسق f¢تعي •

  .يìارزلا رجحلاو ةحصلا تابلطتمب

 ءاذغلا نوناق يW ةيدنكلا قاوسألا لخاد ةعزوملا ةيئاذغلا داوملا ةمالس ى1ع فرشي يذلا ÿ≥ñاسألا يRاردفلا نوناقلا لثمتيو •

 ةئبعتلا ماسقأو ،موحللا شيتفت نوناقو ،ةيدنكلا ةيعارزلا تاجتنملا نوناقو ،كامسألا صحف نوناق ھلمكي يذلا ،ءاودلاو

 .ةيئاذغلا داوملا ى1ع قبطنت ïñلا تامالعلا عضو نوناقو نKكل¶•سملل فيلغتلاو

 نKتيسيئرلا نKتهجلا ،ةحصلا ةرازو فارشإ تحت نالمعت ناتللا ،ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلاو ةيدنكلا ةحصلا ةئيه دعت •

  .ادنك يW تاتابنلا ةحصو ناويحلا ةحصو ةيذغألا ةمالسل ةمظنملا

  .عيزوتلاو لوادتلل ةيدنكلا قاوسألا لخدت ïñلا ةيذغألا ةدوجو ةمالسب قلعتت ïñلا Kfياعملا ةيدنكلا ةحصلا ةمظنم حضتو •

 تاعيرشتلا عيمج نع الضف ،ةيدنكلا ةحصلا ةئيه ا¶•عضو ïñلا Kfياعملا قيبطت ى1ع ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا فرشتو •

 :ةيلاتلا تاعيرشتلا قيبطت ى1ع فرشتو .تابنلا ةحصو ،ناويحلا ةحصو ،ءاذغلاب ةقلعتملا ةينطولا
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o ةيدنكلا ةيعارزلا تاجتنملا نوناق 

o ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا نوناق 

o ةدمسألا نوناق 

o ةيذغتلا نوناق 

o ءاودلاو ءاذغلا نوناق 

o موحللا صحف نوناق 

o تاتابنلا يبرم قوقح نوناق 

o تاتابنلا ةيامح نوناق 

o و ةعارزلا 

o ءاذغلاو ةعارزلاب ةصاخلا ةيرادإلا ةيدقنلا تابوقعلا نوناق 

يو •
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا لوح ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317  

  ةpراجتلا فاصنالا لبس .4

ملا -,ع كلذ رثأ :ادنك ةلودل ةpراجتلا فاصنالا لبس  4.1
ُ

دص
ّ

 نYيدوعسلا نpر

ررض ببست ïñلا تارداصلا دض ةيجالع تاءارجإ ذاختا ةيدنكلا ةموكحلا ى1ع لهست تاودأ ةباثمب ةيراجتلا فاصنالا لئاسو دعتو 
ً

 ا

يدام
ً

ملا ى1ع هاندأ ةروكذملا ةيراجتلا فاصنالا لبس ضرف نكميو .ةيلح'ا ةعانصلل ا
ُ

دص
ّ

  .فورظلا هذه لظ يW نKيدوعسلا نير

 22ةيضpوعتلا تاءارجإلاو قارغإلا ةحفاyم تاءارجإ .4.1.1

 تاءارجإلاو قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ قيبطتو قيقحتلا ةيلمعل يŸيرشتلا راطإلا ةصاخلا داKfتسالا تاءارجإ نوناق مكحي •

 .ادنك يW ةيضيوعتلا

 ىRإ ىوكش مدقي نأ ةموعدملا وأ قارغإ ةيلمع يW ةلخادلا ةدروتسملا عئاضبلل ةلثامم عئاضب جتني يدنك جِتنم يأل نكميو •

 ىRإ ةيضقلا ةلاحإب ،ءاعدالا كلذ تابثإل يئدبم قيقحت ءارجإ دعب ،اهرودب موقتس ïñلاو ،ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه

 .ةيدنكلا ةيلودلا ةراجتلا ةئيه

اليلد اهفاشتكاب( ةيلح'ا ةعانصلا ى1ع يباجيإ ررض دوجو ىRإ ةيدنكلا ةيلودلا ةراجتلا ةئيه تلصوت ةلاح يWو •
ً

الوقعم 
ً

 تبثي 

 دق ةf©فل ةيضيوعتلا موسرلاو قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف نكمي اهدنعف ، )ررض عوقوب ديد¶æ وأ ةقاعإ وأ ررض عوقو

 .تاونس 5 ىRإ لصت

مساح ءارجإ 53 ادنك ىدل ناك ،2015 ماع نم ارابتعاو •
ً

ءارجإ 17و قارغإلا ةحفاكمل ا
ً

  .ايضيوعت 
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 ادنك cd قارغإلا ةحفاyم تاءارجإ يدافت .4.1.1.1

ملا ى1ع بجي •
ُ

دص
ّ

 ءدبلا لبق ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يW قوسلا رعسو جتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكت مهف نKيدوعسلا نير

Wريدصتلا ةيلمع ي.  

 ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه نإف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى1ع ةيمك دويق ضرف يدافتلو •

ملا حصنت
ُ

دص
ّ

رعس اوعضي نأب نير
ً

 ةيبرعلا ةكلمملا يW ھجاتنا ةفلكت وأ / و جتنملا اذه رعس نع لقي ال ةردصملا تاجتنملل ا

 .ةيدوعسلا

ملا ىدل نوكي نأ بجي امك •
ُ

دص
ّ

 نم لقأ رعسب اهKfعست وأ تاجتنملا داKfتسا مدع تبثت ةهاجولا ةرهاظ ةلدأ نKيدوعسلا نير

  .دلبلا كلذ يW جتنملا جاتنإ ةفلكت

ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو •
ُ

دص
ّ

 اومدقي الأو ةلدألا هذه نع فشكلا دنع رذحلا ي·وتب نKيدوعسلا نير

 .طقف م¶πم بولطملا ىوس

 ادنك cd ةيضpوعتلا تاءارجإلا يدافت .4.1.1.2

 ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى1ع ةيمك دويق ضرف يدافتلو •

ملا
ُ

دص
ّ

 جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يW مدقملا معدلا مادختساب ÿ≥ñاf©فالا Kfعستلا تاينقت قيبطت مدعب نير

  .ريدصتلاو

ملا ىدل نوكي نأ بجي امك •
ُ

دص
ّ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم مدقملا معدلا نأ تبثي ةهاجولا رهاظ اليلد نKيدوعسلا نير

 .ادنك يW تاجتنملا راعسأ ضيفخت يW مهدفي مل

ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو •
ُ

دص
ّ

 اومدقي الأو ةلدألا هذه نع فشكلا دنع رذحلا ي·وتب نKيدوعسلا نير

  .طقف م¶πم بولطملا ىوس

 23ةيئاقولا تاءارجإلا .4.1.2

 تاقيقحتلا ءارجإل ةيعيرشتلا ةطلسلا ا¶„دل ةئيهلا نأ ى1ع اهدعاوقو ا¶•مظنأو ةيدنكلا ةيلودلا ةراجتلا ةئيه نوناق صنيو •

 .ةيلارديفلا ةموكحلا قتاع ى1ع عقي ھمدع نم يئاقو Kfبدت قيبطت رارق نأ ديب ،ادنك يW ةيئاقولا

 º≤÷امتي امب( ةدئاز موسر لكش يW ةيئاقو تاءارجإ قيبطت نكميف ،ةيلح'ا ةعانصلل ررض عوقو ى1ع ةيفاك ةلدأ تدجو اذإو •

 º≤÷امتي امب( ةيفيرعت صصح وأ داKfتسا صصح ضرف قيرط نع ةيمك دويق لكش يW وأ )ةيدنكلا ةيكرمجلا ةفيرعتلا عم

 .)داKfتسالاو ريدصتلا حيراصت نوناق عم

  .قيبطتلا ةf©ف لاوط اهفيفخت متيو ،تاونس 4 ىRإ لصت ةf©فل ةيئاقولا تاءارجإلا قيبطت نكميو •

 .2005 ماع ذنم ةيئاقو تاءارجإ يأ ادنك قبطت ملو •

 ادنك cd ةيئاقولا تاءارجإلا يدافت .4.1.2.1

ملا ى1ع نKعتي •
ُ

دص
ّ

 بلطلاو ضرعلاب ؤبنتلل ،ريدصتلا ةيلمع يW ءدبلا لبق ،قوسلا نع فثكم ثحب ءارجإ نKيدوعسلا نير

 .ادنك ىRإ ةدروتسملا تاجتنملا ى1ع
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ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت ،بلطلا نم ى1عأ ضرعلا ا¶®ف نوكي ïñلا تالاحلا يWو •
ُ

دص
ّ

 مجح ضيفختب نير

 .ةيلح'ا تاعانصلا ى1ع رثؤت ال ةقيرطب تارداصلا

ملا ىدل نوكي نأ بجي امك •
ُ

دص
ّ

 ةردقب رضي نل ةدروتسملا تاجتنملا مجح نأ تبثت ةهاجولا ةرهاظ ةلدأ نKيدوعسلا نير

  .ةسفانملا ى1ع ةيلح'ا تاعانصلا

ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو •
ُ

دص
ّ

 ىوس اومدقي الأو ةلدألا هذه نع فشكلا دنع رذحلا ي·وتب نKيدوعسلا نير

  .طقف م¶πم بولطملا

  ادنك cd ةيس/ئرلا ئ=اوملا .5

 24ادنك cd ةيس/ئرلا ةpرحبلا ئ=اوملا 5.1

قفو
ً

 تحت قسانتم لكشب لمعت ïñلاو ،،ئناوم ةطلس 18 ئناوملا هذه ى1ع فرشيو . ءانيم 239 ادنك كلتمت ،سروس ستروب دلرول ا

ةيدنكلا ئناوملا تاطلس داحتا فارشإ
 ام بسحب ،ةلصلا تاذ تامولعملاو ادنك يW ةيسيئرلا ئناوملا هاندأ 4 لودجلا يW ي1ي اميفو .25

 يWارغجلا عقوملا ديدحت مت ،كلذ ى1ع ةوالعو .سروس ستروب دلروو ،ةيكيرمألا تارابختسالا ةلاكو رداصلا قئاقحلا باتك هركذ

  .1 لكشلا يW ادنك يW ئناوملا هذهل Âñيرقتلا

 ادنك cd ةيس/ئرلا ئ=اوملا :4لودج

 ينوf©كلإلا عقوملا ةلوانملا عئاضبلا ءانيملا

  ايتنيجرأ ءانيم
 عئاضبلا ،عيراشملا عئاضب ،بلصلا تاجتنم

 ةأبعملا Kfغ عئاضبلا ،ةبئاسلا
 https://www.portofargentia.ca/ 

  سكافيلاه ءانيم

 ةأبعملا Kfغ عئاضبلاو تايواح يW ةلمح'ا عئاضبلا

 ور )تاباغلا تاجتنمو بئاقحلاو طاطملاو ديدحلا(

 عيراشملا عئاضبو بوبحلا( ةبئاسلا عئاضبلاو ، ور -

 تاجتنملاو طفنلاو )ةيعارزلا تاجتنملاو ةصاخلا

 ةيطفنلا

http://portofhalifax.ca/ 

  دوجوم Kfغ  ةأبعملا Kfغ عئاضبلاو ،فحصلا قاروأ لوبرفيل ءانيم

 لايf©نوم ءانيم

 ،ةبئاسلا لئاوسلاو ،تايواح يW ةلمح'ا عئاضبلا

 عئاضبلاو ،بوبحلاو ،ةبئاسلا ةفاجلا عئاضبلاو

 ةماعلا

montreal.com/en/-http://www.port 

 /http://www.pictoumarineterminals.com تايواح يW ةلمح'ا عئاضبلاو ،بشخلا بل وتكيب ءانيم

 يKfبسيكواه ءانيم
 يW ةلمح'ا عئاضبلاو ماكرلاو سبجلاو طفنلا

 تايواح
 حاتم Kfغ

  تKfبور Kfمألا ءانيم
 عئاضبلاو ،ةيبشخلا تالابلاو ،بوبحلاو ،محفلا

 يW ةلمح'ا عئاضبلاو ،عيراشملا عئاضبو ،ةبئاسلا

 http://www.rupertport.com/ 

 
24
  سروس ستروب دلرو 

25
  ةيدنكلا ئناوملا تاطلس داحتا 
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 تايواح

