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22إلى19منأنقرهفيرمةالمجاللمفاوضاتالثانهللجولهالنالثاالجماععقدا-

.2مونيو/حزمران . v.

التركيهمهبالجمهورالحكومةالتخططبهئهالوزارةوكيلمكتك،أحمدلمالدكتورسعادةاستهله2

نائبالجوزأولكياألساذةسعادةوترأستهءالجاريهللمفاوضاتالثانةللجولةالنالثاالجتماع

التركه.بالجمهوريةالخارجةالجارةوزارةوكيل

رمه:المجاالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالتألمهالدولوفوداالجتماعحضر3-

الشعبيه.بنجلثدينىجمهوريه-

الكاميرون.جمهوريه-

العربة.مصرجمهورية-

غينيا.جمهورية-

اإلسلثممه.امرانجمهوريه-

الهاشمية.األردنيةالمملكة-

لبنان.جمهوريه-

العظمى.االشراكهالسهبيهائلسةالعربيةالجماهيريه-

ماليزها.-

لديف.الماجمهورية-
المغربية.المملكة-



سلمية.االباكستانجمهورية-

تطر.دولة-

السورية.العربيةالجمهورية-

الترسية.الجمهورية-

التركية.الجمهورية-

أوغندا.جمهورية-

المتحدة.العربيةاإلماراتدولة-

اامؤتمرمننئمنةفي´د`(عضأءالتأيتالدولمنممكونمراقببصفةاالجتماعفيشأوككمأ)ه

نظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقية~بعدتصادقلالتيأوتوقعلموالتياإلسلثمي

)'TPS-ÜIC(التجاريةاآلفضليات
الديمقراطيةالشعبيةالجزائرجمهورية

(موقعة)إنونيسياجمهورية
(موقعة)العراقجمهورية

موقعة)لمالكويتدولة
(موقعة)االتحاديةنيجيرياجمهورية
(موقعة)السعوميةالعربيةالمملكة

(موقعة)السودانجمهورية
اليمنجمهورية

التالية:والمنظماتاإلسلثميالمؤتمرلمننلمةالعامةاألمانةعننمملوأاالجتماعحضركما0-

التجارية)المفاوضاتلبنةأمانةمنياعضن(بوصفهالكوسيكتسيقمكتب-

التجارية)ا~وضاتلجنةأماتفياعضن(بوصفهالتجارةلتنميةاإلسلثميالمدكن-

للتنمية.اإلسلميالبنك-
(مركزاإلسلميةللدولوالتدريبواالبتماميةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز-

أنقرة).

ا)المرفقفيالمشاركينقائمةمننسخة(ترد



حهالحثثاالحلسه

ì-بالجمهوومهالحكومةالثخططبهئهزارهالووكلثكثكأحمدالدكثورلمسعادهاالجثماعافثثح

الشركة.

v-ثوزمانالسد/كورشادمعاليوممالهبثلشوهأرسلقنثزلأمثكاألسثاذ/شامÜJ...'>المسئولالدوله

الثانيمنامر/كانونمناألولوهوالمسثهدفمخالثاراسثذكرحثهبه»الخارالشجارهعن

االحثماعفيللثومعامعتالمنشأثواعدوثوكولبرمكونأنرهضروعلىتمددوكذاء2009

فيعثاهاالمزمعالثجارمهالمفاوضاثلجنهفياألعضاءالبلدانفيالشجارهلوزراءالناني

وثوكولبرثواعدامشفاءمعثزامناأنهثوزمانالسدلممعاليصرحولقد.0v»2أملولسبثمبرلم

فيجوهرتاإسهاتامسهمأنشأنهمنالجمركهغرالحواجزبشأنإجراءاثحاذفإنالمنشأ،

هذاوفياإلسلثمي.المؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنفماوثعزمزهاالشجارهثشجع

الجمركهغمربالحواجزالخاصهالثضاماثناولإلىالوفودالمسد/ثوزمانمعاليدعافقدالصددى

الهدفأنعلىشددكمارمه.الضرولباناثباالمفاوضاثلجنهأمانهودوانوأنبناء»بمنظور

فيا.ألعضاءالبلدانبنفماوالثجارمها~مثصادمهالعلثثاثثعزمزفيمثملأنمجبكالمنش

منإالثحمثهإلىسبلالالذىاألمرءأرفعمسثوماثإلىبهاوالدفعاإلسلثميالمؤثمرمنظمه

نظامثفعلبأنمانشونالسدلممعاليذكرالخشام،وفيالمشترك.الشفاهممنأرضيهإنشاء~

بمصادثهمنوطاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالبلدانبنفيماالثجارمهاألفضلياث

مثاس.والبراإلطاراثفاشيهمنكلعلىممكن،وثثأسرعفياألعضاء،البلدان

).2فؤالمرفيثوزمانالسيد/كورتمادمعاليوسالهنصد(س

الحكومةالثخططبهئهزارهالووكل0تكثكأحمدكثورالد0سعادأعرباالفثثاحة»كلمتهفي~8

الثومعليثمالمنشأثواعدبروتوكولمشروعمناالنثها،يشمأنثوقعهعنالتركأبالجمهوريأ

الثجارمأالمفاوضاثشجنهأ~ثكثككثورالدسعادهحثكماالثالث.االجتماع~افيعليها

فماالثجارثاألفضلياثنظامإنشاءفيالمتصلالمسثهدفتحقينبغيةعملهافيالثعجيلعلى

ء2009الثانيكانونيناير/مناألولفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبن

(البرمثاس)ءكثالجمرالثعرفاثخنهوهاالثنفيذ،حزاتفاثشندخوليثطلبالذىاألمر

إلىالنصحشدمالصدد»هذاوفيالثثريب.وجهعلى200>1صيفبحلولالمنشأ،وثواعد

أماموثقدممهءاالجثماعهذافيالمنشأقواعدوثوكوكبرمناالنتهاءبضرورةالحضور



علىوتأكيدأعليه.للتوقيعأيلولسبتمبرلمفيعقدهالمقررالتجارةلوزراءالثانياالجتماع

فيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءمنهااالستفادةيمكنالتياالمكاناتأنمفادهاالتىالحقيقة

فيمابالتجارةالخاصةالحاليةاألرقامتتجاوزاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبين

فياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامأنسعادتهذكرالمنظمة،بلدانبين

أكبرىنحوعلىومثمرديناميكيةأكثراقتصاديلتعاوناألساسيشكلاإلسلثميالمؤتمرمنظمة

الءالجمركيةالحواجزإزالةبشأنالتداولاإلسلثميالمؤتمرمنظمةمجتمعحلكهمنيمتطين

ءالمالرأسحركةأمامالحواجزتلكأيضأبلفحمب»البضائعحركةأمامالموجودةتلك

األعضاء.البلدانبينفيماوالخدماتواألشخاص»والتكنولوجيا»

لم3رقمالمرفقفيتككأحمدالدكتور/سعادةكلمةنص(يرد

وساألبثثوهاإلسثمي»المؤثمرلمنظمهالعامهاألمانهمسشارأمالو»فابكاالسفرسعادهشامه9

حثولفداإلسلثمي.المؤثمرلمنظمهالعاماألمنأوغليهإحمعانالدمنأكملالبروفسورمعالي

أنءمثاسالبرعلىبعدثصادؤلمالثياألعضاء»الدولأوغلو،إحسانالبروفسور/معالي

أهدافهاثحقؤمناإلسلثميالمؤثمرمنظمهلثمكنممكن»وثثبأسرحعلهدثهبالمصادرثبا

إلىاإلملثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالبلدانبنفماالبنهالشجارهنسبهرفعفيالمثمثأل

ثمثالثياألعضاءالدولفيالمممثدامهالثنمهءبدورهمعزز»مما»20اoعامبحلول9ه`20

هذامثمكنبأنأملهعنأوغلوإحسانلمالبروفسورمعاليأعربكمامكه.ثمهفيإثارثها

ممكنبماالجمركهوغرالجمركهوالحواجزالمنشأثواعدوثائؤاسثكمالمناالجثماع

المؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنفماالثجارمهاألفضالثبنظامالعملبدءمنالكوممسك

معاليأعربالخشام»وفي.2009الثانيمنامر/كانونأولوهوالمثور»الموعدفياإلسلثمي

مثضافهالالشركهمهالجمهورلحكومهوامثنانهثفدمرهعممؤعنأوغلوإحسانالبروفسور/

اإلسلثميوالبنكءالكوسكثنسؤمكثبمنكلإلىالشكرأزجىكماءالثجارمهالمحادثاث

المفاوضاثلجنهعاثاجثمانجاحفيإلسهامهمالشجارهلثنمهسلثمياالوالمركزللثنمه»

الثجارمه.

).4المرفقفيأوغلوإحسانالدينأكملالبروفيسورلممعاليرسالةنصمننسخة(ترد



والمغرب»والسودان،وسورياءونيجيريأ»ءالكويتذولةوفوزرؤ~ماءاالجتماعام.هتحدثاه0

النهائيةانمرحلةفيدهبكحكومةأناللجنةائكويتدولةممتلأخطروقدوباكتأن.وماليزيا،

بحلولالمصاذقةعمليةمنانتهتقدستكونالكويتوأناإلطارىاتفاقيةعننالمصادقةمن

مثمرةنتائجإلىالوبسولأهميةإلىالوفودوؤمماءأشاروقدانية.الثالجولةمنألرابعاالجتماع

هذهالستضافتهاالتركيةللجمهوريةامتنانهمعنأعربواكماللمفاوضات،الثانيةالجولةفي

المفاوضات.

التوكئه»مهبالجمهورالخارجةالجارةوزارهوكلنائبةءالجوزأولكيلماسيدهمعاليألقته1ا

بأنالحضورفيهاذكرسزاالجتماع»أمامفتاحيهاالالكلمهرمة»التجاالمفاوضاتلجنةورئيمر

بنظامالخاصالمنشأقواعدبروتوكولفيالواردةالموادأغلبعلىبالفعلوافقتقداللجنه

عنوأعربتاإلسثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوكبنفمارمةالجااألفضالت

كلد~الصددىهذاوفيأمنهل.سكونالمتبقيةالموادبنأناتفاقإلىالوصولبأناعتقادها

اختامأنإلىمعالهاوأنار~المرونة.منبالمزيدوتحلىمعاونا،أكثرتكونأنإلىالوفود

غيرالحواجزعلىأكبربشكلالتركيزيعنيممكنو~أقربفيالمنشأمواعدبروتوكول

مزايايطرحأنشأنهمنالحواجزإلزالةنظامإنشاءأنقائلةواختمتأمضأ.الجمركية

األعضاء.البلدانلكافهجوهرية

).5المرفقفيجوزاكأولكيالعيدة/معاليكلمةنص(يرد

األعمالجدولإقرار

االجتماع>عمكوبرنامجاألعمالجدولالتجاريةالمفاوضاتلجنةأقرت-ا2

).6المرفقفياألعمالجدولمننسخة(ترد

التجارية:لممفاوضاتلجنةأمانةقبلمنممقهعرض

أثناءمناتشقهاالمزمعوالقضايالنخلفياتعرضاالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةقامت\-3
اإلعلثنإلىإشارتهامعرضفياألمانة»وذكرتألتجارية.المفاوضاتمنالثانيةالجولة



يتقينأنهالتجارية»للمفاوضاتالثانيةالجولةمناألولاالجتماعفياعتمادهتمالذيالوزاري

قبلأيشهرأ»عشراثنيوهوالمحددالزمنياإلطارخلل~عملهامنتنتهيأناللجنةعلى

التجاريةاألفضلياتنظامإنشاءفيالنجاحأردناإذاوذلكء2007الثانيتشريننوفمبر/حلول

كانونلمينايروهوالمستهدفالموعدفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيما

خمةبروتوكولعلىالمصادقةمناالنتهاءضرورةإلىاآلمانةوأشارت.2009الثاني

إلتاحة2008عاممنتصفبحلولالمنشأقواعدوبروتوكول(البريتاس)،التفضيليةالتعريفات

بابفتحينبغيالسبب»ولهذابها.الخاصةالنهائيةالتعديلثتلعملاألعضاءالدولأمامالمجال

أثناءالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولأمامالمنشأقواعدبروتوكولعلىالتوقيع

2أيلولسبتمبرلمفيعقدهالمقرراألعضاءالبلدانفيالتجارةلوزراءالثانياالجتماع . •v.

