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 لامعألا ةئ:ب 78ع ةماع ةرظن .1

 1لامعألا ةطشCأ ةسرامم ةلو?س 1.1

اقفو كلذو لامعألا طاشن ةسرامم ةلوهسب قلعتي اميف 54 مقر ةبترملا كيسكملا تلتحا
ً

 كنبلا ةعومجم نع رداصلا لامعألا طاشن ةسرامم ريرقتل 

  :يLاتلا 1 لودجلا لودجلا يU اهحيضوت مت ةنيعم ةيسيئر تامولعم ى*ع فينصتلا اذه دمتعيو .،يLودلا

 لامعألا ةطشCأ ةسرامم ةلو?س فيKصت :1 لودFGا

 تاعوضوملا .م
 لامعألا ةطشCأ ةسرامم فيKصت

)2018( 

 94 ةكرش ءاشCإ 1

 93 ءاشCإلا ح+راصت نم ءا\]نالا 2

 99 ءاcر?كلا ليصوت 3

4 deG103 ةيكلملا لي 

 8 نامتئالا 78ع لوص)Fا 5

 72 ةيلقألا يرمثlسم ةيامح 6

 116 بئارضلا عفد 7

 66 دود)Fا uvع لوادتلا 8

 43 دوقعلا ذافنإ 9

 32 راسعإلا ةلأسم لح 10

 

  2لامعألا ةئ:ب 2.1

اردق ةGaبكلا ندملا يU نويكيسكملا لامعألا لاجر يLوي
ً

اGaبك 
ً

 لمعلا ءاكرش عم عامتجالا دنع ةينهم سبالم ءادتراب حصنن كلذلو .رهاظملل ةيمهألا نم 

  .كيسكملا يU نGلمتحáا

 ةيلئاعلا لاوحألا ةشقانم عئاشلا نم ،لمعلا تاشاقن ىدحإ يU ءدبلا لبقو .كيسكملا يU حاجنلا قيقحتل ةياغلل ةمهم لمعلا ءادغ يU ةكراشملا لثمتو

ةداعو a`كأ وأ نGتعاس ةدمل لمعلا ءادغ دتمي نأ نكميو .ةيعامتجالا عيضاوملا نم اهGaغ وأ ةGaخألا تابسانملا وأ
ً

  .ًءاسم 3 وأ 2 ةعاسلا لبق أدبي ال 

الماع a¢صلا لثميو
ً

امهم 
ً

ابلاغو .كيسكملا يU لامعألا ةلوازم دنع 
ً

اتقو كيسكملا يU لمعلا تاعامتجا قرغتست ام 
ً

 يU ھقرغتست دق يذلا نم لوطأ 

 بعصلا نم ةيكيسكملا ةيعامتجالا بادآلا لعجتو .لامعألا يU ضوخلا لبق ةGaغص ةثداحم ءارجإ نايحألا بلغأ يU ةسايكلا دعاوق لمشتو .ةكلمملا

امئاد Å®عت ال "معن" ةملك كلذلو ،ال لوق
ً

 a`كأ اونوكي دقو ،رشابم Gaغو قبل لكشب Gaبعتلا ى*ع نويكيسكملا دكؤي ،تاثداحáا يUو .اهل يUرحلا ©®عملا 

اباهسإ
ً

   .ضوافتلا ءانثأ يدحتلا يU ةغلابملا مدع بجيو .ةيفطاعلا تاGaبعتلاو حدملا يU نGيدوعسلا نم 

ةداع يرجيو
ً

ةعوبطم نوكت نأ بجيو عامتجالا ءانثأ لمعلا تاقاطب لدابت 
ً

تو .اwxبناج دحأ ى*ع ة̈يGلجنإلا ةغللاب 
ُ

 يU ةيكيسكملا و¨Gبلا ةلمع مدختس

 ةيدودحلا قطانملا يU نايحألا ضعب يU لبقُي رالودلا نأ نم مغرلا ى*ع( يكيرمألا رالودلاب عفدلا ينوناقلا Gaغ نم ھنأ ةظحالم ىÆرُيو .دالبلا ءاحنأ عيمج

  .)ةيحايسلا نكامألاو

 
   يLودلا كنبلا نع رداصلا 2018 لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت 1
  ديرت ريدناتناس 2
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 3لمعلا تاعاس 3.1

 يU نGبملا وحنلا ى*ع ةفلتخم لمع ديعاومو خيراوتب ةفلتخáا تاكرشلا لمعت ثيح ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع كيسكملا يU لمعلا تاعاس فلتخت

تو .2 لودجلا
ُ

 ديعاوم ديدحت لبق لامعألا ءاكرش عم لمعلا ديعاوم نم ققحتلا ةداعإ ةرورضب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه Å≤≥و

 .لمعلا تايرفس

 كيسكملا - لمعلا تاعاس :2 لودFGا

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 م 06:00 – ص 08:00 ةعمFGا Ç8إ نÅنثالا نم

  .م 4:00 ةعاسلا ىLإ ص 9:00 ةعاسلا نم ةعمجلا موي ىLإ نGنثالا موي نم لمعت :كونبلا •

 .م 2:00 ةعاسلا ىLإ ص 9:00 ةعاسلا نم ةعمجلا موي ىLإ نGنثالا موي نم لمعت :ةماعلا ةرادإلا تائيه •

 نم تبسلا موي يUو م 8:00 ةعاسلا ىLإ ص 10:00 ةعاسلا نم ةعمجلا موي ىLإ نGنثالا موي نم لمعت :ةيراجتلا لامعألاو تاكرشلا •

اضيأ م 8:00 ةعاسلا ىLإ ص 10:00 ةعاسلا
ً

 .دحألا مايأ يU ةيراجتلا لامعألاو تاكرشلا لمعت نأ عئاشلا Gaغ نمو .

 

  4كيسكملا Ç8إ نÅيدوعسلا نÅنطاوملا لوخد طورش 4.1

 ةددحáا تابلطتملا ةفرعمل ةلصلا تاذ تانايبلا ةئبعتو هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ىÆرُي .كيسكملا ىLإ رفسلل ةGaشأت ىLإ نويدوعسلا نوردصملا جاتحي

 :ةمزاللا تادنتسملاو ةلصلا تاذ فيلاكتلاو ةGaشأتلا ى*ع لوصحلل

https://embamex.sre.gob.mx/arabiasaudita/index.php/en/services/visa  

 

  كيسكملا ãå نÅيدوعسلا نÅنطاوملاب ةينعملا ةيس:ئرلا لاصتالا تا?ج 1.5

 يU لمعلا تاعاسو .كيسكملا يÄÅ Uيس وكيسكم يU عقت ÄÅلاو ،نGيدوعسلا نيردصملل ىLوألا لاصتالا ةطقن يπ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس نوكت

احابص 9 ةعاسلا نم ةرافسلا
ً

اضيأ نكميو كيسكملا يU نGيدوعسلا نGنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو .ًءاسم 3 ىLإ 
ً

 لاح يU اx∫ لاصتالا 

  .ةلكشم يأل يدوعس ردصم يأ ةهجاوم

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÆرُي ،تامولعملا نم ديزمل

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/mexico/EN/Pages/default.aspx   

 

 

 

 

 

 

 
  Today Translations ةمجªaلا ةكرش 3
   دودحلا ةيامحو ةرجهلا ةرئاد 4



 

 

6 

 5ةيلاملا ةئ:بلا 6.1

 يπو ،ةيكيسكملا ماعلا نامتئالاو ةيلاملا ةرازو بناج نم ةباقرلل عضختو يLارديفلا ىوتسملا ى*ع كيسكملا يU يLاملا ميظنتلا تايلمع عيمج يرجت

  .يكيسكملا يLاملا ماظنلا نمض ايلعلا ةطلسلا

  :ماعلا نامتئالاو ةيلاملا ةرازو ةلظم تحت لمعت ÄÅلاو ھيلع ةباقرلاو ماظنلا ليغشت تايلمعب ةيلاتلا تائيهلا علطضتو

  ةيلاملا قاروألاو فراصملل ةينطولا ةنجللا •

  تادنــــسلاو نيمأتلل ةينطولا ةنجللا •

  دعاقتلا تارخدم ماظنل ةينطولا ةنجللا •

ايلاح لمعيو
ً

اكنب 48 
ً

 Uم ةعبسو ،كيسكملا يæxو اπيب يب( ي Uيب سإ شتإو يترونابو ردناتناسو سكيمانابيتيسو رموكناب ھيإ ي ¬≥Å ايتوكسو ةصروب نإو 

 عيمجو .ةيبنجألا ةسفانملل حوتفم كيسكملا يU يراجتلا يUرصملا عاطقلاو .لوصألا يLامجإ بسحب ةيقوسلا ةصحلا نم ةئاملا يU 78 ى*ع رطيست )كنب

ابيرقت ةGaبكلا كونبلا
ً

 a`كأ ةمئاق ى*ع لوصحلل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو .ةيبنجأ كونب ةرطيسل عضخت ،يتروناب ادعام ،

الومش
ً

 :كيسكملا يU ةيسيئرلا كونبلل 

 https://www.relbanks.com/mexico  

ت ،)ةيلاملا ايجولونكتلا( كتنيفلا لاجم يU ةئشان ةكرش 158 نم a`كأ دوجو عمو
ُ

ايلاح كيسكملا a¢تع
ً

 اكيرمأ يU ةيلاملا ايجولونكتلا لاجم يU قوس a¢كأ 

  .ضارقإلاو ي√امجلا ليومتلاو ةيصخشلا ةيلاملا ةرادإلاو ليوحتلاو دادسلا تايلمع ى*ع كتنيفلا تاكرش بلغأ زكرتو .ايبمولوكو ليزاa¢لا دعب ةينيتاللا

 نأ نكمملا نمو .ةكلمملا يU اƒxاليثم نم Gaبك لكشب ى*عأ كيسكملا يU ضارقإلا تالدعم نأب ةيارد ى*ع اونوكي نأ نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجيو

امدقم يدقنلا عفدلا وأ ھيلع دكؤم دامتعا باطخ قيرط نع امإ مدقملا دادسلا بلط فلكي
ً

اصرف نGيدوعسلا نيردصملا 
ً

 يUو .عيب تالماعم ءارجإل 

 اوظحيل ةحاتملا ليومتلا تارايخ عيمج رابتعالا نGعب ذخأت نأ ةيدوعسلا تاكرشلا ى*ع بجي ھنأ الإ ،ةمهم ةيتاؤملا دادسلا طورش نأ نGح

  .ناكمإلا ردق ةيسفانتلاب

امدقم يدقنلا عفدلاو دامتعالا تاباطخ ى*ع كيسكملا يU دادسلل ةعئاشلا ةقيرطلا لمتشتو
ً

 نم ىÆرُي ،تامولعملا نم ديزمل .ةيراجتلا تالايبمكلاو 

 :هاندأ دراولا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا

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

 

  6ةينوناقلا ةئ:بلا 7.1

 مامأ ةيضق رظن لاح يUو .ةفلتخم تايسنج نم فارطألا نوكت امدنع ة̈يGلجنإلا ةغللاب ةيراجتلا تايقافتالا ةغايص ةيلمعلا ةيحانلا نم عئاشلا نم

ةدمتعم نوكت ةيقافتالل ةمجرت ميدقت يرورضلا نمف ،ةيكيسكملا مكاحáا ىدحإ
ً

 ةغايصب Å≤≥ون ،ببسلا اذهلو  .ةمكحáا نم ضوفم Gaبخ نم 

تو .ناكمإلا بسح ،)نGلباقتم نيدومع يU( نGتغلب ةيقافتالا
ُ

ظن
َ

 :ةيلاتلا مكاحáا مامأ Å≤∆يئر لكشب ةيراجتلا تافالخلا لوانتت ÄÅلا اياضقلا ر

 ةيلحáا مكاحáا •

  يLارديفلا ءاضقلا سلجم •

 :كيسكملا يU نGلماعلا نGماحáاو ةاماحáا تاكرش نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتي

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

 عازن ةيوست قرغتستو .يLودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت بسحب كلذو ،دوقعلا ذافنإ لاجم يU )43( زكرملا كيسكملا لتحت

اموي Ä© 350ح ةيكيسكم ةمكحم يU يراجت
ً

الضف 
ً

 يدوعس لایر 33,500 ع̈ا…لا ةيوست فلكتت ،لاثملا ليبس ى*عف( ةبلاطملا غلبم نم %33.5 دبكت نع 

  .)يدوعس لایر 100,000 ةميقب ةبلاطم غلبم ى*ع لوصحلل

 
  ةيكيرمألا تارداصلل يراجتلا ليلدلا  5
  ديرت ريدناتناس 6
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 7أشKملا دعاوق .2 

 ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملاو كيسكملا نÅب أشKملا دعاوق 2.1

ت
ُ

دح
ّ
ايلاح دجوت ال .ام دلب ىLإ ةدروتسملا ةيبنجألا علسلا ى*ع قبطنت ÄÅلا ةيكرمجلا Gaغو ةيكرمجلا دويقلا أشنملا دعاوق دِ

ً
 ةرح ةراجت ةيقافتا يأ 

  .كيسكملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نGب ةمa¢م ةيدوعسلا عئاضبلل ةيليضفت ةلماعم ةيقافتا وأ ةيئانث

الك نإ ثيح ،كيسكملا ىLإ ةيدوعسلا تارداصلا ى*ع ةياعر a`كألا لودلل أشنملا دعاوق قبطنت ،ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا بايغ لظ يUو
ً

 ةكلمملا نم 

  .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يU ناتوضع كيسكملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا

تو .ةيليضفتلا Gaغو ةيليضفتلا أشنملا دعاوق مدختست كيسكملا تلازامو
ُ

 عضخت ÄÅلا تادراولا أشنم ديدحتل ةيليضفتلا Gaغ أشنملا دعاوق مدختس

  .ىرخأ لود a¢ع عئاضبلا نحش ةداعإ قيرط نع لياحتلا نود لوحلل كلذو ،ةيضيوعتلا موسرلا وأ قارغإلا ةحفاكم موسرل

