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 Si\\`  !\\W אאA\\$^)א8   P\\_^I"  P*4א\\z  P\\Hh>
 X^H873\\?"א X\\H>G]K"א Lu\\RD א\\Kכ .P\\"0G"א
+*\\( אl\\)אX\\4 G\\HT4 k א"G<אA\\א= "א"K\\אa '\\כ5 
4\\א `\\X\\+ |\\HGJ0 G\\HGl 7 אl\\)אkא= K+0*^\\א= 

.s9אI*O$40 8א(^$Aאא



 

 

4 

 

 لامعألا ةئ9ب 67ع ةماع ةرظن 1

 1لامعألا ةطشCأ ةسرامم ةلو?س 1.1

اقفو كلذو لامعألا طاشن ةسرامم ةلوهسب قلعتي اميف 69 مقر ةبترملا مانتيف تلتحا
ً

 نع رداصلا لامعألا طاشن ةسرامم ريرقتل 

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

 ماعل لامعألا طاشC ةسرامم ةلو?س فيJصت 1 لودFGا 

 .م
 تاعوضوملا

 لامعألا ةطشCأ ةسرامم فيJصت

)2019( 

 104 ةكرش ءاشCإ 1

 21 ءاشCإلا ح+راصت نم ءا[\نالا 2

 27 ءاeر?كلا ليصوت 3

4 ghG60 ةيكلملا لي 

 32 نامتئالا 67ع لوص)Fا 5

 89 ةيلقألا يرمثqسم ةيامح 6

 13 بئارضلا عفد 7

 100 دود)Fا {|ع لوادتلا 8

 62 دوقعلا ذافنإ 9

 133 راسعإلا ةلأسم لح 10

 

 2لامعألا ةئ9ب 1.2

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

دص
ّ
 ةسراممب قلعتي اميف نGيدوعسلا نيرِ

ملا رود رصتقي الأ بجي ،دودحلل ةرباعلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ليهست £¢ستي يكو .Ç°نجأ دلب يV دودحلل ةرباعلا لامعألا
ُ

دص
ّ
 نيرِ

اضيأ مxyلع لب ،مانتيفو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نGب ةماهلا ةيفاقثلا تافالتخالا مهف ى*ع نGيدوعسلا
ً

 كلت باعيتسال ةيجيتاc§سا عضو 

  .تافالتخالا

تو ةيمانتيفلا ةغللا ي• مانتيفب ةيمسرلا ةغللا
ُ

 .دالبلا ءاجرأ عيمج يV ةي©Gلجنإلا ةغللاب ثدحتلا عيشي ھنأ Gcغ ،لامعألا تالسارم يV مدختس

 .لامعألا تاعامتجا يV امxyتلك وأ نGتغللا نم يأ مادختسال Gcضحتلا نGيدوعسلا نيردصملا ى*عو

 لوألا ماقملا يV لمعلا تاقالع موقت ثيح كلذو ،تايصوتلا c´ع تاكرشلاب لاصتالا تاهجب ءاقتلالا مانتيف يV لامعألا ةئيب نمضتت 

ادانتسا
ً

 .لمعلا يV رخآ ليمز نم تايصوت ىLإ 

 
 يLودلا كنبلا نع رداصلا 2018 لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت 1
 Ç≥± يب سأ شتإ كنب  2
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ي ھنأ Gcغ 
ُ

 ةطشنألل ةيسفانتلا ةعيبطلاو تنc§نإلا راشتنال ةجيتن كلذو ،ةبترم Gcغ تالاصتا c´ع ةرشابم تاقالع ةماقإ اذه انموي يV عيش

 وأ تاجولاتكلا وأ ةيراجتلا ضراعملا وأ تنc§نإلا c´ع ةيمانتيفلا تاكرشلا ةفرعم نGيدوعسلا نيردصملل نكمي .ةيمانتيفلا ةيراجتلا

 .ينوc§كلإلا ديc´لا وأ فتاهلا c´ع ةرشابم اهعم لصاوتلا مث تانالعإلا وأ تابيتكلا

الدب نكمي وأ
ً

  بغرت تنك اذإ ةرشابم لامعألل ةيراشتسا ةهج وأ )VCCI( ةيمانتيفلا ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ عم لصاوتلا كلذ نم 

Vرامثتسالا ي Vعقاوملا لضفأ نأشب نيردصملل حصنلا ھيجوت نكمي فوسو .مانتيفب عناصملا دحأ ي Vبسحب عنصملا ةماقإل مانتيف ي 

 .ةلامعلاو ماخلا داوملا نم كتاجايتحاو عاطقلا

  ليصافت ى*ع ديكأتلا ةداعإ لضفألا نم نكلو ،Gcصق تقوب اهلبق Gcيغتلل ةضرع ةددح∂ا ديعاوملا تاذ تاعامتجالا نوكت ال

 وه تاكرشلا تاعامتجا يV عبتملا يزلا .ديعاوملا يV ةقدلا نGلمتح∂ا لمعلا ءاكرشل ةبسنلاب عقوتملا نم نوكي .ددح∂ا دعوملا ليبق عامتجالا

 .لمعلا سبالم

انس c´كألا صخشلا ةيحت تاداعلا نمو ،ماستبالاو ةحفاصملا ي• تاعامتجالا ءانثأ ةيحتلل ةيديلقتلا ةقيرطلا 
ً

الوأ 
ً

. 

 ةغللاب لمع تاقاطب مy∑دل نوكي نأ نGيدوعسلا نيردصملا نم عقوتملا نمو .عامتجالا ةيادب دنع ماع لكشب لمعلا تاقاطب لدابت متي 

 .تاعامتجالل ةي©Gلجنإلا

امئاد بسانملا نم .ةلودلل ةكولمم ةيموكح ةهج عم لماعتلا نع ةصاخ ،مانتيفب ةيمهألا ةديدش رومألا نم ةيمدقألا 
ً

 فرطلا عم لماعتلا 

 .كلذ ىLإ امو سلج∂ا سيئر ،لاثملا ليبس ى*ع ،ھتفصب رخآلا

امئاد دكأت 
ً

 وأ ميدقت دنع .يLزانتلا بيتc§لاب هGcغ لبق ةيمدقألا بحاص صخشلاب ءدبلا نم تابيتكلا وأ لمعلا تاقاطب ميدقت دنع 

 .كيدي اتلكب ةقاطبلا ميدقت دكأت ،لمعلا تاقاطب مالتسا

 يV لاصتا لوأ نأشب اياده ءارش دنع ،لاثملا ليبس ى*عف .ةيمدقألاو ةجردلل ةبسانملا Gcقوتلا ةجردب لماعتلا نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع 

الدب نيريدملا رابكل ةميق c´كألا ايادهلا ءارش نم دكأت ،لمعلا ةقالع
ً

 .سلج∂ا ءاضعأ عيمجل ايادهلا سفن ءارش نم 

اقفو نوكي ماعطلا ةلواط ى*ع وأ تاعامتجالا ةفرغ يV سولجلا بيترت نإف ،لثملابو
ً

 بلط ديجلا نمو .ةيمدقألاو ةيمهألاو ةجردلل 

 .ةئطاخ ةوطخ يأ ذاختا بنجتل ةيمانتيفلا لاصتالا تاهج عم كل عامتجا لوأ دقع لبق ةروشم ى*ع لوصحلا

 3لمعلا تاعاس 1.3

 وحنلا ى*ع ةفلتخم لمع ديعاومو خيراوتب ةفلتخ∂ا تاكرشلا لمعت ثيح ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع مانتيف يV لمعلا تاعاس فلتخت

تو .2 لودجلا يV نGبملا
ُ

 لبق لامعألا ءاكرش عم لمعلا ديعاوم نم ققحتلا ةداعإ ةرورضب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه Ω≤Çو

 .لمعلا تايرفس ديعاوم ديدحت

 مانqيف – لمعلا تاعاس 2 لودFGا

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 ةعمFGا Ü7إ نÖنثالا نم
 م 12:00 – ص 08:00

 م 05:30 – م 01:30

احابص 07:30 ةعاسلا نم اøyاوبأ ةيموكحلا بتاكملا حتفت •
ً

احابص 11:30 ىLإ 
ً

 ًءاسم 04:30 ىLإ ًءاسم 01:30 ةعاسلا نمو 

 .ةعمجلا ىLإ نGنثالا نم

احابص 08:00 ةعاسلا نم مانتيف يV كونبلا لمعت امك  •
ً

 .ةعمجلا ىLإ نGنثالا نم )ءادغلل ةدحاو ةعاس( ًءاسم 04:30 ىLإ 
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 مانqيف Ü7إ نÖيدوعسلا نÖنطاوملا لوخد طورش 1.4

 رادصتسال تنc§نإلا c´ع بلطب مدقتلا كلذك مxyلع امك .مانتيف ىLإ لوصولا دنع ةGcشأت ى*ع لوصحلا نGيدوعسلا نيردصملل قحي 

ت فوس .مانتيف ىLإ لوخدلل ةينوc§كلإ ةGcشأت
ُ

يو ةرجهلا ةرئادب ةGcشأتلا هذه متخ
ُ

 بلط يV رظنلل ةدبكتملا فيلاكتلا دمتعت .لوخدلاب حمس

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،تامولعملا نم ديزملو .دلبلاب ةماقإلا ةدم ى*ع ةGcشأتلا

evisa.org/-https://www.vietnam 

 مانqيف ãå نÖيدوعسلا نÖنطاوملاب ةينعملا ةيس9ئرلا لاصتالا تا?ج 1.5

 لمعلا تاعاسو يوناه يV اهرقم عقيو مانتيف يV نGيدوعسلا نيردصملل ىLوألا لاصتالا ةطقن ي• ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس نوكت 

Vاحابص 9 ةعاسلا نم ةرافسلا ي
ً

اضيأ نكميو مانتيف يV نGيدوعسلا نGنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو .ًءاسم 4 ىLإ 
ً

 لاصتالا 

øyا Vةلكشم يأل يدوعس ردصم يأ ةهجاوم لاح ي. 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُي ،تامولعملا نم ديزمل 

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

 4ةيلاملا ةئ9بلا 1.6

 كنبلا فيظو كلذك ىLوتيو دالبلاب Ç°نجألا فرصلاو ةيفرصملاو ةيدقنلا تايلمعلا ةرادإ نع ةيلوؤسملا )SBV( مانتيف يV ةلودلا كنب ىLوتي

 ةيدقنلا تاسسؤملا فلأتتو .ةموكحلل ةيدقنلا تامدخلا نع ةلوؤسم ةهجو ةينامتئا تاسسؤم يذ كنبو لاومألا رادصإ ثيح نم يزكرملا

 %100 ةبسنب بناجأل ةكولمم كونبو ةكc§شملا عيراشملا كونبو ةيراجت ةمهاسم ةكرش فراصمو ةلودلل ةكولمم ةيراجت كونب نم مانتيفب

 .ليومتلا تاكرشو ي*يومتلا Gcجأتلا تاكرشو ةينامتئا تاينواعتو ةيبنجأ كونبل عورفو

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى√رُي ،تامولعملا نم ديزملو 

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/en/home/sbv?_afrLoop=19963353457000#%40%3F_afrLoop%3D19963353

457000%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D10%2525%26rightWidth%3D10%2525%26showFooter%3Dfal

state%3D8a1q8z8aq_49-se%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl 

 مانتيف يV ةيبنجألا ةراجتلل ةمهاسم ةكرش كنب ،ي*ح∂ا يVرصملا عاطقلا يV مكحتت ةلودلل ةكولمم ةيراجت كونب ةعبرأ كانه

)Vietcombank(، ةراجتلاو ةعانصلل يراجت ةمهاسم ةكرش كنبو )Vietinbank(، ةيمنتلاو رامثتسالا كنبو Vمانتيف ي )BIDV(، مانتيف كنبو 

 .)Agribank( ةيفيرلا ةيمنتلاو ةعارزلل

ت ÅÇلا تاكرشلا مظعم سرامت 
ُ

 دامتعالا تاباطخ لثم ،دادسلا نم ةفلتخم قرطب ةنيعتسم لامعألا مانتيف ىLإ ردص

ابلاغ .تالاوحلاو تالايبمكلاو
ً

ارظن ةدكؤملا دامتعالا تاباطخ مادختسا ةيمانتيفلا تاكرشلا بنجتت ام 
ً

 ةيفاضإلا فيلاكتلل 

 ىc´ك كلذ يV امب ،لوبقملا ةينامتئالا رطاخ∂ا ىوتسم تاذ ةيلح∂ا تاكرشلل نكمي ام ةداعو .كونبلا نم تانامضلاب ةصاخلا تابلطتملاو

 ةصاخلا تاسسؤملا

 ءالؤهل ةبسنلابو .ةيبنجأ كونب نم داGcتسالا ليومت كلذ يV امب ،ةينامتئا تاليهست ى*ع لوصحلا ،ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملاو

امزال نوكي ال دقف ،نيدروتسملا
ً

 يV عرسأ تاءارجإ كانه نوكت دقو مøy صاخلا Ç°نجألا كنبلا بناج نم حوتفم دامتعا باطخ ديكأت 

اموي نيرشعو ةئاملا وأ نGعستلا وأ نGتسلا تاذ دامتعالا تاباطخ ھنإف ،يLاحلا تقولا يVو .دادسلا
ً

اعويش bcكألا ي• 
ً

 كونبلا عتمتت .

