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 لمعلا ةئ(ب نع ة#" 1

 1لامعألا ةطش8أ ةسرامم ةلو2س 1.1

 لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت ي\ ملاعلا لود نHب نم لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس ي\ ةئاملا دعب نHتسو دحاولا زكرملا ايبويثإ تلتحا

  .هاندأ 1لودج ي\ ةحضوم ةيساسأ Hiياعم ةدع ىOإ فينصتلا اذه دنتسيو .يOودلا كنبلا نع رداصلا

 2018 ةنسل لامعألا ةطش8أ ةسرامم ةلو2س تافيBصت 1لودج

 مقر

 لسلسم
 تاعوضوملا

 ةطشنأ ةسرامم ةلوهس ةبترم

 2018 ةنسل لامعألا

 174 يراجتلا طاشنلا ءدب 1

 169 ءانبلا صيخارت جارختسا 2

 125 ءابرهكلا ىnع لوصحلا 3

 139 ةيكلملا ليجست 4

 173 نامتئالا ىnع لوصحلا 5

 176 ةيلقألا نيرمثتسملا ةيامح 6

 133 بئارضلا عفد 7

 167 دودحلا xiع ةراجتلا 8

 68 دوقعلا ذافنإ 9

 122 راسعإلا تالاح ةيوست 10

 

 2لمعلا ةئ(ب 1.2

كشت دق
ّ

 ليهستلو ،ةيبنجأ ةلود ي\ لامعألا ةسرامم دنع نHيدوعسلا نيردصملل تايدحت تاكرشلاو سانلا نHب ةيفاقثلا تافالتخالا ل

دصملا ىnع بجي ،دودحلا xiع لامعألا ةسرامم
ّ

 ،ايبويثإو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نHب ةHiبكلا ةيفاقثلا تافالتخالا مهف نHيدوعسلا نير

ضيأ مñêلع بجيو
ً

 .تافالتخالا كلت باعيتسال ةيجيتاi•سا عضو ا

 تاداحتالاب لاصتالا قيرط نعو ةيراجتلا تاكبشلا تايلاعف روضح لالخ نم ةيلوألا تالاصتالا ءارجإ نHيدوعسلا نيردصملل نكمي

دصملل نكمي ،ةيراجتلا تاداحتالا نع تامولعملا نم ديزمل .ايبويثإ ي\ ةيعانصلا
ّ
 قيرط نع هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

 :"نيرخآلا ءاكرشلاو صاخلا عاطقلا ءاكرش" بيوبت ةمالع ىnع طغضلا

 
  لامعألا ةطشنأ ةسرامم 1
 تسیا لدیم ستنتلاسنوك تنمجنام تولیماك تانایب ةدعاق 2
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links-http://www.investethiopia.gov.et/useful 

دج ماهلا نمو
ً

 لالخ ادج نويمسر نHيبويثإلا نإف ،امومعو .ايبويثإ ي\ ةيراجتلا لامعألا ةسرامم ءانثأ اñêلع ظافحلاو تاقالعلا ريوطت ا

 مدختستو .لمعلا تاعامتجا لالخ ايبويثإ ي\ ةيراجتلا لامعألا ي\ مê±ارظن ةيحتل اعويش i∞كألا ةقيرطلا يØ ةحفاصملا  .ةيلوألا تاعامتجالا

  .دمألا ةليوط ةقالع ريوطت مهملا نم ھنأل تايحتلا ي\ عرستلا مدعب نويدوعسلا نوردصملا حصنيو .تاعامتجالا ةيادب ي\ ةHiغص ةيدو تاثداحم

 حصني امك .رفسلا لبق )يفلخلاو /يمامألا ھجولا( ةيرهمألاو ةي≤Hلجنإلا ةغللاب ةعوبطم مهل لمع تاقاطب ىnع لوصحلاب نويدوعسلا نوردصملا حصنيو

دصملل نكمي ،تامولعملا نم ديزملو .حضاولاو ميلسلا لصاوتلا نامضل نيدروتسملا عم لماعتلا ءانثأ يروف مجi•م مادختساب نويدوعسلا نوردصملا
ّ
 نيرِ

 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا

-https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/529710/Ethiopia_

_List_of_Translators.pdf 

 نم ةديرفلا ةHiغصلا ايادهلا ميدقتب نويدوعسلا نوردصملا حصنيو   .ايبويثإ ي\ ةيراجتلا لامعألا ةسرامم نم مهم ءزج وه ايادهلا ميدقت

 ديلا مادختساب ادبأ ايادهلا ىطعت الو ؛طقف ∑∂ميلا ديلا وأ اًعم نيديلا امإ مادختساب ايادهلا ىطعتو  .يدوعسلا ثاi•لاب طبترت íìلاو اهعون

   .ىرسيلا

 

 3لمعلا تاعاس 1.2.1

 امبسح ةنيابتم تاقوأو خيراوت ي\ ةفلتخ'ا تاكرشلا لمعت ذإ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي\ اê∫ع ايبويثإ ي\ ةماعلا لمعلا تاعاس فلتخت

دصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو .هاندأ 2 لودج ي\ هاندأ نHبم وه
ّ

 لبق يراجتلا مهكيرش عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

  .لمعلا ةلحر دعوم ديدحت

 ايOويثإ - لمعلا تاعاس 2 لودج

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 ًءاسم 5.00 - اًحابص 8.00 س(مWXا UVإ نSنثالا نم

 ًءاسم 2:00 و اًحابص 12:00 عئاشلا ءادغلا تقو •

 تبسلا ىOإ نHنثإلا نم 6 ةعاسلا ∑íح تالح'ا مظعم حتفت •

  

 ايOويثإ UVإ لوخدلل نSيدوعسلا نSنطاوملا نم ةمزاللا تابلطتملا 1.2.2

 ةرافس اهددحت íìلا ةHiشأتلا بتاكم نم ةيراجت ةHiشأت ىnع لوصحلا ايبويثإ ي\ نHيراجتلا ھئاكرش ةرايز يوني يدوعس ردصم يأ ىnع نHعتي

 تادنتسملاو ةHiشأتلا تاءارجإ نأشب تامولعم ىnع لوصحلاو بتاكملا هذه عم لصاوتلا نHيدوعسلا نيردصملل نكميو .ضايرلا ي\ ايبويثإ

دصملل نكمي ،لاصتالا تامولعم ىnع لوصحللو   .ةفلكتلاو ةبولطملا
ّ
 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

http://www.riyadh.mfa.gov.et/Home/VisaServices 
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 ايOويثإ ef نSيدوعسلا نSنطاوملاب ةصاWXا ةما2لا لاصتالا ماقرأ 1.2.3

 ةعاسلا نم ةرافسلا ي\ لمعلا تاعاس أدبتو .ابابا سيدأ ي\ اهرقمو ،ةيدوعسلا ةرافسلا يØ ايبويثإ ي\ نHيدوعسلا نHنطاوملل لاصتا ةهج لوأ

 ىرخأ تامدخ مدقتو ،ايبويثإ ي\ ةيراسلا حئاوللاو دعاوقلا نع تامولعم ةرافسلا مدقتو .)ةعمجلا ىOإ نHنثإلا نم(  í∑ 3:30ح ص 9:30

 .نHيدوعسلا نيردصملا ھجاوت ةلكشم يأ لحل اê¡ لاصتالا نكميو ،نHيدوعسلا نHنطاوملل

 حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملل نكمي ،كلذ ىOإ امو لاصتالا تانايبو ةثعبلا سيئر نع تامولعملا نم ديزمل

 assies.mofa.gov.sa/sites/Ethiopia/enhttp://emb:هاندأ

 4ةيلاملا ةئ(بلا 1.3

 ،تامولعملا نم ديزملو   .اñêلع فارشإلاو ايبويثإ ي\ ةلماعلا ةيبنجألاو ةيلح'ا كونبلا ميظنت ةيلوؤسم ì∂طولا ايبويثإ فرصم لمحتي

دصملل نكمي
ّ
 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

https://www.nbe.gov.et/financial/banks.html 

 ي\ ةعابملا عئاضبلا لباقم نHيدوعسلا نيردصملا ىOإ تاعوفدملا لاسرإل مدختست íìلا ةيلاملا تاودألا نم ةHiبك ةعومجم دجوت ،ايبويثإ ي\

 :رطاخ'ا ي\ ةدايزلا بسحب ةبترم يØو ،اهمادختسا عيشي íìلا عفدلا تاودأب ةمئاق يnي اميفو  .ايبويثإ

 ءاغلإلل لباق Hiغ دكؤم دامتعا باطخ •

 ءاغلإلل لباق Hiغ دامتعا باطخ •

 يدنتسملا ليصحتلا •

 يOودلا ي≈xiلا ليوحتلا •

 متي ھنإف ،ايبويثإ ىOإ ريدصتلا ءانثأ نHيدوعسلا نيردصملا مامأ ةيسيئر ةبقع xiتعي بسانملا تقولا ي\ تاعوفدملا ىnع لوصحلا نأ امبو

  .ددج نيدروتسم عم ةكارشلا ءانثأ ةصاخ انمأ i∞كأ عفد قرط مادختسا ىnع نHيدوعسلا نيردصملا عيجشت

  ةينوناقلا ةئ(بلا 1.4

 لمشت ،ةنودم نHناوق نم ينوناقلا ماظنلا نوكتيو .دالبلا ي\ ىرخألا حئاوللا عيمج لحم لحيو ،ايبويثإ ي\ ىnعألا نوناقلا وه روتسدلا

 نHناوقلا لوح ليصافتلا نم ديزمل  .ةيرحبلاو ةيراجتلا نHناوقلاو ةيئانجلا تاءارجإلاو ةيندملا تاءارجإلا نHناوقو ةيئانجلاو ةيندملا تاءارجإلا

 :هاندأ ةدراولا طباورلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملل نكمي ،تاعزانملا ةيوستو تاضيوعتلاو

(Page 27 http://www.ethiopianembassy.org/PDF/Ethiopia_Investment_Guide_2015.pdf( 

 ةيقافتا ىnع ةعقومو يOودلا كنبلل ةعبات ةكرش يØو( فارطألا ةددعتملا تارامثتسالا نامض ةلاكو ي\ وضع ايبويثإ نإف ،كلذ ىOإ ةفاضإلابو

 ،تاعزانملا ةيوست ءانثأ ةدعاسم ىnع لوصحلا لوح ليصافتلا نم ديزمل .)ىرخألا لودلا ì∂طاومو لودلا نHب رامثتسالا تاعزانم ةيوست

 :هاندأ ةدراولا طباورلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملل نكمي

 https://www.miga.org/contact 
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دصملا نم ى»رُي ،دوقعلا ةغايص ءانثأ مدختست íìلا ةيلودلا ةراجتلا تاحلطصم تامولعملا نم ديزملو
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

2010-rules-rules/incoterms-business/incoterms-for-https://iccwbo.org/resources/ 

 :هاندأ حضوملا طبارلا ىnع ايبويثإ ي\ نHسرامملا نHماح'ا ةمئاق ىnع عالطالا نHيدوعسلا نيردصملل نكميو

-https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/529711/Ethiopia_

a.pdf_List_of_lawyers_in_Ethiopi 

 دق .يOودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت بسح دوقعلا ذافنإ ي\ نHتسلاو نماثلا زكرملا ايبويثإ تلتحا ،2018 ماع ي\و

 ةفلكتلا نوكت دق يأ( ةبلاطملا غلبم نم %15.2 اèêبسن ةفلكت عم اًموي 530 ىOإ لصت ةدم ايبويثإ مكاحم مامأ يراجت عازن يأ لح قرغتسي

 .5)يدوعس لایر 100,000 ةبلاطملا غلبم ناك اذإ يدوعس لایر 20025,

 أشBملا دعاوق 2

 ةيدوعسلاو ايOويثإ نSب أشBملا دعاوق 2.1

 ةحفاكم تاءارجإ قيبطت ةيفيكو ،ةضورفملا بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلاو ،ايبويثإ ىOإ ةدروتسملا تاجتنملا دلب ىnع أشنملا دعاوق ددحت

 تايقافتا يأ نآلا ∑íح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عقوت مل  .ةيدوعسلا تارداصلا ىnع قبطتس íìلا ةيئاقولاو ةيضيوعتلا Hiبادتلاو قارغإلا

 6.ايبويثإ ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم تادراولا ىnع ةيليضفت أشنم دعاوق يأ قبطت الو ،ايبويثإ عم ةرح ةراجت

 7ةيليضفتلا أشBملا دعاوق 2.2

 تاداريإلا ةئيه ردصتو  .ةيدوعسلا نم ةدروتسملا عئاضبلا ىnع ةيليضفتلا أشنم دعاوق يأ ايبويثإ قبطت ال ، 1-2 دنبلا ي\ روكذم وه امك

 :أشنملا دعاوقل هاندأ ةروكذملا ماكحألا ةيبويثإلا كرامجلاو

 :امهو ،ةدروتسملا تاجتنملا أشنم ديدحتل ايبويثإ ي\ نايسيئر نارايعم ةمث .1

 عيمج تناكو دلبلا اذه هأشنم ناك اذإ دلبلا لخاد "لماكلاب اًجتنم" ھنأ جتنم يأ دعي :"لماكلاب ةجتنملا تاجتنملا" أدبم .أ

 لماكلاب اñêلع لوصحلا مت /لماكلاب ةجتنم xiتعت íìلا عئاضبلاو .ھسفن دلبلا لخاد نم ھجاتنإ ي\ ةمدختسملا داوملا

  :يØ ةردصم ةلود نم

  ؛دلبلا نم ةدوصحم ةيعارز تاجتنم .1

  ؛دلبلا لخاد اèêيبرت مت íìلاو ةدولوملا تاناويحلا .2

  ؛دلبلا لخاد ةيح تاناويح نم اñêلع لوصحلا مت íìلا تاجتنملا .3

  ؛دلبلا لخاد كمسلا ديص وأ يxiلا ديصلا لالخ نم اñêلع لوصحلا مت íìلا تاجتنملا .4

  ؛دلبلا نم ةنيفس مادختساب دلبلا لخاد تاHiحبلاو راÀêألاو راحبلا نم اñêلع لوصحلا مت íìلا تاجتنملا .5