 8ةياعر èvكألا لودلل أشKملا دعاوق 1.1.2

 ةمظنم يU ةياعر a`كألا لودلا ةفيرعتب ةصاخلا أشنملا دعاوق حئاولب ةصاخلا حئاوللا نم ةدمتسم كيسكملا ىLإ ةيدوعسلا تارداصلل أشنملا دعاوق

 :ام فرط اهأشنم ÄÅلا عئاضبلا نم اx–أ ى*ع تاجتنملا فينصتل أشنملا دعاوق صخلم ي*ي اميفو .ةيملاعلا ةراجتلا

اجتنم" جتنم يأ a¢تعُي .كيسكملا يLا ھب ردصت يذلا لكشلا سفنب ام دلب يU لماكلاب اهجاتنإ وأ اwxلع لوصحلا متي ÄÅلا علسلا .1
ً

 يU "لماكلاب 

ت ÄÅلا عئاضبلا ي*ي اميف .دالبلا لخاد نم ةدراو ھجاتنإ يU ةمدختسملا داوملا عيمج تناكو اæxم ھئوشن لاح يU ام ةلود
ُ

 ةدراو / ةجتنم a¢تع

 :ةردصم ةلود يأ نم لماكلاب

  ؛دلبلا هذه يU اهداصح متي ÄÅلا ةيعارزلا تاجتنملا )1

  ؛دلبلا يU اêxيبرت متي ÄÅلاو ةدولوملا تاناويحلا )2

  ؛دلبلا يU ةيحلا تاناويحلا نم اwxلع لوصحلا متي ÄÅلا تاجتنملا )3

  ؛دلبلا يU يرحبلا وأ يa¢لا ديصلا قيرط نع اwxلع لوصحلا متي ÄÅلا تاجتنملا )4

  ؛دلبلل ةعبات ةنيفس مادختساب تاGaحبلاو راx–ألاو راحبلا نم ةجرختسملا تاجتنملا )5

 ؛)5( يU اwxلإ راشملا داوملا نم نفسلا ى*ع ةجتنملا تاجتنملا )6

 ؛رحبلا عاق وأ ةبªaلا نم ةجرختسملا نداعملا تاجتنم )7

  ؛دلبلا لخاد عينصتلا تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا )8

  :ةيلاتلا رصانعلا نم a`كأ وأ دحاو نم Å≤¬اسأ وأ يرصح لكشب دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا )9

 ؛هالعأ )9 ىLإ )1 نم ةيعرفلا تارقفلا يU اwxلإ راشملا تاجتنملا )10

  :ةيلاتلا تائفلا تحت جردنت دلبلا يU يرهوج لوحتل تعضخ ÄÅلا عئاضبلا .2

o ةفاضملا ةميقلا دعاوق 

o غتGa Uةفيرعتلا فينصت ي  

o أ ى*ع فنصت نأ لجأ نم عئاضبلل مزاللا لوحتلا نم ىندألا دحلا ،ةصاخلا ةجلاعملا ةدعاق–xأشنملا ةينطو ا. 

  .أشنملا ةداهش لكش يU أشنملا تابثإ تادنتسم ميدقت نكميو .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم ى*ع ليلدك كرامجلا ىLإ تادنتسملا ميدقت بجي .3

اضيأ نكمي .4
ً

ايمسر ردصملا لوصح 
ً

 بتاكملا وأ رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو يU تاديروتلا ةيريدم ىLإ بلط ميدقت لالخ نم أشنملا ةداهش ى*ع 

  .ىa¢كلا ندملا يU ةرازولل ةعباتلا

 نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÆرُي ،أشنملا ةداهش ى*ع لوصحلاب ةصاخلا تاءارجإلا نع تامولعملا نم ديزملو ميدقتلا بلط ى*ع لوصحللو

  :بيولا حفصتم يU ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن

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

  %20Form).pdf 

 
  ةيبوروألا ةراجتلا ةنجل 7
  ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 8
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 ة+راجتلا دويقلا .3

 كيسكملا ãå ة+راجتلا دويقلا 3.1

  ةيكرمFGا ةف+رعتلا دويق 3.1.1

 9ةيساسألا ةيكرمFGا موسرلا  1.1.1.3

ت ةفيرعت يπ ةيساسألا ةيكرمجلا موسرلا •
ُ

 .ةيلودلا دودحلا a¢ع اهلقن متي ÄÅلا علسلا ى*ع ضَرف

 .ةراجتلاب ةقلعتملا ىرخألا موسرلاو تافيرعتلا ليصحت ىLوتت ،ةيبيرضلا ةرادإلا ةمدخل ةعبات ةدحو يπو ،كرامجلل ةماعلا ةرادإلا •

الامجإ ةماعلا تادراولا بئارض دمتعت •
ً

 تادراولا بئارض نوناق نمض ةدروتسملا عئاضبلا اwxف ةفنصملا تافيرعتلا ةحيرش ى*ع 

 :جتنملاب ةصاخلا تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو .ةماعلا تارداصلاو

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ligie.htm  

  .ةيعارزلا Gaغ تاجتنملل %4.6و ةيعارزلا تاجتنملل %5.5 ةقبطملا ةياعر a`كألا لودلا ةفيرعت طسوتم غلبي ،ماع ھجوبو •

 10داÅvتسالا تايلمع 78ع رثؤت ìîلا ىرخألا موسرلا 2.1.1.3

 ةيكرمجلا تالماعملا موسرو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض :يπو .ةددعتم ةيلخاد بئارضل ةيلحáاو ةدروتسملا تاجتنملا عضخت •

  :ةفاضملا ةميقلا ةبيرض •

o ملا عاتملاو ةيصخشلا ةعتمألا ادعام ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل تادراولا عيمج عضخت…L̈تملا علسلاو ي¢aع ∫xغلبتو .ةينفلا لامعألاو ا 

 .%16 ةضورفملا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةبسن

o يرضلا ساسألا÷Å افاضم عئاضبلل ةيكرمجلا ةميقلا وه ةفاضملا ةميقلا باسحل
ً

  .ىرخألا موسرلاو داGaتسالا تافيرعت غلبم اwxلإ 

 :ةيكرمجلا تالماعملا موسر •

o لاو ةيكرمجلا تالماعملا موسرل تادراولا عيمج عضختÄÅ تو عئاضبلا ى*ع ةقبطملا ةيكرمجلا تاءارجإلا ى*ع دمتعت
ُ

 ضعب يU بسح

تو .تادراولا ةميق ساسأ ى*ع تالاحلا
ُ

 نيردصملا نم ىÆرُي .عئاضبلا ةميق نم %0.176 ةبسن وأ %0.008 ةبسنب ماع ھجوب ضرف

اليصفت a`كأ تامولعمل بيولا حفصتم يU ھقصلو يLاتلا طبارلا خسن نGيدوعسلا
ً

: 

 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s352_e.pdf 

 11جاتنإلا ةب+رض 3.1.1.3

 .كيسكملا يU ةددحم تاجتنم مادختسا/عيب ءانثأ ةيكيسكملا تاطلسلا اهضرفت ةرشابم Gaغ بئارض يπ جاتنإلا بئارض •

 :تامولعملا نم ٍديزمل بيولا حفصتم يU ھقصلو يLاتلا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÆرُي •

 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s352_e.pdf 
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 12قارغإلا ةحفاóم موسر 4.1.1.3

اوضع كيسكملا تحبصأ •
ً

ادمتعم 
ً

 Uافرطو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ي
ً

 Uةمظنم ةيقافتاو قارغإلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيقافتا ي 

  .ىرخألا ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم تايقافتا بناج ىLإ كلذو ،ةيضيوعتلا Gaبادتلاو معدلل ةيملاعلا ةراجتلا

اقفو •
ً

 .ةيداعلا اêxميق نم لقأ رعسب ةينطولا Å≤◊ارألا يU عئاضب لاخدإ ى*ع )قارغإلا( راعسألا يG ̈Uيمتلا يوطني ،يكيسكملا نوناقلل 

 ليلدلا اذه نم 4.1.1 مسقلا يU قارغإلا ةحفاكم موسر نع تامولعملا نم ديزم ى*ع عالطإلا نكمي •

 13ةيض+وعتلا موسرلا 5.1.1.3

 زفاوحلا :لاثملا ليبس ى*ع( ةيبنجأ ةيموكح ةيلام تادعاسم ةروص يU تاناعإلا قيبطت نم كيسكملا ىLإ ةدروتسملا علسلا ضعب ديفتست •

 .)أشنملا دلب يU ةمدقملا حنم ،ةيليضفت راعسأب ضورق ،ةيبيرضلا

اليلد قارغإلا ةحفاكم ةنجل تدجو اذإو •
ً

اررض قحلُي معدلا اذه حنم نأ ى*ع 
ً

اGaبك 
ً

 ةلثامملا ةيلحáا تاجتنملاب Gaبك ررض قاحلإب ددÿُx وأ 

  .ةيبلسلا راثآلا هذه ةهجاومل ةيضيوعت موسر ضرف اæxكميف ،ةيسفانتلا علسلا وأ اهل

 دادس ةلداع Gaغ ةيلود ةراجت تاسرامم ى*ع يوطنت فورظ يU عئاضب نودروتسي نيذلا نGيرابتعالا وأ نGيعيبطلا صاخشألا ى*ع مزليس •

 .ةيضيوعتلا موسرلا

 ليلدلا اذه نم 4.1.1 مسقلا ى*ع عالطإلا ىÆرُي ةيضيوعتلا موسرلا نع تامولعملا نم ِديزمل •

 14ةيئاقولا Åvبادتلا 6.1.1.3

  .ةيئاقو Gaبادت ضرفل ةيعيرشت صوصن ھمعدت Åمسر راطإ اÿxدل سيل كيسكملا •

 رضي ةددحم علس داGaتسا يU قفدتلا ناك اذإ )ةيمك دويق وأ موسر لكش يU( ةدح ى*ع ةلاح لك ساسأ ى*ع ةيئاقولا Gaبادتلا ذيفنت نكمي •

  .اهل ةسفانملا علسلا وأ علسلا هذه سفنل نGيلحáا نGجتنملاب

 .ليلدلا اذه نم 4.1.2 مسقلا ى*ع عالطالا ىÆرُي ،تامولعملا نم ٍديزملو •

 ةيكرمFGا Åvغ دويقلا 3.1.2

 15داÅvتسالاب ةصاFùا صيخاõvلاو دويقلاو تاروظ)'ا 1.2.1.3

 ةماعلا ةمالسلاو ةئيبلا ةيامحو ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ضارغأل ميظنتلا / رظحلل كيسكملا ىLإ تاجتنملا ضعب داGaتسا عضخي •

 .ماظنلاو

  .داGaتسالا تاروظحم نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو •

 http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/index.html#!/Mercancia_no_ingresa_Mexico 

 دالبلا ىLإ عئاضبلا داGaتسا نكمي ثيح ؛كيسكملاب داGaتسالل صيخªaلا ماظنب ةصاخلا ماكحألا ى*ع ةيجراخلا ةراجتلا نوناق صني  •

 .)ةقبسملا حيراصتلا( ةيئاقلتلا Gaغ صيخاªaلاو )ةيئاقلتلا حيراصتلا( ةيئاقلتلا صيخاªaلا بجومب

 نم ىÆرُي .داصتقالا ةرازو نع ردصت ÄÅلا ةيئاقلتلا Gaغ صيخاªaلل عضخت ةيعارزلا تاجتنملاو ةيئاودلا تاجتنملا لثم عئاضب كانهو •

 :داGaتسالا صيخارت نع تامولعملا نم ٍديزمل بيولا حفصتم يU ھقصلو يLاتلا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيردصملا

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s352_e.pdf 
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  16ةيف+رعتلا صص)Fا 2.2.1.3

 ةيفيرعتلا صصحلاو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يU ةلوادتملا صصحلا :ةيفيرعتلا صصحلا نم عاونأ ةثالث مدختست كيسكملا لازت ال  •

 ةيليضفتلا ةيفيرعتلا صصحلاو ،بناجلا ةيداحأ

تو  •
ُ

اجتنم 72 ى*ع ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم راطإ يU ةيفيرعتلا صصحلا كيسكملا قبط
ً

 هذهو .دحوملا ماظنلا يU ةينامثلا ماقرألا ىوتسم نم 

 ،Gaعشلا ،حمقلا ،لوقبلا ،سطاطبلا ،ةيناويحلا نوهدلا ،لكألل لباقلا طقسلا ،محللا ،ةوهقلا ،ن¢جلا ،نابلألا قيحاسم :يπ تاجتنملا

ت ةيفيرعتلا صصحلا هذه مظعم دعت مل 2015 ماع يU ھنإ الإ .ةيلاعلا ركسلا ةبسن تاذ تاجتنملا ،ركسلا ،ةرذلا
ُ

 نأ ببسب امإ مدختس

 يU ةرفوملا قوسلا لوخد طورش نأ وأ ةيفيرعتلا صصحلا تحت ةجردنملا تادراولل ةفيرعتلا نم لقأ تناك ةياعر a`كألا لودلا ةفيرعت

اليضفت a`كأ تناك بناجلا ةيداحأ ةفيرعتلا لظ
ً

 ةمظنم اهضرفت ÄÅلا بناوجلا ةددعتم ةيفيرعتلا صصحلا راطإ يU ةرفوملا كلت نم 

ارظن وأ ،ةيملاعلا ةراجتلا
ً

 ةراجتلا ةمظنمب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةصحلا غلبم تطخت ةيليضفتلا طورشلا ى*ع كيسكملا تادراو نأ ىLإ 

