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 لامعألا ةئ;ب 89ع ةماع ةرظن 1

 1لامعألا ةطشEأ ةسرامم ةلوAس 1.1

اقفو كلذو لامعألا طاشن ةسرامم ةلوهسب قلعتي اميف 12 مقر ةبترملا ديوسلا تلتحا
ً

 نع رداصلا لامعألا طاشن ةسرامم ريرقتل 

  :هاندأ 1 لودجلا يU اهحيضوت مت ةنيعم ةيسيئر تامولعم ى*ع فينصتلا اذه دمتعيو ،يLودلا كنبلا ةعومجم

 لامعألا ةطشEأ ةسرامم ةلوAس فيMصت :1 لودHIا

 تاعوضوملا .م
 لامعألا ةطشEأ ةسرامم فيMصت

)2018( 

 18 ةكرش ءاشنإ 1

 25 ءاشنإلا حيراصت نم ءاçvنالا 2

 9 ءابرهكلا ليصوت 3

 10 ةيكلملا ليجست 4

 85 نامتئالا ى*ع لوصحلا 5

 33 ةيلقألا يرمثتسم ةيامح 6

 27 بئارضلا عفد 7

 18 دودحلا ûaع لوادتلا 8

 38 دوقعلا ذافنإ 9

 17 راسعإلا ةلأسم لح 10

 

  2لامعألا ةئ;ب 1.2

ملا مامأ ةديدع تايدحت تاكرشلاو دارفألا نGب ةدئاسلا ةيفاقثلا تافالتخالا ضرفت دق
ُ

دص
ّ
 نGب لامعألا ذيفنتب قلعتي اميف نGيدوعسلا نيرِ

ملا رود رصتقي الأ بجي ،لودلا نGب لامعألا ةطشنأ ةسرامم ليهست ¶•ستي يكو .�§نجأ دلب يU لودلا
ُ

دص
ّ
 ةفاقث مهف ى*ع نGيدوعسلا نيرِ

اضيأ مuvلع لب بسحف ديوسلا
ً

  .ديوسلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نGب ةماهلا ةيفاقثلا تافالتخالا باعيتسال ةيجيتاßaسا عضو 

تو ةيناثلا ةغللا ي© ةي™Gلجنإلا ةغللا نكلو ،ةيديوسلا ي© ديوسلا يU ةيمسرلا ةغللا
ُ

دختس
َ

  .لامعألا لاجم يU لصاوتلا يU عساو قاطن ى*ع م

 ءاخßaسا ةئيب ةيديوسلا ةيراجتلا ةايحلا ûaتعت ،كلذ عمو .ةيمسرلا تاقالعلاو ةيدجلاو ماßaحالا ى*ع ديوسلا يU لمعلا ةفاقث زكترت

اقبسم لمعلا تاعامتجا ديعاوم ديدحت بجيو .ةاواسمو
ً

الدب تاعامتجالا هذه عوضوم يU ةرشابم لوخدلا متي ماع ھجوبو ،ديج لكشب 
ً

 

 ءانثأ فطاوعلا بنجت اولواحيو مØvاعامتجا روضح ديعاوم يU نGقيقد نوردصملا نوكي نأ مهملا نمو .ةيبناج ثيداحأ يأل قرطتلا نم

اصاخشأ نويديوسلا ûaتعيو .ةحفاصملا ي© لمعلا تاعامتجا يU صاخشألا نGب ةيحتلل ةداتعملا ةقيرطلاو .تاضوافملا
ً

ايبسن نGئداه 
ً

 الو 

 لامعألا لاجر ليمي ،تاضوافملا ءانثأو .ةطبضنم توص ةûaنب ظافتحالاب ¶µ¥ويو ،ثدحتلا ءانثأ تاءاميإلا نم ديدعلا نومدختسي
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ي الو .ةنامألاو ةيدجلا ىLإ نويديوسلا
ُ

ارمأ لمعلا عامتجا ءانثأ ايادهلا لدابت دع
ً

امئالم 
ً

 نع تامولعملا نم ديزمل .ةقفصلا مامتإ دعب الإ 

ي ،ديوسلا يU ھبادآو لمعلا ةفاقث
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

etiquette/-europe/sweden/business-https://businessculture.org/northern 

 

 3لمعلا تاعاس 1.3

 نGبملا وحنلا ى*ع ةفلتخم لمع ديعاومب ةفلتخªا تاكرشلا لمعت ثيح ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع ديوسلا يU لمعلا تاعاس فلتخت

Uتو .2 لودجلا ي
ُ

 لبق لامعألا ءاكرش عم لمعلا ديعاوم نم ققحتلا ةداعإ ةرورضب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه �µ¥و

 .لمعلا تايرفس ديعاوم ديدحت

 د,وسلا - لمعلا تاعاس :2 لودHIا

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 م 05:00 – ص 09:00 ةعمHIا d9إ نaنثالا نم

احابص 09:00 ةعاسلا نم كونبلا حتفت •
ً

ءاسم 03:00 ةعاسلا ¶~حو 
ً

 06:00 ةعاسلا ¶~ح ةداعو ةعمجلا ىLإ نGنثالا نم 

ءاسم
ً

 Uسيمخلا مايأ ي. 

 

 د,وسلا d9إ نaيدوعسلا نaنطاوملا لوخد طورش 1.4

 تابلطتملا ةفرعمل ةلصلا تاذ تانايبلا ةئبعتو هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏رُي .ديوسلا ىLإ رفسلل ةGaشأت ىLإ نويدوعسلا نوردصملا جاتحي

 :ةمزاللا تادنتسملاو ةلصلا تاذ فيلاكتلاو ةGaشأتلا ى*ع لوصحلل ةددحªا

-sweden/visiting-to-arabia/going-citizens/saudi-swedish-non-sweden-https://www.swedenabroad.se/en/about

visa/#-a-for-sweden/apply 

 

  د,وسلا op نaيدوعسلا نaنطاوملاب ةينعملا ةيس;ئرلا لاصتالا تاAج 1.5

 ةرافسلا يU لمعلا تاعاسو .ملوهكوتس يU ي©و ،نGيدوعسلا نيردصملل ىLوألا لاصتالا ةطقن ي© ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس نوكت

احابص 9 ةعاسلا نم
ً

ءاسم 4 ىLإ 
اضيأ نكميو ديوسلا يU نGيدوعسلا نGنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو .ً

ً
 لاح يU اæv لاصتالا 

  .ةلكشم يأل يدوعس ردصم يأ ةهجاوم

ي ،تامولعملا نم ديزمل
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

ges/default.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa/sites/Sweden/en/Pa 
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 ةيلاملا ةئ;بلا 1.6

 لاومألا رادصإ نع لوؤسملا نايكلا ھنأ امك .يديوسلا ناملûaلا بجومب ةطلس لثميو يديوسلا يزكرملا كنبلا وه Sveriges Riksbank كنب

الضف راعسألا رارقتسا ى*ع ظافحلاو
ً

 يبوروألا ماظنلا يU نGيسيئرلا ءاضعألا دحأ كنابسكير دعيو .ةماعلا ةيدقنلا حئاوللاو ةسايسلا نع 

 يزكرملا كنبلا نع تامولعملا نم ديزملو .انوركلا ي© ديوسلا يU ةيمسرلا ةلمعلاو .هدالب ةلمعك ورويلا مدختسي ال ھنكلو ةيزكرملا كونبلل

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،)Sveriges Riksbank( يديوسلا

gb-https://www.riksbank.se/en 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ديوسلا يU كونبلا ةمئاق نع تامولعملا نم ديزملو

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

 ةقيرطلا ي© ةيلودلا ةيكنبلا تالاوحلا / ةينوßaكلإلا لاومألاو .ةمدقتمو ةياغلل ةيكيتاموتوأ ةيديوسلا ةيفرصملا لامعألاو عفدلا ةمظنأ

اعويش a`كألا
ً

اموي 90-30 نوضغ يU تاعيبملا تاعوفدم دادس ى*ع دادسلا طورش صنت ام ةداعو .يLودلا ىوتسملا ى*ع لاومألا ليوحتل 
ً

 

 نم ديزملو .دادسلا تانامضو دامتعالا تاباطخو يدنتسملا ليصحتلا ىرخألا ةعئاشلا يراجتلا ليومتلا قرط لمشتو .ميلستلا دعب

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ديوسلا يU ةحاتملا دادسلا قرط نع ليصافتلا

Payment-of-Methods-https://www.export.gov/article?id=Sweden 

 

 4ةينوناقلا ةئ;بلا 1.7

تو .ةيديوسلا ةغللاب ةيراجتلا تايلمعلا دوقع ةغايص نوكت
ُ

ظن
َ

 :ةيلاتلا مكاحªا مامأ �µ√يئر لكشب ةيراجتلا تافالخلا لوانتت �~لا اياضقلا ر

 لمعلا ةمكحم •

 قوسلاو عاßaخالا تاءارب مكاحم •

 ايلعلا ةمكحªا - فانئتسالا ةمكحم - ةيلحªا ةمكحªا •

 ةيرادإلا ايلعلا ةمكحªا - ةيرادإلا فانئتسالا ةمكحم - ةيرادإلا ةمكحªا •

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏رُي ،)Sveriges Domstolar( ةيديوسلا ةينطولا مكاحªا نع تامولعملا نم ديزمل

http://www.domstol.se/Funktioner/English/ 

 :ديوسلا يU نGلماعلا نGماحªاو ةاماحªا تاكرش نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتي

sweden.html-w.hg.org/lawyerhttps://ww 

 .يLودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت بسحب كلذو ،دوقعلا ذافنإ لاجم يU )38( نGثالثلاو نماثلا زكرملا ديوسلا لتحت

اموي 483 ¶~ح ةيديوسلا مكاحªا يU ةيراجتلا تاعا™»لا ةيوست قرغتست
ً

الضف 
ً

 ،لاثملا ليبس ى*عف( ةبلاطملا غلبم نم %30.4 دبكت نع 

  .)يدوعس لایر 100,000 ةميقب ةبلاطم غلبم ى*ع لوصحلل يدوعس لایر 30,400 عا™»لا ةيوست فلكتت
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 أشMملا دعاوق 2

  5ةيدوعسلا ةيyرعلا ةكلمملاو د,وسلا نaب أشMملا دعاوق 2.1

ت
ُ

دح
ّ
 ةيبرعلا ةكلمملا كلمت ال .ام دلب ىLإ ةدروتسملا ةيبنجألا علسلا ى*ع قبطنت �~لا ةيكرمجلا Gaغو ةيكرمجلا دويقلا أشنملا دعاوق دِ

ايلاح ديوسلاو ةيدوعسلا
ً

 يU ءاضعألا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ديوسلا اتلود ،كلذ عمو .امv يب ةمûaم ةيئانث ةرح ةراجت ةيقافتا يأ 

ت كلذلو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم
ُ

بط
َّ

  .ديوسلا ىLإ ةيدوعسلا تادراولا ى*ع ةياعر a`كألا لودلل أشنملا دعاوق ق

اضيأ ديوسلا كلتمت ،كلذ ى*ع ةوالع
ً

 ةيبرعلا ةكلمملا نGب لامعألا ريوطت تاقالع معد ى*ع ةدعاسملل ضايرلا يU عقي صاخ بتكم 

اصيصخ ةممصملا ةيراشتسالا ماهملاو لامعألا جيوßaل ةطشنأو ريدصتلا نع تامولعم ميدقت لالخ نم ديوسلاو ةيدوعسلا
ً

يو .
ُ

 اذه فرع

 يU امب ،ةيديوسلا تامدخلا وأ تاجتنملا لمشت �~لا لمعلا صرف عيمج دعاسيو ةيديوسلا ةموكحلل كولمم وهو نديوس سن™ûب بتكملا

 ى*ع نGعتيو .ريدصتلا تامولعم ،كلذ نم مهألاو ،يراجتلا راجئتسالاو Gaجأتلاو ،تاكرشلا بئارضو ،اØvرادإو تاكرشلا ءاشنإ كلذ

 :نديوس سنزب نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا

 sweden.se/en/-https://www.business 

 6ةياعر |}كألا لودلل أشMملا دعاوق 2.1.1

 يU ةياعر a`كألا لودلا ةفيرعتب ةصاخلا أشنملا دعاوق حئاولب ةصاخلا حئاوللا نم ةدمتسم ديوسلا ىLإ ةيدوعسلا تارداصلل أشنملا دعاوق

 :ام فرط اهأشنم �~لا عئاضبلا نم اÕvأ ى*ع تاجتنملا فينصتل أشنملا دعاوق صخلم ي*ي اميفو .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم

يو .ديوسلا ىLإ ھب ردصت يذلا لكشلا سفنب ام دلب يU لماكلاب اهجاتنإ وأ اuvلع لوصحلا متي �~لا علسلا .1
ُ

اجتنم" جتنم يأ ûaتع
ً

 

 عئاضبلا ي*ي اميفو .دالبلا لخاد نم ةدراو ھجاتنإ يU ةمدختسملا داوملا عيمج تناكو اv م ھئوشن لاح يU ام ةلود يU "لماكلاب

ت �~لا
ُ

 :ةردصم ةلود يأ نم لماكلاب ةدراو / ةجتنم ûaتع

  ؛دلبلا هذه يU اهداصح متي �~لا ةيعارزلا تاجتنملا  )1

  ؛دلبلا يU اçvيبرت متي �~لاو ةدولوملا تاناويحلا )2

  ؛دلبلا يU ةيحلا تاناويحلا نم اuvلع لوصحلا متي �~لا تاجتنملا )3

  ؛دلبلا يU يرحبلا وأ يûaلا ديصلا قيرط نع اuvلع لوصحلا متي �~لا تاجتنملا )4

  ؛دلبلل ةعبات ةنيفس مادختساب تاGaحبلاو راÕvألاو راحبلا نم ةجرختسملا تاجتنملا  )5

 ؛)5( يU اuvلإ راشملا داوملا نم نفسلا ى*ع ةجتنملا تاجتنملا )6

 ؛رحبلا عاق وأ ةبßaلا نم ةجرختسملا نداعملا تاجتنم )7

  ؛دلبلا لخاد عينصتلا تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا )8

  :ةيلاتلا رصانعلا نم a`كأ وأ دحاو نم �œµاسأ وأ يرصح لكشب دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا )9

 ؛هالعأ )9 ىLإ )1 نم ةيعرفلا تارقفلا يU اuvلإ راشملا تاجتنملا )10

 

 

 

 
 نديوس سنزب 5
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 6
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  :ةيلاتلا تائفلا تحت جردنت دلبلا يU يرهوج لوحتل تعضخ �~لا عئاضبلا .2

o ةفاضملا ةميقلا دعاوق 

o غتGa Uةفيرعتلا فينصت ي  

o أ ى*ع فنصت نأ لجأ نم عئاضبلل مزاللا لوحتلا نم ىندألا دحلا ،ةصاخلا ةجلاعملا ةدعاقÕvأشنملا ةينطو ا. 

