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التجاريةللمفاوضاتالثانيةللجولةاألولاالجتماع

األعضاءالدولبينفيماالتجاريةفضلياتافنظامإلمشاء

)TPS-OIC(اإلسميتمرالمنمنظمةفي

)0602الثانينوفمبر/تشرينi'2-24اسطنبول(

22إلى34مناسطنبولفيالتجاريةللمفاوضاتنيةالتأئلجولةاألولاالجتماععقد-ا
.2الثانيتشرينلمنوفمبر «'I.

المجولةاستهلتالصلة»ذاتءوالمكومسيكءالخارجيةلوزراءسلثمياالالمؤتمرقراراتبموجب~2
بالجمهوريةالدولةوزيرتوزمان»كورشاأبرئاسةالوزاريةالجلسةبانعقادريةالنتجاللمفاوضاتالثانية
لجنةفياألعضاءالدولفيالتجارةوزراءوبحضورالخارجية،التجارةعنوالمسئولالتركية

.2006الثانيتشرينلمنوفمبر24فيولالةتلكوفودورؤساءالتجاريةالمفاوضات

التجارية:المفاوضاتلجنةفياألعضاءانتاليةالدولووفودالتجارةوزراءاالجنتماعحضره3
الشعبيةديشربنجكجمهورية-
الكاميرونجمهورية-
العربيةمصرجمهورية-
غينياجمهورية-
ميةاإلسكامرانجمهورية-
الهاشميةاألردنيةالمملكة-
اللبنانيةالجمهورية-
العظمىاالشتراكيةللشعبيةالليبيهالعربيةالجماهيرية»
ماليزيا-
المغربيةالممئكة-
لديفالماجمهورية-
ا´(سلثميةباكستانجمهورية-



السوريةالعربيةالجمهو~ية-
التونسيةالجمهورية-
التركيةالجمهورية-
مخنداأوجمهورية-
المتحدةالعربيةاإلماراتدولة-

سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالتاليةالدولعنممثلونمراقببصفةاالجتماعفيشارككما-4
TPS(-التجاريةاألفضلياتنظامبأنشاءالخاصةاإلطاراتفاقيةعلىبعدتصادقأوتوقعلموالتي
OIC(
الشعبية.الديمقراطيةالجزائرجمهورية-
انسلقمداربروناي-
(موقعة)العراقجمهورية-
(موقعة)يتالكردولة-
لم(موقعةاالتحاديةنيجيرياجميورية-
(موقعة)قطردولة-
موقعة)لمالسعوديةالعربيةالمحنكة-
اليمنجمهورية-
البحرينمملكة-
توحريمهورية»

التالية:والمنظماتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةعنممثلوناالجتماعحضركما0-
االتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةفيعضو(بصفةالكوسيكتنسيقمكتب-

التجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفيعضو(بصفةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركز

للتنمية.اإلسلثميالبنك
أنترق)>(مركزاإلملثميةلالولوالتدريبواالجتماعيةوا~هتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز
الخليجي.التعاونمجلر
ا~متصادي.التعاونمنظمة
أفريقيا.لغربوائنقديا~هتصادياالتحاد
ا)المرفقفيالمشاركينقائمةمننسخة(ترد



الوزاريالحتقاحرمالحفل
وشادكولمالسيهترأسه.معاليالذيالوزاريةالجلسةفيالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةتدشينتم6-

الدولفيالتجارةوزراءوحضر.ءالخارجيةالتجارةعنالمسئولالتركيةالدولةوزيرتوزمان،
الدول.تلكوفودورؤساءالتجاريةتالمخاوفلجنةفىاألعضاء

v-الهائلة»والبشريةالطبيعيةالمواردمنالرغمعلىأنهبالمندوبينترحيبهأثناءالوزيرمعاليوذكر
إمكاناتهايعكسالاإلسلثميالمؤثمرمنظمةفياألعضاءللدولالحانياالقتصاديالوضعفإن

منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةتعزيزأهميةإلىعلمتهفيمعاليهوأشارالحقيقية.
هذاوفىاألعضاء.الدولبينالتجارةوتيسيرالتفضيليةالتجارةترتيباتطريقعنمياإلسمكالمؤتمر
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامإنثما،أهميةعلىمعاليهشددالصدد،
فيبنجاحالتجاريةالمفاوضاتاختتامضرورةأبرزالسياق»هذاوفيالمناسب»وقتهفىاإلملثمي

اإلملثمي.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدوربينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامظل

االطارامفاههعلىبعدأومصدرثوهعلمالثياألخرىاألعضاءالدولموزمانالوزمرمعالي~/\-
اإلرادهعنمكشفاالجماعهذاأنمعالهوفكرممكن.و~أسرعفيبذلكمقومأنوالبرماس،
نظامثفعلبهدفللمفاوضا~المنانهالجولهنجاحفيسهممد:الوزراء»مسوىعلىالساسه
واخثم.20>9الثانيكانونلممنامربحلولذلكمحقؤأنفيأملهعنوأعربالجارعأ.األفضالث
للمفاوضا~.شركا´مقدمهالذىالكاملالدىعنمعرباكلمهمعالمه
).2المرفقفيتوزمانكورشاأالوزيرالسدمعاليكلمةنصمنسخه(ترد

األمنمعالىوسالها~هصادمه»للشئونالعاماألمنمساعدلمانجانا»مورىالمسدلمسعادهألقى9-
علىالركهالجمهوومهلحكومهامفانهعموعنفهاأعربالياالملثميآالمؤمميلمنظمهالعام
األولىللجولهالناجحاالنساحإلىالعاماألمنمعالىوأنماررمة.الدبأالمحادثاثلهذهالناجحالنظم

بإنشاءالخاصهاإلطارامفاههمظله~المشاركهالدولبنفماأجرمثائيالجارعهللمفاوضا~
األمنمعاليوفكرمي.االسكالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولبنفماالجارعأسراألفضالنظام
اليالجهودفيجامدبعهدمؤذنالثجارمهللمفاوضاثالناناللجولهاألولاالجماعثدشنأنالعام
إلىالجارهبنسبهللوصولالبسهالشجارهلرمادهاإلسلثميالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولمبذلها
كماملثمي.االالمؤمميلمنظمهالعنصرىالعملبرنامجفيوردكماسنوا~عسرغضونفي9ه»2»



علىبعدتصادقأوتوقعلمالتياإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولحثيثةمناشدةوجه
ممكز.وقتأسرعفيبذنكتقومأناإلسلميانمؤتمرمنظمةاتفاقية

)3المرفقفيأوغلوالدينأكملالدكتورفيسورالبرومعاليكلمةنص(يرد

كمااالفتتاحية.الجلسةفيكلماتبإلقاءاالجتماعفيالحاضرونالوفودورؤساءالوزراءوقام-ا0
الشعبيةالليبيةالعربيةوالجماهيريةءألهاشميةاألردنيةوالمملكةءاالسلثميةامرانجمهوريةمشلوألقى

امتنانهمعنالوفودرؤساءوأعربكلماتهم.السوريةالعربيةوالجمهوريةالعظمى»االشتراكية
وصرحالثانية.المفاوضاتجولةفيناجحةنتيجةإلىالوصولأهميةإلىوأشارواالتركيةللجمهورية
موقفهافإنءالبريتاسعلىللتوقيعبلثدهاستعدادمنالرغمعلىأنهاإلسلثميةامرانجمهوريةمندوب
بلثدهأبدتهاالتيالمخاوفبسببوذلكعليهوالتصديقالبريتاسعلىبالتوقيعلهايسمحالالقانوني
والتاسعة.الثامنةبالمادتينيتصلفيما

الثانيةالجولةفيباعتمادهوقاموااريالرنا~هرارفيالوفودورؤساءالتجارةوزراءنظر\-ا
منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءإلمىالراميةالتجاريةللمفاوضات

اإلسلثمي.المؤتمر

إنشاءإلىالراميةالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةحولالوزارياالقرارنصمننسخة(ترد
)4المرفقفيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظام

نوفمبر/تشرينمن25الموافقاسبتيومالتجاريةالمفاوضاتبلجنةالخاصةالعملجلتبدأت\-)
معاليوألقتالبرنامج.فيمبينهوكمامباخاالتاسعةالساعةتمامفي2006الثانى

لجنةورئيسةالتركية،بالجمهوريةالخارجيةالتجارةوزارةوكيلنائبة0جوزلأولكيالسيدة/
العالمفيالمشتركةوالثقافيةاالجتماعيةالقيمإلىفيهاأشارتافتتاحية»كلمةءالتجاريةالمفاوضات
ا~هتصاديالتكاملتحقيقإلىالسعيفياألمسهذهمنالفائدةتعظيمأميةأبرزتكمااإلسلمي»

إلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولحاجةعلىشددتكمااإلملثمية.البلدانبينفيما
االجتماعيالتراثعلىءنفسهالوقتفياالعتماد،معالعولسةتطرحهاالتيالفرصمناالستفادة
الساحةعلىقوةمركزبمثابةاألعضاءالدولتصبححتىوذلكتحدياتها»مواجهةفىوالثتافي
إنشاءنحوالتجاريةالمفاوضاتلجنةعملأمميةعلىالضوءالسيدة/جوزلمعاليألقتكماالعالمية.



فىجوهريةكخطوةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظام
االتجاه.هذا

األعمال.جدولارإف

االجتماع.عملوبرنامجاألعمالجدولالتجاريةالمفاوضاتلجنةأقرت-ا3
).5المرفقفياألعمالجدولمننسخة(ترد

التجارية:المفاوضاتلجنةأمانةقبلمنمقدمعرض

القضاياإلىباإلضافةونتائجهااألولىالجولةلخلفياتعرفناالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةقامته14
جدولعلىجوهريتينقضيتينوجودإلىاألمانةأشارتكماالثانية.الجولةأثناءفيمناقشتهاالمزمع
ا~هرارإلىوباإلشارةالجمركية.غيروالحواجزالمنشأ،قواعدوهما»أالالثانية»الجولةأعماك

المفاوضاتلجنةعلىيجبأنهاألمانةأوضحتءحيةاالفتتالجلسةفياعتمادهتمالذيالوزاري
االطارخطراألعمالجدولفيالواردينالجوهريينالبندينبشأنأعمالهامناالنتهاءالتجارية
إلنشاءالمستهدفبالموعدالوفاءفيالنجاححالةفيوذلكشهرا»ممثمراثناوهولذلكالمحدالزمني
الثانيكانونلمينايرفياالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظام
فيقدمهالذيالماديالدعمعلىللتنميةاإلسطميالبنكإلىبالشكرامةالهاألمانةوتوجهت.2009
آرية.التللمفاوضاتوالثانيةاألولىالجولتينتنظيمأثناء

(بريتاس)التفضيليةالتعريفاتبفعلةالخاصةالمنشأقواعد

األعضاءالولىمواقففىالثانية»للجولةاألولاجتماعهافىالتجارية،المفاوضاتلجنةنظرتا«5
األفضلياتنظامإطارفيالمنسأقواعدحولالتركيةائجماركمصلحةمنالمقدمبالمقترحيتعلقفيما

التجاريةالمفاوضاتئجنةوأجرتاإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءائدولبينفيماالتجارية
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدمشروعامتخدامعلىä!IJJ.::..االقتراحهذابثمأنمداوالت
حولهتدورالذياألساسيالنصليكوناالسطميانمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجارية
مشروعحولومخاوفهممطحظتهمالبلدانمنعددولبدىالموضوع.هذاحولالمستقبليةالمداوالت
وسوريا.وماليزياولبنانومصربنجلثدشهيالدولوتلككتابيهشكلفيءالنص



بينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصالمنشأقواعدمشروعتقديمإلىالمندوبيناللجنةودعت-ا6
لدراستهابلدانهمعواصمفىالقائمةالمؤسساتإلىاإلسطىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدور

اجتماعفيلمناتشتهااذااستعدء200yالثانييناير/كانوناoبحلولوذلكبشأنها»الموقفوتوضيح
لجنةأمانةبإفادةاألعضاءالبلداناللجنةناشدتكماتركيا.اقتراحعلىبناةعقدهالمزمعالخبراءفرق

التجارية.المفاوضاتللجنةالثانىاالجتماعانعقادقبلالمبدئيةبمواقفهمالتجاريةالمفاوضات

v-لمناقشةالخبراءفرقاجتماعباستضافةالتركيةالجمهوريةمنالمقدمةبالمقترحاتاللجنةوحبتا
عناللجنةأعربتكمااألعمال.جدولمن4البندتحتالمنشأقواعدمشروعمنمنقحةنسخةوإعداد

المعنيةالتركيةالجهاتتقومأنواقترحتالتركية»الجمهوريةجانبمنالمبذولةللجهودتقديرها
المقترح.الخبراءفرقاجتماعانعقادمحددموعدلتحديدالتجاريةالمفاوضاتلجنةمعوربالتثما

)6المرفقفىالمنتناقواعدوعمت(«(

(بريتاس)التفضيليةالتعريفاتخطةفيالجمرقيةوغيرالجمركيةشبهالتدابير

شبهالتدابيربشأنتركيامنالمقدمباالقتراحعلفااللجنةأخذتالموضوع»هذاحولالمداوالتوبعدا-8
اهولىتقومأناقترحتكماالتجارة»تيسيرإلىالراميةالتدابيرمنوغيرهاالجمركيةوغيرالجمركية
فيمواقفهموبإعدادالتجاريةالمفاوضاتللجنةالثانياالجتماعانعقادحينإلىفيهابالنظراألعضاء

عقدهالمقررالخبراءفرقاجتماعالستضافةتركيامنالمقدمباالقتراحاللجنةوحبتكماالصدد.هذا
االجتماعانعقادقبلالتعاونمبلميكلةبغيةالتجارةتيسيروتدابيرالجمركيةغيرالحواجزحول
المفاوضاتلجنةأمانةمعبالتشاورالمعنيةالتركيةالهيئاتتقومبأناللجنةأوصتكماالثاني.
المقترح.الخبراءفرقاجتماعلعقدموعدتحديدبشأنالتجارية

عليه.والتصديقالبريتاسعلىبالتوقيعمتعلقةمسانل

علىبعدتوقهلمالتياألعضاءالبلدانمنالمقدمةالمبرراتفيالتجاريةالمفاوضاتلجنةنظرت19-
اإلسمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةأفادتقدالسنغالحكومةأنللثجتماعتلثحظوالبريتاس.

للثتحادالتابعالجماركاتحادازاءاللتزاماتهانتيجةالبريتاس»علىلملتوقيععلىقدرتهابعمرسميا
الثانيةالجلسةبهاخرجتالتيبالتوصياتعلمنااللجنةأخذتكماأفريقيا.لغربوالماليا~متصادي
العامةللقمانةالقانونيالرأيعلىحصولهابإمكانيةاإلسلثميةامرانلجمهوريةللكوسيكوالعشرين
لمالتياألعضاءالدولاللجنةدعتكماالبريتاس.من9و8البندينبشأنسلثمياالالمؤتمرلمنظمة



تطحظكماممكن.وقتأقربفيعليهوالتصديقالتوقيعإلىءالبريتاسعلىبعدتصدقأوتوقع
التجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةحضرقدأفريقيالغربوالمالياالقتصادياالتحادممثلأنللجنة
األفضلياتبنظامالخاصةالتجاريةالمفاوضاتإلىاالنضمامعلىاالتحادفياألعضاءالدولوحث

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجارية

أعمال:منبسنجدما

األعمال.جدولمنoو4البندينحولالتركيةالجمهوريةمنالمقدمةالمقترحاتفياللجنةنظرت~20

المفاوضاتللجنةالقادماالجتماعانعقادومكانتاريغ

المفاوضاتلجنةفياألعضاءبالدولباالتصالستقوماألمانةأنالتجاريةالمفاوضاتلحفةقررت-2ا
التجارية.المفاوضاتللجنةالقادماالجتاعانعقادمحددينومكانموعدبخصومنالتجارية

~الفتامةالخلسة
المفاوضاتلبنأعقدتهاالتىالتجاريةاتللمخاوفالثانيةللجولةاألولاالحتماعتقريراللجنةأقرت~21

وملحتاته.التجارية

علىالتجاريةللمفاوضاتلجنةوأمانةالتركيةالجمهوريةلحكومةالشكرالمشاركةالوفودأزجته23
الذيالوفادةوحسنالضيافةكرموعلىالهاماالجتماعهذاأجلمنبهاقامتالتىالممتازةالترتيبات

اسطنبول.فيإقامتهمفكتلتره









الثانيةللجولةاألولاالجتماعفيالمشاركينقانعة

التجاريةالحضلياتنظامإلمشاءالتجاريةللمفاوضات

اإلسطيتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيما
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التجاريةالمفاوضاتمنالفانيةالجولةافتتاح

األعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبشأن

اإلسلثميتمرالمنمنظمةفي

توزمانالوزير/كورشادمعاليكلمة

الدولةوزير

اسطنبول02>01الثانى،نوفمبر/تشرين24

الوزراء،المعاليأممحاب
الموقرون،الوفودرؤسا>السادة

ءالموقرونالمندوبون

بمناسبةتركيافيجميقابكمأرحبأننفسي»عنوباألصالةالتركيالشعبعنبالنيابةيسعدني»
فياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبشأنالتجاريةالمفاوضداتمنالثانيةالجولة
أإلسلثمي.المؤتمرمنغئمة

المفاوضاتولجنةالكوسيكمنلكلالعامةمأنةلكامتنانيخالصعنأعربأنأودكما
المناسب.وقتهفييأتيالذيفيالهاما~ثهذالتنغيمهماالتجارية

وا~هتصاديةالسياسيةالتحدياتتحفهابمرحلةاألثناء»هذهفيميآاإلسكالعالمويمر
وعمالفقر،مناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدورمعظمتعانيحيثواالجتماعية»

القتيلة.الدينأعباءوكذاءاإلنتاجمعدالتومحدوديةءالتحتيةالبنيةكفاية

همءالمتحدةاألمملتصنيفطبقانموا»ااهلالخمسينانالبالبينمن22فإنءللشفيدعرومما
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفيأعضاء

التجارةحجممنملثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولنصيبفأنءذلكعلىعلثوة
حينفيالمائة،فيoالكليالعالمياإلنتا-مزحصتواتتجاوزوالالمائة<في8عنيقلالعالمية
العالم.سكانمنالمائةفي22منأكثرتضدأنها



الدولعلىالعولسةتمارسهالذيالمستمرالتهميشإلىءوجكوضوحبكلاألرقاأهذهوتشير

شعوبها.مناألعظمالسوادعلىاجتماعيةلةعنمنذلكيستتبعهومااإلسلثمية،

اإلسلثميةالبلداندوربتعزيزيتصلفيمامشتركةمسئوليةمنعاتقناعلىيقعبماقناعةعلىإنني

تهديداتمنتثيرهماويتفادىالعولسةتدرهاالتيالمكاسبمنيعظمبماالعالميىا~متصادفي
ومخاوف.

بلداننا»بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونمسارفياإلسراععلينايجبالمنطلق»هذاومن
الفقر،حدةمنالتخفيففيالمتمثلةأهدافناتحقيقعلىالقدرةءبدورهسيمنحنا»الذياألمر
ويستلزماقتصاداتنا.بعضمنهتعانيالذيالتهميشمنالمزيدوتفاديءالمستدامةالتنميةوتحقيق
الدولية.الشراكةمنأخرىوأشكالوسائلاستحداثءالحالبطبيعةذلك»

بممارساتمصحوبةإليهاالمشارالشراكةمبادراتتكونأنبمكاناألهميةمنأنهليويبدو
علىاألعضاءالدولمنكلباحتياجاتيفيبماوالتماسك»بالمسئوليةتتمممواقتصاديةتجارية

الجهوديدعمبماالتعاونووسائلسبللتحديدمؤثرةنقاشاتفيندخلأنعليناينبغيءوعليه
اإلسلثمية.البلدانفيوا~هتصادياالجتماعيالوضعتحسينإلىالرامية

قطاعاتتطويربغيةالقدواتبناءبرامجوتنفيذالتجارة´اءامجادااآلياتإنشاءأنرأييوفي
منظمةفياألعضاءالدولداخلالتنافسيةمعدلوزيادةءالمضافةقيمتهارفعحيثمنالتصدير
القصرى.األهميةذاتالقضايامنتعدبيننافيماالتجارةوتحريراإلسلثميآالمؤتمر

منالمائةفي70منأكثريمتلكونممناالسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولان

تحقيقمناآلنحتىتتمكنلمالثريةالطبيعيةالمواردإلىباالضافةءالعالمفيالطاقةمخزون

فة.المستهها~متصاديةاإلنجازات

منالتكميليةالجوانباستغلثلعدمهوالخطيرالوضعهذاوراءالرئيسيةاألسبابأحدمن
األعتل.لاالستنكاقتصاداتنا

بينفيماالبيئيةاالستماراتوتوسيعالتجارةأنماطتنويععنى~أنعليناينبغيوبالتالىه
القدراتلمواكبةعملثقةاقتصاداتنوجدءثمومناإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

العالم.أنحاءباقيفيالتنافية



المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامأنقناعةعلىفإنيوعليه»
منأعلىلمستوىالوصولفيانمتعكرالمشتركهدفناتحقيقنحوهامةخطوةميشكلاإلملثمي
بيننا.فيمااالندماج

إليهخلستوماءالتجاريةالمفاوضاتمناألولىللجولةالناجحباالختتامأرحبءذلكمعوتماشيأ
بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالمحاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولفيتشلتنتائجمن
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

علىاالفتتاحيةالمجلممةهذهبتنظيمالسياسيعزمناعننعربعندمابأنناتامةقناعةعلىأننيكما
التيالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةإنجاحفييسهمأنشأنهمنفهذاوزاري،مستوى
اإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامتفعيلإلىتهدف
.2009المثانىيناير/كانونقبلذلكيتحققأنونأمل

تزالالأنهاإالءالمتحدةاألممبعددوئيةمؤمسةأكبرثانيهياإلسلثميالمؤتمرمنظمةإن
اإلسطمي.للعالماألوحأالممثلأنهارغمالدوليةالساحةعلىالنشطينالفاعلينضمنليست

باقيعلىالتأثيرعلىقادرأقويأكيانأنصبحكيالممكنةالجهودكللبذلالوقتحانلقدواآلن»
بيننا.فيماواالقتصاديالسياسيالتضامنتعزيزعلينايتقينءالغايةلهذهوإدراكأائعالم.