  نوج تنياس ءانيم
 Kfغ عئاضبلاو ،ةبئاسلا ةلئاسلاو ةفاجلا عئاضبلا

  تايواحلاو ،ةأبعملا
https://www.sjport.com/ 

 ينديس ءانيم
 Kfغ عئاضبلاو ،ةبئاسلا ةلئاسلاو ةفاجلا عئاضبلا

  تايواح يW ةلمح'ا عئاضبلاو ،ةأبعملا
http://www.sydneyport.ca/ 

  رفوكناف وf©يم ءانيم

 Kfغ عئاضبلاو ،ةبئاسلا ةلئاسلاو ةفاجلا عئاضبلا

 ،محفلاو ،تايواحلاو ،عيراشملا عئاضبو ،ةأبعملا

 ماخلا طفنلاو ،ساتوبلاو

http://www.portvancouver.com/ 

 ايروتكيف ءانيم
 Kfغ عئاضبلاو ،ةبئاسلا ةلئاسلاو ةفاجلا عئاضبلا

 عيراشملا عئاضبو ،ةأبعملا
http://www.victoriaharbour.org/ 

 

 ادنك cd ةيس/ئرلا ئ=اوملا :1لyشلا
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  ادنك cd ةيس/ئرلا تاراطملا  5.2

 f√كأ ادنك كلتمت .يوجلا لقنلا مكحت ïñلا حئاوللاو نKناوقلا عيمج ى1ع فرشت ïñلا ةمظنملا ةطلسلا ادنك يW يندملا ناKfطلا ةرادإ f¢تعت

قفو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج نم تالحرلا لبقتست ةيلود تاراطم 10 نم
ً

 رفوت ال نحشلل ةيدوعسلا نكلو .هاندأ دراولا 2 مقر لودجلل ا

يلاح
ً

26.ادنك ىRإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةرشابم نحش تالحر يأ ا
  

 

 

 ادنك cd ةيس/ئرلا تاراطملا :2 لyشلا

 ادنك cd ةمدختسملا ةيحالملا طوطlmا 5.3

 27ادنك -_إ ةيدوعسلا ةيõرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيساسألا ةيحالملا طوطlmا 5.3.1

 فقوتلا ئناوم هللادبع كلملا ءانيمو يمالسالا ةدج ءانيمو زيزعلادبع كلملا ءانيمو ،ةدجب ليبجلا ءانيم f¢تعي ،بيكس نيالل اقفو

   .ادنك ىRإ ةقلطنملا تايواحلا نفسب ةصاخلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يW ةديحولا

ريدقت مدقيو ،ادنكو ةيدوعسلا يW ةيسيئرلا ئناوملا نKب تايواحلا نفسب صاخلا نحشلا قرط 5 لودجلا صخلي
ً

  .راظتنالا مايأ ددعل ا

  :هاندأ نKبملا طبارلا ةرايز ى¬ري ،راظتنالا تقوو ،تاهجولاو ،نفسلا لودج نأشب تامولعملا ثدحأ ى1ع لوصحلل

  http://www.linescape.com/  

  

 
26
 نحشلل ةيدوعسلا 

27
  بيكس نيال 
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 ادنك -_إ ةيدوعسلا ةيõرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو 5 لودlqا

 

 

  28ادنكو ةيدوعسلا نYب ةيس/ئرلا قرطلا راعسأ 5.3.2

 ةنيعم تاضاf©فا ى1ع دمتعت تناك تاريدقتلا نأ ةظحالم ى¬ري .ةيدنكلا ئناوملا ïºح ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت مييقت مت دقو 

  m/en/freighthttp://worldfreightrates.co مادختساب نحشلا فيلاكت ريدقت مت .6 لودجلا يW اضيأ ةروكذم

 ادنك -_إ ةيدوعسلا نم راظتنالا تقو :6 لودج

 
28
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 

 ةيبرعلا ةكلمملا يW ئناوملا

 ةيدوعسلا
 ليبlqا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  زpزعلادبع كلملا ءانيم يمالسإلا ةدج ءانيم

 )مايألاب( ةدملا  ادنك يW ئناوملا

 38 - 32 44 - 28 39 - 33 44 - 23 لاي�Äنوم ءانيم

 - 38 - 32 47 - 33 46 - 45  ت�õYور �Yمألا ءانيم

 45 - 27 42 - 28 46 - 37 41 - 17  سكافيلاû ءانيم

 - 34 - 29 - 33 - 28 نوج تjيس ءانيم

 45 - 37 47 - 27 47 - 34 45 - 31 رفوكناف ءانيم

 ةيبرعلا ةكلمملا يW ئناوملا

 ةيدوعسلا
 ليبlqا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  زpزعلادبع كلملا ءانيم ةدج ءانيم

 *)يدوعسلا لايرلا( لقنلا ةفلكت ادنك يW ئناوملا

 لاي�Äنوم ءانيم
15,890 – 22,850 14,333 – 20,611 - 

15,890 – 

22,850 

 - - 22,810 – 15,867 26,080 – 18,150 ت�õYور �Yمألا ءانيم

  سكافيلاû ءانيم
15,387 – 22,122 13,830 – 19,883 - 

13,830 – 

19,883 

 - - - 22,620 – 15,732 نوج تناس ءانيم

 رفوكناف ءانيم
15,732 – 22,620 14,119 – 20,300 - 

14,119 – 

20,300 

 ةفلكتلا تاضاf©فا *

 يرحبلا نحشلا ي¥ ةراتخ'ا نحشلا ةقيرط

 . ةيملاعلا نحشلا راعسأ يW ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاكتلا ريدقت مت
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 29ادنك -_إ ةيدوعسلا نم فيلyتلاو يوlqا ن'†لا ءانثأ راظتنالا تقو 5.3.3

 يW ةيسيئرلا تاراطملا ي¥و رفوكنافو لايf©نومو وتنوروت ىRإ ضايرلاو ،مامدلاو ،ةدج تاراطم نم وجلا قيرط نع عئاضبلا داKfتسا نكمي

 راطملا ىRإ ةيدوعسلا يW ةيسيئرلا تاراطملا نم وجلا قيرط نع عئاضبلا نحشب صاخلا راظتنالا تقو يRاتلا لودجلا حضويو .ادنك

  .طقف ةرشابملا تالحرلل ةبسنلاب راظتنالا تقو ريدقت مت ھنأ ةظحالم ى¬ري .ادنك يÁ≥ñ Wيئرلا

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ةثدح'ا ةقيقدلا تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

om/en/freighthttp://www.worldfreightrates.c  

 

 ادنك -_إ ةيدوعسلا ةيõرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو :7لودج

 

      

     

 

 

 

 

ق     
ُ

 تناك تاريدقتلا نأ ةظحالم ى¬ري .هاندأ 8 مقر لودجلا يW ادنك تاراطم ىRإ ةيدوعسلا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت ترد

 مادختساب نحشلا فيلاكت ريدقت مت .لودجلا يW اضيأ ةروكذم ةنيعم تاضاf©فا ى1ع دمتعت

http://worldfreightrates.com/en/freight 

 ادنك -_إ ةيدوعسلا نم فيلاyتلا :8لودج

 رفوكناف / لايf©نوم / وتنوروت )يدوعسلا لايرلاب( لقنلا فيلاكت

 ةدمج'ا موحللا ةدمج'ا ةمعطألا ردصملا جتنملا عون

 9074 - 8207 9021 –8162 مامدلا/ضايرلا/ةدج

 ةفلكتلا تاضاf©فا *

 يوجلا نحشلا ي¥ ةراتخ'ا نحشلا ةقيرط

 . ةيملاعلا نحشلا راعسأ يW ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاكتلا ريدقت مت

 .يكيرمأ رالود 100,000 تناك ا¶¡اسح مت ïñلا تاجتنملا عيمج ةميق

 
29
  ةيملاعلا نحشلا راعسأ 

 .يكيرمأ رالود 100,000 تناك ا¶¡اسح مت ïñلا تاجتنملا عيمج ةميق

 ةيوناثلا موسرلا نم يأ وأ مدق 40 مجحب تايواحلا رايتخا متي ملو ةلماك ةيواح ةلومح رايتخا مت

 ةيريدقت لقنلا ةفلكت نوكت

 ةيدوعسلا تاراطم
 د8ف كلملا راطم

 مامدلا ،d_ودلا

 ،d_ودلا دلاخ كلملا راطم

 ضاpرلا

 ،d_ودلا زpزعلادبع كلملا راطم

 ةدج

 )تاعاسلاب( ةدملا  ادنك تاراطم

 12 - 11 12 - 11  12 - 11  لاي�Äنوم راطم

 12 12 12 وتنوروت راطم

 14 - 13 14 - 13 14 – 13  رفوكناف راطم
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 90*100*140 عقاوب داعبالاو مس /مجك 210 عقاوب ةلومحلا رايتخا مت

 )نKمأتلا وأ رطاخ'ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ةيريدقت ةفلكت ي¥ لقنلا ةفلكت

 

  30ةيلخادلا ئ=اوملا 5.4

 ا¶œأب ةيلخادلا ئناوملا́ Kمتتو .عيزوتلل ةيلخادلا ةيرحبلا ئناوملا نم ةءافكب ةيلودلا تانحشلا لقنل ھئاشنإ مت زكرم وه ي1خادلا ءانيملا 

  .عيزوتلاو نيزختلا ةيلمعل ةيلاخ تاحاسم ى1ع ا¶Èاوتحاو ،قرطلا وأ ةيديدحلا ككسلا تاكبش f¢ع ءانيملاب ةلصتم

 ديزم ي1ي اميفو ؛ءاوس دح ى1ع ماعلاو صاخلا نKعاطقلا نم لكل ةكولمم ةيلخاد ئناوم نم ادنك يW ةيلخادلا ئناوملا ةكبش لكشتتو

 :ئناوملا هذه لوح تامولعملا نم

 ادنك cd ةيلخادلا ئ=اوملا نع ةماع ھ'& :9 لودج

 ءانيملا مسا

 ي1خادلا

 ïñلا ةيسيئرلا قاوسألا ةيكلملا

 اهمدخت

 ةحاتملا قفارملا

 هرفوت ïñلا ةيديدحلا ككسلاب طبرلا •  سبولماك و رفوكاف ةصاخ تفوركشا ةطحم

 ةيكيفيسابلا ةيدنكلا ةيديدحلا ككسلا

 ةيدنكلا ةينطولا ةيديدحلا ككسلاو

 ةلوانمو ،تيزنارت ليمحتو ،نيزخت تايبرع •

 ن́اKمو ،ةيعانصلا داوملا نيزختو ،داوملا

 .تانحاشلا

 نKب ةكf©شم ةيكلم  اتKfبلا ءانيم

 نوتنومدا ةسسؤم

 ةيداصتقالا ةيمنتلل

  يRودلا نوتنومدإ راطمو

 هرفوت ïñلا ةيديدحلا ككسلاب طبرلا • اتf¢لا لامش

 ةيكيفيسابلا ةيدنكلا ةيديدحلا ككسلا

 ةيدنكلا ةينطولا ةيديدحلا ككسلاو

 ةصصخم ةيبنجأ ةراجت ةقطنم •

 طفنلا عاطق يW نولمعي نيذلل ادج ةديفم •

  اتf¢لأ لامش يW زاغلاو

 ميلقإ ءانيم

  ي1خادلا يراجلاك

 نKعاطقلا نKب نواعت

  صاخلاو ماعلا

 هرفوت ïñلا ةيديدحلا ككسلاب طبرلا •  ةيبرغلا ادنك

 ةيكيفيسابلا ةيدنكلا ةيديدحلا ككسلا

 ةيدنكلا ةينطولا ةيديدحلا ككسلاو

 دحأ وهو ،يراغلاك -يRودلا يراغلاك راطم •
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ومن ةيدنكلا تاراطملا عرسأ
ً

  .ا

 ةصصخم ةيبنجأ ةيراجت ةقطنم •

 ةطلس ،يتاذ مكح :ماع  يملاع لقن زكرم

 عتمتت ي1خادلا ءانيملا

 ةطلس ،يتاذلا مكحلاب

ÿ≥ñ شتا ست.  