 ةكولمملا كونبلا دحأ بناج نم دامتعالا باطخ حتف ناك لاح يV لقأ نوكت فوس فيلاكتلا نأ Gcغ ،c´كأ ةيباعيتسا ةقاطب ةيبنجألا

 
 Ç≥± يب سأ شتإ كنب  4
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اكنب 34 اهددع غلابلا ةصاخلا ةيراجتلا ةمهاسملا تاكرشلا كونب وأ ةلودلل
ً

ت .
ُ

 فثكم لكشب مانتيف يV ةيراجتلا دامتعالا تاباطخ مدختس

 :تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نويدوعسلا نوردصملا عيطتسيو .ةيملاعلا ةراجتلل دادسلل ةليسو اهرابتعاب

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

 5ةينوناقلا ةئ9بلا 1.7

ت 
ُ

 نكميو ،هاندأ حضوم مانتيف يÇ V¢طولا يئاضقلا ماظنلاو .ةيمانتيفلا وأ/و ةي©Gلجنإلا ةغللاب مانتيف يV ةيراجتلا تايلمعلل دوقعلا غاص

 نGب فالخ يأ دوجو لاح يV ھنأ ركذلاب ريدجلا نم .دوقعلا كاçyنا ةلاح يV ةيلاتلا تاهجلا ىLإ يئاضقلا ءوجللا نGيدوعسلا نيردصملل

 .ةيمانتيفلا ةغللاب ةغاصملا دوقعلا دوست ،ةي©Gلجنإلاو ةيمانتيفلا ةغللاب دوقعلا

 ى*ع قافتالا فارطألل نكمي ،ةيوستلا وأ تاضوافملا c´ع ھلح نكمي ملو لامعألاب صاخ دقع يأ يV فارطألا نGب عازن عوقو لاح يVو 

 :عا©Œلا لحل ةيلاتلا لئاسولا نم يأ مادختسا

 ةيمانتيفلا ةمكح∂ا  •

 )يداصتقالا ميكحتلا زكرم وأ مانتيفب يLودلا ميكحتلا زكرم( ةيمانتيف ميكحت ةهج  •

 ةيلود ميكحت ةهج •

 فارطألا ھيلع قفتي ميكحت ةئيه •

 .يLودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت بسحب كلذو ،دوقعلا ذافنإ لاجم يV )62( نGتسلاو يناثلا زكرملا مانتيف لتحت

الضف مايأ Å£ 400ح ةيمانتيف ةمكحم يV يراجت عازن ةيوست قرغتست
ً

 فلكتي ،لاثملا ليبس ى*عف( ةبلاطملا غلبم نم %29 دبكت نع 

  .6)يدوعس لایر 100,000 ةميقب ةبلاطم غلبم ى*ع لوصحلل يدوعس لایر 29,000 عا©Œلا ةيوست

 7أشJملا دعاوق 2

 ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملاو مانqيف نÖب أشJملا دعاوق 2.1

ت 
ُ

دح
ّ
 ةيبرعلا ةكلمملا كلمت ال .ام دلب ىLإ ةدروتسملا ةيبنجألا علسلا ى*ع قبطنت ÅÇلا ةيكرمجلا Gcغو ةيكرمجلا دويقلا أشنملا دعاوق دِ

ايلاح مانتيفو ةيدوعسلا
ً

 .امy–يب ةمc´م ةيدوعسلا عئاضبلل ةيليضفت ةلماعم ةيقافتا وأ ةيئانث ةرح ةراجت ةيقافتا يأ 

الك نإ ثيحف ،ةيئانث ةرح ةراجت ةيقافتا يأ دوجو مدع لاح يVو
ً

 ةراجتلا ةمظنم يV نGتوضع مانتيفو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم 

 .مانتيف ىLإ ةيدوعسلا تارداصلا ى*ع ةياعر bcكألا لودلل أشنملا دعاوق نإف ،ةيملاعلا
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 8ةياعر {éكألا لودلل أشJملا دعاوق  2.1.1

  ةياعر bcكألا لودلا ةفيرعتب ةصاخلا أشنملا دعاوق حئاولب ةصاخلا حئاوللا نم ةدمتسم مانتيف ىLإ ةيدوعسلا تارداصلل أشنملا دعاوق

Vأ ى*ع تاجتنملا فينصتل أشنملا دعاوق صخلم ي*ي اميفو .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ي—yلا عئاضبلا نم اÅÇ ام فرط اهأشنم: 

ي .مانتيف ھب ردصت يذلا لكشلا سفنب ام دلب يV لماكلاب اهجاتنإ وأ اxyلع لوصحلا متي ÅÇلا علسلا .1
ُ

اجتنم" جتنم يأ c´تع
ً

 

 ÅÇلا عئاضبلا ي*ي اميف .دالبلا لخاد نم ةدراو ھجاتنإ يV ةمدختسملا داوملا عيمج تناكو اy–م ھئوشن لاح يV ام ةلود يV "لماكلاب

ت
ُ

 :ةردصم ةلود يأ نم لماكلاب ةدراو / ةجتنم c´تع

 ؛دلبلا هذه يV اهداصح متي ÅÇلا ةيعارزلا تاجتنملا )1

 ؛دلبلا يV اçyيبرت متي ÅÇلاو ةدولوملا تاناويحلا )2 

 ؛دلبلا يV ةيحلا تاناويحلا نم اxyلع لوصحلا متي ÅÇلا تاجتنملا )3 

 ؛دلبلا يV يرحبلا وأ يc´لا ديصلا قيرط نع اxyلع لوصحلا متي ÅÇلا تاجتنملا )4 

  ؛دلبلل ةعبات ةنيفس مادختساب تاGcحبلاو راy—ألاو راحبلا نم ةجرختسملا تاجتنملا )5

 ؛)5( يV اxyلإ راشملا داوملا نم نفسلا ى*ع ةجتنملا تاجتنملا )6 

 ؛رحبلا عاق وأ ةبc§لا نم ةجرختسملا نداعملا تاجتنم )7

 ؛دلبلا لخاد عينصتلا تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا )8

 :ةيلاتلا رصانعلا نم bcكأ وأ دحاو نم Ç≥±اسأ وأ يرصح لكشب دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا )9 

 ؛هالعأ )9 ىLإ )1 نم ةيعرفلا تارقفلا يV اxyلإ راشملا تاجتنملا )10 

 :ةيلاتلا تائفلا تحت جردنت دلبلا يV يرهوج لوحتل تعضخ ÅÇلا عئاضبلا .2

o  ةفاضملا ةميقلا دعاوق 

o غتGc Vةفيرعتلا فينصت ي 

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

 لكش يV 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 يV تاديروتلا ةيريدم ىLإ بلط ميدقت لالخ نم أشنملا ةداهش ى*ع 

 .ىc´كلا ندملا يV ةرازولل ةعباتلا بتاكملا وأ

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

 :بيولا حفصتم يV ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نGيدوعسلا

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

 rm).pdf0(General%20Fo 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  8
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 ة+راجتلا دويقلا 3

 مانqيف ãå ة+راجتلا دويقلا 3.1

 ةيكرمFGا ةف+رعتلا دويق 3.1.1

 9ةيساسألا ةيكرمFGا موسرلا  3.1.1.1

ت ةفيرعت ي• ةيساسألا ةيكرمجلا موسرلا  •
ُ

 .ةيلودلا دودحلا c´ع اهلقن متي ÅÇلا علسلا ى*ع ضَرف

 نيردصملا نم ى√رُيو ،ةيعانصلاو ةيعارزلا عئاضبلا مظعم ى*ع %20 ىLإ %0 نم ةدحوم ةيجراخ ةفيرعت مانتيف ضرفت •

 ميقلا ى*ع روثعلل داGcتسالل فدçyسملا جتنملا فصوو قسنملا ماظنلا زمر لاخدإل هاندأ دراولا طبارلا ةرايزب لضفتلا نGيدوعسلا

 :ةقبطملا داGcتسالا ةبيرض تالدعمل ةقيقدلا

US-Search.aspx?language=en-https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff 

 10ةفاضملا ةميقلا ةب+رض  3.1.1.2

 %10 عقاوب ةيسايق ةبيرضل تامدخلاو عئاضبلا عضخت •

 11قارغإلا ةحفاêم موسر  3.1.1.3

ي امب( أشنملا ةلود قوس يV اهعيب رعس نم لقأ رعسب مانتيف ىLإ ةدروتسملا تاجتنملا ضعب عضخت دق •
ُ

 موسرل )قارغإلاب فرع

 قارغإلا ةحفاكم

اررض قحلت ةقرغملا علسلا نأ ى*ع ليلد ى*ع ةراجتلا ةعانصلا ةرازو روثع لاح يVو  •
ً

ايرهوج 
ً

 ىدحإب Gcبك ررض قاحلإب ددŸy وأ 

 .قارغإلا ةحفاكم موسر اxyلع ةرازولا ضرفت نأ نكميف ،مانتيف يV ةمئاقلا تاعانصلا

 .ةيضيوعتلا Gcبادتلاو معدلا ى*ع ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيقافتا ماكحأ مانتيف قبطُت •

 .ليلدلا اذه نم 4 مسقلا يV قارغإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي  •

 ةيض+وعتلا موسرلا  3.1.1.4

 .ةيضيوعتلا Gcبادتلاو معدلا ى*ع ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيقافتا ماكحأ الاميتاوغ قبطُت •

 :لاثملا ليبس ى*ع( ةيبنجأ ةيموكح ةيلام تادعاسم ةروص يV تاناعإلا قيبطت نم مانتيف ىLإ ةدروتسملا علسلا ضعب ديفتست  •

 .)أشنملا دلب يV ةمدقملا حنم ،ةيليضفت راعسأب ضورق ،ةيبيرضلا زفاوحلا

 .ليلدلا اذه نم 4 مسقلا يV تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي •

اليلد ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو تدجو اذإو  •
ً

اررض قحلُي معدلا اذه حنم نأ ى*ع 
ً

اGcبك 
ً

 تاجتنملاب Gcبك ررض قاحلإب ددyُ∑ وأ 

 .ةيبلسلا راثآلا هذه ةهجاومل ةيضيوعت موسر ضرف اy–كميف ،ةيسفانتلا علسلا وأ اهل ةلثامملا ةيلح∂ا

 
 يراجتلا ريدصتلل يكيرمألا ليلدلا  9

 بهGcمإ  10
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم - ةيراجتلا تاسايسلا ةعجارم  11
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 ةيئاقولا {Öبادتلا  3.1.1.5

اررض قحلي يذلا علسلا ضعب داGcتسا لدعم ةدايز نم نGجتنملاو ةيلح∂ا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقولا موسرلا ضَرفُت  •
ً

 نGجتنملاب 

 .ةيسفانتلا علسلا وأ ةلثامملا تاجتنملل نGيلح∂ا

 .ةيئاقولا Gcبادتلا كلت ضرف ةيلوؤسم ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو ىLوتتو  •

 .ليلدلا اذه نم 4 مسقلا يV تامولعملا نم ٍديزم ى*ع عالطالا نكمي •

 ةيكرمFGا {Öغ دويقلا  3.1.2

 دا{Öتسالاب ةصاFñا صيخا{îلاو دويقلاو تاروظ)'ا 3.1.2.1

 ةماعلا ةمالسلاو ةئيبلا ةيامحو ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ضارغأل ميظنتلا / رظحلل مانتيف ىLإ تاجتنملا ضعب داGcتسا عضخي •

 نم ديزم ى*ع عالطالل بيولا حفصتم يV ھقصلو )53 ةحفصلا( يLاتلا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُي .ماظنلاو

 .داGcتسالا تاروظحم نأشب تامولعملا

 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s287_e.pdf 

 

 12ةيف+رعتلا صص)Fا 3.1.2.2

 .مانتيف يV ركسلاو ضيبلاو غبتلاو حلملا لثم تاجتنملا ضعبل ةيلح∂ا جاتنإلا تاهج ةيامح يV ةيفيرعتلا صصحلا مدختسُت  •

 :تامولعملا نم ٍديزمل بيولا حفصتم يV ھقصلو يLاتلا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُي  •

Rate -Tariff-A-Appendix-Nam-Viet-D.-Partnership/Annexes/2-Pacific-https://www.mfat.govt.nz/assets/Trans

Quotas.pdf 

 Ö}13ياعملا 3.1.2.3

 تامظنم نم ديدعلا يV مانتيف ،ايجولونكتلاو مولعلا ةرازو ةرادإل عضخت ÅÇلا )STAMEQ( ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ةرئاد لثمت •

 .دامتعالاو ةدوجلا نامضو ةقباطملا مييقتو سيياقملا عضو ةيلوؤسم ةيعرفلا اŸyائيه ىLوتتو ،ةيميلقإلاو ةيلودلا Gcياعملا

 مالعتسالاو لاصتالا زكرمو راطخإلا ةطلس وه ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ةرئاد يV ةراجتلا مامأ ةينقتلا زجاوحلل مانتيف بتكم  •

 .ةراجتلا مامأ ةينقتلا زجاوحلا - ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل

 .ةدوجلا نامضو Gcياعملا عضول Ç≥⁄يئرلا عرفلا وه )VSQI( ةدوجلاو Gcياعملل يمانتيفلا دهعملا •

انوناق ةمزلم تاعيرشت رادصإ ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ةرئادل نكمي ال •
ً

 نأشب دعاوق ةدوسم دادعإ نع ةلوؤسم اy–كلو ،

ت ÅÇلا ،Gcياعملاب ةقلعتملا لئاسملاو Gcياعملا
ُ

 .اهدامتعال ةموكحلا وأ ةينعملا ةرازولا ىLإ مدق

اضيأ كانه •
ً

 )TCCSs( ةيميظنتلا Gcياعملاو ؛)TCVNs( ةينطولا Gcياعملا :امهو Gcياعملا نم نافلتخم ناعون 

