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 لمعلا ةئ7ب نع ة() .1

 1لامعألا ةطشBأ ةسرامم ةلو<س 

 لامعألا ةطشنأ ةسرامم عورشم اهدعأ ةسارد يT ملاعلا لود نDب لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس يT نيرشعلاو عبارلا زكرملا ايناملأ تلتحا

 .هاندأ 1 لودج يT ةحضوم ةيساسأ _Dياعم ةدع ىLإ فينصتلا اذه دنتسيو .يLودلا كنبلل عباتلا

 لامعألا ةطشBأ ةسرامم ةلو<س تافيIصت :1 لودج 

 مقر

 لسلسم
 تاعوضوملا

 ةطشBأ ةسرامم ةلو<س ةبترم

 2019 ةنسل لامعألا

 114 يراجتلا طاشIلا ءدب 1

 24 ءانبلا صيخارت جارختسا 2

 5 ءاcر<كلا a`ع لوص(_ا 3

4 def78 ةيكلملا لي 

 44 نامتئالا a`ع لوص(_ا 5

 72 ةيلقألا ن,رمثnسملا ةيامح 6

 43 بئارضلا عفد 7

 40 دود(_ا xyع ةراجتلا 8

 26 دوقعلا ذافنإ 9

10 d4 راسعإلا تالاح ة,وس 

 

 2لامعألا ةئ7ب 

كشت دق 
ّ

 ،ةيبنجأ ةلود يT دودحلا _§ع لامعألا ةسرامم دنع نDيدوعسلا نيردصملل تايدحت تاكرشلاو سانلا نDب ةيفاقثلا تافالتخالا ل

دصملا ىkع بجي ،دودحلا _§ع لامعألا ةسرامم ليهستلو
ّ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نDب ةلئاهلا ةيفاقثلا تافالتخالا مهف نDيدوعسلا نير

ضيأ مwxلع بجيو ،ايناملأو
ً

ي ،مóxفاقثب قيثو لاصتا ىkع ناملألا نإ .تافالتخالا كلت باعيتسال ةيجيتا_|سا عضو ا
ُ

 نويدوعسلا نوردصملا حصن

 .لامعألا تاضوافم لالخ تافالتخا يأ لوانت دنع رذحب لماعتلاب

تو ايناملأ يT ةيمسرلا ةغللا ي™ ةيناملألا ةغللا 
ُ

 ة̈يDلجنإلا ةغللا نأ نم مغرلا ىkعو .دالبلا ءاحنأ عيمج يT لامعألا ةطشنأ يT لصاوتلل مدختس

 مج_|م روضح̈ Dهجت وأ ةيناملألا ةغللا مادختسال دادعتسالا نDيدوعسلا نيردصملا ىkع بجي ھنأ الإ لامعألاب صاخلا لصاوتلا يT ةمدختسم

 .لامعألا تاعامتجا لالخ

ءانب لامعألا ةقالع أدبت ساسألا يفف ؛ةلاحإلا _§ع نDيراجت فارطأ ءاقتلا ايناملأ يT لامعألا ةفاقث نمضتت 
ً

 لامعأ كيرش نم ةيصوت ىkع 

 لومعملا لوكوتو_§لاب ̈م|لتو ايناملأ يT ةياغلل ةيمسر ي™ ةيراجتلا تاقالعلا .ةراجتلاو ةعانصلا ةفرغ وأ كنبلا لثم رخآ ي±راخ فرط وأ رخآ

 
1
  يLودلا كنبلا ,2019 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 

2
 ريدناتناس ديرت عقوم  
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الوأ فتاهلا قيرط نع لصاوتلاب ∂µîوي  .لصاوتلل êمسرلا بولسألاو ةطلس نوم_|حي مx≤ا ثيح .ةمراص ةيسأر ةيمره ةينبو ھب
ً

 ديدحتل 

ت .عامتجا بيترتو ىرخأ ةرم لاصتالل ،ينو_|كلإلا دي_§لا قيرط نع مامتهالا ديكأت مث ،ةحيحصلا لاصتالا ةهج
ُ

ةداع ديعاوملا ددح
ً

 نم 

حابص 10 ةعاسلا
ً

ءاسم 4 ةعاسلا ىLإ ا
ً

ءاسم 1 نم( ءادغلا تقو نع داعتبالا ي∏بنيو ؛
ً

ءاسم 3 ىLإ 
 ىkع ةوالع .ةعمجلا موي رهظلا دعبو )ً

 ةايحلاو لمعلا نDب لصفلا ةرورض ىLإ ةراشإلا ردجتو .ةيراجت لامعألا ةلوازمل ةيصخش ةقالع ىLإ ةرورضلاب ناملألا جاتحي ال دقف ،كلذ

 .ةيصخشلا

!ا تاعامتجالا عضخت ال 
ُ

قبسم ةددح
ً

 با_|قا عم عامتجالا ليصافت ديكأت ةداعإ لضفألا نم نكلو لجألا _Dصق راطخإب اهدعوم _Dيغتل ا

!ا خيراتلا
ُ

 ك_|ي ح_|قملا تقولا نم ةقيقد 15 ىLإ 10 لبق لوصولا نإ ثيح ،ناملألل ةبسنلاب ةياغلل مهم ديعاوملاب م̈ا|لالا .عامتجالل ددح

عابطنا
ً

يباجيإ ا
ً

قبسم مهلباقتس نم غالبإ يرورضلا نم ،_Dخأت يأ ثودح ةلاح يT  .ناملألا ىدل ا
ً

 لوادجب ةمارصب تاعامتجالا ̈م|لت .ا

 .اóxياx≤و اóxيادب ديعاوم كلذ يT امب ،اهلامعأ

 مهلباقتس نم ةبطاخم كيلع بجوتي .نDعألا ءاقتلا ىkع ءاقبإلاو ةماستبا عم مزحب ةحفاصملا ي™ عامتجالا يT ةيحتلل ةداتعملا ةقيرطلا 

ت .لاحلا ∂î¡تقم بسح ".د" وأ "ديسلا" وأ "ةديسلا" بقلب
ُ

 نم عقوتُي .عامتجا يأ ةيادب يT فارطألا اهلدابتيو ةداع لامعألا تاقاطب مدق

 ىLإ ةرشابم لاقتنالا بجي لمعلا تاعامتجا يT .تاعامتجالا يT اهميدقتل ة̈يDلجنإلا ةغللاب لامعأ تاقاطب لمح نDيدوعسلا نيردصملا

 ناملألا نأل ةيوق ججح دوجوو ديج دادعتسا كانه نوكي نأ ناك امب يرورضلا نم  .ةياغلل êمسر بولسأو يدج لكشب لامعألا ةشقانم

ابلاغ
ً

ديج ةقثومو ةديفم تاباجإ نورظتني ام 
ً

ددحم êميدقتلا ضرعلا نوكي نأ بجي .مóxلئسأل ا
ً

موعدمو ا
ً

 لوادجلاو ماقرألاو قئاقحلاب ا

ةداع .ةينايبلا تاموسرلاو
ً

ي ال ام بنجتل ،ةئراطلاو ةيطايتحالا _Dبادتلا كلذ يT امب ةرذح ططخ دادعإب ناملألا موقي ام 
ُ

 .ھعقوت نكم

راشتنا لقأ لمعلا ءادغ ةفاقث 
ً

 ةقالع نم ةقحال ةلحرم يT لمع ءادغ ميظنت متيس .ىرخألا ةيبوروألا لودلا نم اx»ا_Dظن نع ايناملأ يT ا

 ىLإ ءي«ملل اx»وعد / ھتوعد كيلع بجيف ،ءادغلا ءارشب ككيرش ماق اذإ .ةصلاخلا ةينهملا لئاسملا يطختل ةصرف هذه نوكتس .لمعلا

 .اx…احطصا/ھباحطصال كرود نوكيسو ،كدلب

 

 3لمعلا تاعاس 

 هاندأ نDبم وه امبسح ةنيابتم تاقوأو خيراوت يT ةفلتخ!ا تاكرشلا لمعت ذإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع ايناملأ يT لمعلا تاعاس فلتخت

Tدصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو  .2 لودج ي
ّ

 ةلحر دعوم ديدحت لبق يراجتلا كيرشلا عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

 .لمعلا

 ايناملأ - لمعلا تاعاس :2 لودج

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 ًءاسم 6:00 ةعاسلا Üáح اًحابص 9:00 ةعاسلا نم ةعمf_ا Éaإ نÇنثإلا نم

حابص 08:30 ةعاسلا نم لمعلل اx…اوبأ كونبلا حتفت
ً

ءاسم 04:00 ةعاسلا ∂èحو ا
ً

 ةعاسلا ∂èح ةداعو ةعمجلا ىLإ نDنثإلا نم 

ءاسم 6:00
ً

 .سيمخلا مايأ 
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 ريدناتناس ديرت عقوم 
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 ايناملأ Éaإ لوخدلل نÇيدوعسلا نÇنطاوملا نم ةمزاللا تابلطتملا 

ي 
ُ

 عم ةيلصنقلا ةرايز يدوعسلا ردصملا ىkع ي∏بني .ايناملأ لوخدل ةرايز ة_Dشأت ىkع لوصحلل بلطب مدقتلا نDيدوعسلا نيردصملا نم رظتن

 تامولعملا نم ديزملو .ةلودلا يT ثوكملا ةدم ىkع ة_Dشأتلا تاءارجإ يT ةلومشملا فيلاكتلا دنتست .بلطلا̈ Dهجتل ةبولطملا قئاثولا ةفاك

ي ،بلطلا جذومنو ةبولطملا قئاثولا لوح
ُ

 :يLاتلا طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيردصملل نكم

ksa-visa-Germany/ksa/tourist-for-http://www.Germany.org.sa/en/visas 

 

 ايناملأ ãå نÇيدوعسلا نÇنطاوملل ةما<لا لاصتالا تا<ج 

 ةعاسلا نم ةرافسلا يT لمعلا تاعاس أدبت .نDلرب ةنيدم يT اهرقمو ،ةيدوعسلا ةرافسلا ي™ ايناملأ يT نDيدوعسلا نDنطاوملل لاصتا ةهج لوأ 

حابص 09:00
ً

ءاسم3:30 ةعاسلا ∂èحو ا
ً

يو ايناملأ ةيروهمج يT نDيدوعسلا نDنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو ،
ُ

 لصاوتلا نكم

ضيأ اهعم
ً

م يأ ھجاوت ةلكشم يأ دوجو ةلاح يT ا
ُ

 .يدوعس ردص

 :هاندأ طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيردصملا نم ى±ري ،تامولعملا نم ديزملو 

sites/Germany/EN/Pages/default.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa/ 

 

 4ةيلاملا ةئ7بلا 

 دقنلا تايلمعل ةلودلا ةرادإ ةيلوؤسم لمحتيو .ايناملأ يT يزكرملا كنبلا وه "يناملألا يداحتالا كنبلا " ةيناملألاب Ãêعتو "كنابسدنوب ھشتيود"

يو ةيبنجألا تالمعلا فرص راعسأو ةيفرصملا تالماعملاو
ُ

كنبو دوقنلا رادصإ يT يزكرملا كنبلا ماهمب علطضيو اŒxع لئاس
ً

 تاسسؤملل ا

دوزمو ةينامتئالا
ً

 قاروألا رادصإو ةيملاعلا تايطايتحالا ةرادإو ةيلاملا غلابملا ميظنت ةيسيئرلا ھماهم لمشتو .ةموكحلل ةيدقنلا تامدخلل ا

اذوفن ءاضعألا _–كأ وه كنبلاو .ةمألل ةيلاملا نوؤشلا لوح يرود لكشب غالبإلاو ؛ةيندعملا تالمعلاو ةيدقنلا
ً

 Tكونبلل يبوروألا ماظنلا ي 

 اŒxم لكل ةعباتلا تاكرشلاو ءاضعألا لودلا يT ةيزكرملا كونبلا ةبقارمب يبوروألا يزكرملا كنبلل كنابسدنوب ھشتيود حمسيو .)ESCB( ةيزكرملا

 .يبوروألا يTرصملا ماظنلل يLاملا نمألاو رارقتسالا نامضب

تو
ُ

م لواز
ُ

ملا تاكرشلا مظع
ُ

عويش _–كألا عفدلا ةيلآ نإ .عفدلل ةدع ةقرط مادختساب اهلامعأ ايناملأ ىLإ ةردص
ً

ي èêلا ا
ُ

 ناملألا نودروتسملا لوح

 ينو_|كلإلا ليوحتلا ماظن لداعي "EFT" لاومألل ينو_|كلإلا ليوحتلا( "EFT" لاومألل ينو_|كلإلا ليوحتلا ي™ مx—دروم ىLإ يLاملا لباقملا اه_§ع

"SWIFT" ةمدختسم لازت ام دامتعالا تاباطخ نأ امك .لاومألا ليوحتل ةليسو صخرأو عرسأ وهو ،)ةيكنبلا تاليوحتلا وأ Tضعب ي 

ت اx≤أ الإ ةيعانصلا تاعاطقلا
ُ

ت ال ةبسن يLاحلا تقولا يT يطغ
ُ

 تقولاو ةفلكتلا تابلطتم ىLإ _Dبك دحب كلذ عجريو ،تادراولا يLامجإ نم ركذ

 èêلا تاعفدلل دامتعالا تاباطخو .اóxمالسو تالماعملا ةيفافش نم ديزي امم ،ايناملأ يT ةينامتئالا تافينصتلا ىkع لوصحلا ةلوهس كلذكو

بيرقت ةفورعم _Dغ يكيرمأ رالود 5000 نع اóxميق لقت
ً

ي دق امك .ايناملأ يT ا
ُ

ضيأ نويدوعسلا نوردصملا فداص
ً

 èêلاو ،)عفد ةقرو( تالايبمكلا ا

ةداع
ً

 يدقنلا عفدلا نأ امك .ةفورعم _Dغ تتاب هذه ةميدقلا عفدلا ةيلآ نكلو ،رهشأ ةثالث وأ نيرهش نوضغ يT عفدلا ةقحتسم نوكت ام 

مدقم
ً

 .ةيناملألا ىLإ تادراولا لباقم عفد يT ردان رمأ ا

 
4
 ةلودلل يراجتلا ةدحتملا تايالولا ليلد  
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 5ةينوناقلا ةئ7بلا 

يو ،ايناملأ يÃê Tطولا يئاضقلا ماظنلا ليصفت ،هاندأ يkي اميفو .ةيناملألا ةغللاب ايناملأ يT ةيراجتلا تايلمعلاب ةصاخلا دوقعلا ةغايص متت 
ُ

 نكم

 نيابت يأ دوجو ةلاح يT ھنأ ىLإ ةراشإلا ردجت .دقعلل ةفلاخم عوقو ةلاح يT تانايكلا هذه نم يأ ءاضق ىLإ ءوجللا نDيدوعسلا نيردصملل

ملا دوقعلا نDب
ُ

ملا دوقعلا ماودلا ىkع دوست ،ة̈يDلجنإلا ةغللاو ةيناملألا ةغللاب ةغاص
ُ

 .ذيفنتلل ìîêاسأ يردصمك ةيناملألا ةغللاب ةغاص

م يناملألا نوناقلا 
ُ

 ةفاك عضخت .يناملألا نوناقلا بجومب ةيلاعفب ةيدقاعتلا قوقحلاو ةيكلملا قوقح ذافنإ تاكرشلل نكمي .ھب قوثومو عقوت

 فلأتيو .يندملا نوناقلا ىkع مئاق ايناملأ يT ينوناقلا ماظنلا .حئاولو ةمظنأو نDناوق لكش يT ةلماش تاعيرشتل ةماهلا ةينوناقلا رومألاو لئاسملا

 ض_|في .)دنال( تايالولا ىوتسمو )دنوبلا( يداحتالا ىوتسملا نم لك يT ةيعيرشتلا ةطلسلا نمكت .لقتسم ءاضقو ةيعيرشت ةئيه نم

 نوناقلل ةيساسألا لئاسملا نم ديدعلا جردنت .كلذ فالخ ىkع صني مل ام ةيالولا ىوتسم ىkع ةيعيرشتلا تاطلسلا ةفاك لظت نأ روتسدلا

 :نDيدوعسلا نيردصملا نم اwxلع عالطالا ةلوهسل هاندأ مكاح!ا ليصافت حيضوت مت .ةيدرفلا ةيداحتالا تايالولا صاصتخا نمض يرادإلا

 ةيداعلا مكاح!ا

 تايلمعب ةيلح!ا مكاح!ا متx» امك .جاوزلاو ةرسألا نDناوقو ةيئانجلاو ةيندملا نDناوقلاب ةقلعتملا لئاسملا يT ةيداعلا مكاح!ا رظنت •

ددع _–كألا مكاح!ا ي™و .ىرخألا ةيرادإلا لئاسملاو تاكرشلا ليجست
ً

 ةداع .ةيداعلا مكاح!ا نم تايوتسم ةعبرأ كانهو .ايناملأ يT ا

ت ام
ُ

 .ةجرد ىkعأ نDتمكحم ىLإ فانئتسالا ميدقت نكمي .نDيلوألا نDتمكحملل ةيندملا لئاسملا دنس

 ةصصختملا مكاح!ا

 .ةيموكحلا تاءارجإلاو حئاوللاب ةقلعتملا اياضقلا يT رظنلل تايوتسم ةثالث نم ةصاخلا يرادإلا نوناقلا مكاحم نوكتت •

ضيأ لمعلا مكاحم نوكتت امك •
ً

 تايقافتاو لمعلا فورظو فيظوتلا لئاسمب ةقلعتملا اياضقلا يT رظنتو تايوتسم ةثالث نم ا

 .ةيعامجلا ةضوافملا

 لمشتو .ةفلتخم ةيعامتجالا تازايتمالا ىkع يوطنت èêلا اياضقلا لوانتتو تايوتسم ةثالث نم ةيعامتجالا مكاح!ا نوكتتو •

 .ي◊امتجالا نامضلا تاعوفدمو لامعلا ضيوعت تابلاطمو ةلاطبلا تاعوفدم

 .ةيبيرض لئاسم ىkع يوطنت èêلا اياضقلا يT ىوس لصفت لاو نDيوتسم نم ةيلاملا مكاح!ا نوكتت •

وضع اóxفصبو ،كلذ ىkع ةوالع
ً

 قوسلا تاwxجوتل ايناملأ عضخت .يبوروألا يباقرلا ماظنلا ايناملأ يT ينوناقلا ماظنلا عبتي ،يبوروألا داحتالا يT ا

 ÿîêفانتلا كولسلاو تاعانصلاو قاوسألا ىkع اóxطلس ةيبوروألاو ةينطولا تاسسؤملا سرامت ثيح ،يبوروألا داحتالا نم ضيوفتب ةدحوملا

تو .ةيدرفلا تاكرشلل
ُ

 لوح ليصافتلا نم ديزملو .تالاج!ا عيمج يT ؤفاكتلا قيقحتل يبوروألا داحتالا تاwxجوت نم ةيلح!ا تاwxجوتلا دمتس

 :هاندأ ةدراولا طباورلا ةرايز نDيدوعسلا نيردصملل نكمي ،يئاضقلا ماظنلاو ينوناقلا ماظنلا

Regime-Legal-t.gov/article?id=Germanyhttps://www.expor 

 

 :هاندأ حضوملا طبارلا ىkع ايناملأ يT نDماح!ا ةمئاق ىkع عالطالا نDيدوعسلا نيردصملل نكميو
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-lawyers-https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448614/Local_Services_Lists

Germany.pdf 

 :هاندأ حضوملا طبارلا ىkع ايناملأ يT لدعلا باتك ةمئاق ىkع عالطالا نDيدوعسلا نيردصملل نكميو

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/420630/english_notaries_germany.pdf 

 ام رمألا قرغتسي .دوقعلا ذافنإ لاجم يT يLودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت يT نيرشعلاو ةسداسلا ةبترملا ايناملأ لتحت

موي 499 ىLإ لصي
ً

 لایر 100.000 ةميقب ةبلاطمل يدوعس لایر 14.400 ىLإ ةفلكتلا لصت ،لاثملا ليبس ىkع( ةبلاطملا غلبم نم %14.4 و ا

ايناملأ يT ةمكحم يأ _§ع يراجت عازن لحل )يدوعس
6.   

