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 3,4(א +1*0 /. +-,( .1

 1?א,.אא +=>;א +95א,% +(567 .1.1

 نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت ي2 ملاعلا لود نCب نم لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس ي2 98 زكرملا الاميتاوغ تلتحا

  .هاندأ 1 لودجلا ي2 ةحضوم ةيساسأ \Cياعم ةدع ىPإ فينصتلا اذه دنتسيو .يPودلا كنبلا

 لامعألا ةطش:أ ةسرامم ةلو2س تافي,صت :1 لود#"ا

 مقر

 لسلسم
 تاعوضوملا

 ةطشنأ ةسرامم ةلوهس ةبترم

 2018 ةنسل لامعألا

 89 يراجتلا طاشنلا ءدب 1

 122 ءانبلا صيخارت جارختسا 2

 44 ءابرهكلا ىoع لوصحلا 3

 86 ةيكلملا ليجست 4

 22 نامتئالا ىoع لوصحلا 5

 174 ةيلقألا نيرمثتسملا ةيامح 6

 102 بئارضلا عفد 7

 83 دودحلا \zع ةراجتلا 8

 176 دوقعلا ذافنإ 9

 156 راسعإلا تالاح ةيوست 10

 

  3,42(א +1*0 .1.2

ملل تايدحتلا نم ديدعلا تاكرشلاو سانلا نCب ةيفاقثلا تافالتخالا ضرفت دق
ُ

دص
ّ

 دودحلا \zع لامعألا ةسرامم دنع نCيدوعسلا نير

دصملا ىoع بجي ،لامعألا ةطشنأ ةسرامم ليهستلو ،ةيبنجأ ةلود ي2
ّ

 ةكلمملا نCب ةماهلا ةيفاقثلا تافالتخالا مهف نCيدوعسلا نير

ضيأ مàâلع بجيو ،الاميتاوغو ةيدوعسلا ةيبرعلا
ً

  .تافالتخالا كلت باعيتسال ةيجيتا\ãسا عضو ا

ت ذإ الاميتاوغ ةلودل ةيمسرلا ةغللا يé ةينابسإلا ةغللا
ُ

دختس
َ

اضيأ م
ً

  .يراجتلا لصاوتلا ي2 

تت .ما\ãحالاو ةلدابتملا ةقثلاو ،ةيمسرلا تاقالعلاو ،ةقايللاو ،ةماركلا ئدابم ىoع الاميتاوغ ي2 لامعألا ةسرامم ةفاقث موقت
ّ

 مس

ضفي مهف .ةسوردملاو ةحضاولا تاضوافملاب نCيلاميتاوغلا نCيراجتلا ءاكرشلا عم لامعألا ةسرامم
ّ

تا نول
ّ

 اذل ،قيقد ّيمره لكيه عاب

نص عم تاعامتجالا دقعب òôöوي
ّ

الدب نCبسانملا رارقلا عا
ً

انأش ىندأ ةبترم ي2 مه نم عم اهدقع نم 
ً

 ءانب ةلواحم نيردصملاب ردجي .

نأ وه كلذ ي2 مهدعاسي امو ،ةيراجتلا فراعملا نم ةكبش
ّ

 ةلوازم ىoع نوحتفنمو مهعم لماعتلا لهسي صاخشأ نCيلاميتاوغلا 

ت ¶•لا تاعامتجالا ديعاوم نCيعت ي§بني .ددج نCيراجت ءاكرش عم لمعلا
ُ

اهجو ماق
ً

 ح\ãقملا دعوملا نم لقألا ىoع نCعوبسأ لبق ھجول 

 
   يPودلا كنبلا ،2018 لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت 1
2
 الاميتاوغ ي2 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 



 

دح¨ا دعوملا نم دحاو عوبسأ لبق عامتجالا ىoع ديكأتلا ةداعإب حصنن .ينو\ãكلإ ديرب لاسرإ \zع
ّ

نأ نم مغرلا ىoعو .د
ّ

 نCيلامتاوغلا 

ةداع نوقيقد
ً

نأ الإ ،لامعألاب ةقلعتملا ديعاوملا ي2 
ّ

انايحأ ءالمزلا نويراجتلا ءاكرشلا رخأتي نأ عقوتملا نم ھ
ً

 ببسب ةقيقد 30 وحن 

  .3ةيصخشلا تاما≠ãلالاب ديدشلا مهمامتها

ةداع متي امك .ديلاب ةحفاصملا يé ،تاعامتجالا ي2 ةيحتلل ةعبتملا ةقيرطلا
ً

 نوكي نأ بجيو ،عامتجالا لالخ لمعلا تاقاطب لدابت 

اردان .ةي≠Cلجنإلا ةغللاب اàâبناج دحأ
ً

  .ةصاخلا تابسانملا ىoع ةداعلا هذه رصتقتو ،الاميتاوغ ي2 تاعامتجالا ءانثأ ايادهلا لدابت متي ام 

ةداع متي ،لامعألا ةشقانمب ءدبلا لبق
ً

 .لامعألا ةشقانمب ھسفن فيضملا أدبي نأ نسحتسملا نمو .\Cصق ثيدح فارطأ لدابت 

جوتت نأ ةحناس ةصرف لك ي2 لواح اذل .باقلألل ة\Cبك ةيمهأ نويلاميتاوغلا يPوي
ّ

الدب ھبقلب ٍماحم وأ بيبط ىPإ ھ
ً

 ركذب ءافتكالا نم 

  .ھمسا

 3,44(א @א.א5 .1.3

 تاقوأو خيراوت ي2 ةفلتخ¨ا ةيراجتلا ةطشنألا لمعت ذإ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي2 اâ¥ع الاميتاوغ ي2 لمعلا تاعاس فلتخت

دصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو  .2لودجلا ي2 هاندأ نCبم وه امبسح ةفلتخم
ّ

 مهكيرش عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

 .لمعلا ةلحر دعوم ديدحت لبق يراجتلا

 الاميتاوغ - لمعلا تاعاس :2لود#"ا

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 ةعم#"ا NOإ نKنثإلا نم

 تQسلا

 م 6 ةعاسلا VWح ص 9 ةعاسلا نم

 م 7 ةعاسلا VWح ظ.ب 1 ةعاسلا نم

 ظ 12 ةعاسلا ö•حو ةعمجلا ىPإ نCنثإلا نم ظ.ب 3 ةعاسلا ö•ح ص 9 ةعاسلا نم لمعلل اπâاوبأ كونبلا حتفت •

 تبسلا موي

  ةعمجلا ىPإ نCنثإلا نم ظ.ب ö 4:30•ح ص 8 ةعاسلا نم اπâاوبأ ةيرادإلا بتاكملا حتفت •

 

  5אא,*LאJ K7(א ?37GH*/ )BI"7&(א /*EFא7,(א /% +%Dא(א @אA=BC,(א .1.4

موي 90 نع ديزت ال ةدمل ة\Cشأت يأ ىoع لوصحلا ىPإ الاميتاوغ ي2 نCيراجتلا ھئاكرش ةرايز يوني يدوعس ردصم يأ جاتحي ال
ً

  .ا

 طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،الاميتاوغ ىPإ لمع ة\Cشأت ىoع لوصحلل ةبولطملا قئاثولا نع تامولعملا نم ديزمل

  :هاندأ حضوملا

http://embassyriyadh.com/guatemalan/ 

 

 
  culture crossing- ليلدلا 3
4 

  ديرت ردناتناس
  ةيجراخلا ةرازو 5



 

  אא,*Lא37GH*/ ST K7&(א /*EFאQR*&*+ )B,7(א ?אLPאא Oא9Nא .1.5

 ةيجراخلا ةرازوب لاصتالا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،تامولعملا نم ديزمل .الاميتاوغ ي2 ةيدوعس ةرافس دجوت ال ،نهارلا تقولا ي2

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي2 ةنئاكلا

 6+*(א,(א +C*1(א .1.6

  .الاميتاوغ ي2 ةلماعلا ةيبنجألاو ةيلح¨ا كونبلا ميظنت ةيلمع ىoع يزكرملا الاميتاوغ كنب فرشي

 ولوراسيد يد وكنابو .م.ش لاتننيتنوك يت دنأ ي¡ وكنابو )لاي\ãسودنإ( .م.ش لاي\ãسودنإ وكناب ¶øف الاميتاوغ ي2 كونب ةثالث \zكأ امأ

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 الاميتاوغ ي2 ةلماعلا كونبلا ةمئاق ىoع عالطالا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي .)لارورناب( .م.ش لارور

guatemala.htm-in-ankshttps://www.turansa.com/paginas/general/b 

عويش عفدلا قرط \¬كأ
ً

انمأو ا
ً

مدقم يدقنلا عفدلاو ،دامتعالا تاباطخ يé الاميتاوغ ي2 ةيراجتلا تايلمعلل 
ً

 .ةيراجتلا تالايبمكلاو ا

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

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

 
  7+*;7;אU(א +C*1(א .1.7

 :ةيلاتلا مكاح¨ا ي2 ةيراجتلا تاعا≠ƒلا ةيوست نكمي .الاميتاوغ ي2 ةينابسإلا ةغللاب ةيراجتلا لامعألا دوقع ةغايص نكمي

 الاميتاوغ ي2 ةيروتسدلا ةمكح¨ا •

 باقعلا نم تالفإلا ةضهانمل ةيلودلا ةنجللا •

 الاميتاوغ ي2 يئاضقلا زاهجلا •

 ىoع الاميتاوغ ي2 نCلماعلا نCماح¨او ةاماح¨ا بتاكمب ةقلعتملا تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

 :هاندأ ةنيبملا طباورلا

 Guatemala.html-https://www.hg.org/htfirms   

environment-overseas/guatemala/business-https://en.portal.santandertrade.com/establish  

 قرغتسي دق .يPودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت بسحب دوقعلا ذافنإب قلعتي ام ي2 176 ةبترملا الاميتاوغ لتحت

 ةفلكتلا نوكت دق يأ( ةبلاطملا غلبم نم %26.5 اâ∆بسن ةفلكت عم مايأ 1407 ىPإ لصت ةدم الاميتاوغ مكاحم مامأ يراجت عازن يأ لح

 8 .)يدوعس لایر 100000 ةبلاطملا غلبم ناك اذإ يدوعس لایر 26500
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2. N7א.I א),F<9א 

2.1. N7א.I א),F<0 א*/ K7אL*,37&(א) אאGH+  

تس ¶•لا ةيكرمجلا \Cغو ةيكرمجلا موسرلا أشنملا دعاوق ددحت
ُ

بط
َّ

 يأ ةيدوعسلا عقوت مل .دلبلا ىPإ ةدروتسملا ةيبنجألا عئاضبلا ىoع ق

  .ةيليضفتلا تافيرعتلا نأشب الاميتاوغ عم ةيئانث ةيراجت تايقافتا

نأ امبو ،اذل
ّ

 ةياعرلاب ىPوألا لودلل أشنملا دعاوق الاميتاوغ قبطت ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ي2 ناوضع نادلب الاميتاوغو ةيدوعسلا 

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم تادراولا كلذ ي2 امب ،نCيراجتلا ءاكرشلا عيمجل

2.1.1. N7א.I א),F<א )BI(? אא()J 0א)Q.אH+10 

نإ
ّ

 يoي ام ي2 .ةياعر \¬كألا ةلودلل ةيكرمجلا موسرلا أشنم دعاوق حئاول نم ةدمتسم الاميتاوغ ىPإ ةيدوعسلا تارداصلل أشنملا دعاوق 

نصي ام جتنم أشنم دعاوقل صخلم
َّ

 :ام فرطل ةئشانلا عئاضبلا نمض ف

دصملا اهلكش ي2 ام دلب ي2 ةجتنملا وأ لماكلاب اàâلع لوصحلا متي ¶•لا عئاضبلا .1
َّ

 "لماكلاب جتنم" جتنملا \zتعي .ايسينودنأ ىPإ ر

 ةجتنم \zتعت ¶•لا عئاضبلاو .ھنم ةدمتسم ھجاتنإ ي2 ةمدختسملا داوملا عيمج تناك اذإو دلبلا اذه هأشنم ناك اذإ ام دلب ي2

 :يé ةردصم ةلود نم لماكلاب اàâلع لوصحلا مت /لماكلاب

  ؛دلبلا نم ةدوصحم ةيعارز تاجتنم .1

  ؛دلبلا لخاد اâ∆يبرت مت ¶•لاو ةدولوملا تاناويحلا .2

  ؛دلبلا لخاد ةيح تاناويح نم اàâلع لوصحلا مت ¶•لا تاجتنملا .3

  ؛دلبلا لخاد كمسلا ديص وأ ي\zلا ديصلا لالخ نم اàâلع لوصحلا مت ¶•لا تاجتنملا .4

  ؛دلبلا نم ةنيفس مادختساب دلبلا لخاد تا\Cحبلاو راÃâألاو راحبلا نم اàâلع لوصحلا مت ¶•لا تاجتنملا .5

 .)5( ةرقفلا ي2 ةنيبملا رصانعلا نم نفس ىoع ةجتنملا تاجتنملا .6

 .ضرألا نطاب نم وأ ةب\ãلا نم اàâلع لوصحلا مت ةيندعم تاجتنم .7

  ؛دلبلا لخاد ةيعانص تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا .8

  :يoي امم نCنثإ وأ دحاو نم وأ ،طقف دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا .9