 

 

 
 ةيكيرمألا ةنازخلا ةرازو 12
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،ةراجتلا ةسايس ةعجارم  13
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 :14ةرئادلل ةيسيئرلا ماهملا لمشت •

o  ايقلا ديحوتلا ةرادإب ةصاخلا حئاوللاو دعاوقلا دادعإ±≤Ç إ اهميدقتو ةدوجلاو سيياقملاوLةصتخ∂ا تاطلسلا ى 

 .اهدامتعال

o ايقلا ديحوتلا ةرادإ لوح تاسارد ءارجإ±≤Ç ةدوجلاو سيياقملاو. 

o ةدمتعملا حئاوللاو دعاوقلا ذيفنتو فارشإلا ميظنت. 

o ميظنت ماظن ءاشنإÇ ايقلا ديحوتلا ةرادإل±≤Ç فوت مث نمو ةدوجلاو سيياقملاوGc ملا ھيجوتلا–y‹ةطشنألا هذهل ي. 

o ياعملا ةغايص ميظنتGc ياعم ى*ع ظافحلاو ةينطولاGc ةقلعتملا ةرادإلا قئاثوو تاسايسلا عضو .ةينطولا تاسايقلا 

 .صحفلاو رابتخالاو تاداهشلا رادصإو دامتعالا :ةقباطملا ةطشنأب

o تاجتنملا ةمظنأو ةدوج تاداهش ميدقت. 

o تاسايقلاو علسلا ةدوج ى*ع يموكحلا فارشإلا ذيفنت. 

o ايقلا ديحوتلا ةرادإب ةقلعتملا ةيمالعإلا ةطشنألاو بيردتلا ذيفنت±≤Ç ةدوجلاو سيياقملاو. 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى√رُي ،تامولعملا نم ديزمل •

http://tcvn.gov.vn/?lang=en 

 15ةينفلا حئاوللا 3.1.2.4

 .تاجتنملا ضعب ى*ع ةيمازلإ ةينف حئاول ضرفت مانتيف يV حئاوللاو نGناوقلا نم ديدعلا دجوي  •

  رثؤت نأ نكمي ÅÇلا ةحc§قملا ةينفلا حئاوللاو ةراجتلا مامأ ةينقتلا زجاوحلا نأشب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا مانتيف عبتت  •

 .ةراجتلا ى*ع

 لمعلا يV لثمتي Ç≥⁄يئرلا اهفدهو .)VSQI( مانتيفب ةدوجلاو Gcياعملا دهعم ي• ةينفلا حئاوللا ى*ع ةفرشملا ةيلح∂ا ةئيهلا  •

 .ةينفلا حئاوللاب ةقلعتملا لئاسملل يراشتساك

 ةينفلا حئاوللاو ؛)QCVNs( ةينطولا ةينفلا حئاوللا :ةينفلا حئاوللا نم ناعون دجوي ،Gcياعملاو ةينفلا حئاوللا نوناق بجومب •

 كلذو ،اxyلع ةقفاوملاو )ةيمازلإ ي•و( ةيلح∂ا ةينفلا حئاوللا دادعإ ةيلح∂ا تاطلسلل نكمي ،أدبملا ثيح نمو .)QCDPs( ةيلح∂ا

ةداع
ً

اقبطو .ةيلح∂ا طورشلا ةيبلت لجأ نم ةينطولا ةينفلا حئاوللا ىدحإ نع ليصافتلا نم ديزم Gcفوتل 
ً

 دجوت ،تاطلسلل 

 مانتيف يV ةدحاو ةيلحم ةينف ةحئال ىوس

 ةقباطملا مييقتو دامتعالا تادا?ش رادصإ  3.1.2.5

دح∂ا تابلطتملا مانتيف ىLإ ةردصملا عئاضبلا عيمج Ç°لت نأ بجي •
ّ

 تاجتنملا ةدوجو ةمالس نامضل كلذو تاجتنملل ةد

 .ةيكالçyسالا

 تابلطتملل لاثتمالا يV قيقحتلا نع ةلوؤسم ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ةرئاد فارشإل ةعضاخلا ةينفلا تامظنملا c´تعت  •

 .مانتيف اxyلع تقدص ÅÇلا ةيلودلا تادهاعملاو ةينوناقلا

 .ليلدلا اذه نم 10 مسقلا ى*ع عالطالا ى√رُي ،تامولعملا نم ٍديزم  •

 
 يراجتلا ريدصتلل يكيرمألا ليلدلا  14
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،ةراجتلا ةسايس ةعجارم 15
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 16دامتعالا  3.1.2.6

 ى*ع فرشت ÅÇلا ايجولونكتلاو مولعلا ةرازو لخاد ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ةرئادل ةعبات ةينف ةدحو وه دامتعالا بتكم  •

 .دالبلا يV تادامتعالا

 :تاطلسلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو  •

http://www.boa.gov.vn/ 

 17ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو 3.1.2.7

اقفو  •
ً

 اxyلع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو اهليجستو ةيلح∂ا قوسلا يV عابت ÅÇلا ةيئاذغلا تاجتنملا رابتخا بجي ،يمانتيفلا نوناقلل 

 اميف ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتمل لاثتمالا بجيو .اهل ةيلصألا ةيفيرعتلا تاقصلملا ى*ع ظافحلا عم ةيمانتيفلا ةغللاب

  .ةيذحألاو ةيرشحلا تاديبملاو ةينالديصلا تاجتنملاو ةيئاذغلا تاجتنملاب قلعتي

 .ليلدلا اذه نم 11 مسقلا ى*ع عالطالا ى√رُي ،ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ِديزمل •

 18ةيتابنلا ة)òلاو ة)òلا تابلطتم 3.1.2.8

 هذه قفاوتتو .ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلاب قلعتي اميف مانتيف يV مالعتسالاو لاصتالا زكرم ي• ةيفيرلا ةيمنتلاو ةعارزلا ةرازو  •

 ةيلودلا ةيقافتالاو يئاذغلا روتسدلا ةئيهو ناويحلا ةحصل ةيملاعلا ةمظنملا بناج نم ةعوضوملا Gcياعملا عم ماع لكشب Gcياعملا

 .تاتابنلا ةياقول

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةعارزلا ةرازو كلذ يV امب ،ةماعلا ةحصلاب ةقلعتملا لئاسملا ةيلوؤسم ةيموكحلا تالاكولا نم ديدعلا لمحتت  •

 .ايجولونكتلاو مولعلا ةرازوو ،ةحصلا ةرازوو ،ايجولونكتلاو ةعانصلا ةرازوو

 :ةيفيرلا ةيمنتلاو ةعارزلا ةرازو نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو •

https://www.mard.gov.vn/en/Pages/default.aspx 

 ة+راجتلا ةيحي)òتلا {Öبادتلا 4

 نÖيدوعسلا ن+ردصملا 67ع اÖ}ôثأت :مانqيف ãå ة+راجتلا ةيحي)òتلا {Öبادتلا 4.1

  ريدصتلا تايلمع ةهجاومل يfiيحصت ءارجإ ذاختا ةيمانتيفلا ةموكحلا ى*ع لهست تاودأ نع ةرابع ةيراجتلا ةيحيحصتلا Gcبادتلا 

اررض قحلت ÅÇلا
ً

اميسج 
ً

  نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع هاندأ ةروكذملا ةيراجتلا ةيحيحصتلا Gcبادتلا ضرف نكميو .ةيلح∂ا ةعانصلاب 

Vفورظلا كلت لثم ي. 

 
 يراجتلا ريدصتلل يكيرمألا ليلدلا  16
  يراجتلا ريدصتلل يكيرمألا ليلدلا 17
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،ةراجتلا ةسايس ةعجارم  18
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  19قارغإلا ةحفاêم {Öبادت 4.1.1

 مألا دلبلا يV اهراعسأ نع لقت راعسأب دالبلا ىLإ داصتقالا ةرازو اهدروتست اy–يعب تادراو ى*ع قارغإلا ةحفاكم Gcبادت ضرفُت  •

اقفو
ً

 .تاجلا ةيقافتاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم دعاوقل 

 نم نGيلح∂ا نGجتنملا ى*ع ةلداعلا Gcغ تاسرامملا Gcثأت ةروطخ ىدم ةيمانتيفلا ةسفانملا ةئيه / ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو ثحبت •

 .جتانلا ررضلاو تادراولا ةدايز نGب ةيببس ةقالع كانه تناك اذإ ام ديدحت لالخ

ارهش 12 نوضغ يV قيقحتلا ءارجإ بجي  •
ً

 فورظ يV رهشأ 6 غلبت ةيفاضإ ةدمل ةc§فلا هذه دتمت دق نكل ،ھتيادب خيرات نم 

 .Ç¢عملا فرطلا بلط ى*ع ًءانب وأ قيقحتلا ةئيهل ةرحلا ةدارإلا ى*ع ًءانب كلذو ،ةصاخ

 :ةيراسلا ةيلاحلا Gcبادتلا نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتي •

adp_01_e.htm-https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19  

 مانqيف ãå قارغإلا ةحفاêم {Öبادت عم لماعتلا 4.1.1.1

 ةكلمملا يV يflوسلا هرعسو جتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكتب ةيارد ى*ع اونوكي نأ - ريدصتلا لبق - نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Ω≤Çوت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل  •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يV ھجاتنإ ةفلكت وأ/و ھسفن جتنملا رعس نع اهرعس لقي ال ثيحب ةردصملا تاجتنملا Gcعستب

اضيأ بجي •
ً

 نم لقأ رعسب ةرعسم وأ ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ تبثت ةحضاو ةلدأ مy∑دل نوكي نأ نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع 

 .ةلودلا كلت يV جتنملا جاتنإ ةفلكت

 ةلدألا نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‡وتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Ω≤Çوت  •

 .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو ةحضاولا

 اهرشنتو تارارقلا نع نلعت ÅÇلا ةيميظنتلا ةئيهلا ي• ،ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو فارشإ تحت ،)VCA( ةيمانتيفلا ةسفانملا ةئيه •

 .مانتيف يV ةيئاقولا Gcبادتلاو ةيضيوعتلا Gcبادتلاو قارغإلا ةحفاكم صوصخب

 ةيض+وعتلا {Öبادتلا 4.1.2

اقفو اy–يعب تادراو ى*ع ةيضيوعت Gcبادت داصتقالا ةرازو ضرفت  •
ً

 .تاجلا ةيقافتاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم دعاوقل 

 Pl-UBTVQH11/22/2004 مقر مانتيف ىLإ تادراولل معدلا ةحفاكم نأشب موسرم بجومب ةيضيوعتلا Gcبادتلا قيبطت زوجي  •

 ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو نم بلط ى*ع ًءانب تايقيقحت ءارجإل ةلهؤم ةيمانتيفلا ةسفانملا ةئيه •

ارهش 18 ىLإ لصي ام تاقيقحتلا ةيلمع قرغتست •
ً

. 

 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  19
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 مانqيف ãå ةيض+وعتلا {Öبادتلا عم لماعتلا  4.1.2.1

 نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Ω≤Çوت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

 .ريدصتلاو جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يV مدقملا معدلا لغتست Ç≥±اc§فا Gcعست بيلاسأ يأ قيبطت مدعب

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

 .مانتيف يV تاجتنملا راعسأ ضفخل ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةلدألا نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‡وتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Ω≤Çوت  •

  .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو ةحضاولا

 20ةيئاقولا {Öبادتلا 4.1.3

 تاجلا ةيقافتا/ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ھتعضو يذلا ھتاذ ي‚يرشتلا راطإلا مانتيف عبتت •

اGcبادت مانتيف قبطت •
ً

 .ةنيعم تاجتنم تادراو يV ةئجافملا ةدايزلا ھببست يذلا ررضلا نم ةيلح∂ا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقو 

 .مانتيف يV ةيئاقولا Gcبادتلا ذيفنت ةرورض ددحتو رامثتسالا ةهج ي• ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو •

 مانqيف ãå ةيئاقولا {Öبادتلا عم لماعتلا  4.1.3.1

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

 .مانتيف يV ةدروتسملا

•  Vلا تالاحلا يÅÇ ف نوكيxyى*ع تارداصلا ةيمك ضفخب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،بلطلا نم ى*عأ ضرعلا ا 

 .ةيلح∂ا تاعانصلا ى*ع رثؤي ال ٍوحن

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

 .ةيلح∂ا تاعانصلل

 ةلدألا نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‡وتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Ω≤Çوت  •

 .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو ةحضاولا

 

 

 

 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةيئاقولا Gcبادتلا 20
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 مانqيف ãå ةيس9ئرلا ئCاوملا 5

  21مانqيف ãå ةيس9ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا 5.1

اقفو
ً

ت ،ءانيم 44 مانتيف كلمت ،Searates عقومل 
ُ

 3 لودجلا  يV ةزc´م ي•و .ةيلودلا ةراجتلا ضارغأ يV يرصح لكشب اy–م ةتس مدختس

 ةينفلا ةc´خلاو قيسنتلاو معدلا ميدقت نع ةلوؤسملا ةيموكحلا ةهجلا ي• ةيمانتيفلا ئناوملا ةئيه .ةلصلا تاذ تامولعملا بناج ىLإ هاندأ

 ةلصلا تاذ ةيموكحلا تارازولاو ئناوملا تاكرش نم نGلثمم ةئيهلا مضتو .ةيملاعلا قوسلا ى*ع اهحاتفناو ةيمانتيفلا ئناوملا ةرادإ نGسحتل