 لكش يU أشنملا تابثإ تادنتسم ميدقت نكميو .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم ى*ع ليلدك كرامجلا ىLإ تادنتسملا ميدقت بجي .3

 .أشنملا ةداهش

اضيأ نكمي .4
ً

ايمسر ردصملا لوصح 
ً

 رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو يU تاديروتلا ةيريدم ىLإ بلط ميدقت لالخ نم أشنملا ةداهش ى*ع 

 .ىûaكلا ندملا يU ةرازولل ةعباتلا بتاكملا وأ

ي ،أشنملا ةداهش ى*ع لوصحلاب ةصاخلا تاءارجإلا نع تامولعملا نم ديزملو ميدقتلا بلط ى*ع لوصحللو
ُ

 نيردصملا نم ى∏ر

  :بيولا حفصتم يU ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نGيدوعسلا

https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%2

  0(General%20Form).pdf 

 

 ة,راجتلا دويقلا 3

 د,وسلا op ة,راجتلا دويقلا 3.1

  ةيكرمHIا دويقلا 3.1.1

 CCT(7 8( ةك|�شملا ةيكرمHIا ةف,رعتلا 3.1.1.1

ت ةفيرعت ي© ةيساسألا ةيكرمجلا موسرلا •
ُ

رف
َ

 .ةيلودلا دودحلا ûaع اهلقن متي �~لا علسلا ى*ع ض

 )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلذ يU امب( يبوروألا داحتالا يU ءاضعالا لودلا Gaغ ىرخأ لود نم ةدروتسملا عئاضبلا عضخت •

 )EEC( يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال يU اuvلع صوصنملا ةعمجªا ةيكرمجلا تايمستلا بجومب ةيكرمج ةفيرعت وأ موسرل

 .2568/87 مقر

 نGعم جتنم ى*ع قبطنت �~لا داGaتسالاب ةصاخلا Gaبادتلا نم كلذ Gaغو ةيكرمجلا تافيرعتلا راعسأ نع تامولعملا نم ديزمل •

دصم
َّ

ي ،هاندأ طبارلل كترايز دنع :هاندأ طبارلا ةرايزب لضفت ،يبوروألا داحتالا لود ىLإ ر
ُ

 لاح يU( جتنملا زمرو دلبلا لاخدإ ى∏ر

 ةفيرعتلا راعسأ ى*ع فرعتلل ةردصملا ةلودلا مسا ىLإ ةفاضإلاب ،جتنملا زمر ىLإ لوصولل عئاضبلا فصو لاخدإ وأ ،)ھتفرعم

 .ةقبطملا ةيكرمجلا

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

  .كلذ فالخ ى*ع صني مل ام )Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم ىLإ دودحلا دنع ةيكرمجلا موسرلا مظعم عفدُت •
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  ،تادراولا ى*ع اهعفد متي ىرخأ موسر يأو ةفلتخªا تاجتنملا ى*ع ةضورفملا ةيكرمجلا موسرلا رعس لوح تامولعملا نم ديزمل •

ي ،يبوروألا داحتالا ىLإ جتنم داGaتسال ةصاخ حيراصت يأ وأ صاخ داGaتسا صيخرت يأ كلذ يU امب
ُ

 دراولا طبارلا ةرايز ى∏ر

 :هاندأ

https://www.tullverket.se/en/business/importinggoodstoswedenfromcountriesoutsidetheeu/importcharges.4.

7df61c5915510cfe9e75e5d.html 

 9ةفاضملا ةميقلا ةب,رض 3.1.1.2

 ةلاكو عقوم نم اuvلع عالطالا نكمي �~لاو ،حئاوللا نم ديدعلا بجومب ديوسلا يU علسلا ى*ع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرفُت •

 :هاندأ دراولا )Skatteverket( ةيديوسلا بئارضلا

ttps://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesh

businesses/vat.4.12815e4f14a62bc048f52be.html 

 :ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيبيرض تالدعم ةثالث دجوت ،ماع ھجوب •

o تامدخلاو عئاضبلا مظعم ى*ع يراسلا ماعلا ةبيرضلا لدعم ي© %25 ةبسنب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض. 

o ت %12 ةبسنب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
ُ

 ةصاخلا ةينفلا مهلامعأ نم نGنانفلا تاعيبمو قدانفلاو ةيئاذغلا داوملا ى*ع ضرف

o ت %6 ةبسنب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
ُ

 باكرلا لقنو بتكلاو تالجªاو فحصلا ى*ع قبط

ي ،ديوسلا يU ةفاضملا ةميقلا ةبيرض تالدعم نع تامولعملا نم ٍديزمل •
ُ

 بئارضلا ةلاكو نم مدقملا يLاتلا ليلدلا ى*ع عالطالا ى∏ر

 :ةيديوسلا

-brochure-vat-load/18.361dc8c15312eff6fd117b1/1462185115587/thehttps://www.skatteverket.se/down

utgava15.pdf-skv552b 

 10جاتنإلا ةب,رض 3.1.1.3

اقبسم ةمûaم �§يرض قيلعت ةيقافتا بلطتت ةنيعم تاجتنم ى*ع جاتنإلا ةبيرض قبطت •
ً

 .ةيديوسلا كرامجلا ىLإ اهعفدتس �~لاو 

ي ،تامولعملا نم ديزمل
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

utsidetheeu.4.7df61chttps://www.tullverket.se/en/private/travellingtosweden/tobacco/tobaccofromacountryo

5915510cfe9e75a68.html 

 11قارغإلا ةحفاÜم موسر 3.1.1.4

 نم لقأ راعسأب يبوروألا داحتالا ءاضعأ لودلا اهدروتست �~لا علسلا ى*ع قارغإلا ةحفاكم موسر يبوروألا داحتالا ضرفي •

 .2016/1036 مقر يبوروألا داحتالا ةحئال ماكحأ بجومب لودلا كلت يU ي*حªا كالçvسالل ةيعيبطلا ةميقلا

 يUو ،قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف ضرغب تابيتßaلا هذه لثم بجومب ةدروتسملا عئاضبلا ةيبوروألا ةيضوفملا صحفت فوس •

 .ةددحم ةينمز ةßaفل موسرلل عضخت فوسف ،كلذ تبث لاح

 
 )Skatteverket( ةيديوسلا بئارضلا ةلاكو 9
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ت فوس •
ُ

 .ةيلحªا قوسلا ةيامحل وأ ررضلا عنمل يفكت ةميقب قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف

 يديوسلا �•طولا سلجªا عم لئاسملا هذه يU نواعتتو قارغإلا ةحفاكم اياضقب ةقلعتملا تاصوحفلا ةيبوروألا ةيضوفملا يرجُت •

 .ةيجراخلا ةرازو كلذكو ةراجتلل

 دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،يبوروألا داحتالا لود يU قارغإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزمل •

 :هاندأ

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

eu/antidumping/ 

  ةيض,وعتلا |aبادتلا / ةيلاملا تاناعإلا ةحفاÜم موسر 3.1.1.5

 ررضت عنمل ريدصتلا ةلود اهمدقت �~لا ةيلاملا تامهاسملا لباقم ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكم موسر يبوروألا داحتالا ضرفي •

 .1037/2016 مقر يبوروألا داحتالا ةحئال ماكحأ بجومب ةيلحªا ةعانصلا

 فوسف ،رمألا تبث لاح يUو ،ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكم موسر ضرف لبق ةدروتسملا عئاضبلا يبوروألا داحتالا صحفي فوس •

 .ةددحم ةينمز ةßaفل موسرلل عئاضبلا هذه عضخت

 ةلودلا ھب ديفتست يذلا ةيلاملا تاناعإلا يU عوفدملا غلبملا يLامجإل ةلداعم نوكت ثيحب تاناعإلا ةحفاكم موسر ضرفُت •

 .ةردصملا

ي ،ةيضيوعتلا موسرلا نع تامولعملا نم ديزملل •
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايزب لضفتلا نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

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

subsidy/ 

 ةيئاقولا |aبادتلا 3.1.1.6

اموسر يبوروألا داحتالا ضرفي •
ً

 ةنيعم تادراو يU ةئجافملا ةدايزلا نم ةيلحªا تاعانصلاو تاجتنملاو تاكرشلا ةيامحل ةيئاقو 

اقبط ةGaطخ ٍرارضأ - يU ببستلاب ددØv وأ - ببستت �~لا
ً

 مقر يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال يU اuvلع صوصنملا ماكحألل 

260/2009. 

ي تاصوحف ىLإ ةدروتسملا تاجتنملا عضخت •
ُ

 .موسرلا هذه ضرف لبق يبوروألا داحتالا اv“رج

ي ،ةيئاقولا موسرلا نع تامولعملا نم ديزمل •
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايزب لضفتلا نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

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

eu/safeguards/ 

 ةيكرمHIا |aغ دويقلا 3.1.2

 12دا|aتسالاب ةصاHåا صيخا|�لاو دويقلاو تاروظ()ا 3.1.2.1

 ةيامحو ةيئيبلا بابسألاو ةيراجتلا تاسايسلا :يU دويقلا هذه بابسأ لثمتتو .حئاوللا ضعبل علسلا ضعب داGaتسا عضخي •

 .ةيتابنلاو ةيناويحلا ضارمألا راشتنا نم ةياقولا كلذكو نمألاو ةحصلا
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 ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلاو ةيناويحلا تاجتنملاو ةيحلا تاناويحلا ةنيعم دويق اuvلع قبطنت �~لا علسلا ةلثمأ لمشت •

 نم مدقملا هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏ري ،ديوسلا يU ةقبطملا داGaتسالا دويق نع تامولعملا نم ديزمل .ةيئايميكلا تاجتنملاو

 :)Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم

https://www.tullverket.se/en/business/importinggoodstoswedenfromcountriesoutsidetheeu/specialregulation

15510cfe9e75e72.htmlsforcertaingoods.4.7df61c59 

الومش a`كأ ةمئاق ى*ع لوصحلل •
ً

 )TARIC( يبوروألا داحتالا لودل ةلماكتملا ةفيرعتلا عقوم ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،

 .يبوروألا داحتالل ةعباتلا ةيكرمجلا ةقطنملا ىLإ اهداGaتسا متي ةنيعم تاجتنم ى*ع ةقبطملا ةفلتخªا دعاوقلا حضوي يذلا

اروظحم جتنملا ناك اذإ ام ديدحتلو
ً

اعضاخ وأ 
ً

 ةفرعمل يبوروألا داحتالا لودل ةلماكتملا ةفيرعتلا عقوم ى*ع ھنم ققحت ،دويقل 

  :نGيلاتلا نيزمرلا ھيلع قبطني ناك اذإ ام

PROHI: تسالا قيلعتGaدا 

RSTR: تسالا دييقتGaدا  

 13دا|aتسالا صصح 3.1.2.2

اقبسم ةددحم ةيمك داGaتساب داGaتسالا صصح حمست •
ً

 امب( يبوروألا داحتالا يU وضع Gaغ ةلود نم ةئشان ةنيعم عئاضب نم 

Uلع صوصنملا ماكحألا بجومب )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلذ يuvا U1388/2013 مقر يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال ي. 

 داحتا نع ةلوؤسملا ةيبوروألا ةيضوفملل ةماعلا ةيريدملا ةرادإل يبوروألا داحتالا يU ةيكرمجلا تافيرعتلا صصح عضخت •

 .كرامجلاو بئارضلا

 نابضق وأ ةرذلا نا™Gك نم ةرذلا لثم ،يبوروألا داحتالا يU داGaتسالا صصحل ةيعارزلا Gaغو ةيعارزلا تاجتنملا ضعب عضخت •

 .ملم 300 زواجتت ال نكلو ،a`كأ وأ ملم 200 اهرطق غلبي �~لا موينمولألا كئابس

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،حئاوللاو نGناوقلا نع تامولعملا نم ديزمل •

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

142890&from=EN20160101&qid=1461757 

  14ةينفلا حئاوللاو |aياعملا 3.1.2.3

 :ديوسلا يU اهعضتو Gaياعملا ى*ع فرشت ةيسيئر تامظنم ثالث دجوت

ت ةيلود ةيديوس ةمظنم وهو ،Gaياعملل يديوسلا دهعملا  •
ُ

 اذه لثميو .ديوسلا يU ةلماشلا �œµايقلا ديحوتلا ةيلمع ى*ع فرش

 ةيلودلا ةمظنملا( ةيلودلا ةمظنملاو )�œµايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا( ةيبوروألا �œµايقلا ديحوتلا ةمظنم يU ديوسلا دهعملا

ي ،Gaياعملل يديوسلا دهعملا نع تامولعملا نم ديزملو .)�œµايقلا ديحوتلل
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏ر

https://www.sis.se/en/ 

اضيأ دجوت
ً

  :اهضعب ليصافت ي*ي اميفو ،ديوسلا يU ةنيعم تالاجمب ةصاخلا Gaياعملا تالاكو ضعب 

o Informationstekniska Standardiserngenc (ITS) ©لثمت ي©و تالاصتالا لاجمب ةينعملا ةينطولا ةيديوسلا ةئيهلا ي 

  .تالاصتالا Gaياعمل يبوروألا دهعملا يU ديوسلا

 
  ةيبوروألا ةيضوفملا 13
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o Svensk Elstandard (SEK) ©ايقلا ديحوتلا نع ةلوؤسملا ةئيهلا يœµ� Uكلإلاو ءابرهكلا لاجم يßaتاذ تاينقتلاو تاينو 

اضيأ ي©و ،ةيلودلا �œµايقلا ديحوتلا تامظنم نم هGaغو يبوروألا داحتالا يU ديوسلا لثمتو اæv ةلصلا
ً

 ةنجللا وضع 

  .)CENELEC( ةينقتورهكلا Gaياعملل ةيبوروألا ةنجللاو )IEC( ةيلودلا ةينقتورهكلا

ابنج لمعت هالعأ ةروكذملا ثالثلا تامظنملا نأ ىLإ ةراشإلا ردجت •
ً

 :ةيلاتلا ةيبوروألا Gaياعملا تامظنم عم بنج ىLإ 

o ايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللاœµ� )CEN( - ايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا عضتœµ� ياعملاGa ةصاخلا ةينفلا قئاثولاو 

 .خلإ ... ءانبلا داومو ةيئايميكلا داوملا لثم تاجتنمب

o ياعمل يبوروألا دهعملاGa تالاصتالا )ETSI( - ياعمل يبوروألا دهعملا عضيGa ياعملا تالاصتالاGa Uتامولعملا ةينقت تالاجم ي 

 .تالاصتالاو

o ياعملل ةيبوروألا ةنجللاGa ةينقتورهكلا )CENELEC( - ياعملل ةيلودلا ةنجللاGa ياعملا عضو نع ةلوؤسملا ي© ةينقتورهكلاGa 

Uةينقتورهكلا ةسدنهلا لاجم ي. 

ت يبوروألا داحتالا ىوتسم ى*ع تعضو �~لا Gaياعملا عيمج •
ُ

بط
َّ

 .ةينطولا ةدمتعملا Gaياعملا بناج ىLإ ديوسلا يU اضيأ ق

 ى∏ري .ةيمازلإ اæv ةقلعتملا ةينفلا حئاوللا نكلو ةيعوط تاجتنملا Gaياعم نأ كاردإ نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتي :ةظحالم

 :ةينفلا حئاوللا لوح تادجتسملا رخآ ى*ع عالطالل هاندأ طبارلا ةرايز

databases/tris/en/-http://ec.europa.eu/growth/tools )إ لوصولل دلبلاو ماعلا ليصافت لخدأLةينفلا حئاوللا هذه ى( 

 ةينقتلا زجاوحلا - ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل مالعتسالاو لاصتالا زكرم )Kommerskollegium( ةراجتلل �•طولا سلجªا دعي •

 طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو .ةينفلا حئاوللاو Gaياعملا نأشب تامولعملا رشنب قلعتي اميف )TBT( ةراجتلا مامأ

 :ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا

 https://www.kommers.se/ 

  دامتعالاو قباطتلا مييقتو تاداAشلا رادصإ 3.1.2.4

 )يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا لودلا ىدحإ اçvفصب( ديوسلا ىLإ ةدروتسملا ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا عيمج يفت نأ بجي •

  .ديوسلا يU نGكلçvسملل مدقت �~لا تاجتنملا ةمالس نامضل تاجتنملا ى*ع ةمئاقلا ةدوجلاو ةمالسلا تابلطتمب

 ةئيهلا هذه نوكو .ةمالسلاو ةدوجلاب ةينعملا ةيموكحلا ةئيهلا وه )SWEDAC( ةقباطملا مييقتو دامتعالل يديوسلا سلجªا •

 سلجªا عم رواشتلاب ةمزلم )ةيجراخلاو ةيلخادلا( ىرخألا دامتعالا تائيه عيمج نأ �•عي قباطتلا مييقت نع ةلوؤسم

 مييقتو دامتعالل يديوسلا سلجªا نع تامولعملا نم ديزملو .اهلامعأ يU عورشلا لبق ةقباطملا مييقتو دامتعالل يديوسلا

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ةقباطملا

g=enhttps://www.swedac.se/?lan 

 ى*ع - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اuvف امب - يبوروألا داحتالا يU ءاضعأ Gaغ لود نم ةدروتسملا تاجنتملا عيمج لصحت نأ بجي •