 ؛هالعأ )4( ىPإ )1( نم ةيعرفلا تارقفلا ي2 اàâلإ راشملا تاجتنملا .10

الوحت تدهش ¶•لا عئاضبلا .2
ً

ا\Cبك 
ً

  :ةيلاتلا تائفلا تحت عئاضبلا هذه جردنتو ؛دلبلا ي2 

o ةفاضملا ةميقلا ةدعاق 

o يغتلاC\ 2تافيرعتلا فينصت ي  

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

  .)CoO( أشنملا ةداهش لكش ي2 أشنملا ليلد ميدقت نكمي .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم تابثإل كرامجلل قئاثولا ميدقت بجي .3

اضيأ نكمي .4
ً

ايمسر )CoO( أشنملا ةداهش ىoع لوصحلا 
ً

دصملا لبق نم 
ّ
 ي2 تادادمإلا ةيريدم ىPإ بلط ميدقت قيرط نع رِ

  .ى\zكلا ندملا ي2 ةرازولا بتاكم وأ رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو

 
  الاميتاوغ ةموكح 9

  ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 10



 

 نCيدوعسلا نيردصملل نكمي ،أشنملا ةداهش ىoع لوصحلا تاءارجإ نع تامولعملا نم ديزملا ةفرعمو بلطلا ىoع لوصحلل

  :بيولا حفصتم ي2 هاندأ دراولا طبارلا ةرايز

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

   rm).pdfte%20(General%20Fo 
 

 +9HאAW(א U*7G(א .3

 אא,*Lא9H+ ST K7אAW(א U*7G(א .3.1

  +*כW,Q(א U*7G(א .3.1.1

 11+*5א5אא +*כW,Q(א Q57O(א 3.1.1.1

 .ةيلودلا دودحلا \zع ةلوقنملا عئاضبلا ىoع ةضورفملا ةيكرمجلا موسرلا يé ةيساسألا ةيكرمجلا موسرلا  •

اوضع اâ∆فصبو •
ً

 عئاضبلا ىoع ىطسولا اك\Cمأ دا\Cتسا موسر الاميتاوغ ضرفت ،ىطسولا اكيرمأل ةك\ãشملا قوسلا ي2 

  .تادراولل ةيكرمجلا ةميقلا ساسأ ىoع كلذ نوكيو ؛دالبلا ىPإ ةدروتسملا

 نم ةيعانصلاو ةيعارزلا عئاضبلا ىoع ةقبطملا ةيكرمجلا موسرلا طسوتم غلبي ثيح ،٪20 ىPإ ٪0 نم موسرلا حوا\ãت •

دعمك ٪5.8 عئاضبلا مظعم ىoع موسرلا طسوتم غلبي .٪15 ىPإ 0٪
ّ

 .ل

 بئارضلا لوح تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلل هاندأ نCبملا طبارلا قصلو خسن نCيدوعسلا نيردصملا نم ى¡ري •

 :تاجتنملا ىoع ةضورفملا

-http://web

sieca.s3.amazonaws.com/integracion%20economica/estado%20actual%20del%20proceso/zona%20de%20libre%

ci%D0%B2n%20SAC%2020comercio/arancel%20centroamericano%20de%20importacion/correlaciones/Correla2

-017

012.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI4MYHTF3E4G6TJAQ&Expires=1548577349&Signature=5FUQtwZZybotXaeQg2

mgVC0GFDLM%3D )مب ةناعتسالا ى¡ريã\نأل مج
ّ

  )ةينابسإلا ةغللاب ىوتح¨ا 

3.1.1.2 rQHC+ א)U*,+ א),aאS+12 

ايلحم اهجاتنإ متي ¶•لا( تامدخلاو عئاضبلا عيمج ىoع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرفُت •
ً

 غلبت يéو ؛الاميتاوغ ىPإ )اهدا\Cتساو 

  .ةئملاب 12

3.1.1.3 957O %אכS-+ אאKQ13`א 
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ي ؛ريدصتلا ةلود ي2 ةيقوسلا ةميقلا نم لقأ رعسب الاميتاوغ ىPإ تاجتنملا ضعب دروتسُت •
ُ

 .قارغإلا حلطصمب كلذ فرع

نأ ةيجراخلا ةراجتلا ةيريدم تدجو اذإو •
ّ

بلس رثؤي عئاضبلا هذه دا\Cتسا 
ً

 نكميف ،الاميتاوغ ي2 ةيلح¨ا ةعانصلا ىoع ا

 .ةئيهلا ىoع قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف

  .ليلدلا اذه نم4.1.1 دنبلا ي2 نأشلا اذπâ تامولعملا نم ديزملا دجويو •

 A37Ha*+14(א Q57O(א 3.1.1.4

بطت •
ّ

  .ضيوعتلاو ةناعإلا تاءارجإ لوح ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيقافتا ماكحأ الاميتاوغ ق

 ¶‘نجألا يموكحلا يPاملا معدلا قيرطب اàâلع لصحت ¶•لا تاناعإلا نم الاميتاوغ ىPإ ةدروتسملا عئاضبلا ضعب ديفتست •

 .)حنملاو ةيليضفت راعسأب ضورقلاو ،ةيبيرضلا زفاوحلا ؛لاثملا ليبس ىoع(

لدأ داصتقالا ةرازول ةعباتلا ةيجراخلا ةراجتلا ةيريدم تدجو اذإ •
ّ

بست ىoع ة
ُّ

 جاتنالا ررضت ي2 تاءارجإلا هذه ب

اموسر ضرفت دقف ،ةيسفانت وأ ةلثامم عئاضبل يoح¨ا
ً

  .ةيبلسلا راثآلا هذه ةحفاكمل ةيضيوعت 

  .ليلدلا اذه نم 4.1.2 دنبلا ي2 نأشلا اذπâ تامولعملا نم ديزملا دجويو •

  +Hא,-(א @א$אYQא 3.1.1.5

ي دق امم ،ةنيعم تاجتنم تادراو ةدايز نم نCلح¨ا نCجتنملاو ةيلح¨ا تاعانصلا ةيامحل ةيامحلا موسر ضرفُت •
ُ

 ثدح

  .ة\Cطخ رارضأ ثودح ي2 ببستي وأ

  .داصتقالا ةرازول ةعباتلا ةيجراخلا ةراجتلا ةيريدم ةيلوؤسم نم ةلثامم ةيامح تاءارجإ ضرف \zتعُي •

 .ليلدلا اذه نم 4.1.2 دنبلا ي2 نأشلا اذπâ تامولعملا نم ديزملا دجويو •

 +*כW,Q(א U*7G K*Q(א 3.1.2

 AQ"*q15(א) Gא5A*Qאא G, (N*7Gא5A*Qאא e;א%7 3.1.2.1

 كلذكو ،ةئيبلاو ،ةمالسلاو ،ةحصلا ةيامح ضارغأل الاميتاوغ ي2 دا\Cتسالا دويقو عناومل عئاضبلا تائف ضعب عضخت •

 نم ديزم ىoع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا نم ى¡ري .ماظنلاو ةماعلا ةمالسلا ىoع ظافحلل

  .الاميتاوغ ي2 قبطت ¶•لا دا\Cتسالا عناوم لوح تامولعملا

restricted/guatemala/index.shtml-https://crossborder.fedex.com/us/assets/prohibited 

 ىoع لوصحلا دعب دالبلا ىPإ عئاضبلا هذه دا\Cتسا نكميو .دويقل الاميتاوغ ىPإ تاجتنملا ضعب دا\Cتسا عضخي •

فصتم ي2 هاندأ طبارلا قصلو خسن نCيدوعسلا نيردصملا نم ى¡ري .ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا نم ةمزاللا حيراصتلا
ّ

 ح

 :الاميتاوغ ي2 قبطت ¶•لا دا\Cتسالا عناوم لوح تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلل بيولا

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s348_e.pdf )48 .ص( 

 
14 SICE 
 ةيكيرمألا ةيموكحلا 15



 

 

 

 

3.1.2.2 ~Pq 53Q א)A3QH|+16  

 ي2 ءارفصلا ةرذلاو ضيبألا زرألاك تاجتنملا ضعبل نCيلح¨ا نCجتنملا ةيامحل ةفيرعتلا رعس صصح مدختسُت •

  .الاميتاوغ

 H*Q17א3,(א 3.1.2.3

محتي •
ّ

 ،\Cياعملل جيو\ãلاو قيسنتلا ةيلوؤسم ةينطولا ةدوجلا ماظن ةيريدمل عضاخلا ¶Õطولا ةدوجلا ماظن ل

 تامظنم ةدع نم ¶Õطولا ةدوجلا ماظن فلأتي .الاميتاوغ ي2 ةينفلا حئاوللاو ةقباطملا مييقتو ،دامتعالاو ،سيياقملاو

لل ةينطولا ةنجللاو ،)COGUANOR( ةيلاميتاوغلا \Cياعملا ةنجل :لثم
ّ

 دامتعالا بتكمو ،)CRETEC( ةينفلا حئاو

 .)CEINFORMA( تامولعملا زكرمو )OGA( يPاميتاوغلا

 .)COGUANOR( ةيلاميتاوغلا \Cياعملا ةنجل ¶øف ةدئاسلا \Cياعملل ينوناقلا ساسألا عضت ¶•لا ةينعملا ةمظنملا امأ  •

 ةنجللاو ،)ISO( \Cياعملل ةيلودلا ةمظنملاو ،)OIML( ةينوناقلا سيياقملل ةيلودلا ةمظنملا ةيوضع الاميتاوغ لمحت

 .)COPANT( ةيكيرمألا نادلبلل \Cياعملا ةنجلو )IEC( ةيلودلا ةينقتورهكلا

Pوتت •
ّ

نبت نوكي ¶•لا )NTG( ةيلاميتاوغلا ةينفلا \Cياعملا عيزوتو رشنو ،ةغايص ةيلوؤسم ةيلاميتاوغلا \Cياعملا ةنجل ى
ّ

àâا 

ايرايتخا
ً

Ãأ مغر 
ّ

âكشت دق ا
ّ

  .ةيموكحلا ةطلسلا نع ةباين ةيمازلإ ةينف ةحئال دادعإل ساسألا ل

ثمت امك •
ّ

 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةعباتلا )TBT( ةراجتلا ىoع ةينفلا دويقلاب راطخإلا ةئيه ةيلاميتاوغلا \Cياعملا ةنجل ل

  .الاميتاوغ ي2 راسفتسا يأ مالتسا ةهجو

   /http://www.coguanor.gob.gt:هاندأ نCبملا طبارلا ي2 تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

  F*+18|(א RvאB7(א 3.1.2.4

  .تاجتنملا ضعب ىoع ةينف حئاول ضرفت ¶•لا الاميتاوغ ي2 حئاوللاو نCناوقلا نم ددع دجوي •

لل ةينطولا ةنجللا ¶øف ةينفلا حئاوللا ىoع ةفرشملا ةيلح¨ا ةئيهلا امأ •
ّ

 /ةرازولا عم نواعتلاب ،)CRETEC( ةينفلا حئاو

 .ةينفلا حئاوللاب ةقلعتملا لئاسملل يراشتسا رود ميدقت ىoع ¶Ÿôاسألا اهفده موقي .ةصتخ¨ا ةيمسرلا ةئيهلا
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 0U+19א=,(א LU**x) Glא6>(א 3.1.2.5

 تاجتنملا ةدوجو ةمالس نامضل ةددح¨ا تابلطتملا ي2وتست نأ الاميتاوغ ىPإ ةدروتسملا تاجتنملا ةفاكل ي§بني •

  .ةيكالâ∆سالا

 

 

 اهضرفت ¶•لا ةينوناقلا تابلطتملل لاثتمالا نم ققحتلا ةيلوؤسم الاميتاوغ ي2 كلâ∆سملا ةمدخو معدلا سلجم ىPوتي •

دص ¶•لا ةيلودلا تادهاعملاو ،ةيلاميتاوغلا \Cياعملا ةنجل
ّ

 .ةدئاسلا ةينفلا حئاوللا ةفاكو الاميتاوغ اàâلع تق

  .ليلدلا اذه نم 10 دنبلا ي2 نأشلا اذπâ تامولعملا نم ديزملا دجوي •

  G20א,A.אא 3.1.2.6

 ةمهم ةئيهلا ىPوتت .¶Õطولا ةدوجلا ماظن نمض ةدوجلا ماظن ةيريدمل ةعبات ةينف ةدحو يé ةيلاميتاوغلا دامتعالا ةئيه •

 نكمي .الاميتاوغ ي2 ةيبطلا تا\zتخ¨او ،ةرياعملا تا\zتخمو صحفلاو ،شيتفتلا تائيهو ،ةداهشلا تائيه دامتعا

