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قائمة  المحتويات

                                                                           ٥   - ملخص تنفيذي        

٧ القسم االأول: -         
 وع	 نبذة عن الم�ش
 المخرجات	
 المنهجية	
 معابر ومسارات قطاع غزة .	
  نشاط التصدير من قطاع غزة .	

: المنتجات المصدرة وتقسم اىل تسعة فصول:                                                                ١٨ ي
القسم الثا�ن

مقدمة
 جدول مقارنة طريق المنتج. 	
 	. الوثائق الفلسطينية العامة لتصدير جميع المنتجات الفلسطينية 
 الشهادات الفلسطينية والدولية العامة الالزمة لمعاي�ي التصدير االأساسية.	

الفصل االأول - زيت الزيتون البكر                                                                                      ٢٠
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب بيتونيا.	
 ن	 إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
 ائب وأية مالحظات أخرى(.	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك ,ال�ن
 	. ي

مقارنة تكلفة شحن العينة بحريا- باستخدام المسار االإرسائيلي اواالأرد�ن
 عقبات معينة وتوصيات.	
 الملحق ١.	

ي - الخضار واالأعشاب                                                                                      ٣٠                                                           
              الفصل الثا�ن
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب الجلمة. 	
 	. ن إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
 ائب وأية مالحظات أخرى(.	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك وال�ن
 مقارنة تكلفة شحن العينة جويا - المطارات )باستخدام الطرق االرسائيلية أواالأردنية(.	
 عقبات معينة وتوصيات.	

              الفصل الثالث – التمور                                                                                                 ٤٠
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب بيتونيا.	
 	. ن إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
 ائب وأية مالحظات أخرى(.	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك وال�ن
 مقارنة تكلفة العينة – باستخدام الطرق االرسائيلية أو االأردنية.	
 عقبات معينة وتوصيات.	

دة. الكرز والفراولة )الطازجة(                          ٥٠             الفصل الرابع - الطماطم )البندورة(: طازجة / م�ب
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب الجلمة.	
 	. ن إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
 ائب وأية مالحظات أخرى(.	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك وال�ن
 الطرق االرسائيلية أواالأردنية(.	 مقارنة تكلفة العينة - المطارات )ع�ب
 عقبات معينة وتوصيات.	

دة                                                  ٥٩             الفصل الخامس–  ثمار الفليفلة أو البيمنتا الطازجة أو الم�ب
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب الجلمة. 	
 	. ن إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
 ائب وأية مالحظات أخرى.(	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك وال�ن
 مقارنة تكلفة العينة - المطارات )ع�ب الطرق االرسائيلية أواالأردنية(.	
 عقبات معينة وتوصيات.	

           الفصل السادس - احجار البناء والنصب المشغولة                                                                  ٦٧
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب ترقوميا.	
 	. ن إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
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 ائب , وأية مالحظات 	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك وال�ن
أخرى(.

 مقارنة تكلفة شحن العينة - المطارات )ع�ب الطرق االرسائيلية أواالأردنية(.	
 عقبات معينة وتوصيات.	
 الفصل السادس، الملحق ١	

          الفصل السابع – السجق                                                                                            ٧٥
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب بيتونيا.	
 	. ن إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
 ائب , وأية مالحظات 	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك وال�ن

أخرى.(
 الطرق االرسائيلية واالأردنية(..	 مقارنة تكلفة شحن العينة - المطارات )ع�ب
 عقبات معينة وتوصيات.	

         الفصل الثامن – االأدوية                                                                                              ٨١
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب بيتونيا.	
 	. ن إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
 ائب, وأية مالحظات 	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك وال�ن

أخرى(.
 مقارنة تكلفة شحن العينة - المطارات )باستخدام الطرق االرسائيلية أواالأردنية(.	
 عقبات محددة وتوصيات.	

        الفصل التاسع – االأحذية                                                                                              ٨٧
 إجراءات التصدير ع�ب مع�ب بيتونيا.	
 	. ن إجراءات التصدير ع�ب ج� الملك حس�ي
 ائب , وأية مالحظات 	 جدول تحليل المنتج )الدولة، المتطلبات المحددة ,الجمارك وال�ن

أخرى(.
 مقارنة تكلفة شحن العينة - المطارات )باستخدام الطرق االرسائيلية أو االأردنية(.	
 عقبات معينة وتوصيات.	

   - جدول تحليل ملخص كلي لتكلفة المنتج لكل بلد                                                                   ٩٤        

 -القسم الثالث : المنتجات المستوردة                                                                                     ٩٥
 أسمنت بورتالند:	

• المتطلبات المحددة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية / إرسائيل.	
 مقارنة التكلفة. 	
 ي تواجهها.	

المعيقات ال�ت
 االأعالف:	

• المتطلبات المحددة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية / إرسائيل.	
 مقارنة التكلفة .	
 ي تواجهها.	

المعيقات ال�ت
 القمح أو الدقيق المخلوط:	

• المتطلبات المحددة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية / إرسائيل.	
 مقارنة التكلفة. 	
 ي تواجهها.	

المعيقات ال�ت
 اد الرئيسية	 معيقات االست�ي
 اد	 توصيات رئيسية لالست�ي

  -القسم الرابع: الخالصة والتوصية العامة:                                                                             ١٠٣
  معيقات التصدير الرئيسية	
 التوصية العامة للتصدير	
 أ	 ايجابيات وسلبيات الموا�ن
 المالحق	
 المرفقات	
 ي شملتها الدراسة واستبيان العينة	

كات ال�ت قائمة بال�ش
  المراجع	
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ملخص تنفيذي
ة مــن أجــل مواصلــة  ي تواجــه البــالد, هنالــك حاجــة ماّســة الســتثمارات كبــ�ي

ي ظــل الصعوبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية الــ�ت
           �ن

ي تنميــة 
مبــادرات التأهيــل القائمــة منــذ ســنوات لتحديــث وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة. حيــث أن توفــ�ي بنيــة تحتيــة مــن شــأنه المســاهمة �ن

ي المســتقبل القريــب.
ي بدورهــا تشــكل الّلبنــة االساســية لقيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة واالســتمرارية �ن

اقتصاديــة مســتدامة والــ�ت

ي للتقليــل مــن مداومــة اعتمــاده عــل إرسائيــل، وعــل الرغــم مــن التشــجيع الــذي 
         وعــل الرغــم مــن مســاعي القطــاع الخــاص الفلســطي�ن

ي بنــود« بروتوكــول 
تتلقــاه القطاعــات االقصاديــة مــن تلــك الــوزارات ذات العالقــة، إال أن القطــاع الخــاص قــد وجــد نفســه واقعــاً مــرة أخــرى �ن

كات المختلفــة للمــوارد المطلوبــة. باريــس« الــذي- بطريقــة أو بأخــرى-  يعيــق حركــة االأفــراد ووصــول الــ�ش

ن  ــطيني�ي ــن الفلس ــتوردين والمصدري ــع المس ــا جمي ي يواجهه
ــ�ت ــا وال ــدة جغرافي ــة االأرض المقّي ــاً لمعضل ــالً حي ــر دلي ــذا التقري ــكل ه         يش

؛ بســبب ســيطرة إرسائيــل الكاملــة لجميــع الحــدود الوطنيــة والدوليــة. ففــي البدايــة  يعــرض  اد والتصديــر مــن وإىل أي بلــٍد دوىلي عنــد االســت�ي

ن وطريــق المنتجــات عــ�ب أي مــن  ن للمنتجــات الفلســطينية وهمــا:  طريــق المنتجــات عــ�ب جــ� الملــك حســ�ي ن رئيســي�ي هــذا التقريــر طريقــ�ي

ي جزئيــاً 
ي إبــراز كيفيــة إدارة إرسائيــل لالقتصــاد الفلســطي�ن

ى المؤديــة إىل إرسائيــل. ويهتــم هــذا البحــث �ن المعابــر الحدوديــة التجاريــة الكــ�ب

اب بســيط  وكليــاً مــن خــالل فــرض عقبــات وإجــراءات صارمــة مــن شــأنها زيــادة التكلفــة والوقــت. فعــل ســبيل المثــال، يمكــن أن يتســبب إ�ن

، وأن يدفــع بالبضائــع الفلســطينية إىل أد�ن  ي
ن مــن الشــواقل للقطــاع الخــاص الفلســطي�ن ي أســدود بخســارة الماليــ�ي

ة �ن أ الصغــ�ي لعمــال المــوا�ن

هــا أن تُلحقــه باالقتصــاد  ابــات الجمــارك، والــوزارات، وغ�ي . ناهيــك عمــا تســتطيع إ�ن ن رسائيليــ�ي المســتويات حيــث تعطــى االأفضليــة دائمــاً لالإ

ض أن  ي مــن المفــ�ت
ــ�ت ة وال ــذ فــ�ت ــة المتواجــدة من ــة المجّمعــات الصناعي ــت غالبي ــار. لقــد عان ــح عــل وشــك االنهي ــه ليصب ي برمت

الفلســطي�ن

ن عــل  رسائيليــة للحيــاة اليوميــة الفلســطينية. فعــدم قــدرة الفلســطيني�ي دارة االإ ن وحولهــا مــن عواقــب االإ ي فلســط�ي
يتــم بناؤهــا أو تطويرهــا �ن

اد المــواد الخــام لغــرض التصديــر أدى اىل  تأخــ�ي  ي تُفــرض عــل ترخيــص اســت�ي
الوصــول إىل االأســواق الدوليــة نتيجــة التدابــ�ي التقييديــة الــ�ت

 . ن ي الخــارج لتصــل فلســط�ي
بــة مــن القيــام بتوســيع أعمالهــا �ن إطــالق مثــل هــذه االســتثمارات وعــل اعاقــة العمالــة الفلســطينية المغ�ت

ــر أن سلســلة التوريــد Supply Chain(( بأكملهــا تعتمــد عــل عوامــل إرسائيليــة أكــ�ش مــن الســيطرة الفلســطينية  ي التقري
       وقــد لوحــظ �ن

ي إىل المعلومــات  رسائيليــة ووكالء الشــحن االإرسائيــلي الذيــن يتمتعــون بســهولة الوصــول النســ�ب ة. فمــن جهــة، هنالــك وكالء الجمــارك االإ المبــارسش

، ومــا إىل  ن ، ووكاالت الشــحن، والتأمــ�ي أ والمصــادر )القانونيــة( نحــو نظرائهــم مــن الــوكالء ) كخطــوط الشــحن، والجمــارك، وســلطات المــوا�ن

اد والتصديــر  ن الذيــن تنقصهــم المعلومــات والمعرفــة الكافيــة حــول إجــراءات االســت�ي ذلــك(. ومــن جهــة أخــرى، هنالــك التجــار الفلســطيني�ي

ــا الجمركيــة. وهــذا مــا يخلــق حالــة مــن  ي المــزدوج والغــ�ي تــام بشــأن القضاي
ضافــة إىل الهيــكل القانــو�ن والتعريفــات والرســوم االأخــرى باالإ

. ولذلــك، فــإن الهــدف مــن هــذا التقريــر هــو تجميــع االإجــراءات، والوثائــق المطلوبــة،  ن ن إرسائيــل وفلســط�ي ي المعلومــات بــ�ي
التبايــن الكبــ�ي �ن

ي وثيقــة واحــدة مقســمة اىل فصــول وتركــز عــل مناطــق محــددة.
والشــهادات، والتكلفــة، والوقــت ... إلــخ �ن

ــخ  ي أوقــات وتواري
ــرات الشــحن �ن ــق طائ ــع الفلســطينية إال عــن طري ــة نقــل البضائ ــاه عــل  أســباب عــدم إمكاني ي ثناي

ــر �ن        ويركــز التقري

ز هــذا التقريــر بوضــوح الفــرق  رسائيليــة التنقــل عــل كل مــن طائــرات الــركاب وطائــرات البضائــع. ويــ�ب ن يمكــن للبضائــع االإ ي حــ�ي
محــددة، �ن

ي التكلفــة عندمــا يتــم نقــل الشــحنة عــن طريــق إرسائيــل وعــن طريــق االأردن. ويســتث�ن مــن هــذا المجــال التجــار الفلســطينيون المتعاملــون 
�ن

ي نقــل البضائــع وتخّفــض 
- إذا اســتخدمت- مــن شــأنها أن تــّ�ع �ن ي

بأســعار أرخــص والمتمتعــون بعالقــات أفضــل مــع طائــرات الــركاب والــ�ت

ي 
. وكان هــذا واضحــاً عنــد اســتخدامها عــل الطريــق االأرد�ن حيــث ســبب الفــرق �ن ن ن النهائيــ�ي تكلفــة المســتوردين/ المصدريــن والمســتخدم�ي

ن الســتخدام مطارالملكــة عليــا الــدوىلي . التكلفــة عــل تشــجيع الُمصدريــن الفلســطيني�ي

القسم األول
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رسائيلية  ي تواجــه المصدريــن عنــد اســتخدام الطــرق االإ
ضافــة إىل ذلــك، فــإن هــذا التقريــر يهتــم بإبــراز بعــض المعيقــات الرئيســية الــ�ت         باالإ

ي حجــم التكلفة.
ي ســوف تســبب مقارنــة �ن

أو االأردنيــة والــ�ت

ار،  ي أي مــن المعابــر الحدوديــة يعمــل بالتأكيــد عــل خفــض التكلفــة، ويقلــل االأ�ن
        إن القضــاء عــل نظــام التعاقــب  Back-to-Back �ن

ن حيــث لــن يتقيــد المصــدرون بحجــم أو ارتفــاع منصــة التحميــل،  ويقلــل الوقــت خاصــة إذا تــم تنفيــذ هــذا االأمــر عــل جــ� الملــك حســ�ي

ارالتعــرض الأشــعة الشــمس أو الريــاح . وإذا تــم التنســيق بشــكل صحيــح مــع المينــاء، فإنــه قــد يقلــل أيضــاً مــن  وســتقلل الحاويــات مــن ا�ن

مــدة تخزيــن البضائــع ومبيتهــا.

هــا الصــادرات الفلســطينية قبــل أن تصــل إىل  ي يجــب أن تمــر ع�ب
      وســيعرض هــذا التقريــر كذلــك المواقــف أو المحطــات العديــدة الــ�ت

ضافــة إىل العقبــات واالإجــراءات التفصيليــة  ي كل مركــز باالإ
ي التكلفــة �ن

وجهتهــا النهائيــة، ويفــ� مــن خــالل الرســوم البيانيــة والجــداول الفــرق �ن

والتوصيــات.

ي 
ة غــ�ي فعــاالً مــن حيــث التكلفــة حيــث أن العقبــات الــ�ت ي حــاالت كثــ�ي

ن �ن بســبب الظــروف الحاليــة فــإن خيــار اســتخدام جــ� الملــك حســ�ي

ي إضافــة 
تواجــه المنتجــات الفلســطينية مــن خــالل هــذا الطريــق احيانــا تفــوق العقبــات المتواجــدة عــل المســار االإرسائيــلي بــل وتتســبب �ن

ي درجــات الحــرارة والــذي 
عوائــق أخــرى كالســفر لمســافات طويلــة، وعــدم وجــود اتفــاق عبــور مــع االأردنTransit agreement ، والتغــ�ي �ن

يؤثــر بشــكل رئيــ�ي عــل المنتجــات القابلــة للتلــف. مــن ناحيــة أخــرى، مــع زيــادة تدفــق الســلع وحجــم المنتجــات بشــكل هائــل، والتفــاوض 

ــخ، ســيصبح هــذا  ــاء .. إل ــة، وســلطات المطــار والمين كات النقــل، والجمــارك االأردني ــرات الشــحن، ورسش ــارسش مــع خطــوط الشــحن، وطائ المب

رسائيــلي حاليــاً. ي يقدمهــا المســار االإ
الطريــق طريقــاً منافســاً وبديــالً لبعــض الوجهــات الــ�ت

ار عــل الجــ�  ي بالتأكيــد عــل بعــض العقبــات، ويقلــل الوقــت، والتكلفــة، واالأ�ن
ن ســيق�ن بعــد هــذا القــول، فــإن تحويــة جــ� الملــك حســ�ي

ي تحتــوي عــل خمســة عــ�ش منصــة عــل االأقــل عنــد فحصهــا يســتغرق 
لمــا يقــارب ٢٠٪ -٣٠٪. وقــد لوحــظ أن متوســط   الوقــت للحاويــة الــ�ت

ي ظــل التنســيق 
حــواىلي ٥ دقائــق بالمقارنــة مــع ٣-٥ دقائــق تقريبــاً لزمــن التحميــل/ التفريــغ الــذي تســتغرقه كل منصــة تحميــل عــل حــدا �ن

ضافــة إىل أن تلــك الحاويــة ســيتم مســحها خــالل تحميلهــا عــل المقطــورة فقــط ولــن تحتــاج إىل التحميــل أو  ــاً. باالإ االإرسائيــلي المتبــع حالي

التفريــغ مــرة أخــرى.

ي 
ي مدينــة لوجســتية أو مينــاء بــري لوجســ�ت

ي مســتودع الُمصــدر أو �ن
، ســواء �ن ن ي فلســط�ي

إن تحويــة المنتجــات الفلســطينية  Containerizing �ن

ي المينــاء ... إلــخ. 
دارة �ن يــد(، واالإ ار )منتجــات حــرة(، والتعــرض لدرجــة الحــرارة )ت�ب ســيعمل أيضــاً عــل تقليــل الوقــت )تحميــل/ تفريــغ(، واالأ�ن

ن وقريــة العقبــة اللوجســتية أو مينــاء العقبــة لمــا يقــارب ٢٠٠ - ٤٠٠ دينــار عــل  وهــذا قــد يقلــل أيضــا مــن النفقــات عــل جــ� الملــك حســ�ي

االأقــل وفقــاً لحجــم الحاويــات ونــوع المنتجــات.

ربمــا تختلــف االأرقــام والحســابات مــن خــط شــحن واحــد إىل آخــر وحيــث أن الشــحن يعتمــد عــادة عــل عــدد مــن العوامــل كأســعار النفــط، 

والطريــق، والتواتــر إلــخ ...، فــإن القيــم المدرجــة ســوف تتغــ�ي بشــكل كبــ�ي وكلمــا أصبــح الطريــق أكــ�ش طــوالً، أصبــح أقــل تكلفــة. مــن ناحيــة 

أخــرى، تــم اكتشــاف ان التصديــر اىل  معظــم الوجهــات االأوروبيــة تكــون أكــ�ش فعاليــة مــن حيــث التكلفــة والوقــت مــن خــالل اتخــاذ مســار 

ق االأقــ�. ة تنافســية إذا كانــت المنتجــات موجهــة إىل الــ�ش ن أســدود/ حيفــا فيمــا تقــدم العقبــة مــ�ي

خالصة:

ن ســيجعل بالتأكيــد طريــق العقبــة  ي فلســط�ي
ن وإنشــاء مدينــة لوجســتية أو مينــاء بــري �ن إن اســتخدام جهــاز مســح  عــل جــ� الملــك حســ�ي

اد. وقــد ثبــت  أكــ�ش جاذبيــة وربمــا أكــ�ش فعاليــة مــن حيــث التكلفــة. وســتتم تســهيل التدفــق الطبيعــي للتجــارة الفلســطينية التصديــر/ االســت�ي

ذلــك مــن خــالل شــحن البضائــع، حيــث تمّكــن المنتجــات الفلســطينية مــن الســفر عــل طائــرات الــركاب وطائــرات البضائــع عــ�ب مطــار عمــان، 

رسائيــلي الــذي يحــد مــن شــحن هــذه المنتجــات حيــث تقــوم طائــرات الشــحن فقــط بنقلهــا. عــل عكــس المســار االإ
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القسم األول

نظرة عامة عن المشروع
ن  ــز الشــاحن�ي ــة مــع مرك اك ــد( بال�ش ــال تري ي )ب

ــز التجــارة الفلســطي�ن ــه مرك ــام ب ــذي ق وع الممــر التجــاري وال إن الغــرض االســاسي مــن مــ�ش

ن الوصــول إىل االأســواق عــن طريــق تشــجيع اســتخدام ممــرات تجاريــة بديلــة للتجــارة  ي هــو تحســ�ي ي والممــّول مــن االتحــاد االورو�ب
الفلســطي�ن

ــدول  ي ال
ــة �ن ــات مختلف ــن وإىل وجه ــا م اد منتجاته ــت�ي ــر واس ي لتصدي

ــكا�ن ــم ال ــل الدع ــة ع ــات الخاص ــتحصل القطاع ــث س ــطينية حي الفلس

وع قائــم  رسائيليــة. إن هــذا المــ�ش العربيــة المجــاورة ومــا وراءهــا مــن خــالل طــرق بديلــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة مقارنــة مــع الطــرق االإ

وع ممــرات التجــارة الــذي ادى اىل زيــادة ثقافــة  أصحــاب المصلحــة  حــول الممــرات التجاريــة البديلــة   عــل إنجــازات المرحلــة االأوىل مــن مــ�ش

والــذي بــدوره اصبحــت هــذه الممــرات البديلــة خيــاراً حيويــاً.

ن مــن أجل استكشــاف  أ االأردنيــة مــن خــالل جــ� الملــك حســ�ي وع مزيــداً مــن الدراســة للسلســلة اللوجســتية لمــا وراء المــوا�ن يقــدم هــذا المــ�ش

رسائيليــة واالأردنية  أ االإ ن المــوا�ن مــدى فعاليــة اســتخدام ممــرات تجاريــة بديلــة للوصــول إىل أســواق جديــدة. وســيتم إجــراء مقارنــة تفصيليــة بــ�ي

، والعقبــات الأنــواع محــددة مــن  ي تشــمل الوقــت، والتكلفــة، واالإجــراءات، والوثائــق المطلوبــة، والنمــاذج، والمتطلبــات المتعلقــة بالمعايــ�ي
الــ�ت

المنتجــات واالأســواق المرتبطــة بوجهــات مختلفة.

 *المخرجات: تقوم  على ما يلي:
ي ســوف تشــمل الوقــت، والتكلفــة، واالإجــراءات، والوثائــق المطلوبــة، . ١

رسائيليــة والــ�ت أ االأردنيــة و االإ ن المــوا�ن مقارنــة تفصيليــة فعالــة بــ�ي

، والعقبــات لــكل وجهــات االأســواق والمنتجــات وفقــاً للملحــق ١. والنمــاذج، والمتطلبــات المتعلقــة بالمعايــ�ي

 .٢power point. ي وعرض
 التقرير النها�أ

ي عرض جميع النتائج والمخرجات.. ٣
ية �ن ن ن العربية واالنجل�ي استخدام اللغت�ي

*المنهجية:
، وإرسائيــل، والــدول المنشــودة حــول متطلبــات . ١ ن ي فلســط�ي

عــرض مجموعــة مفصلــة مــن إجــراءات التصديــر مــن الــوزارات المعنيــة �ن

ــر قائمــة المنتجــات المخصصــة. تصدي

ــك . ٢ ــ� المل ــالل ج ــن خ ن م ــط�ي ي فلس
ــودة �ن ــتودعات الموج ــن المس دة( م ــ�ب ــات الم ــات )الحاوي ــات أو المنص ــل الحاوي ــة نق ــان تكلف تبي

ــة. ــة النهائي ــم إىل الوجه ــن ث ــك إىل أســدود وم ، وبعــد ذل ن حســ�ي

بنــاء منهجيــة الشــحن اعتمــاداً عــل أســعار التكلفــة والشــحن عــل النحــو الــذي أوىص بــه غالبيــة المصدريــن الذيــن قــام فريــق البحــث . ٣

بزيارتهم.

ــا . ٤ ن مــن أجــل تحديــد أفضــل الطــرق المســتخدمة، والتكاليــف، والمتطلبــات والمزاي إجــراء عمليــات مســح وزيــارة الُمصدريــن الرئيســي�ي

. والتيســ�ي

ــل، . ٥ ــت أق ــة منخفضــة، ووق ــة بتكلف ــة والدولي الحــدود المحلي ــة ع�ب ــن شــأنها أن تســهل الحرك اتيجية م ــاء اســ�ت ــج عــل بن اســتناد النتائ
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ار. ــدون ا�ن وب

ي تصديــر سلســلة التوريــد كوجــود . ٦
ي تمثــل المتطلــب التمهيــدي االأســاسي �ن

تســّلط المنهجيــة الضــوء عــل جميــع الخطــوات الالزمــة الــ�ت

شــهادة صالحيــة للمــكان قبــل التصديــر، وضمــان أن يتــم تنفيــذ جميــع االختبــارات قبــل الشــحن ... إلــخ.

ي يمكنها التعامل مع بعض السلع بشكل أفضل و أن تقلل الوقت والتكلفة.. ٧
إبراز أهم الطرق ع�ب المعابر التجارية وال�ت

أ وتكاليفهــا، والمناطــق الخدماتيــة . ٨ ي االإجــراءات، والجمــارك، واللوائــح المتبعــة لــكل منتــج ولــكل دولــة بمــا فيهــا إجــراءات المــوا�ن
النظــر �ن

والتخزينيــة، والمســتودعات، ومــا إىل ذلــك.

استكشاف جميع التعريفات والمتطلبات الجمركية.. ٩

١٠ .. رسد كافة االإجراءات الالزمة مع النصائح، والعمليات، والتكلفة لكل طريق، وتحليل محتمل للمنتج بشكل تفصيلي

ي جميع المراحل عل موافقة الفريق.١١. 
 مناقشة النتائج مع فريق )Paltrade( عل أساس منتظم حيث حازت جميع النتائج �ن

معابر غزة:
إغالق مع�ب صوفا )العودة( منذ ٢٠ أبريل ٢٠١١.. ١

/ المنطار منذ ١١ يونيو ٢٠٠٧.. ٢ ي
إغالق مع�ب كار�ن

/ المنطار الذي ينقل الحبوب منذ مارس ٢٠١١.. ٣ ي
إغالق مع�ب كار�ن

/ المنطار الناقل لالسمنت الحار تماماً منذ ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٨.. ٤ ي
إغالق مع�ب كار�ن

إغالق مع�ب ناحل عوز )الشجاعية( منذ بداية عام ٢٠١٠.. ٥

ي غالبية االأحيان ال يعمل هذا المع�ب بكامل طاقته.. ٦
م شالوم )كرم ابو سالم( هو المع�ب المفتوح فقط و�ن مع�ب ك�ي

اً للبضائع التجارية.. ٧ ال يعت�ب مع�ب رفح الحدودي مع�ب

نشاط التصدير من قطاع غزة : 
إن الحظــر العــام عــل صــادرات غــزة ال يــزال مســتمراً، ففــي يوليــو ٢٠١٢ خرجــت فقــط حمولــة شــاحنة واحــدة مــن المالبــس )٢٠٧٠ قميــص 

م شــالوم. ومنــذ بدايــة عــام ٢٠١٢، ســمح ل ١٥١ شــاحنة محملــة بالبضائــع للخــروج مــن  ( للمملكــة المتحــدة مــن غــزة عــ�ب معــ�ب كــ�ي ي
صــو�ن

غــزة - ويشــمل هــذا الخــروج تصديــر ثالثــة عــ�ش شــاحنة مــن التمــر إىل الضفــة الغربيــة، وتصديــر ١٣٤ شــاحنة مــن المحاصيــل النقديــة، 

وحمولــة أربعــة شــاحنات مــن المالبــس و شــاحنتان مــن االأثــاث إىل العالــم الخارجــي عــ�ب إرسائيــل. وخــالل عــام ٢٠١١، ســمح ل ٢٦٩ شــاحنة 

ي 
محملــة بالمحاصيــل الزراعيــة المــ�ح لهــا بالخــروج مــن غــزة بالمقارنــة إىل أكــ�ش مــن ٥٧٠٠ شــاحنة مــن مجموعــة واســعة مــن الصــادرات الــ�ت

خرجــت إىل الضفــة الغربيــة وإرسائيــل والعالــم الخارجــي خــالل عــام ٢٠٠٧.
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 مسارات ومعابر غزة: 
-المسار األول : مستودع – ميناء أسدود/حيفا :

محطات المنتجات والحركات الأساسية ضمن سلسلة التوريد

مستودع المصدر

المع�ب التجاري

المطار / المينا الرسائيلي

السفينة / الطائرة

توف�ي جميع المستندات المطلوبة برفقة المنتجات.

وط الفنيــة للعبــور مــن خــالل المعــ�ب الــذي ســيتم نقــل البضايـٔـع مــن  ضمــان تلبيــة الــ�ش

هــا مــن االأمــور ذات العالقــة(. خاللــه ) ترتيــب البضاعــة وعــدد الطلبيــات وغ�ي

نقل البضائع من خالل مع�ب بيتونيا، أو الطيبة، أو ترقوميا، أو الجلمة. 

ــى  ــار )يرج ــاء أو المط ــات ٕاىل المين ــل المنتج ــة لنق ــوات التمهيدي ــع الخط ــام بجمي القي

الرجــوع ٕاىل االإجــراءات(.

رسائيليــة عــل اســتعداد لجمــع المنتجــات )حيــث يســمح  ضمــان أن جميــع الشــاحنات االإ

ــق ٕاىل  ــة عــل طــول الطري ــر التجاري ــة بالمــرور عــ�ب المعاب رسائيلي لبعــض الشــاحنات االإ

ة(. ٔ أو المطــارات مبــارسش ي
المــوا�ن

قيام الشاحنة بنقل المنتجات ٕاىل الميناء أو المطار وذلك بعد تجميعها.

توصيــل المنتــج ٕاىل منطقــة حجــز وتقييــد التصديــر ٕامــا الأجــل التخزيــن المبــارسش 

)للحاويــات( أو الأجــل التخزيــن داخــل حاويــات )تحويــة البضايـٔـع( للبضايـٔـع غــ�ي  المحملة 

.Containerization ــل ــم عم ــث يت ــات حي بحاوي

ــص  ــن، والفح ــراءات، والتخزي ــار لالإج ــاء/ المط ــل المين ــة ع ــراءات المتبع ــرور باالإج الم

ــفينة/الطائرة. ــل ٕاىل الس ــم النق ــن ث ي وم
ــ�ن االأم

تواجد الحاوية عل السفينة/ الطائرة باتجاه وجهتها النهائية.

يرجــى مالحظــة أننــا قــد بنينــا دليلنــا اعتمــادا عــل اتفــاق تعاقــدي للمصدريــن بحيــث تكــون 

. CFR ضافــة ٕاىل اتبــاع نظــام التكلفــة والشــحن ن االناقــل FOB باالإ المنتجــات حــرة عــل مــ�ت

مالحظات:
ي المناطــق المجــاورة لســجن عوفــر. وقــد . ١

ة أنــه قــد تــم إغــالق معــ�ب بيتونيــا مؤقتــاً؛ بســبب االضطرابــات �ن ة االأخــ�ي لقــد لوحــظ �ن الفــ�ت

أخــر هــذا مــن تدفــق الشــحنات للداخــل والخــارج وأثـّـر بشــدة عــل المســتوردين والمصدريــن.

ي فتــح المنتجــات المغلقــة . ٢
رسائيــلي الذيــن يســيطرون عــل المعــ�ب عــل صالحيتهــم الخاصــة �ن رسائيليــة أو الجيــش االإ تحافــظ الســلطة االإ

والمفتوحــة. وهــذا قــد يتلــف أو يدمــر المنتــج بســبب التعــرض الأشــعة الشــمس أو الهــواء.

ي لالطــالع عــل . ٣
ن الفلســطي�ن ي لمجلــس الشــاحن�ي

و�ن لكــ�ت عــل الرغــم مــن ســاعات العمــل المتفــق عليهــا )الرجــاء الرجــوع إىل الموقــع االإ

ي بعــض االأحيــان الســباب امنيــة أو للتدريــب دون أي اشــعار ســابق.
التفاصيــل(، فــإن ســلطات المعابــر التجاريــة قــررت إغــالق المعابــر �ن

يرجى الرجوع إىل العقبات والتوصيات لمزيد من التفاصيل. . ٤
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المسار الثاني : مستودع جسر الملك حسين- ميناء العقبة أو مطار الملكة عليا الدولي: 

محطات المنتج والتنقل الرئيسي ضمن سلسلة التوريد

مستودع المصدر

ي جرس اللن�ب

ن جرس الملك حس�ي

ميناء/مطار العقبة

ائــب ٕارسائيــلي قبــل يــوم  يجــب أن يتــم ٕارســال قائمــة التعبٔيــة والفاتــورة ٕاىل وكيــل �ن

مــن ٕارســال البضائــع ٕاىل الجــ�. 

نقل البضائع ٕاىل الج�.

استخدام الشاحنات الفلسطينية. 

التنسيق مع الشاحنات االأردنية.

ــع عــ�ب  ، يتــم نقــل البضائ ــلي رسائي ــة ٕاىل الجانــب االإ بمجــرد أن تصــل الشــاحنة االأردني

نظــام التعاقــب. 

ال تقوم ٕارسائيل بفحص المنتجات المصدرة فحصاً أمنياً.

رسائيــلي بدفــع رســوم العبــور والتحميل/التفريــغ ويضمــن أن  يقــوم وكيــل الجمــارك االإ

جميــع الوثايـٔـق كاملــة. 

يرجى الرجوع ٕاىل االإجراءات لمزيد من التفاصيل.

ي )منطقة الحجز والتقييد(. 
تصل جميع السلع ٕاىل الجانب االأرد�ن

ــا  ــة الســلع ٕام ــم حرك ــات الجمــارك ويقــوم بتنظي ي متطلب
ــارك االأرد�ن ــل الجم ينفــذ وكي

ــاء أو المطــار.  للمين

بعض السلع والبضائع الخاصة يجب أن تكون مرفقة بالجمارك االأردنية. 

نقل البضائع ٕاىل الميناء/ المطار.

تتمتــع البضائــع المشــحونة بٕامكانيــة الحجــز لهــا عــل طائــرات الــركاب أو طائــرات 
. رسائيــلي البضائــع بخــالف اســتخدام المســار االإ

ن الطائرة.  يتم تنفيذ جميع المستندات المطلوبة قبل التحميل عل م�ت

ــن  ــتية للتخزي ــة اللوجس ــة العقب ــه ٕاىل قري ــة التوج ــا للعقب ــم نقله ي يت
ــ�ت ــلع ال ــل الس ع

ــات.  ي حاوي
ــل �ن ــة والتحمي والتعبٔي

يتم شحن السلع ٕاىل وجهتها النهائية.

  مالحظات:
١ . . ي

ي الجانب االإرسائيلي أو الجانب االأرد�ن
ال يتم فحص المنتجات أمنيا �ن

ــا ٕاىل . ٢ ــل توقيته ــث تغــ�ي ٕارسائي ــح )حي ــ�ي منســقة بشــكل صحي ــف - غ ــالق الجــ� - خصوصــا خــالل فصــل الصي ــح وٕاغ ــات فت ٕان أوق

ــر(.  ي أكتوب
ــك �ن ــوم االأردن بذل ــا تق ــبتم�ب بينم ي س

ــتوي �ن ــت الش التوقي

٣ .. ي بعض االأحيان ٕاىل التنظيم التخويلي
ن الشاحنات االأردنية والشاحنات الفلسطينية �ن يفتقر التنسيق ب�ي
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الزمن

ن ٕاىل ثالث ساعات ساعت�ي

ن ٕاىل أربع ساعات ساعت�ي

ن يوم بالمتوسط سبعة ٕاىل أربع�ي

. • المسلك الإرسائيلي

 • أسدود/ حيفا أو طريق المطار.

• نقــل البضائــع ٕاىل المينــاء أو المطــار )اعتمــاداً 

عــل المســافة، المنفــذ، والعوامــل االأخــرى(.

مســتودع  مــن  الحاويــات  أو  المنصــات  نقــل   •

التجــاري. المعــ�ب  ٕاىل  المصــدر 

المينــاء  ي 
تتواجــد �ف أن  البضائــع  ينبغــي عــل   •

ي 
ــا �ن ــاحنات وتحميله ــن الش ــا م ــل تفريغه ــن أج م

... ٕالــخ. ي
الحاويــات وٕاجــراء الفحــص االأمــ�ن

ي 
ي انتظــار الــدور أو �ف

ي �ف
• متوســط الوقــت المنقــ�ف

ي المعــ�ب التجــاري. 
ي �ن

الفحــص االأمــ�ن

• نظام التعاقب

ــن  ــف زم ــة. • يختل ــا النهائي ــع ٕاىل وجهته ــحن البضائ • ش

وصــول البضائــع ٕاىل وجهتهــا النهائيــة اعتمــاداً عــل 

جريــان الســفينة والمســافة.

ن ساعة ٕاىل ساعت�ي

ن ٕاىل أربعة أيام يوم�ي

* الوقت مقابل كل محطة من سلسلة التوريد:
ن /ارسائيل- مطار اسدود حيفااو بن غوريون طريق فلسط�ي

الزمن

ن ساعة ٕاىل ساعت�ي

ن ساعة ٕاىل ساعت�ي

يوم ٕاىل ثالثة أيام

ن يوم بالمتوسط سبعة ٕاىل أربع�ي

ي 
• الطريق الأرد�ف

• طريق العقبة أو المطار.

ف  الملك حس�ي ي عل جرس 
المنق�ف الوقت  متوسط   •

ثم  ومن  الفحوصات  تقوم  كي  االأردنية  للجمارك 

ٕاصدار مستندات نقل البضائع ٕاىل الميناء أو المطار.

. ي • نقل المنصات من مستودع المصدر ٕاىل جرس اللن�ب

• نقل البضائع ٕاىل قرية العقبة اللوجستية. 
• خالل )٢-١ ساعة( يتم نقل البضائع ٕاىل المطار. 

ي نفس اليوم أو أن تبقي 
من الممكن أن تسافر البضائع �ن

ليوم واحد عل أك�ش حد.

ي 
• تفريــغ البضائــع مــن الشــاحنات وتحميلهــا �ف

الحاويــات، فحوصــات التغليــف االأمنيــة، انتظــار 

ــتية . ــة اللوجس ــة العقب ي قري
ــحن...ٕالخ �ن الش

• شحن البضائع ٕاىل وجهتها النهائية.

• يختلــف زمــن وصــول البضائــع ٕاىل وجهتهــا النهائيــة 

ــافة ــفينة والمس ــان الس ــل جري ــاداً ع اعتم

ن ساعة ٕاىل ساعت�ي

أربعة ٕاىل ستة ساعات

/ الردن- مطار العقبة او الملكة عليا ن طريق فلسط�ي

- الجانب  ف ي عل جرس الملك حس�ي
• متوسط الوقت المنق�ف

ن الشاحنات. ي انتظار الدور أو التنسيق ب�ي
رسائيلي �ن االإ

• ل يوجد فحوصات أمنية. • العودة ٕاىل الوراء. • بمتوسط 

ن لكل منصة. دقيقت�ي

11
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مالحظات:
يعتمد عدد أيام وصول البضائع ٕاىل وجهتها النهائية عل تردد السفن وعدد عمليات الشحن والتوقف. ٠. ١

٠. ٢ . رسائيلي ي واالإ
ن الفلسطي�ن ن شاحنات الجانب�ي يعتمد الوقت كذلك عل مستوى التنسيق ب�ي

ي تحويالت التعاقب عل نوع السلع والحجم والوزن ... الخ. ٠. ٣
 يعتمد الوقت المستغرق �ن

ةالمّصدرينوبحوثهمالشخصيةومراقبتهمالخاصة.. ٤  يستندالزمنفيكلمحطةعلىخ�ب
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تكاليف فلسطين/ اسرائيل/ األردن المستخدمة 
والمفصلة لجميع المنتجات وإلى جميع الوجهات:

ي تنتقــل مــن مســتودع الُمصــدر إىل أســدود أو المطــار عــن طريــق أي مــن المعابــر 
تنطبــق النفقــات أدنــاه عــل كل المنصــات أو الحاويــات الــ�ت

ن إىل العقبــة أو مطــار عمــان ومــن ثــم إىل وجهتهــا النهائيــة التجاريــة  أو عــن طريــق جــ� الملــك حســ�ي

ن عــ�ب طــرق إرسائيــل واالأردن. وســوف  ن عــل االأقــل مــن المنتجــات الموجهــة إىل وجهتــ�ي ي هــذا القســم ســيتم عمــل مقارنــة االأســعار الثنــ�ي
و�ن

ــن،  ــفر، والتخزي ــار، والس ــت االنتظ ــط   وق ــل، و متوس ــافة النق ــط مس ــل متوس ــات )١٥(، وع ــدد المنص ــط   ع ــل متوس ــابات ع ــتند الحس تس

ــغ .... الــخ. والتحميــل/ التفري

- تكلفة النقل )الشيقل(:
مطار بن 
غوريون

أسدود/ حيفامع�ب الكرامة مسار الشاحنة

مستودعات 
الضفة الغربية

مع�ب الكرامة

غزة

مطار عمان المعابر التجارية 
للضفة الغربية

العقبة

١٣٠٠ - ٢٠٠٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ ١

 ٤٠٠ - ٧٠٠
لكل منصة

 ٤٠٠ - ٧٠٠
لكل منصة

 ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠
شيقل

١٠٠٠ - ٢٠٠٠

٩٠٠ - ٢٠٠٠

٨٠٠ - ١٨٠٠

١- يرجى العودة ٕاىل ملحق رقم ١ لمزيد من التوضيح

مالحظات:
ح أك�ش تفصيال( ٠. ١  تحسب االأسعار وفقا للمسافة والوقت. * )انظر الملحق ١ ل�ش

ٔ أسدود/ حيفا التجارية عل ٕاجراءات المعابر التجارية و طول الوقت الذي تستغرقه.  . ٢ ي
 تعتمد االأسعار من المستودعات ٕاىل موا�ن

ي تكلفة رسوم النقل. . ٣
ي المعابر التجارية ارتفاع كب�ي �ن

يسبب االنتظار الطويل �ن

ن ٕاىل أسدود أو المطار حواىلي ٢٢٠٠ - ٢٥٠٠ شيكل. . ٤ ي فلسط�ي
 يّقدر متوسط تكلفة التقل من أي مكان �ن

ي بعــض االأحيــان تكاليــف التحميــل/ التفريــغ للحاويــات، ونقــل الحاويــات بالشــاحنات للفحــص . ٥
 يمكــن أن تشــمل تكاليــف مينــاء أســدود �ن

، ونقــل الحاويــات ٕاىل الميناء.  ي
االأمــ�ن

تستند االأسعار أيضا عل عدد منصات النقل خاصة لغزة. . ٦

ي نقل البضائع وهذا قد يضاعف التكلفة اىل أربعة أضعاف االأسعار.. ٧
تستغرق أحيانا شاحنات نقل البضائع نحو ٦-٨ ساعات �ن

 ينبغي أن تكون العملة بالشيقل االإرسائيلي الجديد.. ٨

- تكلفة معابر الحدود التجارية:
يبــة القيمــة المضافــة وفقــاً لحجــم الشــاحنة )ســيارة  ٣٠/ ٤٥/ ٦٥ أو ١٢٠ شــيكل باالضافــة اىل �ن ن تبلــغ رســوم الشــحن والتفريــغ/ لــكل منصــة بــ�ي

ة(. ال يوجــد هنالــك  أيــة رســوم الإجــراء فحــوص أمنيــة حيــث أن هــذه الرســوم ال  ة، شــاحنة طويلــة وكبــ�ي ة، متوســطة الحجــم، كبــ�ي صغــ�ي

 .) ي
اف بالمعــ�ب كحاجــز قانــو�ن كات الفلســطينية الخاصــة حيــث لــم يتــم االعــ�ت تنطبــق إال عــل معــ�ب بيتونيــا. )تصــدر إرسائيــل عطــاءات للــ�ش

- تكلفة جسر الملك حسين )الجانب االسرائيلي(:
• تبلغ رسوم العبور ٢٠٩ شيقل لكل شاحنة.  

يبة القيمة المضافة لكل منصة. • تبلغ تكاليف التحميل/ التفريغ ٢٩.٥ شيقل باالإضافة إىل �ن  

يبة القيمة المضافة مع اختالف التكاليف احيانا.  • تبلغ تكاليف وكالء التخليص )أشكال الجمارك( ٣٠٠ شيقل باالإضافة إىل �ن  



14

- تكلفة جسر الملك حسين )الجانب االردني(٢:
• تبلغ تكلفة العمل ٢٢-٢٥ دينار.  

• تبلغ الطوابع )ترصيح الجمارك( ١٠ – ١٢ دينار.   

• تبلغ رسوم العبور ال مطارالعقبة/ الملكة عليا الدوىلي - )الإجراءات الجمركية( :١٥٠ دوالراً.  

ي بعض االأحيان عل الجمارك أن تكون مرافقة  لسلع معينة(.
     )�ن

ن الخر(. • تبلغ رسوم التخليص ٤٠ ديناراً أردنياً )تختلف من ح�ي  

. ي
ي وديناراً عل كل ١٠٠٠ دينار إضا�ن

• تبلغ رسوم الكفالة المرصفية ٥ دنان�ي  الأول ٥٠٠٠دينار أرد�ن  

. ي
ي ٤٠-٥٠ دينار أرد�ن

• تبلغ رسوم مبيت البضائع عل الجانب الأرد�ف  

- رسوم معابر غزة :

أك�ش من ٢٠ قدم   ح�ت ٢٠ قدم

جدول رسوم المعابر

التكلفة )الشيقل( تفاصيل الرسوم       

٢٠ ي     
رسوم الدخول للجانب الفلسطي�ن  ١

٥٠٠ ي    
ي الخليج الفلسطي�ن

تفريغ/تحميل البضائع �ن  ٢

٢٥٠ رسوم الدخول للجانب االإرسائيلي       ٣

٥٠٠ ي الخليج االإرسائيلي    
تفريغ/تحميل البضائع �ن  ٤

1270 إجماىلي التكلفة                   

بضائع الحاويات        

١٠٠٠ أ االإرسائيلية(   ي حاويات الموا�ن
تكلفة إضافية )رسوم البضائع الموجدة �ن  ٥

2270 جماىلي         المبلغ الإ

- تكلفة الحاوية من خالل العقبة٣ :
ي يدفعها خط الشحن/ وكيل(. ١

 رسوم استعمال الرصيف البحري - )ال�ت

ي يدفعها خط الشحن/ وكيل(. ٢
 تحميل/ تفريغ الحاويات. )ال�ت

 رسوم نقل المحطة  )يدفعها المرسل إليه/ الشاحن(:. ٣

حاويات كاملة – تفريغ                                         ٥٢.٥٠٠                                       ٧٩.٠٠٠
حاويات فارغة - تفريغ                                         ٣١.٥٠٠                                       ٤٧.٠٠٠

حاويات كاملة - تحميل                                         ٣١.٥٠٠                                       ٤٧.٠٠٠

حاويات كاملة – نقل                                           ٣١.٥٠٠                                        ٤٧.٠٠٠ 

. ويبلغ سعر �ف الدينار المستخدم: ١ دينار =٥٩٥ شيقل ي
٢. العملة المستخدمة بالدينار االأرد�ن

www.alv.jo لمزيد من المعلومات والمراجع . ي
 ٣. العملة المستعملة بالدينار االأرد�ن
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اســعار تخزيــن الحاويــات) اســعار الحاويــات المحملــة يدفعهــا المرســل اليه/وكيــل المقاصــة, اســعار اعــادة الشــحن/فارغة يدفعهــا خــط . ٤

الشحن/وكيل(:

أك�ش من ٢٠ قدم   ح�ت ٢٠ قدم

٧ أيام مجانية )٢٠١٢(                                                          ٧  

بعد االأيام المجانية من )١ إىل ١٠( أيام )لكل يوم(           ٥.٠٠٠               ١٠.٠٠٠ 

بعد االأيام المجانية من )١١ إىل ٢٠( يوماً )لكل يوم(         ١٠.٠٠٠             ٢٠.٠٠٠

بعد ذلك )لكل يوم(                                   ٢٠.٠٠٠              ٤٠.٠٠٠

اد/ تصدير/ نقل/إعادة شحن: - حاويات كاملة - است�ي

)لكل حاوية لكل يوم(

ي لكل حدث.
ي يدفعه المرسل إليه/ الشاحن(. تبلغ تكاليف استخدام وزن الج� ٣٥٠٠ دينار أرد�ن

٥-    وزن الج� )ال�ت

- تكلفة قرية العقبة اللوجستية:

محطة حاويات العقبة- قرية العقبة اللوجستية

ي الداخل
�ن

الوحدة

الوحدة

الوحدة

الوحدة

الوحدة

الوحدة

حاوية

م�ت مربع

م�ت مربع

م�ت مربع

م�ت مربع

م�ت مربع

ي
السعر بالدينار االأرد�ن

ي
السعر بالدينار االأرد�ن

ي
السعر بالدينار االأرد�ن

ي
السعر بالدينار االأرد�ن

ي
السعر بالدينار االأرد�ن

ي
السعر بالدينار االأرد�ن

٦٠.٠٠

٠٠.٢٥

الوصف

الوصف

الوصف

الوصف

الوصف

الوصف

نقل الحاوية من محطة حاويات العقبة ح�ت 
قرية العقبة اللوجستية والرجوع بالحاوية فارغة

المعدل المحسوب لكل م�ت مربع لكل يوم

تحرك واحد للحمولة من الشاحنة إىل 

ة الحاوية مبارسش

ضافة  يتضمن السعر منصة خشبية مستخدمة باالإ

إىل الغالف

النقل

التخزين

النقل للخارج

رساء ع�ب االإ

النقل للداخل/ لغرض التخزين

ي مستودع قرية 
تفريغ االشحنات من االشاحنة �ن

العقبة اللوجستية
حمولة عل االمنصة 
حمولة بدون منصة

ة من الشاحنة إىل الحاوية تفريغ الحمولة مبارسش
حمولة عل االمنصة 
حمولة بدون منصة

تعبئة الحمولة من مستودع قرية العقبة 
اللوجستية إىل الحاوية
حمولة عل المنصة
حمولة بدون منصة

CBM م�ت مربع٤

 CBM م�ت مربع

٣.٧٥

٣.٥٠

2.75

3.50

2.25

3.00

خدمات القيمة المضافة
االختيار والفرز

وضع الحمولة عىل املنصة والتغليف املحكم

لصق البطاقات/امللصقات

التعبئة وإعادة التعبئة

صندوق

منصة

ملصق

صندوق

0.10

9.00

حسب الطلب

حسب الطلب

٤.  CBM اختصار للم�ت االمربع
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مالحظات:
ن عل البضائع المخزنة.. ١  ال بد من ضمان التأم�ي

 ال بد من ضمان االأمن عل مدار ٢٤ ساعة.. ٢

نتباه قبل ٤٨ ساعة من وقت التحميل.. ٣ ورة االإ  �ن

ينبغي عل بوليصة الشحن أن تتوجه إىل منطقة العقبة االقتصادية الخاصة٥/ رعاية قرية العقبة اللوجستية.. ٤

تكلفة ميناء أسدود: 
ي حاويــات طولهــا ٢٠ قــدم: ٩٠٠ - ١١٠٠ شــيكل. ويشــمل هــذا الســعر تفريــغ المنصــات، وجلــب الحاويــات مــن • 

ي تتواجــد �ن
 للمنصــات الــ�ت

المينــاء، وتحميــل الحاويــات، واالأمــن، ونقــل الحاويــات بالشــاحنات إىل المينــاء.

ي حاويــات طولهــا ٤٠ قــدم: ١٢٠٠ – ١٤٠٠ شــيكل. وهــذا يشــمل تفريــغ المنصــات، وجلــب الحاويــة مــن المينــاء، • 
ي تتواجــد �ن

 للمنصــات الــ�ت

وتحميــل الحاويــات، واالأمــن، ونقــل الحاويــات بالشــاحنات إىل المينــاء.

ــوكالء •  ــض ال ــة. )بع ــكل حاوي ــيكل ل ــغ ٥٠٠ ش ي يبل
ــا�ن ــغ إض ــاف مبل ــب أن يض ، يج ي

ــ�ن ــص االأم ــع للفح ــرور البضائ ــن م ــد م  إذا كان ال ب

ن يســعرون هــذه الكميــة مــن المــال بغــ�ي حــق، لهــذا عليــك أن تطلــب منهــم منحــك إيصــال مــن الجمــارك بــأن حاويتــك  رسائيليــ�ي االإ

قــد تــم فحصهــا(.

ي للبضائع.• 
 مخزن مجا�ن

٣٠ شيكل لكل يوم تخزين لحاويات ٢٠ قدم.• 

٥٠ شيكل لكل يوم تخزين لحاويات ٤٠ قدم.• 

د للمنصات وتبلغ تكلفته ١٥٠ شيقل لكل يوم لجميع أنواع التخزين.•  د إال للحاويات فقط فال يوجد تخزين م�ب  ال يتوفر التخزين الم�ب

ي التكلفة إذا تم تحميل الحاويات بالفعل:
        يرجى مالحظة الفرق �ن

 لحاويات ٢٠ قدم المحملة: ٥٥٠ شيكل. وهذا يشمل التفريغ، واالأمن، ونقل الحاوية بالشاحنة إىل الميناء.• 

 لحاويات ٤٠ قدم المحملة: ٧٥٠ شيكل وتشمل التفريغ، واالأمن، ونقل الحاوية بالشاحنة إىل الميناء.• 

خطوط الشحن عبر أسدود ٦:
ي مخاطــر 

ن الناقــل الأســدود/ حيفــا )المرفــق ١( مشــمولة �ن ضافــة إىل حريــة البضائــع عــل مــ�ت يرجــى مالحظــة أن أســعار التكلفــة والشــحن باالإ

ضافيــة لتغيــ�ي وضــع المعــدات، وتحميــل بوليصــة الشــحن، وTHC  وISPS وIT والرفــع، والختــم،  الحــرب، وخدمــة أمــن الناقــل، والرســوم االإ

ن فإنــك تحتــاج إىل  ي حالــة التكلفــة والشــحن والتأمــ�ي
ضافــة إىل بعــض النفقــات المخصصــة. و�ن ن باالإ والنقــل، ورســوم المجموعــة، وبريــد الكابــ�ت

ن الناقــل. ضافــة إىل حريــة المنتــج عــل مــ�ت ن الشــحن البحــري وBAF باالإ تضمــ�ي

أجور الشحن الثابتة ع�ب أسدود7 : 

$ ٣٥ لجنة وكيل الجمارك     

$ ٢٥ الوثائق      

$ ٢٥ نفقات الجمارك     

ن الناقل. يجب إضافة إجماىلي ٨٥ دوالراً إىل سعر كل ضمان "حرية المنتج" عل م�ت

ائب منخفضة، ومعفاة من الرسوم الجمركية. الية ذات قطاعات متعددة و�ن   ٥ منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، االأردن: منطقة تنموية لي�ب
ي المياه العميقة.                                                                                                    

ي بأكمله. ويخدم منطقة العقبة االقتصادية الخاصة مطار دوىلي وميناء �ن
ق الطرق الأربعة دول وثالث قارات وتضم الساحل االأرد�ن ي مف�ت

       تقع �ن
www.ashdodport.co.il ٦  لمزيد من المعلومات واالأسعار 

   http://www.ashdodport.co.il/serviceslist/Documents/cargo-owner-expor-٢٠١٢-eng.pdf   ٧    
ي تكلفة الشحن.                                                                                                                                      

 لحسابات تعرفة صاحب الحمولة وتشمل جميع الرسوم لكل طن. وعادة ما تحسب هذه التكاليف عن طريق مزود الخدمة لتفادي االلتباس والتأكد من كون هذه التكاليف مدرجة �ن
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ي
تكلفة رخصة التصدير: مجا�ن

تكلفــة شــهادة المنشــأ: ٣٠ شــيقل ويتــم إصدارهــا بواســطة غرفــة التجــارة )صالحــة للبلــدان العربيــة عــادة(. أمــا بالنســبة للبلــدان االأوروبيــة 

ي تســتخدم اليــورو ١، فــإن شــهادة المنشــأ الزراعيــة يتــم إصدارهــا بواســطة وزارة الزراعــة  وذلــك بعــد أن تقــوم الجمــارك 
والــدول االأخــرى الــ�ت

والمكــوس الفلســطينية بتصديقهــا.

شهادة صحية: تصدرها وزارة الصحة المحلية - مكتب البيئة. وتكلفتها حواىلي ٦٠-٨٠ شيكل لكل عينة اختبار.

شهادة الصحة النباتية: صادرة عن وزارة الزراعة )متطلب تمهيدي أساسي من أجل إصدار شهادة المنشأ( وتكلفتها ١٠ شواقل.

نتــاج  ترصيــح النقــل: للمنتجــات الزراعيــة فقــط، وتصــدر عــن وزارة الزراعــة أو أي مــن مكاتبهــا المحليــة للتأكيــد عــل بيــع المنتــج ومحليــة االإ

وتكلفتهــا خمســة شــواقل.

الشهادات الدولية

. ي
ISO22000: تكلفتها السنوية ١٢٠٠ دينار أرد�ن

. العضوية: تكلفتها السنوية ١٨٥٠ دوالر أمريكي

التجارة العادلة: تكلفتها السنوية ١٥٠٠ يورو.

SA8000: تكلفتها السنوية ٣٠٠٠ دوالر أمريكي )اعتماد المساءلة االجتماعية(
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منتج 1

الدولة 1 

العقبة

أسدود/ حيفا

أسدود/ حيفا

العقبة

مطار عمان

مطار بن غوريون

مطار بن غوريون

مطار عمان

إجماىلي التكلفة
 FOB/CFR

إجماىلي التكلفة
 FOB/CFR

إجماىلي التكلفة
 FOB/CFR

إجماىلي التكلفة
 FOB/CFR

إجماىلي التكلفة
 FOB/CFR

إجماىلي التكلفة
 FOB/CFR

إجماىلي التكلفة
 FOB/CFR

إجماىلي التكلفة
 FOB/CFR

الدولة 2 

القسم الثاني

فصول حول المنتجات المصدرة
مقدمة

مخطط مقارنة طريق المنتج
ن  رسائيليــة واالأردنيــة. يرجــى االأخــذ بعــ�ي ن يتــم شــحنه إىل بلديــن عــ�ب الطــرق االإ ي أدنــاه مقارنــة لتكاليــف منتــج معــ�ي

يوضــح المخطــط البيــا�ن

االعتبــار أنــه مــن المســتحيل أن يتــم شــحن بعــض المنتجــات )بالطائــرة( بســبب الــوزن، والحجــم، والتكلفــة الضخمــة.