 أشIملا دعاوق .2

 7ايناملأو ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نÇب أشIملا دعاوق 

ي
ُ

 داحتالا قوس ىLإ يkيضفتلا لوصولا نم ديفتست ال يLاتلابو ،لخدلا يLاع يداصتقا ماظنك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يLودلا كنبلا فنص

اومن لقألا لودلل حونمملا يبوروألا
ً

 ةكلمملا اŒxيب نمو( ي«يلخلا نواعتلا سلجم لودو يبوروألا داحتالا نDب يLاحلا تقولا يT تاضوافم يرجت .

 ،رضاحلا تقولا يTو ،كلذ عمو .اهريرحتو ةيراجتلا فارطألا تاقالع عسوت ىLإ فدèê «xلاو ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا نأشب )ةيدوعسلا ةيبرعلا

ت
ُ

 ةيبرعلا ةكلمملا كلذ يT امب( ي«يلخلا نواعتلا سلجم لود نم يبوروألا داحتالا ىLإ تادراولا ىkع ةيليضفتلا _Dغ أشنملا دعاوق قبط

 .)ةيدوعسلا

 8ةيليضفتلا Çyغ أشIملا دعاوق  2.1.1

 أشنم ديدحتل ةمدختسملا أشنملل ةيليضفتلا _Dغ دعاوقلا لوح ةيساسألا ميهافملا كرامجلاو بئارضلل يبوروألا داحتالا ةيضوفم تددح

  :يkي اميف ميهافملا كلت صخلتتو ،عئاضبلا

دصملا ةلودلا يT لماكلاب ةعنصملا تاجتنملا" موهفم قبطُي .1
ّ

 ةيلمع ءارجإو ماخلا داوملا _Dفوت دنع عئاضبلا أشنم ديدحتل "ةرِ

تو   .دحاو دلب بناج نم عينصتلا
ُ

نص
َ

دصملا ةلودلا يT لماكلاب ةعنصم تاجتنم" اx≤أ ىkع عئاضبلا ف
ّ

 تحت جردنت تناك اذإ "ةرِ

 :هاندأ ةدراولا تائفلا نم يأ

a. ؛ةلودلا كلت نم ةجرختسملا نداعملا تاجتنم 

b. ةعورزملا تاوارضخلا تاجتنم T؛ةلودلا كلت ي 

c. لاو ةدولوملا ةيحلا تاناويحلاèê يبرت متóxا T؛ةلودلا كلت ي 

d. لا ةيحلا تاناويحلا نم ةقتشملا تاجتنملاèê يبرت متóxا T؛ةلودلا كلت ي 

e. كامسألا ديص وأ ي_§لا ديصلا تايلمع تاجتنم T؛ةلودلا كلت ي 

f. ع ةلودلا كلتل ةيرحبلا دودحلا جراخ رحبلا نم ةجرختسملا ىرخألا تاجتنملاو ةيرحبلا كامسألا ديص تاجتنم§_ 

 ؛اهملع لمحتو ةينعملا ةلودلا يT ةلجسم نفس
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g. لا تاجتنملاèê لع لوصحلا متwxع اهجاتنإ وأ اkلإ راشملا ةيعانصلا نفسلا ن|م ىwxا T؛ةيعرفلا ةرقفلا ي   

h. لا تاجتنملاèê اهأشنم نوكي Tةلجسم ةيعانصلا نفسلا نوكت نأ ةطيرش ةلودلا كلت ي T؛اهملع لمحتو ةلودلا كلت ي 

i. قحلا ةلودلا كلتل نوكي نأ ةطيرش ةيميلقإلا ةيرحبلا دودحلا جراخ ھنطاب وأ رحبلا عاق نم ةجرختسملا تاجتنملا 

 ؛ضرألا نطاب وأ رحبلا عاق نم ةدافتسالا يT يرصحلا

j.  ف ةمدختسملا داوملاو عينصتلا تايلمع نم ةقتشملا ةدرخلا وأ تايافنلا تاجتنمwxاهعيمجت مت اذإ ا Tةلودلا كلت ي 

 ؛ماخلا داوملا عاج_|سال ىوس ةحلاص نكت مل اذإو

k. لا عئاضبلاèê اهجاتنإ متي Tلإ راشملا عئاضبلا نم ةيرصح ةروصب ةلودلا كلت يwxا Tأ( نم ةيعرفلا تارقفلا ي( إLى )ط( 

 .عينصتلا لحارم نم ةلحرم يأ يT اx»اقتشم نم وأ

 نيدلب بناج نم عينصتلا ةيلمع ءارجإو ماخلا داوملا _Dفوت دنع عئاضبلا أشنم ديدحتل " _Dخألا يرهوجلا ليوحتلا" موهفم قبطُي .2

 ةددحم ةميق فيضت وأ تاجتنملل ةيكرمجلا موسرلا فينصت لودلا ىدحإ يT اهءارجإ متي èêلا تايلمعلا ةجيتن _Dغتو ._–كأ وأ

ت( اهل
ُ

 ةلود يD_" Tخألا يرهوجلا ليوحتلا" موهفم تحت تاجتنملا كلت فينصت ∂Ãستي ∂èح كلذو )جتنملا ةميق نم ةبسنك بستح

ي ،تامولعملا نم ديزم ىkع لوصحلل .ةددحم
ُ

ي ،تامولعملا نم ديزمل :هاندأ ةنيبملا طباورلا ةرايز ى±ر
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى±ر

, lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF-http://eur

-http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non

referential/article_410_en.htmp 

 ة,راجتلا دويقلا .3

 ايناملأ ãå ة,راجتلا دويقلا 3.1

 ةيكرمf_ا دويقلا 3.1.1

 9ةكêyشملا ةيكرمf_ا موسرلا  3.1.1.1

ت ةفيرعت ي™ "ةك_|شملا ةيكرمجلا موسرلا" •
ُ

 .ءاضعألا _Dغ لودلا نم يبوروألا داحتالا لخاد ىLإ عئاضبلا دا_Dتسا ىkع قبط

 .يبوروألا داحتالاب ءاضعألا لودلا ةفاك نم ةك_|شملا ةيكرمجلا موسرلا ضرفُت •

اقبط ةضورفملا موسرلا ةميق فلتخت  •
ً

 .أشنملا دلبو تاجتنملا عونل 

 

ت èêلا ىرخألا دا_Dتسالا تاءارجإو ةيكرمجلا موسرلا تالدعم لوح تامولعملا نم ديزم ىkع لوصحلل
ُ

 متي ةددحم تاجتنم ىkع قبط

ي ،يبوروألا داحتالا ىLإ اهديروت
ُ

 :هاندأ نDبملا طبارلا ةرايز ى±ر

 
9
 ةيبوروألا ةيضوفملا  
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  .http://madb.europa.eu/madb//euTariffs.htm# وTي ،طبارلا اذه ي
ُ

امولعم ناك اذإ( جتنملاو ةلودلا زمر لاخدإ ى±ر
ً

 وأ )مكيدل 

دصملا ةلودلا مسا بناج ىLإ جتنملا زمر ىkع روثعلل عئاضبلا فصو لخدأ
ّ

 .قيبطتلا ةبجاو ةيكرمجلا موسرلا تالدعم ةفرعمل ةرِ

 10ةفاضملا ةميقلا ةب,رض  3.1.1.2

 لدعم كانهو ،%19 وه يدايتعالا لدعملا .قسنملا يبوروألا داحتالا ماظن بجومب ايناملأ يT ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرفُت •

م
ُ

 ضعبو قدانفلا يT ةماقإلاو ةيحلا تاناويحلاو فحتلاو فحصلاو بتكلاو ةيساسألا ةيئاذغلا داوملا ضعبل %7 هردق ضفخ

 .ىرخألا دونبلا

ت .اهلوخد دنع "دا_Dتسالا ةبيرض" ىLإ يبوروألا داحتالا جراخ نم ايناملأ ىLإ تادراولا عضخت  •
ُ

قفو ةبيرضلا كلت ضرف
ً

 لدعمل ا

 .ةينعملا عئاضبلا عونب ةلصلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرض

 11ةيئاقتنالا ةب,رضلا  3.1.1.3

م علس ىkع ةيئاقتنالا ةبيرضلا ضرفُت •
ُ

 .)اx»اقتشم كلذ يT امب( دوقولا تويزو نداعملا لاكشأ عيمجو رئاجسلاو غبتلا لثم ةددح

 .جتنملا عون بسح %50 ىLإ %0 نم تالدعملا كلت حوا_|تو

 12ةيض,وعتلا موسرلا  3.1.1.4

قفو ةيضيوعتلا موسرلا ايناملأ ضرفت •
ً

 .معدلا نم ةدافتسالا ةلداعمل يبوروألا داحتالا نم ةضورفملا كلتل ا

 رعسل ىندألا دحلا وأ ةدحو لك نع تباث يLام غلبم وأ عئاضبلا رعس نم ةبسن لكش يT ةيضيوعتلا موسرلا نوكت نأ نكمي •

 .ايناملأ ىLإ عئاضبلا لوخد دنع دا_Dتسالا

 .ايناملأ يT كرامجلا تاطلس ةفرعمب اهليصحت متيو دروتسملا بناج نم موسرلا هذه عفدُت  •

 13قارغإلا ةحفاëم موسر  3.1.1.5

 دا_Dتسا دنعو   .اwxلع موسر ضرف متي دق ،قارغإلا عاونأ نم عون اx≤أ ىkع ةدروتسملا تاجتنملا فينصتب تاطلسلا تماق اذإ •

ت ،يبوروألا داحتالا جراخ نم لودلا يT اD_«xظن نع ةياغلل ةضفخنم ةفلكتب تاجتنم
ُ

م تاجتنم ىkع تاجتنملا كلت فنص
ُ

  .ةقرغ

ضافخنا راعسألا ضافخنا ةلاح يT امأ
ً

_Dبك ا
ً

اببس نوكي ام وهو ةيلح!ا تاعانصلاب كلذ رضي دقف ،يkح!ا جاتنإلا راعسأ نع ا
ً

 

 .موسرلا كلت ضرفل

ت دقو .قارغإلا شماه ىkع ءانب فلتختو ،ىرخأل ةلاح نم ةقبطملا موسرلا ةميق فلتخت •
ُ

 تx≤أ اذإ شماهلا نم لقأ ميق قبط

  .ةيلح!ا تاعانصلاب قحلي دق يذلا ررضلا تاطلسلا

  :هاندأ ةنيبملا ةيساسألا لاكشألا نم يأ يT يبوروألا داحتالا بناج نم قارغإلا ةحفاكم موسر ضرفُت  •

o  ع ةبوسح!ا موسرلاkلا ةيسيئرلا موسرلا دعتو – ةميقلا ساسأ ىèê ت
ُ

بط
َ

 نم ةبسنك بستحتو .تالاحلا مظعم يT ق

  .نحشلاو نDمأتلاو ةفلكتلا رعس يTاص

 
10
 2019 , لامعألا ةطشنأ ةسرامم  

11
 2019 , لامعألا ةطشنأ ةسرامم 

12
 ةيبوروألا ةيضوفملا 

13
 ةيبوروألا ةيضوفملا  
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o اعون ةددح!ا موسرلا دعت– ةددح!ا موسرلا
ً

 يLام غلبمك قارغإلا ةحفاكم موسر باستحا ھيف متي موسرلا عاونأ نم 

 .عئاضبلا نم ةددحم ةيمك ىkع ددحم

o  غتملا موسرلاD_غتملا موسرلا بستحت ال – ةD_إ عئاضبلا ريدصت دنع ىوس ةLىندألا دحلا نم لقأ غلبم لباقم ةلود ى 

اقبسم ددح!ا دا_Dتسالا رعسل
ً

. 

 14ةيئاقولا تاءارجإلا 3.1.1.6

  ةيلح!ا ةعانصلا ىkع هررض تبثي يذلاو ددحم جتنم نم تادراولا يT ةئجافم ةدايز دوجو ةلاح يT ةيئاقولا تاءارجإلا قبطُت •

Tيبوروألا داحتالا/ايناملأ ي. 

  .ةيمكلا دويقلا ضرف لالخ نم وأ ددحم جتنمب صاخلا تارداصلا هاجتا ةبقارم قيرط نع امإ ةيئاقولا تاءارجإلا ردصت  •

ي
ُ

 .تامولعملا نم ديزمل 4.1.3 دنبلا ىkع عالطالا ى±ر

 15ةيكرمf_ا Çyغ دويقلا 3.1.2

 داÇyتسالا عBاوم 3.1.2.1

م / روظحم ايناملأ ىLإ تاجتنملا ضعب دا_Dتسا •
ُ

 ماظنلاو ةماعلا ةمالسلاو ةئيبلا ةيامحو ةمالسلاو ةحصلاب قلعتت بابسأل مظن

ملا نم ى±ري .ماعلا
ُ

 دا_Dتسالا تاروظح!ا لوح تامولعملا نم ديزمل هاندأ دراولا )3.7 لودجلا( طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيردص

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/buying_online/buying_goods/restricted_goods_en.htm 

 هدويقو داÇyتسالا صيخرت  3.1.2.2

 تارضحتسملاو ةيعارزلا عئاضبلا :لاثملا ليبس ىkع اŒxم( ةددحم تاجتنم دا_Dتسال كلذو دا_Dتسا ةصخر ىkع لوصحلا بجي  •

  .ةصتخ!ا تاطلسلا نم )ةيئاودلا

ن .ايناملأ ىLإ تاجتنملا كلتل يراجتلا قفدتلا ةبقارم نم تاطلسلا صخرلا نكمت •
ُ

 نم ديزم ليلدلا اذه نم 10 دنبلا يT درو

 .ةروظح!ا عئاضبلل دا_Dتسالا صيخرت لوح تامولعملا

 

 

 

 

 داÇyتسالا صصح 3.1.2.3

 .ةيعارزلا تاجتنملا نم ديدعلاو تاجوسنملا لثم ةددحم تاجتنمل دا_Dتسا صصح يبوروألا داحتالا ددحي •

 .اx»انايب رفوتت تاونس ثالث رخآ نع تادراولا ىوتسم طسوتم نم ىkعأ دا_Dتسالا صصح نوكت نأ بجي  •

 
14
 ةيبوروألا ةيضوفملا  

15
 ةيبوروألا ةيضوفملا  
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ةددح!ا صصحلا ىطختت èêلا تادراولاب حامسلل ةيفاضإ موسر ةيبوروألا ةيضوفملا ضرفت   •
16. 

