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 لامعألا ةئ9ب 67ع ةماع ةرظن 1

 1لامعألا ةطشCأ ةسرامم ةلو?س 1.1

اقفو كلذو لامعألا طاشن ةسرامم ةلوهسب قلعتي اميف 187 مقر ةبترملا نميلا تلتحا
ً
 ةعومجم نع رداصلا لامعألا طاشن ةسرامم ريرقتل 

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

 لامعألا ةطشCأ ةسرامم ةلو?س فيKصت :1 لودFGا 

 تاعوضوملا .م
 لامعألا ةطشCأ ةسرامم فيKصت

)2018( 

 175 ةكرش ءاشنإ 1

 186 ءاشنإلا حيراصت نم ءاãåنالا 2

 187 ءابرهكلا ليصوت 3

 81 ةيكلملا ليجست 4

 186 نامتئالا ى*ع لوصحلا 5

 132 ةيلقألا يرمثتسم ةيامح 6

 83 بئارضلا عفد 7

 189 دودحلا taع لوادتلا 8

 139 دوقعلا ذافنإ 9

 157 راسعإلا ةلأسم لح 10

 

 2لامعألا ةئ9ب 1.2

 نGيدوعسلا نيردصملا ى*عو .دالبلا ءاجرأ عيمج يT ةي†Gلجنإلا ةغللاب ثدحتلا عيشي ھنأ Gaغ ،ةيبرعلا ةغللا يú نميلاب لصاوتلل ةيمسرلا ةغللا 

  .لامعألا تاعامتجا يT امå¢تلك وأ نGتغللا نGتاه نم يأ مادختسال Gaضحتلا

 ةهج لالخ نم ةسسؤم يأ عم لماعتلا ءدبب •§£وي ،يLاتلابو .نGيراجتلا ءاكرشلا عم ةفلألاو ةقثلا ءانب ى*ع نميلا يT لامعألا ةفاقث دمتعت

اهجو لعافتلا نوينميلا لضفُيو .ةكßaشم لاصتا
ً
ي ،كلذلو .لامعألا ةشقانم ءانثأ ھجول 

ُ
 تاشقانم ءارجإب نويدوعسلا نوردصملا حصن

 .ينوßaكلإلا ديtaلا وأ فتاهلا taع سيلو دعوملا ددحم �§´سؤم عامتجا لالخ لمعلا

 دعوملا ليبق عامتجالا ليصافت ى*ع ديكأتلا ةداعإ لضفألا نمو ،Gaصق تقوب اهلبق Gaيغتلل ةضرع ةددح≠ا ديعاوملا تاذ تاعامتجالا نوكت 

 لمعلا سبالم وه تاكرشلا تاعامتجا يT عبتملا يزلاو .ديعاوملا يT ةقدلاب اومستي نأ نGلمتح≠ا لمعلا ءاكرشل ةبسنلاب عقوتملا نمو .ددح≠ا

 .ةيمسرلا ةيلح≠ا سبالملا وأ

 
 يLودلا كنبلا نع رداصلا 2019 لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت 1
 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو قئاقح باتك  2
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انس taكألا صخشلا ةيحت تاداعلا نمو ،ماستبالاو ةحفاصملا يú تاعامتجالا ءانثأ ةيحتلل ةيديلقتلا ةقيرطلا 
ً
الوأ 

ً
 نم يداãåلا دعُيو .

ةداع نكلو ،لامعألا رئاود يT ةعئاشلا تاسرامملا
ً
 .تابيتكلاو مالقألا لثم ةGaغص ةيزمر ءايشأ ى*ع ةادهملا رصانعلا رصتقت ام 

 ةغللا ةيئانث لمع تاقاطب مå∞دل نوكي نأ نGيدوعسلا نيردصملا نم عقوتملا نمو .عامتجالا ةيادب دنع ماع لكشب لمعلا تاقاطب لدابت متي

 .تاعامتجالل ةيفلخلا / ةيمامألا نGتهجلا ى*ع )ةيبرعلاو ةي†Gلجنإلا نGتغللاب(

 3لمعلا تاعاس  1.3

 وحنلا ى*ع ةفلتخم لمع ديعاومو خيراوتب ةفلتخ≠ا تاكرشلا لمعت ثيح ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع نميلا يT لمعلا تاعاس فلتخت

تو .2 لودجلا يT نGبملا
ُ

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

 .لمعلا تايرفس ديعاوم ديدحت

 نميلا - لمعلا تاعاس :2 لودFGا

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 م 05:00 – ص 08:00 ءاعaرألا 7`إ ت[سلا نم

احابص 08:00 ةعاسلا نم كونبلا حتفت •
ً
ءاسم 03:00 ةعاسلا •~حو 

ً
 سيمخلا ىLإ تبسلا نم 

احابص 08:00 ةعاسلا نم ةيرادإلا بتاكملا حتفت  •
ً
ءاسم 03:00 ةعاسلا •~حو 

ً
 ءاعبرألا ىLإ تبسلا نم 

 

 4نميلا 7`إ نmيدوعسلا نmنطاوملا لوخد طورش  1.4

 ىLإ لصت ةدمل نميلا ىLإ رفسلل لمع ةGaشأت جارختسا ىLإ نميلا يT نGيراجتلا مå∑اكرش ةرايز نوم†ßعي نمم نويدوعسلا نوردصملا جاتحي ال 

اموي 90
ً

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،نميلل لمعلا تاGaشأت قئاثو تابلطتم صوصخب تامولعملا نم ديزملو .

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

 

 نميلا qr نmيدوعسلا نmنطاوملاب ةينعملا ةيس9ئرلا لاصتالا تا?ج 1.5

 دتمتو .ندع يT اهرقم عقيو نميلا ةيروهمج يT نGيدوعسلا نيردصملل ىLوألا لاصتالا ةطقن يú ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس نوكت 

احابص 8 نم ةرافسلا يT لمعلا تاعاس
ً
ءاسم 03:00 ىLإ 

 امك نميلا ةيروهمج يT نGيدوعسلا نGنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو .ً

 .نGيدوعسلا نيردصملا ھجاوت تالكشم يأ لحل اå¢لإ عوجرلا نكمي

 :يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،اهGaغو لاصتالا تامولعمو ةثعبلا سيئر نع تامولعملا نم ٍديزملو 

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

 :تاراسفتسا ةيأ مå∞دل تناك اذإ هاندأ طبارلا يT دراولا جذومنلا لامكتسا نGيدوعسلا نيردصملل نكمي 

aticMission.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa/sites/Yemen/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplom 

 
 يملاعلا ليلدلا  3
 ةيجراخلا ةرازو  4
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      5ةيلاملا ةئ9بلا  1.6

 .نميلا يT ةلماعلا ةيبنجألاو ةيلح≠ا كونبلا ميظنت ى*ع �Ωميلا يزكرملا كنبلا فرشي

انامأ a`كألاو ةعئاشلا ةقيرطلا لمتشتو 
ً
امدقم يدقنلا عفدلاو دامتعالا تاباطخ ى*ع نميلا يT تاعوفدملل 

ً
 .)ATS( يLآلا ليوحتلا ماظنو 

 :ددصلا اذه يT تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو

http://centralbank.gov.ye/ 

 

 6ةينوناقلا ةئ9بلا 1.7

تو .نميلا يT ةيبرعلا ةغللاب ةيراجتلا تايلمعلا دوقع ةغايص نوكت 
ُ

ظن
َ

 مكاح≠ا مامأ �§´يئر لكشب ةيراجتلا تافالخلا لوانتت �~لا اياضقلا ر

 :ةيلاتلا

 ايلعلا مكاح≠او ةجرد لوأ مكاحم ىوتسم ى*ع ةيراجتلا مكاح≠ا •

 ةيوست قرغتستو .يLودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت بسحب كلذو ،دوقعلا ذافنإ لاجم يT )139( زكرملا نميلا لتحت

اموي 645 •~ح ةينمي ةمكحم يT يراجت عازن
ً
الضف 

ً
 30,000 عا†¬لا ةيوست فلكتي ،لاثملا ليبس ى*عف( ةبلاطملا غلبم نم % 30.0 دبكت نع 

 7.)يدوعس لایر 100,000 ةميقب ةبلاطم غلبم ى*ع لوصحلل يدوعس لایر

 

 أشKملا دعاوق 2

 ةيدوعسلا ةي}رعلا ةكلمملاو نميلا نmب أشKملا دعاوق 2.1

ت 
ُ

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

ايلاح نميلاو
ً
ت ال ال كلذلو ،ةيئانث ةرح ةراجت ةيقافتا يأ 

ُ
 .ةيدوعسلا اهأشنم �~لا علسلل ةيليضفت ةلماعم حنم

الك نإ ثيحو ،ةيئانث ةرح ةراجت ةيقافتا يأ دوجو مدع لاح يTو 
ً
 ةمظنم يT نGتوضع نميلا ةيروهمجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم 

 .نميلا ةيدوعسلا تارداصلا ى*ع ةياعر a`كألا لودلل أشنملا دعاوق نإف ،ةيملاعلا ةراجتلا

 8ةياعر ~{كألا لودلل أشKملا دعاوق  2.1.1

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

Tأ ى*ع تاجتنملا فينصتل أشنملا دعاوق صخلم ي*ي اميفو .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ي∆åام فرط اهأشنم �~لا عئاضبلا نم ا: 