اقبط CE ةقباطملا ةمالع
ً

  .يبوروألا داحتالا حئاولل 

ي ،تامولعملا نم ٍديزم •
ُ

  .ليلدلا اذه نم 10 مسقلا ى*ع عالطالا ى∏ر

 15ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو 3.1.2.5

 نوكي نأ تادراولا بلطتت الو ةيديوسلا ةغللاب يفيرعت قصلم اuvلع ديوسلا ىLإ ةدروتسملا علسلا نوكت نأ بجي ،ماع ھجوب •

  .أشنملا دلبب مسو اuvلع
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 ىدل دجويو .ةيئاذغلا تاجتنملاو ةيئايميكلاو ةينالديصلا تارضحتسملل ةصاخ ةيفيرعت تاقصلمو مسو حئاول دوجو مزلي •

  .تاجتنملا ةدوج ةبقارمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو ةيحصلا تاودألاو ةحصلاب قلعتي اميف ةمراص دعاوق ديوسلا

ي ،ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ِديزمل •
ُ

 .ليلدلا اذه نم 1 مسقلا ى*ع عالطالا ى∏ر

 16ةيتابنلا ة(ôلاو ة(ôلا تابلطتم 3.1.2.6

 موحللاو ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا داGaتسا لبق ةيئاذغلا تاجتنملا داGaتسال ةحصلا تابلطتم ءافيتسا ردصملا ى*ع نGعتي •

  .ردصملا دلبلا يU ةصتخªا تاطلسلا بناج نم اçvقباطم نم دكأتلاو اهصحف نGعتي �~لاو

 نوؤشو ةيذغألاو ةعارزلا ةرازو ةرازو ةلظم تحت لمعت �~لا ،ديوسلا يLivsmedelsverket( U( ةيذغألل ةينطولا ةلاكولا •

 يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو .ديوسلا يU ةيذغألا ةمالس نع �œµاسأ لكشب ةلوؤسملا ي© ،كلçvسملا

 :ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل

 https://www.livsmedelsverket.se/en  

 ةباقرلا مسقو ةيذغألا Gaياعم مسقو ريوطتلاو ثحبلا مسق( ةيعرف ماسقأ ةسمخ نم ةيذغألل ةينطولا ةلاكولا نوكتت •

 )ةرادإلا مسقو ةيذغتلا مسقو ةيئاذغلا

المكم يديوسلا ةيذغألا نوناق دعي •
ً

 ةمالسب قلعتت ةينطو ماكحأ ى*ع يوتحي امك ةيذغألا ةمالسل يبوروألا داحتالا حئاولل 

 .ديوسلا يU ةيذغألا

 ةعارزلل يديوسلا سلجªا لثم ةنيعم تاجتنمب ةينعم ىرخأ تالاكو عم نواعتلاب ،ةيذغألل ةينطولا ةلاكولا •

)Jordbruksverket(، ©ةيئاذغلا تاجتنملاب ةقلعتملا دودحلا شيتفت تايلمع ءارجإ نع ةلوؤسملا ي Uديوسلا ي.  

 قلعتي اميف ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل مالعتسالاو لاصتالا زكرم وه ديوسلا يKommerskollegium( U( ةراجتلل �•طولا سلجªا •

 :تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو .ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلاب

= http://spsims.wto.org/en/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search?countryCode=C752&filter 

 ة,راجتلا ةيحي(ôتلا |aبادتلا 4

  نaيدوعسلا ن,ردصملا 89ع اa|öثأت :د,وسلا op ة,راجتلا ةيحي(ôتلا |aبادتلا 4.1

 قحلت �~لا ريدصتلا تايلمع ةهجاومل ي◊يحصت ءارجإ ذاختا ةيديوسلا ةموكحلا ى*ع لهست تاودأ نع ةرابع ةيراجتلا ةيحيحصتلا Gaبادتلا

اررض
ً

اميسج 
ً

 كلت لثم يU نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع هاندأ ةروكذملا ةيراجتلا ةيحيحصتلا Gaبادتلا ضرف نكميو .ةيلحªا ةعانصلاب 

 .فورظلا

 17ةيض,وعتلا |aبادتلاو قارغإلا ةحفاÜم |aبادت 4.1.1

اقفو ةنيعم تادراو ى*ع قارغإلا ةحفاكمل Gaبادت ،يبوروألا داحتالا ءاضعأ دحأ اçvفصب ،ديوسلا يU يبوروألا داحتالا ضرفي •
ً

 

 .2016/1036 (EU) يبوروألا داحتالا ةحئال يU اuvلع صوصنملا ماكحألل

اقيقحت يبوروألا داحتالا حتفي •
ً

 .�•عملا جتنملل نGيلحªا نGجتنملا نم ىوكش ىقلتي امدنع 

 
 )Livsmedelsverket( ةيذغألل ةينطولا ةلاكولا 16
 ةيبوروألا ةيضوفملا 17
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ارهش 15 ىLإ لصي ام قيقحتلا قرغتسي دق •
ً

 هذه نع تامولعملا نم ديزملو .قارغإلا ةحفاكم Gaبادتب ةقلعتملا تالاحلا لامكتسال 

 :يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،تاءارجإلا

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

  .ةعجرملل عضخت اهدعبو ،تاونس 5 ةدمل قارغإلا ةحفاكم Gaبادت ضرفُت •

 د,وسلا op قارغإلا ةحفاÜم |aبادت عم لماعتلا 4.1.1.1

 يU يÿوسلا هرعسو جتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكتب ةيارد ى*ع اونوكي نأ - ريدصتلا لبق - نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي •

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �µ¥وت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

 ةيبرعلا ةكلمملا يU ھجاتنإ ةفلكت وأ/و ھسفن جتنملا رعس نع اهرعس لقي ال ثيحب ةردصملا تاجتنملا Gaعستب نيردصملا

 .ةيدوعسلا

اضيأ بجي •
ً

 لقأ رعسب ةرعسم وأ ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ تبثت ةحضاو ةلدأ مv“دل نوكي نأ نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع 

  .يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا لودلا يU جتنملا جاتنإ ةفلكت نم

 مدعو ةحضاولا ةلدألا نع حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا يŸوتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �µ¥وت •

 .طقف ةرورضلا دنع ىوس اهراهظإ

 18ةيلاملا تاناعإلا ةحفاÜم |aبادت 4.1.1.2

اقفو ةنيعم تادراو ى*ع ديوسلا يU ةيضيوعت Gaبادت يبوروالا داحتالا ضرفي •
ً

 داحتالا ةحئال يU اuvلع صوصنملا ماكحألل 

 .2016/1037 (EU)يبوروألا

 يأ نم ةيلحªا تاعانصلا ةيامح لجأ نم ةدروتسملا تاجتنملل ةيلاملا تاماهسإلا نأشب ٍتاقيقحت يبوروألا داحتالا يرجُي •

  .رارضأ

ارهش 13 ىLإ لصي ام ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكمب ةصاخلا تاقيقحتلا قرغتست دق •
ً

 نأشب تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحللو .

 :تنßaنإلا حفصتم يU ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيدروتسملل نكمي ،ةيلمعلا هذه

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

 .ةجاحلا تضتقا اذإ اهديدمت نكميو تاونس سمخ ةدمل ةيلاملا تاناعإلا ةحفاكم Gaبادت يرست •

 د,وسلا op ةيض,وعتلا |aبادتلا عم لماعتلا 4.1.1.3

 ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �µ¥وت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

  .ريدصتلاو جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يU مدقملا معدلا لغتست �œµاßaفا Gaعست بيلاسأ يأ قيبطت مدعب نيردصملا

 ةكلمملا نم مدقملا يموكحلا معدلا اولغتسي مل مÕvأ تبثت عافدلل ةحضاو ةلدأ نGيدوعسلا نيردصملا ىدل نوكي نأ بجي امك •

 .يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا لودلا يU تاجتنملا راعسأ ضفخل ةيدوعسلا ةيبرعلا

 مدعو ةحضاولا ةلدألا نع حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا يŸوتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �µ¥وت •

 .طقف ةرورضلا دنع ىوس اهراهظإ
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 19ةيئاقولا |aبادتلا 4.1.2

رفُت •
َ

اقفو ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيئاقو Gaبادت ض
ً

 .260/2009 مقر )EC( يبوروألا داحتالا سلجم ةحئال يU ةدراولا ماكحألل 

اGaبادت يبوروألا داحتالا قبطي •
ً

 تاجتنم تادراو يU ةئجافملا ةدايزلا اv‹بست �~لا رارضألا نم ةيلحªا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقو 

  .ةنيعم

 د,وسلا op ةيئاقولا |aبادتلا عم لماعتلا 4.1.2.1

 تاجتنملل بلطلاو ضرعلاب ؤبنتلا لجأ نم قوسلا نع ةعسوم ٍثاحبأ ءارجإ ريدصتلا لبق نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي •

  .ديوسلا يU ةدروتسملا

• Uف نوكي �~لا تالاحلا يuvى*ع تارداصلا ةيمك ضفخب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،بلطلا نم ى*عأ ضرعلا ا 

 .ةيلحªا تاعانصلا ى*ع رثؤي ال ٍوحن

 ةيسفانتلا ةردقلاب رضت نل ةردصملا تاجتنملا ةيمك نأ تبثت ةحضاو ةلدأ نGيدوعسلا نيردصملا ىدل نوكي نأ بجي امك •

  .ةيلحªا تاعانصلل

 نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا يŸوتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �µ¥وت •

 .طقف ةرورضلا دنع ىوس اهراهظإ مدعو ةحضاولا ةلدألا

 20د,وسلا op ةيس;ئرلا ئEاوملا 5

 تابلط نأشب تارارقلا ذاختاو لقنلا عاطق يU فارشإلاو ميظنتلا �~يلمع نع ةلوؤسملا ي© )Transport Styrelsen( ةيديوسلا لقنلا ةلاكو

  .ةيديدحلا ككسلاو ناGaطلاو نحشلاو قرطلا لمشتل ةلاكولا هذه ةطلس دتمتو .تالجسلاب ظافتحالاو حيراصتلا ى*ع لوصحلا

  22 21د,وسلا op ةيس;ئرلا ة,رحبلا ئEاوملا 5.1

 هاندأ 3 لودجلا يU ةزûaم ي©و .هاندأ اÕvايب دري ةيجيتاßaسا ئناوم سمخ اv م ،ءانيم 82 ديوسلا يU دجوي ،سروس ستروب دلروو عقومل اقفو

  :هاندأ 1 لكشلا يU ئناوملا هذهل �§يرقتلا يUارغجلا عقوملا ى*ع ءوضلا طيلست مت امك .اæv ةلصلا تاذ تامولعملا بناج ىLإ

 
 ةيبوروألا ةيضوفملا 19
 ديوسلا يU ةيموكحلا بتاكملا 20
 2018 - سروس ستروب دلروو 21
22 œµ� 2018 -ستير 
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 د,وسلا op ةيس;ئرلا ة,رحبلا ئEاوملا :1 لÜشلا

 د,وسلا op ةيس;ئرلا ة,رحبلا ئEاوملا نع تامولعم :3 لودHIا

 يEو|�كلإلا عقوملا اAعم لَماعتُي ûüلا تان(ùلا ءانيملا

 غنيبوشرون ءانيم
 لامعألاو ةعارزلاو ةقاطلاو بلصلاو بشخلاو بللاو قرولا

 .ةينقتلا ةيلاع
http://www.norrkopingshamn.se/en/ 

 غûaنتوغ ءانيم
 تادحوو طفنلاو باكرلاو تارايسلاو ةماعلا تايواحلا

 .ةجرحدلا
https://www.portofgothenburg.com/ 

 https://gavlehamn.se/EN .ةقاطلا تاجتنمو قرولاو ماخلا داوملاو بلصلاو بشخلا ھلفي ءانيم

 وملام نغاv بوك ءانيم

 حلملاو قرطلا حلمو تلفسألاو ةيكالçvسالا علسلاو تارايسلا

 ةبßaلاو تنمسألاو ¶µ‚حلاو لمرلاو راجحألاو ي‡انصلا

  .ةجرحدلاب ةلوقنملا عئاضبلاو طفنلاو

ortofmelbourne.comhttp://www.p/  

 ملوهكوتس ءانيم
 باكرلا رورمو ةقاطلا داومو ةجرحدلاب ةلوقنملا عئاضبلا

 .بشخلا ةراشنو بشخلاو بوبحلاو تنمسألاو طفنلاو
https://www.portsofstockholm.com/ 

 

 23د,وسلا op ةيس;ئرلا تاراطملا 5.2

 :هاندأ 2 لكشلا يU عئاضبلا نحش يU لمعت �~لا ةيسيئرلا تاراطملا نايب دري

 
  )Transport Styrelsen( ةيديوسلا لقنلا ةلاكو 23
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 د,وسلا op ةيس;ئرلا ن(ùلا تاراطم :2 لÜشلا 

  د,وسلا op ةيس;ئرلا ةيلخادلا قاوسألا d9إ لوصولا 5.3

 24ةفاHIا ئEاوملا 5.3.1

اديعب عقت لئاسولا ددعتم لقن ةطحم وه فاجلا ءانيملا
ً

 ككسلا قيرط نع ةلصتم نوكتو ةيديلقتلا تاراطملا وأ ةيرحبلا ئناوملا نع 

اقفو .ةيديلقتلا ئناوملا يU تاقانتخالا ليلقت فدæv امuvلك وأ قرطلا وأ ةيديدحلا
ً

 4 لودجلا صخلي ،لئاسولا ددعتم لقنلا تاطحم ليلدل 

 تامدخلا نع تامولعم ى*ع لوصحلل هاندأ طبارلا ى*ع لوخدلاب نGيدوعسلا نيردصملا حصننو .ديوسلاب ةددعتملا ةيسيئرلا ةفاجلا ئناوملا

  .)"SE" وأ Sweden دلبلا رايتخا عم( اæv لاصتالا تامولعمو ةفاجلا ئناوملا نم ءانيم لك يU ةمدقملا

terminals.eu/database/-.intermodalhttp://www 

 د,وسلا op ةفاHIا ئEاوملا :4 لودHIا

 ةنيدملا ةط()ا مسا ةنيدملا ةط()ا مسا

 غûaنتوغ لئاسولا ددعتم لقنلل نكرأ غûaنتوغ ةطحم وربروأ وربروأ

لروب ةطحم
َ

 ددعتم لقنلل ھجن

 لئاسولا
لروب

َ
 غروبغنيسله لئاسولا ددعتم لقنلل غروبغنيسله ةطحم ھجن

 غنبوشلاف فاجلا جوباراكس ءانيم
 ددعتم لقنلل نGسولوس غنيبوشنوي ةطحم

 لئاسولا
 غنيبوشنوي

 ددعتم لقنلل انوتسليكسإ ةطحم

 لئاسولا
 وملام لئاسولا ددعتم لقنلل وملام ةطحم انوتسليكسإ

 وشسان لئاسولا ددعتم لقنلل وشسان ةطحم ھلفي لئاسولا ددعتم لقنلل ھلفي ةطحم

 ملوهكوتس لئاسولا ددعتم لقنلل ملوهكوتس ةطحم غûaنتوغ بانيام-غûaنتوغ

 
 Agora 2018 - ابوروأ يU لئاسولا ددعتم لقنلا تاطحم 24
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 ا§£لإ لوصولا قرطو ةيس;ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 5.3.2

 ةيفيك نع تامولعم ى*ع عالطالا نكمي غûaنتوغ ،وملام ،ملوهكوتس :ديوسلا يU ةيسيئر ةيلخاد قاوسأ اهرابتعاب ةيلاتلا ندملا ديدحت ىرج

 :هاندأ 5 لودجلا يU ةيسيئرلا قاوسألا كلت ىLإ لوصولا

 د,وسلا op ةيس;ئرلا ةيلخادلا قاوسألا d9إ لوصولا :5 لودHIا

 ءانيملا نم ةفاسملا )فاج / يرحب( ءانيم برقأ ةيس;ئرلا ندملا

 اØvاذ ةنيدملا  ملوهكوتس ءانيم ملوهكوتس

 اØvاذ ةنيدملا وملام نغاv بوك ءانيم وملام

 اØvاذ ةنيدملا غûaنتوغ ءانيم غûaنتوغ

 