 .ةيئاقولا تاءارجإلل ةجيتن ةددحم تادراو ىkع ةيمكلا دويقلا ضعب يبوروألا داحتالا ضرفي دق •

 Çy17ياعملا  3.1.2.4

 :ةيلاتلا تامظنملا قتاع ىkع يبوروألا داحتالا يD_ Tياعملا عضو ةيلوؤسم عقت •

o ع ةنجللا موقتو –سيياقملا ديحوتل ةيبوروألا ةنجللاkياعملا عضو ىD_ داوملا لثم تاجتنملاب ةصاخلا ةينفلا قئاثولاو 

 ؛كلذ _Dغو ءانبلا داومو ةيئايميكلا

o ياعمل يبروألا دهعملاD_ ياعملا دهعملا عضيو –ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاD_ تامولعملا ةينقت لاجمب ةصاخلا 

 .تالاصتالاو

o ياعملا عضو نع ةلوؤسم ةنجللا نوكتو –ةينقتلاو ةيئابرهكلا سيياقملا ديحوتل ةيبوروألا ةنجللاD_ لاجمب ةصاخلا 

 .ةينقتلاو ةيئابرهكلا ةسدنهلا

 يT ةينطولا _Dياعملا تاهج ي™ ةينقتلاو ةيئابرهكلا سيياقملا ديحوتل ةيبوروألا ةنجللاو سيياقملا ديحوتل ةيبوروألا ةنجللا ءاضعأ •

ناجل" كلتمت èêلاو ءاضعألا لودلا
ً

ت "ةيزاوم ا
ُ

تو يبوروألا يرايعملا ديحوتلا بقار
ُ

 _Dياعملا عضت èêلا ةيناملألا ةسسؤملا .ھيف كراش

ضيأ _Dياعملل يناملألا دهعملا عضي امك .)_Dياعملل يناملألا دهعملا( _Dياعملل يناملألا دهعملا ي™
ً

 ةيناملألا ةمالسلا رابتخا ةمالع تابلطتم ا

"GS". ياعملل يناملألا دهعملا ةيناملألا ةموكحلا ترقأ ،1975 ماع ذنمD_ ياعملا ةئيه نوكيلD_ تو ةينطولا
ُ

 ىkع ايناملأ حلاصم لثم

 تابلطتم ةشقانمل ةمتهملا فارطألا ھيف عمتجت ىدتنم _Dياعملل يناملألا دهعملا مدقي .يبوروألا داحتالا ىوتسمو يLودلا ىوتسملا

 .ةيناملأ _Dياعمك جئاتنلا ليجستو اهديدحتو مx… ةصاخلا يرايعملا ديحوتلا

 ظفتحت _Dياعم ناجل كانه .ةيعرفلا ةينقتلا ناجللا نم ديدعلا لمشت _Dياعملل يناملألا دهعملا ةعباتلا _Dياعملا ةنجل نإف ،ةدعاقو •

تو .تن_|نإلا ىkع اهل عقاومب
ُ

 ةصاخلا طباورلا .ة̈يDلجنإلا ةغللاب _Dياعملاب ةمئاقو مهطاشن لاج! ةيساسألا ليصافتلا اwxلع رشن

 .يناملألا _Dياعملا دهعمل ينو_|كلإلا عقوملا ىkع ةرفوتم ناجللا كلتب

 :يبوروألا داحتالا يD_ Tياعملا لوح تامولعملا نم ديزم ىkع لوصحلل هاندأ نDبملا طبارلا ةرايز ى±ري •

              standards/index_en.htm-market/european-https://ec.europa.eu/growth/single 

 18ةقباطملا مييقتو تادا<شلا رادصإ  3.1.2.5

 .عمتج!ا يT كلóxسملا تاجتنم ةمالس مكحت تاعيرشت يبوروألا داحتالا يT دجوي •

 .ةقباطملا مييقتو تاداهشلا رادصإل ايناملأ يT ةينعملا ةهجلا وه )_Dياعملل يناملألا دهعملا( _Dياعملل يناملألا دهعملا  •

 .حئاوللا ذيفنت ىkع موقتو قوسلا يبوروألا داحتالا نم ةنيعملا ةصتخ!ا تاطلسلا بقارت  •

اقفو ةقباطملا تائيه دمتعُت  •
ً

 .يبوروألا داحتالا لود ىوتسم ىkع دحوملا مييقتلا عجشت èêلاو 765/2008 مقر ةحئالل 

اقبط •
ً

 19.ةغلبملا تائيهلل ةينفلا ةردقلا نDبت نأ بجيو ةلود لك يT ةدحاو دامتعا ةئيه دوجو نDعتي ،765/2008 مقر ةحئالل 

 
16
 ةيبوروألا ةيضوفملا  

17
 ةدحتملا تايالولا يT يراجتلا ريدصتلا ليلد  

18
 ةلودلا بسح كرامجلا ليلد  

19
 ةيبوروألا ةيضوفملا  
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 ةيبوروألا ةرحلا ةراجتلا ةطبار يT كلذكو ءاضعألا ةلود نيرشعلاو ةينامثلا نم نوكملا يبوروألا داحتالا قوس يT تاجتنملا عيبل •

 ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع قيبطت نDيدوعسلا نيردصملا ىkع نDعتي ،ايكرتو )ارسيوسو ادنلسيأ نياتشنتخيلو جيو_·لا(

"CE" ةقباطملا رارقإ رادصإ كلذكو، Tلا تالاحلا يèê ف نوكتwxاجتنم ا«xةلومشم م Tعم جتنمب ةصاخ تاعيرشت يDت .ن
ُ

 تاعيرشت مدق

ملا تاكرشلل "CE" ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع
ُ

ددع ةعنص
ً

 / ةمالسلا لئاسم ديدحتل تارارق ذاختا بلطتتو تارايخلا نم ا

 ةقسنملا _Dياعملا مادختسا بجي ناك اذإ امو ،عينصتلا ةيلمعل بسنألا ةقباطملا مييقت جذومن ةيهامو ،اóxجلاعم بجي èêلا ةحصلا

 .ال مأ يبوروألا داحتالا قاطن ىkع

 20دامتعالاو ةينفلا حئاوللا 3.1.2.6

يمسر ،ةغلبملا تائيهلا مساب ةفورعملاو ،تاداهشلا رادصإو رابتخالل ةلقتسم تا_§تخم دامتعا مت  •
ً

 ةينطولا تاطلسلا لبق نم ا

 .اwxلع قيدصتلاو يبوروألا داحتالا تابلطتم رابتخال ةصتخ!ا

 ةحوتفم ةيوضعلا .Ãêطولا ىوتسملا ىkع اx… ف_|عملا دامتعالا تائيه لثمت èêلا ةمظنملا ي™  "دامتعالل يبوروألا نواعتلا ةمظنم" •

 ماظنب لمعت اx≤أ تابثإ اŒxكمي èêلا ةيبوروألا ةيفارغجلا ةقطنملا نادلب يÃê Tطولا ىوتسملا ىkع اx… ف_|عملا دامتعالا تائيه مامأ

 .ةبسانملا ةيلودلا ةينقت ورهكلا ةنجللا _Dياعم /وزيألاو ةيبوروألا _Dياعملا عم قفاوتم دامتعا

ت .يبوروألا داحتالل êمسرلا روشنملا ي™  يبوروألا داحتإلل ةيمسرلا ةديرجلا •
ُ

 دهعملل ةعباتلا رشنلا راد _§ع ةينفلا حئاوللا رشن

ي امك  .غال_Dف ثوب  _Dياعملل يناملألا
ُ

يناملأ يT دامتعالا ماهم _Dياعملل يناملألا دهعملا لواز
ً

قفو ا
ً

 .يبوروألا داحتالا اهعضي èêلا حئاولل ا

 21ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو  3.1.2.7

 .نDكلóxسملا ةمالس نامضل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضول ماكحأ عضو ىkع _Dبك لكشب يبوروألا داحتالاب êميظنتلا لمعلا راطإ زكري  •

ايمازلإ ةيبوروألا ةقباطملا ةمالع عضو بجي  •
ً

 .يبوروألا داحتالا لخاد اهلوادت متي èêلا عئاضبلا عيمج ىkع 

 جتنملا كلذ م̈ا|لا ةيبوروألا ةقباطملا ةمالع نمضت ةلاحلا كلت يTو ةددحم تاجتنم مكحت èêلا تاwxجوتلا نم ديدعلا دجوي  •

 .تاwxجوتلا كلت عيمجب ةدراولا تابلطتملاب

 .ليلدلا اذه نم11 دنبلا يT ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو ةيلمع نأشب تامولعملا نم ديزم دجوي  •

 

 22ةيتابنلا ة(ñلاو ة(ñلا تابلطتم 3.1.2.8

  يبوروألا داحتالا لخدت èêلا ةيئاذغلا تاجتنملا رطاخم ةرادإو مييقتب ةيذغألا ةمالسل ةيبوروألا ةئيهلا موقت  •

 .ھقوسب اهلوادت متيو

 :هاندأ ةنيبم ةصتخ!ا تاطلسلا ىLإ اx≤أشب تاwxجوت ةيذغألا ةمالسل ةيبوروألا ةئيهلا مدقت èêلا ةيسيئرلا تالاج!ا  •

o  ةيذغألا ةمالس 

o فالعألا ةمالس 

 
20
 ةيبوروألا ةيضوفملا 

21
  ةدحتملا تايالولا يT يراجتلا ريدصتلا ليلد  

22
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  
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o ةيئاذغلا ةيمحلا 

o ةيئاذغلا مومسلا ملع 

o ةيتابنلا ةحصلاو تاتابنلا ةيامح
23 

 ةراجتلا ةمظنمب ةصاخلا ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ةيقافتا ىkع يبوروألا داحتالا يT ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا تابلطتم زكترت •

الدبو .ةيلودلا تاwxجوتلا وأ _Dياعملاو ةيملاعلا
ً

اضيأ نكمي ،كلذ نم 
ً

 .ةيملعلا ئدابملا ىkع زكترت نأ 

 ة,راجتلا فاصتنالا لبس  .4

 نÇيدوعسلا ن,ردصملا a`ع كلذ رثأ :ايناملأ ةلودل ة,راجتلا فاصتنالا لبس 4.1

 يدام ررض ثادحإ يT ببستت èêلا تارداصلا دض يTاصتنا ءارجإ ذاختا ةيناملألا ةموكحلا ىkع لهست تاودأ ي™ ةيراجتلا فاصتنالا لبس 

 .ةلثامم تالاح يT نDيدوعسلا نيردصملا ىkع ةيلاتلا ةيراجتلا فاصتنالا لبس ضرف نكميو .ةيلح!ا ةعانصلل

  24قارغإلا ةحفاëم تاءارجإ 4.1.1

•  Tع ةيبوروألا ةيضوفملا فرشت ،ايناملأ يkدصملا بناج نم قارغإلا تاءاعداب ةقلعتملا تاقيقحتلا ى
ّ

 ءاضعألا _Dغ لودلا نم نيرِ

 .يبوروألا داحتالاب

 .ددحم جتنم لوح نDيلحم نDجتنم نم ىوكش ةيضوفملا يقلت دنع قيقحتلا أدبي  •

 .ةعجارملل عضختو .تاونس 5 ةدمل قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ضرفُت  •

 ايناملأ ãå قارغإلا ةحفاëم تاءارجإ عم لماعتلا 4.1.1.1

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يT ي„وسلا هرعسو جتنم لكل ةيلكلا جاتنإلا ةفلكت مهف نDيدوعسلا نيردصملا ىkع بجي ،ريدصتلا لبق •

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

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

اليلد نDيدوعسلا نيردصملا عم نوكي نأ بجيو •
ً

يرهاظ 
ً

 نم لقأ رعسب ةرعسم تسيلو ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ تابثإل ا

 .دلبلا يT جتنملا اذه جاتنإ ةفلكت

 تاموكحلل يرهاظلا ليلدلا نع فشكلا دنع صرحلا ي‰وتب نDيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنتو  •

 .طقف رمألا ھمx— نم ىLإ ھميدقتو ،ةيبنجألا

 ةحفاكمب ةقلعتملا تارارقلا نلعي يذلا êميظنتلا زاهجلا ي™ ةراجتلاو ةعانصلا ةرازول ةعباتلا ،)VCA( ايناملأ يT ةسفانملا ةئيه •

 .ايناملأ يT اهرشنيو ةيئاقولاو ةيضيوعتلا _Dبادتلاو قارغإلا

 
23
 ةيذغألا ةمالسل ةيبوروألا ةئيهلا 

24
 ةيبوروألا ةيضوفملا 
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 25ةيض,وعتلا Çyبادتلا وأ معدلا ةحفاëم 4.1.2

 لودلا نم ةمعدملا تادراولا ىkع ةيضيوعتلا تاءارجإلا ضرف سسأ ىkع 597/2009 مقر يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال صنت •

 .يبوروألا داحتالا جراخ

 ةيضوفملا لبق نم ةيضيوعتلا تاءارجإلا قبطت ،ةمعدملا تاجتنملل ةجيتن ةيلح!ا ةعانصلاب قحلي ررض يأ فاشتكا دنع •

ارهش 13 لالخ ةيبوروألا
ً

 .تاونس 5 ةدمل ةيئاŒxلا تاءارجإلا قبطت نأ ىkع 

 ايناملأ ãå ةيض,وعتلا تاءارجإلا عم لماعتلا  4.1.2.1

 نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىkع ةيمك دويق يأ ضرف بنجتل •

 .ريدصتلاو جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يT ةمدقملا تاناعإلا مادختساب نDسفانملل ةدراطلا _Dعستلا بيلاسأ عابتا مدعب

ضيأ بجيو  •
ً

 ةكلمملا نم ةمدقملا ةناعإلا نم اوديفتسي مل مx≤أ تابثإل ي◊افد يرهاظ ليلد نDيدوعسلا نيردصملا عم نوكي نأ ا

 .ايناملأ يT تاجتنملا رعس ضيفختل ةيدوعسلا ةيبرعلا

 تاموكحلل يرهاظلا ليلدلا نع فشكلا دنع صرحلا ي‰وتب نDيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنتو  •

   .طقف رمألا ھمx— نم ىLإ ھميدقتو ،ةيبنجألا

 26ةيئاقولا تاءارجإلا 4.1.3

 .نDيراجتلا ھئاكرشب قلعتي اميف ةليلق تالاح يT الإ ةيئاقو تاءارجإ يبوروألا داحتالا مدختسي مل •

 .اهدا_Dتسال ةصخر ىkع لوصحلا تاجتنملا بلطتت دقو ةباقرلل تادراولا عضخت دق •

 ايناملأ ãå ةيئاقولا تاءارجإلا عم لماعتلا 4.1.3.1

 تاجتنملل ةبسنلاب بلطلاو ضرعلا عقوتل قوسلل ةعسوم ةسارد ءارجإ نDيدوعسلا نيردصملا ىkع بجي ،ريدصتلا لبق •

 .ايناملأ يT ةدروتسملا

 ىkع رثؤت ال ثيحب تارداصلا مجح ليلقتب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،بلطلا نم _–كأ ضرعلا ناك لاح يTو  •

 .ةيلح!ا تاعانصلا

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

 .ةيلح!ا تاعانصلا

 تاموكحلل يرهاظلا ليلدلا نع فشكلا دنع صرحلا ي‰وتب نDيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنتو  •

 .طقف رمألا ھمx— نم ىLإ ھميدقتو ،ةيبنجألا

 
25
 ةيبوروألا ةيضوفملا  

26
 ةيبوروألا ةيضوفملا  
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 ايناملأ ãå ةيس7ئرلا ئBاوملا .5

   27ايناملأ ãå ةيس7ئرلا ة,رحبلا ئBاوملا 5.1

 نم برقي ام عم ايناملأ يT ةيرحبلا ئناوملا لماعتت  .ةلودلل ةيعانصلا تاطاشنلاب اهطابترال ى_§ك ةيمهأب ايناملأ يT ةيرحبلا ئناوملا ىظحت

اقبط 28.دالبلا يT اهلوادت متي èêلا عئاضبلا نم 25%
ً

ءانيم 98 ايناملأ كلمت ،)سروس تروب دلروو( ةيملاعلا ئناوملا ريرقتل 
ً

 ديدحت يkي اميفو 

 29 :هاندأ 3 لودج يT ءانيملل ينو_|كلإلا عقوملاو اóxلوانم متي èêلا تاجتنملا لثم ةيساسألا تامولعملاو ئناوملا رهشأو مهأل

 ايناملأ ãå ئBاوملا :3 لودج

 يBوêyكلإلا عقوملا ةلوانملا عöاضبلا ءانيملا

 نفاهرميرب نميرب ءانيم

 بلصلاو ديدحلاو ةيندعملا تايافنلاو تاماخلا

 دوقولاو ةبلصلا نداعملاو ةيديدحلا _Dغ نداعملاو

 ءانبلا داومو نداعملاو ةيطفنلا تاجتنملاو

 فالعألاو ةيئاذغلا داوملاو ةيعارزلا تاجتنملاو

 ةدمسألاو ةيواميكلا تاجتنملاو ةيناويحلا

http://bremenports.de/ 

 
 

 لتوبسنورب ءانيم
 عئاضبلاو تايواحلاو تايواميكلاو زاغلاو طفنلا

 تارجفتملا لثم ةرطخلا عئاضبلاو ةفاجلا
ports.com/-http://www.brunsbuettel 

 غروبسيود ءانيم

 تايواح يT ةلوقنملا عئاضبلاو ةماعلا عئاضبلا

 ةيديدحلا _Dغ نداعملاو بلصلاو ديدحلاو

 داومو ةيواميكلا تاجتنملاو طفنلاو محفلاو

 .ءانبلا

http://www.duisport.de/en/ 

 ندما ءانيم

 نDطو باشخألاو قرولاو بلو تاباغلا تاجتنم

 تينارجلاو بوبحلاو مويسلاكلا تانوبرك

 مويسينغملا ديرولكو ∂Âîحلاو

emden.de/en/-http://www.seaport 

 تروفكنارف ءانيم
 بلصلا ةدرخو ةيقرولا تايافنلاو بوبحلا

 ةديدجلا تارايسلاو
frankfurt.de-www.hafen 

 غروبماه ءانيم

 تايواح يT ةلوقنملا عئاضبلاو ةماعلا عئاضبلا

 ةيعارزلا تاجتنملاو ةبئاسلا ةلئاسلا تاجتنملاو

 ةبئاسلا

hamburg.de/en/-https://www.hafen 

 ليك ءانيم
 تاجتنملاو ءانبلا داومو طفنلاو ةبئاسلا عئاضبلا

 ةيعارزلا
http://www.portofkiel.com/ 

 كيبول ءانيم
 تانحاشلاو تارايسلاو تايواحلاو قرولا

 ةليقثلا عئاضبلاو تاروطقملاو
1http://www.lhg.com/index.php?id=4&L= 

 
27
 ةيبوروألا ةيضوفملا  

28
 غروبماه ءانيم 

29
 سروس تروب دلروو 
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 ايناملأ ãå ةيس7ئرلا ة,رحبلا ئBاوملا :1 لëش
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 30ايناملأ ãå ةيس7ئرلا تاراطملا 5.2