 .ةيملاعلا

اجتنم 74 ددعل بناجلا ةيداحأ ةيفيرعت صصح يLاحلا تقولا يU كيسكملا كلتمت  •
ً

 مضت دحوملا ماظنلا يU ةينامثلا ماقرألا ىوتسم ى*ع 

اجتنم 18 اæxيب نم ،ةيعارز تاعونصمو تاجتنم
ً

 لوقبلا يπو ؛ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةعبات ىرخأ ةيفيرعت صصحل كلذك عضخت 

 ةصاخلا ةصحلا يU ھيلع وه امم لقأ نوكت صصحلا لخاد ةفيرعتلا نإف ،تاجتنملا هذهل ةبسنلابو .نجاودلا موحلو Gaعشلاو ةوهقلاو

 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب

 Åv17ياعملا 3.2.1.3

  .)SISMENEC( ةقباطملاو Å≤¬ايقلا ديحوتلاو سيياقملل يكيسكملا ماظنلا مييقت Å≤¬ايقلا ديحوتلاو سيياقملا نأشب يLارديفلا نوناقلا مظنُي •

 ةماعلا ةيريدملا نأ امك .نوناقلا قيبطت ةيلوؤسم )DGN( Gaياعملل ةماعلا ةيريدملاو )CNN( ةينطولا Å≤¬ايقلا ديحوتلا ةنجل نم لك ىLوتت •

اضيأ يGa πياعملل
ً

 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةعباتلا ةراجتلا مامأ ةينقتلا زجاوحلاب ةصاخلا كيسكملاب تامالعتسالا ھظقن 

 .اهرادصإو اهءاغلإو اهليدعتو اêxعجارمو Gaياعملاو ةينفلا حئاوللا دادعإ ىرخأ تاهج عم نواعتلاب Gaياعملل ةماعلا ةيريدملا ىLوتت •

 .)NMXs( ةيكيسكملا Gaياعملاو )ةينفلا حئاوللا( )NOMs( ةيكيسكملا ةيمسرلا Gaياعملا نم لك كيسكملا ردصت •

تو •
ُ

 وأ ةينطولا ةصاخلا Å≤¬ايقلا ديحوتلا تاهج ىدحإ اهدادعإ ىLوتتو ،ي√وطت رمأ وه اêxقباطمو ةيعجرم Gaياعم ةيكيسكملا Gaياعملا لثم

  .Gaياعملل ةماعلا ةيريدملا

 18ةينفلا حئاوللا 4.2.1.3

 اوناقو ةيجراخلا ةراجتلا نوناق بجومبو .داصتقالا ةرازو تارارق يU ةجردم ةيمازلإ Gaياعم Å›ف ةيكيسكملا ةيمسرلا Gaياعملا نع امأ •

 .دالبلا ىLإ اهلوخدب حامسلا لبق ةيكيسكملا ةيمسرلا Gaياعملل مهعئاضب ةقباطم تابثإ نيدروتسملا ى*عف ،كرامجلا

 Gaياعملا دحأل عضخت ÄÅلا تاجتنملا دحأ داGaتسال .ةلصلا تاذ ةيكيسكملا ةيمسرلا Gaياعملل ةدروتسملاو ةيلحáا تاجتنملا ةقباطم مزلتو •

 دامتعا ةهج نم وأ ةينعملا ةهجلا نم ةيكيسكملا ةيمسرلا Gaياعملاب ةصاخ حيراصت وأ تاداهش رادصتسا مزلي ،ةيكيسكملا ةيمسرلا

 .ةدمتعم

 
 )كيسكملا( ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  16
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،كيسكملاب ةراجتلا ةسايس ةعجارم 16
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،كيسكملاب ةراجتلا ةسايس ةعجارم17
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 19ةقباطملا مييقتو دامتعالا تادا?ش رادصإ 5.2.1.3

دحáا تابلطتملا كيسكملا ىLإ ةردصملا عئاضبلا عيمج Å÷لت نأ بجي •
ّ

 يU( ةيكالêxسالا تاجتنملا ةدوجو ةمالس نامضل كلذو تاجتنملل ةد

اقحلم ةيكيسكملا ةيمسرلا Gaياعملا دحأ كانه ناك لاح
ً

 ∫xا(.  

 .ةدمتعم ةصاخ تائيهو ةددحم ةينعم تاهج بناج نم ةيكيسكملا ةيمسرلا Gaياعملل ةقباطملا ددحتت •

 ديحوتلا تاهجل كلذكو ،عرفلاو عاطقلاو عوضوملاو Gaياعملا بسحب ةمسقم ةصخرملا دامتعالا تاهجل ةمئاقب داصتقالا ةرازو ظفتحُت •

 نويدوعسلا نوردصملا حصنُيو .ةيكيسكملا ةموكحلا ىدل ةدمتعم صحف زكارم اهرابتعاب اx∫ فªaعملا ةيلودلا تائيهلاو ةينطولا Å≤¬ايقلا

 طبارلا ةرايز ىÆرُيو ،دامتعالا ى*ع لوصحلل اهعم لصاوتلا نكمي ÄÅلا ةقباطملا مييقت تاهج ى*ع ديكأتلل داصتقالا ةرازو عم لصاوتلاب

 :لاصتالاب ةصاخلا ليصافتلا ى*ع عالطالل هاندأ

information-programas/institutional-y-se/accioneshttps://www.gob.mx/ 

  20دامتعالا 6.2.1.3

 تاa¢تخáاو ةرياعملاو صحفلا تاa¢تخمو شيتفتلا تائيهو قيدصتلا تائيه دامتعا نع ةلوؤسملا يEMA( π( ةيكيسكملا دامتعالا ةئيه •

 :ةقوثوملا تالاكولا نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو .كيسكملا يU ةيبطلا

 https://www.ema.org.mx/portal_v3/ 

  21تاقصلملا عضو 7.2.1.3

الضف أشنملا دلب حضوت كيسكملا ىLإ ةدروتسملا علسلا ى*ع ةينابسإلا ةغللاب تاقصلم عضو بجي ،ماع ھجوب •
ً

 ى*ع ةيراجتلا تامولعملا نع 

  .تانامضلاو تاميلعتلا بناج ىLإ ،جتنملا

 ةصاخ تابلطتم اهل ةينوªaكلإلا علسلاو ةيواميكلا تاجتنملاو ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمو ةينالديصلا داوملاو ةيئاذغلا تاجتنملا •

 .اx∫ م̈اªلالا نGعتي ÄÅلاو ةيفيرعتلا تاقصلملا عضول

 ليلدلا اذه نم 11 مسقلا ى*ع عالطإلا ىÆرُي ،ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ِديزمل •

  22ةيتابنلا ة)üلاو ة)üلا تابلطتم 8.2.1.3

 داوملاو ،ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلاو ،ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا داGaتسا لبق ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا تابلطتم ءافيتسا بجي •

  .كيسكملا ىLإ ةعنصملا ةيئاذغلا

 ةيذغألا ةحصب ةقلعتملا ماكحألل لاثتمالا ةبقارمو ضرف نع ةيلوؤسملا اƒxدوجو اêxمالسو ةيعارزلا ةيذغألا ةحصل ةينطولا ةمدخلا ىLوتت •

  .اæxم ةيعرفلا تاجتنملاو ةيئاملا ءايحألا تاجتنمو ةيكمسلاو ةيناويحلاو ةيتابنلا تاجتنملاب قلعتي اميف اƒxدوجو اêxمالسو ةيعارزلا

 مادختسالل تاجتنملا ةحص ىدمب ةقلعتملا ماكحألا قبطت )ةحصلا ةرازوب ةطبترملاو( ةيحصلا رطاخáا نم ةيامحلل ةيلارديفلا ةنجللا •

 غبتلاو فيظنتلا تاجتنمو ليمجتلا تارضحتسمو ةيودألاو تابورشملاو ةيذغألا :لثم( اهدمتعتو اهذيفنت بقارتو يمدآلا كالêxسالاو

 .)تاتابنلا تايذغمو ةفاضملا داوملاو ةيرشحلا تاديبملاو

 ةنجللا اهذختت ÄÅلا تارارقلا وأ ةيكيسكملا ةيمسرلا Gaياعملا بجومب كيسكملا يU ةيتابنلا ةحصلا وأ ةحصلاب ةقلعتملا Gaبادتلا عضوُت •

 .ىرخألا ةيعرفلا ناجللا عم قيسنتلاب كلذو ،ةيعارزلا ةيذغألا Gaياعمل ةينطولا ةيراشتسالا

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،كيسكملاب ةراجتلا ةسايس ةعجارم 19
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،كيسكملاب ةراجتلا ةسايس ةعجارم19
   ةيكيرمألا تارداصلل يراجتلا ليلدلا 21
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،ةيكيسكملا ةراجتلا ةسايس ةعجارم 22
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ةبوحصم اهداGaتسا ةيلمع نوكت نأ نGعتي ،)كلذ ىLإ ام وأ يناويح وأ يتابن( عئاضبلا أشنم ى*ع ًءانب •
ً

 اذلو ؛ةفلتخم تاصيلخت وأ تاداهشب 

 :تامولعملا نم ٍديزمل بيولا حفصتم يU ھقصلو يLاتلا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÆرُي

ttps://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s352_e.pdfh )14-3 لودجلا ،70 ةحفص( 

 .كيسكملا ىLإ اهداGaتسا لبق داGaتسا حيراصت اهل مزلي ةيحص تابلطتمل ةعضاخلا عئاضبلا مظعمو

 ة+راجتلا ةيحي)üتلا Åvبادتلا .4

  نÅيدوعسلا ن+ردصملا 78ع ا†Åvثأت :كيسكملا ãå ة+راجتلا ةيحي)üتلا Åvبادتلا 4.1

اررض قحلت ÄÅلا ريدصتلا تايلمع ةهجاومل ي‡يحصت ءارجإ ذاختا ةيكيسكملا ةموكحلا ى*ع لهست تاودأ نع ةرابع ةيراجتلا ةيحيحصتلا Gaبادتلا 
ً

 

اميسج
ً

 .فورظلا كلت لثم يU نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع هاندأ ةروكذملا ةيراجتلا ةيحيحصتلا Gaبادتلا ضرف نكميو .ةيلحáا ةعانصلاب 

  23قارغإلا ةحفاóم 1.1.4

 ضعب ى*ع ةيضيوعتلا Gaبادتلاو قارغإلا ةحفاكم Gaبادت داصتقالا ريزو فارشإل ةعضاخلا ةيملاعلا ةراجتلا تاسرامم ةدحو ضرفت •

اقفو كلذو تادراولا
ً

  .تاجلا ةيقافتاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم دعاوقل 

 قارغإلا ببسب قوسلا يU ةجتانلا تاحيحصتلاو رئاسخلا بنجتل يراجتلا عافدلا تاودأ قيبطت نع ةيلوؤسملاب ةيميظنتلا ةئيهلا علطضت •

  .معدلا وأ

  .داصتقالا ريزو ةطلسل قارغإلا Gaبادت ببسب ةيلحáا قوسلا بيصي يذلا ررضلا يU تاقيقحتلا عيمج عضخت •

  تاونس 5 ةدمل قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف متي •

  قارغإلا تاقيقحت نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتي •

 http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/mexico/lcext.asp 

 كيسكملا ãå قارغإلا ةحفاóم Åvبادت عم لماعتلا 4.1.1.1

 ةيبرعلا ةكلمملا يU ي·وسلا هرعسو جتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكتب ةيارد ى*ع اونوكي نأ - ريدصتلا لبق - نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي •

  .ةيدوعسلا

 Gaعستب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Å≤≥وت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يU ھجاتنإ ةفلكت وأ/و ھسفن جتنملا رعس نع اهرعس لقي ال ثيحب ةردصملا تاجتنملا

اضيأ بجي •
ً

 ةفلكت نم لقأ رعسب ةرعسم وأ ةدروتسم تسيل تاجتنملا نأ تبثت ةحضاو ةلدأ مÿxدل نوكي نأ نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع 

  .ةلودلا كلت يU جتنملا جاتنإ

 ةحضاولا ةلدألا نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‚وتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Å≤≥وت •

 .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو

 

 

 
   ثحبلا ةباوب 23
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  ةيض+وعتلا Åvبادتلا 4.1.2

امعد اهحنم مت ÄÅلا( كيسكملا يU ةنيعم تادراو ى*ع ةيضيوعتلا Gaبادتلا ضرفُت •
ً

اقبط )أشنملا دلب يU ةينطولا ةموكحلا نم 
ً

 نوناق ماكحأل 

 .ةيضيوعتلا Gaبادتلاو قارغإلا ةحفاكم Gaبادت

  .ةموعدملا تادراولل ةمدقملا ةيلاملا حنملا نم ةجتانلا ةيلحáا تاعانصلا ى*ع ةراضلا تاGaثأتلا يU ةيملاعلا ةراجتلا تاسرامم ةدحو ققحت •

ارهش 12 ىLإ لصي ام معدلا ةحفاكمب ةصاخلا تاقيقحتلا قرغتست دق •
ً

 نكمي ،ةيلمعلا هذه نأشب تامولعملا نم ٍديزم ى*ع لوصحللو .

