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 لمعلا ةئ-ب نع ة)' .1

لامعألا ةطش;أ ةسرامم ةلو5س 1.1
1

 

 .يOودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت يY ملاعلا لود نHب نم لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس يY 119 زكرملا نHتنجرألا تلتحا

  .هاندأ 1 لودجلا يY ةحضوم ةيساسأ Hdياعم ةدع ىOإ فينصتلا اذه دنتسيو

 لامعألا ةطش;أ ةسرامم ةلو5س تافيGصت :1 لودA@ا

 مقرلا

 QRسلسNلا

 تاعوضوملا

 ةطش;أ ةسرامم ةلو5س ةبترم

 2018 ةنسل لامعألا

 128 يراجتلا طاشنلا ءدب 1

 174 ءانبلا صيخارت جارختسا 2

 103 ءابرهكلا ىgع لوصحلا 3

 119 ةيكلملا ليجست 4

 85 نامتئالا ىgع لوصحلا 5

 57 ةيلقألا نيرمثتسملا ةيامح 6

 169 بئارضلا عفد 7

 125 دودحلا ßdع ةراجتلا 8

 107 دوقعلا ذافنإ 9

 104 راسعإلا تالاح ةيوست 10

 

لمعلا ةئ-ب 1.2
2

 

دصُملل تايدحتلا نم ديدعلا تاكرشلاو سانلا نHب ةيفاقثلا تافالتخالا ضرفت دق
ّ

 ةلودلا يY دودحلا ßdع لامعألا ةسرامم دنع نHيدوعسلا نير

دصملا ىgع بجي ،لامعألا ةطشنأ ةسرامم ليهستلو .ةيبنجألا
ّ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نHب ةماهلا ةيفاقثلا تافالتخالا مهف نHيدوعسلا نير

اضيأ مí´لع بجيو ،نHتنجرألاو
ً

 .تافالتخالا كلت باعيتسال ةيجيتاd¨سا عضو 

دحت عويش نم مغرلا ىgعو .نHتنجرألا يY لامعألا ةطشنأ ةسرامم يY ةدمتعملا ةيمسرلا ةغللا يÆ ةينابسإلا ةغللا
ّ

دصملا حصنن ،ةي∞Hلجنإلا ةغللا ث
ّ

 نير

ابّسحت مجd¨م تامدخب ةناعتسالا ىgع نHيراجتلا مí≥اكرش عم قافتالاب نHيدوعسلا
ً

 تاقالع ريوطتب نوينيتنجرألا موقي .أشني دق مهافت ءوس يأل 

 ىدل نكي مل اذإ امأ .ةقثلاب ريدج ثلاث فرط ßdع ىOوألا ةرملل مهعم لصاوتلا كل ديفملا نم نوكيس يOاتلابو ،ةفلألاو ةقثلا ىgع ةمئاق ةيراجت

دصملا
ّ

اهجو تاعامتجا ءارجإ بلط مí∂كميف ،نHتنجرألا يY فراعم نHيدوعسلا نير
ً

نأ ىOإ ةراشإلا عم ،فتاهلا وأ ينوd¨كلإلا ديßdلا ßdع ھجول 
ّ

 تاملاكملا 

ةداع نوكت ةيفتاهلا
ً

دب ال ،كلذ ىgع ةوالع .ةيلاعف d∏كأ 
ّ

πأ ذإ ةينيتنجرأ ةهج عم ةقالع ءاشنإ نم 
ّ

íةدقعملا ةيرادإلا تاءارجإلا مامتإ لّهست ا Yةموكحلا ي. 

 نم مايأ ةثالث لبق اهديكأت بجيو ،فتاهلا وأ ينوd¨كلإلا ديßdلا لالخ نم لقألا ىgع نHعوبسأ لبق ىوتسملا عيفر لوؤسم ةلباقمل ديعاوملا ذخأ ي∫بني

  .دعوملا

 
   لامعألا ةطشنأ ةسرامم 1
  ديرت ردناتناس 2
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gحتي
ّ

قدلاب نوينيتنجرألا ى
ّ

تمتلا ةيناكمإ عم مí≥ارظن نم ھسفن رمألا نوعقوتيو ديعاوملا يY ة
ّ

قوتُي .نأشلا اذه يY ةنورملا ضعبب ع
َّ

 نيّردصملا نم ع

 تاعامتجالا يY امأ .نHيموكحلا نHلوؤسملا عمو رامثتسالاو ليومتلا كونب عاطق يY نHلماعلا عم تاعامتجا دقع ىدل ةيمسر سبالم ءادترا نHيدوعسلا

دحم سابل دعاوق نم امف ىرخألا
ّ

  .ةد

نأ ىOإ ةراشإلا ردجت
ّ

ت ةيراجتلا تارارقلا 
ُ

ت
َّ

اتقو لامعألا مامتإ قرغتسيو ،ةكرشلا يY مرهلا سأر نم ذخ
ً

اليوط 
ً

ايبسن 
ً

ارظن 
ً

 تارارقلا ذاختا ةيلمع رورمل 

دب ال .اí´لع ةقفاوملل لحارم ةدعب
ّ

 سيلو راكفألا لدابتو ةشقانم وهف تاعامتجالا نم فدهلا امأ .ةطلس زكارم يY مه نمل ناعذإلاو ماd¨حالا راهظإ نم 

ابلاغ .ةعرسلا ھجو ىgع تارارقلا ذاختا
ً

دب ال يOاتلاب .لامعألا ةطشنأ ةسراممل ةنيتم تاقالع ءانب ىgع ةينيتنجرألا تاكرشلا لّوعت ام 
ّ

 تاقالع ريوطت نم 

 ءاشعلا وأ ءادغلا لوانتل جورخلا وأ قّيش ثيدح فارطأ لدابت كنكمي ،لاثملا ليبس ىgع .نHينيتنجرألا عم لامعألا ةسراممب ءدبلا لبق ةقيثو ةيصخش

 .ھعم ةديطو ةقالع ءانبو ھيلإ فّرعتلل يراجتلا ككيرش عم

نأ امك
ّ

دصملا î¬¡ون .مّسبتلاو ديلاب ةحفاصملا يÆ تاعامتجالا يY ةيحتلا ءاقلإل ةيدايتعالا ةقيرطلا 
ّ

دحتم رواحُم رفاوتب نHيدوعسلا نير
ّ

 ةغللاب ث

ايمسر بيحd¨لا متي .لوألا عامتجالا يY ةينابسإلا
ً

 Yكألاب ةيادبلا يßd انس
ً

 لمحب î¬¡ون .لمعلا تاقاطب لدابت متي ةلحرملا هذه يYو .ةيمهأ d∏كألا وأ 

  .ىرخألا ةهجلا نم ةينابسإلاو ةهج نم ةي∞Hلجنإلا ةغللاب ةعوبطملا لمعلا تاقاطب

لمعلا تاعاس 1.3
3

 

 نHبم وه امبسح ةفلتخم تاقوأو مايأ يY ةفلتخ'ا ةيراجتلا ةطشنألا لمعت ذإ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يY اí∂ع نHتنجرألا يY لمعلا تاعاس فلتخت

دصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو .2لودجلا يY هاندأ
ّ

  .لمعلا ةلحر دعوم ديدحت لبق يراجتلا مهكيرش عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

  ن[تنجرألا - لمعلا تاعاس :2لودA@ا

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 م 6 ةعاسلا √ìح ص 9 ةعاسلا نم ةعمA@ا deإ ن[نثإلا نم

احابص 10 ةعاسلا نم اijاوبأ كونبلا حتفت •
ً

 ةعمA@ا deإ ن[نثإلا نم ر5ظلا دعno 3 pح 

احابص 9 ةعاسلا نم ةيموك)@ا بتاrملا حتفت •
ً

ارصع no 5ح 
ً

 ةعمA@ا deإ ن[نثإلا نم 

 

 ن[تنجرألا deإ لوخدلل ن[يدوعسلا ن[نطاوملا نم ةمزاللا تابلطتملا 1.4

دصملل نكمي
ّ

 يY ةينيتنجرألا ةماعلا ةيلصنقلا نم لمع ةHdشأت ىgع لوصحلا نHتنجرألا يY نHيراجتلا مí≥اكرش ةرايز نوديري نيذلا نHيدوعسلا نير

 كلذ Hdغو ةبولطملا قئاثولاو ،ةHdشأت ىgع لوصحلل بلط ميدقت ةيلمع لوح تامولعملا نم ديزم ىgع لوصحلا نHيدوعسلا نيردصملل نكمي .ضايرلا

  :هاندأ نHبملا طبارلا يY ةقبسملا طورشلا نم

https://www.cancilleria.gob.ar/en/representaciones/earab 

 ن[تنجرألا R{ ن[يدوعسلا ن[نطاوملل ةيس-ئرلا لاصتالا ماقرأ 1.5

ت
ُ

دصملل ىOوألا لاصتالا ةهج نHتنجرألا يY ةيدوعسلا ةرافسلا ßdتع
ّ

احابص 9 ةعاسلا نم ةرافسلا حتفت .نHتنجرألا يY سريآ سنيوب يY عقتو ،نHيدوعسلا نير
ً

 √ìح 

دقت .رهظلا دعب 4
ّ

دصملا ضd¨عت لكاشم يأ ّلحل اí∆ لاصتالا نكمي امك ،نHتنجرألا يY نHيدوعسلا نHنطاوملل داشرإلاو ةدعاسملا ةرافسلا م
ّ

 .نHيدوعسلا نير

دصملل نكمي
ّ

 :هاندأ نHّبملا طبارلا يY اهHdغو لاصتالا تامولعمو ةثعبلا سيئرك ليصافتلا نم ديزم ىgع لوصحلا نHيدوعسلا نير

 s/default.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa/sites/Argentina/en/Page 
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دصملل نكمي
ّ

اضيأ نHيدوعسلا نير
ً

 :مهدوارت دق تاراسفتسا يأل طبارلا يY ةدراولا ةرامتسالا ةئبعت 

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Argentina/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx  

ةيلاملا ةئ-بلا 1.6
4

 

 ةطشنأ طباوضو Hdياعم كنبلا ردصُي .نHتنجرألا يY ةلماعلا ةيبنجألاو ةيلح'ا كونبلا ةبقارمو ميظنت ةيلوؤسم نHتنجرألا يY يزكرملا كنبلا ىOوتي

 طباوضلا ؛ةدودح'او ةروظح'او اí∆ حومسملا تالماعملا فيرعت ؛يYرصملا عاطقلا يY لمعلاو صيخd¨لا طورش( نوناقلا يY ةجردملا ةيلاملا تاسسؤملا

  .)خلإ ؛ةيفصتلاو ّلحلا ؛ةبقارملاو ةبساح'ا ةمظنأ ؛تامولعملا ؛ليغشتلا بسن ضعب ءافيتسا ؛ةيدقنلا

دصملل نكمي
ّ

اضيأ نHيدوعسلا نير
ً

 :هاندأ نHّبملا طبارلا يY نHتنجرألا كونب مهأب ةحئال ىgع لوصحلا 

https://www.relbanks.com/europe/Argentina  

دصملا نHب لمعلا ةقالع تناك اذإ
ّ

اقبسم عفدلا ةقيرط رايتخا نكميف ،ةقثلا ىgع ةمئاقو ةميدق دروتسملاو ر
ً

 نحش لبق غلبملا ديدست متي ثيح 

ضفتف ،ىOوألا ةرملل متي لماعتلا ناك اذإ امأ .عئاضبلا
ّ

 ةعئاشلا ىرخألا عفدلا قرط نHب نم ركذن .دامتعا باطخب عفدلا ةقيرط رايتخا تاكرشلا ل

 5.يدنتسملا ليصحتلاو ةيفرصملا تالاوحلاو ،نHينيتنجرألا نيدروتسملل ةيجراخلا ةيفرصملا تاباسحلا نم رشابملا عفدلا

ةينوناقلا ةئ-بلا 1.7
6

 

 يñî Yطولا يئاضقلا ماظنلل Hdسفت يgي ام يY .نكمأ نإ ةي∞Hلجنإلاو ةينابسإلا ةغللاب لامعألا ةسرامم ةطشنأ ىgع ّصنت ìîلا دوقعلا ةغايص نكمي

 :نHتنجرألا

دصملل نكمي 
ّ

  .دقعلل كاëíنا ثودح لاح يY ةيلاتلا تائيهلا نم ينوناقلا ءوجللا بلط نHيدوعسلا نير

 ةقلعتملا تاعا∞Ãلا :ةيحالصإلاو ةيئانA@ا نوؤشلل ةينطولا ةمك)'ا ،ةÖراجتلاو ةيندملا نوؤشلل ةينطولا ةمك)'ا ،ةيلارديفلا ةمك)'ا •

 يندملا نوناقلاب

  لمعلا نوناقب ةقلعتملا تاعا∞Ãلا :لمعلل ةينطولا ةمك)'ا •

 لدعلا ةرازو :ةمألل ةيئاضقلا ةطلسلا •

دصملل نكمي
ّ

اضأ نHيدوعسلا نير
ً

 :هاندأ نHّبملا طبارلا يY نHتنجرألا نHماح'اب ةحئال ىgع لوصحلا 

provider.html-service-https://www.globaltrade.net/Argentina/Legal/expert 

ايلاح نHتنجرألا ّلتحت
ً

 لصت ةدم نHتنجرألا مكاحم مامأ يراجت عازن يأ لح قرغتسي دق .دوقعلا ذافنإ ثيح نم لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت يY 107 زكرملا 

اموي 995 ىOإ
ً

  .7)يدوعس لایر 100000 ةبلاطملا غلبم ناك اذإ يدوعس لایر 22500 ةفلكتلا نوكت دق يأ( ةبلاطملا غلبم نم %22.5 اëíبسن ةفلكت عم 

 أشGملا دعاوق .2

 ةيدوعسلاو ن[تنجرألا ن[ب أشGملا دعاوق 2.1

دحت
ّ

الضف ،ةقّبطملا ىرخألا بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا رادقم كلذ دعب يgمُي ام ،ام دلب ىOإ ةدروتسملا عئاضبلا ةيسنج أشنملا دعاوق د
ً

 طورشلا نع 

قوت مل .أشنملا دعاوقل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم رايعم قّبطتو نHتنجرألا دمتعت .ىرخألا ةيكرمجلا Hdغ
ّ