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةلاكولا نع تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل

http://www.oga.org.gt/en/ 

3.1.2.7 (re א),BPUא @א)A3QH|*+21  

اقفو •
ً

ت ¶•لا ةيئاذغلا تاجتنملا ةفاك ليجستو صحف بجي ،يPاميتاوغلا نوناقلل 
ُ

 عضوت مث نمو يoح¨ا قوسلا ي2 عاب

 ىPإ ةدروتسملا عئاضبلا ىoع ةيفيرعت تاقصلم عضو ي§بني ،ماع ھجوب .ةينابسإلا ةغللاب ةيفيرعت تاقصلم اàâلع

  .أشنملا دلب مسا ركذ عم ةي≠Cلجنإلا ةغللاب الاميتاوغ

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

 .ليلدلا اذه نم 11 دنبلا ي2 ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو لوح تامولعملا نم ديزملا دجوي •

3.1.2.8 %A=BCא @א)P-+ (א)P-+ א)FCאL*+22  

 تاجتنملاو تاناويحلاو ،ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا دا\Cتسا لبق ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا تابلطتمل لاثتمالا نCعتي •

 .الاميتاوغ ي2 ةيذغألاو ةيناويحلا
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 ويام 6 خيراتب )1998-36 مقر موسرملا( ةيناويحلاو ةيتابنلا ةحصلا نوناقو )97-90 مقر موسرملا( ةحصلا نوناق امأ •

كشيف ،)99-745 مقر يموكحلا رارقلا( ةيذيفنتلا اهحئاول بناج ىPإ ،1998
ّ

 يô¶ 2‹يئرلا ي›يرشتلا راطإلل ساسألا ل

صخي امب الاميتاوغ
ّ

 .ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا تاءارجإ 

 تاءارجإ قيبطتب ةقلعتملا ةيميظنتلا ةيلوؤسملا ةيعامتجالا ةياعرلاو ةماعلا ةحصلا ةرازوو ةعارزلا ةرازو كراشتت •

 .ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

aga.gob.gt/http://www.m 

  :ةيلاتلا ماهملاب ةيعامتجالا ةياعرلاو ةماعلا ةحصلا ةرازو علطضت •

 

نصملا ةيذغألا ىoع ةيحص ةينف حئاول ضرف .أ
ّ

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةيودألاو ،ةع

  .ريدصتلاو دا\Cتسالل حيراصتو تاداهش رادصإ .ب

 مييقت ةيلوؤسم ةرازولا ىPوتت ،كلذ ىoع ةوالع .تاجتنملا ةمالسو ةدوج ىoع قيدصتلاو حئاوللا ضرف .ج

 .ةلصلا تاذ حئاوللا عم لاثتمالا

  .يoح¨ا قوسلا ي2 ةيحصلا شيتفتلا تايلمع ىPوتت امك  .د

دعُت •
ّ

 :نع ةلوؤسم ةعارزلا ةرازو 

  .ةعنصملا \Cغ ةيذغألا ةمالسب ةقلعتملا حئاوللا ضرف .أ

  .ةيناويحلاو ةيتابنلا ةحصلا حئاولل لاثتمالا نامض .ب

اقفو ريدصتلل ةدعملاو ةلصلا تاذ تاجتنملاو تاتابنلل ةلماشلا قيدصتلاو شيتفتلا تايلمع ءارجإ .ج
ً

 

 مقر يرازولا رارقلا ي2 ةدراولا تاليدعتلاو 2004-617 مقر يرازولا رارقلا ي2 ةدراولا ةيàâجوتلا ئدابملل

دحت ¶•لاو 1185-2004
ّ

 لصأ نم ةيعرفلا تاجتنملاو تاجتنملاو ،تاتابنلا دا\Cتسا ىoع ةقبطملا حئاوللا د

 يتابن

 55-6 مقر موسرملاو ؛ةيذغألا ةمالس حئاول عضول يoح¨ا قوسلا ي2 99-969 مقر يموكحلا رارقلا ذافنإ .د

دصي يذلا 1955 ويام 7 خيراتب
ّ

  .تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ىoع ق

 +9HאAW(א @אW(א3,(א .4

  /*37GH&(א /9H[PI\,(א Q .BJ*]אA(א :אא,*LאZ K7;א9H+ %/ YאAW(א @אW(א3,(א .4.1

 ررض قاحلإ ي2 ببستت ¶•لا تارداصلا هاجت ةيحيحصت تاءارجإ ذاختا ي2 الاميتاوغ ةموكحل ةدعاسم تاودأ يé ةيراجتلا تاجلاعملا

ملا ىoع يoي ام ي2 ةروكذملا ةيراجتلا تاجلاعملا ضرف نكمي .ةيلح¨ا ةعانصلاب يرهوج
ُ

دص
ّ
 .تالاحلا كلت ي2 نCيدوعسلا نيرِ



 

  23`אKQאא +-Sאכ% @א$אYQא .4.1.1

اقفو داصتقالا ةرازو لبق نم تادراولا ضعب ىoع قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ضرفُت •
ً

 حئاولو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ماكحأل 

مت دقو .1996 ماعلا ي2 الاميتاوغ بناج نم ةقبطملا ةلداعلا \Cغ ةيراجتلا تاسرامملا لوح ىطسولا اكيرمأ
ّ

 هذه ثيدحت 

  .2007 ماعلا ي2 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ماكحأ عم flôöامتي امب ماكحألا

 \Cغ ةيراجتلا تاسرامملاب ةقلعتملا تاقيقحتلا ءارجإ ةيلوؤسم داصتقالا ةرازو فارشإ تحت ةيجراخلا ةراجتلا ةيريدم ىPوتت •

  .ةلداعلا

 

Cعتي •
ّ

ارهش 12 نوضغ ي2 تاقيقحتلا ءارجإ ن
ً

نإ ،اهءدب خيرات نم 
ّ

 ي2 ةيفاضإ رهشأ ةتس ö•ح ة\ãفلا هذه ديدمت نكمي ام

ءانب وأ كلذ قيقحتلا ةئيه تأترا اذإ ةيئانثتسالا فورظلا
ً

 .¶Õعملا قيرفلا بلط ىoع 

 اذإ ام ديدحت \zع نCيلح¨ا نCجتنملا ىoع ةلداعلا \Cغ تاسرامملا ھك\ãت يذلا رثألا ةروطخ ىدم نم ةيريدملا ققحتت •

  .جتانلا ررضلاو تادراولا ي2 ةدايزلا نCب ةيببس ةقالع كانه تناك

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةذختملا تاءارجإلا لوح تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي •

adp_01_e.htm-https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19  

 אא,*LאST K7 `אKQאא +-Sאכ% @א$אYQא +W(א%3 .4.1.1.1

ملا ىoع بجي •
ُ

دص
ّ
 اهرعسو تاجتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكت ةفرعم ريدصت تايلمع يأب مايقلا لبق نCيدوعسلا نيرِ

  .ةكلمملا ي2 ي·وسلا

ك دويق ضرف بنجت Õöستي يك •
َ

م
ّ

ت ،ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىoع ةي
ُ

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« ¶òôو
ُ

دص
ّ
 نيرِ

ملا تاجتنملا \Cعست مدع ةرورضب
ُ

 .ةكلمملا ي2 جاتنإلا ةفلكت وأ /و جتنملا كلذ رعس نم لقأ رعسب ةردص

م وأ ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ ىoع رهاظ ليلد »ةيدوعسلا تارداصلا« ىدل رفوتي نأ بجي •
ُ

 نم لقأ رعسب ةرعس

  .ةلودلا كلت ي2 جتنملا جاتنإ ةفلكت

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« حصنت •
ُ

دص
ّ
 تاموكحلل رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي„وتب نCيدوعسلا نيرِ

 .طقف ةرورضلا ھيضتقت امع الإ حاصفإلا مدع عم ،ةيبنجألا

 +*A37Ha(א @א$אYQאא .4.1.2

دصملا دلبلا ةموكح نم تاناعإ ىoع تلصح ¶•لا( تادراولا ضعب ىoع الاميتاوغ ي2 ةيضيوعتلا تاءارجإلا ضرفُت •
ّ

 )ر

ادنس
ً

 .ةيضيوعتلا تاءارجإلاو قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ماكحأل 

 ةيلح¨ا تاعانصلا ىoع ةراضلا راثآلا ي2 ةيضيوعتلا تاءارجإلاو قارغإلا ةحفاكم تاءارجإل ةيراشتسالا ةنجللا ققحت •

  .ةموعدملا تادراولل ةحونمملا ةيلاملا حنملا ءارج نم
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لطتي دق •
ّ

ارهش 12 ىPإ لصت ةدم تاناعإلا ةحفاكمب قلعتملا قيقحتلا لامكتسا ب
ً

 ،ةيلمعلا نع تامولعملا نم ديزمل .

 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s348_e.pdf 

 

 

 

 

 

 אא,*LאA37Ha*+ ST K7(א @א$אYQאא +W(א%3 .4.1.2.1

ك دويق ضرف بنجت Õöستي يك •
َ

م
ّ

 »ةيدوعسلا تارداصلا« ¶òôوت ،ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىoع ةي

ملا
ُ

دص
ّ
 جاتنإلل ةكلمملا ھمدقت يذلا معدلا نم كلذ ي2 نيديفتسم ةراض \Cعست بيلاسأ يأ عابتا مدعب نيرِ

  .ريدصتلاو

 ھمدقت يذلا معدلا نم ةدافتسالا مدع تابثإل رهاظ ليلد »ةيدوعسلا تارداصلا« ىدل رفوتي نأ بجي امك •

  .الاميتاوغ ي2 تاجتنملا راعسأ ضفخ ي2 ةكلمملا

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« حصنت •
ُ

دص
ّ
 تاموكحلل رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي„وتب نCيدوعسلا نيرِ

  .طقف ةرورضلا ھيضتقت امع الإ حاصفإلا مدع عم ،ةيبنجألا

 H+24א,-(א @א$אYQא .4.1.3

اقفو ةدروتسملا تاجتنملا ىoع ةيامحلا تاءارجإ ضرفُت •
ً

 ةيراجتلا تاسرامملا لوح ىطسولا اكيرمأ حئاول ماكحأل 

 .ةيامحلا تاءارجإو ةيضيوعتلا تاءارجإلاو ،قارغإلا ةحفاكم لوح ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ماكحأو ةلداعلا \Cغ

بطت •
ّ

 ةيئاجفلا ةدايزلا ھب ببستت يذلا ررضلا نم ةيلح¨ا تاعانصلا ةيامح فدπâ ةيامحلا تاءارجإ الاميتاوغ ق

 .ةنيعم تاجتنم تادراو ي2

دعُت •
ّ

 ةرورض ددحي نم يéو قيقحتلا نع ةلوؤسملا ةئيهلا داصتقالا ةرازول ةعباتلا ةيجراخلا ةراجتلا ةيريدم 

  .الاميتاوغ ي2 ةيامحلا تاءارجإ قيبطت

 אא,*LאH+ ST K7א,-(א @א$אYQא +W(א%3 .4.1.3.1

ملا ىoع بجي •
ُ

دص
ّ
 ضرعلا ىوتسم عقوتل لماش ي·وس ثحب ءارجإ ريدصت تايلمع يأب مايقلا لبق نCيدوعسلا نيرِ

  .الاميتاوغ ي2 ةدروتسملا تاجتنملا ىoع بلطلاو

ت ،بلطلا نم ىoعأ ضرعلا ىوتسم ناك ام اذإ •
ُ

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« ¶òôو
ُ

دص
ّ
 ضفخ ةرورضب ذئنيح نيرِ

 .ةيلح¨ا تاعانصلا ىoع رثؤت ال ةقيرطب تارداصلا ةيمك
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ملا ىدل رفوتي نأ بجي •
ُ

دص
ّ
 ي2 ررض يأ ي2 ببست نل ةدروتسملا تاجتنملا ةيمك نأ ىoع رهاظ ليلد نCيدوعسلا نيرِ

  .ةيلح¨ا تاعانصلا ةيسفانتب قلعتي ام

ملا »ةيدوعسلا تارداصلا« حصنت •
ُ

دص
ّ
 تاموكحلل رهاظلا ليلدلا نع حاصفإلا دنع رذحلا ي„وتب نCيدوعسلا نيرِ

 .طقف ةرورضلا ھيضتقت امع الإ حاصفإلا مدع عم ،ةيبنجألا

 אא,*LאQR*&*+ ST K7(א b;א7,(א .5

   25אא,*LאQR*&*+ ST K7(א +C-QH(א b;א7,(א .5.1

قبط
ً

مضت ،ةيملاعلا ئناوملا ردصمل ا
ّ

 ةلصلا تاذ تامولعملا ىPإ ةفاضإلاب ،هاندأ 3 لودجلا ي2 ةروكذم ةيسيئر ئناوم 3 الاميتاوغ 

πâت .ا
ُ

دع
ّ

 ئناوملا ةرادإ نCسحتل ةينفلا تا\zخلاو قيسنتلاو ،معدلا \Cفوت نع ةلوؤسملا ةيموكحلا ةهجلا ةينطولا ئناوملا ةئيه 

ينعم ءارزوو ،ئناوملا تاكرش نع نCبودنم نم ةئيهلا فلأتت .يملاعلا قوسلا ي2 اهرود زيزعتو ةيلاميتاوغلا
ّ

