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 لامعألا ةئ,ب *(ع ةماع ة#" 1

 1لامعألا ةطش;أ ةسرامم ةلو6س ىدم 1.1

 Kfياعم ةدع ىRإ فينصتلا اذه دنتساو .يRودلا كنبلا بسحب لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس يX ملاعلا يX ىRوألا ةبترملا ادنليزوين تلتحا

  .1 لودجلا يX هاندأ ةحضوم ةيسيئر

 لامعألا ةطش;أ ةسرامم ةلو6س :1 لود?<ا

 مقرلا

 لسلسملا
 تاعوضوملا

 ةطشنأ ةسرامم ةلوهس ةبترم

 )2018( لامعألا

 1  يراجتلا طاشنلا ءدب 1

 3 ءانبلا صيخارت جارختسا 2

 37 ءابرهكلا ى1ع لوصحلا 3

 1 ةيكلملا ليجست 4

 1 نامتئالا ى1ع لوصحلا 5

 2 ةيلقألا نيرمثتسملا ةيامح 6

 9 بئارضلا عفد 7

 56 دودحلا f¢ع ةراجتلا 8

 21 دوقعلا ذافنإ 9

 32 راسعإلا تالاح ةيوست 10

 

 2لمعلا ةئ,ب 1.2

ملل تايدحتلا نم ديدعلا تاكرشلاو سانلا نKب ةيفاقثلا تافالتخالا ضرفت دق
ُ

دص
ّ

 f¢ع ةيراجتلا ةطشنألل مêëسرامم ءانثأ نKيدوعسلا نير

ردصم حبصت يكلو .دودحلا
ً

حجان ا
ً

ملا ى1ع بجي ،ا
ُ

دص
ّ

 ةيبرعلا ةكلمملا نKب ةKfبكلا ةيفاقثلا تافالتخالا اومهفي الأ نKيدوعسلا نير

  .تافالتخالا كلت باعيتسال اهوفنصي لب بسحف ادنليزوينو ةيدوعسلا

 

 ةغللاب ثدحتلا متي ،كلذ عمو .ادنليزوين يX لصاوتلل ةيمسرلا تاغللا ةيدنليزوينلا ةراشإلا ةغلو يرواملاو ةي©Kلجنإلا تاغللا دعت

مومع ةي©Kلجنإلا
ً

 ةيراجتلا تاعامتجالل ادنليزوين يX لصألا قبط خسنب ظافتحالا عقوت نKيدوعسلا نيردصملل نكمي .لامعألا تاعاطق يX ا

 
1
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 

2
 وكسيموك 
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م ةرشابملا تاعامتجالا ديعاوم ديدحت بجيو .ةيلوألا
ُ

قبس
ً

 وأ ينوÆfكلإلا ديf¢لا وأ سكافلا قيرط نع دحاو عوبسأ نع لقت ال ةدمب ا

دصملا تاكرشلا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت .ةيفتاهلا تاثداح'ا
ّ
 لالخ ةيلوألا ةيراجتلا تاعامتجالا ةلودج مدعب ةيدوعسلا ةرِ

دج نوقيقد نويدنليزوينلاو .ادنليزوين يX ةزاجإلل ىRوألا رهشألا ي¥ هذه نإ ثيح رياني وأ f¢مسيد رهش
ً

 مهعامتجال ديعاوملا ةاعارم يX ا

 .لامعألا تاعامتجال îمسرلا يزلا نويدوعسلا نوردصملا يدتري نأ عقوتملا نمو .لامعألا عاطق يX مë∏ارظن نم ءî∑∂لا سفن نوعقوتيو

 

Xةيحتلل ةيسايقلا ةقيرطلا لثمتت ،عامتجالا ي Xيدنليزوينلا عم لامعألا تاعامتجا لالخ .ةماستبالاو ةحفاصملا يKنيردصملا نم بلطي ،ن 

 نيردصملل نكميو ،تقولا ضعب تاضوافملا قرغتست فوس .ماقرألاو قئاقحلاب ةموعدم ضورعلا وأ لامعألا ةلاح ميدقت نKيدوعسلا

  .رارقلا ذاختا يX تاKfخأت ثودح عقوت نKيدوعسلا

 لمعلا تاعاس 1.2.1

قفو ةنيابتم ديعاومو خيراوت يX ةفلتخ'ا تاكرشلا لمعت ذإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يX اë∫ع ادنليزوين يX لمعلا تاعاس فلتخت
ً

 وه امل ا

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

 ديدحت لبق يراجتلا مهكيرش عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

  .لمعلا ةلحر دعوم

 ادنلJزوين - لمعلا تاعاس :2 لود?<ا

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

حابص 8:30 ةعم?<ا *Sإ نPنثالا نم
ً

ءاسم 5 - ا
ً 

• Tملاو كونبلا قلغZدحألاو بسلا يموي ةيموك#<ا بتا 

 .عوبسألا مايأ لاوط ةئزجتلا تالحم نم ديدعلا حتفتو •

 

 3ادنلJزوين *Sإ لوخدلل نPيدوعسلا نPنطاوملا نم ةمزاللا تابلطتملا 1.2.2

ملا ى1ع نKعتي
ُ

دص
ّ

 ضايرلا يX ةرافس ادنليزوين يX دجوي .رفسلل ةKfشأت ى1ع لوصحلا ادنليزوين ةرايز نوم©Æعي نيذلا نKيدوعسلا نير

 نKيدوعسلا نيردصملا ى1ع بجي ،ةKfشأتلاب ةقلعتملا تاراسفتساللو تاKfشأت يأ ردصت ال اΩëإف ،كلذ عمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 ةKfشأتلل ةبولطملا قئاثولا ةمئاق نأشب ليصافتلا نم ديزم ى1ع لوصحللو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبد يVFS X زكرمب لاصتالا

 :يRاتلا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيدروملل نكمي ،كلذ ىRإ امو فيلاكتلاو

 http://www.vfsglobal.com/NewZealand/UAE/ 

  ادنلJزوين st نPيدوعسلا نPنطاوملل ةما6لا لاصتالا تا6ج 1.2.3

 تاعاس .ادنليزوين ،دنالكوأ يX اهرقم عقيو ،ادنليزوين يX نKيدوعسلا نيردصملل لاصتا ةهج لوأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيلصنق دعت

حابص 9 نم ي¥ ةرافسلا يX لمعلا
ً

ءاسم 4 ىRإ ا
ضيأ نكميو ،ادنليزوين يX نKيدوعسلا نKنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو .ً

ً
 ا

 
 ادنليزوين ،ةراجتلاو ةيجراخلا ةرازو 3
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 امو ،لاصتالا تامولعمو ،ةثعبلا سيئر لثم ليصافتلا نم ديزم ةفرعمل .يدوعس ردصم يأ اههجاوي لكاشم يأ دوجو لاح يX اë¬ لاصتالا

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،كلذ ىRإ

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

 4 ةيلاملا ةئ,بلا 1.3

 ةمئاق نع تامولعملا نم ديزم ةفرعمل .ادنليزوين يX ةيبنجألا تالمعلا قفدتو ةيدقنلا ةسايسلا يدنليزوينلا يطايتحالا فرصم مظني

ملا كونبلا
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا نم اƒëلع لوصحلا نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ادنليزوين يX ةلجس

 present-and-past-zealand-new-in-banks-registered-of-supervision/banks/list-and-https://www.rbnz.govt.nz/regulation 

 

عويش قرطلا f≈كأ لثمتت
ً

دقن عفدلاو ،دامتعالا باطخو حوتفملا باسحلا يX ادنليزوين يX ةدروتسملا تاجتنملل عفدلل ا
ً

مدقم ا
ً

 ،ا

 باسح ةقيرط نوراتخي نيردصملاو نيدروتسملا نإف ،ةخسار ةيراجت تاقالع نامضل .كلذ Kfغو نويدلا ءارش ،عفدلا لباقم تادنتسملاو

 لالخ نم عفدلا ى1ع رارصإلا نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ةرم لوأل لامعألا ءاكرشل ةبسنلابو .علسلا نحش لبق عفدلا اƒëف متي حوتفم

  .)L/C( دامتعا باطخ

 5ةينوناقلا ةئ,بلا 1.4

قفو ةيرواملا ةغللاب وأ )بلغألا يX( ةي©Kلجنإلا ةغللاب لامعألا ةسرامم دوقع ريرحت نكمي
ً

 ماظنلل ليصفت هاندأ دري .ي©Kلجنإلا ماعلا نوناقلل ا

 .ةطلسلل يدعاصت بيتÆfب ادنليزوين يî X…طولا يئاضقلا

 لدعلا سلجم مكاحم •

  ةيميلقإلا ىRوألا ةجردلا مكاحم •

  ايلعلا ةمكح'ا •

  فانئتسالا ةمكحم •

  ©Kيمتلا ةمكحم •

 

 :يRاتلا طبارلا نم ادنليزوين يX ةقطنملا يX نKماح'اب ةميكح ةمئاق ى1ع لوصحلا نKيدوعسلا نيردصملل نكمي

 organisation-and-lawyer-community/find-the-https://www.lawsociety.org.nz/for 

Xإ امو ةيلودلا ةراجتلا عم اياضقلا ةيوست متيس ،ادنليزوين يRودلا ميكحتلل ادنليزوين زكرم لبق نم كلذ ىRي )NZIAC(. نم ديزمل 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،يRودلا ميكحتلل ادنليزوين زكرم لوح تامولعملا

 https://www.nzdrc.co.nz/INTERNATIONAL+DISPUTE+RESOLUTION.html 

ءدب
ً

موي 216 ىRإ لصي ام رمألا قرغتسيو .دوقعلا ليعفتل لامعألا ةلوازم لالخ نم نيرشعلاو ةيداحلا ةبترملا ادنليزوين لتحت ،2018 نم ا
ً

 ا

 ةيوستل )يدوعس لایر 100.000 غلبمب ةبلاطمل يدوعس لایر 27.200 غلبم فلكيس ،لاثملا ليبس ى1ع( ةبلاطملا غلبم نم ةئاملا يX 27.2و

ادنليزوين يX ةمكحم قيرط نع يراجت عازن
6.  

 
 ةيكيرمألا ةموكحلا 4
 ادنليزوين مكاحم 5
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 أشنملا دعاوق 2

 ةيدوعسلاو ادنلJزوين نPب أشyملا دعاوق 2.1

ملا ةيكرمجلا بئارضلاو موسرلا ددحتو ةدروتسملا تاجتنملا ةيسنج ى1ع أشنملا دعاوق صنت
ُ

 ةحفاكم Kfبادت قيبطت ةيفيك كلذكو ،ةقبط

 يŒيلخلا نواعتلا سلجم لود تمربأ دقو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم تادراولا ى1ع ةيامحلا Kfبادتو ةيضيوعتلا Kfبادتلاو قارغإلا

 نواعتلا سلجم يX وضع ةلود ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نإ ثيحو .دعب اë∫س متي مل 2009 ماع يX ةرحلا ةراجتلل ةيقافتا ادنليزوينو

 ادنليزوين قبطت ،يRاحلا تقولا يXو .نKيدوعسلا نيردصملا مامأ قاوسألا ىRإ لضفأ الوصو حيتتس ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا نإف ،يŒيلخلا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم تادراولل ةبسنلاب ةياعرلاب ىRوألا لودلل أشنملا دعاوق
7. 

 8ادنلJزوينل ةيليضفتلا أشyملا دعاوق 2.2

ذ امكو
ُ

 نمضتو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا علسلا ى1ع ةياعرلاب ىRوألا ةلودلا ةفرعت أدبم ادنليزوين قبطت ،1-2 مسقلا يX رك

 :أشنملا دعاوقل هاندأ ةروكذملا ماكحألل اقفو تاجتنملا ةيسنج ةيدنليزوينلا كرامجلا ةرئاد

 :امهو تاجتنملا أشنم دلب ناددحي نايسيئر نارايعم كانه ،ادنليزوين يXو .1

 تناك اذإو ،دلبلا هذه يX هأشنم ناك اذإ ام دلب لخاد "لماكلاب جتنم" جتنملا f¢تعي : "لماكلاب ةجتنملا" عئاضبلا أدبم .أ

 نم اƒëلع لوصحلا/لماكلاب اهجاتنإ متي ìîلا عئاضبلاو .دلبلا هذه لخاد اهردصم ھجاتنإ يX ةمدختسملا داوملا عيمج

  :ي¥ ردصم دلب

  ؛دلبلا هذه نم ةجتنملا ةيعارزلا تاجتنملا .1

ت ìîلا تاناويحلا .2
ُ

  ;دلبلا هذه يX ىبرتو دلو

  ؛دلبلا هذه يX ةيحلا تاناويحلا نم اƒëلع لوصحلا متي ìîلا تاجتنملا .3

  ؛دلبلا هذه يX يرجت ìîلا يرحبلا وأ يf¢لا ديصلا تايلمع قيرط نع اƒëلع لوصحلا متي ìîلا تاجتنملا .4

 ةعبات ةنيفس ةطساوب دلبلا لخاد تاKfحبلاو راΩëألا نمو رحبلا نم اƒëلع لوصحلا متي ìîلا تاجتنملا .5

  ;دلبلا هذهل

 .نفسلا نÆم ى1ع اهجاتنإ مت ìîلاو ،)5( يX ةدراولا فانصألل îمتنت ìîلا تاجتنملا .6

 .رحبلا عاق نم وأ ضرألا نم اƒëلع لوصحلا متي ìîلا ةيندعملا تاجتنملا .7

  ;دلبلا هذه لخاد عينصتلا تايلمع نم ةجتانلا تافلخ'او ةدرخلا .8

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

 ؛هالعأ '9' ىRإ '1' نم ةيعرفلا تارقفلا يX اƒëلإ راشملا تاجتنملا .10

 
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 6
 ادنليزوين ،ةراجتلاو ةيجراخلا ةرازو 7
 كرامجلل ةيملاعلا ةمظنملا 8
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Kمم مساب فلتخمو ديدج جتنم ىRإ ليوحتلل ضرعتت ìîلا عئاضبلا عضخت :"يرهوجلا ليوحتلا" أدبم .ب
َّ