عن طريق الردن

عن طريق ارسائيل

عن طريق ارسائيل

عن طريق الردن

الوثائق العامة الفلسطينية لتصدير جميع المنتجات:
•  الفاتورة التجارية	

•  قامئة التعبئة	

•  شهادة املنشأ )يورو1 للسوق األوروبية(	

•  بوليصة الشحن للسوق األوروبية	

•  الشهادة الصحية - يتم الحصول عليها من وزارة الزراعة )للمنتجات الزراعية فقط(.	
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الشهادات العامة الفلسطينية والدولية الالزمة لمعايير التصدير األساسية:
• شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة وموافق عليها من وزارة االقتصاد الوطني. وبالنسبة للمنتجات الزراعية فإن هذه الشهادة    	

 يجب أن تصدر عندها من وزارة الزراعة. باإلضافة إىل رضورة توثيق هذه الشهادة من خالل الجامرك الفلسطينية.

• شهادة صحية صادرة عن وزارة الصحة للمنتجات الغذائية.	

• شهادة بيطرية للمنتجات الحيوانية صادرة عن وزارة الزراعة.	

• شهادة الصحة النباتية للمنتجات النباتية صادرة عن وزارة الزراعة.	

•  شهادة الجودة الفلسطينية للبلدان التي وقعت اتفاقاً مع املعهد القيايس الفلسطيني.	

•  شهادة الجودة العاملية ISO مثل HACCP، GMP، GLOBALGAP ،22000 ... إلخ ووفقاً للوائح البلدان املستوردة.	

•  تسجيل إدارة الغذاء والدواء للتصدير إىل الواليات املتحدة األمريكية.	

•  شهادة تحليل املنتج )وخاصة املنتجات الطبية(.	

•  ترصيح من معهد الطب البيطري )وخاصة بالنسبة لإلنتاج الغذايئ الحيواين(. ويعترب متطلب متهيدي لالسترياد وميكن الحصول عليه من الدائرة اإلرسائيلية 	

للعلف والجودة.

•  وثيقة دخول املشرتك البيطري وخاصة األغذية الحيوانية املصنعة محلياً لسوق االتحاد األورويب و للمملكة املتحدة عىل وجه الخصوص.	
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الفصل األول

زيت الزيتون البكر
إجراءات التصدير عبر معبر بيتونيا وما بعده

ن وحــ�ت الخميــس بينمــا تمتــد ســاعات العمــل مــن ٠٧:٠٠ صباحــاً . ١ ي ٤:٣٠ مســاًء مــن االثنــ�ي
 تمتــد ســاعات العمــل مــن ٧:٠٠ صباحــاً وحــ�ت

ن يتــم إغــالق المعــ�ب يــوم الســبت. ي حــ�ي
ي ١٢:٠٠ ظهــراً يــوم الجمعــة �ن

وحــ�ت

ن تقديــم جميــع الوثائــق بمجــرد مرورهــم عــن أول نقطــة تفتيــش عنــد اي . ٢  يجــب تحميــل جميــع الســلع عــل الشــاحنات وعــل الســائق�ي

. مع�ب

ي وأن يكــون . ٣
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول وذلــك بســبب محدوديــة تحمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتــورة، وقائمــة التعبئــة، . ٤

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ــن . ٥ ــر م ــب االآخ ــل الجان ــار ع ي االنتظ
ــة �ن ــاحنة إرسائيلي ــد ش ــك تواج ــد ذل ــي بع ــطينية، فينبغ ــة فلس ــل لوح ــاحنة تحم ــت الش  إذا كان

كــة النقــل الفلســطينية، ووكيــل الجمــارك  الحــدود مــن أجــل أداء نقــل الســلع بنظــام التعاقــب. ويتــم تنســيق هــذا عــادًة عــن طريــق رسش

ــن. ــادرة عــ�ب المصدري ي بعــض الحــاالت الن
ي أو وكيــل الجمــارك االإرسائيــلي و�ن

الفلســطي�ن

رسائيليــة لنقــل البضائــع طــول الطريــق حــ�ت أســدود/ حيفــا أو المطــار حيــث يتــم هنــاك تنفيــذ فحــص . ٦  يســمح المعــ�ب للشــاحنات االإ

ي شــامل عــل جميــع الســلع والشــاحنات.
أمــ�ن

ي مينــاء أســدود/ حيفــا )مــا وراء البحــار أو للجــوار( . ٧
 يتــم إصــدار شــهادة تصديــر للســلع وإرســالها قبــل أربعــة أيــام إىل منطقــة حجــز �ن

ي حاويــات.
حيــث يتــم تحميلهــا �ن

٨ .: ي الوقت نفسه بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

 التنظيم مع خط الشحن ومنطقة الحجز بشأن تحميل/ تعبئة الحاويات بالبضائع.• 

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية وعدد الحاويات.• 

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.• 

ي منطقة الميناء.• 
واجد حاوية شحن �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية.• 

 وصــول الشــحنة إىل المينــاء قبــل ٤ أيــام عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة )١-٥ أيــام عمــل قبــل تاريــخ الشــحن( لتجنــب التأخــ�ي وضمــان . ٩

نهــاء جميــع االإجــراءات الالزمــة. مــا يكفــي مــن الوقــت الإ

  تحميل الحاويات عل السفينة إىل وجهتها النهائية.. ١٠

الوثائق:
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً لطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وتصديق وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤



21

إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعدها: 
ي ٦:٠٠  من االأحد إىل الخميس بينما يغلق يومي الجمعة والسبت.. ١

ي من ٧:٣٠ ح�ت ي ج� اللن�ب
 تمتد ساعات العمل �ن

 يجب تنصيب جميع السلع عل منصات مع أق� ارتفاع ١٦٠ سم.. ٢

ي الجــ� مــا ال يقــل عــن يــوم واحــد . ٣
 ينســق وكيــل الجمــارك بيــان الجمــارك بحيــث يتــم إرســال قائمــة التعبئــة والفاتــورة إىل الجمــارك �ن

ط أســاسي قبــل الحجــز(. قبــل إرســال الشــحنة )رسش

رسائيــلي مــن أجــل تنفيــذ نقــل . ٤ ي واالإ
ن الجيــش االأرد�ن ن الشــاحنات الفلســطينية والشــاحنات االأردنيــة ومــا بينهــا وبــ�ي  يجــب التنســيق مــا بــ�ي

الســلع بنظــام التعاقــب.

تيــب. ويتــم ذلــك . ٥ ي أو ممثلــه مســؤولية ضمــان تنســيق الشــاحنات وضمــان تواجــد كل الوثائــق بال�ت
 يقــع عــل عاتــق المصــدر الفلســطي�ن

بمســاعدة وكيــل الجمــارك االإرسائيليــة عــل الجــ�.

ي معظــم االأحيــان . ٦
ي أو ال )�ن

رسائيليــة عنــد الجــ� ملــف الجمــارك وتقــرر فيمــا إذا كان هنالــك داع الإجــراء فحــص أمــ�ن  تفحــص الجمــارك االإ

ال تجــرى أي عمليــات تفتيــش أمنيــة عــل التصديــر(.

رسائيلية عل الوثائق وتعطي الخط االأخ�ن للشاحنة االأردنية للدخول إىل الجانب االإرسائيلي من الج�.. ٧  توافق الجمارك االإ

ي وجــود أفــراد االأمــن . ٨
رسائيــلي �ن  يتــم نقــل الشــحنات مــن شــاحنة واحــدة إىل أخــرى مــن خــالل نظــام التعاقــب عــن طريــق الموظــف االإ

ي معظــم االأحيــان.
�ن

٩ .. ي
 تنقل الشاحنات االأردنية الشحنات مع جميع الوثائق إىل المنطقة الجمركية عل الجانب االأرد�ن

ي بجمع الوثائق من سائق الشاحنة ويحيلها إىل الجمارك االأردنية من أجل تنفيذ االإجراءات الجمركية.. ١٠
  يقوم وسيط الجمارك االأرد�ن

  إذا كانت البضاعة موجهة لالأردن، قد تكون هناك حاجة إىل دفع الجمارك االأردنية.. ١١

  إذا كانــت الشــحنة عابــرة فقــط، تقــوم الجمــارك االأردنيــة بختــم الشــحنة وإرســالها إىل منطقــة التجــارة الحــرة أو إىل الوجهــة النهائيــة . ١٢

إمــا عــن طريــق مطــار أو مينــاء العقبــة.

طــة أو ضابــط جمــارك لمرافقــة بعــض البضائــع الخطــرة إىل مطــار أو مينــاء الشــحن . ١٣   قــد تقــوم الجمــارك االأردنيــة بإرســال ســيارة رسش

بحيــث يتــم تكليــف المصــدر بدفــع تكاليــف هــذه العمليــة.

  قد تطلب الجمارك االأردنية شهادات إضافية ح�ت لو كانت البضائع متوجهة نحو مغادرة االأردن.. ١٤

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة )الصحة أو الزراعة ..... الخ( وفقاً لطلب الدولة المرسل إليها.. ٢

ــات . ٣ ــوس )المنتج ــارك والمك ي والجم
ــ�ن ــاد الوط ــن وزارة االقتص ــة م ــا بموافق ــم إرفاقه ــث يت ــة بحي ــة التجاري ــن الغرف ــأ م ــهادة المنش  ش

ــة(. ــة خاص الزراعي

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه أو احتياجات جمارك الوجهة النهائية.. ٤
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جدول تحليل المنتج: 
هــا مــن  150910: زيــت الزيتــون البكــر وجزيئاتــه يتــم الحصــول عليهــا مــن ثمــرة شــجرة الزيتــون فقــط بالوســائل الطبيعيــة الميكانيكيــة أو غ�ي

ي ظــل ظــروف ال تــؤدي إىل تدهــور الزيــت.
الوســائل �ن

ائبالبلد٨ مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات معينة

لواليــات  ا

االمريكيــة

مكوس ٠٪
ال يحمل عضوية كاملة بإدارة الغذاء والدواء

اختبار عينة قبل الشحن

انظر المرفقات لمزيد من التفاصيل

إدارة الغذاء والدواء٩

عينات من الدفعات يتم فحصها قبل الشحن

التعبئة والتغليف ووضع الملصقات

ياليابان
سعر مجا�ن

ال يوجد اتفاقية تجارية

الحاجة إىل توافر معاي�ي محددة

من  لمزيد  الفصل  هذا  مرفق  انظر 

التفاصيل

ال قيود

فحص محلي عام

قانون حماية النبات

قانون الغذاء الصحي

JAS قانون

متطلبات المصدر:
المستورد األمريكي )مصدّر فلسطيني(:

ــت عــل . ١ ــد حصل ــاً وق ــم اختبارهــا محلي ــد ت ــة( ق ــون )أحجــام زجاجــات مختلف ــت الزيت ــن أن دفعــات زي ــد م  عــل المســتورد التأك

ــدواء. ــذاء وال ــهادة إدارة الغ ــل ش ــا ع ــدة كحصوله ــات المتح ــوق الوالي ــول س ــة لدخ الموافق

 الشهادات الصادرة محلياً لجميع المنتجات الزراعية وخاصة المخلالت والتمر ... الخ.. ٢

ية وتتوافق مع متطلبات الدولة.. ٣ ن نجل�ي  عل التسميات أن تكون باللغة االإ

 جمارك صفرية لجميع المنتجات وفقاً لالتفاقية التجارية. ٤

ي الواليات المتحدة.. ٥
ي يجب أن تتوافق مع متطلبات الجمارك �ن

  شهادة المنشأ ال�ت

 قد تكون كميات بعض المنتجات محدودة وفقاً لحصة البالد.. ٦

متطلبات جمارك الواليات المتحدة الخاصة لزيت الزيتون البكر ومشتقاته:
يجــب عــل جميــع االأطــراف )الشــاحن، أو المرســل إليــه، أو المســتورد، المصنــع ... الــخ( الحصــول عــل رقــم تســجيل المنشــأة الغذائيــة 

ــن الســهل نســبياً الحصــول عــل هــذا التســجيل  ــه م ــث أن ــاه للتســجيل حي ــع أدن ــك التوجــه إىل الموق ــدواء. بإمكان ــن إدارة الغــذاء وال م

وســتحصل عــل رقــم تســجيلي فــور االنتهــاء مــن التطبيــق.
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/Onli-
neRegistration/ucm073706.htm

المعلومات المطلوبة لهذا المنتج:

، بكر، نقي .. الخ.(. ١ ي
 نوعية  هذا المنتج )أي: بكر إضا�ن

 طريقة  تعبئة المنتج الفعلي وحجمه )أي: زجاجة حجم ٦٤ أوقية، علبة معدنية حجم ١٦٤ أوقية ... الخ(.. ٢

ي كرتونة واحدة، ...الخ(.. ٣
ي علبة واحدة، ١٢ علبة معدنية �ن

 التغليف الخارجي وعدده )أي: ٦ زجاجات �ن

ي وقــت الدخــول الجمــركي أو يمكــن أن . ٤
 إشــعار أوىلي مــن إدارة الغــذاء والــدواء لهــذا المنتــج. ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق وســيط �ن

ي الشــحن عــن طريــق موقــع إدارة الغــذاء والــدواء.
يقــوم بــه المســتورد/ المصــدر/ االأطــراف االأخــرى المشــاركة �ن

٨ یرجى الرجوع إىل الفصل االأول٬ المرفق۱ لمزيد من التفاصيل 
http://www.fda.gov/Food/default.htm ٩
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مخطط اليابان لتخليص االستيراد:
اد بعــد الفحــص  اد الســلع الت�يــح عنهــا إىل مديــر عــام الجمــارك والحصــول عــل إذن االســت�ي ي اســت�ي

يجــب عــل أي شــخص يرغــب �ن

اد بعــد الفحوصــات الالزمــة  اد وتنتهــي بإصــدار إذن االســت�ي ن بيــان االســت�ي الــالزم للبضاعــة المعنيــة حيــث تبــدأ االإجــراءات الرســمية بتجهــ�ي

يبــة. وبهــذه الطريقــة، يتــم اتخــاذ تدابــ�ي لضمــان الوفــاء بالمتطلبــات مــن أجــل الســيطرة عــل النقــد  ودفــع الرســوم الجمركيــة وال�ن

اد الســلع. ي واالأنظمــة االأخــرى المتعلقــة باســت�ي االأجنــ�ب

اد حالياً محوسبة. ي المئة من إجراءات االست�ي
إن االإجراء االأساسي لتقديم المستندات للجمارك موّضح أدناه حيث أن أك�ش من ٩٠ �ن

المتطلبات الخاصة لجمارك اليابان لزيت الزيتون:
 نظام JAS: يحوي:

  ملصــق الجــودة: ويشــمل وضــع اســم المنتــج، والمكونــات، وكميــة المحتويــات، واســم الصانــع، وتاريــخ الفتــح، وأســاليب الحفــاظ . ١

عــل الزيــت، والمنتجــات المعدة.

ي تحتــوي عــل فــول الصويــا أن تضــع ملصقــاً يوضــح . ٢
 التعريــف عــل االأغذيــة المعدلــة وراثيــاً: يتوجــب عــل االأطعمــة المصنعــة الــ�ت

كــون هــذه االأغذيــة معدلــة وراثيــاً.

معايير الجودة للزيتون الذي يستخلص منه زيت الزيتون بموجب المعايير الزراعية اليابانية )مجردة(:
المواصفاتالبنود

زيت الزيتون

زيــت الزيتــون 

المكــرر

الحالة الطبيعية
اللون

الرطوبة والشوائب
الثقل النوعي

)٢٥/٢٥ درجة مئوية(
نكسار معامل االإ

)٢٥ درجة مئوية(
قيمة الحمض

ن قيمة التص�ب
رقم اليود

ن المواد الغ�ي قابلة للتص�ب

الحالة العامة 
اللون

الرطوبة والشوائب
الثقل النوعي

)٢٥/٢٥ درجة مئوية(
معامل االنكسار 
)٢٥ درجة مئوية(

قيمة الحمض
ن قيمة التص�ب

رقم اليود
ن المواد الغ�ي قابلة للتص�ب

ة ووضوح عام للزيتون  ن نكهة مم�ي
ن لون مم�ي

٠.٣٠ ٪ أو أقل  
٠.٩٠٨- ٠.٩١٤

١.٤٦٦– ١.٤٦٩

٢.٠ أو أقل
١٨٤- ١٩٦

٧٥- ٩٤
١.٥٪ أو أقل

واضح بشكل عام وبنكهة ممتازة
ن لون مم�ي

٠.١٥٪ أو أقل
٠.٩٠٨- ٠.٩١٤

١.٤٦٦– ١.٤٦٩

٠.٦٠٪ أو أقل
١٨٤- ١٩٦

٧٥- ٩٤
١.٥٪ أو أقل
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مقارنة تكلفة شحن العينة بحريا لزيت الزيتون بين الواليات المتحدة األمريكية 
واليابان من خالل جسر الملك حسين وإسرائيل

مالحظات:
ي هذه العينة هو مع�ب بيتونيا بحيث تم بناء هذه العينة تبعاً لدراسة حالة حقيقية من مدينة رام هللا.. ١

 المع�ب المستخدم �ن

ة من المستودع الموحد.. ٢  نقلت الشاحنات ١٥ منصة )حاوية حجم ٢٠ قدم( مبارسش

ن من الحدود وعل طول الطريق إىل أسدود.. ٣  تكلفة وكالء الجمارك شاملة لكال الجانب�ي

 االأسعار تتبع نظام التكلفة والشحن.. ٤

ي السفر من المستودع إىل مع�ب بيتونيا.. ٥
ي الحدود وكذلك �ن

 يشمل الوقت إىل مع�ب الحدود الزمن االجماىلي الذي تم قضاؤه �ن

ة المستخدم. )تبعاً للحاالت المدروسة وتاريخ الحدود(.. ٦ دد السفن ومتوسط   الوقت وفقاً لخ�ب  تم احتساب الوقت وفقاً ل�ت

ــا . ٧ أ أســدود/ حيف ي مــوا�ن
ــام �ن ــل ٣-٤ أي ــة اللوجســتية وقب ــة العقب ي قري

ن عــل االأقــل �ن ــل يومــ�ي  يجــب أن تكــون الشــحنات متواجــدة قب

للتحميــل/ التفريــغ، والفحــوص االأمنيــة، والتعبئــة الخاصــة لتجنــب أي تدمــ�ي لشــكل المنتــج أثنــاء التواجــد عــل المعابــر الحدوديــة 

ي حــال وقوعهــا قــد تؤخــر الوصــول للســفينة أو تفويتهــا.
ي �ن

ــ�ت وال

ي قــد تحتاجهــا الشــحنة. )يرجــى . ٨
ي تكاليفهــم إصــدار الشــهادات والوثائــق االأخــرى الــ�ت

ن �ن  يــدرج مــزودي الخدمــات اللوجســتية الفلســطيني�ي

مالحظــة أنهــم أيضــاً ال يســتطيعون توفــ�ي المشــورة المناســبة حيــث أنهــم وكالء لــوكالء أخريــن ممــا يزيــد مــن المخاطــر والتكاليــف(.

 تكون تكلفة التحميل/التفريغ لمع�ب بيتونيا مشمولة كذلك.. ٩

ن االعتبار بسبب الحجم والوزن.. ١٠  هذا بالنسبة للشحنة المشحونة حيث أن شحن البضائع ال يؤخذ هنا بع�ي

مقارنة األسعار بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود

النقل من الحدود البلد

إىل الميناء
إجماىلي النفقات الطريق

عند الحدود
تكلفة الشحن

النقل من 

المستودع إىل 
الحدود ١٠

إجماىلي التكلفة ١١ 

عند الميناء

التكلفة الكلية 

للجهة النهائية

الواليات المتحدة 

االمريكية

اليابان

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

203٦5       1٤3٨0                990       15٤5          2200    1250

٨7٨0       ٤5٤0                1٦90       12 zero          1350    1200

٨٦٦5       2٦٨0                990       15٤5          2200    1250

٦٦٨0       2٤٤0                1٦90       zero           1350    1200

مالحظة: هذه االأسعار ارشادية ومتوسطة   وصحيحة خالل الوقت الذي بُدئ به هذا التقرير

ن أو المعابر التجارية + تكاليف النقل لقرية العقبة اللوجستية أو أسدود  ١٠   تكلفة النقل- التكلفة من المستودع إىل ج� الملك حس�ي
ضافــة إىل الشــحن تبعــاً لنظــام   ١١   إجمــاىلي النفقــات عنــد المينــاء- العقبــة )قريــة العقبــة اللوجســتية + الشــحن تبعــاً لنظــام التكلفــة والشــحن( أســدود )التحويــة باالإ

ــحن(                                                                                                                                   التكلفة والش
ي السعر

ن هذه التكلفة �ن كات النقل بشمل وتضم�ي ي حالة مع�ب بيتونيا وعادة ما تقوم رسش
 ١٢  ال تنطبق هذه التكاليف إال �ن
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ي الميناء١٤البلد
إجماىلي االأيام �ن إجماىلي متوسط الزمن للوصول للوجهة النهائيةالطريق المستودع إىل الميناء١٣

الواليات المتحدة 

االمريكية

اليابان

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

 ٦0     2     1  

 2٨       3      

 3٨       3      

 3٦     2     1  

 مقارنة الزمن بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود لكل يوم:

عقبات معينة:
ار، وتعرض الأشعة الشمس، وعدم القدرة عل التنبؤ .. الخ.•   عقبات المعابر التجارية المختلفة من مزالق، وأ�ن

 تعت�ب إجراءات الواليات المتحدة واليابان الختبار زيت الزيتون لكل دفعة ولكل حجم صارمة قليالً ولهذا عل بعض المتطلبات المحددة أن • 

ي الوجهة النهائية(.
تُستو�ن قبل الشحن. )هذه العقبة تتواجد �ن

ة للمنتجات الفلسطينية.•  ن اليابان ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم المعامالت التجارية وفتح أسواق كب�ي  ال توجد اتفاقية تجارية واضحة ب�ي

ي الوجهة النهائية(.• 
 لدى الواليات المتحدة واليابان تداب�ي صارمة ومخصصة عل المنتجات الغذائية. )هذه العقبة تتواجد �ن

ن السيارات، •  ي يتم فيها تبادل زيت الزيتون ب�ي
ار بالزيت نتيجة عدد المرات ال�ت ي والعقبة بأ�ن  قد تتسبب حركة زيت الزيتون ع�ب ج� اللن�ب

والتخزين، ومن ثم تحميله إىل الحاوية.

 تقييد حجم وارتفاع المنصات قد يؤثر أيضا عل حجم حركة زيت الزيتون حيث أن تقسيم الشحنات إىل شاحنات متعددة غ�ي مقبول لدى • 

جمارك المعابر.

ي قليل بالنسبة لهذه الدول • 
نتاج الفلسطي�ن  تعت�ب االأسواق اليابانية واالأمريكية أسواقاً شديدة التنافسية والتطلب وبالتاىلي قد يكون حجم االإ

المستهلكة.

 •. ن ي فلسط�ي
ي مكاتب ممثلية اليابان �ن

 عدم وجود معلومات تجارية �ن

 نقص المعرفة البحثية ومعرفة الطريق لدى الُمصّدر. وهذا يعود إىل:• 

 عدم توف�ي الوزارات لمثل هذه المعلومات.. ١

 اعتماد المصدرون بشكل كب�ي عل المعلومات المقدمة من وكالء الجمارك وليس عل بحوثهم الخاصة.. ٢

ي ميناء الدخول. • 
ي أن يتوافق مع متطلبات وزارة الزراعة اليابانية بحيث يتم إصدار جميع هذه الشهادات �ن

 عل زيت الزيتون الفلسطي�ن

ي الوجهة النهائية(.
)هذه العقبة تتواجد �ن

توصيات معينة
ار •  التكلفة بحيث يمكن أن تكون االأ�ن أك�ش فعالية من حيث  رسائيلية  أ االإ الموا�ن االأمريكية ع�ب  المتحدة  الواليات  الزيتون إىل  يعت�ب تصدير زيت 

ي غضون ٢٨ يوم مقارنة مع ٦٠ يوم عن طريق العقبة.
ي الوقت ذاته يمكن أن يصل الشحن إىل الوجهة النهائية �ن

محدودة و�ن

ن أن عدد رحالت •  ي ح�ي
أ الواليات المتحدة االأمريكية تقريبا �ن ة ومع إعادة الشحن( إىل جميع موا�ن أ أسدود وحيفا برحالت متكررة )مبارسش  تتمتع موا�ن

العقبة المتوجهة إىل الواليات االأمريكية محدود ويمكن أن يستغرق وقتاً أطول.

ي الوقت والتكلفة سوى المسافة الطويلة للسفر إىل • 
/ إرسائيل إىل اليابان فال يوجد فرق كب�ي �ن ن ن طرق ج� الملك حس�ي ة ب�ي  ال يوجد اختالفات كب�ي

ن المستودعات، ووادي االأردن ثم العقبة مقارنة بمتوسط   نصف يوم رحلة إىل أسدود وحيفا وهذا ما ينبغي  ي درجات الحرارة ب�ي
العقبة، والفرق �ن

ن االعتبار. أخذه بع�ي

 عل الرغم من وجود إمكانية لتحوية المنتجات داخل الضفة الغربية، إال أنه ال ينصح بذلك بهدف االستفادة من المساحة داخل الحاوية إىل • 

أق� حد.

ضافــة إىل  ن باالإ ي المعــ�ب التجــاري أو جــ� الملــك حســ�ي
ضافــة إىل عــدد الســاعات المســتغرقة �ن ن باالإ  ١٣  عــدد الســاعات مــن المســتودع إىل المعــ�ب التجــاري أو جــ� الملــك حســ�ي

ن إىل المينــاء.                                             عــدد الســاعات مــن المعــر التجــاري أو جــ� الملــك حســ�ي
، والنقــل إىل الســفينة بينمــا  ي

رسائيليــة قبــل ثالثــة أيــام عــل االأقــل مــن موعــد التحميل/التفريــغ، والتحويــة، والفحــص االأمــ�ن أ االإ ي المــوا�ن
١٤   ينصــح المصــدرون بتوفــ�ي بضائعهــم �ن

، والنقــل إىل الســفينة.                                                                                    ي
ن عــل االأقــل مــن موعــد التحميل/التفريــغ، والتحويــة، والفحــص االأمــ�ن ي قريــة العقبــة اللوجســتية قبــل يومــ�ي

ينصــح المصــدرون بتوفــ�ي بضائعهــم �ن



زيت االزيتون

اليابانالواليات المتحدة األمريكية

معبر بيتونيا جسر الملك حسين

والموانئ

معبر بيتونيا 

والموانئ
جسر الملك حسين

إجماىلي تكلفة النقل لج� 
ن الملك حس�ي

١٢٥٠nis
٣ ساعات

النقل إىل مع�ب تجاري 

داخلي
١٢٠٠NIS

٣ ساعات

إجماىلي تكلفة النقل لج� 
ن الملك حس�ي

١٢٥٠nis
٣ ساعات

النقل إىل مع�ب تجاري 

داخلي
١٢٠٠NIS

٣ ساعات

 تكلفة النقل إىل قرية 
العقبة اللوجستية

٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

ي الميناء 
إجماىلي النفقات + �ن

CFR Shipping
٦٢٣٠NIS
ثالث أيام

تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

ي الميناء + 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shipping
٤١٣٠NIS

ثالث أيام

)CFR(إجماىلي النفقات
٢٠٣٦٥NIS

٣ ايام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٢٨ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
يوم٣٨

)CFR( إجماىلي النفقات
٨٦٦٥NIS

٣ أيام قبل التصدير

ي ج� 
إجماىلي النفقات �ن

الملك
 ١٥٤٥NIS

ساعة

تكلفة النقل للميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

ي ج� 
إجماىلي النفقات �ن

الملك
 ١٥٤٥NIS

ساعة

تكلفة النقل للميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

ALV ي
إجماىلي  النفقات �ن

CFR و
١٥٣٧٠NIS
) ن )يوم�ي

)CFR( إجماىلي النفقات
٨٧٨٠NIS

٣-٥ أيام قبل التصدير 

إجماىلي النفقات
ALV & CFR Shipping

٣٦٧٠NIS
ن يوم�ي

)CFR( إجماىلي النفقات
٦٦٨٠NIS

٣-٥ أيام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية

٥٨-٦٠ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
 يوم٣٦

26
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ي المخطط السابق:
تفس�ي لما جاء �ن

ي المخطط السابق.. ١
 تم استخدام مع�ب بيتونيا كمثال �ن

كات النقل١٥.. ٢ رشادية ل�ش ي جميع أجزاء التقرير والذي استند إىل مسح الُمصدرين والتكلفة االإ
 تم استخدام متوسط   تكلفة النقل �ن

ي هذا المثال.. ٣
 تم استخدام حاوية تبلغ ٢٠ قدم مع ١٥ منصة �ن

تكلفة النقل بالنسبة للمثال السابق

١٦١٢٠٠ من رام هللا إىل بيتونيا شامالً التحميل/التفريغ     

١٢٥٠ ن –الجانب االإرسائيلي     من رام هللا إىل ج� الملك حس�ي

١٣٥٠ من بيتونيا إىل أسدود )منطقة حجز(      

٢٢٠٠ ن إىل قرية العقبة اللوجستية      من ج� الملك حس�ي

ن ي جرس الملك حس�ي
إجماىلي النفقات �ن

ي قرية العقبة اللوجستية )الشحن غ�ي مشمول(17
إجماىلي النفقات �ن

إجماىلي النفقات عند الميناء )الشحن غ�ي مشمول(

٥١٨ شيقل )التحميل/التفريغ(+٢٠٩ شيقل لكل شاحنة+ ٣٥١   
NIS

 ١٠٧٨ الجانب االإرسائيلي  
        )تكاليف وكيل التخليص(

ي )عمل(+١٢ دينار )أختام(+٤٠ دينار
٢٣ دينار أرد�ن    

NIS
 ٤٦٧ ي  

الجانب االأرد�ن
            )رسوم تخليص(+ ١٠ دينار )كفالة بنكية(

NIS
 1545 المجموع الكلي  

    نقل الحاوية من محطة حاويات العقبة إىل قرية العقبة اللوجستية
JD

 ٦٠  محطة حاويات العقبة   

)٢.٧٥ دينار * ٢٠ قدم(
  JD

 ٥٥ التفريغ من الشاحنات إىل المستودع )المنصات( 

ن عل االأقل يوم�ي   
JD

 ١٠ التخزين      

)٢.٧٥ دينار * ٢٠ قدم(   
JD

 ٥٥ التعبئة من المستودع إىل الحاوية )المنصات( 

990شيقل   1٨ 
JD

 1٨0 المجموع الكلي    

NIS
التفريغ/ نقل الحاوية الفارغة بالشاحنة/ التحميل  ١١٠٠ 

، يرجى الفحص  ي
  هذه التكاليف مفروضة بشكل غ�ي قانو�ن

NIS
 ٥٠٠ تكاليف أمنية إضافية     

ثالثة أيام عل االأقل   
NIS

 ٩٠ التخزين     

1690NIS المجموع الكلي    

 ١٥ انظر الملحق ١ لمزيد من المعلومات
كات النقل(                                                                                                                                رشادية ل�ش ي بيتونيا فقط )بناء عل مسح المصدرين واالأسعار االإ

ضافة إىل التحميل/التفريغ �ن  ١٦   متوسط تكلفة النقل من رام هللا إىل مع�ب بيتونيا باالإ
 ١٧  الملحق ٢ لتكلفة الشحن

 ١٨  سعر �ف الدينار يساوي ٥.٥ شيقل
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الملحق ١

اليابان
مخطط تخليص االستيراد:

اد بعــد الفحــص الــالزم  اد الســلع الت�يــح عنهــا إىل مديــر عــام الجمــارك والحصــول عــل إذن االســت�ي ي اســت�ي
يجــب عــل أي شــخص يرغــب �ن

اد بعــد الفحوصــات الالزمــة ودفــع الرســوم  اد وتنتهــي بإصــدار إذن االســت�ي ن بيــان االســت�ي للبضاعــة المعنيــة,  تبــدأ االإجــراءات الرســمية بتجهــ�ي

ي واالأنظمــة  يبــة. وبهــذه الطريقــة، يتــم اتخــاذ تدابــ�ي لضمــان الوفــاء بالمتطلبــات مــن أجــل الســيطرة عــل النقــد االأجنــ�ب الجمركيــة وال�ن

اد الســلع. االأخــرى المتعلقــة باســت�ي

اد حالياً محوسبة. ي المئة من إجراءات االست�ي
إن االإجراء االأساسي لتقديم المستندات للجمارك موّضح أدناه حيث أن أك�ش من ٩٠ �ن

اد )قانون الجمارك، المواد 67 اىل 72(: - بيان الست�ي

 إنجاز وتقديم بيانات االستيراد :
ضافــة إىل أيــة  اد )دفعــة الجمــارك الواجبــة( يتــم فيــه وصــف كميــة وقيمــة البضائــع باالإ عــالن عــن طريــق رفــع بيــان اســت�ي يجــب أن يتــم االإ

تفاصيــل أخــرى مطلوبــة.

ي حالــة بعــض 
هــا مــن المناطــق المخصصــة لهــذا الغــرض. إال أنــه و�ن ي منطقــة هــوزي أو غ�ي

اد بعــد أن يتــم أخــذ البضائــع �ن  يتــم بيــان االســت�ي

ن الســفينة أو البارجــة أو قبــل  ي تحتــاج إىل موافقــة المديــر العــام للجمــارك، يمكــن إصــدار البيــان أثنــاء التواجــد عــل مــ�ت
المــواد المعينــة الــ�ت

أن يتــم النقــل إىل منطقــة هــوزي.

 اإلقرار
اد، مــن حيــث المبــدأ، عــل يــد الشــخص الــذي يســتورد البضاعــة. وعــادًة يقــوم وســيط الجمــارك بتقديــم البيــان  ن بيــان االســت�ي  يتــم تجهــ�ي

كوكيــل للمســتوردين.

 الوثائق التي يجب تسليمها )قانون الجمارك المادة ٦8(
ي ثــالث نســخ وتقديمهــا إىل الجمــارك 

اد )نمــوذج الجمــارك C-٥٠٢٠( �ن ــة(, االســت�ي يجــب أن يتــم تحضــ�ي نمــوذج بيان)دفعــة الجمــارك الواجب

مرفقــاً مــع الوثائــق التاليــة:

 الفاتورة. ١

  بوليصة الشحن أو بوليصة الشحن الجوي. ٢

 شهادة المنشأ )حيث يكون معدل منظمة التجارة العالمية منطبقاً(. ٣

 النظام الُمعمم لالأولويات، وشهادات المنشأ )نموذج A( )حيث المعدل التفضيلي ينطبق(. ٤

ورة(. ٥ ، وما إىل ذلك )عند ال�ن ن  قوائم التعبئة، وحسابات الشحن، وشهادات التأم�ي

اد بعــض الســلع . ٦ ي حالــة تقييــد اســت�ي
ن واللوائــح االأخــرى مــن قانــون الجمــارك )�ن ي تتطلبهــا القوانــ�ي

اخيــص، والشــهادات... الــخ. الــ�ت  ال�ت

ن واالأنظمة( بموجــب هــذه القوانــ�ي

ي حالــة كــون مثــل هــذه التخفيضــات أو . ٧
يبــة المكــوس )�ن عفــاءات مــن الرســوم الجمركيــة و�ن  بيــان مفصــل عــن التخفيضــات، أو االإ

عفــاءات منطبقــة عــل البضائــع( االإ

ي حالة السلع الخاضعة للرسوم الجمركية(.. ٨
 قصاصات دفعات الجمارك الواجبة )�ن

ذن فقط. ضافية الالزمة العتبارات هامة من أجل الحصول عل االإ من حيث المبدأ، تقوم الجمارك بطلب الوثائق االإ
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ضافة إىل وضع العالمات والملصقات المناسبة لها.  - قانون JAS: قانون يتعلق بتوحيد المنتجات الزراعية والحرجية باالإ
ادها الستخدامها الأغراض طبية أو تجميلية تخضع لقانون الشؤون الصيدالنية. ي يتم است�ي

ة ال�ت مالحظة: إن البذور الزيتية المح�ن

 جراءات تخليص االستيراد بموجب قانون الجمارك وقانون التعريفة الجمركية:
 ، ن ي ذلــك بوليصــة الشــحن، وتقريــر التأمــ�ي

اد، ينبغــي تســليم »بيــان التصديــر« مــع إرفــاق جميــع الوثائــق الالزمــة بمــا �ن عنــد تخليــص االســت�ي

اد. ائــب الجمركيــة، تصــدر رخصــة االســت�ي ومــا إىل ذلــك للجمــارك. وبعــد الفحــص، والتفتيــش، ودفــع ال�ن

 إجراءات تخليص االستيراد بموجب قانون التدابير المؤقتة المتعلقة بالجمارك:
ي ذلــك البلــدان المســتفيدة ذات التفضيليــة الخاصــة(، يتــم تطبيــق التعريفــة 

اد مــن البلــدان المســتفيدة ذات االأولويــة )بمــا �ن عنــد االســت�ي

التفضيليــة. يمكــن الرجــوع إىل الجمــارك للتأكــد.

ي تصــدر مــن بلــد المنشــأ 
يحتــاج المســتورد الــذي ينــوي الحصــول عــل التعريفــة التفضيليــة إىل الحصــول عــل شــهادة المنشــأ التفضيليــة الــ�ت

ي أو أقــل(.
اد ٢٠٠٠٠٠ يــن يابــا�ن وري إذا كان المبلــغ االإجمــاىلي لالســت�ي ي وقــت التصديــر. )ليــس مــن الــ�ن

�ن

الوقاية من األوبئة النباتية تحت قانون حماية النبات:
ينبغــي أن يتــم تســليم »شــهادة حجــر زراعــي« صــادرة عــن وكالــة حكوميــة مناســبة للدولــة الُمصــدرة اىل محطــة الحجــر الزراعــة مرفقــة مــع 

ي المــكان الــذي 
ات الضــارة. ويتــم التفتيــش بهــا �ن ار مــن الحــ�ش طلــب لتفتيــش النبــات المســتورد. وهــذه الشــهادة تؤكــد  أنــه ال يوجــد أي أ�ن

ات ضــارة. يــا أو حــ�ش يحــدده ضابــط الحجــر الزراعــي بحيــث يتــم إجــراء التبخــ�ي والتطهــ�ي عندمــا يتــم العثــور عــل البكت�ي

إجراءات التفتيش بموجب قانون الغذاء الصحي:
اد بموجب قانون الغذاء الصحي لجميع المواد الغذائية.•  يجب إخطار االست�ي  

اد •  ي موقع االست�ي
ي محطة الحجر الصحي �ن

ي �ن
اد الغذاء« إىل قسم التفتيش الغذا�أ ن من »إخطار است�ي يتم تقديم نسخت�ي  

بعد حجر النبات. وبعد الفحص والتفتيش، يتم إرجاع االإخطار مختوماً مع النتيجة »ناجح«   

إذا لم يكن هنالك أية مشكلة.  

ن ذات الصلة« لمعاي�ي المخلفات الزراعية الكيميائية.•  يتم الرجوع إىل »قانون الغذاء الصحي والقوان�ي  

ملصقات الحساسية بموجب قانون الغذاء الصحي:
ي 

ي حالتــه الخــام ويــوىص بتوســيم االأطعمــة الــ�ت
ي �ن

ي تحتــوي عــل مــواد تســبب الحساســية مثــل الفــول الســودا�ن
يُلــزم توســيم االأغذيــة الــ�ت

ــات التســمية/ ــل وعين ــون الغــذاء الصحــي« للحصــول عــل تفاصي ــك. يرجــى الرجــوع إىل الملحــق ٨. »قان ــا كذل ــول الصوي ــوي عــل ف تحت

الملصقات.
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الفصل الثاني

الخضار واألعشاب
إجراءات التصدير عبر معبر الجلمة وما بعده 

ن وحــ�ت الخميــس بينمــا تمتــد ســاعات العمــل مــن ٠٧:٠٠ صباحــاً . ١ ي ٥:٠٠ مســاًء مــن االثنــ�ي
 تمتــد ســاعات العمــل مــن ٨:٠٠ صباحــاً وحــ�ت

ن يتــم إغــالق المعــ�ب يــوم الســبت. ي حــ�ي
ي ١٢:٠٠ ظهــراً يــوم الجمعــة �ن

وحــ�ت

ن تقديــم جميــع الوثائــق بمجــرد مرورهــم عــن أول نقطــة تفتيــش عنــد . ٢  يتــم تحميــل جميــع الســلع عــل الشــاحنات وعــل الســائق�ي

. المعــ�ب

ي بحيــث . ٣
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

يكــون الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول ؛وذلــك بســبب محدوديــة تحمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتورة،وقائمــة التعبئــة، . ٤

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ــن . ٥ ــب االآخــر م ي االنتظــار عــل الجان
ــة �ن ــك تواجــد شــاحنة إرسائيلي ــل لوحــة فلســطينية، فينبغــي بعــد ذل ــت الشــاحنة تحم  إذا كان

كــة النقــل الفلســطينية، ووكيــل الجمــارك  الحــدود مــن أجــل  نقــل الســلع بنظــام التعاقــب. ويتــم تنســيق هــذا عــادًة عــن طريــق رسش

ــن. ــادرة عــ�ب المصدري ي بعــض الحــاالت الن
رسائيــلي و�ن ي أو وكيــل الجمــارك االإ

الفلســطي�ن

ــذ الفحــوص . ٦ ــان( مــن أجــل تنفي ــاء )مام ي مين
ــن �ن ــة التخزي ــل ٢٤ ســاعة إىل منطق ــر للســلع وإرســالها قب ــم إصــدار شــهادة تصدي  يت

ــع عــل منصــات خاصــة. ــل البضائ ــة وتحمي االأمني

٧ .: ي الوقت ذاته بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

ي طائرات الشحن.• 
 التنظيم مع خط شحن البضائع و)مامان( بشأن تحميل/ تعبئة البضائع �ن

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية ورقم الحمولة.• 

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.• 

ي منطقة المطار.• 
 نقل الحمولة بالشاحنة �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية. • 

 التأكــد مــن وصــول الحمولــة إىل المطــار قبــل ٢٤ ســاعة عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة لتجنــب التأخــ�ي وضمــان مــا يكفــي • 

مــن الوقــت الأداء جميــع االإجــراءات الالزمــة.

ن الطائرة.•   تحميل الشحنة عل م�ت

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً لطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وتصديق وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤
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إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعده: 
ي ٦:٠٠  من االأحد إىل الخميس بينما يغلق يومي الجمعة والسبت.. ١

ي من ٧:٣٠ ح�ت ي ج� اللن�ب
 تمتد ساعات العمل �ن

 يجب تنصيب جميع السلع عل منصات مع أق� ارتفاع ١٦٠ سم.. ٢

ي الجــ� مــا ال يقــل عــن يــوم واحــد . ٣
 ينســق وكيــل الجمــارك بيــان الجمــارك بحيــث يتــم إرســال قائمــة التعبئــة والفاتــورة إىل الجمــارك �ن

ط أســاسي قبــل الحجــز(. قبــل إرســال الشــحنة )رسش

رسائيــلي مــن أجــل تنفيــذ نقــل . ٤ ي واالإ
ن الجيــش االأرد�ن ن الشــاحنات الفلســطينية والشــاحنات االأردنيــة ومــا بينهــا وبــ�ي  يجــب التنســيق مــا بــ�ي

الســلع بنظــام التعاقــب.

تيــب. ويتــم ذلــك . ٥ ي أو ممثلــه مســؤولية ضمــان تنســيق الشــاحنات وضمــان تواجــد كل الوثائــق بال�ت
 يقــع عــل عاتــق المصــدر الفلســطي�ن

رسائيليــة عــل الجــ�. بمســاعدة وكيــل الجمــارك االإ

ي معظــم االأحيــان . ٦
ي أو ال )�ن

رسائيليــة عنــد الجــ� ملــف الجمــارك وتقــرر فيمــا إذا كان هنالــك داع الإجــراء فحــص أمــ�ن  تفحــص الجمــارك االإ

ال تجــرى أي عمليــات تفتيــش أمنيــة عــل التصديــر(.

رسائيلية عل الوثائق وتعطي الخط االأخ�ن للشاحنة االأردنية للدخول إىل الجانب االإرسائيلي من الج�.. ٧  توافق الجمارك االإ

ي وجــود . ٨
 يتــم نقــل الشــحنات مــن شــاحنة واحــدة إىل أخــرى مــن خــالل نظــام التعاقــب، والــذي يتــم مــن خــالل الموظــف االإرسائيــلي �ن

ي معظــم االأحيــان.
أفــراد االأمــن �ن

٩ .. ي
 تنقل الشاحنات االأردنية الشحنات مع جميع الوثائق إىل المنطقة الجمركية عل الجانب االأرد�ن

ي بجمع الوثائق من سائق الشاحنة ويحيلها إىل الجمارك االأردنية من أجل تنفيذ االإجراءات الجمركية.. ١٠
 يقوم وسيط الجمارك االأرد�ن

 إذا كانت البضاعة موجهة لالأردن، قد تكون هناك حاجة إىل دفع الجمارك االأردنية.. ١١

 إذا كانــت الشــحنة عابــرة فقــط، تقــوم الجمــارك االأردنيــة بختــم الشــحنة وإرســالها إىل منطقــة التجــارة الحــرة أو إىل الوجهــة النهائيــة . ١٢

إمــا عــن طريــق مطــار أو مينــاء العقبــة.

ــاء الشــحن . ١٣ طــة أو ضابــط جمــارك لمرافقــة بعــض البضائــع الخطــرة إىل مطــار أو مين  قــد تقــوم الجمــارك االأردنيــة بإرســال ســيارة رسش

ــة. بحيــث يتــم تكليــف المصــدر بدفــع تكاليــف هــذه العملي

 قد تطلب الجمارك االأردنية شهادات إضافية ح�ت لو كانت البضائع متوجهة نحو مغادرة االأردن.. ١٤

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة )الصحة أو الزراعة ..... الخ( وفقاً لطلب الدولة المرسل إليها.. ٢

ــات . ٣ ــوس )المنتج ــارك والمك ي والجم
ــ�ن ــاد الوط ــن وزارة االقتص ــة م ــا بموافق ــم إرفاقه ــث يت ــة بحي ــة التجاري ــن الغرف ــأ م ــهادة المنش  ش

ــة(. ــة خاص الزراعي

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه أو احتياجات جمارك الوجهة النهائية.. ٤
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جدول تحليل المنتج: 

ي الخــل أو حمــض 
ة أو محفوظــة �ن هــا مــن االأجــزاء الصالحــة لــالأكل مــن النباتــات ســواء محــ�ن وات والفواكــه والمكــ�ات وغ�ي 200190: الخــ�ن

ن »الخيــار الصغــ�ي المحبــب«(. كــ�ي الخليــك )عــدا الخيــار والج�ي

ي 
ي الصيدلــة، أو �ن

ي صناعــة العطــور، أو �ن
١٢١١٩٠: )االأعشــاب( النباتــات، وأجــزاء مــن النباتــات، بمــا فيهــا البــذور والفواكــه، وتســتخدم أساســاً �ن

ات، أو الفطريــات، أو مــا شــابه ذلــك ســواء كانــت طازجــة أو مجففــة، وســواء كانــت مقطعــة، أو مكــ�ة، أو مســحوقة  أغــراض إبــادة الحــ�ش

)مــا عــدا جــذور الجنســنغ، أوراق الكــوكا، وقــش الخشــخاش(.

ائبالبلد19 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات معينة

لواليــات  ا

ة  لمتحــد ا

االأمريكيــة

مكوس ٠٪
ــط عــل  ــص بالضب ــة ال تن ــة تجاري اتفاقي

ــة العملي

إدارة الغذاء والدواء

عينــات مــن بعــض الدفعــات بحيــث يتــم فحصهــا 

قبــل الشــحن

التعبئة والتغليف ووضع الملصقات

قد يطلب نموذج EPA )لالأعشاب(

تركيا

ويج ال�ن

هولندا

المملكة 

المتحدة

ال يوجد جمارك ٢٠

مكوس ٠٪

يبة القيمة  �ن

المضافة ٠٪

مكوس ٠٪ 

يبة القيمة  �ن

المضافة ٠٪

مكوس ٠٪ 

اتفاقية تجارية حرة

الحــرة  التجــارة  رابطــة  ي 
�ن عضــواً 

ي قامــت الســلطة الوطنيــة 
االأوروبيــة الــ�ت

معهــا اتفاقيــة  بتوقيــع  الفلســطينية 

ــاد  ــع االتح ــة م ــارة المؤقت ــة التج اتفاقي

ي االأورو�ب

ــاد  ــع االتح ــة م ــارة المؤقت ــة التج اتفاقي

ي االأورو�ب

الفاتورة

نموذج بيان القيمة

وة  رســالة مطابقــة مــن وزارة الغــذاء والزراعــة والــ�ش

الحيوانيــة

شهادة المنشأ

شهادة المنشأ

اتفاقيــة تجاريــة مــع رابطــة التجــارة الحــرة االأوروبية 

ــم المنتج( )تقوي

ال توجد متطلبات معينة

ــا  ــة المســموح به يرجــى مراجعــة المنتجــات الفرعي

كذلــك

ال توجد متطلبات معينة

ــا  ــة المســموح به يرجــى مراجعــة المنتجــات الفرعي

كذلــك

ي تحاد االأورو�ب ١٩   يرجى الرجوع إىل القسم الرابع- مرفق ٢ من أجل المتطلبات العامة لالإ
/www.gib.gov.tr   ٢٠ 
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متطلبات المصدر:
- الواليات المتحدة األمريكية:

الخضروات، والفواكه، والمكسرات، وغيرها من األجزاء الصالحة لألكل من النباتات:
يجــب عــل جميــع االأطــراف )الشــاحن، أو المرســل إليــه، أو المســتورد، المصنــع ... الــخ( الحصــول عــل رقــم تســجيل منشــأة غذائيــة مــن 

إدارة الغــذاء والــدواء. يرجــى االنتقــال إىل الموقــع أدنــاه للتســجيل حيــث أنــه مــن الســهل نســبياً الحصــول عــل هــذا التســجيل وبمجــرد 

االنتهــاء مــن التطبيــق تحصــل عــل رقــم تســجيلي فــوراً.
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/Onli-
neRegistration/ucm073706.htm

- المعلومات المطلوبة لهذا المنتج:
 طريقة تعبئة المنتج)علب، َجرات، .. الخ(.. ١

 عند تعليب المنتج  ال بد من توافر رقم منشأة تعليب للمصنع  من اجل تعليب البضائع.. ٢

 تحديد حجم العلبة أو الجرة)١٠ أونصة... الخ(.. ٣

ي وقــت الدخــول الجمــركي أو يمكــن أن . ٤
 إشــعار أوىلي مــن إدارة الغــذاء والــدواء لهــذا المنتــج. ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق وســيط �ن

ي الشــحن عــن طريــق موقــع إدارة الغــذاء والــدواء. 
يقــوم بــه المســتورد/ المصــدر/ االأطــراف االأخــرى المشــاركة �ن

)األعشاب( النباتات، وأجزاء من النباتات:
ي صناعــة العطــور, وكذلــك الحصــول عــل تســجيل إدارة الغــذاء . ١

 ال بــد مــن توضيــح الوصــف الكامــل للنباتــات واالعشــاب المســتخدمة �ن

شــعار مســبق. والــدواء بــدون الحاجة الإ

هــا مــن التســجيالت . ٢ ي الديمقراطــي، أو غ�ي
ي الصيدلــة فــإن قائمــة االأدويــة # ANDA  أو التجمــع الوطــ�ن

 عنــد اســتخدام هــذه النباتــات �ن

ي إدارة الغــذاء والــدواء يعتــ�ب متطلبــاً أساســياً ولكــن بــدون الحاجــة 
مــع إدارة الغــذاء والــدواء قــد تكــون مطلوبــة إال أن التســجيل �ن

شــعار المســبق. لالإ

ي هــذه الحالــة هنالــك حاجــة لرقــم . ٣
ات أو قتــل الفطــر تتطلــب اســتخدام نمــوذج EPA ٣٤٥٠-١. و�ن ي قتــل الحــ�ش

 النباتــات المســتخدمة �ن

تســجيل EPA ورقــم تأســي�ي مــن EPA، وابضــا الحصــول عــل تســجيل إدارة الغــذاء والــدواء لكــن دون أي إشــعار مســبق.

- تركيا:
ضافة إىل الوثائق المذكورة أعاله كافية لتصدير هذه المنتجات إىل تركيا. إن جميع الوثائق الفلسطينية باالإ

- النرويج:
اف بهــا  ي تتمتــع ب)نظــام االأفضليــات المعمــم( تحتفــظ باالعــ�ت

ويــج، فــإن الســلطات الجمركيــة الأي مــن الــدول الــ�ت ي ال�ن
اد �ن عنــد االســت�ي

صــدار شــهادات المنشــأ. كســلطة مختصــة الإ

ي يجــب أن 
ي تحــوز عــل شــهادة منشــأ، والــ�ت

يمكــن الحصــول عــل معاملــة التعريفــة التفضيليــة لنظــام االأفضليــات المعمــم للمنتجــات الــ�ت

ي 
تكــون مقبولــة ومختومــة مــن ســلطة مختصــة )الجمــارك الفلســطينية( بحيــث يتــم تبليغهــا مســبقاً وبشــكل صحيــح مــن خــالل البلــد المعــ�ن

ذو نظــام االأفضليــات المعمــم، أو مــن خــالل بيــان المنشــأ.
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ي مديريــة الجمــارك والمكــوس. وعنــد الشــك، يمكــن 
ي تســتخدمها الجهــات ذات العالقــة �ن

تــودع النســخ االأصليــة مــن الطوابــع والتوقيعــات الــ�ت

إرســال الشــهادة االأصليــة ذات نظــام االأفضليــات المعمــم إىل المديريــة )قســم التعريفــة والمنشــأ( مــن أجــل الســيطرة.

ويجي: تعت�ب أدلة المنشأ التالية صالحة تحت نظام االأفضليات المعمم ال�ن

 •A شهادة منشأ نموذج  

بيان الفاتورة•   

ي أو سوي�ا(•  نموذج شهادة بدل فاقد A )عن طريق المجتمع االأورو�ب  

ويج إىل الدولة ذات االأفضلية المعممة وذلك الأهداف تراكمية(•  شهادة حركة يورو ١ )من ال�ن  

ويجية٢١•  اد مع سلطة سالمة االأغذية ال�ن ويجي لالست�ي تسجيل المستورد ال�ن  

ام تقويم التصدير الخاص برابطة التجارة الحرة االأوروبية من أجل االستفادة من تخفيض التعريفة. ال بد من اح�ت

:A شهادة المنشأ نموذج -
ويــج، يســمح للُمَصــدر إصــدار شــهادة المنشــأ نمــوذج A. يجــب عــل  عنــد تصديــر المنتجــات الناشــئة مــن بــالد ذات أفضليــة معممــة إىل ال�ن

ي الــذي يتمتــع بأفضليــة معممــة بحيــث يقــوم المصــدر 
ي البلــد المســتفيد والمعــ�ن

المصــدر أن يســتكمل وينهــي شــهادة المنشــأ نمــوذج A �ن

ــة  ــم نمــوذج A وتوقيعــه مــن خــالل الســلطات الجمركي ــم خت ــب المصــدر(. ويجــب أن يت ــان مــن جان ــدوق ١٢ )بي ي صن
ــع الشــهادة �ن بتوقي

ي 
ي الــذي يتمتــع باالأفضليــة المعممــة أو مــن خــالل أيــة هيئــة أخــرى لهــا صالحيــة المصادقــة عــل مثــل هــذه الشــهادات �ن

ي البلــد المعــ�ن
�ن

ي الجــزء الخلفــي 
يــة أو الفرنســية، واســتكماله وفقــاً للمالحظــات المتواجــدة �ن ن نجل�ي صنــدوق ١١. وينبغــي أن يتــم طباعــة نمــوذج A باللغــة االإ

ي الشــهادة، 
ي حالــة وجــود أي معلومــات مكتوبــة بخــط اليــد �ن

يــة أو الفرنســية، و�ن ن نجل�ي مــن النمــوذج بحيــث يُســتلزم إكمــال النمــوذج باللغــة االإ

ورة ذلــك، ترجمــة عــن  ــة، إذا اقتضــت الــ�ن ويجي يجــب اعــادة كتابتهــا  بالحــ�ب وبالحــروف المطبوعــة. وقــد تطلــب ســلطات الجمــارك ال�ن

المعلومــات المعطــاة.