 د,وسلا op ةمدختسملا ن(ùلا طوطخ 5.4

 د,وسلا d9إ ةيدوعسلا ةيyرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولاو ةيس;ئرلا ن(ùلا طوطخ 5.4.1

ت
ُ

اقفوو ،ديوسلا يU ئناوملا ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيسيئرلا ئناوملا نم يرحب لقن تامدخ نحشلا طوطخ نم Gaثكلا مدق
ً

 عقومل 

 ءانيم :ديوسلا ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم نحشلا نفسل ةمظتنم ةمدخ طوطخ اv“دل ةيلاتلا ئناوملا نإف ،)Linescape( بيكسنيال

 .هللا دبع كلملا ةنيدم ،يمالسإلا ةدج ءانيم ،)مامدلا( زيزعلا دبع كلملا ءانيم ،يراجتلا ليبجلا ءانيم ،ي‡انصلا ليبجلا

 

 

 

 د,وسلا d9إ ةيدوعسلا ةيyرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولاو ةيس;ئرلا ن(ùلا طوطخ :6 لودHIا

 ةكلمملا op ئEاوملا

 ةيدوعسلا ةيyرعلا

 ليبHIا ءانيم

 p´انصلا
 يراجتلا ليبHIا ءانيم

 ز,زعلادبع كلملا ءانيم

 )مامدلا(

 ةدج ءانيم

 يمالسإلا

 ةنيدم ءانيم

 هللادبع كلملا

 )مايألاب( ةدملا د,وسلا op ئEاوملا

 51 - 28 53 - 20 51 - 40 53 - 38 - غن;yوشرون ءانيم

 48 – 18 43 – 16 49 – 35 49 – 33 37 - 35 غ|±نتوغ ءانيم

 54 - 24 55 - 23 53 – 48 55 - 42 - ھلفي ءانيم

 نغا§¥yوك ءانيم

 وملام
- - - 20 - 53 21 - 54 

 53 - 23 54 - 22 52 - 47 54 - 41 - ملوAكوتس ءانيم
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 25د,وسلا d9إ ةيدوعسلا ةيyرعلا ةكلمملا نم ةيس;ئرلا تاراسملا راعسأ 5.4.2

يو .ديوسلا يU ئناوملا ىLإ ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت ريدقت كلذك ىرج
ُ

 ةنيعم تاضاßaفا ساسأ ى*ع تعِضو تاريدقتلا نأ ملعلا ى∏ر

 :هاندأ طبارلا مادختساب نحشلا فيلاكت تاريدقت عضو مت .لودجلا يU كلذك اuvلع صوصنم

http://worldfreightrates.com/en/freight 

 د,وسلا d9إ ةيدوعسلا ةيyرعلا ةكلمملا نم ن(ùلا فيلاÜت تاريدقت :7 لودHIا

 27 26د,وسلا نم لقنلل ةيس;ئرلا فيلاÜتلاو قرغتسملا تقولا 5.4.3

اوج عئاضبلا نحش نكمي
ً

 يU ىûaكلا نحشلا تاراطم ي©و ؛وملامو ويلولو غûaنتوغو ملوهكوتس ىLإ ضايرلاو مامدلاو ةدج تاراطم نم 

اوج عئاضبلا لقن يU قرغتسملا تقولا درسي هاندأ لودجلا .ديوسلا
ً

 تاراطملا ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيسيئرلا تاراطملا نم 

  .ةرشابملا يوجلا نحشلا تالحرل ةبسنلاب هريدقت ىرج قرغتسملا تقولا نأ ةظحالم ى∏رُي .ديوسلا يU ةيسيئرلا

 
 )World Freight Rates( ستير تيارف دلروو عقوم 25
 ايفاديوس تاراطم 26
27 2018 -Air Mundo  

 ةكلمملا op ئEاوملا

 ةيدوعسلا ةيyرعلا
 يمالسإلا ةدج ءانيم )مامدلا( ز,زعلادبع كلملا ءانيم ليبHIا ءانيم

 ةنيدم ءانيم

 هللادبع كلملا

 *)يدوعسلا لا,رلاب( لقنلا ةفلÜت د,وسلا op ئEاوملا

 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 غن;yوشرون ءانيم

 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 غ|±نتوغ ءانيم

 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 ھلفي ءانيم

 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 وملام نغا§¥yوك ءانيم

 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 4,110 – 3,000 ملوAكوتس ءانيم

 :فيلاÜتلا تاضا|�فا*

 طي()ا |±ع p∂ ةراتå)ا ن(ùلا ةق,رط

 )World Freight Rates( سπ,ر تيارف دلروو عقوم 89ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ 89ع فيلاÜتلا ريدقت مت

 يÜ,رمأ رالود 100,000 ةyوس()ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب

امدق 40 تا,وا(Hاو )FCL( ةلماÜلا ة,وا(Hا ةلومح رايتخا مت
ً

 

 Õü,رقت ريدقتب لقنلا ةفلÜت ريدقت مت .)ا§£لع نمؤملا وأ ةرطHåا عÀاضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل
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يو
ُ

 :ةثدحمو ةقيقد تامولعم ى*ع لوصحلل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

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

 د,وسلا d9إ ةيدوعسلا ةيyرعلا ةكلمملا نم ةقرغتسملا تاقوألا :8 لودHIا

 ةدج ضا,رلا مامدلا ةيدوعسلا ةيyرعلا ةكلمملاب تاراطملا

 )تاعاسلاب( ةدملا د,وسلا op تاراطملا

 10 - 8 11 - 9 10 - 8 ادنالرأ ملوAكوتس راطم

 a| 8 - 10 8 - 10 8 - 10تيفدنال غ|±نتوغ راطم

 10 - 8 10 - 8 10 – 8 ويلول راطم

 10 - 8 10 - 8 10 - 8 وملام راطم

 

يو ،ديوسلا تاراطم ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكتل تاريدقت ى*ع يLاتلا لودجلا لمتشي
ُ

 نأ ملعلا ى∏ر

ق دقو .يLاتلا لودجلا يU كلذك اuvلع صوصنم ةنيعم تاضاßaفا ساسأ ى*ع تعِضو تاريدقتلا
ُ

د
ّ
 :عقوملا مادختساب نحشلا فيلاكت ترِ

ghthttp://worldfreightrates.com/en/frei 

 

 

 د,وسلا d9إ ةيدوعسلا ةيyرعلا ةكلمملا نم فيلاÜتلا :9 لودHIا

 وملام ،غ|±نتوغ ،ملوAكوتس )يدوعسلا لا,رلاب( لقنلا فيلاÜت

 ةدمI)ا مو(—لا ةدمI)ا ةمعطألا ةردصملا تاجتنملا عون

 مامدلا / ضا,رلا / ةدج
  – )يدوعسلا لايرلاب( 8,141

 )يدوعسلا لايرلاب( 8,996

 – )يدوعسلا لايرلاب( 8,186

 )يدوعسلا لايرلاب( 8,036 

 :فيلاÜتلا تاضا|�فا*

 وHIا |±ع p∂ ةراتå)ا ن(ùلا ةق,رط

 )World Freight Rates( سπ,ر تيارف دلروو عقوم 89ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ 89ع فيلاÜتلا ريدقت مت

 يÜ,رمأ رالود 100,000 ةyوس()ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب

 90×100×140 داع“ألاو مس/مجك 210 ةلوم(Hا رايتخا مت

 )ا§£لع نمؤملا وأ ةرطHåا عÀاضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 Õü,رقت ريدقتب لقنلا ةفلÜت ريدقت مت
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 ةيس;ئرلا ûüسجوللا معدلا قفارم 6

 د,وسلا op ةر(Hا قطانملا 6.1

  .ةصاخ ةيداصتقا قطانم وأ ةرح ةراجت قطانم يأ يLاحلا تقولا يU ديوسلا ىدل سيل

 د,وسلا ئEاوم op ةمدقملا ن,زختلا تامدخ / قفارم 6.2

  28 دنس“ ةنومضملا تاعدوتسملا 6.2.1

ي نأ دروتسملل نكمي ةدمتعم نكامأ ي© دنسب ةنومضملا تاعدوتسملا •
ُ

  .دعب اهصيلخت رجي مل �~لا عئاضبلا اuvف نزخ

ي ال •
ُ

 ةنومضملا تاعدوتسملا نم عئاضبلا جورخ دعب الإ موسرلا دادس الو ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا نايبلا جذومن لمكتس

  .دنسب

 ىLإ امو عئاضبلا جورخو لوخدو اÂvاشنإو تاعدوتسملا عاونأ نع ليصافت 952/2013 مقر )يبوروألا داحتالا( ةحئال يU درت •

  .ديوسلا كلذ يU امب ،يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا لودلا يU كلذ

 كرامجلل ةعباتلا تاعدوتسملا عيمج ى*ع ةباقرلاو فارشإلا نع ةلوؤسملا ي© )Tullverket( ديوسلا يU كرامجلا ةحلصمو •

 ،تاعدوتسملا ةرادإ ماكحأ نع تامولعملا نم ديزملو .صخرلا ي*ماح نطابلا نم نGلواقملاو ءاضعألاو ةقحلملا تاعدوتسملاو

ي
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447&from=EN-lex.europa.eu/legal-http://eur 

 

 

 )أ( عونلا نم ةيكرمHIا تاعدوتسملا

• Uمأ نوكي ،ةماعلا تاعدوتسملا نم عونلا اذه يGالوؤسم عدوتسملا ن
ً

 تابلطتملا ءافيتسا نم دكأتيو ةنزخªا عئاضبلا نع 

  .ةيكرمجلا

 )ب( عونلا نم ةيكرمHIا تاعدوتسملا

• Uمأ فارشإ تحت عئاضبلا نيزخت نكمي ،ةماعلا تاعدوتسملا نم عونلا اذه يGمادختسا نكمي .ھل صخرملا عدوتسملا ن 

 اv يزختو عئاضبلا لوخد ى*ع كرامجلا ةحلصم فرشتسو ،ةرباعلا عئاضبلا نيزخت يU )ب( عونلا نم ةيكرمجلا تاعدوتسملا

ªا صخشلا نوكيو عدوتسملا اذه يU اهجارخإو
ُ

طخ
َ

الوؤسم نايبلا يU ر
ً

انامض مدقيو عدوتسملا يU عئاضبلا نع 
ً

  .اهل 

 )ج( عونلا نم ةيكرمHIا تاعدوتسملا

ي ةصاخ تاعدوتسم ي© )ج( عونلا نم تاعدوتسملا •
ُ

الوؤسم نوكيو عئاضبلا نيزختب طقف عدوتسملا نGمأل اuvف حمس
ً

 عئاضبلا نع 

 ى*ع كرامجلا ةحلصم فرشتو .ةيراجتلا عئاضبلا نيزختلو ةرباعلا عئاضبلا نيزختل تاعدوتسملا هذه مادختسا نكميو .ةنزخªا

اصحف يرجتو عئاضبلا
ً

ايدام 
ً

  .ةمدقملا تالجسلا ساسأ ى*ع اهل 

 )د( عونلا نم ةيكرمHIا تاعدوتسملا
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ت ةصاخ تاعدوتسم ي© )د( عونلا نم تاعدوتسملا •
ُ

الوؤسم عدوتسملا نGمأ نوكيو ةيراجتلا تاجتنملا نيزختل مدختس
ً

 نع 

 ةدروتسملا عئاضبلا ى*ع ةيديوسلا كرامجلا ةحلصمل ةعباتلا ةيكرمجلا تاطلسلا فرشتو .عدوتسملا اذه يU ةنزخªا عئاضبلا

ءانب ةيئاوشع شيتفت تايلمع كرامجلا يرجتو .عدوتسملا يU ةعدوملا
ً

 .ةيلاملا تالجسلاو ةنزخªا عئاضبلا تالجس ى*ع 

 )ـö( عونلا نم ةيكرمHIا تاعدوتسملا

 عدوتسملا نGمأ نوكيو .ةيراجت نيزخت ضارغأل )ـه( عونلا نم تاعدوتسملا يU عئاضبلا طقف ھل صخرملا عدوتسملا نGمأ نزخي •

الوؤسم
ً

 �~لا ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم ةباقرل عئاضبلا عضخت ،كلذ نم مغرلا ى*عو .عدوتسملا يU ةنزخªا عئاضبلا نع 

ءانب اهصحفت
ً

  .ةنزخªا عئاضبلا تالجسو ةيلاملا تالجسلا ى*ع 

 )و( عونلا نم ةيكرمHIا تاعدوتسملا

 .ھعئاضب نيزخت صخش يأل نكمي ثيح ،ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم اهلغشت ةماع تاعدوتسم ي© )و( عونلا نم تاعدوتسملا •

 ن,زختلا فيلاÜت 6.2.2

  .ھناكمو عئاضبلا نيزخت مايأ ددعو ةيواحلا عون ى*ع ديوسلا يU نيزختلا فيلاكت دمتعت •

ي ،نيزختلا فيلاكت نع تامولعملا نم ديزمل •
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

https://www.oocl.com/sweden/eng/localinformation/localsurcharges/Pages/default.aspx?site=sweden&lang=eng 

 د,وسلا :ةلماشلا دا|aتسالا ةيلمع 7

 29ةلماشلا دا|aتسالا ةيلمع 7.1

ايكرمج اهصيلخت متيس �~لا ةدروتسملا تاجتنملا عيمج نوكت نأ بجي
ً

ءاوس ،
ً

 تاءارجإل ةيفوتسم ،نيزختلل وأ دالبلا لخاد كالçvسالل 

اصصخم جتنملا ناك اذإ ام لثم بابسأل اv يب اميف داGaتسالا تايلمع فلتخت ،كلذ عمو .ةددحªا يكرمجلا صيلختلا
ً

 لخاد كالçvسالل 

  ةحضوم ديوسلاب ةصاخلا ةلماشلا داGaتسالا ةيلمع .ىرخأ ةيكرمج ةطحم ىLإ لقنلا مأ رخآ دلب ىLإ روبعلا مأ نيزختلا مأ دالبلا

Uهاندأ 3 لكشلا ي: 

 دا|aتسالا لبق ام تاب;ترت :d9وألا ةلحرملا

  ،عئاضبلا لوصو لبق اهذاختا مزلي داGaتسالا لبق ام تابيترت كانه

 يبوروألا داحتالا جراخ لودلا نم ديوسلا ىLإ عئاضبلا داGaتسال ةبولطملا ةمزاللا تادنتسملا عيمج ميظنتو عمج •

 نع )TARIC( يبوروألا داحتالا لودل ةلماكتملا ةفيرعتلا عقومب ةيكرمجلا تافيرعتلا يU دوجوملا حيحصلا ةعلسلا زمر ديدحت •

اصيخرت داوملا ضعب بلطتت دق .)هاندأ دراو طبارلا( داGaتسالا/أشنملا ةلودو عئاضبلا زمر لاخدإ قيرط
ً

احيراصت وأ 
ً

 ةصاخ 

 .داGaتسالل

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

 .يكرمجلا داGaتسالا دنسم ™Gهجت •
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 ةلماشلا دا|aتسالا ةيلمع :3 لÜشلا

 دا|aتسالا نايب ميدقت :ةيناثلا ةلحرملا

اينوßaكلإ )ENS( ةلخادلا عئاضبلل صخلملا نايبلا وأ داGaتسالا نايب ميدقت نكمي •
ً

اينوßaكلإ تانايبلا لدابت ماظن ûaع 
ً

 نايب وأ 

اضيأ مزلي .)SAD( ةدحوملا ةيرادإلا ةقيثولا جذومن مادختساب ةباتك وأ )TID( ةيديوسلا كرامجلاب صاخلا تنßaنإلا
ً

 ميدقت 

ابنج ةمزاللا نحشلا تانايبو ةمعادلا قئاثولا عيمج
ً

 .داGaتسالا نايب عم بنج ىLإ 

 .ضوفم لثمم يأ وأ ھسفن دروتسملا ةطساوب داGaتسالا نايب ةئبعت نكمي •

  ةن(ùلا لوصو :ةثلاثلا ةلحرملا

 .ديوسلا ىLإ ةنحشلا لوصو •

  .ةيد,وسلا تاطلسلا نم دمتعم عقوم d9إ لقنلا :ةع“ارلا ةلحرملا

 عئاضبلا لوخد ذفنم نم برقلاب عقاوملا هذه ى*ع روثعلا نكميو ،ةيديوسلا كرامجلا نم دمتعم عقوم ىLإ ةنحشلا لقن مزلي •