 
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 5
 ةيبويثإلا كرامجلاو دئاوعلا ةئيه 6
 ةيبويثإلا كرامجلاو دئاوعلا ةئيه 7
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 ؛)5( ةرقفلا ي\ ةنيبملا رصانعلا نم نفس ىnع ةجتنملا تاجتنملا .6

 ؛ضرألا نطاب نم وأ ةبi•لا نم اñêلع لوصحلا مت ةيندعم تاجتنم .7

  ؛دلبلا لخاد ةيعانص تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا .8

  :يnي امم نHنثإ وأ دحاو نم وأ ،طقف دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا .9

 ؛هالعأ )4( ىOإ )1( نم ةيعرفلا تارقفلا ي\ اñêلإ راشملا تاجتنملا .10

ديدج اًجتنم حبصتل ليوحتب رمت íìلا عئاضبلا :"يرهوجلا ليوحتلا" أدبم .ب
ً

فلتخم وأ ا
ً

 ليوحتلا أدبمل عضخت ≤Hمم مساب ا

  :ةيلاتلا دعاوقلا تفوتسا لاح ي\ يرهوج ليوحت اهل ىرج دق عئاضبلا نأ رابتعا نكميو .يرهوجلا

 ةيلمع رخآ ي\ جتنم يأ ىOإ ةميقلا نم لقألا ىnع %35 ةفاضإ مت اذإ -ةميقلل ì∂طولا ىوتح'ا تابلطتم .1

 لمشي يذلا رعسلاو ،عنصملا ضرأ ميلست رعسل ìميقلا ساسألا ىnع ةميقلا بسحتو  .ةيرهوج ليوحت

 نحشلا ةرجأو نHمأتلاو ةفلكتلا لمشي يذلا رعسلاو ،ةنيفسلا رهظ ىnع كرامجلا صلاخ ميلستلا

 ةفيرعتلا ناونع وأ ،لصفلل ماقرأ ةعبرألا ىوتسم ي\ Hiيغت ثدح اذإ -يكرمجلا ةفيرعتلا فينصت ي\ Hiغتلا .2

  .عينصتلا ةيلمعل ةجيتن ةفرعتلل يœرفلا ناونعلا وأ ،ةفرعتلا ناونع ميسقت وأ ،يœرفلا ناونعلا وأ

 اهرابتعا نكمي ةجلاعملا ةيلمع وأ ةددح'ا جتنملا دعاوق ي\وتسي جتنملا ناك اذإ -ةصاخلا ةينقتلا تابلطتملا .3

 .دالبلا نم أشنم

  .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم تابثإل كرامجلل قئاثولا ميدقت بجي .2

 .ةيئانثلا ةراجتلا ةيقافتا ي\ ةروكذملا قئاثولا تابلطتم لمكتو ،دروتسملا جتنملا أشنم ىnع أشنملا ةداهش قداصُت .3

 .ةيدوعسلا ي\ رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو نم أشنملا ةداهش ىnع لوصحلا يدوعسلا ردصملل نكمي .4

 ةرايز نHيدوعسلا نيردصملل نكمي ،أشنملا ةداهش ىnع لوصحلا تاءارجإ نع تامولعملا نم ديزملو بلطلا جذومن ىnع لوصحلل

 :هاندأ حضوملا طبارلا

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

 rm).pdfneral%20Fo 

 ةnراجتلا دويقلا 3

 ايOويثإ ef ةnراجتلا دويقلا 3.1

 8ةيكرمWoا دويقلا 3.1.1

 ةيكرمWoا ةفnرعتلا 3.1.1.1

  .122/1993 مقر ةيكرمجلا ةفيرعتلا حئاول بسحب ،كرامجلل ةيليضفتلا Hiغ أشنملا دعاوق بجومب ةدروتسملا عئاضبلا عضخت •

   .%35 ىOإ % 0 نم ايبويثإ ىOإ ةدروتسملا عئاضبلا ىnع ةضورفملا ةيكرمجلا موسرلا لدعم حواi•يو •

   .% 17 وه ةياعرلاب ىOوألا لودلا لدعمل طيسبلا طسوتملا •

 
 ةيكيرمألا ةموكحلا 8
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دصملا نم ى»رُيو •
ّ
 قبطت íìلا ةفيرعتلا تالدعم نع ليصافتلا نم ديزم ىnع لوصحلل  هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

 .ةفلتخ'ا تاجتنملا تائف ىnع

calculator?view=taxcalc-http://www.erca.gov.et/index.php/tax  
 

 9ةفاضملا ةميقلا ةبnرض 3.1.1.2

 سلجم حئاول ي\ اñêلع صوصنملا ماكحألا بجومب ايبويثإ ي\ ةمدقملا تامدخلاو عئاضبلا عيمج ىnع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرفُت •

  .79/2002 مقر ءارزولا

  .ايبويثإ ي\ ةدروتسملا تاجتنملا مظعم ىnع % 15 لدعمب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرفت •

دصملل نكمي ،ايبويثإ ي\ ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نوناق لوح تامولعملا نم ديزملو •
ّ
  :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

-added-value-ministers-of-council-2002-79-no-/VAT/reghttp://www.erca.gov.et/images/Documents/Proclamation

 tax.pdf 

 

 10ةيئاقتنالا ةبnرضلا 3.1.1.3

 .اهHiغو ةيطفنلا تاجتنملاو ةقاطلا تابورشمو ،ةيزاغلا تابورشملا لثم تاجتنملا ضعب ىnع ةيئاقتنالا ةبيرضلا ضرفت •

 نحشلا ةرجأو نHمأتلاو ةفلكتلا لمشت íìلا جتنملا ةميق ىnع ةصاخ ةبيرض اهرابتعاب ،ةيئاقتنالا ةبيرضلا ضرفت نأ نكميو •

   .ھيلع ةيكرمجلا موسرلا

   .ةصاخلا راعسألا ىnع اًدامتعا - جتنملا بسحب وأ %100 ىOإ % 10 نHب حواi•ت ةبسنب ةيئاقتنالا ةبيرضلا ضرفتو •

دصملا نم ى»رُي ،تامولعملا نم ديزملو •
ّ
 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

ethiopia-in-tax-excise-https://www.2merkato.com/articles/tax/types/54  

 

 11ةيفاضإلا ةبnرضلا 3.1.1.4

 ةدروتسملا عئاضبلا ةحئال ي\ اñêلع صوصنملا ماكحألا بجومب ايبويثإ ىOإ ةدروتسملا عئاضبلا عيمج ىnع ةيفاضإلا ةبيرضلا ضرفُت •

  .133/2007 مقر

 ةرجأو نHمأتلاو ةفلكتلا لمشت يذلا ةميقلا يOامجإ ىnع ءانب ةبيرضلا بسحت .%10 هردق تباث لدعمب ةيفاضإلا ةبيرضلا ضرفت •

 عئاضبلا ىnع ةيئاقتنالا بئارضلاو ،ةيكرمجلا موسرلاو ،نحشلا

   .ةيفاضإلا ةبيرضلا نم ةيلآلا تابكرملاو ةدمسألا لثم ةددحم تاجتنم ىفعت •

دصملل نكمي ،ايبويثإ ي\ ةيفاضإلا ةبيرضلا لوح تامولعملا نم ديزملو •
ّ
  :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

https://www.2merkato.com/images/downloads/regulation_133_2007.pdf  
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 12ةعطتقملا ةبnرضلا 3.1.1.5

 لخدلا ةبيرض نالعإ ي\ اñêلع صوصنملا ماكحألا بجومب ايبويثإ ىOإ ةدروتسملا عئاضبلا عيمج ىnع ةعطتقملا ةبيرضلا ضرفُت •

  .286/2002 مقر

   .عئاضبلا نمثو ةدروتسملا عئاضبلا ىnع ضرفت íìلا لخدلا ةبيرض يØ ةعطتقملا ةبيرضلا •

 ةميق يOامجإ ىnع ءانب ةبيرضلا بسحت  .تاجتنملا ةميق ىnع ءانب %3 و %2 نHب حواi•ي تباث لدعمب ةعطتقملا ةبيرضلا ضرفت •

  .نحشلا ةرجأو نHمأتلاو ةفلكتلا لمشت íìلا ةدروتسملا عئاضبلا

دصملل نكمي ،ايبويثإ ي\ ةعطتقملا ةبيرضلا لوح تامولعملا نم ديزملو •
ّ
  :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

https://www.2merkato.com/images/downloads/proclamation_608_2008.pdf  

 

 13ةيكرمWoا Syغ دويقلا 3.1.2

 صيخy}لاو دويقلاو داSyتسالا ع8اوم 3.1.2.1

 .ةماعلا ةحصلاو ةيقالخألا ةيامحلاو يموقلا نمألا نامضل كلذ ىOإ امو ةحلسألا لثم ةنيعم عئاضب داHiتسا ايبويثإ رظحت •

  نالعإ ي\ ةدراولا ماكحألل اقفو داHiتسالا دويقل عضخت ةينالديصلا تاجتنملاو ةيئاذغلا تاجتنملا لثم تاجتنملا ضعب •

 .1997 ماع

 تاهجلا/ ةهجلا نم ةمزاللا صيخاi•لا وأ حيراصتلا ىnع لوصحلا دعب ايبويثإ ىOإ ةمظنملا تاجتنملا ضعب داHiتسا نكميو •

  .ةينعملا ةيموكحلا

 ،ةلصلا تاذ ةيموكحلا تاهجلا نم داHiتسالا صيخارت ىnع لوصحلا بجي ،ايبويثإ ىOإ دويقل عضخت íìلا عئاضبلا داHiتسا لبق •

 .1997 ماعل 67 مقر نالعإلا ي\ ةدراولا ماكحألل اقفو

  .بعشلا ةيهافرو يموقلا نمألاو ةماعلا ةحصلا ةيامح نامضل داHiتسالا صيخارت مدختستو •

 ةدروتسملا تاجتنملا عونل اعبت موسرلا فلتخت دقو ةدروتسملا تاجتنملا لاثتما تابلطتم ءافيتسا دنع داHiتسالا حيراصت ردصت •

 .ةلصلا تاذ ةيبويثإلا Hiياعملل اقفو
 

  داSyتسالا صصح 3.1.2.2

 داHiتسا صصح يأ يOاحلا تقولا ي\ ايبويثإ قبطت ال •
 

 ةراجتلا لامعأل ةلودلا ةسرامم 3.1.2.3

   .ةلودلل ةعبات ةيراجت عيراشم يأ اًيلاح ايبويثإ ريدت ال •
 

 

 
 ايبويثإ نHناوق 12
 ايبويثإ -ةيجراخلا ةراجتلا ماظن 13
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 ةينفلا حئاوللاو Syياعملا 3.1.2.4

  193 مقر يبويثإلا ءارزولا سلجم ةحئال ي\ اñêلع صوصنملا ماكحألل اقفو تسسأت ةينوناق ةهج يØ ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه •

 .2010 ماعل

  .ايبويثإ ي\ ةينفلا حئاوللاو ةيبويثإلا Hiياعملا قبطتو بقارتو عضت íìلا ةينطولا Hiياعملا ةئيه ةباثمب ةئيهلا هذه دعتو •

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى»رُي ،Hiياعملاو ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه لوح تامولعملا نم ديزمل

.ethiostandards.orghttp://www/  

 نع تامولعملا نم ديزملو .اهHiغو ةيئايميكلا داوملاو ءانبلا داوم لثم تاجتنملا ضعب صوصخب ةيمازلإ ةيبويثإلا Hiياعملا •

دصملا نم ى»رُي ،ةيمازلإلا Hiياعملل عضخت íìلا تاجتنملا
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

-2758ecde7b16/Ethiopia+-8c01-49a5-073e-https://verigates.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/08da3d02

 List+of+compulsory+standards+and+regulated+products+Ed+1.0.pdf?MOD=AJPERES-+BV+ 

 سكيدوك ي\ كراشم وضعو ةيلودلا ةينقيتورهكلا ةنجلل اًعبات اًوضع ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه xiتعت •

 ىnع لمعيو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل عبات ةراجتلل ةينفلا دويقلا نع مالعتسا ةطقن نع ةرابع يØ ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه نأ امك •

  .دامتعالاو ةينفلا حئاوللاو Hiياعملاب ةصاخلا تارارقلا ذاختاو تامولعملا رشن

  .ليلدلا اذه نم 10.2مسقلا ي\ Hiياعملا دامتعا ةيلمع نع تامولعملا نم ديزم دجوي •
 

 ةقباطملا مييقتو دامتعالا 3.1.2.5

 يفت نأ ،كلذ ىOإ امو ءانبلا داومو ةيئايميكلا داوملا لثم ،ايبويثإ ىOإ ةدروتسملا ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا عيمج ىnع بجي •

 .ةيبويثإلا Hiياعملا عم ةمءاوملا نامضل ةقباطملا مييقت تايلمعب

   .تاجتنملا لاثتما نامض لجأ نم ،ةيبويثإلا لاثتمالا مييقت ةسسؤم ھقبطتو صحفلا ةداهش جمانرب مساب جمانxiلا اذه فرعيو •

   .ةلصلا تاذ ةيبويثإلا Hiياعملل اقفو ةسسؤملا هذه لالخ نم ايبويثإ ي\ تاجتنملا دمتعتو •

 .ليلدلا اذه نم 10.2 دنبلا ي\ Hiياعملا دامتعا ةيلمع نع تامولعملا نم ديزم دجوي •
 

 14دامتعالا 3.1.2.6

 279/2012 مقر ءارزولا سلجم ةحئال ماكحأ بجومب تئشنأ íìلا ةينطولا دامتعالا ةئيه وه  يبويثإلا ì∂طولا دامتعالا بتكم •