بيان الفاتورة
ويــج أن يصــدر  كبديــل لشــهادة المنشــأ نمــوذج A، يســتطيع المصــدر عنــد تصديــره لمنتجــات ناشــئة عــن بلــد يتمتــع بأفضليــة معممــة إىل ال�ن

بيــان منشــأ عــل الفاتــورة االأصليــة- »بيــان فاتــورة«. ومــن أجــل إصــدار بيــان الفاتــورة، يتوجــب تحقيــق المتطلــب التمهيــدي وهــو أن تكــون 

ي شــحنة ال يتجــاوز مئــة ألــف كــرون نرويجــي.
ي يكــون منشــئوها �ن

قيمــة المنتجــات الــ�ت

ي § ٨-٥-١٠ رقــم ٢ و§ ٨-٥-١١ مــن الالئحــة الجمركيــة. ويجــب أن يتــم كتابــة بيــان الفاتــورة باللغــة 
تتواجــد متطلبــات اســتصدار بيــان الفاتــورة �ن

ي المرفــق ٣.( وقــد يكــون بيــان الفاتــورة مطبوعــاً، أو مكتوبــاً، أو مختومــاً عــل 
يــة أو الفرنســية. )يمكــن إيجــاد نــص بيــان الفاتــورة �ن ن نجل�ي االإ

ي ذات االأفضليــة المعممــة.
ي البلــد المعــ�ن

فاتــورة المصدريــن إال أنــه يجــب أن يتــم التوقيــع عــل بيــان الفاتــورة- توقيــع المصــدر- �ن

فترة الصالحية
ــارك  ــلطات الجم ــة إىل س ــة معمم ــة بأفضلي ــالد المتمتع ي الب

ــادر �ن ــورة( الص ــان الفات ــوذج A أو بي ــأ )نم ــة المنش ن وأدل ــ�ي ــم براه ــب تقدي يج

ي البلــد المصــدر الــذي يتمتــع بأفضليــة معممــة. لمزيــد 
ن �ن اهــ�ي ة أشــهر مــن بعــد تاريــخ صــدور هــذه ال�ب ي موعــد ال يتجــاوز عــ�ش

ويجيــة �ن ال�ن

مــن التفاصيــل، راجــع الئحــة الجمــارك § ٨-٥-١٢.

http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english  21
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- هولندا:
السيطرة على الملوثات في المواد الغذائية

يعــات االتحــاد  ي EU( ( لت�ش مــن أجــل ضمــان مســتوى عــال مــن حمايــة المســتهلك، ال بــد مــن مطابقــة الــواردات المتجهــة لالتحــاد االورو�ب

ي يمكــن 
ي الســوق غــذاًء آمنــاً لــالأكل و ال يحتــوي عــل ملوثــات عــل المســتويات الــ�ت

ي تهــدف إىل ضمــان كــون الغــذاء المتواجــد �ن
ي الــ�ت االأورو�ب

نســان. أن تهــدد صحــة االإ

وات، واللحــوم، واالأســماك، والحبــوب، والتوابــل، ومنتجــات االألبــان، ومــا  ي ذلــك الفواكــه، والخــ�ن
ي االأغذيــة )بمــا �ن

قــد تتواجــد الملوثــات �ن

ضافــة إىل نقلهــا، وتعبئتهــا، وحملهــا، أو نتيجــة لتلــوث البيئــة . إىل ذلــك( نتيجــة لمختلــف مراحــل إنتاجهــا باالإ

 ٣٧-OJ L( ي الغــذاء
ي تضــع أمامنــا االإجــراءات المجتمعيــة للملوثــات �ن

ايــر ١٩٩٣ والــ�ت ي ٨ ف�ب
إن الئحــة المجلــس )EEC( رقــم ٩٣/٣١٥ المؤرخــة �ن

: ي ي االتحــاد االأورو�ب
ي المــواد الغذائيــة �ن

١٩٩٣/٠٢/١٣( )CELEX ٣١٩٩٣R٠٣١٥( تنظــم وجــود مثــل هــذه الملوثــات �ن

ــة وعــل وجــه •  ــة نظــر الصحــة العام ــه مــن وجه ــول ب ــة إىل حــد غــ�ي مقب ــادة ملوث ــوي عــل م ي تحت
ــ�ت ــة ال  عــدم الســماح لالأغذي

ــا. ــيتم رفضه ، وإال س ي ــاد االأورو�ب ــوق االتح ي س
ــا �ن ــمية بوضعه ــن الس ــتوى م ــة مس ــذه االأغذي ــق ه ــوص إن راف الخص

ي يــوىص • 
 يجــب أن تبقــى مســتويات التلــوث منخفضــة إىل أكــ�ب حــد معقــول يمكــن تحقيقــه مــن خــالل اتبــاع الممارســات الجيــدة الــ�ت

ــل بها. بالعم

ن الحد االأق� لمستويات ملوثات معينة من أجل حماية الصحة العامة.•   قد يتم تعي�ي

ي.•  ي المنتجات النباتية والحيوانية المعدة لالستهالك الب�ش
 مراقبة متبقيات المبيدات �ن

 مــن أجــل ضمــان مســتوى عــال مــن حمايــة المســتهلك، فإنــه يســمح للــواردات مــن المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة أو أي مــن أجزائهما • 

ــات  ــال للضمان ــد االمتث ــط عن ــا، فق ــون موجــودة فيه ــد تك ي ق
ــ�ت ــدات ال ــا المبي ــوي عــل بقاي ي وتحت ــ�ش المقصــودة لالســتهالك الب

ي الحيوانــات 
ي تهــدف إىل الســيطرة عــل وجــود المــواد الكيميائيــة ومخلفاتهــا �ن

ي الــ�ت يعــات االتحــاد االأورو�ب ي ت�ش
المنصــوص عليهــا �ن

. ي
ي تنــدرج مــن أصــل نبــا�ت

الحيــة، والمنتجــات الحيوانيــة، والمنتجــات الــ�ت

 النباتات والمنتجات النباتية وحمايتها:
يضــع المجلــس ٤١٤/٩١/)CELEX ٣١٩٩١L٠٤١٤( )OJ L-٢٣٠ ١٩٩١/٠٨/١٩( EEC القواعــد واالإجــراءات المتبعــة إزاء المــواد النشــطة مــن أجــل تســويقها 

ي تحتــوي عليهــا. ال يمكــن اســتخدام المــواد 
ي والحصــول عــل ت�يــح مــن الــدول االأعضــاء لمنتجــات وقايــة النباتــات الــ�ت ي االتحــاد االأورو�ب

�ن

ن هــذه  يجابية/المســموحة. ويتــم تضمــ�ي ي االإ ي قائمــة االتحــاد االأورو�ب
ي منتجــات وقايــة النبــات إال إذا كانــت هــذه المــواد مدرجــة �ن

الفعالــة �ن

ي القائمــة، يجــوز للــدول االأعضــاء أن تــأذن 
ن المــادة النشــطة �ن ي للمبيــدات. وبمجــرد أن يتــم تضمــ�ي ي قاعــدة بيانــات االتحــاد االأورو�ب

المــواد �ن

ي تحتــوي عــل هــذه المــادة.
باســتخدام المنتجــات الــ�ت

*الرقابة الصحية على المواد الغذائية من أصل غير حيواني :
وط  ــ�ش ــال لل ي )EU( االمتث ي تســتهدف أســواق االتحــاد االأورو�ب

ــ�ت ي وال
ــوا�ن ــة المندرجــة مــن أصــل غــ�ي حي ــواردات مــن المــواد الغذائي عــل ال

. ن ــح المســتهلك�ي ــة مصال ــع المخاطــر عــل الصحــة العامــة وحماي ي ترمــي إىل من
ــ�ت ــة المحــددة ال واالأحــكام العام

: ي
ي تنطبق عل هذه المنتجات هي عل النحو االآ�ت

، فإن القواعد العامة ال�ت وبالتاىلي

ي ومــن المجلــس . ١ لمــان االأورو�ب ي الالئحــة )EC( رقــم ٢٠٠٢/١٧٨ الصــادرة عــن ال�ب
 تــم إنشــاء المتطلبــات والمبــادئ العامــة لقانــون الغــذاء �ن

OJ L-٣١ ٠٢/٠١/٢٠٠٢(( )CELEX ٣٢٠٠٢R٠١٧٨(؛
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١٣٩ . ٢-OJ L ــس ــن المجل ي وع ــان االأورو�ب لم ــن ال�ب ــادرة ع ــة )EC( ٢٠٠٤/٨٥٢ الص ــاً للالئح ــة وفق ــواد الغذائي ــة للم ــة العام ــم النظاف تحتك

٣٢٠٠٤R٠٨٥٢(؛  CELEX(  ))٢٠٠٤/٠٤/٣٠

ي االأغذية؛. ٣
وط العامة المتعلقة بالملوثات �ن  ال�ش

ــن . ٤ ــادرة ع ــة )EC( ٢٠٠٣/١٨٢٩ الص ي الالئح
ــتحدث �ن ــذاء المس ــاً )GM( والغ ــدل وراثي ــذاء المع ــول الغ ــة ح ــات الخاص ــد المتطلب  تتواج

ي  لمــان االأورو�ب ي وعــن المجلــس)OJ L-٢٦٨ ٢٠٠٣/١٠/١٨( ٣٢٠٠٣R١٨٢٩(  )CELEX والالئحــة )EC( ٩٧/٢٥٨ الصــادرة عــن ال�ب لمــان االأورو�ب ال�ب

وعــن المجلــس

  OJ L-٤٣ ١٩٩٧/٠٢/١٤(( )CELEX ٣١٩٩٧R٠٢٥٨(؛

عداد المواد الغذائية؛. ٥ وط العامه الإ  ال�ش

 السيطرة الرسمية عل المواد الغذائية؛. ٦

ي بلــد مــن دول العالــم الثالــث، 
ي أراىصن

نســان أو ينتــ�ش �ن عندمــا يكــون مــن المرجــح أن تشــكل مشــكلة النظافــة خطــراً جديــاً عــل صحــة االإ

اد جميــع أو جــزء مــن بضائــع هــذا البلــد أو أن تتخــذ تدابــ�ي وقائيــة مؤقتــة بشــأن المــواد الغذائيــة  يمكــن للســلطات االأوروبيــة أن توقــف اســت�ي

المعنيــة حســب خطــورة الوضــع.

- المملكة المتحدة:
إجراءات االستيراد

دارية الواحدة )SAD( إما عن طريق: يمكن تقديم الوثيقة االإ

ي مكتب الجمارك المعينة، أو• 
 الحضور شخصيا �ن

اد والتصديــر المشــحون. •  ونيــاً مــن خــالل نظــام التخليــص الجمــركي المحوســب المســمى بالمعالجــة الجمركيــة لالســت�ي  التقديــم إلك�ت

ويمكــن االطــالع عــل مزيــد مــن المعلومــات مــن خــالل:
 http://www.hmrc.gov.uk/

دارية الواحدة إىل السلطات الجمركية إما من خالل المستورد أو من يمثله. وقد يكون التمثيل: ويمكن تقديم الوثيقة االإ

: الممثلون الذين يستطيعون الت�ف باسم شخص وبالنيابة عن شخص آخر.•   تمثيل مبارسش

، ووكالء •  ن ن الجمركيــ�ي ــة عــن شــخص آخــر. ويمكــن للمخلصــ�ي ــن يت�فــون بأســمائهم ولكــن بالنياب : الممثلــون الذي ــارسش  تمثيــل غــ�ي مب

كة. ــون لديهــم مســؤولية مشــ�ت ــث يك ــن بحي ي ن غــ�ي مبارسش ــ�ي ــوا كممثل ــل أن يت�ف كات النق الشــحن، ورسش

مقارنة تكلفة الشحن الجوي لعينة من الخضار من جميع األنواع باستخدام مطارات عمان وبن غوريون:
 ألف كيلوجرام عينة مع ٦ منصات كحد أد�ن )ويستند الحساب عل الوزن ال االأبعاد(.• 

 مع�ب الجلمة الحدودي. )دون أي تكلفة عل الحدود(.• 

ضافــة إىل أنــه ال يســمح •  ن غوريــون، وذلــك بســبب نظــام التعاقــب باالإ ن لــ�ب ن إىل عمــان وشــاحنت�ي  شــحنة للســفر عــن طريــق تبــادل شــاحنت�ي

رسائيليــة بالمــرور مــن خــالل معــ�ب الجلمة. للشــاحنات االإ

ي مطــار بــن غوريــون قبــل ٢٤ ســاعة بينمــا يمكــن أن يتــم • 
ي مامــان �ن

 عــل الشــحنات، والأســباب أمنيــة، أن تكــون متواجــدة للتخزيــن �ن

ي نفــس اليــوم إذا تــم الســفر مــن خــالل مطــار عمــان.
فحــص الشــحنة ومســحها �ن
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مقارنة أسعار البضائع باستخدام طريق جسر الملك حسين إلى مطار عمان وطريق مطار بن غوريون:

تكلفة النقل إىل البلد

المطار
إجماىلي النفقات الطريق

عند الج�

إجماىلي التكلفة 

للوصول للوجهة 

النهائية

تكلفة النقل إىل 

الج�
إجماىلي النفقات 

عند المطار

الواليات المتحدة 

JFK االمريكية

ويج ال�ن

OSL

تركيا

IST

هولندا

AMS

المملكة 

المتحدة

HEA

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

١٢٣٨٤  ٨٥٠         ١٢٦٠          ٩٥٢٤   ٧٥٠

٨٣٢٠   ٨٥٠         ١٢٦٠          ٥٤٦٠   ٧٥٠

١٤٢٤٠     ١٢٦٤٠         Zero        ٨٥٠   ٧٥٠

١٠٢٨٥     ٨٦٨٥         Zero        ٨٥٠   ٧٥٠

٨١٤٠   ٨٥٠       ١٢٦٠         ٥٢٨٠   ٧٥٠

 ٨٥٠          ١٢٦٠       ٤٥٦٤   ٧٤٢٤   ٧٥٠

 ٨٥٠          ١٢٦٠       ٤٥٦٤   ٧٤٢٤   ٧٥٠

٩٤٠٠   ٧٨٠٠          Zero       ٨٥٠   ٧٥٠

 ٦٢٤٠                ٧٨٤٠       Zero           ٨٥٠    ٧٥٠

 ١٣٧٦٠                ١٥٣٦٠       Zero           ٨50    750

ي البلد
إجماىلي االأيام المستغرقة �ن

المطار٢٢
إجماىلي متوسط الزمن المستغرق للوصول الطريق

للوجهة النهائية

من المستودع إىل 

المطار

الواليات المتحدة 

االمريكية

ويج ال�ن

تركيا

هولندا

المملكة 

المتحدة

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

 2       1      

 2       1      

 3       2      

 3       2      

 2       1      

 2       1      

 3       2      

 2       1      

 3       2      

 3       2      

مقارنة الزمن بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود لكل يوم:

ات  ن ان وعــل الوقــت الــذي تصــل فيــه البضائــع للمطــار مــن أجــل اســتكمال التجهــ�ي ي االنتظــار عنــد أي مطــار عــل تــرددات الطــ�ي
٢٢  يعتمــد الوقــت المســتغرق �ن

وإجــراء الفحــوص االأمنيــة                                                                                                 



38

عقبات معينة:
 ليس لدى أي من هذه المعابر مرافق تساعد عل التعامل مع المنتجات القابلة للتلف.• 

ة االأجل.•  ي درجات الحرارة إىل جانب الطرق المتنوعة المسلوكة عل جودة المنتجات قص�ي
 قد يؤثر التغ�ي �ن

ي حالة استخدام مطار بن غوريون.• 
ن بشحن منتجاتهم عل طائرات الركاب �ن  ال يسمح للمصدرين الفلسطيني�ي

ي بعــض االأحيــان بااللتبــاس • 
ن تابعــة لنظــام االأفضليــات المعمــم ممــا يتســبب �ن ويــج بوضــوح فيمــا إذا كانــت فلســط�ي  لــم تحــدد ال�ن

ن الســلطات. بــ�ي

 يتقيد صفر الجمارك بمتطلبات التقويم الموسمي.• 

ضافــة إىل متطلبــات التعبئــة والتغليــف. وهنالــك بعــض مــن ال�امــة •  اوات معينــة ومحــددة باالإ  تتطلــب المملكــة المتحــدة أحجــام خــ�ن

ي النظــام.
عنــد التعامــل مــع المنتجــات الصالحــة لــالأكل �ن

ي توضح مكونات المنتج ومنشئه أمر ال بد منه وخاصة بالنسبة لسوق المملكة المتحدة.• 
 وضع الملصقات ال�ت

توصيات محددة:
 قــد يكــون الشــحن مــن خــالل طريــق االردن فّعــاالً مــن حيــث التكلفــة وذلــك نتيجــة إمكانيــة الوصــول إىل طائــرات الــركاب وطائــرات • 

الشــحن.

ي إرسائيل وهذا سوف يقلل من وقت االنتظار والتكلفة ويّ�ع التسليم.• 
ان ع�ب االأردن أعل بكث�ي منه �ن  تردد الط�ي

ن هو نفسه تقريباً.•   وقت التسليم عن طريق إرسائيل أو ج� الملك حس�ي

، وســوق الهــواء الطلــق )الســوق المفتــوح( وسلســلة •  ي
 يمكــن تقســيم االأســواق االأوروبيــة إىل أســواق متعــددة مثــل ســوق المجتمــع العــر�ت

ي أن يحــدد أي مــن هــذه القطاعــات أكــ�ش مالءمــة لمنتجاتــه.
المحــالت والمتاجــر ... الــخ وبالتــاىلي يمكــن للمصــّدر الفلســطي�ن
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الخضار/الفواكه

تركياالنرويج

جسر الملك حسينجسر الملك حسين معبر الجلمة والمطارمعبر الجلمة والمطار

إجماىلي تكلفة النقل إىل 
ج� الملك

٧٥٠NIS
ساعة

النقل للمع�ب الحدودي 

الداخلي
٧٥٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي تكلفة النقل إىل 
ج� الملك

٧٥٠NIS
ساعة

النقل للمع�ب الحدودي 

الداخلي
٧٥٠NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل المطار
٨٥٠NIS
ساعة

إجماىلي النفقات عند المطار 
والشحن

٨٦٨٥NIS El  Al
يوم

تكلفة التقل إىل المطار
٨٥٠NIS
ساعة

إجماىلي النفقات عند المطار 
والشحن
٧٨٠٠NIS

يوم

إجماىلي النفقات
٨٣٢٠NIS

خمس ساعات قبل 
التصدير

إجماىلي الوقت للوصول 
للوجهة النهائية

٣ أيام

إجماىلي الوقت للوصول 
للوجهة النهائية

٣ أيام

إجماىلي النفقات
٨١٤٠NIS 

)خمس ساعات قبل التصدير(

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

١٢٦٠NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل المطار
٨٥٠NIS

ساعة ونصف

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

١٢٦٠NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل المطار
٨٥٠NIS
ساعة

إجماىلي النفقات عند المطار 
والشحن
٥٤٦٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات
١٠٢٨٥NIS El Al

١ -٢
يوم قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند المطار 
٥٢٨٠NIS والشحن

ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات
٩٤٠٠NIS

 ١-٢
يوم قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوصول 
للوجهة النهائية

ن يوم�ي

إجماىلي الوقت للوصول 
للوجهة النهائية

ن يوم�ي

39
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الفصل الثالث

التمور
ن وحــ�ت الخميــس بينمــا تمتــد ســاعات العمــل مــن ٠٧:٠٠ صباحــاً . ١ ي ٤:٣٠ مســاًء مــن االثنــ�ي

 تمتــد ســاعات العمــل مــن ٧:٠٠ صباحــاً وحــ�ت

ن يتــم إغــالق المعــ�ب يــوم الســبت. ي حــ�ي
ي ١٢:٠٠ ظهــراً يــوم الجمعــة �ن

وحــ�ت

ن تقديــم جميــع الوثائــق بمجــرد مرورهــم عــن أول نقطــة تفتيــش عنــد . ٢  يجــب تحميــل جميــع الســلع عــل الشــاحنات وعــل الســائق�ي

. المعــ�ب

ي وأن يكــون . ٣
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول وذلــك بســبب محدوديــة تحمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتورة،وقائمــة التعبئــة، . ٤

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ــن . ٥ ــر م ــب االآخ ــل الجان ــار ع ي االنتظ
ــة �ن ــاحنة إرسائيلي ــد ش ــك تواج ــد ذل ــي بع ــطينية، فينبغ ــة فلس ــل لوح ــاحنة تحم ــت الش  إذا كان

كــة النقــل الفلســطينية، ووكيــل الجمــارك  الحــدود مــن أجــل أداء نقــل الســلع بنظــام التعاقــب. ويتــم تنســيق هــذا عــادًة عــن طريــق رسش

ــن. ــادرة عــ�ب المصدري ي بعــض الحــاالت الن
ــلي و�ن ــل الجمــارك االإرسائي ي أو وكي

الفلســطي�ن

ــذ . ٦ ــاك تنفي ــع عــل طــول الطريــق حــ�ت أســدود/ حيفــا أو المطــار حيــث يتــم هن ــة لنقــل البضائ رسائيلي  يســمح المعــ�ب للشــاحنات االإ

ي شــامل عــل جميــع الســلع والشــاحنات.
فحــص أمــ�ن

ي مينــاء أســدود/ حيفــا )مــا وراء البحــار أو للجــوار( . ٧
 يتــم إصــدار شــهادة تصديــر للســلع وإرســالها قبــل أربعــة أيــام إىل منطقــة حجــز �ن

ي حاويــات.
حيــث يتــم تحميلهــا �ن

٨ .: ي الوقت نفسه بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

 التنظيم مع خط الشحن ومنطقة الحجز بشأن تحميل/ تعبئة الحاويات بالبضائع.• 

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية وعدد الحاويات.• 

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.• 

ي منطقة الميناء.• 
 تواجد حاوية شحن �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية.• 

 وصــول الشــحنة إىل المينــاء قبــل ٤ أيــام عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة )١-٥ أيــام عمــل قبــل تاريــخ الشــحن( لتجنــب التأخــ�ي وضمــان . ٩

نهــاء جميــع االإجــراءات الالزمــة. مــا يكفــي مــن الوقــت الإ

 تحميل الحاويات عل السفينة إىل وجهتها النهائية.. ١٠

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً لطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤
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إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعده 
ي ٦:٠٠  من االأحد إىل الخميس بينما يغلق يومي الجمعة والسبت.. ١

ي من ٧:٣٠ ح�ت ي ج� اللن�ب
 تمتد ساعات العمل �ن

 يجب تنصيب جميع السلع عل منصات مع أق� ارتفاع ١٦٠ سم.. ٢

ي الجــ� مــا ال يقــل عــن يــوم واحــد . ٣
 ينســق وكيــل الجمــارك بيــان الجمــارك بحيــث يتــم إرســال قائمــة التعبئــة والفاتــورة إىل الجمــارك �ن

ط أســاسي قبــل الحجــز(. قبــل إرســال الشــحنة )رسش

رسائيــلي مــن أجــل تنفيــذ نقــل . ٤ ي واالإ
ن الجيــش االأرد�ن ن الشــاحنات الفلســطينية والشــاحنات االأردنيــة ومــا بينهــا وبــ�ي  يجــب التنســيق مــا بــ�ي

الســلع بنظــام التعاقــب.

تيــب. ويتــم ذلــك . ٥ ي أو ممثلــه مســؤولية ضمــان تنســيق الشــاحنات وضمــان تواجــد كل الوثائــق بال�ت
 يقــع عــل عاتــق المصــدر الفلســطي�ن

رسائيليــة عــل الجــ�. بمســاعدة وكيــل الجمــارك االإ

ي معظــم االأحيــان . ٦
ي أو ال )�ن

رسائيليــة عنــد الجــ� ملــف الجمــارك وتقــرر فيمــا إذا كان هنالــك داع الإجــراء فحــص أمــ�ن  تفحــص الجمــارك االإ

ال تجــرى أي عمليــات تفتيــش أمنيــة عــل التصديــر(.

رسائيلية عل الوثائق وتعطي الخط االأخ�ن للشاحنة االأردنية للدخول إىل الجانب االإرسائيلي من الج�.. ٧  توافق الجمارك االإ

ي وجــود . ٨
رسائيــلي �ن  يتــم نقــل الشــحنات مــن شــاحنة واحــدة إىل أخــرى مــن خــالل نظــام التعاقــب، والــذي يتــم مــن خــالل الموظــف االإ

ي معظــم االأحيــان.
أفــراد االأمــن �ن

٩ .. ي
 تنقل الشاحنات االأردنية الشحنات مع جميع الوثائق إىل المنطقة الجمركية عل الجانب االأرد�ن

ي بجمع الوثائق من سائق الشاحنة ويحيلها إىل الجمارك االأردنية من أجل تنفيذ االإجراءات الجمركية.. ١٠
 يقوم وسيط الجمارك االأرد�ن

 إذا كانت البضاعة موجهة لالأردن، قد تكون هناك حاجة إىل دفع الجمارك االأردنية.. ١١

 إذا كانــت الشــحنة عابــرة فقــط، تقــوم الجمــارك االأردنيــة بختــم الشــحنة وإرســالها إىل منطقــة التجــارة الحــرة أو إىل الوجهــة النهائيــة إمــا . ١٢

عــن طريــق مطــار أو مينــاء العقبــة.

طــة أو ضابــط جمــارك لمرافقــة بعــض البضائــع الخطــرة إىل مطــار أو مينــاء الشــحن بحيــث . ١٣  قــد تقــوم الجمــارك االأردنيــة بإرســال ســيارة رسش

يتــم تكليــف المصــدر بدفــع تكاليــف هــذه العمليــة.

 قد تطلب الجمارك االأردنية شهادات إضافية ح�ت لو كانت البضائع متوجهة نحو مغادرة االأردن.. ١٤

الوثائق: 
الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة )الصحة أو الزراعة ..... الخ( وفقاً لطلب الدولة المرسل إليها.. ٢

ي والجمــارك والمكــوس )المنتجــات الزراعيــة . ٣
 شــهادة المنشــأ مــن الغرفــة التجاريــة بحيــث يتــم إرفاقهــا بموافقــة مــن وزارة االقتصــاد الوطــ�ن

خاصة(.

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه أو احتياجات جمارك الوجهة النهائية.. ٤
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جدول تحليل المنتج: 

0٨0410: تمور )طازجة/ مجففة(.

ائبالدولة 23 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات محددة

لواليــات  ا

ة  لمتحــد ا

االأمريكيــة

مكوس ٠٪
اتفاقية تجارية  إدارة الغذاء والدواء• 

 التعبئة والتغليف ووضع الملصقات• 

 قــد تلــزم االتفاقيــة البــاردة أو اتفاقيــة وزارة • 

االأمريكيــة الزراعــة 

تركيا

ويج ال�ن

هولندا

المملكة 

المتحدة

ال جمارك ٢٤

مكوس ٠٪

يبة القيمة  �ن

المضافة ٦٪

مكوس ٠٪

يبة القيمة  �ن

المضافة ٠٪

مكوس ٠٪ 

اتفاقية تجارية حرة

الحــرة  التجــارة  رابطــة  ي 
�ن عضــواً 

وروبيــة الأ ا

اتفاقيــة التجــارة الحــرة المؤقتــة مــع 

ي االأورو�ب االتحــاد 

اتفاقيــة التجــارة الحــرة المؤقتــة مــع 

ي االأورو�ب االتحــاد 

للفواكــه  معينــة  متطلبــات  يوجــد  ال 

دة المــ�ب أو  الطازجــة 

الفاتورة• 

 نموذج بيان القيمة• 

 رســالة مطابقــة مــن وزارة الغــذاء، والزراعــة، • 

وة الحيوانيــة والــ�ش

 شهادة منشأ• 

 شهادة المنشأ• 

الحــرة •  التجــارة  اتفاقيــة تجاريــة مــع رابطــة   

المنتــج( )تقويــم  االأوروبيــة 

ــواد •  ي الم
ــودة �ن ــات الموج ــل الملوث ــيطرة ع  الس

ــة الغذائي

ي المنتجــات • 
 الســيطرة عــل متبقيــات المبيــدات �ن

ي النباتيــة والحيوانيــة المعــدة لالســتهالك البــ�ش

 الرقابــة الصحيــة عــل المــواد الغذائيــة مــن • 

ي
ــوا�ن ــ�ي حي ــل غ أص

المــواد •  عــل  التعريفيــة  الملصقــات  وضــع   

الغذائيــة

 التحكم بصحة النبات• 

نتاج العضوي•   المنتجات الطوعية من االإ

ــواد •  ي الم
ــودة �ن ــات الموج ــل الملوث ــيطرة ع  الس

ــة الغذائي

ي المنتجــات • 
 الســيطرة عــل متبقيــات المبيــدات �ن

ي النباتيــة والحيوانيــة المعــدة لالســتهالك البــ�ش

 الرقابــة الصحيــة عــل المــواد الغذائيــة مــن • 

ي 
حيــوا�ن أصــل غ�ي

المــواد •  عــل  التعريفيــة  الملصقــات  وضــع   

الغذائيــة

 التحكم بصحة النبات• 

نتاج العضوي•   المنتجات الطوعية من االإ

ي ٢٣  يرجى الرجوع إىل القسم الرابع مرفق ٢ حول المتطلبات العامة لالتحاد االأورو�ب
/www.gib.gov.tr  ٢٤
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متطلبات المصدر:
التمور )طازجة/ مجففة(

 يجــب عــل جميــع االأطــراف )الشــاحن، أو المرســل إليــه، أو المســتورد، المصنــع ... الــخ( الحصــول عــل رقــم تســجيل منشــأة غذائيــة . ١

مــن إدارة الغــذاء والــدواء. يرجــى االنتقــال إىل الموقــع أدنــاه للتســجيل حيــث أنــه مــن الســهل نســبياً الحصــول عــل هــذا التســجيل 

وبمجــرد االنتهــاء مــن التطبيــق تحصــل عــل رقــم تســجيلي فــوراً. 

 كيفية  تعبئة هذا المنتج)صناديق، أكياس بالستيكية، .. الخ(.. ٢

  حجم الطرد )١٠ أونصة... الخ(.. ٣

ي وقــت الدخــول الجمــركي أو يمكــن أن . ٤
 إشــعار أوىلي مــن إدارة الغــذاء والــدواء لهــذا المنتــج. ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق وســيط �ن

ي الشــحن عــن طريــق موقــع إدارة الغــذاء والــدواء. 
يقــوم بــه المســتورد/ المصــدر/ االأطــراف االأخــرى المشــاركة �ن

 قد تكون هذه العنا� خاضعة لوزارة الزراعة االأمريكية أو االتفاقية الباردة.. ٥

تركيا
ضافة إىل الوثائق المذكورة أعاله كافية لتصدير هذه المنتجات إىل تركيا.  إن شهادة المنشأ وجميع الوثائق الفلسطينية باالإ

النرويج 
اف بهــا  ي تتمتــع ب)نظــام االأفضليــات المعمــم( تحتفــظ باالعــ�ت

ويــج، فــإن الســلطات الجمركيــة الأي مــن الــدول الــ�ت ي ال�ن
اد �ن عنــد االســت�ي

صــدار شــهادات المنشــأ. كســلطة مختصــة الإ

ي يجــب أن 
ي تحــوز عــل شــهادة منشــأ، والــ�ت

يمكــن الحصــول عــل معاملــة التعريفــة التفضيليــة لنظــام االأفضليــات المعمــم للمنتجــات الــ�ت

ي 
تكــون مقبولــة ومختومــة مــن ســلطة مختصــة )الجمــارك الفلســطينية( بحيــث يتــم تبليغهــا مســبقاً وبشــكل صحيــح مــن خــالل البلــد المعــ�ن

ذو نظــام االأفضليــات المعمــم، أو مــن خــالل بيــان المنشــأ.

ي مديريــة الجمــارك والمكــوس. وعنــد الشــك، 
ي تســتخدمها الجهــات ذات العالقــة �ن

تــودع النســخ االأصليــة مــن الطوابــع والتوقيعــات الــ�ت

يمكــن إرســال الشــهادة االأصليــة ذات نظــام االأفضليــات المعمــم إىل المديريــة )قســم التعريــف والمنشــأ( مــن أجــل الســيطرة.

ويجي: ن المنشأ التالية صالحة تحت نظام االأفضليات المعمم ال�ن تعت�ب أدلة وبراه�ي

١ .A شهادة منشأ نموذج 

بيان الفاتورة. ٢

ي أو سوي�ا(. ٣  نموذج شهادة بدل فاقد A )عن طريق المجتمع االأورو�ب

ويج إىل الدولة ذات االأفضلية المعممة وذلك الأهداف تراكمية(. ٤  شهادة حركة يورو ١ )من ال�ن

ويجية٢٥. ٥ اد مع سلطة سالمة االأغذية ال�ن ويجي لالست�ي  تسجيل المستورد ال�ن

ام تقويم التصدير الخاص برابطة التجارة الحرة االأوروبية من أجل االستفادة من تخفيض التعريفة. ال بد من اح�ت

:A شهادة المنشأ نموذج
ويــج، يســمح للُمَصــدر إصــدار شــهادة المنشــأ نمــوذج A. يجــب عــل  عنــد تصديــر المنتجــات الناشــئة مــن بــالد ذات أفضليــة معممــة إىل ال�ن

ي الــذي يتمتــع بأفضليــة معممــة بحيــث يقــوم المصــدر 
ي البلــد المســتفيد والمعــ�ن

المصــدر أن يســتكمل وينهــي شــهادة المنشــأ نمــوذج A �ن

 http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english  25



44

ــة  ــم نمــوذج A وتوقيعــه مــن خــالل الســلطات الجمركي ــم خت ــب المصــدر(. ويجــب أن يت ــان مــن جان ــدوق ١٢ )بي ي صن
ــع الشــهادة �ن بتوقي

ي 
ي الــذي يتمتــع باالأفضليــة المعممــة أو مــن خــالل أيــة هيئــة أخــرى لهــا صالحيــة المصادقــة عــل مثــل هــذه الشــهادات �ن

ي البلــد المعــ�ن
�ن

ي الجــزء الخلفــي 
يــة أو الفرنســية، واســتكماله وفقــاً للمالحظــات المتواجــدة �ن ن نجل�ي صنــدوق ١١. وينبغــي أن يتــم طباعــة نمــوذج A باللغــة االإ

ي الشــهادة، 
ي حالــة وجــود أي معلومــات مكتوبــة بخــط اليــد �ن

يــة أو الفرنســية، و�ن ن نجل�ي مــن النمــوذج بحيــث يُســتلزم إكمــال النمــوذج باللغــة االإ

ورة ذلــك، ترجمــة عــن  ويجيــة، إذا اقتضــت الــ�ن ال بــد مــن اعــادة كتابتهــا بالحــ�ب وبالحــروف المطبوعــة. وقــد تطلــب ســلطات الجمــارك ال�ن

المعلومــات المعطــاة.

بيان الفاتورة
ويــج أن يصــدر  كبديــل لشــهادة المنشــأ نمــوذج A، يســتطيع المصــّدر عنــد تصديــره لمنتجــات ناشــئة عــن بلــد يتمتــع بأفضليــة معممــة إىل ال�ن

بيــان منشــأ عــل الفاتــورة االأصليــة »بيــان فاتــورة«. ومــن أجــل إصــدار بيــان الفاتــورة، يتوجــب تحقيــق المتطلــب التمهيــدي وهــو أن تكــون 

ي شــحنة ال يتجــاوز مئــة ألــف كــرون نرويجــي.
ي يكــون منشــؤها �ن

قيمــة المنتجــات الــ�ت

ي § ٨-٥-١٠ رقــم ٢ و§ ٨-٥-١١ مــن الالئحــة الجمركيــة. يجــب أن يتــم كتابــة بيــان الفاتــورة باللغــة 
تتواجــد متطلبــات اســتصدار بيــان الفاتــورة �ن

ي المرفــق ٣. قــد يكــون بيــان الفاتــورة مطبوعــاً، أو مكتوبــاً، أو مختومــاً عــل فاتــورة 
يــة أو الفرنســية. يمكــن إيجــاد نــص بيــان الفاتــورة �ن ن نجل�ي االإ

ي ذات االأفضليــة المعممــة.
ي البلــد المعــ�ن

المصّدريــن إال أنــه يجــب أن يتــم التوقيــع عــل بيــان الفاتــورة- توقيــع المصــدر- �ن

ة الصالحية ف�ت

ــارك  ــلطات الجم ــة إىل س ــة معمم ــة بأفضلي ــالد المتمتع ي الب
ــادر �ن ــورة( الص ــان الفات ــوذج A أو بي ــأ )نم ــة المنش ن وأدل ــ�ي ــم براه ــب تقدي يج

ي البلــد المصــّدر الــذي يتمتــع بأفضليــة معممــة، لمزيــد 
ن �ن اهــ�ي ة أشــهر مــن بعــد تاريــخ صــدور هــذه ال�ب ي موعــد ال يتجــاوز عــ�ش

ويجيــة �ن ال�ن

مــن التفاصيــل، راجــع الئحــة الجمــارك § ٨-٥-١٢.

هولندا 
السيطرة على الملوثات في المواد الغذائية:

يعات  ي )EU( من المــواد الغذائيــة  لت�ش مــن أجــل ضمــان مســتوى عــال مــن حمايــة المســتهلك، ال بــد مــن مطابقــة الــواردات إىل االتحــاد االأورو�ب

ي 
ي الســوق غــذاًء آمنــاً لــالأكل و ال يحتــوي عــل ملوثــات عــل المســتويات الــ�ت

ي تهــدف إىل ضمــان كــون الغــذاء المتواجــد �ن
ي الــ�ت االتحــاد االأورو�ب

نســان. يمكــن أن تهــدد صحة االإ

وات، واللحــوم، واالأســماك، والحبــوب، والتوابــل، ومنتجــات االألبــان، ومــا  ي ذلــك الفواكــه، والخــ�ن
ي االأغذيــة )بمــا �ن

قــد تتواجــد الملوثــات �ن

ضافــة إىل نقلهــا، وتعبئتهــا، وحملهــا، أو نتيجــة لتلــوث البيئــة . إىل ذلــك( نتيجــة لمختلــف مراحــل إنتاجهــا باالإ

 ٣٧-OJ L( ي الغــذاء
ي تضــع أمامنــا االإجــراءات المجتمعيــة للملوثــات �ن

ايــر ١٩٩٣ والــ�ت ي ٨ ف�ب
إن الئحــة المجلــس )EEC( رقــم ٩٣/٣١٥ المؤرخــة �ن

: ي ي االتحــاد االأورو�ب
ي المــواد الغذائيــة �ن

١٩٩٣/٠٢/١٣( )CELEX ٣١٩٩٣R٠٣١٥( تنّظــم وجــود مثــل هــذه الملوثــات �ن

ي تحتــوي عــل مــادة ملوثــة إىل حــد غــ�ي مقبــول بــه مــن وجهــة نظــر الصحــة العامــة وعــل وجــه الخصــوص . ١
 عــدم الســماح لالأغذيــة الــ�ت

، وإال ســيتم رفضهــا. ي ي ســوق االتحــاد االأورو�ب
إن رافــق هــذه االأغذيــة مســتوى مــن الســمية بوضعهــا �ن

ي يــوىص . ٢
 يجــب أن تبقــى مســتويات التلــوث منخفضــة إىل أكــ�ب حــد معقــول يمكــن تحقيقــه مــن خــالل اتبــاع الممارســات الجيــدة الــ�ت

بالعمــل بهــا.

ن الحد االأق� لمستويات ملوثات معينة من أجل حماية الصحة العامة.. ٣  قد يتم تعي�ي
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ي.. ٤ ي المنتجات النباتية والحيوانية المعدة لالستهالك الب�ش
 مراقبة متبقيا ت المبيدات �ن

 مــن أجــل ضمــان مســتوى عــال مــن حمايــة المســتهلك، فإنــه يســمح للــواردات مــن المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة أو أي مــن أجزائهمــا . ٥

ي قــد تكــون موجــودة فيهــا، فقــط عنــد االمتثــال للضمانــات المنصوص 
ي وتحتــوي عــل بقايــا المبيــدات الــ�ت المقصــودة لالســتهالك البــ�ش

ي الحيوانــات الحيــة، والمنتجات 
ي تهــدف إىل الســيطرة عــل وجــود المــواد الكيميائيــة ومخلفاتهــا �ن

ي الــ�ت يعــات االتحــاد االأورو�ب ي ت�ش
عليهــا �ن

. ي
ي تنــدرج مــن أصــل نبــا�ت

الحيوانيــة، والمنتجــات الــ�ت

النباتات والمنتجات النباتية وحمايتها
يضــع توجيــه المجلــس ٤١٤/٩١/)CELEX ٣١٩٩١L٠٤١٤( )OJ L-٢٣٠ ١٩٩١/٠٨/١٩( EEC القواعــد واالإجــراءات المتبعــة إزاء المــواد النشــطة مــن أجــل 

ي تحتــوي عليهــا. ال يمكــن اســتخدام 
ي والحصــول عــل ت�يــح مــن الــدول االأعضــاء لمنتجــات وقايــة النباتــات الــ�ت ي االتحــاد االأورو�ب

تســويقها �ن

ن  يجابية/المســموحة. ويتــم تضمــ�ي ي االإ ي قائمــة االتحــاد االأورو�ب
ي منتجــات وقايــة النبــات إال إذا كانــت هــذه المــواد مدرّجــة �ن

المــواد الفعالــة �ن

ي القائمــة، يجــوز للــدول االأعضــاء أن 
ن المــادة النشــطة �ن ي للمبيــدات. وبمجــرد أن يتــم تضمــ�ي ي قاعــدة بيانــات االتحــاد االأورو�ب

هــذه المــواد �ن

ي تحتــوي عــل هــذه المــادة.
تــأذن باســتخدام المنتجــات الــ�ت

الرقابة الصحية على المواد الغذائية من أصل غير حيواني 
وط  ــ�ش ــال لل ي )EU( االمتث ي تســتهدف أســواق االتحــاد االأورو�ب

ــ�ت ي وال
ــوا�ن ــة المندرجــة مــن أصــل غــ�ي حي ــواردات مــن المــواد الغذائي عــل ال

. ن ــح المســتهلك�ي ــة مصال ــع المخاطــر عــل الصحــة العامــة وحماي ي ترمــي إىل من
ــ�ت ــة المحــددة ال واالأحــكام العام

: ي
ي تنطبق عل هذه المنتجات هي عل النحو االآ�ت

، فإن القواعد العامة ال�ت وبالتاىلي

ي ومــن •  لمــان االأورو�ب ي الالئحــة )EC( رقــم ٢٠٠٢/١٧٨ الصــادرة عــن ال�ب
 تــم إنشــاء المتطلبــات والمبــادئ العامــة لقانــون الغــذاء �ن

ــس OJ L-٣١ ٠٢/٠١/٢٠٠٢(( )CELEX ٣٢٠٠٢R٠١٧٨(؛ المجل

ي وعن المجلس•  لمان االأورو�ب تحتكم النظافة العامة للمواد الغذائية وفقاً للالئحة )EC( ٢٠٠٤/٨٥٢ الصادرة عن ال�ب

          ) OJ L-١٣٩ ٢٠٠٤/٠٤/٣٠(( )CELEX ٣٢٠٠٤R٠٨٥٢(؛

ي االأغذية؛• 
وط العامة المتعلقة بالملوثات �ن  ال�ش

ي الالئحــة )EC( ٢٠٠٣/١٨٢٩ الصــادرة عــن • 
 تتواجــد المتطلبــات الخاصــة حــول الغــذاء المعــدل وراثيــاً )GM( والغــذاء المســتحدث �ن

لمــان  ي وعــن المجلــس)OJ L-٢٦٨ ٢٠٠٣/١٠/١٨( ٣٢٠٠٣R١٨٢٩(  )CELEX والالئحــة )EC( ٩٧/٢٥٨ الصــادرة عــن ال�ب لمــان االأورو�ب ال�ب

ي وعــن المجلــس االأورو�ب

       )OJ L-٤٣ ١٩٩٧/٠٢/١٤( )CELEX ٣١٩٩٧R٠٢٥٨(؛

عداد المواد الغذائية؛•  وط العامه الإ  ال�ش

 السيطرة الرسمية عل المواد الغذائية؛• 

ي بلــد مــن دول العالــم الثالــث، 
ي أراىصن

نســان أو ينتــ�ش �ن عندمــا يكــون مــن المرجــح أن تشــكل مشــكلة النظافــة خطــراً جديــاً عــل صحــة االإ

اد جميــع أو جــزء مــن بضائــع هــذا البلــد أو أن تتخــذ تدابــ�ي وقائيــة مؤقتــة بشــأن المــواد الغذائيــة  يمكــن للســلطات االأوروبيــة أن توقــف اســت�ي

المعنيــة حســب خطــورة الوضــع.
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المملكة المتحدة:
حماية النبات

ــة  ــات والمنتجــات النباتي ــواردات مــن النبات ــات التفتيــش عــل ال ــة المســؤولة عــن عملي ــة DEFRA الوكال ــة والبيئ ــة بحــوث االأغذي ــ�ب وكال تعت

ــز. ا وويل ــ�ت ي انكل
ــة، �ن االأخــرى، بخــالف المــواد الحرجي

ضافــة إىل مديريــة التفتيــش مســؤولية أمــور الصحــة النباتيــة، باســتثناء المــواد الحرجيــة،  ســكتلندية باالإ تتــوىل حكومــة المدفوعــات الريفيــة االإ

ي اســكتلندا بينمــا تتــوىل هيئــة االأحراج/الغابــات المســؤولية إزاء المــواد الحرجيــة )االأشــجار 
ي ذلــك عمليــات التفتيــش عــل الــواردات( �ن

)بمــا �ن

ا، واســكتلندا، وويلــز. أمــا بخصــوص ايرلنــدا الشــمالية، فــإن إدارة الشــؤون الزراعيــة والريفيــة  ي كل مــن انجلــ�ت
حرجيــة، والخشــب، واالآفــات( �ن

ي ذلــك المــواد الحرجيــة.
)DARDNI( تتحمــل المســؤولية حــول الصحــة النباتيــة بمــا �ن

سالمة األغذية واألعالف ومعايير التسويق:
ي المملكــة 

دارة المركزيــة المســؤولة عــن الرقابــة الرســمية عــل المــواد الغذائيــة والمــواد العلفيــة �ن تمثــل وكالــة المعايــ�ي الغذائيــة )FSA( االإ

المتحــدة.

مقارنة تكلفة شحن العينة بحريا للتمور من خالل جسر الملك حسين وأسدود: 
ي هذه العينة هو مع�ب بيتونيا بحيث تم بناء هذه العينة تبعاً لدراسة حالة حقيقية من مدينة رام هللا.• 

 المع�ب المستخدم �ن

ة من المستودع الموحد.•   نقلت الشاحنات ١٥ منصة )حاوية حجم ٢٠ قدم( مبارسش

ن من الحدود وعل طول الطريق إىل أسدود.•   تكلفة وكالء الجمارك شاملة لكال الجانب�ي

 االأسعار تتبع نظام التكلفة والشحن.• 

ي السفر من المستودع إىل مع�ب بيتونيا.• 
ي الحدود وكذلك �ن

 يشمل الوقت إىل مع�ب الحدود الزمن االجماىلي الذي تم قضاؤه �ن

ة المستخدم. )تبعاً للحاالت المدروسة وتاريخ الحدود(.•  دد السفن ومتوسط   الوقت وفقاً لخ�ب  تم احتساب الوقت وفقاً ل�ت

ــا •  أ أســدود/ حيف ي مــوا�ن
ــام �ن ــل ٣-٤ أي ــة اللوجســتية وقب ــة العقب ي قري

ن عــل االأقــل �ن ــل يومــ�ي  يجــب أن تكــون الشــحنات متواجــدة قب

للتحميــل/ التفريــغ، والفحــوص االأمنيــة، والتعبئــة الخاصــة لتجنــب أي تدمــ�ي لشــكل المنتــج أثنــاء التواجــد عــل المعابــر الحدوديــة 

ي حــال وقوعهــا قــد تؤخــر الوصــول للســفينة أو تفويتهــا.
ي �ن

ــ�ت وال

ي قــد تحتاجهــا الشــحنة. )يرجــى • 
ي تكاليفهــم إصــدار الشــهادات والوثائــق االأخــرى الــ�ت

ن �ن  يــدرج مــزودي الخدمــات اللوجســتية الفلســطيني�ي

مالحظــة أنهــم أيضــاً ال يســتطيعون توفــ�ي المشــورة المناســبة حيــث أنهــم وكالء لــوكالء أخريــن ممــا يزيــد مــن المخاطــر والتكاليــف(.

 تكون تكلفة التحميل/التفريغ لمع�ب بيتونيا مشمولة كذلك.• 

ن االعتبار بسبب الحجم والوزن.•   هذا بالنسبة للشحنة المشحونة حيث أن شحن البضائع ال يؤخذ هنا بع�ي



47

النقل من المع�ب الدولة

إىل الميناء
الطريق

إجماىلي النفقات 

عند المعابر 

)شيقل(

تكلفة الشحن
النقل من 

المستودع إىل 

المع�ب الحدودي

إجماىلي التكلفة 

عند الميناء

إجماىلي التكلفة 

للوجهة النهائية 

)شيقل(

الواليات المتحدة 

االمريكية

ويج ال�ن

تركيا

هولندا

المملكة 

المتحدة

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

203٦5       1٤3٨0                990       15٤5          2200    1250

١١٠٤٧       ٥٠٦٢                990       15٤5          2200    1250

٨7٨0       ٤5٤0                1٦90       zero          1350    1200

٩٣٦٠       ٥١٢٠                1٦90       zero          1350    1200

١٧٧٦٧       ١١٧٨٢                990       15٤5          2200    1250

٩٣٢٧       ٣٣٤٢                990       15٤5          2200    1250

١٠٥٦٧       ٤٥٨٢                990       15٤5          2200    1250

٥٥٩٠       ١٣٥٠                1٦90       zero           1350    1200

٨٣٩٠       ٤١٥٠                1٦90       zero           1350    1200

5510       ١٢٧٠                1٦90       zero           1350    1200

مقارنة سعر الشحن البحري )بالشيقل( بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود

مقارنة الوقت المستغرق بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود لكل يوم

ي الدولة
إجماىلي االأيام المستغرقة �ن

الميناء
إجماىلي متوسط الوقت للوصول للوجهة النهائيةالطريق من المستودع إىل 

الميناء

الواليات المتحدة 

االمريكية

ويج ال�ن

تركيا

هولندا

المملكة 

المتحدة

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

 ٦0       2    1  

 27       2     1  

 2٨       3      

 10       3      

 35       2     1  

 27       2     1  

 19       3      

 17      2     1  

 2٤       3      

 19       3      
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عقبات معينة:
ي تتطلــب درجــة حــرارة • 

 ليــس لــدى أي مــن هــذه المعابــر مرافــق تســاعد عــل التعامــل مــع المنتجــات المجمــدة أو المنتجــات الــ�ت

أعــل مــن درجــة حــرارة الغرفــة العاديــة.

ة االأجــل حيــث يمثــل التعــرض •  ي جــودة المنتجــات قصــ�ي
ضافــة إىل الطــرق المتعــددة المســلوكة �ن ي درجــة الحــرارة باالإ

 قــد يؤثــر التغــ�ي �ن

للشــمس عقبة أساســية.

ة التسليم كما تش�ي الجداول أعاله.•  ي العقبة محدود جداً مما يؤدي إىل طول ف�ت
 عدد السفن المتواجدة �ن

ي بعــض االأحيــان بااللتبــاس • 
ن تابعــة لنظــام االأفضليــات المعمــم ممــا يتســبب �ن ويــج بوضــوح فيمــا إذا كانــت فلســط�ي  لــم تحــدد ال�ن

ن الســلطات. بــ�ي

 يتقيد صفر الجمارك بمتطلبات التقويم الموسمي.• 

 تتطلــب المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة االأمريكيــة متطلبــات محــددة للتعبئــة والتغليــف. وهنالــك بعــض مــن ال�امــة عنــد • 

ي النظــام.
التعامــل مــع المنتجــات الصالحــة لــالأكل �ن

ــات •  ــة المتحــدة والوالي ــه وخاصــة بالنســبة لســوق المملك ــد من ــر ال ب ــج ومنشــؤه أم ــات المنت ي توضــح مكون
ــ�ت ــات ال  وضــع الملصق

ــة. ــدة االأمريكي المتح

ي الضفــة الغربيــة ويســتخدمون معــ�ب الجلمــة أو معــ�ب ترقوميــا • 
َ المصــدرون الفلســطينيون الذيــن يقومــون بتحويــة التمــور �ن  يُجــ�ب

ي كل حاويــة فارغــا وذلــك مــن أجــل القيــام بالفحــوص االأمنيــة.
عــل تــرك ٣٠ ســنتم�ت  �ن

توصيات معينة
ي منطقة قريبة من الج�.• 

يد إما عل الج� أو �ن ن يجب تواجد مرافق للت�ب ي حال استخدام ج� الملك حس�ي
 �ن

 يتضح أن طرق حيفا/ أسدود أك�ش فعالية من حيث التكلفة والوقت.• 

ــوح( •  ــوق المفت ــق )الس ــواء الطل ــوق اله ، وس ي
ــر�ت ــع الع ــوق المجتم ــل س ــددة مث ــواق متع ــة إىل أس ــواق االأوروبي ــيم االأس ــن تقس  يمك

ــه. ــة لمنتجات ــ�ش مالءم ــات أك ــذه القطاع ــن ه ــدد أي م ي أن يح
ــطي�ن ــّدر الفلس ــن للمص ــاىلي يمك ــخ وبالت ــر ... ال ــالت والمتاج ــلة المح وسلس
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التمور

المملكة المتحدةهولندا

جسر الملك حسينجسر الملك حسين معبر بيتونيا 

والموانئ

معبر بيتونيا 

والموانئ

إجماىلي تكلفة النقل إىل 
ج� الملك

١٢٥٠nis
٣ ساعات

التقل إىل المعابر التجارية 
الداخلية
١٢٠٠NIS

٣ ساعات

إجماىلي تكلفة النقل إىل 
ج� الملك

١٢٥٠nis
٣ ساعات

التقل إىل المعابر التجارية 
الداخلية  

١٢٠٠NIS
٣ ساعات

تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

ي الميناء& 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shipping
٥٨٤٠NIS
٣ أيام

تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

ي الميناء & 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shipping
٢٩٦٠NIS
٣ أيام

إجماىلي النفقات
)CFR(

٩٣٢٧NIS
)٣ أيام قبل التصدير(

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
١٩ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية 
١٩ يوم

)CFR( إجماىلي النفقات
١٠٥٦٧NIS

٣ أيام قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

 ١٥٤٥NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل الميناء
١٣٥٠NIS
s ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

 ١٥٤٥NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل الميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

ي قرية 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shipping العقبة و
٤٣٣٢NIS  

ن يوم�ي

إجماىلي النفقات
)CFR(

٨٣٩٠NIS
٣-٥ أيام قبل التصدير

ي قرية 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shippingالعقبة و
٥٥٧٢NIS

ن يوم�ي

)CFR(إجماىلي النفقات
٥٥١٠NIS

٣-٥ ايام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٢٧ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
١٧ يوم

49



50

الفصل الرابع

الطماطم )البندورة(: طازجة / مبردة / الكرزية »الصغيرة«
الفراولة الطازجة

إجراءات التصدير عبر معبر الجلمة وما بعده 
ن وحــ�ت الخميــس بينمــا تمتــد ســاعات العمــل مــن ٠٧:٠٠ صباحــاً . ١ ي ٥:٠٠ مســاًء مــن االثنــ�ي

 تمتــد ســاعات العمــل مــن ٨:٠٠ صباحــاً وحــ�ت

ن يتــم إغــالق المعــ�ب يــوم الســبت. ي حــ�ي
ي ١٢:٠٠ ظهــراً يــوم الجمعــة �ن

وحــ�ت

ــد . ٢ ــق بمجــرد مرورهــم عــن أول نقطــة تفتيــش عن ــع الوثائ ــم جمي ن تقدي ــع الســلع عــل الشــاحنات وعــل الســائق�ي ــل جمي ــم تحمي  يت

. المعــ�ب

ي بحيــث . ٣
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

يكــون الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول وذلــك بســبب محدوديــة تحمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتورة،وقائمــة التعبئــة، . ٤

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ــن . ٥ ــر م ــب االآخ ــل الجان ــار ع ي االنتظ
ــة �ن ــاحنة إرسائيلي ــد ش ــك تواج ــد ذل ــي بع ــطينية، فينبغ ــة فلس ــل لوح ــاحنة تحم ــت الش  إذا كان

كــة النقــل الفلســطينية، ووكيــل الجمــارك  الحــدود مــن أجــل أداء نقــل الســلع بنظــام التعاقــب. ويتــم تنســيق هــذا عــادًة عــن طريــق رسش

ــن. ــادرة عــ�ب المصدري ي بعــض الحــاالت الن
ــلي و�ن ــل الجمــارك االإرسائي ي أو وكي

الفلســطي�ن

ي مينــاء )مامــان( مــن أجــل تنفيــذ الفحــوص االأمنيــة . ٦
 يتــم إصــدار شــهادة تصديــر للســلع وإرســالها قبــل ٢٤ ســاعة إىل منطقــة التخزيــن �ن

وتحميــل البضائــع عــل منصــات خاصــة.

٧ .: ي الوقت ذاته بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

ي طائرات الشحن.• 
 التنظيم مع خط شحن البضائع و)مامان( بشأن تحميل/ تعبئة البضائع �ن

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية ورقم الحمولة.• 

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.• 

ي منطقة المطار.• 
 نقل الحمولة بالشاحنة �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية. • 

 التأكــد مــن وصــول الحمولــة إىل المطــار قبــل ٢٤ ســاعة عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة لتجنــب التأخــ�ي وضمــان مــا يكفــي مــن • 

الوقــت الأداء جميــع االإجــراءات الالزمــة.

ن الطائرة.•   تحميل الشحنة عل م�ت

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً لطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤
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إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعده :
ي ٦:٠٠  من االأحد إىل الخميس بينما يغلق يومي الجمعة والسبت.. ١

ي من ٧:٣٠ ح�ت ي ج� اللن�ب
 تمتد ساعات العمل �ن

 يجب تنصيب جميع السلع عل منصات مع أق� ارتفاع ١٦٠ سم.. ٢

ي الجــ� مــا ال يقــل عــن يــوم واحــد . ٣
 ينســق وكيــل الجمــارك بيــان الجمــارك بحيــث يتــم إرســال قائمــة التعبئــة والفاتــورة إىل الجمــارك �ن

ط أســاسي قبــل الحجــز(. قبــل إرســال الشــحنة )رسش

رسائيــلي مــن أجــل تنفيــذ نقــل . ٤ ي واالإ
ن الجيــش االأرد�ن ن الشــاحنات الفلســطينية والشــاحنات االأردنيــة ومــا بينهــا وبــ�ي  يجــب التنســيق مــا بــ�ي

الســلع بنظــام التعاقــب.

تيــب. ويتــم ذلــك . ٥ ي أو ممثلــه مســؤولية ضمــان تنســيق الشــاحنات وضمــان تواجــد كل الوثائــق بال�ت
 يقــع عــل عاتــق المصــدر الفلســطي�ن

رسائيليــة عــل الجــ�. بمســاعدة وكيــل الجمــارك االإ

ي معظــم االأحيــان . ٦
ي أو ال )�ن

رسائيليــة عنــد الجــ� ملــف الجمــارك وتقــرر فيمــا إذا كان هنالــك داع الإجــراء فحــص أمــ�ن  تفحــص الجمــارك االإ

ال تجــرى أي عمليــات تفتيــش أمنيــة عــل التصديــر(.