(البريتاس):التفضيليةالتعريفاتبخطةالخاصةلممنشأقواعد

األفضالثبنظامالخاصالمنشأثواعدمشروعفيالثجارمهالمفاوضاثلجنهفظرثاه4

اللجنهاعثمدثمداوالث،وبعداإلسلثمي.المؤثمرمنظمهفياآلعضاءالدولبنفماالثجارمه

علهللثومعثقدممهعلىواثفقثمواد»بعضهعدافماالمنشأ»ثواعدوثوكولبرمشروعنص

هامشعلى،v>>2أملولسبثمبرلمفيعقدهمعالمنالشجارهلوزراءالثانياالجثماعأمام

الثجارمه.المفاوضاثللجنهالرابعاالجثماع

oبنظامالخاصالمنشأثواعدوثوكولبرفيمعنهموادبشأنملثحظاثالدولبعضثدمثاه

عنمصر(عبرثاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالبلدانبنفماالثجارمهاألفضالث

ء2(الموادأثواسبنالعبنهالفقراثثلكمناالنثها،مثموسوفالم.7العادهبشأنمخاوفها

الوزارمن.الثومعوحفلاالجثماعمسبؤالذىالرابعاالجثماعفي)33اء2ء5

وذلكدها»اعثماثمالثيالموادحولأخرىمرهالنقاشبابثفثحأالأمضأاللجنهثررثكماا-6

.2أملولسبثمبرلمفيعقدهالمزمعالفانهالجولهمنواألخرالرابعاجشماعهافي «v.

vالرابعاالجثماعإلىكامكثفومضآوفودهاثفومضاألعضاءالدولمناللجنهطلبثاه

بنفماالثجارمهاألفضالثبنظامالخاصالمنشأثواعدوثوكولبرثقدممبفهوذلكواألخر؟

عله.للثوفعللوزراءاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفيا~عضاءالدول



بلجنةاألعضاءالدولفيالتجارةوزراءلهاأعطاهالذيالتكليفذكرمجددأاللجنةكروتاه8

ء20•6الثانيتشرينلمنوفمبر24يومإسطنبولفياجتمعواالذينالتجاريةالمفاوضات

الوزراء.قبلمنعليهللتوقيعالمنشأقواعدبروتوكولمناالنتهاءبغرض

لوزراءوالثلثثينالرابعسلثمياالالمؤتمرعنالصادرةبالتوصيةأيضأاللجنةوحبتكماه19

االجتماععقدحولأبادإسلثمفي2007أيارمايولما7ه1oمنالفترةفيعقدالذيالخارجية

العملاستعراضأجلمنالتجاريةالمفاوضاتبلجنةاالعضاءالدولفيالتجارةلوزراءالثاني

الثانية.الجولةنتائجعلىوللتوقيعءاللجنةبهقامتالذي

)7رقمالمرفقفيالمنشأقواعدبروتوكولمشروع(يرد

(البريتاس)التجاريةا~تنظامفيكجمركيةوغيرالجمركيةشبهالتدابير

~27منالفترةفيعقدالذيالثانيةالجولةمنالثانياالجتماععقدمنذأنهاللجنةالحظت~20

التدابيربشأنبهاالخاصةالبياناتالمشاركةالدولمندولةأيةتقدملم»2007آذارلممارس30

الجمركية.وغيرالجمركيةشبه

وغيرالجمركيةشبهالتدابيربشأنبياناتهمتقديمضرورةعلىاللجنةأعضاءوافقه21

التالي.اجتماعهاانعقادقبلالتجاريةالمفاوضاتلجنةألمانةبهاالخاصةالجمركية

ممكرمنالمقدموالعرضوتركيااألردنمنكلمنالمقدمةالمقترحاتالمجنةالحظتكما22-

وغيرالجمركيةشبهالتدابيرإزالةبوسيلةيتصلفيماالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركز

الجمركية.

'H-قضيتينوجودإلىقدمهالذيالعرضفيالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزمملأشار

بالحواجزقائمةإعدادوهما:الجمركية.غيربالحواجزيتصلفيمامناقشتهمايجبجوهريتين

قائمةاعتمادهما:خيارانهناكالقائمة»بتلكيتعلقوفيماالزالتها.آليةوتحديدءالجمركيةغير

وتحليلالمعنوماتنظامأوالعالميةالتجارةبمنظمةالخاصالتصنيفأساسعلىإما

إزالةبآليةيتعلقوفيماللجميع.آليةأومسحعلىبناءتعدمحدودةقائمةأوونكتاد»األلمالتجارة

هى:خياراتستةالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزقدمءالجمركيةالحواجز

النزاعات؟تسويةآليةه1



جماعي؟أوثنائي-الطلب/العرض~2

قطاعية؟أورأسيةمناهجه3

األطراف»متعددةأوأفقيةمناهج-4

الجمركية.غيرللحواجزتعريفةتحديد0-

i-سلوك.مدونةالعديدة:الخياراتتجمعفريدةآلية

فياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامعلىوالمصادقةبالتوقيعمتعلقةقضايا

والبريتأساإلطارواتفاقيةاإلسطميتمرالمنمنظمة

األفضلياتبنظامالخاصةاالتفاقياتعلىوالمصادقةالتوقيعموقففياللجنةنظرتكماه24

اإلطار،اتفاقيةوهي:أالسلثمي»االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية

والبريتأس.

o~(الشجاريه.المفاوضاثلجنهفياجدثعضواشطربدوألاللجنهورحبث

2iالدولعلىالمعلوماثثعمماإلسلثميالمؤثمرلمنظمهالعامهاألمانهمناللجنهطلبثه

اإلطاراتفاثثإلىحديثاالمنضمةبالدوليثملفمارثالتجاالمفاوضاتلجنهوأمانةاألعضاء

والبرمتأس.
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المؤتمرمنظمهفياألعضاءالبلدانبنفيمامأالتجاراألفضالثنظامإنشاءإثمامبغة

.2>>9الثانيمنامر/كانونمناألولوهولذلكالمسهدفالموعدفياإلملثمي

أعمالمنيستجهما

األعضاءالدوللصالحتوعيةندوةتنظيمالتجارةاتنعيةاإلسلثميالمركزمناللجنةطلبت~28

األفضلياتنظامإلىاالنضمامعلىتشجيعهابغيةإفريقيالغربوالنقديا~هتصادياالتحادفي

لمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاونوذلككمجموعةاإلسلثميالمؤتمربمنظمةالخاصالتجارية

للتنمية.اإلسلثميوالبنكءالكوسيكتنسيقومكتباإلسلثمي،المؤتمر



التجاريةالمفاوضاتللجنةالتالياالجتماعوهكانموعد

المفاوضاتللجنةالرابعاالجتماععقدإمكانيةحولتتداولبأنهااللجنةاألمانةأخطرته29

المفاوضاتلجنةقررتكماأنقرة.فيy•>2أيلولسبتمبرلممناألولالنصففكالتجارية

والمكانالموعدبشأنالتجاريةالمفاوضاتلجنةبأعضاءاالتصالستتولىاألمانةأنالتجارية

التجارية.المفاوضاتللجنةالتالياالجتماعالنعقادالمحدد

الختاميةالجلسة

0r'-فجنةعقدتهالذيالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةللجولةالثالثاالجتماعتقريراللجنةأقرت

بمرفقاته.التجاريةالمفاوضات

لجنةوأمانةالتركيةالجمهوريةحكومةإلىالشكرخالصالمشاركةالوفودأزجته3ا

كرموعلىالهاماالجتماعلهذااذاامتعدبهاقامتالتيالممتازةللترتيباتالتجاريةالمفاوضات

أنقرة.فيإقامتهمأثناءفيأبدتهاالتيالوفادةوحسالضيافة
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بالتركية:األصل

0توزمانكورشاأالسيدمعاليرسالة

الخارجيةالتجارةعنوالمسنولالتركيةالدولةوزير

التجاريةالمفاوضاتللجنةالثالثاالجتماعأمام

ال2007حزيرانيونيو/19اأنقرة،

التيريةالتخاالمفاوضاتلجنةألمانةامتنانيخالصعنأعربأنأودحديثي»مستهلفي
التيالتجاريةالمفاوضاتلنجنةالثانيةالجولةمنالثالثاالجتماععقدبمناسبةمعآجمعتنا
اإلسلثمي.انمؤتمرمنظمةرعايةتحتبدأناها

التجاريةاألفضلياتنظامنحوهامةخطوةعقدناهاالتياالجتماعاتمناجتماعكليشل
المفاوضاتأنثقةلعلىوإنني.20»9الثانيكانونيناير/من)اولبحلولتنفيذ»المستهدف

الهدف.هذابلوغمنأكثرتقربناسوفاالجتماعهذاأثناءاللجانبينجرتالتي

المفاوضاتأثناءالمنشأبقواعدالخاصالبروتوكولمنتقريبااالنتهاءتمقدأنهالحظتوقد

عنهتوقفتمالذيالمتبقيالعمكمنتنتهواأنمنكموأودالماضي.آذارمارس/فيأجريتالتي
فيعقدهالمزمعالعقبكاالجتماعفيللتوقيعجاهزأالبروتوكولتجعلواوأنءقصيرةلفترة

أيلول.سبتمبر/

سأبعثفإننيالمفاوضات»منالجزءهذاأيضأبنجا-ستختتمونبأنكماممانيمنقأوإنطك
سبتمبر/فيالرابعاالجتماعفيالتوقيعلحفلفيهاأدعرهمالوزراءالمعاليأصحابلكلبرسالة
المقبل.أيلول



منالجمركيةغيرالحواجزبشأنإجراءاتخاذفإنالمنشأ،قواعدبروبتركولاستيفاءمعوتزامنا

منظمةفياآلعضاءالبلدانبينفيماوتعزيزهاالتجارةتشجيعفيجوهرياإسهاتايممهمأنشأنه

التجارةريةامتمراتعتيدمنتزيدالجمركيةغيرالحواجزفإنالحقيقة»وفياإلسثمي.المؤتمر
الذيندنابكفياألعمالرجاككاهلعلىتلقىإضافيةتكاليفمتتتبعأنهاكماوشفافيتها»
للغاية.محدودةبموارديعملون

بصفةوأود،بناء،بنهجالجمركيةغيرالحواجزبشأنالعملعلىتقبلواأنمنكمأودفإننيلذا»
اللثزمة.البياناتبتوفيرالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةتدعمواأنخاصة»

ءالموقروناألعضاء

البلدانبينفيماوالتجاريةا~هتصاديةالعلثتاثتعزيزهوالمشتركهدفنايكونأنيجب
الوحيدوالسبيكأرفع.مستوياتإلىبهاوالوصولمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

أجلمنالصفوفوتوحيدءمشتركةتفاهمأرضيةإنثما،فيمتمكنالمستوياتهذهإلىللوصول
نية.والعقكبالسرعةتتسمحلوكصياغةطريقعنوذلكوالعوائق،الحواجزعلىالتغلب

وضعنعيدوأنءالطريقهذاعلىالخطىنسرعأنعنينالذاطويك،أمامناالطريقيزالال
صغيرة.كونيةقريةاآلنباتالذيالعالمهذافيتمتحقهامكانةأفضلفيميةاإلسكانالبال

يتوقفالتجاريةاآلفضلياتنظامتفعيلأنوهيأالهامةبقضيةأذكركمأنأودالختام،وفي
اآلفضلياتواتفاقيةاإلطارية«االتفاقيةمنكلعلىممكن،وقتأسرعفيالتصديق،على

يلزم.Lكلباتخاذستقومونأنكمفيشكيساورنيوالاآلعضاء.البلدان~منالتجارية،

لكمأتوجهأنأودكمااالجتماع،هذافيوالتوفيقالنجاحلكموأتمنىلكم.ذلكيتاحأنبمجرد
أعمال.منبهتقومونفيمالتفانيكممقدقابالشكر







ككأحمدالدكتورلسعادةحيةالحتتاالكلمة

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

التجاريةا~تبنظامالخاصةالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةللجولةالثالث(االجتماع

اإلسمي)تمرالمنمنظمةفيمنماءاألالبلدانبينفيما

أنغرة)ء2007حزيرانلميونيو19(

ءالموقرونالمندوبون
األعزاء،واألخواتاإلخوة

الجولةمنالثالثاالجتماعبمناسبةالعام»هذاالثانيةللمرةجمينا»بكمأرحبأنليسعدنيإنه
فىاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتمنالثانية

فيبالتوفيقالوفودلكافةتمنياتيخالصعنلكمأعربأنوأوداإلسطمي.المؤتمرمنظمة
بنجاح.التجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةاختتامإلىالراميةأعمالهم

ءالموقرونالمندوبون

أعمالجدولعلىمطروقالعقودالشقيقةبلداننابينفيماالتجاريةتالعطااتحسينظللقد
منلمجالاألمكناالختيارهوهذاوكاناإلسصر.المؤتمرمنظمةالياتوفهمنتدياتمخكف
ولكنه»فحسب»ا~متصاديالتفاعكلبدءوجوهرياأساسيايعدالهذاألنذلكءاونالتهمجاالت

األطراف.متعددتعاونبناءأجلمنأقلشروطايتطلبالذيالمجاليعدنفسه»الوقتفى

قمةفياإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةهدفإقرارإن

ويعداألعضاء.اهولىبهاوتقرتدركهاالتيالمشتركةالمصلحةإلىبوضوح،يشير،مكة
بنسبةاإلسصرالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبنفيماالبيئيةالتجارةهدفإلىالوصول

المتاحةاإلمكاناتضوءفيللتحقيقوقابالجذامحتمألالنسبة،هذهيتعدىوماءالمائةفي)0

هذايكونأنلنضمنمساتومنآلياتبناءإلىحاجةفيأنناإالالشقيقة.البلدانبينفيمابالفعل
جدالتجاريةاألفضلياتنظامأهميةتصبحبالتحديدوهناومستدافا.مهيكالإنجازااإلنجاز
»2009الثانييناير/كانونبحلولواقعةحقيقةإلىنحولهاأنفيفرغبفنحنوجلية.واضحة

والسلع.للبضائعفعليةحركةصورةفيأيضاولكنءونصوصكلماتصورةفيفقطليمى



الموقرون،المندوبون

الثانىتشرينلمنوفمبرفيتدشينهاتمالتيءالثانيةالجولةفيالطريقنصفمنأكثرقطعنالقد

وهوأالالجولة»لهذهالرئيسيالموضوعفيملحوظتقدمإحرازتمولقداسطنبول.فيالفائت
المؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبالبينفيماالتجاريةاألفضلياتلنظامالجديدةالمنشأقواعد

االجتماعينأشاهفياتفاقيةبمسردةخرجتعندمامتميزاأداءاللجنةهذهأظهرتكمااإلسطي.

وفياألعضاء.انالبالبعضأبدتهاالتيوالمطحظاتالمخاوفابعضمنالرغمعلىولين»األ

مسودةمناالنتهاءيتموأنءواالختلقفاتالخلثاتتجاوزيتمأنتنوقعالثالث،االجتماعهذا
بشأنتمتالتىالمستفيضةالمداوالتاالعتبارفيآحذينوذلكللتوقيع،معذايكونبحيثالنص
الموضوع.هذا

الثانيكانونلمينايرمناألولبحلولتحقيقهالواجببائمستهدفالوفاءأجلمنفإنهءالحقيقةفي
المؤتمرمنظمةفياآلعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبغية،2009

علىعملنابوتيرةاإلسراعإلىحاجةفيفإنناالتجارة»وزراءأعلنهماعلىبناةاإلمطمي،

بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامتفعيليتموحتىالمتبقية.القضايامنوغيرهاالمنثمأقواعد
تدخلأنيجبلنلك<المستهدفالموعدبحلولاإل~المؤتمرمنظمةفياآلعضاءالبلدان

التقريب.وجهعلى2008صيففيالتنفيذ،حيزالمنشأ،وقواعدالبريتاسوهماأالءاالتفاقيتان
أمل،2008نهايةقبلاالستعداداتمنلطنتها،الوقتمنمزيدإلىحاجةفىمنكونإنناحيث

االمتيازات.جداولوتبادلالجمركيةإجراءاتناتعديل

وقعقد،200oالثانىتشرينلمنوفمبرفىالكوسيكأقرتهالذيالبريتاس،بأنالقائمةوالحقيقة
ميرءبطمدىعنتكشف»1•07يونيوفىمنهماثنانعليهوصدقفقطأعضاءعشرةعليه
المنشأقواعداتفاقيةبشأنالخطرناقوسبدور«يدقمماءالمدةبطولمقارنةالتصديقأعمال

الجولة.هز«فىمنهااالنتهاءنحاولالتى

لجنةفياألعضاءانالبالنحن»عليناالتنفيذ،حيزاالتفاقينبدخولالتعجيلأجلومن

جانب،منالبريتاسعلىالمصادقةمنلطنتها،الجهودمنالمزيدبذلالتجارية»المفاوضات
آخر.جانبمنالموقفإلحاحلمدىمناإدراكأالمنشأقواعدبشأنالمداوالتواختتام

الدولفيالتجارةلوزراءاألولاالجتماعاعتمدهالذيالوزارياإلعطنإنالحقيقة»في
وفقأعملبرنامجبتصميمتقومأنالنجفةمنيطلبالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاء

المؤتمرمنظمةفياآلعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإدخالإلىالراميللهدف



بهاكلفناالتىالمهمةإن.20>»الثانيكانونلمينايرمناألولمناعتبارأالثفيذحيزاإلسلثمي
بكفاءة.اللجنةفيعملناتأديةمعشنا،المتبقيالزمنياإلطارمراعاةمناتتطبالتجارةراءون

ا~ة~اال~ء~ينبخرأمههياليوماالجتماعإليأوجههاالتيالمحددةالنصيحةإن
في~~تيرا~دةلوزراءالثاياالجتماعأماموتقديمهاالدورة،هذه~المنشأ

دهدأ~ءبتألا~ط~منوفرثمومنأيلول،سبتمبرلمفيعقدهالمزمعاآلخيي،االجتماع
ى7و~~A.0~م~فرالمتمثلالزمنيالحداالعتبارفيأخذأالقيمةبالغةزمنيةمدة

آمفآ.إليهأشرت

ءالموقرونالمندوبون

إلد-ءأ~د~~يآلطءأساميةبدايةهوإنشاؤهنعتزمالذيالتجاريةاألفضلياتنظامإن
-ا~هناإل~العاالميمكنمماوثيق،وتجارياقتصاديلتعاونقويةتحتيةبنية

أيضا<منهاواالستفادةأفضل،نحوعلىحقةالمتكالعالميةالتحوالت

فياألعضاءانالبالبينفماريةالتبااآلفملياتنظامطريقعنلنامتتوافرالتياإلمكاناتإن
(~لروف~ا~.بين~بالتجارةالخاصةالحاليةاألرقامستتجاوزمياإلسكتمرالمنمنظمة

والمثمرالديناميكياالهتصاديالتدونمنالمزيدعليهنبنيأنستطيعالتنفيذ،حيزالنظام
ا~جودةتثالا~اجز»إزاآلبشأنالمداوالتمنالمزيدإجراءمنحكهمنسنتمكنوالذي
وا~أل~ء,JW\دأسرحركةأمامالحواجزتلكأيضأبلفحمب،البضائعحركةأمام

بلداننا.بينفيماوالخدماتواألشخاص،

الموقرون،المندوبون
المفاوضاتفجنةفياألعضاءالبلدانلكلومقديرىنكريعنأعربأنأودلكلمتي،وخامأ

إكرا~د~إل~و~تلنوصولجهدجهدمنبهقامواولماءمعاونمنموهقدwرمةالتجا
ا~~ا~جدأ~ء~حالقانتالجولهفسكمكسوفأننايعتنلعلىوإنيالمرحله.هذه
ازداءا~نواال~عنيموميعبحفلمياإلسكالمؤتمرمنظمهأسرةبذلهالذىوالهامالكبر
اال.شاءإنالتجاريه،سرالمفاوضالجنةفياألعضاءالبلدانفيالجارة

أنقرة.فيطيبةإقامةجمينالكمأتمنى

الشكر.جزيلمنيولكم





ثرالحمرثث





أوظى،إحسلناندينأكملالبروفسورمعالىرسالة

اإلسميالموتميلمنظمةالعاماألمين

إنى
التجاريةللمفالضتالثانيةللجولةالثالثاالجتماع

بينالتجاريةا~فننامإلمشاء

اإلسصرالموتميمنظمةفياأل~ءالدول

2007يونيو/حزيران19,أنقرة

االجتماعاستضافةعلىلمتركيةالجمهوريةلحكومةوامتنانيشكريخالصعنأعربأنيصعدني

العولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةللجولةالثالث

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفيا_عضاء

200oديسمبرشهرفيالمكرمةمكةفيعقدتالتيلثةالثااالستثنائيةاإلسلثميةالقمةكلفتلقد

بمنظمةاأل~ءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةنسبةلرفعالملثئمةالتدابيربإتخاذالكوسيك

أنجميعانعرفونحز.201oعامبحلول9»~20الى200oعامفي9ده14مناإلسلثميالمؤتمر

ضروريأمراإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينواالستثمارالتجارةمستوىرفع

لسكانها.المعيشيةالظروفوتحسينبلدانناتنميةلضمان

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالجمركيةالتعريفةخطةبروتوكولتنفيذأنفيهالثنكومما

وهوأالمكة»قمةاعتمدتهالذيالعسريالعملبرنامجأ_افأهمأحدتحقيقأمامالطريقميمهد

اإلسلثمية.ألبيئيةالتجارةمستوىرفعخكمناألعضاءللدولالمستدامةالتنميةتعزيز

ائخاصةالجمركيةالتعريفةخطةبروتوكولعنىبعدتوقعنمالتىاألعضاءالدولأناشدفإننينزا،

أد-كماممكن.وقتأقربفىعليهتصادقوأنذلكإلىتباهرأنالتجاريةاألفضلياتبنظام



كياإلسلميالمؤتمرمنظمةدعمإلىالمعنيةوالمؤمساتاألجهزةوجميعالمشاركةالوفودجميع
النفاذ.حيزاالتفاقمذايدخل

المفاوضاتمنالثانيةللجولةوالثانياألولاالجتماعينفيتقدممنأحرنمابارتياحفسجلإننا

بصياغةوالمتعلقةاألولاالجتماعفيتموهااتخذالتيالهامةالخطوةعلىأثنيأنوأودالتجارية.

.التجاريةاألفضلياتنظامتنفيذتيسرأنشأنهامنالتيالمنشأقواعد

الجمركيةالحواجزمناقشةممكنوقتأقربفييستكملأنإلىهذااجتماعكمأدعرأنأودكما

البيئيةالتجارةمجالفياألعمالرجالتواجهالتيالعقباتأكبربينمنتعدالتيالجمركيةوغير

تملءتعلمونكماءالجمركيةغيرفالحواجزاإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيما

األطراف.متعددةالتجارةمكوناتمنهامامكونا

وغرالجمركيةوالحواجزالمنشأبقواعدالمتعلقةالوثائقاستكمالمناجتماعكميتمكنأنأتمنى

اإلمثمىالمؤتمرمنظمةدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالعملبدءمننتمكنحتىالجمركية

.2009ينايرأولوهوالمقرر<الموعدفي

ومكتبالمعنيةاألعضاءوالدولللكوسيكتقديريعنأعربأنأودء~هكلمتيأختمأنوقبل

مساهاتمنقدمي»wالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةسلثمياالوالبنكالكوسيكتسيق

تأخير.دونالنبيلةأهدافناتحقيقبغيةالعملمواصلةعلىوأحثهمالتجارية»المفاوضاتلجنةفي

مثمرة.مداوالتلكموأتمنىجميعالكمشكرا

وبركانه.انهورحمألعلبكموالسلثم







الجوزأولكيالسيدةلمعالىحيةالحتتاالكلمة

الوزارة،وكيلفانب

التركيةبالجمهوريةانخارجيةانتجارةوزارةوكالة

التجاريةالمفاوضاتللجنةالثانيةالجولةمنالثالثاالجتمأحأمام

التجاريةا~تنظامإنشاءحول

اإلسصتمرالمنمنظمةفىمنماءاألالعولبينفيما

/200vحزيرانيونيو/11(أنقرة»

ءالتجاريةلممفاوضاتبلجنةالموقروناألعضاء

الدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبشأنالثانيةالجولةمنالثالثاالجتماعفىبكممرحبأ
النجاحنغمىميحققاالجتماعهذاأنيقينلعلىإنىاإلسطى.المؤتمرمنظمةفىاأل~ء
السابق.االجتماعشهدهالذي

األعضاءاهولىبينالتعاونتعزيزنحواجتماعاتتاهمناجتماعكلفىملموسأتقدمأنحرزإننا
خطةبروتوكولبنجاحاستكملنالقدجميعأ،تذكرونوكمااإلسالمي.المؤتمنمنظمةفي

مناألولىالجولةأثناء(البريتاس)التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفات
التجارية.المفاوضاتللجنةالمفاوضات

فىالتجاريةاألفضلياتنظاممنفيزدعمشأنهامنللمنشأقواعدوضعنحوهامةخطواتاتخذنالقد
منمادة20طىباإلجماعصادقنالقدأنقرة.فيعقدوالذيالثانيةالجولةمنالثانياالجتماع

بينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصالمنشأقواهأبروتوكولتضمنهامادة33إجمالي
عشرةالثطثبشأناتفاقإلىالوصي(أنوأعتقداإلمطمى.المؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولى
منها>خمسعلىجزئىبثكبالفعللممصاهقةتمتقدأنهبماأسهل»ميكونالمتبقيةمادة

منالقربنفستتمتعالمنشأقواعدبروتوكولفيالمتضمنةالموادمنمادةكلأنأعتقد
الثمانىالموادحولالخطفأوجهاللجانبينالسابقاالجتماعفيناأبرنأنناإالاألهمية»

االتفاق.فياألساسية



بالكامل،عليهاوالمتحصكالمنتجةالموادالتوالي:علىالتاليةالتعرمفاتتغطيالموادهذه
الكافية،غيرالمعالجةوحاالتالمنشأ»وتراكمكافية،بصورةالمعالجةأوالمجهزةوالمنتجات
البروتوكول.تعديلوختامأ،المباشر»اإلرسالوحاالتوالحظرى

البنود،فئذهمنمواقفهاتوضحأنلجانناعلىفإنهالسابق،االجتماعنهايةفيجمينااتفقناوكما

نحرزأنالممكنمنليسرفإنهءالواقعفيأخرى.بلدانمعالتعاونطىعازمةتكونأنويجب

وإذاءالجميعيعرفهاالتيالمواقفذاتتبنىفياللجاناستمرتماإذاالمفاوضاتفيتقدمأي

تفهمنا»أكثرتكونألناللجانكافةأدعرفإننىالصدد»هذاوفيالمواقف.هذهعلىأصرتما
بالمرونة.والتحليللتعاوناذاواستعد

فيوتبنيهاعليهاالتصديقتمالتيوالموادالبنودأنعلىأشدأنأودفإننيءنلكإلىباإلضافة
القصرىاالستفادةتحقيقإلىمناسعياوذلكأخرى،مرةللنقاشطرحهايتملنالسابقاالجتماع

لنا.المتاحةانمحدودةالزمنيةالمدةمن

ءالموقرونالمندوبون

المنشأقواعدبروتوكولمنننتهىأنالمتوقعمنفأنهالموقر»وزيرنارسالةفىجاءwوفقا
ضمانفىهدفنا~أنيجب0السببولهذاالتالى.االجتماعفىللتوقيعمعدأيكونبحيث
عقديتموأنأيلول»سبتمبرلمفيعقدهالمقررالختامياالجتماعفىالموقرينوزرائناحضور

االجتماع.للكفعالياتضمنالبروتوكولعلىالتوقيعمراسم

أكبر~للتركيزالمجاليفسحممكنوقتأقربفىالمنشأقواعدبروتوكولمناالنتهاءان
منمرحلىبشكلوإزالتهاالحواجزقضيةلحلنظامإنشاءأنكماالجمركية»غيرالحواجزعلى
األعمالرجالفإنجمينا،تعلمونوكمااألعضاء.البلدانلكافةجوهريةمزايايطرحأنشأنه

فيماالتجارةلتعزيزالطرمةواإلجراءاتالضروريةاالحتياطاتنتخذأنمنايتوقعونبلداننافى
األعضاء.البلدانبين

والتصديقالتوقيععمليةإتمامهيشك»أدنىبالالصددىهذافياتخاذهايجبخطوةوأسرع

االسطى»تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظاممنكلعلى
أكبرمنحققبأنناقناعةعلىفإننياإلطارىهذاوفياألعضاء.البلدانقبلمنوالبريتأس»
فيوانتوفيقالنجا-الموقريناللجنةألعضاءأتمنىكماأمامنا»المتاحةالفرصمناستفادة

الشكر.جزيلمنيولكمءالمفاوضات







الثانيةللجولةالثالثاالحتماعأعمالجدول

لمتجاريةاألفضلياتنظامإلمشاءالتجاريةللمفاوضات

اإلسلميتمرالمنبمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيما

20حزيران/يونيو22-19,(انقرة 0v(

حيةاألفتتاالجلسة\-

r-~~الثجارمأالمفاوضاثلجنأأمانأثبكهن~م

البلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةللمفاوضاتالمنشأقواعدأ-

مياإلسكألمؤتمربمنظمة:أل~اء

بنضامالخامثالتفضيليةالتعرفاتخطهفيالجمركةغيروالجمركيهشبهالتدابير0-
)PRLTAS(ميااسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدا.نبينفيماالثجارمهاألفضلياث

للمفاوضاثالمنشأوثواعد)PRETAS(عليوالمصادثهبالثومعمثعشقه~اثل~6

)(TPS-ÜICالثجارمه

y-آعمالمقيستياما

A-،التجاريةالمفاوضاتللجنةالقادماالجتماعومكانموعدتحد

الشاميةاليشت9-

I-التقريراعتماد
فتاميةحظاتمكب~









األول:الفصل
األولىالمادة-
نيةالتاالمادة-

(لنانر:لمفصل
التالتة-المادة

الرابعة~المادة
الخامممة~المادة

السادسةالمادة-

السابقةالمادة-
منةالتا-المادة

التاسعة~المادة

ا~ثدة-المادة

ءثدةديةاالرا،-(0_

محشدةالثانية-اماد.

الثالثالثمل

عشرةا(رالمة_ا~ر-

الرابعلمفعل

)3(الملحق
التجاريةامحضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدمشروع

اإلسطميتمرالمنمنظمةفىاألمناءالدولبين

~~
عامةأحكام

النطاق

التعريفات

المنشأذات(لممنتجات
عامةشروط

إل~ط~المتحملأوالمنتجةالمنتجات
كا~~دةالمعالجةأوالمجهزةالمنتجات

المشاركةالدولفيالتراكم
الكافيةغيرالمعالجةأوالتجهيز

الترصيفوحدة
واألدواقالغياروقطعالملحقات
الكاملةالوحدات
المحايدةالعناصر

اإلكليميةوطالتمر
المباتمراإلرسال
المعارض

ولالهبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالقاصةالمنشأشهادة

اإل~الموتميمنننمةفىاألمناء
عامةشروط

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشودةإلصدارالمتبعةاإلجراءات

اإل~ا~تد~فياألعضاءالولىبينالتجارية
ربربأثرالصادرةالمنشأشهادات



ن..0<د،:.<.>:-

وا~دناالخامسها(~اده

الخامسلمفصل

وا~(نالسادسة-الردة

وا~أنالسابقةالمادة-

وا~(نالثامنة-ا(~ادة

وا~أنالتاسعةالمادة-

نالثثالمادة-

بنظامالخاصةالمنشأةشهادةمناألصلطبقصورةإصدار

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

اإلسطمي
اهولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصدار
المستخرجةأوالصادرةاإلسصرالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

مسبقا

بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةوصحةسريان

اإلمطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتقديم
اإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

دفعاتعلىاالستيراد
المؤيدةالمستندات

بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأبشهادةاالحتفاظ
المؤيدةوالمستنداتاإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

الشكليةواألخطاءاالختطفات

اإل(اريللتعاونا~هةالترتيبات
المتبادلةالمساعدة
المنشأشهاداتصحةمنالتحقق

النزاعاتحل

الجزاءات
الحرةالمناطق

نهائيةأحكامالسادسالفصل
والمخزنةالعابرةالبضائعنوالثثالحاديةالمادة-
البروتوكولعلىالمدخلةالتعديلثتوالثطشونالثانيةالمادةه
المرفقوالثطشونلثةالثاالمادة-

منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة:مرهق

عليهاللحصركطلبوتقديماإلسميالمؤتمر



األولالفصل

عامأأحكام

األولىالمادة
النطاق

األعضاءالدولبينالتجاريةاألف~تبنظامالخاصةالمنشأ´ثواعدالملحقهذاعلىيطلق.1
اإلسطمي´ا.المؤتمرمنظمةفي

منظمةفياألمحضامالدولبينالتجار_ةاألفضلياتبنظامألخاصةالمنثمأقواعدتسري.2

عليهامنصالتيالتفضيلية~زاتالمؤهلةالمنتجاتمنشأتحديدبغيةاإلعالميالمؤتمر
اإلسميالمؤتمرمنظمةفياألمحضامالولىبينالتجاريةاألفضلياتفظاوبشأناإلمالراتفاقية

بنظامالخا~التفضيليةالتعريفات~كالوجروه,اإلطاراا)~ا´اتفاقيةبعدفيماإليها(المشار
لم(بريتاسالتجاريةاألفضليات

التاتيةالمادة
التعريقات

.ا(ملحنهذاوألغراض

أربعةمنالمكونة(األكرادالتعريفةو~وينا~لا´ا´العناوينوا´الفصول´´بلفظي~يقصد
السلع»وتكويدلوصفالمنسقاننام~يتأ~التيالتسميةفيالمستخدمةاأرقام
ا´؟المنسقا´النظامبعبارةالملحقهذافيإليهالمشار

معين؟عنوانتتا~دةأوالمنتجتصنيفعمليةااا´المصنفبلفظيقصد(ب/

أحدإلىالمصدرينأحدمنفوري~ترسلالتيالمنتجاتإما´´الرسالة´ابلفظيقصدل(ج

المرسلإلىالمصدرمنشحنهاتشلوا~ةنقكوثيقةتغطيهاالتيتلكأوإليهم»المرسل
المذكورة؟الوثيقةافرة~م~~فىواحدةفاتورةتغطيهاالتيأوءإليه

المدفوعالسعروهيالمستوردة،ط~ئعالخا~المعاملةقيمةالجمركية´´´´بالقيمةيقصد(د)
شامال»المستوردةللدولةالتصديربنر~~عندالبضاعةنظيرالدفعواجبأوفعليأ

تحديدمنالتمكنعدمحالةوفيا~،لتوكذاالتحصيل»واجبةاألخرىالرسوم
الطرقإحدىباستخدامتحديدهايشم~~المعا~ءقيمةأساسعلىالجمركيةالقيمة
:التالية



مطابقةلبضائعالمعاملةقيمة-
مماثلةلبضائعالمعاملةقيمة-

االستدالليةالقيمةطريقة-

المحسربةالقيمةطريقة-
fallطريقة- back

والمنتجات؟الموادمنكلا´~ااالبضائعيقصد(~)

التجميععملياتذلكفيبماالمعالجةأوالتجهيزأشكالمنشكلأي~"l--!"يقصد(و)
والزراعية؟الصناعيةالمنتجاتمنكلعلىتتمالتىالخاصةالعملياتمنغيرهاأو

تصنيعفىتستخدمإلخ»ءقطعأوأجزاءأوءخامموادأوءمكوناتأية~´االمواد´´يقصد(زلم

المنتج؟

وقتفيامهامتخدالمقررمنكانوإنحتىءتصنيعهيتمالذيالمنتجا´~´االمنتجيقصدلم(ح

أخرى؟تصنيععمليةفيالحق

ا~مليمية؟المياهذلكفىبماالمشاركةالدولأراضى~´ااألراضياايقصد(ط)

ذاتغيرمنالمستخدمةالمواداستيرادوقتالجمركيةالقيمةالمواد´ا~اثيمةيقصد(ي)
I~J"إحدىفيالمنشأذاتغيرمنالموادنظيريدفعللتحديدقابلسعرأولأوالمنشأ،

تحديده؟تعنىحالةفىأومعلومغيراسعركانإذاl.oحالةفيوذلكااالمشاركة

(ي)الفرعيةالفقرةفيتعريفهاالواردالموادككقيمةالمنشأ(اذاتالمواد~ثيمةيقصد(ك)

األحوال؟بحسبمقتضاقتكونتعديطتأيةمراعاةمعتطبيقهايتموالتى

)]J(الخاصةالجمركيةالقيمةمنهمخصوماالمصقعبابتسليمسعرالمضافة´´~´´القيمةيقصد

يمكنسعرأولنأو»األخرىالمشاركة´´´)الدولفيتنشأوالتيالمتضمنةاموادمنبكل

القيمةمعرفةعدمحالوهلكالمشاركة´´الدول´´إحدىفيالموادنظيريفعتحديده
تحديدها.تعذرأوالجمركية

للممتعاالمصنعباب´´التمليمنظيريدفعالذيالسعرالمصنع´´باب´´التسليمبسعريقصد(م)
أنشريطةعهدته،تحتاالخيرةوالمعالجةالتجهيزعمليةتتمالذيالمشاركةالدولةفي

