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 .يQودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت ي2 ملاعلا لود نCب نم لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس ي2 34 زكرملا لاغت()لا تلتحا

  .هاندأ 1 لودجلا ي2 ةصخلم ةيساسأ (Cياعم ةدع ىQإ فينصتلا اذه دنتسيو

 لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس تافينصت :1 لودجلا

 مقر

 لسلسم
 تاعوضوملا

 ةطشنأ ةسرامم ةلوهس ةبترم

 2018 ةنسل لامعألا

 57 يراجتلا طاشنلا ءدب 1

 60 ءانبلا صيخارت جارختسا 2

 32 ءابرهكلا ىrع لوصحلا 3

 36 ةيكلملا ليجست 4

 112 نامتئالا ىrع لوصحلا 5

 64 ةيلقألا نيرمثتسملا ةيامح 6

 39 بئارضلا عفد 7

 1 دودحلا ()ع ةراجتلا 8

 35 دوقعلا ذافنإ 9

 16 راسعإلا تالاح ةيوست 10

 

  2 ,"+!א $()' .1.2

دصُملل تايدحتلا نم ديدعلا تاكرشلاو سانلا نCب ةيفاقثلا تافالتخالا ضرفت دق
ّ

 ي2 دودحلا ()ع لامعألا ةسرامم دنع نCيدوعسلا نير

دصملا ىrع بجي ،لامعألا ةطشنأ ةسرامم ليهستلو ،ةيبنجأ ةلود
ّ

ضيأ مäãلع بجيو ،لاغت()لا ةفاقث مهف نCيدوعسلا نير
ً

 ةيجيتا(çسا عضو ا

  .لاغت()لاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نCب ةماهلا ةيفاقثلا تافالتخالا باعيتسال

نأ الإ ،لاغت()لا ي2 ةيمسرلا ةغللا يè ةيلاغت()لا ةغللا
ّ

دصملل نكمي ھ
ّ

 .ةيراجتلا تاهجلا مظعم عم ةيCíلجنإلا ةغللاب لصاوتلا نCيدوعسلا نير

لكتب حصنن
ّ

 .ةدقعم ةينف تاحلطصم وأ ةّيماع تاملك مادختسا نود نمو حوضوو ،ءطبب ةيCíلجنإلا م

يو .ةهاكفلا حور نم ةحفن عم بيذõãلاو حاتفنالا ئدابم ىrع لاغت()لا ي2 لمعلا ةفاقث موقت
ُ

دع
ّ

ارمأ ةبّيط تاقالع ءانب 
ً

اماه 
ً

 ةفاقثلا ي2 

ابلاغ ذإ ةيلاغت()لا
ً

rحتي .مصخ عم اهدقع نم لهسأ قيدص عم تايقافتالا دقع نوكي ام 
ّ

ةّماع نويلاغت()لا لامعألا لاجر ى
ً

 ءانثأ قدصلاب 

†كلو ،ضوافتلا
ّ

ãع اولئُس اذإ الإ تامولعملا نع حاصفإلا نوشاحتي م†ãةحارص ا
ً

 طيطختلا ّمت اذإ .مõãحلصم نم اã§جح ناك اذإ اميسال ،
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 لاغت()لا - لمعلا ةفاقث 2



 

اقبسم تاعامتجالل
ً

دصملا دعاسي اذهف ،ةبسانملا تامولعملا بناج ىQإ ماقرألاو ةينايبلا موسرلاب ةموعدملا ةمزاللا ثوحبلا ءارجإ عم 
ّ

 نير

نأ الإ .نCيلاغت()لا مã®ارظن عم ةيقافتا ىQإ لّصوتلا ىrع نCيدوعسلا
ّ

 ةصّصخم تاعامتجا ةدع دقع بلطتي دق ةيئاã†لا تارارقلا ذاختا 

دصملا ¨´™وي ،عوضوملا اذه نع تامولعملا نم ديزملل .ضوافتلل
ّ

 :هاندأ طبارلا ةرايزب نويدوعسلا نور

portugal/-in-etiquette-portugal/meeting-in-culture-europe/business-e.org/southernhttps://businesscultur 
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 امبسح ةفلتخم تاقوأو خيراوت ي2 ةفلتخ≠ا ةيراجتلا ةطشنألا لمعت ذإ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي2 اã†ع لاغت()لا ي2 لمعلا تاعاس فلتخت

دصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو  .2 لودجلا ي2 هاندأ نCبم وه
ّ

 ديدحت لبق يراجتلا مهكيرش عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

 .لمعلا ةلحر دعوم

 لاغت()لا - لمعلا تاعاس :2 لودجلا

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 ةعم89ا 67إ ن3نثإلا نم
احابص 9 ةعاسلا نم

ً
 AB 2ح 12:30 نم ءادغلا ةحاFGسا( ًءاسم AB 6ح 

Oظلا دعQر( 

احابص 9 ةعاسلا نم كونبلا حتفُت •
ً

ارصع 5:30 ¨±ح 
ً

ت .ةعمجلا ىQإ نCنثإلا نم 
ُ

 اµãاوبأ كونبلا ضعب حتفت دقو ،داحآلا ي2 قلغ

  .تبسلا مايأ ماود فصنل

 

 8אHIJ>!א G!א A+/BC(& !;DE/8!א &)@?א/"!א &0 0$<א!א 9א>;6:"!א .1.4

دصملا كلمي نأ بجي
ّ

 ىrع روثعلل ةلصلا تاذ ليصافتلا لامكإو هاندأ روكذملا طبارلا ةرايز ى∑ري .لاغت()لا ىQإ رفسلل ة(Cشأت نويدوعسلا نور

 :ةمزاللا قئاثولاو اµã ةطبترملا فيلاكتلاو ة(Cشأتلا تابلطتم

https://www.vfsglobal.com/portugal/saudiarabia/ 
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ت
ُ

دع
ّ

دصملل ىQوألا لاصتالا ةهج ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس 
ّ

 ةرافسلا حتفت .لاغت()لا ةمصاع ،ةنوبشل ي2 عقت يèو ،نCيدوعسلا نير

احابص 9 ةعاسلا نCب ةعمجلا ىQإ نCنثإلا نم اµãاوبأ
ً

ت( رهظلا دعب 4و 
ُ

دقت .)دحألاو تبسلا مايأ قلغ
ّ

 نCنطاوملل داشرإلاو ةدعاسملا ةرافسلا م

دصملا ةهجاوم لاح ي2 اµã لاصتالا نكمي امك ،لاغت()لا ي2 نCيدوعسلا
ّ

  .لكاشم يأل نCيدوعسلا نير

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Portugal/en/Pages/default.aspx 

 
 لاغت()لا - لمعلا ةفاقث 3
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Qوتت  .π´∏اسألا نوناقلل عضخت ةماع ةئيهو لاغت()لا ي2 يزكرملا كنبلا وه )لاغترب يد وكناب( لاغت()لا كنب
ّ

 ىrع ظافحلا ةمهم ةئيهلا هذه ى

اءزج لاغت()لا كنب ()تعُي .لاغت()لا ي2 عفدلا ةمظنأ طبضو يQاغت()لا يQاملا ماظنلا رارقتسا زيزعتو ،ةماعلا راعسألا رارقتسا
ً

 ورويلا ماظن نم 

ةلمع ورويلا لاغت()لا مدختست .يداحألا رارقلا ذاختا ةيلآو يداحألا فارشإلا ةيلآو ،ةيزكرملا كونبلل يبوروألا ماظنلاو
ً

 نيردصملل نكمي .اهل 

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 عوضوملا لوح تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا

https://www.bportugal.pt/en?mlid=733 

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 لاغت()لا ي2 كونبلا ةعومجم لوح تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

country/Portugal-by-https://thebanks.eu/banks 

ابلاغ .رّوطتلاو ةتمتألا نم ةيلاع ةجردب ةيلاغت()لا ةيفرصملا تامدخلاو عفدلا ةمظنأ زاتمت
ً

 مادختساب ةيبنجألا تاجتنملا دا(Cتسا متي ام 

 ،30 ىrع ةمّسقم عفدلا لهم نوكت ،نايحألا مظعم ي2 .لامعألا ةلوازم نم ىQوألا ةنسلا لالخ اميسال ،قئاثولا لباقم ةم()م دامتعا تاباطخ

اموي 90و ،60و
ً

امجح ()كألا تاسسؤملا ضرفت دقو ،
ً

 ي2 ةحاتملا عفدلا قرط نع تامولعملا نم ديزمل  .رهشأ ةتس ىQإ لصت لوطأ عفد لهم 

دصملل نكمي ،لاغت()لا
ّ

 :هاندأ طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نير

payment-of-methods-https://www.export.gov/article?id=Portugal 
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ت
ُ

±غل ةيدنا(Cملاو ةيلاغت()لا ناتغللا ()تع
َ

π تيمسرلا ءاضقلاCت .لاغت()لا ي2 ن
ُ

 :لاغت()لا لخاد ةيلاتلا مكاح≠ا ي2 ةيراجتلا تاعاí¡لا ّلح

 ميكحتلا مكاحم •

 )يراجتلا مسقلا( ةيئادتبالا ةمكح≠ا •

 فانئتسالا ةمكحم •

 ايلعلا فانئتسالا ةمكحم •

 :يQاتلا طبارلا ةرايز ى∑ري ،لاغت()لا ي2 ينوناقلا ماظنلا نع تامولعملا نم ديزمل

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

 نCبملا طبارلا ي2 لاغت()لا ي2 نCلماعلا نCماح≠او ةاماح≠ا بتاكمب ةقلعتملا تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

 :هاندأ

portugal.html-https://www.hg.org/lawyer 

 عاí¡لا ّلح قرغتسي .يQودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت بسحب دوقعلا ذافنإب قلعتي ام ي2 35 ةبترملا لاغت()لا لتحت

  .تاونس 3 ىQإ لصي ام لاغت()لاب ةمكحم ي2 يراجتلا

 
 لاغترب يد وكناب 4
 ديرت ردناتناس 5



 

2. K/א%D א5@"!א 

2.1 K/א%D א &)' א5@"!א!<HIJ8א Tא!A+/BC$6 

تس π±لا ةيكرمجلا (Cغو ةيكرمجلا موسرلا أشنملا دعاوق ددحت
ُ

قوت مل .دلبلا ىQإ ةدروتسملا ةيبنجألا عئاضبلا ىrع قَّبط
ّ

 تايقافتا يأ ةيدوعسلا ع

نأ (Cغ ،لاغت()لا عم ةيئانث
ّ

 ةياعرلاب ىQوألا لودلل أشنملا دعاوق قبطنت يQاتلابو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ي2 ناوضع نادلب ةيدوعسلاو لاغت()لا 

  .لاغت()لا ىQإ ةيدوعسلا تادراولا ىrع

 

2.1.1. K/א%D א5@"!א !;DT8 אאT!G 'א!H%אC$ 7 

نإ
ّ

 صخلم يrي ام ي2 .ةياعر (∆كألا ةلودلل ةيكرمجلا موسرلا أشنم دعاوق حئاول نم ةدمتسم لاغت()لا ىQإ ةيدوعسلا تارداصلل أشنملا دعاوق 

نصي ام جتنم أشنم دعاوقل
َّ

 :ام فرطل ةئشانلا عئاضبلا نمض ف

دصملا اهلكش ي2 ام دلب ي2 ةجتنملا وأ لماكلاب اäãلع لوصحلا متي π±لا عئاضبلا .1
َّ

 ام دلب ي2 "لماكلاب جتنم" جتنملا ()تعي .لاغت()لا ىQإ ر

 مت /لماكلاب ةجتنم ()تعت π±لا عئاضبلاو .ھنم ةدمتسم ھجاتنإ ي2 ةمدختسملا داوملا عيمج تناك اذإو دلبلا اذه هأشنم ناك اذإ

 :يè ةردصم ةلود نم لماكلاب اäãلع لوصحلا

i. ؛دلبلا نم ةدوصحم ةيعارز تاجتنم  

ii. لاو ةدولوملا تاناويحلا±π يبرت متõã؛دلبلا لخاد ا  

iii. لا تاجتنملا±π لع لوصحلا متäã؛دلبلا لخاد ةيح تاناويح نم ا  

iv. لا تاجتنملا±π لع لوصحلا متäã؛دلبلا لخاد كمسلا ديص وأ ي()لا ديصلا لالخ نم ا  

v. لا تاجتنملا±π لع لوصحلا متäãألاو راحبلا نم ا…ãحبلاو راC)؛دلبلا نم ةنيفس مادختساب دلبلا لخاد تا  

vi. ع ةجتنملا تاجتنملاr5( ةرقفلا ي2 ةنيبملا رصانعلا نم نفس ى(. 

vii. لع لوصحلا مت ةيندعم تاجتنمäãلا نم اç)ضرألا نطاب نم وأ ةب. 

viii. ؛دلبلا لخاد ةيعانص تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا  

ix. نثإ وأ دحاو نم وأ ،طقف دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلاCي امم نrي:  

x. لإ راشملا تاجتنملاäã1( نم ةيعرفلا تارقفلا ي2 ا( إQى )؛هالعأ )4 

الوحت تدهش π±لا عئاضبلا .2
ً

ا(Cبك 
ً

  :ةيلاتلا تائفلا تحت عئاضبلا هذه جردنتو ؛دلبلا ي2 

o ةفاضملا ةميقلا ةدعاق 

o يغتلاC) 2تافيرعتلا فينصت ي  

o طو أشنم نم اهرابتعاب عئاضبلا فينصتل بولطملا لوحتلا نم ىندألا دحلا ،ةصاخلا ةجلاعملا ةدعاقÃπ 

 .)CoO( أشنملا ةداهش لكش ي2 أشنملا ليلد ميدقت نكمي .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم تابثإل كرامجلل قئاثولا ميدقت بجي .3

اضيأ نكمي .4
ً

ايمسر )CoO( أشنملا ةداهش ىrع لوصحلا 
ً

دصملا لبق نم 
ّ
 ةرازو ي2 تادادمإلا ةيريدم ىQإ بلط ميدقت قيرط نع رِ

 .ى()كلا ندملا ي2 ةرازولا بتاكم وأ رامثتسالاو ةراجتلا

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  6
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  7



 

 ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،أشنملا ةداهش ىrع لوصحلا تاءارجإ نع تامولعملا نم ديزملا ةفرعمو بلطلا ىrع لوصحلل

  :بيولا حفصتم ي2 هاندأ دراولا طبارلا

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

neral%20Form).pdf    
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امامت لاغت()لا جمدنت .ورويلا ةقطنمو يبوروألا داحتالا ىQإ لاغت()لا πمتنت
ً