السياسيةالعطتاتفياألساسيةالمحدداتوالتجاريةا~متصاديةالعلثقاتتشكلم».اليوءالموثي
بينها.والتجاريةاالقتصايةالروابطتقويةأهميةيعزنبدورهوهذاالدول.بين

منوأتوقعءالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةسيرشخصيةوبصفةبنفسيسأتابعءولذلك
بالمشك.يقومواأنالموقرينأخواني

الخاصةاالطاراتفاقيةعلىبالتوقيعاآلنحتىتقملمالتياألعضاءالدوللحثأنأيضأوأود
اإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبأنشاء

وقت.أسرعفىبذلكتقومأنبالنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكول

الموقرون،إألخوة

العالمبقيةمعوالتجاريةاالقتصاديةعلقاتهاتعزيزمواصلةعلىالعزمعاقدةتركياإن

اإلسلثمى.



الخارجيةبالتجارةخاصةاستراتيحياتتصميم~منامتطعناأنناأمامكمأعلنأنلىويطيب
المجال.~افىواعدأتطورأفحققأن

منظمةفىاألعضاءللدولصادراتهاأنإنى200oعامتركياسجلتهاالتىاألرقاموتثير
تلكمنواردتهاأيضأارتفعتبينماه~:،28فستهابلغتسنويةزيادةحققتسلثمىاالالمؤتمر
%.r"iإلىالدول

إجمالىمن9ه`32_تقدرسنويةزيادةتحقيقفى200oعامسجلتالتىاألرقامهذهوتسهم
سلثمى.االالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولمعالتركيةالتجارةحجم

الشهورلخكتركياحققتهاالتىالمعدالتتشيرحيثالعام؟هذاالتصاعدفىاالتجاههذا.ويستمر
%v,oبنسبةزادقدالمشقيقةاإلسلثميةللبلدانصادراتهاارتفاعأنإلىالعاممنااولىالتسعة
معاإلجماليةالتجارةحجمشهدهالذىاالرتفاعهذافإنءثمومنه~؟.36إئىوارداتهاقفزتبينما
%.H'سجلقدالمنظمةبلدان

التجارةحجمإجمالىمنالعامهذااإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولحصةفاقتكما
.91اهoنسبةالتركية

التجاريةالعلثقاتمجالفىأعلىمعدالتبتحقيقالتزامناأكروأنالمقامهذافىلىويطيب
المنظمة.فىالشقيقةانالبالمعواالقتصادية

Iوتالموترةألق

الوقتحانلقدالكم.علىالعمليخضلشخصإننىحيثالصراحة»بمنتهىمعكمأتكلمموف
الممكنة.المستوياتأعلىإلىالتجاريةعطقاتنامستوىرفعأجلمنجنبإلىبنبأنعملأن

ميكونعملوهوممكن»وقتأقربفىبلداننابينفيماالتفضيليالنظامهذانختتمدعرناولذلك
به.القياماليسيرمن

إجراءاتبتبسيطإاليتحققالالغايةهز»إلىللوصولسبيلنافإنأخرى»نقطةإلىاآلنفلننشلثم
مشارينوتنظيمالجمارك»إجراءاتوتسيقالدخول،تأشيراتعلىاألعمالرجالحصول
لجذبضروريهومابكلالقياموكذا،بيننافيماتقامالتىالمعارضفيوالمشاركةءمستركة
إلينا.العالمبقيةأنظار



فلنوحدالمهمة،بهذهلنقومحانقدألوقتانحولنا،منالعالمفيالراهنالوضعإلىسويافلننظر
وخبراتنا.قدراتنا

الوزراء»المعاليأصحاب

بعملسيقومونبلثدنامندوبيبأنالثابتةقناعثيعنأعبرأنأودكلمتيهأختتمأنوقبل
منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظاموضعبغيةالضروريةالدراسات
والتضامن.التعاونروحيسودهاألخوةمنمناخفىالتنفيذحيزسلثمياالالمؤتمر

الكريم.لحضوركموتقدمريامتنانيخالصعنأعبرأنأودوختامأ<





أوغلوإحسانالدينأكملفيسورالبرومعاليرسالة

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعاماألمين





أوغلوإ~نالدينأكملفيسورالبرومعاليرسالة

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

التجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةفي

تركياجمهورية0اسطنبول
200iنوفمبر26-24

الرحبمالرحمنانأبسم

ءتورمينكورساتمعالي
الخارجية«بالتجارةالمكلفالدولةوزير

الوزراءمعالي

ءالكرامالضيوف
والسادة،اسياات

المؤتمرمنظمةإطارفيالتعاونتنميةفياألساسيةالسمةطويلةلفترةتقتلالتجارةظلت
بيناآلخرةوشائجوتقويالدولبينالصلثتتعززالتيالرابطةكذلكتملوهياإلسلثمي.
أجلمنتبذلالتيبالجهودالولىهذهوترحباإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
اإلطاريةاالتفاقيةإلىللجهودهذهأفضتوقددوليا.المنافسةمننتمكنحتىالتجارةزيادة
المنظمةمندعوةشكلةكماءالمنظمةفياألعضاءالدولبينالتفضيليةالتجارةنظامحول

التجاري.التعاونلتكثيف

تعاونهالتعزيزاألعضاءالدولاالستثنائيةالمكرمةمكةقمةدعتءاسياقهذاوفي
أهميةخاصبشكلمكةقمةأكدثوفيها.التنميةبعجلةاالسراعبغيةوالتجارياال~ادي
فيبالتجارةالنهوضالصالهذافيوقررتاألعضاءالدولبينالتجاريةالتبادالتتعزيز
.201oبحلول9«~20إلى0o»2في9ه`14منالمنظمةإطار

.>2نوفمبرفيللكوسيكوالعشرونالحاديةالدورةاعتمادمملوقد oبرنامجلبروتوكول
نطاقلتوسيعالمنظمةفياألعضاءاندولجهودفيجديداعهدا(بيرتاس)ءالتفضيليةالتعريفة



التجاريةالمفاوضاتلجنةفىاأل~ءالدولمنعددوقعوقدالمنظمة.إطارفيالتجارة
قإملكأنوأعتقدقريبا.بريتاساللجنةفياألعضاءالدولتوقعأنونأملالبروتوكول.هذا

5»ه~>مستوىإلىالوصولفيجداكبيرةمساهمةيقدمسوفالمفاوضاتمنالثانيةالجولة
للمنظمة.الحثريالبرنامجعليهنصwوفقاالمنظمةإطارفىالتجارةفي

التيالتجاريةالمفاوضاتمناألولىطجولةالناجحلثخشامالشخصىباالغتباطشعرنالقد
بينالتفضيليةالتجارةبنظامالخاصةاإلطاريةاالتفاقيةإطارفيالمشاركةالدولبينجرت
عرفانيعميقعن~عربالفرصةهذهأغتنمأنأودوالمنظمة.فياألعضاءالدول

اإلسلثمىوللبنكليا»أنطافيالتجاريةالمحادثاتهذهتنظيمفىلنجاحهاتركيالجمهورية
الجولة.هذهتمويلفيلمساهمته

لتنميةاال~والمركزكومسيكتنسيقلمكتبالعميقعرفانيعنأنأودالختاموف
هذانجاحأجلمنبذلتالتيالجهوددعمفىلدورهمللتنميةاإلسلثميوالبنكالتجارة

منها.يدللمنونتطلعلجهودكمتقديرناعنونعرباالجتماع.

اإلسمى.العالملخدمةخطاكموسرداثهوفقكم

وبركانهانهورحمهعلبكموالسال







االجتماعالحاضرينسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولوفودورؤساءوزراءءنحن
المؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتلنظامالتجارةلوزراءاألول
اإلعلثناعتمدنا»200,الثانيىنوفمبر/تشرين24يوماسطنبولفيالمنعقدملثمياال

التجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةالتجاريةللمفاوضاتالثانيةللجولةالتاليالوزاري
اإلملثمي:المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما

الرؤية

الثروةتحققثمومناالقتصادية»التنميةتسهيلفيأساسيأدورأتلعبأنالدوليةللتجارةيمكن
اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولأغلبانالفقر.حدةمنالتخفيففيوتمماعد
فيهااالقتصاديالنشاطيستطيعإذتمواءاألقلالدولمنمنهاوالبعضمنية»الناالدولمن
األهميةبالغةالمجاالتمنمجالالتجارةJالمجتمع.فياألساسيةاالحتياجاتتغطيةبالكاد
وامجاد~ا~هتصادىءبالنموللنهوضفيهادورلنايكونأنستطيعاالقتصاديالنثماطفي

أنإلىنحتاجاااملثميآالمؤتمرمنظمةدولإنناءلشعوبنا.الثروةوتحقيقءعملفرص
السلعحركةأمامالعوائقوإلزالةالتجارةفيبلدانناإمكاناتلحشدوثيقأتعاونأمعأنتعاون

بينالتجارةتشجيعفيالهائلةاإلمكاناتاإلسلثميالمؤتمرمنظمةأدركتلقدالدول.بينفيما
الكبيرةالمنطقةفياتجارىنظامإنشاءإلىالراميةالرؤيةواعتمتكثيرة.عقودمنذأعضائها

تغطيها.التي

تجاوينظامبإنشاءأوصتوالتيالكوممميكعنصدرتالتيالعد_ةالقراراتنذكرنحن
أقرتهالذيالتجاريةللثفضلياتنظامإنشاءحولالنودياإطثنذلكفيبماأعضائهاءبين

إطارفيبذلتالتيللجهودتقديرناعنونعربفرحبكماللكوسيك.الرابعةالدورة
طمفاوضاتمناألولىالجولةوتنظيمالتجارية.للثفضلياتنظامإنشاءبغيةالكوسيك
الوزاريةاجتماعاتهافيالصمألةهذهالكوسيكتناولتولطالماالخصوص.وجهعلىالتجارية
األعمال.جدولعلىدائمأبندأوجعلتهاءالسنوية

علىصدقالذيسلثمياالالقمةلمؤتمرالسابعاالجتماعمنال)لم8(القرارأيضأنذكركما
بينفيماالتجاريةاالفضلياتنظامبإنشاءالتعجيلعلىتنصالتيالعملوخطةاالستراتيجية



الذيىالعشالعملوبرنامجاألهداف»كأحداإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
فيماالبيئيةالتجارهبثوميعمناديالذياإلسلثميالقمهلمؤتمرالثالثاالسثثنائياالجتماعأقره
مدةبنهامهه~؟20ا~نسبهإلىلتصلسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبن

البرنامج.

منإليهخلستوماالتجارية»المفاوضاتمناألولىللجوألالموفقباالخثتامفرحبونحن
بينالتجاريةاألفضلياثبنظامالخاصةالتفضيليةالثعريفاثخطةوثوكولبرفيمتمكهنتائج
الذيالملموسالمشروعيعدالذي(بريتاس)،اإلسلثميالمؤثمرمنظمةفياألعضاءالدول
اإلملثميالمؤثمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالثجاريةالحواجزتقللبموجبهيمكن
التجارية.األفضالتنظامإنشاءبفهمحددىزمنيإطارفي

عقدالذيالخارجيةلوزراءوالثثقينالثالثاإلسلثميالمؤتمرعنالصادرالقرارعلىونؤكد
التجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءاإلطاراتفاقيةأنعلىيشدأوالذي2006عامباكوفي

الراميالعشريالعملبرنامجفيعليهالمنصوصالهدفلتحقيقاألساسيشكلثنوالبريتأس
إلىاإلمطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةنسةوصولإلى
الهدف.هذاتحقيقبغرضاالتفاقياتهذهلتنفيذونأعوه~؟»20

راءلونوالثثقينالثالثاإلسثميالمؤتمربهاخرجالتيالتوصيةاتباععلىمجددانؤكاكما
إلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولفيالمعنيينالوزراءتأعوالتيالخارجية
اإلرادةعنللتعبيرخاصاريوناجتماعفيالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةافتتاح

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءفيالسيامية

للجولةديةاسترشاخريطةرسموكذاءالبريتاسعلىالمصادقةعمليةفيواإلسراعاإلسثميآ
الثانية.