الضف
ً

 :هاندأ 1 لكشلا يV ئناوملا هذهل يVارغجلا عقوملا نايب دري ،كلذ ى*ع ةوالع .صاخلا عاطقلا نم نGلثمم نع 

 مانqيف ãå ةيس9ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا نع تامولعم :3 لودFGا 

 يCو{îكلإلا عقوملا ا[\لوانم متت õúلا تالوم)Fا ءانيملا

 غنوف اه ءانيم

 تالومحلاو ،عئاضبلاو ،لاسملا لوc§بلا زاغ

 ،ةيواحلا تالومحو ،ةفاجلا ةبئاسلا

 ماخو ،ةGcغصلا تالومحلا تاذ نفسلاو

 ،طفنلاو ،محفلاو ،تنمسإلاو ،ديدحلا

 ةيئاذغلا داوملاو ،بوبحلاو

http://haiphongport.com.vn/en/home.h.html 

 جنأ جنوف ءانيم 

 تاذ تامدخلاو غيرفتلاو نحشلا تامدخ 

 .يLودلاو ي*ح∂ا يرحبلا لقنلا ءانيملاب ةلصلا

 نحشلا ةلاكوو ،نفسلا مزاول ودهعتم

 ليكوو ،داوملاو ،تانيكاملاو ،Gcجأتلاو

 داوم .نداعملاو لوc§بلاو ،زاغلا عيزوت/لقن

 داوملاو ،ةيندملا لامعألا داومو ،ءاشنإلا

 يرلا داومو ،ةيعانصلا

2/-//www.vungangport.com/en/homehttp: 

 

 غنان اد ءانيم

 طفنلاو ،تايواحلاو ،ةبئاسلا تالومحلا 

 ،بوبحلاو ،محفلاو ،دوقولاو ،زاغلاو

 ديدحلا ماخو ،سبجلاو

https://danangport.com/  

 نوy— يوك ءانيم

 ،طاطملاو ،بلصلاو ،ةيئاذغلا داوملا 

 تالومحلاو ،ةلئاسلا ةبئاسلا تالومحلاو

 ةفاجلا تالومحلاو ،ةبلصلا ةبئاسلا

http://www.quinhonport.com.vn/  

 بيم ياس

 تالومحلاو ،عئاضبلاو ،لاسملا لوc§بلا زاغ

 ،ةيواحلا تالومحو ،ةفاجلا ةبئاسلا

 ماخو ،ةGcغصلا تالومحلا تاذ نفسلاو

 ،طفنلاو ،محفلاو ،تنمسإلاو ،ديدحلا

 £Åح نفسلاو ،ةيئاذغلا داوملاو ،بوبحلاو

 ةيطمن ةيواح 160,000

https://www.tcit.com.vn/ 

 
21  Searates 
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 تحت( يال تاك

 نوجياس ةلظم

 تروبوين

 )نشيروبروك

 ،طاطملاو ،بلصلاو ،ةيئاذغلا داوملا

 تالومحلاو ،ةلئاسلا ةبئاسلا تالومحلاو

 ،ةفاجلا تالومحلاو ،ةبلصلا ةبئاسلا

 ،دوقولاو ،زاغلاو طفنلاو تايواحلاو

 ديدحلا ماخو ،سبجلاو ،بوبحلاو ،محفلاو

http://catlaiport.com.vn/pages/default.aspx 

 

 

 مانqيف ãå ةيس9ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا :1 لêشلا

 22مانqيف ãå ةيس9ئرلا تاراطملا 5.2

 :تاراطملا هذøy نايب ي*ي اميفو .مانتيف تاراطم ةسسؤم ةرادإل عضخت تانحشلاو ةيتسجوللا قفارملا معدت ةيلود تاراطم 3 مانتيف كلمت

 يLودلا ياب يون راطم •

 يLودلا غنان اد راطم •

 يLودلا تاy— نوس نات راطم •

 
 مانqيف ãå ةيس9ئرلا ن)ûلا تاراطم :2 لêشلا 

 
 مانتيف تاراطم ةسسؤم 22 
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 مانqيف ãå ةيس9ئرلا ةيلخادلا قاوسألا Ü7إ لوصولا 5.3

  23ةيلخاد لقن تاطحم  5.3.1

الاصتا ةلصتملا لئاسولا ةددعتم ةيلخادلا لقنلا تاطحم 
ً

ارشابم 
ً

 لمعتو ،ةيرحبلا ئناوملا دحأب ةيديدح ةكس وأ يرب قيرط لالخ نم 

 لقنلا تاطحم ءاشنإ ى*ع لقنلا ةرازو فرشتو ،ةيلخاد تاهجو ىLإ ةيرحبلا تانحشلا لقنل ىرخأ ىLإ ةليسو نم عئاضبلا لقنل زكرمك

 تاطحم ةمئاق ى*ع عالطالل بيولا حفصتم يV ھقصلو يLاتلا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُي .مانتيف يV اهليغشتو ي*خادلا

 :ةيلخادلا لقنلا

 https://biblio.ugent.be/publication/8042448/file/8042449.pdf 76)-(pg. 75 

 :مانتيف يV ةيلاتلا تامدخلا ةيلخادلا لقنلا تاطحم مدقت 

 اهليمحتو تايواحلا غيرفت  •

 تايواحلا لخاد عئاضبلا ةئبعت •

 ةدc´ملا تايواحلا سباقمو ةلحرلا لبق شيتفتلا •

 تايواحلا عاونأ عيمجل دمتعم حالصإ لامعأ •

 ةيديدحلا ككسلاب يc´لا قيرطلا طبر •

 تاعدوتسملا •

ا[üلإ لوصولا قرطو ةيس9ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 5.3.2
24
 

Vةيسيئر ةيلخاد لقن تاطحم 4 دجوت ،مانتيف لامش ي، Vح يGدجوت ن Vنع تامولعم ى*ع عالطالا نكمي .ةفاج ئناوم 6 مانتيف بونج ي 

 :هاندأ 4 لودج يV ةيسيئرلا قاوسألا كلت ىLإ لوصولا ةيفيك

 مانqيف ãå ةيس9ئرلا ةيلخادلا قاوسألا Ü7إ لوصولا :4 لودFGا

 ةقطنملا
 ة+وا)Fا عدوتسم

 6åخادلا
 å°لا 

 ةيجاتنإلا 

 ة+واح(

 )ةنسلا/ةيطمن

 ةحاسملا Üåامجإ

)ôراتك( 

 ءانيملا تالصو

 يرحبلا
 لقنلا لئاسو

 ةقطنملا

 ةيلامشلا

 يرب ھنن غناوك/غنوف ياه 10 8,400 ھنين كاب نوس نايت

 ةكس غنوف اه 13.5 65,000-60,000 ياك وال ياك وال 

 يرب/ديدح

 يرب ھنن غناوك/غنوف ياه 12 7,200-6,000 غنود ياه غنود ياه

 يرب غنوف اه 5.5 12,000 يوناه ھنيد يام

 ةقطنملا

 ةيبونجلا

 يرب/ةجرابلا وات غنف 15 60,000 ھنم Ç≥„ت وه غنول كوف

 يرب وات غنف 50 65,000 غنويد ھنب ناس غنوس

 يرب/ةجرابلا ھنم Ç≥„ت وه 9 178,000 ھنم Ç≥„ت وه سكمسنارت 

 
  لقنلا ةرازو 23
24  Unescap 
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 - غناك نات

 ھنب غنول 

 ھنم Ç≥„ت وه
500,000 

  ،ھنم Ç≥„ت وه 105

 وات غنف

 يرب

-100,000 ھنم Ç≥„ت وه غنول كوف

180,000 

 يرب/ةجرابلا ھنم Ç≥„ت وه 8

 يرب/ةجرابلا ھنم Ç≥„ت وه 10 360,000 ھنم Ç≥„ت وه سنارتوس

 

 مانqيف ãå ةمدختسملا ن)ûلا طوطخ 5.4

 25مانqيف Ü7إ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولاو ةيس9ئرلا ن)ûلا طوطخ 5.4.1

اقفو
ً

  ةيعانصلا ليبجلا ةنيدمو هللادبع كلملا ةنيدمو يمالسإلا ةدجو مامدلاو ليبجلا ئناوم نإف ،)Linescape( بيكسنيال عقومل 

 .مانتيف ىLإ ةهجتملا نحشلا نفسل ةبسنلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يV طقف فقوتلا ئناوم ي•

 

 مانqيف Ü7إ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولا :5 لودFGا 

 ةيeرعلا ةكلمملا ãå ئCاوملا

 ةيدوعسلا
 ليبFGا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  مامدلا ءانيم يمالسإلا ةدج ءانيم

 )مايألاب( ةدملا مانqيف ãå ئCاوملا

 42 – 20 45 – 23 55 - 15 51 – 17 يال تا©

 42 - 28 46 – 25 51 - 17 51 – 17 غCان اد

ôوف اC38 – 19 54 – 22 46 – 17 52 – 18 غ 

 42 – 20 45 – 23 42 – 20 53 – 15 ھنم g´¨ú وô ةنيدم

ôو g´¨ú ةطحم ،ھنم 

 ةيلودلا مانqيف تا+واح
17 – 51 11 – 41 23 – 45 20 – 42 

 

 26مانqيف Ü7إ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم ةيس9ئرلا تاراسملا راعسأ 5.4.2

 ةنيعم تاضاc§فا ساسأ ى*ع تعِضو تاريدقتلا نأ ملعلا ى√رُيو .مانتيف يV ئناوملا ىLإ ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت ريدقت كلذك ىرج

ق دقو .لودجلا يV كلذك اxyلع صوصنم
ُ

د
ّ
 :عقوملا مادختساب نحشلا فيلاكت ترِ

tool/-free-calculator-rate-resources/freight-https://www.freightos.com/freight  

 

 

 
 بيكسنيال عقوم 25
26  Freightos 
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 مانqيف Ü7إ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم ن)ûلا فيلاêت تاريدقت :6 لودFGا 

   27مانqيف نم لقنلل ةيس9ئرلا فيلاêتلاو قرغتسملا تقولا 5.4.3

اوج عئاضبلا ريدصت نكمي
ً

 تاy— نوس نات راطمو يLودلا غنان اد راطمو يLودلا ياب يون راطم ىLإ ضايرلاو مامدلاو ةدج تاراطم نم 

اوج عئاضبلا لقن يV قرغتسملا تقولا درسي هاندأ 7 لودجلا مانتيف يV ةيسيئرلا نحشلا تاراطم ي•و يLودلا
ً

 ةيسيئرلا تاراطملا نم 

 نحشلا تالحرل ةبسنلاب هريدقت ىرج قرغتسملا تقولا نأ ةظحالم ى√رُي .مانتيف يV ةيسيئرلا تاراطملا ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 .ةرشابملا يوجلا

 :ةثدحمو ةقيقد تامولعم ى*ع لوصحلل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُيو 

https://www.searates.com/ 

 مانqيف Ü7إ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولا :7 لودFGا

 ةدج ضا+رلا مامدلا ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا ãå تاراطملا

 )تاعاسلاب( ةدملا مانqيف ãå تاراطملا

 13 – 10 13 – 10 13 – 10  ياب يون

 11 – 9 11 – 9 11 – 9 غCان اد

 13 – 10 13 – 10 13 – 10 نوس نات

 

 
 )World Freight Rates( ستير تيارف دلروو عقوم 27

 ةكلمملا ãå ئCاوملا

 ةيدوعسلا ةيeرعلا
 ليبFGا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  مامدلا ءانيم يمالسإلا ةدج ءانيم

 *)يدوعسلا لا+رلاب( لقنلا ةفلêت مانqيف ãå ئCاوملا

 11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 يال تا©

 183 ,14 – 863 ,10 183 ,14 – 863 ,10 183 ,14 – 863 ,10  183 ,14 – 863 ,10 غCان اد

ôوف اC11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 غ 

 11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 11,873 – 9,533 ھنم g´¨ú وô ةنيدم

ôو g´¨ú ةطحم ،ھنم 

 ةيلودلا مانqيف تا+واح
9,533 – 11,873 9,533 – 11,873 9,533 – 11,873 9,533 – 11,873 

 :فيلاêتلا تاضا{îفا*

 طي)'ا {|ع å± ةراتñ'ا ن)ûلا ةق+رط

 )Freightos( سوتيارف عقوم 67ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ 67ع فيلاêتلا ريدقت مت

 يê+رمأ رالود 100,000 ةeوس)'ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب 

امدق 40 تا+وا)Fاو )FCL( ةلماêلا ة+وا)Fا ةلومح رايتخا مت
ً

 

 ú√+رقت ريدقتب لقنلا ةفلêت ريدقت مت .)ا[üلع نمؤملا وأ ةرطFñا ع¡اضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل
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  ملعلا ى√رُيو .مانتيف تاراطم ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت تاريدقت ى*ع يLاتلا 8 لودجلا لمتشي

ق دقو .يLاتلا لودجلا يV كلذك اxyلع صوصنم ةنيعم تاضاc§فا ساسأ ى*ع تعِضو تاريدقتلا نأ
ُ

د
ّ
 مادختساب نحشلا فيلاكت ترِ

http://freightos.com/ 

 مانqيف Ü7إ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم فيلاêتلا :8 لودFGا

 نوس ناتو غنان ادو ياب يون )يدوعسلا لايرلاب( لقنلا فيلاكت

 ةدمج∂ا موحللا ةدمج∂ا ةمعطألا ةردصملا تاجتنملا عون

 12,196 – 11,154 12,196 – 11,154 مامدلا / ضايرلا / ةدج

 :فيلاêتلا تاضا{îفا*

 وFGا {|ع å± ةراتñ'ا ن)ûلا ةق+رط

 )World Freight Rates( سq+ر تيارف دلروو عقوم 67ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ 67ع فيلاêتلا ريدقت مت