رسائيلية عل الوثائق وتعطي الخط االأخ�ن للشاحنة االأردنية للدخول إىل الجانب االإرسائيلي من الج�.. ٧  توافق الجمارك االإ

ي وجــود . ٨
رسائيــلي �ن  يتــم نقــل الشــحنات مــن شــاحنة واحــدة إىل أخــرى مــن خــالل نظــام التعاقــب، والــذي يتــم مــن خــالل الموظــف االإ

ي معظــم االأحيــان.
أفــراد االأمــن �ن

٩ .. ي
 تنقل الشاحنات االأردنية الشحنات مع جميع الوثائق إىل المنطقة الجمركية عل الجانب االأرد�ن

ي بجمع الوثائق من سائق الشاحنة ويحيلها إىل الجمارك االأردنية من أجل تنفيذ االإجراءات الجمركية.. ١٠
 يقوم وسيط الجمارك االأرد�ن

 إذا كانت البضاعة موجهة لالأردن، قد تكون هناك حاجة إىل دفع الجمارك االأردنية.. ١١

 إذا كانــت الشــحنة عابــرة فقــط، تقــوم الجمــارك االأردنيــة بختــم الشــحنة وإرســالها إىل منطقــة التجــارة الحــرة أو إىل الوجهــة النهائيــة إمــا . ١٢

عــن طريــق مطــار أو مينــاء العقبــة.

طــة أو ضابــط جمــارك لمرافقــة بعــض البضائــع الخطــرة إىل مطــار أو مينــاء الشــحن بحيــث . ١٣  قــد تقــوم الجمــارك االأردنيــة بإرســال ســيارة رسش

يتــم تكليــف المصــدر بدفــع تكاليــف هــذه العمليــة.

 قد تطلب الجمارك االأردنية شهادات إضافية ح�ت لو كانت البضائع متجهة نحو مغادرة االأردن.. ١٤

الوثائق: 
لفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة )الصحة أو الزراعة ..... الخ( وفقاً لطلب الدولة المرسل إليها.. ٢

ي والجمــارك والمكــوس )المنتجــات الزراعيــة . ٣
 شــهادة المنشــأ مــن الغرفــة التجاريــة بحيــث يتــم إرفاقهــا بموافقــة مــن وزارة االقتصــاد الوطــ�ن

خاصة(.

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه أو احتياجات جمارك الوجهة النهائية.. ٤
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ائبالدولة26 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات معينة

لواليــات  ا

ة  لمتحــد ا

االأمريكيــة

مكوس ٠٪
اتفاقية تجارية • إدارة الغذاء والدواء

• التعبئة والتغليف ووضع الملصقات

وزارة  اتفاقيــة  أو  البــاردة  التفاقيــة  تلــزم  قــد   •

االأمريكيــة الزراعــة 

تركيا

ويج ال�ن

هولندا

المملكة 

المتحدة

ال جمارك٢٧

مكوس ٠٪

يبة القيمة  �ن

المضافة ٦٪

مكوس ٦٪

يبة القيمة  �ن

المضافة ٠٪

مكوس ٠٪ 

اتفاقية تجارية حرة

ي رابطة التجارة الحرة االأوروبية
عضواً �ن

اتفاقيــة التجــارة الحــرة المؤقتــة مــع 

ي االأورو�ب االتحــاد 

اتفاقيــة التجــارة الحــرة المؤقتــة مــع 

ي االأورو�ب االتحــاد 

للفواكــه  معينــة  متطلبــات  يوجــد  ال 

دة المــ�ب أو  الطازجــة 

• الفاتورة

• نموذج بيان القيمة

والزراعــة،  الغــذاء،  وزارة  مــن  مطابقــة  رســالة   •

الحيوانيــة وة  والــ�ش

• شهادة منشأ

• شهادة المنشأ

ي المواد الغذائية
 • السيطرة عل الملوثات الموجودة �ف

النباتية  المنتجات  ي 
�ف المبيدات  متبقيات  عل  السيطرة   •  
ي والحيوانية المعدة لالستهالك الب�ش

ي
 • الرقابة الصحية عل المواد الغذائية من أصل غ�ي حيوا�ف

 • وضع الملصقات التعريفية عل المواد الغذائية
 • التحكم بصحة النبات

نتاج العضوي  • المنتجات الطوعية من الإ

ي المواد الغذائية
 • السيطرة عل الملوثات الموجودة �ف

النباتية  المنتجات  ي 
�ف المبيدات  متبقيات  عل  السيطرة   •  
ي والحيوانية المعدة لالستهالك الب�ش

ي 
حيوا�ف  • الرقابة الصحية عل المواد الغذائية من أصل غ�ي

 • وضع الملصقات التعريفية عل المواد الغذائية
 • التحكم بصحة النبات

نتاج العضوي  • المنتجات الطوعية من الإ

جدول تحليل المنتج 
ة« دة / كرزية »صغ�ي 070200: الطماطم )البندورة(: طازجة / م�ب

0٨1010: الفراولة: طازجة

متطلبات المصدّر:
-الواليات المتحدة األمريكية:

الطماطم: الطازجة / المثلجة / الكرزية، الفراولة: طازجة
 يجــب عــل جميــع االأطــراف )الشــاحن، أو المرســل إليــه، أو المســتورد، المصنــع ... الــخ( الحصــول عــل رقــم تســجيل منشــأة غذائيــة . ١

مــن إدارة الغــذاء والــدواء. مــن الســهل نســبياً الحصــول عــل هــذا التســجيل حيــث أنــه وبمجــرد االنتهــاء مــن التطبيــق تحصــل عــل 

رقــم تســجيلي فــوراً. 

 كيفية تعبئة هذا المنتج )صناديق، أكياس بالستيكية، .. الخ(.. ٢

ي  ٢٦  يرجى الرجوع إىل القسم الرابع مرفق ٢ من أجل المتطلبات العامة لالتحاد االأورو�ب
/www.gib.gov.tr   ٢٧
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  حجم الطرد )١٠ أونصة... الخ(.. ٣

ي وقــت الدخــول الجمــركي أو يمكــن أن . ٤
 إشــعار أوىلي مــن إدارة الغــذاء والــدواء لهــذا المنتــج. ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق وســيط �ن

ي الشــحن عــن طريــق موقــع إدارة الغــذاء والــدواء. 
يقــوم بــه المســتورد/ المصــدر/ االأطــراف االأخــرى المشــاركة �ن

٥ .))cold treatment.قد تكون هذه العنا� خاضعة لوزارة الزراعة االأمريكية أو االتفاقية الباردة 

-تركيا:
ضافة إىل الوثائق المذكورة أعاله كافية لتصدير هذه المنتجات إىل تركيا.  إن شهادة المنشأ وجميع الوثائق الفلسطينية باالإ

-النرويج: 
اف بهــا  ي تتمتــع ب)نظــام االأفضليــات المعمــم( تحتفــظ باالعــ�ت

ويــج، فــإن الســلطات الجمركيــة الأي مــن الــدول الــ�ت ي ال�ن
اد �ن عنــد االســت�ي

صــدار شــهادات المنشــأ. كســلطة مختصــة الإ

ي يجــب أن 
ي تحــوز عــل شــهادة منشــأ، والــ�ت

يمكــن الحصــول عــل معاملــة التعريفــة التفضيليــة لنظــام االأفضليــات المعمــم للمنتجــات الــ�ت

ي 
تكــون مقبولــة ومختومــة مــن ســلطة مختصــة )الجمــارك الفلســطينية( بحيــث يتــم تبليغهــا بشــكل صحيــح مســبقاً مــن خــالل البلــد المعــ�ن

ذو نظــام االأفضليــات المعمــم، أو مــن خــالل بيــان المنشــأ.

ي مديريــة الجمــارك والمكــوس. وعنــد الشــك، يمكــن 
ي تســتخدمها الجهــات ذات العالقــة �ن

تــودع النســخ االأصليــة مــن الطوابــع والتوقيعــات الــ�ت

إرســال الشــهادة االأصليــة ذات نظــام االأفضليــات المعمــم إىل المديريــة )قســم التعريفــة والمنشــأ( مــن أجــل الســيطرة.

ويجي: ن المنشأ التالية صالحة تحت نظام االأفضليات المعمم ال�ن -تعت�ب أدلة وبراه�ي

١ .A شهادة منشأ نموذج 

 بيان الفاتورة. ٢

ي أو سوي�ا(. ٣  نموذج شهادة بدل فاقد A )عن طريق المجتمع االأورو�ب

ويج إىل الدولة ذات االأفضلية المعممة وذلك الأهداف تراكمية(. ٤  شهادة حركة يورو ١ )من ال�ن

ويجية٢٨. ٥ اد مع سلطة سالمة االأغذية ال�ن ويجي لالست�ي  تسجيل المستورد ال�ن

ام تقويم التصدير الخاص برابطة التجارة الحرة االأوروبية من أجل االستفادة من تخفيض التعريفة. ال بد من اح�ت

:A شهادة المنشأ نموذج
ويــج، يســمح للُمَصــدر إصــدار شــهادة المنشــأ نمــوذج A. يجــب عــل  عنــد تصديــر المنتجــات الناشــئة مــن بــالد ذات أفضليــة معممــة إىل ال�ن

ي الــذي يتمتــع بأفضليــة معممــة بحيــث يقــوم المصــّدر 
ي البلــد المســتفيد والمعــ�ن

المصــدر أن يســتكمل وينهــي شــهادة المنشــأ نمــوذج A �ن

ــة  ــم نمــوذج A وتوقيعــه مــن خــالل الســلطات الجمركي ــم خت ــب المصــدر(. ويجــب أن يت ــان مــن جان ــدوق ١٢ )بي ي صن
ــع الشــهادة �ن بتوقي

ي 
ي الــذي يتمتــع باالأفضليــة المعممــة أو مــن خــالل أيــة هيئــة أخــرى لهــا صالحيــة المصادقــة عــل مثــل هــذه الشــهادات �ن

ي البلــد المعــ�ن
�ن

ي الجــزء الخلفــي 
يــة أو الفرنســية، واســتكماله وفقــاً للمالحظــات المتواجــدة �ن ن نجل�ي صنــدوق ١١. وينبغــي أن يتــم طباعــة نمــوذج A باللغــة االإ

ي الشــهادة، 
ي حالــة وجــود أي معلومــات مكتوبــة بخــط اليــد �ن

يــة أو الفرنســية، و�ن ن نجل�ي مــن النمــوذج بحيــث يُســتلزم إكمــال النمــوذج باللغــة االإ

ورة ذلــك، ترجمــة عــن  ويجيــة، إذا اقتضــت الــ�ن ال بــد مــن اعــادة كتابتهــا بالحــ�ب وبالحــروف المطبوعــة. وقــد تطلــب ســلطات الجمــارك ال�ن

المعلومــات المعطــاة.

http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english      ٢٨
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بيان الفاتورة
ويــج أن يصــدر  كبديــل لشــهادة المنشــأ نمــوذج A، يســتطيع المصــدر عنــد تصديــره لمنتجــات ناشــئة عــن بلــد يتمتــع بأفضليــة معممــة إىل ال�ن

بيــان منشــأ عــل الفاتــورة االأصليــة- »بيــان فاتــورة«. ومــن أجــل إصــدار بيــان الفاتــورة، يتوجــب تحقيــق المتطلــب التمهيــدي وهــو أن تكــون 

ي شــحنة ال يتجــاوز مئــة ألــف كــرون نرويجــي.
ي يكــون منشــؤها �ن

قيمــة المنتجــات الــ�ت

ي § ٨-٥-١٠ رقــم ٢ و§ ٨-٥-١١ مــن الالئحــة الجمركيــة. يجــب أن يتــم كتابــة بيــان الفاتــورة باللغــة 
تتواجــد متطلبــات اســتصدار بيــان الفاتــورة �ن

ي المرفــق ٣. قــد يكــون بيــان الفاتــورة مطبوعــاً، أو مكتوبــاً، أو مختومــاً عــل فاتــورة 
يــة أو الفرنســية. يمكــن إيجــاد نــص بيــان الفاتــورة �ن ن نجل�ي االإ

ي ذات االأفضليــة المعممــة.
ي البلــد المعــ�ن

المصدريــن إال أنــه يجــب أن يتــم التوقيــع عــل بيــان الفاتــورة- توقيــع المصــّدر- �ن

فترة الصالحية:
ــارك  ــلطات الجم ــة إىل س ــة معمم ــة بأفضلي ــالد المتمتع ي الب

ــادر �ن ــورة( الص ــان الفات ــوذج A أو بي ــأ )نم ــة المنش ن وأدل ــ�ي ــم براه ــب تقدي يج

ي البلــد المصــدر الــذي يتمتــع بأفضليــة معممــة، لمزيــد 
ن �ن اهــ�ي ة أشــهر مــن بعــد تاريــخ صــدور هــذه ال�ب ي موعــد ال يتجــاوز عــ�ش

ويجيــة �ن ال�ن

مــن التفاصيــل، راجــع الئحــة الجمــارك § ٨-٥-١٢.

-هولندا :
وط  ــ�ش ــال لل ي )EU( االمتث ي تســتهدف أســواق االتحــاد االأورو�ب

ــ�ت ي وال
ــوا�ن ــن أصــل غــ�ي حي ــة المندرجــة م ــن المــواد الغذائي ــواردات م عــل ال

. ن ــح المســتهلك�ي ــة مصال ــة وحماي ــع المخاطــر عــل الصحــة العام ي تهــدف إىل من
ــ�ت ــة المحــددة ال واالأحــكام العام

: ي
ي تنطبق عل هذه المنتجات هي عل النحو االآ�ت

، فإن القواعد العامة ال�ت وبالتاىلي

ي ومــن المجلــس •  لمــان االأورو�ب ي الالئحــة )EC( رقــم ٢٠٠٢/١٧٨ الصــادرة عــن ال�ب
 تــم إنشــاء المتطلبــات والمبــادئ العامــة لقانــون الغــذاء �ن

OJ L-٣١ ٠٢/٠١/٢٠٠٢(( )CELEX ٣٢٠٠٢R٠١٧٨(؛

 • ١٣٩-OJ L ــس ــن المجل ي وع ــان االأورو�ب لم ــن ال�ب ــادرة ع ــة )EC( ٢٠٠٤/٨٥٢ الص ــاً للالئح ــة وفق ــواد الغذائي ــة للم ــة العام ــم النظاف  تحتك

٣٢٠٠٤R٠٨٥٢(؛  CELEX(  ))٢٠٠٤/٠٤/٣٠

ي االأغذية؛• 
وط العامة المتعلقة بالملوثات �ن  ال�ش

ــن •  ــادرة ع ــة )EC( ٢٠٠٣/١٨٢٩ الص ي الالئح
ــتحدث �ن ــذاء المس ــاً )GM( والغ ــدل وراثي ــذاء المع ــول الغ ــة ح ــات الخاص ــد المتطلب  تتواج

ي  لمــان االأورو�ب ي وعــن المجلــس)OJ L-٢٦٨ ٢٠٠٣/١٠/١٨( ٣٢٠٠٣R١٨٢٩(  )CELEX والالئحــة )EC( ٩٧/٢٥٨ الصــادرة عــن ال�ب لمــان االأورو�ب ال�ب

وعــن المجلــس OJ L-٤٣ ١٩٩٧/٠٢/١٤(( )CELEX ٣١٩٩٧R٠٢٥٨(؛

عداد المواد الغذائية؛•  وط العامه الإ  ال�ش

 السيطرة الرسمية عل المواد الغذائية؛• 

ي بلــد مــن دول العالــم الثالــث، 
ي أراىصن

نســان أو ينتــ�ش �ن عندمــا يكــون مــن المرّجــح أن تشــكل مشــكلة النظافــة خطــراً جّديــاً عــل صحــة االإ

اد جميــع أو جــزء مــن بضائــع هــذا البلــد أو أن تتخــذ تدابــ�ي وقائيــة مؤقتــة بشــأن المــواد الغذائيــة  يمكــن للســلطات االأوروبيــة أن توقــف اســت�ي

المعنيــة حســب خطــورة الوضــع.
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-المملكة المتحدة:
حماية النبات

ــة  ــات والمنتجــات النباتي ــن النبات ــواردات م ــل ال ــش ع ــات التفتي ــن عملي ــة المســؤولة ع ــة DEFRA الوكال ــة والبيئ ــة بحــوث االأغذي ــ�ب وكال تعت

ــز. ا وويل ــ�ت ي انكل
ــة، �ن ــواد الحرجي ــالف الم ــرى، بخ االأخ

ضافــة إىل مديريــة التفتيــش مســؤولية أمــور الصحــة النباتيــة، باســتثناء المــواد الحرجيــة،  ســكتلندية باالإ تتــوىل حكومــة المدفوعــات الريفيــة االإ

ي اســكتلندا بينمــا تتــوىل هيئــة االأحراج/الغابــات المســؤولية إزاء المــواد الحرجيــة )االأشــجار 
ي ذلــك عمليــات التفتيــش عــل الــواردات( �ن

)بمــا �ن

ا، واســكتلندا، وويلــز. أمــا بخصــوص ايرلنــدا الشــمالية، فــإن إدارة الشــؤون الزراعيــة والريفيــة  ي كل مــن انجلــ�ت
حرجيــة، والخشــب، واالآفــات( �ن

ي ذلــك المــواد الحرجيــة.
)DARDNI( تتحمــل المســؤولية حــول الصحــة النباتيــة بمــا �ن

سالمة األغذية واألعالف ومعايير التسويق
ي المملكــة 

ــة الرســمية عــل المــواد الغذائيــة والمــواد العلفيــة �ن ــة المســؤولة عــن الرقاب دارة المركزي ــ�ي الغذائيــة )FSA( االإ ــة المعاي تمثــل وكال

المتحــدة.

مقارنة تكلفة عينة الشحن جويا من الطماطم )البندورة( والفراولة من جميع األنواع باستخدام مطارات 
عمان وبن غوريون:

 ألف كيلوجرام من العينة مع ٦ منصات كحد أد�ن )ويستند الحساب عل الوزن ال االأبعاد(.. ١

 مع�ب الجلمة الحدودي. )دون أي تكلفة عل الحدود(.. ٢

ضافــة إىل أنــه ال يســمح . ٣ ن غوريــون، وذلــك بســبب نظــام التعاقــب باالإ ن لــ�ب ن إىل عمــان وشــاحنت�ي  شــحنة للســفر عــن طريــق تبــادل شــاحنت�ي

رسائيليــة بالمــرور مــن خــالل معــ�ب الجلمــة. للشــاحنات االإ

ــم . ٤ ــل ٢٤ ســاعة بينمــا يمكــن أن يت ــون قب ــن غوري ي مطــار ب
ي مامــان �ن

ــن �ن ــة، أن تكــون متواجــدة للتخزي  عــل الشــحنات، والأســباب أمني

ي نفــس اليــوم إذا تــم الســفر مــن خــالل مطــار عمــان.
فحــص الشــحنة ومســحها �ن
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مقارنة أسعار البضائع )شيقل( باستخدام طريق جسر الملك حسين إلى مطار عمان وطريق مطار بن غوريون 

مقارنة الوقت باستخدام طريق جسر الملك حسين إلى مطار عمان وطريق مطار بن غوريون لكل يوم:

ي الدولة
إجماىلي االأيام المستغرقة �ن

الميناء٣٠
إجماىلي متوسط الوقت للوصول للوجهة النهائيةالطريق من المستودع إىل 

الميناء

الواليات المتحدة 

االمريكية

ويج ال�ن

تركيا

هولندا

المملكة 

المتحدة

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

 3       2      

 3       2      

 3       2      

 3       2      

 3       2      

 2       1      

 2       1      

 2       1      

 2       1      

 2       1      

تكلفة النقل الدولة

للمطار
إجماىلي النفقات الطريق

عند المعابر

إجماىلي التكلفة 

للوجهة النهائية

تكلفة النقل إىل 
المع�ب ٢٩

إجماىلي النفقات 

ي المطار
�ن

الواليات المتحدة 

JFK االمريكية

ويج ال�ن

OSL

تركيا

IST

هولندا

AMS

المملكة 

المتحدة

HEA

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

1253٤  ٨٥٠         ١٢٦٠          ٩٥٢٤   900

٨290  52٨0          ٨٥٠         ١٢٦٠   900

٨٤70  5٤٦0          ٨٥٠         ١٢٦٠   900

757٤  ٤5٨٥٠         ١٢٦٠          ٦٤   900

757٤  ٤5٨٥٠         ١٢٦٠          ٦٤   900

1٤5٤0     ١٢٦٤٠         Zero        950   950

9700     7٨00         Zero        950   950

105٨5     ٨٦٨5         Zero        950   950

٨1٤0     ٦2٤0         Zero        950   950

15٦٦0     137٦0         Zero        950   950

ي هذا المثال
دة �ن ٢٩   تم استخدام شاحنات م�ب

ات  ن ان وعــل الوقــت الــذي تصــل فيــه البضائــع للمطــار مــن أجــل اســتكمال التجهــ�ي ي االنتظــار عنــد أي مطــار عــل تــرددات الطــ�ي
٣٠    يعتمــد الوقــت المســتغرق �ن

وإجــراء الفحــوص االأمنيــة                                                                                                                  
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عقبات معينة:
يد. . ١ ن أو أي من المعابر التجارية مرافق للت�ب  ليس لدى ج� الملك حس�ي

ار خالل أداء نظام التعاقب.. ٢  تحدث العديد من االأ�ن

 يمكن إضافة تكاليف التبخ�ي إذا لم يوفر العميل/الزبون هذه الشهادة.. ٣

ن أرخــص بالنســبة لغالبيــة الوجهــات إال أنــه يشــكل مصــدراً للقلــق نظــراً إىل اختــالف . ٤  عــل الرغــم مــن كــون طريــق جــ� الملــك حســ�ي

ن مســتودع الجــ� ومــن ثــم عمــان. درجــات الحــرارة بــ�ي

( تنســيق محــدود بشــأن ســاعات العمــل خاصــة أيــام . ٥ ي
ن االرسائيــلي واالأرد�ن ن )الجانبــ�ي  للجمــارك المتواجــدة عــل جــ� الملــك حســ�ي

الجمعــة والســبت.

ي مطــار بــن غوريــون وهــذا مــا يزيــد مــن التكلفــة/ كيلوغــرام، ويقلــل . ٦
 ال تســتطيع البضائــع الفلســطينية الوصــول إىل طائــرات الــركاب �ن

مــن عــدد الرحــالت.

توصيات معينة:
ن أك�ش فعالية من حيث التكلفة لغالبية الوجهات الدولية.. ١  تبدو شحنات البضائع ع�ب ج� الملك حس�ي

ن مقبول.. ٢  وقت التسليم إىل الوجهة النهائية سواء من خالل الطريق�ي

ن للبضائع الفلسطينية أسعاراً تنافسية عل طائرات البضائع وطائرات الركاب.. ٣  يقدم طريق ج� الملك حس�ي
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البندورة: طازجة ومبردة وكرزية
والفراولة: طازجة

المملكة المتحدةالواليات المتحدة األمريكية

جسر الملك حسينجسر الملك حسين معبر الجلمة والمطارمعبر الجلمة والمطار

إجماىلي تكلفة النقل لج� 
ن الملك حس�ي

٩٠٠NIS
ساعة

النقل للمعابر التجارية 
الداخلية
٩٥٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي تكلفة النقل لج� 
ن الملك حس�ي

٩٠٠NIS
ساعة

النقل للمعابر التجارية 
الداخلية
٩٥٠NIS
ساعة

 تكلفة النقل للمطار
٨٥٠NIS
ساعة

ي المطار 
إجماىلي النفقات �ن
والحمولة

١٢٦٤٠NIS El  Al
يوم

 تكلفة النقل للمطار
٨٥٠NIS
ساعة

ي المطار 
إجماىلي النفقات �ن
والحمولة
١٣٧٦٠NIS

يوم

إجماىلي النفقات
١٢٥٣٤NIS

٥ ساعات قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٣ أيام

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٣ أيام

إجماىلي النفقات
٧٥٧٤NIS 

٥ ساعات قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند ج� 
ن الملك حس�ي

١٢٦٠NIS
ساعة

٩٥٠NIS تكلفة النقل للمطار
ساعة ونصف

إجماىلي النفقات عند ج� 
ن الملك حس�ي
 ١٢٦٠NIS

ساعة

تكلفة النقل للمطار
٩٥٠NIS
ساعة

ي المطار 
إجماىلي النفقات �ن
والحمولة
٩٥٢٤NIS

ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات 
١٤٥٤٠NIS El Al

١-٢ يوم قبل التصدير

ي المطار 
إجماىلي النفقات �ن

٤٥٦٤NIS والحمولة
ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات
١٥٦٦٠NIS

١-٢ يوم قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية

ن يوم�ي

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية

ن يوم�ي
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الفصل الخامس

ثمار الفليفلة أو البيمنتا الطازجة أو المبردة
إجراءات التصدير عبر معبر الجلمة وما بعده 

ن وحــ�ت الخميــس بينمــا تمتــد ســاعات العمــل مــن ٠٧:٠٠ صباحــاً . ١ ي ٥:٠٠ مســاًء مــن االثنــ�ي
 تمتــد ســاعات العمــل مــن ٨:٠٠ صباحــاً وحــ�ت

ن يتــم إغــالق المعــ�ب يــوم الســبت. ي حــ�ي
ي ١٢:٠٠ ظهــراً يــوم الجمعــة �ن

وحــ�ت

٢ .. ن تقديم جميع الوثائق بمجرد مرورهم عن أول نقطة تفتيش عند المع�ب  تحميل جميع السلع عل الشاحنات وعل السائق�ي

ي وأن يكــون . ٣
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول وذلــك بســبب محدوديــة تحمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتورة،وقائمــة التعبئــة، . ٤

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ي االنتظــار عــل الجانــب االآخــر مــن الحــدود . ٥
إذا كانــت الشــاحنة تحمــل لوحــة فلســطينية، فينبغــي بعــد ذلــك تواجــد شــاحنة إرسائيليــة �ن

ــارك  ــل الجم ــطينية، ووكي ــل الفلس ــة النق ك ــق رسش ــن طري ــادًة ع ــذا ع ــيق ه ــم تنس ــب. ويت ــام التعاق ــلع بنظ ــل الس ــل أداء نق ــن أج م

ــن. ــادرة عــ�ب المصدري ي بعــض الحــاالت الن
ــلي و�ن ــل الجمــارك االإرسائي ي أو وكي

الفلســطي�ن

ي مينــاء )مامــان( مــن أجــل تنفيــذ الفحــوص االأمنيــة . ٦
 يتــم إصــدار شــهادة تصديــر للســلع وإرســالها قبــل ٢٤ ســاعة إىل منطقــة التخزيــن �ن

وتحميــل البضائــع عــل منصــات خاصــة.

٧ .: ي الوقت ذاته بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

ي طائرات الشحن.• 
 التنظيم مع خط شحن البضائع و)مامان( بشأن تحميل/ تعبئة البضائع �ن

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية ورقم الحمولة.• 

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.• 

ي منطقة المطار.• 
 نقل الحمولة بالشاحنة �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية. • 

 التأكــد مــن وصــول الحمولــة إىل المطــار قبــل ٢٤ ســاعة عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة لتجنــب التأخــ�ي وضمــان مــا يكفــي مــن • 

الوقــت الأداء جميــع االإجــراءات الالزمــة.

ن الطائرة.•   تحميل الشحنة عل م�ت

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً لطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤
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ائبالدولة31 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات معينة

لواليــات  ا

ة  لمتحــد ا

االأمريكيــة

مكوس ٠٪
اتفاقية تجارية إدارة الغذاء والدواء

عينات من الدفعات بحيث يتم فحصها قبل الشحن

التعبئة والتغليف ووضع الملصقات

الزراعة  وزارة  اتفاقية  أو  الباردة  االتفاقية  تلزم  قد 

االأمريكية

تركيا

ويج ال�ن

هولندا

المملكة 

المتحدة

ال جمارك٣٢

مكوس ٠٪

القيمــة  يبــة  �ن

٪٠ المضافــة 

مكوس ٠٪

القيمــة  يبــة  �ن

٪٠ المضافــة 

مكوس ٠٪

اتفاقية تجارية حرة

ي رابطة التجارة الحرة االأوروبية
عضواً �ن

اتفاقيــة التجــارة الحــرة المؤقتــة مــع 

ي االأورو�ب االتحــاد 

اتفاقية التجارة الحرة المؤقتة مع االتحاد 
. ي االأورو�ب

ال يوجد متطلبات معينة للفواكه الطازجة 
دة أو الم�ب

الفاتورة

نموذج بيان القيمة

والزراعــة،  الغــذاء،  وزارة  مــن  مطابقــة  رســالة 

الحيوانيــة وة  والــ�ش

شهادة منشأ

شهادة المنشأ

ال يوجد متطلبات محددة

المســموحة  الفرعيــة  المنتجــات  مراجعــة  يرجــى 

كذلــك

ال يوجد متطلبات محددة

المســموحة  الفرعيــة  المنتجــات  مراجعــة  يرجــى 

كذلــك

إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعده :
١.جدول تحليل المنتج 

دة من الفليفلة أو البيمنتا  070960: الفواكه الطازجة أو الم�ب

ي 31 يرجى الرجوع إىل القسم الرابع مرفق ۲ من أجل المتطلبات العامة لالتحاد ااالأورو�ب
 www.gib.gov.tr/  32

متطلبات المصدّر :
-الواليات المتحدة األمريكية:

ثمار الفليفلة أو البيمنتا الطازجة أو المبردة 
ــأة . ١ ــجيل منش ــم تس ــل رق ــول ع ــخ( الحص ــع ... ال ــتورد، المصن ــه، أو المس ــل إلي ــاحن، أو المرس ــراف )الش ــع االأط ــل جمي ــب ع  يج

غذائيــة مــن إدارة الغــذاء والــدواء. مــن الســهل نســبياً الحصــول عــل هــذا التســجيل فبمجــرد االنتهــاء مــن التطبيــق تحصــل عــل رقــم 

تســجيلي فــوراً. 

 كيفية تعبئة هذا المنتج )صناديق، أكياس بالستيكية، .. الخ(.. ٢

حجم الطرد )١٠ أونصة... الخ(.. ٣

ي وقــت الدخــول الجمــركي أو يمكــن أن . ٤
 إشــعار أوىلي مــن إدارة الغــذاء والــدواء لهــذا المنتــج. ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق وســيط �ن

ي الشــحن عــن طريــق موقــع إدارة الغــذاء والــدواء. 
يقــوم بــه المســتورد/ المصــدر/ االأطــراف االأخــرى المشــاركة �ن

 قد تكون هذه العنا� خاضعة لوزارة الزراعة االأمريكية أو االتفاقية الباردة.. ٥
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-تركيا:
ضافة إىل الوثائق المذكورة أعاله كافية لتصدير هذه المنتجات إىل تركيا.  إن توافر شهادة المنشأ وجميع الوثائق الفلسطينية باالإ

-النرويج :
اف بهــا  ي تتمتــع ب)نظــام االأفضليــات المعمــم( تحتفــظ باالعــ�ت

ويــج، فــإن الســلطات الجمركيــة الأي مــن الــدول الــ�ت ي ال�ن
اد �ن عنــد االســت�ي

صــدار شــهادات المنشــأ. كســلطة مختصــة الإ

ي يجــب أن 
ي تحــوز عــل شــهادة منشــأ، والــ�ت

يمكــن الحصــول عــل معاملــة التعريفــة التفضيليــة لنظــام االأفضليــات المعمــم للمنتجــات الــ�ت

ي 
تكــون مقبولــة ومختومــة مــن ســلطة مختصــة )الجمــارك الفلســطينية( بحيــث يتــم تبليغهــا بشــكل صحيــح مســبقاً مــن خــالل البلــد المعــ�ن

ذو نظــام االأفضليــات المعمــم، أو مــن خــالل بيــان المنشــأ.

ي 
ي مديريــة الجمــارك والمكــوس. وعنــد الوقــوع �ن

ي تســتخدمها الجهــات ذات العالقــة �ن
تــودع النســخ االأصليــة مــن الطوابــع والتوقيعــات الــ�ت

الشــك، يمكــن إرســال الشــهادة االأصليــة ذات نظــام االأفضليــات المعمــم إىل المديريــة )قســم التعريفــة والمنشــأ( مــن أجــل الســيطرة.

ويجي: ن المنشأ التالية صالحة تحت نظام االأفضليات المعمم ال�ن تعت�ب أدلة وبراه�ي

 •A شهادة منشأ نموذج 

 بيان الفاتورة• 

ي أو سوي�ا(•   نموذج شهادة بدل فاقد A )عن طريق المجتمع االأورو�ب

ويج إىل الدولة ذات االأفضلية المعممة وذلك الأهداف تراكمية(•   شهادة حركة يورو ١ )من ال�ن

ويجية٣٣•  اد مع سلطة سالمة االأغذية ال�ن ويجي لالست�ي  تسجيل المستورد ال�ن

ام تقويم التصدير الخاص برابطة التجارة الحرة االأوروبية من أجل االستفادة من تخفيض التعريفة. -ال بد من اح�ت

A: شهادة المنشأ نموذج
ويــج، يســمح للُمَصــدر إصــدار شــهادة المنشــأ نمــوذج A. يجــب عــل  عنــد تصديــر المنتجــات الناشــئة مــن بــالد ذات أفضليــة معممــة إىل ال�ن

ي الــذي يتمتــع بأفضليــة معممــة بحيــث يقــوم المصــدر 
ي البلــد المســتفيد والمعــ�ن

المصــدر أن يســتكمل وينهــي شــهادة المنشــأ نمــوذج A �ن

ــة  ــم نمــوذج A وتوقيعــه مــن خــالل الســلطات الجمركي ــم خت ــب المصــدر(. ويجــب أن يت ــان مــن جان ــدوق ١٢ )بي ي صن
ــع الشــهادة �ن بتوقي

ي 
ي الــذي يتمتــع باالأفضليــة المعممــة أو مــن خــالل أيــة هيئــة أخــرى لهــا صالحيــة المصادقــة عــل مثــل هــذه الشــهادات �ن

ي البلــد المعــ�ن
�ن

ي الجــزء الخلفــي 
يــة أو الفرنســية، واســتكماله وفقــاً للمالحظــات المتواجــدة �ن ن نجل�ي صنــدوق ١١. وينبغــي أن يتــم طباعــة نمــوذج A باللغــة االإ

ي الشــهادة، 
ي حالــة وجــود أي معلومــات مكتوبــة بخــط اليــد �ن

يــة أو الفرنســية، و�ن ن نجل�ي مــن النمــوذج بحيــث يُســتلزم إكمــال النمــوذج باللغــة االإ

ورة ذلــك، ترجمــة عــن  ويجيــة، إذا اقتضــت الــ�ن ال بــد مــن اعــادة كتابتهــا بالحــ�ب وبالحــروف المطبوعــة. وقــد تطلــب ســلطات الجمــارك ال�ن

المعلومــات المعطــاة.

بيان الفاتورة
ويــج أن يصــدر  كبديــل لشــهادة المنشــأ نمــوذج A، يســتطيع المصــدر عنــد تصديــره لمنتجــات ناشــئة عــن بلــد يتمتــع بأفضليــة معممــة إىل ال�ن

بيــان منشــأ عــل الفاتــورة االأصليــة- »بيــان فاتــورة«. ومــن أجــل إصــدار بيــان الفاتــورة، يتوجــب تحقيــق المتطلــب التمهيــدي وهــو أن تكــون 

ي شــحنة ال يتجــاوز مئــة ألــف كــرون نرويجــي.
ي يكــون منشــؤها �ن

قيمــة المنتجــات الــ�ت

 http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=٥٤,٤٠١٠٣&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english  33
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ي § ٨-٥-١٠ رقــم ٢ و§ ٨-٥-١١ مــن الالئحــة الجمركيــة. يجــب أن يتــم كتابــة بيــان الفاتــورة باللغــة 
تتواجــد متطلبــات اســتصدار بيــان الفاتــورة �ن

ي المرفــق ٣. قــد يكــون بيــان الفاتــورة مطبوعــاً، أو مكتوبــاً، أو مختومــاً عــل فاتــورة 
يــة أو الفرنســية. يمكــن إيجــاد نــص بيــان الفاتــورة �ن ن نجل�ي االإ

ي ذات االأفضليــة المعممــة.
ي البلــد المعــ�ن

المصدريــن إال أنــه يجــب أن يتــم التوقيــع عــل بيــان الفاتــورة- توقيــع المصــدر- �ن

فترة الصالحية
ــارك  ــلطات الجم ــة إىل س ــة معمم ــة بأفضلي ــالد المتمتع ي الب

ــادر �ن ــورة( الص ــان الفات ــوذج A أو بي ــأ )نم ــة المنش ن وأدل ــ�ي ــم براه ــب تقدي يج

ي البلــد المصــّدر الــذي يتمتــع بأفضليــة معممــة، لمزيــد 
ن �ن اهــ�ي ة أشــهر مــن بعــد تاريــخ صــدور هــذه ال�ب ي موعــد ال يتجــاوز عــ�ش

ويجيــة �ن ال�ن

مــن التفاصيــل، راجــع الئحــة الجمــارك § ٨-٥-١٢.

-هولندا:
إجراءات التحكم

ي اتخــذت المفوضيــة االأوروبيــة تدابــ�ي وقائيــة مؤقتــة بخصوصهــا لســيطرة 
ي والــ�ت

تخضــع شــحنات المــواد الغذائيــة مــن أصــل غــ�ي حيــوا�ن

وط الصحيــة الخاصــة )الشــهادات الصحيــة، العينــات  فــراج عنهــا مــن الجمــارك وذلــك مــن أجــل ضمــان توافقهــا مــع الــ�ش إلزاميــة قبــل االإ

ي وضعهــا كل قــرار لجنــة محــدد.
والتحاليــل الرســمية...إلخ( الــ�ت

ي أي مرحلــة أخــرى 
وقــد تخضــع المــواد الغذائيــة االأخــرى غــ�ي الحيوانيــة المنشــأ كذلــك لضوابــط، ودون ســابق إنــذار، عنــد نقطــة الدخــول أو �ن

، أوالتخزيــن، أوالنقــل، أوالتوزيــع، أوالتجارة(. ن مــن مراحــل السلســلة )التجهــ�ي

وضع الملصقات التعريفية للمواد الغذائية:
ي 

ي لوضــع الملصقــات والــ�ت ي )EU( االمتثــال لقواعــد االتحــاد االأورو�ب ي االتحــاد االأورو�ب
ي يتــم تســويقها �ن

يجــب عــل جميــع المــواد الغذائيــة الــ�ت

اء المــواد الغذائيــة الخاصــة بهــم. وريــة التخــاذ قــرار مســتن�ي عنــد رسش ن عــل جميــع المعلومــات ال�ن تهــدف إىل ضمــان حصــول المســتهلك�ي

: ، فإن أحكام التوسيم »وضع الملصقات« المطبقة هي كما يلي وبالتاىلي

 القواعد العامة بشأن وضع الملصقات الغذائية• 

 أحكام محددة لفئات معينة من المنتجات:• 

 وسم االأغذية المعدلة وراثياً واالأغذية المستحدثة• 

 وسم المواد الغذائية الأغراض تغذوية خاصة • 

 وسم المضافات الغذائية والنكهات• 

ي تهدف إىل مالمسة/االحتكاك مع الغذاء• 
 وسم المواد ال�ت

 وسم بعض المواد الغذائية عل وجه الخصوص• 

كات المصنعــة عــل أســاس طوعــي،  لزاميــة، هنــاك معلومــات إضافيــة أخــرى قــد تكــون مشــمولة مــن خــالل الــ�ش وإىل جانــب هــذه القواعــد االإ

ط أن تكــون صحيحــة وال تضلــل المســتهلك. فعــل ســبيل المثــال، التوســيم التغــذوي غــ�ي واجــب مــا لــم يتــم إجــراء مطالبــة غذائيــة  بــ�ش

ي هــذه الحالــة، يجــب امتثــال المطالبــات الغذائيــة بشــكل 
عالنيــة. �ن ي المــواد االإ

ي باالأليــاف«( عــل الملصــق أو �ن
)مثــل »قليــل الدســم«، »غــ�ن

)٤٩٦-٢٧٦ ١٩٩٠/١٠/٠٦EEC )OJ L/موحــد وفقــاً لتوجيــه المجلــس٩٠
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 )EC( والئحــة المفوضيــة االأوروبيــة CELEX( ()٣٢٠٠٧R٠٨٣٤ ))١٨٩ ٢٠٠٧/٠٧/٢٠-OJ L ٢٠٠٧/٨٣٤ )EC( وبالمثــل، الئحــة المجلــس)٣١٩٩٠L٠٤٩٦ CELEX(

) )٢٥٠ ٢٠٠٨/٠٩/١٨-OJ L( ٢٠٠٨/٨٨٩

ي قامت بوضع قواعد تحكم استخدام التسمية العضوية للملصق.
 )CELEX ٣٢٠٠٨R٠٨٨٩ ال�ت

-المملكة المتحدة:
إجراءات االستيراد: 

دارية الواحدة )SAD( إما عن طريق: يمكن تقديم الوثيقة االإ

ي مكتب الجمارك المعينة، أو. ١
الحضور شخصيا �ن

ــحون. . ٢ ــر المش اد والتصدي ــة لالســت�ي ــب المســمى بالمعالجــة الجمركي ــركي المحوس ــص الجم ــام التخلي ــالل نظ ــن خ ــاً م وني ــم إلك�ت التقدي

ــد مــن المعلومــات مــن خــالل: ويمكــن االطــالع عــل مزي
 http://www.hmrc.gov.uk/

دارية الواحدة إىل السلطات الجمركية إما من خالل المستورد أو من يمثله. وقد يكون التمثيل: ويمكن تقديم الوثيقة االإ

: الممثلون الذين يستطيعون الت�ف باسم شخص وبالنيابة عن شخص آخر.. ١ تمثيل مبارسش

، ووكالء . ٢ ن ــ�ي ن الجمركي ــن للمخلصــ�ي ــن شــخص آخــر. ويمك ــة ع ــن بالنياب ــون بأســمائهم ولك ــن يت�ف ــون الذي : الممثل ــارسش ــ�ي مب ــل غ  تمثي

كة. ــ�ت ــؤولية مش ــم مس ــون لديه ــث يك ــن بحي ي ــ�ي مبارسش ن غ ــ�ي ــوا كممثل ــل أن يت�ف كات النق ــحن، ورسش الش

مقارنة تكلفة عينة الشحن جويا من الفليفلة أو البيمنتا باستخدام مطارات عمان وبن غوريون:
 ألف كيلوجرام عينة مع ٦ منصات كحد أد�ن )ويستند الحساب عل الوزن ال االأبعاد(.. ١

 مع�ب الجلمة الحدودي. )دون أي تكلفة عل الحدود(.. ٢

ضافــة إىل أنــه ال يســمح . ٣ ن غوريــون، وذلــك بســبب نظــام التعاقــب باالإ ن لــ�ب ن إىل عمــان وشــاحنت�ي  شــحنة للســفر عــن طريــق تبــادل شــاحنت�ي

رسائيليــة بالمــرور مــن خــالل معــ�ب الجلمــة. للشــاحنات االإ

ي مطــار بــن غوريــون قبــل ٢٤ ســاعة بينمــا يمكــن أن يتــم فحــص . ٤
ي مامــان �ن

 عــل الشــحنات، والأســباب أمنيــة، أن تكــون متواجــدة للتخزيــن �ن

ي نفــس اليــوم إذا تــم الســفر مــن خــالل مطــار عمــان.
الشــحنة ومســحها �ن
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مقارنة أسعار البضائع )شيقل( باستخدام طريق جسر الملك حسين إلى مطار عمان وطريق مطار بن غوريون 

مقارنة الزمن المستغرق باستخدام طريق جسر الملك حسين إلى مطار عمان وطريق مطار بن غوريون 
لكل يوم:

ي البلد
إجماىلي االأيام المستغرقة �ن

المطار ٣٥
الطريق

إجماىلي متوسط الزمن المستغرق للوصول 

للوجهة النهائية

من المستودع إىل 

المطار

الواليات المتحدة 

االمريكية

ويج ال�ن

تركيا

هولندا

المملكة 

المتحدة

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

 3       2      

 3       2      

 3       2      

 3       2      

 3       2      

 2       1      

 2       1      

 2       1      

 2       1      

 2       1      

تكلفة النقل البلد

للمطار
إجماىلي النفقات الطريق

عند الج�

إجماىلي التكلفة 

للوصول للوجهة 

النهائية

تكلفة النقل إىل 
المع�ب ٣٤

إجماىلي النفقات 

عند المطار

الواليات المتحدة 

JFK االمريكية

ويج ال�ن

OSL

تركيا

IST

هولندا

AMS

المملكة 

المتحدة

HEA

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

1253٤  ٨٥٠         ١٢٦٠          ٩٥٢٤   900

٨290  52٨0          ٨٥٠         ١٢٦٠   900

٨٤70  5٤٦0          ٨٥٠         ١٢٦٠   900

757٤  ٤5٨٥٠         ١٢٦٠          ٦٤   900

757٤  ٤5٨٥٠         ١٢٦٠          ٦٤   900

1٤5٤0     ١٢٦٤٠         Zero        950   950

9700     7٨00         Zero        950   950

105٨5     ٨٦٨5         Zero        950   950

٨1٤0     ٦2٤0         Zero        950   950

15٦٦0     137٦0         Zero        950   950

ي المثال
دة �ن  ٣٤  تم استخدام الشاحنات الم�ب

ات  ن ان وعــل الوقــت الــذي تصــل فيــه البضائــع للمطــار مــن أجــل اســتكمال التجهــ�ي ي االنتظــار عنــد أي مطــار عــل تــرددات الطــ�ي
٣٥   يعتمــد الوقــت المســتغرق �ن

وإجــراء الفحــوص االأمنيــة                                                                                                                   



65

عقبات محددة
 عقبات المعابر الحدودية متشابهة عل النحو الذي تم ذكره سابقاً.. ١

 يجب أن يكون التوسيم بالملصقات وأن تكون القائمة التغذوية واضحة جداً.. ٢

توصيات محددة
 تقديم تداب�ي أقل تقييداً   عند تصدير الفليفلة إىل أوروبا حيث أنه تم استيفاء متطلبات التغذية ونظام توسيم الملصقات.. ١

ن الطريق االأك�ش فعالية من حيث التكلفة للجهات المذكورة أعاله.. ٢  يعت�ب ج� الملك حس�ي
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ثمار الفليفلة الطازجة أو المبردة

هولنداالنرويج

جسر الملك حسينجسر الملك حسين معبر الجلمة والمطارمعبر الجلمة والمطار

إجماىلي تكلفة النقل لج� 
ن الملك حس�ي

٩٠٠NIS
ساعة

النقل للمعابر التجارية 
الداخلية
٩٥٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي تكلفة النقل لج� 
ن الملك حس�ي

٩٠٠NIS
ساعة

النقل للمعابر التجارية 
الداخلية
٩٥٠NIS
ساعة

 تكلفة النقل للمطار
٨٥٠NIS
ساعة

إجماىلي النفقات عند المطار 
والشحن

٨٦٨٥NIS El  Al
يوم

 تكلفة النقل للمطار
٨٥٠NIS
ساعة

إجماىلي النفقات عند المطار 
والشحن
٦٢٤٠NIS

يوم

إجماىلي النفقات
٨٤٧٠NIS

٥ ساعات قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٣ أيام

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٣ أيام

إجماىلي النفقات
٧٥٧٤NIS 

٥ ساعات قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند ج� 
ن الملك حس�ي

١٢٦٠NIS
ساعة

تكلفة النقل للمطار
٩٥٠NIS 

ساعة ونصف

إجماىلي النفقات عند ج� 
ن الملك حس�ي
 ١٢٦٠NIS

ساعة

تكلفة النقل للمطار
٩٥٠NIS
ساعة

إجماىلي النفقات عند المطار 
والشحن
٥٤٦٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات
١٠٥٨٥NIS El Al

١-٢ يوم قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند المطار 
والشحن

٤٥٦٤NIS 
ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات
٨١٤٠NIS

١-٢ يوم قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية

ن يوم�ي

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية

ن يوم�ي
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الفصل السادس

احجار نصب وبناء مشغولة
إجراءات التصدير عبر معبر ترقوميا وما بعده 

ن وحــ�ت الخميــس بينمــا تمتــد ســاعات العمــل مــن ٠٧:٠٠ صباحــاً . ١ ي ٥:٠٠ مســاًء مــن االثنــ�ي
 تمتــد ســاعات العمــل مــن ٨:٠٠ صباحــاً وحــ�ت

ن يتــم إغــالق المعــ�ب يــوم الســبت. ي حــ�ي
ي ١٢:٠٠ ظهــراً يــوم الجمعــة �ن

وحــ�ت

٢ .. ن تقديم جميع الوثائق بمجرد مرورهم عن أول نقطة تفتيش عند المع�ب  تحميل جميع السلع عل الشاحنات وعل السائق�ي

ي وأن يكــون . ٣
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول وذلــك بســبب محدوديــة تحمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتورة،وقائمــة التعبئــة، . ٤

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ــن . ٥ ــر م ــب االآخ ــل الجان ــار ع ي االنتظ
ــة �ن ــاحنة إرسائيلي ــد ش ــك تواج ــد ذل ــي بع ــطينية، فينبغ ــة فلس ــل لوح ــاحنة تحم ــت الش  إذا كان

كــة النقــل الفلســطينية، ووكيــل الجمــارك  الحــدود مــن أجــل أداء نقــل الســلع بنظــام التعاقــب. ويتــم تنســيق هــذا عــادًة عــن طريــق رسش

ــن. ــادرة عــ�ب المصّدري ي بعــض الحــاالت الن
ــلي و�ن ــل الجمــارك االإرسائي ي أو وكي

الفلســطي�ن

ي مينــاء )مامــان( مــن أجــل تنفيــذ الفحــوص االأمنيــة . ٦
 يتــم إصــدار شــهادة تصديــر للســلع وإرســالها قبــل ٢٤ ســاعة إىل منطقــة التخزيــن �ن

وتحميــل البضائــع عــل منصــات خاصــة.

٧ .: ي الوقت ذاته بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

ي طائرات الشحن.. ٨
 التنظيم مع خط شحن البضائع و)مامان( بشأن تحميل/ تعبئة البضائع �ن

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية ورقم الحمولة.. ٩

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.. ١٠

ي منطقة المطار.. ١١
 نقل الحمولة بالشاحنة �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية. . ١٢

 التأكــد مــن وصــول الحمولــة إىل المطــار قبــل ٢٤ ســاعة عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة لتجنــب التأخــ�ي وضمــان مــا يكفــي مــن الوقــت . ١٣

الأداء جميــع االإجــراءات الالزمــة.

ن الطائرة.. ١٤  تحميل الشحنة عل م�ت

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً للطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤
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إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعده :
ي ٦:٠٠  من االأحد إىل الخميس بينما يغلق يومي الجمعة والسبت.. ١

ي من ٧:٣٠ ح�ت ي ج� اللن�ب
 تمتد ساعات العمل �ن

 يجب تنصيب جميع السلع عل منصات مع أق� ارتفاع ١٦٠ سم.. ٢

ي الجــ� مــا ال يقــل عــن يــوم واحــد . ٣
 ينســق وكيــل الجمــارك بيــان الجمــارك بحيــث يتــم إرســال قائمــة التعبئــة والفاتــورة إىل الجمــارك �ن

ط أســاسي قبــل الحجــز(. قبــل إرســال الشــحنة )رسش

رسائيــلي مــن أجــل تنفيــذ نقــل . ٤ ي واالإ
ن الجيــش االأرد�ن ن الشــاحنات الفلســطينية والشــاحنات االأردنيــة ومــا بينهــا وبــ�ي  يجــب التنســيق مــا بــ�ي

الســلع بنظــام التعاقــب.

تيــب. ويتــم ذلــك . ٥ ي أو ممثلــه مســؤولية ضمــان تنســيق الشــاحنات وضمــان تواجــد كل الوثائــق بال�ت
 يقــع عــل عاتــق المصــدر الفلســطي�ن

رسائيليــة عــل الجــ�. بمســاعدة وكيــل الجمــارك االإ

ي معظــم االأحيــان . ٦
ي أو ال )�ن

رسائيليــة عنــد الجــ� ملــف الجمــارك وتقــرر فيمــا إذا كان هنالــك داع الإجــراء فحــص أمــ�ن  تفحــص الجمــارك االإ

ال تجــرى أي عمليــات تفتيــش أمنيــة عــل التصديــر(.

رسائيلية عل الوثائق وتعطي الخط االأخ�ن للشاحنة االأردنية للدخول إىل الجانب االإرسائيلي من الج�.. ٧  توافق الجمارك االإ

ي وجــود . ٨
رسائيــلي �ن  يتــم نقــل الشــحنات مــن شــاحنة واحــدة إىل أخــرى مــن خــالل نظــام التعاقــب، والــذي يتــم مــن خــالل الموظــف االإ

ي معظــم االأحيــان.
أفــراد االأمــن �ن

٩ .. ي
 تنقل الشاحنات االأردنية الشحنات مع جميع الوثائق إىل المنطقة الجمركية عل الجانب االأرد�ن

ي بجمع الوثائق من سائق الشاحنة ويحيلها إىل الجمارك االأردنية من أجل تنفيذ االإجراءات الجمركية.. ١٠
 يقوم وسيط الجمارك االأرد�ن

 إذا كانت البضاعة موجهة لالأردن، قد تكون هناك حاجة إىل دفع الجمارك االأردنية.. ١١

 إذا كانــت الشــحنة عابــرة فقــط، تقــوم الجمــارك االأردنيــة بختــم الشــحنة وإرســالها إىل منطقــة التجــارة الحــرة أو إىل الوجهــة النهائيــة إمــا . ١٢

عــن طريــق مطــار أو مينــاء العقبــة.

ــاء الشــحن . ١٣ طــة أو ضابــط جمــارك لمرافقــة بعــض البضائــع الخطــرة إىل مطــار أو مين ــة بإرســال ســيارة رسش  قــد تقــوم الجمــارك االأردني

ــة. بحيــث يتــم تكليــف المصــدر بدفــع تكاليــف هــذه العملي

 قد تطلب الجمارك االأردنية شهادات إضافية ح�ت لو كانت البضائع متوجهة نحو مغادرة االأردن.. ١٤

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة )الصحة أو الزراعة ..... الخ( وفقاً لطلب الدولة المرسل إليها.. ٢

ــات . ٣ ــوس )المنتج ــارك والمك ي والجم
ــ�ن ــاد الوط ــن وزارة االقتص ــة م ــا بموافق ــم إرفاقه ــث يت ــة بحي ــة التجاري ــن الغرف ــأ م ــهادة المنش  ش

ــة(. ــة خاص الزراعي

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه أو احتياجات جمارك الوجهة النهائية.. ٤
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جدول تحليل المنتج: 
ضافــة إىل مصنوعاتهــا المشــتقة بحيــث تكــون مقطوعــة ببســاطة أو منشــورة مــع ســطح  ي البنــاء باالإ

6٨0229: احجــار النصــب أو المســتخدمة �ن

ي تــم تخطيطهــا كليــاً أو جزئيــاً، أو 
ي، والمرمــر، والجرانيــت، وصخــر االأردواز الــ�ت ن الجــ�ي افرتــ�ي مســتو أو مســطح )باســتثناء الرخــام، وحجــر ال�ت

تــم توشــيحها بالرمــال، أو تــم تهييئهــا تهييئــاً خشــناً أو ناعمــاً، أو تــم صقــل ســطحها(.

ضافــة إىل المصنوعــات المشــتقة منهــا بحيــث تكــون مقطوعــة ببســاطة أو منشــورة  ي، والمرمــر باالإ ن الجــ�ي افرتــ�ي 6٨0221: الرخــام، وحجــر ال�ت

ي تــم تخطيطهــا كليــاً أو جزئيــاً، أو تــم توشــيحها بالرمــال، أو تــم تهييئهــا تهييئــاً خشــناً 
مــع ســطح مســتو أو مســطح )باســتثناء االأحجــار الــ�ت

أو ناعمــاً(.

ائبالدولة36 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات خاصة

إيطاليا
يبة القيمة المضافة  �ن

٪٢١

مكوس ٠٪

ي التجارية اتفاقية االتحاد االأورو�ب معاي�ي فنية لمنتجات البناء

ملصق الصديق الطوعي للبيئة - لالأغطية الصلبة  

ن ال يوجد اتفاقية تجاريةجمارك صفريةالص�ي ال قيود عل رموز النظام التنسيقية الُمَقدَمة

-إيطاليا:
المعايير الفنية لمنتجات البناء:

ي لتوجيــه المجلــسEEC١٠٦/٨٩ )OJ L-٤٠ ٠٢/١١/١٩٨٩( )CELEX ٣١٩٨٩L٠١٠٦(والــذي  ي ســوق االتحــاد االأورو�ب
يخضــع طــرح منتجــات البنــاء �ن

ــر  ي ســيتم اســتخدام هــذه المنتجــات فيهــا. وبتطوي
ــاء الــ�ت وطــاً أساســية بشــأن المنتجــات ذاتهــا بــل بشــأن أعمــال البن ال يضــع رسش

ية. المتطلبــات االأساســية لالأعمــال وترجمتهــا إىل المواصفــات الفنيــة عــن طريــق وثائــق تفســ�ي

ي رقــم  ي بخصــوص منتجــات البنــاء مــن خــالل الئحــة االتحــاد االأورو�ب ي إطــار تنظيمــي جديــد لالتحــاد االأورو�ب
مالحظــة: لقــد تــم تبــ�ن

ــه  ــًة بذلــك توجي ــو ٢٠١٣ الغي ــاراً مــن ١ يولي ــدة اعتب ٢٠١١/٣٠٥ )OJ L-٨٨ ٠٤/٠٤/٢٠١١( )CELEX ٣٢٠١١R٠٣٠٥(. وســيتم تطبيــق الخطــة الجدي

.EEC/ــس ١٠٦/٨٩ المجل

ملصق الصديق الطوعي للبيئة لألغطية الصلبة:
ي بالنســبة للمنتجــات ذات  ي االتحــاد االأورو�ب

إن ملصــق/ عالمــة صديــق البيئــة المجتمعيــة أو »شــعار الزهــرة« هــو العالمــة الرســمية �ن

ي تســهم إســهاما 
ن عــل تحديــد تلــك المنتجــات الــ�ت ي االأقــل. والهــدف مــن هــذا الملصــق هــو تعزيــز ومســاعدة المســتهلك�ي

االأثــر البيــ�أ

ن الجوانــب البيئيــة الرئيســية. ي تحســ�ي
اً �ن كبــ�ي

ي دون تواجــد شــعار الزهــرة  ي أنــه يمكــن بيــع المنتجــات داخــل ســوق االتحــاد االأورو�ب
ي هــذه الخطــة طوعيــة. وهــذا يعــ�ن

إن المشــاركة �ن

عليهــا حيــث ال توجــد لوائــح اللــزام المصّدريــن عــل تقديــم طلــب ملصــق الصديــق الطوعــي للبيئــة.