شاديةاالسترالخريطة

بينالتجاريةاالفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةتدشينفقرر
الجولةلتدشينالخاصةاآلهميةندرككمااإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
األولى»الجولةعنهتمخضتالذيالبريتاسبروتوكوللتفيزاألجواءتهيئةبهدفالثانية

النفاذ.حيزاالطاراتفاقيةوإلدخال

تعملالمدىطويلةرؤيةباعتبارهالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالتزامناعلىبقوةنؤكاكما
الشقيقة.الدولبينالتجاريةالحواجزإلزالةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةلهاوفقآ



األولبحلولالتنفيذحيزوإدخالهالتجاريةاألفضلياتنظامإنثما،فىالمتصلهدفناعنونعلن
الهدفهذالتحويلمواردمنلدينامانحشاأنعليناويتعين.20>9الثانىيناير/كانونمن
ملموس.واقعإلى

ونكلفهاالهدف.لهذاوفقابهاخاصعملبرنامجوضعالتجاريةالمفاوضاثلجنةمننطلب
منالثانهالجولةأثناءومرفقائهماوالبريتأساإلطاراتفاشيةبتنفيذتتعلققضيةأيةبتسرمة

التارمحفيالتجاريهالمفاوضاتمنالثانيةالجولةاختتاماللجنةعلىويتعينالمفاوضات.
غاإلبكعليهايجبحمثللكوسيكوالعشرينالثالثالوزارياالحتماعانعقادموعديتجاوز
االجتماع.ذلك!مامالمفاوضاتهذهنتيجةعن

علىلثوقعباالتزامنابقوةمجددأنؤكاءالتجاريةالمفاوضاتلجنةفيأعضاءدولبوصفنا

نظامثفعيلبغةمعقولزمنيإطارفيوتنفيذهمعليهموالمصادقةومرفقاته،البريتاس
مناألولبحلولاإلملثميالمؤثمرمنظمةفياألعضاءالدولبنفيماالتجاريةاألفضليات
.2009الثانييناير/كانون

ثواعددراسةطرمقعنائبريتاسلتنفيذالتحضيريةاآلعمالمناالنتهاءرهضروعلىنتفق
بالشجارهالمثعلقهاألولويةذاتاألخرىوأالقضاياالجمركية،غيرالثجاريةوالتداعبرالمنشأ،
الثانه.الجولةأثناء

اإلملثمي.المؤتمرمنظمةفياآلعضاءنموااألقلللدولالخاصةاجآتاالحثندرك

منمثغاوتهبدرجاتتثمثعرمةالتجاالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولأنحقيقةندرك
مسارمنعلىالثائمللنهجأنقناعةعلىونحنالتنمية.منمختلفةومستوياتالواردات،حماية

للثامفرصهاألعضاءالدوليمنح(بريتاس)فيعليهالمنصوصالثعريفهففضجدولفي
األفضلياتنظامعملألسلوبباالرثياحشعورهافورصرامةأكثرنحوعلىالتعريفهبخفض
بنفماالتجارةلتحريرالمثاليالنسؤللمسارسريعالتعريفةخفضجدولويمملالتجارية.
للمواسه.فترهأثناءالعاديjWIتتبعأنيمكنهاأنهاالعلممعاألعضاء،الدول

للتعبيروزاريمسوىعلىسياسيةآليةامجادمعتتأتىالتيبالفوائدتامةقناعةعلىونحن
لجنةبهمتنهضماطبعهوالستشرافالتجارية»األفضلياتنظامإرساءفيإرادتناعن

فيالتجارةوزراءبوصفنانجتمعأنعلىنحننتفقوعليه،أعمال.منالتجاريةالمفاوضات
هامشعلىاالثلعلىالسنهفيواحدةمرةالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدول



والتقدمالتجاريةالمفاوضاتلجنةأعمالفمتعرضكيآخر»محفلأيأوالكوسيك»دورة
كامأل.تنعيكمفعاليكونالتجاريةللثفضلياتنظامإنشاءنحوإحرازهتمالذي

وعلىالتجارية»المفاوضاتمنالثانيهالجولةاستضافةعلىالتركيةللحكومةالشكرنزجي
منظمةفياألعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتحقيقتجاهالتزامها
اتخذتلياءأنطافيعقدتالتياألولىللجولةالناجحاالفتتاموعقبسلثمي.االالمؤتمر
نظامإنشاءفيقدمألنمضيالصحيحالتوقيتوفيالكرممنتهىفيمبادرةالتركيةالحكومة
التجارية.األفضليات

لمنظمةالتابعةاآلخرىالمعنيةوالمؤسساتءللتنميةاإلملثميوالبنكالكوسيك»منونطلب

نظامإنشاءأيضأتدعموأنءبنجاحوافتتامهاالثانيةالجولةتنظيمتدعمأناإلملثميالمؤتمر
الجولةلتنظيمقدمهالذىالمالىالدعمعلىللتنميةسلثمىاالالبنكونقدرالتجارية.األفضليات
للمفاوضات.الثانية

اإلطارلتفاقيةإلىللثنضماماإلملثميالمؤتمرمنظمةفياآلعضاءالدولكلونأعو
التجارية.األفضلياتنظامإنشاءإلىالمؤديةالمفاوضاتفيللمشاركة

منظمةفياألعضاءالدولمنعضويتهاتتألفالتياالقليميةالتجاريةالتكتلثتبقوةونوصي
المفاوضاتإلىتنضمأنبهاءالخاصالجماركاتحادأنشأتوالتيفقط،اإلسطميالمؤتمر
األعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاالطاراتفاقيةانالتجارية.

حضورفييصكهاواحدأكيانأتشكلأنالتكتلثتلهذهتسمحاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي
مناألولىالجولةحضورهامنالمرغمعلىاألعضاءالدولبعضأنونلثحظالمفاوضات.

ومصادقته»البريتاسعلىالتوقيعفيتترىمراقبأأومشاركأبصفتهاالتجاريةالمفاوضات

فيعضوةبأنهامتهللةالمتجاريةاألفضلياتنظامتفعيلفيقدماتمضيالفهيوبالتالي
منظمةفياألعضاءالدوللكلالدعوةتوجيهونودجمركي.اتحادلهاإقليميةتجاريةتكتلثت

اإلطارالتفاقيةاالنضمامفيللنظراالقليميةالتكتلثتهذهفيوالعضوةاإلملثميالمؤتمر
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصة

التجارية.المفاوضاتلجنةفيواحدتمثيليبكيانوالمشاركةكمجموعة،







~باالنجليزيةاألصل:

االولاالجتماعوبرنامجأعمالجدول

التجاريةاألفضلياتنظامإلشاءالتجاريةالمفاوضاتبثمأنالثانيةللجولة

اإلسطىتمرالمنبمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيما

)2>»6الثانينوفمبر/تشرين26-24(إسطنبول،

الوزارية.االفتتاحيةالجلسة-ا
افتتاحيةكلماتأ-

منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامحوللمنظروجهاتتبادلب~

اإلسلثمي.المؤتمر
التجارية.المفاوضاتبثمأنالثانيةللجولةالوزارياالطثنإقرارج~
..l-الوزارية.االفتتاحيةالجلسةاختتام

.ألعمالجدولإفراو~2

f-التجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةقبلمنمقدمعرض

البلدانبينفيماالتجاريةفضئياتاألبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتلخطةالمنشأقواعد-4
)PRETAS(اإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاء

األفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةعلىالجمركيةغيروالجمركيةشبهالتدابير0-
)PRETAS(سلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية

i-علىوالمصادقةبالتوقيعمتعلقةمسائل)PRETAS(

v-أعمال.منمايستجد

التجارية.المفاوضاتللجنةالقادماالجتماعانعقادومكانموعدتحديد-8

.الختاميةالجلسة-9
I-التقريراعتماد









األول:الفصل
األولىالمادة-
نيةالتاالمادة-

الثانى:الفصل

لثةالثا-المادة

الرابعة-المادة
مسةالخاالمادةه

السادسةالمادة-

السابقةالمادة
منةالتاالمادةه
التاسعةالمادةه

~~ثحرآ-المادة

~ةالحادية-ا(وارة

الثالثالفصل

عشرةلثةالثا-االدق

عشرةالرابعةا~ار-1-

ويعاتصل

التجاريةالحضلياتبنظامالخاصةالمنشرقواعدمشروع

اإلسطميتمرالمنمنظمةفيمنماءاألالدولبين

ا~
عامةاحعام

>لنطاق
التموينات

المنشأذاتالمنتجات
عامةشروط

بالكاملعليهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجات
كافيةبصورةالمعالجةأوالمجهزةالمنتجات
للمنشأالتراكميةالقواعد
الكافيةغيرالمعالجةأوالتجهيز

الترصيفوحدة
واألدواتالغياروقطعالملحقات
األجهزة
المحايدةالعناصر

اإلكيميةوطالتر
المباتىاالرسال
المعارض

األ~ءملالةبينالتجاريةالحملياتبنظامطخاصةالمنشأشهادة

اإلسطمىتمرالمنمنظمةفي



بنظامالخاصةالمنشأشهادةإلصدارالمتبعةاإلجراءاتعشرةالسادسةالعاد«
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

سلثمياال
رجعيبأثرالصادرةالمنشأشهادات
بنظامالخاصةالمنشأةشهادةمناألصلطبقصورةإصدار

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

اإلسلثمي
بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصدار
أوالصادرةاإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

مسبقاالمستخرجة
التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةوصحةسريان
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

الدوكبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتقديموالعشرون:الماديةالمادة
سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
دفعاتعلىاالستيراد

ا~دنالما>:-

الخامسالفصل

وا~«نالسادسة-اعادة
دا~دنالسابقةالمادة-

وا~دنالثامنة-المادة
وا~دنالتاسعةالمادة-

السالساكفصل
وا~ألالحاديةالمادة

نوالثثالثانية.المادة

المؤيدةالمستندات
بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأبشهادةاالحتفاظ

المؤيدةوالمستنداتاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
الشكليةواألخطاءاالختلثفات

اإلداريللتعاونالرمةلمترتيبات
المتبادلةالمساعدة
المنشأشهاداتصحةمنالتحقق
النزاعاتحل

الجزاءات
الحرةالمناطق

فهانيةقواهأ
والمنشأالجماركبشنرنالخاصةالفرعيةاللجنة



والمخزنةالعابرةالبضائع
المنشرقواعدعلىالمدخلةالتعديلثت

فياألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةملحق:
عليهاللحصولطلبوتقيماإلسلثمىالمؤتمرمنظمة

األولالفصل
عامةقواعد

األولىالمادة
النعاق

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ´ثواعدعبارةالموادهذهعلىيطلقأنيجوز.ا
اإلملثمياا.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدتطبيقيتم.2

عليهاتنصالتيالتفضيليةللثمتيازاتالمؤهلةالمنتجاتمنشأتحديدبغيةاإلسلثميالمؤتمر
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناالطاراتفاقية

طارا´).اط~´ااتفاقيةبعدفيماإليهاالمشارلماإلسلثمي

ميةالتالمادة

يقتالته

:القواعدهز.وألغراض

)i(بلفظييقصد'I~J"األكرادوالعناوينالفصولاا~العناوينو)أرقام)أربعةمنالمكونة
إليهالمشاروترميزهاءالسلعةلوصفالمنسقالنظاممنهايتألفالتيالتسميةفيالمستخدمة

