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  املصري دليل املصدر 
 اىل السوق االيطالية

 مقدمة

ة من المواد الخام والسلع الوسيطة وتحولها إىل منتجات تامة الصنع. ثم يتم بيعها  تستورد إيطاليا كميات كبير
، ومعمحليا ودوليا. ويتيح ذلك بعض الفرص  ن ان الرحلة  قرص مدة للمصدرين المرصيير  3.30من  )حواىل  طير

، فتعتير إيطاليا قريبة من الناحية الجغرافية، (من القاهرة اىل روما 2:30ساعة من القاهرة إىل ميالنو و 
كات المرصية فمن األهمية بمكانالتاىل  بو    الشر

  سعيها  أن تمضن
ن
  م لتوسيع تجارتها الخارجر  ف

 ع ايطاليا الت 
  العالم.  تحتل

ن
 المرتبة الثامنةكأعىل مستوى من المعيشة ف

  يطاليا إ
ن
االتحاد االوربر ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية ومنظمة دولة عضو ف

  وقعتها هذه الهيئات
 اوروبا وحلف شمال األطلس  )الناتو(، وتطبق االتفاقات الدولية الت 

ن
 االمن والتعاون ف

  جوانب عديدة منها اعتبارات ذات صلة بالتجارة الخارجية
ن
  تنظم ف

 . والت 

ن الدول األعضاء.  ة تتمتع بحرية التجارة بير يفرض و يشكل االتحاد األوروبر  اتحادا جمركيا وسوقا موحدة كبير
العضاء ا دول غير الرسوما جمركية عىل المنتجات المستوردة من  االتحاد األوروبر  )ككتلة اقتصادية واحدة(

  
ن
.  ف اد  أحد أعضاءإيطاليا، بوصفها  تطبقلذلك  االتحاد األوروبر   يكون حيث ال  حر االتحاد، نظام استير

اد مع إيالء  اد شائعا. وتصدر تراخيص االستير ة ذات ألحكام االتفاقات التجارياهمية خاصة ترخيص االستير
 المستورد.  الدولةاحتياجات ترتبط بالصلة لالتحاد األوروبر  و 

 

 أوال: نظرة عامة على السوق االيطالية

ات االقتصادية الرئيسية واإلحصاءات التجارية،  هذا الجزء يناقش صة ذات الح الدول مع توضيحالمؤشر
  السوق

ن
  االعتبار عند التصدير إىل الرئيسية  والمحاور ، األكير ف

ن
كات المرصية اخذها ف   يجب عىل الشر

الت 
ها من  ايطاليا    تؤثر عىل التجارةال األمور ، وغير

ن البلدين ت  وأثر ملة، تخفيض قيمة العمثل ، البينية بير
 التجارية. االتفاقيات 

   العالم حيث إيطاليا ه  
ن
  أكير اقتصاد ف

  عام  1.8بلغ الناتج المحىل  اإلجماىل  ثابن
ن
. 2016تريليون دوالر ف

  الرب  ع األول االقتصادي وعىل الرغم من أن إيطاليا خرجت من الركود 
ن
، فإن الناتج 2015من عام ف

نما الناتج المحىل  فقد . (2008)عام  المحىل  اإلجماىل  اإليطاىل  ال يزال أقل بكثير من ذروته قبل األزمة
  عام  ٪0.9اإلجماىل  اإليطاىل  بنسبة 

ن
 .  2017خالل عام  %1.6ثم بلغ معدل النمو . 2016ف

  ديسمير  "المؤقتة" الحكومة اإليطالية الحاليةتم تشكيل  
ن
وزير الخارجية  تم تكليفعندما  2016 ف

   "آنذاك"
ي  ليحل محل باولو جنتيلوبن ن  نتيجة لفيةعىل خ االخير للوزراء بعد استقالة  كرئيسا ماتيو ريين

ي رئيس ن منه تم ذي الو  "يسار الوسط"لحزب الديموقراط  ل ا استفتاء اإلصالح الدستوري. وال يزال ريين
ن "حزب الوسط الجديد  شمل ايضا الذي ياالئتالف الحاكم،  تشكيل وقيادة ر الذي يقوده وزي "اليمير

ة األخرى. ومن المتوقع أن تستمر بعض انجيلينو ألفانو و الحاىل  الخارجية  األحزاب الوسطية الصغير
يعية الحالية،    اال تجرى االنتخابات أن  ومن المقرر الحكومة الحالية حت  نهاية السلطة التشر

ن
يطالية ف

 . 2018مارس 
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  ركزت عىل زيادة  
ي لإلصالح، الت  ن   إىل مواصلة أجندة ريين

   فرصسعت حكومة جنتيلوبن
ن
 إيطاليا النمو ف

ن اليات واجراءات إل من خالل  كير
صالح سوق العمل واإلدارة العامة والعدالة المدنية والتعليم، مع الي 

  الجنوب. 
ن
 بشكل خاص عىل سد فجوة العمالة ف

  ي الرامية إىل ن   إيطاليا فشلت، ولذلك غير أن جهود ريين
ن
من المرجح أن فتبسيط المؤسسات السياسية ف

  تقييد قدرة إيطاليا عىل إجراء إصالح 
ن
. اقتصادي يستمر عدم االستقرار السياس  ف ومع ذلك، وكما  هيكىل 

كات  هناك ، فإنتم تنفيذ اإلصالحات   العديد من القطاعات التصديرية المرصيةفرص للشر
ن
 للنمو ف

 . الهامة
 

 ًا: أهم مالمح االقتصاد االيطايلثاني

  منطقة اليورو االقتصاد اإليطاىل  هو ث
ن
،  اجماىل   من حيث الث أكير اقتصاد ف هو ثامن و الناتج المحىل  االسم 

 .   العالم، وفقا لصندوق النقد الدوىل 
ن
  العالم  10المرتبة  ايطاليا  تحتلو أكير اقتصاد ف

ن
عىل صعيد متوسط ف

منذ أن بدأت عام وتستخدم إيطاليا اليورو كعملة محلية  . دوالر( 202,288اجماىل  ثروة كل شخص بالغ )
1999 . 

 الشمال  مليون نسمة 61كان إيطاليا حواىل  يبلغ عدد س  
ن
كز النشاط الصناع  ف   تورين بداية منويي 

ن
و ف

ق.  وصوال إىل فينيسيا  و ميالنب مرورا الغرب    الشر
ن
، Lombardia ,Piemonteويعبي  كل من اقليم ف

  أوروبا وتمثل أكير من  Venetoو
ن
الدخل اجماىل  من  ٪50من أكير المناطق الصناعية والمزدهرة ف

وجيورنو" أقل تطورا.  ن   إيطاليا، أو "مير
ن
. وعىل النقيض من ذلك، فإن المنطقة الجنوبية ف  القوم  اإليطاىل 

  كاتاتصنيع سلع استهالكية عالية الجودة تنتجها  عىلاالقتصاد اإليطاىل  إىل حد كبير  يعتمد ة  لشر الصغير
 . الش والمتوسطة ، وكثير منها مملوك 

  ة والمتوسطة عىل اقتصاد إيطاليا، وتشكل كات الصغير كات اإليطالية وتنتج  ٪99تسيطر الشر من الشر
 . من الناتج المحىل  اإلجماىل  إليطاليا  68٪