ي 
ن الذيــن تقــدم ذكرهمــا ســواء مــن الضفــة الغربيــة إىل العقبــة أو إىل أســدود مــدّرج بالفعــل �ن يرجــى مالحظــة أن تكلفــة نقــل المنتجــ�ي

. ن إطــار متطلبــات وتكلفــة تصديــر فلســط�ي

ي طــرق 
، لــم يتــم البحــث �ن مــن غــ�ي المحتمــل جــداً أن يتــم شــحن هــذه االأنــواع مــن المنتجــات بواســطة طائــرات الشــحن، وبالتــاىلي

بــن غوريــون ومطــار عمــان حيــث أنــه ليــس مــن المستحســن اســتخدامهما مــن حيــث فعاليــة التكلفــة كذلــك.

ي  ٣٦ يرجى الرجوع إىل القسم الرابع ملحق ٢ حول المتطلبات العامة لالتحاد االأورو�ب
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-الصين ٣٧:
ي ذلــك التجــارة الدوليــة باســتثناء تلــك االأنشــطة الممنوعــة بواســطة 

اد والتصديــر بمــا �ن ي اتخــاذ كافــة أنشــطة االســت�ي
ن بالحريــة �ن تتمتــع الصــ�ي

اد والتصديــر تكــون مفتوحــة لالختيــار حيــث أن التقريــر فيمــا إذا كانــت هــذه االإجــراءات  ن الدولــة وأنظمتهــا. وبعــض إجــراءات االســت�ي قوانــ�ي

اد وتصديــر الســلع. اد والتصديــر، وفئــة اســت�ي وريــة يتــم إتخــاذه فقــط مــن خــالل أنــواع االســت�ي �ن

قائمة الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي:
 نموذج بيان جمركي• 

 نسخة من عقد التصدير• 

 الفاتورة التجارية• 

 قائمة التعبئة• 

ي •   نموذج تحقق ال�ف االأجن�ب

 رخصة التصدير أو رخصة الحصص إن كانت إلزامية • 

 شهادة التفتيش إن كانت إلزامية• 

ستكون هنالك حاجة لفاتورة لجميع الشحنات الخاضعة للرسوم الجمركية )يقدمها الشاحن( بحيث يجب أن تشمل: 

 عدد وتاريخ االإصدار• 

ي ذلك تفاصيل االتصال• 
 االسم الكامل وعنوان الشاحن والمتلقي بما �ن

 وصف البضائع بلغة واضحة وتفاصيل كافية• 

يبة القيمة المضافة للشاحن والمرسل إن وجدت•   أرقام �ن

 رمز نظام تنسيقي )»رمز النظام المنسق«(• 

 رموز تسجيل الجمارك )»CR كود«(• 

 مجموع قيمة السلع• 

 العملة• 

 بلد المنشأ )السلع(• 

وط الدفع )قيمة الجمارك عل سبيل المثال فقط(•   رسش

وط التسليم•   رسش

 أن تكون الفاتورة موقعة ومختومة )إن أمكن(• 

مقارنة تكاليف عينة أحجار نصب أو بناء بين إيطاليا والصين من خالل طريق جسر الملك حسين وطريق إسرائيل :

مالحظات: 
ي هذه العينة هو مع�ب ترقوميا بحيث تم اعتماد هذه العينة تبعاً لدراسة حالة حقيقية من مدينة الخليل.. ١

 المع�ب المستخدم �ن

ة من المستودع الموحد.. ٢  نقلت الشاحنات حاوية حجم ٢٠ قدم مبارسش

ن من الحدود وعل طول الطريق إىل أسدود.. ٣  تكلفة وكالء الجمارك شاملة لكال الجانب�ي

 االأسعار تتبع نظام التكلفة والشحن.. ٤

ي السفر من المستودع إىل المع�ب التجاري.. ٥
ي الحدود وكذلك �ن

 يشمل الوقت إىل مع�ب الحدود الزمن االجماىلي الذي تم قضاؤه �ن

ة المستخدم. )تبعاً للحاالت المدروسة وتاريخ الحدود(.. ٦ دد السفن ومتوسط   الوقت وفقاً لخ�ب  تم احتساب الوقت وفقاً ل�ت

٣٧ الفصل السادس،٬ ملحق ١
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ــا . ٧ أ أســدود/ حيف ي مــوا�ن
ــام �ن ــل ٣-٤ أي ــة اللوجســتية وقب ــة العقب ي قري

ن عــل االأقــل �ن ــل يومــ�ي  يجــب أن تكــون الشــحنات متواجــدة قب

للتحميــل/ التفريــغ، والفحــوص االأمنيــة، والتعبئــة الخاصــة لتجنــب أي تدمــ�ي لشــكل المنتــج أثنــاء التواجــد عــل المعابــر الحدوديــة 

ي حــال وقوعهــا قــد تؤخــر الوصــول للســفينة أو تفويتهــا.
ي �ن

ــ�ت وال

ي قــد تحتاجهــا الشــحنة. )يرجــى . ٨
ي تكاليفهــم إصــدار الشــهادات والوثائــق االأخــرى الــ�ت

ن �ن  يــدرج مــزودي الخدمــات اللوجســتية الفلســطيني�ي

مالحظــة أنهــم أيضــاً ال يســتطيعون توفــ�ي المشــورة المناســبة حيــث أنهــم وكالء لــوكالء أخريــن ممــا يزيــد مــن المخاطــر والتكاليــف(.

ن االعتبار بسبب الحجم والوزن.. ٩  هذا بالنسبة للشحنة المشحونة حيث أن شحن البضائع ال يؤخذ هنا بع�ي

مقارنة األسعار بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود

مقارنة الوقت المستغرق بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود لكل يوم:

النقل من المع�ب الدولة

إىل الميناء
إجماىلي النفقات الطريق

عند المعابر
تكلفة الشحن

النقل من 

المستودع إىل 

المع�ب

إجماىلي التكلفة 

عند الميناء

إجماىلي التكلفة 

للوجهة النهائية

إيطاليا

جنوة

ن الص�ي

شنغهاي

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

١٠٧٢٠       ٤٤٧٠                990        ٢٢٠٠          ١١٣٠    ١٩٣٠

٧٤٦٠       ١٢١٠                990        ٢٢٠٠          ١١٣٠    ١٩٣٠

٧٤٧٠       ٢٠٨٠                1٦90       zero3١٩٠٠          ٨    ١٨٠٠

١١٥٤٠       ٦١٥٠                1٦90       zero          ١٩٠٠    ١٨٠٠

مالحظة: هذه االأسعار ارشادية ومتوسطة   وصحيحة خالل الوقت الذي تم فيه إجراء هذا التقرير.

عقبات معينة:
رسائيليــة تقــوم . ١  قــد ال تكــون تحويــة الحجــارة أو الرخــام قبــل وصولهــا إىل مينــاء أســدود دائمــا فّعالــة مــن حيــث التكلفــة؛ الأن ســلطات الحــدود االإ

وكــة للــكالب أو االأفــراد الذيــن ســيجرون الفحــص. ي قــوي بحيــث يجــب أن تكــون هنالــك مســاحات م�ت
بفــرض فحــص أمــ�ن

ي تأخــ�ي . ٢
ي الــوزن، والحجــم... الــخ  �ن

ن وقــد تتســبب محدوديــة الرافعــة الشــوكية �ن ي جــ� الملــك حســ�ي
ار �ن  يتســبب نظــام التعاقــب بحــدوث أ�ن

ار. ي حــدوث أ�ن
النقــل أو �ن

يطاليــا ليــس ممكنــاً كمــا أنــه غــ�ي فّعــال مــن . ٣ ن الإ  ويتضــح مــن جــداول المقارنــة أعــاله أن شــحن االأحجــار مــن خــالل طريــق جــ� الملــك حســ�ي

حيــث التكلفــة.

توصيات معينة :
 كام تشري الجداول أعاله فإن طريق جرس امللك حسني للصني يوضح انخفاض التكلفة الضخمة باستخدام آلية التعاقب الحالية. وبالتايل، فإن عملية تحوية . 1

جرس امللك حسني ستفرض وبالتأكيد تحدياً يف خفض التكاليف بالنسبة لغالبية وجهات الرشق األقىص.

 إن الشحن إىل أوروبا وخاصة إىل إيطاليا يتمتع مبيزة مزدوجة من حيث التكلفة والوقت.. 2

ي الدولة
إجماىلي االأيام المستغرقة �ن

الميناء٤٠
إجماىلي متوسط الوقت للوجهة النهائيةالطريق

من المستودع إىل 
الميناء٣٩

إيطاليا

ن الص�ي

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

٨      3      

33      3      

25       2    1  

25       2    1  

كات النقل المقدمة ي أسعار رسش
ي حالة مع�ب بيتونيا ومن العادة أن تكون هذه التكاليف مشمولة �ن

 ٣٨  ال تنطبق التكاليف إال �ن
ضافــة إىل عــدد الســاعات مــن  ن باالإ ي المعــ�ب التجــاري أو جــ� الملــك حســ�ي

ضافــة إىل عــدد الســاعات المســتغرقة �ن ن باالإ  ٣٩ عــدد الســاعات مــن المســتودع إىل المعــ�ب التجــاري أو جــ� الملــك حســ�ي
ن إىل المينــاء.                                             المعــر التجــاري أو جــ� الملــك حســ�ي

، والنقــل إىل الســفينة بينمــا ينصــح المصــدرون  ي
رسائيليــة قبــل ثالثــة أيــام عــل االأقــل مــن موعــد التحميل/التفريــغ، والتحويــة، والفحــص االأمــ�ن أ االإ ي المــوا�ن

 ٤٠  ينصــح المصــدرون بتوفــ�ي بضائعهــم �ن
، والنقــل إىل الســفينة                                                                                     ي

ن عــل االأقــل مــن موعــد التحميل/التفريــغ، والتحويــة، والفحــص االأمــ�ن ي قريــة العقبــة اللوجســتية قبــل يومــ�ي
بتوفــ�ي بضائعهــم �ن
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أحجــــــــار  

الصينإيطاليا

جسر الملك حسينجسر الملك حسين معبر ترقوميا 

والموانئ اإلسرائيلية

معبر ترقوميا 

والموانئ اإلسرائيلية

إجماىلي تكلفة التقل لج� 
الملك    
١٩٣٠nis   
٤ ساعات

النقل للمعابر التجارية 
الداخلية
١٨٠٠NIS
٣ ساعات

إجماىلي تكلفة التقل لج� 
الملك

١٩٣٠nis
٤ ساعات

النقل للمعابر التجارية 
الداخلية
١٨٠٠NIS
٣ ساعات

 تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

إجماىلي النفقات عند الميناء
CFR Shipping & 

٣٧٧٠NIS
٣ أيام

 تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

إجماىلي النفقات عند الميناء
CFR Shipping &

٧٨٤٠NIS
٣ أيام

إجماىلي النفقات
)CFR(

١٠٧٢٠NIS
٣ أيام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٨ أيام

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٣٣ يوم

)CFR(إجماىلي النفقات
٧٤٦٠NIS

٣ أيام قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

١١٣٠NIS
ساعة

تكلفة النقل للميناء
١٩٠٠NIS
ساعة

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

١١٣٠NIS
ساعة

تكلفة النقل للميناء
١٩٠٠NIS
ساعة

إجماىلي النفقات  لقرية 
 CFR &العقبة اللوجستية

Shipping
ن ٥٤٦٠NIS      يوم�ي

)CFR(إجماىلي النفقات
٧٤٧٠NIS

٣-٥ أيام قبل التصدير

إجماىلي النفقات  لقرية 
 CFR &العقبة اللوجستية

٢٢٠٠NIS   Shipping
ن يوم�ي

)CFR(إجماىلي النفقات
١١٥٤٠NIS

٣-٥ ايام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٢٥ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٢٥ يوم
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الصين
ي ذلــك التجــارة الدوليــة باســتثناء تلــك االأنشــطة الممنوعــة مــن قبــل 

اد والتصديــر بمــا �ن ي اتخــاذ كافــة أنشــطة االســت�ي
ن بالحريــة �ن تتمتــع الصــ�ي

وريــة اعتمــادا عــل  اد والتصديــر تكــون مفتوحــة لالختيــار, وهــذه االجــراءات تكــون �ن ن الدولــة وأنظمتهــا. وبعــض إجــراءات االســت�ي قوانــ�ي

اد وتصديــر الســلع.  اد والتصديــر وفئــة االســت�ي أنــواع االســت�ي

*إجراءات الصين للتصدير
ي وقعــت اتفاقيــات مــع 

ن الناقــل عــل عــدد قليــل مــن البلــدان والمناطــق الــ�ت وط الحريــة عــل مــ�ت ، تنطبــق رسش ن ي أعمــال التصديــر للصــ�ي
�ن

وط CIF أو CFR وتحصــل عــل مســتحقاتها مــن خــالل  وط التســليم. ولهــذا فــإن معظــم البلــدان تتعامــل وفقــاً لــ�ش ن حــول نفــس رسش الصــ�ي

افــق  ي حيــث يتضمــن هــذا النــوع مــن عقــود التصديــر العديــد مــن الروابــط ذات االإجــراءات المعقــدة وعــادة مــا ي�ت
و�ن نظــام االعتمــاد االلكــ�ت

مــع العديــد مــن الجوانــب والدوائــر.

تشــمل إجــراءات التصديــر عــادة: إنشــاء عقــد التصديــر، وإعــداد ســلع التصديــر، والدفــع مــن أجــل الوثائــق، وفحــص وتغيــ�ي الوثائــق، 

، والتحميــل، وكتابــة الوثائــق، وتســوية الــ�ف. إال أن االإجــراءات االأربعــة  ن ، وتفتيــش الســلع، والتأمــ�ي وحجــز المســاحة، والبيــان الجمــركي

عــداد لتصديــر الســلع(، والوثائــق )الدفــع مــن أجــل الوثائــق،  ن االإجــراءات الســابقة الذكــر: الســلع )االإ التاليــة تعتــ�ب االأكــ�ش أهميــة مــن بــ�ي

وفحــص وتغيــ�ي الوثائــق(، والســفن )حجــز المســاحة(، ودفــع الرســوم )كتابــة الوثيقــة وتســوية الــ�ف(.

*إجراءات الصين لالستيراد
ة جــداً مــن  ن الناقــل حيــث يتــم التعامــل مــع أقليــة صغــ�ي ن تبعــاً الأســعار نظــام الحريــة عــل مــ�ت ي الصــ�ي

اد �ن تتعامــل معظــم أعمــال االســت�ي

 . ي
و�ن وط CIF وغالبيــة وســائل الدفــع المســتخدمة تتــم مــن خــالل نظــام االعتمــاد االلكــ�ت اد تبعــاً لــ�ش ســلع االســت�ي

اد العامــة  اد الســلع سلســلة مــن الخطــوات بــدًءا بالتوقيــع عــل العقــد وانتهــاًء بدفــع الرســوم. وتشــمل إجــراءات االســت�ي ويتضمــن اســت�ي

، وحجــز  ي
و�ن ــاد االلكــ�ت ــة رســالة االعتم ــن عقــد فعــال، وكتاب : تدوي ــلي ــا ي ن الناقــل م ــة عــل مــ�ت ــاً الأحــكام الحري ــا وفق ــم تداوله ي يت

ــ�ت وال

، واســتالم الشــحنة، والتفتيــش،  ــان الجمــركي ، وفحــص الوثائــق، ودفــع الرســوم، والبي ن المســاحة، والدفــع مــن أجــل الشــحنة ، والتأمــ�ي

اد. ــب تعويــض االســت�ي ــل الســلع، وطل وتوصي

قائمة الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي :
 نموذج بيان جمركي• 

 نسخة من عقد التصدير• 

 الفاتورة التجارية• 

 قائمة التعبئة• 

ي •   نموذج تحقيق ال�ف االأجن�ب

خصة التصدير أو رخصة الحصص إن كانت إلزامية • 

 شهادة التفتيش إن كانت إلزامية• 

ن التســجيل مــع ســلطات الجمــارك لرمــوز تســجيل الجمــارك للمســتورد أو للمصــّدر  ي الصــ�ي
ن عــل جميــع المســتوردين والمصّدريــن �ن يتعــ�ي

ن رمــز تســجيل الجمــارك عــل نمــاذج البيــان الجمــركي لجميــع  أو تســجيل IOR / EOR )ســجل المســتورد / المصــّدر(. وينبغــي أن يتــم تبيــ�ي

الشــحنات باســتثناء الوثائــق واالأمتعــة الشــخصية.

الملحق ١
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ن الوصــول إىل المواقــع التاليــة لمعرفــة المبــادئ واالإجــراءات التوجيهيــة حــول كيفيــة الحصــول عــل تســجيل مــع  ي الصــ�ي
يمكــن للعمــالء �ن

اد والتصديــر. الجمــارك الصينيــة للحصــول عــل رمــز تســجيل الجمــارك الأنشــطة االســت�ي
 : ف بك�ي  •  

http://beijing.customs.gov.cn/tabid/29866/ Default.aspx
شنغهاي:  •  

http://shanghai.customs.gov.cn/Default.aspx?tabid=5771
غوانغزهو:  •  

http://guangzhou.customs.gov.cn/tabid/4028/Default.aspx
: ف فه�ي شي�ف  •  

http://service.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=12293              

ستكون هنالك حاجة لفاتورة لجميع الشحنات الخاضعة للرسوم الجمركية )يقدمها الشاحن( بحيث يجب أن تشمل: 

 عدد وتاريخ االإصدار• 

ي ذلك تفاصيل االتصال• 
 االسم الكامل وعنوان الشاحن والمتلقي بما �ن

 وصف البضائع بلغة واضحة وتفاصيل كافية• 

يبة القيمة المضافة للشاحن والمرسل إن وجدت•   أرقام �ن

 رمز نظام تنسيقي )»رمز النظام المنسق«(• 

 رموز تسجيل الجمارك )»CR كود«(• 

 مجموع قيمة السلع• 

 العملة• 

 بلد المنشأ )السلع(• 

وط الدفع )قيمة الجمارك عل سبيل المثال فقط(•   رسش

وط التسليم•   رسش

 أن تكون الفاتورة موقعة ومختومة )إن أمكن(• 

ضريبة القيمة المضافة لالستيراد:
ــة  ــم احتســاب هــذه القيم ن إىل ١٧٪. ويت اد الســلع إىل الصــ�ي ي تفــرض عــل اســت�ي

ــ�ت ــة ال ــة القيمــة المضاف يب ــاسي ل�ن يصــل المعــدل القي

ن والشــحن(. ــ�ي ــة التأم ــارك + تكلف ــة الجم ــة CIF )قيم بخــالف قيم

ــة  ــوت النباتي ــوب، والزي ــالت، والحب ــف، والمج ــب، والصح ــة الكت ــن أمثل ــلع م ــل الس ــغ ١٣٪ ع ــة يبل يب ــذه ال�ن ــل له ــدل أق ــرض مع ويف

هــا مــن الســلع عــل النحــو المنصــوص  ي وغ�ي
ــاه، ومنتجــات الفحــم لالســتخدام الســك�ن ــالأكل، ومــاء الصنبــور، ســخانات المي الصالحــة ل

ــة. ــس الدول ــه بواســطة مجل علي

يبة خاص بنسبة ٦٪. ائب، يتم تطبيق معدل �ن ي يبيعها بعض صغار دافعي ال�ن
وفيما يتعلق بالسلع ال�ت

رسوم االستيراد:
ــة ومعــدالت  ــة العام ــا: معــدالت الرســوم الجمركي ن وهم ن إىل قســم�ي ي الصــ�ي

اد �ن ــة لالســت�ي ــة والرســوم الجمركي تنقســم معــدالت التعريف

ــة. ــة التفضيلي الرســوم الجمركي

ن الشــعبية بإبــرام . ١ ي لــم تقــم جمهوريــة الصــ�ي
 معــدالت التعريفــة الجمركيــة العامــة: وتنطبــق عــل الــواردات القادمــة مــن البلــدان الــ�ت

اد مــن ٠٪، و ٨٪ إىل ٢٧٠٪ مــع  اوح معــدالت التعريفــة العامــة لمجموعــة االســت�ي االتفاقيــات التجاريــة االأكــ�ش تفضيــالً للجمهوريــة. وتــ�ت

يــن مســتوى أســعار مختلــف. أكــ�ش مــن ع�ش

ن الشــعبية بإبــرام . ٢ ي قامــت جمهوريــة الصــ�ي
 معــدالت الرســوم الجمركيــة التفضيليــة: وتنطبــق عــل الــواردات القادمــة مــن البلــدان الــ�ت

ــن ٥٠  ــ�ش م ــع أك ــن ٠٪، ١٪ إىل ١٢١.٦ ٪ م ــة م ــة التفضيلي ــدالت التعريف اوح مع ــ�ت ــة. وت ــالً للجمهوري ــ�ش تفضي ــة االأك ــات التجاري االتفاقي

مســتوى أســعار مختلــف.
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الفصل السابع

سجق)بانواعه( ومنتجات مماثلة من لحوم او 
من احشاء وأطراف أو من دم حيواني-محضرات 

غذائية أساسها هذه المنتجات

إجراءات التصديرعبر معبر بيتونيا وما بعده 
ن تقديــم جميــع الوثائــق بمجــرد مرورهــم عــن أول نقطــة تفتيــش عنــد . ١   يجــب تحميــل جميــع الســلع عــل الشــاحنات وعــل الســائق�ي

. المعــ�ب

ي وأن . ٢
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

يكــون الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول وذلــك بســبب محدوديــة تحّمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتورة،وقائمــة التعبئــة، . ٣

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ــن . ٤ ــب االآخــر م ي االنتظــار عــل الجان
ــة �ن ــك تواجــد شــاحنة إرسائيلي ــل لوحــة فلســطينية، فينبغــي بعــد ذل ــت الشــاحنة تحم  إذا كان

ــل  ــطينية، ووكي ــل الفلس ــة النق ك ــق رسش ــن طري ــادًة ع ــذا ع ــيق ه ــم تنس ــب. ويت ــام التعاق ــلع بنظ ــل الس ــل أداء نق ــن أج ــدود م الح

ــن. ــ�ب المصدري ــادرة ع ــاالت الن ــض الح ي بع
ــلي و�ن رسائي ــارك االإ ــل الجم ي أو وكي

ــطي�ن ــارك الفلس الجم

رسائيليــة لنقــل البضائــع عــل طــول الطريــق حــ�ت أســدود/ حيفــا أو المطــار حيــث يتــم هنــاك تنفيــذ . ٥  يســمح المعــ�ب للشــاحنات االإ

ي شــامل عــل جميــع الســلع والشــاحنات.
فحــص أمــ�ن

ي مينــاء أســدود/ حيفــا )مــا وراء البحــار أو للجــوار( . ٦
 يتــم إصــدار شــهادة تصديــر للســلع وإرســالها قبــل أربعــة أيــام إىل منطقــة حجــز �ن

ي حاويــات.
حيــث يتــم تحميلهــا �ن

٧ .: ي الوقت نفسه بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

 التنظيم مع خط الشحن ومنطقة الحجز بشأن تحميل/ تعبئة الحاويات بالبضائع.• 

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية وعدد الحاويات.• 

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.• 

ي منطقة الميناء.• 
 تواجد حاوية شحن �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية.• 

 وصــول الشــحنة إىل المينــاء قبــل ٤ أيــام عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة )١-٥ أيــام عمــل قبــل تاريــخ الشــحن( لتجنــب التأخــ�ي • 

نهــاء جميــع االإجــراءات الالزمــة. وضمــان مــا يكفــي مــن الوقــت الإ

  تحميل الحاويات عل السفينة إىل وجهتها النهائية.• 
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الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً لطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤

إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعده 
ي ٦:٠٠  من االأحد إىل الخميس بينما يغلق يومي الجمعة والسبت.. ١

ي من ٧:٣٠ ح�ت ي ج� اللن�ب
 تمتد ساعات العمل �ن

 يجب تنصيب جميع السلع عل منصات مع أق� ارتفاع ١٦٠ سم.. ٢

ي الجــ� مــا ال يقــل عــن يــوم واحــد . ٣
 ينســق وكيــل الجمــارك بيــان الجمــارك بحيــث يتــم إرســال قائمــة التعبئــة والفاتــورة إىل الجمــارك �ن

ط أســاسي قبــل الحجــز(. قبــل إرســال الشــحنة )رسش

رسائيــلي مــن أجــل تنفيــذ نقــل . ٤ ي واالإ
ن الجيــش االأرد�ن ن الشــاحنات الفلســطينية والشــاحنات االأردنيــة ومــا بينهــا وبــ�ي  يجــب التنســيق مــا بــ�ي

الســلع بنظــام التعاقــب.

تيــب. ويتــم ذلــك . ٥ ي أو ممثلــه مســؤولية ضمــان تنســيق الشــاحنات وضمــان تواجــد كل الوثائــق بال�ت
 يقــع عــل عاتــق المصــدر الفلســطي�ن

رسائيليــة عــل الجــ�. بمســاعدة وكيــل الجمــارك االإ

ي معظــم االأحيــان . ٦
ي أو ال )�ن

رسائيليــة عنــد الجــ� ملــف الجمــارك وتقــرر فيمــا إذا كان هنالــك داع الإجــراء فحــص أمــ�ن  تفحــص الجمــارك االإ

ال تجــرى أي عمليــات تفتيــش أمنيــة عــل التصديــر(.

رسائيلية عل الوثائق وتعطي الخط االأخ�ن للشاحنة االأردنية للدخول إىل الجانب االإرسائيلي من الج�.. ٧  توافق الجمارك االإ

ي وجــود . ٨
رسائيــلي �ن  يتــم نقــل الشــحنات مــن شــاحنة واحــدة إىل أخــرى مــن خــالل نظــام التعاقــب، والــذي يتــم مــن خــالل الموظــف االإ

ي معظــم االأحيــان.
أفــراد االأمــن �ن

٩ .. ي
 تنقل الشاحنات االأردنية الشحنات مع جميع الوثائق إىل المنطقة الجمركية عل الجانب االأرد�ن

ي بجمع الوثائق من سائق الشاحنة ويحيلها إىل الجمارك االأردنية من أجل تنفيذ االإجراءات الجمركية.. ١٠
 يقوم وسيط الجمارك االأرد�ن

 إذا كانت البضاعة موجهة لالأردن، قد تكون هناك حاجة إىل دفع الجمارك االأردنية.. ١١

 إذا كانــت الشــحنة عابــرة فقــط، تقــوم الجمــارك االأردنيــة بختــم الشــحنة وإرســالها إىل منطقــة التجــارة الحــرة أو إىل الوجهــة النهائيــة إمــا . ١٢

عــن طريــق مطــار أو مينــاء العقبــة.

ــاء الشــحن . ١٣ طــة أو ضابــط جمــارك لمرافقــة بعــض البضائــع الخطــرة إىل مطــار أو مين ــة بإرســال ســيارة رسش  قــد تقــوم الجمــارك االأردني

ــة. بحيــث يتــم تكليــف المصــدر بدفــع تكاليــف هــذه العملي

 قد تطلب الجمارك االأردنية شهادات إضافية ح�ت لو كانت البضائع متوجهة نحو مغادرة االأردن.. ١٤

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة )الصحة أو الزراعة ..... الخ( وفقاً لطلب الدولة المرسل إليها.. ٢

ــات . ٣ ــوس )المنتج ــارك والمك ي والجم
ــ�ن ــاد الوط ــن وزارة االقتص ــة م ــا بموافق ــم إرفاقه ــث يت ــة بحي ــة التجاري ــن الغرف ــأ م ــهادة المنش  ش

ــة(. ــة خاص الزراعي

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه أو احتياجات جمارك الوجهة النهائية.. ٤
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ائبالدولة41 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات محددة

ألمانيا

القيمــة  يبــة  �ن

٪٠ المضافــة 

مكوس ٠٪

بفحــص  الســلطات  تقــوم  أن  يجــب 

الشــحن قبــل  الدفعــات 

ال يوجد متطلبات محددة

يرجى مراجعة المنتجات الفرعية المسموحة

CVED

المملكة 

المتحدة

تركيا

القيمــة  يبــة  �ن

٪٠ المضافــة 

مكوس ٠٪

ال جمارك

بفحــص  الســلطات  تقــوم  أن  يجــب 

الشــحن قبــل  الدفعــات 

بفحــص  الســلطات  تقــوم  أن  يجــب 

الشــحن قبــل  الدفعــات 

ال يوجد متطلبات محددة٤٢

يرجى مراجعة المنتجات الفرعية المسموحة

شهادات بيطرية خارجية

الفاتورة

نموذج بيان القيمة

والزراعــة،  الغــذاء،  وزارة  مــن  مطابقــة  رســالة 

الحيوانيــة وة  والــ�ش

شهادة منشأ

جدول تحليل المنتج: 
ات الغذائيــة  ي أو أي مــن التحضــ�ي

160100: ســجق بأنواعــه والمنتجــات المماثلــة لهــا مــن اللحــوم، أو مــن احشــاء واطــراف أو مــن دم حيــوا�ن

ي يكــون أساســها هــذه المنتجــات.
الــ�ت

-ألمانيا:
حماية األنواع المهددة باإلنقراض

عىل أنواع معينة من الحيوانات والنباتات املستوردة واملهددة باإلنقراض )أو أجزائها أو مشتقاتها( أن متتثل لتدابري االتحاد األورويب التنظيمية للحياة الربية. ولهذا، 

يتضمن ترشيع االتحاد األورويب للحياة الربية والئحة املجلس EC( No ٦1-OJ L( 97/33٨ CELEX( )1997/03/03 31997R033٨( (  بناًء عىل مؤمتر التجارة 

الدولية لألنواع املهددة باإلنقراض من الحيوانات والنباتات وجود نظام فحص مزدوج بحيث يشمل السيطرة عىل االسترياد والتصدير يف بلد املنشأ باإلضافة إىل 

االتحاد األورويب. ويتم إدارة هذا النظام يف كل دولة من دول االتحاد بواسطة:

 سلطة إدارية تقوم بإستصدار التصاريح وفحص املستوردات. 1

 سلطة علمية تقوم بدور الهيئة االستشارية. 2

)CVED( وثيقة دخول المشترك البيطري
تحتاج الشحنة إىل وثيقة دخول مشرتك بيطري سارية املفعول يك تحصل عىل التخليص الجمريك وتدخل إىل االتحاد األورويب حيث تعمل هذه الشهادة عىل إثبات 

أن الفحوص املنصوص عليها يف االتحاد األورويب وأملانيا باإلضافة إىل قوانني اململكة املتحدة قد تم تنفيذها والعمل بها، كام وتعمل عىل إثبات إمكانية الحصول 

عىل إذن  للتوزيع الحر للشحنة. ويف حالة املنتجات الغري صالحة لالستهالك البرشي، يتم أيضاً تحديد العنوان الذي يجب أن تسلّم إليه البضاعة.

ويتم استخدام وثيقة دخول املشرتك البيطري من أجل:

 إخطار مركز التفتيش الحدودي )BIP( بوصول الشحنة الخاصة قبل موعد وصولها )يتم إكامل الجزء 1 من خالل اإلعالن أو من خالل الشخص املسؤول . 1

عن الشحنة(.

 إخطار مركز التفتيش الحدودي بوصول الحيوانات الحية قبل موعد وصولها بأربع وعرشين ساعة عىل األقل.. 2

 تسجيل نتائج فحوصات مركز التفتيش الحدودي )يتم إكامل الجزء 2 من خالل املسؤول املتواجد يف مركز التفتيش الحدودي(.. 3

 استخدامها كدليل لدى السلطة الجمركية عىل إمتام عملية فحص الشحنة وبالتايل تبيان االستخدام املقصود من الشحنة.. ٤

يجب الحفاظ عىل وثيقة دخول املشرتك البيطري ملدة ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ االسترياد حيث أن السلطة املحلية قد تطلبها كدليل عىل االسترياد القانوين 

للبضائع.

ي  ٤١  يرجى الرجوع للقسم الرابع، ملحق ٢ حول المتطلبات العامة لالتحاد االأورو�ب
٤٢   نموذج الطلب

 IV٥٨ )http://www.defra.gov.uk/forms/٠٩/٠٥/٢٠١١/iapppo-١import-licence/( 
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-المملكة المتحدة:
إجراءات االستيراد  

ميكن تقديم الوثيقة اإلدارية الواحدة )SAD( إما عن طريق:

•  الحضور شخصيا اىل مكتب الجامرك املعينة، أو	

•  التقدم إلكرتونياً من خالل نظام التخليص الجمريك املحوسب املسمى باملعالجة الجمركية لالسترياد والتصدير املشحون. وميكن االطالع عىل مزيد من 	

املعلومات من خالل:

/http://www.hmrc.gov.uk 

وميكن تقديم الوثيقة اإلدارية الواحدة إىل السلطات الجمركية إما من خالل املستورد أو من ميثله. وقد يكون التمثيل:

•  متثيل مبارش: املمثلون الذين يستطيعون الترصف باسم شخص، وبالنيابة عن شخص آخر.	

•  متثيل غري مبارش: املمثلون الذين يترصفون بأسامئهم ولكن بالنيابة عن شخص آخر. وميكن للمخلصني الجمركيني، ووكالء الشحن، ورشكات النقل أن يترصفوا 	

كممثلني غري مبارشين بحيث يكون لديهم مسؤولية مشرتكة.

تقوم مراكز التفتيش الحدودية بإجراء الفحوص البيطرية للحيوانات الحية واملنتجات ذات األصل الحيواين حيث تعترب دائرة الغذاء البيئي والشؤون الريفية 

)DEFRA( السلطة املختصة بهذا الشأن يف انكلرتا بينام تتحمل الدائرة التنفيذية االسكتلندية للبيئة والشؤون الريفية )SEERAD( املسؤولية القانونية يف معالجة 

أمور مراكز التفتيش الحدودية يف اسكتلندا يف حني تعترب الجمعية الوطنية لويلز )NAW( الهيئة املختصة بتلك الشؤون يف ويلز وتعترب دائرة التنمية الزراعية 

والريفية السلطة املختصة بتلك الشؤون يف أيرلندا الشاملية.

إىل جانب ذلك، يعترب مركز العلوم البيئية لصيد األسامك وتربية األحياء املائية )CEFAS( باإلضافة إىل خدمات بحوث الرثوة السمكية )FSR( الهيئتني املسؤولتني 

عن السيطرة والتحكم يف املنتجات السمكية واألحياء املائية.

الشهادات البيطرية الخارجية ومراكز التفتيش الحدودية
من أجل دخول الحيوانات الحية واملنتجات ذات األصل الحيواين )POAO( للمملكة املتحدة، يجب أن ترتافق الشحنات مع الوثائق املناسبة كالشهادات البيطرية 

الصادرة عن الطبيب البيطري الرسمي يف بلد املنشأ أو كرتاخيص االسترياد. كام أنه سيتم طلب بعض الوثائق التجارية كالفواتري، وقوائم التعبئة، وبوليصة الشحن.

إن املنتجات ذات األصل الحيواين هي السلع التي تحتوي عىل مواد مصدرها من الحيوان كاللحوم، ومنتجات األلبان، واألسامك، واملحار، والبيض، والعسل، والفراء 

والجلد، والسائل املنوي. وتشمل كذلك املنتجات األخرى مثل القش والتنب والتي قد تكون مرتبطة بالحيوانات. وملزيد من املعلومات، ميكنك مراجعة دليلنا 

للمنتجات ذات األصل الحيواين.

سالمة األغذية واألعالف ومعايير التسويق
تعترب وكالة املعايري الغذائية )FSA( اإلدارة املركزية املسؤولة عن الرقابة الرسمية للمواد الغذائية ومواد العلف يف اململكة املتحدة.

-تركيا:
تنطبق املعايري األوروبية عىل املنتجات ذات األصل الحيواين مع املعايري الرتكية باإلضافة إىل الحاجة إىل شهادة من وزارة الزراعة - قسم الطب البيطري يف حني 

تعترب رخصة االسترياد الرتكية أمر ال بد منه كام ويجب أن ترفق الوثائق التجارية األخرى كالفواتري، وقوائم التعبئة، وبوليصة الشحن.

- مقارنة تكلفة عينة الشحن البحري بين طريق جسر الملك حسين و طريق أسدود: 
 املعرب املستخدم يف هذه العينة هو معرب بيتونيا بحيث تم بناء هذه العينة تبعاً لدراسة حالة حقيقية من مدينة رام الله.. 1

 نقلت الشاحنات 15 منصة )حاوية حجم 20 قدم( مبارشة من املستودع املوحد.. 2

 تكلفة وكالء الجامرك شاملة لكال الجانبني من الحدود وعىل طول الطريق إىل أسدود.. 3

 األسعار تتبع نظام التكلفة والشحن.. ٤

 يشمل الوقت إىل معرب الحدود الزمن االجاميل الذي تم قضاؤه يف الحدود وكذلك يف السفر من املستودع إىل معرب بيتونيا.. 5
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 تم احتساب الوقت وفقاً لرتدد السفن ومتوسط   الوقت وفقاً لخربة املستخدم. )تبعاً للحاالت املدروسة وتاريخ الحدود(.. ٦

 يجب أن تكون الشحنات متواجدة قبل يومني عىل األقل يف قرية العقبة اللوجستية وقبل 3-٤ أيام يف موانئ أسدود/ حيفا للتحميل/ التفريغ، والفحوص . 7

األمنية، والتعبئة الخاصة لتجنب أي تدمري لشكل املنتج أثناء التواجد عىل املعابر الحدودية والتي يف حال وقوعها قد تؤخر الوصول للسفينة أو تفويتها.

 يدرج مزودي الخدمات اللوجستية الفلسطينيني يف تكاليفهم إصدار الشهادات والوثائق األخرى التي قد تحتاجها الشحنة. )يرجى مالحظة أنهم أيضاً ال . ٨

يستطيعون توفري املشورة املناسبة حيث أنهم وكالء لوكالء أخرين مام يزيد من املخاطر والتكاليف(.

 تكون تكلفة التحميل/التفريغ ملعرب بيتونيا مشمولة كذلك.. 9

 هذا بالنسبة للشحنة املشحونة حيث أن شحن البضائع ال يؤخذ هنا بعني االعتبار بسبب الحجم والوزن.. 10

مقارنة األسعار )بالشيقل( بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود:

مقارنة الوقت بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود لكل يوم:

ي الدولة
إجماىلي االأيام المستغرقة �ن

الميناء
إجماىلي متوسط الزمن للوجهة النهائيةالطريق

من المستودع إىل 

الميناء

تركيا

) ن س�ي )م�ي

ن الص�ي

ن الص�ي

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

10      3      

19      3      

19      3      

27       2    1  

25       2    1  

17       2    1  

تكلفة النقل الدولة

للميناء
إجماىلي النفقات الطريق

عند المعابر
تكلفة الشحن

تكلفة النقل 

التكلفة عند للمع�ب الحدودي

الميناء

إجماىلي التكلفة 

للوجهة النهائية

تركيا

) ن س�ي )م�ي

ألمانيا

)هامبورغ(

المملكة 

المتحدة

)فيليكستو(

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

جرس امللك حسني

١٧٧٦٧       ١١٧٨٢                990       ١٢٥٠                 ٢٢٠٠          ١٥٤٥

٩٢٢٧       ٣٢٤٢                990       ١٢٥٠                 ٢٢٠٠          ١٥٤٥

١٠٥٦٧       ٤٥٨٢                990       ١٢٥٠                 ٢٢٠٠          ١٥٤٥

٥٥٩٠       ١٣٥٠                1٦90       zero          ١٣٥٠    ١٢٠٠

٥٥٣٠       ١٢٩٠                1٦90       zero          ١٣٥٠    ١٢٠٠

٥٥١٠       ١٢٧٠                1٦90       zero          ١٣٥٠    ١٢٠٠

عقبات محددة
 يتعــرض الغــذاء المعالــج وبشــكل خــاص اللحــوم لمجموعــة متنوعــة مــن االختبــارات والفحوصــات الصارمــة لــدى دخولهــا ســوق • 

ي بشــكل عــام والمملكــة المتحــدة بشــكل خــاص. ولذلــك، عــل مســتوردي المملكــة المتحــدة ضمــان توفــر وإجــراء  االتحــاد االأورو�ب

كافــة الشــهادات والفحــوص المذكــورة قبــل عمليــة الشــحن.

توصيات محددة
 يعت�ب شحن مثل هذه المنتجات إىل أوروبا من خالل أسدود وحيفا االأرسع واالأك�ش فعالية من حيث التكلفة.• 
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النقانق 

تركياألمانيا

جسر الملك حسينجسر الملك حسين معبر بيتونيا 

والموانئ

معبر بيتونيا 

والموانئ

إجماىلي تكلفة النقل لج� 
ن الملك حس�ي

١٢٥٠nis
٣ ساعات

النقل إىل المعابر التجارية 
الداخلية
١٢٠٠NIS

٣ ساعات

إجماىلي تكلفة النقل لج� 
ن الملك حس�ي

١٢٥٠nis
٣ ساعات

النقل إىل المعابر التجارية 
الداخلية
١٢٠٠NIS

٣ ساعات

 تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

إجماىلي النفقات عند 
CFR Shipping &الميناء

٢٩٨٠NIS
٣ أيام

 تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

Total إجماىلي النفقات عند 
CFR Shipping &الميناء

٣٠٤٠NIS
٣ أيام

)CFR( إجماىلي النفقات
٩٢٢٧NIS

٣أيام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
١٩ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
١٠ أيام

)CFR( إجماىلي النفقات
١٧٧٦٧NIS

٣ أيام قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

 ١٥٤٥NIS
ساعة

تكلفة النقل للميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

 ١٥٤٥NIS
ساعة

تكلفة النقل للميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات عند قرية 
CFR Shipping &العقبة

٤٢٣٢NIS
ن يوم�ي

)CFR( إجماىلي النفقات
٥٥٣٠NIS

٣-٥ أيام قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند قرية 
CFR Shipping &العقبة

١٢٧٧٢NIS
ن يوم�ي

إجماىلي النفقات
)CFR(

٥٥٩٠NIS
٣-٥ أيام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٢٥ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٢٧ يوم
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الفصل الثامن

األدويــــــة
إجراءات التصدير عبر معبر بيتونيا وما بعده 

ن وحــ�ت الخميــس بينمــا تمتــد ســاعات العمــل مــن ٠٧:٠٠ صباحــاً . ١ ي ٤:٣٠ مســاًء مــن االثنــ�ي
 تمتــد ســاعات العمــل مــن ٧:٠٠ صباحــاً وحــ�ت

ن يتــم إغــالق المعــ�ب يــوم الســبت. ي حــ�ي
ي ١٢:٠٠ ظهــراً يــوم الجمعــة �ن

وحــ�ت

ن تقديــم جميــع الوثائــق بمجــرد مرورهــم عــن أول نقطــة تفتيــش عنــد . ٢  يجــب تحميــل جميــع الســلع عــل الشــاحنات وعــل الســائق�ي

. المعــ�ب

ي وأن يكــون . ٣
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول وذلــك بســبب محدوديــة تحمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتورة،وقائمــة التعبئــة، . ٤

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ــن . ٥ ــر م ــب االآخ ــل الجان ــار ع ي االنتظ
ــة �ن ــاحنة إرسائيلي ــد ش ــك تواج ــد ذل ــي بع ــطينية، فينبغ ــة فلس ــل لوح ــاحنة تحم ــت الش  إذا كان

كــة النقــل الفلســطينية، ووكيــل الجمــارك  الحــدود مــن أجــل أداء نقــل الســلع بنظــام التعاقــب. ويتــم تنســيق هــذا عــادًة عــن طريــق رسش

ــن. ــادرة عــ�ب المصّدري ي بعــض الحــاالت الن
رسائيــلي و�ن ي أو وكيــل الجمــارك االإ

الفلســطي�ن

رسائيليــة لنقــل البضائــع طــول الطريــق حــ�ت أســدود/ حيفــا أو المطــار حيــث يتــم هنــاك تنفيــذ فحــص . ٦  يســمح المعــ�ب للشــاحنات االإ

ي شــامل عــل جميــع الســلع والشــاحنات.
أمــ�ن

ي مينــاء أســدود/ حيفــا )مــا وراء البحــار أو للجــوار( . ٧
 يتــم إصــدار شــهادة تصديــر للســلع وإرســالها قبــل أربعــة أيــام إىل منطقــة حجــز �ن

ي حاويــات.
حيــث يتــم تحميلهــا �ن

٨ .: ي الوقت نفسه بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

 التنظيم مع خط الشحن ومنطقة الحجز بشأن تحميل/ تعبئة الحاويات بالبضائع.. ٩

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية وعدد الحاويات.. ١٠

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.. ١١

ي منطقة الميناء.. ١٢
 تواجد حاوية شحن �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية.. ١٣

 وصــول الشــحنة إىل المينــاء قبــل ٤ أيــام عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة )١-٥ أيــام عمــل قبــل تاريــخ الشــحن( لتجنــب التأخــ�ي وضمــان . ١٤

نهــاء جميــع االإجــراءات الالزمة. مــا يكفــي مــن الوقــت الإ

 تحميل الحاويات عل السفينة إىل وجهتها النهائية.. ١٥

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً لطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وتصديق وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤
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إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعدها :
ي ٦:٠٠  من االأحد إىل الخميس بينما يغلق يومي الجمعة والسبت.. ١

ي من ٧:٣٠ ح�ت ي ج� اللن�ب
 تمتد ساعات العمل �ن

 يجب تنصيب جميع السلع عل منصات مع أق� ارتفاع ١٦٠ سم.. ٢

ي الجــ� مــا ال يقــل عــن يــوم واحــد . ٣
 ينســق وكيــل الجمــارك بيــان الجمــارك بحيــث يتــم إرســال قائمــة التعبئــة والفاتــورة إىل الجمــارك �ن

ط أســاسي قبــل الحجــز(. قبــل إرســال الشــحنة )رسش

رسائيــلي مــن أجــل تنفيــذ نقــل . ٤ ي واالإ
ن الجيــش االأرد�ن ن الشــاحنات الفلســطينية والشــاحنات االأردنيــة ومــا بينهــا وبــ�ي  يجــب التنســيق مــا بــ�ي

الســلع بنظــام التعاقــب.

تيــب. ويتــم ذلــك . ٥ ي أو ممثلــه مســؤولية ضمــان تنســيق الشــاحنات وضمــان تواجــد كل الوثائــق بال�ت
 يقــع عــل عاتــق المصــدر الفلســطي�ن

بمســاعدة وكيــل الجمــارك االإرسائيليــة عــل الجــ�.

ي معظــم االأحيــان . ٦
ي أو ال )�ن

رسائيليــة عنــد الجــ� ملــف الجمــارك وتقــرر فيمــا إذا كان هنالــك داع الإجــراء فحــص أمــ�ن  تفحــص الجمــارك االإ

ال تجــرى أي عمليــات تفتيــش أمنيــة عــل التصديــر(.

رسائيلية عل الوثائق وتعطي الخط االأخ�ن للشاحنة االأردنية للدخول إىل الجانب االإرسائيلي من الج�.. ٧  توافق الجمارك االإ

ي وجــود . ٨
رسائيــلي �ن  يتــم نقــل الشــحنات مــن شــاحنة واحــدة إىل أخــرى مــن خــالل نظــام التعاقــب، والــذي يتــم مــن خــالل الموظــف االإ

ي معظــم االأحيــان.
أفــراد االأمــن �ن

٩ .. ي
 تنقل الشاحنات االأردنية الشحنات مع جميع الوثائق إىل المنطقة الجمركية عل الجانب االأرد�ن

ي بجمع الوثائق من سائق الشاحنة ويحيلها إىل الجمارك االأردنية من أجل تنفيذ االإجراءات الجمركية.. ١٠
 يقوم وسيط الجمارك االأرد�ن

 إذا كانت البضاعة موجهة لالأردن، قد تكون هناك حاجة إىل دفع الجمارك االأردنية.. ١١

 إذا كانــت الشــحنة عابــرة فقــط، تقــوم الجمــارك االأردنيــة بختــم الشــحنة وإرســالها إىل منطقــة التجــارة الحــرة أو إىل الوجهــة النهائيــة إمــا . ١٢

عــن طريــق مطــار أو مينــاء العقبــة.

طــة أو ضابــط جمــارك لمرافقــة بعــض البضائــع الخطــرة إىل مطــار أو مينــاء الشــحن بحيــث . ١٣  قــد تقــوم الجمــارك االأردنيــة بإرســال ســيارة رسش

يتــم تكليــف المصــدر بدفــع تكاليــف هــذه العمليــة.

 قد تطلب الجمارك االأردنية شهادات إضافية ح�ت لو كانت البضائع متوجهة نحو مغادرة االأردن.. ١٤

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة )الصحة أو الزراعة ..... الخ( وفقاً لطلب الدولة المرسل إليها.. ٢

ي والجمــارك والمكــوس )المنتجــات الزراعيــة . ٣
 شــهادة المنشــأ مــن الغرفــة التجاريــة بحيــث يتــم إرفاقهــا بموافقــة مــن وزارة االقتصــاد الوطــ�ن

خاصة(.

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه أو احتياجات جمارك الوجهة النهائية.. ٤

جدول تحليل المنتج :
ن معــاً الســتعماالت عالجيــة أو وقائيــة ولكــن غــ�ي مهيئــة بمقاديــر معايــرة او بأشــكال  ن أو أكــ�ش مختلطــ�ي ي تتكــون مــن مكونــ�ي

300390: االأدويــة الــ�ت

ي أغلفــة معــدة للبيــع بالتجزئــة.
أو �ن
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ــك  ي ذل
ــرة بمــا �ن ي جرعــات معاي

ــأة �ن ــة، مهي ــة أو وقائي ــف مــن منتجــات مختلطــة أو غــ�ي مختلطــة الأغــراض عالجي ي تتأل
ــ�ت ــة ال  300490 االأدوي

ي تحتــوي عــل المضــادات 
ي أشــكال أو عبــوات للبيــع بالتجزئــة )عــدا االأدويــة الــ�ت

دارة الغــ�ي جلديــة أو �ن ي شــكل االإ
ي تســتخدم �ن

المنتجــات الــ�ت

الحيويــة(.

ائبالدولة43 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات محددة

ألمانيا

القيمــة  يبــة  �ن

٪١٩ المضافــة 

مكوس ٠٪

يجــب عــل الســلطات أن تقــوم بفحــص 

الدفعــات قبــل الشــحن 

ــاج  ــط انت ــ�ي خ ــق معاي ــن تحقي ــد م ال ب

ي ذلــك زيــارات 
ي بمــا �ن االتحــاد االأورو�ب

المصنــع

ي بعــض االأحيــان أن 
يتطلــب المســتورد �ن

يكــون المنتــج مغلــق.

اد المنتجــات الطبيــة لالســتخدام  متطلبــات اســت�ي

ي ــ�ش الب

اد للمنتجات المغلقة متطلبات االست�ي

)مطلوبة فقط للمنتجات المغلقة(

اد للمنتجات الطبية البيطرية متطلبات االست�ي

المنتجات المستنفدة لالأوزون 

ي تحتــوي 
)مطلوبــة فقــط لمنتجــات الهبــاء الجــوي الــ�ت

عــل مــواد مســتنفدة لــالأوزون(

تشيلي

القيمــة  يبــة  �ن

٪١٩ المضافــة 

مكوس ٠٪

يجــب عــل الســلطات أن تقــوم بفحص 

الدفعــات قبل الشــحن 

فحوص معهد الصحة العامة 

شهادة تحليل المنتج - محلية

قد تطلب وزارة الصحة شهادات االأخرى

تعت�ب شهادة المنشأ متطلب واجب

-ألمانيا:
متطلبات االستيراد للمواد الفعّالة طبيًا:

ن  ن المســجل�ي ن المرخصــ�ي ي صناعــة المنتجــات الطبيــة مــن خــالل المشــغل�ي
نم اســتخدامها كمــواد خــام �ن ي يعــ�ت

اد المــواد الفعالــة الــ�ت يتــم اســت�ي

ن )لقــد  ي المشــغل�ي
خيــص، يجــب أن تتوافــر المتطلبــات التاليــة عــل االأقــل �ن ي الدولــة العضــو المســتوردة. ومــن أجــل الحصــول عــل ال�ت

�ن

خيــص(: وطــاً مســبقة مــن أجــل الحصــول عــل ال�ت ي تعتــ�ب رسش
ن بهــذه المطالــب الصارمــة والــ�ت م احــد المصدريــن الســابق�ي ن الــ�ت

ضافــة إىل المــكان الــذي ســيتم فيــه تصنيعهــا . ١ ادها باالإ ي ســيتم تصنيعهــا أو اســت�ي
 تحديــد أشــكال المنتجــات الطبيــة والصيدالنيــة الــ�ت

أو إخضاعهــا للرقابــة

ضافــة إىل المعــدات التقنيــة ومرافــق المراقبــة فيمــا يتعلــق بــكل مــن الســيطرة عــل . ٢  توافــر أماكــن الــ�ف المناســبة والكافيــة لهــا باالإ

هــذه المنتجــات وتخزينهــا

ي احــدى التخصصــات العلميــة التاليــة: الصيدلــة، الطــب، الطــب البيطــري، الكيميــاء، . ٣
 توافــر مــا ال يقــل عــن شــخص واحــد مؤهــل �ن

ي مرافــق �ف هــذه المنتجــات
الكيميــاء الصيدالنيــة والتكنولوجيــا،  البيولوجيــا �ن

-تشيلي:
 . ي تشــيلي

عــل جميــع المنتجــات الدوائيــة والغذائيــة المســتوردة ذات الصلــة الطبيــة أن يتــم فحصهــا مــن خــالل معهــد الصحــة العامــة �ن

ي غضــون ثالثــة أيــام.
وســيتم إصــدار شــهادة للمســتورد التشــيلي بحيــث يمكــن أن يتــم إجــراء هــذا الفحــص �ن

ي  ٤٣ يرجى الرجوع إىل القسم الرابع، مرفق ٢ حول متطلبات االتحاد االأورو�ب
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االستخدام والصرف:
تســتخدم الوثيقــة الصــادرة عــن معهــد الصحــة العامــة للتأكيــد عــل كــون هــذه المنتجــات ال تمثــل تهديــداً للصحــة العامــة وكونهــا مســموحة 

اد إىل البالد. ــت�ي لالس

ومن أجل الحصول عل هذه الشهادة ل بد من تقديم الوثائق التالية:

 نسختان من شهادة الوجهة الجمركية. ١

( تثبــت أن لــدى المنتــج ترخيــص صحــي ليتــم بيعــه . ٢ ن  شــهادة البيــع الحــر )وثيقــة صــادرة عــن ســلطة صحيــة مــن بلــد المنشــأ )فلســط�ي

ي ذلــك، الصيغــة ,والكميــة ,والنوعيــة(. ويجــب أن يتــم إرفــاق هــذه الوثيقــة 
ي البــالد مــن أجــل تهيئــة ظــروف اســتصدار الموافقــة )بمــا �ن

�ن

مــع المنتــج الُمنشــأ.

ــارات . ٣ ــد االختب ــع إىل معهــد الصحــة العامــة مــن أجــل تأكي ــل شــحن البضائ ــة مــن كل دفعــة قب ــة إرســال عين ــاري ) إمكاني  ومــن االختي

.) ــادي التأخــ�ي والشــهادات بهــدف تف

ي بعض االأحيان.. ٤
ي �ن

، والغذا�أ ي
يا�أ ن ، والف�ي ي

 يتوجب القيام بإجراء التحليل الميكروبيولوجي، والكيميا�أ

 معلومات أخرى قد يطلبها معهد الصحة العامة.. ٥

- مقارنة تكلفة  شحن العينة بحريا بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود: 
ي هذه العينة هو مع�ب بيتونيا بحيث تم بناء هذه العينة تبعاً لدراسة حالة حقيقية من مدينة رام هللا.. ١

 المع�ب المستخدم �ن

ة من المستودع الموحد.. ٢  نقلت الشاحنات ١٥ منصة )حاوية حجم ٢٠ قدم( مبارسش

ن من الحدود وعل طول الطريق إىل أسدود.. ٣  تكلفة وكالء الجمارك شاملة لكال الجانب�ي

 االأسعار تتبع نظام التكلفة والشحن.. ٤

ي السفر من المستودع إىل مع�ب بيتونيا.. ٥
ي الحدود وكذلك �ن

 يشمل الوقت إىل مع�ب الحدود الزمن االجماىلي الذي تم قضاؤه �ن

ة المستخدم. )تبعاً للحاالت المدروسة وتاريخ الحدود(.. ٦ دد السفن ومتوسط   الوقت وفقاً لخ�ب  تم احتساب الوقت وفقاً ل�ت

ــا . ٧ أ أســدود/ حيف ي مــوا�ن
ــام �ن ــل ٣-٤ أي ــة اللوجســتية وقب ــة العقب ي قري

ن عــل االأقــل �ن ــل يومــ�ي  يجــب أن تكــون الشــحنات متواجــدة قب

للتحميــل/ التفريــغ، والفحــوص االأمنيــة، والتعبئــة الخاصــة لتجنــب أي تدمــ�ي لشــكل المنتــج أثنــاء التواجــد عــل المعابــر الحدوديــة 

ي حــال وقوعهــا قــد تؤخــر الوصــول للســفينة أو تفويتهــا.
ي �ن

ــ�ت وال

ي قــد تحتاجهــا الشــحنة. )يرجــى . ٨
ي تكاليفهــم إصــدار الشــهادات والوثائــق االأخــرى الــ�ت

ن �ن  يــدرج مــزودي الخدمــات اللوجســتية الفلســطيني�ي

مالحظــة أنهــم أيضــاً ال يســتطيعون توفــ�ي المشــورة المناســبة حيــث أنهــم وكالء لــوكالء أخريــن ممــا يزيــد مــن المخاطــر والتكاليــف(.