ةلمع ورويلا مدختستو يبوروألا داحتالا عم 
ً

 تاäãجوت عبتت امك ،اهل 

ةوسأو  .لسكورب ي2 ةيبوروألا ةيضوفملا
ً

ةحوتفم اã–ناومو لاغت()لا دودح ىقبت ،يبوروألا داحتالا نادلب عيمجب 
ً

 يراجتلا قفدتلا مامأ لماكلاب 

دصملا ¨´™وي .ىرخألا يبوروألا داحتالا لود عم ّرحلا
ّ

 ةفاك ذاختاب يبوروألا داحتالاو لاغت()لا ىQإ عئاضبلا دا(Cتسا ىدل نويدوعسلا نور

 .بسانملا تقولا ي2 ةداهشلاو رابتخالا جئاتن ىrع لوصحلاو مã—اجتنم ىrع ةقبطنملا (Cياعملا قدأ ةفرعمل ةمزاللا تارابتعالاو تاطايتحالا

 

 WDX 8 9/"!א $)כU"H!א H-/L!א 3.1.1.1

 .ةيلودلا دودحلا ()ع ةلوقنملا عئاضبلا ىrع ةضورفملا ةيكرمجلا موسرلا يè ةيساسألا ةيكرمجلا موسرلا •

اقفو ةيكرمج موسرل )ةيدوعسلا اäãف امب( يبوروألا داحتالا ي2 ءاضعألا (Cغ لودلا نم ةدروتسملا عئاضبلا عضخت •
ً

 ةدحوملا ةيمستلل 

 .2658/87 مقر يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال ي2 ةجردملا

 داحتالا ىQإ هدا(Cتسا متي نCعم جتنم ىrع قبطنت π±لا دا(Cتسالا تاءارجإ نم كلذ (Cغو موسرلا راعسأ نع تامولعملا نم ديزمل •

افورعم ناك اذإ( جتنملا زمرو دلبلا لاخدإ ى∑ري ،هاندأ روكذملا طبارلا ي2 .هاندأ دوجوملا طبارلا ةرايز ى∑ري ،يبوروألا
ً

افصو لِخدأ وأ )
ً

 

دصملا دلبلا مسا بناج ىQإ جتنملا زمر ةفرعمل عئاضبلا نع
ّ

 :ةقّبطملا موسرلا راعسأ ىrع روثعلل ر

http://madb.europa.eu/madb//euTariffs.htm# 

فدُت •
َ

 .ةيلاملا ةرازو فارشإل ةعضاخلا ةيلاغت()لا كرامجلاو بئارضلا ةحلصمل دودحلا دنع ةيكرمجلا موسرلا مظعم ع

 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 8
 ةيبوروألا ةيضوفملا 9



 

3.1.1.2 YHC<$ א!R("$ א!"ZאP$10 

ت ةماع كالõãسا ةبيرض يè ةفاضملا ةميقلا ةبيرض •
ُ

ةرشابم ضرف
ً

 نكمي .لاغت()لا ي2 ءالمعلا اهكلõãسي π±لا تامدخلاو علسلا ىrع 

 :ةيلاغت()لا كرامجلاو بئارضلا ةحلصم عقوم ىrع ةيفاضإ ليصافت ىrع روثعلا

 https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/geral/home?areaDestino=TR 

 رعسلا نيابتي ،كلذ ىrع ةوالع .ةمدخلا وأ جتنملا عون بسح لاغت()لا ي2 ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل تالدعم ةثالث ةّمث ،ةماع ةروصب •

 :)اريدام ةريزج وأ روزألا رزج ،π´”يئرلا ّ()لا( عقوملا بسح

o لاVGّ ئرلاYZ[\ للVĜايق :لاغ∏´π )23%(، طسوتم )فخم وأ )%13
ّ

 )%6( ض

o زجbايق  :اريدام ةر∏´π )22%(، طسوتم )فخم وأ )%12
ّ

 )%9( ض

o زجbايق  :روزألا ةر∏´π )18%(، طسوتم )فخم وأ )%9
ّ

 )%4( ض

فوت ،لاغت()لا ي2 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض تالدعم نع تامولعملا نم ديزمل •
ّ

 ةبيرض تالدعم لوح يQاتلا ليلدلا ةيبوروألا ةيضوفملا ر

 :يبوروألا داحتالا ي2 ءاضعألا لودلا ىrع ةقّبطملا ةفاضملا ةميقلا

how_vat_wohttps://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/

rks/rates/vat_rates_en.pdf 
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 لبق نم ةضورفملا ةرشابملا (Cغ بئارضلا نم ءزجك لاغت()لا ي2 ةنيعم تاجتنم ىrع ةرشابملا (Cغ بئارضلا قبطنت •

ت .ةيبوروألا ةيضوفملا
ُ

 اµã لاصتالا بجي π±لا ةيلاغت()لا ةينطولا ةيموكحلا ةلاكولا كرامجلاو بئارضلا ةحلصم ()تع

 طبارلا ي2 تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي  .ةرشابملا (Cغ ةيبيرضلا موسرلا نع راسفتسالل

 :هاندأ نCبملا

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/alc

part_i_alcohol_en.pdf-soholic_beverages/rates/excise_dutie 

 

3.1.1.4 2-/L 0אכP#$ אא\H12 `א 

 ةيداعلا ةميقلا نم لقأ راعسأب ءاضعألا لودلا ىQإ عئاضبلا دا(Cتسا متي امدنع قارغإلا ةحفاكم موسر يبوروألا داحتالا ضرفي •

اقفو وضعلا دلبلا ي2 يrح≠ا كالõãسالل
ً

 .2016/1036 نوناقلا بجومب اäãلع صوصنملا ماكحألل 

 ،قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف لجأ نم ةيبوروألا ةيضوفملا لبق نم قيقحتلل ةلثامم تاءارجإ لظ ي2 ةدروتسملا عئاضبلا عضخت •

دحم ةدم ةليط موسرل ةدروتسملا عئاضبلا عضختف تاءاعدإلا ةحص تتُبث اذإو
ّ

 .ةد

 
  ةيبوروألا ةيضوفملا 10
  ةيبوروألا ةيضوفملا 11
 ةيبوروألا ةيضوفملا 12



 

 .يrح≠ا قوسلا ةيامح وأ ررضلا ةلازإل يفكت ةميقب قارغإلا ةحفاكم موسر ضرفُت •

 نCبملا طبارلا ي2 يبوروألا داحتالا ي2 قارغإلا ةحفاكم موسر لوح تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي •

 :هاندأ

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

eu/antidumping/ 
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فوي π±لا ةيلاملا تامهاسملا ضيوعتل تاناعإلا ةحفاكم موسر يبوروألا داحتالا ضرفي •
ّ

نجت لجأ نم ريدصتلا دلب اهر
ّ

 يذلا ررضلا ب

اقفو( يrح≠ا عاطقلاب قحلي دق
ً

 .2016/1037 نوناقلا بجومب اäãلع صوصنملا ماكحألل 

 تاءاعدإلا ةحص تتُبث اذإو ،تاناعإلا ةحفاكم موسر ضرف لبق يبوروألا داحتالا لبق نم قيقحتلل ةدروتسملا عئاضبلا عضخت •

دحم ةدم ةليط موسرل عئاضبلا هذه عضختف
ّ

 .ةد

 .ريدصتلا دلب ي2 ةرفوتملا تاناعإلل لماكلا غلبملا لداعي امب تاناعإلا ةحفاكم موسر ضرفُت •

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةيضيوعتلا تاءارجإلا لوح تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي •

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

subsidy/ 
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 دق امم ،ةنيعم تاجتنم تادراو ةدايز نم نCلح≠ا نCجتنملاو ةيلح≠ا تاعانصلا ةيامحل ةيامحلا موسر يبوروألا داحتالا ضرفي •

اقفو ة(Cطخ رارضأ ثودح ي2 ببستي وأ ثدحُي
ً

 .260/2009 مقر سلج≠ا ةحئال ي2 ةدراولا ماكحألل 

 .موسرلا ضرف لبق يبوروألا داحتالا لبق نم قيقحتلل ةدروتسملا تاجتنملا عضخت •

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةيامحلا تاءارجإ لوح تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي •

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

uards/eu/safeg 
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 HE(e 13:!אB TאH):-אא B, TK(/BאH):-אא 4cא/0 3.1.2.1

 ةحصلا ةيامح ،ةيئيب بابسأ ،ةيراجتلا تاسايسلا :ىQإ دويقلا هذه ببس ىزعُي .ةنّيعم حئاول ىQإ عئاضبلا ضعب دا(Cتسا عضخي •

الضف نمألاو
ً

 .تاتابنلاو تاناويحلا ضارمأ راشتنا نم ةياقولا نع 

دصملل نكمي ،ةلماش ةحئال ىrع لوصحلل •
ّ

 يبوروألا عمتجملل ةلماكتملا ةیكرمجلا ةفرعتلل ينو(çكلإلا عقوملا ةرايز نCيدوعسلا نير

Cبم طبارلا(
ّ

طيس ثيح )هاندأ ن
ّ

 ي2 ةيكرمجلا π´›ارألا ىQإ ةدروتسملا ةددح≠ا تاجتنملا ىrع ةقّبطملا دعاوقلا فلتخم ىrع نوعل

اروظحم ام جتنم ناك اذإ ام ةفرعمل .يبوروألا داحتالا
ً

اعضاخ وأ 
ً

 ةفرعتلا ةعجارم ى∑ري ،يبوروألا داحتالل عبات نCعم دلب ي2 دويقلل 

اثحب يبوروألا عمتجملل ةلماكتملا ةیكرمجلا
ً

  :ةيلاتلا زومرلا نع 

PROHI: تسالا قيلعتC)دا 

RSTR: ع دويق ضرفrتسالا ىC)دا 

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

tariff/taric_en 

 

 

3.1.2.2 WN$ אא-:(HאB 14 

دحم مجح دا(Cتسا دا(Cتسالا ةصح حيتت •
ّ

 )ةيدوعسلا كلذ ي2 امب( يبوروألا داحتالا ي2 وضع (Cغ دلب نم ةمداقلا عئاضبلا ضعب نم د

 .1388/2013 سلج≠ا ةحئال اهرفوت π±لا ماكحألا بجومب

 .كرامجلاو بئارضلا داحتا نع ةلوؤسملاو ةيضوفملل ةعباتلا ةماعلا ةيريدملا ةرادإل موسرلا صصح عضخت •

 وأ ،سينارعلا نم ةجرختسملا ةرذلا رارغ ىrع ،يبوروألا داحتالا ي2 دا(Cتسا ةصحل ةيعارزلا (Cغو ةيعارزلا تاجتنملا ضعب عضخت •

 .ملم 300 ¨±ح 200 رطقب موينمولألا كئابس نابضق

 نCبملا طبارلا ي2 دا(Cتسالا ةصحب ةقلعتملا ةمظنألاو نCناوقلا لوح تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي •

 :هاندأ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1388-

20160101&qid=1461757142890&from=EN 
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  ةدحتملا تايالولا تارداصل يQودلا يراجتلا ليلدلا 14
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امامت لثتمي امب يQاغت()لا قوسلل (Cياعم عضو ةيلمع قيسنت ةجلوملا ةينطولا ةئيهلا وه ةدوجلل يQاغت()لا دهعملا •
ً

 داحتالا (Cياعمل 

ةسسؤم دهعملا ()تعُي .يبوروألا
ً

دعُي .ويلوي 12 ي2 183/86 مقر ي‹يرشتلا موسرملا بجومب تئشنأ ةماع 
ّ

 ةدوجلل يQاغت()لا دهعملا 

ةعومجم
ً

تاب لاغت()لا ي2 ةدوجلا زيزعت دوهج اõãيار تحت عمجت π±لا ةلعافتملاو ةطبا(çملا تامظنملاو تائيهلا نم ةلماكتم 
ّ

 عاب

ايملاع ةلوبقملا تاءارجإلاو دعاوقلاو ئدابملا
ً

ثمتملا ةثالثلا ةيعرفلا ةمظنألا نCب قيسنتلا نمضت امك ،
ّ

 (Cياعملاو ،سيياقملا عضوب ةل

  .ليهأتلاو

نأ ىQإ ةراشإلا ردجت •
ّ

 ليثمت ةدوجلل يQاغت()لا دهعملا نمضي .ةيلاتلا ةيبوروألا (Cياعملا تامظنم بناج ىQإ لمعي ةدوجلل يQاغت()لا دهعملا 

 :ةلصلا تاذ ةيلاتلا ةيبوروألا تامظنملا ي2 لاغت()لا

o ياعملا ديحوتل ةيبوروألا ةنجللاC) )CEN( - ياعملا ةنجللا هذه رّوطتC) ةيئايميكلا داوملاك ةنيعم تاجتنمل ةينفلا قئاثولاو، 

 .كلانه ام ىQإو ءانبلاو

o ياعمل يبوروألا دهعملاC) تالاصتالا )ETSI( - طي
ّ

 .تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق نمض (Cياعملا دهعملا اذه رو

o ياعملل ةيبوروألا ةنجللاC) ةيئابرهكلا ةينفلا )CENELEC( - èياعملا ريوطت نع ةلوؤسملا يC) 2ةينفلا ةسدنهلا لاجم ي 

 .ةيئابرهكلا

اضيأ لاغت()لا ي2 يبوروألا داحتالا ىوتسم ىrع اõãغايص ّمتت π±لا (Cياعملا ةفاك قبطنت
ً

 

دصملل يfiبني :ةظحالم
ّ

نأ كاردإ نCيدوعسلا نير
ّ

 تاجتنملاب ةطبترملا ةينفلا حئاوللا امأ ةيرايتخا يè تاجتنملاب ةقلعتملا (Cياعملا 

Cبملا طبارلا ةرايز ى∑ري .ةيمازلإف
ّ

طا ىrع ءاقبلل هاندأ ن
ّ

 :ةينفلا حئاوللاب عال

databases/tris/en/-http://ec.europa.eu/growth/tools )ةينفلا حئاوللا هذه جولول دلبلاو ةنسلا ليصافت لِخدأ( 
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ادلب ھتفصب( لاغت()لا ىQإ ةدروتسملاو ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا ةفاكل يfiبني •
ً

اوضع 
ً

 تابلطتم ي2وتست نأ )يبوروألا داحتالا ي2 

نصم جتنملا ناك ءاوسو .لاغت()لا ي2 ةيكالõãسالا تاجتنملا ةمالس نامض لجأ نم ةدوجلاو ةمالسلل يبوروألا داحتالا
ّ

اع
ً

 لاغت()لا ي2 

ادروتسم وأ
ً

كشت .CE ةداهش ىrع لوصحلا نم ھل دب الف ،اäãلإ 
ّ

اليلد ةداهشلا هذه ل
ً

احضاو 
ً

 .ةيبوروألا تاعيرشتلل جتنملا لاثتما ىrع 

 سلجم وهو ،ويام 31 ي2 125/2004 ي‹يرشتلا موسرملا بجومب )IPAC( دامتعالل يQاغت()لا دهعملا ةيلاغت()لا ةموكحلا تسّسأ •