 ليوحتلا أدبمل ©

  :ةيلاتلا دعاوقلا يXوتست تناك اذإ يرهوج ليوحتل تعضخ اΩëأ عئاضبلا رابتعا نكميو .يرهوجلا

 ليوحت ةيلمع رخآ يX جتنم ىRإ ةميقلا نم ٪50 ةفاضإ تمت اذإ - ةيميلقإلا ةميقلا وذ ىوتح'ا تابلطتم .1

  .يرهوج

Kغتلا .2
ُّ

f Xيغت كانه ناك اذإ - ةيكرمجلا ةفيرعتلا فينصت يKf Xوأ ةيكرمجلا ةفيرعتلا ناونع وأ لصفلا ي 

 ةفيرعتلل ي÷رفلا ناونعلا وأ ةيكرمجلا ةفيرعتلا باب ميسقت وأ ةيكرمجلا ةفيرعتلل ي÷رفلا ناونعلا

 .ةجلاعملل ةجيتن ةيكرمجلا

 ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا يX اƒëلع صوصنملا ةددح'ا دعاوقلا يXوتسي جتنملا ناك اذإ - ةددحم ةيلمع رابتخا .3

 ةردصملا ةلودلا عم

  .ةدروتسملا علسلا أشنم ى1ع ليلدك كرامجلا ىRإ قئاثولا ميدقت بجي .2

 .ةيئانثلا ةراجتلا ةيقافتا يX ددح'ا وحنلا ى1ع ةقيثولا تابلطتمب يفتو دروتسملا جتنملا أشنمب أشنملا ةداهش حرصت .3

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو نم أشنملا ةداهش ى1ع لوصحلا يدوعسلا ردصملل نكمي .4

 طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،أشنملا ةداهش ى1ع لوصحلا تاءارجإ نع تامولعملا نم ديزملو بلطلا ى1ع لوصحلل

 :هاندأ دراولا

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

 neral%20Form).pdf 

 ةJراجتلا دويقلا 3

 ادنلJزوين st ةJراجتلا دويقلا 3.1

 9ةيكرم?<ا دويقلا 3.1.1

3.1.1.1 TرعJتسالا موسر ةفPÄةيكرم?<ا دا 

 نوناق يX ھيلع صوصنملا وحنلا ى1ع ،ادنليزوين يX ةيكرمجلا موسرلل ةياعرلاب ىRوألا لودلا نم ةدروتسملا علسلا عضخت •

 1996 ماعل بئارضلاو كرامجلا نوناق نم 2 لودجلاو 1988 ماعل ةيكرمجلا تافيرعتلا

  .ةئاملا يX %2.4 ةياعرلاب ىRوألا ةلودلا لدعمل طيسبلا طسوتملا غلبيو •

 ةميقلا بسح ريدقتلا تالداعم وأ ةددحم تالدعمب امإ ةياعرلاب ىRوألا ةلودلل ةيكرمجلا تافيرعتلا قبطت ،ادنليزوين يXو •

 .ةدروتسملا علسلل ةيكرمجلا ةميقلل

ملا ةفيرعتلا تالدعم لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردصملا نم ىÿرُي •
ُ

 ى1ع ةقبط

 .ةفلتخ'ا تاجتنملا تائف

 
 ةيملاعلا ةيراجتلا ةمظنم 9
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 rates/-duty-arifft-https://www.customs.govt.nz/business/import/preferential 

 

 )GST( تامدÉ<او علسلا ةبJرض 3.1.1.2

 بئارضلا نوناق يX اƒëلع صوصنملا ماكحألا بجومب ادنليزوين يX تامدخلاو علسلا ى1ع )GST( تامدخلاو علسلا ةبيرض ضرفُت •

 .1985 ماعل تامدخلاو علسلا ى1ع

 ةيكرمجلا ةميقلا ى1ع ادنليزوين يX ةدروتسملا تاجتنملا مظعمل ٪15 هردق ددحم لدعمب تامدخلاو علسلا ةبيرض باستحا متي •

 .ةدروتسملا علسلل

 .تامدخلاو علسلا ةبيرض عفد نم اهKfغو نKتالبلاو ةضفلاو بهذلا لثم تاجتنم ىفعُت •

 

 جاتنإلا ةبJرض 3.1.1.3

 اƒëلع صوصنملا ماكحألل اقفو كلذ ىRإ امو طوغضملا يŸيبطلا زاغلاو دوقولا نم ةعونصملا تاجتنملا ى1ع جاتنإلا ةبيرض ضرفت •

X1988 ماعل ةيكرمجلا ةفيرعتلا نوناق ي 

 .ةيدنليزوينلا كرامجلا لبق نم ةددحم موسرك جاتنإلا موسر ضرفتسو •

يونس جاتنإلا بئارض ليدعت متيسو •
ً

 .كلêëسملا راعسأ رشؤمل اقفو ا

 طبارلا قصلو خسن نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ىرخأ تامولعمو اë¬ لومعملا راعسألا لوح تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل •

 :بيولا حفصتم يX هاندأ دراولا

-excise-document-tariff-working-documents/the-https://www.customs.govt.nz/globalassets/documents/tariff

 table.pdf-duties-equivalent-excise-and 

 10 ةليقثلا ةيسدن6لا ثاحبألا ةبJرض 3.1.1.4

 صوصنملا ماكحألا بجومب ادنليزوين يX ماحللا تاجتنمو ةدروتسملا بلصلا تاجتنم ى1ع ةليقثلا ةيسدنهلا ثاحبألا ضرفُت •

 1978 ماعل ةليقثلا ةيسدنهلا ثاحبألا بئارض نوناق يX اƒëلع

 الاير 13 هردق تباث لدعمب ،ماحللا تاكلêëسملو نطلل الاير 26 لدعمب ثحبلا ةبيرض ضرف متيف ،ذالوفلا تاجتنمل ةبسنلاب امأ •

يدوعس
ً

 .مجك 100 لكل ا

 

 داPÄتسالا تالماعم موسر 3.1.1.5

ينوÆfكلإ داKfتسالا رارقإ ميدقت مت اذإ تاجتنملا عيمج ى1ع كرامجلاب دراو رارقإ تالماعم موسر ضرف متي •
ً

 عومجم ناك اذإو ا

يدوعس الاير 154 زواجتت عفدلا ةقحتسم تامدخلاو موسرلا ةبيرضو ةضورفملا موسرلا
ً

 .ا

 .ةدروتسملا تاجتنملا عيمج ى1ع ي1خادلا نحشلا تالماعم موسر ضرف متي •

يدوعس الاير 924 اهرابتعاب ةيلخادلا ةنحشلا ةلماعم موسر باستحا متي ،رحبلا قيرط نع ةلوقنملا تاجتنملل ةبسنلاب •
ً

 متيو ا

وج اهلقن متي ìîلا تاجتنملا ليمحت
ً

يدوعس الاير 79 هردق ددحم رعسب ا
ً

 ا

 
 ادنليزوين نKناوق 10
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 ét11ولويبلا نمألا لوخد ةبJرض 3.1.1.6

 لوخد ةبيرض( يÿولويبلا نمألا لظ يX كلذ ىRإ امو ءاذغلا لثم تاجتنملا ضعب ى1ع يÿولويبلا نمألا لوخد ةبيرض ضرفت •

  2010 ماعل )ماظنلا

 ةددحم راعسأب )NZCS( ةيدنليزوينلا كرامجلا ةرئاد اهعمجتو يÿولويبلا نمألا ةبيرض )MPI( ةيلوألا تاعانصلا ةرازو ضرفت •

يدوعس الاير 47 ىRإ الاير 31 نم حواÆfت
ً

 ا

 

 12قارغإلا ةحفاZم موسر  3.1.1.7

 وأ رضت ي1ح'ا كالêëسالل ةيداعلا ةميقلا نع لقت راعسأب ادنليزوين ىRإ عئاضبلا دروتست امدنع قارغإلا ةحفاكم موسر ضرفت •

‹ëاعانصب رارضإلاب دد‹ëةيلح'ا ا. 

 عئاضبلا هذه نإف ،تاءاعدالا ةحص تتبث اذإو قارغإلا ةحفاكم موسر ضرفل تاقيقحتلل ةدروتسملا عئاضبلا هذه عضختسو •

 تاونس سمخ ةدمل موسرل عضختس ةدروتسملا

 .ةيلح'ا قوسلا ةيامح وأ ررضلا ةلازإل يفكت ةميقب قارغإلا ةحفاكم موسر ضرفتو •

جشن اننإف ،قارغإلا ةحفاكم موسر لوح تامولعملا نم ديزمل
ّ
  .هاندأ دراولا طبارلا ى1ع عالطالا ى1ع نKيدوعسلا نيردصملا عِ

-imported-of-remedies/dumping-tariffs/trade-services/business/trade-http://www.mbie.govt.nz/info

guide-vestigationin-goods/dumping  

 13ةيضJوعتلا موسرلا 3.1.1.8

  .ادنليزوين يX ةيلح'ا ةعانصلاب رارضإلا يدافتل ريدصتلا دلب نم ةمدقملا تاناعإلا ضيوعتل ةيضيوعت موسر ضرفت •

  ةيلح'ا ةعانصلاب ترضأ دق ريدصتلا دلب يX ةمدقملا ةناعإلا نأ نم دكأتلل تاقيقحتلل ةدروتسملا عئاضبلا عضختس •

Xفل موسرل عضختس عئاضبلا هذه نإف ،كلذ تتبث اذإو ادنليزوين يÆfتقولا نم ةددحم ة. 

 .ردصملا دلبلا اƒëلع لصحي ìîلا ةناعإلا ةميق لماكل ةيواسم ةيضيوعتلا موسرلا نوكتو •

  .هاندأ دراولا طبارلا ى1ع عالطالا ى1ع نKيدوعسلا نيردصملا عجشن اننإف ،ةيضيوعتلا موسرلا لوح تامولعملا نم ديزمل •

-rtedimpo-of-remedies/subsidisation-tariffs/trade-services/business/trade-http://www.mbie.govt.nz/info

guide-investigation-goods/subsidy  

 14ةيئاقولا موسرلا 3.1.1.9

 
 ادنليزوين ،ةيلوألا تاعانصلا ةرازو 11
 ادنليزوين ،فيظوتلاو راكتبالاو لامعألا ةرازو 12
 ادنليزوين ،فيظوتلاو راكتبالاو لامعألا ةرازو 13

 ادنليزوين ،فيظوتلاو راكتبالاو لامعألا ةرازو 14
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  تاجتنملا ضعب داKfتسا يX ةئجافم ةدايز ثودح نم نKجتنملاو ةيلح'ا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقولا موسرلا ضرف متي •

ت ìîلا
ُ

 .ةKfطخ رارضأ ثادحإب ددë› وأ ثِدح

  ةراجتلا نوناق يX اƒëلع صوصنملا ماكحألا بجومب موسرلا ضرف لبق تاقيقحتلل ةدروتسملا تاجتنملا عضخت •

 2014 ماعل )ةيئاقولا Kfبادتلا(

  ةÆfفل ةدروتسملا تاجتنملا ى1ع ةيمك دويق وأ/و موسر ةراجتلا ريزو قبطي ،قيقحتلا جئاتنل يباجيإلا ديكأتلا درجمبو •

 .ةددحم ةينمز

. هاندأ دراولا طبارلا ى1ع عالطالا ى1ع نKيدوعسلا نيردصملا عجشن اننإف ،ةيئاقولا موسرلا لوح تامولعملا نم ديزمل •

guide-safeguards-remedies/temporary-tariffs/trade-services/business/trade-http://www.mbie.govt.nz/info  

 15ةيكرم?<ا PÄغ دويقلا 3.1.2

 داPÄتسالا ع;اوم 3.1.2.1

 1996 ماعل بئارضلاو كرامجلا نوناق يX اƒëلع صوصنملا ماكحألا بجومب ةنيعم علس داKfتسا ادنليزوين رظحت •

 Kfغو ةفيزم ةيراجت ةمالع لمحت ìîلا وأ ةشوشغملا ةيذغألا وأ اƒëف بوغرملا Kfغ تاروشنملا لثم تاجتنملا ضعب داKfتسا رظحي •

 ةماعلا ةحصلاو ةئيبلا ةيامحو يموقلا نمألا نامضل ادنليزوين ىRإ داKfتسالا نم ،كلذ

 صيخìÄلاو داPÄتسالا *(ع دويقلا 3.1.2.2

م تاجتنم داKfتسا يX مكحتلا/دييقت متي •
ُ

 .ادنليزوين يX 1996 ماعل سوكملاو كرامجلا نوناق بجومب ةنيع

  .اهKfغو ةيئايميكلا تاجتنملاو ةيئاذغلا تاجتنملا لثم تاجتنملا ضعب داKfتسا يX ادنليزوينب كرامجلا رئاود مكحتت •

 ةئيهلا/تالاكولا نم صيخÆfلا وأ ةمزاللا حيراصتلا ى1ع لوصحلا دعب ادنليزوين ىRإ ةباقرلل ةعضاخلا تاجتنملا داKfتسا نكمي •

  .ةلصلا تاذ ةيموكحلا

 .بعشلل ةيهافرلاو يموقلا نمألاو ةيئاقولا ةماعلا ةحصلا نامضل داKfتسالا صيخرت مدختسي •

عبت موسرلا فلتخت دقو ةدروتسملا تاجتنملل لاثتمالاب ءافولا دنع داKfتسالا حيراصت ردصت •
ً

 .ةدروتسملا تاجتنملا عونل ا

 :هاندأ دراولا طبارلا ى1ع عالطالا نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،جتنملا حيراصتو دويق نأشب تامولعملا نم ديزمل •

https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/prohibitions-and-restrictions/  

 ةينفلا حئاوللاو PÄياعملا 3.1.2.3

قفو فيظوتلاو راكتبالاو لامعألا ةرازو تحت تسسأت ةينوناق ةئيه نع ةرابع ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه •
ً

