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التركية.بالجمهوريةالخارجيةالتجارةوزارةوكيل

انتجارية:المفاوضاتلجنةفياألعضاءانتاليةاندولوفوداالحتماعمضر3-

الشعبيةيثربنجكجمهورية-
الكاميرونجمهورية-
العربيةمصرجمهورية-
غينياجمهورية-
اإلسلثميةامرانجمهورية-
الهاشميةاألردنيةالمحنكة-
العننمىاالشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-
ماليزيا-
لديفالماجمهورية-
اإلسلثميةباكستانجمهورية-
السوريةالعربيةالجمهورية-
التونسيةالجمهورية-
التركيةالجمهورية-
أوغنداجمهورية-
انمتحدةالعربيةاإلماراتدولة-



المؤتمرمنظمةفياألعضاءالتاليةالدولعنممثلونمراقببصفةاالجتماعفيشارككما-4

فضئياتاألنظامبإنشاءالخاصةاالطاراتفاقيةعلىبعدتماتلمالتيأوتوقعلموالتياإلسلثمي
.)(TPS-OICالتجارية

السكداربروناي-
(موقعة)العراقجمهورية-
(موقعة)الكويتدولة-
(موقعة)قطردولة-
(موقعة)المسعوديةالعربيةائمملكة-
(موقعة)ونيمياأند-
التائية:والمنظماتاإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةعنممثلوناالجتماعحضركما0-
التجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفيعضوأبوصفهلمالكوسيكتنسيقمكتب-
التجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفيعضوأ(بوصفهالتجارةلتنميةمى)اإلمكالمركز-
للتنمية.لثمياإلسالبنك-
أنقرة).مركزلماإلسميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالمبحوثمركز-
الخليجى.التعاونمجلمى-

ا)المرفقفيالمشاركينقائمةمنسخة(ترد

الحتتاهيةالجلسة

التركية.بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلتكثأحمةالدكتور/سعادةاالجتماعافتتح6-

عنالمسئولالدولةوزيرتوزمانكورشاأالسيالممعاليرسالةبتلقوةأرسلقنقزلأتيكلماألستاذا-قام

وشدد2>»9الثانيكانون/ينايرمناألولوهوالمستعفالتاريخاستذكرحيثالخارجيةالتجارة

وفي.المحددالزمنياإلطارفلرالتفضيليةالتعريفاتخطةتنفيذمنللتمكنبجدانعملأهميةعلى

األعضاءالدولحصةزيادةالىتهدفالتركيةالجمهوريةأنتوزمان/السيدمعاليذكرالصدد،هذا

وقدقليلة.سنواتحكر9د)ه0الى%ا6منالخارجيةتجارتيافياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي

متبعةالمنشأقواعدبشأنالمفاوضاتالتجاريةالمفاوضاتلجنةتواصلأنفيالكبيرأملهعنأعرب

بنجاح.المفاوضاتمنالثانيةالجولةتستكملوأنءبنازنهجأ

).2انمرفقفيتوزمانكورشاأالسيدمعاليكلمةنص(يرد



معالىرسالةبتلقوةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمستشار»أياللوفابيكا/السفيرسعادةقام8-
معاليأكدوقد.اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينأوغلوأحسانالدينأكمل/البروفسور

فيماالتعاونلتنميةاألساسيةالسمةهيالتجارةرسالتهأنفي»أوغلوأحسانالدينأكمل/فسررالبرو
أواصروتوطداألعضاءالدولبينتالعلقهتوثيقأنهاحيثاإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدانبين

بذلكتبدرأنالبريتاسعلىبعدتصادقلمالتياألعضاءالدولوحث.اإلسلثميةاألمةفياألخوة
التجارةزيادةالىالراميفذفهاتحققأنمياإلسكالمؤتمرلمنظمةيتسنىحتىممكنوقتأسرعفي

برنامجفترةبنهايةه~؟2>الىلتصلاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئية
أوغلوإحسانالدينأكمل/البروفسورمعاليأعربءوختامأ.مكةإطثنفيالواردالعشريالعمل
امتنانهعميقعنأعربكماالصدد»هذافيمرضيةنتيجةالىاألعضاءالدولتصلأنفيأملهعن

الكوسيكتنسيقلمكتببالشكروتوجهالتجاريةالمحادثاتالستضافتهاالتركيةالجمهوريةلحكومة
إلنجاحإسهاماتمنموهماقدعلىالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةمياإلسكوالبنك

التجارية.المفاوضاتلجنةاجتماعات
).3المرفقفيأوغلوإمسانالدينأكمل/البروفسورمعاليكلمةنص(يرد

كلمتهفيالتركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلتكتكأحمدالدكتور/سعادةذكر9-
خطوةتملاإلسلثميالمؤتمرمنظمةدولاقتصاداتبينانتجارةأمامالعوائقإزالةأناالفتتاحية
الموقععلىسعادتهوأكدبينهافيماحقيقيتعاونتحقيقتعتزماعولتلككانتماإذاأساسية
أهمعلىوإ~الجغرافيةطبيعتهبفضلسلثمياالالعالمبهيتمتنالذيالفريدا~متصاديالجغرافي
منبهتتمتعماتعكسالمياإلسكالمؤتمرمنظمةأنإلىوأشار.االستراتيجيةالمائيةالممرات
نظامأنأكدوقد.األوليةالمواردمنتهااحتيطااألقتصاديائجغرافيبموقعهايتعلقفيماإمكانات

تطلعاتتحقيقنحوبحقرائدةخطوةيشل2009عامبمنولإنشاؤهالمزمعالتجاريةاألفضليات
إلىبالشكرتككأحمدالدكتور/سعادةتوجهوختامأىاإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
التجارية.المفاوضاتمنالثانيةللجولةودعمهالوثيقتعاونهعلىللتنميةاإلسلثميالبنك
).4رقمالمرفقفيتكتكأحمد/آدكتورسعادةكلمةنص(ويرد

الكاميرون،وجمهوريةوماليرياءءالكويتودولةءقطردولةوفودرؤساءاإلجتماعأمامتحدثا-0
التعاونومجلىميةاإلسكباكستانوجمهوريةغينياهوجمهوريةءالسعوديةالعربيةوالمملكة
بصددوأنهااإلطارىاتفاقيةعثىصادقتقدحكومتهأناللجنةقطودولةممكرأخطروقدالخليجي.
أمميةالىالوفودرؤساءأشاروقداإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةإلىالتصديقوثيقةتقديم



التركيةللجمهوريةإمتنانهمعنوأعربواللمفاوضاتالثانيةالجولةفيمثمرةنتائجإلىالوصول
المفاوضات.هذهالستضافتها

~
ورشيمةالتركية،بالجمهوريةالخارجيةالتجإرةوزارةوكيلنائبةءجوزلأولكيالسيدةمعاليألقتا-ا

خطةتنفيذلضمانالمنثمأقواعداهميةالىفيهاأشارتءافتتاحيةكلمةالتجارية»المفاوضاتلجنة
بينهامنوءاألعمالرجاليواجههاالتيالمعابعنتحثتكمابنجاح»التجاريةاألفضليات
علىشدتالصددهذافيوالتجارية.بمعاملثتهميتعلقفيماءالجمركيةغيروالجمركيةالحواجز
ميتمبأنهامعانهاعنأعربتختاماىJالتجارة.لتيسيراتخاذهاالواجبالوقائيةالتدابيرتحديدضرورة
).009الثانيكانونلمينايرمناألولهوJللمستهدفللتاريخوصوالالضروريةاللوائحمناالنتهاء
)5المرفقفيجوزلأولكيالسيدة/معاليكلمةنص(يرد

األمال:ولجةإقزار

االجتماع.عملوبرنامجاألعمالجدولالتجاريةالمفاوضاتلجنةأقرت-ا2

).6المرفقفياألعمالجدولمننسفة(ترد

التجارية.المفاوضاتلجنةأمانةقبلمنمقدمعرض

الجولةأثناءفيمناقشتهامعالمنالقضاياولنخلفياتعرضاالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةقامتا-3

أعمالجدولعلىجوهريتنقضيتينوجودإلىاألمانةأشارتكماالتجارية.المفاوضاتمنالثانية

الوزارياالقرارإلىوباالشارةالجمركية.غيروالحواجزالمنشأ»قواعدوهماءأالءالثانيةالجولة

يجبأنهاألمانةأوضحتالتجارية»المفاوضاتمنالثانيةللجولةاألولاالجتماعفياعتمادهتمالذي

جدولفيالواردينالجوهريينالبندينبشأنأعمالهامناالنتهاءالتجاريةانمفاوضاتلجنةعلى

الثانيتشرينلمنوفمبرحلولقبلاءأيشهرعشراثنيوهولذلكالمحد.الزمنياإلطارخلل~األعمال

2<<y،بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالمستهدفبالموعدألوفاءفيالنجاححالةفيوذلك

.2009الثانييناير/كانونفياالسطيلممؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول



التعريفاتخطةببروتوكولالخاصةالمنشأقواعد

(بريتاس).