المنسق´ا؟ا´النظامبعبارةألمنشأقرأىفي

أحدإلىالمصدرينأحدمنفوريبشكلترسلالتيالمنتجاتإمااالرسالة~بلفظيقصد(ج)
المرسلإلىالمصدرمنشحنهاتشملواحدةنقلوثيقةتغيهاالتيككأوإنيهم،المرسل
المذكورة؟الوثيقةتوافرعدمحالةفيواحدةفاتورةتغطيهاالتيأوءإليه



وهيالمستوردة»بالبضائعالحامةالتجاريةالمعاملةقيمةالجمركية´`~ااالقيمةيقصد(د)
بيعهاعندونلكءالبضائعنظيرالسدا(واجبأوبالفعلسدادهتمالذيالسعرعنعبارة

السلعلهاتخضعالتيالضريبيةالحر~مجميعاسعدهذاويشملالمستورد»البلدإلىللتصدير
سيتمءالتجاريةالمعاملةقيمةأهماسعلىالجمركيةالقيمةتحديدتعذرحالةوفيوالتسويات.
التالية:األساليبأحدباستخدامتحديدها

المتطابقة؟للبضائعبالنسبةالمعاملةقيمة.ا
المتشابهة؟للبضائعبالنسبةالمعاملةقيمة.2
r.المستنبطة؟القيمةوسيلة
المحتسبة؟القيمةوسيلة.4
القيمة.فيالتراجعوسيلة,0

والمنتجات؟الموادمنكلاا~ااالبضائعيقصد(~لم

فيبماكافيةبصورةتتمالتيا~لجةأوالتجهيزأشكالمنشكلأيا´~´االتصنيعيقصد(و)
الصناعيةالمنتجاتمنكلعلىتتمالتىالقاصةاللياتمنغيرهاأوالتجميععملياتذلك

والزراعية؟

تصنيعفيتستخدمإلخ،قطع،أواءأجنأوخام»~ادأومكونات»أية~االممواداايقصد(ز)

المنتج؟

وقتفياستخدامهالمقررمنكانوابنمحتى0تصنيعهيتمالذيالمنتج~´´المنتج´´يقصد(ح)
أخرى؟تصنيععمليةفيالحق

اإلة(رو،ة.المياهذلكفىبماالمتعاقدةاألطرافأراضىاااألراضي(ابيقصد(ط)

ذاتغيرمنالمستخدمةالموادامتيدادوقتالجمركيةالقيمةالموادا~ثيمةيقصد(ي)
´)الدولإحدىفيالمنشأذاتغيرمنالموادنظيريدفعللتحديدقابلسعرأولأوالمنشأ،

تحيده؟تعنىحالةفىأو~ممخيدالمسركانإذاماحالةفيونلكالمثماركة~

(ي)الفرعيةالفقرةفيتعريفهاارداالا~اد~~العث´´ذاتالمواد~´ثيمةيقصد(ك)
األ~ال؟بحمعبمقتضاقتكونتعديلثتأيةمراعاةمعتطبيقهيقوالذي



)J(الجمركيةالقيمةمنهمخصوم(فوب)الباخرةظهرتسليمسعرالمضافة´´~´´القيمةيقصد
يمكنسعرأولأوءاآلخرالمشاركة´´´´الدولةفيتنشأوالتيالمتضمنةالموادمنبكلالخاصة
تعنىأوالجمركيةالقيمةمعرفةعدمحالوذلكالمشاركة´´~الدولةفيالموادنظيريدفعتحديد»
تحديدها.

الشطىالفصل
المنشرذاتالمنتجات

لثةالثاالمادة

يتموالتياإلطاراتفاقيةتشملهاالتيالتفضيليةالتجارةترتيباتتغطيهاالتيالمنتجات،تكون
مباشرةئرسالهاويتمآخرمشاركة´´أولةمنالمشاركةالدولةأراضيداخلإلىاستيرادها

للثمتيازاتمؤهلةتكونالقواعد»هذهفيعشرةلثةالثاالمادةفيعليهالمنصوصللمعنىطبقا
التالية:الظروفمنأيتحتالمنشألشرطمطابقةكانتماإذاالتفضيلية،

فيمعرفهوكماللمشاركة´´ا´الولةداخلبالكاملعليهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجات(أ)
أو؟4المادة

أنشريطةالمشاركة´ا»ا´االولةداخلبالكاملالمتحملأوالمنتجةغيرالمنتجات(ب)
والسامسة.مسةالخاالمادتينلنصطبقامؤهلةتكونالمذكورةالمنتجات

الرابعةالمادة
بالكاملعليهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجات

المصدر:ااالمشاركةااالدولةفيملبالمكاعليهامتحصلأومنتجةالتاليةالمنتجاتتعتبر.ا

`؟البحارقيقانمنأومياهها»أوتربتها،منائمستخرجةالمعدنيةأوالخامالمنتجات(أ)

فيها؟تحصدأوتجنىالتيالزراعيةالمنتجات(ب)

فيها؟وتربىتولدالتيالحيوانات(ج)

ه؟أعك(ج)الفقرةفيإليهاالمشارالحيواناتمنعليهاالمتحملالمنتجات(د)

والفلزية.المعلنيةالخاماتإلىباإلضافةموادمنبهايتصلوماءالشحيمزيوتوالمعدنى،الوقودالمنتجاتهذهتضم1

الحراجية.المنتجاتوثنممل2



فيها؟تتمالتياألسماكصيدأوالبريبالصيدعليهاالمتحملالمنتجات(~)

عنالمستخرجةالبحريةالمنتجاتمنوغيرهاالبحريالصيدعنالناجعةالمنتجات(و)
~´~البحار؟أعاليفيمفنهاطريق

منوذلك`´oالمصانعالسفنمتنعلىتصنيعهاأوولممعالجتهاتتمالتيالمنتجات(ز)
ه؟أعكو)لمالفقرةفيالحصرسبيلعلىإليهاالمشارالمنتجات

الخام؟الموادالسترجاعإالتصلحوالفيها»تجميعهايتمالتيالمستخدمةالمواد(ح)

فيها؟تتمالتيالتصنيععملياتعنالناجعةوالخردةالنفايات(ط)

أ)لممنالفقراتفيإليهاالمشارالمنتجاتمنالحصرميبلعلىفيهاالمنتجةالبضائع(يا
ه.أعك(ط)إلى

التاعسةالمادة

بالكاملعليهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجلت

أوالمجهزةالمنتجاتان(ب)»3المادةفيعليهالمنصوصالمعنىإطارفي.ا
ذاتغيرالمنتجاتأواألجزاءأوالموادقيمةإجماليبسببها»يتعدى»الالتيالمعالجة
عليها،المتحملأوالمنتجةبالمنتجاتالخاصة(فوب)قيمةمنالمائةفي60المنثمأ

التصنيععمليةتكونأنشريطةوذلكبالكامل»معالجةأومجهزةمنتجاتتعتبر
المنتجاتككتغوكماالمصدر»المشاركة~~الدولةأراضيداخلتمتقدالنهائية
(3المادةلنصطبقاالتفضيليةالجمركيةللثمتيازاتمؤمآل o6والمادةلم.

منا0الفقرةفيالمحددالقطاعيللثمماسوفقآنهابثالتفاوضتمالتيالمنتجات.2

والتىالمشاركة´´~الدولةأراضىداخلوالمسجلةالتجاري،الصيدمجالفىتعملالتىالصيدسفنإلىاللفظمذايشير~السنن~3

صحيحأتسجيألمسجلةءجمعيةأوتجاريةشركةأوأشخاص»شركةأوالمشاركة~؟~الولةحكوماتأومواطنونأومواطنيديرها

أوالمأنةفى6•عنالمشاركة~~الولة.لكحكومةو/أوالمواطنيناوالمواطنحصةتقلأالعلىاءالمشاركة~الولة:راضىفى

مجالفىتمملالتىالسفنمنالمستخرجةالمنتجاتأنغيرالمشاركة~.)الدولحكوماتو/أوالمواطنونيمككهاالمأنةفى75

مميدحصيلةعلىالحصولفىالمشاركة~I~J"اشتراكو/اوالسننككتأجيرعلىتتصمثانيةهيات6اتفبموجبالتجاريالصيد

التفضيلية.الجمركيةاالمتيازاتمنلطستفادةموفلةاألخرىصتكونالسفنكك

المشاركة~.´´الدولةعلمرفعحقهافىيشترطالالحكوميةالهيناتشغيلهاعلىتقومالتىالمصانعالسفنأولسفنبالنسبة4

حقها.فىسارغيراالمشاركةاالولةعلمرفعشرطفإنءالحكوميةالهيناتتيرهاالتىالمصانعالسننأوللمنمنبالنعبة5

تصنيعو/أومعالجةفىتمتخدملها»الواردللتعريفطبقأسيئة»أيةاالمصنع`´السفينةبمصطلحيقصدالمنثمأءقواعدلنوض6

أعاله.(و)الفقرةفىالحصرسبيلعلىإليهاالمشارالمنتجاتمنمتتهاعلىالمنتجات
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االطار.اتفاقيةمناألولالفصل»1المادة

يلي:كماالمنشأذاتغيرالزراعيةالمنتجاتأواألجزاءأوالموادقيمةتكون.3

األجزاءأوالمواداستيرادوقتا(سيفالشحنوأجرةوالتأمينالثمنقيمةأ-

أوزلنك؟إثباتأمكنأينماراعيةالمزالمنتجاتأو

المنتجاتأواألجزاء»أوالموادهنظيريسدأللتحديدقابلسعرأول_»

حيثالمشاركةللدولةالتابعةاألراضىداخلالمنشأمحددةغيرالزراعية

المعالجة.أوالتجهيزعملياتتتم

السادسةلممادة

التراكميةالقواعد
قبلمنتستخدموالتي3المادةفيعليهاالمنصوصالمنشأشروطمعتتفقالتيالمنتجاتإن

المعاملةبصلثحيةتتمتعالتيالنهائيالمنتجمستلزماتكأحداألخرىالمشاركةالدولإحدى
الدولةإلقليمالتابعةالمنشأذاتمنتجاتضمنستدخلأخرىمشاركةدولةقبلمنالتفضيلية
معالجته.أوالنهائيالمنتجتجهيزعملياتتتمحيثالمشاركة
من%0iعنالمشاركةالدولةأراضيفيناشئأيعتبرالذيالكلىالمحتوىيقلأاليشترط
المعاملةشروطلتطبيقمؤهكبذلكيكونحتىا~(فوب)أوالباخرةظهرعلىتسليمهقيمة

عليه.التفضيلية

ا~بحةالمادة

لكافيةنيرالمعأنجةأوانتبهيز

عمليةمنها»أكثرأوعمليتينبينالجمعأوذاتها،حدفيالتاليةالعملياتمنأيتشكللن

النهائية:التصنيع
i-التعبئة

متالخأاالطارميةاتفهبمقتضىبثأنهاالتفاوضتملتىالقطاعيةا~مفالفياتإطارفىاالتجاريتمالتيبالمنتجاتيتعلقفيما)1

بعضلتطبيقالقانونيةاألحكامأحدوضعيجوزاإلسلثمىءتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبينزالتجاريةاألفضلياتبنظام
القطاعية.االتفاقياتحولالمفاوضاتإجراءعنداالعتبارفىالمعاييرهذهأخذويمكن»المحددةالمعايير

المشاركةالدولأحدأراضىداخلالمنشأصفةعلىحصلتالتىالمنتجاتأن6المادةفىيردكما~الجزنينابالتراكميقصد)8