 اƒëلع صوصنملا ماكحألل ا

Xياعملا نوناق يKf 2004 ماعل ةيجاتلا تانايكلا نوناقو 1988 ماعل 

 .ادنليزوين يX اë›رادإو Kfياعملا رشن نع ةلوؤسم ي¥و ةينطولا Kfياعملا ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه عضت •

 ةيئابرهكلا ةينقتلل ةيلودلا ةنجللاو )وزيأ( fi∑îايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا يX وضع ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه دعت •

ضيأ ي¥و •
ً

 )TBT( ةراجتلا مامأ ةينقتلا زجاوحلا نأشب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا بجومب ادنليزوين يX ةينطولا قيقحتلا ةطقن ا
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قبطم رايعم 3200 نم f≈كأ دجوي •
ً

م ةيمازلإ Kfياعم دجوت ،كلذ عمو .ةيعوط ادنليزوين Kfياعم بلغأ اƒëف دعي ìîلاو ا
ُ

 ةقبط

  .كلذ ىRإ امو تاجتنملا ةمالسو ةئيبلا ةيامحو ةيذغألا Kfياعم نامضل

يلاح دجويو •
ً

م ةينقت ةحئال 1200 نم f≈كأ ا
ُ

 ادنليزوين يX تاجتنملل ةقبط

  .ليلدلا اذه نم 10 مسقلا يX ةيسايقلا دامتعالا ةيلمع لوح تامولعملا نم ديزم Kfفوت مت •

 ةقباطملا مييقتو قيدصتلاو ،دامتعالا 3.1.2.4

 صحفلا تاf¢تخمو شيتفتلا تائيهو قيدصتلا تائيه دامتعا نع ةلوؤسم )IANZ( ادنليزوينب يRودلا دامتعالا ةئيه دعت •

 .ادنليزوين يX 1972 ماع يX تسسأت دقو ةيبطلا تاf¢تخ'او ةرياعملاو

وفملا لماكلا وضعلا ادنليزوينب يRودلا دامتعالا ةئيه دعت •
َّ

 طيح'او ايسآب تاf¢تخ'ا دامتعال نواعتلا ةمظنم يX عيقوتلاب ض

  .)ILAC( تاf¢تخ'ا دامتعال يRودلا نواعتلا ةمظنمو )APLAC( ئداهلا

 ةئيه لوح تامولعملا نم ديزمل .ISO/IEC 17011 رايعمل اقفو دامتعالا تائيه ةقباطم ادنليزوينب يRودلا دامتعالا ةئيه نمضت •

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى1ع نKيدوعسلا نيردصملا عجشن اننإف ،اë›امدخو ادنليزوينب يRودلا دامتعالا

 ianz/-http://www.ianz.govt.nz/about/about 

  .جتنملاب ةصاخلا ةينطولا Kfياعملا عم ادنليزوين ىRإ اهداKfتسا متي ìîلا ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا عيمج قفاوتت نأ بجي •

ملا مييقت ءارجإب تاf¢تخ'ا دامتعال يRودلا نواعتلا ةمظنم موقت ال •
ُ

ملا قيدصتلا تائيه نأ الإ ،تاجتنملل ةقباط
ُ

 نم ةدمتع

  .مë∫ع ةباين ةيلمعلا لمكت تاf¢تخ'ا دامتعال يRودلا نواعتلا ةمظنم

 ةدمتعملا قيدصتلا تائيë¬ ةمئاق ى1ع لوصحلل ادنليزوين يX يRودلا دامتعالا ةئيë¬ لاصتالا نيدروتسملا/نيردصملل نكمي •

  .ةقباطملا مييقت ةيلمع لامكتسال

 .ليلدلا اذه نم 10 مسقلا يX ةيسايقلا دامتعالا ةيلمع نأشب تامولعملا نم ديزم Kfفوت مت •

 ةيفJرعتلا تاقصلملا عضو طورش 3.1.2.5

 تاجتنملاب قلعتي اميفو .تاجتنملاب ةصاخ حئاولو نKناوق لالخ نم ادنليزوين يX ةيفيرعتلا تامالعلا عضو طورش Kfفوت متي •

 .تابلطتملا هذه ى1ع 1981 ماعل ةيذغألا نوناق صني ،ةيئاذغلا

 1987 ماعل تاسايقلاو نزولا نوناق يX اƒëلع صوصنملا تابلطتملل اقفو عئاضبلا ى1ع ةيفيرعت تاقصلم عضو بجي ،ماع ھجوبو •

 .ادنليزوين ىRإ ةدروتسملا تاجتنملل ةي©Kلجنإلا ةغللاب تاجتنملا ى1ع ةيفيرعت تاقصلم عضو بجي •

 .ليلدلا اذه يX 11 مقر مسقلا يX ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ديزم رفوتي •

 õtارزلا ر?ö<او ة#ôلا تابلطتم 3.1.2.6

  ةيئاذغلا تاجتنملا داKfتسال ةمزاللا ةحصلا تابلطتم عيمج ةيبلت بجي ،موحللاو ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا داKfتسا لبق •

ملا بناج نم
ُ

دص
ّ
ملا دلبلا يX ةينعملا تاطلسلا نم ةقداصملا ى1ع ھلوصحو ھصحف مزلي يذلا رِ

ُ
دص

ّ
  .رِ

  .ةدروتسملا تاجتنملل ةحصلا Kfياعم ةقباطم نامضل ةدروتسملا تاجتنملا ى1ع رطاخملل لماش مييقت ءارجإ متيسو •
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  ادنليزوين يX ي÷ارزلا رجحلاو ةحصلا تابلطتم عم قفاوتت نأ بجيو ادنليزوين ىRإ ةيئاذغلا تاجتنملا داKfتسا نكمي •

  .1999 ماعل ةيناويحلا تاجتنملا نوناقو 1993 ماعل يÿولويبلا نمألا نوناق بجومب اهKfفوت متيو

• Xادنليزوينب ي÷ارزلا رجحلاو ةحصلا تابلطتم دعت ،ادنليزوين ي Xةيلوألا مالعتسالا ةطقن ي¥ ةيلوألا تاعانصلا ةرازو لظ ي 

 ي÷ارزلا رجحلاو ةحصلا تابلطتمل ةبسنلاب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل

 .ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا نم تاطلسلا بناج نم لوصولا دنع شيتفتلل تاجتنملا هذه عضختو •

 .ةيذغألا داKfتسا ةجلاعمل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ي÷ارزلا رجحلاو ةحصلا تاداهش ى1ع لوصحلا بجيو •

 .ليلدلا اذه يX 10 مسقلا يX ةيئاذغلا تاجتنملا نع تامولعملا نم ديزم رفوتي •

 ةJراجتلا فاصتنالا لبس 4

ملا *(ع كلذ رثأ :ادنلJزوين ةلودل ةJراجتلا فاصتنالا لبس 4.1
ُ

دص
ّ

 نPيدوعسلا نJر

ررض ببست ìîلا تارداصلا دض ةيجالع تاءارجإ ذاختا ةيدنليزوينلا ةموكحلا ى1ع لهست تاودأ ةباثمب ةيراجتلا فاصتنالا لئاسو دعت
ً

 ا

يدام
ً

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

دص
ّ

 .فورظلا هذه لظ يX نKيدوعسلا نير

  16 قارغإلا ةحفاZم تاءارجإ 4.1.1

قفو ةنيعم تادراو ى1ع قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ضرفُت •
ً

 .1988 ماعل ةيضيوعتلا موسرلاو قارغإلا موسر نوناق ماكحأل ا

 ھجئاتن مدقيو تاجتنملاب قارغإلا ةيلمع يX قيقحتلاب فيظوتلاو راكتبالاو لامعألا ةرازوب ةيراجتلا فاصتنالا لبس قيرف موقي •

  ةددحم قارغإ ةحفاكم موسر ضرفيو ةيئاë∫لا تارارقلا ةراجتلا ريزو ذختي ،تاءاعدالا توبث ةلاح يX .ةراجتلا ةرازو ىRإ

دح بلطتت دقف ،تاقيقحتلل ةبسنلاب •
ً

موي 180 غلبي ‰∑„قأ ا
ً

 .اهضرف نKعتي ìîلا قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ريزولا اهلالخ ددحي ا

 .رمألا بلطت اذإ اهديدمت نكميو تاونس سمخ ةÆfفل ةلاعف قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ f¢تعت •

 ادنلJزوين st قارغإلا ةحفاZم تاءارجإ عم لماعتلا 4.1.1.1

Kعتي ،ريدصتلا لبق •
َّ

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يX يÂوسلا اهرعسو جتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكت ةفرعم نيردصملا ى1ع ن

 ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدراولا تاجتنملا ى1ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

ملا تاجتنملا Kfعستب نوردصملا
ُ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يX جاتنإلا ةفلكت وأ/و جتنملا كلذ رعس نم لقأب سيل ةردص

ضيأ نKيدوعسلا نيردصملا ى1ع بجي •
ً

 وأ تاجتنملا داKfتسا متي مل ھنأ تابثإل ةلهو لوأ نم ةعطاق ةلدأ مÊëدل نوكي نأ ا

  .دلبلا كلذ يX جتنملا جاتنإ ةفلكت نم لقأ رعسب اهKfعست

 وه ام ةكراشمو ةعطاقلا ةلدألا نع فشكلا ءانثأ رذحلا يÁوتب نKيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت •

 .طقف اë∫م بولطم
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  17ةيضJوعتلا تاءارجإلا 4.1.2

قفو ةنيعم تادراو ى1ع ةيضيوعتلا تاءارجإلا ضرفُت •
ً

 .1988 ماعل ةيضيوعتلا موسرلاو قارغإلا موسر نوناقب ةدراولا ماكحألل ا

 ىظحت ةدروتسملا تاجتنملا تناك اذإ اميف قيقحتلاب فيظوتلاو راكتبالاو لامعألا ةرازوب ةيراجتلا فاصتنالا لبس قيرف موقي •

 ضرفيو ةيئاë∫لا تارارقلا ةراجتلا ريزو ذختي ،تاءاعدالا توبث ةلاح يX .ةراجتلا ةرازو ىRإ ھجئاتن مدقيو أشنملا دلب يX معدلاب

  .ةددح'ا ةيضيوعتلا موسرلا

م غالبإ متيس •
ُ

موي 180 غلبت ةÆfف لالخ يX تاقيقحتلا جئاتنب ةينعملا فارطألا عيمجو بلطلا مدق
ً

 .ا

 .رمألا بلطت اذإ اهديدمت نكميو تاونس سمخ ةÆfفل ةلاعف ةيضيوعتلا تاءارجإلا f¢تعت •

 ادنلJزوين st ةيضJوعتلا تاءارجإل عم لماعتلا 4.1.2.1

 ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم دراولا تاجتنملا ى1ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

ملا معدلا مادختساب )يRالغتسالا راعسألا ضيفخت( يناودع Kfعست تاينقت ذاختاب مدعب نيردصملا
ُ

 ةيبرعلا ةكلمملا يX مدق

  .ريدصتلاو جاتنإلل ةيدوعسلا

قملا معدلا نأ تابثإل عافدلل ةعطاق ةلدأ كالتما نKيدوعسلا نيردصملا ى1ع بجي امك •
ُ

 مل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم مد

 .ادنليزوين يX تاجتنملا رعس ضيفختل ھنم اوديفتسي

 وه ام ةكراشمو ةعطاقلا ةلدألا نع فشكلا ءانثأ رذحلا يÁوتب نKيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت •

 .طقف اë∫م بولطم

  ةيئاقولا تاءارجإلا 4.1.3

قفو ةدروتسملا تاجتنملا ى1ع ةيئاقولا تاءارجإلا ضرف متي •
ً

 .2014 ماعل )ةيئاقولا تاءارجإلا( ةراجتلا نوناق ماكحأل ا

يعم تاجتنم ى1ع ةيئاقولا تاءارجإلا ضرف متي •
ّ

  ةئجافملا ةدايزلا نع ةمجانلا رارضألا نم ةيلح'ا تاعانصلا ةيامحل ةن

Xةنيعم تاجتنم نم تادراولا ي.  

 تادراولا ى1ع ةئراطلا ةئجافملا ةدايزلا يX قيقحتلاب فيظوتلاو راكتبالاو لامعألا ةرازوب ةيراجتلا فاصتنالا لبس قيرف موقي •

 ةيئاقولا موسرلا ضرفيو ةيئاë∫لا تارارقلا ةراجتلا ريزو ذختي ،تاءاعدالا توبث ةلاح يX .ةراجتلا ةرازو ىRإ ھجئاتن مدقيو

  .ةددح'ا

 .ةصاخ فورظ تحت تاونس نامث ‰ìح اهديدمت نكميو تاونس عبرأ ةدمل ةيئاقولا تاءارجإلا ضرف متي •

 ادنلJزوين st ةيئاقولا تاءارجإلا يدافت 4.1.3.1

ثحب نويدوعسلا نوردصملا يرجي نأ بجي ،ريدصتلا لبق •
ً

فثكم ا
ً

  ةدروتسملا علسلا ى1ع بلطلاو دادمإلا عقوتل قوسلا ى1ع ا

Xادنليزوين ي. 

ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت ،بلطلا نم ى1عأ ضرعلا اƒëف نوكي ìîلا تالاحلا يXو •
ُ

دص
ّ

 مجح ضيفختب نير

 ةيلح'ا تاعانصلا ى1ع رثؤت ال ةقيرطب تارداصلا
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ملا ىدل نوكي نأ بجي امك •
ُ

دص
ّ

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

  .ةسفانملا ى1ع ةيلح'ا تاعانصلا

 وه ام ةكراشمو ةعطاقلا ةلدألا نع فشكلا ءانثأ رذحلا يÁوتب نKيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت •

 .طقف اë∫م بولطم

 ادنلJزوين st ةيس,ئرلا لوخدلا ئ;اوم 5

 18ادنلJزوين st ةيس,ئرلا ئ;اوملا 5.1

قفو
ً

 ةيسيئرلا ئناوملا لثمتتو .ادنليزوين ئناوم يX تايواحلا ماجحأ نم %90 لوانتت ادنليزوين يX ةيسيئر ئناوم ةتس كانه ،لقنلا ةرازول ا

Xنس ءانيمو ھيبان ءانيمو اجناروات ءانيمو دنالكوأ ءانيم يÆfوجاتوأ ءانيمو نوتليتيال ءانيمو نوتغنليو تروبي 

  :هاندأ 3 لودجلا يX بيولا عقومو اêëجلاعم متي ìîلا تاجتنملا لثم ةيسيئرلا تامولعملاو ةيسيئرلا ئناوملاب صخلم دري

 

 :هالعأ 1 لكشلا يX ادنليزوين يX ةيسيئرلا ئناوملا فيرعت نكمي

 ادنلJزوين st ةيس,ئرلا ئ;اوملا :3 لود?<ا

 ينوÆfكلإلا عقوملا ةلوادتملا عئاضبلا ءانيملا

 
 ادنليزوين ،لقنلا ةرازو 18

 ادنلJزوين st ةيس,ئرلا ئ;اوملا :1 لZشلا
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 دنالكوأ ءانيم

 تانحشلاو ذالوفلاو ةبئاسلا ةنحشلا

 تايواحلاو ةلئاسلاو ةفاجلا ةبئاسلا

 تابكرملاو

http://www.poal.co.nz/pages/home.aspx  

 اجناروات ءانيم
 ةبئاسلا تانحشلاو محفلاو دامسلاو طفنلا

 تايواحلاو لخنلا ةاون بلو ةلئاسلاو ةفاجلا
https://www.port-tauranga.co.nz/  

  /http://www.napierport.co.nz تايواحلاو ةبئاسلا تانحشلا Kfبان ءانيم

 نوتغنليو يX تروب Æfنس

 تاجتنمو ةبئاسلا قيحاسملاو تايواحلا

 لئاوسلاو ةجزاطلا تاجتنملاو تاباغلا

 ةيئايميكلا داوملا كلذ يX امب ةبئاسلا

 .طفنلاو

http://www.centreport.co.nz/  

  /http://www.lpc.co.nz تايواحلاو ةبئاسلا تانحشلا  نوتلتيل ءانيم

 وجاتوأ ءانيم
 ةرطخلا تانحشلاو ةبئاسلا تانحشلا

 تايواحلاو
https://www.portotago.co.nz/  

 ادنلJزوين st ةيس,ئرلا تاراطملا 5.2

 تاراطم 5 ادنليزوين كلتمت .يوجلا لقنلل ةمظنملا حئاوللاو نKناوقلا عيمج ذافنإل ةمظنملا ةئيهلا ادنليزوين يX يندملا ناKfطلا ةئيه دعت

 راطمو دنالكوأ راطم :نايسيئر ناراطم كانه ،تانحشلا داKfتسال ةبسنلاب .هاندأ  لكشلا يX اë¬ راطخإلا مت تانحشلا لقنل ةيسيئر

 شرشتسيارك

 

 ادنلJزوين st ةيس,ئرلا تاراطملا :2 لZشلا
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 ادنلJزوين st ةيس,ئرلا ةيلخادلا قاوسألا *Sإ لوصولا  5.3

 1920ةفا?<ا ئ;اوملا 5.3.1

 ككسب امإ ةلصتمو يرحبلا ءانيملا يX تاناقتحالاو تاماحدزالا ليلقتل اهسيسأت مت ةصصختم ةيلخاد ةيئاΩë تاطحم ةيf¢لا ئناوملا دعت

 ءانيم عقي ي1خادلا يريو ءانيمو وÆfم ءانيمو دنالديم ءانيم :ي¥ ةيسيئر ةيلخاد ئناوم ثالث ادنليزوين كلتمت .امƒëلك وأ ةيرب وأ ةيديدح

 :ةيلاتلا تاليهستلا دناليزوين يX ةيf¢لا ئناوملا رفوت .دنالكوأ يX نيرخآلا نKيf¢لا نيءانيملا عقيو شرشتسيارك يX دنالديم

 )ةلمح'او ةغرافلا( تايواحلل نيزختلل ةصصخم ةقطنم •

 ةيلوألا تاعانصلا ةرازول عبات تقؤم قفرمو كرامجلل ةعضاخ ةقطنم •

جحلل ةعبات شيتفت قفارم •
ْ

 يÌصلا ر

 تايواحلا ةنايصل قفارم •

 نزولا تاصنم •

 لئاسولا ددعتم لوصولا •

 :هاندأ  لكشلا يX ادنليزوين يX ةفاجلا ئناوملا رهظت

 
 دنالكوأ ءانيم ةئيه 19
 شرشتسيارك ءانيم 20
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 لقنلا قرطو ةيس,ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 5.3.2

 برقأ هاندأ لودجلا يX دريو .نوتغنيلوو دنالكوأ ي¥ ادنليزوين يX ةيسيئرلا ةيلخادلا قاوسألا نإف ،ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول اقفو

 :ئناوملا نم تافاسملاو ئناوملا

 ادنلJزوين - ةيس,ئرلا ندملا *Sإ لوصولا :4 لود?<ا

  ءانيملا نم ةفاسملا ءانيم برقأ ةيسيئرلا ندملا

 ةنيدملا سفن دنالكوأ ءانيم دنالكوأ

 ةنيدملا سفن نوتغنليو يX تروب Æfنس نوتغنليو

 ةيدوعسلا st ةيحالملا طوطÉ<ا 5.4

 21ادنلJزوين *Sإ ةيدوعسلا ةي®رعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيساسألا ةيحالملا طوطÉ<ا 5.4.1

 يX ئناوملا ىRإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يX ةيسيئرلا ئناوملا نم يرحبلا لقنلا تامدخ قاطنلا ةعساو نحشلا طوطخ نم ديدعلا مدقت

قفوو .ادنليزوين
ً

 ئناوم دعت ليبجلا ءانيمو هللادبع كلملا ءانيمو زيزعلادبع كلما ءانيمو ةدج ءانيم نإف ،"بيكسنيال" ثحبلا كرح' ا

 .ادنليزوين ىRإ ةهجتملا نحشلا نفسل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يX طقف لاصتالا

 
21
 بيكسنيال عقوم 

 ةيبرعلا ةكلمملا يX ئناوملا

 ةيدوعسلا
 ليبجلا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  زيزعلادبع كلملا ءانيم ةدج ءانيم

 )مايألاب( ةدملا ادنليزوين يX ئناوملا

  51 – 30  52 – 39  49 – 31  52 – 31 دنالكوأ ءانيم

  50 – 24 54 – 34  49 – 25  52 – 29 اجناروات ءانيم

  Kf 40 – 52  35 – 54  42 – 53  35 – 53بان ءانيم

  56 – 34  55 – 40  45 – 35  52 – 36 نوتغنليو يX تروب Æfنس

  54 – 26  53 – 35  43 – 27  53 – 31  نوتلتيل ءانيم

 ادنلJزوين st ةفا?<ا ئ;اوملا :3 لZشلا
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 ادنلJزوين *Sإ ةيدوعسلا ةي®رعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو :5 لود?<ا

 

 

 22ادنلJزوين *Sإ ةيدوعسلا ةي®رعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيساسألا يو?<ا لقنلا طوطخ 5.4.2

وج عئاضبلا ريدصت نكمي
ً

 يX ةيسيئرلا تاراطملا f¢تعت ìîلا شKfشتسيارك راطمو دنالكوأ راطم ىRإ ضايرلاو مامدلاو ةدج تاراطم نم ا

وج عئاضبلا لقنل راظتنالا تقو هاندأ نKبملا لودجلا حضوي .ادنليزوين
ً

 تاراطملا ىRإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يX ةيسيئرلا تاراطملا نم ا

 .ادنليزوين يX ةيسيئرلا

 ادنلJزوين *Sإ ةيدوعسلا ةي®رعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو :6 لود?<ا

 ةكلمملا يX ةيسيئرلا تاراطملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةدج مامدلا  ضايرلا

 )تاعاسلاب( ةدملا ادنليزوين يX ةيسيئرلا تاراطملا

 18 – 17 18 – 17  18 – 17  شرشتسيارك / دنالكوأ

 23ادنلJزوينو ةيدوعسلا ةي®رعلا ةكلمملا نPب ةيس,ئرلا قرطلا راعسأ 5.4.3

يو .هاندأ لودجلا يX ادنليزوين ئناوم ىRإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ئناوم نم نحشلا فيلاكت ريدقت مت
ُ

 تناك تاريدقتلا نأ ةظحالم ىÿر

م تاضاÆfفا ى1ع دمتعت
ُ

يع
َّ

 eighthttp://worldfreightrates.com/en/fr. اƒëف مدختساو ةن

 ادنلJزوين *Sإ ةيدوعسلا ةي®رعلا ةكلمملا نم ةيس,ئرلا ةفلZتلا :7 لود?<ا

 ةيبرعلا ةكلمملا يX ئناوملا

 ةيدوعسلا
 ليبجلا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  زيزعلادبع كلملا ءانيم ةدج ءانيم

 *)يدوعس لایر( نحشلا ةفلكت ادنليزوين يX ئناوملا

  15.450 - 10.740 - 15.450 – 10.740 18.720 – 13.020 دنالكوأ ءانيم

  15.880 – 11.040 -  15.880 – 11.040  19.150 – 13.320 اجناروات ءانيم

 Kf 13.330 – 19.160  11.050 – 15.890 - 11.050 – 15.890بان ءانيم

 15.390 – 10.700 - 15.390 – 10.700 18.660 – 12.980 نوتغنليو يX تروب Æfنس

 
22
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ

 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 23

  50 – 33  50 – 38  53 – 32  54 – 36 وجاتوأ ءانيم
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 15.890 – 11.050 - 15.890 – 11.050 19.160 – 13.330  نوتلتيل ءانيم

 15.890 – 11.050 - 15.890 – 11.050 19.160 – 13.330 وجاتوأ ءانيم

 :ةفلZتلا تاضاìÄفا*

 طي#"ا t¨ ةراتÉ"ا ن#™لا ةقJرط

 ةيملاعلا ن#™لا راعسأ st فيلاZتلا ريدقتل ةعلسك تاراظنلاو تارØو?"او تاعاسلاو )تاوارضÉ<او ھكاوفلا( ةعارزلا رايتخا مت

 يJZرمأ رالود 100.000 تناµ ا¥≤اسح مت ≥±لا تاجتنملا عيمج ةميق

  اًمدق 40 ةعس تاJواحو ةلماµ ةJواح ةلومح رايتخا مت

 )نPمأتلا وأ رطاÉ"ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ةJريدقت لقنلا ةفلZت

 24ادنلJزوينو ةيدوعسلا ةي®رعلا ةكلمملا نPب يو?<ا ن#™لل ةيس,ئرلا طوطÉ<ا راعسأ 5.4.4

 تاريدقتلا نأ ةظحالم ىÿري .هاندأ حضوملا لودجلا يX ادنليزوين تاراطم ىRإ ةيدوعسلا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت ريدقت اضيأ مت

قو .هاندأ حضوملا لودجلا يX اضيأ ةروكذم ةنيعم تاضاÆfفا ى1ع دمتعت تناك
ُ

د
ّ
 بيولا عقوم مادختساب نحشلا فيلاكت ترِ

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

 

 ادنلJزوين *Sإ ةيدوعسلا ةي®رعلا ةكلمملا نم يو?<ا ن#™لا راعسأ :8 لود?<ا

 شرشتسيارك / دنالكوأ )يدوعس لایر( لقنلا فيلاكت

 ةدمجم موحل دمجم ماعط ردصملا جتنملا عون

 9.030 – 8.180 8.990 – 8.130  ميصقلا /فئاطلا /ةنيدملا /مامدلا /ضايرلا /ةدج

 :ةفلZتلا تاضاìÄفا*

 يو?<ا ن#™لا t¨ ةراتÉ"ا ن#™لا ةقJرط

 ةيملاعلا ن#™لا راعسأ st ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاZتلا ريدقت مت

 يJZرمأ رالود 100.000 تناµ ا¥≤اسح مت ≥±لا تاجتنملا عيمج ةميق

 90×100×140 ساقمب داع∏ألاو مس/مجك 210 نزوب لم#<ا رايتخا مت

 )نPمأتلا وأ رطاÉ"ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ةJريدقت لقنلا ةفلZت

 ةيس,ئرلا ةيªسجوللا قفارملا 6

 25ادنلJزوين st ةصاÉ<ا ةيداصتقالا قطانملا 6.1

 ةدايزل دلبلا يX ةصاخ ةيداصتقا ةقطنم ءاشنإ سردت ادنليزوين ةموكح نأ الإ .ةصاخ ةيداصتقا ةقطنم يأ ايلاح ادنليزوين يX دجوي ال

 .ةيسفانتلا ةردقلاو ةيميلقإلا تايناكمإلا

 
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 24
 ادنليزوين ،لمعلا موي 25
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 ادنلJزوين st ئ;اوملا st ةمدقملا تامدÉ<ا /نJزختلا قفارم 6.2

 نJزختلا تامدخ / قفارم عاونأ 6.2.1

 26نزاÉ"ا عاونأ 6.2.1.1

دقي
ّ
 تاعدوتسملا كلت نم اهجورخو عئاضبلا لوخدو نزاخ'ا ءاشنإو نزاخ'ا عاونأ نع ليصافت 1996 ماعل بئارضلاو كرامجلا نوناق مِ

Xةيكرمجلا ةباقرلل ةعضاخلا ةقطنملا ي Xوتيو .ادنليزوين يRصخرلا رادصإ نع ةيلوؤسملا ةيدنليزوينلا كرامجلا ةرئادل يذيفنتلا سيئرلا ى 

ي ،نزاخ'ا ةرادإ ماكحأ لوح تامولعملا نم ديزملو .اêëبقارمو اƒëلع فارشإلاو كرامجلا اƒëلع رطيست ìîلا قطانملا عيمجل
ُ

دصملا نم ىÿر
ّ
 نيرِ

 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0027/latest/whole.html#DLM378162  

 كرام?Ωل ةعضاÉ<ا قطانملا 6.2.1.1.1

 عاديإ لثم ةفلتخم ةطشنأب مايقلا نكميو ،لوخدلا ئناوم نم برقلاب نيزخت قطانم نع ةرابع ةيكرمجلا ةباقرلل ةعضاخلا قطانملا

 ةقطنملا يX ةيكرمجلا تاطلسلا لبق نم اهشيتفت متي ìîلا عئاضبلاو ةيعانصلا ةطشنألاو موسرلا عفد نود ةدروتسملا عئاضبلا

  ةصاÉ<ا نزاÉ"ا 6.2.1.1.2

Xةثلاث فارطأ نم ةدراولا عئاضبلا وأ ةصاخلا عئاضبلا نيزختل ةصاخ ةلعاف تاهج لبق نم ةكولمم نزاخ'ا نوكت نأ نكمي ،ادنليزوين ي.  

