
 
                                                                                                                  

دليل نظام المستخدمين العموميين

 2019سبتمبر 

  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

  جمركيةالحواجز غير ال 

  آلية اإلبالغ والرصد واإلزالة 



 2    2019سبتمبر      الموقع اإللكتروني لدليل المستخدم العمومي-آلية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية ورصدها وإزالتها
 

 المحتويات

 
 

                                                                                                                                               المقدمة   1

Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ......... سوق أفريقية واحدة         نشاءإ –منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  1.1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... ا؟إزالتهتم ا هي الحواجز غير الجمركية وكيف تم 2.1

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية ورصدها اإلكترونية للية اآلكيف تعمل  3.1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... ؟ إزالتهاو

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... وصول المستخدم العمومي 2

؟كيف يتم الوصول إلى اآللية اإللكترونية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية المتعلقة بالحواجز غير الجمركية  1.2

 Error! Bookmark not defined. 

 8.............................................................................. كيف يتم تسجيل حساب مستخدم جديد ؟    2.2

 10 .......................................................................... كيف يتم تسجيل الدخول إن كنت مسجال؟    3.2

 12 .................................................................................... كيف تحرر خصائصك كمستخدم؟  4.2

 13 ..........................................................................................................   تقديم وتتبع الشكاوى 3

 13 .................................................................................. كيف يتم تقديم شكوى عبر الويب؟    1.3

 17 ..................................................................................... كيف يتم تحميل الوثائق الداعمة؟   2.3

 18 ................................................................................................ كيف يتم تتبع شكواك؟   3.3

 20 .............................................  خدمة الرسائل القصيرة/الرسالة النصية؟ كيف يتم إرسال شكوى عبر 4.3

 Error! Bookmark not defined.3 .............................................................................     الدعم 4

 

 
  



 3    2019سبتمبر      الموقع اإللكتروني لدليل المستخدم العمومي-آلية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية ورصدها وإزالتها
 

 المقدمة     1
 

 سوق أفريقية واحدة نشاءإ –منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  1.1

 

في كيجالي برواندا التوقيع على االتفاق المتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية الذي دخل  2018مارس  21تم بتاريخ 

إنشاء مليار نسمة، تهدف منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلى  1.2.وبعدد سكان قدره 2019مايو  30حيز التنفيذ بتاريخ 

األفريقية والنمو ما بين البلدان من أجل تعزيز التجارة  تريليون دوالر أمركي 1.3بقيمة  والخدماتسوق قارية واحدة للسلع 

  الصناعية وتحسين سبل معيشة مواطني الدول األعضاء. االقتصادي والتنمية

وإلنجاز األهداف المشار إليها آنفا وأهداف أخرى للتنمية، تقوم منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من خالل بروتوكوالتها 

منطقة التجارة المتنوعة بمعالجة القضايا ذات الصلة بتسهيل التجارة وحركة األعمال واألشخاص وكذا تحرير التعريفات. قامت 

  بإجراء مفاوضات ناجحة بشأن تخفيض التعريفات من أجل حركة سلسة للسلع عبر الحدود. الحرة القارية األفريقية

تبقى اليوم مسألة القضاء على الحواجز غير الجمركية جد حاسمة من أجل تعزيز نمو التجارة ما بين البلدان األفريقية. ينص 

  ارية أخرى.وعوائق تجاالتفاق على أساس قانوني للقضاء على الحواجز غير الجمركية 

 من أجل:  وإزالتهايُحدث اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية فعالية في إدارة الحواجز غير الجمركية 

 ،تسهيل حركة السلع عبر الحدود 

 ،عبور سلس من طرف متعاملي النقل 

  والمستوردون ومن ثمة الزيادة في تعزيز التجارة عبر الحدود التي يقوم بها كل من النساء والشباب والمصدرون

 التجارة ما بين البلدان األفريقية، و

 .تحسين سبل معيشة جميع المواطنين 

 

للبروتوكول المتعلق باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية الخاص  5إن معالجة الحواجز غير الجمركية واردة في الملحق 

 ذ الفعلي لالتفاق.بالتجارة في السلع وهي أمر حاسم للتنفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4    2019سبتمبر      الموقع اإللكتروني لدليل المستخدم العمومي-آلية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية ورصدها وإزالتها
 

  ؟إزالتهاتم ا هي الحواجز غير الجمركية وكيف تم.2.1

 