ي èêلا ةينعملا ةيميظنتلا تائيهلاو ةيسيئرلا تاراطملا
ُ

 )4( لودج يT ةروكذم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم عئاضبلا نحش اهلالخ نم نكم

 :هاندأ

 ايناملأ ãå ةيس7ئرلا تاراطملا :4 لودج

 يBوêyكلإلا عقوملا ةيميظنتلا تائي<لا ةيس7ئرلا تاراطملا

 تروفكنارف •

 خنويم •

 فرودلسود  •

 يT يندملا نا_Dطلل يLارديفلا بتكملا 

 ايناملأ

http://www.lba.de/EN/Home/home_n

ode.html 

 

 

 ايناملأ ãå ةيس7ئرلا ة,وf_ا ن(ûلا تاراطم :2 لëش

 

 
30
 ايناملأ يT يندملا نا_Dطلل يLارديفلا بتكملا 
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 ايناملأ ãå ةيس7ئرلا ةيلخادلا قاوسألا Éaإ لوصولا 5.3

 31ةيلخادلا تاط()ا  5.3.1

 يرحبلا نحشلل زكرمك لمعتو يرحب ءانيم ىLإ ةيديدحلا ككسلا وأ _§لا قيرط نع ةرشابم ةلصتملا ةيلخادلا ضارغألا ةددعتم تاطح!ا

   .ةيلخاد تاهجو ىLإ رباعلا

 :ايناملأ يT ةيلاتلا تامدخلا ةيلخادلا تاطح!ا مدقت          

 .ةفلتخ!ا لقنلا لئاسو نDب تادحولا نحش ةداعإو ليمحتلا تامدخ رفوت  •

 :لثم تاطح!ا يT ةلوانملا تامدخ رفوت •

o جورخلا /لوخدلا ليجست 

o مألا صحفلاÃê 

 ليمحتلا تادحول طيسو تقؤم نزخم ىLإ لوصولا ضارغألا ةددعتم تاطح!ا رفوت •

 نDلغشملاو ديدحلا ككسلاب لقنلا تامدخ رفوت •

 >ضارغألا ةددعتم تاطح!ا يT اهليمحت دارملا تادحولا نيزخت نكمي •

 ةرطخلا داوملا نيزخت ةيناكمإ /ةرارحلا تاجرد يT مكحتلا •

 تانحاشلاب لقنلا تامدخ •

 تايواحلا حالصإ تامدخ •

 كرامجلا تامدخ •

دصملا ناكمإب ،يبوروألا داحتالا يT ضارغألا ةددعتم تاطح!ا ةمئاق نع تامولعملا نم ديزمل
ّ

   :هاندأ نDبملا طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيرِ

 terminals.eu/database-http://www.intermodal )ع رقناkةددعتم تاطح!اب ةمئاق كل رهظتسو )ايناملأ( ةلودلا _|خا >- طبارلا ى 

 )اهرايتخا مت èêلا ةلودلا يT ضارغألا

 ا†üلإ لوصولاو ةيس7ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 5.3.2

 :هاندأ 4 لودج يT ةيسيئرلا قاوسألا هذه ىLإ لوصولا لوح تامولعم .ةيسيئر ةيلخاد تاطحم 5 ايناملأ يT دجوي

 

 

 
31
 ضارغألا ةددعتم تاطح!ا 
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 ايناملأ ãå ةيس7ئرلا ةيلخادلا قاوسألا Éaإ لوصولا :4 لودج

 ةيلخادلا تاط()ا ةيس7ئرلا ندملا

 تروبر¨Dف نميرب  نDميرب يأ يد 

 يبوروألا داحتالا ةباوب – نDفاه_Dميرب

CTB 

 )ي„رشلا أفرملا( نDم ما تروفكنارف تروفكنارف

 )تسوا( نDم ما تروفكنارف

 مياx≤ام يأ يد تايواح ةطحم مياx≤ام

 طئاسولا ةددعتم نDلرب ةطحم نDلرب 

 طئاسولا ةددعتم نفاهسملهليف ةطحم نفاهسملهليف

 ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا ãå ةمدختسملا ن(ûلا طوطخ  5.4

 32ايناملأ Éaإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم راظتنالا ةêyفو ةيس7ئرلا ن(ûلا طوطخ 5.4.1

قفو
ً

 ةكلمملا يT ةديحولا فقوتلا ئناوم ي™ هللا دبع كلملا ةنيدمو يمالسإلا ةدج ءانيمو مامدلا ءانيمو ليبجلا ءانيم نإف ،بيكس نيالل ا

 .ايناملأ ىLإ ةهجتملا تايواحلا نفسل ةيدوعسلا ةيبرعلا

 

 ايناملأ Éaإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم راظتنالا ةêyف :5 لودf_ا 

 ãå ئBاوملا

 ةكلمملا

 ةيcرعلا

 ةيدوعسلا

 هللادبع كلملا ةنيدم ليبf_ا ةدج مامدلا ءانيم

 ãå ئBاوملا

 ايناملأ
 )مويلاب( ةدملا

 49 - 21 52 – 32 52 – 17  44 – 38 نDميرب

 46 – 18 53 – 29 51 – 16 51 – 31 نفاهرميرب

 46 – 15 46 – 25 56 – 12 54 – 26 غروبماه

 53 – 20 43 – 27 55 – 17 46 – 29 ليك

 42 – 19 43 – 28 42 – 16 42 – 16 ليك ةانق

 
32
 بيكسإ نيال  
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 49 - 25 52 – 30  53 – 18  53 – 31 نفاهسملهليف
 

 33ايناملأو ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نÇب ةيس7ئرلا قرطلا راعسأ 5.4.2

 اضيأ ةروكذم ةنيعم تاضا_|فا ىkع دمتعت تناك تاريدقتلا نأ ةظحالم ى±ري .ايناملأ ئناوملا ىLإ ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت ريدقت مت

Tق  .لودجلا ي
ُ

د
ّ

 /http://freightos.com :ينو_|كلإلا عقوم مادختساب نحشلا فيلاكت تر

 

 ايناملأ Éaإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم ن(ûلا ةفلëت تاريدقت :6 لودf_ا

 ةكلمملا ãå ئBاوملا

 ةيدوعسلا ةيcرعلا
 هللادبع كلملا ةنيدم ليبf_ا ةدج مامدلا

 *)يدوعسلا لا,رلا( لقنلا ةفلëت ايناملأ ãå ئBاوملا

 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 نÇم,رب

 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 5,603–4,546 4,426 – 3,334 نفا•رم,رب

 4,426 – 3,334 5,603–4,546 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 غروبما•

 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 ليك

 4,426 – 3,334 5,603–4,546 4,426 – 3,334 5,603–4,546 ليك ةانق

 4,426 – 3,334 4,426 – 3,334 5,603–4,546 4,426 – 3,334 نفا<سمل<ليف

 ةفلëتلا تاضاêyفا *

 طي()ا å® ةراتß)ا ن(ûلا ةق,رط

 سوت,رف ãå ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاëتلا ريدقت مت

 .ة,ريدقت لقنلا ةفلëت .)نÇمأتلا وأ رطاß)ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي ملو مدق 40 عافتراب تا,واح رايتخاو ةلم̈ا ة,واح ةلومح رايتخا مت

 

 

   34ايناملأ نم ا<فيلاëتو ةيس7ئرلا يوf_ا لقنلا طوطخ راظتنا ةêyف 5.4.3

اوج عئاضبلا ريدصت نكمي
ً

 تاراطم ي™و ،يLودلا فرودلسود راطمو خنويم راطمو تروفكنارف راطم ىLإ ضايرلاو مامدلاو ةدج راطم نم 

 .ايناملأ يT ةيسيئرلا نحشلا

ي هاندأ 7 لودج
ُ

وج عئاضبلا لقنل مزاللا راظتنالا تقو نDب
ً

  ةيسيئرلا تاراطملا ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يT ةيسيئرلا تاراطملا نم ا

Tرشابملا نحشلا تالحرل هريدقت مت دق راظتنالا تقو نأ ةظحالم ى±رُي .ايناملأ ي. 

ي 
ُ

م تامولعم ىkع لوصحلل مدقملا طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيردصملا نم ى±ر
ُ

 :ةقد _–كأو ةثدح

http://www.searates.com/ 

 

 

 

 
33
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ  

34
 سوتيارف  
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 ايناملأ Éaإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم راظتنالا ةêyف :7 لودج

 ةيcرعلا ةكلمملا ãå ةيس7ئرلا تاراطملا

 ةيدوعسلا
 ةدج ضا,رلا مامدلا

 )تاعاسلاب( ةدملا ايناملأ ãå ةيس7ئرلا تاراطملا

 12 – 10 10 – 8 12 – 10 تروفكنارف

 12 – 10 10 – 8 12 – 10 خنويم

 13 – 11 12 – 10 13 – 11  فرودلسود

 

 ىkع دمتعت تناك تاريدقتلا نأ ةظحالم ى±ري .هاندأ 8 لودج يT ايناملأ تاراطم ىLإ ةيدوعسلا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت ريدقت مت 

ق  .هاندأ  حضوملا لودجلا يT اضيأ ةروكذم ةنيعم تاضا_|فا
ُ

د
ّ

 :ينو_|كلإلا عقوملا مادختساب نحشلا فيلاكت تر

http://worldfreightrates.com 

 ايناملأ Éaإ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم فيلاëتلا :8 لودج 

   Éåودلا فرودلسود راطمو خنويم راطمو تروفكنارف راطم )يدوعس لا,ر( لقنلا فيلاëت

 ةدمجم مو(_ دمجم ماعط ردصملا جتنملا عون

 9,030 – 8,171  8,977 – 8,122 مامدلا /ضا,رلا /ةدج

 ةفلëتلا تاضاêyفا * 

 يوجلا نحشلا ي™ ةراتخ!ا نحشلا ةقيرط

 .ةيملاعلا نحشلا راعسأ يT ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاكتلا ريدقت مت

 .يكيرمأ رالود 100,000 تناك اx…اسح مت èêلا تاجتنملا عيمج ةميق 

 90×100×140 ساقمب داعبألاو مس/مجك 210 نزوب لمحلا رايتخا مت

 )نDمأتلا وأ رطاخ!ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

ريدقت لقنلا ةفلكت ريدقت
ٌ

 .Èêيرقت 
 

 35 ةيس7ئرلا ةيnسجوللا قفارملا .6

 36ايناملأ ãå ةيداصتقالا قطانملا 6.1

 عئاضبلاو علسلا نم لك نيزختل ةرحلا قطانملا نم ةدافتسالا نكميو .كرامجلل عضختو ،نيدروتسملل نيزختلا قفارم ايناملأ يT ةرحلا قطانملا رفوت

  ةنزخ!ا يبوروألا داحتالل ةعباتلا _Dغ عئاضبلاو علسلا عضخت نأ مزليو .يبوروألا داحتالل ةعباتلا _Dغو يبوروألا داحتالل ةعباتلا

Tيحو ،ةيكرمجلا تاءارجإلل ةرحلا ةقطنملا يŒxةنزخ!ا عئاضبلاو علسلا نوكتو .ةدروتسم عئاضبو علس اهرابتعا متي طقف ا Tةافعم قفارملا هذه ي 

 
35
 يبوروألا داحتالا  

36
 ةيبوروألا ةيضوفملا 
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 ةرحلا قطانملا نم ةدافتسالا نكمي ،يكرمجلا صيلختلا ةيلمع نم ءاóxنالا متي ∂èحو .موسرلا نم اه_Dغو ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو موسرلا نم

 .اهعبتت èêلا ةيكرمجلا تاءارجإلا ةلقب̈ Dمتتو ،نيدروتسملل تامدخ ةرحلا قطانملا مدقتو .ةدروتسملا عئاضبلاو علسلل نيزخت نكامأك

 ةرحلا قطانملا فينصت متيو  .كرامجلا تائيه لبق نم ةباقرلاو فارشإلل يبوروألا داحتالا يT ةرحلا قطانملا عضخت ،كلذ ىkع ةوالعو 

قفو
ً

 56 .هاندأ امهلوح شاقن يرجيسو ،ةرحلا قطانملا نم نDعون يبوروألا داحتالا لمشيو .اŒxيزخت متي èêلا عئاضبلاو علسلا عاونأل ا

 .يناثلا عونلا نم ةرح ةقطنم 18و ،لوألا عونلا نم ةرح ةقطنم

 لوألا ةبقارملا عون •

 ،ةرحلا ةقطنملا يT ةدروتسملا عئاضبلاو علسلا نيزخت متي .كرامجلا فارشإو ةباقرل لوألا ةبقارملا عون نم ةرحلا قطانملا عضخت 

 .لقنلاو لازنإلا تايلمع لالخ تاطلسلا بناج نم اهشيتفتو اهصحف متيو ،كرامجلل عضختو

 يناثلا ةبقارملا عون  •

 عضو متي ∂èحو .ةيكرمجلا نزاخ!ا مكحت èêلا دعاوقلا كلت نع اهرهوج يT فلتخت ال يناثلا ةبقارملا عون نم ةرحلا قطانملا دعاوق 

رارقإ مدقي نأ دروتسملا ىkع بجي ،ةرحلا قطانملا نم عونلا اذه يT عئاضبلا
ً

 تائيه لبق نم عئاضبلا شيتفتو صحف متي نلو ،ا

 .اŒxع رارقإلا ميدقت متي امدنع الإ زفاوحب ةرحلا ةقطنملا يT اŒxيزخت متي èêلا ةدروتسملا عئاضبلا عتمتت الو .كرامجلا

Tتقطنم دجاوتت ،ايناملأ يDترح نDقفو ءاضعألا لودلل يكرمجلا داحتالا ةطلسل عضخت ن
ً

 :امهو .يبوروألا داحتالا حئاولل ا

 رحلا نفاهرميرب ءانيم .1

 رحلا نفاهسكوك ءانيم .2

دقملا ةفلتخ!ا زفاوحلاو .ةرحلا قطانملا ىLإ تاكرشلا بذجل زفاوح ةماعلا تائيهلا فلتخم رفوت 
َّ

 )ايناملأ كلذ يT امب( يبوروألا داحتالا ي ةم

يkي امك ي™
37: 

   .ةيكرمجلا تابيت_|لا راطإ يT ةدروتسملا عئاضبلا نيزخت نكمي •

 .عئاضبلا مادختسا متي ∂èح بئارضلا عفد ليجأت ةيناكمإ عم ،عئاضبلا ريدصت ةداعإ نكمي •

 .ةرحلا قطانملا يT ةيبيرض ايازمو زفاوح ميدقت متي •

 .ريوطتلاو ثحبلاو ةيرشبلا دراوملا ةيمنتل ةماع حنم لثم ،ةيبيرض _Dغ زفاوح  •

 .قوسلا نم لقأ راعسأب ةيراقع قفارم تائيهلا رفوت  •

 .تاراطملاو ئناوملا نم ةياغلل ةبيرق اx≤أ امك ،ةثيدح تامدخو ةيتحت ةينبب يبوروألا داحتالا يT ةرحلا قطانملا عتمتت  •

 

 

 
37
 يبوروألا نامل_§لا ةبتكم  
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  ايناملأ ئBاوم ãå ةمدقملا تامدß_ا /ن,زختلا تائشIم  6.2

 ن,زختلا تامدخ /تائشIم عاونأ 6.2.1

 38نزاß)ا عاونأ 6.2.1.1

 )أ( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا  •

   .ةيكرمجلا تابلطتملاو ةنزخ!ا عئاضبلا نع لوؤسملا وه نزخ!ا نDمأ نوكيو ،ةماع نزاخم ي™ )أ( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا

 )ب( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا •

 .نزخ!ا نDمأ ةبقارمو فارشإ تحت عئاضبلا نيزخت نكمي ثيح ،ةماع نزاخم نع ةرابع ي™ )ب( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا

تو
ُ

دختس
َ

 لوؤسملا وه رارقإلا ىkع ھمسا دراولا صخشلا نوكيو .عئاضبلا نيزخت ضارغأل رباعلا رورملا يدروم لبق نم نزاخ!ا هذه م

نامض رفويو ،نزخ!ا يT ةدوجوملا عئاضبلا نع
ً

 نزخ!ا يT اهلقنو اŒxيزختو عئاضبلا لاخدإ تايلمع ىkع فارشإلاب كرامجلا موقتو .اهل ا

 .ةلصلا يذ

 )ج( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا  •

ي ال .ةصاخ نزاخم ي™ ج عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا
ُ

مس
َ

 عئاضبلا نع نولوؤسملا مهو ،عئاضبلا نيزختب نزاخ!ا ءانمأل ىوس ح

تو .نزاخ!ا يT ةعدوملا
ُ

دختس
َ

 ،عئاضبلا ىkع كرامجلا فرشتو .ةيراجتلا عئاضبلاو ةرباعلا عئاضبلا نم لك نيزختل نزاخ!ا هذه م

 .ةمدقملا تالجسلا ساسأ ىkع ةيداملا شيتفتلا تايلمع يرجتو

 )د( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا  •

 وه نزخ!ا نDمأ نوكيو .ةيراجتلا تاجتنملا نيزختل اهمادختسا متيو ،ةيكرمج نزاخم ىرخألا ي™)د( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا

دامتعا اŒxيزخت متي èêلا ةدروتسملا عئاضبلا ىkع ةيكرمجلا تائيهلا فرشتو .ةنزخ!ا عئاضبلا نع لوؤسملا
ً

 نوزخ!ا تالجس ىkع ا

يئاوشع شيتفت تايلمع ذيفنت متيو ،ةيلاملا تالجسلاو
ً

 .ا

 )ـه( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا •

 .يراجتلا نيزختلا وه ةنزخ!ا عئاضبلا نم ضرغلا نوكيو .نزخ!ا نDمأ لبق نم الإ ـه عونلا نم نزاخ!ا يT عئاضبلا نيزخت متي ال