 جتنم يأ taتعُي .نميلا ةيروهمج ىLإ ھب ردصت يذلا لكشلا سفنب ام دلب يT لماكلاب اهجاتنإ وأ اå¢لع لوصحلا متي �~لا علسلا .1

اجتنم"
ً
 ي*ي اميفو .دالبلا لخاد نم ةدراو ھجاتنإ يT ةمدختسملا داوملا عيمج تناكو اå«م ھئوشن لاح يT ام ةلود يT "لماكلاب 

ت �~لا عئاضبلا
ُ

 :ةردصم ةلود يأ نم لماكلاب ةدراو / ةجتنم taتع

 
 �Ωميلا يزكرملا كنبلا  5
 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو قئاقح باتك 6
 2019 ماعل لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت 7
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 8
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 ؛دلبلا هذه يT اهداصح متي �~لا ةيعارزلا تاجتنملا )1

 ؛دلبلا يT اãåيبرت متي �~لاو ةدولوملا تاناويحلا )2

 ؛دلبلا يT ةيحلا تاناويحلا نم اå¢لع لوصحلا متي �~لا تاجتنملا )3

 ؛دلبلا يT يرحبلا وأ يtaلا ديصلا قيرط نع اå¢لع لوصحلا متي �~لا تاجتنملا )4

  ؛دلبلل ةعبات ةنيفس مادختساب تاGaحبلاو راå∆ألاو راحبلا نم ةجرختسملا تاجتنملا )5

 ؛)5( يT اå¢لإ 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 �§ اسأ وأ يرصح لكشب دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا )9

 ؛هالعأ )9 ىLإ )1 نم ةيعرفلا تارقفلا يT اå¢لإ راشملا تاجتنملا )10

 :ةيلاتلا تائفلا تحت جردنت دلبلا يT يرهوج لوحتل تعضخ �~لا عئاضبلا .2

o  ةفاضملا ةميقلا ةدعاق 

o غتلاGa Tةفيرعتلا فينصت ي 

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

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

 .أشنملا

اضيأ نكمي  .4
ً
ايمسر ردصملا لوصح 

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

 .ىtaكلا ندملا يT ةرازولل ةعباتلا بتاكملا وأ

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

 نيردصملا نم ىÃر

 :بيولا حفصتم يT ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نGيدوعسلا

 

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

 0(General%20Form).pdf 

 

 ة+راجتلا دويقلا 3

 نميلا qr ة+راجتلا دويقلا 3.1

 ةيكرمFGا دويقلا 3.1.1

 9علسلا تاعيبم ةب+رض  3.1.1.1

ت
ُ

ايلحم ةدروتسملاو ةجتنملا( تامدخلاو علسلا ى*ع علسلا تاعيبم ةبيرض ضرف
ً

 .% 5 اãåبسن نوكتو ،نميلا ىLإ )

 

 

 

 
9  PKF Intl 



 

 

8 

 

 10قارغإلا ةحفاÅم موسر  3.1.1.2

روتسًت •
َ

تو ،أشنملا دلبب ةيلح≠ا قوسلا يT اهرعس نم لقأ رعسب نميلا ىLإ تاجتنملا ضعب د
ُ

 .قارغإلاب ةسرامملا هذه فرع

اررض قحلت ةقرغملا علسلا نأ ى*ع ليلد ى*ع ةلصلا تاذ ةهجلا روثع لاح يTو •
ً
ايرهوج 

ً
 ىدحإب Gaبك ررض قاحلإب ددå– وأ 

 .قارغإلا ةحفاكم موسر اå¢لع ةرازولا ضرفت نأ نكميف ،نميلا يT ةمئاقلا تاعانصلا

 .ليلدلا اذه نم 4.1.1 مسقلا يT قارغإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي •

 11ةيض+وعتلا موسرلا  3.1.1.3

 .ةيضيوعتلا Gaبادتلاو معدلا ى*ع ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيقافتا ماكحأ نميلا قبطُت •

 :لاثملا ليبس ى*ع( ةيبنجأ ةيموكح ةيلام تادعاسم ةروص يT تاناعإلا قيبطت نم نميلا ىLإ ةدروتسملا عئاضبلا ضعب ديفتست  •

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

اليلد ةيميظنتلا ةطلسلا تدجو اذإو •
ً
ي معدلا اذه حنم نأ ى*ع 

ُ
اررض قحل

ً
اGaبك 

ً
∞ وأ 

ُ
åبك ررض قاحلإب ددGa ةيلح≠ا تاجتنملاب 

 .ةيبلسلا راثآلا هذه ةهجاومل ةيضيوعت موسر ضرف اå«كميف ،ةيسفانتلا علسلا وأ اهل ةلثامملا

 .ليلدلا اذه نم 4.1.2 مسقلا يT ةيضيوعتلا موسرلا نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي  •

 ةيئاقولا ~mبادتلا  3.1.1.4

اررض قحلي يذلا علسلا ضعب داGaتسا لدعم ةدايز نم نGجتنملاو ةيلح≠ا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقولا موسرلا ضَرفُت  •
ً
 نGجتنملاب 

 .ةيسفانتلا علسلا وأ ةلثامملا تاجتنملل نGيلح≠ا

  .ةيئاقولا Gaبادتلا كلت ضرف ةيلوؤسم داصتقالا ةرازو ىLوتتو  •

 .ليلدلا اذه نم 4.1.3 مسقلا يT ةيئاقولا موسرلا نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطالا نكمي •

 ةيكرمFGا ~mغ دويقلا 3.1.2

 12دا~mتسالاب ةصاFäا صيخا~àلاو دويقلاو تاروظ)'ا 3.1.2.1

 .ماظنلاو ةماعلا ةمالسلاو ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا ةيامح ضارغأل ميظنتلا / رظحلل نميلا ىLإ تاجتنملا ضعب داGaتسا عضخي •

 .داGaتسالا تاروظحم نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو

 http://www.customs.gov.ye/law.php?part=4 
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 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم11
 ةينميلا كرامجلا ةحلصم12
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 13ةيف+رعتلا صص)Fا  3.1.2.2

دختسُت  •
َ

 .% 25 نميلا يT ةفيرعتلل •§—قألا دحلاو .ةنيعم تاجتنم نم نGللح≠ا نGجتنملا ةيامح يT ةيفيرعتلا صصحلا م

 14ةينفلا حئاوللاو ~mياعملا  3.1.2.3

 .اهذفنتو اå“قارتو ةينطولا Gaياعملا عضت �~لا ةينميلا ةينوناقلا ةئيهلا ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا دعت •

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

https://www.ysmo.org/index.php 

 :ةيلاتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا تامظنملا يT ةوضع ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا  •

o ياعملا فلاحتGa "Standards Alliance" )https://standardsalliance.ansi.org/Default.aspx( 

o  ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودل سييقتلا ةئيه )https://www.gso.org.sa/en/( 

اقفو ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا نم ةرداصلا Gaياعملا غاصت ام ةداعو  •
ً
ايلود اå¢لع فراعتملا دعاوقلل 

ً
، 

اGaياعم كلذك دمتعت اå∆إف ،ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودل سييقتلا ةئيه يT وضع اãåفصبو
ً
 عم ةمئاوملا فدãåست 

 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يT ءاضعألا ىرخألا نادلبلا يT تابلطتملا

يو ،ةينفلا حئاوللاب كلذك ةيمازلإلا Gaياعملا ىLإ راشيو ؛ةيمازلإ وأ ةيعوط نوكت دق نميلا يGa Tياعملا  •
ُ

 نيردصملا نم ىÃر

 :Gaياعملا ةمئاق نع تامولعملا نم ديزمل بيولا حفصتم يT ھقصلو يLاتلا طبارلا خسن نGيدوعسلا

https://www.ysmo.org/mag.php 

 ةينقتلا زجاوحلا - ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل مالعتسالاو لاصتالا زكرم ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا دت  •

 .دامتعالاو ةينفلا حئاوللاو Gaياعملا نأشب تارارقلا ذاختاو تامولعملا رشنب قلعتي اميف - )TBT( ةراجتلا مامأ

 15ةقباطملا مييقتو دامتعالا تادا?ش رادصإ  3.1.2.4

دح≠ا تابلطتملا نميلا ىLإ ةردصملا عئاضبلا عيمج �‘لت نأ بجي •
ّ

 تاجتنملا ةدوجو ةمالس نامضل كلذو تاجتنملل ةد

 .ةيكالãåسالا

 مييقتو دامتعالا تاداهش رادصإل لاثتمالا يT قيقحتلا نع ةلوؤسم ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا taتعت  •

 .نميلا اå¢لع تقدص �~لا ةيلودلا تادهاعملا عيمجو ةقباطملا

ي ،تامولعملا نم ٍديزمل  •
ُ

 .ليلدلا اذه نم 10 مسقلا ى*ع عالطالا ىÃر
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 ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا 14
 ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا  15
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 16دامتعالا  3.1.2.5

 ةدوجلا Gaياعمل لاثتمالا نع ةلوؤسم ةدحولا هذهو .2010 ماع يT ةماعلا ةرادإلا ىوتسم ى*ع ةينميلا دامتعالا ةدحو تسسأت  •