  .دالبلاب رخآ ناكم يأ يU وأ

اروف ةيد,وسلا كرامHIا 89ع ةن(ùلا ضرع :ةسماHåا ةلحرملا
ً

  

 داGaتسال يكرمجلا صيلختلل ةصاخلا تاءارجإلا يGa Uسلا ةدمتعملا نيزختلا نكامأ دحأ ىLإ ةنحشلا لوصو روف ليمعلا / دروتسملل زوجي

  .عئاضبلا

 يرحب ءانيم |±ع دا|aتسالا ةيلمعل p◊يضوت لÜش

 
1 

 
 لبق ام تاب;ترت

 دا|aتسالا

2 

 موسرلا دادس
  ةيكرمHIا

3 

 
 دا|aتسالا نايب

  يÿرمHIا

 

4 

 

5 

 
6 

 

 لوصو
 ةن(ùلا

 

 دمتعم ناÜم d9إ لقن

 89ع ةن(ùلا ضرع
  ةيد,وسلا كرامHIا

 

 تاءارجإلا ةلحرم =
 

	 
$

Zoll 
Douan

e 

7 

 / ليمعلا مالتسا 
 ةن(ùلل دروتسملا
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تو تادنتسملا ةيديوسلا كرامجلا صحفت فوسو •
ُ

امييقت يرج
ً

ايعوضوم 
ً

 تارابتخا ءارجإ مزلي ناك نإ امم دكأتلل رطاخملل 

 تانايبلا ةنراقم دعب ةلحرملا هذه يU ةطبترملا موسرلاو بئارضلا عيمج باسح كلذك يرجي امك .ال مأ عئاضبلل ةيفاضإ

  .تانحشلا ليصافتب تادنتسملا يU ةدراولا

 نيزختلل اهميدقت نحشلا ليكو ى*عف ،ديوسلا ىLإ اهلوصو روف كرامجلا ى*ع عئاضبلا ضرع مدع لاح يU :ةظوحلم •

 ¶µ‚قأ دحب ةتقؤملا تاعدوتسملا يU تانحشلا نيزخت طقف نكمي .ةيكرمجلا تاعدوتسملاب نيزختلا وأ ةتقؤملا تاعدوتسملاب

اموي 90
ً

ي ،عدوتسملا ىLإ اهلوصو روفو .
ُ

 لكل ةدمتعملا ةيكرمجلا تاءارجإلل عوضخلل مدقتي مث اهلوصو نأشب دروتسملا رطخ

  .فنص

 ةيكرمHIا موسرلا دادس :ةسداسلا ةلحرملا

 دروملل ددسملا رعسلا ساسأ ى*ع داتعملا يU نوكت �~لاو ،فنصلل ةيكرمجلا ةميقلا ساسأ ى*ع ةيكرمجلا موسرلا بسحُت •

افاضم يبوروألا داحتالا ىLإ عئاضبلل ھعيب دنع
ً

  .لقنلل نGمأت يأ ةفلكتو يبوروألا داحتالا دودح ىLإ لقنلا ةفلكت ھيلإ 

 ةن(ùلل دروتسملا / ليمعلا مالتسا :ةع“اسلا ةلحرملا

  .داGaتسالا طورش عيمج ءافيتسا روف يبوروألا داحتالا لخاد ةيرحب لقنلل ةلباقو ةكرحلا ةرح عئاضبلا حبصُت •

 30يÿرمHIا صيلختلا ةيلمع 7.2

 نم اuvلع صوصنملا ماكحألا بجومبو ،ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم ى*ع بناج نم ديوسلا ىLإ ةدروتسملا عئاضبلا عيمج صيلخت بجي

 راطإ يU نGلجسملا نيدروتسملا حلاصل تاجتنملل عيرسلا صيلختلا تارايخ ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم مدقت ،يبوروألا داحتالا بناج

 :هاندأ 4 لكشلا يU ديوسلا ىLإ ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع درتو .دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب

 

 31 دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب

 ةلصلا تاذ تايلمعلا قيسنتلو نمألا ىوتسم ةدايزل ممصم صيخرت نع ةرابع وه دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب •

 ى*ع .يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا لودلا عيمج يU ٍراس دامتعالا اذهو .ةءافك a`كأ اهلعجي امم يبوروألا داحتالا لخاد كرامجلاب

 :هاندأ طبارلا ى*ع نم تامولعملا نم ديزم ى*ع لوصحلا نكمي .ايازملا هذه ى*ع لوصحلل ةددحم طورش ءافيتسا راجتلا

authorisedeconomicoperator.4.7df61c5915510cfe9e760fd.htmlhttps://www.tullverket.se/en/business/aeo 

 

 

 

 

 

 
 )Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم 30
 )Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم 31

 ةیكرمجلا ةیلمعلل يحیضوت لكش

1 2 3 

 يكرمجلا نایبلا
 لدابت ماظن ربع

ً اینورتكلإ تانایبلا

 لوصو
 ةنحشلا

 ةعجارم
 قئاثولا
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 ماع لÜش“ يÿرمHIا صيلختلا ةيلمع :4 لÜشلا

  32 ةينو|�كلإلا تانايبلا ةAجاو |±ع يÿرمHIا نايبلا :d9وألا ةلحرملا

 ةناعتسالا قيرط نع وأ ھسفنب )ENS( ةلخادلا عئاضبلل صخلملا نايبلا وأ داGaتسالا نايب ةئبعت نGب رايتخالا صخش يأل نكمي •

 ةيلوؤسملا ردصملا ى*ع عقتو صخشلا نم ضيوفت ى*ع لوصحلا كلذك ليكولا ى*عو .ةيديوسلا كرامجلا ىدل لجسم ليكوب

 .ىرخألا تادنتسملا وأ/و نايبلا يU ةدراولا تامولعملا عيمج ةحصو ةقد نع

 :ةيلاتلا لئاسولا قيرط نع يكرمجلا نايبلا ميدقت نكمي •

o كلإßaاينو
ً

اينوßaكلإ تانايبلا لدابت ماظن ûaع 
ً

 )EDI( 

o كلإßaاينو
ً

 )TID( ةيديوسلا كرامجلاب صاخلا تنßaنإلا نايب ûaع 

o ةدحوملا ةيرادإلا ةقيثولا جذومن مادختساب ةباتك )SAD( 

 ديزمل .)Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم ىدل نGيداصتقالا نGلغشملا ةيوه مقرو ليجست لامكتسا نيدروتسملا ى*ع •

ي ،نGيداصتقالا نGلغشملا ةيوه مقرو ليجست لامكتسا نع تامولعملا نم
ُ

 ةرايزب لضفتلا نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

  :هاندأ دراولا طبارلا

https://www.tullverket.se/en/business/eorieconomicoperatorregistrationandidentification.4.7df61c5915510cf

e9e7602a.html 

 .ديوسلا ىLإ عئاضبلا كلت بلجل ةصاخ ةصخر ى*ع لوصحلا نيدروتسملا ى*ع ،ةديقملا عئاضبلا ضعبل ةبسنلاب •

 )TID( ةيديوسلا كرامجلاب صاخلا تنßaنإلا نايب وأ )SAD( ةدحوملا ةيرادإلا ةقيثولا يكرمجلا طيسولا / دروتسملا مدقي •

اينوßaكلإ كرامجلا بتكم ىLإ عئاضبلل �•فلا فصولاو ةبولطملا تامولعملا عيمج ى*ع يوتحي
ً

 تانايبلا لدابت ماظن ûaع 

اينوßaكلإ
ً

. 

اينوßaكلإ تانايبلا لدابت ماظن لمعي ،ةلخادلا عئاضبلل صخلملا راطخإلا لوبق روفو •
ً

 )EDI( جرم مقر ديلوت ى*عÈددحم ي 

 .)MRN( عبتتلا ضارغأل

 
 )Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم 32

 تاءارجإلا ةلحرم = 

 

4 5 6 

 علسلا نع جارفإلا
 عئاضبلل موسرلا عفد

 لدابت ماظن ربع ةدروتسملا
ً اینورتكلإ تانایبلا

 علسلا صحف
 ةدروتسملا
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 ةن(ùلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا

اقفو عئاضبلا لصف تاطلسلا ىLوتت .عئاضبلا غيرفت متيو لوخدلا ءانيم ىLإ ةنحشلا لصت •
ً

 ةيلاقترب وأ ءارضخ تاراح( اهراسمل 

ي ،تاراسملا نع تامولعملا نم ديزمل .)ءارمح وأ
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏ر

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

appendices.pdf-manual 

 قئاثولا ةعجارم :ةثلاثلا ةلحرملا

 .تابلطتملاب لاثتمالل ةمدقملا تادنتسملاو نايبلا طابضلا عجاري فوس •

 ميدقت ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم بلطت دق .نايبلا عم ةبسانملا تادنتسملا ميدقت ىرج ناك نإ ام طابضلا عجاري فوس •

 .ءاضتقالا بسح ةيلصألا خسنلا

  .نايبلا يU ةدراولا عئاضبلا ةقد نم ققحتلا ضرغب ىرخألا تادنتسملا زاربإ نايبلا مدقم ى*ع •

 ةدروتسملا علسلا صحف :ةع“ارلا ةلحرملا

ايلك عئاضبلا طابضلا صحفي فوس •
ً

ايئزج وأ 
ً

 .قيقد لكشب اهليلحت لجأ نم اهليلحتل تانيع نوذخأيو 

ي فوي •
ُ

  .صحفلا تانايب ليجست متيو ،ةقفرملا تادنتسملا بناج ىLإ نايبلاب صحفلا جئاتن صحفلا طابض نراق

 ةيكرمHIا موسرلا دادس :ةسماHåا ةلحرملا

 .)Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةحلصمل ةيكرمجلا موسرلا دادس بجي ،علسلا نع جارفإلا لبق •

 علسلا نع جارفإلا :ةسداسلا ةلحرملا

  .ضوفملا لثمملا / دروتسملل علسلا نع جرفُي •

 

 ةلماشلا دا|aتسالا ةيلمع“ ناقلعتملا ةفلÜتلاو قرغتسملا تقولا 7.3

اقبط
ً

 :هاندأ  10 لودجلا يU ةيسايقلا علسلا نحشل داGaتسالاب ناطبترملا ةفلكتلاو تقولا دري ،يLودلا كنبلل 

 

 ةلماشلا دا|aتسالا ةيلمع“ ناقلعتملا ةفلÜتلاو قرغتسملا تقولا :10 لودHIا

 دا|aتسالاب قلعتملا ءارجإلا .م

 تقولا

 قرغتسملا

 )تاعاسلاب(

 ةفلÜتلا

 )يدوعس لا,ر(

 0 1 قئاثولا دادعإ 1

 0 0 شيتفتلا تايلمعو يكرمجلا صيلختلا 2

 0 1 :يLامجإلا

 داحتالا لود نGب ةلوقنملا عئاضبلل انه ةروكذملا فيلاكتلاو قرغتسملا تقولا ريدقت مت :ةظحالم

 .يبوروألا
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  ةيساسألا داGaتسالا قئاثو  8

 ةيساسألا دا|aتسالا قئاثول صå—م لودج 8.1

 33ةيمازلإلا قئاثولا 8.1.1

  .هاندأ 10 لودجلا يU ةصخلم ي©و .ديوسلا ىLإ عئاضبلا داGaتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو سمخ كانه

 د,وسلا - دا|aتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :10 لودHIا

 ةقيثولا م

 يرجي

 لوصحلا

 نم اuvلع

ت
ُ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ىLإ مدق

1 

 / يوجلا نحشلا ةصيلوب

 ةروتاف / نحشلا ةصيلوب

 ةيلصألا نحشلا

 ةكرش

 نحشلا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا  ةيراجتلا ةروتافلا 2

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا  أشنملا ةداهش 3

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا ةئبعتلا ةمئاق 4

5 
 ةيكرمجلا ةميقلا نايب

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

 :ةظوحلم

 تادعملا-6 ،ةرمعملا ةيكالçvسالا علسلا -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا – 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوجªاو ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوßaكلإلاو ةليقثلا

 

  ةيفاضإلا قئاثولا 8.1.2

  :اæv ةصاخلا ليصافتلا ي*ي اميفو ،يكرمجلا جارفإلل ماع لكشب ةبولطم ةديدع ةيفاضإ تادنتسم كانه

 د,وسلا - دا|aتسالل ةيفاضإلا قئاثولا :11 لودHIا

 ةقيثولا م

 يرجي

 لوصحلا

 نم اuvلع

ت
ُ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ىLإ مدق

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا كرامجلا ةدحوملا ةيرادإلا ةقيثولا 1

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ةحلصم حيرصت / داGaتسالا صيخرت 2

 
 )Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةحلصم 33
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 كرامجلا  صاخ

 ةيديوسلا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا  أشنملا ةداهش 3

4 
 / ةيتابنلا ةحصلا ةداهش

  ةيحصلا ةداهشلا
       ü   كرامجلا ردصملا

 :ةظوحلم

 تادعملا-6 ،ةرمعملا ةيكالçvسالا علسلا -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا – 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوجªاو ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوßaكلإلاو ةليقثلا

 

  قئاثولا 89ع ةماع ةرظن 8.2

 34ن(ùلا ةصيلوب 8.2.1

 :�•عت نحشلا ةصيلوب نإف ،يLودلا ةراجتلا زكرم فيرعت بسحب

 .لقنلا دقع ى*ع ليلد ةباثمب نوكيو ،ةنحشلا ملتسا دق ھنأب عئاضبلا لقان ھبجومب رقي لاصيإ •

ت ،ليوحتلل لباق ةيكلم دنتسم •
ُ

لس
َّ

اقفو ھبجومب عئاضبلا م
ً

ءانبو نحشلا ةصيلوب يU دراولا "رمأل" دنبل 
ً

 عيمج ءافيتسا ى*ع 

  .رمألا يU اuvلع صوصنملا ققحتلا تايلمع

 

  

 يرحب ن(› ةصيلوب جذومن :5 لÜشلا

 35ة,راجتلا ةروتافلا 8.2.2

ي اهؤارش مت �~لا عئاضبلاب ةروتاف ي© ةيراجتلا ةروتافلا
ُ

دق
ّ

تو ،يßaشملل عئابلا اهم
ُ

ابلاغ Gaتاوفلا كلت مدختس
ً

 Uثيح ةيجراخلا ةراجتلا ي 

كمت
ّ

 .ةيكرمجلا موسرلا ديدحتل اهمييقت دنع عئاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحت نم تاموكحلا ن

 
34 Intracen 
35 Lynden  
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 ة,راجت ةروتاف جذومن :6 لÜشلا

 

 

 

 

 36ةئبعتلا ةمئاق 8.2.3

 نوكي نأ بجيو .)تايوتحªا فصو ،داعبألا ،يUاصلا نزولا( ةنحشلل ةقيقدلا تافصاوملا ددحت �~لا ةئبعتلا ةمئاق دادعإ ردصملا ىLوتي

 .ةينعملا ةنحشلل ةددحªا ةيكرمجلا تابلطتملا بسحب ةئبعتلا ةمئاق تايوتحم نيابتت .ةيراجتلا ةروتافلاو ةئبعتلا ةمئاق نGب قاستا كانه

  

 ةئبعتلا ةمئاق جذومن :7 لÜشلا

 

8.2.4 Intrastat37 

ي تانايب ماظن وه Intrastat ماظن
ُ

  .يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا لودلا نGب ةيراجتلا تايلمعلا نع تاءاصحإلا عمج يU مدختس

  38أشMملا ةداAش 8.2.5

اقفو ،)CoO( أشنملا ةداهش
ً

دصت ةقيثو ي© ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 
ّ

 اهعينصت وأ اهجاتنإ وأ اuvلع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ ى*ع ق