أراضىداخلالتفضيليةللمعاملةهلةالمنالصنعتامةالمنتجاتإلنتاجكمدخالتاستخدامهاعنداالعتبارفىستوخزالتىفقط,

األخرى.المشاركةالدولأحد



البسيطالمزجب~
زجاجاتفيالتعبئةهج

د-التوميم
كمياتفىه~الفصل

J-الموجةأساسعلىالتصنيفأوالفرز
العلثماتوضعز~

وحداتفيالتجميعهح
البسيطالتجميعهط

التامتةالمادة

الترصيفوحدة
المنسق.للنظاموفقأوالمنتجاتوالموادالبضائعتصنيفيتمالقواعدهذهألغراض

النلسعهالعاده

واألدوا~الفاروفعلعالملحفا~

أوأجهزةأومعداتأوآالتضمنالمرسلةءواألدواتالغاروقطعالملحقاتجميعتحتفظ
يتمأنشريطةوالسيارات!والمعداتاآلالتككإليهتنتميالذيالمنشأبنفسءسيارات
الذكرهالسالفةوالسياراتوالمعداتاآلالتككمعواحدةكمجموعةوبيعهااستيرادها
األجهزة.هنالنوعيةهذهمعإرسالهايتمماعادةالتيوبالكمية

العاشرةةآلمة
الكاملةالوحدات

ضمنءالمنسقالنظاممن3رقمالعامةالقاعدةفيالمبينالنحوعلىءالكاملةالوحداتتدخل
ومعالمصدرة.الدولةفيمنشأذاتالمنتجمكوناتكافةتكونحينهاالمنشأذاتالمنتجات

جميعهافستعتبرمنشأذاتغيروأخرىمنشاءذاتمنتجاتمنالوحداتتتكونعندماذلك
و~.oالمادتينفيالواردةالشروطمعيتماشىبماوذلكمنشر»ذاتمنتجات



عشرالحاديةالمادة
المحايدةالخاصر

البنودمنثمأتحديدالضروريمنلسمنشأ،ذاتالمنتجاتكانتإذاماتحديديتمنىحتى
تصنيعها:عمليةفيتستخدمقدالتيالتالية
والوقود؟الطاقةأ-

والمعدات؟ب~األجهزة

واألدواتاآلالتج~

المقررمنيكنلمالتيوككللمنتجالنهائيالمنتجالتكوينفيتدخلالالتيالبضائعد-
نيه.تدخلأن

الحظر
الموادامتيراأبإمكانيةالخاصةالوطنيةتشريعاتهاإلىتستندأنالمتعاقدةللثطرافيجوز

تصيرهاتمثممشاركةدولةأيبتصنيعهاقامأوأنتجهاوالتيالبضائعتصنيعفىالمستحمة
القواعد.لهذهوفقأ

الئا~الفصل

ابكبمبهوطالسر

المباشراإلرسال
المشاركةالدولةإلىالمصدرةالمشاركةالدولةمنمباشراإرساالمرسكيليمايعد

المستوردة:
ءمشاركةغيردولةأيأراضيعبرتمرأننهالمنتجاتنقلتمإذاأ.
غيراألطرافمنأكثرأوبلدحكرعابرمرورعلىنقلهاينطويالتيالمنتجات_.

شريطةانالبالهذهفىمؤقتتخزينأوشحنتعقيببدونأومعالوسيطةالمتعاقدة

`ن
النكلمقتضياتفيتتحصراعتباراتأوجغرافيةأسبابالعابرخولانال~ر1
بندانأوبندفياالستهلكأوالتجارةمجالفيداخلةغيرالمنتجاتتكونه2

العبور
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أوالشحنوإعادةالتفريغخلثفأخرىعملياتأيةالمنتجاتعلىيجرقال3-

جيدةحالةفيعليهاللثبقاءالزمةعمليةأية
المطابقةعلىتبرهنالعبورلبالالجمركيةالسعالتعنصادرةبشهادةيدلى~4

و(ج).(ب)فيأعك»المذكورةالمقتضياتمع

ثمالمشاركةالدولخارجالعرضبغرضأرسلتالتيالمنشأذاتالمنتجاتان.ا
استيرادهاعندتستفيدالمشاركةالدولإحدىفياستيرادهاليتمالمعرضبعدبيعت
التالية:باألهورالجمركيةالسلطاتتقتنعأنشريطةولكنالمنشأ»قواعدمن

I-إلىالمشاركةالدولإحدىمنالشحناتهذهبإرسالقامقدالمصدرينأحديكونأن

بالفعل؟هناكالبضائعهذهعرضتموقدالمعرضفيهاالمقامالدولة
الدولةيتبعشخصلصالحمنهاتخلصأوالمنتجاتباعقدالمصدرهذايكونأنهب

؟المشاركة

الدولةداخلمباشرةبعدهأوالمعرضإقامةأثناءإرسالهاتمقدالمنتجاتتكونأنج-
وللعرض؟الشحنةفيهاأرسلتالتي

آخرغرضألياستخدمتقدءالعرضبغرضشحنهاتمالتيالمنتجات،تكونأالد~
المقام.المعرضفيطرحهابخطف

اعولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةتحريرأواستصدارينبغي.2
وتقديمهاالرابع»الفصلقواعدمعيتفقبماسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

مراعاةمعاالعتيادية،بالصورةالمستوردةللدولةالتابعةالجمركيةالسلطاتإلى
األخرىالمستنديةاألدألبعضتتطلبوقدوعنوانه.المقامالمعرضاسمذكر

لذلك.الضرورةدعتماإذاالمنتجات،عرضبشروطالمتعلقة

أوزراعيأوصناعي،أو0تجاريطابعذاتمعارضأيعلى1الفقرةتسرى.3
تنظيمهايتملمالتىالعامةالمعارضمنشابهماأواليويةبالحرفخاص



ءاألجنبيةالمنتجاتبيعبغرضريثالتجاالمواقعأوالمتاجرفىخاصةاضألف
عرضهاأمشاءالجمركيةالرقابةسيطرةتحتالمعروضةالمنتجاتتبقىأنعلى

الرابعالفصل

التجاريةالحضلياتبنظامالخاصةالمنشأشها«ة

اإلسميتمرالمنبمنظمةمنماءاألالدولبين

عشرةمسةالخاالمادة
عامةشرر_

الدولةإلىتوريدهاعندالمشاركة»الدولمندولةأقفيالمنشأذاتالمنتجاتتستفيد
بنظامالخاصةالمنشأشهادةتقديمعندالمنشأقواعدمنتستفيداألخرىىالمشاركة

بهذهوالمرفقسلثمي،االالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
منها.نموذجاالتفاقية

كشرةالسادسةالمادة

التجللىا~بنظامالخاصآلالمنشأشها(ةإلصدارالمتبعةاإلجراءات

اإلسميتمرالمنبمنظمةمنماءاألاللولبين

بنظامخاصةمنشأشها«ةإصدارالمصدرةالدولةفيالمعنيةآسلطاتتتولىاه
المصدرتقيمعنداإلمكلميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

مسئوليته.علىكتابيطلبالمفوضممكهأو

بنظامالخاصةالمنشأشهادةمنكلاستيفاءالمفوضممكهأوالمصدريتولىه2
طلباتولستماراتاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
ذكرهاالسالفالتقيمطلباتءمليتمالقواعد.بهذهمنهانماذجوالمرفقءالتقيم
القانونلنصوصوفقااإلنجليزيةباللفةأوالمتعاقدةللثطرافالرسميةاللغاتبإحدى
بالحبرالكتابةتتمأنيجباليد»بخطملئهاحالةفيالمصدرة.والدولةفيالمحلي

االستماراتفيالثامنةالخانةفيللمنتجاتوصفإعطاءيجبواضحة.وبحروف
ءملممحالةوفيفارغة.سطورأيةتركدونالغرض»لهذاوائمخصصةالمرفقة
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الوصفمناألخيرالسطرتحتأفقيخطوضعيجبكامل،بشكلالمذكورةالخانة
الفارغ.الجزءوشطب

بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةالستصدارالمتقدمالمصدريكون~3
المستنداتكافةلتقديموقتأيفيمستعداسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدول
فيالمعنيةالسلطاتطلبعلىبناءالمعينةللمنتجاتالمنشأوضعيةبإثباتلممتعلقة
بينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةإصدارتمحيثالمصدرة»الدولة
المذكورةالشروطبكافةالوفاءعلىعلثوةاالسطمي»المؤتمربمنظمةاألعضاءالدول
القواعد.هذهفي

الخاصةالمنشأشهادةإصدارالمشاركةالدولمندولةأيةفيالمعنيةالسلطاتتتولى~4

حالةفيسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظام
باإلضافةالمتعاقدة»األطرافإحدىفيمنشأذاتمنتجاتالمعينةالمنتجاتاعتبار
القواعد.هذهشروطلكافةاستيفاءهاإلى
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصدارتتولىالتيالمعنيةآسلطاتتتخذ0-

بغيةالزمةخطواتأيةاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية
األفرىالشروطبكافةاطتراموكذلكءبالمنتجاتالخاصةالمنشأوضعيةمنالتحقق
المطالبةفيالحقآسلطاتلهذهيكونالغرض»لهذاوتحقيقاالقواعد.هذهفيالواردة
تعتبرهآخرفحصأيأوالمصدوءحساباتعلىتفتيثربأيوالمقيامءاألدلةبكافة
متماراتاالجميعأنمنبالتأكدالمنشأشهادةبإصدارالمعنيةالسلطاتكتزممناسبا.
الخصوصوجهوعلىالواجب.النحوعلىملؤهاتمقدالثانيةالفقرةفيإليهاالمشار
ملؤهتمقد8الخانةفيالمنتجاتلوصفالمخصصالمكانأنمنتتحققأنيجب
مضللة.إضافاتلتضمينمجالأييتركالنحوعلى

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصدارفيهتمالذيالمكانذكريجب6-
في11الخانةفيوتاريخهاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية

الشهادة.
الولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصدارالمعنيةالسلطاتتتولى

الفعليالتصديرفيالبدءفورالمصدرإلىوتقديمهااإلملثميآالمؤتمربمنظمةاألعضاء
مضمونة.التصيرعمليةكونحالأو
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عشرةالسابقةالما«ة

وجعيبأثرالصادرةالمنشأشهادات
المنشأشهادةإصداريجوزالسابقة)»(الفقرةعشرةالسادسةالمادةمنامتثناها-

بأثرملثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينائتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة
التالية:الحاالتفيذلكو،الشهادةهذهفيالمحددةالمنتجاتتصديربعدرجعي

أومقصودغيرحذفأوأخطاءوجودنتيجةالتصديروقتإصدارهايتملمإذاأه
أوءاستثنائيةحاالت

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةأنمرضنحوعلىالمعنيةلنسفطاتثبتإذاهب
ولكنهابالفعل»ا~صدرتقداإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية

فنية.ألسباباالستيرادعندتقبللم

شهادةلهاصدرتالتيالمنتجاتتصديرمكانبذكرالمصدريلتزمء1للفقرةتنفيذأ2-
طلبه.أسبابنكرعلىعلثوةءوتاريخهمنشاء

f-بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصدارالمعنيةللسلطاتيجوزال

المعلوماتأنمنالتحققبعدإالرجعي_ثراإلملثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدول
المقابل.الملففيالموجودةواالستمارةتتماشىالمصدرمنالمقدمالطلبفيالواردة