سدادهايعادداخليةضرائبأيةمنهمخصومأ,المستخدمةالموادكلقيمةالسعريتضحن

.]عليهالمتحملالمنتجتصديريتمعندماسدادهايعادقدأو



الثانيالفصل

المنشأذاتالمنتجات
لنألالناكماده

عامةشروط

يتموالتياإلطاراتفاقيةبموجبالتفضيليةالتجارةترتيباتتغطيهاالتيءالمنتجاتتكون
إرسالهاويتمأخرىاامشاركة´آدولةمنالمشاركةالدولإحدىأراضيداخلإلىاستيرادها

مؤهلةتكونالقواعدههذهفيعشرةلثةالثاالمادةفيعليهموصالمنهللمعنىطبقامباشرة
التالية:الظروفمنأيتحتالمنشألشرطمطابقةكانتماإذاءالتفضيليةمتيازاتلك

فيالمبينالنحوعلىالمشاركة´اااالولةداخلبالكاملعليهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجات(ألم
؟4العاده

يتملمهواأعلىتحتويوالتيالمشاركةالدولإحدىفيعليهاالمتحملالمنتجاتأو(ب)
كافيةتجهيزأومعالجةلعمليةخضعتقدالموادهذهتكونأنشريطةبالكدمكعليهاالتحصك

المتحملأوالمنتجةغيروالمنتجاتمسة.»الخاالمادةمعنىإطارفيالمشاركةالدولةهذهفي

المادتينلنصطبقأمؤهلةالمذكورةالمنتجاتتكونأنشريطةءالمشاركةالدولةداخلبالكامل
والسادمعة.مسةالخا

الرابعةالمادة

بالكاملعليهاالمتحملأوالمنتجةأئمنتجات
عليهامتحصلأومنتجةالتاليةالمنتجاتتعتبرلثةالثاالمادةمن(أ)الفقرةمعنىإطارفى.ا

المصدرة:ااالمشاركةااالدولةفىبالكامل

البحار»قيقانمنأومياهها»أوتربتها،منالمستخرجةالمعدنيةأوالخامالمنتجات
باإلضافةموادمنبهايتمكوماالتشحيم»وزيوتالمعدني»الوقودالمنتجات~هتضم
والفلزية.المعدنيةالخاماتإلن

حيةالحراالمنتجاتوتشملفيهاتحصدأوتجنىالتىالزراعيةالمنتجات

فيها؟وتربىتولدالتيالحيوانات
فيها؟تربىو/آوتولدالتيالحيواناتمنعليهاالمتحملالمنتجات



البحريالصيدأنشعلةأوءاألسماكصيدأوالبريبالصيدعليهاالمتحملالمنتجات

فيها؟تتمالتي
عنالمستخرجةالبحريةالمنتجاتمنوغيرهاالبحريالصيدعنالناتجةالمنتجات

المشاركة؟للدولا~هليميةالمياهخارجالبحرفيسفنهاطريق

المنتجاتمنوذلكءالمصانعالسفنمتنعلىتصنيعهاو/أومعالجتهاتتمالتيالمنتجات

أعاله؟و)(~،الفرعيتينالفقرتينفيالحصرسبيلعلىإليهاالمشار

الخام؟الموادالسترجاعإالتصلحوالفيها»تجميعهايتمالتيالمستخدمةالمواد

فيها؟تتمالتيالتصنيععملياتعنالناجعةوالخردةالنفايات
(أ)منالفقراتفيإليهاالمشارالمنتجاتمنالحصرسبيلعلىفيهاالمنتجةالبضائع
أعاله.(ط)إلى

11(الفقرةمن(ولمالبندفيالواردانبهاا´الخاصةالمصنعوا´سفن´اسفنها(امصطلحايسري.2

يلى:ماعليهماانطبقإذافقطالمصنعوسفنالسفنعلى
)I(المشاركةاهولىفيمونةأومسجلةتكونأن

المشاركةالولىعلمتحتتبحرأنأوا(ب
بنسبةأوءالمشاركةالدولإحدىلرعايااألملكلى9ه~60بنسبةمملوكةتكونأنأوا(ج

VO%الدولهذهمنواحدةفيالرئيسيمقرهايقعلشركةأوءالمشاركةالدوللرعايا

وأغلباالستشاريمجلسهاأوبهااإلدراةمجلسورئيسمديروها،أومديرهاويكون
شركاتحالةفيوأيضأالمشاركة.الدولإحديرعايامنالمجلسينهذينفياألعضاء

تعودالتيالمصنعوسفنالسفنعلىالمصطلحانيسريالمحدودة،الشركاتأواألفراد
حكوميةأجهزةإلىأوالدولهذهإلىا~هكعلىلهاالمالكةالشركةرأسمالنصفملكية
الدول.هذهمنلرعاياأو

مسةالخاالمادة

كافيةبصورةالمعالجةأوالمجهزةالمنتجات
المنتجاتتصنيعفىالمستخدمةالمنشأذاتغيرالموادتعتبر(ب)»3المادةألغراض

أالشريطةكافية،بصورةمعالجةأومجهزةمنتجاتالمشاركةالدولإحدىفيعليهاالمتحمل

السفينةظهرعلىالتمليم/المصنعبابتمليمسعرمن%60لمالموادهذهقيمةتتجاوز

للمنتج.(فوب))



أننموأا~هلالمشاركةللولىيسح)،1(الفقرةفيالمذكورة)%6ر>إلىباإلضافة2

خصمىلمدةالتصيرمنتجاتتصنيعفيالمنثمأذاتغيرالموادمنإضافيةه~؟1»تستحم
التنفيذ.حيزالبروتوكولهذادخولبعدسنوات

السادسةالمادة

لممشاركةملالةفيالتراكم
الدولإحدىفيمنشأذاتالمنتجاتتعتبر)»3(المادةفيالواردةباألحكامالمساسدون

مشاركةدولفىمنشأذاتموادعلىتحتويكانتإذاأوءهناكمحايياالتحصلتمإذاالمشاركة

.شريطةأخرى،
العملياتنطاقالمشاركةالولةتلكفيالمنفذةالمعالجةأوالتجهيزعملياتتتجاوزأن

السابقة.المادةفيإليهاالمشار

بابتسليمسعر(من9ه40عنالمشاركةالدولةإقليمفيالمنشأذواإلجماليالمحتوىيقلأال

به.الخاص]لم(فوبالسفينةظهرعلىالتسليمقيمة/المصنع
عننموأاألقكاللولفىالمشاركةالدولإحدىفيالمنشأذواإلجماليالمحتوىيقكأال-

خصرلمدة]لم(فوباسفينةظهرعلىالتسليمقيمة/المصنعبابتمليمسعر(من»~؟30

التنفيذ.حيزالبروتوكولهذادخولنبعدسنوات

المشارالعملياتنطاقالمشاركةالدولةفيالمنفذةانمعالجةأوالتجهيزعملياتتتجاوزلمإذا

المشاركةالدولإحدىفيمنشأذامنتجاعليهالمتحصكالمنتجيعتبرءالالسابقةالمادةفيإليها
الولىمنأيفيالمنشأذاتالمستخدمةالموادقيمةمنأكبرهناكالمضافةالقيمةكانتإذاإال

اللولةفيمنشأذاعليهالمتحملالمنتجيعتبرالحال»هوهذايكنلموإذااألخرى.المشاركة
المشاركة.الدولةفيالتصنيعفيالمستخدمةالمنشأذاتللموادقيمةأعلىصاحبة

أوتجهيزعملياتآليةتخضعالوالتيالمشاركةالدولإحدىفيالمنشأذاتالمنتجاتتستعيد
المشاركة.الدولمنواحدةإلىتصديرهاتمإذامنثماهاالمشاركةالدولإحدىفيمعالجة

السابقةالمادة

الكافيةنيرالمعالجةأوالتجهيز
المنشأ،صفةالمنتجاتلمنحكافيةغيرمعالجةأوتجهينعملياتالتاليةالعملياتتعتبره1

استيقانها.يتملمأووالصادمةمسةالخاالمادتينفيالواردةالمتطلباتاستيفاءتمسواء



ءالتعبئة(أ)
ء~`)البسيطالمز-(ب)

أوءصناديقأوحقائب»أوقوارير»أو0صفيحعلبأوءجاجاتنفيالوضعمجرد(ج)

ا~خرى»البسيطةالتعبيئةعملياتوكلألواح»أوأقراصعلىالتثبيت
اإلشاراتوكلءشعاراتأوءبطاقاتوضعأوطباعتها،أومملثماتلصقأوءالتوسيم(د)

لها،الحاويةالعبواتعلىأوالمنتجاتعلىالموجودةاألخرىالمماثلةالمميزة

كميات،فيالفصل(~)
الدرجة،أمماسعلىالفرز(و)
العطسات»وضع(ز)

وحدات،فيالتجميع(ح)
~~)ءالبسيطالتجميعط)لم
ءوالتخزينالنقلأثناءجيدةحالةفيالمنتجاتبقاءلضمانالحفظعملياتي)لم

عبوات،فيوالتجميعالتقسيماك)
تفيطةموادأيةأوءالطكأوالزيت»أواألكسدة،أوالغبار،وإزالةوالتنظيف،الغسيل،(ل)

أخرى،

ضغطها،أوبسالمككي
الكلي،أوالجزئيالتبييضأوالقشرة»إزالةأوالبسيطة،الصقلأوالتلوينعمليات

وجنيهاهواألرزالحبوبوتلميع
ءقوالبفيتشكيلهأوالسكرتلوينعمليات
اوت»والخضروالمكسرات»ءالفواكهتقشير
ءالبسيطالتقطيعأوالبسيط»الصحنأوالشحذ
أوالدرجة»مسبعلىالتصنيفأوءالتصنيفأوالفرز»أوءالنخلأوالغربلة»
الموادا»منمجموعةتكوينذلكفي(بماالمضاهاة

ءالحيواناتذبح

أحدعلىالمشاركةالدولإحدىفيتنفذالتيالعملياتكلإلىاالعتباربعينينظر-)

المنتجلهاخضعالتىالمعالجةأوالتجهيزعملياتاعتباريجبكانإذاماتحديدعندالمنتجات

األولى.الفقرةمعنىإطارفىكافيةغير

الكيماوي.التفاعليتضحنالالبسيط:المزجا)(
صلة.ذاتدريبوالخصيما،مصممةمعداتأوأجهزةأوماكيناتاستخداماليتطلبالذيالنثماطيصفالبسيط:التجميع)2(



منألالفاالعاده

الثوصيفهوحه
المنسقللنظاموفقآوالمنتجاتوالمواد»ءالبضائعتصنيفيتمالقواعد»هذهألغراضتحقيقأه1

اسلع.وتكويدلوصف
واحد،عنوانتحتتصنيفهتمولكنالمواد،منتوليفةأومجموعةمنالمنتجتكونإذا(ألم

المنسق.النظامفيعليهاالمنصوصبالشروطعمكوذلكواحداءصنفأيعتبر

نغمىتحتتصفيفهاتمولكنالمتطابقةالمنتجاتمندعهمنالرسائلإحدىتكونتإذا

منتجكلالحسبانفييؤخذأنالتصنيف،ألغراضيجب،المسق،النظامفيالعنوان
حدةعلى

المتنبمعالتغليفتضمينالمنسقللنظامالعامةالقواعدمن)5(القاعدةبمقتضىتمإذا~2
المنشأ.تحديدألغراضذلكتضمينيتمالتصنيف،ألغراض

التاسعةالمادة

واألدواتالغياروقطعالملحقات

األجيرةأواآلالتأوءمعداتإحدىمعالمرسلةواألدواتالغيار،وقطعالملحقاتجميعتعتبر
أن:شريطةالنظرىقيدالسيارةأوالجهازأوءاآللةأوءالمعدةمثلمثلهاالسياراتأو
العادية»المعداتمنجزءأتكون(أ)

سعرفاءفيمتضمنةتكونو(ب)

بها.خاصةفاتورةهناكتكونوأاللم(ت

العاشرهالعاده
الكامألاثآلوحة

ضمنالمنسق»النظاممن3رقمالعامةالقاعدةفيالمبينالنحوعلىءالكاملةالوحداتتدخل

ذلكومعالمصدرة.الدولةفيمنشأذاتالمنتجمكوناتكافةتكونحينهاالمنشأذاتالمنتجات
منتجاتجميعهافستعتبرمنشاءذاتغيروأخرىمنشاءذاتمنتجاتمنالوحداتتتكونعندما
.6وoالمادتينفياراةالوالشروطمعيتماشىبماوذلكمنشاءذات



عشرةالحاديةالمادة
ةالمحايهالعناصر

التاليةالبنودمنشأتحديدالضروريمنليمىمنشأ،ذاتالمنتجاتكانتإذاماتحديديتسىحتى

تصنيعها:عمليةفىتستخدمقدالتي
I-والوقود؟الطاقة

والعمدات؟األجهزةب-

واألدوات؟اآلالتج-

فيه.تدخكأنالمقررمنيكنلمالتيوتلكللمنتجالنهائىالتكوينفىالتدخلالتيالبضائعد~

الحظر
منمنشأذاتمدخلقتأيةعلىالمحتويةالمنتجاتاستيرادتحظرأنمشاركةدولةأليةيجوز[

.اوتجاريةأقتصاديةعا.قاتبهاتربطهاأنفيترغبالدول
المواداستيرادبإمكانيةالخاصةالوطنيةتشريعاتهاإلىتستندأنالمشاركةلالولمجوزل

تمثممشاركةدولةأيةبتصنيعهاقامتأوأنتجتهاوالتيالبضائعتصنيعفىالمستخدمة
القواعدا.لهذهوفقآتصديرها

الثالثالفصل

اإلقليميةالشروط

المباشراإلرسال
المشاركهالدولةإلىالمصدرهالمشاركهالدولهمنمبانمرآإرماآلموسكمليمامعدل

المستوردة:
ءمشاركةغيردولهأىأراضيعبرتمرأندونالمنجاتنقكتمإذاأ.