 ةراجت تايقافتا يأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ع

ت ،يOاتلاب .نHتنجرألا عم ةرح
ُ

 .ةيدوعسلا نم ةينيتنجرألا تادراولا ىgع ةيليضفتلا Hdغ أشنملا دعاوق قَّبط

 
 نHتنجرألا يY يزكرملا كنبلا 4
  ةدحتملا تايالولا يY يOودلا يراجتلا ليلدلا 5
 ردناتناس 6
 2019 ةنسل لامعألا ةطشنأ ةسرامم 7
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ةياعرلاب deوألا لودلل أشGملا دعاوق 2.2
8

 

ذ امك
ُ

نأ امبو ،اذل .دلبلا ىOإ ةيدوعسلا تادراولا ىgع ةيليضفتلا Hdغ أشنملا دعاوق نHتنجرألا قّبطت ،2.1 دنبلا يY رك
ّ

 نادلب نHتنجرألاو ةيدوعسلا 

 ةكلمملا نم تادراولا كلذ يY امب ،نHيراجتلا ءاكرشلا عيمجل ةياعرلاب ىOوألا لودلل أشنملا دعاوق نHتنجرألا قبطت ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يY ناوضع

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا

نإ
ّ

 دعاوقل صخلم يgي ام يY .ةياعر d∏كألا ةلودلل ةيكرمجلا موسرلا أشنم دعاوق حئاول نم ةدمتسم نHتنجرألا ىOإ ةيدوعسلا تارداصلل أشنملا دعاوق 

نصي ام جتنم أشنم
َّ

 :ام فرطل ةئشانلا عئاضبلا نمض ف

دصملا اهلكش يY ام دلب يY ةجتنملا وأ لماكلاب اí´لع لوصحلا متي ìîلا عئاضبلا .1
َّ

 ناك اذإ ام دلب يY "لماكلاب جتنم" جتنملا ßdتعي .ايسينودنأ ىOإ ر

 اí´لع لوصحلا مت /لماكلاب ةجتنم ßdتعت ìîلا عئاضبلاو .ھنم ةدمتسم ھجاتنإ يY ةمدختسملا داوملا عيمج تناك اذإو دلبلا اذه هأشنم

 :يÆ ةردصم ةلود نم لماكلاب

i. ؛دلبلا نم ةدوصحم ةيعارز تاجتنم  

ii. لاو ةدولوملا تاناويحلاìî يبرت متëí؛دلبلا لخاد ا  

iii. لا تاجتنملاìî لع لوصحلا مت´í؛دلبلا لخاد ةيح تاناويح نم ا  

iv. لا تاجتنملاìî لع لوصحلا مت´íلا ديصلا لالخ نم اßd؛دلبلا لخاد كمسلا ديص وأ ي  

v. لا تاجتنملاìî لع لوصحلا مت´íألاو راحبلا نم اπíحبلاو راHd؛دلبلا نم ةنيفس مادختساب دلبلا لخاد تا  

vi. ع ةجتنملا تاجتنملاgةنيبملا رصانعلا نم نفس ى Yةرقفلا ي )v(. 

vii. لع لوصحلا مت ةيندعم تاجتنم´íلا نم ا¨dضرألا نطاب نم وأ ةب. 

viii. ؛دلبلا لخاد ةيعانص تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا  

ix. نثإ وأ دحاو نم وأ ،طقف دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلاHي امم نgي:  

x. لإ راشملا تاجتنملا´íا Yنم ةيعرفلا تارقفلا ي )i( إOى )ix( ؛هالعأ 

الوحت تدهش ìîلا عئاضبلا .2
ً

اHdبك 
ً

 Yةيلاتلا تائفلا تحت عئاضبلا هذه جردنتو ؛دلبلا ي:  

o ةفاضملا ةميقلا ةدعاق 

o يغتلاHd Yتافيرعتلا فينصت ي  

o طو أشنم نم اهرابتعاب عئاضبلا فينصتل بولطملا لوحتلا نم ىندألا دحلا ،ةصاخلا ةجلاعملا ةدعاقñî 

  .)CoO( أشنملا ةداهش لكش يY أشنملا ليلد ميدقت نكمي .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم تابثإل كرامجلل قئاثولا ميدقت بجي .3

اضيأ نكمي .4
ً

ايمسر )CoO( أشنملا ةداهش ىgع لوصحلا 
ً

دصملا لبق نم 
ّ
 ةراجتلا ةرازو يY تادادمإلا ةيريدم ىOإ بلط ميدقت قيرط نع رِ

  .ىßdكلا ندملا يY ةرازولا بتاكم وأ رامثتسالاو

 طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملل نكمي ،أشنملا ةداهش ىgع لوصحلا تاءارجإ نع تامولعملا نم ديزملا ةفرعمو بلطلا ىgع لوصحلل

  :بيولا حفصتم يY هاندأ دراولا

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

   %20Form).pdf 
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 ةÖراجتلا دويقلا .3

 ن[تنجرألا R{ ةÖراجتلا دويقلا 3.1

ةيكرمA@ا دويقلا 3.1.1
9

 

 ةدحوملا ةيجراä@ا ةفÖرعتلا 3.1.1.1

 .%35 ىOإ تارايسلا عاونأ ضعب ةفيرعت لصت .تاجتنملا مظعم ىgع %20و 0 نHب حواd¨ت ìîلاو ةدحوملا ةيجراخلا ةفيرعتلا نHتنجرألا قّبطت •

اتقؤم ةدحوملا ةيجراخلا ةفيرعتلا نم ةيلامسأرلا عئاضبلاو تامولعملا ايجولونكت علس ءافعإ ّمت
ً

. 

أ ìîلا روسوكHdم ةدهاعم عم ةقّبطملا ةدحوملا ةيجراخلا ةفيرعتلا مءاوتت •
ُ

 √¬¡وي .ىرخألا ةيبونجلا اكHdمأ لودو نHتنجرألا نHب تمرب

دصملا
ّ

طالل هاندأ نHّبملا طبارلا ةرايزب نويدوعسلا نور
ّ

 :MERCUR تانايب ةدعاق نم جتنملاب ةصاخلا تافيرعتلا ىgع عال

 https://sarem.mercosur.int/nomenclatura/es 

 ةفاضملا ةميقلا ةبÖرض 3.1.1.2

 ميدقت دوقع وأ لمعلا دوقع وأ ،دالبلا نمض عئاضبلا عيب ىgع لخد ةبيرضو جاتنإ ةبيرض نم نHتنجرألا يî Y—يرضلا ماظنلا فلأتي •

  .تامدخلاو عئاضبلا داHdتساو ،î—نجأ دلب يY وأ دلبلا لخاد ةذفنملا راجيإلا دوقع وأ ،تامدخلا

الثم( ةنيعم ةd¨ف لالخ لخدلا ةبيرض ىgع جاتنإلا ةبيرض ضئاف عفد بجي •
ً

اموي 20 
ً

  .)رهش لك ةياπí نم 

  .تامدخلاو تاجتنملا ضعب ىgع تاءانثتسا ةمث •

دعمب ،تامدخلا وأ عئاضبلل يYاصلا رعسلا ىgع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قَّبطُت •
ّ

دعملا اذه فلتخي .ماع لكشب %21 ل
ّ

 تالاحلا ضعب يY ل

دح'ا
ّ

 .)%27 وأ %10.5 نوكي دق( ةد

ةيÖçرضلا تاداريإلا dRامجإ 3.1.1.3
10

 

ايخوت اهذيفنت متي ìîلا ةلقتسملا ةطشنألا نم تاداريإلا يOامجإ ىgع ةضورفم ةيلحم ةبيرض اπّíإ •
ً

 نم لك يY اهسيسأت مت دقو .حبرلل 

 تاداريإلا يOامجإ بسح لدعملا اذه عفتري دق( %3 سريآ سنيوب ةنيدم يY ماعلا لدعملا غلبي ،لاثملا ليبس ىgع .ةينيتنجرألا تاظفاح'ا

 .)بئارضلا ي”فادل ةيونسلا

 عpاطلا ةبÖرض 3.1.1.4

دعمب قئاثولا ى‘ ةيلحم ةبيرض يÆ عباطلا ةبيرض •
ّ

  ليدعت وأ ءاشنإ تبثت قئاثو لدابت ةيلمع وأ ةقيثو لك ىgع %1 ل

ت .ةيلاملا تاما∞¨لالا وأ قوقحلا بايغ وأ
ُ

  .نHعبرألا تاعطاقملا نم لك يY "ةبيرضلل ةعضاخ ةقيثو" ßdتعُي امل يgح'ا ذيفنتلا دنع ةبيرضلا هذه عفد

قارغإلا ةحفاrم موسر 3.1.1.5
11

 

 .قارغإلا حلطصمب كلذ فرعُي ؛ريدصتلا ةلود يY ةيقوسلا ةميقلا نم لقأ رعسب نHتنجرألا ىOإ تاجتنملا ضعب دروتسُت •

 ئدابملا عم قارغإلا ةحفاكم ماكحأ قسانتت .1088/01 مقر îميظنتلا يذيفنتلا رمألاو 24425 مقر نوناقلل قارغإلا ةحفاكم ةيلمع عضخت •

 .تاجلا ةيقافتا نم ياوغوروألا ةلوج يY اí´لع صوصنملا ةيí´جوتلا

  .ليلدلا اذه نم 4دنبلا يY قارغإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزملا دجويو •

 
  نHتنجرألا يY لامعألا ةطشنأ ةسرامم 9

 نHتنجرألا يY لامعألا ةطشنأ ةسرامم 10
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  11
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ةيضÖوعتلا موسرلا 3.1.1.6
12

 

  .ضيوعتلاو ةناعإلا تاءارجإ لوح ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيقافتا ماكحأ نHتنجرألا قّبطت •

 ؛لاثملا ليبس ىgع( î—نجألا يموكحلا يOاملا معدلا قيرطب اí´لع لصحت ìîلا تاناعإلا نم نHتنجرألا ىOإ ةدروتسملا عئاضبلا ضعب ديفتست •

 .)حنملاو ةيليضفت راعسأب ضورقلاو ،ةيبيرضلا زفاوحلا

لدأ تامدخلاو ةماعلا لاغشألاو داصتقالا ةرازول ةعباتلا ةيجراخلا ةراجتلل ةينطولا ةنجللا تدجو اذإ •
ّ

 يY تاءارجإلا هذه بُّبست ىgع ة

اموسر ضرفت دقف ،ةيسفانت وأ ةلثامم عئاضبل يgح'ا جاتنالا ررضت
ً

  .ةيبلسلا راثآلا هذه ةحفاكمل ةيضيوعت 

  .ليلدلا اذه نم 4دنبلا يY تاناعإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزملا دجويو •

 ةيام)@ا موسر 3.1.1.7

 ثودح يY ببستي وأ ثدحُي دق امم ،ةنيعم تاجتنم تادراو ةدايز نم نHلح'ا نHجتنملاو ةيلح'ا تاعانصلا ةيامحل ةيامحلا موسر ضرفُت •

  .ةHdطخ رارضأ

  .ةيجراخلا ةراجتلل ةينطولا ةنجللا ةيلوؤسم نم ةلثامم ةيامح تاءارجإ ضرف ßdتعُي •

 .ليلدلا اذه نم 4 دنبلا يY نأشلا اذí∆ تامولعملا نم ديزملا دجويو •

 ةيكرمA@ا í[غ دويقلا 3.1.2

صيخìíلاو داí[تسالا دويقو ،داí[تسالا ع;اوم 3.1.2.1
13

 

 ةماعلا ةمالسلا ىgع ظافحلل كلذكو ،ةئيبلاو ،ةمالسلاو ،ةحصلا ةيامح ضارغأل نHتنجرألا يY داHdتسالا دويقو عناومل عئاضبلا تائف ضعب عضخت •

  .نHتنجرألا يY قبطت ìîلا داHdتسالا عناوم لوح تامولعملا نم ديزم ىgع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملا نم ى¤ري .ماظنلاو

 Imports-Restricted-Prohibited-https://www.export.gov/article?id=Argentina 

ةينفلا حئاوللاو í[ياعملا 3.1.2.2
14

 

اوضع اëíفصب •
ً

 Yقو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ي
ّ

كؤي ام ،ةراجتلا ىgع ةينفلا دويقلا ةيقافتا نHتنجرألا تع
ّ

 ةينفلا ةمظنألاب قلعتملا اهما∞¨لا د

قو .قباطتلا مييقت تاءارجإو
ّ

 ةراجتلا ةمظنم نم ةراجتلا ىgع ةينفلا دويقلا ةيقافتا يY ةديجلا تاسرامملا نوناق ñîيتنجرألا Hdياعملا دهعم ع

 ءاشنإ ةراجتلا ىgع ةينفلا دويقلا ةيقافتا بجومب اí´لع صوصنملا تايلوؤسملا لمشت .Hdياعملا قيبطتو دامتعاو Hdضحت لجأ نم ةيملاعلا

 حئاوللا كلذ يY امب ،Hdياعملاب ةقلعتملا اياضقلا لوح تامولعم ىgع لوصحلا حيتي يزكرم عقوم ةباثمب نوكتل ةينطو راسفتسا ةطقن

  .ةعانصلا ةنامأ يY ةينيتنجرألا راسفتسالا ةطقن عقت .ةحd¨قملا ةيمازلإلا

ةقباطملا مييقتو ةدا5شلا 3.1.2.3
15

 

  .ةيكالëíسالا تاجتنملا ةدوجو ةمالس نامضل ةددح'ا تابلطتملا يYوتست نأ نHتنجرألا ىOإ ةدروتسملا تاجتنملا ةفاكل ي∫بني •

اوضع اëíفصب •
ً

 Yم ةدهاعم يHdياعملا ةئيه كراشت ،روسوكHd ةينطولا Yتنجرألا يHالأ ،ن Æيتنجرألا دهعملا يñî ياعمللHd تاداهشلاو )IRAM(،  

Yياعملا دامتعاو ريوطت يHd لاìî عضوëíياعم ةيعمج اHd مHdروسوك. 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 12
  ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةيراجتلا ةسايسلا ةعجارم 13
  ةينفلا ةيراجتلا دويقلا 14
   ةدحتملا تايالولا تارداصل يOودلا يراجتلا ليلدلا 15
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دح ىgع ةيمازلإلاو ةيرايتخالا Hdياعملا عضو يY تاداهشلاو Hdياعملل ñîيتنجرألا دهعملا كراشي •
ّ

 ىOإ دوعت ìîلا تاجتنملل )ةينفلا حئاوللا( ءاوس 

نأ الإ .ةديدع تاعانص
ّ

تف ،ةحصلاو ةعارزلاب ةقلعتملا تاجتنملا صخي ام يY ھ
ُ

دع
ّ

 Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا صاصتخا نم ةينفلا حئاوللا 

 .ةيبطلا ةزهجألاو ةيذغألاو

 ،ةيئابرهكلا تاجتنملل ةمالسلا نوؤشو ،ايجولوd¨ملاو ،ءاذغلاو ،تارايسلاك ةنيعم تاعانصل دوعت ìîلا تاجتنملا ىgع ةينفلا حئاوللا قبطنت •