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

بينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدبدراسةالتجاريةالمفاوضاتلجنةقامت-ا4
لجنةأمانةإلىالدولمنالمقدمةوالمقترحاتءاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدان

المنقحةالنسخةاعتبارعثىالمداوالتبعدالتجاريةالمفاوضاتلجنةوافقتوقدالتجاريةالمفاوضات
الفؤتمربمنظمةاألعضاءانالبلةبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدلمشروع
األساسي.النصالتركية»الجمهوريةبهتقامتالذي،اإلسلثمي

-1 oالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدمشروعنصعلىاللجنةوافقت
،7»6ء5ء4»2(ا~هواسبينالمبينةانموادبعضعدافيمااإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاء

اعتمادأاعتمادهاتمفقد)2oء19ء18ء17ء19(الموادأماالجديدة)ء32رقموالمادةا3ءا2
المواد.بقيةعلىباإلجماعالموافقةتمتحينفيجزئيأ،

بنظامالخاصةالمنشأقواعدفيالمحددةالموادبعضعنىحظاتمكبإبداءالدونىبعضقامت-ا6
:الدولتلكبينومنءاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضليات

منواإلعفاءا´،´´الدروباكالجمركيةالرسومردوحظرءا~هليميةمبدأحولجديدتان(فقرتانمصر
رقم(المادةوماليزياوتونسر)،سوريامنككالمصريالمقترحهذاأيدوقدءالجمركيةالرسوم

نقطةحولجديدةاعادةواألردن)<2-اiو»د4رقم(الموادوتركياءالحرة)المناطقعن3.
االتصال).

فضنياتاألبنظامالخاصةانمنشأقواعدمشروعبرفعالمشاركةالدولتقومأناللجنةقررت-ا7
الموادمنالنهائيموقفهالتحديدلبلقدهااإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية
فياعتمادهاتمالتيالموادمناثشةتعادأالاللجنةقررتكما.باإلجماععليهاالموافقةيتملمالتي

اللثحقة.اجتماعات

فيالتقواالذينالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءبالدولالتجارةوزراءعلىاللجنةوكررتا~8

المنشألقواعدالنهائيةالصيغةبوضعإلتزامهم2006الثانيتشرينلمنوفمبر24فياسطنبول

حئولقبلسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

.200vالثانيتشريننوفمبر/فيعقدهاالمزمعللكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورةموعد



بمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدوعمشيردلم

).7رقمالمرفقفياإلسلثميالمؤتمر

بنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولفيالجمركيةوغيرالجمركية،شبهالتدابير
بريتاس).لمالتجاريةاألفضليات

وغيرالجمركيةشبهالتدابيربشأنمرئياتهاتقدملمالمشر:ركةالدولمنأيأأناللجنةلدىحظتكا~9
نوفمبر/26~25مابينالفترةفيعقدتالتيالثانيةللجولةاألولاالجتماعانعقادمنذالجمركية»
.2006الثانيتشرين

وغيرءالجمركيةشبهبالتدابيرالخاصةالمعلوماتاألعضاءالدولتقدمأنعلىاللجنةوافقت20-
للجنةالقا~اإلجتماعموعدحلولقبلالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةإلىبهاالمحاصةالجمركية
الجارية.انمفاوضات

دولاتحادبتجربةيتعلقفماالسلقمداربرونايمملمنالعقمالعرضأيضااللجنةالحظت1-2
الجمركية.وغيرالجمركيةشبهالتدابيرإلغاءفيآسياشرقجنوب

الجمركيأشبهالتدابيرحولالخبراءفريقاحتماععقديثمأنطرحهتمالذيباالقتراحاللجنةوحبت22-
وتقديمءاالجتماعهذابتنظيمالتجارةلثنعيةسلثمياالالمركزإلىاللجنةوعهدتالجمركية<وغير
التجارية.المفاوضاتللجنةنتائجه

بنكالمالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولعلىولممصالقةبالتوقيعمتعلقةمسائل

البلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدو،لم(بريتاسالتجاريةالحضليات

األسطميتمرالمنبمنظمةاألمناء

انالبالبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظاماتفاقياتعلىوالمصاهقةالتوقيعحالةاللجنةتدارست23-

التعريفاتخطةوبروتوكولاإلطارإتفاقيةوهيأال,سلثمياألتمرالمنمنظمةفياألعضاء

بالتوقيعاإلسراعضرورةاللجنةوكررت(بريتاس).التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيلية

األعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءمنلثنتها،االتفاقياتتلكعلىوالمصادقة

.2•09الثانيكانونلمينايرمناألولوهوالمستهدفالموعدبحلولاإلسلثميالموتميمنظمةفي



أعمالهنمامستجد

العامللثمينأوغلوإحسانالدينأكمل/البروفسورمعالىمستشار»أياللوفابيكاالسفير/سعادةقام'\'-4
لتنظيميخططاإلسصرالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبأناالجتماعبإفطاراإلسلثميالمؤتمرلمنظمة
فيأفريقيالغربوالنقدياالقتصادياالتحادWAEMUفيالعمللفريقشاملةتجميعيةندوة
نظامالىكمجموعةاالنضمامعلىبهااألعضاءلتشجيع2007حزيرانيونيو/فيوجوأواجاد

مكتبمعبالتعاونونلك»سلثمياالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضليات
اللجنةأعربتوقد.للتنميةمياالسكوالبنكءالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزءالكوسيكتنسيق
الصدد.هذافيسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةبذلتهاالتيللجهودتقديرهاعن

التجاريةالمفاوضاتللجنةالقادمبتماعاالانحادومكانموعد

-2 oالمفاوضاتلجنةفياألعضاءمعالعامةاألمانةتتواصلأنالتجاريةالمفاوضاتلجنةقررت

التجارية.المفاوضاتللجنةالقادماالجتماعانعقادومكانموعدتحديدبشأنالتجارية

~الشامةالخلسة

الذيالتجاريةالمفاوضاتللجنةالثانيةللجولةالثانياالجتماععنالصادرالتقريراللجنةاعتمدته36

به.المرفقةوالملثحق»التجاريةالمفاوضاتلجنةعقدته

المفاوضاتللجنةالعامةواألمانةالتركيةالجمهوريةلحكومةالشكرجزيلالمشاركةالوفودوأزجته27

كرممنبهأحيطواماعلىوكذاءالهاماالجتماعلهذاوفراهاالتيالموتازةالترتيباتعلىالتجارية

أنقرة.فىإقامتهمفترةأثناءالوفادةوحسنالضيافة









الثانيةللجولةالثانياالجتماعفىالمشاركينقانعة

التجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةللمفاوضات

اإلسلمىتمرالمنمنظمةفىاألعضا>الدولبينفيما
ا)..vأذارماروا(أنترة،
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-بالنركبهاألصل:

ملنتوزكورشا(الدولةيرونمعالىرسالة

أنتجاريةانمفالضاتلنجنةانثانيةلمجونةمنميلمثاالجتماعأمام

التجاممةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصة

اإلسطميتمرالمنمنظمةفىاألمناءكدولبينفيما

)2007آذارلممارس027(أنقرة

0الرنبرالسبد
دنا~فالوف(أعضاء

منالثانهللجولةالثانياالجثماعبمناسبهشركاإلىالثانةبزيارثكمسعادهأممالسعدإني
فيالماضيالعامفيأشهرأربعهمنذعقدالذىاألولاالجثماعبعد»رمهالتجاالمفاوضاث