  ،دامتعالا نع تامولعملا نم ديزمل .ةقباطملا Gaغ تاجتنملا نم ةيلخادلا قاوسألا ةيامحو ةينطولا ةعانصلا معدو ةيلودلا

ي
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÃر

 https://www.ysmo.org/content.php?id=41 

 17ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو  3.1.2.6

 اå¢لع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو اهليجستو ةيلح≠ا قوسلا يT عابت �~لا ةيئاذغلا تاجتنملا رابتخا بجي ،�Ωميلا نوناقلل ًاقفو  •

  .ةيبرعلا ةغللاب

 تاديبملاو ةينالديصلا تاجتنملاو ةيئاذغلا تاجتنملاب قلعتي اميف ةددحم ةيفيرعت تاقصلم عضو تابلطتمل لاثتمالا بجيو •

  .ةيذحألاو ةيرشحلا

ي ،ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ِديزمل •
ُ

 .ليلدلا اذه نم 11 مسقلا ى*ع عالطالا ىÃر

 18ةيتابنلا ة)èلاو ة)èلا تابلطتم 3.1.2.7

 ،ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلاو ،ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا داGaتسا لبق ةيتابنلا ةحصلا/ةحصلا تابلطتم ةيبلت بجي  •

 .نميلا ىLإ ةعنصملا ةيئاذغلا داوملاو

 ةيودألاو ءاذغلا ةيلاعفو ةمالسو ةدوج نع ةلوؤسملا ةديحولا ةيميظنتلا ةلاكولا يú ءاذغلا ةمالسل ةيموقلا ةئيهلا  •

 .نميلا يT ةيبطلا ةزهجألاو ليمجتلا تارضحتسمو

 قلعتي اميف ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل مالعتسالاو لاصتالا زكرم يú ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا  •

 .نميلا يT ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلاب

 ةيراجتلا ةيحيحصتلا Gaبادتلا 4

 نmيدوعسلا ن+ردصملا 67ع اm~ëثأت :نميلا qr ة+راجتلا ةيحي)èتلا ~mبادتلا 4.1

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

اررض
ً
اميسج 

ً
 .فورظلا كلت لثم يT نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع هاندأ ةروكذملا ةيراجتلا ةيحيحصتلا Gaبادتلا ضرف نكميو .ةيلح≠ا ةعانصلاب 

  19قارغإلا ةحفاÅم ~mبادت 4.1.1

اقفو ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو بناج نم تادراولا ضعب ى*ع قارغإلا ةحفاكم Gaبادت ضرفُت  •
ً
 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ماكحأل 

اقفو Gaبادتلا هذه ثيدحت مت دقلو
ً
 .ةثدح≠ا ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ماكحأل 

 
 ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا 16
17 SIDF 
 داتكنوألا 18
 داتكنوألا  19
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 كانه تناك اذإ ام ديدحت لالخ نم نGيلح≠ا نGجتنملا ى*ع ةلداعلا Gaغ تاسرامملا Gaثأت ةروطخ ىدم ةلصلا تاذ ةئيهلا ثحبت  •

 .جتانلا ررضلاو تادراولا ةدايز نGب ةيببس ةقالع

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

_e.htmhttps://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_acc_yemen 

 نميلا qr قارغإلا ةحفاÅم ~mبادت عم لماعتلا  4.1.1.1

 ةكلمملا يT ي÷وسلا هرعسو جتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكتب ةيارد ى*ع اونوكي نأ - ريدصتلا لبق - نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �§£وت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل  •

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

اضيأ بجي •
ً
 نم لقأ رعسب ةرعسم وأ ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ تبثت ةحضاو ةلدأ مå∞دل نوكي نأ نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع 

 .ةلودلا كلت يT جتنملا جاتنإ ةفلكت

 ةلدألا نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا يÿوتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �§£وت  •

 .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو ةحضاولا

 ةيض+وعتلا ~mبادتلا 4.1.2

امعد اهحنم مت �~لا( نميلا يT ةنيعم تادراو ى*ع ةيضيوعتلا Gaبادتلا ضرفُت •
ً
اقبط )أشنملا دلب يT ةينطولا ةموكحلا نم 

ً
 ماكحأل 

 .ةيضيوعتلا Gaبادتلاو قارغإلا ةحفاكم Gaبادت نوناق

 .ةموعدملا تادراولل ةمدقملا ةيلاملا حنملا نم ةجتانلا ةيلح≠ا تاعانصلا ى*ع ةراضلا تاGaثأتلا يT ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو ققحت •

  ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيدروتسملل نكمي ،ةيلمعلا هذه نأشب تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحللو  •

Tنإلا حفصتم يßaتن: 

brief_acc_yemen_e.htmhttps://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/ 

 نميلا qr ةيض+وعتلا ~mبادتلا عم لماعتلا  4.1.2.1

 نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �§£وت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

 .ريدصتلاو جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يT مدقملا معدلا لغتست �§ اßaفا Gaعست بيلاسأ يأ قيبطت مدعب

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

 .نميلا يT تاجتنملا راعسأ ضفخل ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةلدألا نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا يÿوتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �§£وت  •

  .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو ةحضاولا
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 20ةيئاقولا ~mبادتلا 4.1.3

اقفو ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيئاقولا Gaبادتلا ضَرفُت •
ً
 Gaبادتلاو قارغإلا ةحفاكم نأشب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ماكحأل 

 .ةيئاقولا Gaبادتلاو ةيضيوعتلا

اGaبادت نميلا قبطت •
ً
 .ةنيعم تاجتنم تادراو يT ةئجافملا ةدايزلا ھببست يذلا ررضلا نم ةيلح≠ا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقو 

 .نميلا يT ةيئاقولا Gaبادتلا ذيفنت ةرورض ديدحتو تاقيقحتلاب ةينعملا ةئيهلا يú ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو •

 نميلا qr ةيئاقولا ~mبادتلا عم لماعتلا 4.1.3.1

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

 .نميلا يT ةدروتسملا

•  Tف نوكي �~لا تالاحلا ي¢åى*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 يÿوتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه �§£وت  •

 .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو ةحضاولا

 نميلا qr ةيس9ئرلا ئCاوملا 5

21نميلا qr ةيس9ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا 5.1
  

اقفو
ً
 يúو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةبسنلاب ةيجيتاßaسا ةيمهأ امهل اå«م نانثا ،ئناوم 5 نميلا يT دجوي ،سروس ستروب دلروو عقومل 

 ةينميلا يبرعلا رحبلا ئناوم ةسسؤمو ةينميلا ندع جيلخ ئناوم ةسسؤم .ةلصلا تاذ تامولعملا بناج ىLإ هاندأ 3 لودجلا  يT ةروكذم

 ةينميلا ئناوملا ةرادإ نGسحتل ةينفلا ةtaخلاو قيسنتلاو معدلا ميدقت نع ناتلوؤسملا ناتيموكحلا ناتهجلا امه لقنلا ةرازو فارشإ تحت

 :هاندأ 1 لكشلا يT ئناوملا هذهل يTارغجلا عقوملا نايب دري ،كلذ ى*ع ةوالع .ةيملاعلا قوسلا ى*ع اهحاتفناو

 نميلا qr ةيس9ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا نع تامولعم :3 لودFGا 

 يCو~àكلإلا عقوملا اñóلوانم متت îïلا تالوم)Fا ءانيملا

 ندع ءانيم

 ،ةرذلا ،تايواح يT ةدروتسملا تانحشلا

 ةلباقلا داوملا ،محفلا ماخ ،حمقلا ،ةدمسألا

 زاغ ،دوقولا ،ركنلكلا ،ديدحلا ،لاعتشالل

 عئاضب ،ةيئاذغلا داوملا ،لاسملا لوßaبلا

 ىرخأ

 http://www.portofaden.net/ 

 
 داتكنوألا 20
 سروس ستروب دلروو 21
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 الكملا ءانيم 

 ،ةبلص ةبئاس عئاضب ،ةلئاس ةبئاس عئاضب

 تاجتنمو زاغلا ،طفنلا نيزخت ،لوßaبلا زاغ

 ةلص تاذ

 http://www.portofmukalla.com/english/ 

 ةدیدحلا ءانیم

 عئاضب ،تايواح يT ةدروتسملا تانحشلا

 داوملا ،زاغلا ،طفنلا ،ةلئاس ةبئاس

 ىرخأ عئاضب ،ةيئاذغلا

http://www.hodshipyemen.com/ports/hodeidah.htm 

 

 

 نميلا qr ةيس9ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا :1 لÅشلا 

 22نميلا qr ةيس9ئرلا تاراطملا 5.2

 نيردصملل ةبسنلاب ةيجيتاßaسا ةيمهأ تاذ اå«م ةثالث ،داصرألاو يندملا ناGaطلل ةماعلا ةئيهلا اهريدت ةيلود تاراطم 9 نميلا كلتمت

 .يLودلا ندع راطمو يLودلا الكملا راطمو يLودلا ءاعنص راطم يúو ،نGيدوعسلا

 
 داصرألاو يندملا ناGaطلل ةماعلا ةئيهلا  22



 

 

14 

 

 نميلا qr ةيس9ئرلا ن)ôلا تاراطم :2 لÅشلا

 ةيدوعسلاو نميلا نmب ةيس9ئرلا ةي~öلا دود)Fا 5.3

 موقت كلذلو .taلا قيرط نع بلاغلا يT ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نميلا كلذ يT امب ،ةيبرعلا لودلا نGب ةيئانثلا ةراجتلا تايلمع يرجت 