 نJزختلا فيلاZت 6.2.2

  .نيزختلا ناكمو عئاضبلا نيزخت مايأ ددعو ةيواحلا عون ى1ع ادنليزوين يX نيزختلا فيلاكت دمتعت

ي ،نيزختلا فيلاكت نع تامولعملا نم ديزملو
ُ

دصملا نم ىÿر
ّ
  :هاندأ روكذملا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيرِ

 schedule-cargo/price-and-http://www.poal.co.nz/operations/shipping 

 ةلماشلا داPÄتسالا ةيلمع 7

 27ةلماشلا داPÄتسالا ةيلمع 7.1

قفو ادنليزوين ىRإ ةدروتسملا عئاضبلا صيلختب ةيدنليزوينلا كرامجلا ةرئاد موقت نأ بجي
ً

 كرامجلا نوناق يX اƒëلع صوصنملا ماكحألل ا

قفوو .1996 ماعل بئارضلاو
ً

 حيضوت مت .رباعلا نحشلا ضارغأل وأ كالêëسالا ضارغأل ادنليزوين ىRإ عئاضبلا داKfتسا نكمي ،نوناقلل ا

 :هاندأ 4 لكشلا ادنليزوينل ةيلامجإلا داKfتسالا ةيلمع

 

 داPÄتسالا لبق ام تاءارجإ :*Sوألا ةلحرملا

 ةعضاخلا عئاضبلا داKfتسال ةبسنلابو .ادنليزوين ئناوم ىRإ ةعاضبلا لوصو لبق داKfتسالا لبق ام تابلطتمب ءافولا دروتسملا نمضي

ي ،عئاضبلا داKfتسا لبقو .ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا نم داKfتسا حيرصت ى1ع لوصحلا دروتسملا ى1ع بجي ،دويقل
ُ

 دروتسملا لجس

 
 ادنليزوين نKناوق 26
 كرامجلا نوناق 27
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Kعي وأ ةراجتلل ةدحاولا ةذفانلا ماظن ىRإ لوصولل دودحلا ةرادإل كÆfشملا ماظنلا عم
ّ
طيسو نِ

ً
يكرمج ا

ً
 لامكتسال نحش ليكو وأ ا

  .ھنع ةباين يكرمجلا صيلختلا ةيلمع

 

 ةنيفسلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا

يو ادنليزوين يX لوخدلا ءانيم ىRإ ةنيفسلا لصت
ُ

 لوصو نم ةعاس 24 لبق كرامجلا فظوم ىRإ )ICR( ي1خادلا نحشلا ريرقت مدق

 يX كرامجلا ةرئاد ىRإ ةراجتلل ةدحاولا ةذفانلا ماظن قیرط نع ينوÆfکلإلا ي1خادلا نحشلا ریرقت میدقت نکمی .ءانيملا يX ةنيفسلا

  .كرامجلا يفظوم فارشإ تحت ةيكرمجلا ةباقرلل ةعضاخلا ةقطنملا ىRإ ةنيفسلا نم عئاضبلا غيرفت متي .ادنلیزوین

 

 

 ةينوìÄكلإلا تانايبلا ة6جاو øÄع يµرم?<ا نايبلا لي?Tæ :ةثلاثلا ةلحرملا

 تانايبلا ةهجاو f¢ع يكرمجلا صيلختلل ةبولطملا قئاثولا مدقيو داKfتسالا/لوخدلا نايب يكرمجلا طيسولا/دروتسملا لمكتسي

 تامولعملاو )8 دنبلا يX اقحال ھتشقانم متي فوس( ةبولطملا قئاثولا ميدقت بجيو .ادنليزوين يX كرامجلا بتكم ىRإ ةينوÆfكلإلا

موي 20 نوضغ يX ةمزاللا
ً

 .ادنليزوين ئناوم ىRإ ةنيفسلا لوصو تقو نم ا

ينوÆfكلإ داKfتسالا نايب/يكرمجلا نايبلا ةئبعت نكمي :ةظحالم
ً

 )TSW( ةراجتلل ةدحاولا ةذفانلا ماظن لالخ نم ا

 

  ءانيملاب يµرم?<ا صيلختلا :ةع∏ارلا ةلحرملا

ي ،ليكولا/دروتسملا لالخ نم يكرمجلا رارقإلا ليجست دعب
ُ

يقيو عئاضبلا رارقإ لبق
َّ

 متي .كرامجلا تاطلس نم ةجتانلا قئاثولا لباقم م

يلعف ةدروتسملا عئاضبلا صحف
ً

يع ى1ع لوصحلا متيو ةلوؤسملا ةيموكحلا تارادإلا نم تاطلسو ةيكرمجلا تاطلسلا لبق نم ا
ّ
  .تانِ
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 ةلماشلا داPÄتسالا ةيلمع :4 لZشلا

 ةيكرم?<ا موسرلا دادسو ميلسªلا ةحاس :ةسماÉ<ا ةلحرملا

'ا عئاضبلا نيزخت متي
ُ

 ماظن ى1ع عئاضبلا صيلخت مت ھنأب راعشإ ى1ع لوصحلا دروتسملل نكمي .كرامجلل ةعضاخ ةقطنم يX ةصلخ

  .ةيدنليزوينلا كرامجلا ةرئاد ىRإ سوكملاو بئارضلاو موسرلا عيمج دروتسملا عفدي .ةراجتلل ةدحاولا ةذفانلا
 

 لقنلاو ةيªسجوللا تامدÉ<ا :ةسداسلا ةلحرملا

 ةقطنملا نم عئاضبلا لقنو ةيتسجوللا تامدخلل دروتسملا بتريو عفدلا ةيكرمجلا تاطلسلا نمضت ،عفدلا متي نأ درجمبو

 .ھعدوتسم ىRإ كرامجلل ةعضاخلا
 

 ليمعلا / دروتسملا :ةع∏اسلا ةلحرملا

 عيyصتلا ةلحرم =

 ةJرحبلا ئ;اوملا øÄع داPÄتسالا ةيلمعل t¡يضوت لZش

  دروتسملا/ليمعلا

 تاءارجإ

 داPÄتسالا لبق ام

 

 ة6جاو øÄع يµرم?<ا نايبلا لي?Tæ ةنيفسلا لوصو 

 ةينوìÄكلإلا تانايبلا

 

 تامدÉ<ا

 لقنلاو ةيªسجوللا

 

 دادسو ميلسªلا ةحاس  ءانيملاب يµرم?<ا صيلختلا

  ةيكرم?<ا موسرلا

1 2 3 

4 5 6 

7 

 لوز
 لوز ناود

 ناود
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 .ةدروتسملا عئاضبلا ليمعلا / دروتسملا ملتسي
 

 28يµرم?<ا صيلختلا ةيلمع 7.2

 لبق نم ةدروتسملا عئاضبلا صيلخت متي .لوخدلا ئناوم يX ةباقرلاو يكرمجلا صيلختلل ادنليزوين ىRإ ةدروتسملا عئاضبلا عيمج عضخت

  .1996 ماعل بئارضلاو كرامجلا نوناق يX اƒëلع صوصنملا حئاوللا بجومب ةيكرمجلا تاطلسلا

 5 لكشلا يX يكرمجلا صيلختلا ةيلمع حيضوت مت

  

 يµرم?<ا نايبلا لي?Tæ لبق :*Sوألا ةلحرملا 

 ةذفانلا ماظن ىRإ لوصولل ةيدنليزوينلا كرامجلا ةرئاد عم )JBMS( ةكÆfشملا دودحلا ةرادإ ماظن لامكإ نيدروتسملا ى1ع بجي )1

 :هاندأ دراولا طبارلا نم ليجستلل بلط ى1ع لوصحلا يدوعسلا ردصملل نكمي .ةراجتلل ةدحاولا

 http://www.customssolutions.co.nz/files/ClientApp.pdf 

 تامولعملا نم ديزمل .داKfتسالا نايب لامكتسال دروتسملا هرفوي نأ بجي يذلا ليمعلا زمر ءاشنإب ماظنلا موقي ،ليجستلا درجمبو )2

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايزل نKيدوعسلا نيردصملا عيجشت متي ھنإف ،ةكÆfشملا دودحلا ةرادإ ماظن لامكتسال ةيقئاثولا تابلطتملا لوح
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 كرامجلا نوناق

 ةيكرم?<ا تاءارجإلل t¡يضوت لZش :5 لZشلا

 ةيكرم?<ا تاءارجإلل t¡يضوت لZش

  يµرم?<ا نايبلا يµرم?<ا نايبلا لي?Tæ لبق

  ةينوìÄكلإلا تانايبلا ة6جاو øÄع

 

 قئاثولا مييقت

 ع√اضبلا نع ةيكرم?<ا موسرلا دادس

 ةينوìÄكلإلا تانايبلا ة6جاو øÄع ةدروتسملا

 ع√اضبلا نع جارفإلا

 

 

 ةدروتسملا ع√اضبلا صحف

 

 

1 2 3 

4 5 6 

$ 

 عيyصتلا ةلحرم =
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 codes/-entry/client-import-your-nz/business/import/lodgehttps://www.customs.govt. 

ضيأ دروتسملل نكمي )3
ً

 .ھنع ةباين يكرمجلا صيلختلا ةيلمع لامكإ ھنكمي نحش ليكو/داKfتسا طيسو نKيعت ا

ملا نم يكرمجلا صيلختلا ةيلمع مامتإل ةلصلا تاذ قئاثولا عيمج ى1ع لوصحلا يكرمجلا طيسولا وأ دروتسملا ى1ع بجي )4
ُ

دص
ّ
 رِ

  .ةلصلا تاذ ةيموكحلا تاهجلاو

 .ةينعملا ةيموكحلا تائيهلا نم ادنليزوين ىRإ ةباقرلل ةعضاخلا عئاضبلا داKfتسال داKfتسا حيرصت ى1ع لوصحلا دروتسملا ى1ع بجي )5

يقملا عئاضبلاب ةمئاق ى1ع روثعلا نKيدوعسلا نيردصملل نكميو
ّ

  :داKfتسالا حيرصت ى1ع لوصحلل ةينعملا ةيموكحلا تاهجلاو ةد

 alerts/-import-to-imports/permits-restricted-and-https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited 

 ماظن يX ھميدقت متيو )اهKfغو ناKfطلا تاكرشو ةنيفسلا( عئاضبلل لقانلا لبق نم ةنيفسلل )ICR( ي1خادلا نحشلا ريرقت عاديإ متي )6

 نKيدوعسلا نيردصملل نكمي .ءانيملا يX ةنيفسلا لوصو نم ةعاس 24 لالخ ةيكرمجلا تاطلسلا ىRإ ةراجتلل ةدحاولا ةذفانلا

 :هاندأ دراولا طبارلا قيرط نع ةراجتلل ةدحاولا ةذفانلا ماظن ىRإ لوصولا

 https://tsw.govt.nz/prod/external/application/login/app.html 

 

  ةينوìÄكلإلا تانايبلا ة6جاو øÄع يµرم?<ا نايبلا لي?Tæ :ةيناثلا ةلحرملا

تو ادنليزوين يX لوخدلا ءانيم ىRإ ةنيفسلا لصت )1
ُ

رف
َ

 فارشإ تحت كرامجلا ةبقارمل عضخت ةقطنم ىRإ ةنيفسلا نم عئاضبلا غ

 .ةيكرمجلا تاطلسلا

 بتكم ىRإ عئاضبلا نأشب î…فلا فصولاو ةبولطملا تامولعملا عيمج نمضتي يذلا يكرمجلا نايبلا كرمجلا طيسولا/دروتسملا مدقي )2

ينوÆfكلإ كرامجلا
ً

 .ةينوÆfكلإلا تانايبلا ةهجاو f¢ع ا

 .كرامجلا ىRإ اهلوحيو ةمدقملا تامولعملا نم ةراجتلل ةدحاولا ةذفانلا ماظن ققحتي ،داKfتسالا نايب مالتسا درجمبو )3

 

 قئاثولا مييقت :ةثلاثلا ةلحرملا

 .كرامجلل يذيفنتلا سيئرلا ىRإ قئاثولاو نايبلا ميدقت ى1ع اليلد دروتسملا مدقي نأ بجي )1

 اذإو ةدروتسملا تاجتنملا ةقباطم نامضل ةمدقملا قئاثولا ةعجارمل كرامجلل يذيفنتلا سيئرلا لبق نم كرامج فظوم نKيعت متيس )2

  .جتنملا ةقباطم نامضل قئاثولا نم ديزملا كرامجلا فظوم بلطيس ،رمألا مزل

 

 ةدروتسملا ع√اضبلا صحف :ةع∏ارلا ةلحرملا

يلعف ةدروتسملا عئاضبلا صحفب كرامجلا فظوم موقيس ،ةقيثولا ةعجارم درجمبو )1
ً

 .ا

 .صيلختلا لبق ھل ةعاضبلا عاضخإ نKعتي يذلا صحفلا عون كرامجلا فظوم ررقي  )2

 .يداملا شيتفتلا ةيلمع ءانثأ ريوصتلا تادعم وأ ةينيسلا ةعشألا ىRإ ةدروتسملا عئاضبلا عضختو )3

يع ى1ع لوصحلا متيسو )4
ّ

  .اƒëلع ليلحتلا نم ديزم ءارجإ متيس امك عئاضبلا نم تان

 

 ةينوìÄكلإلا تانايبلا ة6جاو øÄع ةدروتسملا ع√اضبلا نع ةيكرم?<ا موسرلا عفد :ةسماÉ<ا ةلحرملا