 ككسلا ةطساوب ةيديدحلا ككسلاب طبرلا •  ةيبرغلا ادنك

 ةيدنكلا ةيديدحلا

 عيرسلا قيرطلل لوصولا •

 ةصصخم ةيبنجأ ةراجت ةقطنم •

 Í≥ñارألا نم ركيآ 1700 ةلوهسب رفوتي •

  ريوطتلا نم ديزمل تامدخلاب ةلصوملا

 نوناق بجومب أشنأ ،ماع  ادنك تروب f©نيس

 ماع يW ادنك تروب f©نيس

2008  

 تايالولا ،ادنك لاf©نيس

  ةيكيرمألا ةدحتملا

 ككسو قيرط ھل عم يثالث ي1خاد ءانيم •

 يوج طبرو ةديدح

 Kfمألا ءانيمو رفوكنوف ءانيمب رشابم طبر •

 تKfبور

  ةصصخم ةيبنجأ ةراجت ةقطنم •

 عم ركيآ 20,000 ةحاسم وذ صصخم زكرم •

يلاح ةحاتم ركيآ 3000 ةحاسم دوجو
ً

 ا

 ءانيم ةطلس ھلغشت ،ماع  وتنوروت ءانيم

 وتنوروت

  ةيدنكلا ةيلخادلا ئناوملا f¢كأ دحأ •  وتنوروت

  يثالث طبر •

• Wنط نويلم 1.65 ءانيملا لقن ،2015 ماع ي 

 ركسلا ساسألا يW ي¥و ،ةبئاسلا عئاضبلا نم

  .تنمسألاو حلملاو
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  ةيس/ئرلا ةي¶سجوللا قفارملا .6

 31 ادنك cd ةيßنجألا ةراجتلا قطانم  6.1

 ادنك – ةيßنجألا ةراجتلا قطانم 6.1.1

 قطانملا هذه تئشنأ دقو .ادنك يW ةيبنجأ ةراجت قطانمك لمعلاب ةيتسجول قطانم 9 ل حيرصتلا مت ،2015-09-16 نم ارابتعاو

 ةراجتلا ضf©عت ïñلا ةيكرمجلا Kfغو ةيكرمجلا دويقلا نم دحلاو دودحلا f¢ع ةراجتلا زيزعت ىRإ فد¶æ ةيلارديفلا ةموكحلا نم ةردابمك

 ïºم ،ةينوf©كلإلا اهعقاوم عم بنج ىRإ ابنج ،ةيبنجألا ةراجتلا قطانمب ةقلعتملا ليصافتلل زجوم 10 لودجلا يW ي1ي اميفو .ا¶Èاغلإو

ملا نم ى¬ريو .ةحاتم تناك
ُ

دص
ّ

  .تاثيدحتلا رخآ ىRإ لوصولل بيولا حفصتم يW طباورلا هذه قصلو خسن نKيدوعسلا نير

 ادنك cd ةيßنجألا ةراجتلا قطانم :10 لودج

 ينوf©كلإلا عقوملا ةيبنجألا ةراجتلا ةقطنم

  ادنك تروب f©نيس

 غيبينيو

http://www.centreportcanada.ca/  

-http://calgarylogisticscouncil.org/projects/calgary  ي1خادلا يراجلاك ميلقإ ءانيم

region-inland-port/  

 اتKfبلا ءانيم

 نوتنومدا

http://www.portalberta.com/ 

 http://www.halifaxgateway.com/en/home/default.aspx سكافيلاه ةباوب

 يملاع لقن زكرم

  انيجير

http://thegth.com/ 

 /http://windsoressexftz.com  سكيسا-روسدنيو ةيبنجألا ةراجتلا ةقطنم

 /http://www.novaporte.ca وزافون

 /http://niagaratradezone.ca  اراجاين ةيبنجألا ةراجتلا ةقطنم

 نوتيرب باك ةيدلبل ةعباتلا ةيبنجألا ةراجتلا ةقطنم

  ةيميلقإلا

http://cbrm-ftz.ca/ 

 

 ةيس/ئرلا ةpراجتلا زفاو'lا  6.2

  :ةيبنجألا ةراجتلا قطانم يW ا¶πم ةدافتسالا تاكرشلل نكمي ïñلا ةيسيئرلا ةيراجتلا زفاوحلاب ةمئاق ي1ي اميف 

  :لثم ةيميظنتو ةيلام ايازم ةيبنجألا ةراجتلا قطانم ضرعت

 32ةقسjملا تاعيبملا ةبpرض / تامدlmاو عwاضبلا بئارض نم ءافعإلا )1
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  ةيدنكلا ةيلاملا ةرازو 
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 عفد نود ادنك يW عئاضبلا ى1ع لوصحلا وأ / و داKfتساب ةلهؤملا تاكرشلل حمسي ،تارداصلا عيزوت زكرم جمانرب بجومبو

 مكحلا سفن قبطنيو .ةفاضملا ةميقلا تاذ عئاضبلا ريدصت مت املاط ،ةقسنملا تاعيبملا ةبيرض / تامدخلاو علسلا ةبيرض

 وأ عيزوتلا وأ́ Kهجتلل عئاضبلا داKfتسا متي ماد ام ،´Kهجتلا تامدخ يردصم جمانرب راطإ يW ةدروتسملا عئاضبلا ى1ع

  .ىرخأ ةرم اهريدصت متي مث ،نيزختلا

  33 ةيئاقتنالا ةبpرضلاو ةيكرمlqا موسرلا ليجأت )2

 موسرلا عفد نم نودروتسملا ىفعي ،ةيكرمجلا موسرلا دادس ليجأت جمانربو ةيكرمجلا موسرلا نم ءافعإلا جمانرب بجومبو

 ريدصت ةداعإ ةطيرش ،داKfتسالا خيرات نم تاونس 4 ىRإ لصت ةدمل اهدادس ليجأت م¶πكمي وأ ةيئاقتنالا ةبيرضلاو ةيكرمجلا

 .اقحال تاجتنملا وأ عئاضبلا
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  34 ةيكرمlqا موسرلا داد�Äسا )3

 ةيكرمجلا موسرلا دادf©سا نيدروتسملا عيطتسي ،ةيكرمجلا موسرلا دادس ليجأت جمانf¢ل عباتلا دادf©سالا جمانرب بجومب

  .اقحال اهريدصت مت ïñلا عئاضبلا داKfتسا دنع ةددسملا

 : لثم ةيرادإ ايازم ةيبنجألا ةراجتلا قطانم ضرعت

  ميلس¶لا تقو )1

 يكرمجلا صيلختلل لقأ تقو ىRإ مجf©ي اذهو .ةدحوملا ةيبنجألا ةراجتلا قطانم تامدخ لضفب ميلستلا تقو ليلقت مت

 .ïñسجوللا طبرلا زيزعتو

  نpزختلا فيلاyت ضيفخت )2

  ةضفخم راعسأب ةمءالم f√كأ نيزخت تارايخ يكرمجلا نيزختلا تامدخ مدقت

 ادنك cd ةمدقملا نpزختلا تامدخ/ قفارم  6.3

  35نpزختلا تامدخ /قفارم عاونأ 6.3.1

 ةيكرمlqا نزاm&ا 6.3.1.1

 عاطقلا اهريديو ةصاخ وأ ةماع نوكت نأ نكميو ،ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه اهمظنتو اهصخرت قفارم ي¥ ةيكرمجلا نزاخ'ا 

 نأ ىRإ ،ا¶¡ ةطبترم بئارض وأ ةيكرمج موسر يأ عفد نود تاونس 4 ىRإ لصت ةدمل نزاخ'ا هذه يW عئاضبلا نيزخت نكميو .صاخلا

 .ي1ح'ا كال¶•سالل قوسلا ىRإ علسلا هذه لخدت

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ةيكرمجلا نزاخ'ا لوح ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

eng.html-4-4-md/d7/d7-asfc.gc.ca/publications/dm-http://www.cbsa   

  ةصاlmا تاعدوتسملا 6.3.1.2

  .ةدراولا مهعئاضب نيزخت لجأ نم تاكرشلا وأ دارفألا ةطساوب ادنك يW ةصاخلا نزاخ'ا رادت 

 ةماعلا تاعدوتسملا 6.3.1.3

  .نيرخآ نيدروتسم ةطساوب ةدروتسملا عئاضبلا نيزختل لامعأ داور ةطساوب ادنك يW ةماعلا نزاخ'ا رادت امنيب 

 ادنك ةلماشلا دا�Yتسالا ةيلمع .7

 36ةلماشلا دا�Yتسالا ةيلمع  7.1

 يكرمجلا صيلختلا تاءارجإل ،نيزختلل وأ ،ي1ح'ا كال¶•سالل ءاوس ،اهصيلخت متيس ïñلا ةدروتسملا تاجتنملا عيمج لثتمت نأ نKعتي 

 ىRإ روبعلل هداKfتسا مت وأ ،نيزختلل وأ ي1ح'ا كال¶•سالل جتنملا ناك اذإ ،لثم بابسأل داKfتسالا تاءارجإ فلتخت ،كلذ عمو .ةددح'ا

 :ادنك ىRإ ةلماشلا داKfتسالا ةيلمع 3 لكشلا يW ي1ي اميفو .ىرخأ ةيكرمج ةطحم ىRإ ھلقن وأ رخآ دلب
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 37دا�Yتسالا لبق ام تاب/ترت :1 ةلحرملا 

  .عئاضبلا لوصو لبق اهذيفنت مزلي داKfتسالا ةيلمعل ةقبسم تاءارجإ كانه

  .ةيدنكلا تاداريإلا ةئيه هددحت يراجت مقر كلتمي نأ دروتسملا ى1ع نKعتي .1

  ةيموكحلا تاهجلا نم قبسم داKfتسا حيرصت /داKfتسا حيرصت ى1ع لوصحلا دروتسملا ى1ع نKتعي ،ةمظنملا عئاضبلا داKfتسالو  .2

 .ةلصلا تاذ

ينوf©كلإ )عئاضبلا يW مكحتلا ةقيثو( نحشلا نايب ميدقت نKعتي .3
ً

Âñ.38نجألا ءانيملا يW عئاضبلا ليمحت نم ةعاس 24 لب ا
  

 ماظن وأ قئاثولا نم ىندألا دحلاب جارفإلل جمانرب( عيرس جارفإ جمانرب وأ لجؤم عفد جمانرب يأ يW دروتسملا ليجست مت اذإ .4

حابص 12:01 لبق ةنحشلاب ةقلعتملا تامولعملا ميدقت يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ى1ع بجي ،)لوصولا لبق ام ةعجارم
ً

 يW ا

39 .ةينوf©كلإلا تانايبلا ةهجاو f¢ع كلذب مايقلا متي نأ نKعتيو .ةنيفسلا لوصو موي
  

  .لجعملا يراجتلا جارفإلا تايلمع معد ماظن ةيدنكلا ةينوf©كلإلا تانايبلا ةهجاو ى1ع قلطي :ةظوحلم

 ةروكذملا جماf¢لا نم يأ يW لجسم دروتسملا نكي مل اذإ ادنك ىRإ لوخدلا دنع يكرمجلا نايبلا ميدقت اضيأ نكمي :ةظوحلم

  .هالعأ

  40نفسلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا

 بقعت متي . يكرمجلا طيسولا / دروتسملا نحشلا ليكو رطخي ،ا¶πم ةعاضبلا غيرفت ءدبو ءانيملا ةنيفسلا لوخد درجمبو

 اهل ةصصخ'ا دوكرابلا عبتت لالخ نم ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيهل عباتلا دودحلا لوؤسم ةطساوب اهغيرفت مت ïñلا عئاضبلا

 .نحشلا نايب تانايبب لقانلا ميدقت دنع

  41ءانيملا cd ةيكرمlqا موسرلا عفدو يÆرمlqا صيلختلا :ةثلاثلا ةلحرملا

 جذومن ةئبعت قيرط نع ةدراولا عئاضبلا نايب لامكتسا م¶®لع نKعتيف ةصاخ جمانرب يأ يW نKلجسملا Kfغ نيدروتسملل ةبسنلابو .1

  .ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه بتاكم يW وأ سوركأ ماظن ى1ع يكرمجلا نايبلا

  ةمدقملا تامولعملاو عئاضبلا لباقم يكرمجلا نايبلا جذامن يW ةمدقملا تامولعملا نم ققحتلاب مهرودب دودحلا ولوؤسم موقي مث .2

 .لقانلا نم

 ،اهداKfتسا متي ïñلا عئاضبلا عونو دروتسملا لاثتما خيرات ى1ع ءانب ةيرورض عئاضبلا ى1ع ىرجت ïñلا تاصوحفلا f¢تعتسو .3

 .ةمئاقلا ةيكرمجلا حئاولل ةلثتمم ةعاضبلا نوكت نأ نامضلو
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 تاراعشإ ماظن قيرط نع يكرمجلا طيسولا/ دروتسملا ىRإ جارفإ راعشإ لسري ،صحفلاو ققحتلل ةيضرملا جئاتنلا ى1ع ءانبو .4

  .اينوf©كلإ يكرمجلا نايبلا جذومن ميدقت مت اذإ جارفإلا

قبطنم نوكي امبسح( ةيكرمجلا موسرلا دروتسملا عفدي مث .5
ً

 نع جارفإلا نامضل )دروتسملا ھيف لجسملا ماظنلا بسحبو ا

  .عئاضبلا

 