الحواجز غير الجمركية يساهمان في ارتفاع تكاليف القيام باألعمال ومستويات ضعيفة للتجارة ما بين البلدان نتشار واستمرار إن ا

مجموعة واسعة من العوائق المترتبة عن المحظورات والشروط أو المتطلبات المحددة األفريقية. تشمل الحواجز غير الجمركية 

التي تجعل استيراد أو تصدير المنتجات أمرا صعبا و/أو مكلفا. كما تشمل الحواجز غير الجمركية التطبيق غير المبرر و/أو غير 

عترف مفاوضو اتفاق . لقد إرةحواجز التقنية األخرى للتجاللتدابير غير الجمركية مثل تدابير الصحة والصحة النباتية والالسليم 

إلدراجها في اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بهذه العقبة ووضعوا أهدافا وآليات طموحة 

  األفريقية.

 

يمكن أن يرفع فيها أصحاب المصلحة من القطاعين  واإلزالةآلية لإلبالغ والرصد للبرتوكول المتعلق بتجارة السلع  5يُعّد الملحق 

تُحّول الخاص والعمومي شكاوى بشأن عائق محدد للتجارة يكونوا قد واجهوه خالل عملية نقل السلع والخدمات عبر الحدود. 

حل، تكون الشكوى قد لبحثها /معالجتها. وإذا اتفق الطرفان على  المسؤولة على الشريك التجاري الشكاوى عندئذ إلى حكومة 

  تمت تسويتها.

 

  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية ورصدها وإزالتها؟اإللكترونية للية اآلكيف تعمل .3.1

 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية ورصدها وإزالتها موجودة اإللكترونية للية اآلإن 

. تهدف هذه اآللية للحواجز غير الجمركية والقائمة على الوقت www.tradebarriers.africaإلكترونيا في العنوان اآلتي: 

تابعة سهلة وتقليص الحجم الساعي الذي تأخذه الحكومات لتسوية الحقيقي في الويب إلى ضبط ورصد الحواجز غير الجمركية وم

  الحوادز غير الجمركية المبلغ عنها والمحددة.

  

الحواجز غير الجمركية الميزات التقنية اآلتية لتمكين إبالغ دقيق ورصد فعلي وإزالة مستدامة ب اإللكترونية المتعلقة ليةاآلتشمل 

  نطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.للحواجز غير الجمركية المحددة في م
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 اإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية )1

من طرف الجمهور المسجل عبر الموقع اإللكتروني أو خدمة الرسائل القصيرة في أي وقت بعد مواجهة ستكون الشكاوى ممكنة 

  .المبلغ) أن يودع شكوى باسم صاحبهايمكن لجهة التنسيق الوطنية (البلد  صاحب الشكوى لعائق محدد للتجارة.

 

 رصد ومعالجة الحواجز غير الجمركية )2

 

بمعالجة وتقاسم المعلومات/الوثائق في الوقت الحقيقي من طرف جهات التنسيق الوطنية ووحدة منطقة  اإللكترونيةاآللية تسمح 

باستمرار بتبليغ جهات التنسيق الوطنية  اإللكترونيةالتجارة الحرة القارية األفريقية لتنسيق الحواجز غير الجمركية. تقوم اآللية 

المعيّنة وأصحاب الشكاوى ووحدة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتنسيق الحواجز غير الجمركية أي تعليقات أو تغييرات 

  أو تحديثات جديدة التي تطرأ على الشكوى.

  

 تسوية الحواجز غير الجمركية وإزالتها )3

 

مقابل تصنيف  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتنسيق الحواجز غير الجمركية بمراجعة وتثبيت الشكاوى المقدمةتقوم وحدة 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية للحواجز غير الجمركية. إذا تم قبول الشكاوى كحواجز غير جمركية، يتم إسناد الحواجز 

  الوطنية التي ستقوم بمباشرة عملية التسوية مع اللجنة الوطنية للرصد.غير الجمركية إلى جهات التنسيق 

  

الحواجز غير الجمركية الشكاوى التي لم تتم تسويتها إلى ب الخاصةمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية التنسيق لترفع وحدة 

  ي السلع.اللجنة الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية واللجنة المعنية بالتجارة ف

  

  

 .يتم أدناه تبيان عملية اإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية ورصدها ومعالجتها وتسويتها وإزالتها
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المستخدم العمومي يقدم شكوى 
برسالة، بالبريد اإللكتروني، 