 .عئاضبلا صحفو قئاثولا ةعجارم جئاتن صحفب كرامجلا فظوم موقي )1

  .كرامجلل ةعضاخلا ةقطنملا يX عئاضبلا نيزخت متي ،مييقتلا حاجن دنعو )2

 .كرامجلا ىRإ موسرلا نم اهKfغو ةيكرمجلا موسرلاو ةلصلا تاذ بئارضلا دروتسملا عفدي )3

 

 ع√اضبلا نع جارفإلا :ةسداسلا ةلحرملا

ي ،فيراصملاو موسرلا عفدب دروتسملا مايق درجمب
ُ

 ميلست متيو .ةراجتلل ةدحاولا ةذفانلا ماظن يX يكرمج صيلخت راطخإ ماظنلا ردص

 .دروتسملا ىRإ اهصيلخت مت ìîلا عئاضبلا
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 29:ةلماشلا داPÄتسالا تاءارجإ ةفلZتو راظتنالا تقو 7.3

قفو
ً

 ةيمازلإ قئاثو تس ةمث يX دراولا وحنلا ى1ع لثمتت ةيسايقلا عئاضبلا تانحشل داKfتسالا ةفلكتو ةقرغتسملا ةدملا نإف ،يRودلا كنبلل ا

 :هاندأ 9 ادنليزوين ىRإ عئاضبلا داKfتسال ةبولطم

 كرام?<ا ةيلمعل ةفلZتلاو راظتنالا تقو :9 لود?<ا

 مقر

 لسلسم
 داKfتسالا ءارجإ

 راظتنالا تقو

 )تاعاس(

 ةفلكتلا

 )يدوعس لایر(

 300 1 قئاثولا دادعإ 1

 1,380 25 صحفلاو يكرمجلا صيلختلا تايلمع 2

 1,680 26 :يRامجإلا

 ةيس,ئرلا داPÄتسالا قئاثو 8

  ةيس,ئرلا داPÄتسالا قئاثول زجوم لودج 8.1

 30ةيمازلإلا قئاثولا 8.1.1

 ةيفاضإلا قئاثولا  8.1.2

ةداع
ً

ي ام 
ُ

  .ةنيعم تاجتنمل يكرمجلا صيلختلل ةيفاضإلا قئاثولا نم ددع بلط

 داPÄتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :10 لود?<ا

 ةقيثولا #
 لوصحلا متي

 نم اƒëلع
ت
ُ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ىRإ مدق

1 

 يوجلا نحشلا ةصيلوب

 نحشلا ةصيلوب /

 ةيلصألا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا نحشلا ةكرش

ملا  ةيراجت ةروتاف 2
ُ

دص
ّ
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا رِ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا دروتسملا داKfتسالل كرامجلا نايب 3

ملا ةئبعتلا ةمئاق 4
ُ

دص
ّ
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا رِ

 أشنملا ةداهش 5
 ةراجتلا ةرازو

 رامثتسالاو
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

6 
 ةيلودلا ةيقافتالا ةداهش

 راحبلا يX حاورألا ةمالسل

 تائيهلا

 ةيموكحلا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 29
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 30
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 :ةظحالم

 7 ،تاينوÆfكلإلاو ةليقثلا تادعملا - 6 ،ةرمعم ةيكالêëسا علس -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8 ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا -

 

 قئاثولا *(ع ةماع ةرظن 8.2

 31ن#™لا ةصيلوب 8.2.1

 ةباثمب )نKساÆfنإ( ةيلودلا ةراجتلا زكرم ىدل اهفيرعت بسح نحشلا ةصيلوب لمعت

 .لقنلل دقع ماربإ ى1ع ليلد ةباثمب نوكيو ،ةلومحلل ھمالتساب لقانلا ھيف رقي لاصيإ •

ت ثيح ليوحتلل ةلباق ةيكلم ةقيثو •
ُ

 "ةلوبقم ةروصب" تلقن دق نحشلا ةصيلوب يX روكذملا "رمأل" دنب بسح عئاضبلا ملس

 .ةحيحص ةروصب ةيلاتلا تاقيدصتلا ةفاك ءارجإو

داPÄتسالل ةيفاضإلا  قئاثولا  لود?<ا 11:   

 ةقيثولا #
 اƒëلع لوصحلا متي

 نم
ت
ُ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ىRإ مدق

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ةيموكحلا تائيهلا  داKfتسالا حيرصت 1

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا دامتعالا تائيه ةقباطملا ةداهش 2

3 
 ةحصلا/ةحصلا ةداهش

 ةيتابنلا

 ةيميظنتلا ةئيهلا

 أشنملل
       ü   كرامجلا

 :ةظحالم
 ةليقثلا تادعملا - 6 ،ةرمعم ةيكالêëسا علس -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8 ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينوÆfكلإلاو

 

 

  

 جذومن -يرحب ن#ƒ ةصيلوب :6 لZشلا

  32ةJراجت ةروتاف 8.2.2

بلاغ Kfتاوفلا كلت مدختستو .يÆfشملل عئابلا اهمدقي ìîلاو عئاضبلا ءارش لباقم ةرداص ةروتاف نع ةرابع ةيراجتلا ةروتافلا
ً

 ةراجتلا يX ا

 .ةيكرمجلا موسرلل اهمييقت دنع عئاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحت تاموكحلل حيتت ثيح ةيجراخلا

 
31
 )نKساÆfنإ( ةيلودلا ةراجتلا زكرم 

 سكيمارأ 32
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 جذومن -ةJراجت ةروتاف :7 لZشلا

  داPÄتسالل كرام?<ا نايب 8.2.3

33 .ةدروتسملا عئاضبلا لوح تامولعم يطعت كرامجلل دروتسملا اهمدقي ةقيثو وه داKfتسالا نايب
تو 

ُ
 نايبلا يX ةدراولا تامولعملا مدختس

 .عئاضبلل بئارضلاو موسرلا مييقتل

 
 جذومن -يµرم?<ا داPÄتسالا نايب :8 لZشلا

 ةئبعتلا ةمئاق 8.2.4

م تامولعم ةئبعتلا ةمئاق رفوت
ُ

 يÆfشملاو عئابلاو نحشلا خيرات لوح ليصافت ى1ع ةيلودلا ةئبعتلا ةمئاق يوتحتو .نحشلا نع ةلصف

 ةلصفم ةيمكلاو لقانلاو لقنلا ةقيرطو ،نوترك ةوبع وأ ليمرب وأ صفق وأ قودنص ،لثم درطلا عونو ةروتافلا مقرو نحشلا ةكرشو

34 .داعبألاو دورطلا تامالعو )مارجوليكلاب( يRامجإلا نزولاو يXاصلا يRامجإلاو تاوبعلا ةيمكو فصولاو
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ايلاÆfسأ ةموكح 33
 تيارف ھيك ھيك 34

 جذومن -ةئبعT ةمئاق :9 لZشلا
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 35 أشyملا ةدا6ش 8.2.5

قفو )CoO( أشنملا ةداهش
ً

دصت ةقيثو نع ةرابع ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل ا
ّ
 اهجاتنإو اƒëلع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ ى1ع قِ

Kعم دلب يX لماكلاب اه©Kهجتو اêëجلاعمو اهعينصتو
ُّ

  .ن

 

 36 ةقباطملا ةدا6ش 8.2.6

 دلبل ةيلودلا وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا Kfياعملاو ةلصلا تاذ ةينفلا حئاوللا عم قفاوتت ةردصملا عئاضبلا نأ )CoC( ةقباطملا ةداهش رهظت

 .ةدروتسملا عئاضبلا صيلختل ةقباطملا ةداهش ةصتخ'ا تاطلسلا بلطتو .داKfتسالا

 

 جذومن - ةقباطملا ةدا6ش :11 لZشلا

  37راحبلا st حاورألا ةمالسل ةيلودلا ةيقافتالا ةدا6ش 8.2.7

دصت
ُ

 قفاوت ةداهشلا نمضتو .ةيلودلا تالحرلا نفسل ةمالسلا بناوج نامض دعب راحبلا يX حاورألا ةمالسل ةيلودلا ةيقافتالا ةداهش ر

 عم عئاضبلا لقنو تالاصتالاو ةحالملاو ةايحلل ةذقنملا ةزهجألاو قئارحلا نم ةمالسلاو ةيئابرهكلا تابيكÆfلاو تالآلاو رارقتسالاو ءانبلا

  .راحبلا يX حاورألا ةمالسل ةيلودلا ةيقافتالا

 
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 35
 كيتÆfنا 36
 ساتيKfف كسرون تيد 37

 جذومن -أشyملا ةدا6ش :10 لZشلا
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 جذومن - راحبلا st حاورألا ةمالسل ةيلودلا ةيقافتالا ةدا6ش :12 لZشلا

 38داPÄتسالا صيخرت/حJرصت 8.2.8

م نذإ ىRإ نودروتسملا جاتحي ،ةباقرلل ةعضاخلا علسلا داKfتسال ةبسنلاب
ُ

 .ةينعملا ةيموكحلا تائيهلا نم حيرصت وأ قبس

 

 جذومن - داPÄتسالا حJرصت :13 لZشلا

 ةيتابنلا ة#ôلا/ة#ôلا ةدا6ش 8.2.9

 ةداهش ردصت .ةرطيسلا تحت ةيلودلا ةراجتلا ى1ع ظافحلاو ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامح يX ةيحصلا ةداهشلا نم ضرغلا لثمتي

39 .ةدروتسملا ةلودلاب تاتابنلا ةيامح ةمظنم ىRإ ةردصملا ةلودلاب تاتابنلا ةيامح ةمظنم نع ةيتابنلا ةحصلا
  

 
 ةيكيرمألا دودحلا ةيامحو كرامجلا ةئيه 38
 ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةلاكولا 39
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 جذومن - ةيتابنلا ة#ôلا ةدا6ش :14 لZشلا

 داPÄتسالا st ةطرخنملا ةيس,ئرلا ةيموك#<ا تائي6لا 9

  داPÄتسالا ةيلمع st ةطرخنملا ةيس,ئرلا ةيموك#<ا تائي6لل زجوم لودج 9.1

 يX اهراودأ بناج ىRإ تائيهلا وأ تانايكلا هذهل صخلم ةمثو .ادنليزوين يX داKfتسالا ةيلمع يX ةطرخنملا ةيموكحلا تانايكلا نم ددع كانه

 هاندأ دراولا لودجلا يX ةينوÆfكلإلا اهعقاومو داKfتسالا ةيلمع

 ةيس,ئرلا ةيموك#<ا تائي6لا :12 لود?<ا

 ينوÆfكلإلا عقوملا رودلا ةيسيئرلا ةيموكحلا تائيهلا

 ةراجتلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

 ادنليزوينب

 تادهاعملاو ةراجتلا ليهست نع ةلوؤسم •

 ةراجتلاب ةقلعتملا ةطشنألا ةبقارمو
https://www.mfat.govt.nz/en/  

 ادنليزوينب كرامجلا ةحلصم
 ليومتو ريوطتو طيطخت نع ةلوؤسم •

 دالبلا يX ئناوملا ةنايصو ليغشتو
https://www.customs.govt.nz/  

 يندملا ناKfطلا ةئيه

 ادنليزوينب

 ليومتو ريوطتو طيطخت نع ةلوؤسم •

 دالبلا يX تاراطملا ةنايصو ليغشتو
https://www.caa.govt.nz/  

 ةيرحبلا ةايحلا ةمالس ةئيه

 ادنليزوينب

 تاءارجإلاو Kfياعملا Kfفوت نع لوؤسم •

 ئناوملل ةيراجتلا تايلمعلل ةمزاللا ةلادألاو
https://www.maritimenz.govt.nz/  

 ادنليزوينب يRودلا دامتعالا ةئيه

 قيدصتلا تائيه دامتعا نع ةلوؤسم •

 صحفلا تاf¢تخمو شيتفتلا تائيهو

 .ةرياعملاو

http://www.ianz.govt.nz/  

 ادنليزوينب يطايتحالا كنب
 تايلمع ةبقارمو ذيفنت نع ةلوؤسم •

 Ùîنجألا فرصلا
https://www.rbnz.govt.nz/  
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  ةكلمملا لبق نم ةفد¥∆سم ةددحم تاعانص داPÄتسا st ةطرخنملا ةيس,ئرلا ةيموك#<ا تائي6لا 9.2

  ةيدوعسلا ةي®رعلا

 ةمثو .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون بسح ،ادنليزوين يX داKfتسالا ةيلمع يX ةطرخنملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تانايكلا نم ددع كانه

 اهرودو ،تائيهلاو تانايكلا كلت اهمدخت ìîلا تاجتنملا /ةعانصلا عاونأ لثم ،تامولعم بناج ىRإ ةيسيئر تائيه وأ تانايك لمشت ةمئاق

Xتسالا ةيلمع يKfكلإلا عقوملاو داÆfم لكب صاخلا ينو∫ëا، Xاتلا لودجلا يRي: 

 ةددحم تاعانصل ةيس,ئرلا ةيموك#<ا تائي6لا :13 لود?<ا

 ينوÆfكلإلا عقوملا رودلا / ةفيظولا عاطقلا / جتنملا ةيموكحلا ةئيهلا

 تاجتنملا عيمج ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه
 قيسنتو قيبطتو ريوطت نع لوؤسم •

 ةلودلا يKf Xياعملا عضو ةطشنأ

https://www.standards.govt.nz/  

 ةمالسو ءاودلاو ةيودألا ةئيه

 ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألا

 )فيسديم(

 ةيئاودلا تاجتنملا

 تاجتنملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 تاجتنملا ليجستو ةيبطلا

 ةديدجلا

http://www.medsafe.govt.nz/  

 ةيئاذغلا تاجتنملا ةيلوألا تاعانصلا ةرازو
 تاجتنملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 ةيئاذغلا
https://www.mpi.govt.nz/  