 دحاو �§´يئر يرب ءانيم / يدودح taعم بلاغلا يT دجوي .ءاضعألا ةيبرعلا لودلا نGب ةيراجتلا تاقالعلاب ضوå«لا يT �§´يئر رودب ةيtaلا ئناوملا

 .هاندأ 4 لودجلا يT حضوم وه امك ،ةيدوعسلاو نميلا نGب

 ةيدوعسلاو نميلا نmب ةي~öلا دود)Fا :4 لودFGا

 ةفرشملا ةصتä'ا ةئي?لا  يرب ءانيم

 ةيدوعسلا نم ةموعدملا ةموكحلا يدودحلا ةعيدولا taعم

 

 نميلا qr ةيس9ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 7`إ لوصولا 5.4

 ةيلخادلا لقنلا تاطحم  5.4.1

الاصتا ةلصتم لئاسولا ةددعتم ةيلخادلا لقنلا تاطحم
ً
ارشابم 

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

 ةفاج ئناوم / ةيلخاد لقن تاطحم يأ نمسلا كلتمت الو ،ةيلخاد تاهجو ىLإ ةيرحبلا تانحشلا لقنل ىرخأ ىLإ ةليسو نم عئاضبلا لقنل

 .يTارغجلا اهقاطن لخاد

  نميلا qr ةمدختسملا ن)ôلا طوطخ 5.5

 نميلاو ةيدوعسلا نmب ي~öلا ن)ôلا تاراسم راعسأ 5.5.1

 نحشلا تاكرش عم لصاوتلاب ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه �§£وت ،يtaلا لقنلاب ةقلعتملا فيلاكتلا نع ةقيقد تامولعم ى*ع لوصحلل

 .تامولعملا نم ديزمل ةلصلا تاذ

 23نميلا 7`إ ةيدوعسلا ةي}رعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولاو ةيس9ئرلا ن)ôلا طوطخ  5.5.2

اقفو
ً
 ةكلمملا يT طقف فقوتلا ئناوم يú هللادبع كلملا ةنيدمو يمالسإلا ةدجو مامدلاو ليبجلا ئناوم نإف ،(Linescape) بيكسنيال عقومل 

 .نميلا ىLإ ةهجتملا نحشلا نفسل ةبسنلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا

 
 بيكسنيال عقوم 23
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 نميلا 7`إ ةيدوعسلا ةي}رعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولا :5 لودFGا

 ةكلمملا qr ئCاوملا

 ةيدوعسلا ةي}رعلا
 مامدلا ءانيم ليبFGا ءانيم هللادبع كلملا ةنيدم يمالسإلا ةدج ءانيم

 ليبFGا ةنيدم

 ةيعانصلا

 )مايألاب( ةدملا نميلا qr ئCاوملا 

 دجوي ال  51 - 24 48 – 22 45 – 22 10 – 8 ندع ءانيم

 15 21 – 14 21 – 13 22 – 17 22 – 16 الكملا ءانيم

 24نميلا 7`إ ةيدوعسلا ةي}رعلا ةكلمملا نم ةيس9ئرلا تاراسملا راعسأ 5.5.3

 ةنيعم تاضاßaفا ساسأ ى*ع تعِضو تاريدقتلا نأ ملعلا ىÃرُيو .نميلا يT ئناوملا ىLإ ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت ريدقت كلذك ىرج

ق دقو .لودجلا يT كلذك اå¢لع صوصنم
ُ

د
ّ
 www.freightos.com :عقوملا مادختساب نحشلا فيلاكت ترِ

 

 

 

 

 

 نميلا 7`إ ةيدوعسلا ةي}رعلا ةكلمملا نم ن)ôلا فيلاÅت تاريدقت :6 لودFGا 

   25نميلا نم لقنلل ةيس9ئرلا فيلاÅتلاو قرغتسملا تقولا 5.5.4

اوج عئاضبلا ريدصت نكمي
ً
 يúو يLودلا ندع راطم وأ يLودلا الكملا راطم وأ يLودلا ءاعنص راطم ىLإ ضايرلاو مامدلاو ةدج تاراطم نم 

اوج عئاضبلا لقن يT قرغتسملا تقولا درسي هاندأ 7 لودجلا .نميلا يT ةيسيئرلا نحشلا تاراطم
ً
 ةيبرعلا ةكلمملاب ةيسيئرلا تاراطملا نم 

 .ةرشابملا يوجلا نحشلا تالحرل ةبسنلاب هريدقت ىرج قرغتسملا تقولا نأ ةظحالم ىÃرُي .نميلا يT ةيسيئرلا تاراطملا ىLإ ةيدوعسلا

 
24  Freightos 
25  Searates 

 ةكلمملا qr ئCاوملا

 ةيدوعسلا ةي}رعلا
 ليبجلا ءانيم هللا دبع كلملا ءانيم  مامدلا ءانيم يمالسإلا ةدج ءانيم

 ليبجلا ةنيدم

 ةيعانصلا

 * )يدوعسلا لايرلاب( لقنلا ةفلكت نميلا qr ئCاوملا

 4,500 – 2,081 4,500 – 2,081 4,500 – 2,081 4,500 – 2,081 4,500 – 2,081 ندع ءانيم

 4,500 – 2,081 4,500 – 2,081 4,500 – 2,081 4,500 – 2,081 4,500 – 2,081 الكملا ءانيم

 :فيلاÅتلا تاضا~àفا*

 طي)'ا ~öع r¢ ةراتä'ا ن)ôلا ةق+رط

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

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

 ï™+رقت ريدقتب لقنلا ةفلÅت ريدقت مت .)اó©لع نمؤملا وأ ةرطFäا عßاضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي ملو 
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ي 
ُ

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

https://www.searates.com/ 

 نميلا 7`إ ةيدوعسلا ةي}رعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولا :7 لودFGا 

 ةدج ضايرلا مامدلا ةيدوعسلا ةي}رعلا ةكلمملا qr تاراطملا

 )تاعاسلاب( ةدملا نميلا qr تاراطملا

 r  5 – 7  4 – 6  3 – 5`ودلا ءاعنص راطم

 r 5 – 7  4 – 6 3 – 5`ودلا الكملا راطم 

 r  5 – 7  4 – 6  3 – 5`ودلا ندع راطم 

 

 نأ ملعلا ىÃرُيو .نميلا تاراطم ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت تاريدقت ى*ع يLاتلا 8 لودجلا لمتشي 

ق دقو .يLاتلا لودجلا يT كلذك اå¢لع صوصنم ةنيعم تاضاßaفا ساسأ ى*ع تعِضو تاريدقتلا
ُ

د
ّ
 :عقوملا مادختساب نحشلا فيلاكت ترِ

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

 

 نميلا 7`إ ةيدوعسلا ةي}رعلا ةكلمملا نم فيلاÅتلا :8 لودFGا

 الكم ،ندع ،ءاعنص )يدوعسلا لا+رلاب( لقنلا فيلاÅت

 ةدمG'ا مو)≠لا ةدمG'ا ةمعطألا ةردصملا تاجتنملا عون

 12,896 – 11,670  12,847 – 11,311 مامدلا / ضا+رلا / ةدج

 :فيلاÅتلا تاضا~àفا* 

 وFGا ~öع r¢ ةراتä'ا ن)ôلا ةق+رط

 )World Freight Rates( س∞+ر تيارف دلروو عقوم 67ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ 67ع فيلاÅتلا ريدقت مت

 يÅ+رمأ رالود 100,000 ة}وس)'ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب

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

 )اó©لع نمؤملا وأ ةرطFäا عßاضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ï™+رقت ريدقتب لقنلا ةفلÅت ريدقت مت
 

 ةيس9ئرلا îïسجوللا معدلا قفارم 6

 26نميلا qr ةر)Fا قطانملا 6.1

  ةءافكب لمعت �~لا ةديحولا ةصاخلا ةيداصتقالا ةقطنملا نميلا يT ةرحلا قطانملل ةماعلا ةئيهلا اå–أشنأ �~لا ندع ةرحلا ةقطنملا دعت

Tنميلا ي. 