فرالوسيطةالدولمنأكنرأوبلدلخكعابرمرورعلننقلهاينطوىاليالمنتجا~~.
أن:فمرمطهالبلدانهذهفيمؤ~تخرمنأوشحنمعتيببدونأومعكهالمنار

؟النقلمقتضياتفيتنحصراسراعتبارأوجغرافيهأسبابالعابرالدخوليبرو.1



العبور؟بلدانأوبلدفياالستهلثأوالتجارةمجلفيداخلةغيرالمنتجاتوتكون.2
أيةأوءالشحنوإعادةالتفريغ،خطفأفرىعملياتأيةالمنتجاتعلىتجريوال.3

جيدة؟حالةفيعليهالبقاءالزمةعملية

بوليصةمةءبعاليه)3(و)2(البندينفيالواردةبالمقتضياتا~امعلىدليل.4
العبور،دولةعبرالمصدرةالدولةمنالمرورتثبتواحدةنقلأمتمارةأوالشحن

جوهرية.وثائقفأيةءالدليلهذاتوافرعدمحالةوفي

عشرةالرابعةالمادة
المعارض

بيعتثمالمشاركةالدولخارجالعرضبغرضأرسلتالتيالمنشأذاتالمنتجاتإن.1

اتفاقيةأحكاماستيرادهاعندتستفيدالمشاركةالدولإحدىفياستيرادهاليتمالمعرضبعد

التالية:آلمورباالجمركيةالسلطاتتقتنعأنشريطةولكناإلطارى
I-الدولةإلىالمشاركةالدولإحدىمنالشحناتهذهبإرسالقامقدالمصدرينأحديكونأن

بالفعل؟هناثالبضائعهذهعرضتموقدالمعرضفيهاالمقام
إحدىيتبعشخصلصالحمنهاالتخلصأوالمنتجاتببيعقامقدالمصدرهذايكونب-أن

؟المشاركةالدول

التيالدولةداخكمباشرةبعدهأوالمعرضإقامةأثناءإرسالهاتمقدالمنتجاتتكونأنه
للعرض؟الشحنةفيهاأرسلت

..l-بخطفآخرغرضألياستخدمتقدءالعرضبغرضشحنهاتمالتيءالمنتجاتتكونأال
المقام.المعرضفيطرحها

الدوكبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةتحريرأواستصدارينبغي.2

السلطاتإلىوتقديمهاءالرابعالفصلأحكاممعيتفقبمااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
المقامالمعرضاسمذكرمراعاةمعاالعتيا~»بالصورةالمستوردةللدولةالتابعةالجمركية
ماإذاالمنتجات»عرضبشروطالمتعلقةاإلضافيةالمستنديةاألدلةبعضتطلبوقدوعنوانه.
لذلك.الضرورةدعت
خاصأوزراعيأوصناعي»أوتجاريهطابعذاتمعارضأيعلى1الفقرةتسرى.3

أوالمتاجرفيخاصةألغراضتنظيمهايتملمعامةمعارضمنشابههاماأواليدويةبالحرف
الرقابةسيطرةتحتالمنتجاتتبقىأنعلىاألجنبية<المنتجاتبيعبغرضالتجاريةالمواقع
عرضهاأثناءالجمركية



الرابعالفصل

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

اإل~الموتميبمنظمةاألعضاءالدولبين

عشرةالخاهسةالمادة
عامةشرره

المشاركةالدولةإلىتوريدهاعندتستفيدءالمشاركةالدولمندولةفيالمنشأذاتالمنتجات

الدونبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتقديمعنداإلطارإتفاقيةمناألخرى»

منها.نموذجاالتفاقيةبهذهوالمرفقاإلسالمي،المؤتمربمنظمةاألعضاء

عشرةالسادسةالمادة

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإلصدارالمتبعةاإلجراءات

اإلسلميتمرالمنبمنظمةاألمناءالدولبين

ءالمصدرةالدولهفيالحكومةتسمهااليالمعنيهالسئطاتأوالجمركهالسلطاتتتولى~6
الجارعهاألفضالتبنظامخاصةمنسأنهادةإصدارالمصدره،بالسلطهبعدفماإليهاوالمشار
طلبالمفوضمشنهأوالمصدرمقدممعندوذلكمي»اإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبين

مسئوليته.علىكتابي
المنسأسهادةمنكلاسيفاءالمفوضممثلهأوالمصدريتولىالغرض،لهذامحقيقا2-

واستمارا~مياإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءولالهبينرمهالتجااألفضال~بنظامالخاصه
بإحدىذكرهاالمعالفالقدممطلباتءمكويتممنها:نماذجاإلتفاقةبهذهوالملحقالقد_ءطلبات
المصدرة.الدولهفيالمحليالقانونلنصوصوفقامياإلسكالمؤتمرلمنظمةالرسميةالنغات

وصفإعطاءيجبواضحة.وبحروفبالحبرالكابةممأنيجباليد،بخطملئهاحالةوفي
دونءالملحقهاالسمارا~فيوالموجودهالغرضلهذاالمخصصهالسابقةالخانةفيللمنتجا~
أفقيخطوضعمجبكأمل،بشكلالمذكورهالخانهءملعدمحالةوفيفارغه.سطورأمهترك

الفارغ.الجزءوشطبألوصفمناألخيراسطرمحت



بنالثجاومهاآلفضالثبنظامالخاصهالمنشأدهشهاارالسثصةالمثثدمالمصدرمكونه3
المعلقهاثالمسثنهكافهلثقدممو~أىفيمسثعدآاإلسلثميالمؤثمربمنظمهاآلعضاءالدول

المعنهالسلطاثأوالجمركهالسلطا~طلبعلىبناةالمعنهللمنجا~المنسأوضعهبإثناث
الولىبنالجارعهاألفضالثبنظامخامثمنشأدهشهاإممدارممحثالمصدره،الدولهفي

هذافيالمذكورهاآلخرىوطالنربكافهالوفاءعلىعلثوهمي»اإلسكالمؤمميبمنظمهاالعضاء
.الملحؤ

إصدارركهالمنماالدولمندوألأمهفيالمعنهاسلطاثأوالجمركهالسلطا~ثثولى~4

اإلسلثميالمؤمميبمنظمهاآلعضاءالدولبنرمهالمجااألفضال~بنظاد.الخاصهالمنسأدهشها

امشفائهاالىباإلضافةءركهالمنماالدولإحدىفيمنسأذاثمنجا~المعنهاعثبارحاألفي

الخانهفيللبضائعالمنشأوضعأإلىوشمارالملحؤ.هذافيالوارهاألخرىوطالسرلكافه
ده.الشهاهذهمنلنهالنا
بنالثجارمهاألفضالثبنظامالخاصهالمننأدهشهاإهمدارمولىاليالسلطاثمثخذ0-
المنشأوضعأمنالحثىبغمهالزمهخطوا~أمهمياإلسكالمؤثمربمنظمهاألعضاءالدول

لهذاوثحثفأالملحو.هذافيالواردهاألخرىالشروطبكافهااللزاموكذلكبالمنثجا~،الخاصه

حسابا~علىثفشنىبأىوالقاماآلدأل،بكافهالمطالبهفيالحىالسلطاثلهذهمكونءالغرض
هنلثأكدباالمنشأنهادهمصدراليالسلطا~ثلزممناسبا.ثعبرهآخرفحصأىأوالمصدر»

وجهوعلىالواجب.النحوعلىملؤهاممشدالفانهالنفزهفيإلهاالمنهاراالسماراسرجمعأن
ثمشدالسابعهالخانهفيالمنثجاثلوصفالمخصصالمكانأنمنثحفوأنمجبالخصوص<

مضلله.إضافا~لمضمنمجالأىسركالنحوعلىهملن
ì-بمنظمهاألعضاءالدو~بنالجارعهاألفضالثبنظامالخاصهالمنشأنهادهإصدارمم

عملهكونحا~أوالفعليمرالثمةفيالبدءفورالمصدرإلىومقدممهااإلسلثميآالمؤممي
مضمونه.ا~مر

بمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريجوز-ا

تاريخعلىأشهرستةمنأكثريمرأالشريطةالتصدير،بعداستثنائيبثمكلمياإلسكالمؤتمر
.التاليةالحاالتفيوذلك,الشهادةهذهفيالمحددةالمنتجاتشحن



I-حاالتأومقصودهغيرحذفأوأخطاء،وجودنتيجةالتصديروقتإصدارهايتملمإذا
اسثثنانث؟

المنشأشها»ةأنمرضنحوعلىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةللسلطاتثبتإذاأو

قدمياإلسمكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاآلفضلياتبنظامالخاصة

فنية.ألسباباالستيرادعندتقبللمولكنهاءبالفعلأصدرت

شهادةلهاصدرتالتيالمنثجاتتصديروتاريخمكانبذكرالمصدريلتزم،1للفقرةتنفيذأ)-
طلبه.أسبابذكرعلىعلثوةالمقدم،الطلبفيمنثمأ،

r-بمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريجوز

منالمقدمالطلبفيالواردةالمعلوماتأنمنالتحققبعدإالرجعيبأثراإلسلثميالمؤتمر
العقابك.الملففيالموجودةواالستمارةتتماشىالمصدر

التالية:العباراتبإحدىرجعيبأثرالصادرةالمنشأشهاداتعنىالتأشيريتمأنيجب~4
رجعيبأثرااصدرت-

الرسميةاللغاتإحدىفيهأعكالواردةللعبارةاألخرىالصيغ(تعتبرأخرى(اصيغ"-
لمساريةمياإلسكالمؤتمرلمنظمة

شهادةمن(ملثحظات/السادسةالخانةفيالرابعةالفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضع0-
مي.اإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

عشرةالثامنةالمادة

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةمناألصلطبقصورةإصدار
اإلسلميتمرالمنبمنظمةمنماءاألالدولبين

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتلفأوفقدىأوسرقة،وقوعحالةفيا-
الجمركيةلسلطاتبطلبالتقدمللمئصدريجرنمي»اإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدوكبين

حوزتهافيماعلىبناةاألصلطبقصورةعلىللحصولأصدرتهاالتيالمعنيةالسلطاتأو
تصدير.مستنداتمن



التالية:الكلماتبإحدىاألسلوببهذاالصادرةاألصلطبقالصورةعلىالتأشيريجب~2
األصلطبقااصورة

الرسميةالنغاتفيأعالهالواردةللعبارةاألخرىالصيغ(تعتبرأخرى~صيغ~
سارية)اإلمطمىالمؤتمرلمنظمة

r-صورةمن(محظات)السادسةالخانةفىالثانيةالفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضع
المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

اإلسلثمي.
f-بنظامالخاصةاألصليةالمنشأشهادةإصدارتاريختحمكأنيجبالتيالصورةتدخل

نلكمناعتباراالتنفيذحيزاإلسطىالفؤتمربمنظمةاألعضاءاندو(بينالتجاريةفضنياتاأل
التاريخ.