 تقرير البنك الدوىل   دولة 190من أصل  50 المرتبة رقم إيطاليا  تحتل  
ن
 المرتبة رقمممارسة األعمال و لف

  مؤشر الفساد لدى منظمة الشفافية الدولية.  دولة 176من أصل  60
ن
 ف

 

 : نظرة عامة على العالقات التجارية واالقتصادية املصرية االيطاليةثالثاً 

  عام  
ن
 مليار دوالر،  1.4بلغت نحو  بقيمة، المرصيةسوق للصادرات  ثالث، كانت إيطاليا أكير 2016ف

االتحاد  المرصية إىلأكير سوق للصادرات بعد كل من االمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأول 
  . تليها كل من تركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، وبل وإىل الدول غير العربية األوروبر  

  كز الصادرات   إىل إي المرصيةتي 
ن
صل الوقود ومنتجات الفمثل  المواد الخام والسلع الوسيطةطاليا ف

مليون دوالر(، والسماد بقيمة  207) وااللومنيوم بقيمة مليون دوالر( 477) بقيمة  27الجمرك  رقم 
 (. مليون دوالر 97) مليون دوالر( والقطن بقيمة  108)

 ن والمانيا والواليات المتحايطاليا المرتبة الرابعة كرابع اكير مصدر لمرص بع احتلت دة د كل من الصير
  عام  االمريكية

ن
ان التجاري مليار دوالر.   2.6من إيطاليا  مرص ،  وبلغت واردات 2016ف ن كما أن المير

 . 2016مليار دوالر عام  1.2المرصي االيطاىل  قد سجل فائض لصالح ايطاليا بقيمة 
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 (1جدول رقم )
ة  اداء الصادرات المرصية اىل ايطاليا   2016-2014خالل الفتر

Product 
code 

Product label 
Egypt's exports to Italy 

Value in 2014 Value in 2015 Value in 2016 

'TOTAL All products 2454462 1615613 1468000 

'27 
Mineral fuels, mineral oils and products of their 
distillation; bituminous substances; mineral ... 1179018 636899 477342 

'76 Aluminium and articles thereof 275524 247258 206779 

'31 Fertilisers 81568 45951 108502 

'52 Cotton 138670 119407 97348 

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers 98995 73867 85279 

'39 Plastics and articles thereof 109688 74619 55763 

'12 
Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous 
grains, seeds and fruit; industrial or medicinal ... 21342 22300 49951 

'51 
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn 
and woven fabric 41169 38841 38420 

'72 Iron and steel 42257 14709 37191 

 القيمة باالف دوالر – ITC-Trade Mapالمصدر:  
 

  عام  
ن
  الواليات المتحدة  2015ف

ن
ة اإليطالية ف مليار دوالر،  4بلغ إجماىل  االستثمارات األجنبية المباشر

 اإليطاىل  
  مرص مجاالت ا وتشمل القطاعات الصناعية الرئيسية لالستثمار األجنتر  المباشر

ن
لسياحة ف

 . والخدمات المالية والطاقة وصناعة االسمنت واالطارات
 

 : اللغات املستخدمة يف ايطاليارابعاً 
 غةااليطالية ه  الل اللغة وتظللغة حية، معظمها تطورت من الالتينية البلغارية.  34 نحو ل ا إيطاليا موطن

ف   الرسمية الرئيسية.  ، األلبانية، الكاتاالنية، األلمانية، اليونانية، السلوفينيةقانون باللغات الكما يعي 
  إيطاليا. 

ن
، فإن نسبة كبو  الكرواتية، الفرنسية، كلغات األقليات ف ن ة من باإلضافة إىل لغات السكان األصليير ير

ية،  ٪34مليون نسمة يتحدثون لغات أجنبية:  60سكان إيطاليا البالغ عددهم  ن  ٪16يتحدثون اإلنجلير
ايد اإلسبانية.  يتحدثون ٪11الفرنسية و  يتحدثون ن ة االتجاه المي  ة االخير

للغة تعلم ال وقد شهدت الفي 
  إيطاليا ،

ن
ية ف ن وري علغة األعمال الرئيسية ، لذلك االيطالية  ولكن تبق   اإلنجلير ند التعامل قد يكون من الرصن

يك ايطاىل  أن يتم اللجؤ ل
جمة ، أو التواصل مع شر   مخدمات الي 

ن
يد اإللككاتبات سواء ف   ورسائل الير

وبن ، ي 
  
ن
ةاالجتماعات أو ف ورية عندما يتعلق األمر بالتوقيع المباشر جمة القانونية ضن . ومن المؤكد أن خدمات الي 

ها من أشكال   . عقود األعمالعىل العقود وغير

 Internet : الربط بشبكة املعلوماتخامساً 

 شبكة الوصول إىل نسبة سكانها الذين يتمتعون بإمكانية صعيد عىل العالم  عىل 60 رقمتحتل إيطاليا المرتبة 
نت، حيث ت نت نحو  نسبة السكان ممن لديهم بلغاإلني  من  فقط ٪65.57 القدرة عىل الدخول عىل االني 

ن الشمال والجنوب، حيث يوفر الشمال بيئة صناعية اجماىل  عدد السكان، كما يوجد  انقسامات واضحة بير
ديد من إيطاليا متخلفة عن الع كما أنمتفوقة بالمقارنة مع الجنوب.  التحتية البنية ال مالءمة من حيثأكير 

ة فائق Broad Bandلديها أدبن مستويات ايطاليا أن  حيث. التحميل الدول األوروبية من حيث شعات
. ون   االتحاد األوروبر 

ن
كات الشعة ف   تتطلع إىل فتح مكاتب المرصيةنصح الشر

   تمثيل الت 
ن
اليا كجزء من  إيطف

وع التصدير الخاصة بهم أن تضع    االعتبار.  ذلكمشر
ن
 ف
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 التجارة اخلارجية اليطاليا: سادساً 

  ن دوالر،  مليار  404.56بلغت قيمة واردات إيطاليا   حير
ن
 مليار  461.5، تبلغ قيمة صادراتها اإلجمالية ف

 دوالر. 

  ن كبار   كل من إىل إيطاليا  المصدرينومن بير
دوالر(،  مليار  36دوالر(، وفرنسا ) مليار  65.7ألمانيا )يأب 

ن ) المملكة و  ،دوالر( مليار  21.6دوالر(، وإسبانيا ) مليار  22.3دوالر(، وهولندا ) مليار  30.1والصير
 . مليار دوالر  12.17 بقيمةالمتحدة 

  دوالر. وتليها  مليار  58.1 نحو  بقيمة واردات بلغتإيطاليا،  من المستوردةتتصدر ألمانيا قائمة الدول
 مليار  24.8دوالر( والمملكة المتحدة )مليار  40.5دوالر( والواليات المتحدة ) مليار  49.2فرنسا )

  العالم. كما تمتلك ثالث أكير فدوالر(.  مليار  20.2دوالر( وإسبانيا )
ن
إيطاليا ه  ثامن أكير مصدر ف

  العالم. 
ن
 احتياط  للذهب ف

  إيطاليا مركز 
 
 رئيسي ا

 
لية. كما أن لديها  ا ن واسعة  دراتقلصناعة السيارات واإلطارات وتصنيع األجهزة المين

وكيماويات. وهناك قطاعات هامة أخرى متنوعة مثل الدفاع والفضاء واألسلحة النارية  من الطاقة والبي 
وبات كما أن لقطاع واألزياء.     األغذية والمشر

ن
ة ف ، ا أهمية كبير ن القتصاد اإليطاىل    انتاج احيث تتمير

ن
 يطاليا ف

 زيت الزيتون والنبيذ. 
 