ملمكهاوناجحه،0مثمرمثكوناليومفسثهلهاالتيالمفاوضاثأنيفينلعلىإنياسطنبول.
سلثمي.االالمؤثمرمنظمهرعامهثحثشبلمنأجرعناهاالتيالمفاوضاثكل

وصولهفيأسهمناالذيالتفضيليةالتعريفاتبروتوكولتنفيذهووصريحواضحهفلدينا
أنناتتذكرونولعلكممعأ.أجريناهاالتيالمكشفةالدراساتبفضلالمتقدمةالمرحلةهذهإلى
09.2الثانييناير/كانونمناألولمناعتبارأالتفضيليةالتعريفاتخطةتفعيلقررنا

البهمىيظنقدالمفاوضات.بعدالثانينوفمبر/تشرينفيعليهوقعناالذياإلعلثنبمقتضى
كبير.حدلمىمعقوأليعدهدفناأنأعتقدانعكمر»عنىولكنجريشا»هدفأهذاأن

التياألهداف،فهذهءالتركيةالخارجيةالتجارةشهتهاالتيالتطوراتعنأصكةعرضناإذا
العامالرأيوجدلقدللتحقيق.قابلةأ~افأتعتبرسرفءجريئةأ_افأنهاعلىإليهاينظر

أضعافأيزدادسوفلتركياالخارجيةللتجارةحجمأنمنقلناهماتصديقفيصعوبة
مضاعفة.

دوالرمليار36تبلغكانتالتيصادراتناحجممنوضاعفنامدفناءتحقيقنحوبجدعملنالقد
زيادةالصادراتحققت»2006عاموبنهاية،200oعامدوالرمليارyr,4إلى2..2عام



AV,iمنزادتفلقدالخارجية»تجارتنابحجميتعلقوفيمادوالر.مليار85.3إلىوصلت
)..>6عامبنهايةدوالرمليار)22.6ببلوغهاقياميأرقمألتسجل2002عام«والرمليار

نفىفياإلسلثميالمؤثمرمنمنمهفياألعضاءالدولمعالثجارمهعلثثاتناطورنالقد
المؤثمرمنظمهفياألعضاءالولىإلىالشركهراثالصادمسثوىرفعناحثاإلطا~،
حجموكان،2».6عأمدوالرمالر!oإلى2.>2عامدوالرمالرf,Yمنمياإلسك
عامأوالوملماراoأإلسلثميالمؤثمرمنظمهمياألعضاءالدولمعالخارجهثجارثنا

إلىنهدفونحندوالر.مالر36إلىلثصل6.20عامالضعفمنأكثرزادثث،2..3
أه2.إلىاأاه6حالمأثبنغالثيألخارجيهثجارثناحجممناألعضاءالدولحصهزماأ»

ثليله.سنواثلمطفي

أنلهايتسنىلناإلملثميةالبلدانأنوهيأالهامة:نقطةإلىانتباهكمألفتأنأودوهنا
واالقتصادي.التجاريالمجالينفيقوهباكتسابإالالعالميةالقوةميزانفيبوزنتحظى
نتخذأنعليناالهدف.هذهتحقيقنحواإلسلثميألمؤتمرمنظمةإطارفيعملنانرجهسوف
المنظمة.هذهخلكمنواالقتصادالتجارةمجاليفيالتعاونلتعزيزاللثزمةالتدابير

الذيالمشروعاستكماليؤديسوفاإلسلثمي،العالمبهيمرالذيالعصيبالوقتهذهوفي
وقوةبجدتعملواأنأناشكمالسبب،ولهذاأكبر.نحوعلىبيننافيماالتضامنتقويةإلىبدأناه

الزمنياا(طارفيالتفضيليةالتعريفاتخطةتنفيذمنلنتمكنالتضحياتتبذلواوأن
المستهدف.

وائفعاليةبالكفاءةيتسمنحوعلىالتفضيليةالتعريفاتخطةتنفيذيمكنلنجميعا،نعلموكما
فبعضنانقدمهاالتيللقسرياتيكونفلنوإال»صارمة.منشأقواعدوضعخلل~منسرى
سنواصلأنناقويأاعتقادأأعتقدءالحصبانفيذنكوبأخذاإلطت.علىمغزىأيالبعض

الثانيةالمفاوضاتجولةستختتمونوأنكمبناءهنهجأمتبعينالمنشأقواعدبشأنالمفاوضات
العام.هذانهايةبحلول

التيالدراساتإلىكبرىأهميةتولىفتركياأخرى،قضيةعلىأؤكدأنهناالمفيدمنلعله
خطةتفعيلأنحيثالمنشأ،قواعداستكمالوكذاالجمركيةغيرالحواجزإزالةبشأنتجرى

الجمركية.غيرالحواجزإزالةأيضأيتطلبالمناسبالنحوعلىككلالتفضيليةالتعريفات



غيرالحواجزلتحديدمنكمبدعمدراسةإبراءفىالشروعتريدتركيافإناإلطار،هذاوفى
وزالتها.لمجمركية

فيتسهمسوفبلداننابينفيماالتجارةلتسهيلنتخذهاخطوةكلأناليقينعلمتعلمونولعلكم
الفقر.وطأةتحتتعانيالتيالنبيلةلشعوبناالرفاهةتحقيق

وخاصةجميعأ،لكمائشكربخالصولتقمءمثمرأاجتماعأاجتماعنايكونأنأتمنىوختامأ،
التجارية.المفاوضاتلجنةأمانة









رسالة
أد~إحسانالدينأكملوفيسررالبرمعالي

اإلسك~المؤتمرلمنظمةالعاماألمين
ا~ديآلالمفاوضا~للجنةالثانيةللجولةالثانيبتماعاال
~)00vآألادمارس/3.-21للتركية»الجمهورية-(أنقرة

الرحبمالرحمنانأبسر

تكثأحمداألستاذ/سعات

الحكوميةلتخطيطبهيئةالوزارةوكيل

ءالموقرونالمنوبون
والسادة»لتالسيد

وبركاتهاثهورحمةعليكماسلثم

اتبارة~ا~لا~آلوذ-توزمان،كورشاأالميد/لمعاليالشكربخالصأتمتمأنأود
للجولةالثانياالجتماعلمام~هتاهليالكريمةلدعوتهماالكوسيكتسيقلمكتبوكذاالخارجية
األفضلياتبنظامالقاصةا~التعريفاتخطةبروتوكولحولالتجاريةالمفاوضاتللجنةالثانية

اإلمثمي.ا~تحر~فوفملياتاألنظامإلنشاءاإلطارباتفاقيةالخاص(بريتاس)التجارية

اإلسثميا~تحر~نىاأل~ءالدولبينفيماالتعاونتعزيزفيالرئيسيةالسمةالتجارةتمل
اإلسثمية.األمةفياألسوةأوامروتوطداألعمماء،الدولبينالعلثقاتتوثقإنهاحيث

بالمملكةءالمكرمة~نيا~الذيالعادية،غيرلثةالثااالسلثميةالقمةمؤتمرفإن~ند~
بمنظمةالخاصالعشريا~رنا~اعتمدقدءo>>2األولديسمبر/كانونفيالسعوديةالعربية
المؤتمرلمنظمةوالتجارياال~ديللتعاونالدائمةاللجنةإئىأوكلوكذااإلملثميآا~تمر
البلدانبينفيماالبيئيةالتجارةنبزياد«إلىتيدفعملخططصياغةمهمة(الكومسيك)اإلسلثمي
Jعامبحلول9ه20إلى»>>oعارفي%41منملثمياالالمؤتمرمنظمةفيا_عضاء .201o

المتوقعمن(بريتاس)ا~ر~تاآلفضلبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفات~كولبعرده~



تو~مقيتمأنبدإالالنفاذحيزالبروتوكولهذايدخلولنالهدف»هذالتحقيقالطريقيمهاأن
اإلسلثمى.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانمنا.قبلمنعليهاوالمممامقة ---

الوثائقهذهعلىتصادقنمحينفىاآلن»حتىالبريتاسعلىاألعضاءالبلدانمنعشرةوقعتوقد
لمالتياألعضاء»بالولىأهيبفإننيثم»ومنالهاشمية.األردنيةوالمملكةماليزياوهماأالبلدان،إال