  .نGعم دلب يU لماكلاب اه™Gهجت وأ اçvجلاعم وأ

 
36 Kkfreight 
 ةدحتملا ةكلمملاب تاكرشلا تامولعم 37
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 38
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 جذومن – أشMملا ةداAش :8 لÜشلا

 

  39ةدحوملا ة,رادإلا ةقيثولا 8.2.6

 مدختستو ،ةدروتسملا عئاضبلا نع تامولعم نمضتت كرامجلل دروتسملا اهمدقي ةقيثو وه ةدحوملا ةيرادإلا ةقيثولا / داGaتسالا نايب

  .عئاضبلا ى*ع ةضورفملا بئارضلاو موسرلا مييقتل نايبلا يU ةدراولا تامولعملا

  

 جذومن – يÿرمHIا دا|aتسالا نايب :9 لÜشلا

 

 40دا|aتسالا ح,رصت / ةداAش 8.2.7

 .ةباقرلل ةعضاخلا عئاضبلا داGaتسا لجأ نم ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا نم قبسم نذإ وأ حيرصت ىLإ نودروتسملا جاتحي

 
 ةيبوروألا ةيضوفملا 39
40

 ةدحتملا تايالولاب دودحلا ةيامحو كرامجلا ةئيه 
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 جذومن – دا|aتسالا ح,رصت :10 لÜشلا

 

 

 

 41 ةي(ôلا ةداAشلا / ةيتابنلا ة(ôلا ةداAش 8.2.8

تو ،ةمئاد ةفصب ةباقرلل ةيلودلا ةراجتلا عوضخو ،ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامح يU ةيحصلا ةداهشلا نم ضرغلا لثمتي
ُ

 ةئيه رِدص

ملا دلبلا يU تاتابنلا ةيامح
ُ

دص
ّ
  .دروتسملا دلبلا يU تاتابنلا ةيامح ةئيهل ةيتابنلا ةحصلا ةداهش رِ

  

 ةيتابنلا ة(ôلا ةداAش جذومن :11 لÜشلا

 دا|aتسالا ةيلمع“ ةينعملا ةيموك(Hا تاHIAا مöأ 9

  تاجتنملا عاونأ عيمHI دا|aتسالا ةيلمع“ ةينعملا ةيموك(Hا تاHIAا مöأ 9.1

 تاهجلا هذهل صيخلت دريو .جتنملا عون نع رظنلا ضغب ،ديوسلا يU داGaتسالا ةيلمعب ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا وأ تاهجلا نم ددع كانه

 .12 لودجلا يU ةينوßaكلإلا اهعقاومو داGaتسالا ةيلمع يU اæv علطضت �~لا راودألا بناج ىLإ تائيهلا وأ

 دا|aتسالا ةيلمع“ ةينعملا ةيموك(Hا تاHIAا مöأ :12 لودHIا 

 يEو|�كلإلا عقوملا ھب علطضت يذلا رودلا ةيموك(Hا تاHIAا مöأ

 fl‡üايقلا ديحوتلل ةيyوروألا ةنI—لا

)CEN( 

 ةيبوروألا Gaياعملا عضو نع ةيلوؤسملا ةنجللا ىLوتت •

 عاونألا صخي اميف ةينفلا تادنتسملا نم اهGaغو

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

fault.aspx 

 
 تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا 41
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 .تايلمعلاو تامدخلاو داوملاو تاجتنملل ةفلتخªا

 ةيyوروألا ةيضوفملا

 يكرمجلا داحتالا تايقافتا ى*ع فارشإلا نع ةلوؤسم •

 .ةيلودلا ةيكرمجلا نواعتلا تاقافتاو

 .يLاملاو يداصتقالا داحتالا ةماقإ نع ةلوؤسم •

 نعو ابوروأ يU ةرح ةراجت ةقطنم ةماقإ نع ةلوؤسم •

 .يبوروألا داحتالاب ةراجتلا ةسايس ةماقإ

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

htm 

 ةقباطملا مييقتو دامتعالا سلجم

 )SWEDAC( يد,وسلا

 .ةمالسلاو ةدوجلا تابلطتمب لاثتمالا نم ققحتي •

 .ديوسلاب ةينطولا دامتعالا ةئيه •

https://www.swedac.se/?lang

=en 

 ةيد,وسلا بئارضلا ةلاÿو

)Skatteverket( 

 ةميقلا ةبيرض لثم ،بئارضلا ليصحت نع ةلوؤسم •

 جاتنإلا ةبيرضو ةفاضملا

https://www.skatteverket.se/s

ervicelankar/otherlanguages/

arabiska.4.1a098b721295c54

4e1f800014976.html 

 ةيد,وسلا كرامHIا ة(—صم

)Tullverket( 

 ةرباعلا ةيلودلا ةراجتلا ةكرح ةبقارم نع ةلوؤسم •

 .ةيديوسلا دودحلل

 حئاولل تارداصلاو تادراولا لاثتما نامض نع ةلوؤسم •

 ةميقلا ةبيرضو ةيكرمجلا موسرلا ليصحت نع ةلوؤسم •

 ريدصتلا / داGaتسالا موسر نم اهGaغو ةفاضملا

https://www.tullverket.se/en/

business 

 Statistika( د,وسلا تاءاصحإ

Centralbyrån( 

 ةغللاب تاءاصحإلا نع تامولعملا ميدقت نع ةلوؤسم •

 ةيديوسلا
https://www.scb.se/en_/ 

 ةراجتلل يد,وسلا Ïüطولا سلI)ا

)Kommerskollegium( 

 ةيجراخلا ةراجتلاب ةلصلا تاذ لئاسملا نع لوؤسم •

 ةراجتلا ةسايسو ي*خادلا قوسلاو

-https://www.kommers.se/In

English/ 

 ند,وس سEزب

 تامولعمو ةيرامثتسالا تامولعملا ميدقت نع ةلوؤسم •

 تاذ تاراسفتسالا عيمج صخي اميف ةروشملاو قوسلا

  .)داGaتسالا لثم( ديوسلا يU رامثتسالاب ةلصلا

-https://www.business

sweden.se/ 

 تاجتنملا نم ةنيعم عاونأل دا|aتسالا ةيلمع“ ةينعملا ةيموك(Hا تاHIAا مöأ 9.2

ءانب كلذو ديوسلا يU داGaتسالا ةيلمعب ةينعملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تاهجلا نم ددع كانه
ً

 يU درتو .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون ى*ع 

 يU ھب موقت يذلا رودلاو اæv ةينعملا تاجتنملا / تاعانصلا عاونأ لثم تامولعم بناج ىLإ تائيهلا وأ تاهجلا مهأب ةمئاق هاندأ 13 لودجلا

 .ةينوßaكلإلا اهعقاومو داGaتسالا ةيلمع

 

 ةددحم تاعانصل دا|aتسالاب ةينعملا ةيموك(Hا تالاÿولا :13 لودHIا
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 يEو|�كلإلا عقوملا رودلا/ةفيظولا ةعانصلا/جتنملا ةيموك(Hا ةHIAا

 ةمالسل ةيyوروألا ةئيAلا

 ةيذغألا
 ةيئاذغلا تاجتنملا

 ةصاخلا رطاخªا مييقت نع ةلوؤسم •

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

 ةيئاودلا تاجتنملا ةيyوروألا ة,ودألا ةلاÿو

 عيمج ةمالس نامض نع ةلوؤسم •

 داحتالا قوسب ةرفوتملا تاجتنملا

 ةيلاعلا اØvدوجو اçvيلاعفو يبوروألا

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

 داوملل ةيyوروألا ةلاÿولا

 ةيئايميكلا
 ةيئايميكلا تاجتنملا

 تاجتنملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 .ةيئايميكلا
 http://echa.europa.eu/ 

 ةينطولا ةلاÿولا

 ةيذغألل ةيد,وسلا

)Livsmedelsverket( 

 ةيئاذغلا تاجتنملا

 ةمالس ضرفو نامض نع ةلوؤسم •

 هايم كلذ يU امب ،ةيئاذغلا تاجتنملا

 .برشلا

https://www.livsmedelsverket.

se/en 

 |aياعملا ةسسؤم

  ةيد,وسلا
  تاجتنملا عيمج

 ةيديوسلا Gaياعملا عضو نع ةلوؤسم •

 لامعألا تالاجم مظعم يU ةيملاعلاو

 اçvعجارمو

 ةئيهلاو سلجªا يU يديوسلا وضعلا •

 ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملاب ةينفلا

 �œµايقلا

https://www.sis.se/en/ 

 داوملل ةيد,وسلا ةلاÿولا

 )KEMI( ةيئايميكلا
 ةيئايميكلا تاجتنملا

 ةبقارم ى*ع فارشإلا نع ةلوؤسم •

 .ديوسلاب ةيئايميكلا داوملا

 تاجتنملا يÈنصمو يدروتسم ةعجارم •

 ةيرشحلا تاديبملاو ةيئايميكلا

 ميدقتو شيتفتلا تايلمع ءارجإ •

  ذافنإلا نأشب تاuvجوتلا

https://www.kemi.se/en 

 ةيبطلا تاجتنملا ةلاÿو

 ةيد,وسلا

)Lakemedelsverket( 

 ةيبطلا تاجتنملا

 ةيئاودلاو

 ةيلمع ةبقارمو ميظنت نع ةلوؤسم •

 ةيئاودلا تاجتنملاو Gaقاقعلا ريوطت

 .اهقيوستو اهعينصتو ىرخألا

https://lakemedelsverket.se/en

glish/ 

  ا§Ûقفاوم 89ع لوص(Hا تاءارجÚو |aياعملاب ةينعملا تاHIAا مöأ 10

 ةعانصلا بسحب |aياعملاب ةينعملا تاHIAا 10.1

 ةعانصلا بسحب |aياعملاب ةينعملا تاHIAا :14 لودHIا

 يEو|�كلإلا اAعقوم a| 1 2 3 4 5 6 7 8 9ياعملاب ةينعملا ةHIAا مسا .م
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1 
 ةقباطملا مييقتو دامتعالا سلجم

 )SWEDAC( يد,وسلا
ü ü  ü ü ü ü  ü 

https://www.swedac.se

/?lang=en 

2 
 ةيد,وسلا ةينطولا ةلاÿولا

 )Livsmedelsverket( ةيذغألل
  ü       

https://www.livsmedel

sverket.se/en 

3 
 ةيد,وسلا ةيبطلا تاجتنملا ةلاÿو

)Lakemedelsverket( 
       ü  

https://lakemedelsverk

et.se/english/ 

 :ةظوحلم

 تادعملا-6 ،ةرمعملا ةيكالçvسالا علسلا -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا – 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوجªاو ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوßaكلإلاو ةليقثلا

 

 )SWEDAC( يد,وسلا ةقباطملا مييقتو دامتعالا سلجم 10.2

 تاجتنملا قيوست لبق CE ةقباطملا ةمالع ى*ع تاجتنملا عيمج لصحت نأ بجي ،يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا لودلا ىدحإ ديوسلا رابتعاب

Uف امب يبوروألا داحتالا رود يuvياعم عم ةدروتسملا تاجتنملا عيمج قفاوتت نأ بجيو .ةيديوسلا قوسلا اGa ةصاخلا يبوروألا داحتالا 

اقفوو .تاجتنملاب
ً

 سلجم ردصي ،ديوسلا يU .ةموكحلا اv يعت �•طو دامتعا ةئيه دلب لك كلمي ،765/2008 (EC) يبوروألا داحتالا ةحئالل 

 ةرباعلا تامييقتلا يU يبوروألا داحتالا لود يU دامتعالا تائيه نواعتت امنيب اuvلع فرشيو تادامتعالا يديوسلا ةقباطملا مييقتو دامتعالا

 ةقباطملا مييقتو دامتعالا سلجم ىLوتي .1025/2012 مقر )EU( ةحئاللا يU اuvلع صوصنملا تابلطتملاب تائيهلا عيمج م™ßلتو ،دودحلل

 اذه نع تامولعملا نم ديزملو .Gaياعملل ديوسلا ىLإ ةدروتسملا تاجتنملا ةقباطم نمضت �~لا ةقباطملا مييقت ةيلمع ةيلوؤسم يديوسلا

ي ،عوضوملا
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏ر

 https://www.swedac.se/services/accreditation/?lang=en 

  CE42 43 ةقباطملا ةمالع 89ع لوص(Hا تاءارجإ 10.2.1

  كتاجتنم 89ع ة,راسلا يÙوروألا داحتالا تابلطتم ديدحت :d9وألا ةوطHåا

 لثتمي ردق يأبو اهؤافيتسا ھيلع بجي �~لا يبوروألا داحتالا ىوتسم ى*ع تابلطتملا ديدحت بلطلا مدقم ى*ع بجي •

 تاجتنملا ى*ع بجي �~لا ةيساسألا تابلطتملا تاuvجوتلا هذه �œµرتو .عينصتلاو ميمصتلاب ةقلعتملا ةيساسألا تابلطتملل

ي ،عوضوملا اذه نع تامولعملا نم ديزملو .اçvقباطم
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏ر

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

اقفو تاجتنملا ةقباطم معدت �~لا ةيقئاثولا تابلطتملا عيمجل بلطلا مدقم لثمي •
ً

 اuvلع صني �~لا ةدحوملا Gaياعملاو تاuvجوتلل 

 :قبس امع ليصافت يLاتلا طبارلا رفويو .يبوروألا داحتالا

standards/-standards/harmonised-ket/europeanmar-http://ec.europa.eu/growth/single 

 مييقتلا ةئيö ديدحت :ةيناثلا ةوطHåا

 
 يبوروألا داحتالا 42
43 Verksamt.se 
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اضيأ دروتسملا ى*ع بجي •
ً

ªا ةئيهلا( ةمزال ةلقتسملا ةقباطملا مييقت ةئيه تناك اذإ ام ديدحت 
ُ

 ةمئاق ى*ع عالطالل .)اæv رطخ

 :هاندأ طبارلا عابتا ءاجر ،ديوسلا يU اæv رطخªا تائيهلاب

databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=752-http://ec.europa.eu/growth/tools 

  تادنπسملا ميدقت :ةثلاثلا ةوطHåا

 .اæv رطخªا تائيهلا وأ ةدمتعملا رابتخالا لماعم ىLإ ةبولطملا تادنتسملا مدقيو بلطلا جذومن دروتسملا لمكي •

  ة,ر,رسلا براجتلا ءارجÚو بلطلا جذومن مييقت :ةع“ارلا ةوطHåا

 لماعم لخاد يبوروألا داحتالا Gaياعمل ھتقباطم نم ققحتلل رابتخالل جتنملا عضخيو .ةيانعب مييقتلل ةمدقملا تادنتسملا عضخت •

 .ةدمتعملا رابتخالا

 CE ةقباطملا ةمالع عضو :ةسماHåا ةوطHåا

احجان مييقتلا نوكي ¶~ح •
ً

افلم بلطلا مدقم زهجي ،
ً

اينف 
ً

 فلأتتو .ھتاءارجإو جتنملا عينصت ةيلمع ليصافت ضرعتسي 

 رابتخالا ريراقتو تارادلا عطاوقل تاططخمو تاموسرو تاجتنملل �•ف فصوو داوم ةمئاقو تاميلعت نم ةينفلا تادنتسملا

 ھيف حضوي يذلاو ھعيقوتو يبوروألا داحتالا Gaياعم ةقباطم نايب ةغايص بلطلا مدقم ى*ع بجيو .ةقباطملا نايب نم ةخسنو

 .جتنملا ى*ع دامتعالا ةئيه فيرعت مقر بناج ىLإ ةينوناقلا تابلطتملا عيمجب يفي جتنملا نأ
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 يÙوروألا داحتالا لخاد CE ةقباطملا ةمالع 89ع لوص(Hا تاءارجإ :12 لÜشلا

ي ،تاءارجإلا هذه نع تامولعملا نم ديزمل
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى∏ر