 يطالياا ثقافة األعمال يف: سابعاً 

  ا إيطاليا موطنتعد   
ن
 . اقاليمها الشماليةلقوى عاملة ذات مهارات عالية، وخاصة ف

  اف والمجاملة   إيطاليا، لذلك  لهما دور فعال جدا لدىاالحي 
ن
يجب عىل رجل األعمال رجال األعمال ف

ن االعتبار المرصي أن يأخذ  ن  عم التعامال  عند  ذلك بعير ام االلف. عىل العكس من ذلك، نظرائه االيطاليير ن ي 
 بالمواعيد له أهمية محدودة. 

 ن طبيع  م المزاح جزءكون ، وعىل هذا النحو، يمكن أن يفكاه   حسلديهم  ونل األعمال اإليطاليارج
  ايطاليا  بيئة األعمال
ن
صح ننحساسة، لذلك الموضوعات بعض الهناك عىل الرغم من ذلك، ولكن . ف

 األشة الخاصة.  أمور الحديث عن المافيا والسياسة والدخل الخاص أو  بالبعد عن

 ذات الوقت البسيط و  بالمظهر االنيق ونعند عقد لقاءات عمل يهتم رجال االعمال االيطالي  
ن
 .  ف

  ق اوروبا توفر إيطاليا بوابة مريحة ألسواق كاتأن العديد من ف ولذلك، وسط وشر لدخول يمكنها ا الشر
 السواق تلك الدول من خالل ايطاليا. 

   
ن
  إيطاليا أطول مما ه  عليه ف

ن
وط الدفع ف   دول االتحاد األوروبر  شر

 
  ، باف

ن
 80متوسط لا حيث تبلغ ف

كات و لمدفوعات التجارية. ل بالنسبةيوما    االعتب المرصيةيجب عىل الشر
ن
ر عند إعداد اأن تضع ذلك ف

 إىل إيطاليا من خالل وكيل أو موزع.  التصدير األسهل ية. لذلك فمن توقعاتها المال
 

  Value Added Tax يف ايطاليا ضريبة القيمة املضافة: ثامناً 

يبة القيمة المضافة   ايطاليا  تعرف ضن
ن
 IVAيتم تطبيق معدل ، هذا و %22القياس  هو ومعدلها . IVAباسم  ف

 عىل:  ٪4مخفض بنسبة 

  األساسيةالمنتجات الغذائية . 

 بعض الخدمات االجتماعیة . 

 الصحف اليومية، والدوريات، والكتب . 

 بعض البذور واألسمدة . 
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  عىل الخدمات السياحية وبعض المنتجات الغذائية األخرى.  ٪10يتم احتساب نسبة 

  ووفقا لقانون االستقرارStability Act  يبة القيمة  فمن المتوقع أن،  2016اإليطاىل  لعام تزيد ضن
  عام  %25المضافة إىل 

ن
يبة القيمة المضافة عىل أداء االقتصاد اإليطاىل   زيادةوسيعتمد  ،2018ف

 ضن
 . خالل هذا العام

 Corporate Tax  ضريبة الشركات: تاسعاً 

  إيطاليا هو 
ن
كات ف يبة الشر ببة  تسدد ويجب أن   %27.5معدل ضن كات المقيمة هذه الرصن  ةتالثابجميع الشر

  إيطاليا أو تم التحصل عليه عىل الدخل من أي مصدر، سواء 
ن
يبة إقليمية ع وهناك أيضا  . رجها اخف ىل ضن

ن  ) تختلف من منطقة إىل أخرى  ولكنها ، أنشطة تجارية اوح بير
 (. % 6إىل  4تي 

 

 ncome TaxI  ضريبة الدخل: عاشراً 
 

يبة دخل شخض  ) يبة إال عىل IRPEFيخضع األفراد المقيمون لرصن ن ال يخضعون للرصن (. فاألفراد غير المقيمير
. يكون مصدره دخل  ائحهناك و  إيطاىل  يبة عىل الدخل خمسة شر ن  للرصن اوح معدالتها بير

 15حت  ) %23 تي 
 (. الف يورو 75)ألكير من  %43( إىل الف يورو

 

 املعاملة اجلمركية: احدى عشر

  االتحاد االوروبر  وبالتاىل  تخضع العتبارات  
ن
كةالسوق ايطاليا عضو ف روبر  هو سوق لالتحاد األو  المشي 

اد    ة ايطاليعىل تجار  واحد يسمح بحرية حركة السلع والخدمات. لذلك، ال تنطبق رسوم االستير
 
ا مع باف

 . دول االتحاد 

 اتفاقية المشاركة )    تجمع مرص مع ايطاليا )االتحاد األوروبر 
  المرصية األوروبية الت 

ن
دتها الثامنة  ماتنص ف

ائبعىل اعفاء كافة الصادرات من منشأ مرصي من الرسوم الجمركية ومن الرسوم  ذات األثر  والرصن
  
ن
ن المماثل، مع عدم فرض قيود كمية عىل واردات االتحاد االوروبر  من مرص، ف  9تنظم المادة رقم  حير

ا اسلوب خفض وازالة يةمن ذات االتفاق من المنتجات ذات منشأ  ئحالرسوم الجمركية عىل ارب  ع شر
  الخاص باتفاقية المشاركة المرصية لكاالتحاد األوروبر  لمزيد من المعلومات اليكم الرابط اال

وبن ي 
 األوروبية

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/june/tradoc_117680.pdf  

  اتفاق  
ن
كما سبق االشارة تعقن صادرات مرص من الرسوم الجمركية حال تقديم شهادة منشأ وفق ما ورد ف

  
: يالمشاركة المرصية األوروبية والت    التاىل 

وبن  مكن التعرف عليها من خالل الرابط االلكي 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143646.pdf 

  ا، تطبق إيطاليا رسوم جمركية عىل جميع المنتجات المستوردة. ويمكن أن تختلف المعدالت اختالفا كبير
  عبوات البيع بالتجزئة

ن
ويستثتن  ،حسب ما إذا كان المنتج المستورد غير مجمع أو جاهزا لالستهالك ف

  ابرم معها االتحاد األوروبر  اتفاقيات تفضيلية كما ه  الحالة بموجب ات
اق المشاركة فمن ذلك الدول الت 

  اقليم 
ن
ادها ف المرصية األوروبية وما ينص عليه من اعفاءات جمركية لمنتجات كل طرف عند استير

 الطرف اآلخر. 