 :تنªaنإلا حفصتم يU ھقصلو هاندأ دراولا طبارلا خسن نGيدوعسلا نيدروتسملل

 g/legislation/mexico/lcext.asphttp://www.sice.oas.org/antidumpin 

 كيسكملا ãå ةيض+وعتلا Åvبادتلا عم لماعتلا 4.1.2.1

 مدعب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Å≤≥وت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيمك دويق ضرف بنجتل •

  .ريدصتلاو جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يU مدقملا معدلا لغتست Å≤¬اªaفا Gaعست بيلاسأ يأ قيبطت

 ةيبرعلا ةكلمملا نم مدقملا يموكحلا معدلا اولغتسي مل مx–أ تبثت عافدلل ةحضاو ةلدأ نGيدوعسلا نيردصملا ىدل نوكي نأ بجي امك •

  .كيسكملا يU تاجتنملا راعسأ ضفخل ةيدوعسلا

 ةحضاولا ةلدألا نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‚وتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Å≤≥وت •

 .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو

 24ةيئاقولا Åvبادتلا 3.1.4

اقفو ةدروتسملا تاجتنملا ى*ع ةيئاقولا Gaبادتلا ضرفُت •
ً

 .ةيئاقولا Gaبادتلاو ةلداعلا Gaغ ةراجتلا تاسرامم نم 49 ةداملا ماكحأل 

اGaبادت كيسكملا قبطت •
ً

 .ةنيعم تاجتنم تادراو يU ةئجافملا ةدايزلا اx‰بست ÄÅلا رارضألا نم ةيلحáا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقو 

 عينصتلا تاهج نم كلذب قلعتت تابلط يأ يقلت دنع ةيئاقو Gaبادت ذاختا ةيناكمإ ىLإ يدؤت دق ÄÅلا تاقيقحتلا داصتقالا ريزو رشابي •

 ى*ع تعقو ÄÅلا رارضألاو تادراولا لدعم ةدايز نGب ةيببس ةقالع كانه تناك اذإ ام ددحتو رارضألا ىدم يU ةرازولا ثحبت ثيح .ةيلحáا

  .نGيلحáا نGجتنملا

 كيسكملا ãå ةيئاقولا Åvبادتلا عم لماعتلا 4.1.3.1

  .كيسكملا يU تاجتنملل بلطلاو ضرعلاب ؤبنتلا لجأ نم قوسلا نع ةعسوم ٍثاحبأ ءارجإ ريدصتلا لبق نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع بجي •

• Uلا تالاحلا يÄÅ ف نوكيwxرثؤي ال ٍوحن ى*ع تارداصلا ةيمك ضفخب نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه حصنت ،بلطلا نم ى*عأ ضرعلا ا 

 .ةيلحáا تاعانصلا ى*ع

 تاعانصلل ةيسفانتلا ةردقلاب رضت نل ةردصملا تاجتنملا ةيمك نأ تبثت ةحضاو ةلدأ نGيدوعسلا نيردصملا ىدل نوكي نأ بجي امك •

  .ةيلحáا

 ةحضاولا ةلدألا نع ةيبنجألا تاموكحلا ىLإ حاصفإلا دنع رذحلاو ةطيحلا ي‚وتب نGيدوعسلا نيردصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةئيه Å≤≥وت •

 .طقف ةرورضلا دنع الإ اهراهظإ مدعو

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ،ةيكيسكملا ةراجتلا ةسايس ةعجارم 24
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 كيسكملا ãå ةيس:ئرلا ئCاوملا .5

  25كيسكملا ãå ةيس:ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا 1.5

اقفو
ً

  .ي*ي اميف اwxلع ءوضلا طيلست متي ةيجيتاªaسا ئناوم ةعبرأ اæxم ،ءانيم 74 كيسكملا يU دجوي سروس ستروب دلروو عقومل 

  :هاندأ 1 لكشلا يU ئناوملا هذهل يUارغجلا عقوملا نايب دري ،كلذ ى*ع ةوالع .

 كيسكملا ãå ةيس:ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا نع تامولعم :3 لودFGا

 ينوªaكلإلا عقوملا اêxلوانم متت ÄÅلا تالومحلا ءانيملا

 https://www.puertoaltamira.com.mx/ ةزهاجلاو ماخلا علسلا اGaماتلا ءانيم

 زوركاGaف ءانيم

 يLوªaبلا كوكلا محفو ،ةرذلاو ،ةماعلا عئاضبلا

 ذالوفلاو ةلماكلا تايواحلاو ايوصلاو حمقلاو

 ةطنحلاو ةيتابنلا تويزلاو ةدرخلاو ةدمسألاو

 ديدحلاو تابكرملاو الوناكلاو زرألاو ءادوسلا

 .ن̈ي…بلاو ةيناويحلا موحشلاو رهزلا

/http://www.puertodeveracruz.com.mx 

 ورازال ءانيم

 سانيدراك

 عئاضبلاو ةفاجلا ةبئاسلا تانحشلاو تايواحلا

 ةلئاسلا
/http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc 

 ولينازنام ءانيم

الضف تايواح يU ةلوقنملا تانحشلا
ً

 نع 

 تنمسألا لثم ةيندعملا ةبئاسلا تانحشلا

 ايرويلاو ةيندعملا ةدمسألاو تيa¢كلاو سبجلاو

 .مويساتوبلا تاªaنو ديدحلا تايركو

/http://www.puertomanzanillo.com.mx 

 ادانيسنإ ءانيم
 تنمسألا نيزختو ةلوانم يU صصختم ءانيم

 .ةدوجلا ةيلاع ةيرجحلا داوملاو راجحألاو
/https://www.puertoensenada.com.mx 

 

 

 
 nersiContai عقوم 25
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 كيسكملا ãå ةيس:ئرلا ة+رحبلا ئCاوملا :1 لóشلا

 26كيسكملا ãå ةيس:ئرلا تاراطملا 2.5

 :هاندأ 2 لكشلا يU عئاضبلا نحش يU لمعت ÄÅلا ةيسيئرلا تاراطملا نايب دري( ةدعاسملا تامدخلاو تاراطملا

 
26 Team NAFTA 
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 كيسكملا ãå ةيس:ئرلا ن)¢لا تاراطم :2 لóشلا

  كيسكملا يU ةيسيئرلا ةيلخادلا قاوسألا ىLإ لوصولا 5.3

  27ةيلخاد لقن تاطحم 1.3.5

ابيرقت %86 ةبسن كرحي ھنإ ثيح ،كيسكملا يÅ U≤¬اسألا يراجتلا لقنلا رايخ يكيسكملا ةعيرسلا قرطلا ماظن لثمي
ً

 .ةراملا تانحشلا يLامجإ نم 

 .)مك 6,335( ليم 3,936 ةفاسمل دتمت تاراح ةعبرأب ةعيرس قرط دجوت امك ،)مك 111,000( ليم 68,972 نع ديزت ةفاسمل دتمت ةدهمم قرط دجوتو

اعاستا a`كألا يa¢لا لقنلا ةكبش يπو
ً

 Uةينيتاللا اكيرمأ ي.  

 ÄÅلاو ةيناجáا ةعيرسلا قرطلاو ،ةزاتمم ةلاح يU ةماع ةفصب يπو رورم مسرب ةعيرسلا قرطلا امهو ،ةعيرسلا قرطلا نم ناعون دالبلا يU دجويو

اتوافت توافتت
ً

اGaبك 
ً

 Uلاح يêxو .اهمادختسا ةيناكمإو اπاضت يπي Uةعيرسلا قرطلا قطانملا ضعب ي Uو ؛ةدحتملا تايالولا يUتاذ ىرخألا قرطلا ي 

 ةGaبك تانحاشلل ةGaبك تابوعص لكشي يذلا رمألا ،ىرقلاو ندملا لخاد رشابم لكشب نايحألا بلغأ يa U¢عيو ديدش ءطبب رورملا كرحتي نGتراحلا

ادج ةعفترم اهموسر نأ الإ ،ةياغلل ةديفم رورم مسرل ةعضاخلا قرطلا نأ نGح يUو .قيض Å®مز لودجب ة̈مªلملا مجحلا
ً

 نم ةلحر فلكت نأ نكمي ذإ ،

  .ةروطقملاو ةنحاشلل رالود ةئام نم a`كأ اراخالاداوغ ىLإ ÄÅيس وكيسكم

 :هاندأ 3 لكشلا يU ةحضوم عئاضبلا نحشل ةيسيئرلا قرطلا ةكبشو

 

 
   2018 كيسكملا - ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم27
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 ا\£لإ لوصولا قرطو ةيس:ئرلا ةيلخادلا قاوسألا 5.3.2

اقفو
ً

 يU ةيسيئرلا ةيلخادلا قاوسألا يπ اناوجيتو ودGaل يد اكولوتو البيوبو يGaتنومو ÄÅيس وكيسكم نإف ،ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو قئاقح باتكل 

 :هاندأ 4 لودج يU ةيسيئرلا قاوسألا كلت ىLإ لوصولا ةيفيك نع تامولعم ى*ع عالطإلا نكمي .كيسكملا

 كيسكملا ãå ةيس:ئرلا ةيلخادلا قاوسألا Ç8إ لوصولا :4 لودFGا

 ءانيملا نم ةفاسملا  )فاج / يرحب( ءانيم برقأ ةيس:ئرلا ندملا

 اƒxاذ ةنيدملا يLودلا زيراوخ وتينيب راطم ÄÅيس وكيسكم

 اƒxاذ ةنيدملا يLودلا اراخالاداوغ راطم اراخالاداوغ

 مك 489 اGaماتلا ءانيم يGaتنوم

 مك 123 يLودلا زيراوخ وتينيب راطم البيوب

 مك 72 يLودلا زيراوخ وتينيب راطم ودGaل يد اكولوت

 مك 80 ادانيسنإ ءانيم اناوجيت

 

 ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا ãå ةمدختسملا ن)¢لا طوطخ 5.4

 28كيسكملا Ç8إ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولاو ةيس:ئرلا ن)¢لا طوطخ 1.4.5

اقفو
ً

 ةيبرعلا ةكلمملا يU طقف فقوتلا ئناوم يπ هللادبع كلملاو يمالسإلا ةدجو زيزعلا دبع كلملاو ليبجلا ئناوم نإف ،)Linescape( بيكسنيال عقومل 

 .كيسكملا ىLإ ةهجتملا نحشلا نفسل ةبسنلاب ةيدوعسلا

 كيسكملا Ç8إ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولا :5 لودFGا 

 
  بيكسنيال عقوم 28

 ليبFGا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  مامدلا ءانيم يمالسإلا ةدج ءانيم ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا ãå ئCاوملا

 )مايألاب( ةدملا كيسكملا ãå ئCاوملا

  55 – 42  56 – 26  55 – 38 55 – 25 اÅvماتلا ءانيم

  53 – 40 49 – 25  53 – 38  53 – 23 زوركاÅvف ءانيم

  55 – 42  52 – 44 56 – 41  52 – 38 سانيدراÆ ورازال ءانيم

 55 - 41  50 – 35 56 – 39 52 – 36 ولينازنام ءانيم

  55 – 38 56 – 40  56 – 39  54 – 37 ادان:سCإ ءانيم



 

 

18 

 29كيسكملا Ç8إ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم ةيس:ئرلا تاراسملا راعسأ 2.4.5

 صوصنم ةنيعم تاضاªaفا ساسأ ى*ع تعِضو تاريدقتلا نأ ملعلا ىÆرُيو .ةيكيسكملا ئناوملا ىLإ ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت ريدقت كلذك ىرج

ق دقو .لودجلا يU كلذك اwxلع
ُ

د
ّ
  http://worldfreightrates.com/en/freight :عقوملا مادختساب نحشلا فيلاكت ترِ

 كيسكملا Ç8إ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم ن)¢لا فيلاóت تاريدقت :6 لودFGا

  30كيسكملا نم لقنلل ةيس:ئرلا فيلاóتلاو قرغتسملا تقولا 3.4.5

اوج عئاضبلا ريدصت نكمي
ً

 راطم يπو اناوجيتو ودرول يد اكولوتو يGaتنومو اراخالاداوغو ،ÄÅيس وكيسكم راطم ىLإ ضايرلاو مامدلاو ةدج تاراطم نم 

اوج عئاضبلا لقن يU قرغتسملا تقولا درسي هاندأ 7 لودجلا .كيسكملا يÅ U≤∆يئرلا نحشلا
ً

 ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيسيئرلا تاراطملا نم 

  .ةرشابملا يوجلا نحشلا تالحرل ةبسنلاب هريدقت ىرج قرغتسملا تقولا نأ ةظحالم ىÆرُي .كيسكملا يU ةيسيئرلا تاراطملا

 :ةثدحمو ةقيقد تامولعم ى*ع لوصحلل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÆرُيو

.com/en/freighthttp://www.worldfreightrates  

 كيسكملا Ç8إ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم قرغتسملا تقولا :7 لودFGا

 ةدج ضا+رلا مامدلا ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا ãå تاراطملا

 )تاعاسلاب( ةدملا كيسكملا ãå تاراطملا

  Çå 27 – 29 25 – 27 27 – 29ودلا وكيسكم راطم

 Çå 27 – 29 25 – 27 27 – 29ودلا اراخالاداوغ راطم

 Çå  27 – 29 27 – 29 27 – 29ودلا يÅvتنوم راطم

 
  ستير تيارف دلروو عقوم 29
  ستير تيارف دلروو عقوم 30

 ةيcرعلا ةكلمملا ãå ئCاوملا

 ةيدوعسلا
 ليبFGا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  مامدلا ءانيم يمالسإلا ةدج ءانيم

 *)يدوعسلا لا+رلاب( لقنلا ةفلóت كيسكملا ãå ئCاوملا

 8,831 – 7,990 8,831 – 7,990 8,831 – 7,990 8,831 – 7,990 اÅvماتلا ءانيم

 8,831 – 7,990 9,638 –8,254 8,831 – 7,990 8,831 – 7,990 زوركاÅvف ءانيم

 8,831 – 7,990 8,831 – 7,990 9,638 –8,254 8,831 – 7,990 سانيدراÆ ورازال ءانيم

 9,638 –8,254 8,831 – 7,990 8,831 – 7,990 8,831 – 7,990 ولينازنام ءانيم

 8,831 – 7,990 9,638 –8,254 8,831 – 7,990 9,638 –8,254 ادان:سCإ ءانيم

 :فيلاóتلا تاضاõvفا*

 طي)'ا uvع å≤ ةراتù'ا ن)¢لا ةق+رط

 )World Freight Rates( سl+ر تيارف دلروو عقوم 78ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ 78ع فيلاóتلا ريدقت مت

 يó+رمأ رالود 100,000 ةcوس)'ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب

امدق 40 تا+وا)Fاو )FCL( ةلماóلا ة+وا)Fا ةلومح رايتخا مت
ً

 

 î…+رقت ريدقتب لقنلا ةفلóت ريدقت مت .)ا\£لع نمؤملا وأ ةرطFùا ع«اضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل
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 تعِضو تاريدقتلا نأ ملعلا ىÆرُيو .هاندأ 8 لودجلا يU كيسكملا تاراطم ىLإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت تاريدقتت

ق دقو .يLاتلا لودجلا يU كلذك اwxلع صوصنم ةنيعم تاضاªaفا ساسأ ى*ع
ُ

د
ّ
 مادختساب نحشلا فيلاكت ترِ

http://worldfreightrates.com/en/freight 

 كيسكملا Ç8إ ةيدوعسلا ةيcرعلا ةكلمملا نم فيلاóتلا :8 لودFGا

 يÅvتنومو اراخالاداوغو وكيسكم ةنيدم )يدوعسلا لا+رلاب( لقنلا فيلاóت

 ةدمG'ا مو)Àلا ةدمG'ا ةمعطألا ةردصملا تاجتنملا عون

 9,750 – 8,820  9,698 – 8,772 مامدلا / ضا+رلا / ةدج

 :فيلاóتلا تاضاõvفا*

 وFGا uvع å≤ ةراتù'ا ن)¢لا ةق+رط

 )World Freight Rates( سl+ر تيارف دلروو عقوم 78ع ةحاتملا تاعانصلا ساسأ 78ع فيلاóتلا ريدقت مت

 يó+رمأ رالود 100,000 ةcوس)'ا تاجتنملا عيمج ةميق تغلب

 90×100×140 داعÃألاو مس/مجك 210 ةلوم)Fا رايتخا مت

 )ا\£لع نمؤملا وأ ةرطFùا ع«اضبلا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 î…+رقت ريدقتب لقنلا ةفلóت ريدقت مت

 

 ةيس:ئرلا ìîسجوللا معدلا قفارم .6

 31كيسكملا ãå ةر)Fا قطانملا 1.6

 كيسكملا يU ةحايسلا زيزعت يU ةدعاسملل ةيكيسكملا ةموكحلا اƒxأشنأ دقو ةيكيرمألا ةيكيسكملا دودحلا لوط ى*ع طيرش يπ "ةرحلا ةراجتلا ةقطنم"

ت ،ةرحلا ةراجتلا ةقطنم لخادو .دودحلا لوط ى*ع ةيكيسكملا قطانملل يداصتقالا ومنلا ةدايزو
ُ

 ،يرهوج لكشب ةيكرمجلا داGaتسالا تابلطتم ىÈل

  .موسر نود كيسكملا نم ةقطنملا هذهل لوخدلا ىرخأ لود نم ةدراولا عئاضبلل حيتي امم

  32كيسكملا ئCاوم ãå ةمدقملا ن+زختلا تامدخ / قفارم 2.6

  كرامFGا فارشإل ةعضاFùا تاعدوتسملا 6.2.1

ايلاح دجوت •
ً

 اهعيمج مدقت ال نكلو كرامجلا فارشإل ةعضاخلا تاعدوتسملا تامدخ ميدقتل ةصخرم ةيكيسكملا قوسلا يU ةسسؤم 20 

  :يتآلاك يπ كيسكملا يU لمعت ÄÅلا كرامجلا فارشإل ةعضاخلا تاعدوتسملا عاونأو .نومضملا ليومتلا

o ةصصختم .كرامجلا فارشإل ةعضاخلا ةينطولا تاعدوتسملا Uةدوجوملا علسلا وأ عئاضبلا نيزخت ي Uدهع يƒxلا وأ اÄÅ تلازام Uي 

 تاعدوتسملا نم عونلا اذهو .عاديإ تاداهشب ةنومضم نوكت ÄÅلاو ،اهقيوستو اهعيزوتو اêxبقارمو اêxلوانمو اهظفح وأ روبعلا ةلاح

اضيأ صخرم
ً

 ةيكرمجلا تاعدوتسملا ى*ع ةرصتقملا ةطشنألا كلذ لمشي نأ نود ،ةفاضملا ةميقلاب ةقلعتملا تاءارجإلاب عالطضالل 

  .ةيلاملا تاعدوتسملا وأ

 
31 TIO Corp - كيسكملاب ةرحلا ةقطنملا 
32 TIO Corp - كيسكملاب ةرحلا ةقطنملا  
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o إ ةفاضإلاب .ةيكرمجلا تاعدوتسملاLلا كرامجلا فارشإل ةعضاخلا تاعدوتسملل نكمي ،تاعدوتسملا ةطشنأ ىÄÅ اهفصوب لمعت 

ت مل ÄÅلاو جراخلا يU اهعيبل لخادلا يU وأ جراخلا يU ةجتنملا علسلا مالتسا ةيكرمج تاعدوتسم
ُ

 موسرلا وأ بئارضلا دعب اهل ددس

تسو .ةلباقملا
ُ

  .عدوتسملا نم عئاضبلا جارخإ دنع موسرلا وأ بئارضلا هذه عفد

 ةقفاوملا يLاملا عدوتسملل نكمي ،هالعأ كرامجلا فارشإل ةعضاخلا تاعدوتسملا اx∫ موقت ÄÅلا ةطشنألا ىLإ ةفاضإلاب .ةيلاملا تاعدوتسملا •

  .ظفحلاو نيزختلا ديق عئاضبلا نامضب ليومت ى*ع

  نزاù'ا 6.2.2

تو تاكارشلا وأ تاكرشلا وأ دارفألل ةصخرم نزاخáا •
ُ

 قلعتي اميف ةيلاتلا ةطشنألاب حمسُيو .ةGaصق ةªaفل عئاضبلا نيزختل مدختس

  :نزاخáا يU ةدوجوملا ةدروتسملا عئاضبلاب

o ةيكرمجلا ةباقرلل ةعضاخلا تادراولاب ظافتحالا 

o ةيكرمجلا ةباقرلل ةعضاخلا تادراولا غيرفت 

 رخآ دحاو رهشل ةدملا هذه ديدمت نزخáا بلطي نأ نكميو .نزخáا ىLإ اهلوصو دعب دحاو رهش ةدمل نزاخáا يU عئاضبلا نيزخت نكمي •

  .صخرم عدوتسم ىLإ عئاضبلا لقن هدعب نGعتي

 ن+زختلا فيلاóت  6.2.3

 .ھناكمو عئاضبلا نيزخت مايأ ددعو ةيواحلا عون ى*ع كيسكملا يU نيزختلا فيلاكت دمتعت

 

 كيسكملا :ةلماشلا داGaتسالا ةيلمع .7

 33ةلماشلا داGaتسالا ةيلمع 1.7

ايكرمج اهصيلخت متيس ÄÅلا ةدروتسملا تاجتنملا عيمج نوكت نأ بجي
ً

 صيلختلا تاءارجإل ةيفوتسم ،نيزختلل وأ دالبلا لخاد كالêxسالل ًءاوس ،

اصصخم جتنملا ناك اذإ ام لثم بابسأل اæxيب اميف داGaتسالا تايلمع فلتخت ،كلذ عمو .ةددحáا يكرمجلا
ً

 مأ نيزختلا مأ دالبلا لخاد كالêxسالل 

 :هاندأ 3 لكشلا يU ةحضوم كيسكملاب ةصاخلا ةلماشلا داGaتسالا ةيلمع .ىرخأ ةيكرمج ةطحم ىLإ لقنلا مأ رخآ دلب ىLإ روبعلا
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 ةلماشلا داÅvتسالا ةيلمع :3 لóشلا

 داÅvتسالا لبق ام تاب:ترت :Ç8وألا ةلحرملا

 ،عئاضبلا لوصو لبق اهذاختا مزلي داGaتسالا لبق ام تابيترت كانه

 يكيسكم يكرمج طيسو تامدخب ةناعتسالا دروتسملا ى*ع بجي .1

الجسم دروتسملا نوكي نأ بجي .2
ً

 نيدروتسملل Åمسرلا لجسلا ىدل 

 قسنملا ماظنلا زمرو قسنملا ماظنلا ةفيرعت فينصت صوصخب قئاثو عمج دروتسملا ى*ع بجي .3

 .ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا نم Å®عملا بوتكملا حيرصتلا / صيخªaلا / ةداهشلا ى*ع لوصحلا ميظنتلل ةعضاخلا عئاضبلا يدروتسم ى*ع بجي .4

 .)داGaتسالا نايب( داGaتسالا قئاثو ميدقت .5

 ھناونعو عئابلا مساو ،ي*يصفتلا يراجتلا فصولاو ،يئاæxلا دصقملا ناونعو ،مسالاو ،ھخيراتو رادصإلا ناكم - ةروتافلا .أ

 ةيكرمجلا Gaغ حئاوللاو دويقلاب م̈اªلالا نم ققحتلا .ب

 أشنملا ةداهش .ج

 .خلإ ،ةيراجتلا ةمالعلا تامولعم ،ءازجألا ماقرأ ،ي*سلستلا مقرلا - ةيوهلا ديدحت تامولعم .د

 مجحلاو نزولا ةداهش .ـه

 حونمملا دنسلا نم ققحتلا .و

 أشنم ةداهش ميدقت دروتسملا ى*ع بجي .6

 ءانيملا ãå يÆرمFGا صيلختلا
 موسرلا عفدو

 ìîسجوللا معدلا 
 لقنلاو

 دروتسملا / ليمعلا

 تاءارجإلا ةلحرم =  

 يرحب ءانيم uvع داÅvتسالا ةيلمعل å—يضوت لóش

1 

 لبق ام تاب:ترت 
 ةنيفسلا لوصو داÅvتسالا

2 3 

 ة?جاو uvع يÆرمFGا نايبلا
 ةينوõvكلإلا تانايبلا

Zoll 
 

4 5 6 
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 ةنيفسلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا

 .كلذب يكرمجلا طيسولا / دروتسملا نحشلا ليكو رطخُي ،عئاضبلا غيرفت ةيلمع ءدب دنع

 ةينوõvكلإلا تانايبلا ة?جاو uvع يÆرمFGا نايبلا :ةثلاثلا ةلحرملا

 تاطلس حمست ،ةداعو .Gaخأت تامارغ تادراولا ةلوانم تاطلس ضرفت دق الإو .ةنحشلا لوصو روف تقو برقأ يU عئاضبلا صيلخت مهملا نم .1 

 .تادراولا مالتسال ةيناجم ةªaفك مايأ ةثالث ىLإ موي نم مايألا نم دودحم ٍددعب تادراولا ةلوانم

 ةقطنملا جراخ ىLإ ةدروتسملا ةنحشلا لقنب يئاæxلا نذإلا حنمُيو .ةيكرمجلا تاطلسلا عم تادراولل ىرخألا يكرمجلا صيلختلا تاءارجإ لمتكت .2

 .اƒxاعيرشتو اهدعاوقل دروتسملا دلبلا كرامج ةطلس ءافيتسا درجمب ةيكرمجلا

 موسرلا عفدو ءانيملا يU يكرمجلا صيلختلا :ةعبارلا ةلحرملا

 حيضوتلا بلطيو ،ةمدقملا تامولعملا ةحص نم ماظنلا ققحتي ،ةلماكتملا نحشلا ماظن a¢ع داGaتسالا نايب طيسولا / دروتسملا لجسي املاح .3

 .اهل يدام صحف ءارجإو قئاثولا نم ققحتلل ةلصلا تاذ عئاضبلا ھجويو ةرورضلا دنع

ت .4
ُ

 .ةقبطملا ةيكرمجلا بئارضلاو موسرلا عيمج بَسح

 .بئارضلاو موسرلا عيمج يكرمجلا طيسولا / دروتسملا عفدب ،ٍضرم وحن ى*ع عئاضبلل يداملا صحفلاو قئاثولا نم ققحتلا نم ءاêxنالا دنع .5

 

 لقنلاو ìîسجوللا معدلا :ةسماFùا ةلحرملا

 .ھعدوتسم ىLإ كرامجلا ةقطنم نم اهلقنو عئاضبلل ÄÅسجوللا معدلا Gaفوتل ةمزاللا تابيتªaلا يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ذختي

 

 ليمعلا / دروتسملا :ةسداسلا ةلحرملا

 .ةدروتسملا عئاضبلا ليمعلا / دروتسملا ملتسي

 

 34يكرمجلا صيلختلا ةيلمع 2.7

 :هاندأ 4 لكشلا يU كيسكملا ىLإ ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع درت

  قئاثولا ميدقت لبق :Ç8وألا ةلحرملا 

  مساب فورعملاو ،نيدروتسملل Åمسرلا لجسلا ىدل لجسملا يكيسكملا يكرمجلا طيسولا اx‰لطي ÄÅلا قئاثولا ى*ع دروتسملا لصحي .1

"Padron de Importadores" )نيدروتسملا لجس( Uاءزج دروتسملا نوكي نأ ليجستلا اذه نمضيسو .كيسكملا ي
ً

 بئارضلا ةحلصم نم 

 .ةيكيسكملا
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 عئاضبلا داGaتسال ةصتخáا ةيموكحلا تاهجلا نم ةيرورضلا ةقفاوملا تاباطخو حيراصتلاو صيلختلا تاداهش عيمج ى*ع لوصحلا متي .2

 .اx∫ لاصتالا نGعتي ÄÅلا تالاكولا نع تامولعملا نم ٍديزمل 9 مسقلا ى*ع عالطالا نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو .دويقل ةعضاخلا

 ةيراجت ةروتافو ،)داصتقالا ةنامأ نع رداص( داGaتسا نايب ميدقت دروتسملا ليكولا ى*ع بجي ،ةحيحصلا موسرلا/بئارضلا قيبطت لجأ نم .3