المؤتمرمنظمةيمكنبماممكن،وقتأقربفيعليهبالمصدقةتبادرأنءالبريتاسعلىبعدتصادق

مكة.إطثنفيتحديدهتمالذيالهدفتحقيؤمناإلسلثمي

السعادة،أصحاب

الموقرون،المندوبون
والسادة،السيدات

نوفمبر/تشرين26إلى)4منالفترةفياسطنبولفيالمنعقدةالثانيةلجولتهااألولاالحتماعأثناءفي
التدابير)2و(المنشأ؟قواعدا)(رئيسيين:موضوعينالتجاريةالمفاوضاتلجنةبحثت»2»06الثاني

بنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةببروتوكولالخاصةالجمركيةوغيرالجمركيةشبه
أعمالهميختنمللتجاريةالمفاوضاتللجنةالثانياالجتماعأنمنثعةعلىوأناالتجارية.األضليات
المناقثمات.عنستنبثقلتيالفنيةالتفاصيلمنغيرهاإلىباإلضافةالموضوعين»هذينبشأنبنجاح
منالثانيةالجولةبنهايةجوهريتقدمإحرازمنمنتمكنبأنناقناعةعلىدائخاأظلوسوف

بحلولالنفاذحيزدخولمنالبريتاسيمكنبما2007الثانينوفمبر/تشرينفيالمفاوضات
.2009الثانىيناير/كانون

هذهإلستضافتهاالتركيةللجمهوريةالعميقعرفانيعنأعربلكيالفرصةهز»أغتنمأنأود
للتنميةاإلسلثميوالبنكالكوسيكتنسيقلمكتببالشكرأتوجهأنأودفما»التجاريةلممحادثات
ميبلفيالعمليةومساهمتهمالفعالةومشاركتهمالمؤيدةلجهودهمالتجارةلتنميةاإلملثميوالمركز
اإلجتماعات.هز»إنجاح

.فعالياتكمفيالنجاحلكموأتمنىأنقرةفيمعيدةإقامةالمشاركينلكلأتمنىالختاموفي
.وبركاتهاثورحمةعليكموالسط
استماعكم.حسنعلنأشكركم







باالنجليزية:األصل

تكتكأحمداندكتورلسعادةاالفتتاحيةالكلمة

للتركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

التجاريةاألفضلياتبنظامالحامتالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةللجولةالثانيالجتماعا
اإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانبين

)2>07مارس/آذار27تركياء(أنقرة

ءللموقرونالمندوبون

األعزاء»واألخواتاألخوة

نظامإلنشاءريةالتبناالمفاوضاتمنلثانيةللجولةالثانىاإلجتماعفيجميعابكمأرحبأنيصعدني
تمنياتىأطيبعنأعربأنوأود.اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانبينالتجاريةاألفضليات

بنجاح.لتجاريةللمفاوضاتمنالثانيةالجولةألختتامسعيهمفيالمشاركةالوفودلكل

الموقرون،المندوبون

القصرىباألهميةواسعةدرايةعلىيزالوالطويلةعقودمدىعلىكاناإلسلثميللمؤتمرمنظمةمجتمعان
هذافىللمشروعاتمنعلدكللثقالىفغعهمماالمجتمعورخاءاالقتصاديالتعاونتعزيزفيللتجارة
نظامإنشاءمشروعوهوأالءبعينهلمشروعوالتطويرالبحثمنالمزيدإلجراءاليومنجتمعونحن.المجال

اإلسطمي.لممؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينالتجاريةاألفضليات

Jفيمافعنيتعاونتحقيقأردناماإذاأساسيةخطوةاالقتصاديةنظمنابينفيماالتجارةأمامالعوائقإزالة

أيضايخلقولكنهءفحسبتجارياالمتداولةالبضائعمنمتزايدةبكمياتعلينااليعودالتجارةفتيسيربيننا.
نظمامجادوبالتاليواالجتماعية»ليةاالقتصاالعلثقاتودعماألجنبيةواالستثماراتالتكنولوجيالنقلفرممأ

تنافسية.وأكثررخاءأكثرإقتصادية

التاريخي،الحريربطريقينفرداالسطميفالعالم.التميزفيغايةجغرافيةإقتصاديةمكانةبلدانناتبوأتلقد

البسفورمضيقيسلالمائيةالممراتأهمعلىيقعأنهكما.أراضيهاعبريمرالذيالتوابلوطريق
.ملقاومضيقءهرمزومضيقءالسويسوقناةءوالدردنيل



بحرحتىفريقياغربمنالتجاريةثبكاتهمتوسيعمنالمسلمونالتجارتمكنالفريدهالموقعهذاوبفضل
هذهمنواالستفادةالحياة»بنبضالمفعمةالتجاريةالشيكاتهذهمدطريقوعنوبحرأ.برآالصينجنوبي
المجتمعاتمنالتنوعواسعةلقطاعاتالفرصةأتيحتءاإلسطيةفةالثماعنلمحةإعطاءفىالشيكات

أمدأ.وأطولهاالعولسةأشكالأقدمأحدلمعايشةوالقضاءات

أوجهمنالعديدتسهيلعلىتعملالتىالمحركةالقوةتشكلالتجارةالتزالالمعاصر،العولسةنموذجفى
الرئيسيالالعبيصبحأنمنبعديتمكنلماإلسلثميالعالمأنحينوفياألخرى.واالتصالوالتبادلالتفاعل
أكبربإضافةاألهميةمنالمزيدلكتسبقدالجغرافياالقتصاديموقعهفإنالعولسة»مناألخيرةالحقبةفي

األولية.المواردمنالعالميةاالحتياطيات

الموقرون»المندوبون
منظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماوالتجارةاالقتصادمجالفيأرسيناهالذيالتعاونعلىنبنيأنعلينا

للتعاوناألساسيةالبنىترسيخفينشرعأنعليناءثمومناإلمكانية.هذهوجودمستغليناإلسلثميالمؤتمر
منها.واالستفادةلممتسارعةلمعالميةالتحوالتمعالتكيفاإلملثميالعالميستطيعحيثاالقتصادي،

بينفيماوالخدماتواألفرادوالتكنولوجياهالمال»لرأسالمتوقعةوالحركةالسلع»حركةأمامالحواجزإزالةان

ومثمر.ديناميكياقتصاديتعاونلتحتيتىالجوهريةاألساسيةالبنيةلهيبلداننا

الموقرون،المندوبون

يناير/كانونبحلولإنشائهإلىنطمحالذيالتجاريةاألفضلياتنظامأنللتاريخياالستعراضهذامنيتبين
إزالةستتمحيثاإلسطميآللمؤتمرمنظمةمجتمعتطلعاتتحقيقنحورائدةخطوةبحقهو،2»>9الثاني

ممااستفادةأفضلنستفيدكياقتصاداتنالتحويلاألساسيةالبنىإرساءءثمومنءالتجارةأمامالتجاريةالحواجز

المفترسةالعولسةتفرضهاالتيالتحدياتعلىتنغلبوكياإلسطمىءالعالمأنحاءمختلففيمواردمنمينا
المعاصر.عالمناعلى

الموقرون،المندوبون

البريتاس.هوتجارياتفاقبإبراموخلمتاألولىالجولةأثناءحسنأةبكالمتجاريةالمفاوضاتلجنةأبلتلقد

للثفضلياتنظامإلنشاءلطريقستمهداكمابنجاح،أيضاالثانيةالجولةستختتماللجنةأنيقينلعلىوإني
كانونيناير/بحلولوالفعاليةبالكفاءةيتسماإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبالبينفيماالتجارية

بالانناقبلمنوااللتزاماإلرادةظلفيواقعةحقيقةإلىيةالرفىهذهتحويلمنوسنتمكن.2009الثاني
التنظيمية.اآلمورفيالعامةاألمانةأبدتهمايناللذوالتميزوالدقةالشقيقة،



ءالموقرونالمندوبون
فىوزارياإعطناالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولفيالتجارةوزراءاعتمدجميغاءتعلمونكما