 ةيئاذغلا تاجتنملا ةئيبلا ةيامح ةلاكو
 تاجتنملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 ليمجتلا تارضحتسمو ةرطخلا

http://www.epa.govt.nz/Pages/d

efault.aspx  

10 Øياعملا تائيPÄ زوين – ا6قبطت ≥±لا دامتعالا تاءارج»و ةيس,ئرلاJادنل 

10.1 Øياعملا ائيPÄ قفو
ً

 ةعانصلل ا

Kعتي
َّ

'ا ةعستلا تاعانصلا يX نKيدوعسلا نيردصملا ى1ع ن
ُ

 تاجتنملل تاداهش جارختسا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه نم ةددح

 يRاتلا 14 لودجلا يX ةنيبملا Kfياعملا تائيه نم ادنليزوين ىRإ ةردصملا

قفو PÄياعملا تائيØ :14 لود?<ا
ً

 ةعانصلل ا

 مقر

 لسلسم
 ينوÆfكلإلا عقوملا طبار Kf 1 2 3 4 5 6 7 8 9ياعملا ةئيه مسا

 /ü ü  ü ü ü   ü http://www.ianz.govt.nz  ادنليزوينب يRودلا دامتعالا ةئيه 1

2 
 يX ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ةئيه

 ادنليزوين
       ü  

http://www.medsafe.gov

 t.nz/ 

 /ü        https://www.mpi.govt.nz   ةيلوألا تاعانصلا ةرازو 3

 :ةظحالم

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

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا -8 ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينوÆfكلإلاو ةليقثلا
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10.2 Øودلا دامتعالا ةئيSt بyزويJادنل )IANZ(40  

 ةئيه دمتعتو .ادنليزوين يX ةينطولا دامتعالا ةئيه ي¥و دامتعالا سلجم نم ءزجك 1972 ماع يX ادنليزوينب يRودلا دامتعالا ةئيه تسسأت

 Kfياعملا ةئيهل اقفو ةدروتسملا تاجتنملا ةقباطم نمضتو جتنملا صحفت ìîلا شيتفتلا تائيهو تاf¢تخ'ا ادنليزوينب يRودلا دامتعالا

 تاجتنملل ةداهش رفوتو رابتخالاو شيتفتلاب موقت ي¥و .ةدروتسملا تاجتنملل ةدوجلا Kfياعم ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه رفوت .)NZS( ادنليزوينب

 دامتعالا ةئيë¬ لاصتالا نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،اهليصافتو ةدمتعملا صحفلا تاf¢تخمب ةمئاق لوح تامولعملا نم ديزمل .ةدروتسملا

 :يRاتلا طبارلا نم ادنليزوينب يRودلا

 http://www.ianz.govt.nz/contact/ 

 Õ≤4142يظنتلا لاثتمالا ةمالع *(ع لوص#<ا ةيلمع 10.2.1

عبت ةدروتسملا تاجتنملل ةقباطملا مييقت ةيلمع فلتختس
ً

 ةيلمع حيضوت مت ،كلذ ى1ع لاثمكو .ةددح'ا جتنملا تابلطتمو تاجتنملا عونل ا

 :هاندأ 15 لكشلا يX ةيئابرهكلا تاجتنملل )î )RCMميظنتلا لاثتمالا ةمالع ى1ع لوصحلا

  :*Sوألا ةلحرملا

Kعُي .1
ّ
ملا نِ

ُ
دص

ّ
دروم يدوعسلا رِ

ً
 ةيئابرهكلا تادعملا ةمالس ماظن عم تاجتنملا ليجستو ةقباطملا ةيلمع لامكتسال ادنليزوين يX ا

)EESS(. 

  ةروكذملا( îميظنتلا لاثتمالا ةمالع ھيلع قبطتس يذلا جتنملاب ةقلعتملا قئاثولا عيمج دادعإب نويدوعسلا نوردصملا موقيو .2

X10.2.2 مسقلا ي( 

 

  :ةيناثلا ةلحرملا

روملا لصحي .1
ّ
 .دامتعالا ةيلمع لامكتسال ةلصلا تاذ قئاثولا عيمج ى1ع دِ

روملا ى1ع بجيو .2
ّ
  .ةدمتعملا دامتعالا ةئيه عم ةمدخ ةيقافتا عيقوت دِ

روملا لمكيو .3
ّ
 .ةدمتعملا دامتعالا ةئيه ىRإ قئاثولا عم بلطلا جذومن مدقيو بلطلا جذومن دِ

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

 ديكأتل رابتخالا f¢تخم لبق نم ريرقتلا مييقت متيسف ،رابتخالا ريرقت ميدقت مت اذإ .ةمدقملا قئاثولا مييقت دامتعالا ةئيه تاطلس ىRوتت

  .ادنليزوينب تاجتنملا Kfياعم عم جتنملا لاثتما

 
40
 ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه 

 تاينوÆfكلإلاو ءابرهكلا fi∑îدنهم دهعم ،تاجتنملا ةمالسل ةيسدنهلا ةيعمجلا 41
 يX وي يت 42
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  :ةع∏ارلا ةلحرملا 

يع عمجتو ي1عف لكشب ةدروتسملا عئاضبلا صحفب دامتعالا ةئيه نم تاطلسلا موقت
ّ
 رابتخا يرجي .)رمألا مزل اذإ( يf¢تخ'ا صحفلل تانِ

يعلا
ّ
 .اهليلحتو رابتخالا ريراقت عيمجت متي .دامتعالا تائيه يX اهعمج مت ìîلا ةنِ

 

  :ةسماÉ<ا ةلحرملا

Xإ ةقفاوملا ةداهش ردصت ،مييقتلا حاجن ةلاح يRروملا ى
ّ
ي .دِ

ُ
جس

ّ
روملا لِ

ّ
 درجمبو .)EESS( ةيئابرهكلا تادعملا ةمالس ماظن ىدل جتنملا دِ

 تاونس سمخ ةدمل ةحلاص ةداهشلا نوكت .جتنملاب îميظنتلا ما©Æلالا ةمالع قاحلإ متي ،ھليجست

 

 ة®ولطملا ةيس,ئرلا قئاثولا 10.2.2

 :ي1ي اميف îميظنتلا لاثتمالا ةمالع ى1ع لوصحلل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

  تانايبلا ىXوتسم بلط جذومن •

 )نكمأ نإ( رابتخالا ريراقت •

  ةعقوملا ةمدخلا ةيقافتا •

 ≥Õيظنتلا لاثتمالا ةمالع *(ع لوص#<ا ةيلمع :15 لZشلا

 ≥Õيظنتلا لاثتمالا ةمالع *(ع لوص#Ωل ةيحيضوت ةيلمع

 بلطلا ميدقت

 

 ع√اضبلا صحف

 

 

1 2 3 

4 

 جتنملا لي?Tæ متي

 

 

5 

œ
ُ

Pع
َّ

ملا ن
ُ

دص
ّ
دروم يدوعسلا رِ

ً
 st ا

 ادنلJزوين

 

 بلطلا مييقت
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 ةمدختسملا تانوكملل ةداهش •

 ةي©Kلجنإلا ةغللاب فينصتلا تاقاطبو تاميلعتلا ليلد •

 

 راظتنالا تقو 10.2.3

  .ادنليزوين يî Xميظنتلا لاثتمالا ةمالع ى1ع لوصحلل مايأ 10-7 رمألا بلطتي دق

 

10.3 Øودألا ةئيJةيبطلا ةز6جألا ةمالسو ءاودلاو ة st زوينJفيسديم( ادنل( 

 ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ةئيه مظنتو .ةيبطلا تاجتنملا ميظنتل ةينطولا ةئيهلا ي¥ )فيسديم( ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ةئيه

Xقاقعلا تاجتنم ادنليزوين يKf Xلع صوصنملا ماكحألا بجومب ادنليزوين يƒëا X1984 ماعل ةيودألا حئاولو 1981 ماعل ةيودألا نوناق ي. 

 .ةحصلا ةرازو فارشإ تحت لمعتو ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ةئيه تسسأت

  43ةJودألا لي?Tæ ةيلمع 10.3.1

Xت ،ادنليزوين ي
ُ

جس
َّ

 Ùîطلا جتنملا ليجست ةيلمع Kfفوت مت .1981 ماعل ةيودألا نوناق يX اƒëلع صوصنملا ةحئاللا بجومب ةيبطلا تاجتنملا ل

 :هاندأ  لكشلا يX يÌيضوتلا

 

  :*Sوألا ةلحرملا

 نكمي .ةيريرسلا عقاوملا دحأ نم ھليجست بجي يذلا جتنملل ةيريرسلا براجتلا موسر عفديو بلطلا جذومن بلطلا بحاص مدقي

 :هاندأ دراولا طبارلا نم ةيريرسلا براجتلل عقاوملاب ةمئاق ى1ع لوصحلا نKيدوعسلا نيردصملل

 http://www.medsafe.govt.nz/regulatory/CSSites.htm 

 نكمي ،ةيلمعلا لوح تامولعملا نم ديزمل .تاجتنملا ةيلاعفو ةمالس نامضل Ùîطلا جتنملا ى1ع يويحلا ؤفاكتلا تاسارد ءارجإ متي

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردصملل

 http://www.medsafe.govt.nz/regulatory/Guideline/GRTPNZ/Part11.pdf 

 

  :ةيناثلا ةلحرملا

دقی .ةيبطلا تاجتنملا ليجستل ديدجلا ءاودلا بلط بلطلا مدقم يXوتسي
ّ
 ةيودألا ةئيه ىRإ يئاودلا لیجستلا جذومن بلطلا بحاص مِ

م موقي .10.3.2 مسقلا يX ةروکذملا ةمزاللا قئاثولا عیمج عم ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألاو
ُ

 نم ةخسنو موسرلا عفدب بلطلا مدق

  .قئاثولاب ةقفرم لاصيإلا

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

ملا بلطلا ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ةئيه لبقت
ُ

Kعتو قئاثولا عم مدق
ّ
م نِ

ُ
يق
ّ
مِ

ً
ملا بلطلا جذومن مييقتب ميقملا موقي .ا

ُ
 مدق

ملا رطخي ،ءاضتقالا دنعو .تانايبلا لامتكا نم دكأتلل قئاثولاو
ُ

يق
ّ
ملا موقي .ةلص f≈كأ تانايب ميدقتب بلطلا مدقم مِ

ُ
يق
ّ
 ريراقتلا عيمجتب مِ

  .)كام( ةيودألا مييقتل ةيراشتسالا ةنجللا ىRإ ھميدقت متي يذلا مييقتلا ريرقت يX تانايبلاو

 
 ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ةئيه 43
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  :ةع∏ارلا ةلحرملا

 ريزولا بودنم ررقي .ريزولا بودنم ىRإ جتنملا ليجست حنمب ةيودألا مييقتل ةيراشتسالا ةنجللا î∑̂وت ،ةيفاك ةمدقملا تامولعملا تناك اذإ

  .جتنملا لجسيو

 ة®ولطملا ةيس,ئرلا قئاثولا 10.3.2

 :ي1ي اميف ءاودلا دامتعا ةيلمعل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

م بلط جذومن •
ُ

 هاندأ حضوملا طبارلا لالخ نم أبعملا بلطلا جذومن ى1ع لوصحلا نكميو -أبع

 http://www.medsafe.govt.nz/regulatory/forms.asp 

 جتنملا ليصافت •

 )يويحلا ؤفاكتلا تاسارد( ةيريرسلا تانايبلا •

 بلطلا مدقم تانايب •

 عفدلا تابثإ •

 ةيبطلا تاجتنملا لي?ªæل ةيحيضوت ةيلمع :16 لZشلا

 ةيبطلا تاجتنملا لي?ªæل ةيحيضوت ةيلمع

 عيyصتلا ةلحرم =

 موسرو بلطلا جذومن ميدقت

 ةJرJرسلا براجتلل بلطلا

 

 موسرو بلطلا جذومن ميدقت

 تاجتنملا لي?ªæل بلطلا

 ةيبطلا

 

 قئاثولا مييقت

 

 جتنملا لي?Tæ متي

 

 

1 2 3 

4 

$ $ 
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 جتنملا بيكرت •

 جتنملا ةقاطب •

 جتنملا تامولعم •

 راظتنالا تقو 10.3.3

موي 200 ىRإ لصي ام رمألا بلطتي دق
ً

يميوقت ا
ً

  .ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ةئيه لبق نم ديدجلا ةيودألا بلط لامكتسال ا

 

 ةلومشملا فيلاZتلا 10.3.4

 ءاودلا لي?Tæ ةيلمع فيلاZت :15 لود?<ا

 مقرلا

 لسلسملا

  ةفلكتلا  تايوتح'ا

 *)يدوعس لایر(

 31,640 ديدج ءاود عيزوت بلط 1

 .يئاودلا جتنملا عون بسحب فلتخت*

 

ملا يئاودلا جتنملا عون ى1ع ةقفاوملا ةيلمع فيلاكت دمتعتس •
ُ

 نيردصملل نكمي ìîلا فيلاكتلاب ةلماك ةمئاق ى1ع لوصحلل .لجس

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا

 http://www.medsafe.govt.nz/regulatory/fees.asp 
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 44ءانيملا st ةدروتسملا ةيذغألل يµرم?<ا صيلختلا ةيلمع 10.4

 تاجتنملا داKfتسا لبق .2014 ماعل ةيذغألا نوناق يX اƒëلع صوصنملا ماكحألل اقفو ادنليزوين ىRإ ةيئاذغلا تاجتنملا داKfتسا نكمي

 ةيلمع حيضوت مت .رامثتسالاو ةعانصلا ةرازوو ةيدنليزوينلا كرامجلا نم ةبولطملا حيراصتلا ى1ع لوصحلا دروتسملا ى1ع بجي ،ةيئاذغلا

 :هاندأ  لكشلا يX ادنليزوين يX ءانيملا يX ةيئاذغلا تاجتنملا صيلخت

 

 

  :*Sوألا ةلحرملا

 عفدو ليجستلا ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزمل .ةيئاذغلا تاجتنملا داKfتسال ةيلوألا تاعانصلا ةرازو ىدل دروتسملا ليجست متي .1

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردصملل نكمي ،اهKfغو موسرلا

 register-to-how-https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/26278 

 لصحيو .ةيلوألا تاعانصلا ةرازوو ةيدنليزوينلا كرامجلا ةرئاد نم ةيئاذغلا تاجتنملا داKfتسال حيراصت ى1ع دروتسملا لصحي .2