دعُي .يQودلا Ãπفلا رايعملل ةداهشلا تائيه ةفاك ءافيتسا نم ققحتلا نع لوؤسملا Ãπطولا دامتعالا
ّ

 ةئيه دامتعالل يQاغت()لا دهعملا 

  .ريا()ف 11 ي2 23/2011 مقر ي‹يرشتلا موسرملا ي2 روكذم وه امك لاغت()لا ي2 ةينطولا دامتعالا

 CE ةداهش ىrع لاصحتسالا ،ةيدوعسلا اäãف امب يبوروألا داحتالا ي2 ءاضعألا (Cغ نادلبلا نم ةدروتسملا تاجتنملا ةفاك ىrع بجي •

اقفو
ً

  .يبوروألا داحتالا حئاولل 

  .ليلدلا اذه نم 10 دنبلا ي2 نأشلا اذµã تامولعملا نم ديزملا دجوي •
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ت π±لا تاجتنملا ةفاك قفارت نأ يfiبني ،ماع ھجوب •
ُ

 نوناقلا Cíجي نأ بجيو .ةيلاغت()لا ةغللاب ةبوتكم تامولعم ةرشن لاغت()لا ي2 عاب

 (Cغو ةحضاو ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ يfiبني ،كلذ ىrع ةوالع .ةمدختسم تاراصتخا وأ ةيبنجأ تاملك يأب يQودلا وأ يQاغت()لا

  .ةيجيورت

Cعتي •
ّ

دب الو ةيبوروألا (Cياعملا عم تاجتنملا ةفاك قفاوتت نأ ن
ّ

  .ةيفيرعتلا تاقصلملا لك ىrع أشنملا دلب ركذ نم 

Qوتي •
ّ

 ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو ةيلمع ةبقارمو ميظنت ةيلوؤسم دامتعالل يQاغت()لا دهعملا بناج ىQإ ةدوجلل يQاغت()لا دهعملا ى

 .لاغت()لا ي2 تامالعلاو

 .ليلدلا اذه نم 1 دنبلا ي2 ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو لوح تامولعملا نم ديزملا دجوي •
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دصملل يfiبني ،موحللاو ةيعارزلا تاجتنملاو ةيئاذغلا داوملا دا(Cتسا لبق •
ّ

 داوملا دا(Cتسال ةحصلا تابلطتم ةفاك ءافيتسا ر

Cعتي ثيح ،ةيئاذغلا
ّ

دصملا دلبلا ي2 ةّينعملا تاطلسلا ىدل اهديكأتو اã†م ققحتلا ن
ّ

  .ر

 نكمي .لاغت()لا ي2 ةيئاذغلا داوملا ةمالس نع π´”يئرلا لوؤسملا )DGAV( يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا ()تعُت •

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةئيهلا هذه لوح تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل

agricultura.pt/portal/page/portal/DGV-http://www.dgv.min  

 .ليلدلا اذه نم 10 دنبلا ي2 ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا تابلطتم لوح ةيفاضإ تامولعم (Cفوت متيس •

 $2CאU:!א 9אU!א+"!א .4

&)A+/BC!א &jNDk2C"!א i(H %;Gא:!א :8אHIJ>!א ]4א2C$ 0& aאU:!א 9אU!א+"!א  4.1  

 يرهوج ررض قاحلإ ي2 ببستت π±لا تارداصلا هاجت ةيحيحصت تاءارجإ ذاختا ي2 لاغت()لا ةموكحل ةدعاسم تاودأ يè ةيراجتلا تاجلاعملا

ملا ىrع يrي ام ي2 ةروكذملا ةيراجتلا تاجلاعملا ضرف نكمي .ةيلح≠ا ةعانصلاب
ُ

دص
ّ
 .تالاحلا كلت ي2 نCيدوعسلا نيرِ
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نأ امب •
ّ

ت ،يبوروألا داحتالا نم ءزج لاغت()لا 
ُ

 تادراو ىrع يبوروألا داحتالا لبق نم لاغت()لا ي2 قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ضرف

اقفو ةنيعم
ً

 .2016/1036 نوناقلا بجومب ةدراولا ماكحألل 
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اقيقحت يبوروألا داحتالا حتفي •
ً

 .نCيلحم نCجتنم نم Ãπّعملا جتنملاب ةقلعتم ىوكش ىقلتي نCح 

ارهش 15 قيقحتلا لامكتسا قرغتسي دق •
ً

 لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي .قارغإلا ةحفاكم تاءارجإب ةقلعتملا تالاحلا ي2 

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةيلمعلا لوح تامولعملا نم ديزم ىrع

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

  .ةعجارملل اهدعب عضخت ماوعأ 5 ةدمل قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ضرفُت •
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ملا ىrع بجي •
ُ

دص
ّ
 ي2 ي‡وسلا اهرعسو تاجتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكت ةفرعم ريدصت تايلمع يأب مايقلا لبق نCيدوعسلا نيرِ

  .ةكلمملا

ك دويق ضرف بنجت ¨Ãستي يك •
َ

ت ،ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىrع ةيّم
ُ

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« π´™و
ُ

دص
ّ
 مدع ةرورضب نيرِ

ملا تاجتنملا (Cعست
ُ

 .ةكلمملا ي2 جاتنإلا ةفلكت وأ /و جتنملا كلذ رعس نم لقأ رعسب ةردص

 جاتنإ ةفلكت نم لقأ رعسب ةرعسُم وأ ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ ىrع رهاظ ليلد »ةيدوعسلا تارداصلا« ىدل رفوتي نأ بجي •

  .يبوروألا داحتالا لود ي2 جتنملا

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« حصنت •
ُ

دص
ّ
 امع الإ حاصفإلا مدع عم ،رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي·وتب نCيدوعسلا نيرِ

 .طقف ةرورضلا ھيضتقت
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اقفو يبوروألا داحتالا لبق نم تادراولا ضعب ىrع لاغت()لا ي2 ةيضيوعتلا تاءارجإلا ضرفُت •
ً

 .2016/1037 نوناقلا ماكحأل 

اقيقحت يبوروألا داحتالا يرجُي •
ً

  .لمتحم ررض يأ نم ةيلح≠ا تاعانصلا ةيامح لجأ نم ةدروتسملا تاجتنملل ةيلاملا ةمهاسملا لوح 

لطتي دق •
ّ

ارهش 13 ىQإ لصت ةدم تاناعإلا ةحفاكمب قلعتملا قيقحتلا لامكتسا ب
ً

 نيردصملل نكمي ،ةيلمعلا نع تامولعملا نم ديزمل .

 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا

 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151025.pdf 

 .ةجاحلا تعد اذإ ديدمتلل ةلباق تاونس سمخ ةدمل تاناعإلا ةحفاكم تاءارجإ يرست •
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ك دويق ضرف بنجت ¨Ãستي يك •
َ

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« π´™وت ،ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىrع ةيّم
ُ

دص
ّ
 يأ عابتا مدعب نيرِ

  .ريدصتلاو جاتنإلل ةكلمملا ھمدقت يذلا معدلا نم كلذ ي2 نيديفتسم ةراض (Cعست بيلاسأ

 ضفخ ي2 ةكلمملا ھمدقت يذلا معدلا نم ةدافتسالا مدع تابثإل رهاظ ليلد »ةيدوعسلا تارداصلا« ىدل رفوتي نأ بجي امك •

 .يبوروألا داحتالا ي2 ءاضعألا لودلا ي2 تاجتنملا راعسأ

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« حصنت •
ُ

دص
ّ
 امع الإ حاصفإلا مدع عم ،رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي·وتب نCيدوعسلا نيرِ

 .طقف ةرورضلا ھيضتقت

 

 C$21א"#!א 9אbאaHא 4.1.2

 .260/2009 مقر سلج≠ا ةحئال ماكحأ بجومب ةدروتسملا تاجتنملا ىrع ةيامحلا تاءارجإ ضرفُت •

 تادراو ي2 ةيئاجفلا ةدايزلا ھب ببستت يذلا ررضلا نم ةيلح≠ا تاعانصلا ةيامح فدµã ةيامحلا تاءارجإ يبوروألا داحتالا قّبطي •

  .ةنيعم تاجتنم
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ملا ىrع بجي •
ُ

دص
ّ
 ىrع بلطلاو ضرعلا ىوتسم عقوتل لماش ي‡وس ثحب ءارجإ ريدصت تايلمع يأب مايقلا لبق نCيدوعسلا نيرِ

  .لاغت()لا ي2 ةدروتسملا تاجتنملا

ت ،بلطلا نم ىrعأ ضرعلا ىوتسم ناك ام اذإ •
ُ

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« π´™و
ُ

دص
ّ
 تارداصلا ةيمك ضفخ ةرورضب ذئنيح نيرِ

 .ةيلح≠ا تاعانصلا ىrع رثؤت ال ةقيرطب

ملا ىدل رفوتي نأ بجي •
ُ

دص
ّ
 قلعتي ام ي2 ررض يأ ي2 ببست نل ةدروتسملا تاجتنملا ةيمك نأ ىrع رهاظ ليلد نCيدوعسلا نيرِ

  .ةيلح≠ا تاعانصلا ةيسفانتب

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« حصنت •
ُ

دص
ّ
 مدع عم ،ةيبنجألا تاموكحلل رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي·وتب نCيدوعسلا نيرِ

 .طقف ةرورضلا ھيضتقت امع الإ حاصفإلا

 822אHIJ>!א HO(A($ PQ!א 4lא/"!א .5

Qوتت
ّ

ةمهم طيطختلاو ةيتحتلا ةينبلا ةرازو ى
َ

 ةرازولا هذه فرشت ،كلذ ىQإ ةفاضإلاب .لقنلا اياضقب ةقلعتملا تاسايسلا ذيفنتو ةرادإو ديدحت 

 يوجلاو ي()لا لقنلا ةسايس ىrع فارشإلل راحبلا ريزوو ةئيبلا ريزوو ةيلخادلا نوؤشلا ريزو عم قيسنتلاب تالصاوملاو لقنتلا دهعم ىrع

  .لاغت()لا ي2 يرحبلاو
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اقفو
ً

 ةكلمملا ىQإ رارمتساب عئاضبلا لقنت يrي ام ي2 ةروكذم ةيجيتا(çسا ئناوم ةعبرأ اã†م ًءانيم 40 ىrع لاغت()لا يوتحت ،Ports.com عقومل 

 ي2ارغجلا عقوملا ىrع هاندأ 1 ةروصلا لمتشت ،كلذ ىQإ ةفاضإ .ةلصلا تاذ تامولعملا عم هاندأ 3 لودجلا ي2 رهظت يèو .ةيدوعسلا ةيبرعلا

  :ئناوملا هذهل π„يرقتلا

 

 لاغت()لا ي2 ةيسيئرلا ةيرحبلا ئناوملا :1 ةروصلا

 

 لاغت()لا ي2 ةيسيئرلا ةيرحبلا ئناوملا نع تامولعم :3 لودجلا

 يzوFGكلإلا عقوملا ةلوادتملا عtاضبلا ءانيملا

 سنيس ءانيم
 ،ديدحلا ،روخصلا ،ي‹يبطلا زاغلا ،محفلا ،ماخلا طفنلا

 ىرخألا ةقاطلا تاجتنمو ةماعلا عئاضبلا
https://www.portodesines.pt/en/ 

 لابوتيس ءانيم
 بص عئاضب ،تابكرم ،ةماع عئاضب ،ةبئاس بص عئاضب

 .ةلئاس بص عئاضبو ةبلص

https://www.portodesetubal.pt/Ingles

/index_ingles.htm 

 
23Ports.com  
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 ةنوبشل ءانيم

 ،ةبئاس بص عئاضب ،ةبلص بص عئاضب ،ةلئاس بص عئاضب

 داوم ،ةهكاف ،ةدرخ ،ديدح ،موينمولأ ،قرو ،تابكرم

 بوبحو ةيطفن تاجتنم ،لئاس زاغ ،ةلئاس ةيئايميك

http://www.portodelisboa.pt/ 

 سوسكيل ءانيم

 ،نCلف ،نطق ،تلفسأ ،بئاس تنمسإ ،ةيطفن تاجتنم

 عئاضبو بوبح ،نداعم ،تينارج ،بلص ،ديدح ،بشخ

 )حايرلا تانيبروت( ةصاخ

http://www.worldportsource.com/po

rts/commerce/PRT_Port_of_Leixoes_1

083.php 

 

 825אHIJ>!א HO(A($ PQ!א 9א2א6"!א 5.2

 :عئاضبلا نحشت π±لا ةيساسألا تاراطملا هاندأ 2 ةروصلا ي2 رهظت

 

 لاغت()لا ي2 ةيسيئرلا نحشلا تاراطم :2 ةروصلا 

 8אHIJ>!א HO(A($ PQ!א $);EאD!א `א/-אא G!א m/8/!א 5.3

 P$ 26אU!א 4lא/"!א 5.3.1

ي
ُ

اديعب عقت طئاسولا ةددعتم ةيلخاد ةطحم فاجلا ءانيملا ()تع
ً

 ()لا قيرط نع امإ ةرشابم ةلصتم اã†كلو ،يديلقت يرحب ءانيم وأ راطم نع 

دصملا حصنن .ةيديلقتلا ئناوملا ي2 ماحدزالا نم دحلل امäãلك وأ ةيديدحلا ككسلا وأ
ّ

Cبملا طبارلا ةرايزب نCيدوعسلا نير
ّ

 باستكال هاندأ ن

فوي π±لا تامدخلا نع تامولعم
ّ

  .)لاغت()لا (çخا( اÂãدل لاصتالا ليصافت ىQإ ةفاضإلاب فاج ءانيم لك اهر

terminals.eu/database/-http://www.intermodal 
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 يQودلا ةنوبشل راطم

 وكسيسنارف راطم

 و(Cنراك اس

 وراف راطم
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اقاوسأ امõãفصب نCتيلاتلا نCتنيدملا ديدحت ّمت
ً

فوتت .ةنوبشلو وتروب :لاغت()لا ي2 ةيسيئر ةيلخاد 
ّ

 هذه ىQإ لوصولا ةيناكمإ لوح تامولعم ر

 :هاندأ 5 لودجلا ي2 ةيسيئرلا قاوسألا

 لاغت()لا ي2 ةيسيئرلا ةيلخادلا قاوسألا ىQإ لوصولا :5 لودجلا

 ءانيملا نم ةفاسملا )فاج / يرحب( برقألا ءانيملا ةيسYئرلا ندملا

 اهسفن ةنيدملا سوسكيل ءانيم وتروب

 اهسفن ةنيدملا ةنوبشل ءانيم ةنوبشل
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دقي
ّ