 .يبويثإلا ì∂طولا دامتعالا بتكم سيسأت ةداعإ نأشب

 .ايبويثإ ي\ صحفلا تاxiتخمو رابتخالاو شيتفتلاو دامتعالا تاهج دامتعا نع ةيلوؤسملا بتكملا ىOوتيو •

 يبويثإلا ì∂طولا دامتعالا بتكم نع تامولعملا نم ديزملو   .ايبويثإ ي\ ايجولونكتلاو مولعلا ةرازو فارشإ تحت بتكملا لمعيو •

دصملا نم ى»رُي ،ھتامدخو
ّ
 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

eth.org-http://www.enao/  

 
 ایبویثإ نیناوق 14



 

 

12 

 

 

 

 

  ةيفnرعتلا تاقصلملا عضو 3.1.2.7

  .ايبويثإ ي\ تاجتنملا ىnع ةيفيرعتلا تاقاطبلاو تاقصلملا عضو تابلطتم ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه عضت •

  :هاندأ طبارلا ةرايز ى»رُي ،ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو حئاول لوح تامولعملا نم ديزمل

w.ethiostandards.org/other%20files/Binder9.pdfhttp://ww  

  .اًعم نHنثالا وأ ةيرهمألا وأ ةي≤Hلجنإلا ةغللاب تاجتنملا ىnع تبثت íìلا ةيفيرعتلا تاقصلملا ةغل نوكت نأ بجي امك •

 .ليلدلا اذه نم 11 دنبلا ي\ ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ديزملا دجوي •
 

 ةيتابنلا ة#Çلا /ة#Çلا تابلطتم 3.1.2.8

 داHiتسال ةيحصلا تابلطتملا عيمج ردصملا ي\وتسي نأ بجي ،موحللا تاجتنمو ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا داHiتسا لبقو •

  .ردصملا دلبلا ي\ ةصتخ'ا تاطلسلا لبق نم اê∫م دكأتلاو اهصحف بجي íìلا ةيئاذغلا تاجتنملا

 ةيئاذغلا تاجتنملاب ةينعملا ةينطولا ةيميظنتلا ةهجلا اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ةئيه دعت ايبويثإ ي\ •

   .ةيليمجتلاو ةينالديصلاو

 تامولعملا نم ديزملا ىnع عالطالا نكميو  .ةصتخ'ا ةيموكحلا تاهجلا ةطساوب لصولا دنع صحفلا ىOإ تاجتنملا هذه عضختو •

 :هاندأ حضوملا طبارلا لالخ نم ةيميظنتلا ةهجلا نع

 /http://www.fmhaca.gov.et 

 ةnراجتلا فاصتنالا لبس 4

 15نSيدوعسلا نnردصملا àVع كلذ رثأو :ايOويثإل ةnراجتلا فاصتنالا لبس 4.1

 يدام ررض ثادحإ ي\ ببستت íìلا تارداصلا دض ي\اصتنا ءارجإ ذاختا ايبويثإ ةموكح ىnع لهست تاودأ يØ ةيراجتلا فاصتنالا لبس

  .ةيلح'ا ةعانصلل

  ةيئاقولاو ةيضnوعتلا Syبادتلاو قارغإلا ةحفاâم 4.1.1

 تاجتنملا ىnع ةضورفملا ةيئاقولاو ةيضيوعتلا Hiبادتلاو قارغإلا ةحفاكم Hiبادت ذيفنتل حئاولو نHناوق ايلاح ايبويثإ ي\ دجوت ال •

 .ةيضاملا تاونسلا ي\ نHيراجتلا اê±اكرش ىnع ةيراجت فاصتنا لبس يأ ايبويثإ ضرفت مل ،كلذل ةجيتنو .ةدروتسملا

 هاندأ ةروكذملا Hiبادتلا عابتاب نHيدوعسلا نيردصملا حصنت ةيدوعسلا تارداص ،قحال تقو ي\ ةيراجت تاضيوعت ضرف ةلاح ي\ •
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 ايOويثإ ef قارغإلا ةحفاâم تاءارجإ عم لماعتلا 4.1.1.1

 يدام ررض ثادحإ ي\ ببستت íìلا تارداصلا دض ي\اصتنا ءارجإ ذاختا ايبويثإ ةموكح ىnع لهست تاودأ يØ ةيراجتلا فاصتنالا لبس

  .ةيلح'ا ةعانصلل

 ةيبرعلا ةكلمملا ي\ ي≈وسلا هرعسو جتنم لكل ةيلكلا جاتنإلا ةفلكت مهف نHيدوعسلا نيردصملا ىnع بجي ،ريدصتلا لبق •

  .ةيدوعسلا

 ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىnع ةيمك دويق يأ ضرف بنجتلو •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي\ ھجاتنإ ةفلكت وأ/و جتنملا اذه رعس نع لقي ال رعسب ةردصملا تاجتنملا رعس ديدحتب نيردصملا

اليلد نHيدوعسلا نيردصملا عم نوكي نأ بجيو •
ً

 نم لقأ رعسب ةرعسم تسيلو ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ تابثإل اًيرهاظ 

  .دلبلا ي\ جتنملا اذه جاتنإ ةفلكت

  ميدقتو ،يرهاظلا ليلدلا نع فشكلا دنع صرحلا ي‘وتب نHيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنتو •

 .طقف بولطملا

 ايOويثإ ef ةيضnوعتلا تاءارجإلا عم لماعتلا 4.1.1.2

 ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىnع ةيّمك دويق يأ ضرف بنجتل •

 جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي\ مدقملا معدلا مادختساب نHسفانملل ةدراطلا Hiعستلا بيلاسأ عابتا مدعب نيردصملا

  .ريدصتلاو

ضيأ بجيو •
ً

 ةكلمملا نم ةمدقملا ةناعإلا نم اوديفتسي مل مÀêأ تابثإل يœافد يرهاظ ليلد نHيدوعسلا نيردصملا عم نوكي نأ ا

 .ايبويثإ ي\ تاجتنملا رعس ضيفختل ةيدوعسلا ةيبرعلا

  ميدقتو ،يرهاظلا ليلدلا نع فشكلا دنع صرحلا ي‘وتب نHيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنتو •

 .طقف بولطملا

 ايOويثإ ef ةيئاقولا تاءارجإلا عم لماعتلا 4.1.1.3

 تاجتنملل ةبسنلاب بلطلاو ضرعلا عقوتل قوسلل ةعسوم ةسارد ءارجإ نHيدوعسلا نيردصملا ىnع بجي ،ريدصتلا لبق •

 .ايبويثإ ىOإ ةدروتسملا

 ىnع رثؤت ال ثيحب تارداصلا مجح ليلقتب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،بلطلا نم i∞كأ ضرعلا ناك لاح ي\و •

 .ةيلح'ا تاعانصلا

 ةيسفانتل ررض يأ ببسي نل ةدروتسملا تاجتنملا مجح نأ تابثإل يرهاظ ليلدب نويدوعسلا نوردصملا ظفتحي نأ بجيو •

  .ةيلح'ا تاعانصلا

  ميدقتو ،يرهاظلا ليلدلا نع فشكلا دنع صرحلا ي‘وتب نHيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنتو •

 .طقف بولطملا
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 ايOويثإ UVإ لوخدلل ةيس(ئرلا ئ8اوملا 5

 16ايOويثإ ef ةيس(ئرلا ئ8اوملا 5.1

 نحش نكمي ،يتوبيج عم ايبويثإ اèêعقو íìلا ئناوملا مادختسا ةيقافتا بجومبو ،كلذ عمو  .ئناوم ةيأ كلتمت الو ةسيبح ةلود يØ ايبويثإ 

 تامولعمب زجوم يOاتلا لودجلا ي\ نودجت .هاندأ لكشلا ي\ نHبم وه امك تانحاشلا ةطساوب ايبويثإ ىOإ اهلقن مث ،يتوبيج ءانيم ىOإ عئاضبلا

 :بيولا عقاومو اèêلوانم يرجي íìلا عئاضبلا عاونأو يتوبيج ءانيم نع

 ايOويثإ UVإ لوخدلل ةيس(ئرلا ئ8اوملا :3 لودWoا

 ي8وy}كلإلا عقوملا ةلوانملا عéاضبلا ءانيملا

 http://www.portdedjibouti.com/  ةماعلا عئاضبلاو تايواحلا يëوبيج ءانيم

 

 

 ايOويثإ UVإ لوخدلل íìî(ئرلا ءانيملا :1 لâشلا

 17ايOويثإ ef ةيس(ئرلا تاراطملا 5.2

 ايبويثإ كلتمت .ايبويثإ ي\ يوجلا لقنلل ةمظنملا حئاوللاو نHناوقلا عيمج ذيفنتب ةضوفملا ةمظنملا ةهجلا يØ ةيبويثإلا يندملا ناHiطلا ةئيه

قفو اًراطم 17
ً

 . ،عئاضبلا داHiتسا ي\ مدختسملا ايبويثإ ي\ Ÿ⁄ìيئرلا راطملا يOودلا يOوب ابابأ سيدأ راطم دعيو .ةيكيرمألا تارابختسالا ةلاكول ا

دصملل نكمي ،ةيبويثإلا يندملا ناHiطلا ةئيه نع تامولعملا نم ديزملو
ّ
 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

 /http://www.ecaa.gov.et 
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 ايOويثإ ef ةيس(ئرلا ةيلخادلا قاوسألل لوصولا 5.3

 18ةفاWoا ئ8اوملا 5.3.1

 ئناوملا ةمدخ ةسسؤم تئشنأ .يOودلاو ìميلقإلا نيديعصلا ىnع ةراجتلا ليهستل ةفاج ئناوم ءاشنإ ي\ ايبويثإ تأدب ،اًسيبح ادلب اهرابتعابو

 ءانيم لوأ ايبويثإ تأشنأ ،2009 ماع ي\و  .EC 136/1999 وأ 136/2007 مقر ةحئاللا ي\ اñêلع صوصنملا ماكحألا بجومب ايبويثإ ي\ ةفاجلا

 سيدأو ،ليكيمو ،اشلوبموكو ،اويديريدو ،ناليجو ،اHiميس ي\ ايبويثإ ي\ ىرخألا ةفاجلا ئناوملا عقتو .ابابأ سيدأ قرش وجدوم ي\ اهل فاج

 :ةفاجلا ئناوملا ي\ مدقت íìلا تامدخلا يnي اميفو .وتفوشيبو ابابأ

  ةدروتسملاو ةردصملا عئاضبلل نيزختلل ةصصخم تاحاسم •

  تايواحلل تاعدوتسملا تامدخ •

  غيرفتلاو ةئبعتلا تامدخ •

 ةدروتسملاو ةردصملا عئاضبلل غيرفت ىOإ ةفاضإلاب ) صيصi•لا و بيتi•لا ( فيتستلا تامدخ •

 لقنلا قرطو ةيس(ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 5.3.2

قفو
ً

 لودجلا ي\ يnي اميفو .ايبويثإ ةمصاع يØو ،ابابا سيدأ يØ ايبويثإ ي\ ةيسيئرلا ةيلخادلا قاوسألا نإف ،ةيكيرمألا تارابختسالا ةلاكول ا

  :ءانيم برقأ نHبو اê∫يب ةفاسملاو ةيسيئرلا ندملا يOاتلا
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 ايOويثإ ef ةيس(ئرلا تاراطملا :2 لâشلا
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 ايOويثإ ef ةيس(ئرلا ندملا UVإ لوصولا :4 لودWoا

  ءانيملا نم ةفاسملا ءانيم برقأ ةيس(ئرلا ندملا

 مك 870 يتوبيج ءانيم ابابا سيدأ

 اهسفن ةنيدملا يOودلا يOوب ابابأ سيدأ راطم ابابا سيدأ

 

 ايOويثإ ef ةيóyلا دود#Wا 5.4

 امم ،يفلجلا دودح ∑مست ةيسيئر ةيرب دودحب يتوبيجب ايبويثإل ةيxiلا دودحلا طبترتو .يتوبيج ءانيم xiع ايبويثإ ىOإ عئاضبلا مظعم دروتست

  .ايبويثأ ي\ ةيراجتلا ةطشنألا ريوطت ي\ اًيويح اًرود ةيxiلا ذفانملا تبعل ،ةسيبح ةلود ايبويثإ نوك ببسبو .نيدلبلا نHب عئاضبلا ةكرح لهسي

 :يOاتلا لودجلا ي\ ناروكذم امهو ،يتوبيجو ايبويثإ نHب ةيسيئر دودح / ذفانم كانهو

 يëوبيجو ايOويثإ- ةيóyلا دود#Wا :5 لودWoا

 يëوبيج ef ةفورعملا ةيóyلا دود#Wا يëوبيج ef ةفورعملا ةيóyلا دود#Wا

 ليم شيتفت ةطقن ي\الغ

 ةيدوعسلا ef ةيحالملا طوطWXا 5.5

 19ايOويثإ UVإ ةيدوعسلا ةيOرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيساسألا ةيحالملا طوطWXا 5.5.1

قفو .يتوبيج ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي\ ةيسيئرلا ئناوملا نم يرحبلا لقنلا تامدخ ةHiبكلا نحشلا طوطخ نم ديدعلا مدقت
ً

 عقومل ا

 ةيبرعلا ةكلمملا ي\ فقوتلا ئناوم يØ ليبجلا ءانيمو ،هللادبع كلملا ءانيمو ،زيزعلادبع كلملا ءانيمو ،ةدج ءانيم ،)linescape( بيكسنيال

 .ايبويثإ ىOإ ةهجتملا تايواحلا نفسل ةيدوعسلا

 ايOويثإ UVإ ةيدوعسلا ةيOرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو :6 لودWoا

 

 
 )LineScape( بيكسنيال 19

 ةيOرعلا ةكلمملا ef ئ8اوملا

 ةيدوعسلا
 ليبWoا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  زnزعلادبع كلملا ءانيم ةدج ءانيم

 )مايألاب( ةدملا يëوبيج ef ئ8اوملا

  46 – 10  39 – 3 42 – 11  45 – 3 يëوبيج ءانيم
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 20ايOويثإ UVإ ةيدوعسلا ةيOرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيساسألا يوWoا لقنلا طوطخ 5.5.2