 يê+رمأ رالود 100,000 ةeوس)'ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب

 90×100×140 داع ألاو مس/مجك 210 ةلوم)Fا رايتخا مت

 )ا[üلع نمؤملا وأ ةرطFñا ع¡اضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ú√+رقت ريدقتب لقنلا ةفلêت ريدقت مت
 

 28ةيس9ئرلا õúسجوللا معدلا قفارم 6

 29مانqيف ãå ةيداصتقالا قطانملا 6.1

اعمجم 325 نم مانتيف نوكتتو .رامثتسالاو طيطختلا ةرازو ةطلس تحت ةيداصتقالا قطانملا نم ةفلتخم عاونأ مانتيف كلمت
ً

ايعانص 
ً

 

 عيراشملا باحصأ ىLإ قفارملاو ةيتحتلا ةينبلا رفوت ÅÇلاو تادراولاو تارداصلل طاقن ي• قطانملا هذهو ،ةيلحاس ةيداصتقا ةقطنم 18و

نصت ÅÇلاو ئناوملا نم برقلاب تاعانصو تاكرش ةماقإل
ّ

 يV اy–م Ç≥⁄يئرلا ضرغلا نمكيو .ريدصتلل ةهجوملا تامدخلا مدقت وأ عئاضبلا ع

 .نGيدوعسلا نيردصملل ةGcبك ةميق لمحت ال ،يLاتلابو ،مانتيف نم ريدصتلا

ةوالعو 
ً

اصيصخ ةممصم ةصاخ ةيداصتقا قطانم 3 مانتيف كلمت ،كلذ ى*ع 
ً

 ي•و .ةيمنتلاو ةراجتلاو رشابملا Ç°نجألا رامثتسالا ليهستل 

 :ي*ي ام لمشت

 نود ناف •

أ
ُ

اروحم ىfiضت نأ يÇ V≥⁄يئرلا اهفده نمكي ةيداصتقا ةقطنم اهرابتعاب 2008 يV نود ناف ةقطنم تِئشن
ً

 ةيرحبلا ةحايسلل 

ازكرمو ناGcطلاو ةيئيبلا
ً

 ةطلسلا تذختا ،ةيمنتلا ططخ حمالم لامتكا عم ،2017 ماع نم ًءادتباو .ةيلودلا ةراجتلل 

 اهلعج فدøy دراوملا ىوق خض لالخ نم ةصاخ ةيداصتقا ةقطنم ىLإ نود ناف ةيداصتقالا ةقطنملا ليوحتب رارقلا ةيميظنتلا

ازكرمو يداصتقالا ومنلا ةاون
ً

ايرضح 
ً

ايعانصو 
ً

ايمدخو 
ً

ايحايسو 
ً

 .يبونج طسولا لحاسلل 

 جنوف ناف كاب  •

 كوك وف •

 
28 Vietnam Investment Review 
29  The Asean Post 
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 ∑yإ قطانملا هذه ريوطت فدLإ ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالا بذجو يداصتقالا ومنلا زيزعت ىLةيداصتقالا قطانملا دجوتو .دالبلا ى 

 :ةيلاتلا زفاوحلا مدقتو مانتيف لخاد ةفلتخم ةيفارغج نكامأ يV هالعأ ةروكذملا ةصاخلا

اماع 99 ةدمل Á≤Çارألا Gcجأت .1
ً

 نيرمثتسملل 

 ماوعأ ةسمخ ةدمل ةيصخشلا ةبيرضلا نم ءافعإلا .2

 تاكرشلل ةيبيرض تاءافعإ .3

اماع 30 ىLإ لصت ةدمل %10 لدعمب ةبيرضلا لدعم ضافخنا  .4
ً

. 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ةرحلا قطانملا ةمكوح نع تامولعملا نم ٍديزملو 

http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=40481&idcm=108  

 30مانqيف ئCاوم ãå ةمدقملا ن+زختلا تامدخ / قفارم 6.2

 :ن+زختلا تامدخ / قفارم عاونأ  6.2.1

 .نط 160,000 غلبت نيزخت ةعسب Gcبك عدوتسمو بوبحلا ةلوانم ةمدخو ةصصختم ةيتسجول ةرادإ تامدخ بيم ياس ءانيم مدقي  •

ت ةنمؤم ىرخأ ةقطنم وأ £¢بم وه دنسب نومضملا عدوتسملا :ةيكرمجلا تاعدوتسملا  •
ُ

 موسرلل ةعضاخلا عئاضبلا اøy نزخ

 .ةصاخ ةكرش وأ ةيموكح ةكرش بناج نم ھترادإ نكميو .موسر دادس نود ةيعينصت تايلمعل عضخت وأ اøy جلاعت وأ ةيكرمجلا

 .ءانيملا لخاد تايلمعلا ى*ع فارشإلل ةموكحلا ھنيعت لثمم ةرادإل يكرمجلا عدوتسملا مضي يذلا ،ھلمكأب ءانيملا عضخيو

 ةعسب كلذ ىLإ امو ،ةبئاسلا عئاضبلاو ةماعلا عئاضبلاو ةدمج∂ا عئاضبلاو ةأبعملا عئاضبلل نيزخت قفارم يال تاك ةطحم يوتحت •

 .31ةيطمن ةيواح 40,000

 .تامولعملا نم ٍديزمل مانتيف يV ةحاتملا نيزختلا قفارمو ئناوملا فلتخ∂ ةرشابملا طباورلا ةرايزب نGيدوعسلا نيردصملا حصنن •

 :بيولا حفصتم يV ھقصلو يLاتلا طبارلا خسن قيرط نع نوغياس ءانيم ليصافت ى*ع عالطالا نكمي ،لاثملا ليبس ى*ع 

e.pdf-http://www.csg.com.vn/html/cuocngoai  

 ن+زختلا فيلاêت 6.2.2

 ئناوملا يV نيزختلا فيلاكت نع تامولعملا نم ديزمل .ھناكمو عئاضبلا نيزخت مايأ ددعو ةيواحلا عون ى*ع مانتيف يV نيزختلا فيلاكت دمتعت

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى√رُي ،ةفلتخ∂ا

 https://www.pilship.com/htmlpages/Vietnam%20Tariff.html 

 

 
 نايسآلا-ئناوملا ريوطت  30
31  DHL 
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 مانqيف :ةلماشلا دا{Öتسالا ةيلمع  7

 32ةلماشلا دا{Öتسالا ةيلمع 7.1

ايكرمج اهصيلخت متيس ÅÇلا ةدروتسملا تاجتنملا عيمج نوكت نأ بجي
ً

 ،اهعيبو اy–يزختل وأ دالبلا لخاد اهكالçyسا ضارغأل ًءاوس ،

اصصخم جتنملا ناك اذإ ام لثم بابسأل اy–يب اميف داGcتسالا تايلمع فلتخت ،كلذ عمو .ةددح∂ا يكرمجلا صيلختلا تاءارجإل ةيفوتسم
ً

 

 مانتيفب ةصاخلا ةلماشلا داGcتسالا ةيلمع .ىرخأ ةيكرمج ةطحم ىLإ لقنلا مأ رخآ دلب ىLإ روبعلا مأ نيزختلا مأ دالبلا لخاد كالçyسالل

 :هاندأ 3 لكشلا يV ةحضوم

 دا{Öتسالا لبق ام تاب9ترت :Ü7وألا ةلحرملا

 ،عئاضبلا لوصو لبق اهذاختا مزلي داGcتسالا لبق ام تابيترت كانه

 .رامثتسا ةداهش ى*ع لوصحلاو رامثتسالاو طيطختلا ةرازو ىدل ليجستلا دروتسملا ى*ع بجي  .1

 تالاكولا نم Ç¢عملا بوتكملا حيرصتلا / صيخc§لا / ةداهشلا ى*ع لوصحلا ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا يدروتسم ى*ع بجي .2

 .ةينعملا ةيموكحلا

 .ءانيملا ىLإ ةنيفسلا لوصو نم ةعاس 24-8 نم ةc§ف لبق ةيميظنتلا ةطلسلا تايواحلا ةلماح رطخت .3

 ةنيفسلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا

 .كلذب يكرمجلا طيسولا / دروتسملا نحشلا ليكو رطخُي ،عئاضبلا غيرفت ةيلمع ءدب دنع

 ةينو{îكلإلا تانايبلا ة?جاو {|ع ي©رمFGا نايبلا :ةثلاثلا ةلحرملا 

ي 
ُ

 .تنc§نإلا c´ع وأ كرامجلا ةرادإ ىLإ يكرمجلا صيلختلل بولطملا فلملا مدقيو لصفم داGcتسا نايب يكرمجلا طيسولا / دروتسملا دع

 موسرلا عفدو ءانيملا ãå ي©رمFGا صيلختلا :ةع ارلا ةلحرملا 

 تامولعملا ةحص نم كرامجلا فظوم ققحتي ،ةينوc§كلإلا تانايبلا ةهجاو c´ع داGcتسالا نايب طيسولا / دروتسملا لجسي املاح .1

 .اهل يدام صحف ءارجإو تادنتسملا نم ققحتلل ةلصلا تاذ عئاضبلا ھجويو ةرورضلا دنع حيضوتلا بلطيو ،ةمدقملا

 .ةقبطملا ةيكرمجلا بئارضلاو موسرلا عيمج بَسحُت  .2

 عيمج يكرمجلا طيسولا / دروتسملا عفدب ،ٍضرم وحن ى*ع عئاضبلل يداملا صحفلاو تادنتسملا نم ققحتلا نم ءاçyنالا دنع .3

 .ةصتخ∂ا تاطلسلا نم ةمذ ةءارب لصحيو بئارضلاو موسرلا

 لقنلاو õúسجوللا معدلا :ةسماFñا ةلحرملا 

 .ھعدوتسم ىLإ كرامجلا ةقطنم نم اهلقنو عئاضبلل ÅÇسجوللا معدلا Gcفوتل ةمزاللا تابيتc§لا يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ذختي

 ليمعلا / دروتسملا :ةسداسلا ةلحرملا 

 .ةدروتسملا عئاضبلا ليمعلا / دروتسملا ملتسي 
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 ةلماشلا دا{Öتسالا ةيلمع :3 لêشلا

 33ي©رمFGا صيلختلا ةيلمع 7.2

 :هاندأ 4 لكشلا يV مانتيف ىLإ ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع درت

 ي©رمFGا نايبلا ةئبعg لبق :Ü7وألا ةلحرملا

 .كرامجلا لالخ نم عئاضبلا صيلختل ةمزاللا قئاثولا عيمج ى*ع دروتسملا لصحي نأ بجي .1

 داGcتسال ةصتخ∂ا ةيموكحلا تاهجلا نم ةيرورضلا ةقفاوملا تاباطخو حيراصتلاو صيلختلا تاداهش عيمج ى*ع لوصحلا متي  .2

 .دويقل ةعضاخلا عئاضبلا

 ةينو{îكلإلا تانايبلا ة?جاو {|ع ي©رمFGا نايبلا :ةيناثلا ةلحرملا

 دحوملا يLآلا ماظنلاب ةفورعملا )EDI( ةينوc§كلإلا تانايبلا ةهجاو ى*ع تنc§نإلا c´ع يكرمجلا نايبلا يكرمجلا طيسولا / دروتسملا أبعي .1

 .)VNACCS/VCIS( مانتيف يV كرامجلا تامولعمو مانتيفب ئناوملاو نحشلل

 
33  Vietnam Briefing 

 

 ةFGاعملا ةلحرم =

 يرب ءانيم {|ع دا{Öتسالا ةيلمعل å°يضوت لêش

 ي©رمFGا صيلختلا 

  موسرلا عفدو

 لبق ام تاب9ترت

 دا{Öتسالا
 دحأ Ü7إ لوصولا

 مانqيف ئCاوم

 õúسجوللا معدلا 

 لقنلاو

 دروتسملا / ليمعلا 

 ةنيفسلا لوصو 

1 2 3 

4 5 6 

Zoll 
Douane 

$ 
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 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُي ،تامولعملا نم ديزمل 

https://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishNews/ViewDetails.aspx?ID=557&Category=Announcements&language=e

US-n 

 

 قئاثولا ةعجارم :ةثلاثلا ةلحرملا

  لوؤسم ىLإ لمعلا مقر لمحت ÅÇلا ةلماعملا ةميسقو يكرمجلا صيلختلا ةيلمعل ةبولطملا تادنتسملا بلطلا مدقم مدقي  .1

 .صيلختلا مسق

 .ةبولطملا تادنتسملا ميدقت نم كرامجلا فظوم ققحتيس  .2

 .ةمزاللا حيراصتلا وأ تاقفاوملا ى*ع لوصحلا نم كرامجلا فظوم ققحتيس .3

 .بلطلا مدقم نم ةمدقملا تامولعملا ةيحالص نم كرامجلا فظوم ققحتيس .4

ادانتسا  .5
ً

  ةيلمع يV )صحفلاو شيتفتلاو جارفإلا( ةيلاتلا ةوطخلا كرامجلا فظوم ددحُيس ،دحلا كلذ ىLإ مييقتلا ىLإ 

 .يكرمجلا صيلختلا

 

 

$ 

 ةجلاعملا ةلحرم =

 ةيكرمFGا ةيلمعلل å°يضوت لêش

 ي©رمFGا نايبلا ةئبعg لبق 

 كرامFGا تامولعم {|ع ي©رمFGا نايبلا

ãå يفqمان 

 