 .لاغت()لا ىQإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي2 ةيساسأ ئناوم نم يرحبلا لقنلا ةمدخ عساو قاطن ىrع ةيحالملا طوطخلا نم (Cبك ددع م

اقفو
ً

 ليبجلا ءانيم :لاغت()لا ىQإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم تايواحلا نفسل ةمظتنم ةمدخ ةيلاتلا ئناوملا رفوت ،بياكسنيال ةكرشل 

 .هللادبع كلملا ءانيمو يمالسإلا ةدج ءانيمو )مامدلا( زيزعلا دبع كلملا ءانيمو يرحبلا يراجتلا ليبجلا ءانيمو يÊانصلا

 

 لاغت()لا ىQإ ةيدوعسلا نم راظتنالا تقوو ةيسيئرلا نحشلا طوطخ :6 لودجلا
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 مت .لودجلاب ةدراو ةنيعم تايضرف ىrع ةمئاق تاريدقتلا نأ ةظحالم ى∑رُي .لاغت()لا ي2 ئناوم ىQإ ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت ريدقت مت

 :يQاتلا طبارلا مادختساب نحشلا فيلاكت ريدقت

 
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 27

 ةيدوعسلا ÑÖ ئzاوملا
 يراجتلا ليب89ا ءانيم

 يرحبلا

 زbزعلا دبع كلملا ءانيم

 )مامدلا(
 يمالسإلا ةدج ءانيم

 كلملا ءانيم

 هللا دبع

 )مايألا ÑÖ( ةدملا لاغVĜلا ÑÖ ئzاوملا

 46 - 14 42 - 14 46 - 33 47 - 32  سوسكيل ءانيم

 46 - 18 45 - 13 49 - 31 46 - 29 ةنوبشل ءانيم

 48 - 23 45 - 21 48 - 41 49 - 39 لاåوتYس ءانيم

 43 - 12 49 - 14 50 - 25 47 - 26 سçيس ءانيم



 

http://worldfreightrates.com/en/freight 

 لاغت()لا ىQإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم نحشلا ةفلكت تاريدقت :7 لودجلا
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اوج عئاضبلا ريدصت نكمي
ً

 .لاغت()لا ي2 ةيسيئرلا نحشلا تاراطم يè هذه .ورافو ةنوبشل ،وتروب ىQإ ضايرلاو مامدلاو ةدج راطم نم 

اوج عئاضبلا لقنل راظتنالا تقو هاندأ لودجلا ضرعتسي
ً

 ي2 ةيسيئرلا تاراطملا ىQإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي2 ةيسيئرلا تاراطملا نم 

نأ ةظحالم ى∑ري .لاغت()لا
ّ

  .رشابملا نحشلا تالحرل راظتنالا تقو ميدقت ّمت ھ

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةثدحتسملاو ةقيقدلا تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

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

 

 

 لاغت()لا ىQإ ةيدوعسلا نم راظتنالا تاقوأ :8 لودجلا

 ةدج ضاbرلا مامدلا ةيدوعسلا ÑÖ تاراطملا

 )تاعاسلا ÑÖ( ةدملا لاغVĜلا ÑÖ تاراطملا

 11 - 9 11 - 9 10 - 8 و3Gنراë اس وكسYسzارف راطم
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 ةيدوعسلا ÑÖ ئzاوملا
 يراجتلا ليب89ا ءانيم

 يرحبلا

 زbزعلا دبع كلملا ءانيم

 )مامدلا(
 يمالسإلا ةدج ءانيم

 كلملا ءانيم

 هللا دبع

 *)يدوعس لاbر( لقنلا ةفلë لاغVĜلا ÑÖ ئzاوملا

 - 20422 – 15701 16571 – 12738 16571 – 12738  سوسكيل ءانيم

 - 20047 – 15412 16267 – 12502 16267 – 12502 ةنوبشل ءانيم

 - 20797 – 15990 16875 – 12971 16875 – 12971 لاåوتYس ءانيم

 - 22672 – 17430 18393 – 14141 18393 – 14141 سçيس ءانيم

 :ةفلñتلا تاضاFGفا*
öõا نòôلا ةقbرط

ُ
 .يرحبلا لقنلا ùÖ ةرات

ادان°سا فيلاñتلا ريدقت ىرج
ً

 يملاعلا نòôلا راعسأ ساسأ 7¢ع ةحاتملا تاعاطقلا 67إ 
 يbñرمأ رالود 100000 دنع ةåوسöôا تاجتنملا عيمج ةميق 3Gعس^ ىرج

 .\¶bرقت ريدقت ùÖ لقنلا ةفلñت .)ن3مأتلا وأ رطاöõا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ ديدحت متي ملو مدق 40 تاbواحو ةلماë ةbواح ةلومح ديدحت مت



 

 11 - 9 11 - 9 10 - 8 اليتروب ةنوبشل راطم

 11- 9 11 - 9 10 - 8 وراف راطم

 

افنآ ةروكذملا لاغت()لا تاراطم ىQإ ةكلمملا تاراطم نم يوجلا لقنلا فيلاكت تاريدقت هاندأ لودجلا حضوي
ً

 تاريدقتلا نأ ةظحالم ى∑رُي .

 :يQاتلا طبارلا مادختساب نحشلا فيلاكت ريدقت مت .لودجلاب ةدراو ةنيعم تايضرف ىrع ةمئاق

ttp://worldfreightrates.com/en/freighth  

 لاغت()لا ىQإ ةيدوعسلا نم فيلاكتلا :9 لودجلا

 ةنوبشل / وتروب )يدوعسلا لاbرلاب( لقنلا فيلاñت

ملا جتنملا عون
ُ

 ةدمجم موحل ةدمجم ةيئاذغ داوم ردص

 9517 – 8613 9468 – 8565 مامدلا /ضاbرلا /ةدج

 :ةفلñتلا تاضاFGفا*

öõا نòôلا ةقbرط
ُ

 .يو89ا لقنلا ùÖ ةرات

ادان°سا فيلاñتلا ريدقت ىرج
ً

 يملاعلا نòôلا راعسأ ساسأ 7¢ع ةحاتملا تاعاطقلا 67إ 

 يbñرمأ رالود 100000 دنع ةåوسöôا تاجتنملا عيمج ةميق 3Gعس^ ىرج

 90 × 100 × 140 داعOأو مس /مجك 210 نزوب ةلوم8ôا ديدحت مت

 )ن3مأتلا وأ رطاöõا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا رجي مل

 \¶bرقت ريدقت ùÖ لقنلا ةفلñت
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فوت
ّ

 ةرحلا قطانملا مادختسا نكمي .دالبلا ي2 كرامجلا ةحلصم فارشإ تحت نيدروتسملا ةمدخل تآشنم يبوروألا داحتالا ي2 ةرحلا قطانملا ر

 ةقطنملا ي2 ةنزخ≠او يبوروألا داحتالا جراخ ةعونصملا عئاضبلا عضخت نأ يfiبني .ھجراخو يبوروألا داحتالا ي2 ةعونصملا عئاضبلا نيزختل

تو ةيكرمجلا ةيلمعلا ىQإ ةرحلا
ُ

تقطنم ةيلاغت()لا ةموكحلا ريدت .طقف ةدروتسم عئاضب ()تع
َ

Cي2 ةرحلا ةراجتلا ةقطنم امه ةرحلا ةراجتلل ن 

دقت .ايرام اتناس ةريزج ي2 ةرحلا ةراجتلا ةقطنمو اريدام
ّ

 :اã†م ركذن ةديرف ايازم قطانملا هذه م

دعم .1
ّ

 لاغت()لا جراخ ةدوجوملا تائيهلا عم ةققح≠ا حابرألل %5 ةبسنب تاكرشلا ةبيرض ل

 ةيكلملا لقن ىrع ةبيرض ال .2

 ةيبوروألا ةيداصتقالا ةقطنملا وأ يبوروألا داحتالا ي2 اهرقم ةكرش ىQإ ةلوح≠ا مهسألا حابرأو ةيلامسأرلا بساكملا ىrع ةبيرض ال .3

  )%50( ةلهؤملا تاكرشلل ةبيرضلل عضاخلا لخدلا ضيفخت .4
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 نأ يfiبني ،ةصخر ىrع تاكرشلا وأ تائيهلا لصحت يكل .π„يرضلا ضيفختلا نم ةدافتسالل لهأتلا لجأ نم ةنّيعم طورش ءافيتسا يfiبني

 :ةيلاتلا تابلطتملا ي2وتست

الاير 317253 نع ّلقي ال غلبم رامثتسا .1
ً

ايدوعس 
ً

 ةدحاو ةفيظو ءاشنإ ھنع جتني نCتنس نوضغ ي2 اريدام ةريزج ي2 )وروي 75000( 

 اريدام ي2 لقألا ىrع فئاظو 6 ءاشنإ .2

 

دصملا ¨´™وي ،عوضوملا اذه نع تامولعملا نم ديزملل
ّ

 :هاندأ طبارلا ىrع رقنلاب نويدوعسلا نور

Art_33_34_Tax_Incent.pdf-03-madeira.com/images/pdf/en-https://www.ibc 

 

6.2 0HאPs א!:otC& / א!oD0א 9א!"RD0$ PQ 4א/"!אl PQ א!<HIJ8א 

 30  6.2.1  $)כU"H!א u<אo"!א
زخي نأ دروتسملا عيطتسي دمتعم عقوم وه يكرمجلا نزخ≠ا •

  .يكرمجلا صيلختلل عضخت مل عئاضب ھيف نّ

  .يكرمجلا نزخ≠ا نم عئاضبلا جارخإ دعب الإ موسرلا دادسو ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا نايبلا جذومن لامكإ متي ال •

فوي •
ّ

 لودلا ي2 خلإ اã§حسو عئاضبلا لاخدإو ،اã®اشنإو ،نزاخ≠ا عاونأ نع ليصافت 952/2013 مقر يبوروألا داحتالا موسرم ر

  .لاغت()لا اäãف امب يبوروألا داحتالا ي2 ءاضعألا

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 نزاخ≠ا ةرادإ ماكحأ لوح تامولعملا نم ديزم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي •

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447&from=EN-lex.europa.eu/legal-http://eur 
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زخ≠ا عئاضبلا ةيلوؤسم نزخ≠ا سراح لّمحتي ،ةماعلا نزاخ≠ا نم عونلا اذه ي2 •
ّ

  .ةيكرمجلا تابلطتملل اهءافيتسا نمضيو ةن

0oא>u a"Hא &0 $)כ!@/v w 

خرملا نزخ≠ا سراح فارشإ تحت عئاضبلا نيزخت نكمي ،ةماعلا نزاخ≠ا نم عونلا اذه ي2 •
ّ

 عونلا نم نزاخ≠ا مادختسا نكمي .ص

 اذه نم عئاضبلا جارخإو نيزختو لاخدإ ىrع ةيلاغت()لا كرامجلاو بئارضلا ةحلصم فرشتس ثيح ةرباعلا عئاضبلا نيزختل ب

كشيو ةنزخ≠ا عئاضبلا ةيلوؤسم يكرمجلا نايبلا جذومن ي2 هراطخإ متي يذلا صخشلا لّمحتي امك ،نزخ≠ا
ّ

ةنامض ل
ً

  .اهل 

 

 

 

0oא>u a"Hא &0 $)כ!@/v x 
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ي ةصاخ نزاخم يè ج عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ≠ا •
ُ

 عئاضبلا ةيلوؤسم لّمحتي ثيح طقف عئاضبلا نيزختب سراحلل اäãف حمس

دح ىrع ةيراجتلا عئاضبلاو ةرباعلا عئاضبلا نيزختل نزاخ≠ا هذه مادختسا نكمي .نزخ≠ا ي2 ةظوفح≠ا
ّ

 كرامجلا فرشت .ءاوس 

تو عئاضبلا ىrع ةيلاغت()لا
ُ

فوتملا لجسلا ساسأ ىrع ةيدام تاصوحف اäãلع يرج
ّ

  .ر

0oא>u a"Hא &0 $)כ!@/v B 

ت ةصاخ نزاخم يè د عونلا نم ةيكرمجلا نزاخ≠ا •
ُ

 عئاضبلا ةيلوؤسم نزخ≠ا سراح اäãف لمحتيو ةيراجتلا تاجتنملا نيزختل مدختس

زخ≠ا ةدروتسملا عئاضبلا ىrع ةيلاغت()لا كرامجلاو بئارضلا ةحلصمل ةعباتلا ةيكرمجلا تاطلسلا فرشت .نزخ≠ا ي2 ةنزخ≠ا
ّ

 ي2 ةن

ت .نزخ≠ا
ُ

 .ةيلاملا تالجسلاو نوزخ≠ا تالجس ىrع ًءانب ةيئاوشع شيتفت تايلمع كرامجلا يرج

0oא>u a"Hא &0 $)כ!@/v y 

خرملا سراحلا لبق نم ه عونلا نم ةيكرمج نزاخم ي2 عئاضبلا نيزخت متي •
ّ

 نزخ≠ا سراح ()تعُي .ةيراجت نيزخت ضارغأل طقف ص

الوؤسم
ً

زخ≠ا عئاضبلا نع 
ّ

نأ الإ .نزخ≠ا ي2 ةن
ّ

 تالجسو ةيلاملا تالجسلا ساسأ ىrع اهصحفتو عئاضبلا بقارت ةيلاغت()لا كرامجلا 

  .نوزخ≠ا

0oא>u a"Hא &0 $)כ!@/v T 

دعُي •
ّ

انزخم و عونلا 
ً

اماع 
ً

 .ھعئاضب نيزخت ناك يأل نكمي ثيح ةيلاغت()لا كرامجلا هريدت 

6.2.2 Iאכ!(z א!:otC&  
دصملا π´™ون .نيزختلا ناكمو اäãف عئاضبلا نيزخت متي π±لا مايألا ددعو ةيواحلا عون ىrع لاغت()لا ي2 نيزختلا فيلاكت دمتعت •

ّ
 نير

قفتب نCيدوعسلا
ّ

 .ةيلاغت()لا كرامجلاو بئارضلا ةحلصم عم لصاوتلا ()ع راعسألا ثدحأ د

 8אHIJ>!א :$;0א5!א BאH):-אא $);"% 7
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كشت
ّ