Cبودنمو نCعاطقلا نم ن 

  .ئناوملا هذهل ¶‘يرقتلا ي2ارغجلا عقوملا ىoع هاندأ 1 ةروصلا لمتشي ،كلذ ىPإ ةفاضإ .صاخلا

 الاميتاوغ gh ةيسfئرلا ةdرحبلا ئ:اوملا نع تامولعم :3 لود#"ا

  ي:وpqكلإلا عقوملا ةلوادتملا عkاضبلا ءانيملا

 لا≠ãيوك ءانيم

 ،حمقو ،ةدمسأو ،ةرذو ،تايواحلا ي2 عئاضب

 ،قا\ãحالل ةلباق داومو ،محفلا ماخو

 لو\ãب زاغو ،دوقو نزاخمو ،ركنلكو ،ديدحو

  ىرخأ عئاضبو ةيئاذغ داومو ،لاسم

quetzal.com/-http://www.puerto 

 وتناس ءانيم

 يد ساموت

  ايتساك

 زاغ ،ةبلص بص عئاضب ،ةلئاس بص عئاضب

 تاذ تاجتنملاو زاغلاو طفنلا نيزخت ،لو\ãب

  ةلصلا

http://www.santotomasport.com.gt/ 

 

  اتيكيش ةكرش تاجتنمل صصخم ءانيم  سويراب ءانيم
http://www.puertobarriosonline.com/ 
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 الاميتاوغ gh ةيسfئرلا ةdرحبلا ئ:اوملا :1 ةروصلا

 

 26אא,*LאQR*&*+ ST K7(א @א9א=,(א .5.2

مضت
ّ

  .يندملا نا\Cطلل ةماعلا ةيريدملا ةرادإل ناعضخي يPودلا ايام ودنوم راطمو يPودلا اروروأ ال راطم امه نCيلود نيراطم الاميتاوغ 

 

 الاميتاوغ gh ةيسfئرلا نtuلا تاراطم :2 ةروصلا

  אא,*LאQR*&*+ ST K7(א +*B"אI(א `א57א( ?7c7(א .5.3

 +*B"אI(א ReאCa(א @א=-% .5.3.1

ةرشابم طئاسولا ةددعتم ةيلخادلا عئاضبلا تاطحم طبترت 
ً

 تيزنا\ãلل زكرمك لمعتو يرحب ءانيمب ةيديدحلا ككسلاب وأ \zلا قيرط نع 

مضت ال .ةيلخاد تاهجو ىPإ يرحبلا نحشلل
ّ

 .ةيفارغجلا اهقطانم لخاد ةفاج ئناوم / ةيلخاد عئاضب تاطحم يأ الاميتاوغ 
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5.4. "=7f א /->(א),\&AgI%+ ST K7אL*,אא 

5.4.1. "=7f א /->(א)QR*&*+ ((Nh אא;Aiא /% 9א)&37GH+ א)J K7אL*,27אא 

اقفو
ً

ملا ةديحولا ئناوملا يé هللا دبع كلملا ءانيمو يمالسإلا ةدج ءانيمو مامدلا ءانيمو ليبجلا ءانيم نإف ،بيكسا نيالل 
ُ

 ي2 ةمدختس

ملا تايواحلا نفس لبق نم ةيدوعسلا
ُ

 .الاميتاوغ ىPإ ةهجت

 

 

 

 الاميتاوغ NOإ ةيدوعسلا نم راظتنالا تقو :4 لود#"ا 

 28אא,*LאJ K7(א +37GH&(א /% +*5א5אא `Q=(א 9א53א .5.4.2

 .لودجلاب ةدراو ةنيعم تايضرف ىoع ةمئاق تاريدقتلا نأ ةظحالم ى¡رُي .الاميتاوغ ي2 ئناوم ىPإ ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت ريدقت مت

ا
ُ

  http://worldfreightrates.com/en/freight  مادختساب نحشلا فيلاكت تاريدقت تدع

 الاميتاوغ NOإ ةيدوعسلا ةي{رعلا ةكلمملا نم نtuلا ةفل|ت تاريدقت :5 لود#"ا
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  بيكسا نيال 
  سوتيارف ةكرش 28

 مامدلا ءانيم ليب#"ا ءانيم هللا دبع كلملا ءانيم يمالسإلا ةدج ءانيم  ةيدوعسلا gh ئ:اوملا

 )مايألا gh( ةدملا الاميتاوغ gh ئ:اوملا

  54 – 44  55 – 51 53 - 37 55 – 32 لاdpÖوك ءانيم

  قبطني ال قبطني ال 45 قبطني ال ايâساà يد ساموت وتناس ءانيم

  53 – 50  50  46 – 37 قبطني ال سوdراب ءانيم

 gh ئ:اوملا

 ةيدوعسلا
 ليب#"ا ءانيم هللا دبع كلملا ءانيم   مامدلا ءانيم يمالسإلا ةدج ءانيم

 ليب#"ا ةنيدم

  ةيعانصلا

 نازاج

 gh ئ:اوملا

 الاميتاوغ
àر( لقنلا ةفلdيدوعس لا(* 

 لاdpÖوك ءانيم
7901 – 17231  7901 – 17231 7901 – 17231 7901 – 17231 7901 – 17231 

9817 – 

20272 

 ساموت وتناس ءانيم

 ايâساà يد
7901 – 17231 7901 – 17231 7901 – 17231 7901 – 17231 7901 – 17231 

9817 – 

20272 



 

  29אא,*LאK7 /% אS*6 9אAi;אא W7j ((Nh(א QR*&*+ )BFU4(א @א9א&,(א 9א53א .5.4.3

اوج عئاضبلا ريدصت نكمي
ً

ي نيذللا ،يPودلا ايام ودنوم راطمو يPودلا اروروأ ال راطم ىPإ ضايرلاو مامدلاو ةدج راطم نم 
ُ

دع
ّ

 نيراطم نا

اوج عئاضبلا لقنل راظتنالا تقو هاندأ 6 لودجلا ضرعتسي .الاميتاوغ ي2 نzيسيئر
ً

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي2 ةيسيئرلا تاراطملا نم 

نأ ةظحالم ى¡ري .الاميتاوغ ي2 ةيسيئرلا تاراطملا ىPإ
ّ

مت ھ
ّ

  .رشابملا نحشلا تالحرل راظتنالا تقو ميدقت 

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةثدحتسملاو ةقيقدلا تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

https://www.searates.com/  
 الاميتاوغ NOإ ةيدوعسلا نم راظتنالا تاقوأ :6 لود#"ا

  ةدج  ضاdرلا مامدلا ةيدوعسلا gh تاراطملا

 )تاعاسلا gh( ةدملا الاميتاوغ gh تاراطملا

  30 – 25  27 – 23 27 – 23   اروروأ ال

 30 - 25  27 – 23 30 – 23  ايام ودنوم

 

 ىoع ةمئاق تاريدقتلا نأ ةظحالم ى¡رُي .الاميتاوغ تاراطم ىPإ ةكلمملا تاراطم نم يوجلا لقنلا فيلاكت تاريدقت هاندأ 7 لودجلا حضوي

ا .لودجلاب ةدراو ةنيعم تايضرف
ُ

 eightrates.com/en/freighthttp://www.worldfr مادختساب نحشلا فيلاكت تاريدقت تدع

 الاميتاوغ NOإ ةيدوعسلا نم لقنلا فيلا|ت :7 لود#"ا

     ايام ودنوم ،اروروأ ال   )يدوعسلا لاdرلاب( لقنلا فيلا|ت

ملا جتنملا عون
ُ

 ةدمجم موحل ةدمجم ةيئاذغ داوم ردص

 11269 – 10196 11216 – 10151  مامدلا /ضاdرلا /ةدج

 :ةفل|تلا تاضاpqفا*

óòا نtuلا ةقdرط
ُ

 .يو#"ا لقنلا ôh ةرات

ادانâسا فيلا|تلا ريدقت ىرج
ً

 يملاعلا نtuلا راعسأ ساسأ úOع ةحاتملا تاعاطقلا NOإ 

 ي|dرمأ رالود 100000 دنع ة{وسóuا تاجتنملا عيمج ةميق Kqعسù ىرج

 90 × 100 × 140 داع°أو مس /مجك 210 نزوب ةلومu"ا ديدحت مت

 )نKمأتلا وأ رطاóòا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا رجي مل

 ¶•dرقت ريدقت ôh لقنلا ةفل|ت

 
  يرحبلا لقنلا راعسأ 29

 سوdراب ءانيم
7901 – 17231 7901 – 17231 7901 – 17231 7901 – 17231 7901 – 17231 

9817 – 

20272 

 :ةفل|تلا تاضاpqفا*

óòا نtuلا ةقdرط
ُ

 .يرحبلا لقنلا ôh ةرات

ادانâسا فيلا|تلا ريدقت ىرج
ً

 سوتيارف ةكرش gh ةحاتملا تاعاطقلا NOإ 

 .¶•dرقت ريدقت ôh لقنلا ةفل|ت .)نKمأتلا وأ رطاóòا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ ديدحت متي ملو مدق 40 تاdواحو ةلماà ةdواح ةلومح ديدحت مت



 

 

 B7Y&A*+30(א @א%QR*&*+ )BgI(א @א*A&6(א .6

 31אא,*LאQl ST K7-(א EkאF,(א .6.1

 برقلاب ةراجتلاو ةعانصلل الاميتاوغ ي2 ةرحلا ةيراجتلا كيلوز ةقطنم عقت .ةدحاو ةرح ةراجت ةقطنم ايلاح الاميتاوغ ي2 دجوت

 نم عبرم \ãم 53000و عبرم \ãم 22000 ةحاسمب 1981 ماع ي2 كيلوز تئشنأ .يرحبلا ايتساك يد ساموت وتناس ءانيم نم

ت امك ،ةحوتفملا تاحاسملا
ُ

دع
ّ

تو اذه .الاميتاوغ ةيروهمج ةموكحل ةلقتسم ةمظنم 
ُ

ايميلقإ ةيمنت دروم \zتع
ً

امهم 
ً

 ةرادإ ي2 عقت 

  .ءانيملا لخاد لابازيإ

  .ةيتامدخلاو ةيراجتلا ةطشنألاو لوادتلل ةحاتم ةفوقسم قفارم نم كيلوز فلأتت ،كلذ ىPإ ةفاضإلاب •

اضيأ كيلوز يوتحت •
ً

 ةد\zملا تاجتنملل نيزخت قطانمك قفارم ءانبل ةبسانم ةيلاثم فورظ ي2 ةحوتفم قطانم ىoع 

  .ةعانصلا هذه اهمدختست ىرخأ تاجتنم يأو لئاوسلاو

 نمو )تاونس رشع ةدمل( لخدلا بئارض نم ءافعإلا ،ىرخألا ايازملا نCب نم ،نCمدختسملل كيلوز ماظن حنميو •

 داومك ةرحلا ةقطنملا لخدت ¶•لا عئاضبلا نم تادراولا ىoع ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو تادراولا ىoع ةيكرمجلا موسرلا

 تاراوسسكأ وأ ،رايغ عطق وأ ،تالآ وأ ،تادعم وأ ،تايواح وأ ،ةئبعت وأ ،ةطيسو عئاضب وأ ،تالخدم وأ ،ماخ

 .32كيلوز ي2 ذفنت ¶•لا جاتنإلا ةطشنأل

 

6.2. %QאSk א)AgmH// א)gI%א @א),UI%+ ST א7,(א;b 0n7אL*,33 אא  

  @א%gI(א / /AgmH(א Skאo %Qא7;א .6.2.1

مضي •
ّ

ا\ãم 298256 نم نيزخت ةحاسم ايتساك يد ساموت وتناس ءانيم 
ً

اعبرم 
ً

 ةينفأو ،حطسلا ىoع نزخم نم فلأتت 

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

 ىoع 

  .ةيعانص ةقيدحو ةلئاس بص عئاضب ةطحمو تايواح تاطحم نم ءانيملا فلأتي ،كلذ

 ةعضاخلا علسلا نيزخت اàâف نكمي ىرخأ ةنمآ ةقطنم وأ Õöبم وه كولمملا عدوتسملا :ةماعلا ةيكرمجلا تاعدوتسملا •

 نم وأ ةلودلا لبق نم رادت نأ نكمي .موسرلا عفد نود نم عينصتلا تايلمع ءارجإ وأ اâ∆جلاعم وأ ةيكرمجلا موسرلل

 
 ةيدنلوهلا ةيجراخلا ةرازو 30
  كيلوز 31
  ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةيراجتلا ةسايسلا ةعجارم 32
  ايتساك يد ساموت وتناس ءانيم 33



 

يعت لثمم ةرادإل ،يكرمجلا عدوتسملا لمشي يذلا ،ھلمكأب ءانيملا عضخيو .ةصاخلا تاكرشلا لبق
ّ

 ةموكحلا ھن

   .34ءانيملا لخاد تايلمعلا عيمج ىoع فارشإلل

 .35ةماعلا عئاضبلاو ةد\zملا عئاضبلاو ،ةأبعملا عئاضبلل نيزخت قفارم ىoع سويراب ءانيم يوتحي •