  بالفاكس، بالهاتف

المستخدم العمومي المسجل يُقدم 
 في شكوى

tradebarriers.africa 	
 

الجمركية بمراجعة تقوم وحدة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتنسيق الحواجز غير 
	وتثبيت الشكوى المقدمة مقابل تصنيف الحواجز غير الجمركية المعتمد

	
 يمكن طلب المزيد من المعلومات من المستخدم العمومي

	الشكوى مقبولة الشكوى مرفوضة

الحواجز غير الجمركية إلى جهات يتم إسناد
التنسيق الوطنية المعنية ويتم نشرها في 

	'تشغيلالموقع اإللكتروني مع وضع '

تبدأ جهات التنسيق الوطنية عملية التسوية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للرصد وتنشر التقارير 

 .المرحلية في الموقع اإللكتروني

تمت تسوية الحاجز غير الجمركي 	لم تتم تسوية الحاجز غير الجمركي

المستخدم العمومي
يقدم شكوى عبر 

الرسائل خجدمة 
  القصيرة

جهة التنسيق الوطنية(البلد المبلغ) تُقدم شكوى في 

tradebarriers.africa باسم المستخدم العمومي 
 

يقوم الموقع اإللكتروني على الفور بتبليغ وحدة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتنسيق 
 الحواجز غير الجمركية وجهات التنسيق الوطنية للبلدان المعنية بالشكوى المقدمة

	عملية اإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية وتقديمها ورصدها وتسويتها.

 المستخدم العمومي يسجل في 
 

tradebarriers.africa 

  تبليغيتم 

مالمستخد 	

  تبليغيتم 

مالمستخد

  تبليغيتم 

مالمستخد

  تبليغيتم 

مالمستخد 	

  تبليغيتم 

مالمستخد 	
  تبليغيتم 

مالمستخد
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 وصول المستخدم العمومي 2
 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ل اإللكترونية آلليةلالجمهور العام أن يسجلوا كمستخدمين في الموقع اإللكتروني يمكن 

من أجل تقديم وتتبع عملية    RICAWWW.TRADEBARRIERS.AFالمتعلقة بالحواجز غير الجمركية في العنوان اآلتي: 

سال شكاوى عبر خدمة الرسائل القصيرة بالنسبة للدول تسوية الحواجز  للتجارة  المبلغ عنها. كما يمكن للمستخدمين العموميين إر

 األعضاء حيث توجد آلية اإلبالغ عبر خدمة الرسائل القصيرة.

  

  المستخدمون العموميون: يمكن

  من خالل الموقع اإللكتروني؛ إلكترونياتقديم شكاوى 

 تقديم شكاوى عبر خدمة الرسائل القصيرة؛ 

 تحميل الوثائق الداعمة؛ 

  تحديثات عبر البريد اإللكتروني حول وضع الشكاوى التي قدموها؛استقبال 

 استقبال تحديثات عبر خدمة الرسائل القصيرة حول وضع الشكاوى التي قدموها عن طريق خدمة الرسائل القصيرة؛ 

 تحرير خصائصهم كمستخدمين في الموقع اإللكتروني؛ و 

  على الموقع اإللكتروني.االطالع على جميع الشكاوى النشطة والتي تمت تسويتها 

 

  المستخدمون العموميون: ال يمكن

 .تحرير الشكاوى التي قدموها فعال  

 

  كيف يتم الوصول إلى اآللية اإللكترونية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية المتعلقة بالحواجز غير الجمركية.1.2

  

في  URL عنوان، أدخل القارية األفريقية المتعلقة بالحواجز غير الجمركيةاآللية اإللكترونية لمنطقة التجارة الحرة للوصول إلى 

  http://tradebarriers.africa: تصفحشريط العناوين في الم
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  كيف يتم تسجيل حساب مستخدم جديد ؟.2.2

 في النظام للقيام بأي وظائف تتعلق بتقديم الشكاوى وتتبعها.ينبغي أن يكون المستخدمون مسجلين من أجل تسجيل الدخول 

. 