 

 

                            

                    

                   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقنلاو ةي¶سجوللا تامدlmا :ةع∞ارلا ةلحرملا

  .ھنزاخم ىRإ عئاضبلا لقنو ةيتسجوللا لئاسملا نالعإلا ليكو / دروتسملا بتري

  ليمعلا / دروتسملا :ةسماlmا ةلحرملا

 .ليمعلا / دروتسملا لبق نم ةدروتسملا عئاضبلا مالتسا متي

1 

 لبق ام تاءارجإ

 داKfتسالا

3 

 موسرلا عفدو يكرمجلا صيلختلا

 ءانيملا يW ةيكرمجلا

2 

 ةيئاقولا Kfبادتلا

4 

 ةيتسجوللا تامدخلا

 لقنلاو
 دروتسملا/ليمعلا

5 

تاءارجإلا ةلحرم =   

Zoll 
Doua ne 

 ةpرحبلا ئ=اوملا �≤ع دا�Yتسالا ةيلمعل d≥يضوت لyش

 ةلماشلا داKfتسالا ةيلمع :3 لكشلا
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  42يÆرمlqا صيلختلا ةيلمع 7.2

  :ادنك ىRإ ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع هاندأ 4 لكشلا نKبيو 

  قئاثولا ميدقت لبق :ىRوألا ةلحرملا     

ينوf©كلإ )عئاضبلا يW مكحتلا ةقيثو( ةنحشلا نايب لاسرإ نحشلا ليكو ى1ع بجي .1
ً

 ءانيم يW ةنيفسلا ليمحت نم ةعاس 24 لبق ا

 .أشنملا

 ؛ريدصتلا / داKfتسالا باسحل يراجتلا مقرلا ى1ع لوصحلل ةيدنكلا تاداريإلا ةئيه ىRإ بلطب مدقتلا دروتسملا ى1ع بجي امك .2

  arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc1/README.html-http://www.cra يRاتلا طبارلا قيرط نع بلطلا كلذ جذومن ى1ع لوصحلا نكميو

 لالخ نم باسحلا اذه ىRإ ريدصتلا / داKfتسالا تامولعم ةفاضإ نكمي ،لعفلاب يراجت مقر دروتسملل ناك لاح يW :ةظوحلم

 يRاتلا طبارلا f¢ع ھيلإ لوصولا نكمي يذلا بلطلا جذومن ةئبعت

arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc1c/README.html-http://www.cra  

 عئاضبلل ا¶®لع لوصحلا مت دق تاداهشلا / صيخاf©لا /حيراصتلا عيمج نأ نم دكأتلا دروتسملا ى1ع بجي ،كلذ ىRإ ةفاضإلاب .3

 قبطنت دق ïñلا عئاضبلا وأ ،ةباقرلل ةعضاخلا تادراولا ةمئاق يW ةجردملا عئاضبلل وأ ، ىرخألا ةيموكحلا تارادإلا حئاول بجومب

 .ةيفيرعتلا صصحلا ا¶®لع

 ميدقت ھيلع بجيف ،ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه اهريدت ïñلا ةلجؤملا عفدلا تازايتما جمارب يW ليجستلا دروتسملا راتخا اذإ .4

  .نامضلا نKمأت عاديإ عم ليجستلا بلط جذامن

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

  :رمألا اذه لوح ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

eng.html-8-1-md/d17/d17-asfc.gc.ca/publications/dm-http://www.cbsa  

 ةدراولا عwاضبلا نايب :ةيناثلا ةلحرملا

 قئاثولاو B-3 يكرمجلا نايبلا جذومن ميدقت نKعتيف ،كيشلا قيرط نع / ادقن ةنحشلا موسر عفد طيسولا / دروتسملا راتخا اذإ .1

ينوf©كلإ وأ ،كلذل ةددح'ا ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئي¶¡ ةصاخلا ةيدودحلا بتاكملا يW امإ عئاضبلا لوصو دعب ةمعادلا
ً

 f¢ع ا

  .)CUSDEC( يكرمجلا نايبلا / ينوf©كلإلا تانايبلا لدابت ماظن

 نيدروتسملا ى1ع قبطي ïñلا( )PARS(لوصولا لبق ةعجارملا ماظن لثم لجؤملا عفدلا تازايتما جمارب يW الجسم دروتسملا ناك اذإ .2

 قئاثولا نم ىندألا دحلا لباقم جارفإلا جمانرب وأ )ميلس لاثتما لجس م¶„دلو عئاضبلا نم ةKfبك تايمك نودروتسي نيذلا

)RMD(، عئاضبلا لوصو نم لقألا ى1ع ةدحاو ةعاس لبق ةيكرمجلا قئاثولا ميدقت ي∑بنيف.  

 ةهجاو بيكرت تابلطتم يW ءاطخأ يأ نع ثحبلل اينوf©كلإ ةمدقملا ةيكرمجلا تانايبلا ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه صحفتو .3

 هذه حالصإب كلذ دعب موقي يذلا طيسولا / دروتسملا ىRإ ىرخأ ةرم جارفإلا تانايب لاسرإب موقت مث ،ةينوf©كلإلا تانايبلا

 .يكرمجلا جارفإلا تانايب لاسرإ ةداعإو ءاطخألا

 ماظن نع ةرابع سوركأ نأ امبو .ةينوf©كلإلا تانايبلا ةهجاو ى1ع يكرمجلا جارفإلا تانايب ةجلاعمب سوركأ ةصنم موقت مث .4

 ةرازوو ىرخألا ةيموكحلا تارادإلا نم حيرصت بلطتت ïñلا عئاضبلل ةبولطملا تاقفاوملا عيمج نإف ،يكرمجلا صيلختلل دحاو

 مادختساب سوركأ ةصنم يW كلذب راطخإلا بجي ،كلذ عمو .ةلصفنم تابلط ىRإ جاتحت ال ،ةيلودلا ةراجتلاو ةيجراخلا نوؤشلا

  .ةدحاولا ةذفانلا وذ لماكتملا داKfتسالا نايب

 
42
   تاداريإلا ةئيهو ادنك كرامج 
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 جارفإلاب ةيصوتلا" ةلاح نأشب ثيدحت رفوتي ،PARS لوصولا لبق ةعجارملا ماظن يW نKلجسملا نيدروتسملل ةبسنلاب :ةظوحلم

  .يئا¶πلا "جارفإلا" رادصإ لبق جارفإلا تاراعشإ ماظن يW "يكرمجلا

 عفدلا مت اذإ( امقر 14 نم نوكم ديرف ةلماعم مقر ديدحت قيرط نع ةنحش لك ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه فرعتو :ةظوحلم

 اذه ةلماعملا مقر ركذي نأ بجيو )عفدلا ليجأت مت اذإ( ماقرأ 5 نم نوكم نامضلا باسح مقر وأ )عئاضبلا لوصو دنع لماكلاب

Wةبساح'او جارفإلا قئاثو عيمج ى1ع دوكراب لكش ي.  

 تابلطتم ةقيثو يW لصفملا وحنلا ى1ع ،سوركأ ماظنل حيحصلا مادختسالاب ةقلعتملا تامولعملا ى1ع لوصحلا نكمي :ةظوحلم

 :هاندأ حضوملا طبارلا f¢ع ،ةينوf©كلإلا ليمعلا ةراجت

eng.html-asfc.gc.ca/eservices/eccrd-http://www.cbsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 قئاثولا ةعجارم :ةثلاثلا ةلحرملا

  يكرمجلا صیلختلا ةیلمعل يحیضوت لكش

 تاءارجإلا ةلحرم = 

$ 

 ةدروتسملا عئاضبلا صحف

1 2 

 ةدراولا عئاضبلا نايب قئاثولا ميدقت لبق

3 

 قئاثولا ةعجارم

4 

  موسرلا عفد

5 6 

  عئاضبلا نع جارفإلا

 ادنك cd يÆرمlqا صيلختلا ةيلمع :4 لyشلا
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 هرودب موقي يذلاو ،ةيدنكلا ةيدودحلا تامدخلا ةئيه لوؤسم ةطساوب يكرمجلا نايبلا بلط يW ةمدقملا تامولعملا ةعجارم متت .1

 نع جارفإب Ô≥ñويو ،ةمدقملا تامولعملا نم لباقملا ققحتلاو ليلحتلا ىRإ ادانتسا سوركأ ماظن يW هرارق نيودتب كلذ دعب

  .تاصوحفلا نم ديزم ىRإ اهعاضخإ وأ اهضفر وأ عئاضبلا

  .دروتسملا ھيف لجسملا جمانf¢لا بسحب عئاضبلا نع حجانلا جارفإلاب ةصاخلا قئاثولا تابلطتم فلتختو :ةظوحلم

راطخإ طيسولا / دروتسملا ملتسي .2
ً

 .جارفإلا تاراعشإ ماظن لالخ نم رارقلا اذ¶¡ ا

  .ةلحرملا هذه يW ةقبطملا بئارضلاو موسرلا عيمج باستحا اضيأ متي ،كلذ ى1ع ةوالعو .3

  ةدروتسملا عwاضبلا صحف :ةع∞ارلا ةلحرملا

 وأ ىرخألا ةيموكحلا تارادإلا حئاول عم º≤÷امتي امب ةتقؤملا نزاخ'ا ىRإ ،ايدام اهرابتخا وأ اهصحف مزلي ïñلا عئاضبلا لقن متي .1

 . ،ادنك يW كرامجلا نوناق

 نيزختلل ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه لبق نم ھصخرمو ةصاخ ةيكلم ةكولمم نيزخت قفارم ي¥ ةتقؤملا نزاخ'ا :ةظوحلم

   .اهل يكرمجلا صيلختلا رجي مل ïñلا ةدروتسملا عئاضبلل تقؤملا

 عئاضبلا نع جارفإلا كلذ دعب نكمي ،ضرم وحن ى1ع عئاضبلا صحف نم ءا¶•نالا دنع .صحفلا فيلاكت عيمج دروتسملا لمحتيو .2

  .طيسولا / دروتسملا ىRإ

 

  ةيكرمlqا موسرلا دادس :ةسماlmا ةلحرملا

1. Wقئاثو نأ نم دكأتلا دعب عئاضبلا نع جارفإلا متي ،كيشب / ادقن ةعاضبلا موسر عفدب طيسولا / دروتسملا مايق ةلاح ي 

 طبترملا عفدلا لجس ثيدحت متيو .لماكلاب اهدادس مت دق بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا عيمج نأو ةميلس ةيبساح'ا ةمزحلا

́ Kمرت نايب ءاشنإب كلذ دعب هرودب موقي يذلا ،ينوf©كلإلا ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه ماظن ى1ع ةنحشلا تالماعم مقرب

  .عئاضبلل لاصيإ ةباثمب لمعي لصفم

 نع جارفإلا نامض قئاثولا نم ىندألا دحلاب جارفإلا ماظنو لوصولا لبق ام ةعجارم جمارب يW نKلجسملا نيدروتسملل نكميو .2

 ةيبساح'ا قئاثولا ةمزح ميدقت متي .ةينعملا تانحشلاب ةطبترملا قئاثولا نم ىندألا دحلا نم حجانلا ققحتلا دعب عئاضبلا

 رخأتملا ميدقتلا ى1ع تامارغ قبطت( عئاضبلا نع جارفإلا نم لمع مايأ 5 نوضغ يW ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه ىRإ ةلمتكملا

 ةيدودحلا تامدخلا ةئيه موقتو ،جماf¢لا هذه يW اهليجست دنع ةعاضبلا لباقم ةتقؤم / ةيرهش تاعفد دادس نكمي .)قئاثولل

  .طيسولا / دروتسملا باسح فشك ،K84 جذومنلا يW طيسولا / دروتسملا ىRإ قحتسملا غلبملاب ةيرهش تافوشك رادصإب

 

 عwاضبلا نع جارفإلا :ةسداسلا ةلحرملا

  .كرامجلا ةقطنم نم عئاضبلا مالتسا دروتسملا عيطتسيو ،ةنحشلاب ةطبترملا صيلختلا تامولعمب ماظنلا ثيدحت متي .1

 

 43ةلماشلا دا�Yتسالا تاءارجإ ةفلyتو راظتنالا تقو 7.3

قفو
ً

 ى¬ري :هاندأ 11 لودج يW دراولا وحنلا ى1ع ي¥ ةيسايقلا عئاضبلا تانحشل داKfتسالا ةفلكتو ةقرغتسملا ةدملا نإف ،يRودلا كنبلل ا