اميلقإ يبوروألا داحتالا ي2 28 ـلا ءاضعألا لودلا ل
ً

حوم 
ّ

اد
ً

 تاءارجإ ىrع يبوروألا يكرمجلا داحتالا يوطني .ةيكرمجلا ةيلمعلا ثيح نم 

ت ةيسايق
ُ

ت الو .ءاضعألا لودلا دودح عيمج ىrع قَّبط
ُ

…أ الإ ،يبوروألا داحتالا ي2 ءاضعألا لودلا نCب ةيكرمج موسر ضرف
ّ

ãاهعيمج قّبطت ا 

ادويق
ً

حوم ةيكرمج 
ّ

 ةيكرمجلا موسرلا ديدست متي نإ ام ،كلذ ىrع ةوالع .)ةيدوعسلا اã†مو( يبوروألا داحتالا ي2 ءاضعألا (Cغ لودلا هاجت ةد

 طباوض يأ نود نم يبوروألا داحتالا لود ي‡اب ي2 ةدروتسملا عئاضبلا لوادت ناكمإلاب حبصي ،دا(Cتسالا طورشل عئاضبلا لاثتما نم ققحتلاو

ت .ىرخأ ةيكرمج
ُ

دع
ّ

ادلب لاغت()لا 
ً

اوضع 
ً

 نوناقلا ي2 اäãلع صوصنم وه امك دا(Cتسالا تاءارجإ قّبطت Óπف يQاتلابو يبوروألا داحتالا ي2 

حوملا يكرمجلا
ّ

اقفو لاغت()لا ي2 ةلماشلا دا(Cتسالا ةيلمع رهظت .د
ً

 :هاندأ 3 ةروصلا ي2 ةيبوروألا ةيضوفملا ئدابمل 
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 دا3Gتسالا لبق ام تاءارجإ :I ةلحرملا

  .عئاضبلا لوصو لبق اهذاختا نCعتي π±لاو دا(Cتسالا لبق ام تاءارجإ دجوت

 (Cضحت بجي .يبوروألا داحتالا جراخ نادلب نم لاغت()لا ىQإ عئاضبلا دا(Cتسال ةيرورضلا قئاثولا ةفاك ميظنتو عمج يfiبني •

 .يكرمجلا نايبلا جذومن

Cعتي •
ّ

 ةلماكتملا ةیكرمجلا ةفرعتلا ىدل مالعتسالا ماظن ي2 ةيكرمجلا موسرلا ي2 دوجوملاو بسانملا ةعاضبلا زمر ديدحت ن

 بلطتي دق .)هاندأ طبارلا ىrع روثعلا نكمي( ةهجولا/أشنملا دلبو عئاضبلا زمر لاخدإ ()ع تن(çنإلا ىrع يبوروألا عمتجملل

 .صاخ نذإ وأ ةصخر ىrع لاصحتسالا ةنّيعم عئاضب دا(Cتسا

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en 

 يëرم89ا دا3Gتسالا نايب ميدقت .II ةلحرملا

اينو(çكلإ لوخدلا صخلم راعشإ وأ يكرمجلا دا(Cتسالا نايب ميدقت نكمي •
ً

ايطخ وأ ةينو(çكلإلا تانايبلا ةهجاو ()ع 
ً

 مادختساب 

حوملا ةيرادإلا ةقيثولا جذومن
ّ

 يكرمجلا دا(Cتسالا نايب عم ةيرورضلا نحشلا ليصافتو ةمعادلا قئاثولا ةفاك ميدقت يfiبني .ةد

 .ھنع ةمهملاب مايقلل دمتعم ليكوب ةناعتسالا وأ دا(Cتسالا نايب ميدقت ھسفن دروتسملل نكمي •

 .ةرداغملا ءانيم ي2 عئاضبلا ليمحت نم لقألا ىrع ةعاس 24 لبق لوخدلا صخلم راعشإ ميدقت بجي •

غشملا ديدحتو ليجست متيس ،يكرمجلا نايبلا جذومن وأ لوخدلا صخلم راعشإ ميدقت روف •
ّ

  .يداصتقالا ل

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى∑ري ،ةوطخلا هذه نع تامولعملا نم ديزملل •

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en 

  ةنòôلا لوصو :III ةلحرملا

ي يذلاو ،لاغت()لا ي2 لوخدلا ءانيم ىQإ ةنحشلا لصت •
ُ

اضيأ ھيلإ راش
ً

 .يكرمجلا لوخدلا بتكمب 

   ةيلاغVĜلا كرام89ا مامأ عtاضبلا زاربإ :IV ةلحرملا

 .لاغت()لا ي2 يكرمجلا لوخدلا بتكم ىدل اهزاربإ يfiبني ،يبوروألا داحتالل ةعباتلا ةيكرمجلا ةقطنملا ىQإ عئاضبلا لوصو لاح •

    ةيكرم89ا موسرلا دادسو يëرم89ا صيلختلا :V ةلحرملا

 .يكرمج نايب جذومن ميدقت ھليكو وأ حّرصملل يfiبني ،ةلحرملا هذه ي2 •

ت ذئدنع •
ُ

اصحف ةيلاغت()لا كرامجلا يرج
ً

امييقتو قئاثولل 
ً

ايعوضوم 
ً

لطتت عئاضبلا تناك اذإ اّمم دكأتلا لجأ نم رطاخملل 
ّ

 ب

دقملا قئاثولا ي2 اهديوزت مت π±لا تامولعملا ىQإ يكرمجلا ليكولا عجري .شيتفتلا وأ تاصوحفلا نم ديزملا ءارجإ
ّ

 ليصافت عم ةم

  .ةيكرمجلا موسرلا ديدست يfiبني امك .نحشلا

اموي 90 زواجتت ال ةدمل ةنحشلا نيزخت نكمي :ةظحالم •
ً

  .تقؤم نزخم ي2 

 لقنلاو تاي°سجوللا  .VI ةلحرملا

جوتملا موسرلا عيمج ديدستو دا(Cتسالا تابلطتم ةفاك ءافيتسا دعب عئاضبلا نع جارفإلا متي •
ّ

تري .ةب
ّ

 عئاضبلا لقنل دروتسملا ب

  .نزخ≠ا ىQإ يكرمجلا لوخدلا بتكم نزخم نم

 ةنòôلا دروتسملا/ليمعلا ملتس± .VII ةلحرملا

  .دا(Cتسالا طورش لك ءافيتسا درجمب يبوروألا داحتالا لخاد ةيرحب عئاضبلا لقن نكمي •

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةلماشلا دا(Cتسالا ةيلمع :3 ةروصلا

 Q  32כU"H!א o;(e:!א $);"% 7.2

 كرامجلاو بئارضلا ةحلصم رفوت .ةيلاغت()لا كرامجلاو بئارضلا ةحلصم لبق نم لاغت()لا ىQإ ةدروتسملا عئاضبلا ةفاك صيلخت متي نأ يfiبني

غشملا جمانرب ي2 نCلجسملا نيدروتسملا تاجتنمل ةعيرس صيلخت ةيلمع ءارجإ رايخ ةيلاغت()لا
ّ

 ماكحألا بجومب كلذو ،دمتعملا يداصتقالا ل

 :لاغت()لا ىQإ ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع هاندأ 4 ةروصلا حضوت .يبوروألا داحتالا اäãلع ّصني π±لا

غشملا جمانرب
ّ

 33 دمتعملا يداصتقالا ل

غشملا ()تعُي •
ّ

اضيوفت )AEO( دمتعملا يداصتقالا ل
ً

اممصم 
ً

 لخاد كرامجلاب ةقلعتملا تايلمعلا نCب ةمءاومللو نمألا ةدايزل 

 تابلطتملا ءافيتسا راجتلل يfiبني .يبوروألا داحتالا لود ةفاك ي2 ةفصلا هذه يرست .ةيلاعف (∆كأ اهلعجلو يبوروألا داحتالا

 :ةيبوروألا ةيضوفملا نع رداصلا يQاتلا ليلدلا ي2 تامولعملا نم ديزملا ىrع روثعلا نكمي .دئاوفلا كلتل ةددح≠ا

cy_issues/custhttps://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/poli

oms_security/aeo_guidelines_en.pdf 

 

 
 ةيبوروألا ةيضوفملا 32
 كرامجلاو بئارضلا ةحلصم 33

 يرحJلا ءانيملا قCDط نع ة4ح4ضوتلا دا;:تسالا ة4لمع

IV 
 تاءارجإ

 دا3Gتسالا لبق ام

III 

 تاي°سجوللا

  لقنلاو

II 

 قbرط نع لوخدلا صõ≥م نايب

  ةينوFGكلإلا تانايبلا ةQجاو

I 

V VI 

 لوصو

 مامأ عtاضبلا زاربإ ةنòôلا

 ةيلاغVĜلا كرام89ا

 يëرم89ا صيلختلا

 موسرلا دادسو

 ةيكرم89ا

$   ةيلمعلا ةلحرم =

V 

 ملتس±

 دروتسملا/ليمعلا

 ةنòôلا



 

   34 ةينوFGكلإلا تانايبلا ةQجاو لالخ نم لوخدلا ةصيلوب :I ةلحرملا

جسم ليكوب ةناعتسالا ()ع وأ ھسفنب لوخدلا صخلم نايب وأ دا(Cتسالا نايب ميدقت راتخي نأ دروتسملل نكمي •
ّ

 ىrع بجي .ل

اضيأ ليكولا
ً

دصملا لّمحتيو ،درفلا نم حيرصت ىrع لوصحلا 
ّ

 نايبلاب ةقلعتملا تامولعملا لك ةقد وأ ةحص مدع ةيلوؤسم ر

 .ىرخألا قئاثولا وأ/و

 :ةيلاتلا لئاسولا ()ع يكرمجلا نايبلا جذومن ميدقت نكمي •

o كلإç)اينو
ً

 ةينو(çكلإلا تانايبلا ةهجاو ()ع 

o ايطخ
ً

حوم ةيرادإ ةقيثو لكش ىrع 
ّ

 .ةد

  .لاغت()لا ىQإ عئاضبلا هذه لاخدإل صاخ صيخرت ىrع لوصحلا دروتسملا ىrع بجي ،ةديقملا عئاضبلا ضعب ىQإ ةبسنلاب •

 لوح Ãπفلا فصولاو ةبولطملا تامولعملا ةفاك ىrع ةيوتح≠او ةيرورضلا جذامنلا يكرمجلا صيلختلا طيسو /دروتسملا لسري •

اينو(çكلإ يكرمجلا بتكملا ىQإ عئاضبلا
ً

 .ةينو(çكلإلا تانايبلا ةهجاو ()ع 

لوت ،لوخدلا صخلم نايب لوبق درجمب •
ّ

امقر ةينو(çكلإلا تانايبلا ةهجاو د
ً

ايعجرم 
ً

 .عئاضبلا ةكرحل 

 ةنòôلا لوصو :II ةلحرملا

 وأ ،ءارضخلا طوطخلا( اهراسم بسح عئاضبلا نCب تاطلسلا لصفت .عئاضبلا غيرفت متيو لوخدلا ءانيم ىQإ ةنحشلا لصت •

 .رطاخ≠ا مييقت ىQإ ةيلمعلا هذه دنتست .)ءارمحلا وأ ةيلاقت()لا

 قئاثولا ةعجارم :III ةلحرملا

ظوم موقيس •
ّ

دقملا قئاثولاو نايبلا ةعجارمب كرامجلا وف
ّ

 .تابلطتملل اهلاثتما نم دكأتلل ةم

ظوم دكأتيس •
ّ

 قئاثولا ةيؤر كرامجلاو بئارضلا ةحلصم بلطت دق .نايبلا بناج ىQإ ةبسانملا قئاثولا (Cفوت نم كرامجلا وف

 .ةجاحلا تضتقا اذإ ةيلصألا

كؤت ىرخأ قئاثو زاربإ حّرصملا ىrع بجي •
ّ

  .نايبلا ي2 ةروكذملا عئاضبلا ةقد د

 ةدروتسملا عtاضبلا صحف :IV ةلحرملا

ظوم صحفيس •
ّ

 .قدأ لكشب اهليلحتل تانّيع نوذخأيسو يئزج وأ لماك لكشب عئاضبلا كرامجلا وف

ظوم موقيس •
ّ

  .صحفلا ليصافت ليجست متيسو ،ةقفرملا قئاثولاو نايبلا عم صحفلا جئاتن ةنراقمب صحفلا وف

 ةيكرم89ا موسرلا دادس :V ةلحرملا

 .كرامجلاو بئارضلا ةحلصمل ةيكرمجلا موسرلا ديدست يfiبني ،عئاضبلا نع جارفإلا لبق •

 عtاضبلا نع جارفإلا :VI ةلحرملا

  .دمتعملا ليكولا / دروتسملل عئاضبلا نع جارفإلا متي •
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 ةلماشلا يكرمجلا صيلختلا ةيلمع :4 ةروصلا

7.3 TKp 4אא:q2א TIאכ!(z %";($ אא-:(HאB 0א5!א;$ 

اقفو
ً

نإف ،يQودلا كنبلل 
ّ

 :هاندأ 10 لودجلا ي2 ةحضوم ةيرايعملا عئاضبلا نحش نأشب دروتسملا اهلمحتي π±لا فيلاكتلاو تقولا 

 ةلماشلا دا(Cتسالا ةيلمع فيلاكتو راظتنالا تقو :10 لودجلا

 دا3Gتسالا ءارجإ مقرلا

 تقو

 راظتنالا

 )تاعاسلاب(

 ةفلñتلا

 )يدوعسلا لاbرلاب(

 0 1 قئاثولا دادعإ 1

 0 0 يكرمجلا شيتفتلاو صيلختلا 2

 0 1 يQامجإلا

 لود ن3ب ةدروتسملا عtاضبلل ان∑ ةروكذملا فيلاñتلاو راظتنالا تقو ن3مخت ىرج :ةظحالم

 .ي∏وروألا داحتالا

 

 VQرمجلا ص4لختلا ة4لمعل 4PQضوت مسر

III II I 

 ةصيلوب

 نم لوخدلا

 ةQجاو لالخ

 تانايبلا

 ةينوFGكلإلا

 لوصو

 ةنòôلا
 7¢ع عالطالا

 قئاثولا

VI V IV 

$

 نع جارفإلا

 عtاضبلا
 عtاضبلا نع موسرلا دادس

 ةQجاو VGع ةدروتسملا

 ةينوFGكلإلا تانايبلا

 عtاضبلا صحف

 ةدروتسملا

 ةيلمعلا ةلحرم = 



 

8. TiאOs אא-:(HאB א!HO(A($  

 8.1 aDT8 0/at !/iאOs אא-:(HאB א!HO(A($ 

 35 $)0אt!אא Osאi/!א 8.1.1

  .هاندأ 10 لودجلا ي2 اهصيخلت مت دقو .لاغت()لا ىQإ عئاضبلا دا(Cتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو سمخ ةمث

 لاغت()لا - دا(Cتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :10 لودجلا

 ةقيثولا #
 لوص8ôا متي

 نم اªºلع

 لوص8ôا متي

 لجأ نم اªºلع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 / يوجلا نحشلا ةصيلوب