 

  :     لتسجيل حساب، ينبغي اتباع هذه الخطوات

  تصفحفتح الموقع اإللكتروني في الم .1

 األخضر):"(الموجود على أقصى يمين شريط القوائم سجل الدخولالنقر على  زر"  .2

 

 

 .الموجودة على اليمين تسجيل حساب كتلة في "سجل"انقر على زر  .3

 

 استمارة التسجيل تُفتح    .4

 "سجلأتمم استمارة التسجيل وأنقر على ". .5
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↕       ↕ 

 

 

 الخاص بك إلى بريدك اإللكتروني شغيلرابط التسيتم إرسال رسالة إلكترونية تتضمن  .6

 في الرسالة اإللكترونية لتشغيل حسابكر على الرابط الوارد أنق .7

 .عندما يتم تشغيل حسابك، يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع اإللكتروني لتقديم الشكوى .8

 

 :                                                           مالحظة

      الحقول التي تحمل عالمة نجمة(*) إجبارية 

  حساباتهم بالنقر على رابط التشغيل المرسل إلى بريدهم اإللكتروني عند قيامهم بالتسجيل ( ينبغي للمستخدمين تشغيل

  ملفك الخاص بالرسائل غير المرغوب فيها) يرجى االطالع على

 ال يكون المستخدمون قادرين على تسجيل الدخول في الموقع اإللكتروني إال إذا قاموا بتشغيل حسابهم 
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 الدخول إن كنت مسجالكيف يتم تسجيل . 3.2

 

 :ل،يرجى اتباع هذه الخطواتت بالتسجيلتسجيل الدخول إذا قم

 افتح الموقع اإللكتروني في مستعرض. .1

 " (الموجود في أقصى يمين شريط القوائم األخضر)تسجيل الدخولانقر على زر " .2

على اليسار ثم انقر على زر " الدخول كمستخدم مسجل تسجيلقم بملء بريدك اإللكتروني وكلمة السر في استمارة "  .3

 ".تسجيل الدخول"

 أنت اآلن قمت بتسجيل الدخول.  .4

 
 

 : إذا نسيت كلمة السر الخاصة بك، يرجى اتباع هذه الخطوات

إعادة تعيين كلمة السر إذا كنت قد نسيت كلمة السر الخاصة بك، يرجى اتباع الخطوات أعاله والنقر على زر" .1

 "تسجيل الدخول" على يسار زر "الخاصة بك

 

 .إعادة تعيين كلمة السرستُفتح استمارة  .2



 11    2019سبتمبر      الموقع اإللكتروني لدليل المستخدم العمومي-آلية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لإلبالغ عن الحواجز غير الجمركية ورصدها وإزالتها
 

 

 "إعادة تعيين كلمة السربريدك اإللكتروني وانقر على " قم بإدخال عنوان .3

سيقوم النظام بإرسال رسالة إلكترونية تتضمن رابط إعادة تعيين كلمة السر. أنقر على الرابط الوارد في الرسالة  .4

 إلعادة تعيين كلمة السر الخاصة بك. اإللكترونية

يقوم الرابط بفتح استمارة أين يمكنك إحداث كلمة سر جديدة. أدخل كلمة السر الجديدة  الخاصة بك في الحقلين ثم انقر  .5

 "تغيير كلمة السرعلى "

 يمكنك اآلن تسجيل الدخول باستعمال كلمة السر الجديدة الخاصة بك. .6

 

 :       ذه الخطواتلتسجيل الخروج، يرجى اتباع ه

" في أعلى يمين تسجيل الخروجعند قيامك بتسجيل الدخول، يصبح كل من زر تسجيل الدخول واالستمارة غير مرئيين، ويظهر زر " .1

 الشاشة.

 " إلنهاء دورتك:     تسجيل الخروجانقر على " .2
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 كيف تحرر خصائصك كمستخدم.4.2

 

 : الخاصة بك، يرجى اتباع هذه الخطواتلتحرير خصائصك أو لتغيير كلمة السر 

 سجل الدخول إلى الموقع اإللكتروني باستعمال عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة السر الخاصة بك. .1

 الموجود في أعلى يسار الشاشة حسابكانقر على رابط قائمة  .2

 

 

 

" لحفظ حرر خصائصك، قم بإدخال التغييرات وانقر على زر " حرر بياناتكلتحرير معلومات عن خصائصك، أنقر على  .3

 تغييراتك.

وانقر  بك الخاصةر تغيير كلمة السلتغيير كلمة السر الخاصة بك، انقر على  قدم كلمة السر القديمة والجديدة الخاصة بك .4

 " لحفظ تغييراتك.تغيير كلمة السر الخاصة بكعلى زر "
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  تقديم وتتبع الشكاوى 3
  

جميع المستخدمين المسجلين أن يقدموا ويتابعوا الشكاوى عبر الموقع اإللكتروني لآللية اإللكترونية لمنطقة التجارة الحرة يمكن 

 القارية األفريقية المتعلقة بالحواجز غير الجمركية. يقوم النظام بشكل آلي  بإسناد أرقام مرجعية فريدة للشكاوى عند تقديمها.