 ةفلكتلاو تقولا نوكي دقو ،يرحبلا ءانيملا سيلو يf¢لا يدودحلا ءانيملل انوكي امبر ،هاندأ نيدراولا ةفلكتلاو تقولا نأ ةظحالم

  .ةقد f√كأ تامولعم ى1ع لوصحلل كب صاخلا نحشلا ليكو ةعجارم ى¬ري ،اذل .ى1عأ ةيرحبلا ئناوملل ةبسنلاب

 
43
  2017 لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت 
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 ةلماشلا دا�Yتسالا تاءارجإ ةفلyتو راظتنالا تقو :11لودج

 مقرلا

 لسلسملا
 دا�Yتسالا ءارجإ

 راظتنالا تقو

 )تاعاس(

 ةفلyتلا

 )يدوعس لاpر(

 611.00 1.0 قئاثولا دادعإ 1

 645.00 2.0 تاصوحفلاو يكرمجلا صيلختلا 2

 1256.00 3 :يRامجإلا

 

  ةيس/ئرلا دا�Yتسالا قئاثو .8

 ةيس/ئرلا دا�Yتسالا قئاثول زجوم لودج 8.1

  44ةيمازلإ قئاثو 8.1.1

 .ادنك ىRإ عئاضبلا داKfتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو عبرأ ةمث

 ادنك - ةيمازلإلا دا�Yتسالا قئاثو :12 لودج

 ةقيثولا .م
 لوص'lا متي

 نم ا∑∂لع

 ا8ميدقت متي

 -_إ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 نحشلا ةصيلوب

 / يوجلا

 نحشلا ةصيلوب

 ةيلصألا

 ةكرش

 نحشلا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

دصملا  ةيراجت ةروتاف 2
ّ
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا رِ

3 
 مكحتلا ةقيثو

Wعئاضبلا ي  

 ةكرش

 نحشلا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

4 
 دوك جذومن

 B3 كرامجلا

 /ردصملا

 طيسولا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 :ةظحالم

 - 6 ،ةرمعم ةيكال¶•سا علس -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا  - 2 ،ءانبلا داوم  - 1

 تاجوسنملا - 9 ,ةيودألا  -8 ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينوf©كلإلاو ةليقثلا تادعملا

 

  

 
44
   ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه 
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  ةيفاضإ قئاثو 8.1.2

ةداع
ً

  :هاندأ ةدراو اهليصافتو ،يكرمجلا صيلختلل ةيفاضإلا تادنتسملا نم ددع بلط متي ام 

 ادنك - ةيفاضإلا دا�Yتسالا قئاثو :13 لودج

 ةقيثولا .م
 ا¶®لع لوصحلا متي

 نم

 اهميدقت متي

 ىRإ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 ةصخر / حيرصت

 ام حيرصت /داKfتسالا

  داKfتسالا لبق

 تارازولا نم ديدعلا

 ،ادنك يW ةلصلا تاذ

 نوؤشلا ةرازوو

 ةيمنتو ةيجراخلا

  ةراجتلا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 يìارزلا رجحلا ةداهش 2
 دلب يW ةدمتعملا ةئيهلا

 أشنملا
       ü   كرامجلا

  ةيحصلا ةداهشلا 3
 دلب يW ةدمتعملا ةئيهلا

 أشنملا
       ü ü  كرامجلا

  ةقباطم ةداهش 4
 دلب يW ةدمتعملا ةئيهلا

  أشنملا
    ü ü  ü ü   كرامجلا

 ليلحتلا ةداهش 5
 دلب يW ةدمتعملا ةئيهلا

  أشنملا
  ü ü  ü   ü  كرامجلا

 أشنملا ةداهش 6
 دلب يW ةدمتعملا ةئيهلا

 أشنملا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 :ةظحالم

 تادعملا - 6 ،ةرمعم ةيكال¶•سا علس -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8 ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينوf©كلإلاو ةليقثلا

 

  قئاثولا نع ةماع ة'& 8.2

  45ن'†لا ةصيلوب 8.2.1

 :ي¥ ةيلودلا ةراجتلا زكرم اهفرع امك نحشلا ةصيلوب نإ 

 .لقنلا دقع ى1ع ليلد ةباثمب نوكتو ،ةنحشلا ملتسا دق ھنأب عئاضبلا لقان ھف رقي ،لاصيإ •

  

 
45
  يملاعلا ةراجتلا زكرم 
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 عيمج ءارجإ دعب نحشلا ةصيلوب يW روكذملا "رمأل" دنب بسح عئاضبلا ميلست متي ثيح ،ليوحتلل ةلباق ةيكلم ةقيثو •

 .بلطلا يW ةدراولا تاقداصملا

 

 ةpرحب ن'∏ ةصيلوب جذومن :5 لyشلا

 46ةpراجت ةروتاف 8.2.2

تو .يf©شملل عئابلا ا¶®طعي ïñلاو ،ةاf©شملا ةعاضبلا ةروتاف ي¥ ةيراجتلا ةروتافلا
ُ

بلاغ Kfتاوفلا هذه مدختس
ً

 ،ةيجراخلا ةراجتلا يW ا

 .ةيكرمجلا موسرلا ريدقتل اهمييقت يرجي امدنع ةعاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحتب تاموكحلل حمست ا¶œأل كلذو

 

 ةpراجت ةروتاف جذومن :6 لyشلا

 47عwاضبلا cd مكحتلا ةقيثو 8.2.3

 ىدل ھنم ةخسن عاديإب اهرودب موقت ïñلا نحشلا ةكرش نم ينوf©كلإلا ةنحشلا نايب /عئاضبلا يW مكحتلا ةقيثو ى1ع لوصحلا متي 

 يW مكحتلا ةقيثو ةداع ةئبعتو .ادنك يW عئاضبلا لوصو دنع دروتسملا ىRإ ىرخأ ةخسن لسرتو ،ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه

  ،عئاضبلا

  ةيلاتلا تامولعملا ةقيثولا نمضتتو .ةيلارديفلا ةئيهلا هرفوت يذلا ،A8A جذومن يW ،ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه بلط قفو

 :ةنحشلاب ةقلعتملا

  طيسولا /دروتسملا ةلماعم مقر •

 نحشلا ناونع •

 ميلستلا ناونع •

 يكرمجلا صيلختلا عقوم •

 
46
 سكيمارأ 

47
   دودحلا f¢ع دهعم 
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 ةنحشلا نزو •

 ةيوه ديدحتب ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيهل حمسي ديرف دوكراب مقر وهو ،عئاضبلا يW مكحتلا مقرب عئاضبلا يW مكحتلا ةقيثو طبترتو

  .يئا¶πلا ديكأتلا دنعو ا¶πع جارفإلا دنع ةيلعفلا ةنحشلاو نحشلا ةكرش

 

 عwاضبلا cd مكحتلا ةقيثو جذومن :7لyشلا

 B348 كرامlqا دوك جذومن 8.2.4

 باسح ضرغل ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه ىRإ دروتسملا ھمدقي يذلا داKfتسالا نايبل جذومن نع ةرابع وه B3 كرامجلا دوك جذومن

  .ةقبطملا بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا

 

 

 B3 كرامlqا دوك جذومن :8لyشلا

 دا�Yتسالا لبق ام حpرصت /دا�Yتسالا ةصخر / حpرصت 8.2.5

 ةعضاخلا علسلا داKfتساب نوموقي نيذلا نيدروتسملا ةطساوب داKfتسالا لبق ام صيخرت / داKfتسالا صيخرت ى1ع لوصحلا متيو

 :حيراصتلا هذه مدقت ةصتخ'ا تاطلسلاو اهداKfتسا لبق حيرصت ى1ع لوصحلا بلطتت ïñلا علسلا ضعب ي1ي اميفو .ادنك ىRإ ةباقرلل

  ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا ؛ةراجتلا ةيمنتو ةيجراlmا نوؤشلا ةرازو ةيذغألا تاجتنم

  ةيدنكلا ةحصلا ةئيه :ةيئاودلا تارضحتسملا

 
48
  ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه 
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  çdارزلا رlãqا ةدا8ش 8.2.6

 دلب يW تاتابنلا ةيامح ةمظنم ىRإ ريدصتلا دلب يW تاتابنلا ةيامح ةمظنم نع ردصت ةقيثو نع ةرابع ي¥ يìارزلا رجحلا ةداهش 

 f¢تعتو ةبسانملا تاءارجإلل اقفو اهصحف مت دق ةداهشلا يW ةلومشملا ةيتابنلا تاجتنملا وأ تاتابنلا نأ ةقيثولا هذه دهشتو .داKfتسالا

يلاح ا¶¡ لومعملا يìارزلا رجحلا حئاولل ةقباطم f¢تعت ا¶œأو ،ىرخألا ةراضلا تافآلا نم ايلمع ةيلاخو يÒصلا رجحلا تافآ نم ةيلاخ
ً

 يW ا

 49.دروتسملا دلبلا

  يìارزلا رجحلا ةداهشل جذومن ي1ي اميفو 

 

 çdارزلا رlãqا ةدا8ش جذومن :9لyشلا

  ةي'äلا ةدا8شلا 8.2.7

 ى1ع ردصملا لصحيو .ةرطيسلا تحت ةيلودلا ةراجتلا ى1ع ظافحلاو م¶•مالسو سانلا ةحص ةيامح وه ةحصلا ةداهش نم ضرغلا نإ

 كلذ ىRإ امو ،تارميلوبلاو ،ةيئايميكلا داوملاو ،ةيذغألا لثم تاجتنم نأشب ةعنصملا ةلودلا يW ةصتخ'ا تاطلسلا نم ةداهشلا هذه

50. 

  :هاندأ 10 لكشلا يW ةيراجتلا ضارغألل ةمدختسملا ةحصلا ةداهشلا جذومن ي1ي اميفو 

 

 ةي'äلا ةدا8شلا جذومن :10 لyشلا
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  ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا 

50
   روتيشيجون لابولج 
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  ةقباطم ةدا8ش 8.2.8

 وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا Kfياعملا عمو ةلصلا تاذ ةينفلا حئاوللا عم قفاوتت اهريدصت يرجي ïñلا عئاضبلا نأ ةقباطملا ةداهش نKبت 

داKfتسالا دلب يW ا¶¡ لومعملا ةيلودلا
  .SAC نم ةدمتعملا رابتخالا تالاكوو تاf¢تخ'ا نع ةقباطملا ةداهش ردصتو .51

  :هاندأ 11 لكشلا يW ةقباطملا ةداهش جذومن ي1ي اميفو 

 

 ةقباطملا ةدا8ش جذومن :11 لyشلا

 

  52ليلحتلا ةدا8ش 8.2.9

 ةعيبط تاذ ساسألا يW نوكت ïñلاو ،ةنيعم ةينطو ةيميظنت Kfياعم يWوتست ةردصملا عئاضبلا نأ تبثت ةقيثو ي¥ ليلحتلا ةداهش 

 أشنملا دلب يW ةدمتعم تاf¢تخم اهردصت ليلحت ةداهش يأ لبقتو .كلذ ىRإ امو ةضومحلاو ةبوطرلاو بيكf©لا لثم ،ةيئايميكو ةيئا́يKف

  .ادنك يW ةلصلا تاذ ةصتخ'ا تاطلسلا لبق نم

  :هاندأ 12 لكشلا يW ةقباطملا ةداهش جذومن ي1ي اميفو 

 

 ليلحتلا ةدا8ش جذومن :12 لyشلا

  

 
  كتf©نا 51
52
  روتيشيجون لابولج 
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  أشjملا ةدا8ش 8.2.10

قفو )CoO( أشنملا ةداهش
ً

 اهعينصتو اهجاتنإو ا¶®لع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأب دهشت ةقيثو ي¥ ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل ا

53.نKعم دلب يW لماكلاب ا́هKهجتو
 :ةيدوعسلا يW ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نع رداص أشنملا ةداهشل جذومن 13 لكشلا يW ي1ي اميفو 

 

 أشjملا ةدا8ش جذومن :13 لyشلا

 دا�Yتسالا ةيلمع cd ةطرخنملا ةيس/ئرلا ةيموك'lا تائي8لا .9

  تاجتنملا عاونأ عيمج دا�Yتسا cd ةطرخنملا ةيس/ئرلا ةيموك'lا تائي8لا 9.1

 صخلم ةمثو .دروتسملا جتنملا عون نع رظنلا ضغب ،ادنك يW داKfتسالا ةيلمع يW طرخنت ةيموكحلا تائيهلا وأ تانايكلا نم ددع كانه