 /ةيلصألا نحشلا ةصيلوب

 نحشلا ةروتاف

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا نحشلا ةكرش

ملا  ةيراجت ةروتاف 2
ُ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص

ملا  أشنملا ةداهش 3
ُ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص

ملا ةئبعتلا ةمئاق 4
ُ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص

5 
 ماظن( ةيكرمجلا ةميقلا نايب

Intrastat( 
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا كرامجلا

 :ةظحالم

ملا علسلا - 5 ،ةئبعتلا – 4،ةيذغألا تاجتنم - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1
ُ

 ةليقثلا تادعملا - 6 ،ةرمع

  تارهوج≠او ةسيفنلا نداعملا - 7 ،تاينو(çكلإلاو

 تاجوسنملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8

 

  $)PאYאא Osאi/!א 8.1.2

ت ةيفاضإلا قئاثولا نم ددع ةمث
ُ

  :اهليصافت يrي ام ي2و .يكرمجلا صيلختلا ضارغأل ماع لكشب بلط

 لاغت()لا - دا(Cتسالل ةيفاضإلا قئاثولا :11 لودجلا

 ةقيثولا #
 لوص8ôا متي

 نم اªºلع

 لوص8ôا متي

 لجأ نم اªºلع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

حوملا ةيرادإلا ةقيثولا 1
ّ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا كرامجلا ةد
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2 
 حيرصت/دا(Cتسالا صيخرت

  صاخ

 ةمدخ

 كرامجلا

 ةيلاغت()لا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

ملا  أشنملا ةداهش 3
ُ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص

4 
 ةحصلا/ةحصلا ةداهش

  ةيتابنلا
ملا

ُ
       ü   كرامجلا ردص

 :ةظحالم

ملا علسلا - 5 ،ةئبعتلا – 4،ةيذغألا تاجتنم - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1
ُ

 ةليقثلا تادعملا - 6 ،ةرمع

  تارهوج≠او ةسيفنلا نداعملا - 7 ،تاينو(çكلإلاو

 تاجوسنملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8

 

8.2 4qHX %0$א %;G א!/iאOs  
36 '/!(N$ ]#&   8.2.1 

 :ةباثمب ةيلودلا ةراجتلا زكرم فيرعت قفو نحشلا ةصيلوب نوكت

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

 تلقن دق ةنحشلا نوكت نأ ةطيرش ،نحشلا ةصيلوب ميلست قيرط نع عئاضبلا ميلست متي ثيح ،ليوحتلل لباق ةيكلم دنتسم •

  .ةحيحص ةروصب ةيلاتلا تاقيدصتلا عيمج ءارجإو ،"ةلوبقم ةروصب"

  
 يرحبلا نحشلا ةصيلوب ةنيع :5 ةروصلا

8.2.2 PאI/2X IU2אC$ 37 

ت
ُ

ت π±لاو ةا(çشملا عئاضبلا ةصيلوب ةباثمب ةيراجتلا ةروتافلا ()تع
ُ

ت .عئابلا لبق نم ي(çشملا ىQإ مدق
ُ

ابلاغ (Cتاوفلا كلت مدختس
ً

 ةراجتلا ي2 

 .ةيكرمجلا موسرلا ةفرعمل اهمييقت دنع عئاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحتب ةموكحلل حمست ذإ ةيبنجألا
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   نيدنيل 37



 

 ةيراجتلا ةروتافلا ةنيع :6 ةروصلا

8.2.3 KאO"$ 38 $(>+:!א 

دقي
ّ

ملا م
ُ

 فاصوأو داعبألاو يQامجإلا نزولا نع ليصافت ةيلودلا ةئبعتلا ةمئاق لمشتو .نحشلا لوح ةلصفم تامولعم ةئبعت ةمئاق ردص

 ةنحشلل ةقيقدلا ةيكرمجلا تابلطتملا بسح ةئبعتلا ةمئاق تايوتحم فلتخت .ةيراجتلا ةروتافلا عم ةئبعتلا ةمئاق قفاوتت نأ بجي .ىوتح≠ا

 .ةينعملا

  
 ةئبعتلا ةمئاق جذومن :7 ةروصلا

8.2.4 4qאL Intrastat 39 

ي
ُ

دع
ّ

 Intrastat ي تانايب ماظن
ُ

  .يبوروألا داحتالا لود نCب ةراجتلاب ةقلعتملا تايئاصحإلا عمجل مدختس

  40 א5@"!א BXא.[ 8.2.5

اقفو
ً

ت ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 
ُ

ت ةقيثو أشنملا ةداهش ()تع
ُ

 وأ اهعينصت وأ اهجاتنا وأ لماكلاب اäãلع لصحتلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ تبث

  .ام ةلود ي2 اõãجلاعم

 
 ةنيع - أشنملا ةداهش :8 ةروصلا

  W{DX 41/"!א $2CאBאא $i(R/!א 8.2.6

حوملا ةيرادإلا ةقيثولا/دا(Cتسالا نايب
ّ

فوي ةقيثو وه ةد
ّ

ت .ةدروتسملا عئاضبلاب ةقلعتم تامولعم ديوزت ةيغب كرامجلل دروتسملا اهر
ُ

 مدختس

جوتملا بئارضلاو موسرلا مييقتل نايبلا ي2 ةدراولا تامولعملا
ّ

  .عئاضبلا ىrع ةب

 
 تيارف ھيك ھيك 38
 ةدحتملا ةكلمملا ي2 لمعلا تامولعم 39
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 40
 ةيبوروألا ةيضوفملا 41



 

  
 جذومن - يكرمجلا دا(Cتسالا نايب :9 ةروصلا

8.2.7 IHE(e/INHCf אא-:(HאB 42 

 .ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا نم قبسم حيرصت وأ نذإ ىQإ نودروتسملا جاتحي ،ةباقرلل ةعضاخلا عئاضبلا دا(Cتسال
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—ãع ءاقبإلاو ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامحل ةيحصلا ةداهشلا فدrةحصلا ةداهش ردصت .ةرطيسلا تحت ةيلودلا ةراجتلا تالماعم ى 

ملا ةلودلا ىدل تاتابنلا ةيامح ةمظنم نع ةيتابنلا
ُ

  .ةدروتسملا ةلودلا ىدل تاتابنلا ةيامح ةمظنم حلاصل ةردص

  
 ةيتابنلا ةحصلا ةداهش جذومن :11 ةروصلا
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 تانايكلا هذهل صخلم ةمثو .تاجتنملا عاونأ نع رظنلا ضغب كلذو لاغت()لا ي2 دا(Cتسالا ةيلمع ي2 ةكراشملا ةيموكحلا تاهجلا نم ددع كانه

 .12 لودجلا ي2 ةينو(çكلإلا اهعقاومو دا(Cتسالا ةيلمع ي2 اهراودأ بناج ىQإ تالاكولا وأ

 

 
 دودحلا ةيامحو ةيكيرمألا كرامجلا 42
 تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا 43



 

 دا(Cتسالا ي2 ةكراشملا ةيموكحلا تاهجلا مهأ :12 لودجلا 

 يzوFGكلإلا عقوملا رودلا ةيموك8ôا تا89Qا م∑أ

 3Gياعملا ديحوتل ةيåوروألا ةن9≥لا

)CEN( 

 ةينفلا قئاثولاو ةيبوروألا (Cياعملا ريوطت نع ةلوؤسم •

 ،داوملاو ،تاجتنملا عاونأ فلتخمب ةقلعتملا ىرخألا

 .تايلمعلاو تامدخلاو

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

fault.aspx 

 ةيåوروألا ةيضوفملا

 تايقافتالاو يكرمجلا داحتالا ىrع فارشإلا نع ةلوؤسم •

 .يكرمجلا نواعتلل ةيلودلا

 ريوطتو يدقنلاو يداصتقالا داحتالا ريوطت نع ةلوؤسم •

 .يبوروألا داحتالا ي2 ةرحلا ةراجتلا ةسايس

http://ec.europa.eu/index_en.

htm 

 .ةمالسلاو ةدوجلا تابلطتمل لاثتمالا نم ققحتي • )IPQ( ةدو9≥ل 6ÖاغVĜلا دQعملا
http://www1.ipq.pt/PT/Pages

/Homepage.aspx 

 /http://www.ipac.pt .لاغت()لا ي2 ةينطولا دامتعالا ةئيه • )IPAC( دامتعالل 6ÖاغVĜلا دQعملا

 كرام89او بئارضلا ةô≥صم

Qوتت •
ّ

 ()ع ةيلودلا رورملا ةكرح صحفو ةبقارم ةيلوؤسم ى

 ةيلاغت()لا دودحلا

 ريدصتلاو دا(Cتسالا حئاولل لاثتمالا نمضت •

 ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو ،ةيكرمجلا موسرلا لّصحت •

 تارداصلا/تادراولاب ةقلعتملا ىرخألا موسرلاو

http://www.portaldasfinancas

.gov.pt/at/html/index.html 

 ءاصحإلل \∆طولا دQعملا
 ي2 ةراجتلا تاءاصحإ نع تامولعم ميدقت نع لوؤسم •

 .لاغت()لا

https://www.ine.pt/xportal/x

main?xpid=INE&xpgid=ine_m

ain 
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 ةمئاق ضرع متي .تاعانصلا وأ تاجتنملا عاونأ بسحب كلذو لاغت()لا ي2 دا(Cتسالا ةيلمع ي2 ةكراشملا ةيموكحلا تاهجلا نم ددع كانه

 اهعقاومو دا(Cتسالا ةيلمع ي2 اهرودو اهعم لماعتت π±لا تاجتنملا / ةعانصلا عاونأ لثم تامولعملا بناج ىQإ ةيسيئرلا تاهجلا وأ تائيهلاب

 .13 لودجلا ي2 ةينو(çكلإلا

 

 ةددح≠ا تاعانصلل دا(Cتسالا ي2 ةكراشملا ةيموكحلا تاهجلا :13 لودجلا



 

 يzوFGكلإلا عقوملا رودلا/ةفيظولا ةعانصلا/جتنملا ةيموك8ôا ة89Qا

 ةمالسل ةيåوروألا ةئيQلا

 ةيذغألا
 ةيئاذغ تاجتنم

 ةقلعتملا رطاخ≠ا مييقت نع ةلوؤسم •

 ةيئاذغلا تاجتنملاب
https://www.efsa.europa.eu/  

  ةينالديصلا تاجتنملا ةbودألل ةيåوروألا ةلاëولا

نأ نم دكأتلا نع ةلوؤسم •
ّ

 ةفاك 

 داحتالا قوس ي2 ةرفوتملا ةيودألا

 ةيلاعو ةلاعفو ،ةنمآ يè يبوروألا

 ةدوجلا

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

 داوملل ةيåوروألا ةلاëولا

 ةيئايميكلا
 ةيئايميكلا تاجتنملا

 تاجتنملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 .ةيئايميكلا
http://echa.europa.eu/  

 ةيذغألل ةماعلا ةbريدملا

 يرطيبلا بطلاو

)DGAV( 

 ةيئاذغ تاجتنم

 تاجتنملا رطاخم مييقت نع ةلوؤسم •

 Ãπفلا مييقتلاو يناويحلا لصألا تاذ

 .جتنملل

 .تاجتنملا ليجست نع ةلوؤسم •

http://www.dgv.min-

agricultura.pt/portal/page/por

tal/DGV 

 تاباغلاو ةعارزلا ةرازو

 ةيفbرلا ةيمنتلاو
  تاجتنملا لك

 ىrع ماعلا فارشإلا نع ةلوؤسم •

 .لاغت()لا نمض ةيعارزلا تاجتنملا
https://www.dgadr.gov.pt/ 

 ةbودألل ةينطولا ةئيQلا

 ةيŒôلا تاجتنملاو

)INFARMED( 

 ةينالديصلا تاجتنملا

 ةيبطلاو

 ريوطت ةبقارمو ميظنت نع ةلوؤسم •

 تاجتنملاو ةيودألا قيوستو عينصتو

 .ىرخألا ةيبطلا

http://www.infarmed.pt/web/i

nfarmed-en/ 
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 مقرلا

س°لا

 Ö¢سل

 يzوFGكلإلا عقوملا طبار 3G 1 2 3 4 5 6 7 8 9ياعملاب ةينعملا ةلاëولا مسا

1 
 دامتعالل 6ÖاغVĜلا دQعملا

)IPAC( ü ü  ü ü ü ü  ü http://www.ipac.pt/ 



 

اقفو ةينعملا ةيسيئرلا تالاكولا :14 لودجلا
ً

 ةعانصلل 

 

 B )IPAC( 44א":%א! Q!אHIJ>!א D.+"!א 10.2

دعُي .765/2008 مقر نوناقلا بجومب لمعت لاغت()لا ي2 ةينطو دامتعا ةئيه وه دامتعالل يQاغت()لا دهعملا
ّ

اوضع دامتعالل يQاغت()لا دهعملا 
ً

 ي2 

 ةينطو دامتعا ةئيه نCيعت ىrع دامتعالل يبوروألا نواعتلا نوناق ّصني .يبوروألا دامتعالل ةيتحتلا ةينبلا وهو دامتعالل يبوروألا نواعتلا

ك دقو .)ةيبوروألا ةرحلا ةراجتلا ةطبارو( يبوروألا داحتالا ي2 وضع ةلود لكل ةدحاو
ُ

ل
ّ
 دامتعالل يQاغت()لا دهعملل لاغت()لا ي2 ةمهملا هذه تفِ

دعُي يQاتلاب .ريا()ف 11 ي2 23/2011 مقر ي‹يرشتلا موسرملا بجومب
ّ

 مقر نوناقلا تحت لاغت()لا ي2 لمعت π±لا ةئيهلا دامتعالل يQاغت()لا دهعملا 

 دهعملا لمعي  .ةيبوروألا ةضوفملا لبق نم هدامتعا ىرجو ءاوس دح ىrع دهعملاو دالبلا مكحت ماكحأ ةدع ىrع يوتحي يذلاو 2008 /765

نأ مغر داصتقالا ةرازو فارشإ تحت دامتعالل يQاغت()لا
ّ

خدت لاجم 
ّ

ايلمع يطغي ھل
ً

 داحتالا ي2 دامتعالا تائيه نواعتت .مكحلا تاعاطق عيمج 

Qوتي .1025/2012 مقر نوناقلا ي2 ةدراولا تابلطتملاب اهعيمج مçíلتو ،دودحلا ()ع تامييقتلا ءارجإل يبوروألا
ّ

 ةيلمع دامتعالل يQاغت()لا دهعملا ى

 .لاغت()لا ىQإ ةدروتسملا تاجتنملا ةفاك قباطت نمضت π±لا قباطتلا مييقت
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  كجتنمل ي∏وروألا داحتالا تابلطتم ديدحت :I ةوط8õا