مضي •
ّ

ا\ãم 437623 غلبت ةيلامجإ نيزخت ةحاسم لا≠ãيوك ءانيم 
ً

اعبرم 
ً

 عئاضب عدوتسمو ،جمدم عدوتسم نم فلأتتو ،

  .36د\zم نحش عدوتسمو بوبح تانازخو ،نيزخت عدوتسمو ،ركسلا نيزختل عدوتسمو ،ةماع

6.2.2. Lאכ)*p א)AgmH/  

 تامولعملا نم ديزمل .نيزختلا ناكمو اàâف عئاضبلا نيزخت متي ¶•لا مايألا ددعو ةيواحلا عون ىoع الاميتاوغ ي2 نيزختلا فيلاكت دمتعت

  :هاندأ طباورلا ةرايز ى¡ري ،ةفلتخم ئناوم ي2 نيزختلا فيلاكت لوح

quetzal.com/tarifarios/-puertohttp://www. 

portuaria/-https://santotomasport.com.gt/tarifas 

7. .,B*+ 5אאA*QאG א>(א%B+: K7אL*,אא  

7.1. .,B*+ 5אאA*QאG א>(א%B+37 

 صيلختلا تاءارجإب نيزختلا وأ يƒ≠Pملا كالâ∆سالل تناك ءاوس يكرمجلا صيلختلل ةعضاخلا ةدروتسملا تاجتنملا عيمج لثتمت

 تاجتنم كانه تناك نإ ةلاح ي2 لاثملا ليبس ىoعف بابسأ ةدعل فلتخت دا\Cتسالا تايلمع نأ الإ .اàâلع صوصنملا يكرمجلا

ت اÃâإف نيزختلا وأ يƒ≠Pملا كالâ∆سالل
ُ

ي وأ ىرخأ ةلود ىPإ لقن
ُ

 دا\Cتسالا ةيلمع حيضوت متي  .ىرخأ كرامج ةصنم ىPإ اâ¥حش داع

 :هاندأ 3 ةروصلا ي2 الاميتاوغل ةلماشلا

 داKqتسالا لبق ام تاءارجإ :1 ةلحرم

  .عئاضبلا لوصو لبق اهذاختا نCعتي ¶•لاو دا\Cتسالا لبق ام تاءارجإ دجوت

 .دا\Cتسا صيخرت ىoع دروتسملا لصحي نأ بجي ذإ .1

 دا\Cتسا حيرصت ىoع لوصحلل مدقتيو أشنملا ةداهش كلذ ي2 امب ةيرورضلا تادنتسملا دادعإ دروتسملا ىoع نCعتي امك .2

 .نكمأ نإ حيراصتلا رادصإب ةينعملا ةهجلا نم يطخ

ي نأ نحشلا ليكو ىoع نCعتي امك .3
ُ

م ىPإ جارفإ ةمئاق مدق
ُ

  .ةنيفسلا لوصو لبق ءانيملا لغش

 ةنtuلا لوصو .2 ةلحرم

  .يكرمجلا صالختسالا / دروتسملا راطخإب نحشلا ليكو موقي ،ةعاضبلا غيرفت أدبي امدنع

 
  ايتساك يد ساموت وتناس ءانيم 34
 سويراب ءانيم 35
  لا≠ãيوك ءانيم 36
  بئارضلا ةرادإ ةراظن 37



 

  ةينوpqكلإلا تانايبلا ة2جاو لالخ نم لوخدلا ةصيلوب :3 ةلحرم

اينو\ãكلإ ةمعادلا تادنتسملاو يكرمجلا نالعإلا جذومن يكرمجلا صالختسالا / دروتسملا ليكو مدقُي .1
ً

 كلذب مايقلا نكميو .

  :هاندأ دراولا طبارلا عابتا ى¡ري .الاميتاوغ ىPإ تادراولل بئارضلا ةرادإ ةراظن ةصنم لالخ نم

https://portal.sat.gob.gt/portal/ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةلماشلا داKqتسالا ةيلمع :3 ةروصلا

 ةيكرم#"ا موسرلا دادسو ءانيملاب يàرم#"ا صيلختلا :4 ةلحرم

 ةعجارم نم ءاâ∆نالا دعبو .جذومنلا ةحصو لامتكا ىدم مييقت متي ،بئارضلا ةرادإ ةراظن ي2 يكرمجلا نايبلا جذومن ءلم دعب .1

انوناق ھيلع صوصنملا اÈâافيتسا نم دكأتلاو تادنتسملا
ً

ايرورض ناك نإ يداملا صحفلا ءارجإ متي ،
ً

.  

ت امك .2
ُ

 .اهدادس نCعتي ¶•لا بئارضلاو موسرلا بسح

 .بئارضلاو موسرلا عيمج يكرمجلا صالختسالا/دروتسملا عفدي ،يداملا صحفلا/و تادنتسملا ةحص نم ققحتلا نم ءاâ∆نالا دنع .3

 لقنلاو تايâسجوللا .5 ةلحرم

 ىPإ كرامجلا ةقطنم نم عئاضبلاب قلعتي ام ي2 لقنلاو تايتسجوللاب ةصاخلا تاءارجإلا يكرمجلا صيلختلا ليكو / دروتسملا ذختي

  .عدوتسملا

  ليمعلا / دروتسملا .5 ةلحرم

ت
ُ

 .ليمعلا / دروتسملا لبق نم ةدروتسملا عئاضبلا ملتس

 يرحبلا ءانیملا قیرط نع ةیحیضوتلا داریتسالا ةیلمع

1 

 تاءارجإ

 داKqتسالا لبق ام

  ةنtuلا لوصو

2 3 

 ةراظن لالخ نم لوخدلا ةصيلوب

   بئارضلا ةرادإ

 لوز
 ناود

 دادسو ءانيملاب يàرم#"ا صيلختلا

  ةيكرم#"ا موسرلا

4 

 تايâسجوللا

 لقنلاو

5 6 

  دروتسملا /ليمعلا

 ةيلمعلا ةلحرم = 



 

7.2. .,B*+ א)AgB*q א)W,QכT 38 

  :الاميتاوغ ىPإ ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع هاندأ 4 ةروصلا حضوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   تادنâسملا ميدقت لبق ام :1 ةلحرم

  .كرامجلا لالخ نم عئاضبلا صيلختل ةمزاللا تادنتسملا عيمج ىoع لوصحلا دروتسملا ىoع بجي .1

م عئاضب بلطتتو .2
ُ

 حيرصتلا اذه نوكيسو حيراصتلا رادصإب ةصتخ¨ا ةهجلا نم دا\Cتسالا لبق ام صيلخت ىoع لوصحلا ةنيعم ةديق

 تائيهلا نع تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي .عئاضبلا كلتب صاخلا دروتسملا حيرصت ةباثم

 :عوضوملاب ةينعملا ةيموكحلا

 
 بئارضلا ةرادإ ةراظن 38

 ةيلمع( ةدروتسملا عkاضبلا صحف

 بئارضلاو موسرلا عفدو )ةيئاقتنا

  ةيكرم#"ا

1 2 

 نالعإلا جذومن لي#¨ù  تادنâسملا ميدقت لبق ام

 يàرم#"ا

3 

   تادنâسملا úOع عالطالا

4 

  يكرمجلا صیلختلا ةیلمعل يحیضوت مسر

$ 

  عkاضبلا نع جارفإلا

5 

 ةلماشلا يàرم#"ا صيلختلا ةيلمع :4 ةروصلا ةيلمعلا ةلحرم = 



 

aduanas/-https://portal.sat.gob.gt/portal/procedimientos 

 يàرم#"ا نالعإلا جذومن لي#¨ù :2 ةلحرم

صفملا يكرمجلا نالعإلا جذومن ليكو / دروتسملا لجسُي .1
ّ

يو ل
ُ

  ةمعادلا تادنتسملا قفر

 تادنâسملا úOع عالطالا .3 ةلحرم

ت ،تادنتسملا ميدقت نم ءاâ∆نالا دعب .1
ُ

 نم ققحتتو يكرمجلا نالعإلا جذومن ي2 ةدراولا تامولعملا ىoع بئارضلا ةرادإ ةراظن قداص

ي نأ يكرمجلا صالختسالا ليكو / دروتسملا ىoع ي§بنيو .اâ∆حص
ُ

دق
ّ

ايطخ تاليدعتلا ام
ً

 .ءاطخأ يأ دوجو ةلاح ي2 

ءانبو .2
ً

 ةمالسو ةحص ىoع ةدروتسملا علسلا راثآب ةقلعتملا تاراسفتسالا حرط متي دق ،يكرمجلا نالعإلا جذومن ي2 ةدراولا تامولعملا ىoع 

ايطخ تالؤاستلا هذه نع ةباجإلا ىPإ جاتحيس يذلا يكرمجلا صالختسالا ليكو / دروتسملا ىoع نمألاو عمتج¨ا
ً

.  

لعتي ام ي2  .3
ّ

 عضخت .ءارمحلاو ءارضخلا نCتقطنملا ي2 عئاضبلا عيزوت ىoع موقي يئاقتنا بولسأ مادختسا متي ،ةماعلا عئاضبلا مظعمب ق

 عفدلا دنع ءارضخلا ةقطنملا ىPإ اهàâجوت متي ¶•لا عئاضبلا نع جارفإلا متيو ،ةقيقد ةعجارمل ءارمحلا ةقطنملا ىPإ ةلسرملا عئاضبلا

 .تاصوحفلا نم ديزم ءارجإ نود نم

   موسرلا دادسو ةدروتسملا عkاضبلا صحف :4 ةلحرم

 )ةيئاملا دراوملاو ةعارزلا ةرازو نم نCلثمم ،لاثملا ليبس ىoع( نCينعملا نCيموكحلا نCلوؤسملا عم كا\ãشالاب ،كرامجلا وفظوم موقي .1

 )ءارمحلا ةقطنملا ىPإ ةهجوملا عئاضبلا( .رابتخالاو صحفلا نم ديزمل اهمسو مت ¶•لا عئاضبلا صحفب

 .ةقفارملا قئاثولا صوحفو يداملا صحفلا زايتجا ي2 حجنت مل عئاضب ىoع ةي\zتخم صوحف ءارجإ متي دق .2

 عkاضبلا نع جارفإلا .5 ةلحرم

  .عئاضبلا اهدعب ملتسيل بئارضلاو موسرلا عيمج دروتسملا عفدي ،يداملا صحفلاو تادنتسملا ةحص نم ققحتلا نم ءاâ∆نالا دنع

7.3. (Nh אא;Ai9א (Lאכ)*p .,B*+ 5אאA*QאG א)<א%B+39 

اقفو
ً

نإف ،يPودلا كنبلل 
ّ

 :هاندأ 8 لودجلا ي2 ةحضوم ةيرايعملا عئاضبلا نحش نأشب دروتسملا اهلمحتي ¶•لا فيلاكتلاو تقولا 

 ةلماشلا داKqتسالا ةيلمع فيلا|تو راظتنالا تقو :8 لود#"ا

 داKqتسالا ءارجإ مقرلا

 تقو

 راظتنالا

 )تاعاسلاب(

 ةفل|تلا

 )يدوعسلا لاdرلاب(

 139 32  تادنتسملا دادعإ 1

 1519 72 يكرمجلا شيتفتلاو صيلختلا 2

 1658 104 يPامجإلا
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  +*&*QR(א Gא5A*Qאא Rkא])  .8

8.1. YI(? %7Ym )7[אRk 5אאA*QאG א)QR*&*+ 

 40+*%אm(א Rkא]) .8.1.1

  .الاميتاوغ ىPإ عئاضبلا دا\Cتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو سمخ ةمث 

 الاميتاوغ - داKqتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :9 لودج

 دنâسملا مقرلا

 لوصu"ا متي

 نم ھيلع

 لوصu"ا متي

 لجأ نم ھيلع

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 
 دا\Cتسالا نالعإ

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

6 
 ي2 ةجلاعملا تالاصيإ

 ةطح¨ا
ملا

ُ
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردص

 :ةظحالم

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

 ةليقثلا تادعملا - 6 ،ةرمع

  تارهوج¨او ةسيفنلا نداعملا - 7 ،تاينو\ãكلإلاو

 تاجوسنملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8

  +*Sאrאא Rkא]7(א .8.1.2

ت ةيفاضإلا قئاثولا نم ددع ةمث
ُ

  :اهليصافت يoي ام ي2و .يكرمجلا صيلختلا ضارغأل ماع لكشب بلط

 الاميتاوغ - داKqتسالل ةيفاضإلا قئاثولا :10 لودج

 نم ھيلع لوصu"ا متي دنâسملا مقرلا
 لوصu"ا متي

 لجأ نم ھيلع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 

 /دا\Cتسالا صيخرت

 لبق ام حيراصت

  دا\Cتسالا

 ةلصلا تاذ تارازولا

 الاميتاوغ ي2 ةفلتخ¨ا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 ةيتابنلا ةحصلا ةداهش 2

 ةينعملا ةهجلا

 ةلود ي2 ةقفاوملاب

 أشنملا

       ü   كرامجلا

 ةيحصلا ةداهشلا 3

 ةينعملا ةهجلا

 ةلود ي2 ةقفاوملاب

 أشنملا

  ü ü     ü  كرامجلا

  ةقباطم ةداهش 4

 ةينعملا ةهجلا

 ةلود ي2 ةقفاوملاب

 أشنملا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  كرامجلا

 :ةظحالم

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

 ةليقثلا تادعملا - 6 ،ةرمع

 تاجوسنملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8 ،تارهوج¨او ةسيفنلا نداعملا - 7 ،تاينو\ãكلإلاو