 
 ندع ةرحلا ةقطنملا  26
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 :ي*ي ام لمشت �~لاو .ندع يT رامثتسالا ى*ع مå–دعاسمل نيرمثتسملل ةGaبك تاليهست رفوت ةديدج تاسايس ندع ةرحلا ةقطنملا تعضو 

  ءافعإلا اذه دتميو .نميلا ةيروهمج يT ةقبطملا لخدلا بئارضو ةيعانصلا بئارضلاو ةراجتلا ى*ع بئارضلا نم ءافعإلا  •

اماع 15 ىLإ
ً
 .ةيفاضإ تاونس رشع ىLإ هديدمت •~ح نكميو 

اضيأ متي  •
ً
 .ريدصتلاو داGaتسالا ى*ع ةضورفم موسر يأ نم اå«م ةرداصلاو ةقطنملا ىLإ ةدراولا عئاضبلا ءافعإ 

 .ةيكرمجلا تاءارجإلل عئاضبلا عضخت ال •

 .كرامجلا موسرو جاتنإلا بئارض نم ةافعم نوكتو ،ريدصتو داGaتسا موسر يأل ندع ةرحلا ةقطنملا يT ةعنصملا عئاضبلا عضخت ال •

 .ةرحلا ةقطنملا جراخ مهحابرأو مهلاومأ سوؤر ليوحت ةيرح مهلو لخدلا ةبيرض نم ةقطنملا يT نGينميلا Gaغ نGلماعلا ءافعإ متي  •

 نميلا ئCاوم qr ةمدقملا ن+زختلا تامدخ / قفارم 6.2

 ن+زختلا تامدخ / قفارم عاونأ 6.2.1

 :تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو ،تاعدوتسملاو نيزختلا تامدخ ندع ءانيم مدقُي  •

 http://www.portofaden.net/ 

 ن+زختلا فيلاÅت  6.2.2

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

ي ،ةفلتخ≠ا
ُ

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ىÃر

https://dlca.logcluster.org/download/attachments/854178/Yemen%20Aden%20Port%20Additional%20Information.docx

?version=1&modificationDate=1379103185000&api=v2 

 

 نميلا :ةلماشلا دا~mتسالا ةيلمع  7

 27ةلماشلا دا~mتسالا ةيلمع 7.1

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

ءاوس ،
ً

 تاءارجإل ةيفوتسم ،نيزختلل وأ دالبلا لخاد كالãåسالل 

اصصخم جتنملا ناك اذإ ام لثم بابسأل اå«يب اميف داGaتسالا تايلمع فلتخت ،كلذ عمو .ةددح≠ا يكرمجلا صيلختلا
ً
 لخاد كالãåسالل 

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

Tهاندأ 3 لكشلا ي: 

 دا~mتسالا لبق ام تاب9ترت :7`وألا ةلحرملا

 ،عئاضبلا لوصو لبق اهذاختا مزلي داGaتسالا لبق ام تابيترت كانه

 .داGaتسا ةصخر دروتسملا ىدل نوكي نأ بجي  .1
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 تالاكولا نم �Ωعملا بوتكملا حيرصتلا / صيخßaلا / ةداهشلا ى*ع لوصحلا ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا يدروتسم ى*ع بجي .2

 .ةينعملا ةيموكحلا

 .ءانيملا ىLإ ةنيفسلا لوصو لبق ةيميظنتلا ةطلسلا تايواحلا ةلماح رطخت .3

 ةنيفسلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا 

ي ،عئاضبلا غيرفت ةيلمع ءدب دنع
ُ

 .كلذب يكرمجلا طيسولا / دروتسملا نحشلا ليكو رطخ

 ي∏رمFGا نايبلا :ةثلاثلا ةلحرملا

ي 
ُ

 كرامجلا يLوؤسم ىLإ يكرمجلا صيلختلل ةمزاللا ةمعادلا قئاثولا مدقيو لصفم داGaتسا نايب يكرمجلا طيسولا / دروتسملا دع

  .لابقتسالا مسق يT نيدوجوملا

 موسرلا عفدو ءانيملا qr ي∏رمFGا صيلختلا :ةع≤ارلا ةلحرملا

 ةرورضلا دنع حيضوتلا بلطيو ،ةمدقملا تامولعملا ةحص نم لوؤسملا ققحتي ،داGaتسالا نايب طيسولا / دروتسملا لجسي املاح .1

 .اهل يدام صحف ءارجإو تادنتسملا نم ققحتلل ةلصلا تاذ عئاضبلا ھجويو

سحُت  .2
َ

 .ةقبطملا ةيكرمجلا بئارضلاو موسرلا عيمج ب

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

 .بئارضلاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرحب ءانيم taع داGaتسالا ةيلمعل ي’يضوت لكش 

1 

 لبق ام تابيترت 
 داGaتسالا

 ةنيفسلا لوصو

2 3 

 يكرمجلا نايبلا

Zoll 
Douane 

 ءانيملا يT يكرمجلا صيلختلا

 موسرلا عفدو

4 

 �~سجوللا معدلا 

 لقنلاو

5 6 

 دروتسملا / ليمعلا

 تاءارجإلا ةلحرم =  
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 ةلماشلا دا~mتسالا ةيلمع :3 لÅشلا

 

 لقنلاو îïسجوللا معدلا :ةسماFäا ةلحرملا

 .ھعدوتسم ىLإ كرامجلا ةقطنم نم اهلقنو عئاضبلل �~سجوللا معدلا Gaفوتل ةمزاللا تابيتßaلا يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ذختي

 ليمعلا / دروتسملا :ةسداسلا ةلحرملا 

 .ةدروتسملا عئاضبلا ليمعلا / دروتسملا ملتسي 

 28ي∏رمFGا صيلختلا ةيلمع 7.2

 :هاندأ 4 لكشلا يT نميلا ىLإ ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع درت

  قئاثولا ميدقت لبق :7`وألا ةلحرملا 

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

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

 �~لا ةيموكحلا تالاكولا نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو .دويقل ةعضاخلا عئاضبلا

 :اå· لاصتالا نGعتي

http://www.customs.gov.ye/service.php?secid=3 

 دا~mتسالا نايب :ةيناثلا ةلحرملا 

 ؛ةمعادلا قئاثولا عيمج قفريو لصفملا دروتسملا نايب جذومن يكرمجلا طيسولا / دروتسملا لمكي .1

 قئاثولا ةعجارم :ةثلاثلا ةلحرملا 

 / دروتسملا ى*ع نGعتيو .ةدوجوم ءاطخأ يأ ددحيسو ھيف ةدراولا تامولعملا ةحص نم لوؤسملا ققحتي ،داGaتسالا نايب مالتسا دنع .1

 .ءاطخأ يأ فاشتكا ةلاح يT ةيطخ تاليدعت ءارجإ يكرمجلا طيسولا

ت دق ،داGaتسالا نايب يT ةدراولا تامولعملا ى*ع ًءانب .2
ُ

 عمتج≠ا ةمالسو ةحص ى*ع ةدروتسملا عئاضبلا راثآب ةقلعتم تاراسفتسا حرط

ةباتك فواخ≠ا هذه ةجلاعم ھيلع نGعتيس يذلا يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ى*ع نمألاو
ً

.  

ي ،ةماعلا تانحشلا مظعمب قلعتي اميف  .3
ُ

سقي يئاقتنا جهن مدختس
ّ

 ىLإ ةلسرملا عئاضبلا عضختو .ءارمحو ءارضخ يتانق ىLإ عئاضبلا م

يو ،ةقيقد ةعجارمل ءارمحلا ةانقلا
ُ

 نم ديزمل ضرعتلا نود موسرلا دادس درجمب ءارضخلا ةانقلا ىLإ ةلسرملا عئاضبلا نع جرف

 .تاصوحفلا
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 ي∏رمFGا صيلختلا ةيلمع حيضوت

1 2 

 قئاثولا ميدقت لبق
 داGaتسالا نايب 

 3 

 قئاثولا ةعجارم
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 موسرلا دادسو ةدروتسملا عßاضبلا صحف :ةع≤ارلا ةلحرملا

 )ءارمحلا ةانقلا يT ةلسرملا عئاضبلا( .يTاضإلا رابتخالاو صحفلل ةددح≠ا عئاضبلا كرامجلا ولوؤسم صحفي  .1

 .ةقفرملا قئاثولل تاصوحفو حاجنب يداملا صحفلا زاتجت مل �~لا عئاضبلا ى*ع ةيلمعملا تارابتخالا ءارجإ نكمي .2

 عßاضبلا نع جارفإلا ةسماFäا ةلحرملا

ي ،يداملا صحفلاو �§Âرملا قئاثولا ةحص نم ققحتلا نم ءاãåنالا دعب
ُ

 بئارضلاو موسرلا عيمج دادس دعب دروتسملا ىLإ عئاضبلا نع جرف

 .ةروكذملا

 

 29ةلماشلا دا~mتسالا ةيلمع≤ ناقلعتملا ةفلÅتلاو قرغتسملا تقولا  7.3

اقبط
ً
 :هاندأ 9 لودجلا يT ةيسايقلا علسلا نحشل داGaتسالاب ناطبترملا ةفلكتلاو تقولا دري ،يLودلا كنبلل 

 ةلماشلا دا~mتسالا ةيلمع≤ ناقلعتملا ةفلÅتلاو قرغتسملا تقولا :9 لودFGا

 دا~mتسالاب قلعتملا ءارجإلا .م

 تقولا

 قرغتسملا

 )تاعاسلاب(

 ةفلÅتلا

 )يدوعسلا لا+رلاب(

 دجوي ال  6 قئاثولا دادعإ 1

 دجوي ال  8 – 6 شيتفتلا تايلمعو يكرمجلا صيلختلا 2

 دجوي ال  14 – 12 :يLامجإلا
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 ماع لÅش≤ ي∏رمFGا صيلختلا ةيلمع :4 لÅشلا تاءارجإلا ةلحرم = 



 

 

21 

  

 ةيساسألا دا~mتسالا قئاثو  8

 ةيساسألا دا~mتسالا قئاثول صä≠م لودج  8.1

 30ةيمازلإلا قئاثولا 8.1.1

 .نميلا ىLإ عئاضبلا داGaتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو سمخ كانه 

 

 نميلا - دا~mتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :10لودFGا 

 ةقيثولا م
 يرجي

 لوص)Fا

 نم اó©لع

ت
ُ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7`إ 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 
 داGaتسالا نايب