اقبسم اهسايق مت ìîلا تاجتنملاو ،لافطألا باعلأو
ً

  .ةحصلاو تالاصتالاو ،

 ةداهش ةمالعب فاd¨عالا متي .ءاوس دح ىgع ةمظنألاو تاجتنملل تاداهشلا حنمت ةمظنم تاداهشلاو Hdياعملل ñîيتنجرألا دهعملا ßdتعُي امك •

 .ةيرايتخالا دهعملا Hdياعم عم جتنملا قباطت ىgع ليلدك دالبلا يSello Iram Y جتنملا

 ددصلا اذí∆ ةقلعتملا نHناوقلا تلاز ام .حئاوللا عم اهقباطت ىgع ديكأتلل "S" ةيمسرلا ةمالسلا ةمالع ميظنتلل ةعضاخلا تاجتنملا لمحت نأ بجي •

دشب نHيدوعسلا نيردصملا î¬¡ون اذل ،ةضماغ
ّ

  .ريدصتلا لبق مí›اجتنمب ةقلعتملا تابلطتملا ةفرعمل نHيراجتلا مí≥اكرش عم ةلأسملا ةعجارم ة

  .ليلدلا اذه نم 10 دنبلا يY نأشلا اذí∆ تامولعملا نم ديزملا دجوي •

دامتعالا 3.1.2.4
16

 

 ،ةرياعملا تاßdتخمو صحفلاو ،شيتفتلا تائيهو ،ةداهشلا تائيه دامتعا ةمهم ىOوتت ةينف ةدحو يÆ ةينيتنجرألا دامتعالا ةمظنم •

  .نHتنجرألا يY ةيبطلا تاßdتخ'او

 :هاندأ نHبملا طبارلا يY ةلاكولا نع تامولعملا نم ديزم ىgع لوصحلا نHيدوعسلا نيردصملل نكمي •

http://www.oaa.org.ar/ 

ملا تابلطتم 3.1.2.5
ُ

ةيفÖرعتلا تاقصل
17

 

 ةيراجتلا تاقصلملا تابلطتم داصتقالا ةرازوب ةعانصلا ةنامأل  يراجتلا ميظنتلا بتكم عضي ،22802/83 مقر ñîيتنجرألا نوناقلا بجومب •

 نHتنجرألا يY تاجتنملل

  .ةيذحألاو ةيرشحلا تاديبملاو ةيئاودلا تاجتنملاو ةيذغألل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضول ةصاخ تابلطتم كانه •

 .ليلدلا اذه نم 11 دنبلا يY ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو لوح تامولعملا نم ديزملا دجوي •

ةيتابنلا ة)ñلاو ة)ñلا تابلطتم 3.1.2.6
18

 

دصملل ي∫بني ،موحللاو ةيعارزلا تاجتنملاو ةيئاذغلا داوملا داHdتسا لبق •
ّ

 ثيح ،ةيئاذغلا داوملا داHdتسال ةحصلا تابلطتم ةفاك ءافيتسا ر

دصملا دلبلا يY ةّينعملا تاطلسلا ىدل اهديكأتو اí∂م ققحتلا نHّعتي
ّ

  .ر

دعُت •
ّ

 نع ةلوؤسملا ةيساسألا ةهجلا ةيذغألا ةبقارمل ñîطولا ماظنلا عم نواعتلاب نHتنجرألا يY ةيكمسلاو ةيناويحلا ةوd∏لاو ةعارزلا ةرازو 

 .نHتنجرألا يY ءاذغلا ةمالس

 ى¤ري .نHتنجرألا يY ةيئاذغلا تاجتنملل ةيساسألا ةمظنألا لّصفي يذلا )1969 ماعلل 18284 مقر نوناقلا( ñîيتنجرألا ةيذغألا نوناق نHتنجرألا تّنبت •

فصتم يY هاندأ طبارلا قصلو خسن نHيدوعسلا نيردصملا نم
ّ

 :ميظنتلا اذه لوح تامولعملا نم ديزم ىgع لوصحلل بيولا ح

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20

2017.pdf-3-%20Narrative_Buenos%20Aires_Argentina_1-rds%20and%20Standa 

 
  ةدحتملا تايالولا تارداصل يOودلا يراجتلا ليلدلا 16
  ةيلاd¨سألا رامثتسالاو ةراجتلا ةئيه 17
  ةيعارزلاو ةيئاذغلا Hdياعملاو حئاوللا - ةدحتملا تايالولا يY ةعارزلا ةرازو ريرقت 18
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 Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلاو )SENASA( ةمدخلاو ةحصلا ةدوجو ،)CONAL( ءاذغلل ةينطولا ةئيهلا نم ةيذغألا ةبقارمل ñîطولا ماظنلا فلأتي •

 )ANMAT( ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو

  .ليلدلا اذه نم 10 دنبلا يY ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع لوح تامولعملا نم ديزملا دجوي •

 ةÖراجتلا تاA@اعملا .4

ملا Qeع í[ثأتلا :ن[تنجرألا بناج نم ةÖراجتلا تاA@اعملا 4.1
ُ

دص
ّ

 ن[يدوعسلا نÖرِ

 ةعانصلاب يرهوج ررض قاحلإ يY ببستت ìîلا تارداصلا هاجت ةيحيحصت تاءارجإ ذاختا يY نHتنجرألا ةموكحل ةدعاسم تاودأ يÆ ةيراجتلا تاجلاعملا

ملا ىgع يgي ام يY ةروكذملا ةيراجتلا تاجلاعملا ضرف نكمي .ةيلح'ا
ُ

دص
ّ
 .تالاحلا كلت يY نHيدوعسلا نيرِ

قارغإلا ةحفاrم تاءارجإ 4.1.1
19

  

اقفو نHتنجرألا يY قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ضرفُت •
ً

 تاجتنملا ىgع 1972 ماعلل 19549 مقر ñîطولا نوناقلل ةيرادإلا تاءارجإلا ماكحأل 

  .أشنملا دلب يY اهرعس نم لقأ راعسأب دالبلا ىOإ ةدروتسملا

قحت •
ّ

 تادراولا نHب ةيببسلا ةقالعلا نم دكأتلل تاجتنملا قارغإب ةلداعلا Hdغ ةسفانملا ةيريدم عم نواعتلاب ةيجراخلا ةراجتلا ةنامأ ق

  .جتانلا ررضلاو

لطتي دق •
ّ

ارهش 8 ىOإ لصت ةدم قارغإلا ةحفاكمب قلعتملا قيقحتلا لامكتسا ب
ً

 نيردصملل نكمي ،ةيلمعلا نع تامولعملا نم ديزمل .

فصتم يY هاندأ حضوملا طبارلا قصلو خسن نHيدوعسلا
ّ

  :ريرقتلا لي∞Ãتو بيولا ح

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

 .ةجاحلا تعد اذإ ديدمتلل ةلباق تاونس سمخ اهلقأ ةدمل قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ يرست •

  ن[تنجرألا R{ قارغإلا ةحفاrم تاءارجإ ةA@اعم 4.1.1.1

ملا ىgع بجي •
ُ

دص
ّ
  .ةكلمملا يY يflوسلا اهرعسو تاجتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكت ةفرعم ريدصت تايلمع يأب مايقلا لبق نHيدوعسلا نيرِ

ك دويق ضرف بنجت √ñستي يك •
َ

ت ،ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىgع ةيّم
ُ

ملا "ةيدوعسلا تارداصلا" î¬¡و
ُ

دص
ّ
 Hdعست مدع ةرورضب نيرِ

ملا تاجتنملا
ُ

 .ةكلمملا يY جاتنإلا ةفلكت وأ /و جتنملا كلذ رعس نم لقأ رعسب ةردص

  .نHتنجرألا يY جتنملا جاتنإ ةفلكت نم لقأ رعسب ةرعسُم وأ ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ ىgع رهاظ ليلد "ةيدوعسلا تارداصلا" ىدل رفوتي نأ بجي •

ملا "ةيدوعسلا تارداصلا" حصنت •
ُ

دص
ّ
 ھيضتقت امع الإ حاصفإلا مدع عم ،رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي·وتب نHيدوعسلا نيرِ

 .طقف ةرورضلا

ةيضÖوعتلا موسرلا 4.1.2
20

  

دصملا دلبلا ةموكح نم تاناعإ ىgع تلصح ìîلا( تادراولا ضعب ىgع نHتنجرألا يY ةيضيوعتلا تاءارجإلا ضرفُت •
ّ

ادنس )ر
ً

 تاءارجإ ماكحأل 

 .ةيضيوعتلا تاءارجإلاو قارغإلا ةحفاكم

قحت •
ّ

 ةحونمملا ةيلاملا حنملا ءاّرج ةيلح'ا تاعانصلا ىgع ةراضلا راثآلا يY ةلداعلا Hdغ ةسفانملا ةيريدم عم نواعتلاب ةيجراخلا ةراجتلا ةنامأ ق

  .ةموعدملا تادراولل

 
  ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةيراجتلا ةسايسلا ةعجارم 19
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لطتي دق •
ّ

ارهش 8 ىOإ لصت ةدم تاناعإلا ةحفاكمب قلعتملا قيقحتلا لامكتسا ب
ً

  ،ةيلمعلا نع تامولعملا نم ديزمل .

فصتم يY هاندأ حضوملا طبارلا قصلو خسن نHيدوعسلا نيردصملل نكمي •
ّ

  :ريرقتلا لي∞Ãتو بيولا ح

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

  ن[تنجرألا R{ ةيضÖوعتلا تاءارجإلا ةA@اعم 4.1.2.1

ك دويق ضرف بنجت √ñستي يك •
َ

ملا "ةيدوعسلا تارداصلا" î¬¡وت ،ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىgع ةيّم
ُ

دص
ّ
 بيلاسأ يأ عابتا مدعب نيرِ

  .ريدصتلاو جاتنإلل ةكلمملا ھمدقت يذلا معدلا نم كلذ يY نيديفتسم ةراض Hdعست

 راعسأ ضفخ يY ةكلمملا ھمدقت يذلا معدلا نم ةدافتسالا مدع تابثإل رهاظ ليلد "ةيدوعسلا تارداصلا" ىدل رفوتي نأ بجي امك •

 .نHتنجرألا ةيروهمج يY تاجتنملا

ملا "ةيدوعسلا تارداصلا" حصنت •
ُ

دص
ّ
 ھيضتقت امع الإ حاصفإلا مدع عم ،رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي·وتب نHيدوعسلا نيرِ

 .طقف ةرورضلا

ةيام)@ا تاءارجإ 4.1.3
21

  

  .اهل ةعباتلا تائيهلاو ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا ةرازو اëíعضو ìîلا ماكحألا بجومب ةدروتسملا تاجتنملا ىgع ةيامحلا تاءارجإ ضرفُت •

 تادراو يY ةيئاجفلا ةدايزلا ھب ببستت يذلا ررضلا نم ةيلح'ا تاعانصلا ةيامح فدí∆ ةيامحلا تاءارجإ نHتنجرألا ةيروهمج قّبطت •

 .ةنيعم تاجتنم

  ن[تنجرألا R{ ةيام)@ا تاءارجإ ةA@اعم 4.1.3.1

ملا ىgع بجي •
ُ

دص
ّ
 تاجتنملا ىgع بلطلاو ضرعلا ىوتسم عقوتل لماش يflوس ثحب ءارجإ ريدصت تايلمع يأب مايقلا لبق نHيدوعسلا نيرِ

  .نHتنجرألا يY ةدروتسملا

ت ،بلطلا نم ىgعأ ضرعلا ىوتسم ناك ام اذإ •
ُ

ملا "ةيدوعسلا تارداصلا" î¬¡و
ُ

دص
ّ
 ال ةقيرطب تارداصلا ةيمك ضفخ ةرورضب ذئنيح نيرِ

 .ةيلح'ا تاعانصلا ىgع رثؤت

ملا ىدل رفوتي نأ بجي •
ُ

دص
ّ
 ةيسفانتب قلعتي ام يY ررض يأ يY ببست نل ةدروتسملا تاجتنملا ةيمك نأ ىgع رهاظ ليلد نHيدوعسلا نيرِ

  .ةيلح'ا تاعانصلا

ملا "ةيدوعسلا تارداصلا" حصنت •
ُ

دص
ّ
 ھيضتقت امع الإ حاصفإلا مدع عم ،رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي·وتب نHيدوعسلا نيرِ

 .طقف ةرورضلا

  ن[تنجرألا R{ ةيس-ئرلا لوخدلا ئ;اوم .5

ن[تنجرألا R{ ةيس-ئرلا ةÖرحبلا ئ;اوملا 5.1
22

 

اقبط
ً

ايرحب ًءانيم 61 نHتنجرألا ّمضت ،ةيملاعلا ئناوملا ردصمل 
ً

ت .
َ

ت .هاندأ 1 ةروصلا يY ةيجيتاd¨سالا ةيمهألا تاذ ئناوملا رهظ
ُ

خل
َّ

 ةيسيئرلا تامولعملا ص

دصملا ّمìî ‹íلا( ئناوملاب ةقلعتملا
ّ

    :هاندأ 3 لودجلا يY ئناوملل ةينوd¨كلإلا عقاوملاو ةلوادتملا تاجتنملا لثم )نHيدوعسلا نير

 
   ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةيراجتلا ةسايسلا ةعجارم 21
  ةيملاعلا ئناوملا ردصم 22
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  ن[تنجرألا R{ ةيس-ئرلا ةÖرحبلا ئ;اوملا :3 لودA@ا

 ي;وìíكلإلا عقوملا ةلوادتملا عõاضبلا ءانيملا

 سريآ سÖGوب ءانيم

 ،حمقو ،ةدمسأو ،ةرذو ،تايواحلا يY عئاضب

 ،قاd¨حالل ةلباق داومو ،محفلا ماخو

 لوd¨ب زاغو ،دوقو نزاخمو ،ركنلكو ،ديدحو

  ىرخأ عئاضبو ةيئاذغ داومو ،لاسم

-rte/puertohttps://www.argentina.gob.ar/transpo

 aires-buenos 

 وÖرازور ءانيم

 زاغ ،ةبلص بص عئاضب ،ةلئاس بص عئاضب

 تاذ تاجتنملاو زاغلاو طفنلا نيزخت ،لوd¨ب

 ةلصلا

 قبطني ال

 وينوطنأ ناس ءانيم

 °nس†إ

 يY عئاضب ،ةبلصو ةلئاس بص عئاضب

  ةيئاذغ تاجتنم ،تايواحلا
 قبطني ال

  ي¢اراز ءانيم

 يY عئاضب ،ةبلصو ةلئاس بص عئاضب

 ةيئاذغ تاجتنم ،تايواحلا
http://www.consejoportuario.com.ar/ 

 