 

                                                                                                                           

 : لتقديم شكوى باستعمال الموقع اإللكتروني، يرجى اتباع هذه الخطوات

 اإللكتروني وكلمة السر الخاصة بك. سجل الدخول إلى الموقع اإللكتروني باستعمال عنوان بريدك .1

انقر انطالقا من القائمة التنازلية أو ببساطة  تسجيل شكوىفي القائمة الرئيسية ثم انقر على  الشكاوىتوجه إلى تبويب  .2

   .في وسط الشاشة اإلبالغ إلكترونيا بحاجز غير جمركيعلى 

 

 

 

 

. توجد التعليمات بخصوص كيفية قدر ممكن من البيانات بشأن الشكوى بتوفير أكبر.اتمم االستمارة في الصفحة التي تُفتح 3

 ".قّدم شكواكتحميل الوثائق الداعمة في القسم القادم. عندما تكون جميع المعلومات كاملة، انقر على زر "
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1 2 
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 :    مالحظة

  عند اإلقتضاء.سيُطلب منك مراجعة بيانات خصائصك وإدخال التغييرات 

 .(*)ينبغي ملء جميع الحقول التي تحمل عالمة نجمة 
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  كيف يتم تحميل الوثائق الداعمة .2.3

يوصى بشدة القيام بهذا من يمكن المستخدمون تحميل الوثائق الداعمة (ملفات النصوص والصور) كجزء من تسجيل الشكوى. 

 .أجل تسهيل تسوية القضية

 

 :    الخطواتلتحميل ملف، يرجى اتباع هذه 

  م حدد موقع الملف في حاسوبك.  " ثتصفحانقر على "  .1

 "     افتحقم بانتقاء الملف ثم انقر على " .2

 قدم وصفا للملف   .3

 " وأعد العمليةإضافة ملف آخرإلضافة ملفات أخرى، انقر على " .4

 "الملفسحب يمكن سحب الملفات التي تمت إضافتها إلى االستمارة بشكل غير صحيح بالنقر على " .5

 ""قدم شكواكيتم تحميل وحفظ الملفات عند النقر على زر  .6
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 كيف يتم تتبع شكواك .3.3

يمكن المستخدمون تتبع وضع شكواهم باستعمال الموقع اإللكتروني لآللية اإللكترونية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

 المتعلقة بالحواجز غير الجمركية.

 :اتباع هذه الخطواتلتتبع شكواك، يرجى 

 سجل الدخول إلى الموقع اإللكتروني باستعمال عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة السر الخاصة بك .1

 على الشكاوى التي قمت بتسجيلهافي أعلى يسار الشاشة ثم انقر  حسابكتوجه إلى قائمة  .2

 

 

 الشكاوى التي قمت بتقديمهاسيتم استعراض قائمة بجميع  .3

 

 " على اليمين لالطالع على بيانات شكوى محددة" أعرضانقر على الزر األزرق  .4

  

 للبحث عن شكاوى محددة، استعمل معايير البحث اآلتية:   .5

 العام أو البحثأدخل مصطلحات البحث في حقل   .أ

 أو   عناوين األعمدةرتب عمودي "رقم الشكوى" و " تاريح الحدث" بالنقر على   .ب

 

  

 

 انقر هنا لالطالع على بيانات هذه الشكوى
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 األعمدة المتبقية ( نوع الحاجز غير الجمركي، الموقع، البلد المبلغ والوضع) بالنقر على أيقونة المصفاة وانتقاء شروط محددة: صفي  .ج

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

قم بانتقاء الشروط التي ترغب في البحث عنها.    .2
مثال: انتقاء ' تمت التسوية' سيبحث عن قائمة الشكاوى 

التي تمت تسويتها.

 انقر على " أطلب البحث"”3

 

 : ب. ترتيب
  انقر على عناوين العمود لترتيب الشكاوى

مثال: النقر على 'تاريخ الحدث' يقوم بترتيب الشكاوى حسب التاريخ وفق ترتيب 
 تصاعدي. النقر على العنوان مرة ثانية يقوم بترتيب التواريخ وفق ترتيب تنازلي.