8.2 ;iQl .א%+ .BJ א]7(אRk  

8.2.1. 07)*P+ s-/ 41 

 :ةباثمب ةيلودلا ةراجتلا زكرم فيرعت قفو نحشلا ةصيلوب نوكت

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

 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 ةروصب"

      

 يرحبلا نtuلا ةصيلوب ةنيع :5 ةروصلا

 
  ةيلودلا ةراجتلا زكرم 41



 

8.2.2. SאL79l LW9אH+42 

ت
ُ

ت ¶•لاو ةا\ãشملا عئاضبلا ةصيلوب ةباثمب ةيراجتلا ةروتافلا \zتع
ُ

ت  .عئابلا لبق نم ي\ãشملا ىPإ مدق
ُ

ابلاغ \Cتاوفلا كلت مدختس
ً

 ةراجتلا ي2 

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

 

 ةdراجتلا ةروتافلا ةنيع :6 ةروصلا

  

8.2.3. NאR,+ א)A3C1+43 

دقي
ّ

ملا م
ُ

 يPامجإلا نزولاو مزحلا تايمك نع ليصافت ةيلودلا ةئبعتلا ةمئاق لمشتو .نحشلا لوح ةلصفم تامولعم ةئبعت ةمئاق ردص

 ةيكرمجلا تابلطتملا بسح ةئبعتلا ةمئاق تايوتحم فلتخت .ةيراجتلا ةروتافلا عم ةئبعتلا ةمئاق قفاوتت نأ بجي .ىوتح¨ا فاصوأو داعبألاو

 .ةينعملا ةنحشلل ةقيقدلا

 ةئبعتلا ةمئاق جذومن :7 ةروصلا

 
   نيدنيل 42
   تيارف ھيك ھيك 43



 

8.2.4. s6אGl א),F<44א  

اقفو
ً

ت ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 
ُ

ت ةقيثو أشنملا ةداهش \zتع
ُ

 وأ اهعينصت وأ اهجاتنا وأ لماكلاب اàâلع لصحتلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ تبث

 :هاندأ 8 ةروصلا ي2 نCبم وه امك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نع ةرداصلا أشنملا ةداهش جذومن .ام ةلود ي2 اâ∆جلاعم

 

 أش,ملا ةدا2ش ةنيع :8 ةروصلا

 Gא5A*Qאאu 0אg(א TכW,Q(א tא.אא .8.2.5

ةباين لمعي يكرمج صالختسا ليكو / دروتسملا لبق نم هدادعإ متي .دالبلا ىPإ تادراولا لوخدب بئارضلا ةرادإ ةراظن راطخإ متي نأ بجي
ً

 

ملا مسا :لثم ليصافت لمشيو .دروتسملا نع
ُ

ملا مسا ؛ھتلاحو ھناونعو دروتسملا مسا ؛ھناونعو ردص
ُ

 فصو ؛ةنيفسلا مسا ؛ھناونعو نلع

 .اâ∆ميقو عئاضبلا

8.2.6. LQ"*q 5אאA*QאG/ LP9אHv %א NC4 5אאA*QאG 

 ةمزال حيراصتلا هذهو .دويق اàâلع ¶•لا رصانعلا دا\Cتساب ةصتخ¨ا تاهجلا نم ةنيعم تاجتنم نأشب دا\Cتسا حيرصت ىoع لوصحلا نCعتي

 .يكرمجلا صيلختلا ضارغأل

8.2.7. s6אGl א)P-+ א)FCאL*+  

ملا ةلودلا ىدل تاتابنلا ةيامح ةمظنم نم ردصت ةيمسر ةقيثو يé ةيتابنلا ةحصلا ةداهش
ُ

 ةلودلا ىدل تاتابنلا ةيامح ةمظنم حلاصل ةردص

تو  .ةدروتسملا
ُ

اقفو اهصحف مت دق ةداهشلاب روكذملا تابنلا وأ تاتابنلا نأب ةداهشلا هذه ديف
ً

تو ةمئالملا تاءارجإلل 
ُ

 تافآ نم ةيلاخ \zتع

اديدحتو يÓارزلا رجحلا
ً

 .ةدروتسملا ةلودلا ىدل ةيتابنلا ةحصلا نأشب ةيلاحلا حئاولل ةقباطم تاتابنلا كلت نأبو ىرخألا ةراضلا تافآلا 

 :ةيتابنلا ةحصلا ةداهش نم ةنيع هاندأ 9 ةروصلا حضوت
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 ةيتابنلا ةu¥لا ةدا2ش جذومن :9 ةروصلا

 P-*+45(א Glא6>(א .8.2.8

Ôâع ءاقبإلاو ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامحل ةيحصلا ةداهشلا فدoملا لصحيو  .ةرطيسلا تحت ةيلودلا ةراجتلا تالماعم ى
ُ

 هذه ىoع ردص

 .خلإ ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملاو ةيذغألا لثم تاجتنملا نأشب ةجتنملا ةلودلا ي2 ةصتخ¨ا تاطلسلا نم ةداهشلا

   

 ةيu¥لا ةدا2شلا جذومن :10 ةروصلا

8.2.9. s6אGl %=0אU+46  

نأ ةقباطملا ةداهش نCبت
ّ

 دلبل ةيلودلا وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا \Cياعملاو ةلصلا تاذ ةينفلا حئاوللا عم قفاوتت اهريدصت متي ¶•لا عئاضبلا 

  .دا\Cتسالا

 :ةقباطملا ةداهش نم ةنيع هاندأ 11 ةروصلا حضوت

 
  يPودلا ضوافملا 45
46
   كت\ãنا 



 

 

 ةقباطملا ةدا2ش نم ةنيع :11 ةروصلا

 

 Gא5A*Qאא ST +כ9א>,(א +*7%כ-(א @אW6(א wxא  .9

  @אFAW,(א oא7;א G Y,*eא5A*Qא +*ST .,B +כ9א>,(א +*7%כ-(א @אW6(א wxא 9.1
 هذهل صخلم ةمثو .تاجتنملا عاونأ نع رظنلا ضغب كلذو الاميتاوغ ي2 دا\Cتسالا ةيلمع ي2 ةكراشملا ةيموكحلا تاهجلا نم ددع كانه

 .11 لودجلا ي2 ةينو\ãكلإلا اهعقاومو دا\Cتسالا ةيلمع ي2 اهراودأ بناج ىPإ تالاكولا وأ تانايكلا

 داKqتسالا gh ةكراشملا ةيموكu"ا تا2#"ا مµأ :11 لود#"ا 

 ي:وpqكلإلا عقوملا  رودلا ةيموكu"ا تا2#"ا مµأ

  داصتقالا ةرازو

 تاسايس لاجم ي2 ةروشملا ميدقت نع ةلوؤسم •

 الاميتاوغ ةيروهمجل ةيمنتلاو ةيلودلا ةراجتلا

 ىoع الاميتاوغل ةيراجتلا حلاصملا زيزعت نع ةلوؤسم •

  يملاعلا ديعصلا

https://www.mineco.gob.gt/ 

  بئارضلا ةرادإ ةراظن

 ¶ôارألا \zع عئاضبلا ةكرح ةبقارم نع ةلوؤسم •

 اهصحفو اهميظنتو الاميتاوغل ةيكرمجلا

 ةيراجتلا حلاصملاو نمألاو ةمالسلا ةيامح نع ةلوؤسم •

 دالبلل

https://portal.sat.gob.gt/porta

l/ 

  ةيلاملا ةرازو

ت ¶•لا ةيموكحلا ةهجلا •
ُ

 عمجل ةيسيئرلا ةئيهلا \zتع

 حئاول ليصفتلاب ددحت .الاميتاوغ ي2 تاداريإلا

 الاميتاوغ ةيروهمج ي2 تافيرعتلاو بئارضلا

http://www.minfin.gob.gt/ 



 

 

 47@אFAW,(א /% +o %3*Fא7;א Gא5A*Qא +*ST .,B +כ9א>,(א +*7%כ-(א @אW6(א 9.2

 ةمئاق ضرع متي .تاعانصلا وأ تاجتنملا عاونأ بسحب كلذو الاميتاوغ ي2 دا\Cتسالا ةيلمع ي2 ةكراشملا ةيموكحلا تاهجلا نم ددع كانه

 اهعقاومو دا\Cتسالا ةيلمع ي2 اهرودو اهعم لماعتت ¶•لا تاجتنملا / ةعانصلا عاونأ لثم تامولعملا بناج ىPإ ةيسيئرلا تاهجلا وأ تائيهلاب

 .12 لودجلا ي2 ةينو\ãكلإلا

 

 

 ةددóuا تاعانصلل داKqتسالا gh ةكراشملا ةيموكu"ا تا2#"ا :12 لود#"ا

 ي:وpqكلإلا عقوملا  رودلا/ةفيظولا ةعانصلا/جتنملا ةيموكu"ا ة2#"ا

 ةبعش - ةعارزلا ةرازو

 ةمظنألاو دعاوقلا

 ةيناويح تاجتنم

 ةيوارضخو

 نع ةلوؤسملا ةينوناقلا ةطلسلا •

 ريدصتلا تاداهش عيمج ةعجارم

 ةقلعتملا دا\Cتسالا صيخارت رادصإو

 ي2 ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلاب

ةوالع .الاميتاوغ
ً

 ¶øف ،كلذ ىoع 

 رطاخ¨ا مييقت ءارجإ نع ةلوؤسم

  .ةدروتسملا نادلبلل

https://www.moag.gov.il/en/P

ages/default.aspx 

   ةيئاذغ تاجتنم ءاذغلا ةبقارم

 \Cياعم نوناق قيبطت نع ةلوؤسم •

 رطاخ¨ا مييقت ذيفنتو ةيذغألا

 عيمج ىoع قيدصتلاو صحفلاو

  ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا

https://www.mspas.gob.gt/ind

-de-ex.php/servicios/control

ormularioslimentos/fa 

 ةيميلقإلا ةمظنملا

 تابنلا ةيامحل ةيلودلا

  ناويحلا ةحصو

 ةيئاذغ تاجتنم

 اكيرمأ ي2 ةيميلقإلا شيتفتلا ةطلس •

  ىطسولا

 قئاثولا عيمج ةعجارم نع ةلوؤسم •

 تاجتنملل يرصبلا صحفلاو

  .ةدروتسملا

https://www.oirsa.org/ 

 

 - ةماعلا ةحصلا ةرازو

 ةباقرلاو ميظنتلا ةبعش

 تاجتنملا ىoع

 تاجتنملاو ةينالديصلا

  ةلصلا تاذ

 ةينالديصلا تاجتنملا

  ليمجتلا تارضحتسمو

 صيلخت رادصإ نع ةلوؤسم •

 لوخدل ةينالديصلا تاجتنملا

 الاميتاوغ ةيروهمج

 ةيحصلا تاليجستلا صيخرت •

 ةينالديصلا تاجتنملا ليجستو

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو

https://medicamentos.mspas.g

ob.gt/ 

 
47
 ةيعارزلاو ةيئاذغلا \Cياعملاو حئاوللا - ةدحتملا تايالولا ي2 ةعارزلا ةرازو 



 

 تاجتنملا ريدصتو دا\Cتسا صيخرت •

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا

 

 AT(א Gא,A.אא @א$אYQא) H*Qא3,(א3F*+ 0,(א +*&*QR(א @אאכ7(א .10

L=CU648א  

א3F*+ (SU,(א +*&*QR(א @אאכ7(א 10.1
y

 )BPFא.+ 
ملا عئاضبلا دامتعا متي

ُ
ملا لبق نم ةردص

ُ
م ةيسيئر تاعانص عست نمض ةفنصملاو نCيدوعسلا نيردص

ُ
 »ةيدوعسلا تارداصلا« لبق نم ةددح

  :يoي امم \¬كأ وأ ةدحاو ةئيه لبق نم

 ءاذغلا ةبقارم .1

 ةمظنألاو دعاوقلا ةدحو - ةعارزلا ةرازو .2

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا تاجتنملا ىoع ةباقرلاو ميظنتلا ةبعش - ةحصلا ةرازو .3

 .تادامتعالا ىoع لوصحلل اàâلإ ھجوتلا متي ¶•لا \Cياعملا تائيهو تاعانصلا 13 لودجلا ي2 ةفوفصملا حضوت

 

 

 ةفلتóòا تاعانصلل Kqياعملاب ةينعملا تا2#"ا :13 لود#"ا

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةئي2لا مقرلا
 ي:وpqكلإلا عقوملا طبار

       ü    ءاذغلا ةبقارم 1

https://www.mspas.gob.gt/ind

-de-ex.php/servicios/control

limentos/formulariosa 

     ü  ü    ةعارزلا ةرازو 2
https://www.moag.gov.il/en/P

ages/default.aspx 

  ü         ةحصلا ةرازو 3
https://medicamentos.mspas.g

ob.gt/ 

4 
 ي2 ةينطولا \Cياعملا ةنجل

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü الاميتاوغ
http://www.coguanor.gob.gt/ 
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 :ةظحالم