  ن[تنجرألا R{ ةيس-ئرلا تاراطملا 5.2

ت
ُ

ظنملا ةطلسلا يندملا ناHdطلل ةينطولا ةلاكولا ßdتع
ّ
 يY رهظت .يوجلا لقنلاب ةقلعتملا ةمظنألاو نHناوقلا عيمج ذافنإ نع ةلوؤسملا ةمِ

 :عئاضبلا نحشت ìîلا ةيساسألا تاراطملا هاندأ 2 ةروصلا

  ن[تنجرألا R{ ةيس-ئرلا ةÖرحبلا ئ;اوملا :1 ةروصلا
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  ن[تنجرألا - ةيس-ئرلا ندملا deإ لوصولا :4 لودA@ا

 ةنيدملا °§£-ئرلا راطملا

 سريآ سنيوب يOودلا ñîيراتسيب وd¨سينيم راطم

 سريآ سنيوب  يربوين ي·روخ راطم

 ويسوßdمأ وكيتوانوريأ وHdينجنإ راطم

  يOودلا اليفارات .ف .ل
 ةبطرق

 

 

 ن[تنجرألا R{ ةيس-ئرلا تاراطملا :2 ةروصلا

  

  ن[تنجرألا R{ ةيس-ئرلا ةيلخادلا قاوسألل لوصولا 5.3

 لقنلا قرطو ةيس-ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 5.3.1

ةرشابم طئاسولا ةددعتم ةيلخادلا عئاضبلا تاطحم طبترت
ً

 يرحبلا نحشلل تيزناd¨لل زكرمك لمعتو يرحب ءانيمب ةيديدحلا ككسلاب وأ ßdلا قيرط نع 

اقفو .ةيلخاد تاهجو ىOإ
ً

  .ويرازور ءانيمو اكنالب ايهاب نم نHتنجرألا يY ةيسيئرلا ةيلخادلا قاوسألا فلأتت ،ةيزكرملا تارابختسإلا ةلاكول 
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ملا ن)¶لا طوطخ 5.4
ُ

 ةيدوعسلا R{ ةمدختس

ن[تنجرألا deإ ةيدوعسلا نم راظتنالا تقوو ةيس-ئرلا ن)¶لا طوطخ 5.4.1
23

 

دقي
ّ

اقفو .نHتنجرألا ئناوم ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يY ةيساسأ ئناوم نم يرحبلا لقنلا ةمدخ عساو قاطن ىgع ةيحالملا طوطخلا نم Hdبك ددع م
ً

 

 ةديحولا ئناوملا يÆ ليبجلا ءانيمو هللا دبع كلملا ءانيمو ،ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم ءانيمو ،مامدلا ءانيمو ،يمالسإلا ةدج ءانيم نإف ،بيكسا نيالل

ملا
ُ

ملا تايواحلا نفس لبق نم ةيدوعسلا يY ةمدختس
ُ

 .نHتنجرألا ىOإ ةهجت

 

  ن[تنجرألا deإ ةيدوعسلا نم راظتنالا تاقوأ :5 لودA@ا

ن[تنجرألا deإ ةيدوعسلا نم راظتنالا تقوو ةيس-ئرلا يوA@ا لقنلا تاراسم 5.4.2
24

 

اوج عئاضبلا ريدصت نكمي
ً

 ìîلا ،يOودلا اليفارات راطمو يOودلا ñîيراتسيب وd¨سينيم راطمو ،يربوين ي·روخ راطم ىOإ ضايرلاو مامدلاو ةدج راطم نم 

ت
ُ

دع
ّ

اوج عئاضبلا لقنل راظتنالا تقو هاندأ لودجلا ضرعتسي .نHتنجرألا يY ةيسيئر تاراطم 
ً

 ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يY ةيسيئرلا تاراطملا نم 

 .نHتنجرألا يY ةيسيئرلا تاراطملا

  ن[تنجرألا deإ ةيدوعسلا نم راظتنالا تاقوأ :6 لودA@ا

 ن[تنجرألا deإ ةيدوعسلا نم ةيساسألا قرطلا راعسأ 5.4.3
25

 

نأ ةظحالم ى¤رُي .نHتنجرألا تاراطم ىOإ ةكلمملا تاراطم نم نحشلا فيلاكت تاريدقت هاندأ لودجلا حضوي
ّ

 ةنيعم تايضرف ىgع ةمئاق تاريدقتلا 

 .reightrates.com/en/freighthttp://worldf مادختساب

 

 
  بيكسا نيال 23
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 24
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 25

 ةيدوعسلا R{ ئ;اوملا

 ةدج ءانيم

  يمالسإلا

 ةيعانصلا ليبA@ا ةنيدم ليبA@ا ءانيم هللا دبع كلملا ءانيم   مامدلا ءانيم

 )مايألا R{( ةدملا  ن[تنجرألا R{ ئ;اوملا

 - 54 - 17 46 - 6 51 - 18  54 – 5 سريآ سÖGوب ءانيم

 - 52 - 23 47 - 16 54 - 24 54 - 11 وÖرازور ءانيم

 ةدج مامدلا  ضاÖرلا ةيدوعسلا R{ ةيس-ئرلا تاراطملا

 )تاعاسلا R{( ةدملا  ن[تنجرألا R{ ةيس-ئرلا تاراطملا

 راطم ،°±Öراتس-ب ،ير∞وين ØRروخ

  dRودلا اليفارات

3 – 4  
 

3 - 4  

 

2 – 3  
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  ن[تنجرألا deإ ةيدوعسلا نم راظتنالا ةفل≥ :7 لودA@ا

 ليبA@ا ءانيم هللا دبع كلملا ءانيم  مامدلا ءانيم ةدج ءانيم ةيدوعسلا R{ ئ;اوملا

 ليبA@ا ةنيدم

  ةيعانصلا

 *)يدوعس لاÖر( لقنلا ةفل≥  ن[تنجرألا R{ ةÖرحبلا ئ;اوملا

 - 12808 – 8907  7021 - 4883 سريآ سÖGوب ءانيم
8907 – 

12808 

- 

 - 13543 – 9417 7752 – 5389  وÖرازور ءانيم
9417 – 

13543 

- 

 :ةفلrتلا تاضاìíفا*

ä'ا ن)¶لا ةقÖرط
ُ

 .يرحبلا لقنلا R¥ ةرات

 ةيملاعلا ن)¶لا راعسأ Qeع فيلاrتلا ريدقتل تاراظنلاو تار∂وA'او ،تاعاسلاو )راضä@او ة5كافلا( ةيعارزلا تاجتنملا رايتخا مت

 يÖrرمأ رالود 100000 دنع ة∞وس)'ا تاجتنملا عيمج ةميق í[عس¢ ىرج

امدق 40 تاÖواحو ةلما≥ ةÖواح ةلومح ديدحت مت
ً

 

 )ن[مأتلا وأ رطاä'ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا رجي مل

 °Öπرقت ريدقت R¥ لقنلا ةفلrت

 ن[تنجرألا deإ ةيدوعسلا نم يوA@ا ن)¶لل ةيساسألا قرطلا راعسأ 5.4.4
26

 

 تايضرف ىgع ةمئاق تاريدقتلا نأ ةظحالم ى¤رُي .نHتنجرألا تاراطم ىOإ ةكلمملا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت تاريدقت هاندأ لودجلا حضوي

ا .لودجلاب ةدراو ةنيعم
ُ

  .ightrates.com/en/freighthttp://worldfre مادختساب نحشلا فيلاكت تاريدقت تدع

  ن[تنجرألا deإ ةيدوعسلا نم يوA@ا ن)¶لا راعسأ :8 لودA@ا

 لاÖرلاب( لقنلا فيلاrت

 )يدوعسلا

 اليفارات ،ير∞وين ØRروخ ،°±Öراتس-ب

ملا جتنملا عون
ُ

 ةدمجم موحل ةدمجم ةيئاذغ داوم ردص

دج
ّ

 ةنيدملا /مامدلا /ضاÖرلا /ة

  ميصقلا /فئاطلا /ةرونملا

8366 – 9248 8415 – 9300 

 :ةفلrتلا تاضاìíفا*

ä'ا ن)¶لا ةقÖرط
ُ

 .يوA@ا لقنلا R¥ ةرات

ادانNسا فيلاrتلا ريدقت ىرج
ً

 يملاعلا ن)¶لا راعسأ ساسأ Qeع ةحاتملا تاعاطقلا deإ 

 يÖrرمأ رالود 100000 دنع ة∞وس)'ا تاجتنملا عيمج ةميق í[عس¢ ىرج

 90 × 100 × 140 داعpأو مس /مجك 210 نزوب ةلوم)@ا ديدحت مت

 )ن[مأتلا وأ رطاä'ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا رجي مل

 °Öπرقت ريدقت R¥ لقنلا ةفلrت

 
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 26
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 ةيNسجوللا تامدæäل ةيس-ئرلا تالي5سNلا .6

ن[تنجرألا R{ ةر)@ا ةراجتلا قطانم 6.1
27

 

ت ،ةرحلا ةراجتلل قطانم رشع نHتنجرألا ّمضت
ُ

دع
ّ

 ةقطنم نHتنجرألا فنتكت ،كلذ ىgع ةوالع .نHتنجرألا داصتقال ةيجيتاd¨سا ةيمهأ تاذ اí∂م ةثالث 

دعن .ةصاخ ةيكرمج
ّ

   :يgي ام يY قطانملا هذه د

 ةرحلا ةراجتلل اتالب ال ةقطنم .1

 )ةصاخ ةيكرمج ةقطنم( وغيوف ليد اHdيت .2

  ابماب ال وكيب لاÃdج .3

 ن[تنجرألا R{ ةر)@ا ةراجتلا قطانم R{ ةراجتلاب ةقلعتملا ةيس-ئرلا تاردابملا 6.1.1

فوت
ّ

اددع ةرحلا ةراجتلا قطانم ر
ً

 :رارغ ىgع ،ةيلودلا ةسفانملا زّزعتو رشابملا î—نجألا رامثتسالا بذجت ìîلا تاردابملا نم 

 يgح'ا كالëíسالل قوسلا ىOإ عئاضبلا لوخد نHح ىOإ ةيكرمجلا موسرلاو بئارضلا قيلعت •

 ةرشابملا Hdغ بئارضلا ادع ام بئارضلا ةفاك نم ءافعإلا •

  يرادإلا نHتورلاو ةيكرمجلا تاءارجإلا طيسبت •

 ةيلامسأرلا عئاضبلا ىgع داHdتسالا موسر نم ءافعإلا •

 جاتنإلا فيلاكت ضافخنا •

 تامدخلا فيلاكت ضافخنا •

 

  ن[تنجرألا R{ ئ;اوملا R{ ةمدقملا تامدä@ا / نÖزختلا قفارم 6.2

 تامدä@ا / نÖزختلا قفارم عاونأ 6.2.1

 ةينفأو ،حطسلا ىgع نزخم نم فلأتتو ،عقاوم ةدع يY عبرم d¨م 12000 ةيلامجإلا اëíحاسم غلبت نيزخت تآشنم ةدع ئناوملا ّمضت •

ةوالع .يرب لقن ةطحمو ،ةماعلا عئاضبلل نزخمو ،تابكرملا نيزختل تاحاسو ،تانحاشلل تاحاسو ،تايواحلل
ً

 نم ءانيملا فلأتي ،كلذ ىgع 

  .ةلئاس بص عئاضب تاطحمو تايواح تاطحم

اضيأ نHتنجرألا ّمضت •
ً

 .ةماع ةيكرمج نزاخم 

 اëíجلاعم وأ ةيكرمجلا موسرلل ةعضاخلا علسلا نيزخت اí´ف نكمي ىرخأ ةنمآ ةقطنم وأ √ñبم وه كولمملا نزخ'ا :ةماعلا ةيكرمجلا نزاخ'ا •

 يذلا ،ھلمكأب ءانيملا عضخيو .ةصاخلا تاكرشلا لبق نم وأ ةلودلا لبق نم رادت نأ نكمي .موسرلا عفد نود نم عينصتلا تايلمع ءارجإ وأ

  .28ءانيملا لخاد تايلمعلا عيمج ىgع فارشإلل ةموكحلا ھنّيعت لثمم ةرادإل ،يكرمجلا نزخ'ا لمشي

 .29ةماعلا عئاضبلاو ةدßdملا عئاضبلاو ،ةأبعملا عئاضبلل نيزخت قفارم ىgع ويرازور ءانيم يوتحي •

 ،ركسلا نيزختل عدوتسمو ،ةماع عئاضب عدوتسمو ،ةيكوش تاعفار عم جمدم عدوتسم نم يتاراز ءانيمو ìîسيإ وينوطنأ ناس ءانيم فلأتي •

  30.دßdم نحش عدوتسمو بوبح تانازخو ،نيزخت عدوتسمو

 
  ةدحتملا تايالولا تارداصل يOودلا يراجتلا ليلدلا 27
  ةيكرمجلا نزاخ'ا 28
  ويرازور ءانيم 29
  ةرحلا قطانملا 30
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دعُي •
ّ

 اذه ّلتحي .ھطيحم نمض ةندفأ ةدع ةحاسم ىgع ةدتمم نيزخت قفارم نم فلأتي ذإ نHتنجرألا يY ءانيم ßdكأ سريآ سنيوب ءانيم 

اعقوم ءانيملا
ً

ايجيتاd¨سا 
ً

 ريدصتلا قفارمو ،ةرحلا ةقطنملا ايازمو ،نيزختلل تاحاسم Hdفوت عم ةيسيئرلا ةيلودلا قاوسألا ىOإو نم لوخدلل 

  .31)تايواح يYو درابلا نيزختلا( نزاخم يY عئاضبلا ظفحو ريدصتلا ةداعإو

 نÖزختلا فيلاrت 6.2.2

 فيلاكت لوح تامولعملا نم ديزمل .نيزختلا ناكمو اí´ف عئاضبلا نيزخت متي ìîلا مايألا ددعو ةيواحلا عون ىgع نHتنجرألا يY نيزختلا فيلاكت دمتعت

  ba/comercial -porte/puertohttps://www.argentina.gob.ar/trans :هاندأ طباورلا ةرايز ى¤ري ،ةفلتخم ئناوم يY نيزختلا