  يعند التصدير إىل ايطاليا   أن تكون األوزان مي 
 ودرجات الحرارة مئوية.  ةينبعن

 يبة القيمة المضافة إىل التكلفة ن والشحن الت عن قيمة، فضال  النهائية للمنتج يجب أن تضاف ضن أمير
(CIF .) 
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  يبة للوقوف عىل ع إىل الروابط ، يرجر الرجو والرسوم المفروضة عىل أي منتج مصدر إىل ايطاليا  مبلغ الرصن
 التالية: 

o  Taric Code بالرابط 

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

Lang=en&Screen=0&Expand=true 
 

 

o Taric Description بالرابط 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculatio

tariff/taric_en-customs-common-is-duties/what-customs-n 
 

 

 التسعري يف ايطاليا: اثىن عشر

، أو باسلوب  CIF- COST insurance and freight يفضل المستوردون اإليطاليون التسعير عىل أساس
CIP - Carriage and Insurance paid to ألنهم عادة ما يكونون عىل دراية بالرسوم الجمركية اإليطالية ،

اد، ولكن قد ال يكونوا عىل دراية بتكاليف  ائب ذات القيمة المضافة المفروضة عىل المنتج وقت االستير والرصن
ة قد  كات اإليطالية الكبير وط أخرى فالنقل البحري ، أو الشحن الجوي. إال أن الشر ي بشر يما تفضل أن تشي 

ن الرسائل التجارية.   يتعلق بشحن وتأمير
  

وط تتطلب الدفع قبل التسليم، بالمبيعات تتم غالبا ما  ، عادة عند التسليم، أو بعد ذلك بوقت قصأو شر ير
  غضون 

ن
  نهاية  %5إىل  2يتم منح خصم من و أيام من تاري    خ التسليم.  10ف

ن
لدفع كامل قيمة المعاملة ف

ة المحددة من شهر إىل أربعة أشهر من تاري    خ الفاتورة.  ة ولكن ذلك يعتمد عىل طبيالفي  عة وقد تطول الفي 
ي ا ما ي  السلعة، والجدارة  االئتمانية للمشي  ن . وكثير ة تصل إىل سنتير

لسلع الرأسمالية ا لسداد قيمةسمح بفي 
  ينظر اليها من االعتبارات و  ت والمعدات الثقيلة المماثلة. ومعدات التخزين والشاحنا

عمال رجال األ  الت 
ن االهتمام بجودة المنتج،  . البيع وخدمة ما بعد ، تاري    خ التسليم،  االيطاليير

 

 شروط الدفععشر:  ثالثة
ي اإليطاىل  أن يطلب عرضا 

 يجوز للمشي 
 
وط سعريا د الدولية لقواعتتفق مع اأو شحنة بضائع بموجب شر

وط والممارسات التجارية    تحدد الشر
ن  INCOTERMالت  ن الطرفير   توفر قدر من الفهم الموحد بير

والت 
  عقد االتفاق

ن
. لمسئوليات كل منهما ف . ويجوز للمستورد اإليطاىل  فحص البضائع قبل التخليص الجمرك 

يبة ضن و ،  الجمركية المطلوبة دفع الرسوم، كما يجب وثائق الشحن ب ويجب أن تكون الشحنة مصحوبة
  وقت التخليص 

ن
ائب اإلنتاج. ويجب عىل المستورد أن يقوم بهذه اإلجراءات ف القيمة المضافة المطبقة وضن

اد، إذا لزم األمر    أن يقدم المستورد تراخيص االستير
. وينبعن منتجات ذات ال لولبعض المنتجات مث الجمرك 

  االستخدام المزدوج
ة الت   صدرت فيها. ، خالل الفي 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&Expand=true
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&Expand=true
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&Expand=true
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en
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 واالعتماد وتوافق اجلودة وكيانات الفحص واملعايرة عشر: املواصفات اربعة

، وسياسات   نظمبموجب  تحكم آليات نفاذ المنتجات  هناك معايير جودة محددةفاالتحاد األوروبر 
 وينطبق هذا عىل. Directivesالمستوردة إىل داخل أسواق االتحاد األوروبر  ويصدر بشأنها قرارات أوروبية 

 ،طيس  التوافق الكهرومغناكما تفرض معايير فنية تخص واآلالت   لعب االطفالسالمة  سبيل المثال عىل
ير ومعدات الوزن غ ،واألجهزة الطبية ،واألجهزة الطبية المزروعة النشطة ،معدات الطرفية لالتصاالت الو 

لجهد والمعدات الكهربائية ذات ا ،اومة لالنفجار والمعدات الكهربائية المق ،ومنتجات البناء  ،األوتوماتيكية
يجب أن تحمل حيث المنخفض وأوعية الضغط البسيطة، ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة الغاز 

عىل أن تكون هذه ، مع معايير الجودة والسالمة األوروبية إلظهار توافقها  CEالمنتجات المؤهلة عالمة 
  النتج أو مالمثبتة عىل المنتج من قبل العالمة 

 Self-Declaration ofللتوافق مستورد كإعالن ذاب 
Conformity  .   موا يجب عىل التجار أن كما ن ولية عن المنتجات األوروبية، الذي يغط  ئقانون المسب يلي 
  ال يتوقعها المستهلكئجميع المس

  هذه الحالة يكون ،وليات المتعلقة بالعيوب الت 
ن
كة الب وف ائع والشر

  اال 
ن
 القانون.  هذا  لة بموجبؤ تحاد األوروبر  ه  المسالمصنعة ف

االتحاد األوروبر   متطلبات توافق البضائع مع التصديق عىلو الختبار ل المصدرة إىل ايطاليا تخضع المنتجات 
يعات المتعلقة ب   ال تخضع فيها المنتجات للتشر

  الحاالت الت 
ن
ن والبيئة. وف حماية صحة وسالمة المستهلكير

، فإنها تخضع  Technical Regulationsالفنية     Directivesللقرارات الخاصة باالتحاد األوروبر 
الت 

يتم و  فضال عن المتطلبات الوطنية اإلضافية المحتملة.  ،سالمة المنتجب وتتعلقاالتحاد األوروبر   تصدر عن
  اطار يسمح

ن
يعات والقرارات المنظمة للواردات األوروبية ف ثل التوافق مالحر للسلع.  بالتبادل وضع التشر

 دول االتحاد األوروبر  عىل تطبيق 
ن أن  وعىل الرغم منخاصة عىل السلع الهندسية.  CE Markingفيما بير
يعات / تنسيق  توحيد  اال أنه ، التحاد األوروبر  اسوق الوصول إىل  يسهلاالتحاد األوروبر  يمكن أن دول تشر

ن  ن  يجب عىل المصنعير ون أيضا )الطوعية( قد تك الفنيةأن يدركوا أن األنظمة )اإللزامية( والمعايير  المرصيير
.  المرصيةبمثابة عوائق أمام التجارة إذا كانت المعايير  ما يىل  عرض وفي مختلفة عن معايير االتحاد األوروبر 

ن وتقييك المطابقة واالعتماد  موجز لمسألة المواصفات   ايطوقواعد التبيير
ن
 : ا اليالمعمول بها ف

 

 Standardsاملوصفات  -1

 

ن الدولوضع معايير االتحاد األوروبر  هو عملية تقوم عىل توافق اآلراء    االتحاد  فيما بير
ن
، االعضاء ف  األوروبر 

ية أو بتكليف من المفوضية األوروبويتم وضع المعايير والمواصفات بناء عىل طلب من الصناعة المحلية 
  ، Third Body المستقلة القياس والمعايرةمن قبل هيئات  هذه االجراءات  وتنفذ 

تعمل عىل المستوى والت 
. وهناك تشجيع قوي للمنظمات غير الحكومية، مثل الجماعات البيئية    أو األوروبر  أو الدوىل 

الوطتن
  توحيد المعايير األوروبية. 