 ىLإ ادانتسا كرامجلا لبق نم شيتفتلاو صحفلاو ةبقارملل عئاضبلا عضختو .ةنزخ!ا عئاضبلا نع لوؤسملا وه نزخ!ا نDمأ نوكيو

 .نوزخ!ا تالجسو ةيلاملا تالجسلا

 )و( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا  •

 .اwxف ھعئاضب نيزخت صخش يأل نكميو كرامجلا تاطلس ةرادإل عضخت ةماع نزاخم ي™ )و( عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ!ا

 
38
 يدنلوهلا بئارضلا بتكم  
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 39ن,زختلا فيلاëت 6.2.2

عبت ئناوملا لخاد تالاصلا يT ةلوانملا ةفلكت فلتخت
ً

 يذلا يناج!ا نيزختلا مايأ ددع تالاصلا يT ةلوانملا موسر لمشتو .لوصولا ءانيمل ا

 لقن لبق اهعفد مزليو ،موسرلا ديزت ،حاتملا يناج!ا نيزختلا مايأ ددع لوصولا ءانيم يT عئاضبلا ملتسم زواجت اذإ ،كلذ عمو .ءانيملا هرفوي

     .عئاضبلا

ي ،ةيناملألا ئناوملا يT فيلاكتلا لوح تامولعملا نم ديزمل
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى±ر

 http://www.oocl.com/germany/eng/localinformation/localsurcharges/Pages/default.aspx 

 ايناملأ :ةلماشلا داÇyتسالا ةيلمع .7

 40ةلماشلا داÇyتسالا ةيلمع 7.1

 جراخ نادلب عم ةيراجت ةطشنأ ءارجإ دنع اهعابتا بجي èêلا حئاوللاو نDناوقلا نم ةعومجم نع ةرابع وه يبوروألا داحتالاب كرامجلا نوناق

41.ةفافشو ةدحوم يبوروألا داحتالا لود عيمج يT ةيكرمجلا تاسرامملا نوكت نأ نDناوقلاو دعاوقلا هذه نمضتو .يبوروألا داحتالا
قفوو  

ً
 ا

 :ةيلاتلا تائفلا نمض اهفينصتو عئاضبلا نع حيرصتلا نكمي ،ةيبوروألا ةيضوفملل

 رحلا لوادتلل عئاضبك اŒxع جارفإلا •

 يداصتقالا رثألا تاذ ةيكرمجلا تاءارجإلا نمض عئاضبلا عضو •

 ةيكرمجلا نزاخ!ا يT عئاضبلا عضو •

 ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا •

 ةيكرمجلا ةباقرلا تحت تاءارجإلا صيلخت •

 تقؤملا لوبقلا •

 .يبوروألا داحتالا نم ريدصتلا ةداعإ •

 تيزنارت/روبع •

 Óêف .ةيداحتالا ةيلاملا ةرازو نم ءزجو ةيداحتالا ةموكحلل ةعبات ةيناملأ ةيلامو ةيذيفنت ةيرادإ ةدحو ي™ ةيداحتالا كرامجلا ةرئاد _§تعت

 ةطشنألاو عمتج!ا ةيامحو ةعورشملا ةراجتلا ليهستو ةيكرمجلا تاسايسلا ذيفنتو ةيلاعفب عئاضبلا ىkع بئارضلا ضرف نع ةلوؤسم

 .ةيناملألا ةيداحتالا كرامجلا ةرئادل راصتخا ي™ "Zoll" ةملكو .ةينوناقلا ةيداصتقالا

 
39
 يبوروألا داحتالا 

40
 ةيبوروألا ةيضوفملا 

41
 ةيبوروألا ةيضوفملا 
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 داÇyتسالا لبق ام تاءارجإ :Éaوألا ةلحرملا 

دصملا ىkع مزليو .عئاضبلا لوصو لبق اهذيفنت مزلي دا_Dتسالا ةيلمعل ةقبسم تاءارجإ كانه
ّ

 .ةبولطملا قئاثولا ىkع لوصحلا دروتسملاو رِ

 

 

 

 

 

 لبق ام تاءارجإ
 داÇyتسالا

 

 ح,رصتلاو رارقإلا لاخدإلا صß¥م نفسلا لوصو    

 اًينوêyكلإ تانايبلا لدابت ماظن xyع
 

 ة,رحبلا ئBاوملا xyع داÇyتسالا ةيلمعل µåيضوت لëش

 دروتسملا/ليمعلا

 تامدß_ا 

 لقنلاو ةيnسجوللا
 

 ãå ي̈رمf_ا صيلختلا

 موسرلا عفدو ءانيملا
 عöاضبلا ضرع

 تاءارجإلا ةلحرم =

1 2 3 

4 5 6 

7 

 ةیداحتإلا كرامجلا ةرئاد
 ةیناملألا

 لوز نیود
Doua ne 

$ 

 ايناملأ– ةلماشلا داÇyتسالا ةيلمع :3 لëش
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 يBوêyكلإلا تانايبلا لدابت ماظن ãå ي̈رمf_ا رارقإلا ليdef :ةيناثلا ةلحرملا

رارقإ لقانلا مدقي
ً

 .)ENS( لوخدلا صخلم رارقإ ءلم قيرط نع ينو_|كلإلا تانايبلا لدابت ماظن يT اهلاخدإ يرجي èêلا عئاضبلا نأشب ا

 لوخدلا صخلم رارقإ مالتسا درجمبو .ةرداغملا ءانيم يT ليمحتلا لبق نم ةعاس 24 نع لقي ال ام لبق لوخدلا صخلم رارقإ ميدقت مزليو

Tتسالا ةبقارم ماظن يD_رطاخملل ليلحت ءارجإب كرامجلا تارادإ موقتس ،دا Tلع قفتم ةعومجم ءوض يwxياعملا نم اD_.42
 نDيعت متيسو 

 .يكرمجلا رارقإلا وأ لوخدلا صخلم رارقإ ميدقت متي نأ دعب ةدروتسملا عئاضبلل )EORI( نDيداصتقالا نDلغشملا فيرعتو ليجست

 .يkح!ا يكرمجلا صيلختلاو يئاقلتلا _Dعستلا ماظن _§ع ءارجإ ي™ ايناملأ يT ينو_|كلإلا تانايبلا لدابت ماظن :ةظحالم 

 

 نفسلا لوصو :ةثلاثلا ةلحرملا 

ي يذلاو( لوخدلا ءانيم ىLإ ةنيفسلا لوصو عم 
ُ

ضيأ ھيلإ راش
ً

اراطخإ عئاضبلا لقان مدقي ،)لوخدلا كرامج بتكم مساب ا
ً

 ىLإ لوصولاب 

 ىkع ،ةيادبلا يT ھميدقت مت يذلا لوخدلا صخلم رارقإ ديدحتو فيرعتل ةمزاللا ليصافتلا راطخإلا نمضتيو .لوخدلا كرامج بتكم

كميو  .ةيناثلا ةلحرملا يT دراولا وحنلا
ّ

 ةينمألا رطاخ!او ةمالسلا ليلحت جئاتن قيقدتو صحف ةداعإ نم لوخدلا كرامج بتكم راطخإلا نِ

م ھئارجإ مت يذلا
ُ

قبس
ً

 .ةبسانملا طباوضلا ليعفت يT ءدبلا ضرغب ا

 

 عöاضبلا ضرع :ةع∏ارلا ةلحرملا 

 .لوخدلا كرامج بتكم ىkع عئاضبلا ضرع ةيكرمجلا ةقطنملا ىLإ عئاضبلا بلج يذلا لقانلا ىkع مزلي ،عئاضبلا لوصو دعب

 

 موسرلا عفدو ءانيملا ãå ي̈رمf_ا صيلختلا :ةسماß_ا ةلحرملا

 تاءارجإلا ديق عئاضبلا عضول ةيلكشلا تاءارجإلا ءافيتسا ضرغب كلذو ،يكرمج رارقإ ميدقت ھنع بوني نم وأ رارقإلا بحاص ىkع مزلي

عبت ةيكرمجلا
ً

 متيو ،كرامجلا ةئيه لبق نم ةدمتعملا ةلماعملل كرامجلا ىkع ةضورعملا عئاضبلا عاضخإ متيو .ةدروتسملا عئاضبلا عونل ا

 43.ةلصلا تاذ ةقطنملا نع ةلوؤسملا كرامجلا تائيه لبق نم دا_Dتسالا موسر باستحا متيسو .ةيكرمجلا تاءارجإلا نهر اهعضو

 

 لقنلاو ةيnسجوللا تامدß_ا :ةسداسلا ةلحرملا

 نزخ!ا نم لقنلا بيت_|ب دروتسملا موقيو .ةقبطملا موسرلا عيمج عفدو دا_Dتسالا تابلطتم عيمج ءافيتسا دعب عئاضبلا نع جارفإلا متي

 .نزخ!ا ىLإ لوخدلا كرامج بتكمل عباتلا

 

 ليمعلا / دروتسملا :ةع∏اسلا ةلحرملا

 .ليمعلا / دروتسملا لبق نم ةدروتسملا عئاضبلا مالتسا متي

 

 

 

 
42
 ةيدنلريألا كرامجلاو بئارضلا 

43
 ةيبوروألا ةيضوفملا 
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 44ي̈رمf_ا صيلختلا ةيلمع 7.2

 :هاندأ 4 لكش يT ةحضوم يبوروألا داحتالا ىLإ عئاضبلا دا_Dتسال يكرمجلا صيلختلا ةيلمع

 

 يBوêyكلإلا تانايبلا لدابت ماظن xyع ي̈رمf_ا رارقإلا ليÉa: defوألا ةلحرملا

 .)ENS( لوخدلا صخلم رارقإ ءلم قيرط نع ينو_|كلإلا تانايبلا لدابت ماظن يT اx… رارقإلاو ةدروتسملا عئاضبلا ليجست متي .1

وزم موقي دق .2
ّ

 عفدل لاجعتسا مسرو ،دا_Dتسالا رارقإ̈ Dهجتل ةيكرمج ةلوانم مسر وأ يكرمج صيلخت مسر ضرفب نحشلا ةمدخ دِ

ةباين ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو موسرلا
ً

 45.ديفتسملا نع 

 

 

 
44
 ةيدنلريألا كرامجلاو بئارضلا 

45
 ةيبوروألا ةيضوفملا  

 ايناملأ - ي̈رمf_ا صيلختلا ةيلمع :4 لëش

 تاءارجإلا ةلحرم =

 ةيكرمf_ا تاءارجإلل µåيضوت لëش

 ي̈رمf_ا رارقإلا ليdef  قئاثولا ةعجارم

 يBوêyكلإلا تانايبلا لدابت ماظن xyع 

 نفسلا لوصو

 رارقإلا دامتعاو قيثوت

 

 عöاضبلل موسرلا عفد

 ةدروتسملا

 ةدروتسملا عöاضبلا صحف
 

1 2 3 

4 5 6 

$ 
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 نفسلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا

قفو تائيهلا لبق نم عئاضبلا لصف متيو .عئاضبلا غيرفت متيو ،لوصولا /لوخدلا ءانيم ىLإ ةنيفسلا لصت
ً

 وأ رضخأ( ھيجوتلا راسمل ا

ي ،ھيجوتلا تاراسم لوح ليصافتلا نم ديزمل .)رمحأ وأ يLاقترب
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى±ر

 -manual-procedures-export-policy/customs-export-professionals/tdm/customs/import-evenue.ie/en/taxhttps://www.r

appendices.pdf 

   قئاثولا ةعجارم :ةثلاثلا ةلحرملا 

الاثتما ةمدقملا تادنتسملاو رارقإلا ةعجارمب نوفظوملا موقيس .1
ً

 .تابلطتملل 

 تاداهشلا ىkع لوصحلا بلط مŒxكميو ،رارقإلا بناج ىLإ ةمزاللا قئاثولا ميدقت مت دق ناك اذإ امم ققحتلاب نوفظوملا موقيس  .2

 .رمألا مزل اذإ ةيلصألا

 .رارقإلا يT ةدراولا ليصافتلا ةقد نم ققحتلا ضرغل ىرخأ قئاثو رارقإلا بحاص مدقي نأ بجي .3

 ةدروتسملا عöاضبلا صحف :ةع∏ارلا ةلحرملا

ايلك عئاضبلا ةنياعمو صحفب نوفظوملا موقيس .1
ً

ايئزج وأ 
ً

صفملا صحفلل وأ ليلحتلل تانيع ذخأ بناج ىLإ ،
َّ

 .ل

 ليصافتو ةقفرملا قئاثولا ليجست متيسو ،رارقإلا ليصافتب صحفلا جئاتن ةنراقمب ةنياعملاو صحفلاب نDينعملا نوفظوملا موقيس  .2

 .AEP يT صحفلا

 ةدروتسملا عöاضبلل موسرلا عفد :ةسماß_ا ةلحرملا

 46.موسرلا دادس مت دق ھنأ نم كرامجلا ةئيه دكأتت ،عئاضبلا نع جارفإلا لبق 

 ª∫سرلا مالتسالا لصو a`ع لوص(_ا :ةسداسلا ةلحرملا 

 .رارقإلا نم ةيقرولا ةخسنلا يT ليصافتلا ليجست متي ،ةنياعملاو صحفلا دعب .1

 ."ةلدعملا ةغيصلاب اهصيلخت" وأ "رارقإلا يT دراولا وحنلا ىkع اهصيلخت" مت دق عئاضبلا نأب رارقإلا ىkع ةقداصملاب فظوملا موقيس .2

 .اwxلع عيقوتلاو تالجسلا تيقوتو خيرأتب صتخ!ا فظوملا موقيس

 

 

 

 

 

 
46
 ةيبوروألا ةيضوفملا 
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 47ةلماشلا داÇyتسالا تاءارجإ ةفلëتو راظتنالا ةêyف 7.3

قفو
ً

 :هاندأ 9 لودج يT دراولا وحنلا ىkع ي™ ةيسايقلا عئاضبلا تانحشل دا_Dتسالا ةفلكتو ةقرغتسملا ةدملا نإف ،يLودلا كنبلل ا

 

 ةلماشلا داÇyتسالا ةيلمع ةفلëتو راظتنالا ةêyف :9 لودج

 مقر

 لسلسم
 دا_Dتسالا ءارجإ

 تقو

 راظتنالا

 )مايأ(

 ةفلكتلا

 )يدوعس لایر(

 400 2 قئاثولا دادعإ 1

 3540 4 ةنياعملاو يكرمجلا صيلختلا 2

 3940 6 :يLامجإلا

  

 ةيس7ئرلا داÇyتسالا قئاثو  .8

 ةيس7ئرلا داÇyتسالا قئاثول زجوم لودج  8.1

 48ةيمازلإ قئاثو 8.1.1

 .ايناملأ ىLإ عئاضبلا دا_Dتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو سمخ ةمث 

 

 ايناملأ – ةيمازلإلا داÇyتسالا قئاثو :10 لودج 

 لسلسم

 مقر
 ةقيثولا

 لوصحلا متي

 نم اwxلع

 اهميدقت متي

 ىLإ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 نحشلا ةصيلوب

 ةصيلوب / يوجلا

 ةيلصألا نحشلا

 ةكرش

 نحشلا
 P P P P P P P P P كرامجلا

دصملا  ةيراجت ةروتاف 2
ّ

 P P P P P P P P P كرامجلا رِ

3 

 تالماعملا نايب

 لود نDب ةيراجتلا

 يبوروألا داحتالا

 جراخ نم لودو

 يبوروألا داحتالا

 P P P P P P P P P كرامجلا كرامجلا 

 
47
 2019 لامعألا ةطشنأ ةسرامم  

48
 2019 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 
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 P P P P P P P P P كرامجلا ردصملا ةئبعتلا ةمئاق 4

5 
 ةيرادإلا ةقيثولا

 )SAD( ةديحولا
 P P P P P P P P P كرامجلا دروتسملا

 :ةظحالم

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

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8  ،تارهوج!او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينو_|كلإلاو ةليقثلا تادعملا - 6

 ةيفاضإ قئاثو 8.1.2

ةداع 
ً

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

 

 ايناملأ - ةيفاضإلا داÇyتسالا قئاثو :11 لودج 

 لسلسم

 مقر
 ةقيثولا

 اwxلع لوصحلا متي

 نم

 اهميدقت متي

 ىLإ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 أشنملا ةداهش 1
 يT ةصتخ!ا ةئيهلا 

 أشنملا دلب
 P P P P P P P P P كرامجلا

2 

 ةحصلا ةداهش

 ةداهش /ةيتابنلا

 ةحصلا

 دلب يT ةدمتعملا ةهجلا

 أشنملا
       P   كرامجلا

 P P P P P P P P P كرامجلا دروتسملا يكرمجلا رارقإلا ةميق 3

 ةقباطملا ةداهش 4
لبملا تائيهلا 

َّ
 يT ةغ

 يبوروألا داحتالا
    P P     كرامجلا

 P P P P P P P P P كرامجلا نDمأتلا ةكرش نحشلا نDمأت 5 

 :ةظحالم

  ،ةرمعملا ةيكالóxسالا علسلا - 5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا  - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا - 9 ،ةيودألا -8 تارهوج!او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينو_|كلإلاو ةليقثلا تادعملا - 6

 قئاثولا نع ةماع ة() 8.2

 49ن(ûلا ةصيلوب  8.2.1

 ةباثمب يملاعلا ةراجتلا زكرم لبق نم اهفيرعت وحن ىkع نحشلا ةصيلوب نوكت

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

 

 يملاعلا ةراجتلا زكرم 
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 نم ىkع أرطت èêلا تاليدعتلا ةفاك عبتتو نحشلا ةصيلوب يT ھمسا دراولا "رمأل" عئاضبلا ملست ثيح لقنلل ةلباق ةيكلم ةقيثو  •