 ةلماشلا داí[تسالا ةيلمع .7

ةلماشلا داí[تسالا ةيلمع 7.1
32

 

 تاجتنملا عيمج لثتمت .يكرمجلا نوناقلا يY ةدراولا ماكحألا ىOإ ،روسوكHdم ةدهاعم يY وضع Hdغ دلب نم نHتنجرألا ىOإ ةدروتسملا تاجتنملا ةفاك عضخت

 تايلمع نأ الإ .اí´لع صوصنملا يكرمجلا صيلختلا تاءارجإب نيزختلا وأ يÃ∞Oملا كالëíسالل تناك ءاوس يكرمجلا صيلختلل ةعضاخلا ةدروتسملا

ت اπíإف نيزختلا وأ يÃ∞Oملا كالëíسالل تاجتنم كانه تناك نإ ةلاح يY لاثملا ليبس ىgعف بابسأ ةدعل فلتخت داHdتسالا
ُ

 داعُي وأ ىرخأ ةلود ىOإ لقن

 لوصحلل بلط ميدقت ةّينعملا تاطلسلا نم ةقبسم ةقفاوم ىOإ جاتحت ìîلا عئاضبلا ىgع نHّعتي ،كلذ ىOإ ةفاضإلاب .ىرخأ كرامج ةصنم ىOإ اí∂حش

طالا نكمي .روسوكHdم ةدهاعم يY ةجردملا ةدحوملا ةيمستلا يY عوضوملا اذه ىOإ قرطتلا متي .يئاقلت Hdغ صيخرت ىgع
ّ

 تامولعملا نم ديزم ىgع عال

 :هاندأ نHّبملا طبارلا يY روسوكHdم ةدهاعمب ةقلعتملا

03_e.doc-www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/WTO/ENGLISH/2007/WTTPRS176 

 :هاندأ3 ةروصلا يY نHتنجرألل ةلماشلا داHdتسالا ةيلمع حيضوت متي

 داí[تسالا لبق ام تاءارجإ :1 ةلحرملا

تd¨ي .نHتنجرألا ىOإ عئاضبلا لوصو لبق اهذاختا نHعتي ìîلاو داHdتسالا لبق ام تاءارجإ دجوت .1
ّ

  داHdتسا صيخرت ىgع لوصحلا دروتسملا ىgع ب

ايئاقلت صيخd¨لا اذه نوكي دق .ةروظح'ا تاجتنملا داHdتسال جتنملاب ةصّصختملا ةيموكحلا ةلاكولا نم
ً

  ردصَيو يئاقلت Hdغ وأ 

 .لماكتملا داHdتسالا ةبقارم ماظن نع

دصملاو نيدروتسملا لجس يY دروتسملا جاردإ بجي .2
ّ

  ةينيتنجرألا كرامجلا ةحلصم يY نير

دصملا √¬¡وي .3
ّ

اHdسيت ةلماشلا داHdتسالا ةيلمع ءارجإل يكرمج صيلخت طيسوب ةناعتسالاب نويدوعسلا نور
ً

 .مهرومأل 

ايراس بلطملا اذه حبصأ .نHميلا فلح عم جتنملا نيوكتب رارقإلا بوجول تاجتنملا ضعب عضخت :ةظحالم
ً

 ،تامولعملا نم ديزمل .246/18 رارقلا بجومب 

  .246/2018 رارقلا ،ةراجتلا ةنامأ ،جاتنإلا ةرازو ةعجارم ى¤ري

 
  سريآ سنيوب ءانيم 31
  ديرت ردناتناس 32
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 ةلماشلا داí[تسالا ةيلمع :3 ةروصلا

 ةينوìíكلإلا تانايبلا ة5جاو í¡ع لوخدلا صæäم راعشإ :2 ةلحرملا

 لقألا ىgع مايأ 10 لبق نHتنجرألا يY ةراجتلا ةرازو ىدل ةينيتنجرألا كرامجلا لبق نم ةبولطملا ىرخألا قئاثولا ةفاكو لوخدلا ةصيلوب ميدقت متي .1

  يكرمجلا صيلختلا نم

  لوخدلا صخلم راعشإ عم ةيرورضلا نحشلا ليصافتو ةمعادلا قئاثولا ةفاك ميدقت ي∫بني .2

ت ،لوخدلا صخلم راعشإ مالتسا روف .3
ُ

امييقت ةينيتنجرألا ةيكرمجلا تاطلسلا يرج
ً

ايعوضوم 
ً

  .رطاخملل 

 

 

 

 ةيلمعلا ةلحرم =

 يرحبلا ءانيملا قÖرط نع ةيحيضوتلا داí[تسالا ةيلمع

  دروتسملا/ليمعلا

 داí[تسالا لبق ام تاءارجإ

 

 لالخ نم لوخدلا ةصيلوب   

  ةينوìíكلإلا تانايبلا ة5جاو

 ةن)¶لا لوصو

 

 تايNسجوللا

 لقنلاو

 

 دنع ي≥رمA@ا صيلختلا

  ءانيملا

 دادسو ميلسNلا ةحاس

  موسرلا

1 2 3 

4 5 6 

7 

 لوز
 لوز ناود

 ناود
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  ةن)¶لا لوصو :3 ةلحرملا

دقي ،نHتنجرألا يY لوخدلا ءانيم ىOإ ةنحشلا لصت نHح .1
ّ

اراعشإ لقنلا ةكرش بودنم م
ً

 .لوخدلا ءانيم يY نHتنجرألا يY كرامجلا ىدل لوصولاب 

دقملا راعشإلا يوتحي .2
ّ

اقبسم اëíئبعت تمت ìîلا لوخدلا ةصيلوب ديدحتل ةيرورضلا تامولعملا ىgع م
ً

.  

 

  عõاضبلا زاربإ :4 ةلحرملا

 .لوخدلا ءانيم يY ةينيتنجرألا كرامجلا يفظوم مامأ عئاضبلا لقانلا زßdُي .1

دقملا راعشإلا مييقت متي .2
ّ

اقبسم هؤارجإ مت يذلا ñîمألا ليلحتلا جئاتن عم م
ً

 .اهذيفنت بجي ìîلا رطاخ'ا طباوض نم دكأتلل 

 

  ةيكرمA@ا موسرلا دادسو ءانيملا R{ ي≥رمA@ا صيلختلا :5 ةلحرملا

 .اهذيفنت بجي ìîلا رطاخ'ا طباوض بسح ناولألاب ةزّمرم تاّرمم يY تادراولا ھيجوت متي .1

ايرورض رمألا ناك اذإ نزاخ'ا يY يدام صحفل عئاضبلا عضخت .2
ً

. 

تو داHdتسالا موسر باستحا متي .3
ُ

  .كرامجلا بتكم ىدل عفد

 

 لقنلاو تايNسجوللا :6 ةلحرملا

تري ،عفدلا ةيلمع متت نإ ام .1
ّ

  .ھنزخم ىOإ اهصيلخت ّمت ìîلا عئاضبلا لقنل دروتسملا ب

 

 ليمعلا / دروتسملا :7 ةلحرملا

 .ليمعلا / دروتسملا لبق نم ةدروتسملا عئاضبلا ملتسُت .1

 

ي≥رمA@ا صيلختلا ةيلمع 7.2
33

 

غشملا جمانرب يY نHلجسملا نيدروتسملا تاجتنمل ةعيرس صيلخت ةيلمع ءارجإ رايخ ةينيتنجرألا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا رفوت 
ّ

 ،دمتعملا يداصتقالا ل

 .يبوروألا داحتالا اí´لع ّصني ìîلا ماكحألا بجومب كلذو

ت 
َ

      :هاندأ 4 ةروصلا يY يكرمجلا صيلختلا ةيلمع رهظ

 

  ةينوìíكلإلا تانايبلا ة5جاو لالخ نم لوخدلا ةصيلوب :1 ةلحرملا

 نيردصملل نكمي .لماكتملا داHdتسالا ةبقارم ماظن عم بئارضلا عفد ديدحتل ديرفلا زمرلا يY ليجستلا ةيلمع لامكإ نيدروتسملا ىgع بجي .1

 :هاندأ نHبملا طبارلا يY نHتنجرألا يY بئارضلا عفد ديدحتل ديرفلا زمرلا ليجست لوح تامولعملا نم ديزم ىgع لوصحلا نHيدوعسلا

  .نHتنجرألا ىOإ ةروظح'ا عئاضبلا داHdتسا لجأ نم داHdتسا صيخرت ىgع لوصحلا دروتسملل ي∫بني .2

 يكرمجلا صيلختلا ةيلمع لامكإل ةلصلا تاذ قئاثولا ةفاك ىgع يكرمجلا صيلختلا طيسو /دروتسملا لصحي .3

اينوd¨كلإ يكرمجلا بتكملا ىOإ عئاضبلل ñîفلا فصولاو ةبولطملا تامولعملا ةفاك ىgع ةيوتح'ا قئاثولا يكرمجلا صيلختلا طيسو /دروتسملا لسري .4
ً

 

  :هاندأ نHّبملا طبارلا ةرايز ى¤ري ،نHتنجرألا يY كرامجلل ةينوd¨كلإلا تانايبلا ةهجاو نع تامولعملا نم ديزمل .ةينوd¨كلإلا تانايبلا ةهجاو ßdع

http://www.afip.gob.ar/sita/ 

http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/ 
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  .نHتنجرألا ىOإ ةروظح'ا عئاضبلا داHdتسا لجأ نم داHdتسا صيخرت ىgع لوصحلا دروتسملل ي∫بني .5

 يكرمجلا صيلختلا ةيلمع لامكإل ةلصلا تاذ قئاثولا ةفاك ىgع يكرمجلا صيلختلا طيسو /دروتسملا لصحي .6

اينوd¨كلإ يكرمجلا بتكملا ىOإ عئاضبلل ñîفلا فصولاو ةبولطملا تامولعملا ةفاك ىgع ةيوتح'ا قئاثولا يكرمجلا صيلختلا طيسو /دروتسملا لسري .7
ً

 

  :هاندأ نHّبملا طبارلا ةرايز ى¤ري ،نHتنجرألا يY كرامجلل ةينوd¨كلإلا تانايبلا ةهجاو نع تامولعملا نم ديزمل .ةينوd¨كلإلا تانايبلا ةهجاو ßdع

b.ar/sita/http://www.afip.go 

 

  ةن)¶لا لوصو :2 ةلحرملا

 .لوخدلا ءانيم يY كرامجلا بتكم ىOإ لوصولاب راعشإ ميدقت متي ،ةنحشلا لوصو دنع .1

  .ةيلاقتربو ءارضخو ،ءارمح تارمم ىOإ ةدروتسملا عئاضبلا ھيجوت متي ،رطاخ'ا مييقت ماظن ىgع ًءانبو .2

 .كرامجلا يفظوم مامأ اهزاربإ مث نمو ةنيفسلا نم ةدروتسملا عئاضبلا غيرفت متي .3

ةرشابم لقتنتف ،رضخألا رمملا يY عئاضبلا ھيجوت مت اذإ .4
ً

 5 ةلحرملا ىOإ 

 

 

 

 

 ةيلمعلا ةلحرم =

 ي≥رمA@ا صيلختلا ةيلمعل R√يضوت مسر

  لوخدلا ةصيلوب  قئاثولا Qeع عالطالا

 ةينوìíكلإلا تانايبلا ة5جاو  í¡ع
 ةن)¶لا لوصو

 عõاضبلا نع جارفإلا

 

 نع موسرلا دادس

  ةدروتسملا عõاضبلا

 ةدروتسملا عõاضبلا صحف

 

1 2 3 

4 5 6 

$ 

 ي≥رمA@ا صيلختلا ةيلمعل R√يضوت مسر :4 ةروصلا
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  قئاثولا ةعجارم :3 ةلحرملا

دقملا نايبلا ةينيتنجرألا كرامجلا وفظوم عجاHdس ،رمحألاو يOاقتßdلا نيّرمملا ىOإ اهí´جوت متي ìîلا عئاضبلل ةبسنلاب .1
ّ

 ةمعادلا قئاثولا ءوض ىgع م

ايخوت
ً

  .ةينفلا Hdياعملاو حئاوللا ةفاكل جتنملا لاثتما نامضل قئاثولا ةعجارم متت ،كلذ ىgع ةوالع .اëíحصو تامولعملا ةقدل 

ايرورض رمألا ناك اذإ يكرمجلا صيلختلا طيسو /دروتسملا نم ةيفاضإ قئاثو وأ تاداهش بلط نكمي .2
ً

. 