ن
، عىل المشاركة ف ن  الصادرة عايير الم يتم اعتماد العديد منو  وجماعات المستهلكير

  االتحاد األوروبر  ISOالدولية مثل منظمة المعايير الدولية ) القياس والمعايرةهيئات عن 
ن
ويتم هذا .  ( ف

 : وضع المعايير والمواصفات األوروبية من خالل ثالثة اجهزة ه  

1. CEN, European Committee for Standardization 

2. CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization 

3. ETSI, European Telecommunications Standards Institute 

http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
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  اللجان الفنية أو مجموعات العمل ضعو يتم و 
ن
اء ف   وتع. الخاصة المعايير أو تعديلها من قبل خير

 تير لجنت 
(CIN( و )CENELECهيئات المعايير الوطنية للدول األعضاء )   االتحاد األوروبر  

ن
  لديها "لجان ف

ترصد  "والت 
  توحيد المعايير األوروبيةالوتفوض 

ن
اء للمشاركة ف ن المعايير الصا، ويتم بيع خير ن للدول  درة عن هاتير اللجنتير

كات مشاركةب فتسمح  ETSIأما  . االعضاء    غير من دول  الشر
ن
  لجانها الفنية االعضاء ف

ن
ن حاالتحاد األوروبر  ف ير

كات    اقتصادية وتجارية واستثمارية مصالح يثبت أن لهذه الشر
ن
بعض  م توفير ويت، دول االتحاد االوروبر  ف

ها ال نت. وتقوم المفوضية األوروبية، باإلضافة    ETSI دون مقابل عىل موقع  اتها مواصفالو معايير عىل االني 
  تسالفة الذكر إىل المنظمات الثالث 

ن
كوحيد المعايير من خالل تمويلها ل، بدور هام ف ة مشاركة الشر ات الصغير

ن    والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية مثل الجماعات البيئية والعمالية ومجموعات المستهلكير
ن
 عملية ف

لمعايير يرتبط وضع الهيئات المعايير األوروبية عندما  تمويل. وتوفر ولجان وضع المعايير والمواصفات
. ويمكن ال والمواصفات يعات االتحاد األوروبر 

ابط أو الحصول عليها من خالل الر ات المواصفتحقق من بتشر
 :  التاىل 

-http://ec.europa.eu/growth/tools
databases/mandates/index.cfm;jsessionid=C052C88C224600659D495ADE4B2C06
79.cfusion22204?fuseaction=refSearch.main&CFID=277180&CFTOKEN=f409c9be

0BF3A346AE92B096-93EB-99BE-9F801EF8-0873fcaa . 
 

ويشمل نفايات التعبئة والتغليف، ل المنظم EU Directiveصدر القرار األوروبر  حماية البيئة، وألغراض 
ن والمصدرينحيث الستعادة النفايات وإعادة تدويرها.  المطبقةالمعايير هذا القرار  الحد  يجب عىل المصنعير

أعضاء  إيطاليا، وكذلك جميعفرضت وقد . هم المصدرة إىل االتحاد األوروبر  التعبئة والتغليف لمنتجات من
ات التجميل االتحاد األوروبر     تم اختبارها عىل ، حظرا عىل بيع مستحرصن

  عام الت 
ن
منذ و  ،2009الحيوانات ف

اد  2013مارس  11 ات التجميلتم حظر استير   تم مستحرصن
اختبارها عىل الحيوانات خارج االتحاد  الت 

الذي يحدد معايير  Regulation 1223/2009يق القرار تم تطب 2013مارس  11. وبداية من األوروبر  
ات ولمزيد من المعلومات عن هذا ا اد هذه المستحرصن  : اىل  لقرار يمكن الرجوع للرابط التقاسية النتاج واستير

content/en/ALL/?uri=CELEX:32009R1223-egallex.europa.eu/l-http://eur 
 

  المجمل، يتسم
ن
   معايير النظام  وف

ن
ا هو أبعد من يمتد إىل مو  بالتعقيد االتحاد األوروبر   ووضع المواصفات ف

ن )    الدولالحدود السياسية لالتحاد األوروبر  ليشمل األعضاء المنتسبير
ن تصبح أع تعمل ألنالت  ضاء كاملير

  المستقبل
ن
  تربطها اتفاقيات مشاركة مع االتحاد األوروبر   ف

مرص واألردن ( مثل ألبانيا وبيالروس و وتلك الت 
ها.  اتيجية التقييس األ وقد  ولبنان وغير توضح حيث  2012و  2011عام  وروبية تم استعراض نظام واسي 

  نوفمير 1025الالئحة الجديدة للمعايير 
ن
ن  العالقة، 2012، المعتمدة ف وتؤكد دور  ،والمعايير  االنظمةبير

  وضع معايير موحدة للمواصفات األوروبيةهيئات المعايير 
ن
دمة )علما بأن هذه االجهزة ال تقدم خ الثالث ف

)
 
د تباعا . وبالنسبة لمعايير الدولية حيثما أمكنلالرجوع  أهمية عىل كما يتم التأكيد .  تقييم المطابقة كما سير

. و فقد المعلومات واالتصاالت ،  تكنولوجيا  لمنتجات  
اف بأهمية معايير قابلية التشغيل البيتن قد تم االعي 

ن الكفاءة من حيث التنفيذ  المعايرة والقياسهيئات المفوضية األوروبية شجعت  األوروبية عىل تحسير
  المجتمع 

ن
اك أصحاب المصلحة ف    Stakeholdersوالبحث عن سبل إلشر

ن
 ايير المع وتنسيق توحيد  عملية ف

كة بشأن    عام األوروبية. وتشمل المبادرة المشي 
ن
  بدأت ف

ن  2016التقييس، الت  عدد من بنود العمل لتحسير
،  والتنسيق التوحيد سبل واليات  اماألوروبر  ن  . 2019نتائج بحلول عام لتحقيق  مع وجود الي 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm;jsessionid=C052C88C224600659D495ADE4B2C0679.cfusion22204?fuseaction=refSearch.main&CFID=277180&CFTOKEN=f409c9be0873fcaa-9F801EF8-99BE-93EB-0BF3A346AE92B096
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm;jsessionid=C052C88C224600659D495ADE4B2C0679.cfusion22204?fuseaction=refSearch.main&CFID=277180&CFTOKEN=f409c9be0873fcaa-9F801EF8-99BE-93EB-0BF3A346AE92B096
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm;jsessionid=C052C88C224600659D495ADE4B2C0679.cfusion22204?fuseaction=refSearch.main&CFID=277180&CFTOKEN=f409c9be0873fcaa-9F801EF8-99BE-93EB-0BF3A346AE92B096
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm;jsessionid=C052C88C224600659D495ADE4B2C0679.cfusion22204?fuseaction=refSearch.main&CFID=277180&CFTOKEN=f409c9be0873fcaa-9F801EF8-99BE-93EB-0BF3A346AE92B096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009R1223
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 Assessment Conformity تقييم املطابقة -2
كة المصنعة  يعات لا التواافق مع الثباتتقييم المطابقة هو خطوة إلزامية بالنسبة للشر    محددةلاتشر

الت 
  جميع المراحل، من تطبق داخل دول اال 

ن
. والغرض من تقييم المطابقة هو ضمان االمتثال ف تحاد األوروبر 

  وي  هدف إىل التصميم إىل اإلنتاج، 
ي    ع. ويته إىل السوقعند تصدير  تسهيل قبول المنتج النهاب  تقييم  يح تشر

ن بعض الخيارات فيما يتعلق ب المطابقة   تختلف تقييم ، طريقة الللمصنعير
  تبعا لموالت 