 عئاضبلا لبقتسي يذلا ايبويثإ ي\ ì⁄›اسألا راطملا xiتعت íìلا الينام ىOإ ضايرلاو ،مامدلاو ،ةدج تاراطم نم اًوج عئاضبلا ريدصت نكمي

 تاراطملا ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي\ ةيسيئرلا تاراطملا نم اًوج عئاضبلا لقنل راظتنالا تقو هاندأ نHبملا لودجلا حضوي  .ةيدوعسلا

  .ايبويثإ ي\ ةيسيئرلا

 ايOويثإ UVإ ةيدوعسلا ةيOرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو :7 لودWoا

 

 راعسأ 5.5.3

 ةيس(ئرلا قرطلا

 ةكلمملا نSب

 21ايOويث†و ةيدوعسلا ةيOرعلا

 دمتعت تناك تاريدقتلا نأ ةظحالم ى»ريو .هاندأ حضوملا لودجلا ي\ ايبويثإ ئناوم ىOإ ةيدوعسلا ئناوم نم نحشلا فيلاكت ريدقت اضيأ مت

 http://worldfreightrates.com/en/freight اñêف مدختساو تاضاi•فا ىnع

 

 ايOويثإ UVإ ةيدوعسلا ةيOرعلا ةكلمملا نم ةفلâتلا :8 لودWoا

 

 

 

 

 

 

 

 ىnع عالطالا نHيدوعسلا نيردصملل نكميو .يدوعس لایر 5،700 ايبويثإ ىOإ يتوبيج نم عئاضبلا لقن ةفلكت نوكتس ھنأ ىOإ تاريدقتلا Hiشت

 :هاندأ حضوملا طبارلا لالخ نم تامولعملا نم ديزم

ethiopia.html-in-transport-road-of-http://blog.ethiotrack.com/2016/06/cost  

 
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ20
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 21

 ةكلمملا ef ةيس(ئرلا تاراطملا

 ةيدوعسلا ةيOرعلا
 ةدج مامدلا  ضاnرلا

 )ةعاسلاب( ةدملا ايOويثإ ef ةيس(ئرلا تاراطملا

 2 - 1 3 – 2 3 - 2 ابابا س¢دأ

 ةيOرعلا ةكلمملا ef ئ8اوملا

 ةيدوعسلا
 ليبWoا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  زnزعلادبع كلملا ءانيم ةدج ءانيم

 *)يدوعسلا لاnرلا( لقنلا ةفلâت يëوبيج ef ئ8اوملا

 7,740 – 5,380 - 7,740 – 5,380 3.890 – 2.700 يëوبيج ءانيم

 :ةفلâتلا تاضاy}فا *

 طي#"ا f• ةراتX"ا ن#§لا ةقnرط

 ةيملاعلا ن#§لا راعسأ ef ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاâتلا ريدقت مت

 يnâرمأ رالود 100,000 تن́ا ا™©اسح مت î®لا تاجتنملا عيمج  ةميق

 . مدق 40 تاnواحو ةلم́ا ةnواح ةلومح رايتخا مت

 )نSمأتلا وأ رطاX"ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ةnريدقت لقنلا ةفلâت
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 22ايOويث†و ةيدوعسلا ةيOرعلا ةكلمملا نSب يوWoا ن#§لل ةيس(ئرلا طوطWXا راعسأ 5.5.4

 تاريدقتلا نأ ةظحالم ى»ري .هاندأ حضوملا لودجلا ي\ ايبويثإ تاراطم ىOإ ةيدوعسلا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت ريدقت اضيأ مت

ق .هاندأ حضوملا لودجلا ي\ اضيأ ةروكذم ةنيعم تاضاi•فا ىnع دمتعت تناك
ُ

د
ّ

 :بيولا عقوم مادختساب نحشلا فيلاكت تر

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

 ايOويثإ UVإ ةيدوعسلا ةيOرعلا ةكلمملا نم يوWoا ن#§لا راعسأ :9 لودWoا

 ابابا س¢دأ )يدوعس لاnر( لقنلا فيلاâت

 ةدمجم موحل دمجم ماعط ردصملا جتنملا عون

 14.100 – 12.760 14.050 – 12.710  ميصقلا /فئاطلا /ةنيدملا /مامدلا /ضاnرلا /ةدج

 :ةفلâتلا تاضاy}فا *

 يوWoا ن#§لا f• ةراتX"ا ن#§لا ةقnرط

 ةيملاعلا ن#§لا راعسأ ef ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاâتلا ريدقت مت

 يnâرمأ رالود 100,000 تن́ا ا™©اسح مت î®لا تاجتنملا عيمج  ةميق

 90×100×140 ساقمب داعØألاو مس/مجك 210 نزوب لم#Wا رايتخا مت

 )نSمأتلا وأ رطاX"ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ةnريدقت لقنلا ةفلâت

 ةيس(ئرلا ةي≤سجوللا قفارملا 6

 23ايOويثإ ef ةيعانصلا تاعمo"ا 6.1

 ةيعانصلا قطانملا ةسسؤم تئشنأ .297/2013 مقر ةحئاللا ي\ اñêلع صوصنملا ماكحألا بجومب ايبويثإ ي\ ةيعانصلا تاعمج'ا تئشنأ

 عيجشتو ،ايبويثإ ي\ ةيعانصلا قطانملا ةرادإو ريوطتب ةسسؤملا هذه موقتو  .نوناقلا ماكحأل اقفوو ،ةعانصلا ةرازول ةعباتلا ةيبويثإلا

 قطانملا لوح تامولعملا نم ديزمللو .ةيعانصلا قطانملا لخاد ةيراجتلا تايلمعلا ليهستو ،زفاوحلاو ةدعاسملا ميدقتو ،تارامثتسالا

  :يOاتلا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ريوطتلا ديق ةيعانصلاو ةيليغشتلا

 development-zone-sectors/industry-opportunities/strategic-http://www.investethiopia.gov.et/investment 

 ةيعانصلا تاعمo"ا ef ةراجتلاب ةقلعتملا ةيس(ئرلا زفاو#Wا 6.1.1

 :يnي ام لمشت íìلاو ةيلودلا ةيسفانتلا ةردقلا ةدايزو رشابملا ì‹نجألا رامثتسالا باذتجال زفاوحلا نم اًددع ةيعانصلا تاعمج'ا مدقت

 ةدروتسملا تاجتنملا ىnع ةضورفملا ىرخألا بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا نم ءافعالا •

 عمج'ا ي\ ةيكرمجلا تاءارجإلا طيسبت •

  .كلذ ىOإ امو لخدلا ةبيرض لثم ىرخألا بئارضلا نم ءافعإلا •

 .كلذ ىOإ امو ةعطقتسملا ةبيرضلاو ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىnع ةيليضفتلا ةبيرضلا ماظن •

  :هاندأ طبارلا ةرايز ى»ري ،ايبويثإ ي\ ةيعانصلا تاعمج'ا اهرفوت íìلا زفاوحلا نع تامولعملا نم ديزمل

 
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 22
 ةيبويثألا رامثتسالا ةنجل 23
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development-zone-sectors/industry-strategicopportunities/-http://www.investethiopia.gov.et/investment  

 ايOويثإ ef ئ8اوملا ef ةمدقملا تامدWXا /نnزختلا قفارم 6.2

 نnزختلا تامدخ /قفارم عاونأ 6.2.1

 24نزاX"ا عاونأ 6.2.1.1

 ي\ تاعدوتسملا كلت نم اهجورخو عئاضبلا لوخدو ،نزاخ'ا سيسأتو ،نزاخ'ا عاونأ ليصافت ىnع 2014 ماعل 859 مقر نالعإلا صني

 ىرخألا ةيكرمجلا نيزختلا نكامأو ةيكرمجلا نزاخملل صخرلا رادصإ نع ةيلوؤسملا كرامجلاو دئاوعلا ةئيه ىOوتتو .كلذ Hiغو ،ايبويثإ

دصملا نم ى»رُي ،نزاخ'ا ةرادإ ماكحأ لوح تامولعملا نم ديزملو .اèêبقارمو اñêلع فارشإلاو
ّ
 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

2014%20ETH.pdf-ProclamationNo.%20859-http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Customs  

  ةيبويثإلا كرامجلاو دئاوعلا ةئيه اهرفوت íìلا ةيكرمجلا نزاخ'ا فينصت نكمي ،نزخ'ا ي\ ةذفنملا ةطشنألاو مادختسالا عونل اعبتو

قفو
ً

   :يnي امل ا

 تقؤم ي́رمج نnزخت 6.2.1.1.1

 فارشإ تحت يكرمجلا صيلختلا لبق عئاضبلا نيزخت متي ثيح ةحوتفم وأ ةقلغم تاحاس امإ هذه نيزختلا نكامأ نوكت نأ نكميو

  .قطانملا هذه ي\ اًيكرمج اهصيلخت مت íìلا عئاضبلا نيزخت نكمي الو .ةيكرمجلا تاطلسلا

  ةيكرمWoا نزاX"ا 6.2.1.1.2

 نزاخ'ا ي\ ةنزخ'ا عئاضبلا ىفعت .ةيكرمجلا تاطلسلا فارشإ تحت نزخ'ا اذه ي\ اًيكرمج اهصيلخت متي íìلا عئاضبلا نيزخت نكمي

 موسرلاو بئارضلا عفد دروتسملا ىnع بجي ،نزخ'ا نم عئاضبلا بحس ىnع نكلو .بئارضلا عيمجو ةيكرمجلا موسرلا نم ةيكرمجلا

  .ةلصلا تاذ ةيكرمجلا

  ي́رمج عنصم 6.2.1.1.3

 ةيلمع ي\ ةمدختسملا تامزلتسملاو ماخلا داوملا ىفعتو .ةيكرمجلا تاطلسلا فارشإ تحت علسلا جاتنإل نزاخ'ا نم عاونألا هذه مدختستو

  .بئارضلاو داHiتسالا كرامج نم جاتنإلا

   يموكح ي́رمج نزخم 6.2.1.1.4

  .ةيكرمجلا تاطلسلا فارشإ تحت نزخ'ا اذه ي\ اê‡حاص اهكi•ي íìلا وأ اflêرداصم متي íìلا عئاضبلا نيزخت نكمي

 نnزختلا فيلاâت 6.2.2

 ،عئاضبلا نيزخت مايأ ددعو ،ةيواحلا عون ىnع يتوبيج ءانيم ي\ نيزختلا فيلاكت دمتعت .يتوبيج ءانيم xiع ايبويثإ ىOإ عئاضبلا مظعم دروتست

  .نيزختلا ناكمو

دصملا نم ى»رُي ،نيزختلا فيلاكت لوح تامولعملا نم ديزملو
ّ
  :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

prices.pdf-http://www.portdedjibouti.com/paid  
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 ةلماشلا داSyتسالا ةيلمع 7

 25ةلماشلا داSyتسالا ةيلمع 7.1

 بولطملا ةدروتسملا تاجتنملا عيمج ي\وتست نأ نHعتي .2014 ماعل 859 مقر نالعإلا ماكحأ بجومب ايبويثإ ىOإ عئاضبلا داHiتسا نكمي

 داHiتسا نكمي ،كلذ عمو ،نيزختلا مأ يnح'ا كالèêسالا ضارغأل تاجتنملا هذه تناك ًءاوس ،يكرمجلا صيلختلا تاءارجإ ةفاك اهصيلخت

قفو ةددعتم تاءارجإ بجومب تاجتنم
ً

  :يnي امل ا

 ريدصتلا ةداعإ •

 يO≤·ملا مادختسالا لجأ نم لخدلا •

 تقؤملا داHiتسالا •

 داHiتسالا ةداعإ •

 ةيكرمجلا نزاخ'ا ي\ عئاضبلا عضو •

 كرامجلا تيزنارت •

 نادوسلاو يتوبيج ةيروهمج ةموكح عم ئناوملا مادختسا تاقافتا ايبويثإ ةموكح تعقو  .ئناوم يأ اê‚دل دجوي الو ةسيبح ةلود يØ ايبويثإ

دصملل نكمي ،تايقافتالا نع تامولعملا نم ديزمل .ايبويثإ ىOإ اهلقن مث يتوبيج ي\ ئناوملا ىOإ ةعاضبلا نحش نكمي اê‡جومب íìلاو
ّ
 نيرِ

 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا

 department-afairs-transit-and-utilization-/asset_publisher/oK9j/content/port-http://www.mot.gov.et/information/ 

 ةيلمع .ايبويثإ ىOإ ةراجتلا Hiسيت نامض نع ةلوؤسم يØو ،يتوبيج ءانيم ي\ بتاكملا قيسنت ةيبويثإلا كرامجلاو تاداريإلا ةئيه ىOوتتو

 :هاندأ 3 لكشلا ي\ ةحضوم يتوبيج ءانيم xiع ايبويثإل ةلماشلا داHiتسالا

 

 داSyتسالا لبق ام تاءارجإ :UVوألا ةلحرملا

 ىnع بجي ،عئاضبلا داHiتسا لبق .يتوبيج ءانيم ىOإ عئاضبلا لوصو لبق اهذيفنت مزلي داHiتسالا ةيلمعل ةقبسم تاءارجإ كانه

 تائيهلا نم داHiتسا حيرصت ىnع لصحي نأ دروتسملا ىnع بجي ،ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا داHiتسال .Hiياعملا عيمج ءافيتسا دروتسملا

 لقن ھنكمي نحش ليكو بيتi•ب دروتسملا موقيو .يتوبيج رباع رورملا تاءارجإ زاجنإل دمتعم ليكو دروتسملا نHعيو .ةينعملا ةيموكحلا

  .ايبويثإ ىOإ ھميلستو يتوبيج ءانيم نم عئاضبلا
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 ةلماشلا داSyتسالا ةيلمع :3 لâشلا

 