 قئاثولا ةعجارم

 ي©رمFGا نايبلا رودص 

 

 ةدروتسملا علسلا صحف ةدروتسملا علسلل موسرلا عفد

1 2 3 

4 5 6 

 ماع لêش  ي©رمFGا صيلختلا ةيلمع :4 لêشلا 
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  ةدروتسملا علسلا صحف :ةع ارلا ةلحرملا

ت ،صحفلا وأ شيتفتلل عئاضبلا ةلاحإ كرامجلا فظوم ررق اذإ
ُ

قن
َ

 يتأي وأ ةلصلا تاذ ةصتخ∂ا تاطلسلا ىLإ ةدروتسملا عئاضبلا ل

 ةقلعتملا تابلطتملا عيمج عم ةقفاوتم ةدروتسملا تاجتنملا تناك اذإو .صيلختلا مسق ىLإ دوعيو ةصتخ∂ا تاطلسلا نم ةقفاوملاب ليكولا

 .ةمزاللا تاقفاوملا ةصتخ∂ا تاطلسلا حنمتس ،ةلصلا تاذ ةعانصلا وأ تاجتنملاب

 موسرلا عفد :ةسماFñا ةلحرملا

 .بلطلا مدقم نم ةيكرمجلا موسرلا ليصحت يرجي ،اy–ع جارفإلل ةزهاج ةدروتسملا ةعاضبلا نوكت نأ دعب

 ي©رمFGا نايبلا رادصإ :ةسداسلا ةلحرملا 

 نم عئاضبلا مالتسا بلطلا مدقمل نكمي ،كلذ دعبو .بلطلا مدقمل اxyطعيو ةيكرمجلا تانايبلا كرامجلا فظوم عبطي ،موسرلا عفد دعب 

 .ميلستلا مسق

 34ةلماشلا دا{Öتسالا ةيلمع  ناقلعتملا ةفلêتلاو قرغتسملا تقولا  7.3

اقبط
ً

 :هاندأ 9 لودجلا يV ةيسايقلا علسلا نحشل داGcتسالاب ناطبترملا ةفلكتلاو تقولا دري ،يLودلا كنبلل 

 ةلماشلا دا{Öتسالا ةيلمع  ناقلعتملا ةفلêتلاو قرغتسملا تقولا :9 لودFGا

 دا{Öتسالاب قلعتملا ءارجإلا .م

 تقولا

 قرغتسملا

 )تاعاسلاب(

 ةفلêتلا

 )يدوعس لا+ر(

 670 76 قئاثولا دادعإ 1

 1365 56 شيتفتلا تايلمعو يكرمجلا صيلختلا 2

 2035 132 :يLامجإلا

  

 ةيساسألا دا{Öتسالا قئاثو  8

 ةيساسألا دا{Öتسالا قئاثول صñ–م لودج  8.1

 35ةيمازلإلا قئاثولا 8.1.1

 .مانتيف ىLإ عئاضبلا داGcتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو سمخ كانه 

 

 

 

 

 

 

 
 2018 ماعل لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت  34
 يراجتلا ريدصتلل يكيرمألا ليلدلا  35
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 مانqيف - دا{Öتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :10 لودFGا 

 ةقيثولا م

 يرجي

 لوصحلا

 نم اxyلع

ت
ُ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ىLإ مدق

1 

 نحشلا ةصيلوب

 ةصيلوب / يوجلا

 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 
 داGcتسالا نايب

 يكرمجلا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا كرامجلا

6 
 يV ةلوانملا تالاصيإ

 تاطح∂ا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا

 :ةظوحلم

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

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8  ،تارهوج∂او ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوc§كلإلاو ةليقثلا

 

 ةيفاضإلا قئاثولا 8.1.2

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

 مانqيف - دا{Öتسالل ةيفاضإلا قئاثولا :11 لودFGا 

 ةقيثولا م
 ا[üلع لوص)Fا يرجي

 نم
ت
ُ

 Ü7 1 2 3 4 5 6 7 8 9إ مدق

1 

 / داGcتسالا صيخرت

 لبق صيلختلا

 داGcتسالا

 تاذ ةفلتخم تارازو 

 مانتيف يV ةلص
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 ةيتابنلا ةحصلا ةداهش 2
 يV ةدمتعملا ةطلسلا

 أشنملا دلب
       ü   كرامجلا

 ةيحصلا ةداهشلا 3
 يV ةدمتعملا ةطلسلا

 أشنملا دلب
  ü ü     ü  كرامجلا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا يV ةدمتعملا ةطلسلا  ةقباطملا ةداهش 4
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 أشنملا دلب

 :ةظوحلم 

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

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوج∂او ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوc§كلإلاو ةليقثلا

 قئاثولا 67ع ةماع ةرظن 8.2

 36ن)ûلا ةصيلوب  8.2.1

 :Ç¢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
ً

 عيمج ءافيتسا ى*ع ًءانبو نحشلا ةصيلوب يV دراولا "رمأل" دنبل 

 .رمألا يV اxyلع صوصنملا ققحتلا تايلمع

 يرحب ن)‘ ةصيلوب جذومن :5لêشلا

 37ة+راجتلا ةروتافلا 8.2.2

دقُي اهؤارش مت ÅÇلا عئاضبلاب ةروتاف ي• ةيراجتلا ةروتافلا
ّ

تو ،يc§شملل عئابلا اهم
ُ

ابلاغ Gcتاوفلا كلت مدختس
ً

 Vثيح ةيجراخلا ةراجتلا ي 

كمت
ّ

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

 

 ة+راجت ةروتاف جذومن :6 لêشلا

 
36  Intracen 
37  Lynden 
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 38ةئبعتلا ةمئاق 8.2.3

 بجيو .)تايوتح∂ا فصو ،داعبألا ،يVاصلاو يLامجإلا نزولا( ةنحشلل ةقيقدلا تافصاوملا ددحت ÅÇلا ةئبعتلا ةمئاق دادعإ ردصملا ىLوتي

 ةددح∂ا ةيكرمجلا تابلطتملا بسحب ةئبعتلا ةمئاق تايوتحم نيابتت .ةيراجتلا ةروتافلاو ةئبعتلا ةمئاق نGب قاستا كانه نوكي نأ

  .ةينعملا ةنحشلل

 ةئبعتلا ةمئاق جذومن :7 لêشلا

  39أشJملا ةدا?ش 8.2.4

اقبط 
ً

اقفو ،)CoO( أشنملا ةداهش ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 
ً

دصت ةقيثو ي• ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 
ّ

 مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ ى*ع ق

 ةراجتلا ةرازو نم ةرداص أشنملا ةداهش جذومن دريو .نGعم دلب يV لماكلاب اه©Gهجت وأ اçyجلاعم وأ اهعينصت وأ اهجاتنإ وأ اxyلع لوصحلا

 :هاندأ 8 لكشلا يV ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةعانصلاو

 

 أشJملا ةدا?ش جذومن :8 لêشلا

 ي©رمFGا دا{Öتسالا نايب 8.2.5

يو .دالبلا ىLإ تادراولا لوخدب عقوملا يV ةمئاقلا ةيرحبلا ةرادإلا / كرامجلا / ءانيملا ةطلس راطخإ بجي
ُ

 يأ / دروتسملا نايبا اذه دع

ملا مسا :لثم ليصافت نايبلا اذه لمشيو .دروتسملا نع ةباين فرصتي يكرمج طيسو
ُ

دص
ّ
 مساو ھعضوو ھناونعو دروتسملا مساو ھناونعو رِ

 .اçyميقو عئاضبلا فصوو ةنيفسلا مساو ھناونعو نايبلا مدقم

 
38  KK Freight 
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 39
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 دا{Öتسالا لبق صيلختلا / دا{Öتسالا صيخرت 8.2.6

 مزال ھنأ امك .ةروظح∂ا داوملا داGcتسال ةصتخ∂ا تاطلسلا نم ھيلع لوصحلا بجيو ةنيعم تاجتنمل داGcتسا حيرصت ى*ع لوصحلا مزلي

 .يكرمجلا صيلختلا ضارغأل

 ةيتابنلا ة)òلا ةدا?ش 8.2.7

ت ةيمسر ةقيثو نع ةرابع ةيتابنلا ةحصلا ةداهش 
ُ

ملا دلبلا يV تاتابنلا ةيامح ةئيه اهرِدص
ُ

دص
ّ
 .دروتسملا دلبلا يV تاتابنلا ةيامح ةئيهل رِ

 تافآ نم ةيلاخ اy—أو ةبسانم تاءارجإ قفو اهصحف مت دق ةداهشلا اxyطغت ÅÇلا ةيتابنلا تاجتنملا وأ تاتابنلا نأ ى*ع دكؤت ةداهشلا هذهو

ايلمع ةيلاخو يfiصلا رجحلا
ً

 .دروتسملا دلبلا يV ةمئاقلا ةيتابنلا ةحصلا حئاول عم ةقفاوتم c´تعت اy—أو ىرخألا ةراضلا تافآلا نم 

اجذومن هاندأ 9 لكشلا حضوي
ً

 :ةيتابنلا ةحصلا ةداهشل 

 

 ةيتابنلا ة)òلا ةدا?ش جذومن :9 لêشلا

 40ةي)òلا ةدا?شلا 8.2.8

 اxyلع لصحيو .ةمئاد ةفصب ةباقرلل ةيلودلا ةراجتلا عوضخو ،ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامح يV ةيحصلا ةداهشلا نم ضرغلا لثمتي

 خلإ ... تارميلوبلاو تايواميكلاو ةمعطألا لثم تاجتنمل جتنملا دلبلا يV ةصتخ∂ا تاطلسلا نم ردصملا

   

 ةي)òلا ةدا?شلا جذومن :10 لêشلا

 41ةقباطملا ةدا?ش 8.2.9

 دلبلل ةيلودلا وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا Gcياعملاو ةلصلا تاذ ةينفلا حئاوللا عم قفاوتت ةردصملا علسلا نأ )CoC( ةقباطملا ةداهش حضوت 

  حضوي .دروتسملا

 
40  Global Negotiator 
41 Intertek  
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اجذومن هاندأ 11 لكشلا
ً

 :ةقباطملا ةداهشل 

 

 ةقباطملا ةدا?ش جذومن :11 لêشلا

 دا{Öتسالا ةيلمع  ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا مôأ 9

 42تاجتنملا عاونأ عيمFG دا{Öتسالا ةيلمع  ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا مôأ 9.1

 تاهجلا هذهل صيخلت دريو .جتنملا عون نع رظنلا ضغب ،مانتيف يV داGcتسالا ةيلمعب ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا وأ تاهجلا نم ددع كانه 

 .12 لودجلا يV ةينوc§كلإلا اهعقاومو داGcتسالا ةيلمع يV اøy علطضت ÅÇلا راودألا بناج ىLإ تائيهلا وأ

 دا{Öتسالا ةيلمع  ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا مôأ :12 لودFGا 

 ينوc§كلإلا عقوملا ھب علطضت يذلا رودلا ةيموكحلا تاهجلا مهأ

 ةماعلا ةرادإلا( ةيلاملا ةرازو

 )كرامجلل

 ةرازو نم رداصلا صيخc§لا صحف نع ةلوؤسم •

 .ةراجتلاو ةعانصلا

 تقؤم لكشب ةدروتسملا عئاضبلا ى*ع فرشُت •

 كرامجلا تاءارجإ ذفنُت •

 مانتيف c´ع لقنلل عئاضبلا ى*ع فرشُت  •

http://www.mof.gov.vn/webc

rtal/mof/r/m/trangchenter/po

u?_afrLoop=2417966261678

0489#!%40%40%3F_afrLoop

%3D24179662616780489%

26centerWidth%3D100%26le

ftWidth%3D0%26rightWidth

%3D0%26showFooter%3Dfal

se%26showHeader%3Dfalse

-%26_adf.ctrl

state%3Db5vtxar0e_9 

 ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو

 ريدصتلا / داGcتسالا صيخارت ميدقت نع ةلوؤسم •

 . ةيكيتاموتوألا Gcغو ةيكيتاموتوألا

 ريوطتلاو ةراجتلا ةسايس ميدقت نع ةلوؤسم •

 ى*ع ةيراجتلا مانتيف حلاصمل جيوc§لا نع ةلوؤسم •

 ءاوس دح ى*ع يملاعلاو ي*ح∂ا نيديعصلا

http://www.moit.gov.vn/ 

 
42export Admin Dept.-Import  
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  كرامجلل ةماعلا ةرادإلا

 اهلوخد ةباوبو مانتيف يV ةرباعلا عئاضبلا ى*ع فرشُت •

 ةمئاقلا تاميظنتلا بسح اهراسمو اهجورخو

 لايتحالا تالاح فشك نع ةلوؤسم  •

 كرامجلاب ةقلعتملا تايلمعلا عيمج يV مكحتت •

فنُت •
ّ
 ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميف ةصاخ تاءارجإ ذِ

 ةيعانصلا تارجفتملاو نداعملاو ةماسلا

https://www.customs.gov.vn/

US-Home.aspx?language=en 

 مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو
 فحتلاو ةدروتسملا ةيرثألا عطقلا ةيامح نع ةلوؤسم •

اكلم تسيل ÅÇلا
ً

 مانتيف ةلودل 

http://english.mic.gov.vn/Pag

es/home.aspx 

 

 43تاجتنملا نم ةنيعم عاونأل دا{Öتسالا ةيلمع  ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا مôأ 9.2

  .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون ى*ع ًءانب كلذو مانتيف يV داGcتسالا ةيلمعب ةينعملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تاهجلا نم ددع كانه