-of-marking-and-certification-export/standards-and-https://www.verksamt.se/web/international/developing/import

marking-ce-and-safety-services/product-and-products 

 :هاندأ دراولا طبارلا عابتا ءاجر ،ديوسلا يCE U ةقباطملا ةمالع عضو بجي �~لا تاجتنملا يأ نع تامولعملا نم ٍديزمل

markning/-https://sis.se/standarder/ce 

 ةyولطملا ةيساسألا تادنπسملا 10.2.2

 :هاندأ دراولا طبارلا نم CE ةقباطملا ةمالع ى*ع لوصحلل بولطملا جتنملا ى*ع ةمئاقلا ةينفلا تادنتسملا ى*ع لوصحلا نكمي

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

 CE ةقباطملا ةمالع ىلع لوصحلا ةیلمع حیضوت

 تاءارجإلا ةلحرم = 
  

1 3 

4 5 

2 

 داحتالا تابلطتم دیدحت
 ىلع ةیراسلا يبوروألا

 كتاجتنم
  

 مییقتلا ةئیھ دیدحت
  

 تادنتسملا میدقت
  

 بلطلا جذومن مییقت
 ةیریرس براجت ءارجإو

 ةنیعلا ىلع
 CE ةقباطملا ةمالع عضو
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 44ةyولطملا فيلاÜتلا 10.2.3

 CE ةقباطملا ةمالع 89ع لوص(—ل ةyولطملا فيلاÜتلا :15 لودHIا

 تا,وت()ا .م
  ةفلÜتلا

 *)يدوعسلا لا,رلاب(

 270,000 – 270 بلطلا جذومن موسر 1

 ةدروتسملا تاجتنملل ةرتوفملا ةميقلا بسح ةفلكتلا فلتخت*

 Livsmedelsverket(45( ةيذغألل ةيد,وسلا ةينطولا ةلاÿولا 10.3

 ةيرادإلا ةطلسلا ي©و راكتبالاو عيراشملا ةرازو عبتت ةلقتسم ةيموكح ةلاكو ي© )Livsmedelsverket( ةيذغألل ةيديوسلا ةينطولا ةلاكولا

 178/2002 (EC) ةحئاللا بجومب يبوروألا داحتالا لخاد ةيذغألا تاعيرشت قيسنت يرجيو .برشلا هايمو ةيذغألاب ةقلعتملا لئاسملل

 رمألا قلعتي امدنع تاسايسلا عضو ى*ع يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا ىرخألا لودلا عم نواعتلاب ةيذغألل ةيديوسلا ةينطولاةلاكولا لمعتو

 .ةيئاذغلا تاجتنملا داGaتسا ميظنتب

 46د,وسلا op اAل يÿرمHIا صيلختلاو ةيئاذغلا تاجتنملا دا|aتسا تاءارجإ 10.3.1

ةمارص ةيذغألا ةمالس تاسايس a`كأ نم ةدحاو ي©و ةلماش ،يبوروألا داحتالا تاعيرشت ى*ع ةمئاقلا ،ةيديوسلا ةيذغألا ةمالس ةسايس
ً

 Uي 

ادانتسا نGتلصفنم نGتئف ىLإ �œµاسأ لكشب تابلطتملا هذه مسقنتو .ملاعلا
ً

 مهف ٍناكمب ةيمهألا نمو .)يناويح Gaغو يناويح( لصألا ىLإ 

 .ةئف لك تابلطتم يU نيابتلا

 يEاويح لصأ نم ةيئاذغ تاجتنم دا|aتسا :d9وألا ةئفلا

 بجي ،كلذ ىLإ ةفاضإلاب .يناويح لصأ نم تاجتنملا ريدصتل ةقبسم ةقفاوم ى*ع لوصحلا نيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي ،ماع لكشب

 :رابتعالا نGع يU ةيتآلا طاقنلا عضو

 دود(Hا ةبقارم .1

 طاقن نع ليصافت يLاتلا طبارلا رفويو .يبوروألا داحتالا لود دودح دنع صحفلل يناويح لصأ نم تاجتنملا عيمج عضخت

 :ةأبعملا ةيئاذغلا تاجتنملا ىوس لبقتست ال �~لا ديوسلا يBIP( U( دودحلا ى*ع شيتفتلا

-animal-export/importing-and-trade/import-and-control-ps://www.livsmedelsverket.se/en/productionhtt

rduktepro-animaliska---countries1/granskontrollstationer-eu-non-from-products 

 

 قبسملا راطخإلا .2

 TRAde Control and بيولا ى*ع مئاقلا ماظنلا لالخ نم دودحلا ى*ع شيتفتلا طاقن عيمج يU قبسم راطخإ ميدقت بجي

Expert System (Traces).. اذه نع تامولعملا نم ديزملو .اهلثمت �~لا ةسسؤملاو مدختسم باسح ماظنلا اذه بلطتيو 

ي ،عوضوملا
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏ر

 
 يبوروألا داحتالا – CE ةقباطملا ةمالع حنم ةلاكو 44
 ةيديوسلا ةراجتلا ةفرغ 45
 )Livsmedelsverket( ةيذغألل ةيديوسلا ةينطولا ةلاكولا 46
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-animal-export/importing-and-trade/import-and-control-https://www.livsmedelsverket.se/en/production

traces-countries1/foranmalan-eu-non-from-products 

 

 موسرلا .3

الاير 41 دودحلا ûaع يناويح لصأ نم ةيئاذغ تاجتنم ى*ع يوتحت ةنحش ةبقارمل ةيساسألا موسرلا غلبت
ً

ايدوعس 
ً

 + 0.050 

 .مارج وليك لكل يدوعس لایر

 

 ناتدمتعملا ةسسؤملاو دلبلا .4

 يU ةدمتعملا تاسسؤملا نأ �•عي اذهو .ي∏راخ دلب نم داGaتسالاب رمألا قلعتي امدنع ديوسلا يU ةمراص ةبقارم طباوض دجوت

 لصأ نم جتنم ريدصت لبق ةقبسم ةقفاوم ى*ع لوصحلا بجي ،كلذلو .اv يعب تاجتنم داGaتسا اهرودقمب نادلبلا ضعب

 ةيبرعلا ةكلمملا( ”Saudi Arabia“ ديدحتو هاندأ طبارلا عابتا ءاجر ،عوضوملا اذه نع تامولعملا نم ٍديزملو .يناويح

 :)ةيدوعسلا

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

 

  الينوملاسلا رابتخا .5

  .أشنملا دلب يU الينوملاسلا رابتخال ةمورفملا وأ ةجزاطلا موحللا ى*ع يوتحت �~لا تانحشلا عيمج عضخت

 :يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم وجرن ،ي*يصفت صخلم ى*ع عالطالل

-products-animal-export/importing-and-trade/import-and-control-et.se/en/productionhttps://www.livsmedelsverk

countries1-eu-non-from 

 

 يEاويح |aغ لصأ نم ةيئاذغ تاجتنم دا|aتسا :ةيناثلا ةئفلا

 ىLإ قبسم راطخإ ميدقت بجي كلذ عمو ،دودحلا ةبقارم ديوسلا ىLإ ةدروتسملا يناويح Gaغ لصأ نم تاجتنملا مظعم بلطتت ال

 :رابتعالا نGع يU اهعضو بجي �~لا ةمهملا طاقنلا ضعب .)Tullverket( ةيديوسلا كرامجلا ةلاكو

 ةيئاقولا |aبادتلا .1

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اuvف امب ،ةنيعم نادلب نم تاجتنم داGaتسا ى*ع دويق ضرف ى*ع ةيبوروألا ةيضوفملا حئاول صنت

ي ،ةيئاقولا Gaبادتلا هذه صوصخب تامولعم ى*ع عالطالل
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا عابتا ى∏ر

-lander-fran-export/import-and-trade/import-and-control-nhttps://www.livsmedelsverket.se/en/productio

livsmedel-vegetabiliska---eu-utanfor 

 

 ةينعملا ةيد,وسلا لوخدلا طاقن .2

 طاقنب ةمئاق هاندأ دراولا طبارلا مضيو .ديوسلا ىLإ يناويح Gaغ لصأ نم تاجتنم داGaتسا دنع ةددحم لوخد طاقن دجوت

 :هذه لوخدلا

-lander-fran-export/import-and-porttrade/im-and-control-https://www.livsmedelsverket.se/en/production

produkter-vegetabiliska---livsmedel/granskontrollstationer-vegetabiliska---eu-utanfor 
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 قبسملا راطخإلا .3

 ى*ع مئاقلا ماظنلا لالخ نم كلذ قيقحت نكميو .ديوسلا ىLإ تانحشلا لوصو لبق )ةعاس 24( قبسملا راطخإلا ميدقت بجي

ي ،تامولعملا نم ديزملو .TRACES" (Trade Control and Expert System" بيولا
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏ر

-lander-fran-export/import-and-trade/import-and-control-https://www.livsmedelsverket.se/en/production

origin-animal-nno-of-products-notification-livsmedel/prior-vegetabiliska---eu-utanfor 

 

  دادسلا تاءارجإ .4

  .ةنحش لكل ليلحتلاو تانيعلا ذخأ نع ةمجان فيلاكت يأ ىLإ ةفاضإلاب شيتفت موسر دروتسملا ددسيس

 :هاندأ طبارلا ةرايز ى∏ري ،ديوسلا ىLإ يناويح Gaغ لصأ نم تاجتنملا داGaتسا صوصخب ةلصفملا تامولعملا نم ديزمل

-utanfor-lander-fran-export/import-and-trade/import-and-control-https://www.livsmedelsverket.se/en/production

livsmedel-vegetabiliska---eu 

ت ،ماع ھجوب
ُ

 :ديوسلا ىLإ ةيئاذغلا تاجتنملا داGaتساب قلعتي اميف ةيتآلا تاءارجإلا قبط

  دا|aتسالا لبق ام تاب;ترت :d9وألا ةلحرملا

 لامكتسال ةينعملا ةيديوسلا ةطلسلا ىLإ ةيرورضلا تادنتسملا عيمج مدقيو يكرمجلا نايبلا جذومن دروتسملا لمكتسي •

  .يكرمجلا صيلختلا تاءارجإ

 

 قبسملا راطخإلا :ةيناثلا ةلحرملا     

  .عئاضبلا شيتفتل ةينعملا ةيديوسلا دودحلا ى*ع شيتفتلا ةطقن راطخإ دروتسملا ى*ع بجي •

 .اهصحف يرجي نأ ىLإ لوخدلا ءانيم يU ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا زجتحُت •

 

 تدنπسملا ة(ı نم ققحتلا :ةثلاثلا ةلحرملا

 تاعوفدملا مامتإ بجيو ،تادنتسملا ةحص نم ققحتلا يرجي •

 

  اöرابتخاو عÀاضبلا ش;تفت :ةع“ارلا ةلحرملا

 تاجتنملا ةقباطم نامضل ةيداملا ةيحانلا نم ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا شيتفتو ةيوهلل صحف ءارجإ نولوؤسملا ىLوتيس •

 .تافصاوملل

 

  دروتسملل عÀاضبلا نع جارفإلا :ةسماHåا ةلحرملا

ادادعتسا يكرمجلا صيلختلل ةيئاذغلا تاجتنملا عضخت •
ً

  .اv ع جارفإلل 
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 ةيئاذغلا تاجتنملا نم تادراولا صيلختل حيضوت :13 لÜشلا

 Lakemedelsverket(47( ةيد,وسلا ةيبطلا تاجتنملا ةلاÿو 10.4

 ةقطتنملاب ءاضعألا لودلا يU ةصتخªا ةينطولا تاطلسلا نم بثك نع ةقسنم ةيميظنت ةكبش ى*ع ابوروأ يU ةيودألا ميظنت ماظن دنتسي

 حئاول ةيبوروألا ةيضوفملا ددحتو .ةيبوروألا ةيضوفملاو )EMA( ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو عم بثك نع لمعت ي©و .)EEA( ةيبوروألا ةيداصتقالا

 ي© )Lakemedelsverket( ةيديوسلا ةيبطلا تاجتنملا ةلاكو نأ ركذلاب ٌريدجو .يبوروألا داحتالا ءاحنأ عيمج يU ةعبتملا ةيودألا داGaتسا

 نكمي ،ةيبوروألا ةيداصتقالا ةقطنملا يU ةيزكرملا ةمظنألا دحأ بجومب ءاود ليجستب قلعتي اميفو .ديوسلا يU ةصتخªا ةينطولا ةطلسلا

الضف )EMA( ةيبطلا ةيودألا ةلاكوب لاصتالا نGيدوعسلا نيردصملل
ً

 تارداصلا ةيمنت ةئيه ليلد يU اuvلع صوصنملا تاءارجإلا عابتا نع 

 ةيبطلا تاجتنملا ةلاكو دامتعا ى*ع ةيئاودلا تاجتنملا لصحت نأ بجي ،ديوسلا يUو .يبوروألا داحتالاب داGaتسالا تاءارجإ نأشب ةيدوعسلا

الوأ ءاودلا داGaتساب حيرصت ى*ع لوصحلا يدوعسلا عزوملا / دروتسملا ى*ع بجيو .عيبلا لبق )Lakemedelsverket( ةيديوسلا
ً

 كلذ دعبو 

 .يبوروألا داحتالا وأ ديوسلا يU ةيودألا عيب لبق ھقيوستب حيرصت ى*ع لوصحلا

 
 )Lakemedelsverket( ةيديوسلا ةيبطلا تاجتنملا ةلاكو 47

 دروتسملا ىلع نیعتی
 تابلطتملاب ءافولا

 ةیسیئرلا
  

 راطخإ لاسرإ
 ىلإ قبسم

 ةیدیوسلا تاطلسلا
  

 ةحص نم ققحتلا
 دادسو تادنتسملا

 موسرلا
  

 ىلإ ةنحشلا لوصو عئاضبلا صیلخت
 لوخدلا ءانیم

 اھشیتفتو صصخملا

 تاءارجإلا ةلحرم =
  

 

4 5 

1 3 2 

 ءانیملا يف ةیئاذغلا تاجتنملا نم تادراولا صیلختل ةیحیضوت تاءارجإ

 

ü 
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 48ةينالديصلا تاجتنملا ليI¯˜ تاءارجإ 10.4.1

  دا|aتسا ح,رصت 89ع لوص(—ل بلط مدقُي :d9وألا ةلحرملا

ابلط دروتسملا مدقي
ً

 :ي*ي امب ةصاخلا تادنتسملا ىLإ ةفاضإلاب داGaتسا حيرصت ى*ع لوصحلل 

 .اهداGaتسا وأ اهعينصت دارملا ةينالديصلاو ةيئاودلا تاجتنملا عاونأ •

 .داGaتسالا تايلمع وأ ةينعملا ةعنصملا ةكرشلا •

 .عينصتلا ةيلمع ،ةيديلقتلا Gaغ وأ ةيسوGaفلا لماوعلا طيبثت •

 بسانملا ¶•بملا ھفرصت تحت ھيدل دروتسملا / ةعنصملا ةكرشلا نأ تبثي وأ تاجتنملا عينصتل ررقملا ناكملا ى*ع بلطلا صني •

 .اv يزختو اçvبقارمو تاجتنملا عينصتب ةقلعتملا تابلطتملا عم قفاوتت �~لا ةبقارملا قفارمو ةينفلا تادعملاو يUاكلاو

 

 بلطلا مييقت :ةيناثلا ةلحرملا

 .بلطلا مدقم اهمدقي �~لا ليصافتلا ةقد نم ققحتو بلطلا )Lakemedelsverket( ةيديوسلا ةيبطلا تاجتنملا ةلاكو ميقت •

 .ةينف ةعجارم ريرقت مدقتو بلطلل ةينفلا ةعجارملا ةيلمع ةصتخªا تاطلسلا أدبت ،ةيفاك ليصافتلا تناك اذإو

 

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

• Uايباجيإ �•فلا ريرقتلا ناك ةلاح ي
ً

 .تاجتنملل ةيريرسلا ةبرجتلا )Lakemedelsverket( ةيديوسلا ةيبطلا تاجتنملا ةلاكو أدبت ،

 .ءاضعألا لودلا نم تاجتنملا صوصخب تاقيلعت ى*ع ةيبوروألا ةيضوفملا لصحتو

 

 ق,وس˜ ح,رصت 89ع لوص(—ل بلط مدقُي :ةع“ارلا ةلحرملا

 .ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو ىLإ دحاو حيرصت بلط ةينالديصلا تارضحتسملا تاكرش مدقت •