هشرةالتاسعةالمادة

التجاريةا~تبنظامالخاصةالمنشأشهادةأساسعلىشوداتإصدار

مسبقاالمحررةأوالصادرةاإل~تمرالمن~منماءاألالدولبين

المشاركة،اعولإحدىفيالجماركمكاتبأحدمراقبةتحتالمنثمأذاتالمنتجاتوضععند

الحولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةاألصليةالمنشأشهادةلتبيلإمكانيةهناك~
األفضلياتبنظامالخاصةالشهاداتمنأكثرأوبواحدةاإلملثمىالمؤتمربمنظمأذاألعضاء
المنتجاتجميعإرسالبهدفوذلكاإلملثمي»المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية
الجمركىاإلفراجمنللثنتهاءالمشاركة،الدولةتلكداخلآخرمكانأليبعضهاأوالمذكورة

بنظامالخاصةالبديلةالمنشأشهاداتلمشهادةإصداريجبالحالةتلكوفيالمنتجاتعن
آسلطاتبمعرفةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةفضنياتاأل

.مراقبتهاتحتالمنتجاتوضعيتمالتيالمعنيةالسلطاتأوالجمركية

يتمالتيالمشاركة،الدولإحدىفىالمنشأذاتالمنتجاتبعضأوكلإرسالحالةفي
إحدىفىالجمركيةالمكاتبأحدسلطةالخاصةالجماركمخازنفيوضعهاأودهاامتيرا
~مخاصةجديدةمنثمأشهادةإصدارينبغىأخرى،مشاركة.ولةإلىالمثماركة،الدول

السلطاتبمعرفةاإلسطيالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانبينالتجاريةاألفضليات

يشارالحالة،ككوفيمراقبتها.تحتالمنتجاتوضعيتمالتيالمعنيةآسلطاتأوالجمركية



بينريةالتبااألفضلياتبنظارالخاصةالمنشأشهادةمنلثةالثاالبخانةفيالمنشأوضعيةإنى
اإلسطمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان

لممقرونلممادة
ريةالتباالخضليا-بنطامالخاصةالمنشأشهادةوصحةسريان

اإل~لمموتمىبمنظةمنماءاأللمدولبين

الصدرة،الدولةفياإل~ارتاريخمنأشهرمتةلمدةساريةالمنشأشهادةتعتبرا-
ردة.المسقالدولةفىالجمركيةللسلطاتالمحددةالفترة~تقديمهاويجب

بدالسرو<-آدولةفى.لجعز~لت،ئمسطيعواتةتم.لئتىأ.لئعنثثوك.لتدقور<يجرن2-.

التفضيلية»المعاملةتطبيقبخرنرذلكJاألولى»الفقرةفىالموضحللتقديمالنهائىالتاريخ
~ربةامشرزائيةوفنلوقوعإلىالمحددالنهائىالتاريخفيالمستنداتتقديمعدميرجعبحيث
المصدر.إرادةعن

قبولردةالعمقولةالمنىالجمركيةللسلطاتيجوزالثمديم،رفيالتأخرحاالتفى3-
النهائى.التاريخقبلالمنتجاتتقديمحالةفىالمنشأشهادات

والمشرونالحاديةالمادة

لمتباريةالحضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتقديم

اإلسالميتمرالمنبمنظمةاأل~ءالدولبين

فيالماريةاتاملإلبىوفقاالممسترردةالدولةفيالجمركيةلللطاتالمنشأشهاداتتقديميتم
المتملقةالمستنداتفققوأنالمنثمألشهادةترجمةطلبالمذكورةللسلطاتويجوزالدولة.هذه

إتفاقيةلتلبيتالمللوبةالشروماتمتوفىالمنتجاتبأنيفيدالمسترردمنببيانالشأنبهذا
المؤتمرمننلمةفياألعمنامالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةاإلطار

اإلسطى.

والعسرونالئانبألالما«ه

(فعاسرعلىاالسنبراد

يقالستوردة،الدولةفيكتالجمرالسلطاتوضعتهاالتيوالشروطالمستوردطلبعلىبناء
من(أ)2الماعةالقاعدةمنىالموضحالمعنىإطارفيمجمعةغيرأومفككةمنتجاتاستيراد



المنسقالنظاممن9406و7308العناوينتحتأو17و16األبوابفيالواردالمنسقالنظام

الدفعةاستيرادعندالجمركيةللسلطاتالمنتجاتلهذهواحدةمنشأشهادةتقديميجبءدفعاتعلى

األولى.

وا~~كئالنهلمعاده
بدهالمولممستدا~

التيالمنتجاتكافةأنإثباتبغرضوالمستخدمةلم3(16المادةفيإليهاالمشارالمستنداتإن

بمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةفيتغطيتهاتم
األخرىوطللشومحققةالمشاركةالدوكإحدىفيمنشأذاتمنتجاتهيمياإلسكالمؤتمر

أخرى:أمووجملةبينمنالتاليتشمكقدءالملحقهذافيالواردة

I-المعينةالمنتجاتعلىللحصولالموردأوالمصدربهاقامالتيالعملياتعلىمباشردليك
الداخلية.مجعلتهأوحساباتهفيالمثالسبيكعلىمتضمنةتكونوالتي

الدولإحدىفيالمحررةأوالصادرةالمستخدمةللموادالمنشأوضعيةتثبتمستنداتهب

المحلية.للقوانينوفقاالمستنداتهذهتستخدمحيثالمشاركة
أوصادرةوتكونءالمشاركةالدولإحدىفيالموادمعالجةأوتجهيزتثبتمستنداتج-

المحنية.للقوانينوفقاالمستنداتهذهتستخدمحيثالمشاركةالدولةهذهفيمحررة
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوكبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةد~

الملحق.لهذاوفقاالمشاركةالدولإحدىفيمحررةأومستخدمةمياإلسك

والعشرونالرابعةالمادة

التجاريةا~تبنظامالخاصةالمنشأبشهادةاالحتفاظ

المريدةوالمستنداتاإلسطيتمرالمنبمنظمةاألمناءالدولبين

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداربطلبالمتقدمالمئصدريحتفظأنيجب´»
ا6المادةفيإليهاالمشاربالمستنداتاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية
سنوات.ثلثثعنتقكاللمدة)3(الفقرة
شهادةتصدرالتيالمصدرةالدولةفيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتحتفظ)»

).2(الفقرةا6المادةفيإليهالمشارالطلبباستمارةسنوات»ثلثثعنتقكاللمدةالمنشأ»



والخاصةلهاالمقدمةالمنشأبشهادةالمستوردةآهولةفيالجمركيةالسلطاتتحتفظه3

ثطثعنتقلاللمدةاإلسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظام
سنوات.

والمرونالخاهسةالمادة

الشكليةواألخطاءاالختطفات

فيالواردةوتلكالمنشأشهادةفيالموضحةالبياناتبينطفيفةاختكلفاتاكتشافإنه6
المنتجاتبامتيراأالمتعلقةالشكليةاإلجراءاتإتمامبغرضرثالجمالمكتبالمقدمةالمستندات

فيرثالجمامصلحةأثبتتماإذاوذلكالواقع»بحكمالمنشأشهادةمفعوليبطلأويلغيال
ردة.الموالمنتجاتمعالصمتنأهذاتوافقالمستوردةالدولة
المنشأشهادةفيالمطبعيةاألخطاءمكرالواضحةالشكليةاألخطاءتؤديأنينبغياله2

فيالواردةالمعلوماتصحةفيالشكوثتثيراألخطاءهذهتكنلمإذاالمستندىهذارفضإلى
المستند.هذه

نظامفيعليهالمنصوصاألفضلياتلنظامالمؤهلةغيرالمنتجاتكانتإذاماحالةفيه3

شهادةفيواردةمياألسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضليات
اإلسثميآالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

الملحق،هذافيالمذكورةالشروطفيهاتتوافرالتيالمنتجاتتؤخيأوعلىىتؤثرلنفإنها
بنظامالخاصةالمنشأشهادةنفسفيأيضاوالواردةتفضيلية»معاملةلمنحهاوالطزمة

اإلسثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضليات

ا~~ا~

اإل(اوي~وؤما~مألا~~ث

والعثرونالسادسةالمادة

المثبادلةالمساكدة
سلطاتهاأوجماركهافيالمستخدمةاألختاملنماذجعيناتبتوفيرالمشاركةالدولتلتزما-

األعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداربغرضالمعنية
السلطاتأوالجمركيةالسلطاتوعناوينأختاممننماذجوكذلكاإلسطي،المؤتمربمنظمة

الشهادات.تلكصحةمنالتحققعنالمسئولةالمعنية



تطبيقاالملحقهذاتطبيقضمانبهدفالبعض،بعضهابمساعدةالمشاركةالدولتلتزم)-
تفويضأوالمفوضةالمعنيةاألجهزةمنالمختصةالجماركسلطاتتحقيقطريقعنسليمأ،
المستندات.هذهفيالواردةالمعلوماتوصحةالمنشأشهاداتموشوقيةمنصحيحا

والعشرونالسابقةالمادة

المنشأشهاداتصحةمنالتأكد

ساورتمتىأوعشوائي،بشكلالمنشأشهاداتصحةمنللتحققالقادمةالعملياتتجري~1

المنشأوضعيةأوالمستنداتتلكموشوقيةفيشكوكالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطات

الملحق.شروطاستيفاءمدىأوالمعنيةبالمنتجاتالخاصة

األولىهالفقرةقواعدتنفيذالغراضءالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطاتتقومه2
السلطاتأوالجمركيةالسلطاتإلىءالمستنداتتلكمننسخةأوءوالفاتورةالمنشأشهادةبإعادة

كافةتقديميجباالستفسار.هذاأسبابأمكن-حيثما-موضحةالمصدرة،الدولةفيالمعنية

فيالمبينةالمعلوماتصحةعدم.تو~والتيعليهاالحصولتمالتيوالمعلوماتالمستندات
المنشأ.شهادةصحةمنالتحققلطلبدعمأالمنشأشهادة

صحأمنبالثحقىبالقعامالمصدرهوألاكفيالمعنثالسلطاثأوالجمركهالسلطاثمقوم3-
أوءدللأىطلبالمعنهالسلطاثأوالجمركهللسلطامهمحؤالغرض.ولهذاالمنشأ.نها.»

مناسبه.ثراهاأخرى~رعملثبأمهالقامأوالمصدوءحسابا~علىثفسنىبأىالقباع

مفضلهمعامألمنحعنسنعأنالمسثوردهالدولهفيالجمركهسرالسلطامررثإ.اأ-
منثجاثعنأإلفرا-مجبده»الشهاصحهمنالحقننائبانظارأنناءالمعنهللمنجاس

رمأ.ضرومرشهازمهاحمرامدابربأمهعمكالمسثورد

وقتأسرعفيالتحققهذابنتائبالتحققتطلبالتروالجمركيةالسلطاتهإعكيجب0-
اعتباروإمكانيةءالمستنداتموشوقيةمدىإلىبوضو-دجالنتاتثيرأنيجبكماممكن.

للشروطكنذلكومستوفيةالمشاركة»الدولإحدىفيمنشأذاتمنتجاتالمعينةالمنتجات

الملحق.هذافيالوار.ةاألخرى

66بالمادةوباالرتباطالملحق،هذامنالسادسةللمادةوفقاالتراكميةالقواعدتطبيقحالةفي

بها.المعتالشهادة/الشهاداتمننسخة/نسذالرديشملءلم4(



أوالمبرر،الشكحاالتفىءالتحققطلبتاريخمنشهورعشرهنل~رديرالالإذا~~
المنشأأوالتحققمحلالمستندموشوقيةلتقريركافيةمعلوماتعلىالرداشتمالعدمحالةفى

فىماعداءا~فضلياتفياألحقيةالطنبمقدمةالجمركيةA.hl....JI.::..1ترفضللمنتجات»الحقيقي
االستثنائية.الحاالت

والعشرونالثامنةالمادة

طنزاعاتتسوية

تفسيرأوبتطبيقيتعلقفيمااآلعضاءالدولبينتنشأأنيمكنالتيالنزاعاتتسويةيتم-أ
األطرافاألعضاءالدولبينالمثماوراتإجراءلخكمنوديةبصورةانمنحتىهذاأحكام

لهذاتحقيقأاإلطار.إتفاقيةمنمحثمرةمسةالخاالمادةفيالمبينالنحوعلىالنزاع~افي

بها>ا~ممةالوطنيةاالتصالنقاطبتعيينالمشاركةالدولتقومالغرض»

التجاريةالمفاوضاتلجنةإلىالنزاعبإحالةالمعنيةالوطنيةاالتصالنقاطقترمأنيجرن-~

التجاريةالمفاوضاتلجنةتقومأنيجوزالمشاورات.طريقعنحلإلىالتوصليتملمإذا
منوالعثمرينالثانيةللمادةوفقاالغرضهذافتحقيقمؤقتبثمكلفرعيةلجنةبتشكيل
أنداخنينغئأمهأ

للدولالجمركيةوالسلطاتالموردبينالناشئةالنزاعاتتسويةتخضعاألحوالكافةفيج~

المذكورةالدولةلتشريعردةالمو

وا~فناالتاسعةالمادة

الجزاءاتا

معلوماتطىيختري~آيحورشخصأيعلىالجزاءاتتفرض0الوطنيللتشريعوفقا
التفضيليةالمعاملةعلىالحصركبغرضالمستا،هذاتحريرفيسببانيكلأو~طئة

للمنتجات.