 يذلا رودلاو اøy ةينعملا تاجتنملا / تاعانصلا عاونأ لثم تامولعم بناج ىLإ تائيهلا وأ تاهجلا مهأب ةمئاق هاندأ 13 لودجلا يV درتو

 .ةينوc§كلإلا اهعقاومو داGcتسالا ةيلمع يV ھب موقت

 ةددحم تاعانصل دا{Öتسالاب ةينعملا ةيموك)Fا تالا©ولا :13 لودFGا

 يCو{îكلإلا عقوملا رودلا/ةفيظولا ةعانصلا/جتنملا ةيموك)Fا ة?FGا

 ةيمنتلاو ةعارزلا ةرازو

 ةيفيرلا

 تاجتنمو موحللاو بوبحلا 

 ةيئاملا تاجتنملاو موحللا

 تاليصبلاو تاورضخلاو

 تاجتنمو ضيبلاو ھكاوفلاو

 جزاطلا بيلحلاو ضيبلا

 ةلدعملا ةيذغألاو لسعلاو

 ةيعارزلا ةيذغألاو حالمألاو

 ةعجارم نع ةلوؤسم ةينوناق ةطلس  •

 رادصإو ريدصتلا تاداهش عيمج

 ةحصلاب ةقلعتملا داGcتسالا صيخارت

 اy—أ امك .مانتيف يV ةيتابنلا ةحصلاو

 رطاخ∂ مييقت ءارجإ نع ةلوؤسم

 .ةدِّروملا لودلا

https://www.mard.gov.vn/en/

Pages/default.aspx 

 ةيئاذغلا تاجتنملا  مانتيف يV ةيذغألا ةرادإ

 Gcياعم نوناق قيبطت نع ةلوؤسم  •

 رطاخ∂ا مييقت ءارجإو ةيذغألا

 عيمج ى*ع قيدصتلاو شيتفتلاو

 .ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا

http://www.vfa.gov.vn/ 

 ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو

 عنصملا ن´للاو تابورشملا

 تاجتنملاو ةيتابنلا تويزلاو

 جاتنإل نداعمك ةمدختسملا

 نم اهGcغو اشنلاو قيحاسملا

 ةيئاذغلا داوملا

 ةنمآلا ةراجتلا نع ةلوؤسم  •

 فلتخم راطإ يV ةروكذملا تاجتنملل

  .ةضورفملا Gcياعملا

http://www.moit.gov.vn/ 

 ةحصلا ةرازو

 ةأبعملا ةيذغألا مظعم 

اقبسم
ً

 ةعنصملاو 

 تارضحتسملاو

 تاجتنمل حيراصت رادصإ نع ةلوؤسم  •

 .مانتيف يV ةعنصملا ةيذغألاو ةيودألا

 ةيحصلا تاليجستلا صيخرت •

-http://moh.gov.vn/sites/en

us/pages/home.aspx 

 
43  Chemlinked 
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 تارضحتسمو ةينالديصلا

 ليمجتلا

 ةينالديصلا تاجتنملا تاليجستو

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو

 تاجتنملا ريدصتو داGcتسا صيخرت •

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا

 

 44ا[\قفاوم 67ع لوص)Fا تاءارج◊و {Öياعملاب ةينعملا تا?FGا مôأ 10

 ةعانصلا بسحب {Öياعملاب ةينعملا تا?FGا  10.1

ت
ُ

نص
ّ
 ÅÇلا ةيسيئرلا ةعستلا تاعانصلا راطإ يV نويدوعسلا نوردصملا اهردصُي ÅÇلا عئاضبلا ةيلاتلا تاهجلا نم bcكأ وأ ةدحاو ةهج فِ

 :ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه اŸyددح

 مانتيف يV ةيذغألا ةرادإ  .1

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةعارزلا ةرازو .2

 ةحصلا ةرازو  .3

4. TCVN-ياعملا ةرئادGc ةدوجلاو سيياقملاو 

 .دامتعالا ى*ع لوصحلل اهعم لصاوتلا مزاللا Gcياعملا تالاكو ةفوفصملا حضوت 

 ةديدع تاعانص Ö} ãåياعملاب ةينعملا تا?FGا :14 لودFGا

 يCو{îكلإلا ا?عقوم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةلا©ولا م

  /ü       http://www.vfa.gov.vn   مانتيف يV ةيذغألا ةرادإ 1

2 
 ةيمنتلاو ةعارزلا ةرازو

 ةيفيرلا
  ü  ü     

https://www.mard.gov.vn/en/Pages

/default.aspx 

  ü        ةحصلا ةرازو 3
-http://moh.gov.vn/sites/en

us/pages/home.aspx 

4 TCVN ü ü ü ü ü ü ü ü ü http://tcvn.gov.vn/?lang=en 

 :ةظحالم

  ،ةرمعملا ةيكالçyسالا علسلا -5 .فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا -3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8  ،تارهوج∂او ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوc§كلإلاو ةليقثلا تادعملا -6

 مانqيف ãå ةيذغألا ةرادإ 10.2

 ةرازو فارشإ تحت ةهجلا هذه لمعتو .اçyمالس تاءارجإو ةيذغألا Gcياعم ذافنإب ةقلعتملا ةطشنألا عيمج نع ةلوؤسم ةيذغألا ةرادإ

 .مانتيف يV ةيلح∂ا قوسلا ىLإ ةيئاذغلا تاجتنملا لوخد حيراصتو ةيئاذغلا تارداصلاو تادراولا عيمج نع ةلوؤسم ي•و ،ةماعلا ةحصلا

 
44 US Country Commercial Guide  
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  45مانqيف ãå ا?ل ي©رمFGا صيلختلاو ةيئاذغلا تاجتنملا دا{Öتسا تاءارجإ  10.2.1

 :Ü7وألا ةلحرملا 

 .ةيذغألل يكرمجلا صيلختلا ةيلمعل ةبولطملا تادنتسملا عيمج ى*ع دروتسملا لصحي

 :ةيناثلا ةلحرملا 

 .يكرمجلا نايبلا جذومن دروتسملا لمكتسي -1 

دقُي -2
ّ
 .ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا ةيلمعل ةمزاللا تاداهشلاو قئاثولا دروتسملا مِ

 .ةحصلا ةرازو تابلطتمل ةلثتمم نوكت نأ بجي ةمدقملا ةيحصلا ةداهشلا -3 

فاوُي وأ قئاثولا عيمج ردصت نأ بجي :ةظحالم 
َ

 تامييقت نع تامولعملا نم ديزمل .أشنملا دلب يV ةصتخ∂ا تاطلسلا بناج نم اxyلع ق

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،لالح تاداهشو ةحصلا

certification-certification/halal-http://www.tmfb.net/halal 

 

 

 

 
45  USDA FAIRS Report 

 ةFGاعملا ةلحرم =

 ي©رمFGا نايبلا ميدقت

 تادنqسملاو
 تادا?شلا ميدقت متي

 ع¡اضبلاو

 

 ةيئاذغلا داوملا شqفم موقي

 تادنqسملا مييقتب

 

 كرامFGا لوؤسم موقي 

 تادنqسملا مييقتب

 ةيئاذغلا تاجتنملا مييقت متي 

 

 ي©رمFGا صيلختلا ءارجإ متي

 ع¡اضبلل

 

 ةيئاذغلا داوملا دا{Öتسا ةيلمعل å°يضوت لêش

1 2 3 

4 5 6 
ü 

 ةيئاذغلا تاجتنملا تاجتنملل ي©رمFGا صيلختلا ةيلمع :12 لêشلا 
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 :ةثلاثلا ةلحرملا

اقفو صحفلا عون ةصتخ∂ا تاطلسلا ددحت -1 
ً

 .رطاخ∂ا ى*ع مئاقلا جهنلل 

ت -2 
ُ

نَص
َ

 تائف ى*ع ًءانب ناسنإلا ةحص ى*ع ةضفخنم وأ ةطسوتم وأ ةيلاع ةلمتحم رطاخم تاذ اy—أ ى*ع ةدروتسملا ةيئاذغلا داوملا ف

ت .رطاخ∂ا
ُ

 عونو رجاتلا خيرات لماوعلا هذه نGب نمو ،ةيئاذغلا تادراولا ى*ع رطاخ∂ا ى*ع ةمئاقلا ةبقارملا ءارجإ دنع لماوع ةدع ىÏار

 .دالبلا ىLإ اهداGcتسا متي ÅÇلا ةيئاذغلا تاجتنملا

 .اy–م ققحتلاو ةمدقملا تادنتسملاو تاداهشلاو بلطلا جذومن ةعجارمب تاطلسلا موقتس -3

 :ةع ارلا ةلحرملا 

 نم ديزم ءارجإل ةدروتسملا تاجتنملا نم تانيع عمجب تاطلسلا موقت دق .Ç≥⁄حو يندب صحف ءارجإو عئاضبلا صحفب تاطلسلا موقتس 

 .يندبلا صحفلا جئاتن عمج متيس .يc´تخ∂ا ليلحتلا

 :ةسماFñا ةلحرملا

 .يc´تخ∂ا ليلحتلا جئاتن عمج متيس .دمتعم c´تخم يV اهل ةيc´تخم ليلاحت ءارجإل ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا نم ةنيع لاسرإ متيس 

 :ةسداسلا ةلحرملا 

 ةيئاذغلا داوملا شتفم قداصي ،ةينطولا Gcياعملاو طورشلل ةقباطم ةيئاذغلا تاجتنملا نأ جئاتنلا تتبثأ اذإ .ةقثوملا جئاتنلا ليلحت متي 

 .ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا تاءارجإ كرامجلا ÌÇنتو ھعقويو بلطلا جذومن ى*ع

  ةeولطملا فيلاêتلاو قرغتسملا تقولا  10.2.2

 .فيلاكتلاو قرغتسملا تقولا لوح ةقيقد تامولعم ى*ع لوصحلل ةيذغألا ةرادإو ةعارزلا ةرادإب لاصتالا نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُي

 

 TCVN(46( ةدوFGاو س9ياقملاو {Öياعملا ةرئاد 10.3

 ةنجلل ةيسيئرلا ةمهملا لثمتتو .داصتقالا ةرازول ةعباتلا Ç≥±ايقلا ديحوتلل ةينطولا ةئيهلا ي• - Gcياعملا ةنجل - ةيمانتيفلا Gcياعملا ةنجل

 ÅÇلا تامدخلاو تاجتنملا ةدوج عفرو ةينطولا تاكرشلل ةيسفانتلا ةردقلا نGسحت يV مهست ÅÇلا Gcياعملا ديحوت ةطشنأ عضو يGc Vياعملا

  .ةيداصتقالا تاعاطقلا عيمج ةنجللا لمع قاطن لمشي امك ،ةيلودلاو ةينطولا قاوسألا يV تاكرشلا هذه اهمدقت

 :ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ةرئاد اøy موقت ÅÇلا ةطشنألا

 ةروكذملا تادنتسملا قيبطتل ةلص تاذ تاxyجوتو عيراشمو جماربو ةيسيئر ططخو تايجيتاc§ساو تاسايسو ةيعيرشت قئاثو دادعإ •

 اهميقرتو اه©Gمرتو عئاضبلا ى*ع تاقصلملا عضوو عئاضبلاو تاجتنملا ةدوجو ةيجاتنإلاو سيياقملاو ةينفلا حئاوللاو Gcياعملا ى*ع هالعأ

 ؛ةدوجلل ةينطولا ةزئاجلاو

 ؛مانتيف يGc Vياعملا قيبطت زيزعت ؛ةيلودلا Gcياعملا دادعإ يV ةكراشملا ؛ةينطولا Gcياعملا ةدوسم مييقتو دادعإ •

اقفو اهذيفنت ى*ع فارشإلاو ايجولونكتلاو مولعلا ةرازو اهددحت ÅÇلا صاصتخالا تاقاطن نمض ةينطولا ةينفلا حئاوللا دادعإ •
ً

 

 ؛ىرخألا تارازولا صاصتخا تاقاطن نمض ةينطولا ةينفلا حئاوللا عضو يV ةكراشملا ؛كلذل

 ؛سايقلا Gcياعمو سايقلا تادعم رابتخاو ةرياعملاو ققحتلا ةيلمعب قلعتي اميف ةيموكحلا ةيرادإلا تاءارجإلا ذيفنت •

 ىدل سايقلا Gcياعم ماظن عضو ى*ع فارشإلا ؛اهمادختساو اهظفحو ةنيعملا سايقلا تادحول ةينطولا سايقلا Gcياعم عضو •

 .تايلح∂او عورفلاو تارازولا

 
 ايجولونكتلاو مولعلا ةرازو  46
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 ءارجإل ىرخألا تاطلسلا عم قيسنتلاو ايجولونكتلاو مولعلا ةرازو صاصتخا تاقاطن نمض عئاضبلاو تاجتنملا ةدوج صحف •

 ؛ىرخألا تارازولا صاصتخا تاقاطن نمض عئاضبلاو تاجتنملا ةدوج صحفو صحفلا

 .ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ديحوت تاعيرشتب قلعتي اميف صاصتخالا تافلاخم عم لماعتلاو صحفلاو شيتفتلا تايلمع قيسنت •

 .ةدوجلل ةينطولا ةزئاجلا جمانc´ب ةقلعتملا ةطشنألا ميظنت •

 .ةينفلا حئاوللاو Gcياعملل ةقباطملا تارارقإ ةرادإل ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ؛دامتعالاو ةقباطملا مييقت ةطشنأ ةرادإ •