دقمل يfiبني •
ّ

 عينصتلاو ميمصتلا تابلطتمل ھتاجتنم لاثتما ىدمو يبوروألا داحتالا اهضرفي π±لا تابلطتملا ديدحت بلطلا م

دحت .ةيساسألا
ّ

 اذه نع تامولعملا نم ديزملل .اهءافيتسا تاجتنملا ىrع بجي π±لا ةيساسألا تابلطتملا تاäãجوتلا هذه د

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى∑ري ،عوضوملا

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

دقم لثتمي •
ّ

اقفو تاجتنملا قباطت معدت π±لا قئاثولا ميدقت تابلطتم ةفاكل بلطلا م
ً

فوي π±لا (Cياعملاو تاäãجوتلل 
ّ

 داحتالا اهر

فوي .يبوروألا
ّ

Cبملا طبارلا ر
ّ

 :ھسفن عوضوملا نع ليصافت هاندأ ن

 
  دامتعالل يQاغت()لا دهعملا 44
 يبوروألا داحتالا 45

2 
 ةيذغألل ةماعلا ةbريدملا

 )DGAV( يرطيبلا بطلاو
  ü       

http://www.dgv.min-

agricultura.pt/portal/page/p

ortal/DGV 

3 

 ةbودألل ةينطولا ةئيQلا

 ةيŒôلا تاجتنملاو

)INFARMED( 

       ü  
http://www.infarmed.pt/we

b/infarmed-en/ 

 :ةظحالم

ملا علسلا - 5 ،ةئبعتلا – 4،ةيذغألا تاجتنم - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1
ُ

 ةليقثلا تادعملا - 6 ،ةرمع

 تاجوسنملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8 ،تارهوج≠او ةسيفنلا نداعملا - 7 ،تاينو(çكلإلاو



 

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

 

 

 مييقتلا ةئي∑ ديدحت :II ةوط8õا

اضيأ دروتسملل يfiبني •
ً

دحي نأ 
ّ

 لوصحلل .)ةدمتعم ةئيه( ةلقتسم قباطت مييقت ةئيµã ةناعتسالل ةجاح كانه تناك اذإ ام د

Cبملا طبارلا ةرايز ى∑ري ،لاغت()لا ي2 ةدمتعملا تائيهلاب ةحئال ىrع
ّ

 :هاندأ ن

=620databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id-http://ec.europa.eu/growth/tools 

 

 

 

 

 

 

 
  قئاثولا ميدقت :III ةوط8õا

دقيو بلطلا ةرامتسا دروتسملا لمكُي •
ّ

 .ةدمتعملا تائيهلا وأ ةدمتعملا صحفلا تا()تخ≠ ةبولطملا قئاثولا م

 

 جتنملا صحفو بلطلا ةرامتسا مييقت :IV ةوط8õا

دقملا قئاثولا مييقت متي •
ّ

 صحفلا تا()تخم لبق نم يبوروألا داحتالا (Cياعم عم ھقباطت نمضي صحفل جتنملا عضخي .ةيانعب ةم

 .ةدمتعملا

 CE ةمالع عضو :V ةوط8õا

ضحي ،حاجنب مييقتلا ةيلمع لامتكا دعب •
ّ

دقم ر
ّ

افلم بلطلا م
ً

اينف 
ً

تملا تاءارجإلاو ةيلمعلاب ةقلعتم ليصافت ىrع يوتحي 
ّ

 ةعب

 ةينايبلا موسرلاو ،تاجتنملل Ãπفلا فصولاو ،داوملا ةحئالو ،تاميلعتلا ىrع ةينفلا قئاثولا هذه لمتشت .جتنملا عينصت ي2

دقمل يfiبني .نايبلا نع ةخسنو صحفلا ريراقتو ،تاططخ≠او
ّ

ي نأ بلطلا م
ُ

دِع
ّ

قويو 
ّ

 ىrع ّصني يبوروألا داحتالل قباطت نايب ع

نأ
ّ

 .جتنملا ىrع ةدمتعملا ةئيهلا فيرعت مقر بناج ىQإ ةينوناقلا تابلطتملا ةفاك ي2وتست تاجتنملا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CE ةمالع Yع لوصحلا ة4لمعل 4PQضوت مسر

III I 

IV V 

II 

 تابلطتم ديدحت

  ي∏وروألا داحتالا
 مييقتلا ةئي∑ ديدحت

  
 قئاثولا ميدقت

 بلطلا ةرامتسا مييقت

 تاجتنملا صحفو
 زئاح( دمتعم جتنم

 )CE ةمالع 7¢ع
  



 

 

 

 

 

 يبوروألا داحتالا يCE 2 ةمالع ىrع لوصحلا ةيلمع :12 ةروصلا

دصملا ¨´™وي ،ةيلمعلا هذه نع تامولعملا نم ديزملل
ّ

 :هاندأ طبارلا ةرايزب نويدوعسلا نور

gb-marchandises/marking?language=en-circulation-https://www.entreprises.gouv.fr/libre 
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Cبملا طبارلا نم CE ةمالع ىrع لوصحلل ةبولطملا ةينفلا قئاثولا ىrع لوصحلا نكمي
ّ

 :هاندأ ن

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

 a{<$ 46/:"!א z)!אכ:!א 10.2.3

 CE ةمالع ىrع لوصحلل ةبّجوتملا فيلاكتلا :15 لودجلا

 مقر

 لسلسم
 تايوتح≠ا

 لايرلاب( ةفلكتلا

 *)يدوعسلا

 270000 – 270 بلطلا ةرامتسا مسر 1

 ةدروتسملا تاجتنملل ةرتوفملا ةميقلا بسح فلتخت*

 DGAV( 47( 6Hr)>!א ]6!א�C$ T\א! 0$א+!א $DCHC"!א 10.3

 مءاوتت .)MAFDR( ةيفيرلا ةيمنتلاو تاباغلاو ةعارزلا ةرازو مامأ ةلوؤسم ةماع ةيرادإ ةسسؤم يè يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا

 يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا لمعتو ،2002 /178 مقر نوناقلا تحت يبوروألا داحتالا لخاد π´∏اسأ لكشب ةيئاذغلا تاعيرشتلا

 ،كلذ ىrع ةوالع .ةيئاذغلا تاجتنملا دا(Cتسا ميظنتب ةقلعتملا تاسايسلا ريوطت لجأ نم يبوروألا داحتالل ةعبات ىرخأ لود عم نواعتلاب

ت
ُ

ا(Cخأو .قوسلا لوخدل تاحيرصت اهحنمتو تاجتنملا مّيقت π±لا ةيمسرلا ةيلاغت()لا ةطلسلا يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا ()تع
ً

، 

ت
ُ

اضيأ ةطلسلا يرج
ً

 ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا نع تامولعملا نم ديزمل .لاغت()لا ىQإ ةدروتسملا تاجتنملا ضعبل ةيدودح شيتفت تايلمع 

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى∑ري ،اã§تاكمو اهل ةعباتلا تائيهلاو يرطيبلا بطلاو

DGVagricultura.pt/portal/page/portal/-http://www.dgv.min 

 
 يبوروألا داحتالا - CE ةمالع حنم ةلاكو 46
 يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا 47

 ةيلمعلا ةلحرم = 
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اقفو
ً

 لود ىQإ ةدروتسملا يناويحلا (Cغو يناويحلا لصألا تاذ ةيئاذغلا تاجتنملل يfiبني ،يبوروألا داحتالا ي2 2002 /178 مقر ةيذغألا نوناقل 

 ةبقارملا (Cبادت لمشت .ّلكك يبوروألا داحتالا ي2 ةدئاسلا كلتو ةلصلا تاذ ةينطولا نCناوقلاو تابلطتملا عم قباطتت نأ يبوروألا داحتالا

اصحف لاغت()لا ي2 ةقبطملا
ً

ايجهنم 
ً

اصحفو ،قئاثولل 
ً

ايئاوشع 
ً

اصحفو ةيوهلل 
ً

ايدام 
ً

ت .ليلحتلل تانّيع ذخأ ةيناكمإ عم ةجاحلا تعد اذإ 
ُ

 يرج

 ةفاكل يfiبني ةماع ماكحأ ةمث ،كلذ ىQإ ةفاضإلاب .لاغت()لا ىQإ ةدفاولا تادراولا ىrع تاصوحف يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا

ت .يبوروألا داحتالا ىQإ ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا ةمالسو ةفاظن نامضل اµã ماçíلالا نيدروتسملا
ُ

 ىrع يبوروألا داحتالا تابلطتم ضرف

 ىرخألا تاجتنملا ضعبو ةفيلألا تاناويحلا ةيذغأ تاجتنمو ،نجاودلاو موحللا تاجتنمو ،ةدّمج≠ا/ةجزاطلا ءارمحلا موحللاو نجاودلا

ملا
ُ

فوي .يبوروألا داحتالا لود ىQإ اهريدصت دار
ّ

 :يبوروألا داحتالا ي2 ةدئاسلا تابلطتملا نع ةقّمعم ةخسن هاندأ طبارلا ر

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/exporting-products/export-library-requirements-

by-country/european-union 

دصملا ىrع بجي ،ماع ھجوب
ّ

الضف .يناويحلا لصألا تاذ تاجتنملا دا(Cتسال ةقبسم ةقفاوم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نير
ً

 يfiبني كلذ نع 

 :رابتعالاب ةيلاتلا طاقنلا ذخأ

 دود8ôا نمأ .1

فوي .يبوروألا داحتالا دودح دنع شيتفت ةيلمعل يناويحلا لصألا تاذ تاجتنملا ةفاك عضخت
ّ

 طاقن نع ليصافت هاندأ طبارلا ر

 :طقف ةبلعملا ةيذغألا ىقلتت دق π±لا ابوروأ ي2 ةيدودحلا شيتفتلا

_encontrol/bip-border-https://ec.europa.eu/food/animals/vet 

 قبسم راعشإ .2

 اذه بلطتي .)TRACES( صصختملا ةراجتلا ةبقارم ماظن ()ع ةيدودحلا شيتفتلا طاقن لك دنع قبسم راعشإ ءاطعإ يfiبني

ثمت π±لا ةسسؤملا ركذ عم مدختسم باسح دوجو ماظنلا
ّ

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى∑ري ،عوضوملا اذه نع تامولعملا نم ديزملل .اهل

https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en 

 موسرلا .3

ت(çي
ّ

دصملا ىrع ب
ّ

اضيأ نCيدوعسلا نير
ً

دسي نأ 
ّ

 تاجتنم ىrع يوتحت π±لا تانحشلا نع دودحلا نمأل ةيساسألا موسرلا اود

 .ةيئاذغ

 ةدمتعملا ةأشçملاو دلبلا .4

نأ ىQإ (Cشي ام .يبوروألا داحتالا لود ةفاك ىrع قبطني ام ،ثلاث دلب نم دا(Cتسالا دنع ةبقارم (Cبادت لاغت()لا دمتعت
ّ

 ناكمإب ھ

 يأ ريدصت لبق ةقبسم ةقفاوم ىrع لوصحلا بجي ،يQاتلاب .ةنيعم تاجتنم دا(Cتسا ةددحم نادلب ي2 طقف ةدمتعم تآشنم

 :"ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا" رايتخاو هاندأ طبارلا ةرايز ى∑ري ،عوضوملا اذه نع تامولعملا نم ديزملل .يناويح لصأ يذ جتنم

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

 :لاغت()لا ىQإ ةيئاذغلا تاجتنملا دا(Cتسا صخي ام ي2 ةيلاتلا ةيلمعلا دامتعا متي ،ماع ھجوب

  دا3Gتسالا لبق ام تاءارجإ :I ةلحرملا

دقيو يكرمجلا نايبلا جذومن نودروتسملا لمكُي •
ّ

 .ةبسانملا ةيلاغت()لا تاطلسلا مامأ ةمزاللا قئاثولا ةفاك نوم
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غشملا ليجست لامكإ نيدروتسملا لكل يfiبني •
ّ

فوت ةينو(çكلإ ةرامتسا نع ةرابع وهو .TRACES ماظن ىrع ل
ّ

 ةماعلا ةيريدملا اهر

 :تامولعملا نم ديزمل يQاتلا لّصفملا ليلدلا ةءارق نCيدوعسلا نيردصملل نكمي .ةيذغألا ةمالسو ةحصلل ةيبوروألا

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ah-traces-info-mat-toolkit_en.pdf 

 

 قبسم راعشإ :II ةلحرملا 

 تاطلسلا مالعإ كلذ لمشيو .عئاضبلا لوصو نع لاغت()لا ي2 ةينعملا ةيدودحلا شيتفتلا ةطقن دروتسملا غلبُي نأ بجي •

 ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا مالعإ يأ ،يبوروألا داحتالا π´›ارأ ىQإ عئاضبلا لوصول يريدقتلا تقولاو خيراتلاب لاغت()لا ي2 ةّينعملا

دصملا ¨´™وي ،تامولعملا نم ديزملل .يناويح (Cغ لصأ نم فالعألاو ءاذغلا جمانرب تحت يرطيبلا بطلاو
ّ

 نويدوعسلا نور

 :هاندأ طبارلا ةرايزب

-http://www.dgv.min

/genericos?actualmenu=25432463&generico=24833778&cboui=248agricultura.pt/portal/page/portal/DGV

33778 

 

 

 

 قئاثولا مييقت : IIIةلحرملا

 ةيوهلا ةبقارم نم ةتوافتم تاجردلو لماكلاب قئاثولا ةبقارمل يبوروألا داحتالاو لاغت()لا π´›ارأ لخدت π±لا تاجتنملا عضخت •

  .ي()خ≠ا ليلحتلل تانّيع يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا ذخأت دق .ةيداملا ةبقارملاو

  شYتفتلاو ةنيعملا لوخدلا ةطقن :IV ةلحرملا

ت ،ةنّيعملا لوخدلا ةطقن ىQإ ةدروتسملا عئاضبلا لوصو روف •
ُ

 كرامجلا فظومو يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا يرج

 تاجتنملا نع جارفإلا لبق ةقبطملا موسرلاو بئارضلا ةفاك ديدست يfiبني .ماتلا لاثتمالا نامضل شيتفت ةيلمع ةيلاغت()لا

  .دروتسملل

  عtاضبلا نع جارفإلا :V ةلحرملا

 .اã†ع جارفإلل ةيئاذغلا تاجتنملا صيلخت متي •

 

 

 

 

 

 

 

 V IV 

 ماظن 7¢ع لي9‘°لا

TRACES بلط ميدقتو 

 دا3Gتسا
  

 كرام9≥ل قبسم راعشإ

 ةيلاغVĜلا
  

 قئاثولا نم ققحتلا

 موسرلا ديدس̂و
  

 ةنيعملا لوخدلا ةطقن

 شYتفتلاو

III I II 

ab ة4ئاذغلا تاجتنملل VQرمجلا ص4لختلا ة4لمعل 4PQضوت مسر
Q ءانيملا 

 