  ةينوy}كلإلا تانايبلا ة2جاو óyع ي́رمWoا نايبلا ليë∑o :ةيناثلا ةلحرملا

 عینصتلا ةلحرم =

 عéاضبلاو قئاثولا صحف

 لبق ام تاءارجإ

 داSyتسالا

 ةنيفسلا لوصو

 دودح ةنحاشلا لصت

 يëوبيج

 دود#W عéاضبلا لوصو

 ايOويثإ

ë∑oا نايبلا ليWoع ي́رمóy 

  ةينوy}كلإلا تانايبلا ة2جاو

1 2 3 

4 5 6 

  يëوبيج ءانيم óyع داSyتسالا ةيلمعل πfيضوت لâش

$  

 لوز
 نیود

 لوز
 نیود

9 8 7 

  دروتسملا / ليمعلا
 دادسو ميلس≤لا ةحاس

 ةيكرمWoا موسرلا
  ي́رمWoا صيلختلا
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 نم يكرمجلا صيلختلل ةمزاللا تادنتسملا ميدقتو ،IM 4 جذومنلا ةئبعت قيرط نع داHiتسالا نايب يكرمجلا طيسولا /دروتسملا „‹عي

 ي\ اقحال ھتشقانم متي فوس( ةبولطملا قئاثولا ميدقت بجي  .ةيبويثألا كرامجلاو دئاوعلا ةئيه ىOإ ةينوi•كلإلا تانايبلا ةهجاو لالخ

   26.ةنيفسلا نم عئاضبلا غيرفت تقو نم اًموي 5 لبق ةيرورضلا تامولعملاو )7 دنبلا

  ."ASYCUDA" ادوكيسا ماظن لالخ نم اينوi•كلإ يكرمجلا نايبلا ةئبعت نكمي :ةظحالم

 

 ةنيفسلا لوصو :ةثلاثلا ةلحرملا

 ةنيفسلا لوصو نم ةعاس 24 لبق ةينوi•كلإلا تانايبلا ةهجاو قيرط نع ةلومحلا نايب ميدقت بجي .يتوبيج ءانيم ي\ ةنيفسلا لوصو

  .ايبويثإ ىOإ اهلقنل ةنحاش ىOإ اهليمحت متيو ةنيفسلا نم عئاضبلا غرفتو .ءانيملا ي\

 

 عéاضبلاو قئاثولا صحف :ةعØارلا ةلحرملا

 نم اñêلع لوصحلا مت íìلا تامولعملا لباقم داHiتسالا نايب مييقت يتوبيج ي\ اê‡تكم xiع كرامجلاو تاداريإلا ةئيه تاطلس ىOوتتو

 عئاضبلا متخب تاطلسلا موقت اهدعبو ةنحاشلا ىnع اهليمحت متي íìلا ةلومحلا شيتفتب تاطلسلا موقت امك  .ايبويثإ ي\ ةئيهلا بتكم

 ليكولا مدقيو .يتوبيج ي\ دمتعملا ليكولا ىOإ روبعلا قئاثو مدقتو ةنحاشلا ةحول مقرو متخلا مقر تاطلسلا لجستو  .ةلمح'ا

 ليكولا موقي .يxiلا لقنلا نايبب ليكولا دوزيو تامولعملا عيمج لجسي يذلا نHمأتلاو قيثوتلاو مييقتلا فظوم ىOإ روبعلا تادنتسم

 .نحشلا ليكو / ةنحاشلا ىOإ لقنلا قئاثوو يxiلا لقنلا نايب رادصإب

 

 يëوبيج دودح ةنحاشلا لصت  :ةسماWXا ةلحرملا

 دودحلا ي\ ةدوجوملا ةيكرمجلا تاطلسلا ىOإ روبعلا ةقيثو نم ىOوألا ةخسنلا ةنحاشلا قئاس مدقيو .يتوبيج ءانيمل ةنحاشلا ةرداغم

  .ةيبويثإلا Â⁄ìارألا ىOإ رورملاب ةنحاشلل حمستو ةقيثولا هذه نم ةيكرمجلا تاطلسلا ققحتتو .يتوبيجل ةيxiلا

 

 ايOويثإ دود#W عéاضبلا لوصو  :ةسداسلا ةلحرملا

 يذلا ،كرامجلا فظوم ىOإ روبعلا قئاثوو يxiلا لقنلا نايب ةنحاشلا قئاس مدقي ثيح ةيبويثإلا ةيكرمجلا دودحلا ىOإ عئاضبلا لصت

 لوؤسم ىOإ روبعلا قئاثو لاسرإب كرامجلا فظوم موقي ،ميلس متخلا ناك اذإ و .ميلس يتوبيج ءانيم ي\ عضو يذلا متخلا نأ نم دكأتي

  .روبعلا

 

  ءانيملا ef ي́رمWoا صيلختلا  :ةعØاسلا ةلحرملا

 ىOإ ادانتساو   .يتوبيج ي\ كرامجلاو تاداريإلا ةئيه نم ةمدقملا روبعلا قئاثوو دروتسملا نم ةمدقملا قئاثولا نم روبعلا لوؤسم ققحتي

 فينصت متيو .رطاخ'ا ىnع مئاقلا مييقتلل اًعبت ءارمحو ءارفصو ءارضخ ىOإ ةدروتسملا علسلا فينصتب ASYCUDA ماظن موقي ،مدقملا نايبلا

  .جئاتنلا ىnع لوصحلا متيو تافينصتلا ساسأ ىnع ةدروتسملا علسلا صحف متي مث  .رطاخ'ا مييقت ماظن ساسأ ىnع علسلا

 

 ةيكرمWoا موسرلا دادسو ميلس≤لا ةحاس :ةنماثلا ةلحرملا

 قفرم نم عئاضبلا لقن اهدعب متيو ةلصلا تاذ بئارضلاو موسرلا دروتسملا عفدي  .ةيكرمج نزاخم ي\ ةصلخ'ا عئاضبلا نيزخت متي

  .دروتسملا عدوتسم ىOإ تقؤملا نيزختلا
 

 ليمعلا / دروتسملا  :ةعساتلا ةلحرملا

 .ليمعلا / دروتسملا لبق نم ةدروتسملا عئاضبلا مالتسا متي

 
  ايبويثإ نHناوق 26 
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 27ي́رمWoا صيلختلا ةيلمع 7.2

قفو ةباقرلاو يكرمجلا صيلختلل ايبويثإ ىOإ ةدروتسملا عئاضبلا عيمج عضخت
ً

 هاندأ4 لكشلا نHبي .2014 ماعل 859 مقر نالعإلا ماكحأل ا

 :يكرمجلا صيلختلا ةيلمع

 

 
 ايبويثإ نHناوق 27

 ةيكرمWoا تاءارجإلل πfيضوت لâش :4 لâشلا
 عینصتلا ةلحرم =

  ي́رمWoا نايبلا ي́رمWoا نايبلا ليë∑o لبق

 تانايبلا ة2جاو óyع

 ةينوy}كلإلا

 تاءارجإ ءافيتسا
 روبعلا

 عéاضبلا صيلخت متي

 

 عéاضبلا فيBصت متي

 

 

 قئاثولا ةعجارم

 

 

 efاضإ مييقت

 عéاضبلل موسرلا عفد

 ةدروتسملا

 

 لباقم عفدلا صحف متي

 عéاضبلا

 ةيكرمWoا تاءارجإلل πfيضوت لâش

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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 ي́رمWoا نايبلا ليë∑o لبق :UVوألا ةلحرملا

  عئاضبلا داHiتسا لبق ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو ىدل نيدروتسملا ليجست نHعتي )1

   .كرامجلاو تاداريإلا ةئيه نم ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةداهشو ì‹يرض فيرعت مقر ةداهش ىnع دروتسملا لصحي نأ بجي )2

  .ةينعملا ةيموكحلا تائيهلا نم داHiتسا حيرصت ىnع لصحي نأ دروتسملا ىnع بجي ،ايبويثإ ىOإ دويق اñêلع ضورفملا عئاضبلا داHiتسال )3

  يتوبيج ءانيم نم ةدروتسملا عئاضبلا لقنل نحش ءالكوو روبعلا تاءارجإ لامكتسال يتوبيج ي\ ليكو نHيعتب دروتسملا موقي )4

 ايبويثإ ىOإ

 

  ةينوy}كلإلا تانايبلا ة2جاو óyع ي́رمWoا نايبلا ليë∑o :ةيناثلا ةلحرملا

  .ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلل ةمزاللا قئاثولا عيمج ىnع يكرمجلا طيسولا /دروتسملا لصحي )1

الماش IM 4 جذومنلا يكرمجلا طيسولا /دروتسملا مدقي )2
ً

 اًينوi•كلإ كرامجلا بتكم ىOإ عئاضبلل ì∂فلا فصولاو ةمزاللا تامولعملا عيمج 

 .ةينوi•كلإلا تانايبلا ةهجاو xiع

 

  روبعلا تاءارجإ ءافي≤سا :ةثلاثلا ةلحرملا     

 كرامجلاو دئاوعلا ةئيه تاطلس فارشإ تحت ةنحاشلا ي\ لمحتو ةنيفسلا نم غرفتو يتوبيج ءانيم ىOإ عئاضبلا لصت )1

 دروتسملا نم مدقملا نايبلا عم اèêنراقم عم اًيدام عئاضبلا صحف متي )2

   .متخلل مقر ردصتو ةنحاشلا كرامجلا تاطلس متخت )3

  .ةنحاشلا قئاس ىOإ يxiلا نحشلا نايبو روبعلا ةقيثو ردصت )4

  .روبعلا قئاثو نم ىOوألا ةخسنلا ةنحاشلا قئاس مدقي ثيح يتوبيج دودح ىOإ لصتو يتوبيج ءانيم ةنحاشلا رداغت )5

  .ةيبويثإلا ةيxiلا دودحلا ىOإ ةنحاشلا لصت ،يتوبيج دودح ي\ ةنحاشلا صيلخت متي نأ دعبو )6

 .كرامجلاو تاداريإلا ةئيهل ةعباتلا لوخدلا ةباوب دنع كرامجلا فظوم ىOإ يxiلا لقنلا نايب ةنحاشلا قئاس ردصي )7

        

 قئاثولاو ةموتX"ا عéاضبلل يéدبم مييقت ىرجي :ةعØارلا ةلحرملا

  .ةدروتسملا عئاضبلا ةحص نامضل ةمدقملا قئاثولاو نايبلا جذومن نم كرامجلا فظوم ققحتي )1

ضيأ كرامجلا فظوم دكأتيو )2
ً

  .ھتلازإ وأ ھب بعالتلا متي مل عئاضبلا متخ نأ نم ا

 

 عéاضبلا فيBصت متي  :ةسماWXا ةلحرملا

 )ءارفص( ةطسوتم رطاخم وأ )ءارضخ( ةضفخنم رطاخم تاذ اÀêأ ىnع عئاضبلا ادوكيسأ ماظن فنصي ،ةمدقملا قئاثولاو نايبلل اقفوو )1

 .)رمحأ( رطاخ'ا ةيلاع وأ

  ةنماثلا ةلحرملا يØ ةيلاتلا ةوطخلا نإف ،رضخأ ھنأ ىnع جتنملا فينصت مت اذإ )2

 

   قئاثولا ةعجارم :ةسداسلا ةلحرملا

 .فيظن لقانلاو دروتسملا لجس نأ نم كرامجلا فظوم دكأتي ،نيرركتملا نيدروتسملل ةبسنلاب )1

 ماظن ھب ∑⁄Áوي يذلا صحفلا عون مهفل قئاثولا مييقتب كرامجلا فظوم موقي ،رمحألا وأ رفصألا رمم ىOإ جتنملا ھيجوت مت اذإ )2

 .ادوكيسأ

 ةدروتسملا عئاضبلا ةقباطم نامضل ةمدقملا تادنتسملا عم ةدروتسملا عئاضبلل يدام صحف ءارجإب كرامجلا فظوم موقي مث )3

  ةنماثلا ةلحرملا ىOإ تاجتنملا بهذت ،رفصألا راسملل ةبسنلابو )4

 

 ةدروتسملا عéاضبلا صحف  :ةعØاسلا ةلحرملا
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 .صحفلل عئاضبلا اñêف عضخت íìلاو كرامجلا اهددحت ةيكرمج نزاخم ىOإ ةدروتسملا علسلا لقنت ،قئاثولا ةعجارم نم ءاèêنالا درجمبو )1

 صيلختلا لبق عئاضبلا ھل عضخت نأ بجي يذلا صحفلا عون كرامجلا فظوم ررقي ،قئاثولا ةعجارم جئاتن ىnع ادامتعاو )2

 

 ةينوy}كلإلا تانايبلا ة2جاو óyع ةدروتسملا عéاضبلا موسر عفد :ةنماثلا ةلحرملا

  .عئاضبلا صحفو قئاثولا ةعجارم جئاتن عمجت )1

 .كرامجلا زكرم ي\ ىرخألا بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا دروتسملا ددسي )2

 

 عéاضبلا نع جارفإلا  :ةعساتلا ةلحرملا

 .دروتسملل جارفإلا راعشإ كرامجلا فظوم ردصي ،فيراصملاو موسرلا عيمج عفد دنع )1

 .نزاخ'ا نم عئاضبلا نع هرودب جرفي يذلا يكرمجلا نزخ'ا نHمأ ىOإ جارفإلا راعشإ دروتسملا مدقيو )2

 

 28ةلماشلا داSyتسالا تاءارجإ ةفلâتو راظتنالا تقو 7.3

قفو
ً

 :هاندأ 10 لودجلا ي\ دراولا وحنلا ىnع يØ ةيسايقلا عئاضبلا تانحشل داHiتسالا ةفلكتو ةقرغتسملا ةدملا نإف ،يOودلا كنبلل ا

 كرامWoا ةيلمعل ةفلâتلاو راظتنالا تقو :10 لودWoا

 مقر

 لسلسم
 داSyتسالا ءارجإ

 راظتنالا تقو

 )تاعاس(

 ةفلâتلا

 )يدوعس لاnر(

 2,810 194 قئاثولا دادعإ 1

 2.770 166 صحفلاو يكرمجلا صيلختلا 2

 5.580 360 :يOامجإلا

 

 

 

 

 

 

 

 ةيس(ئرلا داSyتسالا قئاثو 8

  ةيس(ئرلا داSyتسالا قئاثول زجوم لودج 8.1

 29ةيمازلإ قئاثو 8.1.1

 .ايبويثإ ىOإ عئاضبلا داHiتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو عبس ةمث

 
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 28
 ايبويثإ ةفرغ 29
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  داSyتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :11لودWoا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيفاضإ قئاثو  8.1.2

ةداع
ً

  .ةنيعم تاجتنمل يكرمجلا صيلختلل ةيفاضإلا قئاثولا نم ددع بلطُي ام 

 ةيفاضإلا داSyتسالا قئاثو :12 لودWoا

 

 ةقيثولا #
 لوص#Wا متي

 نم ا™øلع

 ا2ميدقت متي

 UVإ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 يوجلا نحشلا ةصيلوب

 نحشلا ةصيلوب /

 ةيلصألا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا نحشلا ةكرش

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا  ةيراجت ةروتاف 2
3 

.  