إلنشاءالسياسيةإرادتهمعناإلعطزءهذافيالوزراء،وأعرباسطنبول.فيالثانيتشرينلمنوفمبرشهر
مناألولبحلولاإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظاموتفعيل

يلزممابكافةعاالضطكمهمةالتجاريةالمفاوضاتلجنةإلىالوزراءأوكلكما.2009الثانىيناير/كانون
االستعداداتاستكمالوكذاءاإلعلثنفيمعالمهاتحددتالتيشاديةاالسترللخريطةطبقاوذلكأعمال»من

دورةقبلمناإلسطىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتفضيليةالتعريفاتبخطةالخاصة
مناقشةتتمأنوينبغيالعام.هذامنالثانينوفمبر/تشرينفيعقدهاالمزمعوالعشرين»لثةالثاالكوسيك
واستكمالهمااألعمالجدولفيالواردانالونيسيانالموضوعانوهماءالجمركيةغيروالحواجزالمنشأقواعد

الزمنية.المدةهز»~

الخبراءأنفيشكيساورنىوالالتاريخية.قيمتهالهامسؤوليةعاتقهاعنىاللجنةهذهأحنتفقدءوعليه

بكاملويتمتعونالصد،هذافيورؤيتهاقيمهااإلسلثميالمؤتمرمنظمةيشاركوناللجنةهذهفىالموقرين

المسئولية.بهذهالنهوضمنتمكنهمالتىالطاقات

الموقرون،المندوبون

المفاوضاتمنالثانيةالجولةتستضيفأنيسعدهاالكوسيك،لرئاسةالدائمالمقرتضمالتيتركيا،إن
داخلالتجاريةلفضلياتنظامإنشاءويعداإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية
المضيعلىعازمونونحنالكوسيك،تتبناهاالتيالهامةالمشروعاتأحداإلسلثميتمرالمنمنظمةمجتمع
للتنميةاإلسلثميالبنكإلىبالشكرأتوجهأنوأودللتنفيذ.تابكالمشروعهذايجعلبماوتأييدهادعمهافي

وفي0عامبوجهاإلسلثميتمرالمنمنظمةمنتدياتفيالتجارةتعزيزبغيةقدمهالذيوالدعمالوثيقلتعاونه

لتنميةاإلسلثمىوالمركزالكوسيكتنسيقمكتبأشكرأنأودوكذاالخصوص.وجهعلىالثانيةالجولة
الثانية.الجولةتنظيمفيالفاعلإلسهامهماالتجارة

المفاوضاتلجنةفىمنماءاألالبلدانلكافةوتقديريشكريعميقعنلكمأعربأنأيضأليوأسمحوا

منخشمأننامنيقينعلىوأناالمرحلة.هذهإلىالتجاريةبالمفاوضاتللوصولواجتهادهملتعاونهمالتجارية
بحفلاإلمطميتمرالمنمنظمةأسرةجانبمنالمبذولالضخمالجهدهذاوسنتوجبنجاح»الثانيةالجولةهذه

إنالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءانالبالفيالتجارةلوزراءالثانىاالجتماعفىسيقامالذيالتوقيع
اته.تماء

.الشكرجزيلمنيولكمأنقرة،فياإلقامةبطيبجميقالكمتمنياتيخالصمع









لتركيةيا.األصل

الجوزأولكيالسيدةمعاليكلمة
الوزارة»وكيلنائب

التركيةبالجمهوريةالخارجيةالتجارةوزارةوكالة
التجاريةاألفضلياتنظامإنشاءحولالتجاريةالمفاوضاتللجنةالثانيةللجولةالثانياالجتماع(أمام

اإلسلثمي)المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيما
)0720آذار/مارس2y(أنقرة»

ءالتجاريةالمفاوضاتبلجنةالموقروناألعضاء
التجاريةالمفاوضاتللجنةالثانيةانجولةمنالثانياالجتماعفيجمينابكمأرحبأنأودءأوأل

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءإلىالرامي
الثانيةالجولةمناألولاالجتماعفيتحققالذيالنجاحنفسرسيشهداالجتماعهذاأنثقةلعلىإني
.2006الثانيتشرينلمنوفمبرفيعقدالذي

ا~متصاديوالتعاونالتجارةتعزيزبغيةعقدت»التياالجتماعاتمناجتماعكلفيتقدمانحرزإننا
الجولةأثناءبنجاحالبريتاسإبرامفيتملمبدئياإنجازاحققنا،اإلطارهذاوفي.بلداننابينفيما

.200oعامالتجاريةالمفاوضاتلجنةأجرتهاالتىالمفاوضاتمناألولى

صياغةوضعنحوهامةخطوةاتخنناأسطنبول»فيعقدالذيالثانيةللجولةاألولاالجتماعفيثم
االتفاقتمالذيالنصيخضعسرف.التجاريةاألفضلياتنظامتنفيذدعمشأنهامنالمنثمألقواعد
مابفضلوحيرةفترةخكمنهاالنتهاءوميتم»التنقيحمنالمزيدإلىالسابقاالجتماعفيعليه

قيمة.إسهاماتمنستقسونه

بنجاح.النظامتنفيذلضمانبالغةأهميةيصلالمنشأقواعدنصأنمفادهاالتيبالحقيقةدرايةعلىإننا
الئحةوضعالضروريمنفإنه،البلدانبينعليهااالتفاقتمالتيالقسريةأشكالعلىوللمصاقة
النظام.داخلوصحيحةسليمةمنشألشهادة

منيمكننابماالمنشأقواعدحولميثةالئحةتفعيلفيالفورعلىفشرعأنعليناءاألسبابولهذه
والتنفيذ.الفهمبممهولةاللثئحةهذهتتسمأنوينبغيءالبلداناحتياجاتكبية



الموقرون»المندوبون
فيمابلثسافياألعمالرجاليواجههاالتيالصعوباتبينمنالجمركيةوغيرالجمركيةالحواجزتعد

تتحققالمعاصر<عالمنافيالسائدالتجاريالنظامظلوفياأل~ء.البلدانبينفيماالتجارةيخص
تفرضأنمنبدألالسوقإلىالدخولتحظرالتيالممارساتبعضخكمنللدولالحمائيةالسياسة
مرتفعة.جمركيةوسرماعليها

المعاييرىملالمجاالتمخكفتفطيالتيالتطبيقاتمنوامنانطاقاائمذكورةالممارساتوتتضمن
آثارهاالممارساتولهذهوالمواصلثت.والجمارك،النباتي»الغطاءوحمايةءولمماشيةالفنية»واللوائح

التجارة.علىاسلبية
مكوناتمنهانامكونايثكلالجمركيةغيرالحواجزموضوعفإنكثب،عنتتابعونوكما

العالمية.التجارةمنظمةإطارفيلفاألطرمتعدةالتجاريةالمفاوضات

بعنايةوالتركيزالتجارةتيسيربغيةمراعاتهاتجبالتياالحتياطاتنعينأنعليناالصدد»هذاوفي
التشغيل.فعاليةيكفلبماالجمركيةغيرالحواجزعلى
األولبحلولكامكتنعيكالتجاريةاألفضلياتنظامتفعيلعلىقدرتنامنيقينعلىفإننيالختام»وفي
,المنثمأبقواعدالخاصةاللثئحةإتمامإلىالراميةجهودناخكمن2009الثانييناير/كانونمن
الجمركية.غيربالحواجزالخاصةالمفاوضاتإلىالوقت»ذاتفيخاصة،أهميةءوامك

الموقرون»لللجنةأعضاءاسادق

هذهوفياإلسلثمية.البلدانأراضيفيعالمنافيالدائرةالمصواعاتمعظمتتركزأنالطالعسوءمن
أجلومناالملثمية،البلدانبينفيماالتعاونأواصرتقويةإلىحاجةفيفإنناءالعصيبةاأليام

المصاعب.هذهعلىللتغلبلشعوبناالمعنويةالروحرفععلىنعملأنعليناالغاية،هذهإلىالوصول
فييتمةمعنويتوجهزيمشروعبمثابةيعدالتجاريةاألفضلياتنظامأنأعتقدءالسياقهذاوفي
الزمن،بمروراقتصاداتنايعضدأنالمشروعهذاشأنومنالبعض.لبعضهااإلسلثميةالبلداندعم