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

6 
 يT ةلوانملا تالاصيإ

 تاطح≠ا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا

 :ةظوحلم

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

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوج≠او ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوßaكلإلاو ةليقثلا تادعملا-6

 ةيفاضإلا قئاثولا 8.1.2

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

 نمي - دا~mتسالل ةيفاضإلا قئاثولا :11لودFGا 

 ةقيثولا م
  لوص)Fا يرجي

 نم اó©لع
ت
ُ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7`إ مدق
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1 

 / داGaتسالا صيخرت

 لبق صيلختلا

 داGaتسالا

 تاذ ةفلتخم تارازو 

 نميلا يT ةلص
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 ةيتابنلا ةحصلا ةداهش 2
 يT ةدمتعملا ةطلسلا

 أشنملا دلب
       ü   كرامجلا

 ةيحصلا ةداهشلا 3
 يT ةدمتعملا ةطلسلا

 أشنملا دلب
  ü ü     ü  كرامجلا

 ةقباطملا ةداهش 4
 يT ةدمتعملا ةطلسلا 

 أشنملا دلب
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 :ةظوحلم 

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

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوج≠او ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوßaكلإلاو ةليقثلا تادعملا-6

 قئاثولا 67ع ةماع ةرظن 8.2

 31ن)ôلا ةصيلوب  8.2.1

 :�Ωعت 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 يT دراولا "رمأل" دنبل 

ً
 عيمج ءافيتسا ى*ع 

 .رمألا يT اå¢لع صوصنملا ققحتلا تايلمع

 
 يرحب ن)º ةصيلوب جذومن :5 لÅشلا

 32ة+راجتلا ةروتافلا 8.2.2

ي اهؤارش مت �~لا عئاضبلاب ةروتاف يú ةيراجتلا ةروتافلا
ُ

دق
ّ

تو ،يßaشملل عئابلا اهم
ُ

ابلاغ Gaتاوفلا كلت مدختس
ً
 Tثيح ةيجراخلا ةراجتلا ي 

كمت
ّ

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

 
31 Intracen 
32 Lynden   
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 ة+راجت ةروتاف جذومن :6 لÅشلا

 33ةئبعتلا ةمئاق 8.2.3

 نأ بجيو .)تايوتح≠ا فصو ،داعبألا ،يTاصلاو يLامجإلا نزولا( ةنحشلل ةقيقدلا تافصاوملا ددحت �~لا ةئبعتلا ةمئاق دادعإ ردصملا ىLوتي

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

 .ةينعملا

 

 ةئبعتلا ةمئاق جذومن :7 لÅشلا

  34أشKملا ةدا?ش 8.2.4

اقبط 
ً
اقفو ،(CoO) أشنملا ةداهش ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 

ً
دصت ةقيثو يú ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 

ّ
 لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ ى*ع ق

 ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نم ةرداص أشنملا ةداهش جذومن دريو .نGعم دلب يT لماكلاب اه†Gهجت وأ اãåجلاعم وأ اهعينصت وأ اهجاتنإ وأ اå¢لع

 :هاندأ 8لكشلا يT ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 
33KK Freight  
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ  34
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 أشKملا ةدا?ش جذومن :8لÅشلا

 ي∏رمFGا دا~mتسالا نايب 8.2.5

 نع ةباين فرصتي يكرمج طيسو يأ / دروتسملا نايبلا اذه دعُيو .دالبلا ىLإ تادراولا لوخدب ةينميلا كرامجلا ةحلصم راطخإ بجي

ملا مسا :لثم ليصافت نايبلا اذه لمشيو .دروتسملا
ُ

دص
ّ
 مساو ھناونعو نايبلا مدقم مساو ھعضوو ھناونعو دروتسملا مساو ھناونعو رِ

 .اãåميقو عئاضبلا فصوو ةنيفسلا

 دا~mتسالا لبق صيلختلا / دا~mتسالا صيخرت 8.2.6

 مزال ھنأ امك .ةروظح≠ا داوملا داGaتسال ةصتخ≠ا تاطلسلا نم ھيلع لوصحلا بجيو ةنيعم تاجتنمل داGaتسا حيرصت ى*ع لوصحلا مزلي

 .يكرمجلا صيلختلا ضارغأل

 ةيتابنلا ة)èلا ةدا?ش 8.2.7

ت ةيمسر ةقيثو نع ةرابع ةيتابنلا ةحصلا ةداهش 
ُ

ملا دلبلا يT تاتابنلا ةيامح ةئيه اهرِدص
ُ

دص
ّ
 .دروتسملا دلبلا يT تاتابنلا ةيامح ةئيهل رِ

 تافآ نم ةيلاخ اå∆أو ةبسانم تاءارجإ قفو اهصحف مت دق ةداهشلا اå¢طغت �~لا ةيتابنلا تاجتنملا وأ تاتابنلا نأ ى*ع دكؤت ةداهشلا هذهو

ايلمع ةيلاخو ي’صلا رجحلا
ً
 .دروتسملا دلبلا يT ةمئاقلا ةيتابنلا ةحصلا حئاول عم ةقفاوتم taتعت اå∆أو ىرخألا ةراضلا تافآلا نم 

اجذومن هاندأ .Error! Reference source not found حضوي
ً
  :ةيتابنلا ةحصلا ةداهشل 

 
 ةيتابنلا ة)èلا ةدا?ش جذومن :9 لÅشلا

 

 35ةي)èلا ةدا?شلا 8.2.8

 ردصملا اå¢لع لصحيو .ةمئاد ةفصب ةباقرلل ةيلودلا ةراجتلا عوضخو ،ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامح يT ةيحصلا ةداهشلا نم ضرغلا لثمتي

 خلإ ،تارميلوبلاو تايواميكلاو ةمعطألا لثم تاجتنمل جتنملا دلبلا يT ةصتخ≠ا تاطلسلا نم

 
35  Global Negotiator 
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 ةي)èلا ةدا?شلا جذومن :10 لÅشلا

  36ةقباطملا ةدا?ش 8.2.9

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

 .دروتسملا

اجذومن هاندأ 11 لكشلا حضوي 
ً
 :ةقباطملا ةداهشل 

 

 ةقباطملا ةدا?ش جذومن :11 لÅشلا

 

 دا~mتسالا ةيلمع≤ ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا مëأ  9

 تاجتنملا عاونأ عيمFG دا~mتسالا ةيلمع≤ ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا مëأ 9.1

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

 .12 لودجلا يT ةينوßaكلإلا اهعقاومو داGaتسالا ةيلمع يT اå· علطضت �~لا راودألا بناج ىLإ تائيهلا

 

 

 

 دا~mتسالا ةيلمع≤ ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا مëأ :12 لودFGا

 يCو~àكلإلا عقوملا ھب علطضت يذلا رودلا ةيموك)Fا تا?FGا مëأ

  ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو
 ةراجتلا تاسايس نأشب ةروشملا ميدقت نع ةلوؤسم •

 نميلا ةيروهمج ىLإ ةيلودلا ةيمنتلاو
 http://www.moit.gov.ye/moit/ 

 
36 Intertek   
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 ى*ع ةيراجتلا نميلا حلاصمل جيوßaلا نع ةلوؤسم •

 يملاعلا ديعصلا

 ةينميلا كرامجلا ةحلصم

 ةقطنملا taع عئاضبلا ةكرح ةبقارم نع ةلوؤسم  •

 .اãåصلاخمو اهميظنتو نميلل ةعباتلا ةيكرمجلا

 اهحلاصمو اå«مأو دالبلا ةمالس ةيامح نع ةلوؤسم •

 .ةيراجتلا

http://www.customs.gov.ye/i

ndex.php 

 37تاجتنملا نم ةنيعم عاونأل دا~mتسالا ةيلمع≤ ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا مëأ 9.2

ءانب كلذو نميلا يT داGaتسالا ةيلمعب ةينعملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تاهجلا نم ددع كانه
ً

 يT درتو .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون ى*ع 

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

 .ةينوßaكلإلا اهعقاومو داGaتسالا ةيلمع

 

 ةددحم تاعانصل دا~mتسالاب ةينعملا ةيموك)Fا تالا∏ولا :13 لودFGا

 يCو~àكلإلا عقوملا رودلا/ةفيظولا ةعانصلا/جتنملا ةيموك)Fا ة?FGا

 يرلاو ةعارزلا ةرازو
 يناويح لصأ نم تاجتنم

 يتابنو

 ةعجارم نع ةلوؤسم ةينوناق ةطلس •

 رادصإو ريدصتلا تاداهش عيمج

 ةحصلاب ةقلعتملا داGaتسالا صيخارت

 اå∆أ امك .نميلا يT ةيتابنلا ةحصلاو

 رطاخ≠ مييقت ءارجإ نع ةلوؤسم

 .ةدروتسملا نادلبلا

 

http://www.agricultureyemen.