 تالاج∂ا يV يLودلا نواعتلا ةطشنأو ةيرواشتلا تايقتلملاو تامولعملا رشنو ةيبيردتلا تارودلاو ةيملعلا ثوحبلا ذيفنت ميظنتو ةرادإ •

 .ةلصلا تاذ

 .ةراجتلا مامأ ةينقتلا زجاوحلا اياضق نأشب مالعتسالاو راطخإلا زكارمل ةينطولا ةكبشلا ليغشت ةيلمع ميظنتو ةرادإ •

 ة)òلا ةرازو 10.4

 لبق ةطلسلا ةئيهلا ىدل مانتيف يV ةيئاودلا تاجتنملا عيمج ليجست بجي .مانتيف يV ءاودلل ةيميظنتلا ةئيهلا ي• مانتيف يV ءاودلا ةرادإ 

 :ةيميظنتلا ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُي .قوسلا يV اهحرط
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 47ةينالديصلا تاجتنملا ليghG تاءارجإ 10.4.1

 :مانتيف يV ةيئاودلا تاجتنملا ليجست ةيلمع حيضوت ي*ي اميف 

 نÖيدوعسلا ن+ردصملا بناج نم ليكو نÖيعÜ7: gوألا ةلحرملا

 .ةلصلا تاذ موسرلا عفدو مانتيف يV ي*يثمت بتكم نGيعت لالخ نم داGcتسا ةداهش ى*ع لوصحلل بلطب نويدوعسلا نوردصملا مدقتي 

 .ةحصلا ةرازو فارشإ تحت ءاودلا ةرادإ هردصت قيوست حيرصت ى*ع لوصحلا طيسولا ى*ع نGعتي

 ا?ميدقتو قئاثولا دادعإ :ةيناثلا ةلحرملا 

 .ةصتخ∂ا تائيهلا اÓyلطت ÅÇلا ةبولطملا قئاثولا عيمج مضي لماش فلم دادعإ يدوعسلا ردصملا ى*ع بجي  .1

 :يLاتلا طبارلا c´ع ةبولطملا قئاثولاو بلطلا ةرامتسا ى*ع روثعلا نكمي :ةظحالم 
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 ةيئاودلا تاجتنملا داGcتسا طورش ءافيتسا ةداهشو )ةديجلا نيزختلا ةسرامم( ةداهش فلملا نمضتي نأ بجي  .2

 ةيلديصلا تارضحتسملا ليجستل نايسآ ةطبارل كc§شملا Ç¢قتلا فلملا تابلطتم عم فلملا قفاوتي نأ بجي ،كلذ ى*ع ةوالع .3

 :ي*ي ام فلملا نمضتي نأ بجي .يرشبلا مادختسالل

a.  جتنملا تامولعمو ةيرادإلا تانايبلا فلم 

b. ةدوجلا فلم 

c. يريرسلا لبق ام فلملا 

d. يريرسلا فلملا 

  ةينفلا ةعجارملا :ةثلاثلا ةلحرملا 

 :ةيلاتلا لحارملا يV تاجتنملا عم فلملا مييقتب ةصتخ∂ا تاطلسلا موقت
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a. قاقعلاو ةيودألا ةرادإل عباتلا ةيودألا مييقت سلجم يرجُيس :ھمييقتو بلطلا فلم ةحص نم ققحتلاGc Vامييقت مانتيف ي
ً

 فلمل 

 هذه قرغتست دقو .ةينالديصلا تاجتنملاب ةقلعتملا تالاج∂ا فلتخم نم نGصصختملا نم ديدعلا سلج∂ا اذه مضيو .بلطلا

ارهش 12 ىLإ لصت ةc§ف ةيلمعلا
ً

 .در يأ رادصإ لبق 

b.  يلمع ءارجإ دعب :بلطلا فلم ةلمكتو ليدعتب ةبلاطملاÅÇ اباطخ سلج∂ا ردصُي ،مييقتلاو ققحتلا
ً

ايمسر 
ً

 بلطلا مدقم ىLإ 

قفو سلج∂ا اهGcثي ÅÇلا لئاسملا حضوت ةيفاضإ تادنتسم ميدقت بلطلا مدقم نم ھيف بلطي
ً

 مدقي نأ درجمبو .ھتابلطتمل ا

ارارق سلج∂ا ردصي فوس ،ةيليمكتلا تادنتسملا هذه بلطلا مدقم
ً

 ةc§ف لالخ رخآ للخ باطخ يأ وأ ضفرلا وأ ةقفاوملاب 

 .رهشأ 6و 3 نGب ام حواc§ت

 نويدوعسلا نوردصملا نوكي نأ بجي كلذلو ،ةيفاضإ تادنتسم Gcقاقعلاو ةيودألا ةرادإ بلطت ،تالاحلا مظعم يV :ةظحالم

 .Gcقاقعلاو ةيودألا ةرادإ نم ةبولطملا تادنتسملا تابلطتم عيمج ةيبلتل نيدعتسم

 

 

 
 ليqhGلا مقر رادصإ :ةع ارلا ةلحرملا 

 ةيودألا داGcتسا ءدب نم ھنكمتس ÅÇلاو ،دروتسملل قيوست حيرصت ةداهش Gcقاقعلاو ةيودألا ةرادإ حنمتس ،ةيضرم تاجتنملا تc´تعا اذإ 

 .ةيلح∂ا قوسلا يV اهعيزوتو مانتيف ىLإ

 

 

 ي¡اود ح+رصت 67ع لوص)Fا ةيلمع حيضوت

 قئاثولل ةينفلا ةعجارملا ا?ميدقتو قئاثولا دادعإ ق+وسqلا لبق ام ح+رصت

 ةFGاعملا ةلحرم =

 ح+رصتلا رادصإ

1 2 3 

4 

 مانqيف ãå ةينالديصلا تاجتنملا ليghG تاءارجإ :13 لêشلا
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 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ى√رُي ،تامولعملا نم ديزمل 

-618-https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9 

Page=true&comp=pluk&bhcp=10665?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&first 

 48ةeولطملا ةيساسألا تادنqسملا 10.4.2

 ةديجلا ةيعينصتلا تاسرامملا ةداهشو أشنملا دلب نم ةرداص عيب ةيرح ةداهش :لمشت ةيودألا بلط ةمزح عم ةبولطملا تادنتسملا

 كلذ يV امب فيلغتلا تامولعمو ةيئاy–لا تاجتنملا نم تانيعو ةدوجلا تافصاومو عينصتلا ةيلمعل ي*يصفت فصوو تاجتنملا تامولعمو

 تادنتسملا لوح تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُيو .كلذ ىLإ امو ةيمانتيفلا ةغللا ةرشن جاردإ

 .بلطلا عون بسح مانتيف يV ةينالديصلا تاجتنملا قيوست حيرصت ى*ع لوصحلل ةبولطملا

https://tilleke.com/sites/default/files/2014_VN_Pharma%20Update.pdf  )pg. 4( 

 ةeولطملا فيلاêتلاو قرغتسملا تقولا 10.4.3

ارهش 18 ىLإ 12 نم ةيودألا تاجتنم ليجست قرغتسي ام ةداع 
ً

 Vيدوعسلا نيردصملا نم ى√رُيو ،مانتيف يGةيودألا ةرادإ عم لصاوتلا ن 

 .فيلاكتلاو قرغتسملا تقولا نع ةقيقد تامولعم ى*ع لوصحلل ةحصلا ةرازو يGc Vقاقعلاو

 

 مانqيف – ةيف+رعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعتلا تابلطتم 11

 ةيئاذغلا داوملا عاطق 11.1

 عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا 11.1.1

ت
ُ

دح
ّ
 اxyلع بوتكم ةقصال ةقاطب مادختسا نيدروتسملل نكميو .ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ةرئاد دِ

 :ةيميظنتلا ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمملا نمو .ةيلاتلا تامولعملا
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 49ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.1.2

   :ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ 15 لودجلا يV درت

 

 

 

 

 

 
48 Pacific Bridge Medical 
49  US Country Commercial Guide  
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 مانqيف ãå ةيئاذغلا تاجتنملل ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :15 لودFGا

 ةeولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 جتنملا مسا 1

 ةيمانتيفلا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 جتنملا فصو 2

 )تانوكملا كلذ يV امب( ةيداملا صئاصخلا 3

 يVاصلا مجحلا / نزولا 4

 اy–م لك يLامجإ ةبسنو تافاضإلاو تانوكملا ةمئاق 5

 ھفتاه مقرو ھناونعو قيوستلا لوؤسم / عزوملا مسا 6

 )دجو نإ( ةيحالصلا ءاçyنا خيرات 7

 ةمالسلاو ةحصلا تاريذحت 8

 نيزختلا تاداشرإ ،مادختسالا تاداشرإ 9

 

 ة+ودألا عاطق 11.2

 عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا 11.2.1

 .ةحصلا ةرازو فارشإ تحت مانتيف يGc Vقاقعلاو ةيودألا ةرادإ ميظنتل ةيودألا عاطق عضخي

 :ةيميظنتلا ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمملا نم
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 50ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.2

   :ةيئاودلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ 16 لودجلا يV درت

 ةيئاودلا تاجتنملل ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :16 لودFGا

 ةeولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 جتنملا مسا 1

 ةيمانتيفلا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 عئاضبلا يV ةلاعفلا داوملا عيمج ءامسأ 2

 عئاضبلا يV ةلاعفلا داوملا عيمج ةبسن وأ ةيمك 3

 لماكلاب ھناونعو دروتسملا مسا 4

 ةعرجلا / مادختسالا تاداشرإ 5

 عئاضبلا ةيمك 6

 )تدجو نإ( تاريذحتلاو ةيبناجلا راثآلا 7

 عينصتلا خيراتو ةيحالصلا ءاçyنا خيراتو ةليغشتلا مقر 8

 نيزختلا فورظ 9

 ليجستلا مقر 10

 
50Asean   
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 هاوتحمو غاوسلا مسا 11

 )ءاضتقالا بسح( طقف ةيبط ةفصوب الإ فرصُي ال 12

 ةدوجلا تافصاوم 13

 ليمجتلا تارضحتسم عاطق  11.3

 عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا  11.3.1

 فارشإ تحت مانتيف يGc Vقاقعلاو ةيودألا ةرادإ ميظنتل ليمجتلا تارضحتسم تاجتنم ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو ةيلمع عضخت 

 .ةدوجلاو سيياقملاو Gcياعملا ةرئادو ةحصلا ةرازو

 51ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.3.2

 :ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ 17 لودجلا  يV درت

 ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :17 لودFGا 

 ةeولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 جتنملا مسا 1

 ةيمانتيفلا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 عئاضبلا يV ةلاعفلا داوملا عيمج ءامسأ 2

 عئاضبلا يV تانوكملا عيمج ةبسن وأ ةيمك 3

 لماكلاب ھناونعو دروتسملا مسا 4

 مادختسالا تاداشرإ 5

 ةعفدلا مقرو تانايبو غينصتلا ةهج مسا 6

 )تدجو نإ( تاريذحتلاو ةيبناجلا راثآلا 7

 ةيحالصلا ءاçyنإ خيراتو جاتنإلا خيرات 8
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 عجارملا  12

 طباورلا م 

1 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/Vietnam 
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5 
https://www.ey.com/publication/vwluassets/doing_business_in_vietnam/%24file/doing_business_in_vietnam_1600031

9.pdf 

6 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/vietnam#DB_ec 

7 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s287_e.pdf 

8 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm 

9 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/Vietnam#DB_ec 

10 https://emerhub.com/vietnam/calculate-import-tax-duty-vietnam/ 

11 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s287_e.pdf 

12 https://ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Vietnam%20Final.pdf 

13 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s287_e.pdf 

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

15 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s287_e.pdf 

16 https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Standards-for-Trade 

17 https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Labeling-Marking-Requirements 

18 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s287_e.pdf 

19 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s287_e.pdf 

20 http://www.trav.gov.vn/Default.aspx?lg=2 

21 https://www.searates.com/ 

22 https://vietnamairport.vn/en/ 

23 https://www.unescap.org/sites/default/files/6.12.Viet%20Nam.pdf 

24 
https://www.unescap.org/sites/default/files/Viet%20Nam_Presentation%20WGDP%282%29_14-

15%20November%202017.pdf 

25 https://www.linescape.com/ 

26 http://www.worldfreightrates.com/ 

27 https://www.freightos.com/ 

28 https://www.vir.com.vn/prospects-of-coastal-economic-zones-59098.html 

29 https://theaseanpost.com/article/special-economic-zones-spur-vietnams-growth-1 

30 http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12022869_04.pdf 

31 
https://ie.enterprisesg.gov.sg/-/media/ie-singapore/files/events/iadvisory-series/vietnam-

2014/620import20regulations20in20vietnam.pdf?la=en 

32 https://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-import-export-regulations.html/ 

33 https://www.vietnam-briefing.com/news/customs-procedures-in-vietnam.html/ 
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34 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/vietnam#DB_tab 
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36 http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/ 

37 http://www.lynden.com/lint/PDF/Shipping_Forms/Commercial-Invoice.pdf * 
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39 http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-origin-/ 

40 http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/certificate-health/ 
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42 https://supportoffice.jp/outreach/2011/asian_ec/5-2-4_Viet%20Nam.pdf 

43 https://food.chemlinked.com/foodpedia/food-regulation-vietnam 

44 https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Standards-for-Trade 

45 https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-fairs-country-report-1 

46 https://www.most.gov.vn/en/Pages/home.aspx 

47 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f636695447836042943 

48 https://www.pacificbridgemedical.com/regulatory-services/pharmaceutical/product-registration/others/ 

49 https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Labeling-Marking-Requirements 

50 https://www.asean.org/storage/images/archive/20605.pdf 
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