ستوى المخاطر الت 
ن . هذا المنتجينطوي عليها استخدام  ،  التوافق شهادةوتتباين هذه الخيارات بير  

فحص  طريقةمرورا بالذاب 
 انتهاءم مراقبة جودة اإلنتاج، ونظ

 
م هيئات تقيي ويمكن التعرف عىلإىل نظام ضمان الجودة الكاملة.  ا

  الدول 
ن
: المطابقة ف   التاىل 

وبن  اعضاء االتحاد األوروبر  من خالل الرابط االلكي 
databases/nando-http://ec.europa.eu/growth/tools / 

 

 Certification  شهادة املنتج -3
ض أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمعايير المعتمدة من قبل

 و CENELEC و  CIN لجان  من المفي 
ETSI   يعات االتحاد األوروبر  و ،  متوافقة مع متطلبات

 CEالمة ع قوم المصنع بوضع. ثم يذات الصلة تشر
. بحرية داخل االتحاد األ للتداولالسماح للمنتج وبناء عليه يتم المطابقة.  ثم يقوم باصدار تقييم وروبر 

كة المصنعة عدم استخدام معايير االتحاد األوروبر  المنسقة، ولكن و 
يها أن تقدم يبق  عليمكن أن تختار الشر

.  يئةللحفاظ عىل صحة وسالمة المستهلك والب أن المنتج يلتر  متطلبات السالمة واألداء األساسيةما يثبت 

. ونظرا لعدم وجود ذات الصلةإىل تبسيط مهمة مراقبة السوق للمنتجات  CEعالمة  ستخداميؤدي اكما 

يع  الجديد الذي فقد لسوق، رقابة عىل ا
ن النفاذ عام اعتمد االتحاد األوروبر  اإلطار التشر .  2010دخل حير

تكون هناك  أن تتضمن معلومات تفصيلية عن المنتج، ولكن يجب أن CEليس المقصود من عالمة و 
ن السلطات كة المصنعة أو  وصوال  المنتج تتبعمن  معلومات كافية لتمكير   المستورد إىل الشر

ن
 االتحاد ف

. وال تظهر هذه المعلومات التفصيلية بجوار عالمة  ، بل عىل إعالن المطابقة )الذي يجب أن CEاألوروبر 
  أي وقت، 

ن
  للمنتج( صحوبا ميكون المصنع أو الوكيل المعتمد قادرا عىل تقديمه ف

 . بالملف الفتن
 

وي    ج لك  يتم    الين
ن
  سوق االتحاد األوروبر  وكذلك ف

ن
طلب من ندا، ي  وأيسل وليتشنشتاينبيع المنتجات ف

ي    عمنتجاته عىل CEعالمة  وضعالمصدرين    تخضع لهذا التشر
يعات المنتجات الخاصم الت  ة . وتتيح تشر

ن عددا من الخيارات لتحديد  CEبعالمة     الجوانبللمصنعير
  ينبعن

، وفرها تالمتعلقة بالسالمة والصحة الت 
  استخدام المعايير المنسقة عىل لتحديد و 

نموذج تقييم المطابقة األنسب لعملية التصنيع، وما إذا كان ينبعن
 معقدة جدا.  CEعملية وضع عالمة كما أن أم ال.   ككل  نطاق االتحاد األوروبر  

 

  Accreditationاالعتماد  -4
   وه  المستقلة،  االعتماد من الهيئات شهاداتاختبار وإصدار  معاملتم اعتماد 

 ت بها اخطر الهيئات الت 
 التحاد األوروبر  والتصديق عليها. لذلك فانمتطلبات االتوافق مع اختبار ب المعنيةالسلطات الوطنية 
ف بها وطنيا.  "European Accreditation "االعتماد األوروبر    ه  منظمة تمثل هيئات االعتماد المعي 

ف بها  وتكون    محليا العضوية مفتوحة أمام هيئات االعتماد المعي 
ن
ي االتحاد األوروبر   دولف أن تثبت  طةشر

 المناسبة.  ISO  /IECو  ENأنها تعمل بنظام اعتماد متوافق مع معايير 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
http://www.european-accreditation.org/
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 Regulations Technical الفنية القواعدنشر  -5

ة الرسميةتعتير  . وت الجريدة الرسمية ه  النشر نت وتاإل نشر يوميا عىل المعتمدة لالتحاد األوروبر  تكون من ني 
يعات المعتمدة وكذلك السوابق القضائية، والدراسات  ن تغط  التشر   تقوم بها سلسلتير

 تشملللجان، كما ا الت 
ي    ععية للمعايير المرتبطة المرج األرقام شبك  للجنة عىل الموقع ال المحلية الفنية القواعد وتنشر . بكل تشر

ن  ي    ع عىل  األخرى واألطراف المهتمة من التعليق الدوللتمكير ح تطبيقه من التشر الزامية  قواعد المقي 
Technical Regulation منظمة التجارة  الدولويطلب من . هذا تخص كل منتج  

ن
العالمية األعضاء ف

 الفنية القواعد جميع ب التجارة العالمية منظمةتخطر ( أن TBT) الفنية عىل التجارة العوائق اتفاقيةبموجب 
حة    يمكن أن تؤثر عىل التجارة مع و المقي 

  األعضاء  الدولالت 
ن
 . منظمةالف

 

 Labelingمتطلبات التبيني  -6

  االتحاد  عقدةم عملية ، وه  المنتج ذاتهباختالف طبيعة  البيانات عىل المنتجتختلف متطلبات وضع  
ن
ف

  أن يتضمن Decree No. 109/92األوروبر  يحكمها القرار رقم 
ن . وينبعن معلومات عن  Labelالتبيير

يجب أن يكون باللغة اإليطالية، و/أو و حفظه. طرق المنشأ، والهوية، والجودة، وتكوين المنتج، و 
ية أو الفرنسية ن   يجب تضمينها عىل ال    2 ، ويتضمن المرفق رقماإلنجلير

عند  Labelكافة البيانات الت 
 التصدير اليطاليا. 

  ن فينظمها   االتحاد األوروبر  أما بالنسبة لوضع عالمات التبيير
ن
 Directive 2000/13/ECالقرار رقم ف

  هذه الحالةوتنفذ المدخلة عليه، والتعديالت 
ن
  كل  القرارات األوروبية ف

ن
من  ولةدعىل نحو مختلف ف

  االتحاد األوروبر   دول األعضاءال
ن
 . ف

   
ن
ن المنتجاتقواعد صارمة بشأن  بدأ تطبيق 2004أبريل  18ف   أوروبا، و  تبيير

ن
توسيع م تالمعدلة وراثيا ف

  المتداولة من المنتجات الغذائية  كبير جدا نطاق العالمات اإللزامية إىل عدد  
ن
 ماركت السوبر  سالسلف

  تحتوي عىل  يتم وصف . وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن و محالت التجزئة
جميع األغذية الت 

  تنتج من الكائنات المعدلة وراثيا بغض النظر عن وجود المواد المعدلة وراثيا 
كائنات معدلة وراثيا أو الت 

  
  المنتج النهاب 

ن
 . من عدمه ف

  ن يجب   المنتقائمة بجميع يجب أن يشمل باللغة اإليطالية و  لصق التبيير
ن
ج وتاري    خ المكونات الموجودة ف