التالية:العباراتبإحدىرجعيبأثرالصادرةالمنشأشهاداتعلىالتأشيريتمأن~4
رجعىبأثر~ااصدرت

األخرىالرسميةللغاتفيهأعكالواردةللعبارةاألخرىالصيغتعتبر(أخرى(اصيغ"
سارية)المتعاقدةللثطراف

شهادةمن(ملثحظات)7الخانةفيالرابعةالفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضع0-
اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ



عشرةالثامنةالمادة

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةمناألصلطبقصورةإصدار
اإلسطميتمرالمنبمنظمةاألمناءالدملبين

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةكفأوفقدىأوسرقة<وقوعحالةفياه
بطلبالتقدمللمئصدريجوز0للفقدملثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبين

فيماعلىبناءاألصلطبقصورةعلىللحصولأصدرتهاالتىالمعنيةللسلطات
تصير.مستنداتمنحوزتها

الكلماتبإحدىاألسلوببهذاالصادرةاألصلطبقالصورةعلىالتأشيرايجبه2
التالية:

األصلطبقا´صورة-
األخرىالرسميةاللغاتفيهأعكالواردةللعبارةاألخرىالصيغتعتبر(أخرى´´صيغ-"

سارية)المتعاقدةلطراف

صورةمن(مثحظات)7الخانةفيالثانيةالفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضعه3
المؤتمربمنظمةاألعضاءاللولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

اإلملثمي.
بنظامالخاصةاألصليةالمنشأشهادةإصدارتاريخثحملأنيجبالتيالصورةتدخل-4

اعتباراالتنفيذحيزاإلملثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
التاريخ.ذلكمن

عشرةالتاسعةالمادة

التجاريةا~تبنظامالخاصةالمنشأشهادةأساسكلىشهاداتإصدار

مسبقاالمحررةأوالصادرةاإلسطميتمرالمنبمنظمةاألمناءالدولبين

الدولإحدىفيالجماركمكاتبأحدمراقبةتحتالمنشأذاتالمنتجاتوضععند
األفضلياتبنظامالخاصةاألصليةالمنشأشهادةلتبديلإمكانيةهناكيصبحءالمشاركة
الشهاداتمنأكثرأوبواحدةاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية
ذلكوسلثمي»االالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينلمتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة
الدولإحدىداخلآخرمكانأليبعضهاأوالمذكورةالمنتجاتجميعإرسالبمف



يتموالتيالمعنيةآسلطاتبمعرفةالبديلةالمنشأشهاداتشهادة/إصدارويجبالمشاركة.
رقابتها.تحتالمنتجاتوضع

العشرونالمادة

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةوصحةسريان

اإلسطميتمرالمنبمنظمةاألعضاءالدولبين

المصرة،الدولةفياالصدارتاريخمنأشهرمتةلمدةساريةالمنشأشهادةتعتبرا-
المستوردة.الدولةفيالجمركيةللسلطاتالمحددةالفترةفكتقديمهاويجب

المستوردةالدولةفيالجمركيةللسلطاتتقديمهاتمالتيالسشأشهاداتقبوليجوز«2
المعاملةتطبيقبغرضنلكواألولى»الفقرةفيالموضحللتقديمالنهائيالتاريخبعد

وقوعإلىالمحدالنهائيالتاريخفيالمستنداتتقيمعدميرجعبحيثالتفضيلية،
استثنائية.ظروف

r-قبولالمستوردةالدولةفيالجمركيةللسلطاتيجوزالتقديم،فيالتأخرحاالتفي
النهائي.التاريخقبلالمنتجاتتقديمحالةفيالمنثمأشهادات

وكمشررنالحاديةالمادة

التجاريةالحضليلتبنظامالخاصةالمنشرشهادةتقديم

اإلسطميالموتميبمنظمةاألعضاءالدولبين

الساريةللثجراءاتوفقاالمستوردةالدولةفيالجمركيةللسلطاء،المنشأشهاداتتقيميتم
ترفقأنوالمنشألشهادةترجمةطلبالمذكورةللسلطاتيجوزوالدولة.هذهفي

الشروطتستوفيالمنتجاتبأنيفيدالمستوردمنببيانالشأنبهذاالمتعلقةالمستندات
القواعد.هذهلتطبيقالمطلوبة

والمشرونالثانيةالمادة
دفعاتعلىاالستيراد

الدولةفيالجمركيةالسلطاتوضعتهاالتيوالشروطالمستوردطلبعلىبناء
فىالموضحالمعنىإطارفيمجمعةغيرأومفككةمنتجاتاستيراديتمالمستوردة»
وئالعناتحتأوا7وا6األبوابفيالواردالمنسقالنظاممن(أ)2العامةالقاعدة



لهذهواحدةمنشأشهادةتقديميجبدفعات،علىالمنسقالنظاممن94»6و73>8
األولى.الدفعةاستيرادعندالجمركيةللسلطاتالمنتجات

والمرونلثةالثاالمادة
المؤيدةالمستندات

المنتجاتكافةأنإثباتبغرضوالمستخدمة)3(ا6المادةفيإليهاالمشارالمستنداتإن

األعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةفيتغطيتهاتمالتي
ومحققةالمتعاقدةاألطرافإحدىفيمنشأذاتمنتجاتهيسلثمياالالمؤتمربمنظمة
أخرى:أمووجملةبينمنالتاليتشملقدالقواعد»هذهفيالواردةاألخرىللشروط

I-المنتجاتعلىللحصولالموردأوالمصدربهاقامالتيالعملياتعلىمباشردليل
الداخلية.مجلثتهأوحساباتهفيالمثالسبيلعلىمتضمنةتكونوالتيالمعينة
أحدفيالمحررةأوالصادرةالمستخدمةللموادالمنشأوضعيةتثبتمستنداتب-

المحلية.للقوانينوفقاالمستنداتهذهمتتخدمحيثالمتعاقدةاألطراف
صادرةتكونوالمتعاقدة»األطرافأحدفيالموادمعالجةأوتجهيزتثبتمستنداتج-
المحلية.للقوانينوفقاالمستنداتهذهتستخدمحيثالمشاركةالدولةهذافيمحررةأو
منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةد-

القواعد.لهذهوفقاالمشاركةالدولإحدىفيمحررةأومستخدمةاإلسلثميالمؤتمر

والعثمرونالرابعةالصلدة

التجاريةالحضلياتبنظامالخاصةالمنشأبشهادةاالحتفاظ

يدةالمنوالمستنداتاإلسطميتمرالمنبمنظمةاأل~ءالدولبين

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداربطلبالمتقدمالمئصدريحتفظأنيجبا~
فيإليهاالمشاربالمستنداتاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية
سنوات.ثلثثعنتقلاللمدة)3(الفقرةا6المادة

عنتقلاللمدةالمنثمأ،شهادةتصدرالتيالمصدرةالدولةفيالمعنيةالسلطاتتحتفظ~2
).2(الفقرةاI"المادةفىإليهالمشارالطلبباستمارةسنوات»ثلثث
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والخاصةلهاالمقدمةالمنشأبشهادةالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطات~تحتفظ3

تقلاللمدةسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظام
منوان.فلثكعن

وللعثمروقالتاعسةالمادة
الشكليةواألقعالءاالقتطتات

فيالترار«ةوككالمنشأشهادةفيالموضحةالبياناتبينطفيفةاختلقفاتاكتشافJه1
باستيرادالمتعلقةالشكليةاإلجراءاتإتمامبغرضالجماركلمكتبالمقدمةالستندات

أثبتتماإذاوذلكالواقع،بحكمالمنشأشهادةمفعوليبطكأويلغيالالمنتجات
المور«ة.المنتجاتمعالمستندهذاتوافقالمستوردةالدولةفيالجماركمصلحة

المنشأشهادةفيالمطبعيةاألخطاءملالواضحةالشكليةاألخطاءتؤديأنينبغيال2-
المعلوماتصحةفيالشكوكتثيراآلخطاءهذهتكنلمإذاالمستندىهذارفضإلى

المستند.هذهفيالواردة

الخامسالفصل

اإلداريللتعاونكئهةالترتيبات

والمشرمزالسادسةالمادة
المتبادلةالمساعدة

األختاملنماذجعيناتبتوفيرالمتعاقدةاألطراففيالجمركيةالسلطاتمكتن1-
فضنياتاألبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداربغرضالمعأيةسنطاتهافيالمستخدمة
السلطاتعناوينوكذلكاإلسلثمي»المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية
المسئولةأوصحيحأتفويضأالمفوضةوءالصلةذاتالمختصةاألجهزةأوالجمركية

الشهادات.تلكصحةمنالتحققعن
القواعدهذهتطبيقضمانبهدفءالمبعضبعضهابمساعدةالمتعاقدةاألطرافتلتزم~2

والمعنيةاألجهزةمنالمختصةالجماركهيئاتتحققطريقعنسليمأ»تطبيقأ
فيالواردةالمعلوماتوصحةالمنشأشهاداتموشوقيةمنصحيحأتفويضأالمفوضة

المستندات.هذه



والعثمرونالسابقةالمادة

المنشرشهاداتصحةمنالتأكد

متىأوعشوائي»بشكلالمنشأشهاداتصحةمنللتحققالقادمةالعملياتتجريه1
المستنداتككموشوقيةفيشكوكالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطاتساورت

القواعد.هذهشروطاستيفاءمدىأوالمعنيةبالمنتجاتالخاصةالمنثمأوضعيةأو
األولى»الفقرةقواعدتنفيذألغراضءالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطات~تقوم2

فياإلصدارسلطاتإلىالمستندات»ككمننسخةأووالفاتورة»المنشأشهادةبإعادة
كافةتقديميجباالستفسار.هذاأسبابهأمكنحيثما-موضحةءالمصدرةالدولة

المعلوماتصحةعدمتوضحوالتيعليهاالحصولتمالتيوالمعلوماتالمستندات
المنشأ.شهادةصحةمنالتحققلطلبدعماالمنشأشهادةفيالمبينة

المنشأ.شهادةصحةمنبالتحققبالقيامالمصدرةالدولةفيالمعنيةالسلطاتتقومه3
المصدر»حساباتعلىتفتيشبأيالقيامأوءدليلأيطلبلهايحقالغرض»ولهذا
مناسبة.تراهاأخرىفحصعمليةبأيةالقيامأو
تفضيليةمعاملةمنحعنتمتنعأنالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطاتقررتإذا~4

عناإلفراجيجبالشهادة»صحةمنالتحققنتائجانتظارأثناءالمعينةللمنتجات
ضرورية.ترتئيهااحترازيةتدابيربأيةعمكالمستوردمنتجات

وقتأسرعفيالتحققهذابنتائجالتحققتطلبالتيالجمركيةالسلطاتإعلثميجبه5
إمكانيةوالمستندات»موشوقيةمدىإلىبوضوحالنتائجتشيرأنيجبكماممكن.
ومستوفيةالمشاركة»الدولإحدىفيمنشأذاتمنتجاتالمعينةالمنتجاتاعتبار
القواعد.هذهفيالواردةاألخرىللشروطكذلك

بالمادةوباالرتباطالقواعد،هذهمنالسادسةللمادةوفقاالتراكميةالقواعدتطبيقحالةفي
بها.المعتدالشهادة/الشهاداتمننسخلمنسخةالرديشمل)،4(ا6

المبرر»الشكحاالتفيالتحقق»طلبتاريخمنشهورعشرةحكررديردلمإذا'\-
التحققمحلالمستندموشوقيةلتقريركافيةمعلوماتعلىالرداشتمالعدمحالةفيأو
فياألحقيةالطلبمقدمةالجمركيةالسلطاتترفضءللمنتجاتالحقيقيالمنشأأو