 :14 لودجلا يW ةينوf©كلإلا اهعقاومو داKfتسالا ةيلمع يW اهراودأ بناج ىRإ تائيهلا وأ تانايكلا هذهل

 دا�Yتسالا cd ةطرخنملا ةيس/ئرلا ةيموك'lا تائي8لا :14لودج

 ي=و�Äكلإلا عقوملا رودلا ةيس/ئرلا ةيموك'lا تائي8لا

 ةيدنكلا تاداريإلا ةئيه

 لكايهلاب ةقلعتملا تاعيرشتلا ةرادإ نع ةلوؤسم •

  .ادنك يW ةيبيرضلا

 تاداريإلا ةئيهل بلط ميدقت نيدروتسملا ى1ع نKعتي •

 باسحو يراجت مقر ى1ع لوصحلا لجأ نم ةيدنكلا

 ريدصتلاو داKfتسالل

-http://www.cra

eng.html-arc.gc.ca/menu 

  ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه
 عئاضبلا ةكرح ليهستو ميظنتو ةبقارم نع ةلوؤسم •

 ادنك يW ةيكرمجلا ةقطنملا f¢ع صاخشألاو

-http://www.cbsa

eng.html-asfc.gc.ca/menu 

  يدنكلا Kfياعملا سلجم
 ادنك يW ةيفاكو ةلاعف Kfياعم عضو نع لوؤسم •

  ةقباطملا مييقت تائيه دامتعاو ةبقارم نع لوؤسم •
https://www.scc.ca/ 

 ةمينتو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

  ةيدنكلا ةراجتلا

 ةراجتلاب ةينعملا حئاوللاو تاسايسلا عضو نع ةلوؤسم •

 صصحلا قيبطت ى1ع فرشتو ا¶•يمنتو ةيجراخلا

  .ةيفيرعتلا

http://www.international.gc.c

a/international/index.aspx?la

ng=eng 
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  ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 



 

 

38 

  تاجتنملا نم ةددحم عاونأ دا�Yتسا cd ةطرخنملا ةيس/ئرلا ةيموك'lا تائي8لا 9.2

 ةمثو .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون بسحب ،ادنك يW داKfتسالا ةيلمع يW ةطرخنملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تانايكلا نم ددع كانه

 ،تائيهلاو تانايكلا كلت اهمدخت ïñلا تاجتنملا /تاعانصلا عاونأ لثم ،تامولعم بناج ىRإ ةيسيئر تائيه وأ تانايك لمشت ةمئاق

 :هاندأ 15 لودجلا يW ،ا¶πم لكب صاخلا ينوf©كلإلا عقوملاو داKfتسالا ةيلمع يW اهرودو

 ةددحم تاعانصب ةلصلا يذ دا�Yتسالا cd ةطرخنملا ةيس/ئرلا ةيموك'lا تائي8لا :15لودج

 ةئي8لا

 ةيموك'lا

 /جتنملا

 ةعانصلا
 ي=و�Äكلإلا عقوملا رودلا /ةفيظولا

 ةئيهلا

 ةيدنكلا

 صحفل

 ةيذغألا

 ةيئاذغلا تاجتنملا

 ةيذغألا Kfياعمو داKfتسا ى1ع فارشإلا نع ةلوؤسم •

 تاذ تاجتنملاو ادنك يW تاناويحلاو تاتابنلاو

 ي1ح'ا كال¶•سالل قوسلا لخدت ïñلا ةلصلا

http://www.inspection.gc.ca/a

-cfia/organizational-the-bout

-and-information/vision

mission/relationship/eng/1319

480989283/1319481252700  

 ةئيه

 ةحصلا

  ةيدنكلا

 ،ةيئاذغلا تاجتنملا

 ،ةيئاودلا تاجتنملاو

 ،ةيبطلا ةزهجألاو

 ةيكال¶•سالا علسلاو

 ةيئاذغلا تاجتنملل Kfياعم عضو نع ةلوؤسم •

 ةيكال¶•سالا علسلاو ةيئاودلا تارضحتسملاو

 ةيبطلا ةزهجألا ليجستو ادنك يW ةيبطلا ةزهجألاو

 ةيئاودلا تارضحتسملل يئاود فيرعت مقر رادصإو

-sc.gc.ca/index-http://www.hc

eng.php 

  ا8قبطت ¿øلا دامتعالا تاءارجæو �Yياعملاب ةينعملا ةيس/ئرلا تائي8لا .10

قفو �Yياعملاب ةينعملا تائي8لا 10.1
ً

 ةعانصلل ا

ملا لبق نم ةردصملا عئاضبلا دامتعا متي
ُ

دص
ّ

 ةيمنت ةئيه ا¶æددح ïñلا ةعستلا ةيسيئرلا تاعانصلا نمض فنصت ïñلاو نKيدوعسلا نير

 .ةيلاتلا تائيهلا نم f√كأ وأ ةدحاو ةطساوب ةيدوعسلا تارداصلا

  ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا .1

  ةيدنكلا ةحصلا ةئيه .2

 ا¶πم دامتعا ى1ع لوصحلل نيدروملا جاتحي ïñلا Kfياعملاب ةينعملا تائيهلاو تاعانصلا 16 لودجلا يW ةدراولا ةفوفصملا نKبت

 

 

 

. 
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  ةددعتملا تاعانصلل �Yياعملاب ةينعملا تائي8لا :16لودج

 ي=و�Äكلالا عقوملا طبار 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةئي8لا .م

1 
 ةيدنكلا ةئيهلا

 ةيذغألا صحفل
  ü       

http://www.inspection.gc.ca/eng/1297

964599443/1297965645317 

2 
 ةحصلا ةئيه

 ةيدنكلا
 ü ü     ü  

-https://www.canada.ca/en/health

canada.html 

 6 ،ةرمعم ةيكال¶•سا علس -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا - 2 ،ءانبلا داوم - 1 :ةظوحلم

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8 ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينوf©كلإلاو ةليقثلا تادعملا -

 

  54ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئي8لا 10.2

 حئاوللا ذيفنتب ةئيهلا علطضتو ،ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا نوناق بجومب 1997 ماع يW ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا تسسأت

 هذه لبق نم ي1ح'ا كال¶•سالل يدنكلا قوسلا لخدت ïñلا ةيئاذغلا تاجتنملاو ةيذغألا دامتعا بجيو .ءاودلاو ءاذغلا نوناق بجومب

  ةئيه اهعضت ïñلا ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو ،ةيئاذغلا ةدوجلاو ،ةيذغألا ةمالس Kfياعم ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا قبطتو .ةئيهلا

  .ةيدنكلا ةحصلا

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا لوح ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317  

 55 ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئي8لا ىدل دا�Yتسالاو يÆرمlqا صيلختلا ةيلمع 10.2.1

  دا�Yتسالا لبق ام تاءارجإ :-_وألا ةلحرملا

 حيراصتلا تابلطتمب قلعتي اميف ةبسانملاو ةقيقدلا تامولعملا ةفرعمل ىRألا داKfتسالا عجرم ماظن يW ليجستلاب دروتسملا حصني .1

ضيأ طيسولا / دروتسملا ماظنلا دعاسي فوسو .ادنك ىRإ ةيئاذغلا تاجتنملا نم ةفلتخم تائف داKfتساب ةطبترملا صيخf©لاو
ً

 يW ا

 ةرايز ى¬ري .ةينوf©كلإلا تانايبلا ةهجاوب ةصاخلا يكرمجلا جارفإلا ةلاسر يW اهركذ نKعتي ïñلا ةيفاضإلا تانايبلا داوكأ ديدحت

  :رمألا كلذ نأشب هاندأ طبارلا

eng.aspx-sari.inspection.gc.ca/AIRS_External/english/decisions-http://airs )طبترملا قسنملا ماظنلا زمر لاخدإ ى¬ري 

 .)ءدبلل ةيئاذغلا تاجتنملاب

 ةمئاق يW نKبملا وحنلا ى1ع ،داKfتسالا دويقل )ا¶æاجتنمو Kfعشلا /حمقلاو لجعلاو رقبلا محل لثم( ةيعارزلا تاجتنملا ضعب عضخت .2

  .داKfتسالا دويقل ةعضاخلا عئاضبلل ةلماك ةمئاق ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز ى¬ريو .داKfتسالا دويق

controles/prod/agri/index.aspx?lang=eng-http://www.international.gc.ca/controls  

 ةرايز ى¬ري .ةراجتلا ةيمنتو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو نم ادنك ىRإ عئاضبلا هذه داKfتسال داKfتسا حيراصت ى1ع لوصحلا بجيو

 :ةلصلا وذ بلطلا جذومن ىRإ لوصوللو رمألا اذه لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا

licences.aspx?lang=eng-a_propos/impor/permits-controles/about-http://www.international.gc.ca/controls 

 
54
  ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا 
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 ةنحشلاب ةطبترملا قئاثولاو ةمزاللا ةدوجلاو ةيحصلا تاداهشلا ى1ع ھلوصح نم دكأتي نأ يدوعسلا ردصملا ى1ع نKعتي .3

 :رمألا اذه نع تامولعملا نم ديزم ى1ع عالطالل هاندأ طبارلا ةرايز ى¬ري .ةدوصقملا

 -food-importers/importing-http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial

products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6  

 جارختسا ةنيعم تانحش بلطتت دق ،يRآلا داKfتسالا عجرم ماظن هددحي ام بسحب ،ةفلتخ'ا داKfتسالا تابلطتم ى1ع ادامتعا .4

 ةئيهلا فارشإ تحت لمعي يذلا حيراصتلا ةرادإ زكرم مدقيو ؛ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا نم حيراصتلا / داKfتسالا صيخارت

 ديزم ى1ع عالطالل هاندأ طبارلا ةرايز ى¬ري .ةلصلا تاذ ريدصتلاو داKfتسالا تانوذأب ةقلعتملا تامدخلا ،ةيذغألا صحفل ةيدنكلا

 :رمألا اذه نأشب تامولعملا نم

-and-registration-rmittingpe-approvals/licensing-and-licences-cfia/permits-the-http://www.inspection.gc.ca/about

-licences-cfia/permits-the-http://www.inspection.gc.ca/about/eng/1395348583779/1395348638922-ministerial

eng/1395348583779/1395348638922/-ministerial-and-registration-permitting-approvals/licensing-and   

-publications/forms-and-cfia/forms-the-http://www.inspection.gc.ca/about

-and-cfia/forms-the-http://www.inspection.gc.ca/aboutcatalogue/eng/1328823628115/1328823702784

catalogue/eng/1328823628115/1328823702784-publications/forms   

1 

  داKfتسالا لبق ام تابيترت

2 

 داKfتسالا ماظن لالخ نم داKfتسالا نايب ميدقت

 f¢ع ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلل عباتلا يRآلا

 ةينوf©كلإلا تانايبلا ةهجاو

 ءارجإل ا¶πم تانيع ذخأو ةيذغألا صحف

 ي1معملا ليلحتلا

3 

4 

  دروتسملا ىRإ عئاضبلا نع جارفإلا

 ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا ىدل داKfتسالاو يكرمجلا صيلختلا ةيلمعل حرش

 ةلحرم =

 تاءارجإلا

 

 ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئي8لا ىدل دا�Yتسالاو يÆرمlqا صيلختلا ةيلمع :14لyشلا
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 تانايبلا ة8جاو �≤ع :ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئي8لل ع∞اتلا d_آلا دا�Yتسالا ماظن لالخ نم دا�Yتسالا نايب ميدقت :ةيناثلا ةلحرملا

 56ةينو�Äكلإلا

 ةهجاو قيرط نع )يRآلا داKfتسالا عجرم ماظن هددحي ام بسحب( نحشلل جارفإلا ةلماعم دادعإب طيسولا / دروتسملا موقي .1

 تارادإلا ةمدخ رايخ تحت عقت ïñلا ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا رايتخاب موقي مث سوركأ ةصنمو ةينوf©كلإلا تانايبلا

 سكافلاب )صيخاf©لا, ،هالعأ ةروكذملا حيراصتلا( ةلصلا تاذ ةمعادلا قئاثولا لاسرإ متي ،ھسفن تقولا يWو .ىرخألا ةيموكحلا

 .بلطلا ةلماعم مقر كلذ عم صتخ'ا ñ◊طولا داKfتسالا تامدخ زكرم ىRإ

 ماظن ىRإ تامولعملا هذه لقنب كلذ دعب موقت ïñلاو سوركأ ةصنم ةطساوب ةدراولا جارفإلا تالماعم ةجلاعمو مالتسا متي .2

 ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا Ù≤≥نت ،عئاضبلا تافصاوم ساسأ ى1عو .ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلاب صاخلا يRآلا داKfتسالا