تكون تكلفة التحميل/التفريغ لمع�ب بيتونيا مشمولة كذلك.. ٩

ن االعتبار بسبب الحجم والوزن.. ١٠  هذا بالنسبة للشحنة المشحونة حيث أن شحن البضائع ال يؤخذ هنا بع�ي

مقارنة الوقت بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود لكل يوم:

تكلفة النقل الدولة

للميناء
إجماىلي النفقات الطريق

عند المعابر
تكلفة الشحن

تكلفة النقل 

التكلفة عند للمع�ب الحدودي

الميناء

إجماىلي التكلفة 

للوجهة النهائية

ألمانيا

)هامبورغ(

تشيلي

)سان أنطونيو(

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

٩٢٢٧       ٣٢٤٢                990       ١٢٥٠                 ٢٢٠٠          ١٥٤٥

١٧٣٦٧       ١١٣٨٢                990       ١٢٥٠                 ٢٢٠٠          ١٥٤٥

٥٥٣٠       ١٢٩٠                1٦90       zero          ١٣٥٠    ١٢٠٠

٨٣٢٠       ٤٠٨٠                1٦90       zero          ١٣٥٠    ١٢٠٠
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مقارنة الوقت بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود لكل يوم:

ي الدولة
إجماىلي االأيام المستغرقة �ن

الميناء
إجماىلي متوسط الزمن للوجهة النهائيةالطريق

من المستودع إىل 

الميناء

ألمانيا
)هامبورغ(

تشيلي
)سان 

أنطونيو(

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

١٩      ٣      

٤٤      ٣      

٢٥       ٢    ١  

٥٨       ٢    ١  

عقبات محددة
اد المواد الخام الرئيسية.•   القيود االإرسائيلية عل است�ي

ــماح •  ــدم الس ــة بع ــر التجاري ــن المعاب ــن الأي م ــن الممك ــه م ــتورد إال أن ــب المس ــبقاً حس ــاً مس ط ــة  رسش ــات مغلق ــون المنتج ــ�ب ك  يعت

ن للمنتجــات بالعبــور مــن خاللــه دون  ه مــا لــم يتــم فتحهــا. بينمــا يســمح جــ� الملــك حســ�ي للمنتجــات الطبيــة المغلقــة بالمــرور عــ�ب

إجــراء أي فحــص.

ــل •  ــود ع ــديد القي ــل تش ــن أج ــة م ــل الحكوم ــط ع ي تضغ
ــ�ت ــة ال كات االإرسائيلي ــ�ش ــة لل ــة وخاص ــث التكلف ــن حي ــة م ــة الدولي  المنافس

المنتجــات الفلســطينية.

كات االأدوية.•  ى رسش ي إرسائيل بالضغط عل االأسواق الدولية وك�ب
كات االأدوية االأخرى �ن كة تيفا ورسش  قيام رسش

ي العادة وهذا ما يقوم الضغط االإرسائيلي بعرقلته.• 
يون الدوليون بإجراء فحوص من أجل ضمان الجودة �ن  قيام المش�ت

 تاريخ السوق باالأضافة اىل الثقة بالمنتج.• 

 قيود مكونات المنتج لبعض العالمات التجارية العالمية.• 

ن ولكن بتكلفة عالية ووقت تسليم طويل.•   سهولة الشحن عن طريق ج� الملك حس�ي

رسائيلية وهذا يعت�ب عملية طويلة جداً وشاقة.•  خيص يتطلب عادًة موافقة وزارة الصحة االإ  الحصول عل ال�ت

توصيات محددة
 يعتــ�ب الشــحن إىل أوروبــا مــن خــالل طريــق أســدود وحيفــا لمثــل هــذه المنتجــات االأرسع واالأكــ�ش فعاليــة مــن حيــث التكلفــة إال أنــه • 

أكــ�ش تقييــداً.

اد المــواد الخــام ومطابقــة هــذه المنتجــات لمتطلبات •  ي حالــة تيســ�ي اســت�ي
ي االأســواق الدوليــة �ن

 يمكــن للمنتجــات الفلســطينية المنافســة �ن

ــوق الدولية. الس
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األدويــــــــــة

تشيليألمانيا

جسر الملك حسينجسر الملك حسين معبر بيتونيا 

والموانئ

معبر بيتونيا 

والموانئ

إجماىلي تكلفة النقل إىل ج� 
الملك

١٢٥٠nis
٣ ساعات

التقل إىل المعابر التجارية 
١٢٠٠NIS  الداخلية

٣ ساعات

إجماىلي تكلفة النقل إىل 
ج� الملك

١٢٥٠nis
٣ ساعات

التقل إىل المعابر التجارية 
١٢٠٠NIS  الداخلية

٣ ساعات

تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

ي الميناء
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shipping &
٢٩٨٠NIS
٣ أيام

تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

ي 
Total إجماىلي النفقات �ن

CFR Shipping &الميناء
٥٧٧٠NIS
٣ أيام

إجماىلي النفقات
)CFR(

٩٢٢٧NIS
٣ أيام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
١٩ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٤٤ يوم

إجماىلي النفقات
)CFR(

١٧٣٦٧NIS
٣ أيام قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

 ١٥٤٥NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل الميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

 ١٥٤٥NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل الميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

ي قرية 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shippingالعقبة و
٤٢٣٢NIS

ن يوم�ي

إجماىلي النفقات
)CFR(

٥٥٣٠NIS
٣-٥ أيام قبل التصدير

ي قرية 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shippingالعقبة و
١٢٣٧٢NIS

ن يوم�ي

إجماىلي النفقات
)CFR(

٨٣٢٠NIS
٣-٥ أيام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٢٥ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٥٨ يوم

86



87

الفصل التاسع

األحذيــــــة

إجراءات التصدير عبر معبر بيتونيا وما بعده 
ن وحــ�ت الخميــس بينمــا تمتــد ســاعات العمــل مــن ٠٧:٠٠ صباحــاً . ١ ي ٤:٣٠ مســاًء مــن االثنــ�ي

 تمتــد ســاعات العمــل مــن ٧:٠٠ صباحــاً وحــ�ت

ن يتــم إغــالق المعــ�ب يــوم الســبت. ي حــ�ي
ي ١٢:٠٠ ظهــراً يــوم الجمعــة �ن

وحــ�ت

٢ .. ن تقديم جميع الوثائق بمجرد مرورهم عن أول نقطة تفتيش عند المع�ب  يجب تحميل جميع السلع عل الشاحنات وعل السائق�ي

ي وأن يكــون . ٣
 يجــب تنصيــب جميــع الســلع عــل منصــات بحيــث يبلــغ الحــد االأقــ� الرتفاعهــا ١٦٠ ســم بســبب محدوديــة الماســح االأمــ�ن

الــوزن عــل تلــك المنصــات معقــول وذلــك بســبب محدوديــة تحّمــل الرافعــات الشــوكية.

 يجــب أن يقــوم الســائق بختــم بيــان الجمــارك مــن مكتــب الجمــارك عــل المعــ�ب والــذي يجــب أن يتضمــن الفاتورة،وقائمــة التعبئــة، . ٤

وشــهادة المنشــأ، وأيــة شــهادات أخــرى الزمــة )وفقــاً لســلعة الشــحنة ومتطلبــات الوجهــة النهائيــة(.

ــن . ٥ ــر م ــب االآخ ــل الجان ــار ع ي االنتظ
ــة �ن ــاحنة إرسائيلي ــد ش ــك تواج ــد ذل ــي بع ــطينية، فينبغ ــة فلس ــل لوح ــاحنة تحم ــت الش  إذا كان

كــة النقــل الفلســطينية، ووكيــل الجمــارك  الحــدود مــن أجــل أداء نقــل الســلع بنظــام التعاقــب. ويتــم تنســيق هــذا عــادًة عــن طريــق رسش

ــن. ــادرة عــ�ب المصّدري ي بعــض الحــاالت الن
رسائيــلي و�ن ي أو وكيــل الجمــارك االإ

الفلســطي�ن

رسائيليــة لنقــل البضائــع طــول الطريــق حــ�ت أســدود/ حيفــا أو المطــار حيــث يتــم هنــاك تنفيــذ فحــص . ٦  يســمح المعــ�ب للشــاحنات االإ

ي شــامل عــل جميــع الســلع والشــاحنات.
أمــ�ن

ي مينــاء أســدود/ حيفــا )مــا وراء البحــار أو للجــوار( . ٧
 يتــم إصــدار شــهادة تصديــر للســلع وإرســالها قبــل أربعــة أيــام إىل منطقــة حجــز �ن

ي حاويــات.
حيــث يتــم تحميلهــا �ن

٨ .: ي الوقت نفسه بتحض�ي ما يلي
 يقوم وسيط الجمارك �ن

 التنظيم مع خط الشحن ومنطقة الحجز بشأن تحميل/ تعبئة الحاويات بالبضائع.• 

 تواريخ الشحن إىل الوجهة النهائية وعدد الحاويات.• 

 إجراءات التصدير من حيث الوثائق والشهادات الرسمية.• 

ي منطقة الميناء.• 
 تواجد حاوية شحن �ن

 حجز وترتيب عمليات التفتيش االأمنية.• 

 وصــول الشــحنة إىل المينــاء قبــل ٤ أيــام عــل االأقــل مــن موعــد المغــادرة )١-٥ أيــام عمــل قبــل تاريــخ الشــحن( لتجنــب التأخــ�ي وضمــان . ٩

نهــاء جميــع االإجــراءات الالزمة. مــا يكفــي مــن الوقــت الإ

 تحميل الحاويات عل السفينة إىل وجهتها النهائية.. ١٠

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة من وزارة الصحة أو الزراعة وفقاً لطلب المرسل إليه.. ٢

ي والجمارك والمكوس عليها.. ٣
 شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بحيث يتم ارفاقها مع موافقة وتصديق وزارة االقتصاد الوط�ن

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه.. ٤
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إجراءات التصدير عبر جسر الملك حسين وما بعدها 
ي ٦:٠٠  من االأحد إىل الخميس بينما يغلق يومي الجمعة والسبت.. ١

ي من ٧:٣٠ ح�ت ي ج� اللن�ب
 تمتد ساعات العمل �ن

 يجب تنصيب جميع السلع عل منصات مع أق� ارتفاع ١٦٠ سم.. ٢

ي مــا ال يقــل عــن يــوم واحــد . ٣
ي الجــ� �ن

 ينســق وكيــل الجمــارك بيــان الجمــارك بحيــث يتــم إرســال قائمــة التعبئــة والفاتــورة إىل الجمــارك �ن

ط أســاسي قبــل الحجــز(. قبــل إرســال الشــحنة )رسش

رسائيــلي مــن أجــل تنفيــذ نقــل . ٤ ي واالإ
ن الجيــش االأرد�ن ن الشــاحنات الفلســطينية والشــاحنات االأردنيــة ومــا بينهــا وبــ�ي  يجــب التنســيق مــا بــ�ي

الســلع بنظــام التعاقــب.

تيــب. ويتــم ذلــك . ٥ ي أو ممثلــه مســؤولية ضمــان تنســيق الشــاحنات وضمــان تواجــد كل الوثائــق بال�ت
 يقــع عــل عاتــق المصــدر الفلســطي�ن

رسائيليــة عــل الجــ�. بمســاعدة وكيــل الجمــارك االإ

ي معظــم االأحيــان . ٦
ي أو ال )�ن

رسائيليــة عنــد الجــ� ملــف الجمــارك وتقــرر فيمــا إذا كان هنالــك داع الإجــراء فحــص أمــ�ن  تفحــص الجمــارك االإ

ال تجــرى أي عمليــات تفتيــش أمنيــة عــل التصديــر(.

رسائيلية عل الوثائق وتعطي الخط االأخ�ن للشاحنة االأردنية للدخول إىل الجانب االإرسائيلي من الج�.. ٧  توافق الجمارك االإ

ي وجــود . ٨
رسائيــلي �ن  يتــم نقــل الشــحنات مــن شــاحنة واحــدة إىل أخــرى مــن خــالل نظــام التعاقــب، والــذي يتــم مــن خــالل الموظــف االإ

ي معظــم االأحيــان.
أفــراد االأمــن �ن

٩ .. ي
 تنقل الشاحنات االأردنية الشحنات مع جميع الوثائق إىل المنطقة الجمركية عل الجانب االأرد�ن

ي بجمع الوثائق من سائق الشاحنة ويحيلها إىل الجمارك االأردنية من أجل تنفيذ االإجراءات الجمركية.. ١٠
 يقوم وسيط الجمارك االأرد�ن

 إذا كانت البضاعة موجهة لالأردن، قد تكون هناك حاجة إىل دفع الجمارك االأردنية.. ١١

 إذا كانــت الشــحنة عابــرة فقــط، تقــوم الجمــارك االأردنيــة بختــم الشــحنة وإرســالها إىل منطقــة التجــارة الحــرة أو إىل الوجهــة النهائيــة إمــا . ١٢

عــن طريــق مطــار أو مينــاء العقبــة.

ــاء الشــحن . ١٣ طــة أو ضابــط جمــارك لمرافقــة بعــض البضائــع الخطــرة إىل مطــار أو مين ــة بإرســال ســيارة رسش  قــد تقــوم الجمــارك االأردني

بحيــث يتــم تكليــف المصــّدر بدفــع تكاليــف هــذه العمليــة.

 قد تطلب الجمارك االأردنية شهادات إضافية ح�ت لو كانت البضائع متوجهة نحو مغادرة االأردن.. ١٤

الوثائق: 
 الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.. ١

 شهادة )الصحة أو الزراعة ..... الخ( وفقاً لطلب الدولة المرسل إليها.. ٢

ــات . ٣ ــوس )المنتج ــارك والمك ي والجم
ــ�ن ــاد الوط ــن وزارة االقتص ــة م ــا بموافق ــم إرفاقه ــث يت ــة بحي ــة التجاري ــن الغرف ــأ م ــهادة المنش  ش

ــة(. ــة خاص الزراعي

 أية وثائق أخرى وفقاً لمتطلبات المرسل إليه أو احتياجات جمارك الوجهة النهائية.. ٤

جدول تحليل المنتج . ٥

٦٤٠٥١٠ و ٣٤٠٣٥١: أحذيــة جلديــة مــع وجــوه مــن الجلــد الطبيعــي أو المصنــع )باســتثناء: النعــال الخارجيــة المطاطيــة أو البالســتيكية أو . ٦

ضافــة إىل االأحذيــة العظميــة أو أحذيــة االألعــاب(. الجلديــة أو الجلديــة المصنعــة واالأجــزاء العلويــة المصنوعــة مــن الجلــود باالإ
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ائبالدولة44 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات محددة

ألمانيا

القيمــة  يبــة  �ن

٪١٩ المضافــة  

مكوس ٠٪

ــد  ــل موع ــات قب ــال العين ــة إىل إرس الحاج

الجــودة  مراقبــة  أجــل  مــن  الشــحنة 

المعايــ�ي وموافقــة 

 حماية االأنواع المهددة باالنقراض

 سالمة المنتجات العامة

اد المنتجــات المغلقــة )مطلــوب   متطلبــات اســت�ي

فقــط للمنتجــات المغلقــة(

 وضع الملصقات التعريفية لالأحذية

ي تحتــوي عــل غــازات الدفيئــة 
 حظــر المنتجــات الــ�ت

ي تحتــوي عــل 
المفلــورة  )مطلــوب فقــط لالأحذيــة الــ�ت

غــازات الدفيئــة المفلــورة(

الشــخصية  الوقايــة  لمعــدات  التقنيــة  المعايــ�ي   

ي 
ــ�ت ــخصية ال ــة الش ــدات الوقاي ــط لمع ــوب فق )مطل

)EEC/٦٨٦/٨٩ التوجيــه  نطــاق  تنــدرج ضمــن 

 البطاقة الطوعية البيئية لالأحذية

يــة  جمهور

لتشــيك ا

يبةالقيمــة المضافــة  �ن

٪٢٠

مكوس ٠٪

الحاجــة إىل إرســال العينــات قبــل موعــد 

الجــودة  مراقبــة  أجــل  مــن  الشــحنة 

المعايــ�ي وموافقــة 

 حماية االأنواع المهددة باالنقراض

 سالمة المنتجات العامة

اد المنتجــات المغلقــة )مطلــوب   متطلبــات اســت�ي

فقــط للمنتجــات المغلقــة(

 وضع الملصقات التعريفية لالأحذية

ي تحتــوي عــل غــازات الدفيئــة 
 حظــر المنتجــات الــ�ت

ي تحتــوي عــل 
المفلــورة  )مطلــوب فقــط لالأحذيــة الــ�ت

غــازات الدفيئــة المفلــورة(

الشــخصية  الوقايــة  لمعــدات  التقنيــة  المعايــ�ي   

ي 
ــ�ت ــخصية ال ــة الش ــدات الوقاي ــط لمع ــوب فق )مطل

)EEC/٦٨٦/٨٩ التوجيــه  نطــاق  تنــدرج ضمــن 

البطاقة الطوعية البيئية لالأحذية

- ألمانيا:
حماية األنواع المهددة باإلنقراض 

ي  نقــراض )أو أجزائهــا أو مشــتقاتها( أن تمتثــل لتدابــ�ي االتحــاد االأورو�ب عــل أنــواع معينــة مــن الحيوانــات والنباتــات المســتوردة والمهــددة باالإ

 )٦١ ١٩٩٧/٠٣/٠٣-OJ L( ٩٧/٣٣٨ EC( Noيــة والئحــة المجلــس ي الحيــاة ال�ب يــع االتحــاد االأورو�ب يــة. ولهــذا، يتضمــن ت�ش التنظيميــة للحيــاة ال�ب

ــات وجــود نظــام فحــص  ــات والنبات ــن الحيوان ــراض م نق ــددة باالإ ــواع المه ــة لالأن ــر التجــارة الدولي ــاًء عــل مؤتم )CELEX ٣١٩٩٧R٠٣٣٨((  بن

ي كل دولــة 
. ويتــم إدارة هــذا النظــام �ن ي ضافــة إىل االتحــاد االأورو�ب ي بلــد المنشــأ باالإ

اد والتصديــر �ن مــزدوج بحيــث يشــمل الســيطرة عــل االســت�ي

مــن دول االتحــاد بواســطة:

سلطة إدارية تقوم بإستصدار التصاريح وفحص المستوردات  •  

سلطة علمية تقوم بدور الهيئة الستشارية  •  

ي ٤٤  يرجى الرجوع إىل القسم الرابع، مرفق ٢ حول متطلبات االتحاد االأورو�ب
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توسيم األحذية
 )EU( ي ــح االتحــاد االأورو�ب ــد تســويقها بشــكل منفصــل مــع لوائ ي االأســواق عن

ــا الرئيســية �ن ــة أو أي مــن أجزائه ــل طــرح االأحذي يجــب أن يمتث

ــات. لوضــع الملصق

متطلبات التوسيم بالملصقات:
المحتويات

ــل  ــوارب، والنع ــة الج ــوي، وبطان ــزء العل ــة )الج ــية لالأحذي ــة الرئيس ــزاء الثالث ــن االأج ي تكوي
ــة �ن ــواد الداخل ــات الم ــف الملصق ــب أن تص يج

ــم تتواجــد  ــد مغطــى«، أو »نســيج« أو »مــادة أخــرى«. وإذا ل ــد«، أو »جل ــت المــادة »جل ــة مــا إذا كان ي كل حال
الخارجــي(، ويتوجــب ذكــر �ن

. ن ن المســتخدمت�ي ن الرئيســيت�ي مــادة واحــدة  بنســبة  ٨٠٪ عــل االأقــل مــن المنتــج، فإنــه ينبغــي عــل الملصــق نقــل المعلومــات حــول المادتــ�ي

ي وضعتهــا 
ن اســتخدام ملصقــات بالصــور التوضيحيــة أو بالــدالالت المكتوبــة بلغــة/ لغــات الدولــة الــ�ت ولهــذا الغــرض، يمكــن االختيــار مــا بــ�ي

ي المرفــق االأول 
وط الــواردة �ن ي حالــة اســتخدام الصــور التوضيحيــة، يجــب أن تكــون وفقــاً للــ�ش

ي التســويق. و�ن
الدولــة العضــو المســتهدفة �ن

للتوجيــه. )EU الموقــع(.

الوضع/ التوسيم
ي كل زوج عــل االأقــل. ويمكــن أن يتــم 

يجــب أن يتــم نقــل الملصقــات عــل االأحذيــة. وال بــد مــن وضعهــا عــل فــردة واحــدة مــن االأحذيــة �ن

ــة، وموضوعــة  ــث يجــب أن تكــون الملصقــات مرئي ــق الطباعــة، أو اللصــق، أو النقــش أو باســتخدام الملصــق المرفــق بحي ــك عــن طري ذل

ة بمــا فيــه الكفايــة لتســهيل فهــم الملصقــات. بإحــكام، ويمكــن الوصــول إليهــا، وال بــد أن تكــون أبعــاد الصــور التوضيحيــة كبــ�ي

مسؤولية اإلمتثال
: ي

يكون الشخص المسؤول عن توسيم الملصقات وضمان دقتها واحد من اال�ت

 •. ي تحاد االأورو�ب ي االإ
ي حالة تأسيسها �ن

كة الُمَصنعة �ن  ال�ش

 •. ي تحاد االأورو�ب ي االإ
ي حالة لم يتم تأسيسها �ن

 الوكيل المعتمد لها �ن

كة المصنعة أو وكيلها.•  ي حال غياب ال�ش
ي �ن تحاد االأورو�ب ي سوق االإ

 الشخص المسؤول بالدرجة االأوىل عن وضع االأحذية �ن

ي تبيعها تحمل الملصقات المناسبة.• 
 متاجر التجزئة المسؤولة عن ضمان أن االأحذية ال�ت

خضوع األحذية للوائح محددة
ي تخضع لقواعد محددة:

ال تشمل متطلبات وضع الملصقات المذكورة أعاله أنواع معينة من االأحذية وال�ت

ــة •  ــدات الوقاي ــأن مع ــس ٨٩/٦٨٦/EEC( )OJ L-٣٣٩ ١٩٨٩/١٢/٣٠( )CELEX٣١٩٨٩L٠٦٨٦( بش ــه المجل ــا توجي ي يغطيه
ــ�ت ــة ال ــة الواقي االأحذي

.)٦٤٠١.١٠ CN - ــة ــع القــدم الصلب ــة إصب ــة مــع أغطي ــل بعــض االأحذي الشــخصية )مث

ي يغطيهــا توجيــه المجلــس ٧٦/٧٦٩/EEC )OJ L-٢٦٢ ١٩٧٦/٠٩/٢٧( )CELEX ٣١٩٧٦L٠٧٦٩( بخصــوص المــواد الخطــرة )مثــل • 
االأحذيــة الــ�ت

)٦٨١٢.٥٠ CN - ي تحتــوي عــل االأسبســتوس
االأحذيــة الــ�ت
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-جمهورية التشيك:
إجراءات ومتطلبات االستيراد:
640510 CN الأحذية مع وجوه من الجلد 

: تكون الرسوم الجمركية عل النحو التاىلي

ي أقرتهــا مؤسســتها التابعــة لهــا، أو بعــد وضــع . ١
ي الدولــة الُمصــدرة والــ�ت

 الرســوم التفضيليــة – ٠٪ )بعــد تقديــم الوثيقــة ١ EUR الصــادرة �ن

ي الفاتــورة(.
عــالن التفضيــلي �ن االإ

 الرسوم الغ�ي تفضيلية - ٣.٥٪ )إذا لم تتوفر شهادة المنشأ(. ٢

: وتكون تداب�ي السياسة التجارية عل النحو التاىلي

 إذن رســمي إذا كان الجلــد المســتخدم يعــود إىل إحــدى الحيوانــات المدرجــة �ن قائمــة الحيوانــات المهــددة باالنقــراض )القائمــة المدرجــة . ١

ي الالئحة ٢٠١٢/١٠١(
�ن

ي حالة كون الجلد المستخدم هو من الكالب أو القطط. ٢
 حظر عل الواردات �ن

 السماح للجلد إذا كان من جلود الفقمات. ٣

يبة القيمة المضافة. ٤  ٢٠٪ �ن

340311 CN ية لمعالجة المواد النسجية والجلود الأعمال التحض�ي

: تكون الرسوم الجمركية عل النحو التاىلي

ي أقرتهــا مؤسســتها التابعــة لهــا، أو بعــد وضــع . ١
ي الدولــة الُمصــدرة والــ�ت

 الرســوم التفضيليــة – ٠٪ )بعــد تقديــم الوثيقــة ١ EUR الصــادرة �ن

ي الفاتــورة(.
عــالن التفضيــلي �ن االإ

 الرسوم الغ�ي تفضيلية - ٤.٦٪ )إذا لم تتوفر شهادة المنشأ(. ٢

: وتكون السياسة التجارية عل النحو التاىلي

 حظــر عــل الــواردات إذا كانــت تحتــوي عــل مــواد مســتنفدة لطبقــة االأوزون )انظــر الالئحــة ٢٠٠٩/١٠٠٥(، - ووفقــاً لالتفــاق فــإن البضائــع . ١

قــد تكــون خاضعــة لرســوم المكــوس )انظــر القانــون رقــم ٢٠٠٣/٣٥٣(.

يبة القيمة المضافة - ٢٠٪.. ٢  �ن

مقارنة تكلفة شحن العينة بحريا بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود: 
ي هذه العينة هو مع�ب بيتونيا بحيث تم بناء هذه العينة تبعاً لدراسة حالة حقيقية من مدينة رام هللا.. ١

 المع�ب المستخدم �ن

ة من المستودع الموحد.. ٢  نقلت الشاحنات ١٥ منصة )حاوية حجم ٢٠ قدم( مبارسش

ن من الحدود وعل طول الطريق إىل أسدود.. ٣  تكلفة وكالء الجمارك شاملة لكال الجانب�ي

 االأسعار تتبع نظام التكلفة والشحن.. ٤

ي السفر من المستودع إىل مع�ب بيتونيا.. ٥
ي الحدود وكذلك �ن

 يشمل الوقت إىل مع�ب الحدود الزمن االجماىلي الذي تم قضاؤه �ن

ة المستخدم. )تبعاً للحاالت المدروسة وتاريخ الحدود(.. ٦ دد السفن ومتوسط   الوقت وفقاً لخ�ب  تم احتساب الوقت وفقاً ل�ت

ــا . ٧ أ أســدود/ حيف ي مــوا�ن
ــام �ن ــل ٣-٤ أي ــة اللوجســتية وقب ــة العقب ي قري

ن عــل االأقــل �ن ــل يومــ�ي  يجــب أن تكــون الشــحنات متواجــدة قب

للتحميــل/ التفريــغ، والفحــوص االأمنيــة، والتعبئــة الخاصــة لتجنــب أي تدمــ�ي لشــكل المنتــج أثنــاء التواجــد عــل المعابــر الحدوديــة 

ي حــال وقوعهــا قــد تؤخــر الوصــول للســفينة أو تفويتهــا.
ي �ن

ــ�ت وال
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ي قــد تحتاجهــا الشــحنة. )يرجــى . ٨
ي تكاليفهــم إصــدار الشــهادات والوثائــق االأخــرى الــ�ت

ن �ن  يــدرج مــزودي الخدمــات اللوجســتية الفلســطيني�ي

مالحظــة أنهــم أيضــاً ال يســتطيعون توفــ�ي المشــورة المناســبة حيــث أنهــم وكالء لــوكالء أخريــن ممــا يزيــد مــن المخاطــر والتكاليــف(.

 تكون تكلفة التحميل/التفريغ لمع�ب بيتونيا مشمولة كذلك.. ٩

ن االعتبار بسبب الحجم والوزن.. ١٠  هذا بالنسبة للشحنة المشحونة حيث أن شحن البضائع ال يؤخذ هنا بع�ي

مقارنة األسعار )بالشيقل( بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود:

تكلفة النقل الدولة

للميناء
إجماىلي النفقات الطريق

عند المعابر
تكلفة الشحن

تكلفة النقل 

التكلفة عند للمع�ب الحدودي

الميناء

إجماىلي التكلفة 

للوجهة النهائية

ألمانيا

)هامبورغ(

جمهورية 

التشيك

)كوبر(

ن ج� الملك حس�ي

ارسائيل

ارسائيل

ن ج� الملك حس�ي

١٢٥٠                 ٢٢٠٠          ١٥٤٥       ٩٩٠                ٣٢٤٢             ٩٢٢٧

١٢٧٦٧       ١٢٥٠                  ٢٢٠٠          ١٥٤٥        ٩٩٠                ٦٧٨٢

٥٥٣٠     ١٦٩٠                ١٢٩٠             zero          ١٣٥٠    ١٢٠٠

٥٩٥٠       ١٦٩٠                ١٧١٠        zero          ١٣٥٠    ١٢٠٠

ي إىل براغوي. مالحظة: يجب إضافة ١١٥٠ يورو إضافية إىل ما سبق من أجل النقل ال�ب

مقارنة الوقت بين طريق جسر الملك حسين وطريق أسدود لكل يوم:

ي الدولة
إجماىلي االأيام المستغرقة �ن

الميناء
إجماىلي متوسط الزمن للوجهة النهائيةالطريق

من المستودع إىل 

الميناء

ألمانيا
)هامبورغ(

جمهورية 
التشيك

جرس امللك حسني

ارسائيل

ارسائيل

جرس امللك حسني

١٩      ٣      

١١      ٣      

٢٥       ٢    ١  

١٩       ٢    ١  

عقبات محددة
ي صناعتها من االأنواع الحيوانية المهددة باالنقراض.• 

 تتطلب المعاي�ي االأوروبية لشهادات االأحذية أن ال تكون المواد المستخدمة �ن

ي للعالمات التجارية.•   قانون الملكية الفكرية االأورو�ب

 العوائق االعتيادية للحدود.• 

ن االآخرين.•  ن الدولي�ي  المنافس�ي

توصيات محددة
 تعت�ب صناعة االأحذية الفلسطينية صناعة غنية وقد غزت السوق االإرسائيلية.• 

 •.  تعت�ب منتجات االأحذية هذه ذات جودة جيدة قادرة عل المنافسة عل المستوى الدوىلي

كات باستكشاف الدول العربية المجاورة.•   قيام ال�ش

 يعت�ب طريق أسدود مرة أخرى أك�ش فعالية من حيث التكلفة وأقل استهالكاً للوقت.• 
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األحذيـــــــــــــة

جمهورية التشيكألمانيا

جسر الملك حسينجسر الملك حسين معبر بيتونيا 

والموانئ

معبر بيتونيا 

والموانئ

إجماىلي تكلفة النقل إىل ج� 
الملك

١٢٥٠nis
٣ ساعات

التقل إىل المعابر التجارية 
١٢٠٠NIS  الداخلية

٣ ساعات

إجماىلي تكلفة النقل إىل 
ج� الملك

١٢٥٠nis

٣ ساعات

التقل إىل المعابر التجارية 
الداخلية
١٢٠٠NIS

٣ ساعات

تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS
٥ ساعات

ي الميناء
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shipping &
٢٩٨٠NIS
٣ أيام

 تكلفة النقل لقرية العقبة 
اللوجستية
٢٢٠٠NIS

RS٥ ساعات

إجماىلي النفقات عند 
CFR Shipping &الميناء

٣٤٠٠NIS
٣ أيام

إجماىلي النفقات
)CFR(

٩٢٢٧NIS
٣ أيام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
١٩ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية 
١١ يوم

إجماىلي النفقات
)CFR(

١٢٧٦٧NIS
٣ أيام قبل التصدير

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

 ١٥٤٥NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل الميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

إجماىلي النفقات عند ج� 
الملك

 ١٥٤٥NIS
ساعة

تكلفة التقل إىل الميناء
١٣٥٠NIS
ن ساعت�ي

ي قرية 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shippingالعقبة و
٤٢٣٢NIS

ن يوم�ي

إجماىلي النفقات
)CFR(

٥٥٣٠NIS
٣-٥ أيام قبل التصدير

ي قرية 
إجماىلي النفقات �ن

CFR Shippingالعقبة و
٧٧٧٢NIS

ن يوم�ي

إجماىلي النفقات
)CFR(

٥٩٥٠NIS
٣-٥ أيام قبل التصدير

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
٢٥ يوم

إجماىلي الوقت للوجهة 
النهائية
١٩ يوم
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ملخص جدول تحليل التكلفة االإجمالية للدولة/ المنتج:

الدولة
ب

شا
ع االأ

الفواكه الطازجة
ق

طري
ال

التمور
جار

ح االأ
ت الزيتون

زي
البندورة

ق
النقان

ت
اوا

ن
�

خ
ال

الفراولة
حذية االأ

دوية االأ
ين ك حس�

� المل
ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ

ين ك حس�
� المل

ج

ل
رسائي

إ
ين ك حس�

� المل
ج

ل
رسائي

إ

USA

اليابان

ويج
�ن
ال

المملكة 

حدة
المت

ين
�

ص
ال

ي شيل
ت

تركيا

هولندا

طاليا
إي

ألمانيا

جمهورية 

ك
شي

الت

طريقة 

حن
ش

ال
حاوية

حاوية
حاوية

حاوية
حاوية

حاوية
حن 

طائرة ش

ضائع
ب

حن 
طائرة ش

ضائع
ب

حن 
طائرة ش

ضائع
ب

حن 
طائرة ش

ضائع
ب

حن 
طائرة ش

ضائع
ب

١٢٥٣٤           ١٢٥٣٤
 ١٢٥٣٤       

 ٢٠٣٦٥ 
 ١٢٣٨٤             

 ١٢٣٨٤   
 ٢٠,٣٦٥

١٤٥٤٠            ١٤٥٤٠
 ١٤٥٤٠       

 ٨٧٨٠ 
 ١٤٢٤٠

      ١٤٢٤٠   
    ٨٧٨٠

٨٢٩٠           ٨٢٩٠
 

 
٨٢٩٠       

 ١٧٧٦٧ 
 ٨1٤0             

 ٨1٤0   
  

٩٧٠٠            ٩٧٠٠
 

 
٩٧٠٠       

 ٥٥٩٠  
 ٩٤٠٠

      
 ٩٤٠٠   

   

٧٥٧٤           ٧٥٧٤
 ٧٥٧٤       

 ٩٣٢٧ 
 ٧٤٢٤             

 ٧٤٢٤   
  

٨١٤٠            ٨١٤٠
 

 
٨١٤٠       

 ٨٣٩٠ 
 ٧٨٤٠

      ٧٨٤٠   
   

٨٤٧٠           ٨٤٧٠
 

 
٨٤٧٠       

 ١١٠٤٧ 
 ٨٣٢٠             

 ٨٣٢٠   
  

١٠٥٨٥            ١٠٥٨٥
 ١٠٥٨٥       

 ٩٣٦٠ 
 ١٠٢٨٥

      ١٠٢٨٥   
   

٧٥٧٤           ٧٥٧٤
 ٧٥٧٤       

 ١٠٥٦٧ 
 ٧٤٢٤             

 ٧٤٢٤   
  

١٥٦٦٠            ١٥٦٦٠
 ١٥٦٦٠       

 ٥٥١٠ 
 ١٥٣٦٠

      ١٥٣٦٠   
   

٨٦٦٥

٦٦٨٠

١٧٧٦٧

٥٥٩٠

١٠٥٦٧

٥٥١٠

٩٢٢٧

٥٥٣٠

٩٢٢٧

٥٥٣٠

١٢٧٦٧

٥٩٥٠

٩٢٢٧

٥٥٣٠

١٧٣٦٧

٨٣٢٠

١٠٧٢٠

٧٤٦٠

٧٤٦٠

١١٥٤٠
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القسم الثالث

المنتجات المستوردة
أسمنت بورتالند

252329: اسمنت بورتالند )باستثناء االأبيض سواء أكان ملوناً صناعياً أو لم يكن(

ائبالدولة41 مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات خاصة بالسلة الوطنية/ إرسائيل

ألمانيا
ائب معفى من ال�ن

الفلسطينية/  الوطنية  السلطة  اتفاقية 

. ي االتحاد االأورو�ب

بعض  ي 
�ن  TEKEN عل  الحصول  يكون 

االأحيان مكلفاً ويستغرق عملية طويلة

يورو ١

اد رخصة است�ي

ال بد من توفر ترخيص TEKEN االأساسي

ن الص�ي

تركيا

ائب معفى من ال�ن

ائب معفى من ال�ن

ي بعــض 
يكــون الحصــول عــل TEKEN �ن

االأحيــان مكلفــاً ويســتغرق عمليــة طويلة

FTA

ي بعــض 
يكــون الحصــول عــل TEKEN �ن

االأحيــان مكلفــاً ويســتغرق عمليــة طويلة

ال بد من توفر ترخيص TEKEN االأساسي

اد رخصة است�ي

 ال بد من توفر ترخيص TEKEN االأساسي

اد  رخصة است�ي

 شهادة المنشأ

اد.•  ي بإصدار رخصة االست�ي
 تقوم وزارة االقتصاد الوط�ن

 المواصفات التفصيلية للمنتج وبلد المنشأ.• 

 

: ال بد أن يتم إرفاق الوثائق التالية مع الشحنة من أجل تجنب دفع الجمارك والتأخ�ي

الفاتورة التجارية  •  

شهادة المنشأ )اليورو ١(  •  

بوليصة الشحن  •  

قائمة التعبئة  •  

$٥٥٠         ١٤ يوم )أسبوعياً(   ٢٠٠$   ٩٠$   ١٩٠$  ١١٠٠$ حاوية ٢٠ قدم  

$٨٠٠         ١٤ يوم )أسبوعياً(   ٢٥٠$   ٩٠$   ٢٩٥$  ١٨٥٠$ حاوية ٤٠ قدم  

مقارنة التكلفة
رسائيلية  الطريق الإ

هامبورج – أسدود

ائب         النقل THC  الرسوم المحلية    وكيل ال�ن التكلفة  
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شنغهاي - أسدود

ن - أسدود مرس�ي

الطريق الأردنية

هامبورج – العقبة

ن - العقبة مرس�ي

ائب         النقل THC  الرسوم المحلية    وكيل ال�ن التكلفة  

ائب         النقل THC  الرسوم المحلية    وكيل ال�ن التكلفة  

النقل )العقبة – الج�( التكلفة              ALV   بدون منصات   

ن ي– ج� الملك حس�ي التكلفة              ALV  بدون منصات              تكلفة النقل ال�ب

$٥٥٠            ٢٨ يوم    ٢٠٠$   ٩٠$        ١٦٠٠     $٢٠٠$ حاوية ٢٠ قدم  

$٨٠٠           ٢٨ يوم    ٢٥٠$   ٩٠$   ٢٩٠٠     $٣٠٠$ حاوية ٤٠ قدم  

٥ أيام    ٥٥٠$   ٢٠٠$   ٩٠$   ٢٠٠$  ٤٣٥$ حاوية ٢٠ قدم  

٥ أيام    ٨٠٠$   ٢٥٠$   ٩٠$   ٣٠٠$  ٨٧٧$ حاوية ٤٠ قدم  

٦٠٠$     ٧٥$   ٦٠$   ٩٠٠$ حاوية ٢٠ قدم  

٨٠٠$     ١٥٠$   ٦٠$   ١٤٠٠$ حاوية ٤٠ قدم  

شنغهاي – العقبة

شنغهاي - العقبة           ٣٠ يوم           أسبوعياً   ٤٥٠ USD   ٢٥٠ USD        العقبة  

 ٣٤٠٠$    ٧٥$   ٦٠$   ٢٩٥٠$ حاوية ٢٠ قدم  

 ٣٧٥٠$    ١٥٠$   ٦٠$   ٣٥٠٠$ حاوية ٤٠ قدم  

نغالق المع�ب الحدودي. ن سابق الإ ن تعتمد عل تقديرأوتخم�ي ي من تركيا إىل ج� الملك حس�ي يرجى مالحظة أن تكلفة النقل ال�ب

. ن ونفقات المع�ب الحدودي الدوىلي - يشمل السعر التأم�ي

عقبات محددة
اد.•  ي فرض القيود وإعاقة عملية االست�ي

رسائيلية �ن كة نارسش االإ  يؤثر احتكار رسش

رسائيليــة مجموعــة متنوعــة من العقبــات مثــل المواصفــات التفصيلية، •  اد مرتبطــاً بــوزارة التجــارة االإ  يفــرض كــون إصــدار رخصــة االســت�ي

ــات... إلخ. العين

ن أمر مستحيل.•   يعت�ب الطريق الحاىلي من تركيا إىل فلسط�ي
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ائبالدولة مالحظاتالجمارك والرصن متطلبات معينة للسلطة الوطنية الفلسطينية/ إرسائيل

لواليــات  ا

ة  لمتحــد ا

االأمريكيــة

إذا  ائــب  �ن  ٪٨

ــتيفاء  ــم اس ــم يت ل

وط لــ�ش ا

ائــب إذا تــم  ٠٪ �ن

وط اســتيفاء الــ�ش

اتفاقية تجارية

ن بنســبة ١٥٪- ٣٥٪  تحتــوي عــل بروتــ�ي

ــ�ش  ــبة ٤٪ أو أك ــون بنس وده

ــض  ي بع
ــل TEKEN �ن ــول ع ــون الحص يك

االأحيــان مكلفــاً ويســتغرق عمليــة طويلــة

اد رخصة است�ي

ال بد من توفر ترخيص TEKEN االأساسي

تصاريح من وزارة الزراعة )دائرة جودة االأغذية(

حالــة  ي 
�ن البيطــري  الطــب  مــن معهــد  ت�يــح 

ي
احتــواء المنتــج عــل مــواد مــن أصــل حيــوا�ن

شهادة المنشأ

ن الص�ي

هولندا

لــم  إذا  ائــب  �ن  ٪٨

وط يتــم اســتيفاء الــ�ش

تــم  إذا  ائــب  �ن  ٪٠

وط الــ�ش اســتيفاء 

لــم  إذا  ائــب  �ن  ٪٨

وط يتــم اســتيفاء الــ�ش

تــم  إذا  ائــب  �ن  ٪٠

وط الــ�ش اســتيفاء 

ــبة ١٥٪- ٣٥٪  ن بنس ــ�ي ــل بروت ــوي ع تحت

ــ�ش  ــبة ٤٪ أو أك ــون بنس وده

ي بعــض 
يكــون الحصــول عــل TEKEN �ن

االأحيــان مكلفــاً ويســتغرق عمليــة طويلة

FTA

ــبة ١٥٪- ٣٥٪  ن بنس ــ�ي ــل بروت ــوي ع تحت

ــ�ش  ــبة ٤٪ أو أك ــون بنس وده

ي بعــض 
يكــون الحصــول عــل TEKEN �ن

االأحيــان مكلفــاً ويســتغرق عمليــة طويلة

اد رخصة است�ي

ال بد من توفر ترخيص TEKEN االأساسي

تصاريح من وزارة الزراعة )دائرة جودة االأغذية(

حالــة  ي 
�ن البيطــري  الطــب  مــن معهــد  ت�يــح 

ي
احتــواء المنتــج عــل مــواد مــن أصــل حيــوا�ن

شهادة المنشأ

اد رخصة است�ي

ال بد من توفر ترخيص TEKEN االأساسي

تصاريح من وزارة الزراعة )دائرة جودة االأغذية(

حالــة  ي 
�ن البيطــري  الطــب  مــن معهــد  ت�يــح 

ي
احتــواء المنتــج عــل مــواد مــن أصــل حيــوا�ن

شهادة المنشأ

االعالف
ات من االأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات )ما عدا غذاء الكالب أو القطط الغذاء المهيأ للبيع بالتجزئة(. 230990: مح�ن

ن وتحتــاج هــذه الرخصــة إىل موافقــة مســبقة مــن وزارة •  ي فلســط�ي
ي �ن

اد مــن خــالل وزارة االقتصــاد الوطــ�ن  يتــم إصــدار رخصــة االســت�ي

ي إرسائيــل.
الزراعــة وربمــا مــن وزارة الصحــة �ن

، أو هولندا.•  ن  يتم إصدار شهادة صحية من سلطات الواليات المتحدة االأمريكية، أو الص�ي

 يمكــن اختبــار العينــة إمــا قبــل موعــد وصــول الشــحنة، والــذي يمكــن أن يوفــر الوقــت والمــال، أو عنــد وصــول الشــحنة للمينــاء وهــذا • 

مــا يؤخــر مــن صدورهــا ويتكبــد بتكاليــف ضخمــة إضافية.

 •:  ال بد من إرفاق الوثائق التالية مع الشحنة من أجل تجنب دفع الجمارك والتأخ�ي

 الفاتورة التجارية• 

 شهادة المنشأ• 

 بوليصة الشحن• 

 قائمة التعبئة• 

ن الواليات •  مــة بــ�ي ، واالتفاقيــات الم�ب ن ي والصــ�ي ن االتحــاد االأورو�ب ن إرسائيــل والواليــات المتحــدة االأمريكيــة، وبــ�ي  وفقــاً التفاقيــات التجــارة بــ�ي

يبــة  اء بينمــا تكــون �ن يبــة رسش ن فــإن هــذا المنتــج بالــذات ال يدفــع أيــة جمــارك أو �ن ي وفلســط�ي المتحــدة االأمريكيــة واالتحــاد االأورو�ب

ــذ  ــطينية وال تنف ــة الفلس ــات التجاري ــان باالتفاقي ــض االأحي ي بع
ــل �ن ــة ال تقب رسائيلي ــارك االإ ــبة ١٧٪ إال أن الجم ــه بنس ــة ل ــة المضاف القيم

ي ال يتوجــب عليهــا أيــة جمــارك.
ي »بروتوكــول باريــس« فينتهــي االأمــر بدفــع جمــارك عــل هــذه المنتجــات الــ�ت

االأحــكام المتفــق عليهــا �ن
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$٢٠٠             $٥٥٠       ١٤ يوم )أسبوعياً(    ٩٠$   ١١٠٠     $١٩٠$ حاوية ٢٠ قدم  

$٨٠٠       ١٤ يوم )أسبوعياً(   ٢٥٠$     ١٨٥٠     $٢٩٥                $٩٠$ حاوية ٤٠ قدم  

مقارنة التكلفة
ن الناقل)FOB( )يضطر المستورد لدفع تكاليف الشحن البحري الذي تكون تكلفته عالية أحياناً نظراً لتكاليف الوقود(.  الحرية عل م�ت

رسائيلية  الطريق الإ

نقل حاوية ٢٠ قدم –  نيويورك- أسدود/ حيفا

ائب         النقل THC  الرسوم المحلية    وكيل ال�ن التكلفة  

شنغهاي - أسدود

روتردام - أسدود

الطريق الأردنية

ائب         النقل THC  الرسوم المحلية    وكيل ال�ن التكلفة  

$٥٥٠            ٢٨ يوم    ٢٠٠$   ٩٠$        ١٦٠٠     $٢٠٠$ حاوية ٢٠ قدم  

$٨٠٠           ٢٨ يوم    ٢٥٠$   ٩٠$   ٢٩٠٠     $٣٠٠$ حاوية ٤٠ قدم  

مالحظات:
 شحن مبارسش إىل أسدود/ حيفا.. ١

ي الميناء.. ٢
 ال حاجة لتفريغ الحاوية �ن

ي حالــة فحــص الحاويــات يتوجــب عــل . ٣
ي أحيــان أخــرى. )و�ن

ي المينــاء وقــد اليتــم فحصهــا �ن
 قــد يتــم فحــص المنتجــات أمنيــاً أحيانــاً �ن

المســتوردون طلــب ســند االســتالم مــن وكالء الجمارك(.

ي هذه الحالة بسبب االتفاقيات التجارية.. ٤
 تنطبق شهادة المنشأ �ن

ن ويمكن أن تتم إدارتهما عل نحو أفضل.. ٥  تعت�ب التكلفة والوقت معقول�ي

وكيل الجمارك نيويورك- أسدود/ حيفا            النقل إىل رام هللا        عدد االأيام )المغادرة- الوصول(  

$١٤١٠٠    $٤٠٠-     $٣٠٠     $٤٠٠  

قرية العقبة 

اللوجستية 
النقل لج� التخزين 

ن  الملك حس�ي

 - يــورك نيو

لعقبــة ا
النقل لرام 

هللا 

عدد االأيام 

)المغادرة- الوصول(
وكيل الجمارك

$٢٠٠   ٥٥   $٣٠٠   $٧٠٠   $٢٣٠٠$     ٣٠٠$     ٦٠
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$٢٠٠             $٥٥٠       ١٤ يوم )أسبوعياً(    ٩٠$   ١١٠٠     $١٩٠$ حاوية ٢٠ قدم  

$٨٠٠       ١٤ يوم )أسبوعياً(   ٢٥٠$     ١٨٥٠     $٢٩٥                $٩٠$ حاوية ٤٠ قدم  

ائب         النقل THC  الرسوم المحلية    وكيل ال�ن التكلفة  

مالحظات:
ــم إعــادة . ١ ــوم حــ�ت وصولهــا ومــن الممكــن أن يت ــة مــا يصــل إىل ٥٥ ي ــورك إىل العقب ــات ٢٠ قــدم مــن نيوي  قــد يســتغرق شــحن حاوي

شــحنها. 

ي . ٢
ي قريــة العقبــة اللوجســتية )ضمــان أن يكــون االرتفــاع حــواىلي ١٦٠ ســنتم�ت بســبب قيــود المســح �ن

 يتــم التفريــغ/ التحميــل للشــاحنات �ن

الجــ�(.

ي قريــة العقبــة اللوجســتية ومــن ثــم تنصيبهــا عــل المنصــات ولفهــا بشــكل صحيــح وذلــك بســبب . ٣
 يجــب أن يتــم تفريــغ الحاويــات �ن

ي ســيتم حملهــا خاللهــا.
المســافات الطويلــة الــ�ت

اف الجمارك.. ٤  سيتم نقل المنتج إىل الج� تحت إرسش

٥ .. ن ن االأردن وفلسط�ي  ال يوجد اتفاقية نقل ب�ي

٦ .. ن ن االأردن وفلسط�ي  ال يوجد اتفاقية شهادة عدم التالعب ب�ي

 قد ترفض إرسائيل دخول المنتج لعدد من االأسباب. )لذلك، يجب توف�ي تنسيق مسبق مع إرسائيل(. . ٧

٨ .. ن  الحاجة إىل وكيل للجمارك عل كال الجانب�ي

ن الناقل FOB من شنغهاي إىل  CFRالعقبة: الحرية عل م�ت

عقبات محددة
١ .. ن ودهون بنسبة ٤٪ أو أك�ش ن بنسبة ١٥٪ - ٣٥٪ بروت�ي ط أن يحتوي المنتج عل بروت�ي خيص ب�ش  يتم إصدار ال�ت

ي بعض االأحيان مكلفاً ويستغرق وقتاً طويالً.. ٢
اد المنتج مما يكون �ن ي كل مرة يتم فيها است�ي

 يُطلب ترخيص TEKEN �ن

رسائيلية.. ٣  تقوم إرسائيل بفرض قيود عديدة من أجل فرض المنتجات المصنعة االإ

ن للنقل.. ٤ ن من وكالء الجمارك ووسيلت�ي  تتطلب العملية اثن�ي

قرية العقبة 
اللوجستية

التخزين
النقل لج� الملك 

ن حس�ي
عدد االأيام 

)المغادرة- الوصول(
وكيل الجماركالنقل لرام هللا

$٢٠٠  ٣٣   $٣٠٠   $٣٠٠$        ٦٠$      ٧٠٠ ٢٥٠$ )٢٠ قدم(  

  $٢٥٠   ٣٣   $٤٠٠   $٣٠٠$        ٦٠$      ٨٥٠ ٤٥٠$ )٤٠ قدم(  

روتردام - العقبة
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فرنسا
إذا  ائــب  �ن  ٪١٢

ــتيفاء  ــم اس ــم يت ل

وط الــ�ش

ائــب إذا تــم  ٠٪ �ن

وط اســتيفاء الــ�ش

اتفاقية تجارية

قــد يكــون هنالــك حاجــة للحصــول عــل 

 TEKEN

اد رخصة است�ي

تصاريح من وزارة الزراعة )دائرة جودة االأغذية(

ي التعبئة والتغليف
أك�ش من ٥.٥ كيلو جرام �ن

شهادة المنشأ

تركيا
ائب معفى من ال�ن

FTA

قــد يكــون هنالــك حاجــة للحصــول 

TEKEN عــل 

اد رخصة است�ي

ال بد من توفر ترخيص TEKEN االأساسي

شهادة المنشأ

دقيق القمح أو الدقيق المخلوط
110100: دقيق القمح أو الدقيق المخلوط

ن وتحتــاج هــذه الرخصــة إىل موافقــة مســبقة مــن وزارة . ١ ي فلســط�ي
ي �ن

اد مــن خــالل وزارة االقتصــاد الوطــ�ن  يتــم إصــدار رخصــة االســت�ي

ي إرسائيــل.
الزراعــة وربمــا مــن وزارة الصحــة �ن

 يجب إرفاق المواصفات التفصيلية للمنتج وبلد المنشأ.. ٢

٣ .:  ال بد من إرفاق الوثائق التالية مع الشحنة من أجل تجنب دفع الجمارك والتأخ�ي

 الفاتورة التجارية• 

 شهادة المنشأ• 

 بوليصة الشحن• 

 قائمة التعبئة• 

 تعبئة وتغليف الدقيق:. ٤

ائب.•   يكون كل ما هو أك�ش من ٥.٥ كيلوغرام معفى من ال�ن

ائب.•  ك فإنه معفى من ال�ن  إذا كان الدقيق ضمن إطار سوق »الكوتا« المش�ت

وط السابقة فإن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة ١٢٪.•   إذا لم ينطبق أحد ال�ش

وحدة القياس يبة      الكوتا )الحصة النسبية(   الرصن التفاقية     

اء يبة ال�ش �ن

  ٪١٢ يبة العامة   كيلو غراممعدل ال�ن

ائب** **معفى من ال�ن

ائب** **معفى من ال�ن

ائب** **معفى من ال�ن

ائب** **معفى من ال�ن

الواليات المتحدة االأمريكية

بالتوافق مع الكوتاكندا 

ي  يبة االتحاد االأورو�ب معدل �ن
ورابطة التجارة الحرة االأوروبية
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وحدة القياس يبة      الكوتا )الحصة النسبية(   الرصن التفاقية     

اء يبة ال�ش �ن

يبة العامة   كيلو غراممعدل ال�ن

ائب** **معفى من ال�ن

ائب** **معفى من ال�ن

ائب** **معفى من ال�ن

ائب** **معفى من ال�ن

الواليات المتحدة االأمريكية

ي  يبة االتحاد االأورو�ب معدل �ن
ورابطة التجارة الحرة االأوروبية

5.     متطلبات سلطة الرضائب الرتكية اإلرسائيلية

دقيق قمح أو دقيق مخلوط     10 الجزء   

يف رزم يتجاوز وزنها 5.5 كيلو غرام     0200 الجزء   

$٥٥٠              ١٤ يوم )أسبوعياً(   ٢٠٠$    ٩٠$         ٧٧٠  $١٩٠$ حاوية ٢٠ قدم  

$٨٠٠         ١٤ يوم )أسبوعياً(   ٢٥٠$   ٩٠$   ٢٩٥$  ١٢٠٠$ حاوية ٤٠ قدم  

$٥٥٠              ١٤ يوم )أسبوعياً(   ٢٠٠$    ٩٠$         ٤٣٥  $٢٠٠$ حاوية ٢٠ قدم  

$٨٠٠         ١٤ يوم )أسبوعياً(   ٢٥٠$   ٩٠$   ٣٠٠$  ٨٧٧$ حاوية ٤٠ قدم  

مقارنة التكلفة 
رسائيلية  الطريق الإ

فرنسا - أسدود

ائب         النقل THC  الرسوم المحلية    وكيل ال�ن التكلفة  

ائب         النقل THC  الرسوم المحلية    وكيل ال�ن التكلفة  

ن - أشدود مرس�ي

الطريق الأردنية

قرية العقبة 

اللوجستية 
النقل لج� التخزين 

ن  الملك حس�ي

فرنسا- 

العقبة
النقل لرام هللا

عدد االأيام 

)المغادرة- الوصول(
وكيل الجمارك

$٢٠٠   ٢٤   $٣٠٠   $٧٠٠   $٦٠   $٣٠٠ ١١٠٠$ )٢٠ قدم( 

 $٢٥٠   ٢٤   $٤٠٠   $٨٥٠   $٦٠   $٣٠٠ ١٦٠٠$ )٤٠ قدم( 



102

ن - العقبة مرس�ي

ن ي– ج� الملك حس�ي تكلفة النقل ال�ب بدون منصات     ALV التكلفة     

٣٤٠٠$      ٦٠        $٧٥$ حاوية ٢٠ قدم  $٢٩٥٠  

٣٧٥٠$      ٦٠        $١٥٠$   ٣٥٠٠$ حاوية ٤٠ قدم 

غالق المع�ب الحدودي. ن سابق الإ ن تعتمد عل تقدير/تخم�ي ي من تركيا إىل ج� الملك حس�ي يرجى مالحظة أن تكلفة النقل ال�ب

. ن ونفقات المع�ب الحدودي الدوىلي  -يشمل السعر التأم�ي

عقبات محددة
ي بعض االأحيان تكون العملية طويلة جداً.