 : أ. البحث العام

يبحث عن جميع الشكاوى باالستناد إلى 
 مصطلحات البحث المقدمة

  ج. المصفاة:

 انقر على أيقونة المصفاة لرؤية  خيارات  .1
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 القصيرة/الرسالة النصيةكيف يتم إرسال شكوى عبر خدمة الرسائل .4.3

 

 : الحصول على رقم خدمة الرسائل القصيرة            1الخطوة   

 

رقم خدمة الرسائل القصيرة للبلد المحدد الذي  إلرسال شكوى إلى النظام عبر خدمة الرسائل القصيرة أو عبر رسالة نصية، ينبغي للمستخدم أوال معرفة

  ينوي إرسال الشكوى إليه.

 

لحواجز غير خدمة الرسائل القصيرة لكل بلد متوفر في الموقع اإللكتروني لآللية اإللكترونية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية المتعلقة باإن رقم 

  https://tradebarriers.africa/sms_detailsالجمركية وقد يشمل الوزارات المنسقة للبلد المحدد والتجار عبر الحدود وجمعيات أخرى:

 

 اختر البلد من القائمة المنسدلة والرقم المناسب سيظهر أدناه:
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 : إرسال رسالة قصيرة     2الخطوة 

 

 على هاتفك النقال     رسالة قصيرة/رسالة نصية فيقم برقن بيانات شكواك  .1

 

في رسالتك ( عدم ملء هذه الحقوق قد يترتب عنه وفر المعلومات اآلتية  .2

 رفض شكواك):

 الحدث بالتفصيل  موقع 

 اسم التاجرأو  اسم شركتك 

  في شركتك  شخص االتصالاسم 

 لشخص االتصال البريد اإللكتروني 

 سيُطلب من التجار اإلجابة على األسئلة اآلتية:   .3

 (اسم التاجر)-من أنت 

 (المكان/الموقع)-أين أنت 

 (اشرح المشكل بالتفصيل )ما هو المشكل؟ 

 

 رقم خدمة الرسائل القصيرة للبلد المعنيارسل رسالتك إلى  .4

 يقوم النظام بإرسال رسالة تؤكد استالم شكواك وتذكرك بتقديم جميع المعلومات المطلوبة لتسجيل شكواك. .5

 سيتم تبليغ رسالتك إلى جهة تنسيق البلد المعينة .6

 سيوجهون إليك أسئلة متابعة عند الضرورة للمزيد من المعلومات بشأن شكواك. .7

 

 

 

 

  المركز الحدودي
بيتبريدج، جنوب 

  أفريقيا
  نقل ، جمهورية جنوب

  أفريقيا

 سيمون مالنجا 

 sim@raft.co.za 

  نقل، جمهورية جنوب
  ,أفريقيا

 بيتبريدج، جنوب أفريقيا 

 بسبب  (2)تأخر يومين
عدم قبول 

)  A1-2ورقة(استمارة 
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 أجب على أسئلتهم بالرد على رسائلهم بشكل عادي وبالضغط على 'أرسل'. .8

بتقديم الشكوى المتعلقة بالحاجز غير الجمركي أصالةعند حصولهم على القدر الكافي من المعلومات، سيقومون . .9

 .عن نفسك

رقم شكواك المتعلقة بالحاجز غيرسيقوم النظام آليا بتوجيه رسالة إليك تحمل  .10

 مثلما هو ُمبيّن على اليمين. الجمركي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عند قيامك بإرسال المزيد من الرسائل بخصوص هذه الشكوى، أضف معها  .11

 ُمبيّن على اليميندائما رقم شكواك مثلما هو 

 

 
  

تم تسجيل شكوى أصالة عن 
  نفسك

  
  رقم شكواك الوحيد هو 

 NTB-000-528.   
  

ضّمن دائما هذا الرقم في 
الرسائل اإلضافية بخصوص 

 .شكواك

 
ما الذي حدث بشأن الشكوى 

  الخاصة بي؟

NTB-000-528  
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 الدعم  4
 

غير  الرجاء عدم التردد في االتصال بوحدة التنسيق/جهة التنسيق لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية الخاصة بالحواجز .

      support@tradebarriers.africa.الجمركية إن كنت في حاجة إلى مساعدة وذلك باستعمال الموقع اإللكتروني في العنوان :  

 

 ة)"( الموجود على اليسار في أسفل كل صفحالمساعدةللوصول إلى صفحة المساعدة، انقر على زر "

 

 