  .هرمأل عئاضبلا ملست

      
 يرحبلا ن(ûلا ةصيلوب جذومن :5 لëش

 50ة,راجت ةروتاف 8.2.2

تو .ي_|شملل عئابلا اwxطعي èêلاو ،ةا_|شملا ةعاضبلا ةروتاف ي™ ةيراجتلا ةروتافلا
ُ

بلاغ _Dتاوفلا هذه مدختس
ً

  ،ةيجراخلا ةراجتلا يT ا

 .ةيكرمجلا موسرلا ريدقتل اهمييقت يرجي امدنع ةعاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحتب تاموكحلل حمست اx≤أل كلذو

 

 ة,راجت ةروتاف جذومن :6 لëش

  

 51ةئبعتلا ةمئاق 8.2.3

ي 
ُ

ملا دع
ُ

يو ةئبعتلا ةمئاق ردص
ُ

 .ةنحشلاب ةصاخلا )تايوتح!ا فصوو داعبألاو يTاصلا نزولاو يLامجإلا نزولا( اwxف ةقيقدلا تافصاوملا ددح

ءانب ةئبعتلا ةمئاق تايوتحم فلتخت .ةيراجتلا ةروتافلا عم ةئبعتلا ةمئاق قفاوتت نأ بجي
ً

 .ةينعملا ةنحشلل كرامجلل ةقيقدلا تابلطتملا ىkع 

 
50
 ندنيل  

51
 تيارف ھيك ھيك  



 

 

33 

 

 ةئبعd ةمئاق جذومن :7 لëش

  52أشIملا ةدا<ش 8.2.4

قفو أشنملا ةداهش 
ً

 ا̈هDهجتو اóxجلاعمو اهعينصتو اهجاتنإو اwxلع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأب دهشت ةقيثو ي™ ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل ا

ملا وحنلا ىkع ةيدوعسلا ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نع ةرداصلا أشنملا ةداهش جذومن .نDعم دلب يT لماكلاب
ُ

 :هاندأ 8 لكشلا يT نDب

 

 أشIملا ةدا<ش جذومن :8 لëش

 داÇyتسالا لبق ام تاءارجإ صيلخت / داÇyتسالا ةصخر 8.2.5

ي
ُ

م تاجتنمل دا_Dتسا حيرصت بلط
ُ

ملا علسلا دا_Dتسال ةصتخ!ا تاطلسلا نم ھيلع لوصحلا بجيو ةددح
ُ

 ضارغأل مزال ھنأ ثيح .ةديق

 يكرمجلا صيلختلا

 

 
52
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ  
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 ةيتابنلا ة(ñلا ةدا<ش 8.2.6

ملا دلبلا يT تاتابنلا ةيامح ةمظنم نع ةرداص ةيمسر ةقيثو ي™ ةيتابنلا ةحصلا ةداهش 
ُ

 .دروتسملا دلبلا يT تاتابنلا ةيامح ةمظنم ىLإ ردص

قفو اهشيتفت مت دق ةداهشلا اهلمشت èêلا ةيتابنلا تاجتنملا وأ تاتابنلا نأب دهشت èêلاو
ً

 رجحلا تافآ نم ةيلاخ اx≤أو ةبسانملا تاءارجإلل ا

 .دروتسملا دلبلا يT ةيتابنلا ةحصلل ةيلاحلا حئاوللا عم ةقفاوتم _§تعت اx≤أو ،ىرخألا ةراضلا تافآلا نم ةيلاخو يÒصلا

م ةيتابنلا ةحصلا ةداهش نم جذومن 
ُ

 :هاندأ 9 لكشلا يT نDب

 

 ةيتابنلا ة(ñلا ةدا<ش جذومن :9 لëش

 53ة(ñلا ةدا<ش 8.2.7

 تاطلسلا نم ردصملا اهجرختسيو .ةرطيسلا تحت ةيلودلا ةراجتلا ءاقبإو مóxمالسو سانلا ةحص ةيامح وه ةحصلا ةداهش نم ضرغلا نإ

 .اه_Dغو ،تارميلوبلاو تايواميكلاو ةيذغألا لثم تاجتنمل ةجتنملا ةلودلا يT ةينعملا

 
53
 يLودلا ضوافملا   
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 ة(ñلا ةدا<ش جذومن :10 لëش

  54ةقباطملا ةدا<ش 8.2.8

 ةيلودلا وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا _Dياعملا عمو ةلصلا تاذ ةينفلا حئاوللا عم قفاوتت اهريدصت يرجي èêلا عئاضبلا نأ ةقباطملا ةداهش نDبت 

 .دا_Dتسالا دلب يT اx… لومعملا

م ةقباطملا ةداهش جذومن 
ُ

 :هاندأ 11 لكش يT نDب

 

 ةقباطملا ةدا<ش جذومن :11 لëش

 55يºوروألا داحتالا جراخ نم لودلاو يºوروألا داحتالا لود نÇب ة,راجتلا تالماعملا نايب 8.2.9

 عمجل تانايب ماظن نع ةرابع )تاتسا_|سكإ( يبوروألا داحتالا جراخ نم لودو يبوروألا داحتالا لود نDب ةيراجتلا تالماعملا تاءاصحإ

 .يبوروألا داحتالا يT ءاضعألا _Dغ لودلا عم عئاضبلا يT ةراجتلا نع تاءاصحإ

 

 

 
54
 كت_|نا  

55
 اينوتسإ تايئاصحإ  
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 ةدرفملا ة,رادإلا ةقيثولا 8.2.10

 مادختساب كلذو ،يبوروأل ا داحتالا لود يT ةينعملا كرامجلا تاطلس ىLإ يبوروألا داحتالا ىLإ ةدروتسملا عئاضبلا ةفاك نع حاصفإلا بجي 

 ةيمسرلا تاغللا ىدحإب رارقإلا ريرحت بجي امك  .يبوروألا داحتالا لود عيمجل عئاشلا دا_Dتسالا نايب جذومن ي™و ،ةدرفملا ةيرادإلا ةقيثولا

 تامولعملا نم ديزمل .تاءارجإلا متت ثيح يبروأل ا داحتالل ةعباتلا ةلودلا يT ةيكرمجلا تاطلسلا ىدل ةلوبقم نوكت èêلاو ،يبروأل ا داحتالل

ي ،ةدرفملا ةيرادإلا ةقيثولا لوح
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى±ر

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

sad_en 

 ةدرفملا ة,رادإلا ةقيثولا :12 لëش

 ةيكرمf_ا ةميقلا رارقإ 8.2.11

 ةميقلا رارقإ ريرحت بجي .وروي 10,000 ةدروتسملا عئاضبلا ةميق تزواجت لاح يT ةيكرمجلا تائيهلا ىLإ ةيكرمجلا ةميقلا رارقإ ميدقت بجي

 اذه نم ÿîêيئرلا ضرغلا لثمتيو .ةدرفملا ةيرادإلا ةقيثولا بناج ىLإ جذومنلا اذه ميدقت مزليو .DV 1 جذومنلا عم قفتت ثيحب ةيكرمجلا

 56.ةبسانملا ةيكرمجلا ةفيرعتلا قيبطتل ةيكرمجلا ةميقلا طبض لجأ نم ةلماعملا ةميق ريدقت يT بلطملا

 ن(ûلا نÇمأت 8.2.12

ضيأ يطغي لب ،بسحف عئاضبلا لقن وأ ليمحت وأ نيزخت وأ ةلوانم ءانثأ اÙxودح عئاشلا رطاخ!ا ةيطغتب نDمأتلا يفتكي ال 
ً

 ،ةردانلا رطاخ!ا ا

 ةيراجتلا ةروتافلا مدقت مل اذإ يكرمجلا صيلختلا ضارغأل نDمأتلا ةروتاف ميدقت بجيو .باهرإلا وأ تابارضإلا وأ بغشلا لامعأ لثم

 57.عئاضبلل ةعوفدملا نDمأتلا طاسقأ نع ةيفاكلا تامولعملا

 
56
 ةيبوروألا ةيضوفملا 

57
 ةيبوروألا ةيضوفملا 
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 ن(ûلا نÇمأت :13 لëشلا

 داÇyتسالا ãå ةكراشملا ةيس7ئرلا ةيموك(_ا تا<f_ا .9

 58تاجتنملا عاونأ ةف̈ا داÇyتسا ãå ةكراشملا ةيس7ئرلا ةيموك(_ا تا<f_ا 9.1

  تائيهلا هذهل صخلم ةمثو .جتنملا عون نع رظنلا ضغب ،ايناملأ يT دا_Dتسالا ةيلمعب ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا وأ تائيهلا نم ددع كانه 

 .12 لودج يT ةينو_|كلإلا اهعقاومو دا_Dتسالا ةيلمع يT اهراودأ بناج ىLإ تاهجلا وأ

 داÇyتسالا ãå ةكراشملا ةيس7ئرلا ةيموك(_ا تا<f_ا :12 لودج 

 يBوêyكلإلا عقوملا رودلا ةيموك(_ا تا<f_ا م•أ

 ةيداحتالا كرامجلا ةرئاد

 ةيناملألا

 ةقطنملا لخاد عئاضبلل ةيلودلا ةكرحلا ةرادإ  •

 ةبجاو بئارضلا ليصحتو اóxبقارمو ةيكرمجلا

قفو قيبطتلا
ً

 .نوناقلل ا

 ،ةيجراخلا ةراجتلل ةيداصتقالا ةطشنألا ليهست •

 صاخشألل ةيلودلا ةكرحلا ىkع فارشإلا كلذكو

 مئارجلا عنمل ةمزاللا تاءارجإلا ريوطتو ؛لقنلا لئاسوو

 .اŒxم دحلاو ةيكرمجلا

 يT ةكراشملاو ةيكرمجلاو ةيبيرضلا حئاوللا حا_|قا •

 .اهدادعإ

 ،نDلوؤسملا دارفألاو بئارضلا يıفادل تامدخلا ميدقت •

 .اهليهستو ةيبيرضلا تام̈ا|لالل لاثتمالا زيزعتل كلذو

 _§ع صاخشألاو عئاضبلا ةكرح ةبقارم نع لوؤسم •

 .اهصيلختو اهميظنتو ايلا_|سأب ةيكرمجلا îêˆارألا

https://www.zoll.de/EN/Ho

me/home_node.html 

 ةيداحتالا ةيجراخلا ةرازو

 ةراجتلا تاسايس نأشب ةروشملا ميدقت نع ةلوؤسم •

  .يبوروألا داحتالاو ايناملأل ةيلودلا ةيمنتلاو

 ىkع ايناملأل ةيراجتلا حلاصملا زيزعت نع ةلوؤسم  •

 يملاعلا ديعصلا

-https://www.auswaertiges

amt.de/en 

 
58
 2018 ةيكيرمألا ةعارزلا ةرازو نم ةعارزلاو ةيذغألا دا_Dتسا حئاول 
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 ةقاطلاو داصتقالا ةرازو

     ةيداحتالا

 .ةلودلل مادتسملا ومنلا نع ةلوؤسم •

 يT اهمعدل تالاكولل لمع راطإ _Dفوت نع ةلوؤسم •

 ةيجراخلا ةراجتلا نDسحتب ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنت

   .ايناملأ يT رامثتسالاو

https://www.bmwi.de/Navi

gation/EN/Home/home.ht

ml 

 ةيداحتالا ةيلاملا ةرازو

 بناوج عيمج نع ةلوؤسملا ي™ ةيداحتالا ةيلاملا ةرازو  •

 طوطخلا ددحتو ةيناملألا ةيبيرضلاو ةيلاملا ةسايسلا

 .ةنزاوملا ةسايسل ةضيرعلا

 

https://www.bundesfinanz

ministerium.de/Web/EN/H

ome/home.html 

 ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا

 ìîêايقلا

 قئاثولاو ةيبوروألا _Dياعملا عضو نع ةلوؤسم ي™و •

 تاجتنملل ةفلتخ!ا عاونألاب ةلصلا تاذ ىرخألا ةينفلا

 .تايلمعلاو تامدخلاو داوملاو

https://www.cen.eu/Pages/

default.aspx 

 ةيبوروألا ةيضوفملا

 .ئناوملا ةرادإو ريوطت نع ةلوؤسم •

 .ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا ريوطت نع ةلوؤسم •

 ةيلودلا تايقافتالاو يكرمجلا داحتالا نع ةلوؤسم •

 .يكرمجلا نواعتلا نأشب

 .يدقنلاو يداصتقالا داحتالا ريوطت نع ةلوؤسم •

 .ابوروأ يT ةرحلا ةراجتلا ريوطت نع ةلوؤسم •

 داحتالل ةيراجتلا ةسايسلا عضو نع ةلوؤسم •

 .يبوروألا

http://ec.europa.eu/index_

en.htm 

 

 تاجتنملا نم ةددحم عاونأ داÇyتسا ãå ةكراشملا ةيموك(_ا تا<f_ا م•أ 9.2

 ةمئاق ةمثو  .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون ساسأ ىkع ايناملأ يT دا_Dتسالا ةيلمعب ةينعملا ىرخألا ةيموكحلا تاهجلا وأ تائيهلا نم ددع كانه

 ةيلمع يT اهرودو ،تالاكولاو تانايكلا كلت اهمدخت èêلا ،تاجتنملا /ةعانصلا عاونأ لثم ،تامولعم بناج ىLإ ةيسيئر تالاكو وأ تانايك لمشت

 .13 لودج يT اŒxم لكب صاخلا ينو_|كلإلا عقوملاو دا_Dتسالا

 ةددحم تاعانص بسح داÇyتسا ãå ةكراشملا ةيموك(_ا تا<f_ا :13 لودج

 يBوêyكلإلا عقوملا رودلا /ةفيظولا ةعانصلا /جتنملا ةيموك(_ا ة<f_ا

 ةمالسل ةيبوروألا ةئيهلا

 ةيذغألا
 ةيذغألا تاجتنم

 ةطبترملا رطاخ!ا مييقت نع ةلوئسم •

 ةيذغألا تاجتنمب

https://www.efsa.e

uropa.eu/ 

 _Dياعمل يبوروألا دهعملا

 تالاصتالا

 ةيكالóxسالا علسلا

 ةرمعملا

 ةلباق _Dياعم _Dفوت نع لوؤسم •

يملاع قيبطتلل
ً

 تامولعملا ايجولونكتل ا

 .تالاصتالاو

http://www.etsi.org/ 

 ةيودألا تاجتنم ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو
 عيمج نوكت نأ نامض نع ةلوؤسم •

 داحتالا قوس يT ةرفوتملا ةيودألا

http://www.ema.eu

ropa.eu/ 
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 ةدوج تاذو ةلاعفو ةنمآ يبوروألا

 ةيلاع

 داوملل ةيبوروألا ةلاكولا

 ةيئايميكلا
 ةيئايميكلا تاجتنملا

 تاجتنملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 .ةيئايميكلا

http://echa.europa.

eu/ 

 ةيودألل يداحتالا دهعملا

 ةيبطلا ةزهجألاو
 ةيودألا تاجتنم

 عيمج نوكت نأ نامض نع لوؤسم  •

 داحتالا قوس يT ةرفوتملا ةيودألا

 ةدوج تاذو ةلاعفو ةنمآ يبوروألا

 ةيلاع

https://www.bfarm.

de/EN/Drugs/_nod

e.html 

 تاحاقلل يداحتالا دهعملا

 يويحلا بطلاو
 ةيودألا تاجتنم 

 نمآلا مادختسالا نع لوؤسم •

 ايناملأ يT اهصيخرتو ةيودألاو تاحاقلل

https://www.pei.de/

EN/home/node.html 

 ةيامحل يداحتالا بتكملا

 ةيذغألا ةمالسو كلóxسملا
 ةيذغألا تاجتنم 

 ةيذغألا ةمالس ميظنت نع لوؤسم  •

 ايناملأ يT ةيذغتلاو

 حئاوللاو _Dياعملا عضو نع لوؤسم •

 اx»اجتنمو موحللا دا_Dتساب ةقلعتملا

 صخرلا رادصإ نع لوؤسم •

  تاداهشلاو

 يÒصلا صيلختلا نع لوؤسم •

 يتابنلاو

https://www.bvl.bun

ome/homd.de/EN/H

epage_node.html 

 ديحوتلل يناملألا دهعملا

 ìîêايقلا
 تاجتنملا عيمج

 ةينابسإلا _Dياعملا ريوطت نع لوؤسم •

 اهعيزوتو

 مييقت تاءارجإ _Dفوت نع لوؤسم •

 ةقباطملا

https://www.din.de

/en 

 

 59ا<قبطت Üªلا دامتعالا تاءارج⁄و Çyياعملاب ةينعملا تا<f_ا م•أ .10

قفو ةيسايقلا تا<f_ا  10.1
ً

 ةعانصلل ا

ت
ُ

ملا عئاضبلا دمتع
ُ

 تارداصلا ةيمنت ةئيه لبق نم ةددح!ا ةيسيئرلا ةعستلا تاعانصلا نمض ةفنصملاو نDيدوعسلا نيردصملا لبق نم ةردص

 :ةيلاتلا تالاكولا نم _–كأ وأ ةدحاو _§ع ةيدوعسلا

 ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألل يداحتالا دهعملا  .1

 يويحلا بطلاو تاحاقلل يداحتالا دهعملا .2

 ةيذغألا ةمالسو كلóxسملا ةيامحل يداحتالا بتكملا .3

 ìîêايقلا ديحوتلل يناملألا دهعملا .4

 ةيناملألا ةيداحتالا كرامجلا ةرئاد .5

 .ةداهشلا ىkع لوصحلل اهعم لصاوتلا بجوتي èêلا ةيسايقلا تالاكولا ةفوفصملا حضوت

 
59
 ةلودلل يراجتلا ةدحتملا تايالولا ليلد  
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قفو Çyياعملاب ةينعملا تا<f_ا :14 لودf_ا
ً