 .5 ةلحرملا ىOإ يOاقتßdلا رمملا ىOإ اهí´جوت مت ìîلا عئاضبلا لاسرإ متي ،حاجنب قئاثولا ةعجارم ءاëíنا دنع .3

 

 ةدروتسملا عõاضبلا صحف :4 ةلحرملا

 .يدام صحف ءارجإل ديكأت ىgع لوصحلا متيو جتنملاب ةصتخ'ا ةيموكحلا تاهجلا راعشإ متيف ،رمحألا رمملا ىOإ اهí´جوت مت ìîلا عئاضبلل ةبسنلاب .1

 نم ديزملا ءارجإ وأ اهليلحتل تانّيع نوذخأيو يئزج وأ لماك لكشب َعئاضبلا ةيموكحلا ةلاكولا يبودنمو ةينيتنجرألا كرامجلا وفظوم صحفي .2

 .اí´لع تاصوحفلا

ظوم موقيس .3
ّ

  .جئاتنلا ليجست متيسو ،ةقفرملا قئاثولاو نايبلا يY ةدراولا ليصافتلا عم صحفلا جئاتن ةنراقمب صحفلا وف

 

 ةدروتسملا عõاضبلا نع موسرلا دادس :5 ةلحرملا

  .يكرمجلا صيلختلا طيسول يداملا صحفلاو قئاثولا ةعجارم جئاتن Hdفوت متي .1

دسي ،حاجنب يداملا صحفلاو قئاثولا ةعجارم جئاتن لامتكا دنع .2
ّ

اينوd¨كلإ ىرخألا موسرلاو ةيكرمجلا موسرلا دروتسملا د
ً

  .ةينيتنجرألا كرامجلل 

 

 عõاضبلا نع جارفإلا :6 ةلحرملا

 .عئاضبلا صيلخت متي ،بئارضلاو موسرلا ديدست روف  .1

 

34ةلماشلا داHdتسالا ةيلمع فيلاكتو راظتنالا تقو 7.3
 

اقفو
ً

نإف ،يOودلا كنبلل 
ّ

 :هاندأ 9 لودجلا يY ةحضوم ةيرايعملا عئاضبلا نحش نأشب دروتسملا اهلمحتي ìîلا فيلاكتلاو تقولا 

 

 ةيكرمA@ا ةيلمعلا فيلاrتو راظتنالا تقو :9 لودA@ا

 مقرلا

 QRسلسNلا

 داí[تسالا ءارجإ

 راظتنالا تقو

 )تاعاسلاب(

 ةفلrتلا

 لاÖرلاب(

 )يدوعسلا

 450 192 قئاثولا دادعإ 1

 4500 60 يكرمجلا شيتفتلاو صيلختلا 2

 4950 252 :يOامجإلا
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 ةيسيئرلا داHdتسالا قئاثو .8

35ةيسيئرلا داHdتسالا قئاثول زجوم لودج 8.1
  

 ةيمازلإلا قئاثولا 8.1.1

 36.نHتنجرألا ىOإ عئاضبلا داHdتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو عبرأ ةمث

 

  داí[تسالل ةيمازلإلا قئاثولا :10 لودA@ا

 مقرلا

 QRسلسNلا

 ةقيثولا

 متي

 لوص)@ا

 نم اj≈لع

 متي

 لوص)@ا

 نم اj≈لع

 لجأ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 نحشلا ةصيلوب

 ةصيلوب / يوجلا

 ةيلصألا نحشلا

 ةكرش

 نحشلا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

ملا  ةيراجت ةروتاف 2
ُ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص

ملا  أشنملا ةداهش 3
ُ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص

ملا ةئبعتلا ةمئاق 4
ُ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص

5 
 داHdتسالا نايب

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

ملا قبسم نايب 6
ُ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص
 CUIT(37( بئارضلا عفد ديدحتل ديرف زمر ىgع قئاثولا ةفاك يوتحت نأ بجي :ةظحالم

ملا علسلا - 5 ،ةئبعتلا – 4،ةيذغألا تاجتنم - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1
ُ

  ،ةرمع

 تاجوسنملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8 ،تارهوج'او ةسيفنلا نداعملا - 7 ،تاينوd¨كلإلاو ةليقثلا تادعملا - 6

  

 

 

 
  ةدحتملا تايالولا تارداصل يOودلا يراجتلا ليلدلا 35
  2019 ةنسل لامعألا ةطشنأ ةسرامم 36
 بئارضلا عفد ديدحتل ديرف زمر 37



 

 

24 

 ةيفاضإلا قئاثولا 8.1.2

ةداع بلطُي
ً

  .ةددحم تاجتنمل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع ءارجإل ةيفاضإلا قئاثولا نم ددع 

 

  داí[تسالل ةيفاضإلا قئاثولا :11 لودA@ا

 نم اj≈لع لوص)@ا متي ةقيثولا #

 متي

 لوص)@ا

 نم اj≈لع

 لجأ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 أشنملا ةداهش 1

 يY ةقفاوملاب ةينعملا ةهجلا

 نوكت نأ بجي( أشنملا دلبلا

 ةرافس نم ةقدصم ةداهشلا

 )أشنملا دلب يY نHتنجرألا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

  ةقباطم ةداهش 2
 يY ةقفاوملاب ةينعملا ةهجلا

  أشنملا ةلود
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ةيموكحلا تاهجلا داHdتسالا صيخرت 3
4 

 ةحصلا/ةحصلا ةداهش

 ةيتابنلا
       ü   كرامجلا أشنملا يY ةيميظنتلا ةئيهلا

 :ةظحالم

ملا علسلا - 5 ،ةئبعتلا – 4،ةيذغألا تاجتنم - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1
ُ

  ،ةرمع

 تاجوسنملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8 ،تارهوج'او ةسيفنلا نداعملا - 7 ،تاينوd¨كلإلاو ةليقثلا تادعملا - 6

 

 قئاثولا ىgع ةماع ةرظن 8.2

 ن)» ةصيلوب 8.2.1
38

 

 :ةباثمب ةيلودلا ةراجتلا زكرم فيرعت قفو نحشلا ةصيلوب نوكت

 .لقنلا دقع ىgع ليلد ةباثمب نوكتو ،ةنحشلا ملتسا دق ھنأب عئاضبلا لقان رقي ثيح ،لاصيإ •

 ةروصب" تلقن دق ةنحشلا نوكت نأ ةطيرش ،نحشلا ةصيلوب ميلست قيرط نع عئاضبلا ميلست متي ثيح ،ليوحتلل لباق ةيكلم دنتسم •

 .ةحيحص ةروصب ةيلاتلا تاقيدصتلا عيمج ءارجإو ،"ةلوبقم

 
 ةيلودلا ةراجتلا زكرم 38
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 يرحبلا ن)¶لا ةصيلوب ةنيع :5 ةروصلا

ةÖراجت ةروتاف 8.2.2
39 

 

ت
ُ

ت ìîلاو ةاd¨شملا عئاضبلا ةصيلوب ةباثمب ةيراجتلا ةروتافلا ßdتع
ُ

ت .عئابلا لبق نم يd¨شملا ىOإ مدق
ُ

ابلاغ Hdتاوفلا كلت مدختس
ً

 Yذإ ةيبنجألا ةراجتلا ي 

 .ةيكرمجلا موسرلا ةفرعمل اهمييقت دنع عئاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحتب ةموكحلل حمست

 

 

 ةÖراجتلا ةروتافلا ةنيع :6 ةروصلا

  داí[تسالاب صاä@ا ي≥رمA@ا نايبلا 8.2.3

ةباين لمعي يكرمج صالختسا ليكو / دروتسملا لبق نم هدادعإ متي .دلبلا ىOإ تادراولا لوخدب كرامجلا بتكمل راعشإ ميدقت ي∫بني
ً

 .دروتسملا نع 

ملا مسا :لثم ليصافت لمشيو
ُ

ملا مسا ؛ھتلاحو ھناونعو دروتسملا مسا ؛ھناونعو ردص
ُ

 .اëíميقو عئاضبلا فصو ؛ةنيفسلا مسا ؛ھناونعو نلع

 ةئبعتلا ةمئاق 8.2.4

فوت
ّ

 ،نحاشلاو ،يراشلاو ،عئابلاو ،نحشلا خيراتب ةقلعتم ليصافت ىgع ةيلودلا ةئبعتلا ةمئاق يوتحت .نحشلا نع ةلّصفم تامولعم ةئبعتلا ةمئاق ر

الثم ةئبعتلا عونو ،ةروتافلا مقرو
ً

نفت امك ،عئاضبلا لقانو ،لقنلا ةليسوو ،نوترك وأ ليمرب وأ صفق وأ ،قودنص 
ّ

 ،مزحلا ةيمكو ،فصولاو ،ةيمكلا د

  40 .تاسايقلاو ةئبعتلا تامالعو ،)تامارغوليكلاب( يYاصلا يOامجإلا نزولاو

 

 

 

 
  نيدنيل 39
  تيارف ھيك ھيك 40
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أشGملا ةدا5ش 8.2.5
41

 

اقفو
ً

ت ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 
ُ

ت ةقيثو أشنملا ةداهش ßdتع
ُ

 وأ اهعينصت وأ اهجاتنا وأ لماكلاب اí´لع لصحتلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ تبث

  .ام ةلود يY اëíجلاعم

 داí[تسالا حÖرصت/صيخرت 8.2.6

 .ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا نم قبسم حيرصت وأ نذإ ىOإ نودروتسملا جاتحي ،ةباقرلل ةعضاخلا عئاضبلا داHdتسال

 

 جذومن – داí[تسا حÖرصت :9 ةروصلا

 

 

 
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 41

 ةئبعتلا ةمئاق جذومن :7 ةروصلا

 ةنيع - أشGملا ةدا5ش :8 ةروصلا
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ةيتابنلا ة)ñلا/ة)ñلا ةدا5ش 8.2.7
42

 

‹íع ءاقبإلاو ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامحل ةيحصلا ةداهشلا فدgنع ةيتابنلا ةحصلا ةداهش ردصت .ةرطيسلا تحت ةيلودلا ةراجتلا تالماعم ى 

ملا ةلودلا ىدل تاتابنلا ةيامح ةمظنم
ُ

  .ةدروتسملا ةلودلا ىدل تاتابنلا ةيامح ةمظنم حلاصل ةردص

 

 ةيتابنلا ة)ñلا ةدا5ش جذومن :10 ةروصلا

ةقباطم ةدا5ش 8.2.8
43

 

نأ ةقباطملا ةداهش نHبت 
ّ

  .داHdتسالا دلبل ةيلودلا وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا Hdياعملاو ةلصلا تاذ ةينفلا حئاوللا عم قفاوتت اهريدصت متي ìîلا عئاضبلا 

  عيبلا ةÖرح ةدا5ش 8.2.9

  .ñîيتنجرألا قوسلا يY نمآلاو رحلا لوادتلل تاجتنملا بسح ةصتخ'ا تاطلسلا نع ةرداصلا عيبلا ةيرح ةداهش زاربإ ي∫بني

 

 

 
  يOودلا ضوافملا 42
  كتd¨نا 43

  ةقباطملا ةدا5ش نم ةنيع :11 ةروصلا
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 داí[تسالا R{ ةكراشملا ةيموك)@ا تاA5@ا م∂أ .9

æäم لودج 9.1
ّ

ينعملا ةيس-ئرلا ةيموك)@ا تاA5@ا نع ص
ّ

  داí[تسالا ةيلمعp ة

 داHdتسالا ةيلمع يY اهراودأ بناج ىOإ تاهجلا وأ تانايكلا هذهل صخلم ةمثو .نHتنجرألا يY داHdتسالا ةيلمعب ةّينعملا ةيموكحلا تائيهلا نم ددع ةمث

 هاندأ 12 لودجلا يY ةينوd¨كلإلا اهعقاومو

 ةيموك)@ا تاA5@ا م∂أ :12 لودA@ا

 ي;وìíكلإلا عقوملا رودلا ةيموك)@ا تاA5@ا م∂أ

  ةيجراä@ا ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو

 تاسايس لاجم يY ةروشملا ميدقت نع ةلوؤسم •

 نHتنجرألا ةيروهمج يY ةيمنتلاو ةيلودلا ةراجتلا

 نHتنجرألل ةيراجتلا حلاصملا زيزعت نع ةلوؤسم •

 يملاعلا ديعصلا ىgع

 مراصلا ما∞¨لالا نامض نع ةلوؤسم •

  .تاعانصلا فلتخم يY تاسايسلاب

http://www.cei.gov.ar/en 

https://www.cancilleria.go

b.ar/en 

  ةعارزلا ةرازو

 ةقلعتملا تاسايسلا ريوطت نع ةلوؤسم •

 .ةيعارزلا تاعانصلاب

 عيمج ةعجارم نع ةلوؤسملا ةينوناقلا ةطلسلا •

 داHdتسالا صيخارت رادصإو ريدصتلا تاداهش

 يY ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلاب ةقلعتملا

ةوالع .نHتنجرألا
ً

 نع ةلوؤسم Íîف ،كلذ ىgع 

 .ةدروتسملا نادلبلل رطاخ'ا مييقت ءارجإ

 قبطني ال

  ة)ñلا ةرازو

 تاجتنملا صيلخت رادصإ نع ةلوؤسم •

 نHتنجرألا ةيروهمج لوخدل ةينالديصلا

 ليجستو ةيحصلا تاليجستلا صيخرت •

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا تاجتنملا

 ةينالديصلا تاجتنملا ريدصتو داHdتسا صيخرت •

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو

https://www.argentina.gob

.ar/desarrollosocial 

 ،ةين-تنجرألا كرامA@ا ةمدخ

  ةماعلا كرامA@ا ة)æصم

 ةفاك عمجو يكرمجلا صيلختلا نع ةلوؤسم •

 ةدروتسملا عئاضبلل بئارضلاو موسرلا
 قبطني ال
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  ةيدوعسلا لبق نم ةفدëíسم ةددحم تاعانص داHdتساب ةّينعملا ةيموكحلا تاهجلا 9.2

 تاهجلا وأ تائيهلاب ةمئاق ضرع متي .تاعانصلا وأ تاجتنملا عاونأ بسحب كلذو نHتنجرألا يY داHdتسالا ةيلمع يY ةكراشملا ةيموكحلا تاهجلا نم ددع كانه

 :هاندأ لودجلا يY ةينوd¨كلإلا اهعقاومو داHdتسالا ةيلمع يY اهرودو اهعم لماعتت ìîلا تاجتنملا / ةعانصلا عاونأ لثم تامولعملا بناج ىOإ ةيسيئرلا

 ةدد)'ا تاعانصلل ةيس-ئرلا ةيموك)@ا تاA5@ا :13 لودA@ا

 ي;وìíكلإلا عقوملا رودلا/ةفيظولا ةعانصلا/جتنملا ةيموك)@ا ةA5@ا

SENASA -ا@äةمد 

 ةمالسل ةينطولا

 ةيعارزلا ةيذغألا

 اj—دوجو

 ةيناويح تاجتنم

 ةيتابنو

 ةقلعتملا رطاخ'ا مييقت نع ةلوؤسم •

  .ةيتابنلاو ةيناويحلا تاجتنملاب

https://www.argentina.go

b.ar/senasa 

INAL - طولا د5عملا±° 

  ةيذغألل

 ةيناويح تاجتنم

  ةيتابنو

 ةمالسلا ةمظنأ قيبطت نع لوؤسم •

 ،داHdتسالا يY ةيتابنلاو ةيناويحلا

  .كالëíسالاو نيزختلاو ،لقنلاو

http://www.anmat.gov.ar/

farmaco/vigilancia_aliment

aria.htm 

SNCA - طولا ماظنلا±° 

  ةيذغألا ةبقارمل

  ةيئاذغ تاجتنم
 ةمالس ةمظنأ قيبطت نع لوؤسم •

  ءاذغلا
http://www.conal.gob.ar/  

CONAL - ةئي5لا 

  ءاذغلل ةينطولا

  ةيئاذغ تاجتنم

 Hdياعم نوناق قيبطت نع ةلوؤسم •

 رطاخ'ا مييقت ذيفنتو ةيذغألا

 عيمج ىgع قيدصتلاو صحفلاو

 ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا

http://www.conal.gob.ar/ 

 í[قاقعلل ةينطولا ةرادإلا

 ايجولونكتلاو ةيذغألاو

  ة)ñلا ةرازو - ةيبطلا

  ةينالديصلا تاجتنملا

نأ نم دكأتلا نع ةلوؤسم •
ّ

 ةفاك 

 ،ةنمآ يÆ قوسلا يY ةرفوتملا ةيودألا

 ةدوجلا ةيلاعو ةلاعفو

 تاجتنملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 .ةيئايميكلا

http://www.anmat.gov.ar/

webanmat/institucional/q

ue_es_la_anmat_en.asp 

  ن[تنجرألا - ا5قبطت °nلا دامتعالا تاءارج◊و í[ياعملاب ةينعملا ةيس-ئرلا تالا≥ولا .10