ملا نم داKfتسالا نايب لامكتسال ةبولطملا ةلصلا تاذ قئاثولا عيمج ى1ع دروتسملا
ُ

دص
ّ
 .يدوعسلا رِ

 

 
 ةيلوألا تاعانصلا ةرازو 44

 ةدروتسملا ةيذغألا صيلخت ةيلمع :17 لZشلا

 ءانيملا st ةدروتسملا ةيذغألا صيلخت ةيلمعل t¡يضوت لZش

 عيyصتلا ةلحرم =

 ققحتلا *Sإ دروتسملا جاتحي

 ةيساسألا تابلطتملا نم

 ا¥’لع لوص#<او

 

 جذومن ميدقتب دروتسملا موقي

 يµرم?<ا نايبلا قئاثوو

 

 قئاثولا تاطلسلا صحفت

 ع√اضبلاو

 

 كرام?<ا نم ع√اضبلا صيلخت

 

1 2 3 

4 

$ 

ü 
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  :ةيناثلا ةلحرملا

 .ةينوÆfكلإلا تانايبلا ةهجاو لالخ نم يكرمجلا صيلختلل كرامجلل ةمزاللا قئاثولا عيمج مدقيو يكرمجلا نايبلا دروتسملا لمكتسي

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

ت
ُ

 كرامجلا ةرئاد نم تاطلسلا لبق نم ةمدقملا قئاثولا مييقت متيو .صحفلل لوخدلا ءانيم يX ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا زجتح

يلعف ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا صحفب ةيلوألا تاعانصلا ةرازو نم تاطلسلا موقتسو .ةيلوألا تاعانصلا ةرازوو ةيدنليزوينلا
ً

 ا

يع ى1ع لوصحلاو
ّ
ملا تاf¢تخ'ا جمانf¢ل ةعبات تاf¢تخم ىRإ تانيعلا لسرتو .ليلحتلا نم ديزم ءارجإل تانِ

ُ
 ةيريرسلا براجتلا ءارجإل اë¬ فÆfع

 نيردصملل نكمي .f¢تخ'ا ىRإ ةيئاذغلا تاجتنملا صحف ةفلكت دروتسملا عفدي .ادنليزوينب Kfياعملا ةئيهل اقفو جتنملا ةقباطم نامضل

 :هاندأ دراولا طبارلا نم تاf¢تخ'اب ةمئاق ى1ع لوصحلا نKيدوعسلا

-products-laboratories/index.htm?setup_file=animal-lists/rlp-http://www.foodsafety.govt.nz/registers

 &submit_search=Searchlab.setup.cgi&rows_to_return=20000 

 

  :ةع∏ارلا ةلحرملا

 نمضت ةيذغألا ةمالسب يكرمج صيلخت ةداهش ردصت ذئنيحف ،ي÷ارزلا رجحلاو ةحصلاو ةحصلا حئاول عم قفاوتت علسلا تناك اذإ

 .كرامجلا نم عئاضبلا صيلخت متيو دروتسملل يمدآلا كالêëسالل جتنملا ةيحالص

 

 ة®ولطملا ةيس,ئرلا قئاثولا 10.4.1

 :ي1ي اميف ةيئاذغلا تاجتنملا داKfتسا ةيلمعل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

  ةيلوألا ةروتافلا •

 .اهKfغو ةئبعتلا ةمئاقو ,نحشلا ةصيلوب لقنلا قئاثو •

 أشنملا ةداهش •

ءانب ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا تاداهش لثم ةصاخ حيراصت/تاداهش/داKfتسالا حيرصت •
ً

 ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا عون ى1ع 

ملا ةكرشلا تانالعإو ىرخأ ةيمسر تاداهش •
ُ

نص
ّ
 )تدجو نإ( ةعِ

 ادنلJزوين – ةيفJرعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعتلا حئاول 11

 ةماعلا تاعانصلا 11.1

ظنملا ة6?<ا 11.1.1
ّ
 ةعانصلل ةمِ

 ةمدقملا تامدخلاو تاجتنملا ةمالس ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه ززعت .ادنليزوين يX تاجتنملا ميظنت Kfياعم رشنتو ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه عضت

Xيدوعسلا نيردصملل نكمي .ادنليزوين يKاتلا طبارلا ةرايز نRي:  

 https://www.standards.govt.nz/ 

 



 

 

40 

 حئاوللاو نPناوقلا 11.1.2

ملا ناكمإب .1988 ماعل Kfياعملا ةئيه نوناق يX اƒëلع صوصنملا ةمظنألاو نKناوقلا بجومب ادنليزوينب Kfياعملا ةئيه تسسأت
ُ

 نيردص

  :حئاوللاو نKناوقلا نع تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طباورلا ةرايز نKيدوعسلا

 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1988/0005/latest/whole.html#DLM128143 

 ةيذغألا ةعانص  11.2

 حئاوللاو نPناوقلاو ةعانصلل ةمظنملا ة6?<ا  11.2.1

 نيردصملل نكمي ،ةيذغألل ةمظنملا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزمل .ادنليزوين يX ةيذغألا ةعانص ميظنت ةيلوألا تاعانصلا ةرازو ىRوتت

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نKيدوعسلا

 https://www.mpi.govt.nz 

 

ملا ناكمإب .2014 ماعل ةيذغألا نوناق يX اƒëلع صوصنملا ماكحألل اقفو ةيئاذغلا تاجتنملا داKfتسا ةيلمع ميظنت متي
ُ

 نKيدوعسلا نيردص

  :حئاوللاو نKناوقلا نع تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طباورلا ةرايز

 2014/requirements/-act-safety/food-https://www.mpi.govt.nz/food 
 

 45تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.2

قبسم ةأبعملا ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم درت
ً

 عضو تابلطتم درت .2014 ماعل 30 مقر يرادإلا رمألا يX ا

  :هاندأ 16 لودجلا يX ةيئاذغلا تاجتنملل تاقصلملا

 ةيفJرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :16 لود?<ا

 مقر

 لسلسم
 ةئفلا

 ةغللا تابلطتم  تايوتح'ا

1 
 -  ءاذغلا فصو وأ مسا

 عيمج ميدقت بجي

 ةغللاب تامولعملا

  ةي©Kلجنإلا

 وأ ادنليزوين يX ي1عفلا ناونعلاو مسالا 2

 ايلاÆfسأ

- 

دختسُي ,ةياغل حلاص خيراتلا ةمالع 3
َ

 وأ لبق م

م / يX أبعي
ُ

 حلاصل أبع

 - مادختسالا تاميلعت 4

 ةيساسحلا نايب 5
 ينادوسلا لوفلاب راطخإلا بجي

 كلذ ىRإ امو ،ضيبلاو

 يراشتسا نايب 6
 تافاضإلاب راطخإلا بجي

 عم ةيئاذغلا

 
 ةيلوألا تاعانصلا ةرازو 45
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يلملا Kfثأت
ّ
 خلإ ةفورعملا تانِ

 ريذحتلا نايب 7

رلل ةمعطألاب راطخإلا بجي
ُ

ض
ّ

 ع

 ةطشنألاب ةصاخلا ةيذغألاو

 ةيضايرلا

 بيكÆfلل يRزانت بيتÆfب تانوكملا ةمئاق 8

 سايقلا ةدحوب ةيذغألا ةيمك 9

 ةيذغتلا تامولعم 10

 لكل ةيمكلا ميدقت بجي

 100 لكل ةيمكلاو ،ةصح

 كلذ ىRإ امو ،مارغ

 - ىرخأ تابلطتم 11

 

 46ةيئاودلا ةعانصلا 11.3

ظنملا ة6?<ا 11.3.1
ّ
 ةعانصلل ةمِ

  .ادنليزوين يX ةيودألا ةعانص ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألا ةمالسو ءاودلاو ةيودألا ةئيه مظنت

ملا ناكمإب
ُ

 :ةيميظنتلا ةهجلا نع تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردص

 http://www.medsafe.govt.nz/index.asp 

 حئاوللاو نPناوقلا 11.3.2

 .ادنليزوين يX ةيبطلا تاجتنملل فيلغتلاو ةئبعتلاو ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم نع تامولعم "1984 ةيودألا حئاول" رفوت

ملا ناكمإب
ُ

 :حئاوللاو نKناوقلا نع تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردص

 http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/1984/0143/latest/DLM95668.html 

 

 :يRاتلا لودجلا يX ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم درت

 ةيفJرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :17 لود?<ا

 مقرلا

 لسلسملا
 ةغللا تابلطتم ةبولطملا تامولعملا ةئفلا

  ءاودلل يراجتلا مسالا 1

 ميدقت بجي

 تامولعملا عيمج

 ةغللاب

  ةي©Kلجنإلا

عف نوكم لك مسا 2
َّ

 ةيمكلا ليصافتلا ركذ بجي لا

 ءاودلا فصو 3
 ةيقيقحلا ةعيبطلا وأ ،ةعرجلا لكش ركذ بجي

 ءاودلل

 تايوتح'ا نم ددع وأ مجحلا وأ يXاصلا نزولاب  ةيواحلا تايوتحم 4

 كلذ ىRإ امو "طقف يÿراخلا مادختسالل" ركذ بجي ريذحتلا تانايب 5

  ضرغلا نايب 6

 
 ادنليزوين يX ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ةئيه 46
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  طوللا مقر وأ ةليغشتلا مقر 7

دختسُي" وأ "ةياغل حلاص" تارابع مادختسا بجي ةيحالصلا ءاêëنا خيرات 8
َ

 "لبق م

9 
 ةكرشلا ناونعو مسا

ملا
ُ

نص
ّ
 ةعِ

- 

 47ليمجتلا تارضحتسم ةعانص 11.4

ظنملا ة6?<ا 11.4.1
ّ
 ةعانصلل ةمِ

ت
ُ

  .ادنليزوين يX ليمجتلا تارضحتسم ةعانصل ةمظنملا ةينطولا ةهجلا ةئيبلا ةيامح ةلاكو دع

ملا ناكمإب
ُ

 :ةيميظنتلا ةهجلا نع تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردص

 http://www.epa.govt.nz/Pages/default.aspx 

 حئاوللاو نPناوقلا 11.4.2

 1996 ماعل ةديدجلا ةيحلا تانئاكلاو ةرطخلا داوملا نوناق بجومب ليمجتلا تارضحتسم تاجتنم ةعومجمب î…عملا 2006 رايعم رفوي

 .ادنليزوين يX ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل فيلغتلاو ةئبعتلاو ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعم

ملا ناكمإب
ُ

 :حئاوللاو نKناوقلا نع تامولعملا نم ديزم ى1ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نKيدوعسلا نيردص

http://www.epa.govt.nz/Publications/Cosmetic%20Products%20Group%20Standard.pdf  

 

 :يRاتلا لودجلا يX ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم درت

 ليمجتلا تارضحتسم *(ع ةيفJرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :18 لود?<ا

 مقر

 لسلسم
 ةئفلا

 تامولعملا

  نأش∏ ة®ولطملا

  جتنملا مسا 1

 

 

 عيمج ميدقت بجي

 ةغللاب تامولعملا

  ةي©Kلجنإلا

 علسلا يX ةلاعفلا تانوكملا عيمج ءامسأ 2

 علسلا يX تانوكملا عيمج ةبسن وأ ةيمك 3

  لماكلاب دروتسملا ناونعو مسا 4

 مادختسالا تاميلعت 5

ملا ةكرشلا ليصافتو مسا 6
ُ

نص
ّ
 طوللا مقرو ةعِ

  )تدجو نإ( تاريذحتلاو ةيبناجلا راثآلا 7

  ةيحالصلا ءاêëناو جاتنإلا خيرات 8
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 عجارملا 12

 مقر

 لسلسم

 î∑˜اوحلا

1 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/new-zealand  

2 https://www.commisceo-global.com/country-guides/new-zealand-guide  

3 
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/middle-east/saudi-arabia/new-zealand-

embassy/visas/  

4 https://www.export.gov/article?id=New-Zealand-Methods-of-Payment  

5 https://www.courtsofnz.govt.nz/  

6 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/new-zealand#enforcing-contracts  

7 
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but-not-

in-force/  

8 
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview/~/media/D6C8E98EE67B472FA02B06BD2209D

C99.ashx  

9 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s316_e.pdf * 

10 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1978/0081/10.0/whole.html#DLM2984201  

11 https://mpi.govt.nz/law-and-policy/legal-overviews/updated-fees-and-charges/  

12 
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/trade-tariffs/trade-remedies/dumping-of-imported-

goods/dumping-investigation-guide  

13 
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/trade-tariffs/trade-remedies/subsidisation-of-

imported-goods/subsidy-investigation-guide  

14 
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/trade-tariffs/trade-remedies/temporary-safeguards-

guide  

15 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s316_e.pdf * 

16 
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/trade-tariffs/trade-remedies/dumping-of-imported-

goods/dumping-investigation-guide  

17 
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/trade-tariffs/trade-remedies/subsidisation-of-

imported-goods/subsidy-investigation-guide  

18 http://www.transport.govt.nz/sea/containerproductivitynzports/  

19 http://www.poal.co.nz/20140902_freightrail  

20 http://www.lpc.co.nz/new-inland-port-at-rolleston-supports-canterburys-growth/  

21 https://www.linescape.com/  

22 http://worldfreightrates.com/  

23 http://worldfreightrates.com/  

24 http://worldfreightrates.com/  

25 http://www.stuff.co.nz/business/73094729/creating-special-economic-zones-could-see-regions-



 

 

44 

prosper-experts-say  

26 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0027/latest/whole.html#DLM378150  

27 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0027/latest/whole.html#DLM378150  

28 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0027/latest/whole.html#DLM378150  

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

30 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/new-zealand#trading-across-borders  

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

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

33 
https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclarationsw

eb.pdf *  

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

35 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-

of-origin-/  

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

37 https://www.dnvgl.com/services/solas-survey-and-certification-service-4357  

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

39 
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262  

40 https://www.standards.govt.nz/faqs/certification/  
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