 ةعانصلل ا

 لسلسم

 مقر
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةلاكولا

 ينو_|كلإلا عقوملا طبار

1 
 ةيودألل يداحتالا دهعملا

 ةيبطلا ةزهجألاو
       P  

 

https://www.bfarm.de/EN/Drugs/_

node.html 

 

2 

 تاحاقلل يداحتالا دهعملا

 يويحلا بطلاو
       P  

https://www.pei.de/EN/home/nod

e.html 

3 
 ةيامحل يداحتالا بتكملا

   ةيذغألا ةمالسو كلóxسملا
P  P 

    

https://www.bvl.bund.de/EN/Hom

e/homepage_node.html 

4 
 ديحوتلل يناملألا دهعملا

 ìîêايقلا
P P P P P P P P P https://www.din.de/en 

5 
 ةيداحتالا كرامجلا ةرئاد

 ةيناملألا
P P P P P P P P P 

https://www.zoll.de/EN/Home/ho

me_node.html 

 :ةظحالم

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

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8  ،تارهوج!او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينو_|كلإلاو ةليقثلا تادعملا - 6

 ª›¤ايقلا ديحوتلل يBاملألا د<عملا 10.2

 عئاضبلا قيوست لبق )CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع ىkع تاجتنملا ةفاك لصحت نأ بجي ،يبوروألا داحتالا يT ةوضع ةلود اóxفصب

Tامب يبوروألا داحتالا ي Tياعمل ةدروتسملا تاجتنملا لثتمت نأ بجي .ةيناملألا قوسلا كلذ يD_ نكمُي .جتنملاب ةلصلا تاذ يبوروألا داحتالا 

قفوو .1025/2012 مقر )يبوروألا داحتالا( حئاول يT دراولا وحنلا ىkع تاجتنملا ةقباطمو ةمالس نامض ةينطولا يرايعملا ديحوتلا تائيهل
ً

 ا

ملا تاجتنملل اهززعيو ةيناملألا _Dياعملا ìîêايقلا ديحوتلل يناملألا دهعملا عضي ،حئاولل
ُ

 ديحوتلل يناملألا دهعملا  .اwxلإ ةدروتسملاو ايناملأ يT ةعنص

 تاداهشلا ةمئاق لوح تامولعملا نم ديزمل .ايناملأ ىLإ ةدروتسملا تاجتنملا ةقباطم نمضت èêلا ةقباطملا مييقت ةيلمع نع لوؤسم ìîêايقلا

ي ،تاجتنملل ةيمازلإلا
ُ

 :تن_|نإلا حفصتم يT ھقصلو هاندأ حضوملا طبارلا خسن نDيدوعسلا نيردصملل نكم
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https://www.din.de/en 

ت 
ُ

 وحن تاءارجإ نم هذختي ام لالخ ةعنصملا ةكرشلل ةيمازلإ ةوطخ )CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع ىkع لوصحلا تاءارجإ دع

 نDبملا وحنلا ىkع )CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع ىkع لوصحلا ةيلمع .يبوروألا داحتالا يT اx… لومعملا ةددح!ا تاعيرشتلل لاثتمالا

Tلا تاهجلا 10.2.1 دنبلا يèê ت
ُ

 :)CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع نأشب رطخ

 TÜV Rheinland Consulting GmbH ةيبوروألا تاكرشلا ةكبش  •

•  Tischler Schreiner Deutschland 

 DGUV (Prüf- und Zertifizierungssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) رابتخا  •

60.ةعنصملا ةكرشلا نع لقتسم ثلاث فرط اهردصي ةيعوط رابتخا ةمالع ي™  GS(Geprüfte Sicherheit) ةمالع
  

 :هاندأ دراولا طبارلا لالخ نم GS ةمالع ىkع لوصحلا تاءارجإ ىkع عالطالا نكميو

/www.tuv.com/media/en/hungary/downloads_en/gs_client_letter.pdfhttps:/ 

 CE(61( ةيcوروألا ةقباطملاو ةدوf_ا ةمالع a`ع لوص(_ا ةيلمع  10.2.1

 :Éaوألا ةلحرملا

دصملا ىkع مزلي
ّ

 ميمصتلل ةيساسألا تابلطتملا عم ھجتنم قفاوت ىدم كلذكو ،ھجتنم ىkع قبطنت تاwxجوتلا تناك اذإ ام ددحي نأ رِ

 :ةفلتخم تاجتنمب ةلصلا تاذ تابلطتملاو تاwxجوتلا نأشب ليصافتلا نم ديزمل هاندأ حاتملا طبارلا ةرايز ى±رُي .عينصتلاو

ng/manufacturers_enmarki-market/ce-https://ec.europa.eu/growth/single 

 :ةيناثلا ةلحرملا

ضيأ دروتسملا ىkع بجي 
ً

 ةلقتسملا ةقباطملا مييقت ةئيه بلطلا مدقم ددحي .ةقباطملا مييقتل ةلقتسم ةئيه كارشإ مزلي ناك اذإ ام ديدحت ا

 نم ديزمل هاندأ حاتملا طبارلا ةرايز ى±رُي .)CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع ىkع اŒxم لوصحلا نكمي èêلاو ايناملأ يT جتنملاب ةصاخلا

 ايناملأ يT ةلقتسملا ةقباطملا مييقت تائيه ةمئاق لوح ليصافتلا

ي
ُ

   :ةقباطملا ىدم مييقتل ةلقتسم ةئيه كارشإ ةرورض لوح ليصافتلا نم ديزمل هاندأ حاتملا طبارلا ةرايز ى±ر

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

 :ةثلاثلا ةلحرملا

لبملا تائيهلا وأ ةدمتعملا رابتخالا لماعم ىLإ ھميدقتو بلطلا جذومن ةئبعت بجي 
َّ

  اwxلع صوصنملا ةمزاللا قئاثولا بناج ىLإ ةغ

Tجوتلا يwxلاو ،ددح!ا جتنملا عوتب ةلصلا تاذ تاèê 62.ةيمازلإلا ةقباطملا طورش ءافيتسا مت دق ھنأ تبثت
ي 
ُ

 هاندأ حاتملا طبارلا ةرايز ى±ر

لبملا تائيهلاب ةقلعتملا ليصافتلا نم ديزمل
َّ

 :ةغ

bodies/index_en.htm-iedblocks/notif-market/goods/building-http://ec.europa.eu/growth/single 

 
60
 فوت  

61
 ةيبوروألا ةيضوفملا 

62
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارداص ،ةيبروألا ةيضوفملا
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 :ةع∏ارلا ةلحرملا

 .ةدمتعملا رابتخالا لماعم يT ھتقباطم نم ققحتلل جتنملا رابتخا متيو .ةمدقملا تادنتسملا نم ةيانعب ققحتلا متي 

 :ةسماß_ا ةلحرملا 

 عم قفاوتي جتنملا نأ تبثت èêلا قئاثولا ةفاك نمضتي Ãêف فلم ةغايصب بلطلا مدقم موقي ،حاجنب مييقتلا تاءارجإ جتنملا زاتجي امدنع 

 ةعومج! ةينفلا قئاثولا لوح ليصافتلا نم ديزم ىkع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيردصملا نم ى±ري .ةينفلا تابلطتملا

 :اهريدصت نوديري èêلا ةينعملا تاجتنملا

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

 

 

 1 2 3 

4 5 6 

دصملا ددحي
ّ
 يدوعسلا رِ

   تا†üجوتلا
 

دصملا ددحي
ّ
 يدوعسلا رِ

 مييقتلا ةئي•
 

 تادنnسملا ميدقت
 

 ةقباطملاو ةدوf_ا ةمالع قصل
 ةقباطملا رارق⁄و CE ةيcوروألا

 

 رابتخاو تادنnسملا ةعجارم
 تاجتنملا

 

 ةينفلا قئاثولا ةغايص
 

 تاءارجإلا ةلحرم =

 ةيcوروألا ةقباطملاو ةدوf_ا ةمالع a`ع لوص(_ا تاءارجإل µåيضوت لëش

 CE ةيcوروألا ةقباطملاو ةدوf_ا ةمالع a`ع لوص(_ا تاءارجإ :14 لëشلا
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 :ةسداسلا ةلحرملا

ت 
ُ

صل
َ

 ىkع بجي .وح!او ةلازإلل ةلباق _Dغو ةءارقلا ةلهسو ةحضاو نوكت نأ بجيو ،جتنملا ىkع )CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع ق

 ىLإ ةفاضإلاب ةينوناقلا تابلطتملا ةفاك يTوتسي جتنملا نأ ىLإ _Dشي يذلاو ،يبوروألا داحتالا _Dياعم ةقباطم رارقإ عيقوتو ةغايص بلطلا مدقم

63.جتنملا ىkع ةدمتعملا ةئيهلل يفيرعتلا مقرلا عضو
يو 

ُ
دصملا نم ى±ر

ّ

 ةمالع لوح ليصافتلا نم ديزمل هاندأ طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيرِ

 :)CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا

 marking_de-market/ce-https://ec.europa.eu/growth/single 

 

 ةرايز نDيدوعسلا نيردصملا نم ى±ري ،)CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع ىkع لوصحلل ةلماشلا ةيلمعلا لوح تامولعملا نم ديزملو

 :هاندأ طبارلا

monde/133383.aspx?lang=eng#Determine-http://tradecommissioner.gc.ca/world 

 

 ةcولطملا ةيس7ئرلا قئاثولا 10.2.2

 :هاندأ حضوملا طبارلا نم )CE( ةيبوروألا ةقباطملاو ةدوجلا ةمالع ىkع لوصحلل ةبولطملا جتنملا ىkع ةدمتعملا ةينفلا قئاثولا ىkع لوصحلا نكمي

marking/manufacturers_en-market/ce-http://ec.europa.eu/growth/single 

   ةفلëتلاو راظتنالا تقو 10.2.3

 مقر

 لسلسم

 لا,ر( ةفلëتلا تا,وت()ا

 )يدوعس

 240,000 – 240 .بلطلا جذومن موسر 1

 ةدروتسملا تاجتنملا ةروتاف ةميق بسح فلتخي *

 

 ةيذغألا ةمالسو كل†·سملا ةيام(_ يداحتالا بتكملا 10.3

 تاجتنملا ىkع شيتفتلا نع ةلوؤسملا ي™ ةيداحتالا ةعارزلاو ةيذغألا ةرازوو .ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Dتسال ةيبوروألا داحتالا حئاول ايناملأ عبتت 

ي ،ةئيهلا لوح تامولعملا نم ديزملو  .ايناملأ يT ةدروتسملا ةيئاذغلا
ُ

دصملا نم ى±ر
ّ

 :هاندأ طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيرِ

/www.bmjv.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=91F35850B51B5FB6E3408B0F4E11D40C.1_cid324http:/ 

 .ةقيثولا هذه يT هاندأ ةنيبم تاءارجإلا هذهو ،ايناملأ يT ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Dتسا تاءارجإ ةيبوروألا ةيضوفملا عضت 

 

 

 

 

 
63
 ةيبوروألا ةيضوفملا 
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 ةcولطملا ةقبسملا طورشلا ءافيnساو ققحتلا دروتسملا a`ع مزلي :Éaوألا ةلحرملا

 .يبوروألا داحتالا ىLإ ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Dتسا لبق اx… ءافولا بلطلا مدقم ىkع ي∏بني èêلا ةقبسملا طورشلا ضعب كانه •

 ةماعلا ةحصلا تابلطتمل لاثتمالا بناج ىLإ ،ةلجسم وأ ةدمتعم نكامأ نم تاجتنملا ىkع لوصحلا بجي ،كلذ ىLإ ةفاضإلاب  •

 .جاتنإلا ةيلمعو ةمدختسملا ماخلا داوملا كلذ يT امب ،ةيناويحلا ةحصلاو

ي 
ُ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يT ةلجسملا وأ ةدمتعملا نكامألل ةمئاق ىkع عالطالل هاندأ طبارلا ةرايز ى±ر

 https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm# 

دصملا دلبلا يT ةصتخ!ا ةطلسلا اهردصت èêلا ةيتابنلا ةحصلا تاداهشو ةيحصلا تاداهشلا 
ّ

64.لاثتمالا تارارقإ كلذ يT امب ،رِ
  

 http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/index_en.htm 

  

 

 
64
 كلوفوس يT ئناوملاب ةيلحاسلا ةحصلا _Dياعم بتكم  

 ئBاوملا ãå ةيئاذغلا تاجتنملل ي̈رمf_ا صيلختلا تاءارجإ :12 لëش

 ققحتلا دروتسملا a`ع مزلي
 ةقبسملا طورشلا ءافيnساو

 ةcولطملا

 طاقن دروتسملا رِطخي

 ةيدود(_ا ش7تفتلا
 

 Éaإ ةن(ûلا دروتسملا مدقي 
 ةcولطملا تادنnسملا بناج

 

 صحفو عöاضبلا ش7تفت 

 قئاثولا
 

 لوخدلا ةدا<ش رادصإ متي

 CVED ةماعلا يرطيبلا
 

 تاءارجإلا ةلحرم =

 ئBاوملا ãå ةيئاذغلا تاجتنملل ي̈رمf_ا صيلختلا تاءارجإل µåيضوت لëش

1 2 3 

4 5 
ü 



 

 

45 

 ةيدود(_ا ش7تفتلا طاقن دروتسملا رِطخي :ةيناثلا ةلحرملا

 ةدمتعملا ةيدودحلا شيتفتلا طاقن لوح ليصافتلا نم ديزمل .ةيدودحلا شيتفتلا ةطقن راطخإ دروتسملا ىkع بجي ،عئاضبلا دا_Dتسا لبق 

ي ،يبوروألا داحتالا لبق نم
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى±ر

 control/bip/index_en.htm-border-http://ec.europa.eu/food/animals/vet 

 ةcولطملا تادنnسملا بناج Éaإ ةن(ûلا دروتسملا مدقي :ةثلاثلا ةلحرملا 

عبت ةيلصأ ةيحص ةداهش كلذ يT امب ،ةيدودحلا شيتفتلا طاقن ىLإ ةلصلا تاذ قئاثولا دروتسملا مدقي  •
ً

  جتنملا عونل ا

 .أشنملا دلبو

 .ةفلتخ!ا صحفلاو شيتفتلا تايلمع ءارجإل ةيدودحلا شيتفتلا طاقن ىkع ةنحشلا دروتسملا ضرعي •

 قئاثولا صحفو عöاضبلا ش7تفت :ةع∏ارلا ةلحرملا

 .ةيوهلا نم ققحتلا ءارجإو قئاثولا نم ققحتلاب نولوؤسملا موقيس •

 ددسيو .ةدروتسملا عئاضبلا لاثتما نم ققحتلاو ةنحشلا ىkع ةيرطيبلا صحفلاو شيتفتلا تايلمع ءارجإب نولوؤسملا موقيس  •

 .عئاضبلا ىkع شيتفتلا موسر ةفاك دروتسملا

 CVED ةماعلا يرطيبلا لوخدلا ةدا<ش رادصإ متي :ةسماß_ا ةلحرملا 

 نع جارفإلا متيو )CVED( ةماعلا يرطيبلا لوخدلا ةقيثو رادصإ متي ،ةيضرم تيرجأ èêلا صحفلاو شيتفتلا تايلمع عيمج تناك اذإ

 65.عئاضبلا

 

 ةcولطملا ةيس7ئرلا قئاثولا 10.3.1

 :يkي اميف ةيئاذغلا تاجتنملا دامتعا ةيلمعل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

 ةيراجت ةروتاف •

 اه_Dغو ةئبعتلا ةمئاقو نحشلا ةصيلوب لثم لقنلا قئاثو •

 أشنملا ةداهش •

 دا_Dتسالا ةداهش •

 ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا عون بسح ةيحصلا تاداهشلاو ةيتابنلا ةحصلا تاداهش لثم ةصاخ حيراصت / تاداهش •

 

 ةفلëتلاو راظتنالا ةêyف 10.3.2

 .فيلاكتلاو راظتنالا ة_|ف نع ةقيقد تامولعم ىkع لوصحلل ةصتخ!ا تاهجلا عم لصاوتلاب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه µîêوت 

 
65
 ةيئاذغلا _Dياعملا ةلاكو  
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 ةيئاودلا تارضحتسملاو Çyقاقعلل يداحتالا بتكملا  10.4

 .ايناملأ يT ةيودألا ميظنت نع ناتلوؤسملا ناتصتخ!ا ناتينطولا ناتطلسلا امه خيلريإ لوب دهعمو ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألل يداحتالا دهعملا 

ي ،ةيميظنتلا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزملو
ُ

دصملا نم ى±ر
ّ

 :هاندأ طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيرِ

  http://www.bfarm.de/EN/Home/home_node.html,

http://www.pei.de/EN/home/node.html;jsessionid=8D521295DF82822980CF9C7BB051AE06.1_cid344.  