 داHiتسالا نايب جذومن
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا دروتسملا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا ةئبعتلا ةمئاق 4
 أشنملا ةداهش 5

 ةراجتلا ةرازو

 رامثتسالاو
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 داHiتسالا حيرصت 6
 تائيهلا

 ةيموكحلا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ايبويثإ كونب كنبلا حيرصت 7
  :ةظحالم

 - 6 ،ةرمعم ةيكالèêسا علس -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8 ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينوi•كلإلاو ةليقثلا تادعملا
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 قئاثولا àVع ةماع ةرظن 8.2

 30ن#§لا ةصيلوب 8.2.1

 ،ةباثمب يملاعلا ةراجتلا زكرم لبق نم اهفيرعت وحن ىnع نحشلا ةصيلوب نوكت

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

 تاقداصملا عيمج ءارجإ دعب نحشلا ةصيلوب ي\ روكذملا "رمأل" دنب بسح عئاضبلا ميلست متي ثيح ،ليوحتلل ةلباق ةيكلم ةقيثو •

 .بلطلا ي\ ةدراولا

 

 جذومن -يرحب ن#¿ ةصيلوب :5 لâشلا

  31ةnراجت ةروتاف 8.2.2

تو .يi•شملل عئابلا اñêطعي íìلاو ،عئاضبلا ءارش لباقم ةرداص ةروتاف يØ ةيراجتلا ةروتافلا
ُ

 ،ةيجراخلا ةراجتلا ي\ اًبلاغ Hiتاوفلا هذه مدختس

 .ةيكرمجلا موسرلا ريدقتل اهمييقت يرجي امدنع ةعاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحتب تاموكحلل حمست اÀêأل كلذو

 
 يOودلا ةراجتلا زكرم 30
 سكمارا 31

 ةقيثولا #
 ا™øلع لوص#Wا متي

 نم

 متي

 ا2ميدقت

 UVإ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ü     ü   كرامجلا ردصملا ليلحتلا ةداهش 1

2 
 عينصتلا تاسرامم دامتعا ةداهش

 ديجلا
  ü        كرامجلا ةمظنملا ةهجلا

 ةيتابنلا ةحصلا /ةحصلا ةداهش 3
 ي\ ةيميظنتلا ةئيهلا

 أشنملا
       ü   كرامجلا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ةمظنملا ةهجلا ةقباطملا ةداهش 4
  :ةظحالم

 - 6 ،ةرمعم ةيكالèêسا علس -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8 ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينوi•كلإلاو ةليقثلا تادعملا
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 جذومن -ةnراجت ةروتاف :6 لâشلا

  داSyتسالا نايب جذومن 8.2.3

 مييقتل نايبلا ي\ ةدراولا تامولعملا مدختستو32 .ةدروتسملا عئاضبلا نع تامولعم ضرعل كرامجلل دروتسملا اهمدقي ةقيثو وه داHiتسالا نايب

 .عئاضبلاب ةصاخلا بئارضلاو موسرلا

 
 جذومن -ي́رمWoا داSyتسالا نايب :7 لâشلا

 ةئبعتلا ةمئاق 8.2.4

 ،نحاشلاو ،يi•شملاو ،عئابلاو ،نحشلا خيرات نع ليصافت ةيلودلا ةئبعتلا ةمئاق لمشتو .نحشلا نع ةلصفم تامولعم ةئبعتلا ةمئاق رفوت

قودنص ناك نإ درطلا عونو ،ةروتافلا مقرو
ً

اليمرب وأ اًصفق وأ ا
ً

ضيأ نمضتتو ،لقانلاو ،لقنلا ةقيرطو ،ةنوترك وأ 
ً

 ددعو ،فصولاو ،ةيمكلا ا

  33.داعبألاو ،دورطلا تامالعو ،)تامارجوليكلاب( مئاقلاو ي\اصلا نزولا يOامجإو ،دورطلا

 

 

 

 
 ايلاi•سأ ةموكح 32
 تيارف ھيك ھيك 33
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 34أشBملا ةدا2ش 8.2.5

قفو )CoO( أشنملا ةداهش
ً

 اèêجلاعمو اهعينصتو اهجاتنإو اñêلع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأب دهشت ةقيثو يØ ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل ا

  .نHعم دلب ي\ لماكلاب اه≤Hهجتو

 35كنبلا حnرصت 8.2.6

  .ايبويثإ ي\ متت ì‹نجأ دقن تالماعم يأل كنبلا نم حيرصت ىnع لوصحلا بجي

 36ةقباطملا ةدا2ش 8.2.7

  .جتنملل ةدروتسملاو ةعنصملا تاكرشلا لبق نم ةيسايقلا تابلطتملا عيمج ةيبلت دنع دروتسملا ىOإ ضيوفتلا ةداهش رادصإ متي

 

 جذومن -ةقباطملا ةدا2ش :10 لâشلا

 
  ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ  34
 كنب نHشاد 35
  كيتi•نا  36

 جذومن -ةئبعë ةمئاق :8 لâشلا

 

 جذومن -أشBملا ةدا2ش :9 لâشلا
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 37ليلحتلا ةدا2ش 8.2.8

   .ةمدقملا حئاولل اقفو جتنملا لاثتما نمضت íìلاو ةدوجلا نامض بتكم لبق نم اهانردصأ íìلا ةقيثولا

 
 جذومن -ليلحتلا ةدا2ش :11 لâشلا

 38داSyتسالا صيخرت /حnرصت 8.2.9

 .ةينعملا ةيموكحلا تائيهلا نم حيرصت وأ قبسم نذإ ىOإ نودروتسملا جاتحي ،ةباقرلل ةعضاخلا علسلا داHiتسال ةبسنلابو

 

 جذومن -داSyتسالا حnرصت :12 لâشلا

 39ديجلا عينصتلا تاسرامم ةداهش 8.2.10

 ةداهشلا قاطن يطغيو .ةيميظنتلا ةطلسلا نم ةددح'ا تابلطتملا عيمج قباطي جتنملا نأب داهشإلل "ديجلا عينصتلا تاسرامم ةداهش" ردصت

  .نHفظوملا بيردت ىوتسم ىOإ تادعملاو عينصتلا قفارمو ةمدختسملا داوملا نم ةيادب بناوجلا عيمج

 
 شتيردلامجيس 37
 ةيكيرمألا دودحلا ةيامحو كرامجلا ةئيه 38
 ةينالديصلا ةسدنهلل ةيلودلا ةيعمجلا 39
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 جذومن -ديWoا عيBصتلا ةسرامم ةدا2ش :13 لâشلا

 ة#Çلا ةدا2ش /ةيتابنلا ة#Çلا ةدا2ش 8.2.11

 نع ةيتابنلا ةحصلا ةداهش ردصت .ةرطيسلا تحت ةيلودلا ةراجتلا ءاقبإو ھتمالسو ناسنالا ةحص ةيامح وه ةحصلا ةداهش نم ضرغلا

  40.داHiتسالا دلب ي\ تاتابنلا ةيامح ةمظنم ىOإ ريدصتلا دلب ي\ تاتابنلا ةيامح ةمظنم

 

 جذومن -ةيتابنلا ة#Çلا ةدا2ش :14 لâشلا

 داSyتسالا ef ةطرخنملا ةيس(ئرلا ةيموك#Wا تائي2لا 9

  داSyتسالا ةيلمع ef ةطرخنملا ةيس(ئرلا ةيموك#Wا تائي2لل زجوم  لودج 9.1

 ي\ اهراودأ بناج ىOإ تائيهلا وأ تانايكلا هذهل صخلم ةمثو .ايبويثإ ي\ داHiتسالا ةيلمع ي\ ةطرخنملا ةيموكحلا تانايكلا نم ددع كانه

 :هاندأ 13 لودجلا ي\ ةينوi•كلإلا اهعقاومو داHiتسالا ةيلمع

 

 

 

 

 

 
 ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةئيهلا 40



 

 

32 

 

 ةيس(ئرلا ةيموك#Wا تائي2لا :13 لودWoا

 ي8وy}كلإلا عقوملا رودلا ةيس(ئرلا ةيموك#Wا تائي2لا

 ةراجتلا ةرازو 
 ةطشنألا ةبقارمو ةراجتلا ليهست نع ةلوؤسم •

 ةيراجتلا

http://www.mot.gov.et/ho

 me 

 كرامWoا بتكم
 ىOإ ةدروتسملا عئاضبلا صيلخت نع لوؤسم •

 ايبويثإ
 /http://www.erca.gov.et 

 http://www.ecaa.gov.et/  ايبويثإ ي\ تاراطملا ريوطتو ةرادإ نع ةلوؤسم • ةيOويثإلا ي8دملا ناSyطلا ةئي¬

 يƒويثإلا î√طولا دامتعالا بتكم
 تائيهو دامتعالا تائيه دامتعا نع لوؤسم •

 .ةرياعملاو صحفلا تاxiتخمو شيتفتلا
 /eth.org-www.enao 

 يƒويثإلا î√طولا كنبلا
 ì‹نجألا دقنلا تايلمع ذيفنت نع لوؤسم •

 اèêبقارمو
 /https://www.nbe.gov.et 

  ةيدوعسلا ةيOرعلا ةكلمملا لبق نم ةفد™≈سم ةددحم تاعانص داSyتسا ef ةطرخنملا ةيس(ئرلا ةيموك#Wا تائي2لا 9.2

 ةمئاق ةمثو .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون بسح ،ايبويثإ ي\ داHiتسالا ةيلمع ي\ ةطرخنملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تانايكلا نم ددع كانه

 ةيلمع ي\ اهرودو ،تائيهلاو تانايكلا كلت اهمدخت íìلا تاجتنملا /ةعانصلا عاونأ لثم ،تامولعم بناج ىOإ ةيسيئر تائيه وأ تانايك لمشت

 :يOاتلا لودجلا ي\ ،اê∫م لكب صاخلا ينوi•كلإلا عقوملاو داHiتسالا

 ةددحم تاعانصل ةيس(ئرلا ةيموك#Wا تائي2لا :14 لودWoا

 ي8وy}كلإلا عقوملا رودلا /ةفيظولا ةعانصلا /جتنملا ةيموك#Wا ةئي2لا

 تاجتنملا عيمج ةيOويثإلا Syياعملا ةلا́و
 قيسنتو قيبطتو ريوطت نع لوؤسم •

  .ةلودلا ي\ Hiياعملا عضو ةطشنأ

http://www.ethiostandar

 /ds.org 

 ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئي¬

 ةباقرلاو ةي#Çلا ةياعرلاو

 ايOويثإ ef ا™øلع

 ةيئاذغلا تاجتنملا

 تارضحتسمو

 ءاودلاو ليمجتلا

 ءاودلاو ءاذغلا ميظنت نع ةلوؤسم •

 نم اهHiغو ليمجتلا تارضحتسمو

 تاجتنملا

 Hiياعم رادصإو ريوطت نع ةلوؤسم •

 تاجتنملا

http://www.fmhaca.gov.