 .عئاضبلا لصأ تبثت ةداهشو ءافعإ تابثإو نحش ةصيلوبو

 .ةلحرلا لوط ى*ع نحشلا نايب ميدقتل ةينمزلا تاªaفلا دمتعتو .ةنيفسلا لوصو لبق نحشلا نايب ميدقت تايواحلا ةلماح ى*ع بجي .4 

 .عئاضبلا لوصوب دروتسملا تايواحلا ةلماح رطخت ،ءانيملا ىLإ ةنيفسلا لوصو درجمب .5 

اضيأ كيسكملا كلمت .6
ً

 ةيكيرمألا دودحلا ةيامحو كرامجلا ةئيx∫ ةصاخلا "ةيمسرلا Gaغ ةيكرمجلا تانايبلا" ماظنل ةلثامم "ةGaغص تادراو" ةئف 

 جذومن وأ لماك " نايب" لمشي امب ريدصتو داGaتسا قئاثو كيسكملا بلطتو .رالود 3,000 نع اêxميق لقت ÄÅلا عئاضبلاب قلعتي اميف

ةداعو .ةيراجتلا رباعملا عيمجل ريدصت/داGaتسا
ً

 .تاءارجإلا هذه ليهست نGيكرمجلا ءاطسولا ى*ع نGعتي ام 

 

 

 يÆرمFGا صيلختلا ةيلمع حيضوت

 $ 

 تاءارجإلا ةلحرم = 

 ماع لóشÃ يÆرمFGا صيلختلا ةيلمع :4 لóشلا

 موسرلا دادسو ةدروتسملا ع«اضبلا صحف
 بئارضلاو ةيكرمFGا

1 2 

 ة?جاو uvع يÆرمFGا نايبلا  قئاثولا ميدقت لبق
 ةينوõvكلإلا تانايبلا

 3 

 قئاثولا ةعجارم

4 

 علسلا نع جارفإلا 

5 
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 يÆرمFGا نايبلا :ةيناثلا ةلحرملا

 :هاندأ دراولا طبارلا a¢ع كلذ مامتإ نكميو ؛ةمعادلا تادنتسملا عيمج قفريو ي*يصفتلا داGaتسالا نايب يكرمجلا طيسولا / دروتسملا مدقي .1

uanas.sat.gob.mx/webadunet/body.htmhttp://www.ad 

 .قئاثولل لصفم صحف مامتإل نايبلا ھيجوت لبق ةيوهلا تابثإ صحف كرامجلا ىLوتت .2 

  

 قئاثولا ةعجارم :ةثلاثلا ةلحرملا

 ةلماكتملا نحشلا ماظن ققحتيو .جذومن يU اذه لجسيو ،داGaتسالا نايبل يفيرعت مقر كرامجلا وفظوم صصخي ،داGaتسالا نايب مالتسا درجمب .1

 ةلاح يU ةيطخ تاليدعت ءارجإ يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ى*ع نGعتيو .ةدوجوم ءاطخأ يأ ددحيو داGaتسالا نايب يU ةدراولا تامولعملا نم

 .ءاطخأ يأ فاشتكا

ت دق ،داGaتسالا نايب يU ةدراولا تامولعملا ى*ع ًءانب .2
ُ

 ى*ع نمألاو عمتجáا ةمالسو ةحص ى*ع ةدروتسملا عئاضبلا راثآب ةقلعتم تاراسفتسا حرط

ةباتك فواخáا هذه ةجلاعم ھيلع نGعتيس يذلا يكرمجلا طيسولا / دروتسملا
ً

.  

ادانتسا رطاخáا ى*ع مئاق ي√وضوم مييقت ءارجإ لماكتملا نحشلا ماظن ىLوتي .3
ً

 صحف ءارجإل ةنيعم علس ھجويو ةدراولا تامولعملا عيمج ىLإ 

 .قبس امب هراطخإل يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ىLإ صحف راطخإ ردصُيو .قئاثولا نم ققحتلاو اهرابتخاو اهل يUاضإ

  

 موسرلا دادسو ةدروتسملا ع«اضبلا صحف :ةعÃارلا ةلحرملا

 ةددحáا عئاضبلا صحف )ةحصلا ةرازو ةرادإ نم نGلثمم ،لاثملا ليبس ى*ع( ةلص يوذ نGيموكح نGفظوم عم نواعتلاب ،كرامجلا وفظوم ىLوتي .1 

 .يUاضإلا رابتخالاو صحفلل

 .ةقفرملا قئاثولل تاصوحفو حاجنب يداملا صحفلا زاتجت مل ÄÅلا عئاضبلا ى*ع ةيلمعملا تارابتخالا ءارجإ نكمي .2 

 

 ع«اضبلا نع جارفإلا :ةسماFùا ةلحرملا

 .ةروكذملا بئارضلاو موسرلا عيمج دادس دعب دروتسملا ىLإ عئاضبلا نع جرفُي ،يداملا صحفلاو Å≤◊رملا قئاثولا ةحص نم ققحتلا نم ءاêxنالا دعب

 .يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ىLإ تاداهشلا ردصتو

 

 35ةلماشلا داÅvتسالا ةيلمعÃ ناقلعتملا ةفلóتلاو قرغتسملا تقولا 3.7 

اقبط
ً

 :هاندأ 9 لودجلا يU ةيسايقلا علسلا نحشل داGaتسالاب ناطبترملا ةفلكتلاو تقولا دري ،يLودلا كنبلل 

 

 ةلماشلا داÅvتسالا ةيلمعÃ ناقلعتملا ةفلóتلاو قرغتسملا تقولا :9 لودFGا

 داÅvتسالاب قلعتملا ءارجإلا .م

 تقولا

 قرغتسملا

 )تاعاسلاب(

 ةفلóتلا

 )يدوعسلا لا+رلاب(

 375 18 قئاثولا دادعإ 1

 112 ,1 44 شيتفتلا تايلمعو يكرمجلا صيلختلا 2

 487 ,1 62 :يLامجإلا
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  ةيساسألا داÅvتسالا قئاثو .8

 ةيساسألا داÅvتسالا قئاثول صÀùم لودج 8.1

 36ةيمازلإلا قئاثولا 1.1.8

  .كيسكملا ىLإ عئاضبلا داGaتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو سمخ كانه 

 

 كيسكملا - داÅvتسالل ةيمازلإلا قئاثولا :10 لودFGا

 ةقيثولا م

 يرجي

 ا\£لع لوص)Fا

 نم

ت
ُ

 Ç8 1 2 3 4 5 6 7 8 9إ مدق

1 

 نحشلا ةصيلوب

 ةصيلوب / يوجلا

 ةيلصألا نحشلا

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا نحشلا ةكرش

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا ةيراجتلا ةروتافلا 2

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا أشنملا ةداهش 3

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا ةئبعتلا ةمئاق 4

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا كرامجلا عئاضبلا لوصو راعشإ 5

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا نحشلا ةكرش نحشلا ةداهش 6

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا ردصملا ءارشلا رمأ 7

 :ةظحالم

  ،ةرمعملا ةيكالêxسالا علسلا -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا – 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوجáاو ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوªaكلإلاو ةليقثلا تادعملا-6

  ةيفاضإلا قئاثولا 8.1.2

  :اx∫ ةصاخلا ليصافتلا ي*ي اميفو ،يكرمجلا جارفإلل ماع لكشب ةبولطم ةديدع ةيفاضإ تادنتسم كانه

 

 
  How To Export Import عقوم 36



 

 

26 

 كيسكملا - داÅvتسالل ةيفاضإلا قئاثولا :11 لودFGا

 ةقيثولا م
 اwxلع لوصحلا يرجي

 نم
ت
ُ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ىLإ مدق

1 
 / داGaتسالا صيخرت

 داGaتسالا لبق صيلختلا

 تاذ ةفلتخم تارازو

 كيسكملا يU ةلص
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 ةيتابنلا ةحصلا ةداهش 2
 دلب يU ةدمتعملا ةطلسلا

 أشنملا
       ü   كرامجلا

 ةيحصلا ةداهشلا 3
 دلب يU ةدمتعملا ةطلسلا

 أشنملا
  ü ü     ü  كرامجلا

 ةقباطملا ةداهش 4
 دلب يU ةدمتعملا ةطلسلا

 أشنملا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامجلا

 :ةظحالم

  ،ةرمعملا ةيكالêxسالا علسلا -5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا – 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ،تارهوجáاو ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوªaكلإلاو ةليقثلا تادعملا-6

  قئاثولا 78ع ةماع ةرظن 8.2

 37ن)¢لا ةصيلوب 1.2.8

 :Å®عت نحشلا ةصيلوب نإف ،يLودلا ةراجتلا زكرم فيرعت بسحب

 .لقنلا دقع ى*ع ليلد ةباثمب نوكيو ،ةنحشلا ملتسا دق ھنأب عئاضبلا لقان ھبجومب رقي لاصيإ •

ت ،ليوحتلل لباق ةيكلم دنتسم •
ُ

لس
َّ

اقفو ھبجومب عئاضبلا م
ً

 ققحتلا تايلمع عيمج ءافيتسا ى*ع ًءانبو نحشلا ةصيلوب يU دراولا "رمأل" دنبل 

 رمألا يU اwxلع صوصنملا

 يرحب ن)” ةصيلوب جذومن :5 لóشلا   

 

 

 

 
  نحشلا ةصيلوب 37
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 38ة+راجتلا ةروتافلا 2.2.8

دقُي اهؤارش مت ÄÅلا عئاضبلاب ةروتاف يπ ةيراجتلا ةروتافلا
ّ

تو ،يªaشملل عئابلا اهم
ُ

ابلاغ Gaتاوفلا كلت مدختس
ً

 Uكمت ثيح ةيجراخلا ةراجتلا ي
ّ

 ن

 .ةيكرمجلا موسرلا ديدحتل اهمييقت دنع عئاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحت نم تاموكحلا

 

 ة+راجت ةروتاف جذومن :6 لóشلا

 يÆرمFGا داÅvتسالا نايب 8.2.3

 نع ةباينلاب لمعي يكرمج طيسو/دروتسملا نايبلا اذه دِعُيو .دالبلا ىLإ تادراولا لوخدب دودحلا ةيامح تامدخو ةيكيسكملا كرامجلا راطخإ بجي

ملا مسا :لثم ليصافت نايبلا اذه لمشيو .دروتسملا
ُ

دص
ّ
 فصوو ةنيفسلا مساو ھناونعو نايبلا مدقم مساو ھعضوو ھناونعو دروتسملا مساو ھناونعو رِ

 .اêxميقو عئاضبلا

 داÅvتسالا لبق صيلختلا / داÅvتسالا صيخرت  8.2.4

 ضارغأل مزال ھنأ امك .ةروظحáا داوملا داGaتسال ةصتخáا تاطلسلا نم ھيلع لوصحلا بجيو ةنيعم تاجتنمل داGaتسا حيرصت ى*ع لوصحلا مزلي

 .يكرمجلا صيلختلا

 39ةئبعتلا ةمئاق  5.2.8

 نوكي نأ بجيو .)تايوتحáا فصو ،داعبألا ،يUاصلاو يLامجإلا نزولا( ةنحشلل ةقيقدلا تافصاوملا ددحت ÄÅلا ةئبعتلا ةمئاق دادعإ ردصملا ىLوتي

 .ةينعملا ةنحشلل ةددحáا ةيكرمجلا تابلطتملا بسحب ةئبعتلا ةمئاق تايوتحم نيابتت .ةيراجتلا ةروتافلاو ةئبعتلا ةمئاق نGب قاستا كانه

 ةئبعتلا ةمئاق جذومن :7 لóشلا

 
38 Lynden   
39  KK Freight  
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  40أشKملا ةدا?ش  6.2.8

اقبط
ً

اقفو ،)CoO( أشنملا ةداهش ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 
ً

دصت ةقيثو يπ ،ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل 
ّ

 وأ اwxلع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأ ى*ع ق

 ةيبرعلا ةكلمملاب ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نم ةرداص أشنملا ةداهش جذومن دريو .نGعم دلب يU لماكلاب ا̈هGهجت وأ اêxجلاعم وأ اهعينصت وأ اهجاتنإ

 :هاندأ 8 لكشلا يU ةيدوعسلا

 

 أشKملا ةدا?ش جذومن :8 لóشلا

  ةيتابنلا ة)üلا ةدا?ش  8.2.7

ت ةيمسر ةقيثو نع ةرابع ةيتابنلا ةحصلا ةداهش
ُ

ملا دلبلا يU تاتابنلا ةيامح ةئيه اهرِدص
ُ

دص
ّ
 ةداهشلا هذهو .دروتسملا دلبلا يU تاتابنلا ةيامح ةئيهل رِ

 ةيلاخو ي‡صلا رجحلا تافآ نم ةيلاخ اx–أو ةبسانم تاءارجإ قفو اهصحف مت دق ةداهشلا اwxطغت ÄÅلا ةيتابنلا تاجتنملا وأ تاتابنلا نأ ى*ع دكؤت

ايلمع
ً

 .دروتسملا دلبلا يU ةمئاقلا ةيتابنلا ةحصلا حئاول عم ةقفاوتم a¢تعت اx–أو ىرخألا ةراضلا تافآلا نم 

اجذومن هاندأ 9 لكشلا حضوي
ً

 :ةيتابنلا ةحصلا ةداهشل 

 

 ةيتابنلا ة)üلا ةدا?ش جذومن :9 لóشلا

 
  ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 40
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 41ةي)üلا ةدا?شلا 8.2.8

 نم ردصملا اwxلع لصحيو .ةمئاد ةفصب ةباقرلل ةيلودلا ةراجتلا عوضخو ،ھتمالسو ناسنإلا ةحص ةيامح يU ةيحصلا ةداهشلا نم ضرغلا لثمتي

 خلإ ...تارميلوبلاو تايواميكلاو ةمعطألا لثم تاجتنمل جتنملا دلبلا يU ةصتخáا تاطلسلا

   