المتزايدة.السياسيةالقوةترسيخعلىبدورهاتعملسرفاالقتصاديةقوتنافيالطفرةوهذه
نحوفوراالتحركاإلسلثميةالبلدانعلىيجبالسابق،االجتماعفيأشرتوكماءالسببولهذا

منظمةفياآلعضاءالبلدانبينفيماللتجاريةاألفضلياتنظاممنكلكلىوالمصادقةالتوقيعاستكمال
التجارية.األفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكول،ملثمياالالمؤتمر



الموقرون،المندوبون
وعنداألجل.ملويلةدراساتإجراءيقتضياالقتصاديالتكاملفإنجميقا،لديكممعلومهوكما

رهلتمابدأتتالتكتككك~أننجدالكبرى،االقتصاديةللتكتلثتالتاريخيالتطوراستعراض
التجارية.للثفضلياتنظامبإنثما،
فيمااالقتصاديللتكلملأمسوساءطا~وع»هذابفضلحاليا»نقومفإنناإملقمية»بلدانأوبصفتنا
سوفالمستقبلفينمقتهنباحوكلنخطوهاخطوةكلفإنفصاعذااآلنومنالمستقبل.فيبيننا
ا~متصادي.التكاملطريقعلىأرفعمستوىإلىبنايرقى

فنالر~للممنمقأاالجتماعهذايؤتيأنأتمنى،خاطريفيتجولاألفكاروهز»كلمتيأختتموإذ
منظمةفياألعضاءالبلدانبين~ا~ونلتامحماألساسإنهحيثثماره»التجاريةاألفضليات
إسعاماتمنمتمو»قدماعلىبالشكرجميناإليكمأتوجهكماسلثمي،اظالمؤتمر
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األولالفصل
عامةأحكام

األولىالمادة
النطاق

الولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأاثواعدالملحقهذاعلىيطلق.1
اإلملثمياا.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

منظمةفياألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدتسري.2

عليهاتنصالتيالتفضيليةاتللثمتيانالمؤهلةالمنتجاتمنشأتحديدبغيةاإلملثميالمؤتمر
المؤتمرمنظمةفيا~عضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقية
اإلطار´´).~´ااتفاقيةبعدفيماإليها(المشارملثمىاال

نبألالناالعاده

.الملحؤهذاوألغراض[
أرثام)أربعألمنالمكونه(األكرادوالعناوهنالفصولا´ومن´االعناوا´´)الفصولبلفظيمقصد(أ)

فيإلهالمشارءالسلعوثكومدلوصفالمنسؤالنظاممنهامثألفالثيالشمهفيالمسثخدمه
اثمنسئ´ا؟´´النظامبعبارهالملحقهذا
معن؟عنوانثحثالعادهأوالمنثجثصنمفعملها´المصنف´ابلفظمقصد(ب)
أحدإلىالمصدرهنأحدمنفورىبشكلثرسلالثيالمنثجاثإما´´الرساأل´ابلفظمقصدا(ج

المرسلإلىالمصدرمنشحنهاثشملواحدهنقلوثقهثغطهاالثيثلكأوءإلهمالمرسل

المنكورة؟الومثثهثوافرعدمحالهفيواحدهفاثورهثغطهاالثيأوإلمه،
)7(العادهثنفمذبثمأنا994الثفاههوفثأثحددثالثيالقمهالجمركث´ا´´القمأ~مقصد(د)
الثقسربشأنالعالمثالشجارهمنظمه(اثفاههوالثجارهكثالجمرللثعرمفاثالعامهاالثفاثمهمن

الجمركي)؟
والمنثجاث؟الموادمنكل~ا´البضائع´´مقصد(~)
الثجمععمالثذلكفيبماالمعالجهأوالثجهزأشكالمنشكلأى~ااالثصنع´´مقصد(و)
والزراعمه؟عثالصناالمنثجاثمنكلعلىثئمالثيالخاصهالعمإلتمنغرهاأو

ثصنعفيثسثخمءإلخثطع»آوأجزاءأوخام»موادأومكوناث»أمه~´االموادا´مقصد(ز)
المنثج؟



وقثفيامثخدامهالمقررمنكانوانحتىءثصنعهمتمالذيالمنتج~´االمنثج´´مقصد(ح)
أخرى؟ثصنععمليهفيالحؤ
اإلثليميه؟الماهذلكفيبماالمشاركهالدولأراضي~´´األراضي´´مقصد(ط)
ذاثغرمنالمسثخدمهالمواداستيرادوقثالجمركأالقمهالمواد~~اثسهمثصد(ى)

ا´الولإحدىفيالمنشرذاثغيرمنالموادنظريدفعللثحدمدقابلمعرأولأوالمنشأ»
ثحدمده؟ثعذرحاألفيأومعلومغرالسعركانإذاماحالةفيوذلكا´المشاركه

(ىلمعثالفرالفقرهفيتعرفهاالواردالموادتلكثمهالمنشأ´اذاثالمواد~´اقمةيقصد(ك)
األحوال؟بحسبمققضاةتكونتعدملثتأمةمراعاةمعثطبقهامتموالثى
الخامثكتالجمرالقيمةمنهمخصوماالمصنعبابثسلممعرا´المضافة~´االقيمةقصد(ل)
ثحدمدهممكنمعرأولأوءاألخرىالمشاركه´اI~J"فيثنشأوالتيالمثضمنةالموادمنبكل
تعذرأوالجمركيهالقيمهمعرفهعدمحالوذلكالمشاركه´االولى´اإحدىفيالموادنظرمدفع

ثحدها.

للمئمتنعالمصنع´´بابا´التسليمنظيريدفعالذيالسعرالمصنع´´بابا´التسليمبسعريقصد(م)
أنشريطةءعهدتهتحتاالخيرةوالمعالجةالتجهيزعمليةتثمالذيالمشاركةامولةفي

أوسدادهايعادداخليةضرائبأيةمنهمخصومأ,المستخدمةالموادكلقيمةالسعريتضحن
.]عليهالمتحملالمنتجتصديريتمعنماسدادهايعادقد

الثانيالفصل

المنشأذاتالمنتجات

لثةالثاالمادة

يتموالتياإلطاراتفاقيةبموحبالتفضيليةالتجارةترتيباتتغطيهاالتيالمنتجات،تكون
إرسالهاويتمأخرىمشاركة´ا´دولةمنالمشاركةالدولإمدىأراضيداخلإلىدهاامتيرا
مؤهلةتكونالقواعد،هز»فيعشرةلثةالثاالمادةفيعليهالمنصوصللمعنىطبقامباشرة

التالية:الظروفمنأىتحتالمنشألشرطمطابقةكانت.Lإذاءالتفضيليةللثمتيازات
فيالمبينالنحوعلىانمشاركة´´ااالولةداخلبالكاملعليهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجات(أ)

؟4المادة

يتملمموادعلىتحتويوالتيالمشاركةالدولإحدىفيعليهاالمتحملالمنتجاتأو(ب)
كافيةتجهيزأومعالجةلعمليةخضعتقدالموادهذهتكونأنشريطةبالكاملعليهاالتحصل



المتحملأوالمنتجةغيروالمنتجاتمسة.»الخاالمادةمعنىإطارفيالمشاركةآهولةهذهفي
لنصطبقأمؤهلةالمذكورةالمنتجاتتكونأنشريطة»المشاركةالدولةدافبالكامل
والسادسة.مسةالخاالعاهتين

كرابعةالمادة

بالكاملعليهاكمتحملأوالمنتجةالمنتجات

علهامثحصلأومنشجهالشالهالمنثجاثثعتبرالثالثه0المادمن(أ)ائخثرةمعنىإطارفي.ا
:0المصدرالمشاركه´اااالولةفيبالكامل

ثضمالبحار،معانمنأوماهها،أوبثها»ثرمنالمسثخرجةالمعدنةأوالخامالمنثجاث(أ)
إلىباالضافهموادمنبهامثصلوماالثشحم،وزموتالمعدني،الوقودالمنثجاثهذه