 /et 

 ةيئاذغلا تاجتنملا ة#Çلا ةرازو 
 داHiتسا تايلمع ميظنت نع ةلوؤسم •

 . ةيناويحلاو ةيتابنلا ةيئاذغلا تاجتنملا
     /http://www.moh.gov.et 
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 ايOويثإ  -ا2قبطت î®لا دامتعالا تاءارج†و ةيس(ئرلا Syياعملا تائي¬ 10

 ةعانصلا بسح Syياعملا تائي¬ 10.1

 ةردصملا تاجتنملل تاداهش جارختسا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه نم ةددح'ا ةعستلا تاعانصلا ي\ نHيدوعسلا نيردصملا ىnع نHعتي

 :يOاتلا لودجلا ي\ ةنيبملا Hiياعملا تائيه نم ايبويثإ ىOإ

قفو Syياعملا تائي¬ :15 لودWoا
ً

 ةعانصلل ا

 مقر

سم

 لسل

 Sy 1 2 3 4 5 6 7 8 9ياعملا ةئي¬ مسا
 عقوملا طبار

 ي8وy}كلالا

 ü ü ü ü ü ü   ü ةيOويثإلا Syياعملا ةئي¬ 1
http://www.ethiost

  /andards.org 

2 

 ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئي¬

 ةباقرلاو ةي#Çلا ةياعرلاو

 ايOويثإ ef ا™øلع

  ü     ü  
http://www.fmhaca

  /.gov.et 

  :ةظحالم

 - 6 ،ةرمعم ةيكالèêسا علس -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

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

 

 ةيOويثإلا Syياعملا ةئي¬ 10.2

 اقفو ةيبويثإلا Hiياعملا ةيبويثإلا Hiياعملا ةلاكو عضتو .ايبويثإ ي\ ةماعلا تاعانصلل ةينطولا ةيميظنتلا ةطلسلا يØ ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه

ضيأ ةئيهلا كراشت امك .2010 ةنسل 193 مقر ةحئاللا ي\ اñêلع صوصنملا ماكحألل
ً

 .يOودلاو ì∂طولا نHيوتسملا ىnع ةفلتخم Hiياعم ريوطت ي\ ا

 ىOإ ةدروتسملا وأ ةجتنملا تاجتنملا ةقباطم مييقتل ةينفو ةيñêجوت حئاول عضتو ،ةينطولا ءاصقتسالا ةطقن ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه دعتو

 نم ى»ري ،ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه لوح تامولعملا نم ديزمل  .ةدروتسملا تاجتنملا دمتعتو رابتخالاو صحفلا تايلمع ةئيهلا يدؤتو .ايبويثإ

 :بيولا حفصتم ي\ ھقصلو هاندأ حضوملا طبارلا خسن نHيدوعسلا نيردصملا

/http://www.ethiostandards.org 
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 41صحفلا ةدا2ش àVع لوص#Wا ةيلمع 10.2.1

 ىnع لوصحلا ةيلمع .داHiتسالا ةداهش ىnع لوصحلا دروتسملا ىnع بجي ،يمازلإ دامتعإ بلطتت íìلا تاجتنملا داHiتسا لبق ،حئاولل اقفوو

 :هاندأ Error! Reference source not found.15 ي\ نHبم داHiتسالا ةداهش

  :UVوألا ةلحرملا

 تادنتسملا عم دامتعالا بلط بلطلا مدقم مدقی  .ةعنصملا ةكرشلا نم ةلصلا تاذ قئاثولاو تادامتعالا عيمج ىnع بلطلا مدقم لصحي

 .ةيبويثألا Hiياعملا ةئيه نم ةدمتعم ةلقتسم تاxiتخم یOإ 9.2.2 دنبلا ي\ ةروکذملا ةبولطملا

 

  :ةيناثلا ةلحرملا

 
 سإ ي» سإ 41

 صحفلا ةدا2ش àVع لوص#÷ل ةيحيضوت ةيلمع :15 لâشلا

 صحفلا ةدا2شل ةيحيضوت ةيلمع

 عینصتلا ةلحرم =

 ،قئاثولاو ،بلطلا جذومن ميدقت

 بلطلا موسر دادسو

 

 بلطلا مييقت

 
 ةnرnرسلا براجتلا

 تانيعلل

 

 صحفلا ةدا2ش رودص

 

 

1 2 3 

4 

$ 
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 xiتخم لبق نم ريرقتلا مييقت متيس ،رابتخالا ريرقت ميدقت مت اذإ .ةدمتعملا تاxiتخ'ا ي\ تاطلسلا ةطساوب ةمدقملا قئاثولا مييقت يرجي

  .اينطو ةلوبقملا تاجتنملا Hiياعم عم جتنملا لاثتما نم دكأتلل رابتخالا

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

 xiتخم ىOإ ةعمج'ا تانيعلا لسرتو .يxiتخ'ا صحفلا ءارجإل تانيعلا عمجيو ةدروتسملا علسلا صحفب صحفلا ةئيه / صحافلا موقي

 .رابتخالا جئاتن عيمجتب موقي مث ،اهxiتخي مث اهعيمجت مت íìلا تانيعلا ىnع بسانملا دوكلا xiتخ'ا عضي  .دمتعم

 

  :ةعØارلا ةلحرملا

 بلطلا بحاص ددسي مث .ةمدقملا جتنملل صحفلا ةداهش دامتعا متي ،ةيبويثإلا Hiياعملل تاجتنملا ةقباطم نمضت رابتخالا جئاتن تناك اذإ

  .بلطلا بحاص ىOإ صحفلا ةداهش ردصت اهدعبو ،ةلصلا تاذ فيراصملاو موسرلا عيمج

 

 ةOولطملا ةيس(ئرلا قئاثولا 10.2.2

 :يnي اميف صحفلا ةداهش ىnع لوصحلل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

 :هاندأ حضوملا طبارلا لالخ نم أبعملا ةداهشلا جذومن ىnع لوصحلا نكميو •

www.intertek.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=34359764547  

o بلطلا جذومن ي\ ةدراولا تاميلعتلل اقفو بلطلا ةئبعت بجي 

 جتنم لكل لصفنم بلط ميدقت نHعتي •

 ةيراجت ةروتاف •

 جتنملل ةينفلا تانايبلا تافوشك •

 رابتخالا ريراقت •

 جتنملا تافصاوم تادنتسم •

 ةدوجلا ةرادإ تاداهش •

 )تدجو نإ( ةيلاحلا تاقفاوملا •

 

 ايOويثإ ef ا™øلع ةباقرلاو ةي#Çلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئي¬ 10.3

 ةئيهلا هذه xiتعتو  .176/1999 مقر نالعإلا ماكحأ بجومب ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه تسسأت

 امك  .ةحصلا ةرازو عبتتو اflêدوجو اèêيلعافو تاجتنملا ةمالس نامضبو ،ةيئاذغلا تاجتنملاو ،ءاودلا تاجتنم ميظنتب ةينعملا ةينطولا ةهجلا

 نع تامولعملا نم ديزملو .تاجتنملا ليجستو جتنملا تافص مييقت لثم تامدخ لالخ نم نHينطولاو نمألاو ةمالسلا ìمحت ةئيهلا هذه نأ

دصملل نكمي ،ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه
ّ
 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

 http://www.mris.fmhaca.gov.et/public/home 
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  42ةnودألا ليë∑o ةيلمع 10.3.1

 !ErrorنHبي .1999/ 176 مقر نالعإلا بجومب يئاودلا جتنملا ليجست دروتسملا ىnع بجي ،ايبويثإ ىOإ ةيئاودلا تاجتنملا داHiتسا لبقو

Reference source not found. ةيئاودلا تاجتنملا ليجست ةيلمع هاندأ: 

 

   :UVوألا ةلحرملا

 عيمج عم ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه ىOإ يئاودلا جتنملا ليجست جذومن بلطلا بحاص مدقي

 ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه ىOإ لسرتو قئاثولاب لاصيإلا نم ةخسن قفرتو ءاودلا ليجست موسر بلطلا مدقم ددسيو  .ءاودلا بلط قئاثو

  .ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو

 

 

 

 

 
  اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه 42

 ةnودألا ليë∑o ةيلمعل πfيضوت مسر :16 لâشلا

 ءاودلا ليo∑≤ل ةيحيضوت ةيلمع

 عینصتلا ةلحرم =

 ،قئاثولاو ،بلطلا جذومن ميدقت

 بلطلا موسر دادسو

 

 بلطلا مييقت

 
 ةnرnرسلا براجتلا

 تانيعلل

 

 بلطلا ليë∑o مت

 

 

1 2 3 

4 

$ 
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  :ةيناثلا ةلحرملا

 تانايب ميدقت بلطلا مدقم نم بلطي ،رمألا مزل اذإ .تانايبلا لامتكا نم دكأتتل ءاودلا فلمو مدقملا تابلطلا جذامن ةئيهلا مييقت

 تانايبلا لاخدإ متي مث .بلطلا مدقم ىOإ ھميدقتو ھل مقر صيصخت متي ،بلطلا جذومن لوبق دنع .ةيريرسلا تاساردلا نع ةيفاضإ

 لاثتما نامضل ةمدقملا قئاثولا تاطلسلا ىدل ليجستلا مسق للحيو .ةيودألا ليجست تامولعم ماظن ي\ تافلملاو بلطلا ي\ ةمدقملا

 .ةدروتسملا ةيودألا تاجتنم

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

 ةرادإ ىOإ xiتخ'ا نم رداصلا ةدوجلا ةبقارم بلط جذومن عم بنج ىOإ ابنج ةيئاودلا تاجتنملا نم ةنيع ميدقت بجي ،مييقتلا حاجن دنع

 :هاندأ حضوملا طبارلا ىnع بلطلا جذومن ىnع عالطالا نHيدوعسلا نيردصملل نكميو  .جتنملا ةدوج مييقت

030.001.pdf-Form-Submision-content/uploads/2014/01/Samples-http://www.rrfa.co.za/wp 

   .اهل ةيئايميكلاو ةيئاي≤Hفلا تافصلاو اê±اقنو ةيئاودلا تاجتنملا ةدوج نامضل ةيريرس تارابتخا ىرجت

 

 :ةعØارلا ةلحرملا

 صيخرتو ليجست ةيريدم ريدم ىOإ مدقملا فلملا عم بنج ىOإ ابنج xiتخ'ا ريراقت لسرتو  .اهمييقتو ةيريرسلا تارابتخالا جئاتن عيمجت متي

 دكؤت ةيريرسلا براجتلا جئاتنو ةمدقملا تانايبلا تناك اذإ . اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيهل ةعباتلا ءاودلا

 تاونس 5 ةدمل قوسلا صيخرت ةداهش يرستو  .بلطلا مدقمل قوسلا صيخرت ةداهش ليجستلا ريدم ردصي ،ةينالديصلا تاجتنملا ةقباطم

 .اèêيحالص ءاèêنا خيرات نم لقألا ىnع اموي 120 لبق قوسلا صيخرت ديدجت متي نأ بجيو .ليجستلا خيرات نم

 

 ةOولطملا ةيس(ئرلا قئاثولا 10.3.2

 :يnي اميف ءاودلا دامتعا ةيلمعل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

 :هاندأ حضوملا طبارلا لالخ نم أبعملا بلطلا جذومن ىnع لوصحلا نكميو -أبعم بلط جذومن •

Pharmhttp://www.ethiopianreview.com/pdf/001/Reuirments%20&%20Guidelines%20For%20The%20Registration%20Of%20

actical%20Manufaturers.pdf    

 دروتسملاو ةعنصملا ةكرشلا نHب ةررح'ا ةلاكولا ةيقافتا نم ةخسن •

  جتنملا صئاصخو تامولعم •

 ةمئالم ةداهش •

 ةينالديصلا تاجتنملا ةداهشو ديجلا عينصتلا تاسرامم دامتعا ةداهش •

 ةيريرسلا ةساردلا ريراقت •

 ةيويحلا ةينالديصلا تاساردلا •

  ةيليثمت ةنيع •

 ةيفيرعتلا تاقصلملا داوم •
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 43ةلومشملا فيلاâتلا 10.3.3

 ءاودلا ليë∑o ةيلمع فيلاâت :16 لودWoا

 مقر

 لسلسم

 لایر( ةفلكتلا تايوتح'ا

 )يدوعس

 1.875  ديدج ءاود ليجست 1

 940 ليجستلا ديدجت 2

 375 ليجستلا ىnع تاليدعت ءارجإ 3

 .يئاودلا جتنملا عون بسحب فلتخت*

 

  راظتنالا تقو 10.3.4

  .ايبويثإ ي\ ةيئاودلا تاجتنملل قوسلا حيرصت ىnع لوصحلل رهشأ 6 و 3 نHب حواi•ت ةi•ف رمألا بلطتي دق ،ةماع ةفصبو

 

 44يƒويثألا يóyلا ءانيملا ef ةدروتسملا ةيذغألل ي́رمWoا صيلختلا ةيلمع 10.4

 ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ةئيه نالعإ ي\ اñêلع صوصنملا حئاوللا بجومب ايبويثإ ىOإ ةيئاذغلا تاجتنملا داHiتسا متيو

 داوملا ةحصلا ةرازول ةعباتلا ھيلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ةئيه مظنتو  .2009 ماعل 661 مقر ايبويثإ ي\ ھيلع

 تاطلسلا نمضت امك  .ايبويثإ ي\ ةحصلا ةرازو فارشإ تحت ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ءاذغلا ةئيه لبق نم ةدروتسملا ةيئاذغلا

  .لوخدلا ئناوم ي\ ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا ةقباطم ةئيهلل ةعباتلا

 :هاندأ 17 لكشلا ي\ ةحضوم ءانيملا ي\ ةيئاذغلا تاجتنملا صيلخت ةيلمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةماع ةرظن -ةیبویثإلا ةیمیظنتلا ةھجلا 43
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  :UVوألا ةلحرملا

 نأ بجيو .تاجتنملا عاونأ بسحب ةصتخ'ا ةيميظنتلا تاهجلا وأ ةيموكحلا تاهجلا نم داHiتسا حيرصت ىnع لوصحلا دروتسملا ىnع بجي

ضيأ دروتسملا لصحي
ً

 ىرخألا قئاثولا عيمج ىnع دروتسملا لصحي نأ بجي  ،ةدروتسملا عئاضبلا ةميق لماك يطغي دامتعا باطخ ىnع ا

 .ةينعملا ةيموكحلا تائيهلا نم دنبلا اذه ي\ ةروكذملا

 

  :ةيناثلا ةلحرملا

 صيلختل ةيبويثإلا كرامجلاو دئاوعلا ةئيه ىOإ ةينوi•كلإلا تانايبلا ةهجاو xiع ةمزاللا قئاثولا عيمج مدقيو يكرمجلا نايبلا دروتسملا „‹عي

 .تاجتنملا

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

ت
ُ

 تائيهلا يرجت .كرامجلا فظوم دي ىnع ةمدقملا قئاثولا مييقت يرجي .اهصحف لجأ نم لوخدلا ءانيم ي\ ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا زجح

اليلحتو اًصحف ةينعملا ةيموكحلا
ً

 .ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا ةدوجو ةمالس نم دكأتلل اًيلمعم 

 

 

 

 

 عینصتلا ةلحرم = ةدروتسملا ةيذغألا صيلخت ةيلمع :17 لâشلا

 ءانيملا ef ةيئاذغلا تاجتنملل ي́رمWoا صيلختلا ةيلمعل πfيضوت لâش      

 ققحتلا دروتسملا àVع مزلي

 ةقبسملا طورشلا نم

 ا™Ÿافي≤ساو

 

 نايبلا جذومن دروتسملا مدقي

 قئاثولاو ي́رمWoا

 

 قئاثولا تاطلسلا صحفت

 عéاضبلاو

 

 عéاضبلا صيلخت

 