 ةي)üلا ةدا?شلا جذومن :10 لóشلا

  42ةقباطملا ةدا?ش 9.2.8

  .دروتسملا دلبلل ةيلودلا وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا Gaياعملاو ةلصلا تاذ ةينفلا حئاوللا عم قفاوتت ةردصملا علسلا نأ )CoC( ةقباطملا ةداهش حضوت

اجذومن
ً

 :هاندأ 11 لكشلا يU:ةقباطملا ةداهشل 

 

 ةقباطملا ةدا?ش جذومن :11 لóشلا

 

 
  Global Negotiator عقوم 41
   Intertek عقوم 42
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 داÅvتسالا ةيلمعÃ ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا م†أ  .9

  تاجتنملا عاونأ عيمFG داÅvتسالا ةيلمعÃ ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا م†أ 9.1

 تائيهلا وأ تاهجلا هذهل صيخلت دريو .جتنملا عون نع رظنلا ضغب ،كيسكملا يU داGaتسالا ةيلمعب ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا وأ تاهجلا نم ددع كانه

 .12 لودجلا يU ةينوªaكلإلا اهعقاومو داGaتسالا ةيلمع يU اx∫ علطضت ÄÅلا راودألا بناج ىLإ

 داÅvتسالا ةيلمعÃ ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا م†أ :12 لودFGا 

 يCوõvكلإلا عقوملا ھب علطضت يذلا رودلا ةيموك)Fا تا?FGا م†أ

 ماعلا نامتئالاو ةيلاملا ةرازو

 )كيسكملا(

  .كيسكملا يU ةيلاملا ةرازولا يπ ماعلا نامتئالا ةرازو •

 ةموكحلل ةيداصتقالا ةسايسلا نأشب تاحªaقم مدقت يπو •

 قلعتي اميف كلذو ةسايسلا هذه ھجوتو ةيلارديفلا

 ماعلا نيدلاو لخدلاو قافنإلاو بئارضلاو ةيلاملا نوؤشلاب

 ومن نامض لجأ نم ،تامولعملاو ايفارغجلاو تايئاصحإلاو

 .مادتسمو لماشو لداعو ةدوجلا يLاع يداصتقا

http://www.shcp.gob.mx 

 ي√اطقلا دروتسملا لجس

 )كيسكملا(

 صاخشألاو عئاضبلا تاكرحت ةبقارم ةيلوؤسمب علطضي •

 صيلختو اهميظنتو كيسكملل ةيكرمجلا ةقطنملا a¢ع

  .عئاضبلا

 اæxمأو دالبلا ةمالس ةيامح نع ةيلوؤسملاب علطضي امك •

 .ةيراجتلا اهحلاصمو

www.solucionesaduanhttp://

ales.com.m 

 ةيكيسكملا كرامجلا ةحلصم
 ليصحتل ةيسيئرلا ةهجلا اهفصوب لمعت ةيموكح ةئيه •

 .كيسكملا يU تاداريإلا
http://www.sat.gob.mx/ 

 يكيسكملا كرامجلا بتكم

 ىوتسملا ى*ع بئارضلا ليصحتب اwxلإ دوهعم ةيموكح ةهج •

 نGمأ ماقم ناموقت ناتيموكحلا ناترئادلا اتلكو .ي*حáا

  .ةنازخلا

 دجوي ال

 

 تاجتنملا نم ةنيعم عاونأل داÅvتسالا ةيلمعÃ ةينعملا ةيموك)Fا تا?FGا م†أ 9.2

 لودجلا# يU درتو .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون ى*ع ًءانب كلذو كيسكملا يU داGaتسالا ةيلمعب ةينعملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تاهجلا نم ددع كانه

 داGaتسالا ةيلمع يU ھب موقت يذلا رودلاو اx∫ ةينعملا تاجتنملا / تاعانصلا عاونأ لثم تامولعم بناج ىLإ تائيهلا وأ تاهجلا مهأب ةمئاق هاندأ 13

 .ةينوªaكلإلا اهعقاومو
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 ةددحم تاعانصل داÅvتسالاب ةينعملا ةيموك)Fا تالاÆولا :13 لودFGا

 يCوõvكلإلا عقوملا رودلا/ةفيظولا ةعانصلا/جتنملا ةيموك)Fا ة?FGا

 ةيئاذغلا تاجتنملا ةحصلا ةرازو

 ةيساسألا ةيواميكلا داوملا تاجتنم •

 تاجتنملاو يمدآلا كالêxسالل ةصصخáا

 داوملاو ةيودألل ماخلا داوملاو ةزهاجلا

 تاردخáاو ةينالديصلا ةيواميكلا

 ةصصخáا تاجتنملاو ةيلقعلا تارثؤملاو

 وأ اهجالع وأ ةيرشبلا ضارمألا صيخشتل

 ةيواميكلا داوملاو اæxم ليهأتلا ةداعإ

 .رئاجسلاو غبتلاو

 

https://www.gob.mx/salud/en 

 دراوملاو ةئيبلا ةنامأ

 ةيعيبطلا

 ضارقنالاب ةددهملا عاونألا

 يروفحألا دوقولا تاجتنمو

 ةيوونلا تاجتنملاو

 ةراجتلا ةيقافتا( قحالم يU ةدراولا عاونألا •

 تاتابنلاو تاناويحلا عاونأب ةيلودلا

 تاجتنمو )ضارقنالل ةضرعملا ةيa¢لا

 داوملاو ةيعرفلا تاجتنملاو تاباغلا

 تانوبركورديهلاو ةرطخلا وأ ةماسلا

 ةيلوªaبلا تاجتنملاو

 

/https://www.semarnat.gob.mx 

 عافدلا

 Å®طولا
 ةيرانلا ةحلسألاو تارجفتملا

 تارجفتملاو دورابلاو ةGaخذلاو ةحلسألا •

 ةيواميكلا داوملاو ةيرانلا باعلألاو

 تارجفتملاب ةقلعتملا

 

/http://www.sedena.gob.mx 

 ةوa`لاو ةعارزلا ةرازو

 ةيمنتلاو ةيناويحلا

 كامسألا دياصمو ةيفيرلا

 ةيذغألاو

 عاونألاو ةيعارزلا تاجتنملا

 ةيئاملا
 ةيئاملا عاونألاو ةيعارزلا تاجتنملا •

http://www.sagarpa.mx/Englis

h/Pages/Introduction.aspx 

 

  ا\]قفاوم 78ع لوص)Fا تاءارجÿو Åvياعملاب ةينعملا تا?FGا م†أ .10

 ةعانصلا بسحب Åvياعملاب ةينعملا تا?FGا 10.1

ت
ُ

نص
ّ
 ةئيه اƒxددح ÄÅلا ةيسيئرلا ةعستلا تاعانصلا راطإ يU نويدوعسلا نوردصملا اهردصُي ÄÅلا عئاضبلا ةيلاتلا تاهجلا نم a`كأ وأ ةدحاو ةهج فِ

  :ةيدوعسلا تارداصلا

  ةحصلا ةرازو .1

 ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةنامأ .2

  Å®طولا عافدلا .3

 ةيذغألاو كامسألا دياصمو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيناويحلا ةوa`لاو ةعارزلا ةرازو .4

 .دامتعالا ى*ع لوصحلل اهعم لصاوتلا مزاللا Gaياعملا تالاكو ةفوفصملا حضوت
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 ةديدع تاعانص Åv ãåياعملاب ةينعملا تا?FGا :14 لودFGا

 يCوõvكلإلا ا?عقوم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةلاÆولا م

 ü  ü   ü  https://www.gob.mx/salud/en   ةحصلا ةرازو 1

 ü       ü /https://www.semarnat.gob.mx  ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةنامأ 2

 Å      ü    /http://www.sedena.gob.mx®طولا عافدلا 3

4 

 ةوa`لاو ةعارزلا ةرازو

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيناويحلا

 ةيذغألاو كامسألا دياصمو

  ü       
p://www.sagarpa.mx/English/Pahtt

ges/Introduction.aspx 

 :ةظحالم

 ةليقثلا تادعملا -6 ،ةرمعملا ةيكالêxسالا علسلا -5 .فيلغتلاو ةئبعتلا -4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا -3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا -2 ،ءانبلا داوم -1

 تاجوسنملا -9 ،ةيودألا -8 ، تارهوجáاو ةسيفنلا نداعملا -7 ،تاينوªaكلإلاو

 ةي)üلا رطاù'ا نم ةيام)Àل ةيلارديفلا ةنÀGلا 10.2

 :Ç8وألا ةلحرملا

   .يكرمجلا صيلختلا ةيلمع يLوتل يكيسكملا ةيلخادلا بئارضلا لجس نم ضوفم طيسو يدوعسلا ردصملا نGعي نأ بجي ،ليجستلا ةيلمع ءارجإل .1

  .ةيذغألل يكرمجلا صيلختلا ةيلمعل ةبولطملا تادنتسملا عيمج ى*ع يكرمجلا صلخáا/ليكولا لصحي .2

 

  :ةيناثلا ةلحرملا

  .طسبملا ةراجتلا ماظن جذومنو يكرمجلا نايبلا جذومن دروتسملا يUوتسي .1

 بئارضلا ةرادإ ةمدخ عقوم ى*ع ةبولطملا تاداهشلاو تادنتسملا دروتسملا مدقي .2

)lhttps://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/calculadora.htm( 

  .ةحصلا ةرازو تابلطتمل ةلثتمم نوكت نأ بجي ةمدقملا ةيحصلا ةداهشلا .3
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  :ةثلاثلا ةلحرملا

اقفو صحفلا عون ةصتخáا تاطلسلا ددحت .1
ً

  .رطاخáا ى*ع مئاقلا جهنلل 

ت .2
ُ

نَص
َ

 كلذلو .رطاخáا تائف ى*ع ًءانب ناسنإلا ةحص ى*ع ةضفخنم وأ ةطسوتم وأ ةيلاع ةلمتحم رطاخم تاذ اx–أ ى*ع ةدروتسملا ةيئاذغلا داوملا ف

  .ةيئاذغلا تادراولا ى*ع رطاخáا ىLإ ةدنتسملا ةباقرلا ءارجإل لماوعلا فلتخم رابتعالا نGعب ذخؤُي

  .اæxم ققحتلاو ةمدقملا تادنتسملاو تاداهشلاو بلطلا جذومن ةعجارمب تاطلسلا موقتس .3

 

  :ةعÃارلا ةلحرملا

 ليلحتلا نم ديزم ءارجإل ةدروتسملا تاجتنملا نم تانيع عمجب تاطلسلا موقت دق .Å≤∆حو يندب صحف ءارجإو عئاضبلا صحفب تاطلسلا موقتس

  .يa¢تخáا

 

  :ةسماFùا ةلحرملا

 جئاتن عمج متيس .ةيكيسكملا كرامجلا ةحلصم نم دمتعم a¢تخم يU اهل ةيa¢تخم ليلاحت ءارجإل ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا نم ةنيع لاسرإ يرجيس

  .يa¢تخáا ليلحتلا

 

 

 ةيئاذغلا تاجتنملل يÆرمFGا صيلختلل ةيئاملا دراوملاو ةعارزلا ة+ريدم ةيلمع :12 لóشلا

 ةFGاعملا ةلحرم =

 

 لبق ام تاب:ترت
  تادنlسملا ة)Ÿ نم ققحتلا داÅvتسالا نايب ميدقت داÅvتسالا

 ع«اضبلا نع جارفإلا

 دروتسملل

1 
2 3 

4 
5 

  ا†رابتخاو ع«اضبلا ش:تفت

 ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلل ةيئاملا دراوملاو ةعارزلا ةيريدم ةيلمعل حيضوت
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  :ةسداسلا ةلحرملا

 كرامجلا Å›نتو ھعقويو بلطلا جذومن ى*ع ةيئاذغلا داوملا شتفم قداصي ،ةيئاذغلا تاجتنملا ةقباطم جئاتنلا تتبثأ اذإ .ةقثوملا جئاتنلا ليلحت متي

تو .ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صيلختلا تاءارجإ
ُ

  .نيدروملا بناج نم ةبولطملا رحلا عيبلا ةداهش عئاضبلا هذx∫ قفر

 دياصمو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيناويحلا ةوa`لاو ةعارزلا ةرازو نم داGaتسا نذإ ى*ع لوصحلا بجي ،ةيناويحلاو ةيتابنلا تاجتنملا لقنل :ةظحالم

 لقنل داGaتسالا تابلطتمل لاثتمالاو أشنملا دلب نم ةيمسر ةيحص ةداهش ى*ع لوصحلا ةيلوؤسم نويدوعسلا نوردصملا ىLوتيو .اæxحش لبق كامسألا

  .ةلوهسب عئاضبلا

 هاندأ دراولا طبارلا ةرايز ىÆرُي ،ةيناويحلا تاجتنملاو كامسألا دياصمو يئاملا عار¨ªسالا نم ةنيعم عاونأل داGaتسالا تاءارجإ لوح تامولعملا نم ديزمل

 )اهدعب امو 15 ص(

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

 2017.pdf-19-%20Narrative_Monterrey%20ATO_Mexico_12-andards%20 

 

 ةي)üلا رطاù'ا نم ةيام)Àل ةيلارديفلا ةنÀGلا 10.3

 ىLإ اهلوخد لبق ةنجلل يكيسكملا لجسلا يU ةيئاودلا تاجتنملا عيمج ليجست بجي .كيسكملا يU ءاودلل ةيميظنتلا ةئيهلا يπ ةيجالعلا علسلا ةرادإ

  :ةيميظنتلا ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم ىÆرُي .قوسلا

  ttps://www.gob.mx/cofeprish 

  43ةينالديصلا تاجتنملا ليdeG تاءارجإ 1.4.10

 هاندأ 14 لكشلا يU ةحضوم كيسكملا يU ةيئاودلا تاجتنملا ليجست ةيلمع

 