. المنتجب سمات خاصة أخرى لمكونات معينةبيان قد تكون هناك حاجة إىل كما   ،انتهاء صالحية المنتج

 . الموابن  المحلية أو من خالل مكاتب الحجر البيط  والصح  ويمكن الحصول عىل هذه البيانات من 
ن  Decree No. 109/92ويمكن الرجوع للقرار األوروبر  رقم  للوقوف بشكل حرصي عىل قواعد التبيير
 .   االتحاد األوروبر 

ن
 المعمول بها ف

  برنامج 
ن
ن اعلن االتحاد االوروبر عن تطورات ف لالتحاد  Eco-labelling scheme االيكولوجية التبيير

وسيكون عىل  ،منتجا وخاصة األحذية والمنسوجات والكمبيوتر الشخض 219بر ليشمل واالور 
  االنتاج،أساليب  اتباع الموردين

ن
ن عىل المصدرين  صارمة ف ن وقد يتعير أساليب  التأكد من أن المرصيير

 قائمة السلع الخاضعة لنظم لمزيد من المعلومات حولو  ،اإلنتاج تتوافق مع معايير االتحاد األوروبر  
 :   التاىل 

وبن ن االلكولوجر  يرجر الرجوع للرابط االلكي   التبيير
 criteria.html-and-groups-http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products 

 
 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
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 السلع الزراعية -7

  قطاع األغذية 
ن
قود، عمنذ عدة والحاصالت الزراعية استمر وضع قواعد ومعايير موحدة لالتحاد األوروبر  ف

  يناير 
ن
  االتحاد 2002وف

ن
 االتحاد األوروبر  قانونا عاما لألغذية يضع المبادئ العامة لقانون األغذية ف

، نشر
. وقد أدخلت هذه الالئحة إمكانية التتبع اإللزام  عىل امتداد السلسلة الغذائية والعلفية اعتبارا من  األوروبر 

 . 2005األول من يناير 
 

  (، تجري عمليات تفتيش بيطرية عىل المنتجات الحيوانية 1993يناير  1ة )إنشاء السوق الموحدمنذ
السلطة  وتقوم بها حماية الصحة العامة وصحة الحيوان،  بهدفالمنشأ وعىل الحيوانات الحية، 

 . المختصة

  ويسمح  
ن
  و االتحاد األوروبر   للدولة العضو ف

غير  ولدالحيوانات أو المنتجات الحيوانية من  تستورد الت 
  
ن
ية.  باجراءاالتحاد األوروبر   اعضاء ف ن م إنشاء ت والجراء هذه الفحوصعمليات فحص عشوائية غير تميير

  Veterinary Offices for Community Proceduresالمكاتب البيطرية لإلجراءات المجتمعية 
(UVAC ،) االيطالية ه  جزء من وزارة الصحةو . 

 دمة من خارج حدود االتحاد األوروبر  لفحص منتظم قبل القا اتتخضع المنتجات الحيوانية والحيوان
 .   االتحاد األوروبر 

تم ولية الدولة ويئهذه الضوابط ه  أيضا من مسو السماح لها بالدخول إىل أراضن
 التفتيش الحدودية.  من خالل اجراءاتتنفيذها 

  اد يجب أن كاتالمؤسساتخالل المنتجات الحيوانية من  يتم استير   وافق ع /الشر
حاد ليها االتالت 

. و  تم ييجب أن و  ،المأكوالت البحرية واللحوم ومنتجات اللحوم ومنتجات األلبان ذلكشمل ياألوروبر 
اد    استير

تكون  ويجب أنتم اعتمادها عىل مستوى االتحاد، أغذية الحيوانات األليفة من المصانع الت 
ادها تجاريا فقطبعض المنتجات يمكن او . معتمدة هذه المنتجات مصحوبة بشهادات صحية من  ستير

وبات الكحولية.  ن المعتمدين، وتشمل التبغ والمشر  قبل المشغلير

  خارج حدود االتحاد األوروبر  عىل عاتق  دولتقع مسؤولية فحص المنتجات النباتية المستوردة من
 وتضطلع بها وزارة الصحة.  المستوردة الدولة

  وجهة الم الزراعيةالمنتجات  شحناتجميع  الحدودية عىل المنافذ الت  تقوم بها  الفحوصاتتجرى
ى.  تفتيش عىل المواد المضافة والروائح والمواد المساعدة والمواد ويتم كذلك اللالستهالك البشر

 الغذائية.  بالسلع المتصلة

  ال يمكن استخدام شهادات اف، األوروبر   االتحاد الخاضعة لقواعد  للصناعات الغذائيةوبالنسبة  
ن
اد ف ستير

   جمرك  منفذ أي 
ن
 . االتحاد األوروبر   دول ف

 

 احليوانات احلية:  -8

  وقعت إيطاليا اتفاقية واشنطنWashington Convention (CITES)  لحماية األنواع المهددة
  باالنقراض والحد من التجارة 
ن
 ، وما إىل ذلك(.  والسالحفالمنتجات المشتقة منها )العاج ف

 اد بعض الحيوانات الحية .  ،ويحظر استير خيص "التقييد" و/أو الحجر الصح   والبعض اآلخر يخضع للي 
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 املالبس واملنسوجات:  -9

  اد اد جميع السلع دون تراخيص استير ة من المواد الزراعية ، يمكن عمليا استير باستثناء مجموعة صغير
 ،ساسةالحأن هناك تدابير رصد تطبق عىل الواردات من بعض المنتجات إال وخالية من القيود الكمية. 

  للمنسوجات
اد التلقاب  ن للمستوردي والذي يتم منحه وأهم هذه التدابير هو ترخيص االستير ن اإليطاليير

 عند تقديم النماذج الالزمة. 

  ند ع األصناف األكير تنظيما من المواد الخاضعة للرقابة مثل األسلحة والذخائر و وتعتير المنتجات
ادها  اد بشكل شي    ع، . وعادة ما تمنح تراخيص االستاستير  ما ير

 
ات  وغالبا عدم وجود  ةنتيجتكون التأخير

 وثائق أو معلومات صحيحة. 

 اخيص غير قابلة للتحويل ويمكن استخدامها لتغطية عدة شحنات ضمن الكمية اإلجمالية المأذون  ،الي 
خيصالسلع  تحدد بها. وبوجه عام،   النظام المنسق للتعريفة الجمركية بموجب المشمولة بالي 

Harmonized System classification number . 
  للحصول عىل معلومات عن قطاعات ومنتجات أخرى ينصح بالرجوع لموقع الجمارك االيطالية

Agenzia Delle Dogane  :   التاىل 
وبن   عىل الرابط االلكي 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/en/web/g

english-uest/home 
 

 السلع ذات الطبيعة اخلطرة:  -10

  :تفجرات والمنتجات المشعة األسلحة والذخائر وأدوات الحرب والموتشمل المنتجات الخطرة جوهريا
اد و / أو مراقبة.    تتطلب رخصة تصدير أو رخصة استير

  ذلك النظائر لالستخدام الطتر  الت 
ن
 بما ف

 ل اتیالنفا اد ير الست حی    الترص  الحصول عىل لزمیالمرغوبة:  ير المنتجات الخطرة أو غ ن  . ةیأو الصناع ةیالمين

  "منتجات التكنولوجيا العالية(: تتطلب ترصي    ح المنتجات "الحساسة" أو "ذات الغرض المزدوج(
اد ومراقبة الوجهة النهائية.   تصدير، وترصي    ح استير