1 2 3 

4 

ü 

$ 
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   :ةعØارلا ةلحرملا

 .دروتسملا ىOإ جارفإ راعشإ رادصإ متيو ،عئاضبلا عيمج صيلخت متي ،ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا حئاولب عئاضبلا تم≤•لا اذإ

 

 ةOولطملا ةيس(ئرلا قئاثولا 10.4.1

 :يnي اميف ةيئاذغلا تاجتنملا دامتعا ةيلمعل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

  ةيلوألا ةروتافلا •

 .اهHiغو ةئبعتلا ةمئاقو ,نحشلا ةصيلوب لثم نحشلا قئاثو •

 أشنملا ةداهش •

 رحلا عيبلا تاداهش •

 ةمالسلاو ةدوجلا تاداهش •

 ةقباطملا ةداهش •

 عون بسحب ةحصلاو ةيتابنلا ةحصلا تاداهش لثم ةصاخلا ىرخألا حيراصتلا /ةصاخلا تاداهشلا /داHiتسالا حيرصت •

 ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا

 راظتنالا تقو 10.4.2

  .اًموي í∑ 21ح ايبويثإ ي\ ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا قرغتسي دق

 ايOويثإ - ةيفnرعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعتلا حئاول   11

 ةماعلا تاعانصلا 11.1

 ةعانصلل ةمظنملا ةWo2ا 11.1.1

 قرطو ةينطولا Hiياعملا ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه عضت .ايبويثإ ي\ ةماعلا تاعانصلل ةينطولا ةيميظنتلا ةطلسلا يØ ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه

دصملا نم ى»رُي ،ةيميظنتلا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزملو  .اهززعتو تاجتنملا دوكو رابتخالا
ّ
  :هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

http://www.ethiostandards.org 

 حئاوللاو نSناوقلا 11.1.2

 تامولعملا نم ديزملو .193/2010 مقر يبويثإلا ءارزولا سلجم ةحئال بجومب اهعضو مت íìلا حئاوللاو نHناوقلا بجومب ةيبويثإلا Hiياعملا ةئيه تسسأت

دصملا نم ى»رُي ،حئاوللاو نHناوقلا نع
ّ
  :هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

blishment.pdfesta-agency-standards-ethiopian-2010-193-no-https://chilot.files.wordpress.com/2011/12/reg 
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 ةيذغألا ةعانص 11.2

 حئاوللاو نSناوقلاو ةعانصلل ةمظنملا ةWo2ا 11.2.1

 نم ديزملو  .ةلودلا ي\ ةيذغألا ةعانصل ةيساسألا ةيميظنتلا ةهجلا يØ ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه

  :يOاتلا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملا نم ى»ري ،ةمظنملا ةهجلا نأشب تامولعملا

ttp://www.fmhaca.gov.eth/ 

  يnي اميف ايبويثإ ي\ ةيئاذغلا تاجتنملا مكحت íìلا نHناوقلا لثمتتو

  .2009 ماعل 661 مقر ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ةئيه نالعإ •

  .2010 ماعل 189 مقر ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ةئيه نالعإ •

  .ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ةئيه نأشب 2013 ماعل 299 مقر ءارزولا سلجم ةحئال •

 45ةيفnرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.2

قبسم ةأبعملا ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم
ً

  :هاندأ حضوملا لودجلا ي\ ةنيبم ا

 ةيفnرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :17 لودWoا

 مقر

 لسلسم
 ةOولطملا تامولعملا ةئفلا

 ةغللا تابلطتم

 مسا وأ جتنملا مسا 1

  ءاذغلا
- 

 عيمج ركذت نأ بجي

 ةغللاب تامولعملا

 وأ ةيرهمألاو ةي≤Hلجنإلا

  .اًعم نHتغللا

2 
 - يئاذغلا ىوتح'ا

 لماكلاب تانوكملا ةمئاق 3
 نوكم نم نوكتت íìلا ةيذغألا ءانثتساب( تانوكملا ةمئاق )أ

  نزولا بسحب يOزانت بيتi•ب )دحاو

 ةيساسح ببست دق íìلا تانوكملا ةمئاق )ب

4 
 نزولاو تايوتح'ا ي\اص

 - فاجلا

5 

 ةكرشلا ناونعو مسا

 íìلا ةكرشلاو ،ةعنصملا

 ةداعإو ةئبعتلاب تماق

 ،دروتسملاو ،ةئبعتلا

 عزوملاو ،رجاتلاو

 ةئبعتلاب تماق íìلا ةكرشلاو ،ةعنصملا ةكرشلا ناونعو مسا  )أ

 رجاتلاو ردصملاو ،دروتسملاو ،عزوملاو

 

  طوللاو جتنملا عنصملا فيرعت دوك طوللا فرعم 6

 ةنسلاو رهشلاو مويلا ركذ بجي )أ ةيحالصلا ءاèêنا خيرات 7

 
 جنیشتسكا يرجا45
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8 
 تاñêجوت / تاميلعت

 مادختسالا
 رمألا مزل اذإ

 ةيفاضإلا تامولعملا 9
 ىnع صني يفيرعت قصلم اًيثارو ةلدعملا ةيذغألا لمحت نأ بجي

  "اًيثارو لدعم ءاذغ" :يnي ام

 

 46ةnودألا ةعانص 11.3

 ةعانصلل ةمظنملا ةWo2ا 11.3.1

 نم ديزملو  .ةلودلا ي\ ةيودألا ةعانصل ةيساسألا ةيميظنتلا ةهجلا يØ ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه

  :يOاتلا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملا نم ى»ري ،ةمظنملا ةهجلا نأشب تامولعملا

/ttp://www.fmhaca.gov.eth 

 حئاوللاو نSناوقلا 11.3.2

  اèêئبعتو ةيودألا ىnع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم نع تامولعم ىnع "2014 ماعل ةيودألا ليجستل ةيñêجوتلا ئدابملا" صنت

 .ايبويثإ ي\

 

دصملا نم ى»رُي ،حئاوللاو نHناوقلا نع تامولعملا نم ديزملو
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

http://www.fmhaca.gov.et/documents/Guideline%20for%20Registration%20of%20Medicines%202014.pdf 

 

 :هاندأ حضوملا لودجلا ي\ ةنيبم ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم

 ةnودألا àVع ةيفnرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :18 لودWoا

 مقر

 لسلسملا
 ةغللا تابلطتم ةOولطملا تامولعملا ةئفلا

 -  جتنملا مسا 1

 ركذت نأ بجي

 تامولعملا عيمج

 ةغللاب

 ةي≤Hلجنإلا

 وأ ةيرهمألاو

  .اًعم نHتغللا

 لوعفملاو ةعرجلا 2
 ينالديصلا لكشلا )أ

  مادختسالا ةقيرط )ب

 ددعلا / نزولا ليصافت 3
 تايوتح'ا ةيمك )أ

 ةيواحلا ي\ ةيمكلاو تاعرجلا ددع )ب

  ةبيكi•لا 4
 داوملاو ،ةطشنلا تانوكملل ìمكلاو يœونلا بيكi•لا

 ةدسكألا تاداضمو ،ةظفاحلا

 - نيزختلاو ةلوانملا طورش 5

 ةعنصملا ةكرشلا تانايب 6
 ناونعلاو مسالاو صيخi•لا مقر لمشي

 أشنملا دلب

  عينصتلا خيراتو ةيحالصلا ءاèêنا خيرات خيراتلا 7

 
  اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه 46
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 ةلماكلا مادختسالا تاميلعت ةيفاضإلا تامولعملا 8

 - ةمزحلا مقر 9

 

 47ليمجتلا تارضحتسم ةعانص 11.4

 ةعانصلل ةمظنملا ةWo2ا 11.4.1

 ي\ ليمجتلا تارضحتسم ةعانصل ةيساسألا ةيميظنتلا ةهجلا يØ ايبويثإ ي\ اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه

  :يOاتلا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملا نم ى»ري ،ةمظنملا ةهجلا نأشب تامولعملا نم ديزملو  .ةلودلا

/http://www.fmhaca.gov.et 

 حئاوللاو نSناوقلا 11.4.2

 ةئبعتلاو ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم نع تامولعم ىnع "2014/.24 مقر ةيحصلا داوملاو ليمجتلا تارضحتسم ھيجوت" صني 

  .ليمجتلا تارضحتسمل فيلغتلاو

 

دصملا نم ى»رُي ،حئاوللاو نHناوقلا نع تامولعملا نم ديزملو
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

http://www.fmhaca.gov.et/documents/Cosmetics%20and%20Sanitary%20Items%20Directive.pdf 

 

 :هاندأ حضوملا لودجلا ي\ ةنيبم ليمجتلا تارضحتسم تاجتنم ىnع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم

 ليمجتلا تارضحتسم àVع ةيفnرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :19 لودWoا

 مقر

 لسلسملا
 ةغللا تابلطتم ةئفلا

 ةيراجتلا ھتمالعو جتنملا مسا 1

 ركذت نأ بجي

 تامولعملا عيمج

 ةي≤Hلجنإلا ةغللاب

 وأ ةيرهمألاو

  .اًعم نHتغللا

 أشنملا دلب كلذ ي\ امب ،لماكلاب ةعنصملا ةكرشلا ناونعو مسا 2

 جتنملا لكش 3

 جتنملا نم دوصقملا مادختسالا 4

 مادختسالا تاميلعت 5

 ي\اصلا ىوتح'ا 6

 تانوكملا ةمئاق 7

 طوللا مقر وأ ةليغشتلا مقر 8

 )يرورض كلذ ناك ∑íم( تاريذحتلاو تاطايتحالا 9

 )اًبسانم كلذ ناك ∑íم( نيزختلا طورش 10

 )حتفلا دعب ةدملا( ةيحالصلا ءاèêنا خيرات 11

12 
 تاجتنمل يفيرعتلا قصلملا ي\ ةلداعم ةئف يأل فصو يأ وأ ةيامحلا لماع ركذ متي

 سمشلا نم ةياقولا

 
  اñêلع ةباقرلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاودلاو ةيذغألا ةرادإ ةئيه 47



 

 

44 

 

 عجارملا 12

 مقر

 لسلسم

 ìî⁄اوح

1 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia  

2 https://www.camelot-mc.com/en/  

3 https://www.export.gov/article?id=Ethiopia-Business-Customs  

4 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia#enforcing-contracts  

5 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia  

6 http://www.erca.gov.et/images/Documents/Customs/Preferetial_Trade_Agreement/50.pdf * 

7 http://www.erca.gov.et/images/Documents/Customs/Preferetial_Trade_Agreement/50.pdf * 

8 https://www.export.gov/article?id=Ethiopia-Import-Tariffs  

9 
http://www.erca.gov.et/images/Documents/Proclamation/VAT/reg-no-79-2002-council-of-ministers-

value-added-tax.pdf * 

10 https://www.2merkato.com/articles/tax/types/54-excise-tax-in-ethiopia   

11 https://www.2merkato.com/images/downloads/regulation_133_2007.pdf * 

12 https://www.2merkato.com/images/downloads/proclamation_608_2008.pdf * 

13 http://www.ethdiaspora.org.et/phocadownloadpap/Publications/moti-memorandumonthe-ftr.pdf * 

14 
https://chilot.files.wordpress.com/2017/04/regulation-no-279-2012-ethiopian-national-accreditation-

office.pdf  

15 http://www.ethdiaspora.org.et/phocadownloadpap/Publications/moti-memorandumonthe-ftr.pdf * 

16 
http://www.mot.gov.et/information/-/asset_publisher/oK9j/content/port-utilization-and-transit-afairs-

department  

17 http://www.ecaa.gov.et/  

18 https://www.2merkato.com/articles/shipping/shipping-info/70-dry-ports-in-ethiopia  

19 https://www.linescape.com/  

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

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

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

23 
http://www.investethiopia.gov.et/investment-opportunities/strategic-sectors/industry-zone-

development  

24 http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Customs-ProclamationNo.%20859-2014%20ETH.pdf * 

25 
http://www.ethiopianchamber.com/Data/Sites/1/psd-hub-publications/the-impact-of-border-clearance-

procedures-on-the-cost-of-doing.pdf * 

26 https://www.2merkato.com/images/downloads/proclamation_60_1997.pdf * 
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27 
http://www.ethiopianchamber.com/Data/Sites/1/psd-hub-publications/the-impact-of-border-clearance-

procedures-on-the-cost-of-doing.pdf * 

28 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders  

29 
http://www.ethiopianchamber.com/Data/Sites/1/psd-hub-publications/the-impact-of-border-clearance-

procedures-on-the-cost-of-doing.pdf * 

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

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

32 
https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclarationswe

b.pdf * 

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

34 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-

of-origin-/  

35 https://dashenbanksc.com/internationalbanking/foreignexchangepermits.html  

36 http://www.intertek.com/government/certificate-of-conformity/   

37 http://www.sigmaaldrich.com/united-kingdom/technical-services/c-of-a.html  

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

39 http://www.ispe.org/gmp-resources 

40 
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262  

41 
http://www.sgs.com/-/media/global/documents/flyers-and-leaflets/sgs-gis-pca-leaflet-ethiopia-a4-

en.pdf * 

42 http://www.mris.fmhaca.gov.et/public/registration  

43 www.idc-dx.org/download/file/fid/470  

44 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Ethiopia%27s%20Food%20and%20Ag%20I

mport%20Reg%27s%20and%20Standards%20(FAIRS)_Addis%20Ababa_Ethiopia_6-12-2015.pdf * 

45 
http://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/Ethiopias%20Food%20and%20Ag%

20Import%20Regs%20and%20Standards%20FAIRSAddis%20AbabaEthiopia6122015.pdf * 

46 
http://www.fmhaca.gov.et/documents/Guideline%20for%20Registration%20of%20Medicines%202014

.pdf * 

47 http://www.fmhaca.gov.et/documents/Cosmetics%20and%20Sanitary%20Items%20Directive.pdf  * 

    .تادجتسملا ىnع عالطالاو تامولعملا نم ديزملا ةفرعمل بيولا حفصتم ي\ ھقصلو طبارلا اذه خسن ى»ري *

 


