
 

 أمثلةعلى إدماج المعلومات الالزمة في ما يوجد من وثائق 

 من بروتوآول قرطاجنة ) ج (2-18مثال على بياض للنموذج الخاص بالمادة  -دال 

 ترويسة الشرآة أو المؤسسة

 الفاتورة 

نقطة االتصال 
 القائم بالتصدير
 القائم باالستيراد

  غيرهما

صدير القائم بالت القائم باالستيراد 

الشرآة أوالمؤسسة
الشخص الذي يمكن 
االتصال به
الشارع
المدينة والرمز البريدي
البلد
الهاتف ، الفاآس
البريد اإللكتروني

 
 الرقم المرجعي للشاحن  تفاصيل االتصال بالشاحن 
  

 تفاصيل الشحن 

 
 ندالب المبلغ  الحجم/الوزن  الوصف  القيمة 

 آائنات حية محورة  • 
 

   

وصف موجز للكائنات ، شامًال الفئة واألسم والسمات ذات الصلة بالموضوع ،  • 
 بما فيها السمات المحورة  جينيا والخصائص مثل حدث أو أحداث التحويل 

   

     
 :حيثما تكون البيانات موجودة  وقابلة للتطبيق  • 

 االشارة إلى نظام لتحديد الهوية مثل  
o  آود منسجم مثل الصفات الفريدة المحددة 
o  االخطار تحتAIA 
o  المقررات النهائية 
o اخطارات إلى غرفة  تبادل معلومات السالمة األحيائية 
متطلبات أخرى وفقًا للوضع التنظيمي القائم بالنسبة للكحم لدى  

 طرف االستيراد 

   

     
     

 
 ,دة  والواجبة التطبيق آما تقضي بذلك المتطلبات الدولية الموجو   •
 آما يقضي بذلك اإلطار التنظيمي الداخلي ، أن وجد    •
 أي متطلبات أخرى متفق عليها بين القائم باالستيراد والقائم بالتصدير    •
 آما تقضي بذلك إجراءات االتفاق المسبق عن علم ، إذا آانت تنطبق    •
  ه ال توجد متطلبات معينة إذا لم يكن هناك متطلبات ينبغي أن يبين أن   •

أي متطلبات لألمان في المناولة والتخزين والنقل واالستعمال 

 
 إنى اقر أن هذه الشحنة العابرة للحدود إنما تتم وفقًا لمتطلبات بروتوآول قرطاجنة الواجبة التطبيق على القائم بالتصدير 

__________________خ التاري_________________________  توقيع القائم بالتصدير 



 من بروتوآول قرطاجنة ) ج (2-18 نموذج للمادة – 1المثال  -هاء 

 ترويسة الشرآة أو المؤسسة

 الفاتورة 

نقطة االتصال 
 القائم بالتصدير

  القائم باالستيراد
  غيرهما

القائم بالتصدير  القائم باالستيراد 

الشرآة أوالمؤسسة
ن الشخص الذي يمك
االتصال به
الشارع
المدينة والرمز البريدي
البلد
الهاتف ، الفاآس
البريد اإللكتروني

 
 الرقم المرجعي للشاحن  تفاصيل االتصال بالشاحن 

  
 تفاصيل الشحن 

 

 البند المجموع الحجم /الوزن  الوصف  القيمة 
 :الكائن الحي المحور  ال ينطبق 

 
1 Kg Bags 4 

  Xanthomonas campestris pv. Orizae  األرز ، ذو مقاومة ضد 
, RI323, 327, 432 &726  

   

     
  لالطالق التجريبيRICE3434-02الترخيض  

 
   

    مواد للبحث 
     
     
     

 

أي متطلبات لألمان في المناولة والتخزين والنقل واالستعمال RICE3434-02أنظر الترخيض  •

 

 إنى اقر أن هذه الشحنة العابرة للحدود إنما تتم وفقًا لمتطلبات بروتوآول قرطاجنة الواجبة التطبيق على القائم بالتصدير 

 __________________التاريخ _________________________  توقيع القائم بالتصدير 



 من بروتوآول قرطاجنة ) ج (2-18 نموذج للمادة –2المثال  -واو 

 يسة الشرآة أو المؤسسةترو

 الفاتورة 

نقطة االتصال 
 القائم بالتصدير

  القائم باالستيراد
  غيرهما

القائم بالتصدير  القائم باالستيراد 

الشرآة أوالمؤسسة
الشخص الذي يمكن 
االتصال به
الشارع
المدينة والرمز البريدي
البلد
الهاتف ، الفاآس
البريد اإللكتروني

 
 الرقم المرجعي للشاحن  تفاصيل االتصال بالشاحن 

  
 تفاصيل الشحن 

 
 البند  المبلغ  الحجم / الوزن  الوصف  القيمة 

 : آائن حي محور  € 000’22
 

50’000 pounds 1000 
bags 

1 

 , high oleic acid, HOA  فول الصوياWSD 432،  Soybean     
     
   للزرع GM21345/2002 رقم ترخيص 

OECD UI: BI-ABC891-8  * 
 

   

    بذور تجارية  
     
     
     

 
ال توجد متطلبات معينة  أي متطلبات لألمان في المناولة والتخزين والنقل واالستعمال

 
 اجبة التطبيق على القائم بالتصدير إنى اقر أن هذه الشحنة العابرة للحدود إنما تتم وفقًا لمتطلبات بروتوآول قرطاجنة  الو

 __________________التاريخ _________________________  توقيع القائم بالتصدير 

 

 

                                                 
دخول   – 2002 – أنظر إرشاد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتحديد الصفات المحددة الفريدة للنبات المحور جينياً      / * اح لل  مفت

 .تي تعطي معلومات إضافية بشأن الكحم إلى قواعد البيانات ال