 

 

 

 

 ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا ةيلمعل يÚيضوت مسر :13 ةروصلا
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 ةيداصتقالا ةقطنملل ءاضعألا لودلا ي2 ةصتخ≠ا ةينطولا تاطلسلا نم قيثو لكشب ةقسنم ةيميظنت ةكبش ىrع ابوروأ ي2 ةيودألا ماظن موقي

تا متي ثيح ةيودألا دا(Cتسا حئاول ةيبوروألا ةيضوفملا عضت .ةيبوروألا ةيضوفملاو ةيودألل ةيبوروألا ةلاكولا عم لمعت يèو .ةيبوروألا
ّ

 اهعاب

حوم لكشب
ّ

 ي2و .ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا Óπف لاغت()لا ي2 ةصتخ≠ا ةينطولا ةطلسلا امأ .يبوروألا داحتالا لود عيمج ي2 د

دصملل نكمي ،ةيبوروألا ةيداصتقالا ةقطنملا ي2 يزكرم ماظن تحت ءاود ليجستب قلعتي ام
ّ

 ةيبوروألا ةلاكولا عم لصاوتلا نCيدوعسلا نير

تاو ةيودألل
ّ

فوي π±لا تاءارجإلا عاب
ّ

 ليجست لجأ نمو .يبوروألا داحتالا ي2 دا(Cتسالا تاءارجإ لوح ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه ليلد اهر

 مادختساب بلطلا اذه ةئبعت نكمي .قيوستلل صيخرت ىrع لوصحلل بلط ميدقت نيدروتسملا ىrع بجي ،يرشبلا مادختسالل يئاود جتنم

 ميدقت لوح لّصفم ليلد ىrع لوصحلل .ةيئاودلا تاجتنملا ةرادإل ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلل ةعباتلا ةينو(çكلإلا ةباوبلا

دصملل نكمي ،ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا مامأ قيوستلل صيخرت ىrع لوصحلا بلط
ّ

 :يQاتلا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نير

-4ce5-2bb9-http://www.infarmed.pt/documents/281/1432055/Manual+smuh+EN_revis%C3%A3o_FINAL.pdf/3d196170

bfd791b1e351-ac5c 
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دقت
ّ

دقتلا ةقيرط نع ةماع ةح≠ ةيلاتلا ةيلمعلا م
ّ

 .ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا ىدل قيوستلل صيخرت ىrع لوصحلل بلطب م

 

 قbوس°لل صيخرت 7¢ع لوص8ôا بلط :I ةلحرملا

دقي •
ّ

ابلط دروتسملا م
ً

ملا ةيئاودلاو ةيبطلا تاجتنملا عاونأ ھيف ركذي ثيح ،قيوستلل صيخرت ىrع لوصحلل 
ُ

 اهدا(Cتسا دار

دقت •
ّ

 .ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا وأ ةيودألل ةيبوروألا ةلاكولا مامأ دحاو صيخرت بلط ءاودلا تاكرش م

 

 بلطلا مييقت :II ةلحرملا

قحتو بلطلا ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا مّيقت •
ّ

فوي π±لا ليصافتلا ةقد ي2 ق
ّ

دقم اهر
ّ

 تناك اذإ .بلطلا م

ةيفاك ليصافتلا
ً

تو بلطلل ةينف ةعجارم ءارجإب ةصتخ≠ا تاطلسلا أدبت ،
ُ

دِع
ّ

 مّيقت ،كلذ ىrع ةوالع .ةينفلا ةعجارملا ريرقت 

فوتو ةيملعلا ةيحانلا نم مادختسالا يÊاود ةيودألل ةيبوروألا ةلاكولا ي2 يرشبلا مادختسالل ةيبطلا تاجتنملا ةنجل
ّ

 ةيصوت ر

 .ال مأ جتنملا قيوست ةيناكمإ لوح
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 عtاضبلا صيلخت
  

 ةيلمعلا ةلحرم = 
  ü 



 

 

  ةbودألل ةbرbرسلا ةåرجتلا :III ةلحرملا

ايباجيإ Ãπفلا ريرقتلا ناك اذإ •
ً

 متيس .تاجتنملا ىrع ةيريرس براجت ءارجإب ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا أدبت ،

 قئاثو ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا بلطت دق .ليدعت يأ ءارجإل ليمعلا ىQإ جتنملاب ةقلعتملا تاقيلعتلا لقن

اضيأ ةيفاضإ
ً

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قيوستلل صيخرت ىrع لوصحلا :14 ةروصلا

 دا3Gتسالاو قbوس°لل صيخرت رادصإ :IV ةلحرملا

 ي2و يبوروألا داحتالا لود ةفاك ي2 يرسي يذلاو يزكرملا قيوستلاب حيرصتلا ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا حنمت •

  .جيو(¡لاو نياتشنتخيلو ادنلسيأ ةيبوروألا ةيداصتقالا ةقطنملا لود

 قfDسdلل ص4خرت Yع لوصحلا ة4لمعل 4PQضوت مسر

III 

 صيخرت 7¢ع لوص8ôا بلط

 قbوس°لل

II 

 صيخرت رادصإ

  قbوس°لل

I 

IV 

 براجت

 ةbرbرس

   ةيلمعلا ةلحرم =

 بلطلا مييقت
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ت
َ

 ةيسيئرلا قئاثولا ىQإ دانتسالابو .)لاغت()لا كلذ ي2 امب( يبوروألا داحتالا ي2 ةيودألا عيبل قيوست لجس ىrع لوصحلا ةيلمع هالعأ رهظ

دصملا ¨´™وي ،لاغت()لا ي2 قيوستلاب حيرصت ىrع لوصحلل ةبجوتملا فيلاكتلاو راظتنالا تاقوأو ةيرورضلا
ّ

 عم لصاوتلاب نويدوعسلا نور

 .ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا

 - $)HCg+:!א 9אNR;"!אT $(>+:!א Ofא/!.
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Qوتت ،لاغت()لا ي2
ّ

 امأ .لاغت()لا ىQإ ةيئاذغلا تاجتنملا دا(Cتساب ةقلعتملا حئاوللا ميظنت ةيلوؤسم يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا ى

  .ءاذغلا نوناق ي2 ةماعلا فادهألاو ئدابملا ىrع 178/2002 مقر نوناقلا ّصنيف ،ّلكك يبوروألا داحتالا ديعص ىrع

52  HCg($  11.1.2+:!א 9אj;NR"!א 9א>;0:6

اقفو ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةقلعتملا حئاوللا هاندأ ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم فِصت
ً

 ي2 1169/2001 مقر يبوروألا داحتالا نوناقل 

 نCناوقلا حمست امك .يبوروألا عيرشتلا عم لاغت()لا ي2 ةيفيرعتلا تاقصلملا ةفاك قفاوتت نأ بجي .ءالمعلل ةيئاذغلا تامولعملا (Cفوت صخي ام

نأ املاط تاغل ةدعب ةيفيرعت تاقصلم عضوب ةيلاغت()لا
ّ

 .ةيلاغت()لا ةغللاب ةبوتكم تامولعم ةرشنب قفرم جتنملا 

 لاغت()لا ي2 ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم :17 لودجلا

 مقرلا

 Ö¢سلس°لا
 ةئفلا

  ةåولطملا تامولعملا

 حيحص لكشب يئاذغلا جتنملا مسا ركذ 1

 

 

 

  ةيلاغت()لا ةغللاب تامولعم ةرشنب جتنملا قافرإ متي نأ يfiبني

 أشنملا 2

3 

انزو (∆كألا نم تانوكملا ةحئال
ً

انزو لقألا ىQإ 
ً

 ي2 امب( 

كنملاو ةفاضملا داوملا كلذ
ّ

 ىrع ديدشتلا يfiبني .)تاه

بست دق π±لا داوملا
ّ

 .ةيساسح ب

  تانوكملا ضعب ةيمك 4

 ةلتكلا وأ مجحلا بسح تاجتنملل ةيفاصلا ةيمكلا 5

6 

دحلا خيرات
ّ

 ةلباقلا تاجتنملل ةيحالصلا نم ىندألا 

 لّمحتلا ةوق نم ىندألا دحلا خيرات وأ فلتلل

 فلتلل ةلباقلا (Cغ تاجتنملل

 
 يرطيبلا بطلاو ةيذغألل ةماعلا ةيريدملا 51
  ةيبوروألا ةيضوفملا 52



 

7 
 ي2 ھب صاخلا فيرعتلا مقر وأ دروتسملا ناونعو مسا

  يبوروألا داحتالا

 جاتنإلا ةعفد مقر 8

 نيزختلا طورشو مادختسالا تاميلعت 9

  يمازلإلا يئاذغلا حيرصتلا 10

 

Cبملا طبارلا ي2 لاغت()لا ىQإ ةيئاذغلا تاجتنملا دا(Cتسا لوح تامولعم ىrع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي
ّ

 :هاندأ ن

https://www.trade.gov/td/standards/markets/Western%20Europe/Portugal/Portugal.pdf 

 

 $)4אN(D!א 9א%א@N!א 11.2

 53 $%א@q("($ !;N@:!א $.U!א 11.2.1

ت .يبوروألا داحتالا ي2 ءاودلا ةعانص ميظنتب ةيودألل ةيبوروألا ةلاكولا علطضت
ُ

دع
ّ

 ةيميظنتلا ةهجلا ةيحصلا تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا 

  .ةّمألا ديعص ىrع يبوروألا داحتالا دعاوق قّبطت يèو ،لاغت()لا ي2 ةينالديصلا تاجتنملل ةينطولا

 $)HCg+:!א 9אj;NR"!א 9א>;11.2.20:6

54  

 ةينالديصلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم :18 لودجلا

 مقرلا

 Ö¢سلس°لا
 ةåولطملا تامولعملا ةئفلا

 ينالديصلا ھلكشو ھتوق ةجرد ھيلي π„طلا جتنملا مسا 1

 ةيلاغت()لا ةغللاب تامولعم ةرشنب جتنملا قافرإ متي نأ يfiبني

2 
 لكل ةيمكلاو ةيعونلا ثيح نم ةلاعفلا داوملا ءامسأ

 ةعرج

3 
 وأ ،نزولا بسحب تايوتح≠او ينالديصلا لكشلا

 جتنملا ي2 ةرفوتملا تاعرجلا ددع وأ مجحلا

4 

ارثأ ك(çت دق π±لاو ةلاعفلا (Cغ تانوكملاب ةحئال
ً

 وأ 

الوعفم
ً

انيعم 
ً

 ةيäãجوتلا ئدابملا ي2 اã†يمضت متو 

 يبوروألا داحتالل
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 ءاودلا لوانت ةقيرط 5

فوي صاخ ريذحت 6
ّ

 ةماه ىرخأ تامولعم يأ ر

 )ةنسلا/رهشلا( ةيحالصلا ءاõãنا خيرات 7

 ةصاخلا نيزختلا ريذاحم 8

9 
ثمم مساو قيوستلاب حيرصتلا لماح ناونعو مسا

ّ
 ھل

انكمم رمألا ناك اذإ( يrح≠ا
ً

( 

 قوسلا يπ 2„طلا جتنملا حرطل حيرصتلا مقر 10

نصملا ةعفد مقر 11
ّ

 ع
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ظنت
ّ

 ،قوسلا لوخدل πميظنتلا لمعلا راطإ يπ 2´”يئر لكشب يبوروألا داحتالا كراشي .ليمجتلا تارضحتسم ةعانص ةيبوروألا ةيضوفملا م

 .ةيبوروألا ةيضوفملا اäãلع ّصنت π±لا ةمظنألاو نCناوقلاب لاغت()لا دّيقتت ،صوصخلا اذه ي2و .πميظنتلا قفاوتلاو ةيلودلا ةيراجتلا تاقالعلاو

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى∑ري ،تامولعملا نم ديزملل

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics_en 

 

 

 

دحت
ّ

 تاجتنملاو ةيودألل ةينطولا ةئيهلا يدؤت ،لباقملاب .ابوروأ ي2 ليجستلا ةيلمع يرجت امك ،ابوروأ ي2 ةمظنألاو نCناوقلا ةيبوروألا ةيضوفملا د

  .لاغت()لا ي2 ليمجتلا تارضحتسم ةعانص ىrع ةباقرلا ةمهم ةيحصلا

  $)HCg+:!א 9אj;NR"!א 9א>;0:6 11.2.4

 :هاندأ لودجلا ي2 ليمجتلا تارضحتسمل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم ركذ مت

 ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم :19 لودجلا

 مقرلا

 Ö¢سلس°لا
 ةئفلا

 تامولعم ةåولطملا تامولعملا

 ةيفاضإ

1 
 ،لوؤسملا صخشلا مسا

 أشنملا دلبو ھناونعو

 نع ةيفاو ليصافت ركذ يfiبني .لوؤسملا صخشلا ناونعو مسا

 ھيلإ لوصولاو صخشلا ةيوه ديدحت حيتي امب ناونعلاو مسالا

 متي نأ يfiبني

 جتنملا قافرإ

 ةرشنب

 تامولعم

 ةغللاب

 ةيلاغت()لا

 πمسالا ىوتح≠ا 2
ت
ُ

 تالاح ي2 الإ مجحلا وأ نزولا تادحوب ةيمسالا تايمكلا ركذ

 ةددحم

3 
 ةوق نم ىندألا دحلا خيرات

 لّمحتلا
 ةنسلاو رهشلاو مويلا وأ ةنسلاو رهشلا
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 ريذاح≠ا 4
دح≠ا ريذاح≠ا

ّ
 تاقصلملا ىrع اهركذ يfiبني .اäãخوت يfiبني π±لا ةد

 ليمجتلا رضحتسمل ةيفيرعتلا

 فورحو ماقرأ ةفيلوت نع ةرابع وه ةعفدلا مقر 5

 جتنملا ةفيظو 6

 π´∏اسأ وأ يرصح لكشب ليمجتلا رضحتسم ميمصت متي

 ءازجألا نوص وأ ةيامح وأ ،رهظملا (Cيغت وأ ،(Cطعتلا وأ ،فيظنتلل

 ةيطاخ≠ا ةيشغألا وأ نانسألا وأ ناسنإلا مسج نم ةيجراخلا

 مسجلا حئاور ءافخإل وأ مفلا فيوجتل

 تانّوكملا ةحئال 7

 ةيفافشلا نامض ي2 تانوكملا ةحئال ركذ نم فدهلا نمكي

الثم ھل حيتي ام جتنملا نع ةيفاك تامولعم ھحنمو ،كلõãسملل
ً

 

نجت
ّ

بست π±لا تانوكملا ب
ّ

ةيساسح ب
ً

 .ھل 
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