اقفو í[ياعملاب ةينعملا تالا≥ولا 10.1
ً

 ةعانصلل 

دصملا مí›اجتنمل تاداهش ىgع اولصحي نأ ،"ةيدوعسلا تارداصلا" اí›ددح ìîلا عستلا تاعانصلا يY نHطرخنملا نHيدوعسلا نيردصملل ي∫بني
ّ

 ىOإ ةر

يبملاو Hdياعملاب ةينعملا تالاكولا نم نHتنجرألا
ّ

 هاندأ 14 لودجلا لودجلا يY ةن
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اقفو ةينعملا ةيس-ئرلا تالا≥ولا :14 لودA@ا
ً

 ةعانصلل 

 مقرلا

 QRسلسNلا

 ةينعملا ةلا≥ولا مسا

 í[ياعملاب

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 عقوملا طبار

 ي;وìíكلإلا

1 
IRAM - نجرألا د5عملاNي±° 

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü تادا5شلاو í[ياعملل

https://www.iso.or

g/member/1520.ht

ml 

2 
 دامتعالا ةمظنم

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  ةين-تنجرألا
http://www.oaa.org

 .ar/ 

3 

 í[قاقعلل ةينطولا ةرادإلا

 ايجولونكتلاو ةيذغألاو

 ة)ñلا ةرازو - ةيبطلا

       ü  

http://www.anmat.

gov.ar/webanmat/i

nstitucional/que_es

 _la_anmat_en.asp 

       ü   ةيذغألا ةبقارم ماظن 4
http://www.conal.g

ob.ar/ 

 :ةظحالم

ملا علسلا - 5 ،ةئبعتلا – 4،ةيذغألا تاجتنم - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1
ُ

  ،ةرمع

 تاجوسنملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8 ،تارهوج'او ةسيفنلا نداعملا - 7 ،تاينوd¨كلإلاو ةليقثلا تادعملا - 6

 

 IRAM - تادا5شلاو í[ياعملل °±يNنجرألا د5عملا 10.2
44

  

 Hdياعملل ةيلودلا ةمظنملا ىOإ دهعملا اذه îمتني .Hdياعملا ذيفنتو رادصإو Hdضحت ةجلوملا ةديحولا ةينطولا ةئيهلا وه تاداهشلاو Hdياعملل ñîيتنجرألا دهعملا

)ISO(. ياعملل ةينطولا ةئيهلا ھتفصبوHd، ياعملا عم اهقباطتو تاجتنملا ةمالس نامض نع لوؤسملا وهفHd دصملل نكمي .ةدئاسلا
ّ

 نHيدوعسلا نير

لطتت ìîلا تاجتنملا ةحئال لوح ةيفاضإ تامولعم ىgع لوصحلا
ّ

 :هاندأ نHّبملا طبارلا يY اí∆ دّيقتلا بجي ìîلا ةمظنألاو ةيمازلإ تاداهش ب

https://www.iso.org/member/1520.html 

45ةيئاذغلا تاجتنملا داHdتسال يكرمجلا صيلختلا 10.3
 

ت .ñîيتنجرألا ءاذغلا نوناقل نHتنجرألا يY ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع عضخت
ُ

 يئاذغلا شيتفتلا ماظن لبق نم تابلطتملا هذه ضرف

ارود يدؤت ìîلا ءاذغلل ةينطولا ةئيهلا بناج ىOإ ñîطولا
ً

ايراشتسا 
ً

  .ةلاكولل ةبسنلاب 

ت
َ

 :هاندأ 12 ةروصلا يY ءانيملا يY ةيئاذغلا تاجتنملا صيلخت ةيلمع رهظ

 

  ةقبسملا طورشلا دروتسملا R{وتس† :1 ةلحرملا

نصملا نم ىرخألا ةقبسملا طورشلاو ةيرورضلا ةدوجلا قئاثو ىgع دروتسملا لصحي .1
ّ

 .دروتسملاو ع

دصملا ىgع بجي .جتنملاب صتخ'ا ءاذغلا ةلاكو حانج نم نHتنجرألا ىOإ ةيئاذغلا تادراولا مظعمل داHdتسالا حيراصت ىgع لوصحلا ي∫بني .2
ّ

 نHيدوعسلا نير

  تامولعملا نم ديزمل ةيذغتلل ñîيتنجرألا ñîطولا دهعملا عم لصاوتلا مí∂م بلطُي .ةبسانملا تامظنملا ىدل مí›اجتنم ليجستل نHيلح'ا نيدروتسملا ىgع دامتعالا

 https://www.argentina.gob.ar/anmat 

 
44 IRAM  
  ةدحتملا تايالولا يY يOودلا يراجتلا ليلدلا 45
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  ي≥رمA@ا نايبلا جذومن ةئبع¢ :2 ةلحرملا 

دقيو يكرمجلا نايبلا جذومن نودروتسملا لمكُي .1
ّ

 .اهصيلختل كرامجلا مامأ ةمزاللا قئاثولا ةفاك نوم

تفم دروتسملا غلبُي .2
ّ

Î¬î ةمداقلا ءاذغلا ةنحشب دودحلا. 

  .شيتفتلا ضرغل اهزاجتحا متي ،نHتنجرألا ىOإ ةيئاذغلا تانحشلا لوصو دنع .3

دصملا ىgع بجي .اهداHdتسا لبق تابورشملاو تالوكأملا ليجست ي∫بني :ةظحالم
ّ

 ذإ ،اí´ف جتنملا ليجست ي∫بني ìîلا ةلاكولا ديدحتل دروتسملا Hdشتسي نأ ر

نأ
ّ

 .ةلخادتم تايلوؤسمب علطضت تالاكولا ضعب 

 

اشيتفت ةينعملا تاطلسلا نم نوفظوم يرجُي .كرامجلا يفظوم لبق نم قئاثولا مييقت متي :صحفلا ةيلمعو قئاثولا مييقت :3 ةلحرملا
ً

ايدام 
ً

 تعد اذإو .

  .اهليلحتو اهصحفل ةدمتعملا تاßdتخ'ا ىOإ اهلاسرإو تانّيعلا ذخأ متيس ،ةجاحلا

 .نHتنجرألا ةموكح نم ةدمتعم ةلاكو لبق نم نحشلا لبق اهصحف ىOإ ةيئاذغلاو ةيعارزلا تاجتنملا ضعب جاتحت دق :ةظحالم

 :نع ةداهشلا هذه ردصت .داHdتسالا لبق رح لوادت ةداهش ىgع لوصحلا بجي

 ]INAL[ ةيذغتلل ñîطولا دهعملا

 

   :4 ةلحرملا

 جتنملا ةمءالم نمضت صحف ةداهش ىgع دروتسملا لصحي .اهصيلخت متي اهدنعف ،ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ةمظنأل لثتمت عئاضبلا تناك اذإ

 .يرشبلا كالëíسالل

 تاصوحفب ةقلعتم لكاشم يأ أشنت مل نإ دالبلا لوخد نم ةعاس 48 نوضغ يY يgح'ا كالëíسالل قوسلا لوخد ةيئاذغلا تادراولل نكمي :ةظحالم

 .اهصحفو ةيئاذغلا تاجتنملا نم تانّيع ذخأو قئاثولا

 ءانيملا R{ ةيئاذغلا تاجتنملل ي≥رمA@ا صيلختلا ةيلمعل R√يضوت مسر      

 ةيلمعلا ةلحرم =

 طورشلا دروتسملا R{وتس†

 ةقبسملا

 

  ي≥رمA@ا نايبلا جذومن ةئبع¢

 
  صحفلا ةيلمعو قئاثولا مييقت

 

 عõاضبلا صيلخت

 

1 2 3 

4 

$ 

ü 

 ةيئاذغلا تاجتنملا داí[تسا ةيلمعل R√يضوت مسر :12 ةروصلا
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  ةمزاللا ةيس-ئرلا قئاثولا 10.3.1

دعن
ّ

 :ةيئاذغلا تاجتنملا داHdتسال ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا يgي ام يY د

 يوج نحش ةصيلوب /و نحش ةصيلوب •

  ةيراجت ةروتاف •

 ةيتابنلا ةحصلا/ةحصلا ةداهش •

 داHdتسالا صيخرت •

  ةلصلا تاذ فيلاrتلاو راظتنالا تقو 10.3.2

دصملا "ةيدوعسلا تارداصلا" î¬¡وت
ّ

  .فيلاكتلاو راظتنالا تاقوأ لوح ةقيقد تامولعم ىgع لوصحلل ةّينعملا تاطلسلا عم لصاوتلاب نير

 

46ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا 10.4
 

دحت
ّ

 لبق ةمزاللا صيخاd¨لا ىgع ةيودألا ةفاك لصحت نأ بجي .ةيودألا داHdتسا َحئاول ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا د

زوملا/دروتسملا لصحي نأ ي∫بني .نHتنجرألا ةيروهمج يY اهحرطو اهل قيوستلا
ّ

الوأ ةيودألا داHdتسال صيخرت ىgع ع
ً

 صيخرت ىgع لوصحلا مث نمو 

  .نHتنجرألا يY ةيودألا عيب لبق قيوستلل

 متي ìîلا نادلبلا ىgع ليجستلا ةيلمع دمتعت ،يOاتلاب .ىوتسملا ةيلاع ةيحص ةبقارم اí´ف نادلب اهذختت ìîلا تارارقلا ىgع Hdبك لكشب نHتنجرألا دمتعت

 .ھقيوست متي مل نكلو ينالديصلا جتنملا ليجست اí´ف مت ìîلا نادلبلا وأ أشنملا دلب نع رظنلا فرصب ،لبق نم اí´ف يئاودلا جتنملا قÖوس¢

دعأ
ّ

ةحئال ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا ت
ً

ت يÆو ،ةيحصلا ةبقارملا ىوتسم ساسأ ىgع نادلبلاب 
ُ

 .2 قحلملاو 1 قحلملا ى‘د

ت(
ُ

  .نHحلا كلذ ذنم اÏíيدحت متي ملو 1992 ماعلا يY حئاوللا هذه راكتبا ّمت )ءاودلا ليجست موسرمب ةقفرم تاقحلم حئاوللا هذه ßdتع

  :1 ق)æملا نادلب

 ،ايلاطيإ ،اسمنلا ،اينابسإ ،ادنك ،كرامندلا ،ليئارسإ ،اكيجلب ،ارسيوس ،ادنلوه ،ديوسلا ،ةدحتملا ةكلمملا ،اسنرف ،نابايلا ،ةيكHdمألا ةدحتملا تايالولا

 ايناملأ

 :2 ق)æملا نادلب

 ادنلريأ ،ادنلنف ،رج'ا ،يgيشت ،ادنليزوين ،ابوك ،جيوÃdلا ،ليزاßdلا ،غروبمسكول ،كيسكملا ،نHصلا ،ايلاd¨سأ

نفت
ّ

نأ ىOإ ةراشإلا ردجت .هاندأ 14 ةروصلا يY نHّبملا وحنلا ىgع ةيودألل قيوستو داHdتسا صيخرت ىgع لوصحلا ةيلمع "ةيدوعسلا تارداصلا" د
ّ

 

 .قيوستلا وأ/و عينصتلا دلب ىOإ دانتسالاب تائف 3 ىOإ تاجتنملا ميسقت متي .150/1992 موسرملا يY فوصوملا وحنلا ىgع ةفلتخم تائف كلمت نHتنجرألا

ةرشابم ةيودألا قيوست ديرت ìîلا تاكرشلا ىgع بجي :ةظحالم
ً

 Yتنجرألا يHةينطولا ةرادإلا لبق نم ةيودأ ةكرشك لوصألا بسح ةصخرم نوكت نأ ن 

 .اهداHdتسا وأ ةيودألا عينصت لجأ نم ،ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل

 

 

 

 

 

 

 

 
  ةدحتملا ةكلمملا يY يgمعلا نوناقلا 46
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 :ىgع موسرملا نم 3 ةداملا قبطنت

نصملا ةيئاودلا تاجتنملا •
ّ

 ھباشم يئاود جتنم رفوتي ثيح ،2 قحلملاب روكذم دلب يY وأ نHتنجرألا يY ةع

 نHتنجرألا يY لّجسم

نصملا ةيئاودلا تاجتنملا •
ّ

 ةí∆اشم تاجتنم كانه نكي مل ولو √ìح ،1 قحلملاب روكذم دلب يأ يY قيوستلاب صيخرت عم ،نHتنجرألا يY ةع

 نHتنجرألا يY ةلجسم

 :ىgع موسرملا نم 4 ةداملا قبطنت

 1 قحلملا نم لقألا ىgع دحاو دلب يY قيوستلاب صيخرت ىgع ةزئاحلا ةيئاودلا تاجتنملا •

 

 قÖوسNلل صيخرت Qeع لوص)@ا ةيلمع :13 ةروصلا

 قÖوسNلل صيخرت Qeع لوص)@ا ةيلمعل R√يضوت مسر

 ةيلمعلا ةلحرم =

 داí[تسال صيخرت رادصإ

 ةÖودألا

 

 بلطلا ميدقت

 

  بلطلا ميدقت

 
  بلطلا مييقت

 

 ةÖرÖرسلا ة∞رجتلا

 ةÖودألل

 

 بلطلا مييقت

 

 قÖوسNل صيخرت رادصإ

 ةÖودألا

 

1 2 3 

4 5 6 

7 
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 :ىgع موسرملا نم 5 ةداملا قبطنت

نصملا ةيئاودلا تاجتنملا •
ّ

 .لبق نم نHتنجرألا يY ةلّجسم ةí∆اشم تاجتنم كانه نوكي ال نHح ،نHتنجرألا يY ةع

نصملا ةيئاودلا تاجتنملا •
ّ

 ةí∆اشم تاجتنم كانه نوكي ال نHح ،1 قحلملا يY جردم دلب يأ يY ةقّوسم Hdغو 2 قحلملاب روكذم دلب يY ةع

 .لبق نم نHتنجرألا يY ةلّجسم

نصملا ةيئاودلا تاجتنملا •
ّ

 .1 قحلملا نم دلب يأ يY ةقّوسم Hdغو ،2 قحلملا الو 1 قحلملاب جردم Hdغ دلب يY ةع

 