 
 

 وأهم قنوات التوزيع  عشر: آليات البيع يف ايطاليا مخسة

كات المرصية تقوم بالتصدير م ن أو  عظم الشر كات وسطاء ال من خاللمن خالل المستوردين المتخصصير شر
قية وحوض البحر  دول داخل قوية عمل لعالقاتيميل الموزعون اإليطاليون إىل  كما المصنعة.   أوروبا الشر
 .  المتوسط

 

 عشر: بدائل فض املنازعات  ستة

  عام اعتمد االتحاد األوروبر  
ن
  اللجبالشكل الذي يوفر المنازعات  فضلقواعد  2013ف

ن
ن الحق ف وء للمستهلكير

  ذلك، المنازعات التعاقدية  جميع أنواع إىل كيانات بديلة لتسوية
ن
  تتم ع ، بما ف

يات الت  نتالمشي  ، ير اإلني 
عات البديلة  المناز  سبل وبدائل تسويةاستخدام وتتخذ إيطاليا خطوات لتشجيع سواء محليا أو عير الحدود. 

اعات المدنية،  ن   تم فضها أعىل عدد مسجل من  2016شهد عام  وقد كوسيلة لحل الين
من  المنازعات الت 

  الوساط الية من خالل نزاعالوقت الالزم لتسوية المنازعات البديلة. وبلغ متوسط  اليات فضل خال
ن
ة ف

  المتوسط  882يوما، مقابل  115إيطاليا 
ن
اعيوما ف ن   الين

ن
   للفقصل ف

ن
كم االبتدائية. وتدعم الغرف ا المح ف

  ميالنو وفلورنس بقوة
ن
اطة البديلة وأنشأت مراكز للوساستخدام نظام تسوية المنازعات  نحو  التجارية ف

 قواعد إجرائية. وضعت و 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/en/web/guest/home-english
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/en/web/guest/home-english
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اف بقرارات التحكيم األجنبية  1958إيطاليا من الدول الموقعة عىل اتفاقية نيويورك لعام كما أن  بشأن االعي 
  إيطاليا تميل إىل أن تتم قبل رفع الدعوى، وليس بعد ذلك. 

ن
ذا ل وإنفاذها. ومن الجدير بالذكر أن الوساطة ف

تها االيطالية. ننص كات المرصية مع نظير مها الشر   اية عقود تير
ن
ن بند الوساطة والتحكيم ف  ح بتضمير

 

 عشر: حتديات السوق االيطالية سبعة
  تحول دون دخول السوق يناقش هذا الجزء

  يجب األمور الوالمتطلبات المحلية، أي  االيطالية العوائق الت 
ت 

 . االيطاليةعىل علم بها عند دخول السوق رجال األعمال المرصي كون أن ي
 

   االتحاد األوروبر  عىل الرغم من أن االستهالك دول عن متوسط  ينخفض معدل نمو االقتصاد االيطاىل
  الزيادةالمحىل  يبدو آخذا 
ن
ال لكن و  2016عام  بسيطالناتج المحىل  اإليطاىل  بشكل  اجماىل  . وقد نما ف

. البطالة أعىل من معدالت تزال   متوسطات االتحاد األوروبر 

 كات المرصيةواجه إيطاليا سوق ناضجة ومتطورة. وي ها من  الشر كات المحلية وغير منافسة قوية من الشر
كات   جميع  ل شمال افريقيا وتركيا و ود االتحاد األوروبر   دول شر

ن
يرية االهمية التصد ذاتقطاعات الف

 . الخاصة لمرص 

 ن ا   بعض األحيان تفتقر إىل الشفافية والوضوح والكفاءة واليقير
ن
  إيطاليا معقدة وف

ن
لبيئة التنظيمية ف
  
ن
 االقتصادات المتقدمة األخرى.  مقارنة بمثيلتها ف

 تتعلق بالصحة أو ملغالبا تكون ا  
قد تتجاوز  و البيئية شديدة التنظيم.  المخاوفأو  السالمةنتجات الت 

ن اإليطالية مت  . بالنسبة لهذه السلع طلبات االتحاد األوروبر  األساسيةالقوانير
 

 عشر: الفرص يف السوق االيطالية مثانية

يات يتضمن هذا الجزء  ى، والمشي  نظرة عامة عىل أفضل القطاعات المحتملة، ومشاري    ع البنية التحتية الكير
 الحكومية الهامة وفرص األعمال. 

 

  كات   قطاعات تتمتع الشر
ن
 لالزراعة، وتوريد المواد الخام للصناعات الثقيلة مثالمرصية بفرص ف

  شكل سبائك، والبالستيك، والصناعات الكيماوية األساسية
ن
  . االلومنيوم، والمعادن ف

  .ين من جميع أنحاء أوروبا وخارجها   تجتذب المشي 
تستضيف إيطاليا المعارض التجارية الرئيسية الت 

  قدم وي
ن
   ميالنو وروما  مكتتر  التمثيل التجاري المرصي ف

ن
ن المللمصدرين  المعارضالدعم ف    رصيير

ن
ف

  معظم المعارض الدولية الرئيسية، أو حسب الطلب. 
مرفق مع هذا بيان بكافة المعارض الدولية الت 

  ايطاليا 
ن
 . تقام ف

 

 اسرتاتيجية دخول السوقعشر:  تسعة
اتيجياال فضل عرض أل يشمل هذا الجزء  . وذلك عىل النحو التاىل  ، االيطالية لدخول السوق اتسي 

 

 تمثلالعالقات الشخصية  أهمية  
  إيطاليا. ولذلك الجزء ال الت 

ن
حيوي من ممارسة األعمال التجارية ف

وري يك، العثور عىل الوكيل اإليطاىل  المناسب، أو الموزع، أو  فمن الرصن ة. لدخول السوق اإليطاليالشر
  األساالعتماد عىل الوكالء  مع تجنب

ن
ن ف  . واق المجاورةأو الموزعير

  أن يكون لدى  
كة المرصيةينبعن ن بخدمة ما بعد البيع.  الشر  القدرة عىل تزويد العمالء اإليطاليير
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 روما  التمثيل التجاري المرصي مكاتب المرصيةالتجارية  الدوائر دى ل  
ن
  ميالنو  و ف

ن
مساعدة بهما  المنوطف

ن المصدرين    المعارض وعقد عىل دخول السوق من خالل  المرصيير
ن
اجتماعات تسهيل المشاركة ف

وي    جوال، B2Bاالعمال  كات لمنتجات ي   . المرصية الشر

  التعامل مع السوق االيطالية أن يتأكد من توافق منتجه  
ن
يجب عىل رجل االعمال المرصي الذي يرغب ف

يعات االتحاد    تفرضها لوائح وتشر
، أو تلك األو مع متطلبات السوق سواء المتطلبات االلزامية الت  روبر 

  المعارض المتخصصة 
ن
  المشاركة ف

ن
  يطلبها المستورد، كما يجب عىل المصدر المرصي االنتظام ف

الت 
  المعرض، 

ن
  ايطاليا، والصير لمدة ال تقل عن ارب  ع مرات من المشاركة المستمرة ف

ن
  تعقد ف

يث أن حالت 
  ايطاليا ذلك من شأنه فتح أبواب كب

ن
ة للصادرات المرصية و ف  . ير

 

 