 ءانب ،جارفإلا / ضفرلا / ةيئا¶πلا ةقفاوملا لسري مث ةيصوتلا هذه ةساردب ñ◊طولا داKfتسالا تامدخ زكرم موقي مث ،ةيلآ ةيصوت

  .ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلاب صاخلا يRآلا داKfتسالا ماظن f¢ع سوركأ ىRإ ةلسرملا صحفلا ةلاسر ى1ع

 قيرط نع طيسولا / دروتسملا كلذكو ،ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه ىدل صتخ'ا لوؤسملا ىRإ كلذ دعب رارقلا اذه لقني مث .3

  .سوركأ ةصنم

 تامدخ زكارم ىRإ كلذ ىRإ امو ،قئاثولاو ،ةينوf©كلإلا تانايبلا ةهجاو مادختساب ةقلعتم تاراسفتسا يأ ھيجوت نKعتي :ةظوحلم

  :تامولعملا نم ديزم ى1ع عالطالل هاندأ طبارلا ةرايز ى¬ري .ةينطولا داKfتسالا

importers/nisc/eng/1364059150360/1364059265637-ection.gc.ca/food/imports/commercialhttp://www.insp  

 d,معملا ليلحتلا ءارجإل ا∑ƒم تانيع ذخأو ةيذغألا صحف :ةثلاثلا ةلحرملا

 دودحلا تامدخ ةئيه يRوؤسم لبق نم ةيئاوشع شيتفتو صحف تايلمعل ادنك ىRإ ةمداقلا ةيئاذغلا تانحشلا عيمج عضخت .1

  .نابسحلا يW ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا اهددح ïñلا حئاوللاو دعاوقلا نوذخأي نيذلا ةيدنكلا

 سوركأ ةصنم قيرط نع يداملا صحفلا تابلطتمب قلعتت ،هالعأ ركذ امك ،تاثيدحت يأ ى1ع ءاطسولا / نودروتسملا لصحيو .2

 موحللا لثم فلتلل ةلباق داوم داKfتسا دنع ،لاثملا ليبس ى1عف .كلذب ةصاخلا تابيتf©لا ذاختا نع ةيلوؤسملا نولمحتيو

 يW عئاضبلا نيزخت تابيترت ذاختا طيسولا / دروتسملا ى1ع نKعتي ،تانيعلا ذخأو يداملا صحفلل عضخت ïñلا موحللا تاجتنمو

 ةطساوب امإ ضرم وحن ى1ع صحفلا زاجنإ متي نأ ىRإ ،ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا نم ةدمتعملا درابلا نيزختلا عدوتسم

 .ام¶®لك وأ ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا وأ ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه يRوؤسم

 

  دروتسملا -_إ عwاضبلا نع جارفإلا :ةع∞ارلا ةلحرملا

 ا¶πع جارفإلل كلذ دعب ةزهاج ةنحشلا نوكت ،ةيلمعملا ليلاحتلا / و قئاثولا نم ققحتلاو Í≥ñرملا يداملا صحفلا نم ءا¶•نالا دنع .1

 .ةيدنكلا دودحلا تامدخ ةئيه عم عفدلا ى1ع قافتالا دعب ،دروتسملا ىRإ

 

10.3 ûلا ةئيä'57ةيدنكلا ة  

 قوسلا لخدي جتنم يأل Kfياعم عضوو ميظنت يRاتلابو ،نKيدنكلا نKكل¶•سملا ةحص ةيامح ةيلوؤسم ةيدنكلا ةحصلا ةمظنم ىRوتتو

 يW حرطلا لبق ةقبسم ةقفاوم ى1ع ادنك ىRإ ةدروتسملا ةيئاودلا تاجتنملا عيمج لصحت نأ بجي .ةمالسلاو ةحصلاب طبتريو ةيلح'ا

 .يدنكلا قوسلا لخاد ةيرحب لوادتلاب اهل حامسلا لبق ةيدنكلا ةحصلا ةئيه نم قوسلا

 
56
  ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلاب ةصاخلا نKكf©شملا تامولعم ةقيثو  

57
  ادنكب ةحصلا ةئيه 
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يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

  .ةيدنكلا ةحصلا ةئيه لوح ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

canada.html-https://www.canada.ca/en/health 

 58ادنك cd ةيبطلا تاجتنملل ءاودلل يفpرعتلا مقرلاو دامتعالا -,ع لوص'lا ةيلمع 10.3.1

 ةحصلا ةئيهل عباتلا ةيذغألاو ةيحصلا تاجتنملا مسق نم ادنك يW ةعابملا وأ ةدروتسملا ةيبطلا تاجتنملا عيمج صخرت نأ نKعتي

  :ادنك ىRإ ةيبطلا تاجتنملا داKfتسا ةيلمعل حرش ي1ي اميفو .ةيدنكلا

  59ادنك cd قpوس≈ صيخرت بحاص / ليكو نYيع≈ :-_وألا ةلحرملا

 ةيلاعفو ةدوجو ةمالس نع الوؤسم نوكيل دروتسم / ليكوك ايلحم ةلجسم ةيدنك ةكرش نKيعت يدوعسلا ردصملا / عناصلا ى1ع بجي

 ةسسؤملا ةصخر يÂñ Wنجألا عينصتلا عقوم جردي نأ بجيو .عقوم ةصخر / ةسسؤم ةصخر دروتسملا كلتمي نأ بجيو .ادنك يW جتنملا

  .دروتسملاب ةصاخلا

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

  :ا¶æاءارجإو ةسسؤملا ةصخر جذامن لوح ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

-enforcement/establishment-products/compliance-health-canada/services/drugs-https://www.canada.ca/en/health

0033.html-instructions-application-licence-tablishmentes-licences/forms/drug  

 

 ةيذغألاو ةي'äلا تاجتنملا مسق ىدل ةpرادإلا ةعجارملل ا8ميدقتو قئاثولا دادعإ :ةيناثلا ةلحرملا

ملا ى1ع بجي .1
ُ

دص
ّ

 ىRإ "ديدجلا ءاودلا ةقيثو" ميدقت لجأ نم ،9.2.2 ةداملا يW نKبملا وحنلا ى1ع ،قئاثولا دادعإ نKيدوعسلا نير

 لبق تاساردلا جئاتن نع ليصافت قئاثولا نمضتت نأ نKعتيو .دروتسملا / ليكولا ةطساوب ةيذغألاو ةيحصلا تاجتنملا مسق

 ةقلعتملا تامولعملا نع الضف ،ھيلع يفيرعتلا قصلملا ليصافتو ةئبعتلاو ءاودلا جاتنإ ليصافتو ةيريرسلا تاساردلاو ةيريرسلا

 هاندأ دراولا طبارلا خسن قيرط نع ديدجلا ءاودلا ةقيثو بلط ةرامتسا ىRإ لوصولا نكمي .ةيبناجلا راثآلاو ةيجالعلا تاءاعدإلاب

 :بيولا حفصتم يW ھقصلو

           eng.doc-demande/form/certnds_attpdn-mps/alt_formats/doc/prodpharma/applic-sc.gc.ca/dhp-http://www.hc  

  . بلطلا كلذ ىRإ ةقحال ةراشإ يأ يW مقرلا اذه مدختسيو ديدجلا ءاودلا ةقيثوب صاخ مكحت مقر رادصإ متي .2

 حمست امك .ةيذغألاو ةيحصلا تاجتنملا مسق ةطساوب ةعجارملل اهلوبق متيس ،ىوتسملا اذه يW ةيضرم ءاودلا ةقيثو تدجو اذإو .3

  .ددحم ñ◊مز راطإ يW ةصقان جذامن / تامولعم يأ حيحصتب ءالكولل ةئيهلا

ملا نم ى¬رُي :ةظوحلم
ُ

دص
ّ

 نأشب حيضوتلا نم ديزم ى1ع لوصحلل بيولا حفصتم يW ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نKيدوعسلا نير

 .ھمدع نم ادنك يW ديدج ءاود هرابتعاب ءاودلا ليجست نKعتي ناك اذأ ام

-ld/newdrug-emande/guided-mps/alt_formats/pdf/prodpharma/applic-sc.gc.ca/dhp-http://www.hc

eng.pdf-drognouv/ndrugs_ndrogu 

  ةقيثو بلط ميدقت نم الدب ،ةرشابم ءاودلا فيرعت مقر بلط ميدقت دروتسملل نكمي ،ادنك يW ديدج ءاودك ءاودلا فينصت متي مل اذإ

  .ديدج ءاود
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  ةيذغألاو ةي'äلا تاجتنملا مسق ةطساوب ¿∆يظنتلا رارقلاو قئاثولل ةينفلا ةعجارملا :ةثلاثلا ةلحرملا

 متي ام ابلاغو ،ةيذغألاو ةيحصلا تاجتنملا مسق ةطساوب ةينف ةعجارم ءارجإ متي ،حاجنب ديدجلا ءاودلا ةقيثو بلط لوبقلا دعبو

  ةلمتح'ا دئاوفلا سايقل تامولعملا ةيذغألاو ةيحصلا تاجتنملا مسق ميقيو .ةيراشتسا ناجلو نKيجراخ نيراشتسم عم نواعتلاب كلذ

  .ةرطاخمو ءاودلل

  ءاودلا فpرع≈ مقر رادصإ :ةع∞ارلا ةلحرملا

 ى1ع ةرطيسلا نكمي ھنأو دئاوفلا قوفت ءاودلاب ةطبترملا رطاخ'ا نأ ىRإ ،ةعجارملا ةيا¶œ يW ةيذغألاو ةيحصلا تاجتنملا مسق تصلخ اذإ

 .ادنك يW جتنملا قيوستب قيوستلا حيرصت بحاصل حمسي يذلا ءاودلا فيرعت مقرو ،ءاودلا اذهل لاثتمالا راعشإ رادصإ متي ،رطاخ'ا

  .ءاودلل حيرصتلا حنم دعبو لبق ةيذغألاو ةيحصلا تاجتنملا مسق ةطساوب ي1معم رابتخا ءارجإ نكمي ،كلذ ى1ع ةوالعو :ةظوحلم

1 

 بحاص /ليكو نYع≈

 ادنك cd قpوس≈ صيخرت

2 

 مسق -_إ قئاثولا ميدقتو دادعإ

 ةيذغألاو ةي'äلا تاجتنملا

3 

 رارقلاو قئاثولل ةينفلا ةعجارملا

 تاجتنملا مسق ةطساوب ¿∆يظنتلا

 ةيذغألاو ةي'äلا

4 

 ءاودلل يفpرعتلا مقرلا رادصإ

  .ادنك يW ةيبطلا تاجتنملل ءاودلل يفيرعتلا مقرلاو دامتعالا ى1ع لوصحلا ةيلمع حرش

 تاءارجإلا ةلحرم =

 

 ادنك cd ءاودلل يفpرع≈ مقر -,ع لوص'lا ةيلمع :15 لyشلا

$ 
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  ةõولطملا ةيس/ئرلا قئاثولا 10.3.2

ي
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 مقر بلط ميدقتل ةبولطملا ةيسيئرلا قئاثولا لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

  .ءاود فيرعت

-products/applications-products/drug-thheal-canada/services/drugs-https://www.canada.ca/en/health

submissions.html-number-identification-drug-documents/preparation-submissions/guidance  

  60راظتنالا تقو 10.3.3

  راظتنالا تاقوأ :17 لودج

  )مايألاب( تقولا  ءارجإلا

 10  ةlqاعملا

 45  صحفلا 

 300  ةعجارملا

 

        61فيلاyتلا 10.3.4

ملا نم بلطيو ،بلط يأ ى1ع قبطنت فوس ميدقتلا ةئف نم طقف ةدحاو نأ ةظحالم ى¬ري
ُ

دص
ّ

 بسنأ رايتخاو مييقت نKيدوعسلا نير

 :هاندأ طبارلا يW ةدراولا تاميلعتلل اقفو ،ميدقتلا طورش نم طرش

-products/applications-products/drug-health-canada/services/drugs-https://www.canada.ca/en/health

missions.htmlsub-number-identification-drug-documents/preparation-submissions/guidance 
 