التنونالمادة

الحرةالمناطق

تحتبهااإلتجا~يتمالتيالمنتجاتأنلضماناللثزمةالخطواتكافةالمشاركةالدوكتتخذا.

ا~تحر~نياأل~ءالدوكبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةغطاء



استبدالهايتمالءالنقلعمليةأثناءفيأراضيهافيواقعةحرةمنطقةتستخدموالتياإلسطميآ
المصممةالعاديةالعملياتتلكخلثفمناولةعملياتاليةتخضعالوأنهاأخرى،بضائعبأية

البضائع.هذهتلفدونللحيلولة

منشأذاتمنتجاتتوريديتمعندماءالم(الفقرةفيالواردةالقواعدمناإلعفاءسبيلعلى.2
اآلفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةغطاءتحتحرةمنطقةإلىالمشاركةالدولإحدىفي

ءالتصنيعأوللمعالجةوتخضعاإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياآلعضاءالدولبينالتجارية
المعالجةعملياتكانتإذاالمصدوءطلبعلىبناةجديدةمنشأشهادةالمعنيةالسلطاتتصدر

الملحق.هذاأحكاممعمتماشيةالتصنيعأو

.~(س.~

خت~.~م

وا~نالحاديةالمادة

والمخزنةالعابرةالبضائع

نقلهايجريكانوالتيالثاني،الفصلفيالواردةاألحكاممعتتماشىالتيالبضائعقبوليجوز
يتمحتىحجزمستردعفيمؤقتبثمكللتخزنالمشاركة،الدولإحدىلدىمحتجزةكانتأو

أنهاعلىالتنفيذ،حيزاإلطارإتفاقيةدخوليومحرةمنطقةفيأوءالجمركيةالرسومسداد
أيةأورجعي،بأثروالمحررةبهاالخاصةالمنثمأشهادةتقديميتمسوفمنشأذاتمنتجات

المستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطاتإلىالنقلشروطحولمؤيدادليكتعطيمستندات

التنفيذ.حيزاإلطارإتفاقيةدخولتاريزمنأشهرأربعةلخك

وا~نالئانبألالعاده

ونوكوللمبرعلىنه~

ألثطلبعلىبناءوذلكضروريأ،كانوحيثماحسبماءالبروتوكولهذاأحكاممراجعةيجوز
.البروتوكولهذاأحكامتعديلتقررأنالتجاريةالمفاوضاتللجنةويجوز.المشاركةالدول
تعذرحالةوفيالمشاركة»الدولكثيقبلمنالحكمهذاعلىإدخالهيتمتعديلأياعتماديتم

التجاريةالمفاوضاتلجنةجلسةأثناءفيإجماحإلىالوصول



وا~نلثةالثاالمادة[
النفاذحيزالدخول

المرجعيةالوثيقةبمثابةا(البريتاسالتفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكولاإلطاراتفاقيةتعد
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدبروتوكولضمنالمذكورةغيربالقضايايتعلقفيما

اإلملثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية

لوثائقالوديعةالجهةاستطوتاريخمنالثطثيناليومفيالنفاذ»حيزالبروتوكوليدخل
االنضمامويصيرمشاركة.دولعشرحكوماتقبلمنالمقدمةاالعتمادأوءالقبولأوالمصادقة

واحدشهرمروربعدبهومعموألنافذأالبروتوكولهذاإلىمشاركةدولةأيقبلمنالحق
بها.الخاصةالمصادقةلوثائقالدولةتلكامداعتاريخمن

األمانةوعلىللبروتوكول.الوديعةالجهةهيا.إلمطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتعد

وثيقةأيةبإيداعالبروتوكولعلىوقعتالتيالمتعاقدةأوالمشاركةالدولكافةإخطارالعامة
آخرإخطارأوتصرفوأيالنفاذ<حيزالبروتوكولبدخولوكذااعتماد»أوءقبولأوءمصادقة

بسريانه.أوبالبروتوكوليتعلق

النسخهذهمنكلوتعدوالفرنسية»واإلنجليزيةءالعربيةباللغاتالبروتوكولهذاصياغةتمت
السائدةالنسخةهياإلنجليزيةالنسخةتكونالتفسير،فياالختطفحالةوفىأصلية.نسخة

]بها.والمعمول

نوالنتبعألالراالعاده

المرفق
الملحق.هذامناليتجزأجزءاالمرفقيعتبر



مرفق

منظمةفياألعضاءكدولبينالتجاريةانحضلياتبنظامالخاصةالمنشألشهادةنماذج

عليهاالحصولوطلباإلسطميتمرالمن

الطباعةشروط
ممoإلىيصلبتجاوزيصحوقدمم؟297ال2ا0الطلباستماراتككأبعادتكونأنالبد.ا

للكتابةومناسباللون،أبيضالستخدمالورقيكونأنالبدالطول.فيزيادةمم8أوناقص

أنيجب.2جم/م25عنوزنهيقكوالميكانيكيةلبابةأيةعلىيحتويوالالحجم»حيثمن
يدويةأوآليةتزويرعمليةأيةلتجعلالخضراءالضفيرةنمطمنمائيةمملثمةالورقةفييوجد

للعيان.واضحة

طباعةبحقاالحتفاظالمشاركةاندوكفيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةللسلطاتيجوز.2

أنيجباآلخيرة،الحالةفيا.0معتمدمطابعلدىطباعتهالهايجوزأوبنفسهاهالطلباستمارات
يثبتالمشارنحةالدولاسممناألولىالحروفيحملمرجعيرقمعلىاستمارةكلتشتمل

اسماستمارةكلتحملأنيجبتركيا).السماختصارأTR(مثك:هذهالطبعجهةاعتماد
وقمأأيضأتحملأنينبغيكماالمطبعة.علىالتعرفبهايمكنمةعكأووعنوإنهاءالمطبعة
خلثله.منالمطبعةعلىالتعرفيمكنمطبوع»غيرأومطبوعسواء0مسلسك



اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةلممنشأشهادة

الدولبينالتجاريةا~تبنظامكخاصةالمنشأشهادةالبلد)بالكامل،العنوان(االسم،المصدر.1

رقم:اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاء
A 000000 TR

االستمارةهذهءملقبلالورقةظهرفيحظاتالمكانظر

المئتحاتمنشأائهاتعرالتيالمشاركةالدولة~13البلد/ءبالكاملالعنوانء(االسمإليهالمرسل.2

)مطحطاث(.6

الوجهأل.ركأل،المنمالألالدو.4

النكلنفاصبل.5

oمعالتراكمتطبيقيتم.....

/البلدان/البلداسمل

كمكونالمنسقالنظاموكودلمصنف:رقم.7

والعطماتالبضائع،لوصفأرقامستةمن

(`)ونوعهاوداكلو~دواالرقام،

المصدرإقرار.10

Dالتراكمتطبيقيتمال
الصحيحة/فيالفانةxمحكمةبنبعلما/ل

وثارمثهاالئواشر.ولثم9اكحم)لمكلياكورع.8

ء(لثراثآحرمثاسأو

إلح)،3م

المعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتصديق.1ا

الواردالبضاوأنأد«هالموقعأماأقر
اللزمةالشروطستوفرعاليهبيانها

الشهادة.هذهإلصدار

..................~قم.....................ة.استمار

.........المعنية.السلطاتأوالجمركيةالسلطاتمكتب
.الختم....................المصدرة.المشاركةولالة

7د´ن(المكان

ثمامكذلككانمتى´´سايب´البضائعحالةأوالموادعدديذكرطرودفيالمعبأةغيرالبضائعحاثةفيا)(

المصدراالقليمأوا~رةاالولةفيبهاالسهولائهاللوذلكاقتضتإذاإالالفقرةهذهءمليتمال)2(



منظمةفيمنماءاألالدولبينالتجاريةالحضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةبشأنكتحقق
(«) )(اإلسميتمرالمن

التحققنتيجةإلىالتحقق،طب

الم(الشهادةهذهأنأجريتالتيالتحققعمليةبينت

Dالمعنيةالسلطاتأوالجماركمكتبمنصادرة

ودقيقة.عليمةفيهاالواردةالمعلوماتوأنالمبينة

oانظرودمقةالموثوقيةشروطتمتوفيال)
المرفقأ)حظاثالمك

اوالزمان(المكانالشهادةهأهودقةمووقيةمنالتحققمطلوب

والزمان).المكان..(........................

لتوقيع)0(
ا(التوقيع

المناسبةالخانةفىxمحكمةضعل>/

Iاإلمطمى.الموتميبمنظمةاألعضاءانالبالبينالتجاريةاألفضلياتبنظا_الخاصةالمنشأمواعدمن»اللمادةهبهالنحمقالم



تدخلأنيجببعضها.فوقمكتوبةكلماتأوشطبأيعلىالشهادةتحتويأاليجبا.

هذايحتويأنيجبالزمة.تصحيحاتأيةوإضافةالسميحةغيراألجزاءبحذفالتعيطت

منعليهامصادقأيكونوأنالشهادةأكملالذيالشخصاسممناألولىالحروفعلىالتغيير

.~دةالمصدرةالمشاركةللدولةالمختصةالسلطاتاوالجمركيةالسلطاتقبل

رقميكتبأنويجبالشهادة»فيإدفألهايتمالتياألصنافبينفراغاتأيةتركعدميجب.2
فيرسمويببفاثحرة.األخيرالصنفتحتأفقىخطوضعويجبصنف.كلقبلالصنف
بعد.فيماإضافاتأيةبإدخاليسمرالنحوعلىممتخمغيرفراغأيفيمائل

ا~فيتمنىكيا~منيكفىوبماالتجاريةألعرافوفقأالبضائعوصفيجب.3
عليها.



منظمةفىاألمناءالدولبينالتجاريةالحضليتبنظامخاصةمنشأشهادةكلىالحصولطلب

TPS/OICاإلسمىتمرالمن
البد)بلكامل،العنوان(االمم،المصدر.ا

منسبةالمنثمأبلدتعتبرالتيالمشاركةاللولة.3البلدابالكامل؟العران(االسم؟إرا~سر.2

للمنتجلت

)(محظاث.6الننلففمبل.5

oمعالتراكمتطبيقمتم...............<.<.......

البلد/البلدان/اسمل

أرقامستةمنالمكونالمنسقالنظاموكودالصنف،رقم.7

)ا(ونوعهاالطروددومطواألرقام،والعطماتالبضائع،لوصف

oالتراكمتطبيقيتمال
الصحيحة/فىالخانةxمحكمةضول~/ل

وتاريفهاالفواتيررقم.9(كجم)الكلي.الوزن8

(لترىآخرمقياسأو

إلخ)،3م

مكثمانلككانحسبمااساميبا´حالتهاأوالموادعلدالىاإلشارةيحبمعبأة،البضائعتكنلماذالرا/



المصلىإفراو

أن:الورقةظهرعلىبيانهاالواردالبضائعمصدرأدناه،الموقعأناأقر

المرفقةالشهادةإلصدارالطزمةالشروطتستوفيالبضائع

بعاليه:الواردةللشروطمستوفيةالبضائعهذهجعلتالتىالظروفيليفيماوأحدد

):ا(لبأالنابد:المنالمستدا~وأفدم

وأتعهدءالشهادةإصداربغرضطلبياعلىبناءمختصةسلطاتأيةتطلبهاقدمؤيدةأهلةأيةأقدمبأنأتعهد
المنتجاتتصنيعلعمليةفحصوأيحساباتىعلىتفتيثرعمليةأيإجراءعلى»األمرلزمإذاءأوافقدن

المذكورة؟ائسلطاتبهاتقومسابقأالمذكورة

لهذهاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةإصدارأطلب
البضائع.

والناوبخ)(وىن0ا

االسالمى،الموتميمنظمةفىاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتنظاموشهاداتاالستيرادهسمشداتالمثال:سبيلعلى)1(

الولة.ذاتداخلتصديرهاالمعادالبضائعأوتصنيعفىالمستخسةالمنتجاتإلرمشيرالتىء~~.إلخالمصنعينهواراتوبهوالفواتير»