رسائيلية فقط و�ن اد وفقاً للمعاي�ي االإ  يتم الحصول عل رخصة االست�ي

يبة أم ال.  تحدد قيود التعبئة والتغليف فيما إذا كانت المنتجات خاضعة لل�ن

رسائيلية وهذا ما قد يكلف المال ويستغرق وقتاً طويالً.  يتم تنفيذ الفحوصات والموافقة أيضاً وفقاً للمعاي�ي االإ

تكاليف االستيراد اإلضافية
ك هــذا االأمــر . ١ ة أيــام. ودومــاً مــا يــ�ت  يكــون تخزيــن بمجــرد وصــول الحاويــات إىل أســدود. ويســتغرق متوســط وقــت التخليــص عــ�ش

( ووكيــل الجمــارك. ن رسائيــلي )وكيــل الفلســطين�ي ــر وكيــل الشــحن االإ لتقدي

رسائيلية فقط.. ٢ ي يتم الكشف عنها للمعاي�ي االإ
 ترخيص TEKEN - تختلف تكلفته وتعتمد عل مجموعة من القواعد ال�ت

 النقل - نقل الحاويات من الميناء إىل المستودعات.. ٣

 تكلفة التحميل/ التفريغ عل مع�ب بيتونيا الوحيد.. ٤

اد.. ٥  تكلفة قرية العقبة اللوجستية لالست�ي

النشاط دينار       

ACT     ٦٠   

ي المستودع
تفريغ البضائع �ن    ٥٥   

تحميل البضائع للشاحنات    ٤٥   

التخزين     ١٠   

التعبئة وتحديد المنصات ل ١٦٠ سنتم�ت   ١٣٥   
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القسم الرابع

الخالصة والتوصية العامة
معيقات التصدير العام

، والــذي يمكــن أن يتــم توســيع نطاقــه ليشــمل •  ن  اعتــادت الســلطة الفلســطينية عــل أن تتمتــع ببعــض الوجــود عــل جــ� الملــك حســ�ي

االإجــراءات الجمركيــة والخدمــات اللوجســتية االأخــرى حيــث يواجــه المصــّدرون والمســتوردون الفلســطينيون اليــوم قائمــة طويلــة مــن 

يــرادات. ي تكلفهــم المــال والوقــت وفقــدان االإ
العقبــات الــ�ت

ام الحالــة السياســية لهــذه المعابــر، إال أنهــا ال •  ي أي مــن المعابــر الحدوديــة التجاريــة. ومــع احــ�ت
ي �ن

 ليــس هنالــك أي وجــود فلســطي�ن

ي اختنــاق تجارتنــا.
تــزال ســبباً �ن

ي مجــال صناعــة • 
، وال ســيما �ن ن ن الفلســطين�ي  لوحــظ خــالل إجــراء المســح لهــذا التقريــر وبشــكل كبــ�ي إىل أن بعــض المصّدريــن الرئيســي�ي

اد المــواد الخــام الرئيســية،  ات انتظــار طويلــة مــن أجــل إصــدار شــهادات تســجيل االأدويــة، واســت�ي االأدويــة، ال يزالــون يواجهــون فــ�ت

ضافــة إىل وعــدم  وسياســات صارمــة إزاء المنتجــات المغلقــة، وإســاءة التعامــل مــع المنتجــات الحساســة عنــد المعابــر الحدوديــة باالإ

ي أي مــن هــذه المعابــر.
وجــود بنيــة تحتيــة للمنتجــات الحساســة �ن

اد/ •  رسائيليــة، والــوزارات الفلســطينية، وإجــراءات االســت�ي ، والمطــارات، والــوزارات االإ أ ي أي مــن المــوا�ن
 ال يمكــن الوصــول إىل المعلومــات �ن

، والــذي أدى بــدوره  ن رسائيليــ�ي عتمــاد عــل وكالء الشــحن ووكالء الجمــارك االإ التصديــر، والوثائــق المطلوبــة... إلــخ. وقــد زاد هــذا مــن االإ

إىل زيــادة تكلفــة الخدمــات والوقــت وعــزز مــن نقــص المعرفــة وضمــان االعتمــاد الــكلي عــل مصــدر غــ�ي موثــوق بــه والــذي بــدوره عمــل 

. ن عــل اســاءة اســتخدام ســذاجة المســتوردين أو المصدريــن الفلســطيني�ي

صــدار شــهادات •  مكانيــات الإ ن مؤسســة معتمــدة دوليــاً لمراقبــة جــودة المنتجــات المصــدرة بحيــث يكــون لديهــا االإ  ال يوجــد لــدى فلســط�ي

ي الــذي ال يتمتــع ببنبــة تحتيــة 
ف بهــا دوليــاً تعمــل عــل المصادقــة عــل عمــل صناعاتنــا المختلفــة كمعهــد المعايــ�ي الفلســطي�ن معــ�ت

عميقــة لجميــع الصناعــات.

ــك •  ي ذل
ــث يعــود الســبب �ن ــر كالمناطــق الحــرة حي ــراض التصدي ــة اســتثمارية وبخاصــة الأغ ــق بيئ ي خل

 فشــلت الســلطة الفلســطينية �ن

رسائيليــة  ن مناطــق A وB وC، والغــارات االإ وبشــكل أســاسي إىل »بروتوكــول باريــس«، والمســتويات المختلفــة مــن الوصــول والســيطرة بــ�ي

المســتمرة، ونقــاط التفتيــش، والمعابــر التجاريــة.

اتيجيات السياســية واالقتصاديــة حيــث •  ن االســ�ت ن العــام والخــاص تقريبــاً عــل زيــادة الفجــوة بــ�ي ن القطاعــ�ي  عمــل انعــدام الحــوار بــ�ي

اتيجية تجاريــة عــل المــدى الطويــل.  لــم تعمــل أي مــن حكومــات الســلطة الوطنيــة عــل إيجــاد اســ�ت

؛  بســبب إغــالق جــ� االأمــ�ي محمــد •  ي ن واالأردن وبقيــة العالــم العــر�ب ن فلســط�ي ي المعــ�ب التجــاري الوحيــد الرئيــ�ي بــ�ي  أصبــح جــ� اللنــ�ب

، وارتفــاع تكلفتــه، ونقــص القــدرة عــل التخزيــن، واالفتقــار  ي ي عــام ٢٠٠٣. وعــل الرغــم مــن عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة لمعــ�ب اللنــ�ب
�ن

ن عملــوا عــل الحفــاظ عــل تدفــق  يــد، واســتخدام نظــام التعاقــب، واالنتظــار لوقــت طويــل ... إلــخ، فــإن الفلســطيني�ي إىل مرافــق الت�ب

ن مــن أجــل ضمــان أن تبقــى االأســواق العربيــة خيــاراً الستكشــاف غالبيــة المنتجــات الفلســطينية. الســلع عــ�ب جــ� الملــك حســ�ي

ن جــ�اً حدوديــاً ذو ســيطرة إرسائيليــة عــل الرغــم مــن اعتبــاره كطريــق بديــل للطــرق القائمــة الحاليــة مــن •   ال يــزال جــ� الملــك حســ�ي

ي يواجههــا 
ي تســيطر عليهــا إرسائيــل. ولذلــك، فــإن االإجــراءات الصارمــة والمعاملــة الــ�ت

هــا مــن الحــدود الــ�ت خــالل أســدود وحيفــا وغ�ي

ن كذلــك. الفلســطينيون عنــد الحــدود االأخــرى ال تــزال عائقــاً عــل جــ� الملــك حســ�ي

( غــ�ي قــادر عــل التعامــل مــع تدفــق •  ي
رسائيــلي واالأرد�ن ن االإ ن )الجانبــ�ي  يعتــ�ب اســتمرار الوضع/التنســيق الحــاىلي عــل جــ� الملــك حســ�ي

ي لوحظــت عــل مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، 
ي حجــم التدفــق والــ�ت

ن عــل الرغــم مــن الزيــادة الطفيفــة �ن ي كال االتجاهــ�ي
الســلع �ن
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ــادة، وإذا كان هــذا  ي زي
ن خاصــة إذا كان االعتمــاد عــل هــذا الطريــق �ن ي كال الجانبــ�ي

وري إحــداث تجديــدات �ن ــه لمــن الــ�ن لذلــك، فإن

الطريــق ســيصبح طريقــاً رئيســياً لتدفــق الســلع والبضائــع الفلســطينية.

ي تمــر عــ�ب معــ�ب ترقوميــا وشــاعار عفريــم بعــد قدرتهــا عــل أن تكــون معبــأة بشــكل كامــل تمامــاً وذلــك مــن أجــل • 
 تتقيــد الحاويــات الــ�ت

ي بتكلفــة عاليــة جــداً. 
ــاً يقومــون بإجــراء الشــحن الجــوي المجــا�ن ي أن المصّدريــن أحيان

الســماح بتنفيــذ االإجــراءات االأمنيــة. وهــذا يعــ�ن

وبعبــارة أخــرى، ال يمكــن االنتفــاع الــكلي مــن الفضــاء للحــد مــن التكاليــف.

ن إىل ثالثــة أيــام مــن أجــل •  أ المصدريــن إرســال منتجاتهــم قبــل موعــد الشــحن بيومــ�ي  تجــ�ب لوائــح خطــوط الشــحن الرئيســية والمــوا�ن

، ونقــل الحاويــات بالشــاحنات عــل الســفينة. وهــذا يعتــ�ب تكلفــة إضافيــة ينبغــي  ي
ي حاويــات، وإجــراء الفحــص االأمــ�ن

تحميــل المنتجــات �ن

ــر يعمــل عــل مــدار ٢٤  ــار أن الطريــق مــن المســتودع وعــ�ب أي مــن المعاب ن االعتب أن يتــم تزويدهــا بشــكل اختيــاري مــع االأخــذ بعــ�ي

ســاعة.

ن واالأردن كأن تقــوم وزارة الزراعــة االأردنيــة بفــرض شــهادة صحيــة مضافــة •  ن إرسائيــل وفلســط�ي  عــدم وجــود تأويــل وتفســ�ي تجــاري بــ�ي

. ن ولكــن ال حاجــة لهــا عــل بعــض البضائــع المنقولــة عــل جــ� الملــك حســ�ي

ي يمكــن أن تحــل المشــكلة عــل الفــور • 
ن وعــدم وجــود خطــوط الطــوارئ الــ�ت ي كال الجانبــ�ي

ن مختلــف الــوزارات �ن  عــدم وجــود تنســيق بــ�ي

ي إيجــاد حــل لهــا.
أو أن تســاعد �ن

(. عــل ســبيل المثــال، تعــود •  ن ي )الفلســطيني�ي
ن بهــدف خدمــة المســتخدم النهــا�أ ي الجــ� عــل الجانبــ�ي

 عــدم تنســيق ســاعات العمــل �ن

ي 
ي تأخــ�ي وتقليــص ســاعات العمــل الــ�ت

إرسائيــل إىل التوقيــت الشــتوي عــل االأقــل قبــل شــهر مــن االأردن وبقيــة العالــم. وهــذا يتســبب �ن

تؤثــر عــل تدفــق الســلع وزيــادة التكلفــة.

ي تجري خالل السنة التقويمية.• 
ي فتح وإغالق الج� وخصوصاً خالل االأعياد اليهودية ال�ت

 تلعب إرسائيل دوراً رئيسياً �ن

ن عــل الجــ� حيــث يتــم التحكــم تمامــاً بهــذه العمليــات مــن خــالل القطــاع الخــاص •  ن معتمديــن ومؤهلــ�ي  عــدم وجــود وكالء فلســطيني�ي

. رسائيلي االإ

عدادات الحالية عل جميع المعابر الحدودية بسبب:•   ال تزال تحوية المنتجات داخل الضفة الغربية تشكل عقبة مع االإ

 •. ي
ترك المساحات الفارغة داخل الحاوية للفحص االأم�ن

ن من المعابر بدالً من أربعة.•   تقييد مسار الخروج إىل اثن�ي

ن بشــكل صحيــح بحيــث يكــون لديهــم القــدرة عــل •  ن مدربــ�ي ى أشــخاص لوجســتي�ي كات الفلســطينية الكــ�ب  ليــس لــدى الــ�ش

ــع إجــراءات التخليــص. ضافــة إىل معرفــة واســعة بشــأن جمي الوصــول إىل المعلومــات باالإ

 التوصيات العامة للتصدير:
 يجب عل المصدرين فهم ودراسة وبحث الطريق االأك�ش جدوى لمنتجاتهم خاصة.. ١

ن أو . ٢ ي عــل منتــج معــ�ي
ة والوعــي العمــلي لكافــة الخطــوات الــ�ت  ال يــزال المصــدرون/ المســتوردون يعانــون مــن نقــص المعرفــة والخــ�ب

ي التفصيــلي ممــا يؤثــر بشــكل كبــ�ي عــل التكلفــة والوقــت ضمــن 
شــحنة معينــة المــرور خاللهــا حيــث أنهــم يفتقــرون إىل التنفيــذ االإجــرا�أ

سلســلة التوريــد.

ن كعمليــة معــ�ب حــدودي واحــدة فقــط وذلــك الأن كال مــن إرسائيــل واالأردن لــم يقومــا . ٣  يعتــ�ب شــحن التصديــر عــ�ب جــ� الملــك حســ�ي

. ي
بتطبيــق قواعــد تصديــر صارمــة عــل المنتجــات الفلســطينية. ربمــا هــذا ســوف يتغــ�ي بمجــرد تثبيــت الماســح الضــو�أ

ار عــل الجــ� لمــا . ٤ ــل الوقــت والتكلفــة واالأ�ن ــات وتقلي ن عــل القضــاء عــل بعــض العقب ــة جــ� الملــك حســ�ي  ســوف تعمــل تحوي

ي تحتــوي عــل ١٥ منصــة حــواىلي خمســة دقائــق 
يقــارب نســبته ٢٠٪ -٣٠٪ حيــث يبلــغ متوســط   الوقــت الــالزم لمســح وفحــص الحاويــة الــ�ت



105

ضافــة إىل مســح تلــك الحاويــة يتــم خــالل تحميلهــا  تقريبــاً بالمقارنــة مــع ٣-٥ دقائــق للزمــن الحــاىلي للتحميــل/ التفريــغ لــكل منصــة. باالإ

عــل المقطــورة، وبالتــاىلي لــن تحتــاج إىل التحميــل أو التفريــغ مــرة أخــرى.

ار )منتجــات حــرة(، والتعــرض لدرجــة الحــرارة . ٥ ن عــل تقليــل الوقــت )تحميــل/ تفريــغ(، واالأ�ن  ســوف تعمــل تحويــة جــ� الملــك حســ�ي

ن ومينــاء العقبــة لحــواىلي ٢٠٠  ي جــ� الملــك حســ�ي
ي المينــاء ... إلــخ. وهــذا قــد يقلــل أيضــاً مــن التكاليــف والنفقــات �ن

دارة �ن يــد(، واالإ )ت�ب

- ٤٠٠ دينــار تبعــاً لحجــم الحاويــات ونــوع المنتجــات.

ن . ٦ ــطيني�ي ــتوردين الفلس ــن/ المس ــجيع المصدري ــل تش ــاً ع ــق االأردن أيض ــن طري ــطينية ع ــاحنات الفلس ــرور الش ــماح بم ــل الس ــد يعم  ق

رسائيليــة لتقديــم خدمــات  بزيــادة حجــم التجــارة مــن خــالل أي هــذه الطــرق. لذلــك، ســوف تشــجع مثــل هــذه الخطــوة الطــرق االإ

ــرة المنافســة. ي دائ
ــة مــن أجــل البقــاء �ن أرسع وأكــ�ش فعالي

ــة . ٧ ــل تعمــل عــل تكريــس التكلفــة العالي ــة مــع إرسائي ــق االأردن بالمقارن ي تنتقــل عــن طري
ــ�ت  مــن الواضــح أن صغــر حجــم التجــارة ال

ن وأســدود عــ�ب أحــد المعابــر  ن جــ� الملــك حســ�ي ي تكاليــف النقــل بــ�ي
والخدمــات االأقــل فعاليــة. وعــل الرغــم مــن التشــابه الطفيــف �ن

الحدوديــة التجاريــة، فــإن العامــل الرئيــ�ي الــذي يجعــل تكلفــة سلســلة التوريــد متقلبــة ومتذبذبــة هــو الشــحن البحــري.

 ينبغــي عــل الــوزارات الفلســطينية التفــاوض عــل إزالــة أو تقليــل تكلفــة النقــل ورســوم نقــل الحاويــات. وهــذا قــد يقلــل مــن التكلفــة . ٨

االإجماليــة بمبلــغ ال يقــل عــن ١٠٠ دوالر للحاويــة الواحــدة.

كة بالقــرب مــن الج�عــل تشــجيع خطــوط الشــحن لبنــاء منطقــة تحويــة . ٩  ســيعمل إيجــاد منطقــة تجــارة مقيــدة أردنيــة فلســطينية مشــ�ت

اد، وتخفيــض التكلفــة، والوقــت، وخلــق بيئــة  ، ومركــز خدمــة ... إلــخ، عــل زيــادة حجــم التصديــر/ االســت�ي ي
تجاريــة، مركــز لوجســ�ت

فعالــة وتنافســية.

ن )الشــهادات، والفحــوص، والتوافــق... . ١٠ ن تقاســم كافــة المتطلبــات االإجرائيــة مــع المصدريــن الفلســطيني�ي  عــل المســتوردين الدوليــ�ي

ي نهايــة المطــاف.
ويــج، والتســويق، وتقديــم المنتــج إىل الســوق �ن هــا بلدانهــم متطلبــات مســبقة لل�ت ي تعت�ب

الــخ( الــ�ت

ي . ١١
هــا مــن المؤسســات بإدخالهــا �ن ي قامــت الجهــات المانحــة وغ�ي

 مــن المؤســف أنــه عــل الرغــم مــن جميــع االســتثمارات التجاريــة الــ�ت

ي ســفاراتنا، 
ي �ن

اتيجيات وطنيــة مناســبة للتصديــر، والتمثيــل التجــاري الــكا�ن المؤسســات العامــة والخاصــة، فإنهــا ال تــزال تفتقــر إىل اســ�ت

ي جميــع أنحــاء العالــم، والخدمــات المعلوماتيــة المناســبة داخــل وزاراتنــا أو حــ�ت إىل عمليــة تشــجع 
وقنصلياتنــا، أو مكاتبنــا التمثيليــة �ن

المصّدريــن مــن خاللهــا عــل استكشــاف أســواق مجهولــة.

ــك . ١٢ ــ� المل ــة أو ج ــة التجاري ــر الحدودي ــتودعات والمعاب ن المس ــ�ي ــم ب ــل منتجاته ن نق ــ�ي ــدرون بتأم ــوم المص ــن أن يق ــن المستحس  م

ــع. ولقــد  ي قــد تلحــق بالبضائ
ــ�ت ار ال ــع ال يغطــي االأ�ن ــذي بالطب ، وال ن ن الســائق�ي ــة تعتمــد عــل تأمــ�ي . وقــد لوحــظ أن الغالبي ن حســ�ي

ــة. ــا الحالي ــة لخدماته ــة مضاف ــة عــل شــكل قيم ــم هــذه الخدم ــاً تقدي نم حالي ــل بالشــاحنات تعــ�ت كات النق لوحــظ ايضــا أن رسش

ي إربــاك المســتوردين/ المصدريــن وتضييــق اســتخدام أكــ�ش مــن طريــق عــل أســاس . ١٣
ة جــداً �ن  قــد يتســبب وجــود خيــارات بديلــة كثــ�ي

ة والوعــود الكالمية...إلــخ بــدالً مــن الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة والوقــت واالإجــراءات، والمعرفــة، ... إلــخ. الخــ�ب

ي منطقــة البحــر االأبيــض المتوســط،   همــا أفضــل الخيــارات . ١٤
ان بمثابــة المحاورالرئيســية �ن  مــن الواضــح أن أســدود/ حيفــا، والذيــن يعتــ�ب

الفلســطينية الأي وجهــات إىل أوروبــا، وأمريــكا، وشــمال افريقيــا. إال أن هــذا قــد يتغــ�ي إذا تــم إزالــة أو القضــاء عــل العوائــق الرئيســية 

. ن مــن طريــق جــ� الملــك حســ�ي

ي تقــوم بهــا هيئــة . ١٥
ة الــ�ت ق االأقــ�، ولكــن الخصخصــة االأخــ�ي  لــم يعتــ�ب الفلســطينيون مينــاء إيــالت عــل أنــه طريــق بديــل لســوق الــ�ش

رسائيليــة عملــت عــل ضــخ اســتثمارات جديــدة وخطــة رئيســية لعــ�ش ســنوات والــذي مــن شــأنه أن يحســن الخدمــات ويوفــر  المينــاء االإ

ن أســدود/ حيفــا ومنفــذ  رسائيليــة تخطــط أيضــاً لبنــاء ســكة قطــار لالتصــال مــا بــ�ي ضافــة إىل أن الحكومــة االإ ي المنطقــة. باالإ
خيــاراً آخــر �ن

إيالت.
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ن إىل ٢٤ ســاعة، وهــذا قــد يســهل حركــة المنتجــات المرتبطــة . ١٦ ي جــ� الملــك حســ�ي
 مــن المستحســن أن يتــم تمديــد ســاعات العمــل �ن

بدرجــة حــرارة المســاء وأوقــات الليــل حيــث تصبــح درجــة الحــرارة أكــ�ش بــرودة وعــل مقربــة مــن درجــة حــرارة الغرفــة.

ــك الأن المنتجــات الفلســطينية ليــس . ١٧ ــف وذل ــة للتل ــة المنتجــات القابل  يقــدم مطــار عمــان منشــآت أفضــل وأســعار أرخــص عــل كاف

ي تســتطيع أن تنقــل هــذه المنتجــات عــل عكــس مطــار بــن غوريــون الــذي يقيــد المنتــج 
لديهــا أيــة قيــود عــل نــوع الرحــالت الجويــة الــ�ت

ي بالســفر عــل طائــرات الشــحن فقــط.
الفلســطي�ن

. ولذلــك، فإنــه مــن المستحســن أن يتــم إنشــاء المزيــد مــن . ١٨  ال يكفــي حجــم االنتــاج الفــردي لمنتجاتنــا حجــم طلــب المســتورد الــدوىلي

. كات الموحــدة مــن أجــل المنافســة عــل الصعيــد الــدوىلي الــ�ش

ي تفرضهــا . ١٩
ضافــة إىل القيــود الــ�ت ن باالإ ي لديهــا اتفاقيــات تجاريــة حــرة مــع فلســط�ي

 عملــت تدفقــات المنتجــات العالميــة مــن البلــدان الــ�ت

ى الفلســطينية. مــن ناحيــة أخــرى، فإننــا نســتطيع تحقيــق االســتفادة الكاملــة مــن  إرسائيــل عــل تدمــ�ي بعــض أهــم الصناعــات الكــ�ب

نتــاج وفقــاً للمعايــ�ي الدوليــة حيــث ينبغــي أن  ــا المتبقيــة أو الجديــدة عــل االإ هــذه االتفاقيــات مــن خــالل تعديــل وتشــجيع صناعاتن

. ي
يكــون هــذا االأمــر سياســة وأولويــة عــل جــدول أعمــال وزارة االقتصــاد الوطــ�ن

ــة بالتعــاون مــع الــوزارات االأخــرى بوضــع حــد لمــا يســمى بــوكالء الشــحن ووكالء . ٢٠  مــن المستحســن أن تقــوم الجمــارك أو وزارة المالي

ن والذيــن ال يوفــرون الخدمــات المناســبة والصادقــة الأي مــن عمالئهــم حيــث أنهــم يت�فــون نيابــًة  ن الغــ�ي مؤهلــ�ي الجمــارك الفلســطيني�ي

عــن وكيــل إرسائيــلي الــذي يعتــ�ب وكيــالً لوكيــل آخــر ... إلــخ وبالتــاىلي يتــم فقــدان المســؤولية ويتضاعــف خطــر ارتفــاع تكلفــة المعامــالت 

ي تزويــد عمالئهــم بالمعرفــة والتحديثــات 
تقريبــاً إن لــم يكــن قــد وصــل الأربعــة أضعــاف التكاليــف. إن هــؤالء الــوكالء قــد فشــلوا كذلــك �ن

ــل أو  ــا إرسائي ــمح به ي تس
ــ�ت ــدة ال ــح الجدي ــد واللوائ ــم القواع ــرون لفه ــة، ويفتق ي ــة الع�ب ــرون للغ ــم يفتق ــبة الأنه ــات المناس والمعلوم

ن أن  رسائيليــ�ي ن واالإ ي عــل المســتوردين/ المصدريــن الفلســطيني�ي
ن ويفتقــرون للمعاملــة المماثلــة الــ�ت ن النهائيــ�ي تفرضهــا عــل المســتخدم�ي

يتلقوهــا.

 لــدى بعــض المعابــر التجاريــة نوبــات عمــل عــل مــدار ٢٤ ســاعة. وهــذا قــد يخفــض مــن تكلفــة النقــل )وقــت انتظــار أقــل(، وزمــن . ٢١

ــخ. ار الناجمــة عــن التعــرض الأشــعة الشــمس ... إل ــن، واالأ�ن التخزي

ن إىل مطــار عمــان أو مينــاء العقبــة أيضــاً تقليــل الوقــت والتكلفــة . ٢٢ ي فلســط�ي
ي تطبيــق وســيلة نقــل واحــدة مــن المســتودعات �ن

 قــد يعــ�ن

قيــة إىل  ي مــن الســفر عــ�ب الطريــق ال�ش
ي الســماح للمنتــج الفلســطي�ن

. أو قــد يعــ�ن ي
ار حــ�ت بعــد أن يتــم تثبيــت الماســح الضــو�أ واالأ�ن

ن باســتخدامه. العقبــة تقليــص المســافة والوقــت والتكلفــة إال أن هــذا الطريــق هــو حاليــاً منطقــة محظــورة وال يســمح حــ�ت لالأردنيــ�ي

 ومــن غــ�ي المستحســن تحميــل الحاويــات داخــل الضفــة الغربيــة ومــن ثــم نقلهــا إمــا عــن طريــق معــ�ب ترقوميــا أوشــاعار عفريــم إىل . ٢٣

المينــاء فهــذا يزيــد مــن التكلفــة، والوقــت، والمســاحات الفارغــة داخــل الحاويــة.

 ال بــد مــن إجــراء فحــص كامــل لجميــع االتفاقيــات التجاريــة مــن أجــل تحديــد الفوائــد العائــدة مــن هــذه االتفاقيــات عــل الصناعــات . ٢٤

. الفلســطينية وسياســات التصديــر أو التيســ�ي

ي تعــ�ب إىل االأردن أو تصــل مــن االأردن . ٢٥
 ينبغــي عــل مجمــع أريحــا الصناعــي أن يعمــل أيضــاً كمدينــة لوجســتية لجميــع المنتجــات الــ�ت

لغــرض التصنيــع مــن أجــل التصديــر.

ن شــبه عامــة  وشــبه خاصــة، فلهــاذا ال يقــوم القطــاع الخــاص )مجلــس التنســيق( بعمــل . ٢٦ ي إرسائيــل تميــل مــا بــ�ي
أ �ن  إن ســلطات المــوا�ن

كات العالميــة. اكــة مــع الــ�ش ن الناقــل ... إلــخ مــن خــالل ال�ش ة حــول التخزيــن، وحجــز منطقــة فلســطينية عــل مــ�ت مفاوضــات مبــارسش

ن عــ�ب . ٢٧  بينــت المقارنــة الســابقة الطــرق االأكــ�ش فعاليــة مــن حيــث التكاليــف ولهــذا فإنــه يبــدو جليــاً بتقديــم طريــق جــ� الملــك حســ�ي

ة تنافســية الأغلبيــة الوجهــات عــل عكــس طريــق العقبــة الطويــل والمكلــف إذا مــا قــورن مــع طريــق أســدود/ حيفــا. ن مطــار عمــان مــ�ي

اخيــص، . ٢٨ ام االتفاقيــات التجاريــة، وخفــض التكاليــف، والوصــول إىل الوثائــق وال�ت  يرجــى مالحظــة أن مســؤولية التأكــد مــن أن يتــم احــ�ت

وســهولة الحصــول عــل المعلومــات ... إلــخ تقــع عــل عاتــق الحكومــة إذا كانــت الحكومــة تبحــث حقــاً عــن اقتصــاد مســتقل وصلــب.
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العقبات الرئيسية لالستيراد
ن يمكــن القيــام . ١ ي حــ�ي

ن وصــول البضاعــة إىل أســدود مــن أجــل أداء الفحوصــات �ن ن لالنتظــار لحــ�ي  يضطــر غالبيــة المســتوردين الفلســطيني�ي

ة طويلــة مــن مغــادرة الشــحنة مــن وجهــة مغادرتهــا. بتلــك الفحوصــات قبــل فــ�ت

رسائيلية التخاذ قرار.. ٢ كون المسألة إىل وكالء الجمارك االإ كات التخزين خاصة وي�ت  ال يتفاوض غالبية المستوردين باالأسعار مع رسش

ي الوصــول إىل جميــع المنتجــات . ٣
 يعتــ�ب ترخيــص TEKEN عمليــة طويلــة تكلــف الوقــت والمــال. فينبغــي عــل معهــد المعايــ�ي الفلســطي�ن

ن أو ثالثــة أضعــاف التكلفــة  ي دفــع ضعفــ�ي
ن والــذي يتســبب �ن ي الســابق مــن أجــل تجنــب فحــص المنتــج نفســه مرتــ�ي

ي تــم فحصهــا �ن
الــ�ت

لنفــس المنتــج.

ــاً. . ٤ ــام المخصصــة مجاني ــة لتتجــاوز عــدد االأي ــان تكاليــف غرامــات تأخــ�ي الخطــوط المالحي ي بعــض االأحي
 يتكبــد بعــض المســتوردين �ن

ة مــع خطــوط الشــحن. ك هــذا أيضــاً لتقديــر وكيــل الشــحن االإرسائيــلي بســبب عــدم وجــود تعامــالت مبــارسش ويــ�ت

 يطلــب وكالء الجمــارك أســعاراً مــن أجــل عمليــات التفتيــش االأمنيــة عــل جميــع الحاويــات عــل الرغــم مــن أن هــذا االأمــر قــد ال يكــون . ٥

ي لفواتــ�ي وكيــل الجمــارك.
بحاجــة إىل ذلــك. ولهــذا عــل المســتوردين ضمــان إرفــاق الفاتــورة الجمركيــة للتفتيــش االأمــ�ن

رسائيليــة وعــل االرجــح  فإنهــا تتطلــب . ٦ اد تمثــل عقبــة وذلــك بســبب صدورهــا ومعالجتهــا مــن خــالل الــوزارات االإ  ال تــزال رخصــة االســت�ي

المصادقــة مــن أكــ�ش مــن دائــرة واحــدة.

ي ال يوجــد لديهــا مجموعــة محــددة مــن الوثائــق لــكل منتــج ولــكل . ٧
ي الــ�ت

خيــص إىل وزارة االقتصــاد الوطــ�ن  تقــوم إرسائيــل بإرجــاع طلــب ال�ت

ي الحصــول عــل رخصــة 
بلــد مــن أجــل تفــادي التأخــ�ي والتأكــد مــن أن الطلــب المقــدم كامــل. وقــد يتســبب هــذا التأخــ�ي الطويــل �ن

ي تكلفــة المســتوردين متاعــب إضافيــة.
اد و�ن االســت�ي

التوصيات الرئيسية لالستيراد
ــج . ١ ــة، ونتائ ــق كامل ــل موعــد وصولهــا بحيــث يكــون عــل المســتوردين ضمــان كــون الوثائ ــة قب  يمكــن أن يتــم تخليــص شــحنات معين

ــة. ــرة، والشــهادات مرتب الفحوصــات متوف

ي هــذه العمليــة وأن يكونــوا . ٢
ي تنفيــذ عمليــة التخليــص بــل عليهــم أن ينخرطــوا �ن

 يجــب عــدم اعتمــاد المســتوردين عــل وكالء الجمــارك �ن

عــل علــم بشــأن جميــع تكاليــف الســلع قبــل الشــحن.

٣ .. ن رسائيلي�ي اد بأق� رسعة لتكون جاهزة خالل ٢٤ - ٤٨ ساعة عل غرار النظراء االإ  الحاجة إىل إجراءات إصدار رخصة االست�ي

سلبيات وايجابيات الموانئ:
- ميناء العقبة:

 االيجابيات:
ن البلدين بحرية.•  كة بالسفر ب�ي  قد يتم تخفيض تكلفة عبور الحدود إذا سمح لشاحنات أردنية فلسطينية مش�ت

ار الناتجة من نظام التعاقب مما سيقلل الوقت والتكلفة والمخاطر.•  يل تسهيل المعابر لقبول الحاويات المحملة كاملًة االأ�ن ن  س�ي

ق االأق� وما ورائها.•   يعت�ب الطريق ممكناً وفّعاالً من حيث التكلفة لجهات ال�ش

 يعت�ب هذا الطريق طريقاً بديالً إال أنه ال ينبغي أن يكون بديالً للطرق الحالية.• 

 نادراً ما يتم فحص المنتجات المغلقة أو فتحها من خالل هذا الطريق وخاصة االأدوية.• 

ونياً.•   تستخدم الجمارك الفلسطينية والجمارك االأردنية نظام »«ASYCUDA، وبالتاىلي فإنه من الممكن تبادل الوثائق الرسمية إلك�ت
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ــادة الكفــاءة وتقليــل وقــت االنتظــار، إال أن منافســة •  ــاء وتثبيــت أحــدث المعــدات الجديــدة فيــه مــن أجــل زي ــر المين  لقــد تــم تطوي

ة التنافســية. ن ــة تحافــظ عــل المــ�ي ي المنطق
أ المحيطــة �ن المــوا�ن

أ الجديدة ويزيد من طلباته من خطوط الشحن الحالية.•  كات خطوط شحن إىل الموا�ن  يجذب أعمال جديدة عل هيئة رسش

ك االستفادة من الميناء للحد من تكلفة الخدمات، والتخزين، والشحن.•  ي المش�ت
ي – االأرد�ن

وع الفلسطي�ن كات الم�ش  تستطيع رسش

السلبيات:
 السفر لمسافات طويلة مما يؤدي إىل ارتفاع استهالك الوقود، والتكلفة، والحوادث.• 

ي قرية العقبة اللوجستية.• 
 البد من القيام بعملية التحوية �ن

ن الضفة الغربية - وادي االأردن - عمان - العقبة قد يؤثر عل جودة المنتج.•   تغي�ي درجات الحرارة ب�ي

ي هــذا • 
ن يســتخدمون مينــاء حيفــا �ن  ال يعتــ�ب هــذا الطريــق فعــاالً مــن حيــث التكلفــة إذا كان المنتــج متجهــاً إىل أوروبــا. )حيــث أن االأردنيــ�ي

المجال(.

 مرافقة الجمارك االأردنية بعض المنتجات الخطرة مقابل تكلفة إضافية.• 

ي الميناء ومحدودية الوجهات.• 
ضافة إىل تكلفة التخزين بسبب عدم وجود سفن متكررة �ن  انتظار وقت طويل باالإ

 إمكانيــة قيــام الجمــارك االأردنيــة بطلــب إجــراء بعــض الفحــوص عــل المنتــج عــل الرغــم مــن كــون المنتجــات منقولــة مــن خــالل االأردن • 

. فقط

ن عل هذه المنتجات المسافرة لمسافات طويلة.•   ال تأم�ي

ي بعــض • 
ن لرصــد هــذا الطريــق حيــث يســتخدم المصــدرون/ المســتوردون �ن ن مؤهلــ�ي  عــدم وجــود وكالء شــحن ووكالء جمــارك فلســطيني�ي

ي ممــا قــد يــؤدي إىل زيــادة التكاليــف والمخاطــر.
ضافــة إىل الوكيــل االأرد�ن الحــاالت وكيــالً فلســطينياً لوكيــل إرسائيــلي باالإ

 •. ، والدوالر االأمريكي ي
، والدينار االأرد�ن ة كالشيقل االإرسائيلي  استخدام عمالت متعددة لسلسلة توريد مبارسش

ن أو المدفوعات.•  اع أو المطالبة بالتأم�ي ن ي حالة ال�ن
 مخاطر الوالية القضائية الدولية �ن

ن أن يفهمــوا قواعــد ولوائــح المينــاء بقــدر مــا لديهــم مــن فهــم •   عــل الرغــم مــن كونــه طريقــاً بديــالً، إال أن عــل المصدريــن الفلســطيني�ي

ي أســدود/ حيفــا ممــا يعتــ�ب عبئــاً إضافيــاً.
لقواعــد وأنظمــة المينــاء �ن

ن وقيودهما عل نقل البضائع.•  / ج� الملك حس�ي ي  أوقات إغالق ج� اللن�ب

 يبلغ متوسط   وقت السفر تقريباً ست ساعات.• 

- ميناء أسدود/ حيفا
المزايا:

أ االأوروبية واالأفريقية واالأمريكية.•  سهولة ورسعة الوصول إىل الموا�ن

ة تنافسية جيدة.•  ن يوفر تردد السفن والوقت الذي يستغرقه السفر طريقاً رسيعاً مع م�ي

وقراطية إجرائية طويلة.•  ات ب�ي ال تعامل الصادرات الفلسطينية بقسوة كالواردات وال تحدث تأخ�ي

 •. ن ن الضفة الغربية والميناء حواىلي ساعت�ي يبلغ متوسط   الوقت للسفر ب�ي

ي غضون ٢٤ ساعة عل عكس خيار العقبة.• 
ي بعض الحاالت �ن

يمكن شحن التصدير �ن
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ــاء وانقــاذ •  ــة إىل المين ــات مــن مســتودعات الضفــة الغربي ــات أو بــدون حاوي ي حاوي
 يمكــن إرســال شــحنات المصدريــن بشــكل مبــارسش �ن

ــات. تكلفــة النقــل بالحاوي

ي إرسائيــل إال أن هــذا الطريــق ال يــزال أكــ�ش فعاليــة وأقــل مــن حيــث النفقــات إذا تــم تخفيــض أو • 
 عــل الرغــم مــن النظــام الصــارم �ن

ي المعــ�ب التجــاري.
إزالــة العقبــات تمامــاً �ن

ي كث�ي من الحاالت وكيل شحن وجمارك واحد.• 
 يستخدم المصدرون الفلسطينيون �ن

العيوب:
رسائيليــة ممــا يزيــد •  ي كثــ�ي مــن الحــاالت باســتخدام الشــاحنات الفلســطينية واالإ

 تضطــر الســلع إىل الســفر مــن خــالل المعابــر التجاريــة   �ن

مــن التكلفــة والوقــت.

ي حاويــات • 
ن إىل أربعــة أيــام مــن أجــل تحميلهــا �ن  مــن أجــل تجنــب أيــة حــوادث، يقــوم أحيانــاً المصــّدرون بإرســال البضائــع قبــل يومــ�ي

ي الوقــت المحــدد.
الشــحن وضمــان وصولهــا �ن

ي تدفق السلع.• 
 يجب عل جميع الصادرات الفلسطينية أن تكون مفحوصة أمنياً وهذا أحيانا ما يؤدي إىل التأخ�ي �ن

ــلطات •  ــتثمر الس ــث تس ــق. حي ــذا الطري ــالل ه ــن خ ء م ي
ــ�ش ــض ال ــة بع ــ� مكلف ق االأق ــ�ش ــطينية إىل ال ــادرات الفلس ــون الص ــد تك  ق

ــته(. ــوىص بدراس ن )وي ــطيني�ي ــل للفلس ــر بدي ــار آخ ــذا كخي ــ�ب ه ــن أن يعت ــالت، ويمك ــاء إي ي مين
ــ�ي �ن ــكل كب ــة بش رسائيلي االإ

 تحد أوقات إغالق المع�ب التجاري من تدفق وحركة البضائع.• 
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الملحق )١(

المنطقة الصناعية- بيتونيا         ٢ -٣                 ٢ كيلو م�ت           ٣٠ دقيقة                   ٢٠٠- ٣٠٠

+١٥ كيلو م�ت          ١-٢ ساعة           ١٨٠٠- ٢٠٠٠ زيت           ١٤ – ١٨   ب�ي

ي العينات
تكلفة الشاحنات كما تم استخدامها �ن

كة النقل اللوجستية ضافة إىل تكلفة رسش ي لخمسة ع�ش منصة باالإ التكلفة المحسوبة عل ج� اللن�ب

ي المع�ب الحدوديالمسافةعدد المنصاتموقع المستودع
التكلفة )بالشيقل(وقت النتظار �ن

) المدينة )المع�ب التكلفة )شيقل(     

ن  رام هللا - ج� الملك حس�ي       ١٢٥٠

رام هللا - بيتونيا        ١٢٠٠

ن – الجلمة جن�ي       ٧٥٠

ن  ن - ج� الملك حس�ي جن�ي       ٨٥٠

الخليل – ترقوميا       ١٨٠٠

ن الخليل - ج� الملك حس�ي       ١٩٣٠

المع�ب )ميناء/ مطار( التكلفة )شيقل(     

- قرية العقبة اللوجستية ن ج� الملك حس�ي       ٢٢٠٠

بيتونيا- أسدود       ١٣٥٠

- مطار عمان ن ج� الملك حس�ي       ٨٥٠

الجلمة- مطار بن غوريون       ٨٥٠

ترقوميا- أسدود       ١٩٠٠

النشاط التكلفة )شيقل(     

رسوم المع�ب       ٢٠٩

تكلفة المنصات )التحميل/ التفريغ(        ٥١٨

وكيل المقاصة       ٣٥١

إجماىلي النفقات        ١٠٧٨
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كة اللوجستية«. ضافة إىل تكلفة ال�ش ن لخمسة ع�ش منصة باالإ »تحسب التكلفة عل ج� الملك حس�ي

التكلفة االإجمالية = حواىلي ٤٦٧ شيقل )تكون الرسوم بالدينار وبالتاىلي فقد يتفاوت سعر ال�ف(.

تكلفة قرية العقبة اللوجستية للسلع المنصوبة عل منصات والسلع الغ�ي منصوبة عل منصات – حاوية 20 قدم

(                   النشاط ي
(     عل منصات )دينار أرد�ن ي

بدون منصات )دينار أرد�ن

         ٦٠      ٦٠                  الحاوية

تفريغ البضائع للمستودع     ٥٥      ٧٠        

ن كأق� حد( التخزين )يوم�ي    ١٠      ١٠         

التحميل للحاوية    ٥٥      ٧٠        

ي
االإجماىلي بالدينار االأرد�ن    ١٨٠      ٢١٠      
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الملحق )٢(

ي والطريق االإرسائيلي
١.الشحن البحري والجوي ع�ب الطريق االأرد�ن

جدول الشحن البحري ع�ب العقبة

جدول الشحن البحري ع�ب أسدود/ حيفا

دد  الطريق       الوقت                 ال�ت     std 40   std 20      الميناء   

أسبوعياً حواىلي ٥٥ يوم  العقبة- صاللة- نيويورك    ٣٥٠٠ USD   USDنيويورك           ٢٣٠٠

أسبوعياً حواىلي ٣٣ يوم  العقبة- كاوشيونغ- يوكوهاما    ٩٠٠ USD   ٥٧٥ USD            يوكوهاما

أسبوعياً USD ٥٤٥٠          العقبة- كاوشيونغ-     حواىلي ٥٥ يوم    ٢٨٥٠ USD         سان أنطونيو
محطة حاويات كولون- إكيكي     

أسبوعياً USD ٢٠٥٠          العقبة/ جدة/ هامبورغ/ أوسلو   حواىلي ٣٢ يوم    ١٢٧٠ USD           أوسلو

العقبة- شنغهاي    حواىلي ٢٢ يوم           أسبوعياً    ٤٥٠ USD   ٢٥٠ USD           شنغهاي

أسبوعياً العقبة/    حواىلي ٣٢ يوم  ن         س�ي م�ي

أسبوعياً العقبة- جدة- مالطا-جنوا    حواىلي ٢٢ يوم    ١٧٣٠ USD   ١٠٦٥ USD           جنوا

أسبوعياً حواىلي ٢٢ يوم  العقبة- جدة- هامبورغ   ١٢٩٥ USD   ٨١٥ USD          هامبورغ

أسبوعياً العقبة- جدة- روتردام  حواىلي ٢٤ يوم    ١٣٢٠ USD   ٨٤٠ USD          روتردام

أسبوعياً حواىلي ٢٤ يوم  العقبة- جدة- ساوثمبتون    ١٣٠٠ USD   ٨٢٠ USD         ساوثمبتون

أسبوعياً حواىلي ١٤ يوم  اس   العقبة- ألجيس�ي   ١٥٤٠ USD   ١١٥٠ USD          فيليكستو
اء(- فيليكستو     )الجزيرة الخ�ن

أسبوعياً حواىلي ١٦ يوم  العقبة- بور سعيد- كوبر   ٣٢٨٢ USD    ١٧٠٠ USD كوبر  

دد  الطريق       الوقت                 ال�ت     std 40   std 20      الميناء   

أسبوعياً حواىلي ٢٤ يوم  أسدود/حيفا- نيويورك   ١٥٢٥ USD   ١٢٢٥ USD       نيورك

أسبوعياً حواىلي ٣٥ يوم  أسدود/حيفا - يوكوهاما    ٧٠٠ USD   ٥٠٠ USD        يوكوهاما

أسبوعياً حواىلي ٤٠ يوم  أسدود/حيفا - إكيكي    ١٨٧٥ USD   ١٠٠٠ USD       سان أنطونيو

أسبوعياً حواىلي ٢٠ يوم  أسدود/حيفا - أوسلو     ١٣٠٠ USD   ٧٠٠ USD       أوسلو

أسبوعياً حواىلي ٢٨ يوم  أسدود- شنغهاي     ١١٠٠ USD   ٥٠٠ USD       شنغهاي

أسبوعياً حواىلي ٥ أيام  ن   س�ي أسدود/حيفا- م�ي   ٦٥٠ USD   ٤٠٠ USD       ن س�ي م�ي

أسبوعياً حواىلي ٨ أيام  أسدود/حيفا -جنوا     ٩٠٠ USD   ٥٠٠ USD       جنوا

أسبوعياً حواىلي ١٤ يوم  أسدود/حيفا - هامبورغ    ٧٦٠ USD   ٣٨٠ USD       هامبورغ

أسبوعياً حواىلي ١٥ يوم  USD ٧٦٠   أسدود/حيفا - روتردام    ٣٨٠ USD       روتردام

أسبوعياً حواىلي ١٥ يوم  أسدود/حيفا- روتردام    ٨٩٠ USD   ٤٩٠ USD       فيليكستو

أسبوعياً حواىلي ٧ أيام  USD ١٥٢٥     العقبة- كوبر     ١٢٢٥ USD      كوبر
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Airline Destination +45Min +100-45 +500 +1000

TURKISH AIRWAYS

EMIRATES AIRLINES

 NYC                 1.510 
 TOK                 3.07
 OSL                1.270
 IST                0.850
 LON                1.060
 AMS                1.060
 SHA                1.270
 HAM                1.270
 FRA                1.060
 PRA                1.270
 IST                1.020
 AMS                1.230
 LON                 1.090
 JFK               2.300
 SHJ               1.510
 HAM               1.370
 FRA               1.230
 PRA               1.370
 OSL               1.270

Emirates Fuel and Security
Not Applied on fresh vegeta-

bles and fruits shpts

  Europe    0.370/kg 
  America    0.410/kg 

ي مطار عمان
رسوم أخرى �ن

الرسوم التكلفة      

ان رسوم فاتورة الط�ي / شحنة٧.٠٠      

اوات الطازجة  AWB CREATION ال تنطبق عل شحنات الفواكه والخ�ن / شحنة٧.٠٠       

اوات الطازجة   المعالجة االأمنية ال تنطبق عل شحنات الفواكه والخ�ن    ٣.٥٠ .KG Min /٠.٠٣٠  

رسوم نقل المطار         ١٠.٠ .KG Min/٠.٠٣٠  

الرسوم العامة لتخزين البضائع        OR PART PER DAY إن انطبق ١.٤١٠/ ١٠٠ 

ي حالة حاجة السلع للبقاء باردة
رسوم المواد القابلة للتلف �ن    pc /٠.١٥ + Shpt /إن انطبق١٥.٠ 

ي حالة حاجة السلع للبقاء باردة
رسوم تخزين المواد القابلة للتلف �ن     OR PART PER DAY إن انطبق٥.٧٠٠/ ١٠٠ 

التبخ�ي    PC /ي حالة الصناديق أو المنصات الخشبية ١٥.٠
 �ن
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Cargo Airline Destination +45Min +100-45 +500 +1000

TURKISH AIRWAYS

El Al

 JFK                  
 TOK                 3.250
 OSL                3.350
 IST                1.850
 LON                   
 AMS                 
 SHA                 
 HAM                 
 FRA                 
 PRA                 
 San Ant                1.770
 AMS                1.500
 LON                 3.380
 JFK               3.100
 SHJ                
 HAM                
 FRA                
 PRA              1.400
 OSL               2.070

     رسوم مطار بن غوريون الثابتة إىل جميع الوجهات:

الشحن الجوي ع�ب مطار بن غوريون

الرسوم التكلفة     

ان رسوم فاتورة الط�ي / شحنة١٠.٠٠     

اوات الطازجة AWB CREATION ال تنطبق عل شحنات الفواكه والخ�ن   / شحنة٣٠   

اوات الطازجة المعالجة االأمنية ال تنطبق عل شحنات الفواكه والخ�ن / شحنة٣٠.٠٠    

رسوم نقل المطار   حسب التكلفة   

الرسوم العامة لتخزين البضائع    pc /٠.٠٠ + Shpt /إن انطبق٠٠.٠  

ي حالة حاجة السلع للبقاء باردة
رسوم المواد القابلة للتلف �ن     OR PART PER DAY إن انطبق٠٠.٠٠/ ١٠٠  

ي حالة حاجة السلع للبقاء باردة
رسوم تخزين المواد القابلة للتلف �ن    PC /ي حالة الصناديق أو المنصات الخشبية٠٠.٠

  �ن

التبخ�ي   per shpt ٢٠  

ىلي
نظام البيان االآ   Shpt / ١٠.٠٠  

مالحظات:
/ كيلو غرام للوزن االإجماىلي أو الحجمي أيهما االأعل.. ١  المعدالت المذكورة أعاله بالدوالر االأمريكي

 المعدالت المذكورة أعاله قابلة للتغي�ي مع أو بدون إشعار مسبق وتعتمد عل تعليمات الناقل وتوافر الفضاء.. ٢
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 ))Cargo رسوم شحن

مالحظات:
ن ١٥-٢٥ درجة.. ١ اوح ب�ي كية ع�ب اسطنبول بدرجات حرارة ت�ت  تتم خدمات الشحن ال�ت

ن ١٥-٢٥ درجة.. ٢ اوح ب�ي  تتم خدمات شحن خطوط إل عال ع�ب مطار لييج بدرجات حرارة ت�ت

٣ ..  معدالت الشحن الجوي بالدوالر االأمريكي

ــة . ٤ ــواد التعبئ هــا(، أو هــذه هــي م ــف، وغ�ي ــة والتغلي ــوع، والتعبئ  يشــمل الســعر FCS )الشــحن حســب الدرجــة( وSSC )االســم، والن

ــدي(. ــص التمهي ي الن
ــف �ن والتغلي

 ترتبط االأسعار أعاله بالشحن االأساسي عل طائرات الركاب، )وليس للبضائع الخطرة أو لمواد الشاحن(.. ٥

ي تتبــع نظــام التكلفــة والشــحن عــل أســاس موحــد )مطــار إىل مطــار( مــا لــم ينــص عــل خــالف . ٦
 تتعلــق االأســعار أعــاله بالشــحنات الــ�ت

ذلك.

 يبلغ معدل الحجم/ الوزن ٠١:٠٦.. ٧

، االرتفاع/ ١.٦٠ م�ت ما لم ينص عل خالف ذلك.. ٨ ، العرض/٢ م�ت  يبلغ الحد االأق� الأبعاد الحزمة الواحدة: الطول/ ٣ م�ت

ان أخرى.. ٩ كة ط�ي ضافية لالأمن، أو رسوم أي رسش  ال تشمل االأسعار أعاله رسوم الوقود، التكلفة االإ

ن وفقاً لطلب العميل.. ١٠  سيعطى التأم�ي

مالحظات السعر )دولر(    الرسوم المحلية     

االلتقاط حسب كل عنوان 

يتم إضافة ١١٠$ للسلع القابلة للتلف    ٣٥.٠٠ رسوم النقل     

١٠.٠٠ ان      رسوم فاتورة الط�ي

١٥.٠٠ رسوم التخليص الجمركي    

١٥.٠٠ رسوم النقل     

عند الطلب ن       التأم�ي

يتم إضافة ٢٥٪ للسلع القابلة للتلف   + per pc ١.٥ $+Min٢٥ THCح�ت ٣ أيام    
        ٨ دوالر لكل ١٠٠ كيلوغرام من الشحنة أو الجزء

ي زمــن كتابــة هــذا التقريــر، وربمــا تتغــ�ي وفقــاً للموســم، والمنتجات، 
يرجــى مالحظــة أن جميــع هــذه االأســعار تعتــ�ب أســعار ارشــادية �ن

والــوزن، والحجــم، والوجهــة، والوقــود، وحالــة الحــرب... ومــا إىل ذلك. 
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ىل 
ضافــة إ

إ ي، والمرمــر باال
ي ين الجــ�

�
افرتــ �ت

م، وحجــر ال
٦٨٠٢٢١: الرخــا

شــورة 
طة أو من

ســا
طوعــة بب

ث تكــون مق
شــتقة منهــا بحيــ

ت الم
صنوعــا

الم

طهــا كليــاً 
طي

م تخ
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حجــار الــ طح )باســتثناء االأ
ســ

ســتو أو م
طح م

مــع ســ

.) شــناً أو ناعمــاً
م تهييئهــا تهييئــاً خ

م توشــيحها بالرمــال، أو تــ
أو جزئيــاً، أو تــ

ف 
صنــا

شــغولة وا
جــر االردواز( م

ب )مــا عــدا ح
صــ

جــار بنــاء ون
٦٨٠٢٢٩: اح

صنوعــو منهــا
م

صنع )باستثناء: 
٦٤٠٥١٠ و ٣٤٠٣٥١: أحذية جلدية مع وجوه من الجلد طبيعي أو الم

جزاء  صنعة واالأ
النعال الخارجية المطاطية أو البالستيكية أو الجلدية أو الجلدية الم

ب(.
لعا حذية العظمية أو أحذية االأ ضافة إىل االأ

إ صنوعة من الجلود باال
العلوية الم

شــاء 
م او مــن اح

حــو
ت مماثلــة مــن ل

جــا
ق بأنواعــه ومنت

ج
ســ

 :١٦٠١٠٠

ت.
صلهــا هــذه المنتوجــا

ت غذائيــة ا
ا

ن
�

حــ
؛ م

ي �ن
م حيــوا

ف او مــن د
طــرا

وأ

ت عالجية 
ين معاً الستعماال  مختلط�

ين أو أك�ش ي تتكون من مكون� �ت
دوية ال ٣٠٠٣٩٠: االأ

ي اغلفة مهيأة للبيع  ت مهيأة بمقادير معايرة او باشكال او �ن
ث انها ليس

أو وقائية حي

بالتجزئة. 