والفلرمة.المعدنثالخاماث

اجثالحرالمنثجاثوثثملفهاثحصدأوشجنىالثيالزراعيهالمنتجاثا(ب

فها؟وثربىثولدالثياناتالحو(ج)
)فها؟وثربىثولدالثيالحةاناثالحومنعلهاللمثحصلللمنثجات[(د)

البحرىالصدأنشطهأوءاألسماكصيدأوالبرىبالصيدعليهاالمثحصلالمنثجاث(~لم

فها؟تتمالثي
عنالمسثخرجهالبحريهالمنثجاثمنوغرهاالبحريالصدعنالناثجةالمنثجات(و)

المشاركه؟للدولاإلقليمةالمساهخارجالبحرفيمفنهاطرمئ
الثياألخرىالبحريهالمنتجاثأوالبحرى،الصدطرسعنالمأخوذةالمنثجاث[(ز)

الماهخارجالبحرثاحأوالبحرمنسخنثهاطرمؤعنالمشاركةالمولإحدىاسثخرجثها
فيللعملالحقوؤبكافهالدولههز»ثتمتعأنشرمطهالمشاركة»الدولةبتلكالخامثاإلفليمأل

البحر؟)شاعأوالبحرهذا
المنثجاثمنوذلكءالمصانعالسفنمتنعلىتصنعهاو/أومعالجئهاشتمالثي(المنثجاث(ح)

ه؟الأعكز)وء(~»الفرعهالفقراثفيالحصرسبلعلىإلهاالمشار
الخام؟الموادالسثرجاعإالثصلحوالفها»تجميعهامتمالثيالمسثخدمهالمواد(ط)
فها؟ثئمالتيالتصنععملياثعنالناجمهوالخردهالنفايات(ى)
(أ)منالفقراثفيإلهاالمشارالمنثجاثمنالحصرسبلعلىفهاالمنثجهالبضائعلم(ك
ه.أعكا(طإلى
منو(ز)(و)البنسزفيالواردانبها~الخاصهالمصنعوااسفن´´سفنها~مصطلحاسرى2-[

ملي:ماعلهماانطبؤإذافقطالمصنعوسفنالسفنعلىا)(الخثرة



المشاركةاهولىفيمونةأومسجلةتكونأن(أ)
المشاركةالدولعلمتحتتبحرأنأو(ب)
بنسبةأوءالمشاركةاهولىإحدىلرعايااألقلعلى9ه´60بنسبةمملوكةتكونأنأو(ج)

Vo%اعولهذهمنواحدةفيالرئيسيمقرهايقعلشركةأوالمشاركة،الولىلرعايا
وأغلباالستشاريمجسهاأوبهااإلدراةمجلمىورئيمرميروها»أومديرهاويكون

شركاتحالةفيوأيضأالمشاركة.الدولإحديرعايامنالمجلسينمنينفياألعضاء

تعودالتيالمصنعوسفنالسفنعلىالمصطلحانيسريءالمحودةالشركاتأواألفراد
حكوميةأجهزةإلىأوالولىهذهإلىا~ملعلىلهاالمالكةالشركةرأسمالنصفملكية
).I~Jهذهمنلرعاياأو

مسةالخاةالمل

كافيةبصورةالمعالجةأوالمجهزةالمنتجات

المنتجاتتصنيعفيالمستخدمةالمنشأذاتغيرالموادتعتبر(ب)»3المادةألغراضاه
شريطةكافية،بصورةمعالجةأومجهزةمنتجاتالمشاركةاعولإحدىفيعليهاالمتحمل

ظهرعلىالتسليم/المصنعبابتسليمسعرمن9ه60لم40(الموادهذهقيمةتتجاوزأال

)للمنتج.(فوب)اسفينة

نموأاألقلالمشاركةللدوليسمح)»1(الفقرةفيالمذكورة]%60لم4.[إلىباإلضافة2-
حتى........التصديرمنتجاتتصنيعفيالمنشأذاتغيرالموادمنإضافية9ه1»ستخدمأن

السادسةالمادة

كهالمنارالدولفىالنركم

الدولإحدىفيمنشأذاتالمنتجاتتعتبر)»3(المادةفيالواردةباألحكامالمساس(مون
لهفيمنشأذاتموادعلىتحتويكانتإذاأوهناك»عليهاالتحصلتمإذاالمشاركة
الولةتلكفيالمنفذةالمعالجةأوالتجهيزعملياتتتجاوزأنشريطةأخرى»مشاركة
السابقة.المادةفيإليهاالمشارالعملياتنطاقالمشاركة



لممشارالعملياتنطاقالمشاركةالدولةفيالمنفذةالمعالجةأوالتجهيزعملياتتتجاوزلمإذا

المولإحدىفيمنشأذامنتجاعليهاهتحصلانمنتجيعتبرالءاسابهةائمادةفيإليها
فيالمنثمأذاتالمستخدمةالموادقيمةمنأكبرهناكالمضافةالقيمةكانتإذاإالالمشاركة

ذاعليهالمتحملالمنتجيعتبر,J1.:J1هوهذايكنلموإذااألخرى.المشاركةالدولمنأي
الولةفيالتصنيعفيالمستحمةالمنشأذاتللموادقيمةأعلىصاحبةالدولةفيمنشأ

المشاركة.

أوتجهيزعملياتأليةتخضعالوالتيألمشاركةالدولإحدىفيالمنشأذاتالمنتجاتتستعيد
]المشاركة.الدولمنواحدةإلىتصديرهاتمإذامنشأهاالمشاركةالولىإحدىفيمعالجة

السابقةالمادة

طكافيةهيرالمعالجةأوالتجهيز

المنشأ،صفةالمنتجاتلمنحكافيةغيرمعالجةأوتجهيزعملياتالتاليةالعمليات~ا[

امتيفائهك<.يتملمأووالسادسةمسةالخاالمادتينفيالواردةالمتطلباتاستيفاءتمسواء
ءالتعبئة(أ)
ءالبسيطالمزج(ب)
أودمق،صناأوءحقائبأوقواريرىأوصفيح»عنبأوءزجاجاتفيالوضعمجرد(ج)

األخرىىالبسيطةالتعبيئثعملياتوكلألواح»أوأقراصعلىالتثبيت
االثماراتوكلءثمعاراتلوءبطاقاتوضعأوطباعتها»أومملثماتلصقأوالتوسيم»(د)

لها،الحاويةالعبواتعلىأوالمنتجاتعلىالموجودةاألخرىالمماثلةالمميزة
ءكمياتفيالفصللم~)
ءالدرجةأساسعلىالفرز(و)
ءالعلثماتوضع(ز)

ءوحداتفيالتجميع(ح)
البسيط»التجميع(ط)
ءوالتخزينالثقلأثناءجيدةحالةفيالمنتجاتبقاءلضمانالحفظعمليات(ي)

ءعبواتفيوالتجميعالتقسيم(ك)
تفيطةمولدأيةأوءالطكأوءالزيتأواألكسدة»أوالغبار»وإزالةوالتنظيف»ءالغسيل(ل)

أخرى،



ضغطها،أوالعطسكي(م)
لمكلي»أوالجزئيالتبييضأوالقشرة»إزالةأوءالبسيطةالصقلأوالكوينعمئيات(ن)

وجليها»واألرزالحبوبوكميع
قوالب»فيتشكيلهأوالسكرتلوينعملياتس)لم

اوت»والخضروالمكسرات»ءالفواكهتقسيي(ع)
السيط»التقطيعأوءالبسيطالصحنأوالشحذ(ف)
أوالدرجة»حسبعلىالتصنيفأوءالتصنيفأوالفرزهأوالنخل،أوالغربلة،(ص)

المواد)ءمنمجموعةتكوينذلكفي(بماالمضاهاة
ءالحيواناتنبح(ق)

أحدعنىالمشاركةالدولإحدىفيتنقذالتيالعملياتكلإلىاالعتباريعينينظر-2
لهاخضعالتيالمعالجةأوالتجهيزعملياتاعتباريجبكانإذاماتحديدعندالمنتجات

األولى.)الفقرةمعنىإطارفيكافيةغيرالمنتج

التامتةالمادة

التوصتوحدة

للنظاموفقأوالمنتجاتوالمواد»البضائع،تصنيفيتمالقواعد،هذهألغراضتحقيقأ-ا

الملن.وتكويدلوصفالمنسق
واحدهعنوانتحتتصنيفهتمولكنالمواد»منتوليفةأومجموعةمنالمنتجتكونإذا(أ)