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

ملا علسلا - 5
ُ

   ،تارµو#óاو ةسfفنلا نداعملا - 7 ،تاينوpqكلإلاو ةليقثلا تادعملا - 6 ،ةرمع



 

10.2 %QאNC+ א)nzא$ 

ت
ُ

 ةرازو فارشإ تحت ةرادإلا هذه لمعت .اه\Cياعمو ةيذغألا ةمالس ذافنإب ةقلعتملا ةطشنألا عيمج نع ةلوؤسم ءاذغلا ةبقارم ةرادإ \zتع

تو ،ةماعلا ةحصلا
ُ

دع
ّ

ةلوؤسم 
ً

  .الاميتاوغ ي2 ةيلح¨ا قوسلا ي2 ةيئاذغلا تاجتنملا صيلختو ةيئاذغلا تارداصلاو تادراولا عيمج نع 

  :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ءاذغلا ةبقارم ةلاكو نع تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

sanitaria -alimentos/licencia-de-https://www.mspas.gob.gt/index.php/servicios/control 

  49אא,*LאR*+ ST K7אnz(א @אT )B,FAWכW,Q(א AgB*q(א) Gא5A*Qאא +*B,. @א$אYQא 10.2.1

  داKqتسالا لبق ام تاءارجإ :1 ةلحرم

 ىoع لوصحلل هاندأ مدقملا طبارلا ةرايز نسحتسملا نم .اهريدصت متيس ¶•لا تاجتنملاب ةقلعتملا قئاثولا ميدقتل يدوعسلا ردصملا بتري

 :جتنملاب ةصاخلا تابلطتملا لوح تامولعم

alimentos/formularios-de-https://www.mspas.gob.gt/index.php/servicios/control 

  .ةلصلا تاذ ةيموكحلا تاهجلل تابلطلا ميدقت لالخ نم ةيرورضلا صيلختلا تاداهشو دا\Cتسالا حيراصت عيمج ىoع لوصحلا متي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ةيعارزلاو ةيئاذغلا \Cياعملاو حئاوللا - ةدحتملا تايالولا ي2 ةعارزلا ةرازو ريرقت 49

 تاجوس,ملا – 9 ،ةينالديصلا تاجتنملا - 8

 لبق ام تاءارجإ

  داKqتسالا

 داKqتسالا نالعإ ميدقت

   يàرم#"ا

  قئاثولا مييقت

 NOإ عkاضبلا نع جارفإلا

   دروتسملا

1. 2. 3. 

4. 

رم

ح

 ةل

علا

úhم

  تا

 

 

5. 

 ةيئاذغلا تاجتنملا gh قيقدتلا

  تانيعلا رابتخاو

   ةیئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صیلختلا ةیلمعل يحیضوت مسر



 

 

 

 

    

 يàرم#"ا داKqتسالا نالعإ ميدقت :2 ةلحر       

ي
ُ

صفملا يكرمجلا نالعإلا جذومن ليكو / دروتسملا لجس
ّ

يو ل
ُ

 .صيلختلا تاداهشو دا\Cتسالا حيراصتو ،ةمعادلا تادنتسملا قفر

 .يناويح وأ يتابن ردصم نم ةيئاذغلا تاجتنملا تناك اذإ ي2اضإ بلط ميدقت نCعتي :ةظحالم 

 قئاثولا مييقت :3 ةلحرم

 ءاذغلا ةبقارم ةبعشو ةيلاميتاوغلا كرامجلا ي2 نCلوؤسملا لبق نم ةمعادلا قئاثولا عم مدقملا دا\Cتسالا نالعإ جذومن ليلحت متي

  .)أشنملا يناويحو يتابن جتنملا ناك لاح ي2( ناويحلا ةحصو تابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيميلقإلا ةمظنملاو

  تانيعلا رابتخاو ةيئاذغلا تاجتنملا gh قيقدتلا :4 ةلحرم

كشت دق ةمعطأ" اÃâأ ىoع ةفنصملا تاجتنملا صحفب ةيئاملا دراوملاو ةعارزلا ةرازو ي2 يويحلا نمألا ولوؤسم موقي
ّ

ارطخ ل
ً

 نكمي ."

اي\zتخم اهللحتو تانيع ذخأ نCشتفملل
ً

 مادختسالاو ،اàâف تاديبملا تايقبتم تايوتسمو ،ةيذغألل ةيجولويبوركيملا ةلاحلا ديدحتل 

  .نيوكتلاو تافاضملل حيحصلا

 ةرازو ي2 ةمظنألاو دعاوقلا ةدحو لبق نم ةدروتسملا يتابنلا وأ يناويحلا أشنملا تاذ ةيئاذغلا تاجتنملا صحف متي :ةظحالم

 .ةيذغألا ةبقارم ةرادإ لبق نم ھعيقوتو جذومنلا اذه متخ بجيو .دا\Cتسا صيخرت ىoع لوصحلل بلط ةرامتسا ءلم بجي .ةعارزلا

ت
ُ

ةيرورض ةيلمعلا هذه \zتع
ً

نأ نم ققحتت اÃâأل 
ّ

 عيبلا ةيرح ةداهش ميدقت ي§بني ،كلذ ىPإ ةفاضإلاب .يÒص ليجست مقر ھيدل جتنملا 

 ةمظنملا نم شيتفت ھيليس يذلا دا\Cتسالا حيرصت ضيوفتب ةيذغألا ةبقارم ةرادإ موقتس ،كلذ دعب .بلطلا ةجلاعم لجأ نم

 جاتحيس ،رحبلا وأ \zلا وأ وجلا قيرط نع يتأي دروتسملا جتنملا ناك ءاوسو .ناويحلا ةحصو تابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيميلقإلا

حص نامضل قئاثولا عيمج ةعجارم ىPإ ناويحلا ةحصو تابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيميلقإلا ةمظنملا نم نوشتفملا
ّ

∆âموقيسو .ا 

 ةقفاوم ىoع لوصحلل ھنأ ةظحالم ى¡رُي .كرامجلا نم اâ¥ع جارفإلاب اوحمسيل ةدروتسملا تاجتنملل يرصب صحفب نوشتفملا

 .ةبولطملا قئاثولا نم ةيلصألا خسنلا ميدقت بجي ،تاجتنملا ىoع ناويحلا ةحصو تابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيميلقإلا ةمظنملا

  دروتسملا NOإ عkاضبلا نع جارفإلا :5 ةلحرم

 )رمألا مزل اذإ( تانيعلا ذخأو ،ةنحشلل لماك مييقت ءارجإ دعب ةيضرم جئاتن ىoع لوصحلا دعب الإ تانحشلا ىoع جارفإلا متي ال

  .اπâ ةطبترملا بئارضلاو موسرلا عفد دعبو

اضيأ دروتسملا ىoع بجي :ةظحالم
ً

 نCفرصملا نم يأ ي2 عاديإ لكش ىoع عفدلا اذه متيو .بئارضلا ةرادإ ةراظن ىPإ موسرلا عفد 

اتابثإ عاديإلا ةميسق نوكت نأ ىoع ،الاميتاوغ ةموكح لبق نم نيدمتعملا
ً

 .ةنحشلا نع جارفإلا متيس ،اذه لك متي نأ دعب .عفدلل 

 قئاثولا نم لكل ةيفاضإ ةعجارم كانه نوكيسف ،رمحأ ءوض يقلت مت اذإف .ءارضخ /ءارمح ةءاضإ ماظن دجوي ،كلذ عمو

 .شيتفتلا نم ديزم نود نم تاجتنملا قالطإ متيسف ،رضخأ ءوض يقلت مت اذإ امأ .تاجتنملاو

10.2.2 (Nh אא;Ai(א) 9אAאכ)*p {א @א)PB+    

ي
ُ

 راظتنالا تقو نع ةقيقد تامولعم ىoع لوصحلل ةيذغألا ةبقارمو ةعارزلا مسقب لاصتالا نCيدوعسلا نيردصملا نم بلط

 .فيلاكتلاو

 ةيلمعلا ةلحرم =

 

  ةيئاذغلا تاجتنملل يàرم#"ا صيلختلا ةيلمع :12 ةروصلا



 

10.3 )WF+ א3,(אH*Q 7(אEF*+ ST K7אL*,אא  

 ةمهملا لثمتتو .داصتقالا ةرازوب ةقحلملا ةينطولا سييقتلا ةئيه يé -الاميتاوغ ي2 ةينطولا \Cياعملا ةنجل- ةيلاميتاوغلا \Cياعملا ةنجل

 ةينطولا تاكرشلل ةيسفانتلا ةردقلا نCسحت ي2 مهست ¶•لا سييقتلا ةطشنأ ريوطت ي2 الاميتاوغ ي2 ةينطولا \Cياعملا ةنجلل ةيسيئرلا

 تاعاطقلا عيمج اهلمع قاطن يطغيو.ةيلودلاو ةينطولا قاوسألا ي2 تاكرشلا هذه اهمدقت ¶•لا تامدخلاو تاجتنملا ةدوج عفرو

ت.ةيداصتقالا
ُ

 قيبطتلاو مادختسالاو ةبقارملاب ،اàâعارتو ،اهرشنتو الاميتاوغ ي2 ةينطولا \Cياعملا ةنجل اهعضت ¶•لا ةينقتلا \Cياعملا Õöع

  .يÓوطلا

 :الاميتاوغ ي2 ةينطولا \Cياعملا ةنجل اπâ موقت ¶•لا ةطشنألا

 .ةينطولا \Cياعملا دادعإ •

 .ةرادإلا سلجم لبق نم ةينطولا \Cياعملا دامتعا •

 ةرادإل ةعباتلا ةراجتلل ةيميظنتلا بناوجلا ةرادإ لالخ نم ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىPإ ةيمازلإلا ةيلاميتاوغلا \Cياعملا لقن •

 .داصتقالا ةرازول اهرودب ةعباتلا ةيجراخلا ةراجتلا

 .ةيذيفنتلا ةئيهلا لبق نم \Cياعملا ىoع ةقفاوملا ةرادإ •

 .ىطسولا اكيرمأ ةديرج يC\ 2ياعملا رشن ةرادإ •

 .ةيلودلاو ةيبنجألاو ةينطولا \Cياعملا لوح ةدقعنملا تاءاقللا روضح •

 .ةيلودلا ةحاسلا ي2 ةلودلا ليثمت •

 .ةفلتخ¨ا ةيراجتلا تادهاعملا ي2 دلبلا اàâلع لصح ¶•لا تاما≠ãلالا نم عبنت ¶•لا عيبطتلا ةطشنأ معد •

ي امدنع اπâ ةصاخلا ةنامألا مادختساو ةينفلا لمعلا ناجل جمد •
ُ

 .كلذ قبط

 :يPاتلا طبارلا ةرايز ى¡ري ،ةينفلا حئاوللاو \Cياعملا لوح تامولعملا نم ديزمل

http://www.rpsc.gob.gt/ 

 

10.4 (D9אl א)P-+ - s3C+ א)AFi*x (א)QN0א+ .BJ א),FAWא @א)P*I(א) +*;א,FAWא@ 

  +PB(א @א}

 ةينالديصلا تاجتنملا عيمج ليجست بجي .الاميتاوغ ي2 ةينالديصلا ةيميظنتلا ةئيهلا يé ةينالديصلا تاجتنملا ىoع ةباقرلاو ميظنتلا ةبعش

 ي2 ةيميظنتلا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي .قوسلا لوخد لبق ةطلسلا ىدل الاميتاوغ ي2

  :هاندأ نCبملا طبارلا

 https://medicamentos.mspas.gob.gt/u/ 

10.4.1 .,B*+ L&W*4 א),FAWא @א)P*I50+*;א 

 :هاندأ الاميتاوغ ي2 ةينالديصلا تاجتنملا ليجست ةيلمع حيضوت مت       

 ةقبسملا طورشلا ذيفنâب نويدوعسلا نوردصملا موقي :1 ةلحرملا

 .ھتيلاعفو ھتدوجو جتنملا ةمالسب ةقلعتملا ةينفلا قئاثولا دادعإب يدوعسلا ردصملا موقي .1
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Cعيو .2
ّ

اليكو يدوعسلا ردصملا ن
ً

  .الاميتاوغ ي2 قيوستلا صيخرت ةيلمع ذيفنتل 

  قئاثولا ميدقت :2 ةلحرملا 

ابلط ليكولا مدقيس .1
ً

اقباطم مدقملا قيبطتلا نوكي نأ بجي .ةلصلا تاذ موسرلا دادسو دا\Cتسالا ةداهش ىoع لوصحلل 
ً

 تابلطتملل 

 :يPاتلا طبارلا ىoع ةحاتملا F-SI-f06 ةقيثو ي2 ةدوجوملا

importaciones-para-controladas/pasos-https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/servicios/sustancias 

 ي2 دلجم عم F-SI-r-01 ةقيثولا ي2 درو امل ةقباطملا تادراولا تابلطتم ميدقتو ةلصلا تاذ موسرلا عفد يدوعسلا ردصملا ىoع بجي .2