االستثنائيه.الحاالتفيماعدااألفضليات»



هذهنطاقضمنااألمصدرةالمشاركةالدولفيالمعنية´)السلطاتبمصطلح~يقصد9
وكالة11ترفيافيمثال:هنا»المشاركةالدولفيالمعنيةالسلطاتاسميدرجالمادة:
التركيةالجمهوريةفيالجماركلشئونالوزراءرئاسة

الوابرالفصل

والعشرونالثامنةكمادة
المنازعاتحل

تسويتهايمكنالوالتي28المادةفيالواردةالتحققبإجراعتتتعلقنزاعاتنشوءحالةفي
فيأو•التحققإجراءتنفيذعنالمسئولةالمعنيةوالجهةائتحققطالبةالجماركسلطاتبين
المفاوضاتلجنةإلىالنزاعاتهذهترفعالمنشأ»قواعدبتفسيريتعلقسؤالتوجيهحالة

فيالجمركيةوالسلطاتالمستوردبينالنزاعاتتسويةتخضعءالحاالتكلوفيالتجارية.
المذكورة.الدولةفيبهالمعمولالتشريعإلىالمستوردةالدولة

والعشرونالتاسعةالمادة

الجزاءات
أيعلىالجزاءاتتفرضءالمستوردةالدولةفيبهالمعمرنىالوطنيالقانونلمللتشريعوفقأ

المستندىهذاتحريرفيسببأيكونأوخاطئةمعلوماتعلىيحتويمستدأيحورشخص
للمنتجات.التفضيليةالمعاملةعلىالحصولبغرض

ا~نالصلدة
الحرةالمناطق

بهااإلتجاريتمالتيالمنتجاتأنلضماناللثزمةالخطواتكافةالمتعاقدةاألطرافتتخذ.ا
منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنثمأشهادةغطاءتحت

يتمالالنقل»عمليةأثناءفيأراضيهافيواقعةحرةمنطقةتستخدموالتياالملثميآالمؤتمر
العاديةالعملياتككخلثفمعالجةعملياتأليةتخضعالوأنهاأخرى»بضائعبأيةاستبدالها
البضائع.هذهكفنهللحيلولةالمصممة

منسأذاتمنتجاتتوريديتمعندماا)»(الفقرةفيالواردةالقواعدمناالعفاءسبيلعلى.2
األفضلياتبنظامالخاصةالمنثمأشهادةغطاءتحتحرةمنطقةإلىدركةانعثالدولإحدىفي



التصنيع،أوللمهجةوتخضعسلثمي»االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية
المعالجةعملياتكانتإذاالمصدر»طلبعلىبناءجديدةمنشأشهادةالمعنيةالسلطاتتصدر
القواعد.هذهأحكاممعمتماشيةالتصنيعأو

السادسالفصل
خنامبألفواعد

وا~الحاديةلحمادة
والمنشأالجماركبشئونالخاصةالفرعيةاللجنة

التجاريةالمفاوضاتلجنةمظلةتحتوالمنشأالجماركبشئونخاصةفرعيةلجنةتشكيليتم
الخبراءبينالمشاوراتوإجراءالمعلوماتتبادلولضمانبمهامهاالنهوضعلىلمساعدتها
يتولونالمتعاقدةاألطرافمنخبراءمنالمذكورةالفرعيةاللجنةوتتألفمستموءبشكل
والمنشأ.الجماركبمسائلالمتعلقةالشئونمسئولة

وا~الثانيةالمادة
والمخزنةالعابرةالبضائع

يجريكانوالتيالثاني،الفصلفيالواردةاألحكاممعتتماشىالتيالبضائعقبوليجوز
حجزمستودعفيمؤقتبشكللتخزنالمشاركة،الولىإحدىلدىمحتجزةكانتأونقلها
علىالتنفيذ»حيزالمنسأقواعددخوليومحرةمنطقةفيأوالجمركيةالرسومسداديتمحتى
أورجعي»بأثروالمحررةبهاالخاصةالمنشأشهادةتقيميتمسوفمنشأذاتمنتجاتأنها
المستوردةالدولةفىالجمركيةالسلطاتإلىالنقلشروطحولمؤيدأدليكتعطيمستنداتأية

التنفيذ.حيزالمنشأقواعددخولتاريخمنأشهرأربعةحكر

وا~نلثةالثاالمادة

المنشأقواماعلىخلةآلمةيطتالت

القواعدهذهمراجعةويجوزالقواعد.هذهأحكامتعديلتقررأنالتجاريةالمفاوضاتللجنة

هز»إدخالويجوزءالمتعاقدةاألطرافكثطلبعلىبناءضروريأذلككانومتىكيفما

عليه.االتفاقيتمحسبماعليهاالتعديلثت



نوالنتبعألالراالعاده

الملحق
منهايتجزأالجزءأالقواعدبهذهالملحقيثكل

ملحق

منظمةفياأل~ءالدملبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشألشهادةنماذج

عليهاللحصولطلبوتقديماإلسطىتمرالممن

الطباعةشروط
oإلىيصلبتجاوزيسمحوقدمم؟297-210الطلباستماراتكلأبعادتكونأنالبد.1

ومناسبءاللونأبيضالمستخدمالورقيكونأنالبدالطول.فيزيادةمم8أوناقصمم
.2لمجم2oعنوزنهيقلوالميكانيكيةلبابةأيةعلىيحتويوالءالحجمحيثمنللكتابة
تزويرعمليةأيةلتجعلالخضراءالضفيرةنمطمنمائيةممثمةالورقةفييوجدأنيجب
للعيان.واضحةيدويةأوآلية

المطلبامتماراتطباعةبحقاالحتفاظاألطرافالولىفيالمختصةللسلطاتيجوز.2
كلتشتملأنيجباألخيرة،الحالةفىمعتمدة.مطابعلدىطباعتهالهايجوزأوبنفسها،
جهةاعتماديثبتالمشاركةالدولةاسممناألولىالحروفيحملمرجعىرقمعلىاستمارة
المطبعةاسماستمارةكلتحملأنيجبتركيا).السماختصارأTR(مثك:هذهالطبع

ءمملسكرقمأأيضأتحملأنينبغيكماالمطبعة.علىالتعرفبهايمكنمملثمةأووعنوانها،
حكه.منالمطبعةعلىالتعرفيمكنءمطبوعغيرأومطبوعسواء

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة



التجاريةفضئياتاألنظامالخاصةالمنشأشهادةالبلد)0بالكاملالفصل(االسم،المصدر.ا
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

رقم:مياإلسك
AOOO000-TR

هذهءملقبلالصفحةظهرفيحظاتالمكانظر
االستمارة

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشرشهادة.2

التفضيليةالتجارةفيالمستخدمةالتجارية
بحز

البلد)بالكامل؟الفصل(االسم،إلبهالمرسل.3

(افنباري)

األخالبمأوالدول،مجموعألأوالدول،(ادخل
سبأل).المنا

أوالبلدانمجموعةأوالبلد،.4

منثمأأنهيعتبرالذياإلقليم

المنتجات



حطاتملت>7(افنبادى)النغلتماممبل.6

ووصف؟8الطرودونوععدددواألرقامماتالعكالصنف:رقم.8

البضائع

مالننانلككانمتى~سايب~البضائعحالةأوالموادعدديذكرطرود.فرآسبأةغيرالبضائعحالةنحى

انر~نال•ا•

كا~(اخنبال



(أزنبرا

بيانهاالواردمعالبضاأنأدماهالموقعأذأقر

هذه(صداراطرمةالشروطستوفىبعاليا
الشادة.

الجمركىالتصديق.11
المعمداإلقرار

9التصديرمستند

دم<<.<<<.>>..><<.<<....استمارة

المصلىإفراو.12

هز
.الجماركمكتب

الختماإلصدارإقليمأوبلد
دا~(_المكان

(الموفبع)

النحفنمتبجأ.14النحفنطلب.13

o
البياناتوأنالمبينالجماركمكتبمنصادرة

سليمة.فيهاالواردة

o
حفال:المك(اتطرالموئوفبأمشروطفنوفىال

المرهقأ)

المصدراإلقليمأوالمصدرةالدولةفىبهاالمعمولاللوائحذكمتضت6إذاإالالفقرةمذهماليتمال9
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السهادههذهموئوفبأمنالناكدمطلوب

والزمان)(المكانوالزمان)(المكان

االنوفبع)
فبع)(المنى

المناسبالمربعفىxعلثمألنع)1(

تدخلأنيجببعضها.فوقمكتوبةكلماتأوشطبأيعلىالشهادةتحتويأاليجب.ا
هذايحتويأنيببالزمة.تصحيحاتأيةوإضافةالصحيحةغيراألجزاءبحذفالتعديلثت
منعليهامصاتيكونوأنالشهادةأكملالذيالشخصاسممناألولىالحروفعلىالتغيير
اإلصدار.إقليمأودولةفيالجمركيةالهيئات

يكتبأنويجبالشهادة،فيإدخالهايتمالتياألصنافبينفراغاتأيةتركعميجب).
رسمويحبمباشرة.األخيرالمسزتحتأفقىخطوضعويجبمنف.كلقبلالصنفرقم
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التعرفيتسنىكىالتفصيلمنيكفيوبماالتجاريةألعرافوفقأالبضائعوصفيجب.3
عليها.



فياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةعلىالحصولطلب
TPS/OICاالسطيالمؤتمرمنظمة
البلد)بالكامل،الفعل(االسر،المصدرا.
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االستمارة

األفضلياتبنظامالخاصةالمنثمأشهادةامتخدامطلب.2
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجارية
بينالتفضيليةالتجارةفىTPS/QICاإلسطمى

البلد)ءبالكاملالفصل(االسم،إلبهالمرسل.3
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(اخنبارى)القلتعاصبل.6

المناسبة)األتاليم~والبلدانمجوعةأوالبلدان(ادخل

أوالبلدانمجموعةالبلد،.4

أنهيعتبرالذياإلقليم

المنتجات.منسر

مالحظان.7

البلدانمجموعألأوالبلد،.5

الوجهأ.إفلبمأو
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»3م(لترى
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~سايبحالتهاأوالموادمدإلىاإلشارةيجبءمعبأةالبضائعتكنلمإذاا)(
ملثئمأنلككانحسبما



المصدرإفراو

أن:الورقةظهرعلىبيانهاالواردالبضائعمصرأدناه»الموقعأناأقر

المرفقةالشهادةإلصدارالطرمةالشروطتستوفيالبضائع

بعاليه:الواردةللشروطمستوفيةالبضائعهذهجعلتالتىالظروفيليفيماوأحدد

):9(لبأالنابد:المنالمستدا~وأفدم

طلبهاعلىبناةمغتمةسلطاتأيةتطلبهاقدمؤيدةأدلةأيةأقلمبأنأتعهد
علىتفتيثرعمليةأيإجراءعلىأوافقأنالشهادة،وأتعهدإصداربغرض
آسلطاتبهاتقومسابقأالمذكورةالمنتجاتتصنيعلعمليةفحصوأيحساباتي
المذكورة؟

البضائع.لهذهالمرفقةالشهادةإصدارأطلب

و-د..(المكان



(التوقيع)
المصنعينوإقراراتوالفواتير»ءاالنتقالوشهاداتاالستيرادهمستنداتالمثال:ميبلعلى)9(
ذاتداخلتصديرهاالمعادالبضائعأوتصنيعفيالمستخدمةالمنتجاتإلىتثيرالتي.إلخ،..

الدولة.