 داí[تسالل صيخرت Qeع لوص)@ا بلط ميدقت :1 ةلحرملا

دقي
ّ

ابلط صيخd¨لا ليكو/دروتسملا م
ً

  :يgي امب ةقلعتملا قئاثولا بناج ىOإ ةيريرسلا ةبرجتلل 

 .اهداHdتسا وأ اهعينصت متيس ìîلا ةينالديصلاو ةيبطلا تاجتنملا عاونأ •

 .ةلصلا تاذ داHdتسالا وأ عينصتلا تايلمع •

 .عينصتلا ةيلمع ،ةيديلقتلا Hdغ وأ ةيسوHdفلا لماوعلا ليطعت ةلاح •

 قفارمو ةينفلا تادعملاو ،ةيفاكلاو ةبسانملا نكامألاو ،داHdتسالا وأ عينصتلل اهعضو وأ تاجتنملا عينصت ناكم بلطلا نّمضتي نأ ي∫بني •

 .اí∂يزختو اëíبقارمو تاجتنملا عينصتب ةقلعتملا تابلطتملل لثتمت ìîلا ةبقارملا

  بلطلا مييقت :2 ةلحرملا

قحتو بلطلا ةلودلا يY ةينعملا ةطلسلا مّيقت
ّ

فوي ìîلا ليصافتلا ةقد يY ق
ّ

دقم اهر
ّ

ةيفاك ليصافتلا تناك اذإ .بلطلا م
ً

 ءارجإب ةصتخ'ا تاطلسلا أدبت ،

تو بلطلل ةينف ةعجارم
ُ

دِع
ّ

 .ةينفلا ةعجارملا ريرقت 

 ةÖودألل ةÖرÖرسلا ة∞رجتلا :3 ةلحرملا

ايباجيإ ñîفلا ريرقتلا نوكي نHح
ً

  .تاجتنملل ةيريرسلا ةبرجتلاب ةصتخ'ا تاطلسلا أدبت ،

 ةÖودألا داí[تسال صيخرت رادصإ :4 ةلحرملا

اقباطم جتنملا ناك اذإ
ً

  .ةصتخ'ا ةطلسلا لبق نم ءاودلا داHdتسال صيخرت ةداهش Hdفوت متيسف ،Hdياعملل 

 قÖوسNلل صيخرت Qeع لوص)@ا بلط ميدقت :5 ةلحرملا

دقت
ّ

 قيوستلل صيخرت ىgع لوصحلل ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا مامأ دحاو صيخرت بلط ةينالديصلا تاكرشلا م

  بلطلا مييقت :6 ةلحرملا

دقملا قئاثولا ةفاك عجاريو َبلطلا ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا يY ءاßdخلا قيرف مّيقي
ّ

 لك زاتجي نأ ي∫بني ،كلذ ىgع ةوالع .ةم

كمتلا متي يكل ،اهداHdتسا وأ ةيودألا عينصت اí´ف متيس ìîلا قفارملا يY ىOوألا ةعفدلا يY ةينفلا شيتفتلا ةيلمع جتنم
ّ

 تاصوحف ءارجإ نم اهدعب ن

  .دلبلا يY قوسلا ىgع ةدوجلا

 قÖوسNلل صيخرت رادصإ :7 ةلحرملا

 .)REM( بطلا تاصصخت لجس يY جتنملا ليجست متي ،قيوستلا صيخرت رادصإو ينالديصلا جتنملا ىgع ةقفاوملا دعب

اصيخرت ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا حنمت
ً

  .تاونس 5 ةدمل لوعفملا يراس قيوستلل 
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ةمزاللا ةيس-ئرلا قئاثولا 10.4.1
47

 

دصملا نم بلطُي
ّ

 ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا لبق نم ةبولطملا قئاثولا ةحئالب ةقلعتملا ليصافتلا نم ققحتلا نHيدوعسلا نير

  .ھيلع قبطنت ìîلا ةداملاو جتنملا بسح ةيبطلا

  :يgي ام قئاثولا لمشت

 .قيوستلا طورش ،يئاودلا فينصتلا ،ينالديصلا لكشلا ،ةبيكd¨لا ،مسالا :جتنملا نع تامولعم •

 .ينالديصلا ؤفاكتلا ليلد ،عينصتلا ةقيرط ،ةيحالصلا ةدم ،تافصاوملا ،صحفلا رايعم :ةينف تامولعم •

 )تامولعملا تارشنو ةئبعتلا( ةيفيرعتلا تاقصلملا صوصن •

 أشنملا نم ينالديص جتنم ةداهش :2 قحلملاب جردم دلب يY ھعينصت ّمت اذإ •

 نHتنجرألا نم وأ 1 قحلملا يY دلب نم ةديجلا عينصتلا تاسرامم ةداهش •

 قّوسم جتنم ةلاح - 1 قحلملا يY جردم دلب نم ينالديص جتنم ةداهش •

 ةيلاعفلاو ةمالسلا ىgع ليلد •

  فيلاrتلاو راظتنالا تقو 10.4.2

ارهش 36و 12 نHب قيوستو داHdتسا صيخرت حنم ىgع ةقفاوملل راظتنالا تقو حواd¨ي
ً

 ىgع لوصحلا نHيدوعسلا نيردصملل نكمي .جتنملا عون بسح 

  :هاندأ نHبملا طبارلا يY فيلاكتلاب ةقلعتملا تامولعملا نم ديزم

 tina.gob.ar/anmathttps://www.argen 

  ن[تنجرألا - ةيفÖرعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعتلا حئاول .11

 ةيذغألا ةعانص 11.1
48

 

 ةمظنألاو ن[ناوقلاو ،ةعانصلل ةيميظنتلا ةA5@ا 11.1.1

 نكمي .ةيذغتلل ñîطولا دهعملاو اí›دوجو ةيعارزلا ةيذغألا ةمالسل ةينطولا ةمدخلا لبق نم ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم ديدحت متي

 ديزم ىgع لوصحلا نHيدوعسلا نيردصملل نكمي .ةينابسإلا ةغللاب ةبوتكم ةيلاتلا تامولعملا ىgع يوتحت ةيفيرعت تاقصلم مادختسا نيدروتسملل

 :هاندأ نHبملا طبارلا يY ةيميظنتلا ةهجلا لوح تامولعملا نم

ملا تابلطتم 11.1.2
ُ

 ةيفÖرعتلا تاقصل

اقبسم ةأبعملا ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم ركذ مت
ً

  :هاندأ 15 لودجلايف 
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ملا تابلطتم :15 لودA@ا
ُ

 ةيفÖرعتلا تاقصل

 مقرلا

 QRسلسNلا

 ةغللا تابلطتم ةئفلا

  ءاذغلا مسا وأ جتنملا مسا 1

  ةينابسإلا ةغللاب تامولعملا ةفاك Hdفوت ي∫بني

2 
 îمكلا نوكملا نالعإ

3 
 تافاضملاو تانوكملل ةلماكلا ةحئاللا

 ةيئاذغلا

 ةيحالصلا ءاëíنا خيرات 4

 نيزختلاو مادختسالا طورش 5

بسم نع تامولعم 6
ّ

 ةيئاذغلا ةيساسحلا تاب

7 

 ةكرشلل ناونعلاو يراجتلا مسالا /مسالا

نصملا
ّ

 عئابلاو ،ةئبعتلا ةكرشو ،ةع

 دروتسملاو

 أشنملا ةسسؤمو دلب 8

 ةمزرلا مقر 9

  مادختسالا تاميلعت 10

 )تدجُو نإ( اهل عوضخلا مت ìîلا تاجالعلا 11

ةينالديصلا تاعانصلا 11.2
49

 

 ةعانصلل ةيميظنتلا ةA5@ا 11.2.1

 ةحصلا ةرازو فارشإ تحت ةيبطلا ايجولونكتلاو ةيذغألاو Hdقاقعلل ةينطولا ةرادإلا ةمظنأل ةينالديصلا تاجتنملا ةعانص عضخت

 :هاندأ نHبملا طبارلا يY ةيميظنتلا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزم ىgع لوصحلا نHيدوعسلا نيردصملل نكمي

 ov.arhttp://anmat.g 

ملا تابلطتم 11.2.2
ُ

  ةيفÖرعتلا تاقصل

 :هاندأ لودجلا يY ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم ركذ مت

 

 

 

 
 نHتنجرألا تنتسيج 49
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ملا تابلطتم :16 لودA@ا
ُ

 ةينالديصلا تاجتنملل ةيفÖرعتلا تاقصل

 مقرلا

 QRسلسNلا

 ةغللا تابلطتم ةئفلا

 ينالديصلا ھلكشو ھتوق ةجرد ھيلي ينالديصلا جتنملا مسا 1

 تاقصلم ىgع تامولعملا Hdفوت ي∫بني

 ةغللاب ةينالديصلا تاجتنملا

  ةينابسإلا

2 
 ةيعونلا ةيحانلا نم ةلاعفلا داوملاب نايب

 ةيمكلاو

 نزولا بسحب تايوتح'او ينالديصلا لكشلا 3

 ءاودلا لوانت ةقيرط 4

5 
اديعب î—طلا جتنملا نيزختب î¬¡وي ريذحت

ً
 نع 

 لافطألا لوانتم

 )ةنسلا/رهشلا( حوضوب ةيحالصلا ءاëíنا خيرات 6

 نيزختلا ريذاحم 7

8 
 ةيبطلا تاجتنملا نم صلختلاب ةقلعتملا ريذاح'ا

دختسملا Hdغ
َ

  ةم

 قيوستلاب صيخd¨لا لماح ناونعو مسا 9

نصملا ةعفد مقر  10
ّ

 أشنملا دلبو ع

 مادختسالا تاميلعت 11

ليمجتلا تارضحتسم ةعانص 11.3
50

 

 ةعانصلل ةيميظنتلا ةA5@ا 11.3.1

 تحت ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا تاجتنملا ميظنت مسق لبق نم ليمجتلا تارضحتسم ةعانص يY ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو ميظنت متي

  .ةحصلا ةرازو فارشإ

 :هاندأ نHبملا طبارلا يY ةحصلا ةرازو لوح تامولعملا نم ديزم ىgع لوصحلا نHيدوعسلا نيردصملل نكمي

 http://anmat.gov.ar 

ملا تابلطتم 11.3.2
ُ

  ةيفÖرعتلا تاقصل

 :هاندأ لودجلا يY ليمجتلا تارضحتسمل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم ركذ مت
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ملا تابلطتم :17 لودA@ا
ُ

 ليمجتلا تارضحتسمل ةيفÖرعتلا تاقصل

 مقرلا

 QRسلسNلا

 ةيفاضإ تامولعم ة∞ولطملا تامولعملا ةئفلا

1 

 ،لوؤسملا صخشلا مسا

 أشنملا ةلودو ،ناونعلاو
- 

 

 ىgع تامولعملا Hdفوت ي∫بني

 تارضحتسم تاقصلم

 ةينابسإلا ةغللاب ليمجتلا

 îمسالا ىوتح'ا 2
 بسحب ةئبعتلا تقو يî Yمسالا ىوتح'ا

 مجحلا وأ نزولا

 لّمحتلا ةوق نم ىندألا دحلا خيرات 3
 مويلا وأ ةنسلاو رهشلا نم خيراتلا فلأتي

 ةنسلاو رهشلاو

 ريذاح'ا 4

 ìîلا ريذاح'اب ةقلعتملا تامولعملا ركذ بجي

 ىgع مادختسالا ءانثأ اí›اعارم ي∫بني

 .ليمجتلا رضحتسمل ةيفيرعتلا تاقصلملا

 ةعفدلا مقر 5
نصملا نم ةعفدلا مقر

ّ
 فيرعت عجرم وأ ع

 .ليمجتلا رضحتسمل عينصتلا

 ليمجتلا رضحتسم ةفيظو 6
 رمألا ناك اذإ الإ ،ليمجتلا رضحتسم ةفيظو

احضاو
ً

 .ھلكش نم 

 - تانّوكملا ةحئال 7
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 عجارملا .12

 °§¤او)@ا QRسلسNلا مقرلا

1 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/argentina  

2 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/argentina/business-practices 

3 https://www.export.gov/article?id=Argentina-local-time 

4 http://www.bcra.gov.ar/ 

5 https://www.export.gov/article?id=Argentina -Methods-of-Payment  

6 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/argentina/legal-environment#business 

7 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/argentina#DB_ec 

8 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

9 
https://www.bakermckenzie.com/-

/media/files/insight/publications/2017/04/bk_dbi_argentina_2017.pdf?la=en 

10 
https://www.bakermckenzie.com/-

/media/files/insight/publications/2017/04/bk_dbi_argentina_2017.pdf?la=en 

11 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

12 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

13 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

14 https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm 

15 https://www.export.gov/article?id=Argentina-trade-standards 

16 https://www.export.gov/article?id=Argentina-trade-standards 

17 https://www.export.gov/article?id=Argentina-labeling-marking-requirements 

18 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Reg

ulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Buenos%20Aires_Argentina_1-3-2017.pdf 

19 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

20 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

21 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp377_e.htm 

22 http://www.worldportsource.com/ports/ARG.php 

23 https://www.linescape.com/ 

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

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

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

27 https://www.export.gov/article?id=Argentina-foreign-trade-zones 

28 https://www.arpinintl.com/press_releases/new_customs_regulations_in_argentina/ 

29 https://www.argentina.gob.ar/transporte/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante 

30 https://www.argentina.gob.ar/transporte/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante 

31 https://www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-buenos-aires 

32 https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/argentina/customs-procedures 

33  https://www.export.gov/article?id=Argentina-import-requirements-and-documentation 
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34 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/argentina#DB_tab  

35 https://www.export.gov/article?id=Argentina-import-requirements-and-documentation  

36 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/argentina#DB_tab  

37 http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/  

38 http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/  

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

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

41 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-

origin-/ 

42 http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/certificate-health/ 

43 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-

origin-/ 

44 http://www.iram.org.ar/ 

45 https://www.export.gov/article?id=Argentina-import-requirements-and-documentation 

46 
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-

7135?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1 

47 https://www.export.gov/article?id=Argentina-import-requirements-and-documentation 

48 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Reg

ulations%20and%20Standards%20- %20Narrative_Buenos%20Aires_Argentina_1-3-2017.pdf  

49 https://www.gistnet.com/cidb-sample/ar.importproduct.html  

50 https://www.gistnet.com/cidb-sample/ar.importproduct.html  
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