 :طبارلا \zع دنتسملا اذه ىoع لوصحلا نكمي .ةحصلا ةرازول ةعباتلا ةذفانلا

importaciones-para-controladas/pasos-https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/servicios/sustancias 

 :مييقتلا فلم عمج تابلطتم لوح تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نCيدوعسلا نيردصملا نم ى¡ري :ةظحالم

2017/29.pdf-07-http://www.ijpacr.com/files/21 

   قئاثولل ةينفلا ةعجارملا :3 ةلحرملا

اقفو مييقتلا ءارجإ متيو .ليجستلا فلم ىoع ¶Õفلا مييقتلا نم ديزملا ةحصلا ةرازو يرجت ،بلطلا لوبق دعب .1
ً

 ةاطعملا تاداشرإلل 

 .اâ∆عجارم مت ¶•لاو بلطلا مدقمل

 ةنيعلا رابتخاو يæqتóòا ليلحتلا :4 ةلحرملا

 .رابتخالاو ي\zتخ¨ا ليلحتلل تانيعلا لاسرإ متيس ،تافلملا مييقت متي املاح .1

اقفو ھب ف\ãعملا ةدوجلا نامض \zتخم ي2 تانيعلا ليلحت متي .2
ً

 فلم ي2 بلطلا مدقم لبق نم ةمدقملا ةيليلحتلا ةقيرطلاو تافصاوملل 

  .ليجستلا

 .ةدوجلا نامض \zتخم نم ليلحت ةداهش ىoع لوصحلا متي .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةینالدیصلا تاجتنملا لیجست ةیلمع

 يدوعسلا ردصملا موقي

 ةقبسملا طورشلا ذيفنâب

1
 

2
 

  قئاثولا ميدقت

3
 

ü 

ü 

  قئاثولل ةينفلا ةعجارملا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   داKqتسالا صيخرت ميلسù :5 ةلحرملا

 بتاكم ىPإ روضحلا )ةينالديصلا \Cغ تاكرشلا( كلاملا/ينوناقلا لثمملاو )ةينالديصلا تاكرشلا( ¶Õفلا ريدملا ىoع بجي .1

  .ةيلاتلا قئاثولا نCلماح ةحصلا ةرازو ي2 15 ةقطنملا

  دا\Cتسالا صيخرت فيلاكت عفدل بولطملا غلبملاو بلطلا معدت ¶•لا ةيفيرعتلا قئاثولا .أ

 فيرعت ةقيثو .ب

  .ةيلمعلا ذيفنتب موقي لثمملا / ليكولا ناك اذإ ضيوفت باطخ .ج

 .هالعأ ةروكذملا تاوطخلا عابتا مت اذإ ردصملا لبق نم دا\Cتسالا حيرصت ىoع لوصحلا متي .2

 +*;אP*I(א @אFAW,(א D%+ )A&W*4א(א +*&*QR(א @אAFI&,(א 10.4.2

ملا ىoع نCعتي
ُ

 تاجتنملا ليجست بلط ءلم نع ةلماشلا تامولعملا نم ديزمل هاندأ طبارلا ةرايزب اومركتي نأ نCيدوعسلا نيردص

 :الاميتاوغ ي2 ةينالديصلا

importaciones-para-controladas/pasos-https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/servicios/sustancias 

10.4.3 (Nh אא;Ai(א) 9אAאכ)*p {א @א)PB+  

ي
ُ

 نيردصملل نكمي .فيلاكتلاو راظتنالا تقو نع ةقيقد تامولعم ىoع لوصحلل ةحصلا ةرازوب لاصتالا نCيدوعسلا نيردصملا نم بلط

 :تامولعملا نم ديزمل يPاتلا طبارلا ةرايز نCيدوعسلا

https://www.mspas.gob.gt/ 

  אא,*LאA3QH|*+ - K7(א @אBPU,(א) +A3C1(א Rvא7( .11

11.1 cFאא +.אKzH+  

 +.אAFi*,*+ )BPF(א +W6(א 11.1.1

 نيدروتسملل نكمي .الاميتاوغ ي2 ةينطولا \Cياعملا ةنجلب ةصاخلا ةلصلا تاذ \Cياعملا لالخ نم ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم ديدحت متي

 ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي .ةينابسإلا ةغللاب ةبوتكم ةيلاتلا تامولعملا ىoع يوتحت ةيفيرعت تاقصلم مادختسا

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةيميظنتلا ةهجلا لوح تامولعملا نم

 الاميتاوغ gh ةينالديصلا تاجتنملا لي#¨ù ةيلمع :13 ةروصلا
 ةيلمعلا ةلحرم = 

 

ùتسالا صيخرت ميلسKqدا  

5
 

4
 

 تاجتنملل ¶øفلا ليلحتلا



 

http://www.coguanor.gob.gt/ 

11.1.2 %A=BCא @א),\BPUא @א)A3QH|*+51 

  :هاندأ 14 لودجي2 ماع لكشب ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم ركذ مت

 ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفdرعتلا تاقصلملا تابلطتم :14 لودج

   ة{ولطملا تامولعملا  ةئفلا مقرلا

 ءاذغلا مسا 1

 

 

 

  ةينابسإلا ةغللاب تاقصلملا ةباتك متت نأ بجي

 

 جتنملا فصو 2

 )تانوكملا كلذ ي2 امب( ةيئاي≠Cفلا صئاصخلا 3

 مجحلا /ي2اصلا نزولا 4

5 
 لكل ةيلامجإلا ةبسنلاو تافاضإلاو تانوكملا ةمئاق

 اâ¥م

6 
ملاب ةصاخلا لصاوتلا تانايبو ناونعو مسا

ُ
 /عنص

 عزوملا

 )دجو نإ( ةيحالصلا ءاâ∆نا خيرات 7

8 

  :ةنيعلا

Nombre del Producto: Puré para bebés; postre, 

sabor chocolate  

Ingredientes: Harina de trigo, leche entera 

reconstruida, azúcar, vitaminas, colorantes 

naturales, cocoa.  

12oz. Netas  

Distribuidor: Importaciones Guatemala, S.A. 

Dirección: Avenida Las Estrellas, 0-01, Zona 24, 

Guatemala, Ciudad  

Teléfono: (502) 555-1212 y (502) 555-2121 

D.G.S.S.-D.R.C.A. 123-456-789  

Fecha de vencimiento: 31-02-02 
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 +*;אP*I(א @א.אPF(א 11.2

 +*;אP*I(א @א.אAFi*,*+ )BPF(א +W6(א 11.2.1

 ةنجلو ةحصلا ةرازو فارشإ تحت ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا تاجتنملا ميظنت مسق لبق نم ةينالديصلا ةعانصلا ميظنت متي

  .الاميتاوغ ي2 ةينطولا \Cياعملا

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةيميظنتلا ةهجلا لوح تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

https://medicamentos.mspas.gob.gt/ 

11.2.2 %A=BCא @א),\BPUא @א)A3QH|*+52 

  :هاندأ 15 لودجلاي2 ماع لكشب ةينالديصلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم ركذ مت        

 ةينالديصلا تاجتنملل ةيفdرعتلا تاقصلملا تابلطتم :15 لود#"ا

  ة{ولطملا تامولعملا ةئفلا مقرلا

  جتنملا مسا 1

 

 

 

 ةينابسإلا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا ةباتك متت نأ بجي

 جتنملا ي2 ةطشنلا تانوكملا مسا 2

 جتنملا ي2 ةطشنلا تانوكملا عيمج ةبسن وأ ةيمك 3

ملا ناونعو مسا 4
ُ

  درو

  مادختسالا تاميلعتو ةعرجلا 5

 ةوبعلا مجح 6

  )تدجو نإ( تاريذحتلاو ةيبناجلا راثآلا 7

 ةيحالصلا ءاâ∆نا خيراتو ليجستلا مقر 8

 نيزختلا فورظ 9

11.3 cFא.+ %&A-aQא @א)AW,*4  

  +.אAFi*,*+ )BPF(א +W6(א 11.3.1

 ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةينالديصلا تاجتنملا ميظنت مسق لبق نم ليمجتلا تارضحتسم ةعانص ي2 ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو ميظنت متي

  .الاميتاوغ ي2 ةينطولا \Cياعملا ةنجلو ةحصلا ةرازو فارشإ تحت

 :هاندأ نCبملا طبارلا ي2 ةحصلا ةرازو لوح تامولعملا نم ديزم ىoع لوصحلا نCيدوعسلا نيردصملل نكمي

https://medicamentos.mspas.gob.gt/ 
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 ةيكيرمألا نادلبلا ةكبش 



 

11.3.2 %A=BCא @א),\BPUא @א)A3QH|*+53 

  :هاندأ 16 لودجلايف ماع لكشب ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا تابلطتم ركذ مت

 ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيفdرعتلا تاقصلملا تابلطتم :16 لود#"ا

  ة{ولطملا تامولعملا ةئفلا مقرلا

  جتنملا مسا 1

 

 

 ةينابسإلا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا ةباتك متت نأ بجي

 

 جتنملا ي2 ةطشنلا تانوكملا مسا 2

 جتنملا ي2 تانوكملا عيمج ةبسن وأ ةيمك 3

  ھناونعو لماكلا دروملا مسا 4

 مادختسالا تاميلعت 5

6 
 نع لوؤسملا صخشلا وأ ةكرشلا ليصافتو مسا

 ةمزرلا مقرو عينصتلا

  )تدجو نإ( تاريذحتلاو ةيبناجلا راثآلا 7

  ةيحالصلا ءاâ∆نا /عينصتلا خيرات 8
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  YeאQ,(א .12



 

 طباورلا ةيشاu"ا

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

2 practices.html-https://intbusguatemala.weebly.com/business 

3 guatemala/-customs-and-https://moon.com/2016/01/etiquette 

4 environment-overseas/guatemala/business-https://en.portal.santandertrade.com/establish 

5 www.mofa.gov.sa 

6 Payment-of-Methods-https://www.export.gov/article?id=Guatemala 

7 environment-uatemala/legalmarket/g-new-https://www.nordeatrade.com/en/explore 

8 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/guatemala#DB_ec 

9 * Print.pdf-E-https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_611/CourseContents/ROO 

10 * https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s312_e.pdf 

11 
-american-trade/central-integration/free-integration/economic-https://www.sieca.int/index.php/economic

lang=entariff/?-import 

12 Tariffs-Import-https://www.export.gov/article?id=Guatemala 

13 http://www.sice.oas.org/antidumping/cmtath.asp 

14 http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/CenAm/COMRII_e.asp 

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

16 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s348_e.pdf 

17 standards-export.societegenerale.fr/en/country/guatemala/regulations-https://import 

18 Trade-for-Standards-https://www.export.gov/article?id=Guatemala 

19 https://www.trade.gov/td/standards/Markets/Western%20Hemisphere/Guatemala/Guatemala.pdf 

20 https://www.trade.gov/td/standards/Markets/Western%20Hemisphere/Guatemala/Guatemala.pdf 

21 https://www.ttb.gov/itd/guatemala.shtml 

22 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s348_e.pdf 

23 https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm  

24 https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm 

25 http://www.worldportsource.com/ports/GTM.php 

26 www.dgacguate.com 

27 https://www.linescape.com/ 

28 http://www.worldfreightrates.com/ 

29 https://www.searates.com/ 

30 
https://www.internationaalondernemen.nl/sites/internationaalondernemen.nl/files/marktrapport/The%20Sea

ts%20of%20Central%20America.pdfpor 

31 http://www.zolicguate.com/ 

32 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s348_e.pdf 



 

 33 https://santotomasport.com.gt/almacenaje/ 

34 +Tomas+de+Castillahttps://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1.1+Guatemala+Port+of++Santo 

35 https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1.2+Guatemala+Port+of+Barrios 

36 
-/DLCA/2.1.3+Guatemala+Port+Of+Quetzal#idhttps://dlca.logcluster.org/display/public

MAINSTORAGETERMINAL-2.1.3GuatemalaPortOfQuetzal 

37 fbd7-5bd6722c-aduanas/#1542209620324-de-https://portal.sat.gob.gt/portal/requisitos 

38 5362-bee160b4-requirements/#1542142298663-https://portal.sat.gob.gt/portal/customs 

39 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/guatemala 

40  documentation-and-requirements-rtimpo-https://www.export.gov/article?id=Guatemala 

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

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

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

44 
-origin-of-certificate-a-is-origin/what-of-facilitation/certificates-services/trade-http://www.iccwbo.org/chamber

 / 

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

46 
-origin-of-certificate-a-is-origin/what-of-facilitation/certificates-services/trade-http://www.iccwbo.org/chamber

 / 

47 http://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/Guatemala.pdf 

48 https://www.ttb.gov/itd/guatemala.shtml#PROCEDURES 

49 http://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/Guatemala.pdf 

50 https://medicamentos.mspas.gob.gt/ 

51 https://www.ttb.gov/itd/guatemala.shtml#REQUIREMENTS 

52 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s20205en/s20205en.pdf 

53 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s20205en/s20205en.pdf 

    تاثيدحتلا ىoع لوصحللو تامولعملا نم ديزملا ةفرعمل تن\ãنإلا حفصتم ىoع ھقصلو طبارلا اذه خسن ى¡ري *