 ادنك cd ةيبطلا تاجتنملل ءاود فpرع≈ مقر -,ع لوص'lا فيلاyت :18 لودج

  )يدوعس لاpر( موسرلا  ةمدقملا قئاثولا فصو  ةمدقملا قئاثولا دنب

  ةديدج ةلاعف ةدام

 نأ نYعتي ¿øلاو ،تار8طملا ءان»تساب ،ءاودلل ةمعادلا قئاثولا

 يأ cd اقباس اûدامتعا متي مل يذلا يwاودلا رصنعلا -,ع ىوتحت

 �Yغ ءاودلا رصنعلا اذû نأ تßثي امو ،ادنك cd عيبلل حورطم ءاود

 غواصملا وأ ،�Äسالا وأ ، …ملا لثم اقباس دمتعم رصنع يأ نم قتشم

 . ةصصفملا وأ باذملا وأ ،ي≈آرملا

335,068 

 �Yغ وأ ةpرpرسلا تانايبلا

 ةيئايميكلا تانايبلاو ةpرpرسلا

 عيjصتلا تانايõو

 تانايبلاو ةpرpرسلا �Yغ وأ ةpرpرسلا تانايبلا -_إ دن¶س≈ ¿øلا قئاثولا

 .ةديدج ةلاّعف ةدام نمضتت ال ¿øلا عيjصتلا تانايõو ةيئايميكلا

  

169,711 
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 �Yغ وأ ةpرpرسلا تانايبلا

  طقف ةpرpرسلا

 ةpرpرسلا �Yغ وأ ةpرpرسلا تانايبلا -_إ طقف دن¶س≈ ¿øلا قئاثولا

 .ةديدج ةلاّعف ةدام نمضتي ال يذلا ءاودلل

79,209 

 ةنراقملا تاساردلا

 تانايبلا( لاثملا ليßس -,ع[ ةنراقم تاسارد -_إ دن¶س≈ ¿øلا قئاثولا

 تايكر'lا تانايõو ،d–ولويبلا رفاوتلاو ،ةpرpرسلا �Yغ وأ ةpرpرسلا

 ةيئايميكلا تانايبلا نودب وأ عم )ةيئاودلا ةيكيمانيدلاو ةيئاودلا

 .ةديدج ةلاّعف ةدام نمضتي ال ءاود يأل عيjصتلا تانايõو

47,876 

 تانايõو ةيئايميكلا تانايبلا

 طقف عيjصتلا

 عيjصتلا تانايõو ةيئايميكلا تانايبلا -_إ طقف دن¶س≈ ¿øلا قئاثولا

 .ةديدج ةلاّعف ةدام نمضتي ال ءاود يأل

22,636 

 طقف ةروشjملا تانايبلا
 ةpرpرسلا �Yغ وأ ةpرpرسلا تانايبلا -_إ طقف دن¶س≈ ¿øلا قئاثولا

 .ةديدج ةلاّعف ةدام نمضتي ال ءاود يأل ةرشjملا

18,771 

 ال ءاود نم لوحتلا ةلاح

 -_إ ةيبط ةفصوب الإ فرصي

 ةيبط ةفصو �Yغ∞ فرصي ءاود

 فذح وأ ليدع≈ معدت ¿øلا تانايبلا -_إ طقف دن¶س≈ ¿øلا قئاثولا

 الإ فرصت ال ¿øلا ةpودألا ةمئاق cd يwاودلا رصنعلا -_إ ةراشإلا

 .¿“عملا ءاودلا -,ع قبطني يذلا ،ةيبط ةفصوب

45,579 

 ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو

 طقف

 ال ا∑”أ يأ( ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو cd ةمدختسملا داوملا قئاثو

 ةيئايميكلا تانايبلا وأ ةpرpرسلا �Yغ وأ ةpرpرسلا تانايبلا نمضتت

 .)ةمعادلا عيjصتلا تانايب وأ

3,050 

  .جتنملا مسا وأ ةعنصملا ةكرشلا مسا �Yيغ≈ تßثت ¿øلا قئاثولا ةpرادإلا قئاثولا
317 

 .ر8طملا معدت ¿øلا تانايبلا نمضتت ¿øلا تابلطلاو قئاثولا تار8طملا
4,220 

 - ءاودلا فpرع≈ مقر بلط

 تاقصلملا عضو �Yياعم

 ةيفpرعتلا

 ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو رايعمل لاثتمالا -,ع د8ش≈ ¿øلا تابلطلا

 نمضتي ال ءاود يأل ةبسjلاب ةع∞ارلا ةئفلل ةيداحألا ةساردلا وأ

 تان/õو ةيئايميك تانايب وأ ةpرpرسلا �Yغ وأ ةpرpرسلا تانايبلا

 .عيjصتلا

1,692 

 

 ادنك – تاقصلملا عضوو فيلغتلاو ةئبعتلا تابلطتم .11

 ةماعلا تاعانصلا 11.1

  62ةعانصلل ةيميظنتلا ةlq8ا 11.1.1

  ادنكب ، ةسفانملا بتكم d‘ ةماعلا تاعانصلل ةيميظنتلا ةlq8ا

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ةمظنملا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 bc.nsf/eng/home-http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb  

 
62
  ةسفانملا بتكم 
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 63حئاوللاو نYناوقلا 11.1.2

 ةيئاذغلا Kfغ ةيكال¶•سالا تاجتنملا ى1ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تاقصلملا عضوو كل¶•سملل فيلغتلاو ةئبعتلا حئاولو نوناق مظنيو

 .ادنك يW اهفيلغتو ا¶•ئبعتو

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 bc.nsf/eng/01248.html-http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb  

 64ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.1.3

  :عئاضبلا ى1ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 19 لودجلا يW ي1ي اميفو

  ادنك cd عwاضبلل ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :19لودج

 مقر

 لسلسم
 ةõولطملا تامولعملا ةئفلا

1 
ûوpاشلا مسالا( جتنملا ةwرع≈ وأ ،¿∆لعلا مسالا وأ ،عpبسحب ھف 

 )ھتفيظو
 

 ةغللاب ةيفpرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 ةيس=رفلاو ةي’Yلجنإلا

 )نزولاو مlãqا ثيح نم ةي�Äملا تادحولاب( جتنملا ةيمك cdاص 2

  ھلمع ناyمو رجاتلا مسا 3

6 
 تامدخ ةئيû ةطساوب عwاضبلا ضعبل ةõولطم( أشjملا ةلود

 )ةيدنكلا دود'lا

. 

  65ةيذغألا ةعانص  11.2

 ةعانصلل ةيميظنتلا ةlq8ا 11.2.1

  .ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا ي¥ ةيذغألا ةعانصل ةيميظنتلا ةهجلا

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

  :ةمظنملا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317  

  66حئاوللاو نYناوقلا 11.2.2

 .ادنك يW ةيئاذغلا تاجتنملا ى1ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةقلعتملا ةمظنألاو نKناوقلا ى1ع ءاودلاو ءاذغلا حئاولو نوناق فرشيو

ملا نم بلطيو
ُ

دص
ّ

 عضوب قلعتي اميف ھب داشf©سالاو ةعانصلاب صاخلا ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو ليلد مادختسا نKيدوعسلا نير

 :هاندأ دراولا طبارلا قيرط نع ليلدلا اذه ىRإ لوصولا نكميو ؛ادنك يW عيبلل ةضورعملا ةيئاذغلا تاجتنملا ى1ع ةيفيرعتلا تاقصلملا

industry/eng/1383607266489/1383607344939-for-labelling-http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food  

 
  ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو كل¶•سملل ةئبعتلا حئاولو نوناقل ليلد 63
64
  ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو كل¶•سملل ةئبعتلا حئاولو نوناقل ليلد 

65
  ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا 

66
  ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا 
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 67ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.3

  :قبسم لكشب ةبلعملا ةيذغألاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم ي1ي اميف

  ادنك cd ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :15 لودlqا

 مقرلا

 لسلسملا
 ةئفلا

  -,ع تامولعملا ميدقت بولطم

   عwاشلا مسالا 1

 

 ةي’Yلجنإلا ةغللاب ةيفpرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 تاوبعلل ةبسjلاب مم 1.6 نع ا8لوط لقي الأو ةيس=رفلاو

  .مlãqا cd رغصألا تاوبعلل ةبسjلاب مم 0.8 و ةيسايقلا

 

  أشjملا دلب 2

3 
 تاميلع≈و عنصلاو ةيحالصلا ءا∑ÿنا خpرات تامالع

 نpزختلا

4 ûوpةكرشلل س/ئرلا رقملاو جتنملا ة  

 )تدجو نإ ا8فpرع≈ بجي( ةّعشملا تاجتنملا 5

  ةيفاصلا ةيمكلا 6

  ةيساس'…ل ةبßسملا داوملاو تانوكملا ةمئاق 7

 . ا¶¡ حومسم ةيحص تاءاعدإ وأ ةيئاذغ تاءاعدإ مدقت ةيئاذغلا تاجتنملا تناك اذإ ،ةيئاذغلا قئاقحلل يفيرعت قصلم عضو مزليو

 يأب ا¶®لإ تايوقمو تانيماتيف ةفاضإ مت وأ ،تايلحم وأ ،ةيئاذغ تافاضإ ى1ع ىوتحت ةيئاذغلا تاجتنملا تناك اذإ ،كلذ ى1ع ةوالعو

ضيأ يفيرعتلا قصلملا يW اذه ىRإ راشي نأ ي∑بني ،لاكشألا نم لكش
ً

  .ا

 ةpودألا ةعانص 11.3

 ةعانصلل ةيميظنتلا ةlq8ا 11.3.1

  .ةيودألا ةعانص ةيدنكلا ةحصلا ةئيه مظنت

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ةمظنملا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 canada.html-https://www.canada.ca/en/health 

  68حئاوللاو نYناوقلا 11.3.2

ملا نم ى¬ري
ُ

دص
ّ

 ةصاخلا ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتمب ةقلعتملا حئاوللاو نKناوقلا ى1ع عالطالل يRاتلا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

  .ادنك يW ةيئاودلا تاجتنملاب

-products/applications-products/drug-health-canada/services/drugs-https://www.canada.ca/en/health

document.html-guidance-2014-use-human-drugs-pharmaceutical-documents/labelling-submissions/guidance 
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  ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا 

68
  ادنكب ةحصلا ةئيه 



 

 

48 

 

 69ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.3.3

  :يRاتلا لودجلا يW ةنيبم ةيئاودلا تاجتنملا ى1ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم

 مقرلا

 لسلسملا
 ةئفلا

  -,ع تامولعملا ميدقت بولطم

1 
 نإَ( عwاشلا مسالا وأ يwاودلا جتنملل يراجتلا مسالا

 )دجو

 

 

 

 ةي’Yلجنإلا ةغللاب ةيفpرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

  ةيس=رفلاو

 

  )دجو نإ( جتنملل عwاشلا وأ بسانملا مسالا 2

  دجو نإ ،يwاودلا جتنملا رايعم 3

 ءاودلل يفpرعتلا مقرلا 4

 عزوملاو çdارلا / ةعنصملا ةكرشلا ناونعو مسا 5

  طوللا مقر 6

   ةيحالصلا ءا∑ÿنا خpرات 7

8 
  ةصاlmا ةبسانملا مادختسالا تاميلع≈

  يwاودلا جتنملاب

 

  جتنملا cd ةمدختسملا ةيبطلا تانوكملا تايمك ةمئاق 9

 

  ليمجتلا تارضحتسم ةعانص 11.4

  .ليمجتلا تارضحتسم ةعانص ةيدنكلا ةحصلا ةئيه مظنت

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 :ةمظنملا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

 canada.html-https://www.canada.ca/en/health  

  حئاوللاو نYناوقلا 11.4.1

 عضو ةيلمع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو كل¶•سملل فيلغتلا حئاولو نوناقو ،ليمجتلا تارضحتسم حئاولو ،ءاودلاو ءاذغلا نوناق مظني

  .ليمجتلا تارضحتسم ى1ع ةيفيرعتلا تاقصلملا

يو
ُ

ملا نم ى¬ر
ُ

دص
ّ

 : تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نير

-tions/industrypublica-safety/reports-product-canada/services/consumer-https://www.canada.ca/en/health

cosmetics.html-professionals/labelling  
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  70ةيفpرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.4.2

  :يRاتلا لودجلا يW ةنيبم ليمجتلا تارضحتسم تاجتنم ى1ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم

 مقرلا

 لسلسملا
 ةئفلا

  -,ع تامولعملا ميدقت بولطم

  تانوكملا ةمئاق 1

 

 

 ةي’Yلجنإلا ةغللاب ةيفpرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

  ةيس=رفلاو

 

2 ûوpجتنملا ة 

 )ةي�Äملا تادحولاب( ةيفاصلا ةيمكلاب نايب 3

 عزوملا وأ ةعنصملا ةكرشلا ناونعو مسا 4

 تا∑∂بjتلا وأ تاريذحتلا 5

 جتنملل نمآلا مادختسالا نأش∞ تاميلع≈ 6

 
70
  ادنكب ةحصلا ةئيه 
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