 نم 10.4.1 مسق يT ةنيبم تاءارجإلا هذهو ،ايناملأ يT ةعبتملا قيوستلا ةزاجإ ىkع لوصحلا تاءارجإ ةغايص ىkع ةيبوروألا ةيضوفملا موقت 

 .ةقيثولا هذه

 

 66ةيئاودلا تاجتنملا ليdef ةيلمع 10.4.1

تو ،_Dقاقعلاو ةيودألا دا_Dتسا حئاول ةيبوروألا ةيضوفملا عضت
ُ

بت
َ

 ةفاكل ةزاجإ ىkع لوصحلا بجيو .يبوروألا داحتالا ءاحنأ عيمج يT رارمتساب ع

الوأ _Dقاقعلاو ةيودألل دا_Dتسا نذإ ىkع لوصحلا عزوملا /دروتسملا ىkع مزليو .يبوروألا داحتالا يT اóxحاتإو اهقيوست متي نأ لبق ةيودألا
ً

 مث ،

 .يبوروألا داحتالا يD_ Tقاقعلاو ةيودألا عيب لبق قيوستلل ةزاجإ ىkع لوصحلا

ي ،ةيودألا ةمالسب ةصتخ!ا ةينطولا تائيهلا لوح تامولعملا نم ديزملو 
ُ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى±ر

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/general/general_content_000155.jsp&mid=WC0b01ac0

580036d63 

 :هالعأ 13 لكش يT ةحضوم اهقيوستل ةزاجإو _Dقاقعلاو ةيودألل دا_Dتسا نذإ ىkع لوصحلا تاءارجإ 

 داÇyتسالا نذإ بلط ميدقت متي :Éaوألا ةلحرملا

 :يkي امب قلعتي اميف قئاثولا ىLإ ةفاضإلاب يريرسلا رابتخالل بلط دروتسملا مدقي

 .اهدا_Dتسا وأ اهعينصت متيس èêلا ةينالديصلاو ةيبطلا تاجتنملا عاونأ  •

 .ةلصلا تاذ دا_Dتسالا وأ عينصتلا تايلمع •

 .عينصتلا ةيلمع لالخ ،ةيديلقتلا _Dغ وأ ةيسو_Dفلا لماوعلا لومخ ةلاح •

 ،دا_Dتسال ا وأ عينصتلاب قلعتي اميفو ،ھفرصت تحت ھيف نوكت èêلا وأ تاجتنملا عينصت ھيف متيس يذلا ناكملا بلطلا يT ددحي •

 نيزختو ةبقارمو عينصتب ةلصلا تاذ تابلطتملل الاثتما ةبقارملا قفارمو ةينفلا تادعملاو ةيفاكلاو ةبسانملا نكامألا ديدحت متي

 .تاجتنملا

 

 

 

 

 

 
66
 ةيداحتالا ةحصلا ةرازو 
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 بلطلا مييقت متي :ةيناثلا ةلحرملا

 ،ةافوتسمو ةيفاك ليصافتلا تناك اذإو .بلطلا بحاص نم ةمدقملا ليصافتلا ةقد نم ققحتلاو بلطلا مييقتب ةلودلاب ةينعملا ةطلسلا موقت 

 .ةينفلا ةعجارملا ريرقت مدقت مث ،بلطلل ةينف ةعجارم ءارجإ يT ةصتخ!ا تاطلسلا عرشت

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

Tفلا ريرقتلا ءاج لاح يÃê يباجيإ
ً

 تاقيلعت ىkع ةيبوروألا ةيضوفملا لصحتو .تاجتنملل ةيريرسلا ةبرجتلا يT ةصتخ!ا تاطلسلا عرشت ،ا

 .ءاضعألا لودلا نم تاجتنملا نأشب

 ق,وسnلاب ةزاجإ a`ع لوص(_ا تاءارجإ :13 لëش

 ق,وسnلاب ةزاجإ a`ع لوص(_ا تاءارجإل µåيضوت لëش

 تاءارجإلا ةلحرم =

 داÇyتسا نذإ رادصإ متي

 Çyقاقعلاو ة,ودألا
 

 بلطلا ميدقت

 

 بلطلا ميدقت

 
 بلطلا مييقت متي 

 

 ة,ر,رسلا براجتلا 
 ة,ودألل

 

 بلطلا مييقت متي

 

 داÇyتسا نذإ رادصإ متي

 Çyقاقعلاو ة,ودألا
 

1 2 3 

4 5 6 

7 
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 Çyقاقعلاو ة,ودألا داÇyتسا نذإ رادصإ متي :ةع∏ارلا ةلحرملا 

 .ةصتخ!ا ةطلسلا لبق نم _Dقاقعلاو ةيودألا دا_Dتسا ةزاجإ ةداهش رادصإ متي ،_Dياعملا عم قفتي جتنملا ناك اذإ

 ق,وسnلا ةزاجإل بلط ميدقت متي :ةسماß_ا ةلحرملا 

 .ةيبوروألا ةيودألا ةلاكول يدرف صيخرت بلط ةيودألا تاكرش مدقت

 بلطلا مييقت متي :ةسداسلا ةلحرملا

يقت 
ّ

يملع بلطلا )CHMP( يرشبلا مادختسالل ةصصخ!ا ةيبطلا تاجتنملاب ةصتخ!ا ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو ةنجل مِ
ً

 تايصوت مدقتو ،ا

 .ھمدع نم ءاودلا قيوست نكمي ناك اذإ ام نأشب

 .ق,وسnلا ةزاجإ رادصإ متي :ةع∏ارلا ةلحرملا

 ةقطنملا نادلب يT كلذكو ،يبوروألا داحتالا يT ءاضعألا لودلا عيمج يT ةحلاص نوكت èêلاو ،ةيزكرملا قيوستلا ةزاجإ ةيبوروألا ةيضوفملا حنمت

 .جيو_·لاو نياتشنتخيلو ادنلسيأ ؛)EEA( ةيبوروألا ةيداصتقالا

 

 ةفلëتلاو راظتنالا ةêyف 10.4.2

موي 90 نوضغ يT دا_Dتسالا نذإ رادصإ متي  •
ً

 .بلطلا ميدقت نم ا

 .اx¯اضقنا نم رهشأ 3 لبق اهديدجت ةداعإ بلط بجيو ،تاونس سمخ ةدمل قيوستلا ةزاجإ يرست •

 

 ايناملأ – تاقصلملا عضوو فيلغتلاو ةئبعتلا تابلطتم .11

 ةماعلا تاعانصلا 11.1

 ةعانصلل ةيميظنتلا ة<f_ا 11.1.1

ءزج اóxفصب
ً

ت ،يبوروألا داحتالا نم ا
ُ

 ةيبوروألا ةنجللا( ةيبوروألا سييقتلاو _Dياعملا عضو تامظنم _§ع ايناملأ يT ةماعلا تاعانصلا مظن

 ىوتسملا ىkعو .)(ETSI) تالاصتالا ةرياعمل يبوروألا دهعملاو )CENELEC( ةيئابرهكلا سيياقملا ديحوتل ةيبوروألا ةنجللا ìîêايقلا ديحوتلل

ي ،Ãêطولا
ُ

 يبوروألا داحتالا ىوتسم ىkع حئاوللاو نDناوقلا ةمءاوم وه ÿîêيئرلا هرودو ةماعلا تاعانصلا ìîêايقلا ديحوتلل يناملألا دهعملا مظن

 .يkح!ا ىوتسملا ىkع سيياقملا ديحوتل

 

 حئاوللاو نÇناوقلا 11.1.2

    .1025/2012 (EU)  يبوروألا داحتالا حئاول يT اwxلع صوصنم اهديحوتو ةيبوروألا _Dياعملا عضو حئاولو نDناوق 
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 ةيذغألا ةعانص 11.2

 .تاجتنملا ىkع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نأشب ھتام̈ا|لاو ھحئاولو يبوروألا داحتالا تاwxجوت ةفاك ايناملأ عبتت 

 

 ةعانصلل ةيميظنتلا ة<f_ا 11.2.1

 Tوتت ،ايناملأ يLع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو ةيلوؤسم ةيداحتالا ةعارزلاو ةيذغألا ةرازو ىkنيردصملل نكمي .ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا ى 

 :ةمظنملا ةئيهلا لوح تامولعملا نم ديزملل هاندأ طبارلا ةرايز نويدوعسلا

www.bmel.de 

ت يبوروألا داحتالا ىوتسم ىkعو
ُ

 يT ماكحألا هذه ايناملأ تدمتعا  .ةيذغألا نوناق يT ةماعلا ضارغألاو ئدابملا 178/2002 (EC) ةحئاللا ددح

 .ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو ةيذغألا ةمالسب ةصاخلا اŒxيناوق

 

 67ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.2

 :هاندأ 15 لودج يT ةنيبم ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم

   

 ايناملأ ãå ةيذغألا تاجتنمل ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :15 لودج

 مقر

 لسلسم
 ةغللا تابلطتم ةئفلا

1 
 يئاذغلا جتنملا مسا وأ جتنملا مسا

ت نأ بجي 
ُ

ي امك ؛ةيناملألا ةغللاب تامولعملا ةفاك مدق
ُ

 عضو نكم

بسانم كلذ ناك اذإ ةيفاضإ ةيناث ةغلب ةيفيرعتلا تاقصلملا
ً

 ا

2 
 êمكلا تانوكملا نايب

 ةيئاذغلا تافاضملاو تانوكملاب ةلماك ةمئاق 3

 ةيحالصلا ءاóxنا خيرات 4

 مادختسالاو نيزختلا طورش 5

 ةيئاذغلا ةيساسحلا تاببسم تامولعم 6

7 

 ةكرشلل ناونعلاو يراجتلا مسالا / مسالا

 دهعتملاو فيلغتلاو ةئبعتلا ةكرشو ةعنصملا

 دروتسملاو

 أشنملا ةلود 8

 ةعومج!ا ىkع ةمالعلا عضو 9

ملا مادختسالا تاميلعت 10
ُ

 دار

  تدجو نإ اهل تعضخ èêلا تاجلاعملا 11
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 ة,ودألا ةعانص 11.3

 ةعانصلل ةيميظنتلا ة<f_ا 11.3.1

ي
ُ

  ةيداحتالا ةحصلا ةرازو نم فارشإب ةيودألا ةعانص ةيئاودلا تارضحتسملاو _Dقاقعلل يداحتالا دهعملا مظن

 :ةمظنملا ةئيهلا لوح تامولعملا نم ديزملل هاندأ طبارلا ةرايز نويدوعسلا نيردصملل نكمي

 http://www.bfarm.de/EN/Home/home_node.html,

http://www.pei.de/EN/home/node.html;jsessionid=8D521295DF82822980CF9C7BB051AE06.1_cid344.  

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

 

 حئاوللاو نÇناوقلا  11.3.2

 حئاوللاو نDناوقلا تعضو .ايناملأ يT ةيئاودلا تاجتنملا ىkع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةصاخلا حئاوللاو نDناوقلا ةيبوروألا ةيضوفملا عضت 

 .EC / 2001/82 ھيجوتلا نم سماخلا ناونعلا تحت ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةصاخلا

ي ،حئاوللاو نDناوقلا نع تامولعملا نم ديزملو
ُ

دصملا نم ى±ر
ّ

 :هاندأ طبارلا ةرايز نDيدوعسلا نيرِ

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

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

20121116&qid=1472567249742&from=EN 

 

 68ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم  11.3.3

 هاندأ 16 لودج يT ةنيبم ةيئاودلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم        
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 يبوروألا داحتالا  
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 ةيئاودلا تاجتنملل ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :16 لودج

 مقر

 لسلسم
 ةغللا تابلطتم ةئفلا

عوبتم يئاودلا جتنملا مسا 1
ً

 .يئاودلا ھلكشو ھتوقب ا

 تاقصلملا تامولعم نوكت نأ بجي

 .ةيناملألا ةغللاب ةيودألل ةيفيرعتلا

ي
ُ

ضيأ حمس
ً

 ةغل يأ مادختساب ا

 .ةيفاضإ

2 
ملا ةلاعفلا داوملا نايب

ُ
يعون اŒxع _§ع

ً
 و ا

يمك
ً

 ا

 نزولاب تايوتح!او يئاودلا لكشلا 3

  هراسمو ءاودلا لوانت ةقيرط 4

5 
ديعب يئاودلا جتنملا نيزختب ريذحت

ً
  نع ا

 لافطألا لوانتم

 )ةنسلا/رهشلا( ةيحالصلا ءاóxنال حضاو خيرات 6

 نيزختلا تاطايتحا 7

8 
 ةمدختسملا _Dغ ةيئاودلا تاجتنملا نم صلختلاب ةقلعتملا تاطايتحالا

. 

 قيوستلا ةزاجإ لماح ناونعو مسا 9

 ةعنصملا ةكرشلا ةعفد مقر  10

 مادختسالا تاميلعت 11

 

 ليمجتلا تارضحتسم ةعانص 11.4

 ةعانصلل ةيميظنتلا ة<f_ا  11.4.1

ي 
ُ

 .ةحصلا ةرازول ةعباتلا ايناملأ يT ةيودألا ةرادإ ةطساوب ليمجتلا تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو مظن

 

 حئاوللاو نÇناوقلا  11.4.2

ت .ليمجتلا تارضحتسمب ةصاخلا ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةصاخلا حئاوللاو نDناوقلا ةيبوروألا ةيضوفملا عضت 
ُ

 نم 19 ةداملا مظن

 ليمجتلا تارضحتسم تاجتنم فيرعت تاقصلم ىkع اóxعابط بجي èêلا تامولعملا يبوروألا داحتالا يT ليمجتلا تارضحتسم ةحئال

 .)ةفلغألاو ةوبعلا(

ي ،حئاوللا لوح تامولعملا نم ديزمل 
ُ

 :تن_|نإلا حفصتم يT ھقصلو هاندأ حضوملا طبارلا خسن نDيدوعسلا نيردصملل نكم

pe.eu/files/6214/7643/4067/Key_features_of_the_CPR.pdfhttps://www.cosmeticseuro 

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

europe.pdf?v=3-cosmetics 
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 69ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.4.3

 :هاندأ 17 لودج يT ةنيبم ماع ھجوب ليمجتلا تارضحتسمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم

 ليمجتلا تارضحتسمل ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :17 لودج 

 مقر

 لسلسم
 ةيفاضإلا تامولعملا ةcولطملا تامولعملا ةئفلا

1 
 لوؤسملا صخشلا مسا

 أشنملا ةلودو لوؤسملا
- 

 

 تامولعم نوكت نأ بجي

 ةيفيرعتلا تاقصلملا

 ليمجتلا تارضحتسمل

ضيأ حمسُي .ةيناملألا ةغللاب
ً

 ا

 .ةيفاضإ ةغل يأ مادختساب

 êمسالا ىوتح!ا 2
 وأ نزولاب ةئبعتلا تقو êمسالا ىوتح!ا

  مجحلا

 لمحتلل ىندألا دحلا خيرات 3

 / رهش( ةنسلاو رهشلا نم خيراتلا نوكتي

 )ةنسلا نم نDمقر رخآ/رهش وأ ةلماك ةنسلا

 ةنسلاو رهشلاو مويلا وأ

 وأ ةلماك ةنسلا/رهشلا/مويلا(

 )ةنسلا نم نDمقر رخآ/رهشلا/مويلا

 تاطايتحالا 4

 فيرعت تاقصلم يT ةراشإلا بجي

 تامولعملا ىLإ ليمجتلا تارضحتسم

 بجاولا ةلمتح!ا تاطايتحالاب ةقلعتملا

 .مادختسالا دنع اx»اعارم

 ةمزحلا مقر 5

 عجرملا وأ ةعنصملا ةكرشلا ةعفد مقر

 رضحتسم جاتنإ ةكرش ةيوه ديدحتل

 .ليمجتلا

 ليمجتلا جتنم ةفيظو 6
 يT ةحضاو نكت ملام ليمجتلا جتنم ةفيظو

 .اهضرع

 - تانوكملا ةمئاق 7
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 ةيبوروألا ليمجتلا تارضحتسم ةيعمج 
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 عجارملا .12

 

 طباورلا È‹ªاو(_ا
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4 https://www.export.gov/article?id=Germany-methods-of-payment 

5 https://www.export.gov/article?id=Germany-Legal-Regime 
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7 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/gulf-region/ 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-
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10 
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subsidy/ 

13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151017.pdf 

14 
 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-

eu/safeguards/ 

15 
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16 https://www.export.gov/article?id=Germany-Trade-Standards 

17 https://www.export.gov/article?id=Germany-Trade-Standards 

18 https://www.export.gov/article?id=Germany-Trade-Standards 

19 https://www.export.gov/article?id=Germany-Trade-Standards 

20 https://www.export.gov/article?id=Germany-Trade-Standards 

21 https://www.export.gov/article?id=Germany-labeling-marking-requirements 

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

23 http://www.efsa.europa.eu/ 
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24 
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-

dumping/ 

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

26 
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-

eu/safeguards/ 

27 http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports/ports_en.htm 

28 https://www.stratfor.com/image/europes-port-activity 

29 http://www.worldportsource.com/ports/index/DEU.php 

30 https://www.lba.de/EN/Home/home_node.html 

31 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/index_en.htm 

32 http://linescape.com 

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

34 http://freightos.com 

35 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/index_en.htm 

36 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130481/LDM_BRI(2013)130481_REV1_

EN.pdf 

37 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130481/LDM_BRI(2013)130481_REV1_

EN.pdf 

38 http://download.belastingdienst.nl/itd/beleid/do93203.pdf 

39 http://www.langdonsystems.com/whse_types.asp 

40 http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/terminal_handling_charges.pdf 

41 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUImportProcedures.html 

42 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures_en 

43 http://www.revenue.ie/en/customs/ecustoms/ics-faqs.pdf 

44 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/debt/index_en.htm 

45 
http://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/customs/import-export-policy/customs-import-procedures-

section-10-13.pdf 

46 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/buying-goods-services-online-personal-use/buying-

goods/buying-goods-online-coming-from-a-noneu-union-country_en 

47 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/buying_online/buying_goods/within_non_eu_en.htm 

48 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/germany#DB_tab 

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

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

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

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

53 http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/certificate-health/ 
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59 https://build.export.gov/build/groups/public/@eg_de/documents/webcontent/eg_de_113120.pdf 

60 
https://www.tuv.com/media/corporate/product_testing_1/gs_mark_1/FAQ_CE_Marking_and_GS_Mark_-

_the_differences.pdf * 

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

62 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/, 

http://www.export.gov/europeanunion/eustandardsandcertification/index.asp 

63 http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_en.htm 

64 http://www.porthealth.eu/Import-Process-POAO.htm 

65 http://www.food.gov.uk/business-industry/imports/importers/pointofentry* 

66 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/en.html 

67 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regul

ations%20and%20Standards%20Report_Berlin_Germany_11-13-2018.pdf 

68 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0083-

20121116&qid=1472567249742&from=EN 
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