com/?lng=english 

 ةمالسل ةيموقلا ةئيهلا 

 ءاذغلا
 ةيئاذغلا تاجتنملا 

 Gaياعم نوناق قيبطت نع ةلوؤسم  •

 رطاخ≠ا مييقت ءارجإو ةيذغألا

 عيمج ى*ع قيدصتلاو شيتفتلاو

 .ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا

 

www.fao.org/food/foodhttp://

-foods-quality/gm-safety-

-information-latform/browsep

-y/country/countryb

age/en/?cty=YEMp 

 ةماعلا ةحصلا ةرازو 
 ةينالديصلا تاجتنملا 

 ليمجتلا تارضحتسمو

 حيراصت رادصإ نع ةلوؤسم  •

 ىLإ ةدروتسملا ةينالديصلا تاجتنملل

 .نميلا ةيروهمج

 ةيحصلا تاليجستلا صيخرت •

 ةينالديصلا تاجتنملا تاليجستو

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو

p://www.moh.gov.ye/english/htt 

 
 ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم 37
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 تاجتنملا ريدصتو داGaتسا صيخرت •

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا

 

 

 38اñóقفاوم 67ع لوص)Fا تاءارجŒو ~mياعملاب ةينعملا تا?FGا مëأ  10

 ةعانصلا بسحب ~mياعملاب ةينعملا تا?FGا  10.1

ت
ُ

نص
ّ
ي �~لا عئاضبلا ةيلاتلا تاهجلا نم a`كأ وأ ةدحاو ةهج فِ

ُ
 �~لا ةيسيئرلا ةعستلا تاعانصلا راطإ يT نويدوعسلا نوردصملا اهردص

 :ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه اå–ددح

 ءاذغلا ةمالسل ةيموقلا ةئيهلا  .1

 حئاوللاو دعاوقلا ةدحو-ةعارزلا ةرازو .2
 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا تاجتنملا ةباقرو ميظنت ةرادإ - ةحصلا ةرازو .3

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

 

 

 ةديدع تاعانص m~ qrياعملاب ةينعملا تا?FGا :14 لودFGا

 ينوßaكلإلا اهعقوم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةلاكولا م

1 
 ةمالسل ةيموقلا ةئيهلا

 ءاذغلا
  ü       

 -http://www.fao.org/food/food

-foods-quality/gm-safety

-information-latform/browsep

-y/country/countryb

age/en/?cty=YEMp 

     ü  ü   ةعارزلا ةرازو 2
http://www.agricultureyemen.com/?l

ng=english 

 /ü  http://www.moh.gov.ye/english        ةحصلا ةرازو 3

4 

 تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا

 ةدوجلا طبضو سيياقملاو

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü دامتعالا ةدحوو

https://www.ysmo.org/mag.php 

 :ةظحالم

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

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8  ،تارهوج≠او ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوßaكلإلاو ةليقثلا تادعملا -6

 
 سييقتلا ةئيه 38
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 ءاذغلا ةمالسل ةيموقلا ةئي?لا 10.2

 ةحصلا ةرازو فارشإ تحت لمعتو ،اãåمالس تاءارجإو ةيذغألا Gaياعم ذافنإب ةقلعتملا ةطشنألا عيمج نع ةلوؤسم ةيذغألا ةباقر ةرادإ 

 .نميلا يT ةيلح≠ا قوسلا ىLإ ةيئاذغلا تاجتنملا لوخد حيراصتو ةيئاذغلا تارداصلاو تادراولا عيمج نع ةلوؤسم يúو ،ةماعلا

  39نميلا qr ا?ل ي∏رمFGا صيلختلاو ةيئاذغلا تاجتنملا دا~mتسا تاءارجإ  10.2.1

 دا~mتسالا لبق ام تاب9ترت :7`وألا ةلحرملا 

 تابلطتملا نع تامولعم ى*ع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايزب حصنُي .اهريدصت ررقملا تاجتنملاب ةقلعتملا قئاثولا يدوعسلا ردصملا بتري 

 :جتنملاب ةصاخلا

http://www.customs.gov.ye/service.php?secid=5 

ت 
ُ

 .ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا ىLإ بلطب مدقتلا قيرط نع ةصلاخ≠ا تاداهشو ةمزاللا داGaتسالا حيراصت عيمج ردصتس

 

 دروتسملا نالعإ ميدقت :ةيناثلا ةلحرملا

 لمشتو .ةصلاخ≠ا تاداهشو داGaتسالا حيراصتو ةمعادلا قئاثولا عيمج ھب قفريو داGaتسالا نايب يكرمجلا طيسولا / دروتسملا مدقي

 كامسألا ةئيه نم ةداهشو ةيئاذغلا داوملل ةحص ةداهشو نايبلا نم ةخسنو ةيبرعلا أشنملا ةداهشو ةئبعتلا ةمئاقو ةروتافلا قئاثولا

 .كامسألا تارداصل

 عقوملا )ةعابطلا ضارغأل( لاصيإلاو يكرمجلا نايبلا نم ةخسن ھب قفرم ،نحش نذإ ى*ع لوصحلا نيردصملا ى*ع نGعتي :ةظحالم 

 تادراولا عيمج ى*ع يراجت فيرعت مقر كانه نوكي نأ بجي ،كلذ ى*ع ةوالعو .ققحتلا ضارغأل كرامجلا ةحلصم بناج نم موتخ≠او

 .نايبلا ليجست دنع ةيراجتلا

 

 تادن∞سملا ة)– نم ققحتلا :ةثلاثلا ةلحرملا

 .ةينميلا كرامجلا ةحلصمل نGعبات نGلوؤسم بناج نم ةمعادلا قئاثولا بناج ىLإ ليلحتلل مدقملا داGaتسالا نايب جذومن عضخي

 

 اëرابتخاو عßاضبلا ش9تفت :ةع≤ارلا ةلحرملا 

 اهليلحت ضارغأل تانيع ذخأ نGشتفملل نكمي ."رطاخ≠ا ةئف يT ةجردنم ةيئاذغ داوم" اå∆أ ى*ع ةفنصملا تاجتنملا نولوؤسملا صحفي 

ايلمعم
ً
 .تابيكßaلاو ةفاضملا داوملل حيحصلا مادختسالاو ةيرشحلا تاديبملا اياقب تايوتسمو ماعطلل ةيجولويبوركملا ةلاحلا ى*ع فوقولل 

 

 

 
 ةينميلا كرامجلا ةحلصم 39

 ةيئاذغلا تاجتنملل ي∏رمFGا صيلختلا ةيلمع حيضوت 
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 دروتسملل عßاضبلا نع جارفإلا :ةسماFäا ةلحرملا

 اå«ع جارفإلل ةيئاذغلا تاجتنملا تادراو حسم متي ،)رمألا مزل اذإ( ةيضرم ةروصب اå–انيع ذخأو اهشيتفتو قئاثولا صحف نم ءاãåنالا دنع 

 .اå· ةطبترملا بئارضلاو موسرلا عفد دنع

اضيأ دروتسملا ى*ع بجي :ةظحالم 
ً
 تاءارجإلا عيمج نم ءاãåنالا دعب نحشلا نع جرفُيسو .ةينميلا كرامجلا ةحلصم ىLإ موسرلا عفد 

 قئاثولا نم لكل ةيفاضإ ةعجارم كانه نوكتسف ،رمحأ ءوض مالتسا ةلاح يفف .ِراس رضخأ/رمحأ ءوض ماظن كانه ،كلذ عمو .ةقباسلا

يسف ،رضخأ ءوض مالتسا ةلاح يTو .تاجتنملاو
ُ

 .يTاضإ صحف نود تاجتنملا نع جرف

  ة}ولطملا فيلاÅتلاو قرغتسملا تقولا 10.2.2

ي
ُ

 .فيلاكتلاو قرغتسملا تقولا لوح ةقيقد تامولعم ى*ع لوصحلل ةينميلا كرامجلا ةحلصمب لاصتالا نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÃر

 

 40ةماعلا ة)èلا ةرازو 10.3

 ليجستلاو ةلديصلا عاطق يT تاسرامملا ميظنت ةيلوؤسم ناكسلاو ةماعلا ةحصلا ةرازوو ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألل ايلعلا ةئيهلا لمحتت

 ةئيهلا ىدل نميلا يT ةيئاودلا تاجتنملا عيمج ليجست بجي .نميلا يT ةينالديصلا تارضحتسملل ةيميظنتلا ةهجلا امهو ةيودألا ءارشو

 :ةيميظنتلا ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÃرُي .قوسلا يT اهحرط لبق

http://www.moh.gov.ye/english/ 

 
 ةينميلا ةحصلا ةرازو  40

 دروتسملا نالعإ ميدقت  داGaتسالا لبق ام تابيترت 

 دروتسملل عئاضبلا نع جارفإلا تدنتسملا ةحص نم ققحتلا

1 2  3 

 4 5 

 اهرابتخاو عئاضبلا شيتفت

 تاءارجإلا ةلحرم =

 

 ةيئاذغلا تاجتنملا تاجتنملل ي∏رمFGا صيلختلا ةيلمع :12 لÅشلا 
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 ةينالديصلا تاجتنملا ليG‘” تاءارجإ 10.3.1

ي
ُ

 يT ةينالديصلا تاجتنملل قيوست حيرصت ى*ع نوجتنملا لصحي •~ح ةماعلا ةحصلا ةرازو عم لصاوتلا نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÃر

 :هاندأ دراولا طبارلا يT لاصتالا ليصافت عيمج ى*ع روثعلا نكميو .نميلا ةيروهمج

 http://www.moh.gov.ye/english/contact_us.html 

 ة}ولطملا فيلاÅتلاو قرغتسملا تقولا  10.3.2

ي 
ُ

 عيطتسيو .فيلاكتلاو قرغتسملا تقولا لوح ةقيقد تامولعم ى*ع لوصحلل ةحصلا ةرازوب لاصتالا نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÃر

 :تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نويدوعسلا نوردصملا

 

 نميلا – ةيف+رعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعتلا تابلطتم 11

 .تاعانصلا عيمج يT قبطتو تاطلسلا اهمظنت �~لا ةيسيئرلا Gaياعملا نم علسلا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعت

 ةيساقلا سقطلا لاوحأ دض ةيامحلا Gaفوتل )ةعانص يأ( اهريدصت ررقملا علسلا ةئبعت بجي ھنأ ةفرعم نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي 

 لامع مظعم نأ ثيح ،يرورض رمأ اذهو ،ةيبرعلا ةغللاب ءانيملا ةمالعو ھيلإ لسرملا ةمالع تايواحلا لمحت نأ بجي امك .نيزختلا فورظو

 .ةي†Gلجنإلا ةغللاب نGملم Gaغ فيصرلا

 

 ةيئاذغلا داوملا عاطق 11.1

 عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا 11.1.1

 نواعتلا سلجم لود ىLإ تاجتنملا داGaتسال ةينفلا حئاوللاو Gaياعملا ى*ع ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودل سييقتلا ةئيه صنت

ي ،سييقتلا ةئيه نع تامولعملا نم ديزملو .ةدروتسملا تاجتنملل ةقباطملا مييقت تاءارجإ ى*ع سييقتلا ةئيه صنت .يÎيلخلا
ُ

 ةرايز ىÃر

 :هاندأ دراولا طبارلا

http://www.gso.org.sa/ 

  .ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلا يú ةماعلا تاعانصلل ةمظنملا ةهجلا

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ةيميظنتلا ةهجلا نع تامولعملا نم ديزملو

 www.ysmo.org/mag.php 

 41ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم  11.1.2

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

  

 
41 SIDF 
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 نميلا qr ةيئاذغلا تاجتنملل ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :15 لودFGا

 ة}ولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 ماعطلل ةحيحصلا ةعيبطلا ددحي مسا ماعطلا مسا 1

 تانوكملا عيمجب ةمئاق 2

ت
ُ

 :نزولا بسح يLزانتلا بيتßaلاب ةيلاتلا ليصافتلا مدق

 ةيئاذغلا تافاضإلا ةمئاق 

 ةيساسح طرف ببست نأ لمتح≠ا نم �~لا تانوكملاو ةيئاذغلا داوملا نايب

 تانوكملل ةيددعلا زومرلا 

 صاخ يئاذغ ضرغل ماعطلا لوانت ةلاح يT :ةيئاذغلا تامولعملا 3

 مجحلا وأ نزولا بسح ءاوس يTاصلا ىوتح≠ا 4

م 5
ُ

 يفيرعتلا مقرلا / زمرلا ةليغشتلا وأ توللا فرع

 خيراتلا نGيعت 6

ي ،ةضفخنملا ةناتملا تاذ تاجتنملاب قلعتي اميف .ةنس/رهش/موي قيسنتب
ُ

 ضرع

 خيرات نوكي نأ بجي ،كلذ ىLإ ةفاضإلابو ؛ةنس/رهش قيسنتب ةيحالصلا ءاãåنا خيرات

اقوبسم ةيحالصلا ءاãåنا
ً
 ."لبق ھكالãåسا لضفي" لثم تارابعب 

 ناونعلاو مسالا 7
نصملا ةكرشلا ناونعو مسا Gaفوت بجي

ّ
 دروتسملا وأ عزوملا وأ ةئبعتلا ةكرش وأ ةعِ

 يLاتلا عئابلا وأ ردصملا وأ

 ھيلإ لوقنم دلب رخآ دعب قصلملا ى*ع أشنملا دلب نايب بجي أشنملا دلب 8

  ةيئاذغلا تاجتنملا نيزخت فورظب ةقلعتملا ةصاخلا تابلطتملا نايب بجي  مادختسالاو نيزختلا تاميلعت 9

10 
 ةضرعملا ةيئاذغلا تاجتنملا

 عاعشإلل

Tانوكم / ةيئاذغلا تاجتنملا ةجلاعم ةلاح ي–åكلذ ركذ بجيف ،ةنيؤم تاعاعشإب ا 

 .قصلملا ى*ع

 يئاذغلا جتنملل ةجتنملا ةكرشلا مسا ةيراجتلا ةمالعلا مسا 11

 ةيساسح طرف ببست دق �~لا تانوكملا ركذ ةيساسحلا ھيبنت 12

 ةغللا قصلم 13
ابوتكم قصلملا نوكي

ً
 تاقصلملا مادختسا نكميو .ةي†Gلجنإلاو ةيبرعلا نGتغللاب 

 .ةيبرعلا ةغللاب ةيئاذغلا تاجتنملا تاقصلم ةمجßaل ةدمتعملا

 

 

 ة+ودألا عاطق 11.2

 عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا 11.2.1

 ةئيهلاو ةحصلا ةرازو فارشإ تحت ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا تاجتنملا ميظنت ةرادإ بناج نم ميظنتلل ةيودألا عاطق عضخي

  .ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا

 :ةيميظنتلا ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمملا نم

www.ysmo.org/mag.php 

www.moh.gov.ye  
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 42ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم  11.2.2

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

 ةيئاودلا تاجتنملل ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :16 لودFGا

 ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم ةئفلا .م

 جتنملل ماعلا مسالاو يراجتلا مسالا 1

ابوتكم يفيرعتلا قصلملا نوكي نأ بجي
ً
 

 ةي†Gلجنإلاو ةيبرعلا نGتغللاب

 ءاودلا تانوكم 2

 مادختسالا ةقيرطو ةعرجلا لكش 3

 ةوبعلا محو ينالديصلا لكشلا 4

 ةدئازلا ةعرجلاو تاريذحتلاو تاطايتحالا 5

نصملا ةكرشلا مسا 6
ّ
 اå∆اونعو ةعِ

 ةليغشتلا مقر 7

 ةيحالصلا ءاãåنا خيراتو عينصتلا خيرات 8

 نيزختلا فورظ 9

  أشنملا دلب 10

  ةيسكعلا تالعافتلا / ةيبناجلا راثآلا 11``

 

 ليمجتلا تارضحتسم عاطق 11.3

 عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا  11.3.1

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا تاجتنملا ميظنت ةرادإ بناج نم ليمجتلا تارضحتسمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو ةيلمع عضخت 

 .ةدوجلا طبضو سيياقملاو تافصاوملل ةينميلا ةئيهلاو ةحصلا ةرازو فارشإ تحت

 43ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم 11.3.2

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

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

 نايبلا ةئفلا .م
 عضو تابلطتم

 ةيف+رعتلا تاقصلملا

 ةيراجتلا ةمالعلا مساو جتنملا مسا ةيمستلا 1

 نوكي نأ بجي

 يفيرعتلا قصلملا

ابوتكم
ً
 نGتغللاب 

 ةي†Gلجنإلاو ةيبرعلا

نصملا ةكرشلا مسا ةيفاضإلا ةيمستلا ليصافت 2
ّ
 اå∆اونعو ةعِ

  أشنملا دلب 3

ي نأ بجي جتنملل �مسالا ىوتح≠ا 4
ُ

 ةيلودلا Gaياعملا تادحوب اå«ع taع

 )ةنس/رهش( عينصتلا خيراتو ةيحالصلا ءاãåنا خيرات خيراتلا نGيعت 5

 ةيزاßaحا تامولعمو ريذحت نايب مادختسالا طورش 6

  توللا دوكو ليغشتلا مقر 7

  جاتنإلا ةلاد 8

  تانوكملا ةمئاق 9
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 عجارملا 12

 طباورلا م 
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3 https://www.worldtravelguide.net/guides/middle-east/yemen/business-communications/ 

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

5 http://centralbank.gov.ye/ 
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9 https://www.pkf.com/publications/tax-guides/yemen-tax-guide/ 
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 13 https://www.pkf.com/publications/tax-guides/yemen-tax-guide/ 
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24 www.freightos.com 
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26 http://www.portofaden.net/ 
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31 http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/ 

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

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

34 http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-origin-/ 
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37 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/detail/en/c/15551/ 

38 https://www.gso.org.sa/en/ 

39 
https://dlca.logcluster.org/download/attachments/854213/Yemen%20Customs%20Information%20Additional

%20Information.docx?version=1&modificationDate=1379085857000&api=v2 

40 http://www.moh.gov.ye/english/ 

41 
https://www.sidf.gov.sa/en/MediaCenter/ResearchandStudies/ExportInformationExportStudyKnowledgeBase/

2004-ES-Labelling%20Marking%20and%20Packaging%20Regulations-Part1.pdf 

42 
https://www.sidf.gov.sa/en/MediaCenter/ResearchandStudies/ExportInformationExportStudyKnowledgeBase/

2004-ES-Labelling%20Marking%20and%20Packaging%20Regulations-Part1.pdf 

43 
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  تاثيدحتلا رخآ ى*ع عالطالاو تامولعملا نم ديزملا ةفرعمل بيو حفصتم ى*ع ھقصلو طبارلا خسن ىÃرُي*