 ةيلاتلا ةقبسملا طورشلا يدوعسلا ردصملا ãåوتس¤ :Ç8وألا ةلحرملا

اليكو نويدوعسلا نوردصملا نGعي .1
ً

 .كيسكملا يU ةيودألا ليجست ةيلمع يLوتل 

 ىدل نوعجارملا أرقيس ةيحصلا رطاخáا نم ةيامحلل ةيلارديفلا ةنجللا بتكم ىLإ بلطلا فلمب ةفورعملا تادنتسملا ةعومجم ليكولا ملسي .2

ةداع ©مسُي يذلاو ،باطخ لكش يU فلملا يU تانايبلا نع مÿxدل نوكي دق لاؤس يأ نوهجويسو ةقدب ىوتحáا لك ةنجللا بتكم
ً

 باطخ 

ايمسر وأ ضفرلا
ً

ت ال ھنأ ةظحالم ىÆرُيو .كيسكملا يprevención( U( عنملا باطخ 
ُ

 تاداشرإلا عابتإب اهمظعم بنجت نكميو ضفرلا تاباطخ ردص

 .ةعئاشلا ةجذاسلا ءاطخألا بنجتو ةافوتسم تامولعم ميدقتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 ACMA  



 

 

35 

 

  .ھتعاجنو ھتدوجو ھليجست بولطملا جتنملا ةمالسب ةقلعتملا تادنتسملا عيمج دادعإ يدوعسلا ردصملا ى*ع بجي .3

  .بلطلا ميدقت لبق ةديدجلا تائيزجلا ةنجل عم عامتجا دقعل بلطب مدقتلا كيلع نGعتيف ،"ديدجلا ءيزجلا" ةئف تحت جردني كجتنم ناك اذإ .4

 "ديدج ءيزج" كؤاود اwxف a¢تعُيس تالاح كانه .5

 )كيسكملل ةبسنلاب وأ ملاعلا يU( ةديدجلا ةيودألا داوم .أ

 )كيسكملل ةبسنلاب( ةيودألا داومل ةديدجلا تابيكªaلا .ب

  ةديدجلا تابابطتسالا .ج

  )ةيويحلا ةيئاودلا تاجتنملا لثم( ىرخأ ةصاخ تالاح .د

 

  فلملا ميدقت :ةيناثلا ةلحرملا

  .ھليجست بولطملا جتنملا عون ى*ع فلملا ميظنت بولسأ دمتعي .1

ت يئاودلا جتنملا مييقتب ةقلعتملا تادنتسملا عيمج .2
ُ

 .بولطملا يدايتعالا بيتªaلاب فلم يU عَّمج

 :مييقتلا فلم تادنتسم عيمجت تابلطتم نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGعتيو :ةظحالم .3

mexico/-in-registration-https://latampharmara.com/mexico/drug 

 

 ق+وسlلا صيخرت 78ع لوص)Fا ةيلمع :13 لóشلا

 قیوستلا صیخرت ىلع لوصحلا ةیلمعل يحیضوت لكش       

 ةلحرم =

 داGaتسا حيرصت رادصإ
 ةيودألا

 يدوعسلا ردصملا ءافيتسا
 ةقبسملا طورشلل

 ةبرجتلاو قئاثولل ةينفلا ةعجارملا فلملا ميدقت
  ةيريرسلا

1 2 3 

4 
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  جتنملل ير+رسلا رابتخالاو قئاثولل ةينفلا ةعجارملا :ةثلاثلا ةلحرملا

 ىLوألا ةلحرملا ريراقت رطاخáا ةرادإ ططخو يريرسلا Gaغو يريرسلا مييقتلاو ةدوجلا مييقت ى*ع نومئاقلا دعيو مدقملا فلملا نولوؤسملا ميقيس .1

  .مييقتلا نم

 ةينمزلا تاªaفلا لالخ ةيفاضإلا تامولعملا بلط ى*ع درلا بلطلا مدقم ى*ع نGعتي .ىLوألا مييقتلا ةلحرم لالخ ةيفاضإ تامولعم بلط نكمي .2

  .مييقتلا نم ةيناثلا ةلحرملل ذئدنع بلطلا عضخي .ةددحáا

 مدقتي نأ بلطلا مدقمل نكمي .ةيحصلا رطاخáا نم ةيامحلل ةيلارديفلا ةنجللا بتكمل نGعبات دارفأ بناج نم ةيئاx– ةعجارمل فلملا عضخي .3

  .ةددحáا ديعاوملا لالخ ھميدقت بجي يذلاو ةيفاضإ تاعجارم ءارجإل بلطب

 

 ةي)üلا رطاù'ا نم ةيام)Àل ةيلارديفلا ةنÀGلا بتكم ىدل ءاودلا ليdeG :ةعÃارلا ةلحرملا

لبُي ،ةحصلا ةرازو بناج نم حجان مييقت ءارجإ دعب
َّ

  .ةنجللا بتكم ىدل جتنملا لجسُيو يباجيإلا رارقلاب بلطلا مدقم غ

 ةcولطملا ةيساسألا تادنlسملا 10.3.2

 ةيئاودلا تاجتنملل قيوستلا صيخرت ى*ع لوصحلل ةبولطملا تادنتسملا نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملا نم وجرنو

Uكيسكملا ي: 

mexico/ -in-registration-https://latampharmara.com/mexico/drug 

  44قرغتسملا تقولا 3.3.10

  .لمع موي 90- 30 نم طسوتملا يU ليجستلا ةيلمع قرغتست

 ةcولطملا فيلاóتلا 10.3.4

  .ةيجالعلا اêxعيبط فالتخاب ةيئاودلا تاجتنملا ليجست ةيلمعل ةبولطملا فيلاكتلا فلتخت
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 كيسكملا – ةيف+رعتلا تاقصلملا عضوو ةئبعتلا تابلطتم .11

 ةيئاذغلا داوملا عاطق 11.1

 عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا 11.1.1

 ،ةيحصلا رطاخáا نم ةياقولل ةيكيسكملا ةيلارديفلا ةنجللا يπ ةيفيرعتلا تاقصلملا عضول ةبسنلاب ةيئاذغلا داوملا عاطقل ةيلاحلا ةيميظنتلا ةهجلا

 مظعمل ةوبعلا نم يمامألا ءزجلا ى*ع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو حئاول ترشن دقو ،ءاذغلا ةمالس نع ةلوؤسملا كيسكملا يU ةيميظنتلا ةهجلا يπو

اقبسم ةأبعملا ةيلوحكلا Gaغ تابورشملاو ةيذغألا
ً

ت ÄÅلا 
ُ

تو عاب
ُ

 تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمملا نم .كيسكملا ي√زو

 :ةيميظنتلا ةهجلا هذه نع

http://www.cofepris.gob.mx  

 45ةيف+رعتلا تاقصلملا تابلطتم 2.1.11

   :ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ 15 لودجلا يU درت

 كيسكملا ãå ةيئاذغلا تاجتنملل ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :15 لودFGا

 ةcولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 ةيئاذغلا ةداملا مسا 1

 

 

 

 ةينابسألا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 

 ةليغشتلا مقر 2

  ھناونعو دروملا مسا 3

 تارارقإلاو ةيريذحتلا وأ ةيداشرإلا تانايبلا 4

  تانوكملا نايب 5

 خيراتلا ةمالعب ةصاخلا تامولعملا 6

  مادختسالا تاداشرإو نيزختلا فورظ 7

 ةيئاذغلا تامولعملا 8

 ةعبشملا نوهدلا 9

 ىرخألا نوهدلا 10

 تايركسلا يLامجإ 11

  مويدوصلا 12

  امwxلك وأ ةوبعلا وأ ةعطقلل - ةقاطلا 13
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 ة+ودألا عاطق  11.2

 عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا 11.2.1

 ةحصلل ةيكيسكملا ةنامألل عبات يزكرم Gaغ زاهج يπو .ةيكيسكملا ةموكحلل ةعبات ةيميظنت ةهج يπ ةيحصلا رطاخáا نم ةيامحلل ةيلارديفلا ةنجللا

 ةيودألاو ءاذغلا ةمالس كلذ يU امب ،كيسكملا يU ةحصلاب ةقلعتملا تاعوضوملا نم ةعونتم ةعومجم ميظنت نع ةيلوؤسملا ىLوتيو )اهفارشإل عضخيو(

  .ةحصلا ةرازو فارشإ تحت ةيجالعلا علسلا ةرادإ بناج نم ميظنتلل ةيودألا عاطق عضخيو .ةئيبلا ةيامحو ءاضعألا ةعارز تايلمعو ةيبطلا ةزهجألاو

 :ةيميظنتلا ةهجلا هذه نع تامولعملا نم ٍديزمل يLاتلا طبارلا ةرايز نGيدوعسلا نيردصملل نكمملا نم

https://www.gob.mx/cofepris  

 46ةيف+رعتلا تاقصلملا تابلطتم 2.3.11

   :ةيئاودلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ 16 لودجلا لودجلا يU درت    

 ةيئاودلا تاجتنملل ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :16 لودFGا

 ةcولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 جتنملا مسا 1

 ةينابسألا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 عئاضبلا يU ةلاعفلا داوملا عيمج ءامسأ 2

 عئاضبلا يU ةلاعفلا داوملا عيمج ةبسن وأ ةيمك 3

  لماكلاب ھناونعو دروتسملا مسا 4

  ةعرجلا / مادختسالا تاداشرإ 5

 عئاضبلا ةيمك 6

  )تدجو نإ( تاريذحتلاو ةيبناجلا راثآلا 7

 ةيحالصلا ءاêxنا خيراتو ةليغشتلا مقر 8

 نيزختلا فورظ 9

 ةيئاودلا علسلل يLاªaسألا لجسلا مقر 11
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  ليمجتلا تارضحتسم عاطق 11.3

  عاطقلل ةيميظنتلا ة?FGا 11.3.1

  نيرايعملا بجومب ةحصلا ةرازو بناج نم ميظنتلل ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو عضخي

NOM-141-SSA1/SCFI-2012. عتيوGيدوعسلا نيردصملا ى*ع نGاتلا طبارلا ةرايز نLياعملا نع تامولعملا نم ٍديزمل يGa ةبولطملا 

http://www.claa.org.mx/cir_pdf/2014/AnexoCirClaa02714_SSA.pdf )رُيÆھقصلو طبارلا خسن ى Uبيولا حفصتم ي(  

  47ةيف+رعتلا تاقصلملا تابلطتم 2.3.11

اقبسم ةأبعملا تاجتنملا ،Å NOM-002-SCFI-1993مسرلا يكيسكملا رايعملا
ً

  .ققحتلا قرطو ىوتحáا يUاص تاحومسمو 

  :ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم هاندأ 17 لودجلا يU درت

 ليمجتلا تارضحتسم تاجتنمل ةيف+رعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :17 لودFGا

  ةcولطملا تامولعملا ةئفلا .م

 جتنملا مسا 1

 ةينابسألا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي

 عئاضبلا يU ةلاعفلا داوملا عيمج ءامسأ 2

 عئاضبلا يU تانوكملا عيمج ةبسن وأ ةيمك 3

  لماكلاب ھناونعو دروتسملا مسا 4

 مادختسالا تاداشرإ 5

 ةعفدلا مقرو تانايبو غينصتلا ةهج مسا 6

  )تدجو نإ( تاريذحتلاو ةيبناجلا راثآلا 7

  ةيحالصلا ءاêxنإ خيراتو جاتنإلا خيرات 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كيسكملا يU ةيودألل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضول ةبولطملا Gaياعملا - Pharma Docs عقوم 47



 

 

40 

  عجارملا .12

 طباورلا م

1 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico  

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

3 https://www.todaytranslations.com/doing-business-in-mexico  

4 https://embamex.sre.gob.mx/arabiasaudita/index.php/en/services/visa 

5 https://www.export.gov/article?id=Mexico-banking-systems  

6 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/mexico/legal-environment  

7 http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/mexico 

8 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Mexico#enforcing-contracts  

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

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

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

12 
https://www.researchgate.net/publication/228219070_Antidumping_and_Countervailing_Duty_Law_and_Prac

tice_The_Mexican_Experience 

13 http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/mexico/lcext.asp 

14 http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/mexico/lcext.asp 

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

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

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

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

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

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

21 https://www.export.gov/article?id=Mexico-Labeling-Marking-Requirements 

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

23 
https://www.researchgate.net/publication/228219070_Antidumping_and_Countervailing_Duty_Law_and_Prac

tice_The_Mexican_Experience 

24 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s312_e.pdf * 
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25 https://www.icontainers.com/us/2018/06/12/top-5-ports-in-mexico/ 

26 http://teamnafta.com/manufacturing-resources-pages/2016/4/18/transportation-and-logistics 

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

28 https://www.linescape.com 

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

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

31 
http://www.tiocorpinsurance.com/index.cfm/driving-in-mexico/temporary-import-permit-tip-for-

mexico/mexico-free-zone/ 

32 
http://www.tiocorpinsurance.com/index.cfm/driving-in-mexico/temporary-import-permit-tip-for-

mexico/mexico-free-zone/ 

33 
https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/mexico/customs-

procedures?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser 

34 https://www.bizlatinhub.com/mexico-trade-lawyer-requirements-import-mexico/ 

35 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico#trading-across-borders 

36 https://howtoexportimport.com/Import-Customs-procedures-in-Importing-country-9258.aspx 

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

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

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

40 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico#trading-across-borders  

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

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

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

44 https://2016.trade.gov/td/health/mexicomdprofile.pdf* 

45 https://www.emergobyul.com/jp/resources/mexico-process-chart 

46 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5269348&fecha=19/09/2012 

47 https://www.esha.com/mexico-front-of-package-labeling-requirements/ 

48 http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/apec-the_mexico_city_principles-final.pdf* 

   تاثيدحتلا رخآ 78ع عالطالاو تامولعملا نم د+زملا ةفرعمل ب+و حفصتم 78ع ھقصلو طبارلا ‹Ce 8›رُي*

 