 

 بلطلا مييقت :ةسماHåا ةلحرملا

 �ملع روظنم نم بلطلا مييقت ةيبوروألا ةيودألا ةلاكول ةعباتلا )CHMP( يرشبلا مادختسالل ةيبطلا تاجتنملا ةنجل ىLوتت •

  .ھقيوست مدع وأ ءاودلا قيوستب ءاوس اçvيصوت مدقتو

 

 دا|aتسالاو ق,وسπلا ح,رصت رادصإ :ةسداسلا ةلحرملا

 لود يU كلذكو يبوروألا داحتالاب ءاضعألا لودلا عيمج يU يرسي يذلا يزكرملا قيوستلا حيرصت ةيبوروألا ةيضوفملا حنمت •

  .جيوa»لاو نياتشنتخيلو ادنلسيأ ي©و )EEA( ةيبوروألا ةيداصتقالا ةقطنملا

 .ديوسلل داGaتسا حيرصت رادصإ •

 

 

 

 

 

 
 ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو 48
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 ق,وس˜ ح,رصت 89ع لوص(Hا :14 لÜشلا

 49ةدبكتملا فيلاÜتلاو راظتنالا تاقوأ ،ةyولطملا ةيس;ئرلا تادنπسملا 10.4.2

 ةلاكو اهقبطت ةيفاضإ تابلطتم كانه كلذ عمو ،يبوروألا داحتالا يU ةيودألا عيبل قيوستلا ليجست ى*ع لوصحلا تاءارجإ هالعأ درت

 ةيئاودلا تاجتنملا ةيمست نأشب تاداشرإ كانه ،لاثملا ليبس ى*ع .اهعابتا بجيو )Lakemedelsverket( ةيديوسلا ةيبطلا تاجتنملا

الضف ديوسلا يU يرشبلا مادختسالا تاذ ةيبطلا تاجتنملاب قلعتت ةمهم تامولعم نGيدوعسلا نيردصملل هاندأ طبارلا مدقي .تادنتسملاو
ً

 

 .ديوسلا ىLإ اهداGaتسا يU ةدبكتملا فيلاكتلاو راظتنالا تاقوأب ةقلعتملا تاعوضوملا نع

products/-medelsverket.se/english/product/Medicinalhttps://lake 

 

 

 

 

 
 )Lakemedelsverket( ةيديوسلا ةيبطلا تاجتنملا ةلاكو 49

 قیوستو داریتسا حیرصت ىلع لوصحلا تاءارجإ حیضوت

   تاءارجإلا ةلحرم =

1 

 تادنتسملا میدقت
  ىلع لوصحلل

 داریتسالا حیرصت

2 

 حیرصت رادصإ
 قیوستلا
  داریتسالاو

3 

  بلطلا مییقت

4 

5 6 

 ءارجإ
 براجتلا
 ةیریرسلا

 ىلع لوصحلل بلط میدقت
 قیوستلا حیرصت

 بلطلا مییقت
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 ةلومشملا راظتنالا تاقوأ :16 لودHIا

 )مايألاب( ةدملا ءارجإلا

 مايأ 110 ىLوألا ةلحرملا )1

اموي 55 ةيناثلا ةلحرملا )1
ً

 

اموي 45 ةGaخألا ةلحرملا )2
ً

 

 مايأ Ïü 210مزلا تقولا dpامجإ

 يأ دعبتسي هالعأ روكذملا �•مزلا راطإلا نأ ملعلا ءاجر :ةظحالم

 نع ةجتان نوكت دق �~لاو صخشلا نع ةمجان تاGaخأت

 ٍديزمل ةيبطلا تاجتنملا ةلاكو نم بلط وأ ةقيقد Gaغ تامولعم

 تامولعملا نم

 د,وسلا – ةيف,رعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعتلا تابلطتم 11

 ةيئاذغلا تاجتنملا عاطق 11.1

 52 51 50عاطقلل ةيميظنتلا ةHIAا 11.1.1

Uوتت ،ديوسلا يLةيذغألل ةينطولا ةلاكولا ى )Livsmedelsverket( تسا صوصخب حئاوللا ةيلوؤسمGaإ ةيئاذغلا تاجتنملا داLى*عو .ديوسلا ى 

  .ةيذغألا نوناق يU ةماعلا فادهألاو ئدابملا 178/2002 (EC) ةحئاللا صنت ،يبوروألا داحتالا ىوتسم

 ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.1.2

اقفو ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو حئاول ءاندأ ةروكذملا ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم نGبت
ً

 1169/2001 مقر يبوروألا داحتالا ةحئالل 

Uلع صنت ةنيعم حئاول كانه ،كلذ ى*ع ةوالعو .ءالمعلل ةيذغألا تامولعم نأش يuvةيذغألل ةيديوسلا ةينطولا ةلاكولا ا 

)Livsmedelsverket( حئال بجومب~� )SLVFS 2005:9( و)LIVSFS-2015-1(. بيوGةيفيرعت تاقصلم عضو ةرورض ىدم هاندأ لودجلا ن 

اقفو ةيئاذغلا تاجتنملا ى*ع
ً

  .1169/2011 (EU) ةحئالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )Livsmedelsverket( ةيذغألل ةيديوسلا ةينطولا ةلاكولا 50
 يراجتلا ريدصتلل يكيرمألا ليلدلا 51
 ديرت ريدناتناس 52
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 د,وسلا op ةيئاذغلا تاجتنملل ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :17 لودHIا

  ةyولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 ةحيحص ةروصب روكذم يئاذغلا جتنملا مسا 1

 

 

 

 ةيديوسلا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 

 نزولا بسحب يLزانت بيتßaب ،تانوكملا ةمئاق 2

 ةيساسحلل ةببسملا داوملا ةمئاق 3

 "ةيحالصلا ءاçvنا" خيرات 4

 نيزختلا تامولعم 5

 ةيمكلا يUاص 6

7 
 تاجتنملا ةكرشب ةصاخلا لاصتالا ليصافتو مسالا

 ةيئاذغلا

 قبطني امثيح أشنملا دلب 8

 ءاضتقالا دنع دادعإلا تاداشرإ 9

 يوذغت حاضيإ 10

 نم ةدعملا ةيلاتلا تاداشرإلا ةءارقب نGيدوعسلا نيردصملا حصنن ،ديوسلا ىLإ ةيئاذغلا تاجتنملا داGaتسا نأشب تامولعم ى*ع لوصحلل

 .)Livsmedelsverket( ةيذغألل ةيديوسلا ةينطولا ةلاكولا بناج

-avveckla/starta-starta-kontroll/foretag-handel-obalassets/produktionhttps://www.livsmedelsverket.se/gl

2013.pdf-livsmedelsverket-folder.-foodstuffs.-packaged-pre-foretag/importing 

 

 ة,ودألا عاطق 11.2

 عاطقلل ةيميظنتلا ةHIAا 11.2.1

 ةلاكو .يبوروألا داحتالا يU ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو ميظنتل ةيودألا عاطق عضخي ،يبوروألا داحتالا يU ءاضعألا لودلا نم ديوسلا نأ امب

 صني �~لا دعاوقلا قبطتو ،ديوسلا يU ةيئاودلا تاجتنملل ةينطولا ةيميظنتلا ةهجلا ي© )Lakemedelsverket( ةيديوسلا ةيبطلا تاجتنملا

ي ،تامولعملا نم ديزملو .�•طولا ىوتسملا ى*ع يبوروألا داحتالا اuvلع
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى∏ر

https://www.ema.europa.eu/ 

https://lakemedelsverket.se/english/ 

  53ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.2

 صخلم ي*ي اميف دريو .LVFS 2005:11 يU ديوسلا يU ةيئاودلا تاجتنملا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتمو نGناوق ى*ع روثعلا نكمي

 :اهل

se/lvfse/LVFS2005_11.pdf-mpa-https://lakemedelsverket.se/upload/eng 

https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/vagledningar/V%C3%A4gledning_LVFS_2005_11_ENG_140704.pdf 

 
 ةيديوسلا ةيبطلا تاجتنملا ةلاكو 53
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 ةيئاودلا تاجتنملل ةيف,رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :18 لودHIا

 ةyولطملا تامولعملا ةئفلا .م

اعوبتم �§طلا جتنملا مسا 1
ً

 ينالديصلا ھلكشو ھلوعفمب 

 فالغلاو ي∏راخلا فالغلا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت

ت دقو .ةيديوسلا ةغللاب ي*خادلا
ُ

 طرشب ،ىرخأ تاغل مدختس

 .تاغللا عيمج يU ةدحاو ةدراولا تامولعملا نوكت نأ

ابوتكم �§طلا جتنملا مسا رهظي :ةظحالم
ً

 ليرب ةقيرطب 

 .ي∏راخلا فالغلا ى*ع نGفوفكملل

2 
ي
ُ

اعون ةلاعفلا داوملا ءامسأ نع ûaع
ً

امكو 
ً

 ةدحو لكل 

 .ةعرج

3 
 نزو بسحب تايوتحªاو ينالديصلا لكشلا نوكي

 .ھتاعرج ددع وأ ھمجح وأ جتنملا

4 
 Gaثأت وأ لوعفم اهل تاغاوسلا ةمئاق نأ فورعملا نم

 .يبوروألا داحتالا تاuvجوت يU ةجردمو ھب فßaعم

 ءاودلا ءاطعإ راسم وأ/و ةقيرط 5

6 
 جتنملاب ظافتحالا يرورضلا نم ناك اذإ صاخ ريذحت

اديعب
ً

 لافطألا ىأرم نع 

 ءاودلل ةيلخادلا ةرشنلا ةءارقب ةلصفنم تاميلعت 7

 ةميق تاذ ىرخأ تامولعم يأ رفوي صاخ ريذحت 8

 )ماع/رهش( ةيحالصلا ءاçvنا خيرات 9

 ةصاخلا نيزختلا تاطايتحا 11

12 
 ءزج يأ نم صلختلل ةصاخ تاطايتحا نع تامولعم

امزال ناك نإ( جنتملا نم مدختسم Gaغ
ً

( 
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13 
 لثمملا مساو ھناونعو قوسلا صيخرت لماح مسا

 )قبطني امبسح( ي*حªا

 قوسلا يU �§طلا جتنملا خضل ةمزاللا حيراصتلا ددع 14

 .ةعنصملا ةكرشلا ةليغشت مقر 15

 ).Vnr( لامشلا لودب صاخلا جتنملا مقر 16

 ةيليدصلا قصلمل ةغراف ةاحاسم 17

ي
ُ

 ى*ع يفيرعتلا قصلملا عضويو .)ةطرشألا تاذ تاوبعلا لثم( "ي*خادلا فالغلا" ضارغأل هالعأ ةروكذملا تامولعملا تابلطتم نم ¶•ثتس

 :يتآلا وحنلا ى*ع "Gaغصلا ي*خادلا فالغلا"

 ةyولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 �§طلا جتنملا مسا 1

 فالغلاو ي∏راخلا فالغلا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت

ت دقو .ةيديوسلا ةغللاب ي*خادلا
ُ

 ،ىرخأ تاغل مدختس

 عيمج يU ةدحاو ةدراولا تامولعملا نوكت نأ طرشب

 .تاغللا

ابوتكم �§طلا جتنملا مسا رهظي :ةظحالم
ً

 ليرب ةقيرطب 

 .ي∏راخلا فالغلا ى*ع نGفوفكملل

 قوسلا يU جتنملا خضل حيرصتلا لماح مسا 2

 ةيحالصلا ءاçvنا خيرات 3

 ةليغشتلا مقر 4

 ءاودلا ءاطعإ ةقيرط 5

 ةدحولا وأ مجحلا وأ نزولا بسحب تايوتحªا 6
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  عجارملا 12

 طباورلا مقرلا

1 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/sweden 

2 /https://businessculture.org/northern-europe/sweden/business-etiquette 

3 /https://businessculture.org/northern-europe/sweden/work-life-balance 

4 /http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts 

5 /https://www.business-sweden.se/en 

6 https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_611/CourseContents/ROO-E-Print.pdf 

7 https://www.tullverket.se/en/business/taricthecustomstariff.4.7df61c5915510cfe9e760c3.html 

8 
https://www.tullverket.se/en/business/importinggoodstoswedenfromcountriesoutsidetheeu/importcharges.4.7df

61c5915510cfe9e75e5d.html 

9 
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesbus

inesses/vat.4.12815e4f14a62bc048f52be.html 

10 
https://www.verksamt.se/web/international/developing/import-and-export/trading-in-goods/importation-of-

goods-from-non-eu-countries/excise-tax-on-the-import-of-goods-outside-the-eu 

11 /https://www.kommers.se/In-English/Businesses/Trade-defence-instruments 

12 
https://www.tullverket.se/en/business/importinggoodstoswedenfromcountriesoutsidetheeu/specialregulationsfo

rcertaingoods.4.7df61c5915510cfe9e75e72.html 

13 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1388-

qid=1461757142890&from=EN&20160101 

14 https://www.export.gov/article?id=Sweden-Trade-Standards 

15 https://www.export.gov/article?id=Sweden-Labeling-Marking-Requirements 

16 https://www.livsmedelsverket.se/en 

17 
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-

/dumping 

18 
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-

/subsidy 

19 http://trade.ec.europa.eu/tdi/notices.cfm 

20 /https://www.government.se/government-agencies/swedish-transport-agency 

21 http://www.worldportsource.com/ports/index/SWE.php 

22 https://www.searates.com/maritime/sweden.html 

23 /https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation 

24 /http://www.intermodal-terminals.eu/database 

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

26 https://www.swedavia.com/about-swedavia/air-cargo/#gref 
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27 /https://airmundo.com/en/countries/sweden 

28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-20150501&from=EN 

29 
https://www.tullverket.se/en/business/importinggoodstoswedenfromcountriesoutsidetheeu.4.7df61c5915510cf

e9e75dc8.html 

30 
https://www.tullverket.se/en/business/importinggoodstoswedenfromcountriesoutsidetheeu/howdoipresentmyc

ustomsdeclaration.4.7df61c5915510cfe9e75e8b.html 

31 https://www.tullverket.se/en/business/aeoauthorisedeconomicoperator.4.7df61c5915510cfe9e760fd.html 

32 
https://www.tullverket.se/download/18.574422c13605990067979/1371032571251/Messageflow%20AIS-

ICS_EN_v1.0.pdf 

33 
https://www.tullverket.se/en/business/importinggoodstoswedenfromcountriesoutsidetheeu/howdoipresentmyc

ustomsdeclaration.4.7df61c5915510cfe9e75e8b.html 

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

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

36 http://www.kkfreight.com/documents/packlist.pdf 

37 https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/what-intrastat-and-who-has-make-returns 

38 /https://iccwbo.org/resources-for-business/certificates-of-origin 

39 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-

document-sad_en 

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

41 https://www.ippc.int/static/media/files/reportingobligation/2015/09/28/Phytosanitary_certificate_SE.pdf 

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

43 
https://www.verksamt.se/web/international/developing/import-and-export/standards-certification-and-marking-

of-products-and-services/product-safety-and-ce-marking 

44 /https://cemarking.net/what-are-the-costs-of-ce-certification 

45 http://chambertradesweden.se/wp-content/uploads/2012/12/Exporting_to_Sweden_webb_ver2.pdf 

46 https://www.livsmedelsverket.se/en/production-control-and-trade/import-and-export 

47 /https://lakemedelsverket.se/english/overview/About-MPA 

48 
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/data-medicines-iso-idmp-

standards/registration 

49 /https://lakemedelsverket.se/english/product/Medicinal-products 

50 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/livsmedelsinfo-till-konsum---markning/livsfs-

particular-symbol-eng.pdf-1-2015 

51 https://www.export.gov/article?id=Sweden-Labeling-Marking-Requirements 

52 https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/sweden/packaging-and-standards 

53 https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/vagledningar/V%C3%A4gledning_LVFS_2005_11_ENG_140704.pdf 

   تاثيدحتلا رخآ 89ع عالطالاو تامولعملا نم د,زملا ةفرعمل ب,و حفصتم 89ع ھقصلو طبارلا ˙¯E 9̆رُي*
 