ض عالجية أو 
غرا  مختلطة الأ

ي ت مختلطة أو غ�
ف من منتجا

ي تتأل �ت
دوية ال ٣٠٠٤٩٠ االأ

إدارة  ي شكل اال م �ن
ي تستخد �ت

ت ال
ك المنتجا

ي ذل ت معايرة بما �ن
ي جرعا وقائية، مهيأة �ن

ل 
ي تحتوي ع �ت

دوية ال ت للبيع بالتجزئة )عدا االأ
ي أشكال أو عبوا  جلدية أو �ن

ب الع�

ت الحيوية(.
ضادا

الم

أسدود أو العقبة

أسدود أو العقبة
العقبة/ أسدود 

)بن غوريون/ عمان(

العقبة/ أسدود

طار بن 
طار عمان/ م

م

غورريون

العقبة/ أسدود

طار بن 
طار عمان/ م

م

غورريون

العقبة/ أسدود

)بن غوريون/ عمان(

م
٢٠ أو ٤٠ قد

 

م
٢٠ أو ٤٠ قد

 

م
٢٠ أو ٤٠ قد

ت
صا

٥ من

م
 ١٠٠٠ كيلوجرا

م
٢٠ أو ٤٠ قد
ت

صا
٥ من

م
١٠٠٠ كيلوجرا

م
٢٠ أو ٤٠ قد
ت

صا
٥ من

م
١٠٠٠ كيلوجرا

م
٢٠ أو ٤٠ قد

ت
صا

٥ من

م
 ١٠٠٠ كيلوجرا

ل 
ن الناق ت

�
ل م

حرية ع
ال

 FO
B

 

ل 
ن الناق ت

�
ل م

حرية ع
ال

 FO
B

 

ل 
ن الناق ت

�
ل م

حرية ع
ال

 FO
B

 

ل
ن الناق ت

�
ل م

حرية ع
ال

 FO
B

ل
ن الناق ت

�
ل م

حرية ع
ال

 FO
B

ل
ن الناق ت

�
ل م

حرية ع
ال

 FO
B

جنوا/ البندقية/ 

ي
شنغها

 

جنوا/ البندقية/ 

ي
شنغها
 

/ هامبورغ ين
�

س
ي م�

ستو/ ساوثمبتون
فليكي

و(
�ش
)هي

)
ي شيل

ي )ت هامبورغ/ إكيك

)
ي شيل

طونيو )ت
سان أن

ت
فرانكفور

)
ي شيل

ي )ت هامبورغ/ إكيك

)
ي شيل

طونيو )ت
سان أن

ت
فرانكفور

ل بري 
كوبر- نق

ك/ 
شي

جمهورية الت
ل

هامبورغ )باراغوي(

ط
حاوية فق

ط
حاوية فق

ضائع
حن ب

حاوية أو ش

ضائع
حن ب

حاوية أو ش

ضائع
حن ب

حاوية أو ش

ضائع
حن ب

حاوية أو ش

ياد االست�
ياد االست�

ياد االست�
ياد االست�

ياد االست�
ياد االست�

ســواء أكان ملونــاً 
ض 

بيــ ت بورتالنــد )باســتثناء االأ
٢٥٢٣٢٩: اســمن

م يكــن(
صناعيــاً أو لــ

 / ين
�

س
ي ي/ م�

شنغها
هامبورغ

م
٢٠ أو ٤٠ قد

التكلفــة 
م 

ظــا
ن

 CIFحن
شــ

ين وال
�

والتأمــ

ب  أســدود/ العقبــة – نقــل بــري عــ�
ين مــن تركيــا � الملــك حســ�

جــ
ط

حاوية فق

ت 
حيوانا

ســتعملة لتغذيــة ال
نواع الم ت مــن االأ

ا
ن

�
حــ

ف- م
٢٣٠٩٩٠: االعــال

جزئة(.
ط الغــذاء المهيــأ للبيــع بالت

طــ
ب أو الق

)مــا عــدا غــذاء الــكال
 / ين

�
س

ي ي/ م�
شنغها

هامبورغ
م

٢٠ أو ٤٠ قد
التكلفــة 

م 
ظــا

ن

 CIFحن
شــ

ين وال
�

والتأمــ

أسدود/ العقبة
ط

حاوية فق

ط
خلو

ق القمح أو الم
١١٠١٠٠: دقي

مرسيليا
م

٢٠ أو ٤٠ قد
م التكلفة 

ظا
ن

أسدود أو العقبة
ط

حاوية فق
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المرفق )٢(

دول االتحاد األوروبي
المتطلبات العامة لدخول جميع المنتجات لالتحاد األوروبي

الفاتورة التجارية  .١

وثائق الشحن  .٢

قائمة التعبئة  .٣

بيان القيمة الجمركية   .٤

ن الشحن  تأم�ي  .٥

)SAD( دارية الواحدة الوثيقة االإ  .٦

سيناريو االستيراد
كــة H وللناقــل مــن أجــل  ن ومــن ثــم يقــوم المصــّدر بالدفــع لل�ش ي فلســط�ي

ي ســلوفينيا مــن المصــدر Y �ن
ي X �ن ي مســتورد االتحــاد االأورو�ب يشــ�ت

. ي
ي مينــاء كوبــر الســلوفي�ن

ي �ن تحــاد االأورو�ب . تدخــل البضائــع لالإ ي تحــاد االأورو�ب جلــب البضائــع بالســفينة إىل االإ

  

اإلجراءات والعمليات:
يتوجــب إرســال بيــان ملخــص لمكتــب الجمــارك الــذي تقــوم الســلطات الجمركيــة بتعيينــه والــذي يتــم فيــه إخضــاع الســلع لضوابــط . ١

مخاطــر مالئمــة وذلــك الأغــراض أمنيــة وأمانيــة. ويعتــ�ب مكتــب الدخــول الجمــركي هــو المكتــب الجمــركي المؤهــل والمختــص جغرافيــاً 

. ي بالمــكان الــذي يتــم فيــه جلــب البضائــع إىل المنطقــة الجمركيــة لالتحــاد االأورو�ب

ــان الدخــول الملخــص . ٢ ي بي
ــا �ن ــن عنه ــع الســلع المعل ــن والســالمة لجمي ــل مخاطــر االأم ــركي بإجــراء تحلي ــب الدخــول الجم ــوم مكت يق

)ENS(. ومــن ثــم يقــوم المكتــب بتســجيل نتائــج تحليــل المخاطــر، وعنــد االقتضــاء، يقــرر اتخــاذ االإجــراءات المتوجــة لجلــب الســلع إىل 

ي المــادة ٣٦A مــن قانــون الجمــارك 
. )بيــان الدخــول الملخــص: هــو البيــان الموجــز المشــار إليــه �ن ي المنطقــة الجماركيــة للمجتمــع االأورو�ب

ي القانــون الجمــركي للمجتمــع(.
، مــا لــم ينــص عــل خــالف ذلــك �ن ي ي المجتمــع االأورو�ب

مــن أجــل إدخــال الســلع إىل المنطقــة الجمركيــة �ن



119

يقــوم مكتــب الدخــول الجمــركي بالتحقــق مــن صحــة بيــان الدخــول الملخــص فــور اســتالمه ويتــم إشــعار الشــخص الــذي قــام بتقديــم . ٣

بيــان الدخــول الملخــص برقــم التســجيل )MRN(. ويعتــ�ب MRN رقــم فريــد يتــم تخصيصــه تلقائيــاً بواســطة مكتــب الجمــارك فــور 

قبولــه البيــان المقــدم، ويتضمــن رقــم التســجيل ١٨ رقــم ويتألــف مــن العنــا� التاليــة:

.)YY( ي تم فيها القبول الرسمي لحركة الصادرات
ن من السنة ال�ت آخر رقم�ي  -

ي تنبع منها حركة الصادرات.
معرّف الدول االأعضاء ال�ت  -

معرّف فريد لحركة الصادرات لكل سنة وبلد.  -

ي المنطقــة . ٤
ن والداخلــة �ن ي ذلــك الحــ�ي

، يقــوم ُمَشــغل وســيلة النقــل الناشــطة �ن عندمــا تصــل وســائل النقــل إىل مكتــب الدخــول الجمــركي

. ي مكتــب الدخــول الجمــركي
الجمركيــة أو مــن يمثلــه وبنــوب عنــه بتقديــم إشــعار وصــول �ن

شــعار كافــة التفاصيــل الالزمــة لتحديــد هويــة بيــان الدخــول الملخــص الــذي تــم تقديمــه ســابقاً فيمــا  ويجــب أن يتضمــن هــذا االإ

ي تــم تحميلهــا عــل وســيلة النقــل.
يتعلــق بجميــع الســلع الــ�ت

شــعار لجعــل مكتــب الدخــول الجمــركي عــل علــم بوصــول وســيلة النقــل ليتمكــن مــن التحقــق مــن نتائــج  ويتــم اســتخدام هــذا االإ

وع عنــد االقتضــاء باتخــاذ الضوابــط المناســبة. ويتــم تنفيــذ إشــعار الوصــول بواســطة  تحليــل مخاطــر الســالمة واالأمــن، وللــ�ش

يــع لســلطات الجمــارك الوطنيــة باســتخدام الُنظــم الوطنيــة القائمــة. الــدول االأعضــاء بحيــث يســمح الت�ش

ي )الناقــل، أو ممثلــه، أو الشــخص الــذي . ٥ ي المجتمــع االأورو�ب
يتوجــب عــل الشــخص الــذي يقــوم بجلــب الســلع إىل المنطقــة الجمركيــة �ن

يتحمــل مســؤولية نقــل البضاعــة بعــد الدخــول( تقديــم الســلع غــ�ي المجتمعيــة للجمــارك.

ي يتنــازل فيهــا 
ي الحــاالت الــ�ت

ي المجتمــع. و�ن
ويجــب أن يتــم عــرض وتقديــم الســلع عنــد وصــول البضاعــة إىل المنطقــة الجمركيــة �ن

/ المؤقــت. ي
ط تقديــم الســلع، ال يكــون هنالــك حاجــة للتخزيــن العــرىصن يــع عــن رسش الت�ش

ويمكن إجراء تقديم السلع من خالل الطرق التالية:. ٦

( و البضاعــة قــد دخلــت المنطقــة •  إذا كانــت البضاعــة ال تــزال عــل وســيلة النقــل )النقــل بالُطــرق والســكك الحديديــة بشــكل أســاسي

. ي مكتــب الدخــول الجمــركي
ي هــذه الحالــة يســمح بــأن يكــون تقديــم الســلع عــل هيئــة تقديــم بيــان جمــركي فــوري �ن

الجمركيــة,  �ن

ي مكان التفريغ أو الشحن.• 
ن الناقل �ن بالنسبة لقطاع النقل البحري والجوي، فإنه يتم تقديم وإعالن السلع المتبقية عل م�ت

ــل •  ــب ع ــه يتوج (، فإن ــاسي ــكل أس ــري بش ــوي والبح ــل الج ــركي )النق ــول الجم ــب الدخ ي مكت
ــزن �ن ــتفرغ وتخ ــة س ــت البضاع إذا كان

ــص  ــان الملخ ــذ البي ــف وتنفي ــم تعري . ويت ــركي ــول الجم ــب الدخ ــص لمكت ــان ملخ ــدم بي ــأن يق ــلع ب ــدم الس ــذي يق ــخص ال الش

ــاء. ــدول االأعض ــطة ال بواس

ــوم  . ويتوجــب أن يق ــركي ــا تحــت االإجــراء الجم ــة ووضعه ــة الجمركي ــة الموافق ن معامل ــ�ي ــارك إىل تعي ــة إىل الجم ــة المقدم ــاج البضاع ٧. تحت

. توضــح المــادة ٤ )١٦( االأنــواع التاليــة  المعلــن أو ممثلــه بتقديــم البيــان الجمــركي لتحقيــق شــكليات وضــع البضائــع تحــت االإجــراء الجمــركي

مــن البيانــات الجمركيــة:

ذن بالتداول الحر • الإ

• الوضع تحت إجراء جمركي ذو أثر اقتصادي

التخزين الجمركي  o

ن الداخلي  التجه�ي  o

المعالجة تحت الرقابة الجمركية  o

القبول المؤقت  o

ي  تحاد الأورو�ب •إعادة التصدير من الإ

ي المنطقــة الجمركيــة عــ�ب منطقــة جمركيــة أخــرى، 
ف �ف ف نقطتــ�ي • النقــل )النقــل الجمــركي هــو إجــراء يســتخدم لتســهيل حركــة البضائــع بــ�ي

ي 
ائــب والرســوم والتدابــ�ي السياســة التجاريــة الــ�ت ن أو أكــ�ش مــن المناطــق الجمركيــة المختلفــة، ويســمح التعليــق المؤقــت لل�ن ن اثنــ�ي أو بــ�ي

ي نقطــة الدخــول إىل المنطقــة الجمركيــة.(
ي الوجهــة وليــس �ن

اد ممــا يتيــح إجــراء شــكليات التخليــص الجمــركي �ن تنطبــق عــل االســت�ي
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ــات  ي البيان
ــة �ن ــك مربعــات اختياري ــا أن هنال . وبم ي تحــاد االأورو�ب يعــات االإ ــا ت�ش ي تتطلبه

ــ�ت ــات ال ــان الجمــركي البيان ٨. يجــب أن يتضمــن البي

المذكــورة بالنســبة للــدول االأعضــاء، فــإن مجموعــة البيانــات المطلوبــة مــن كل دولــة عضــو تختلــف. ويمكــن أن تقــدم البيانــات الجمركيــة 

. ي
و�ن ذن بالتــداول الحــر أو لوضعهــا تحــت إجــراء جمــركي ذي تأثــ�ي اقتصــادي بشــكل إلكــ�ت لــالإ

ــة  البضاعــة ومــا يحــدث للشــحن.  ــة حــول ماهّي اد المعلومــات الالزمــة للحصــول عــل صــورة كامل ــان االســت�ي اد: يعطــي بي ــان االســت�ي ٩.بي

ويعتــ�ب رمــز الســلع )ويســمى أيضــا عنــوان التعرفــة، أو رمــز التعريفــة، أو رمــز التصنيــف، أو الرمــز المنســق( وقانــون االإجــراءات الجمركيــة 

)CPC( مــن أهــم المعلومــات المطلوبــة حيــث يتمتــع كالهمــا بتأثــ�ي كبــ�ي عــل المســتحقات المتوجبــة وكيفيــة التعامــل مــع الشــحنة.

ما هي الوثائق التي سيحصل عليها المستورد في اإلتحاد األوروبي عند استيراده من فلسطين؟
اد. وإننــا ننصــح أيضــاً بإرفــاق  ي إطــار »الضابطــة الجمركيــة« , ال بــد مــن الحصــول عــل نســخة مــن نمــوذج C٨٨ لالســت�ي

 للــواردات القادمــة �ن

ن وبوضــوح وضــع البضاعــة )العينــات.. الــخ( إذا لــم يكــن هنالــك بيــع. نســخة مــن فاتــورة المــورد مــع الشــحنة، أو إرفــاق وثيقــة تبــ�ي

ي 
اد والتصديــر( �ن ة لنظــام كمبيوتــر قســم CHIEF)معالجــة الجمــارك لشــحن االســت�ي اد مبــارسش يمكــن للــوكالء أن يقومــوا بإدخــال تفاصيــل االســت�ي

ي نمــوذج C٨٨. وهــذا 
الضابطــة الجمركيــة وإنتــاج نســخة مطبوعــة مــن »الوثيقــة العاديــة« بحيــث تحتــوي عــل كافــة المعلومــات الموجــودة �ن

.»Cدخــال العاديــة للتاجــر ٨٨ مــا يســمى »وثيقــة االإ

ي إطــار »الضابطــة الجمركيــة«، تقــوم الجمــارك بالختــم عــل النمــوذج والتصديــق عليــه 
اد �ن إذا تــم عــرض الجمــارك مــع نمــوذج C٨٨ لالســت�ي

ــة للختــم  ــق مادي ــة وثائ ــن تملــك الجمــارك أي ــق نظــام CHIEF(، ل ــا )عــن طري وني دخــال إلك�ت ــم االإ ي حــال ت
اد. و�ن ــاىلي الســماح باالســت�ي وبالت

اف بالدخــول. ي االعــ�ت
ولذلــك تقــوم الضابطــة الجمركيــة بإصــدار إعــالم قبــول الدخــول. وهــذه هــي طريقتنــا �ن

إذا كنــت قــد اســتلمت وثيقــة عاديــة C٨٨، فيجــب أن تتلقــى أيضــاً إعــالم قبــول الدخــول. وهــذا دليــل عــل اتمــام إدخــال المدخــالت وقبــول 

ــارك لها. الجم

ونيــا أو مــن خــالل تقديــم نمــوذج C٨٨، يتــم اصــدار أرقــام دخــول فريــدة وبغــض النظــر  بمجــرد قبــول الجمــارك لــكل المدخــالت ســواء إلك�ت

عــن أي مينــاء/ مطــار قــد تــم اســتخدامه فســوف يتــم اتبــاع نفــس النمــوذج المتكــون مــن: ثالثــة أرقــام )رمــز المينــاء/ المطــار(، تليهــا ســتة 

ي ذلــك االأصفــار(، ومــن ثــم حــرف، ومــن ثــم تاريــخ القبــول، فعــل ســبيل المثــال:
أرقــام )بمــا �ن

١١٢٠٣٤ ١٩٠٣٠٢B – ١٢٠

هل يحتاج مستورد البضائع الفلسطينية إلى رخصة أو تصريح استيراد؟
ام بها، تشمل: ن ي يجب عليك االل�ت

اد ال�ت خيص عند االست�ي هنالك مجموعة من متطلبات ال�ت

 )CAP( كة 1-رخص السياسة الزراعية المش�ت

ــة  ــة، ســواء كمــواد خــام أو ســلع مصنعــة، فعــادة مــا يكــون هنالــك حاجــة لرخــص السياســة الزراعي اد المنتجــات الزراعي إذا قمــت باســت�ي

كة )انظــر تحليــل البلــد(. ويتــم إصــدار هــذه الرخــص والتحكــم بهــا مــن خــالل وكالــة المدفوعــات الريفيــة )RPA(. ويعتــ�ب محــور  المشــ�ت

اد  ي الوقــت الــذي يتــم فيــه اســت�ي
اخيــص �ن ضافــة اىل قــوات الحــدود الجهــات المســؤولة عــن ضبــط وتنظيــم حفــظ ال�ت ي باالإ

التخليــص الوطــ�ن

البضائــع.

وكيف ىلي أن أعرف ما إذا كنت بحاجة إىل ترخيص CAP؟

عندمــا قمــت بتأســيس رمــز أو رمــوز الســلع ذات الصلــة بمنتجــك، تســتطيع وكالــة المدفوعــات الريفيــة نصحــك فيمــا إذا كانــت هنالــك حاجــة 

اد، لــن يتــم الســماح للســلع باالنتقــال مــن  ي وقــت االســت�ي
خيــص ولــم يتــم التقديــم لــه �ن خيــص. فــإذا كانــت هنــاك حاجــة إىل ال�ت إىل ال�ت

ن أن نفــس الســلع  ي حــ�ي
ادها مــن بلــد واحــد قــد تحتــاج إىل ترخيــص �ن ي يتــم اســت�ي

المينــاء/ المطــار. ومــن الجديــر بالذكــر أن ســلع CAP الــ�ت

خيص.  القادمة من نفس بلد آخر قد ال تحتاج إىل هذا ال�ت
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ادها  ي يتــم اســت�ي
ن مــن الســلع الــ�ت يمكــن إصــدار تراخيــص CAP للســيطرة عــل اقســام معينــة مــن الــواردات: كالحــد مــن كميــة نــوع معــ�ي

اد. )مثــل كوتــا )حصــة( الحليــب(. ، أو لتقييــد كميــة منتــج لديــه معــدل تفضيــلي لرســوم االســت�ي ن مــن بلــد معــ�ي

)BIS( 2-رخص دائرة الأعمال والبتكارات والمهارات

)ال تنطبق عل المنتجات الفلسطينية كاالأسلحة النارية والمعدات العسكرية ... الخ(

 )DEFRA( 3-رخصة إدارة شؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية

ــات أو  ــة، والنب وة الحيواني ــ�ش ــات ال ــرى، ومنتج ــة االأخ ــواد الغذائي ــض الم ــان، وبع ــات االألب ــن ومنتج ــوم والدواج اد اللح ــت�ي ــت باس إذا قم

ي العــادة الحصــول عــل رخصــة 
المنتجــات النباتيــة، واالأنــواع المهــددة باالنقــراض أو فــراء االأنــواع المهــددة باالنقــراض، ســيطلب منــك �ن

ــة المتحــدة. ي المملك
ك البيطــري )CVED( وخاصــة �ن ــة دخــول المشــ�ت ــة و/أو وثيق ــح، وشــهادة مطابق DEFRA، وت�ي

وهل سأحتاج إلى وثيقة من دائرة الغذاء البيئي والشؤون الريفية )DEFRA(؟ 
ي ذلــك الحليــب والبيــض(، أو عظــام الحيوانــات، 

يتوجــب عــل بعــض الســلع كاللحــوم والدواجــن ومنتجاتهــا، ومنتجــات االألبــان )بمــا �ن

ــا  ــدى وصوله ــش الحــدودي )BIP( ل ــز التفتي ي مرك
ــة �ن ــة بيطري ــود، أو الســجق، أو المنتجــات الســمكية للخضــوع لفحوصــات طبي أو الجل

ي يطلبهــا مركــز التفتيــش الحــدودي، ســيكون هنالــك حاجــة إىل وثيقــة 
ضافــة إىل الوثائــق الطبيــة البيطريــة الــ�ت إىل المملكــة المتحــدة. وباالإ

. إال أن بعــض االأســماك والمنتجــات الســمكية قــد  ك البيطــري )CVED( الصــادرة عــن BIP للحصــول عــل التخليــص الجمــركي دخــول المشــ�ت

ي والغــ�ي ُمَبلــغ والغــ�ي منظــم« )IUU( مــن أجــل دخــول الشــحنات 
تتطلــب شــهادة صيــد صالحــة بموجــب »الئحــة الصيــد الغــ�ي القانــو�ن

. ي إىل االتحــاد االأورو�ب

 )CITES( ية 4-تصاريح من مؤتمر التجارة الدولية لالأنواع المهددة بالنقراض من الحيوانات والنباتات ال�ب

ن – حيث أننا ل نصدر مثل هذه المنتجات( )ل ينطبق عل فلسط�ي

5-رخص المفوضية الأوروبية

ن حيث أننا ل ننتج مثل هذه المنتجات( ي )OCNS(. )ل ينطبق عل فلسط�ي
6-رخص مكتب الأمن النووي المد�ن

7-رخص لجنة الأحراج والغابات 

ــواد  ــات كالم ــذه المنتج ــل ه ــج مث ــا ل ننت ــث أنن ن حي ــط�ي ــل فلس ــق ع ــالمة )HSE(. )ل ينطب ــة والس ــة للصح ــط التنفيذي ٨-الضواب

الكيميائيــة والمتفجــرات(

ن حيث أننا ل ننتج مثل هذه المنتجات كأجهزة الراديو( 9-رخص مكتب اتصالت )اوفكوم(. )ل ينطبق عل فلسط�ي

10-شهادات صحية لبعض الغذاء والمنتجات الغذائية عالية المخاطر.

ي عــل أســاس المخاطــر المعروفــة أو الناشــئة لمســتوى 
تخضــع الــواردات مــن بعــض الغــذاء والمنتجــات الغذائيــة ذات االأصــل الغــ�ي حيــوا�ن

ي أقرتهــا 
كة )CED( الــ�ت زائــد مــن القيــود الرســمية المعتمــدة عنــد نقطــة الدخــول. وبالتــاىلي ســتكون هنالــك حاجــة لوثيقــة الدخــول المشــ�ت

. هيئــة صحــة المينــاء مــن أجــل الحصــول عــل التخليــص الجمــركي

معلومات عامة حول مستوردي االتحاد األوروبي )المصدّرين الفلسطينيين(
ما هو معرّف تسجيل المشغل االقتصادي )EORI(؟ 

ــدول االأعضــاء  ي إحــدى ال
ــارك �ن ــن خــالل ســلطة الجم ــه م ــم تعيين ي يت ــع أنحــاء االتحــاد االأورو�ب ي جمي

ــد �ن ــم فري ــم EORI هــو رق إن رق

 )EO( ي إحــدى الــدول االأعضــاء يصبــح المشــغل االقتصــادي
ن فمــن خــالل التســجيل لالأغــراض الجمركيــة �ن ن أو االأفــراد االقتصاديــ�ي للمشــغل�ي
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. ويقــوم المشــغل االقتصــادي باســتخدام  ي تحــاد االأورو�ب ي جميــع أنحــاء االإ
قــادر عــل الحصــول عــل رقــم EORI الــذي يصلــح اســتخدامه �ن

. إن نظــام EORI يحــل  ي تتطلــب وجــود معــرّف جمــركي
ي الــ�ت تحــاد االأورو�ب ــه مــع أي مــن ســلطات جمــارك االإ ي جميــع اتصاالت

هــذا الرقــم �ن

ي ١ أبريــل ٢٠٠٩ بينمــا تــم التشــغيل الكامــل 
محــل نظــام رقــم التاجــر المرجعــي الفريــد )TURN( حيــث تــم التنفيــذ المرحــلي لنظــام EORI �ن

لنظــام EORI بحلــول ١ يوليــو ٢٠٠٩.

EORI هيكلية رقم
يبــة  يبــة القيمــة المضافــة )إذا كان مســجالً ل�ن ي GB ويليهــا ١٢ رقــم بنــاًء عــل رقــم �ن

ي المملكــة المتحــدة تبــدأ بحــر�ن
جميــع االأرقــام EORI  �ن

.٠٠٠ GBي المملكــة المتحــدة( ملحوقــاً بثالثــة أرقــام عــادة مــا يكونــوا ٠٠٠. عــل ســبيل المثــال: ١٢٣٤٥٦٧٨٩
القيمــة المضافــة �ن

ي 
يبــة القيمــة المضافــة �ن ي �ن

ن �ن ن الذيــن ليســوا مســجل�ي ن االقتصاديــ�ي ي المملكــة المتحــدة نفســه بالنســبة للمشــّغل�ي
ويكــون هيــكل رقــم EORI �ن

ي المنطقــة الجمركيــة المجتمعيــة.
المملكــة المتحــدة أو الذيــن لــم يتــم تأسيســهم �ن

الفاتورة التجارية
ن المصــّدر والمســتورد. وبمجــرد أن تصبــح الســلع متوفــرة، يقــوم المصــّدر بإصــدار فاتــورة تجاريــة  هــي ســجل أو دليــل عــل المعامــالت بــ�ي

إىل المســتورد مــن أجــل تغريمــه لدفــع ســعر البضائــع.

. تحتوي الفاتورة التجارية عل معلومات أساسية حول المعاملة وهي دائماً مطلوبة من أجل التخليص الجمركي

اد، فــإن الفاتــورة التجاريــة تشــبه  دخــاالت المحــددة لتجــارة التصديــر واالســت�ي ي بعــض االأحيــان بإضافــة بعــض االإ
وعــل الرغــم مــن القيــام �ن

: فاتــورة المبيعــات العاديــة. وهــي تشــمل البيانــات التاليــة عمومــاً كحــد أد�ن

معلومات حول المصّدر والمستورد )االسم والعنوان(• 

تاريخ االإصدار• 

رقم الفاتورة• 

وصف البضاعة )االسم، والجودة... الخ(• 

وحدة القياس• 

كمية السلع• 

قيمة الوحدة• 

إجماىلي قيمة السلع• 

ي الدولــة • 
إجمــاىلي قيمــة الفاتــورة وعملــة الســداد. ويجــب بيــان مــا يعادلهــا بعملــة قابلــة للتحويــل إىل اليــورو أو العملــة القانونيــة االأخــرى �ن

العضو المســتوردة

وط الدفع )طريقة وتاريخ الدفع، والخصومات، الخ.(•  رسش

م المناسبة•  وط التسليم وفقاً النكوت�ي رسش

وسائل النقل• 

ي ســيعدها المصــّدر وفقــاً لمعيــار ممارســة 
- بالنســبة لشــكل الفاتــورة فــال يوجــد شــكل محــدد مطلــوب فالفاتــورة التجاريــة هــي الفاتــورة الــ�ت

االأعمــال التجاريــة، ويجــب أن تقــدم بالصــورة االأصليــة مــع نســخة واحــدة عــل االأقــل. بشــكل عــام، ليســت هنــاك حاجــة الأن تكــون الفاتــورة 

موقعــة, ففــي الممارســة العمليــة يتــم توقيــع الفاتــورة التجاريــة االأصليــة ونســختها. ويمكــن أن يتــم إعــداد الفاتــورة التجاريــة بــأي لغــة إال 

يــة. ن نجل�ي أنــه مــن المستحســن أن يتــم إرفــاق ترجمتهــا إىل اللغــة االإ

وثائق الشحن )وثائق النقل(
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تحــاد  ي االإ
ــة العضــو �ن ــة للدول ــا للســلطات الجمركي ــة وتقديمه ــق التالي ــة الوثائ ن تعبئ ــه يتعــ�ي ــادا عــل وســائل النقــل المســتخدمة، فإن اعتم

ــع المســتوردة: ــص البضائ ــم تخلي ــكي يت ــك ل ي والمســتوردة وذل االأورو�ب

بوليصة الشحن• 

 •FIATA بوليصة الشحن

 •)CMR( بوليصة شحن عل الطرق

 •)AWB( بوليصة الشحن الجوي

 •)CIM( بوليصة الشحن بالسكك الحديدية

 •ATA بطاقة النقل

ي الدوىلي•  بطاقة النقل ال�ب

بوليصة الشحن
ن الناقــل. وبهــذه  ف باســتالم البضاعــة مــن عــل مــ�ت ي تعــ�ت

كــة الشــحن للشــاحن المشــّغل، والــ�ت بوليصــة الشــحن هــي وثيقــة تصدرهــا رسش

الطريقــة فــإن بوليصــة الشــحن هــي بمثابــة دليــل عــل اســتالم البضاعــة مــن الناقــل وإلــزام لــه بتســليم البضاعــة إىل المرســل إليــه حيــث 

ي 
ي الوقــت ذاتــه ملكيــة البضاعــة وهــذا يعــ�ن

أنهــا تحتــوي عــل تفاصيــل الســلع، والســفينة ومينــاء الوجهــة. إنهــا تثبــت عقــد النقــل وتنقــل �ن

أن حامــل بوليصــة الشــحن هــو صاحــب البضاعــة.

ــّ�ح  ــا ت ــن بوليصــات الشــحن. فبينم ــة م ــواع مختلف ــن أن ــدد م ــن اســتخدام ع ــاوض. ويمك ــة للتف ــة قابل ــون بوليصــة الشــحن وثيق ــد تك ق

«بوليصة الشــحن الغــ�ي نظيــف أو القــذر« إىل أن البضاعــة  »بوليصــة الشــحن النظيــف« تســليم البضاعــة بحالــة جيــدة وترتيــب واضــح، تشــ�ي

ي هــذه الحالــة، قــد يرفــض البنــك الممــّول قبــول وثائــق الشــاحن.
. �ن أ تيــب الســ�ي قــد تعرضــت للتلــف أو ال�ت

FIATA بوليصة الشحن
هــي وثيقــة صممــت لالســتخدام بوصفهــا وثيقــة نقــل متعــدد الوســائط أو وثيقــة نقــل مجمــع مــع وضــع قابــل للتفــاوض حيــث تــم تطويرهــا 

.)FIATA( تحــاد الــدوىلي لرابطــات وكالء الشــحن بواســطة االإ

)CMR( بوليصة الشحن على الطرق
ي وضعتهــا اتفاقيــة عقــد النقــل الــدوىلي للبضائــع عــل الطــرق 

هــي وثيقــة تتضمــن تفاصيــل حــول النقــل الــدوىلي للبضائــع عــن طريــق الــ�ب والــ�ت

ن المرســل مــن وضــع البضاعــة تحــت ت�فــه أثنــاء النقــل. ويجــب أن تصدرالنســخ  عــام ١٩٥٦ )اتفاقيــة CMR(. تقــوم هــذه البوليصــة بتمكــ�ي

بشــكل رباعــي بحيــث يقــوم كالً مــن المرســل والناقــل بتوقيعهــا, ويتــم إرســال النســخة االأوىل للمرســل، والثانيــة تبقــى بحــوزة الناقــل، والثالثــة 

ــم إعادتهــا  ــم النســخة الرابعــة ومــن ث ــع وخت ــه توقي ــه فيمــا يتوجــب عــل المرســل إلي ــم إرفاقهــا مــع الســلع وتســليمها إىل المرســل إلي يت

إىل المرســل. وعــادة مــا يتــم إصــدار بوليصــة الشــحن عــل الطــرق CMR لــكل مركبــة. ال تعتــ�ب مذكــرة CMR وثيقــة ملكيــة وهــي غــ�ي قابلــة 

للتفــاوض.

)AWB( بوليصة الشحن الجوي
ي إطــار 

كــة الناقلــة إال أنهــا تصــدر مــن خــالل وكيــل الناقــل وتدخــل �ن ن المرســل وال�ش هــي وثيقــة تكــون بمثابــة دليــل عــل عقــد النقــل بــ�ي

، ١٢ أكتوبــر ١٩٢٩(. ويمكــن اســتخدام  أحــكام »اتفاقيــة وارســو« )االتفاقيــة الخاصــة بتوحيــد بعــض القواعــد المتعلقــة بالنقــل الجــوي الــدوىلي
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بوليصــة شــحن جــوي واحــدة الإجــراء شــحنات متعــددة مــن الســلع. وهــي تحتــوي عــل ثــالث نســخ أصليــة وعــدة نســخ إضافيــة بحيــث يتــم 

كــة الناقلــة(. وقــد تكــون هنالــك  ي قطــاع النقــل )المرســل أو المرســل إليــه وال�ش
االحتفــاظ بنســخة أصليــة واحــدة لــدى كل االأطــراف المعنيــة �ن

ي بعــض الحــاالت، مــن أجــل نواقــل الشــحن االأخــرى. وتعتــ�ب بوليصــة الشــحن 
ي مطــار المغــادرة/ الوجهــة، للتوصيــل، و�ن

حاجــة للنســخ �ن

الجــوي فاتــورة شــحن ويمكــن اســتخدامها كدليــل الثبــات عقــد النقــل واســتالم البضاعــة.

كات التابعــة التحــاد النقــل الجــوي الــدوىلي  ي يتــم اســتخدامها بواســطة جميــع الــ�ش
ن مــن بوليصــة الشــحن الجــوي والــ�ت وهنــاك نــوع معــ�ي

وط  وط القياســية المرتبطــة بالــ�ش )IATA(، وهــي تســمى بوليصــة الشــحن الجــوي IATA القياســية بحيــث تقــوم هــذه البوليصــة بتجســيد الــ�ش

ي »اتفاقيــة وارســو«.
الــواردة �ن

)CIM( بوليصة الشحن بالسكك الحديدية
بوليصــة الشــحن الســكك الحديديــة )CIM( هــي الوثيقــة الالزمــة لنقــل البضائــع عــن طريــق الســكك الحديديــة. وتنّظــم مــن خــالل االتفاقيــة 

ي خمــس نســخ. ويتــم إرفــاق 
كــة الناقلــة �ن المتعلقــة بالنقــل الــدوىلي بالســكك الحديديــة ١٩٨٠ )COTIF-CIM( بحيــث يتــم إصدارهــا بواســطة ال�ش

كــة الناقلــة الأغــراض  ن يقــوم المرســل باالحتفــاظ بالنســخة المكــّررة , والنســخ الثــالث المتبقيــة تبقــى لــدى ال�ش ي حــ�ي
النســخة االأصليــة معهــا �ن

داخليــة. وهــي تعتــ�ب عقــد النقــل بالســكك الحديديــة.

ATA بطاقة النقل
اد المؤقت  ي معظــم العالــم الصناعــي للســماح باالســت�ي

بطاقــات الدخــول المؤقــت هــى مســتندات جمركيــة دوليــة صــادرة عــن غــرف التجــارة �ن

ــة،  ــات التجاري ــلع: العين ــن الس ــة م ــات التالي ــر ATA للفئ ــدار دفات ــن إص ــب. ويمك ائ ــة وال�ن ــوم الجمركي ــن الرس ــة م ــي خالي ــع، وه للبضائ

ــن  ــك. ويمك ــابه ذل ــا ش ــارض وم ــروض والمع ــة والع ــارض التجاري ي المع
ــاركة �ن ــرض أو للمش ــتخدمة للع ــلع المس ــة، والس ــدات المهني والمع

ي للغرفــة الدوليــة للتجــارة:
و�ن الحصــول عــل مزيــد مــن المعلومــات مــن خــالل الموقــع االلكــ�ت

 http://www.iccwbo.org/ata/id2924/index.html

بطاقة النقل البرّي الدولي
ي جــزء منهــا عــل الطريــق. وهــي تســمح 

ي النقــل الــدوىلي للبضائــع بحيــث ال بــد مــن أن يتــم النقــل �ن
هــي وثائــق نقــل جمركيــة مســتخدمة �ن

ي وقعــت تحــت رعايــة 
ّي الــدوىلي عــام ١٩٧٥، والــ�ت ي اتفاقيــة النقــل الــ�ب

ي الــدوىلي المنصــوص عليــه �ن بنقــل البضائــع بموجــب إجــراء النقــل الــ�ب

لجنــة االأمــم المتحــدة االقتصاديــة الأوروبــا: وللمزيــد مــن المعلومــات :
http://www.unece.org/trans/bcf/tir/welcome.html

ائــب المعرضــة  ي عربــات أو حاويــات مأمونــة بحيــث يتــم شــمول جميــع الرســوم وال�ن
ي الــدوىلي للبضائــع الســفر �ن ويتطلــب نظــام النقــل الــ�ب

ورة  ي الــدوىلي مــع البضاعــة، وعــل �ن ورة إرفــاق بطاقــات النقــل الــ�ب ي تنــص عــل �ن
للخطــر عــل طــول الرحلــة بضمــان صالــح دوليــاً، والــ�ت

ي البلــد الــذي ســتغادر منــه الســلع.
قبــول بلــد النقــل وبلــد الوجهــة النهائيــة بتدابــ�ي الضابطــة الجمركيــة �ن

قائمة التعبئة
هــي وثيقــة تجاريــة مصاحبــة للفاتــورة التجاريــة ومســتندات النقــل. وتقــوم بتقديــم معلومــات حــول العنــا� المســتوردة وتفاصيــل التعبئــة 

والتغليــف لــكل شــحنة )الــوزن واالأبعــاد وقضايــا النقــل، ومــا إىل ذلــك(

وري من أجل التخليص الجمركي باعتبارها قائمة جرد البضائع الواردة. وتعت�ب هذه القائمة متطلب �ن

ي العادة البيانات العامة التالية: 
وتتضمن �ن



125

كة النقل•  معلومات حول المصّدر والمستورد ورسش

تاريخ االإصدار• 

رقم فاتورة الشحن• 

نوع التعبئة والتغليف )صندوق، كرتونة، مربع، برميل، كيس، الخ.(• 

عدد الحزم• 

ي الحزمة الواحدة(• 
محتوى كل حزمة )وصف البضاعة وعدد العنا� �ن

عالمات وأرقام• 

، وقياسات الحزم•  ، والوزن االإجماىلي ي
الوزن الصا�ن

ال يوجــد شــكل محــدد مطلــوب إال أن تحضــ�ي قائمــة التعبئــة يقــع عــل عاتــق المصــّدر وفقــاً لمعيــار ممارســة االأعمــال التجاريــة، ويجــب أن 

يتــم تقديــم القائمــة االأصليــة جنبــاً إىل جنــب مــع نســخة واحــدة عــل االأقــل. إال أنــه وعــل العمــوم ليســت هنالــك حاجــة إىل توقيعهــا. ومــع 

ي كثــ�ي مــن االأحيــان. ومــن الممكــن إعــداد هــذه القائمــة  بــأي 
ي الممارســة العمليــة، يتــم توقيــع قائمــة التعبئــة االأصليــة ونســختها �ن

ذلــك، و�ن

يــة. ن نجل�ي لغــة إال أنــه مــن المستحســن أن يتــم إرفــاق ترجمــة عنهــا باللغــة االإ

بيان القيمة الجمركية 
هــو وثيقــة يجــب أن يتــم تقديمهــا إىل الســلطات الجمركيــة عندمــا تتجــاوز قيمــة الســلع المســتوردة ١٠ ٠٠٠يــورو. فــال بــد مــن أن يتطابــق بيــان 

ي مرفــق ٢٨ مــن الالئحــة )EEC( ٩٣/٢٤٥٤ الــذي يضــع ويوضــح أحــكام تنفيــذ قانــون 
القيمــة الجمركيــة مــع نمــوذج DV ١ المنصــوص عليــه �ن

.)SAD( داريــة الواحــدة الجمــارك المجتمعــي. ويجــب تقديــم هــذا النمــوذج مــع الوثيقــة االإ

يبــة( لتطبيــق  والغــرض الرئيــ�ي مــن هــذا الطلــب هــو تقييــم قيمــة الصفقــة مــن أجــل إصــالح القيمــة الجمركيــة )القيمــة الخاضــع لل�ن

ــة. رســوم التعريفــة الجمركي

ي )عــل ســبيل  تحــاد االأورو�ب ي االإ
ي ذلــك جميــع التكاليــف المتكبــدة حــ�ت أول نقطــة دخــول �ن

وتتوافــق القيمــة الجمركيــة مــع قيمــة البضاعــة بمــا �ن

ــد قيمــة الجمــارك )الســعر  ــاد لتحدي ــة هــي االأســلوب المعت ــ�ب قيمــة الصفقــة التجاري (. وتعت ن ــال: الســعر التجــاري، والنقــل، والتأمــ�ي المث

المدفــوع أو المســتحق للدفــع عــن البضائــع المســتوردة(.

، االأمــر الــذي ينطــوي عــل وجــود إضافــات أو  ي بعــض الحــاالت قــد تكــون قيمــة الصفقــة للبضاعــة المســتوردة خاضعــة الإجــراء تعديــلي
�ن

خصومــات. عــل ســبيل المثــال:

تاوات إىل الأسعار. •قد يكون هنالك حاجة إىل إضافة اللجان أو الإ

ي المنطقة الجمركية المجتمعية(.
•يجب أن يتم خصم النقل الداخلي )من نقطة الدخول إىل الوجهة النهائية �ف

ي الحاالت التالية:
وينبغي عل السلطات الجمركية التنازل عن كل أو جزء من بيان القيمة الجمركية �ن

يطــة أن ال تشــكل هــذه الشــحنة جــزءاً مــن شــحنات  ي الشــحنة عــن  ١٠ ٠٠٠يــورو، رسش
•عــدم تجــاوز القيمــة الجمركيــة للبضائــع المســتوردة �ف

متعــددة أو منقســمة مــن المرســل نفســه إىل المرســل إليــه نفســه. أو

ادات ذات طبيعة غ�ي تجارية. أو •كون الس�ت

ــن  ــا يكــون مــن غــ�ي الممك ــة أو عندم ــة للمجتمعــات الأوروبي ــة الجمركي ــق التعريف ــة لتطبي وري ــة غــ�ي �ف ــل المطلوب ــم التفاصي ــون تقدي •ك

ــة محــددة. ــاً الأحــكام جمركي ــة وفق ي التعريف
ــا �ن ــة المنصــوص عليه ــل الرســوم الجمركي ــم وتحمي تغري
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تأمين الشحن 
ي غايــة االأهمية 

ن �ن ي هــذه السياســة. ويعتــ�ب التأمــ�ي
ار الناجمــة عــن االأخطــار المشــمولة �ن ي حالــة االأ�ن

ن هــو اتفــاق يعــّوض المؤّمــن عليــه �ن التأمــ�ي

ضافــة إىل  عنــد نقــل البضائــع بســبب تعــرض هــذه البضائــع لمخاطــر أكــ�ش شــيوعاً خــالل المناولــة والتخزيــن والتحميــل أو نقــل البضائــع، باالإ

رهــاب. ابــات واالإ مخاطــر أخــرى نــادرة كأعمــال الشــغب واالإ�ن

ن مســؤولية الناقــل حيــث يتــم تــرك االأخطــار المغطــاة، والتعويــض الثابــت، وتعويــض عقــد  ن نقــل البضائــع وتأمــ�ي ن تأمــ�ي هنالــك فــرق بــ�ي

ن عــل مســؤولية الناقــل وفقــاً للوائــح مختلفــة.  ــد التأمــ�ي ن يتــم تحدي ي حــ�ي
ــع �ن ن نقــل البضائ ــار صاحــب وثيقــة تأمــ�ي ن النقــل إىل اختي تأمــ�ي

ي حالــة عــدم قــدرة الناقــل عــل التمكــن مــن 
فاعتمــاداً عــل وســائل النقــل، يقتــ� التعويــض عــل الــوزن وقيمــة البضاعــة ويعطــى فقــط �ن

التهــرب مــن المســؤولية.

ة إىل العــالوة المدفوعــة  ي الفاتــورة التجاريــة مشــ�ي
ن للتخليــص الجمــركي فقــط عندمــا ال تظهــر البيانــات ذات الصلــة �ن وتطلــب فاتــورة التأمــ�ي

لضمــان البضائــع.

ي االتفاقيات الدولية التالية:
- لقد تم تحديد المدى المعياري لمسؤولية الناقل �ن

1-الشحن عل الطريق

ي عــام 
ي جنيــف �ن

يخضــع النقــل الــدوىلي للبضائــع عــل الطــرق التفاقيــة عقــد النقــل الــدوىلي للبضائــع عــل الطــرق )CMR االتفاقيــة( الموقعــة �ن

.١٩٥٦

ي قــد تلحــق بالبضائــع إذا ثبــت كــون 
ار الــ�ت وبموجــب هــذه االتفاقيــة، فــإن متعهــد النقــل عــل الطــرق ليــس مســؤوالً عــن الخســائر أو االأ�ن

ار قــد نشــأت مــن: هــذه االأ�ن

•عيوب خاصة بالبضائع نفسها• 

القوة القاهرة• 

خطأ بواسطة الُمَحمل أو المرسل إليه• 

ي. ي فيما يتعلق بتعويضات الشحن ال�ب ال يوجد هنالك أية لوائح لالتحاد االأورو�ب

2-الشحن ع�ب السكك الحديدية 

ي 
يتــم تنظيــم النقــل الــدوىلي للبضائــع عــن طريــق الســكك الحديديــة مــن خــالل االتفاقيــة المتعلقــة بالنواقــل العابــرة بالســكك الحديديــة الــ�ت

ي قــد تلحــق  بالبضائــع إذا أثبــت أنهــا 
ار الــ�ت ي عــام ١٩٨٠فناقــل الســكك الحديديــة ليــس مســؤوالً عــن الخســائر أو االأ�ن

ي بــرن �ن
تــم توقيعهــا �ن

قــد نشــأت مــن: 

عيوب خاصة بالبضائع نفسها• 

القوة القاهرة• 

خطأ بواسطة الُمَحمل أو المرسل إليه• 

ــادة إىل الحــد االأقــ�  ــض ع ــ� التعوي . ويقت ي تحــاد االأورو�ب ي االإ
ــذا الشــأن �ن ــح به ــة لوائ ــاً ال يوجــد أي ــه حالي ــض، فإن ــق بالتعوي ــا يتعل فيم

ي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت 
االإجمــاىلي للكيلــو المفقــود أو التالــف. ومــا يمكــن اســتخالصه مــن هــذا النظــام هــو أنــه مــن غــ�ي المحتمــل �ن

ب مــن قيمــة بضائعهــا. كــة أي مقــدار يقــ�ت أن تتلقــى ال�ش
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شركة الشحن
تمــلي اتفاقيــة عــام ١٩٦٨ الدوليــة بخصــوص بوليصــة الشــحن، والمعروفــة باســم »قواعــد الهــاي« أو »اتفاقيــة بروكســل« مســؤوليات الناقــل 

البحــري عنــد نقــل البضائــع الدوليــة.

ار للسلع إذا ثبت أنها قد نشأت من: كة الشحن غ�ي مسؤولة عن أية خسائر أو أ�ن وتعت�ب رسش

•العيوب الخاصة بالبضائع وفقدان الوزن أثناء عملية النقل

•خطأ بحري من الطاقم

•حريق

بحار. •عدم صالح السفينة لالإ

•القوة القاهرة

بات •المهاجمة أو الرصف

•خطأ من الُمَحمل

ي حدثت دون أن يالحظها أحد خالل التفتيش الدقيق
ف السفينة ال�ت •العيوب الخفية عل م�ت

ي البحر
نقاذ الأرواح أو السلع �ف •محاولة لإ

. ويقتــ� التعويــض عــادة عــل مبلــغ  ي تحــاد االأورو�ب بقــدر مــا يتــم االهتمــام بالتعويــض، إال أنــه ال يوجــد حاليــاً أي تنســيق عــل مســتوى االإ

ي تتســبب بهــا حــوادث الســكك الحديديــة 
ن لــكل كيلوغــرام مــن البضائــع المفقــودة أو التالفــة. هــذا النظــام يتســبب بنفــس المشــاكل الــ�ت معــ�ي

بحيــث يكــون المصــدر أكــ�ش عرضــة لفقــدان الكثــ�ي مــن قيمــة البضاعــة.

3-الشحن الجوي

ار أو  يــال لعــام ١٩٧٥ بــأن الناقــل الجــوي ليــس مســؤوالً عــن االأ�ن وع معاهــدة مون�ت تقــرر بموجــب اتفاقيــة وارســو لعــام ١٩٢٩ وكذلــك مــ�ش

: ي البضائــع إذا ثبــت مــا يــلي
الخســائر الحادثــة �ن

ار أو كون اتخاذ هذه التداب�ي أمراً مستحيالً بسبب القوة القاهرة•  كاؤه كافة التداب�ي الالزمة لتفادي االأ�ن توىلي الناقل ورسش

ي المالحة• 
نشوء الخسائر من إرشاد أو خطأ �ن

ر أو مساهم فيه•  ي ال�ن
ر سبباً �ن كون الطرف المت�ن

ــكل  ــغ المحــدد ل ــادة عــل المبل ــض ع ــ� التعوي ــث يقت ر حي ــ�ن ــب المت ــض الجان ي بخصــوص تعوي ــار لالتحــاد االأورو�ب ــك معي ــس هنال لي

ــودة. ــة أو المفق ــلع التالف ــن الس ــرام م كيلوغ

ي وقــت تلقــي البضائــع حيــث تتــم كتابــة مثــل هــذه التحفظــات عــل مذكــرة 
ويمكــن أن يقــوم الناقــل الجــوي بتحديــد تحفظــات محــددة �ن

ان ترفــض عــادة الحــزم المشــكوك  كات الطــ�ي الشــحنة الجويــة )ACN( )عقــد النقــل الجــوي( وســوف تســتخدم كدليــل. ومــع ذلــك، فــإن رسش

ي ال تتوافــق مــع مذكــرة الشــحنة الجويــة.
فيهــا أو تلــك الــ�ت

)SAD( بيان استيراد الجمارك
ــة  ــن خــالل اســتخدام الوثيق ــة م ــة العضــو المعني ــة للدول ي للســلطات الجمركي تحــاد االأورو�ب ــع الســلع المســتوردة إىل االإ ــان جمي يجــب تبي

ــارك  ــز الجم ي رم
ــا �ن ــوص عليه ــاء والمنص ــدول االأعض ــع ال ي جمي

ك �ن ــ�ت اد المش ــت�ي ــان االس ــوذج بي ــ�ب نم ي تعت
ــ�ت ــدة )SAD( وال ــة الواح داري االإ

CELEX(( ٣١٩٩٢R٩٢/٢٩١٣ ٢٩١٣ )EEC( ي الالئحــة
المجتمعيــة �ن

٣٠٢ ١٩٩٢/١٠/١٩-OJ L

ــدول  ي ال
ــة �ن ــدى الســلطات الجمركي ــة ل ي والمقبول ــن اللغــات الرســمية لالتحــاد االأورو�ب ــان بواحــدة م ورة تحضــ�ي البي ــ�ن ــه ب ويجــب التنوي
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ــراءات. ــم االإج ــاء كي تت االأعض

ويمكن عرض SAD إما عن طريق:

استخدام نظام محوسب معتمد بحيث يكون مرتبط بسلطات الجمارك، أو  •

ي ِ
تقديم الوثيقة لمقر الجمارك المع�ف  •

: ي يجب إعالنها عل النحو التاىلي
وتكون المعلومات الرئيسية ال�ت  

، الخ.( ف ي العملية )المستورد والمصدر والممثل�ي
تحديد بيانات ومعلومات الأطراف المشاركة �ف  •

اد المؤقت، والنقل، الخ.( ذن بالتداول الحر، والست�ي معالجة الجمارك المعتمدة )الإ  •

تحديد بيانات البضائع )رمز TARIC، والوزن، والوحدات( وموقعها، وتعبئتها  •

معلومات حول وسائل النقل المستخدمة  •

بيانات عن بلد المنشأ والوجهة  •

، وما إىل ذلك( ف معلومات تجارية ومالية )إنكوترمز، وقيمة الفاتورة، وعملة الفاتورة، وسعر الرصف، و التأم�ي  •

اد، وشهادات الفحص، والوثيقة االأصلية، ووثيقة  دارية الواحدة SAD )رخص االست�ي قائمة الوثائق المرتبطة بالوثيقة الإ  •

النقل، والفاتورة التجارية... الخ.(  

يبة القيمة المضافة، المكوس، الخ( ائب عل الواردات )الرسوم الجمركية، �ف ي وطريقة دفع الرصف ي�ب البيان الرصف  •

تتكون مجموعة SAD من ثمانية نسخ بحيث يقوم المشغل بإكمال كل أو جزء من االأوراق تبعاً لنوع العملية.

ي يتــم فيهــا االنتهــاء مــن إجــراءات الوصــول 
اد، تســتخدم عــادًة ثالثــة نســخ بحيــث تحتفــظ ســلطات الدولــة العضــو الــ�ت ي حالــة االســت�ي

�ن

الرســمية بالنســخة االأوىل بينمــا يتــم اســتخدام الثانيــة الأغــراض إحصائيــة للدولــة العضــو )الوجهــة النهائيــة(، ويتــم إرجــاع النســخة الثالثــة 

إىل المرســل إليــه بعــد أن تقــوم ســلطة الجمــارك بختمهــا.

داريــة الواحــدة  عــالن عــن وثائــق إضافيــة مطلوبــة جنبــاً إىل جنــب مــع الوثيقــة االإ داريــة الواحــدة :SAD يتــم االإ الوثائــق المرتبطــة بالوثيقــة االإ

ويتــم تقديمهــا معهــا وذلــك وفقــاً لعمليــة وطبيعــة الســلع المســتوردة. وأهــم هــذه الوثائــق:

دليل وثائقي للمنشأ والذي يستخدم عادة لتطبيق تعريفة جمركية تفضيلية  •

شهادة تؤكد الطبيعة الخاصة بالمنتج  •

وثيقة النقل   •

الفاتورة التجارية  •

بيان القيمة الجمركية   •

شهادات التفتيش )شهادات الصحة، والطب البيطري، والصحة النباتية(  •

اد رخص الست�ي  •

وثيقة المراقبة المجتمعية  •

شهادة المواقع  •

وثائق لدعم مطالبة الكوتا )الحصص( التعريفية  •

المستندات المطلوبة لأغراض المكوس  •

يبة القيمة المضافة أدلة لدعم مطالبة تخفيف �ف  •
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المرفق )٣(

الزمن المستغرق

حواىلي ٣٥ يوم 

بالمتوسط

٦ أيام عل االأقل

٤-٦ أسابيع

حواىلي ١٦ ساعة

ي حالة التصدير ع�ب 
�ن

االأردن، عل الشحنة 

أن ترسل قبل يوم

الدولة المتوجه لها

الواليات المتحدة 

االأمريكية

الواليات المتحدة 

االأمريكية

إيطاليا

الواليات المتحدة 

االأمريكية

ميناء الوجهة

نيويورك- ميناء 

بالتيمور

ميناء سبازيا

ميناء البندقية

ميناء نيويورك

من خالل االأردن- 

 JFK مطار

من خالل إرسائيل- 

ميناء نيويورك

المنتج

 

وسيلة النقل

البحر

البحر

البحر

الجو

االتصال

محمد بدارنة

٥٩٧٠١٠٧-٠٢ 

أبو مصطفى

٢٧٧٦١١١-٠٢

ميساء منا�ة

٠٥٩٧-٠٩٣٠٣٠

ران ن عصام أبو خ�ي

٢٥٧٢٧٠٥-٠٩

زيت الزيتون

بالط

تمور

أعشاب

الواليات المتحدة 

االأمريكية

ي عارف الشل�ب

 ٢٣١٣١١٨-٠٢

كة ال�ش

ق االأد�ن كة ال�ش رسش

ونا كة رخام ف�ي رسش

كة منا�ة  رسش

للتطوير واالستثمار

كة زادنا  رسش

لالأعشاب الطبية

كة فريش غيتس رسش

قائمة الشركات التي شملتها الدراسة وعينة االستبيان 

تمور

الريف

PARC

السلوى

الكرز، والطماطم، عدنان ج�بسنقرط

والتمور، واالأعشاب

الواليات المتحدة 
االأمريكية 

ي تحاد االأورو�ب واالإ
البحر

عالء شهب

 ٨٤٤٥٤٤-٠٥٩٩
االأحجار كة الشهب رسش
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استبيان التصدير
Company Name   اسم وطبيعة المنشأة   .١

  .٢
   List of all national and international certifications, standardization or registrations obtained. ) i.e ISO22000, 

Ministry of health, Ministry of agriculture….etc(

        قائمه بأسماء الشهادات الحاصله عليها المنشأه سواء من الوطن أو من مؤسسات دولية

 .٣
List of all exported or possible to be exported products with average quantities and destination country. 

For example Herbs, ١٠٠٠kg to America.

ي تصدر االآن أو ستصدر مع معدل الحجم والدوله المتجهه اليها.
قائمه بأسماء كل المنتوجات ال�ت

.٤
Which product is exported Via Allenby and which product via Ashdod or both?

ن وكذلك المصدره عن طريق اسدود او كالهما معا؟ ي تصدرها عن طريق ج� الملك حس�ي
ما هي المنتوجات ال�ت

.٥
 Do you use your own trucks to transport goods to border crossing or you use a third party and

 how much do you pay per shipment?

كه معينه )خاصه( لنقل بضائعك؟ وكم تبلغ التكلفه لكل شحنه؟ هل لديك سيارات نقل بضائع خاصه بك ام تستخدم رسش

 .٦
How do you transport goods from Border crossing to Port and how much do you pay?

كيف تنقل البضائع من المع�ب اىل الميناء وكم هي التكلفه؟

 .٧
Do you pay any export fees at the crossings? How much is it؟

هل تدفع اي رسوم تصدير عل ايا من المعابر؟ وكم هي هذه الرسوم

.٨
 What other documents do you send with Goods than Commercial invoice, Packing list, Certificate of Origin 

)Euro١(? Please list them all?

ي ترسلها مع البضائع؟ الرجاء كتابتها جميعا!!!!!
ما هي الوثائق والمستندات والشهادات ال�ت

.٩
 Do you sell your product FOB, CIF…etc? Please indicate and be specific to the product?

كيف تبيع بضائعك CIF, FOB, ؟ الرجاء تحديد المنتج وطريقة بيعه؟

المرفق )٤(
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 .١٠
How many days in advance do you normally send your products to Ashdod? 

How many days do store your product at Ashdod prior to shipping? What is the cost of storage?

هل ترسل البضائع مسبقا اىل الميناء وكم عدد هذه االيام؟ وكم هي تكلفة التخزين؟ 

 .١١
Who arranges the movement of your goods, a Palestinian or an Israeli Custom Agent?
 How much roughly do they charge you per shipment? Via Allenby ……………Via Ashdod,………..?

؟ وكــم هــي التكلفــة اذا نقلــت البضائــع عــن طريــق الجــ� او عــن  ي ام ارسائيــلي مــن يحــ�ن لنقــل بضائعــك وهــل تســتخدم عميــل شــحن عــر�ب

طريــق المينــاء؟

.١٢
 Do you know exactly what charges you pay at Allenby and/or Ashdod? Please be specific? 
For example loading/unloading cost, transit fees and guarantees, stamps, clearing agent, clearance fees…etc?

يــل والتحميل,رســوم ترنــزت,  ن ي اســدود؟ الرجــاء التحديــد؟ عــل ســبيل المثــال ال�ت
ن او �ن ي تدفعهــا عــل جــ� الملــك حســ�ي

مــا هــي التكاليــف الــ�ت

طوابــع, تكلفــة مخلــص............

.١٣
 How do you know that your product conforms to the requirements of the country that you are exporting to?
 For example PH level in olive Oil, processed meat standards…etc 

ي تصدر اليها؟
كيف تحدد ان منتوجك بطابق متطلبات البلد ال�ت

 .١٤
Do you insure your product once it leaves your warehouse? And if yes, how much do you pay per shipment?

ي طريقها اىل الميناء او الج�؟ كم هي هذه التكلفه؟
هل تأمن عل بضائعك وهي �ن

.١٥
 What are the difficulties that you are currently facing in Palestine and in the destination of your products? 
For example, product testing locally and obtaining certification…..

ات, شهادات...... ي البالد المصدر اليها؟ مخت�ب
ي تواجه تصدريك لمنتوجك من قبل المؤسسات الفلسطنيه و�ن

ما هي المشاكل ال�ت

 .١٦
Are you familiar with the trade agreements that are signed with the countries that you are exporting to? 

ي تصدر اليها
هل لديك علم بالمعاهدات التجاريه الموقعه مع الدول ال�ت

 

 .١٧
Which ports or Airports do you export your products to?

أ أو مطارات تقوم بتصدير منتجاتك؟ الأي موا�ن

 .١٨
How much do you pay per container ٢٠ft. ٤٠ft, cargo….etc.?

كم تدفع لكل حاوية )٢٠ قدم، ٤٠ قدم، حمولة...إلخ(؟
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المراجع

اد) صاحب بضاعة أسدود(: رسوم االست�ي
http://www.ashdodport.co.il/serviceslist/Documents/cargo-owner-import-2012-eng.pdf

رسوم تصدير) صاحب بضاعة أسدود(:
http://www.ashdodport.co.il/serviceslist/Documents/cargo-owner-expor-2012-eng.pdf

اتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية التجارية:
http://wits.worldbank.org/GPTAD/library.aspx

اد/ التصدير إىل اليابان: االست�ي
http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/agri2009e.pdf

/ قانون التعريفة الجمركية/ قانون االإجراءات الجمركية المؤقتة – جمارك اليابان: القانون الجمركي
http://www.customs.go.jp/english/index.htm

ويج: ال�ن
http://www.toll.no/

كة UTi اللوجستية - اللد رسش

ي نيجل - اللد
شحن كويه�ن

المرفق )٥(

تصميم وطباعة