المنسق.النظامفيعثيهاالمنصوصبالشروطعمكوذلكواحداءصنفأيعتبر
نغمىتحتتصنيفهاتمولكنالمتطابقةالمنتجاتمنعددمنالرسائلإحدىتكونتإذا(ب)

عثىمنتجكلالحسبانفييؤخذأنالتصنيف،ألغراضيجب»المنسق»النظامفيالعنوان

المنتجمعالتغليفتعمينالمنسقللنظامالعامهالقواعدمن)5(هدةالقابمقتضىتمإذا~2
المنثمأ.تحديدألغراضذلكتضمينيتمالتصنيف»ألغراض



التاسعةالمادة

واألدواتالتياروقطعالملحقات

أواآلالتأوءمعداتإحدىمعالمرسلةاتواألهالغيار»وقطعالملحقاتجميعتعتبر
أن:شريطةالنظر»قيدالسيارةأوالجهازأوءاآللةأوالمعدة»مثلمثلهاالسياراتأواألجهزة

العا~»المعداتهنجزءأتكون(أال
سعرها»فيمتضمنةتكونو(ب)
بها.خاصةفاتورةهناكتكونوأال(ت)

العاشرةالمادة
الكاملةالوحدات

ضمنالمنسق»النظاممن3رقمالعامةالقاعدةفيالمبينالنحوعلىءالكاملةالوحداتتدخل

ومعرة.المصةالولةفيمنشأذاتالمنتجمكوناتكافةتكونحينهاالمنشأذاتالمنتجات
جميعهافستعتبرمنشاءذاتغيروأخرىمنشأ»ذاتمنتجاتمنالوحداتتتكونعندماذلك

.6وoالمادتينفيالواردةالشروطمعيتماشىبماوذلكمنشاءذاتمنتجات

عشرةالحاديةالمادة

المحايدةالغامر

البنودمنثمأتحديدالضروريمنليمرمنشأ»ذاتالمنتجاتكانتإذاماتحديديتسنىحتى
تصنيعها:عمليةفيتستخدمقدالتيالتالية
I-والوقود؟الطاقة

والمعدات؟ب~األجهزة
واألدوات؟اآلالتهج

..l-تدخكأنالمقررمنيكنلمالتيوتلكللمنتجالنهائيالتكوينفيتدخلالالتيالبضائع



5~الئانبألالعاده

منشأذاتمدخلقتأيةعلىالمحتويةالمنتجاتاستيرادتحظرأنمشاركةهولةأليةمجوزل

.]وتجاريةاقتصاديةعلقاتبهاتربطهاأنفيترغبالدولمن
المواداستيرادبإمكانيةالخاصةالوهنيةتياتشريعاإلىتستندأنالمشاركةلالولمجوزل

تمثممشاركةلةلأيةبتصنيعهاقامتأوأنتجتهاوالتيالبضائعتصنيعفىالممتخمة
القواعد.)لهذهوفقاتصيرها

الفانالفصل

امجكبمبهوطالسر

المباسراإلرسال

لممستوردة:المشاركةامولمةإلىالمصدرةالمشاركةامولمةمنمباشرأإرساألمرسكيليمايعد[

ءمشاركةغيرلةهأيأراضيعبرتمرأننهالمنتجاتنقلتمأ.إذا
الوسيطةاعولمنأكثرأوبلدخكعابرمرورعلىنقلهاينطويالتيانمنتجات_.

أن:شريطةالبلدانهذهفيمؤقتتخزينأوشحنتعقيبمبرنأومعانمشاركةغير
؟النقلمقتضياتفيتنحصراعتباراتأوجغرافيةأسبابالعابرالدخوليبروا.
العبور؟بلدانأوبلدفيمتيلكاالأوالتجارةمجالفيداخلةغيرالمنتجاتوتكون.2
أيةأوءالشحنوإعادةالتفريغ»خلثفأخرىعملياتأيةالمنتجاتعلىتجريوال.3

جيدة؟حالةفيعليهاللثبقاءالزمةعملية
علىتبرهنالعبورلبلدالجمركيةالسلطاتعنصادرةشيأدةعنىوالحصول.4

و(ج).)(ب)فيهأعكالمذكورةالمقتضياتمعالمطابقة

بيعتثمالمشاركةاعولخارجالعرضبغرضأرسلتالتيالمنشأذاتالمنتجاتان.ا
اتفاقيةأحكاماستيرادهاعندتستفيدالمشاركةاعولإحدىفياستيرادهاليتمالمعرضبعد

التالية:باألهورالجمركيةالسلطاتتقتنعأنشريطةولكناإلطار،



إلىالمشاركةالدولإحدىمنالشحناتمذهبإرسالقامقدالمصدرينأحديكونأنأ-

بالفعل؟هناكالبضائعهذهعرضتموقدالمعرضفيهاالمقامالولة
إحدىيتبعشخصلصالحمنهاالتخلصأوالمنتجاتببيعقامقدالمصدرهذايكونأنب-

؟المشاركةالولى
التيالدولةداخلمباشرةبعدهأوالمعرضإقامةأثناءإرسالهاتمقدالمنتجاتتكونأنج-

للعرض؟الشحنةفيهاأرملت
..I-آخرغرضأليامتخمتقدالعرض»بغرضشحنهاتمالتيءالمنتجاتتكونأال

المقام.المعرضفيطرحهابخلشف
الولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةتحريرأواستصدارينبغي.2

إلىوتقديمهاالرابع»الفصلأحكاممعيتفقبمااإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
اسمنكرمراعاةمعءاالعتياديةبالصورةالمستوردةللدولةالتابعةالجمركيةآسلطات
عرضبشروطالمتعلقةاإلضافيةالمستفيةاأل~بعضتطلبوقدوعنوانه.المقامالمعرض
لذلك.انضرورةدعتماإذاالمنتجات»

لوزراعيأوصناعي،أوتجاري»طابعذاتمعارضأيعلى1الفقرةتسرى.3
فيخاصةآلغراضتنظيمهايتملمعامةمعارضمنشابههاماأواليويةبالحرفخاص
تحتالمنتجاتتبقىأنعلىاألجنبية،لهمنتجاتبيعبذرضالتجاريةالمواقعأوالمتاجر
عرضهاأثناءالجمركيةالرقابةسيطرة

انرابعلمنصل

التجاريةالحضلياتبنظلمانخمةلممنشأشهادة

اإلسميتمرالممنبمنظمةمنماءاألالدولبين

عشرةالخاهسةالمادة
عامةشروط

المشاركةالدولةإلىتوريدهاعندتمتفيأءالمشاركةالولىمندولةفيالمنشأذاتالمنتجات
بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتقيمعنداإلطارإتفاقةمناألخرى،
منها.نموذجاالتفاقيةبهذهوالمرفقسلثمي،االالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدول



عشرةالسادسةالمادة

التجاريةاألفضلياتبنننامالقاصةالمنشأشهادةإلصدارالمتبعةاإلجراءات

اإلسطميتمرالمنبمنظمةاألعضاءالدولبين

الدوألفيالحكومةثسميهاالثيالمعنهألسلطاثأوالجمركهالسلطاثثثولىه1
بنظامخاصهمنشأدهشهاإصدارالمصدره»بالسلطهبعدفماإلهاوالمشارالمصدرة»

المصدرثقدممعندوذلكاإلسلثميآالمؤثمربمنظمهاألعضاءالدولبنرمةالتجااألفضالث
مسئولثه.علىكثابيطلبالمفوضممثلهأو
المنشأدهشهامنكلامشفاءالمفوضممثلهأوالمصدرمثولىءالغرضلهذاثحققاا2-

راثواممثمااإلسلثميالمؤتمربمنظمهاألعضاءالدولبنرمهالتجااألفضالتبنظامالخاصة
ذكرهاالمعالفالثقدممطلباثءملومثم[:منهانماذجاإلثفاثهبهذهوالملحق»الثقديمطلباث

الدوألفيالمحليالقانونلنصوصوفقااإلملثميالمؤثمرلمنظمهالرسيهالئغاثبإحدى
مجبواضحه.وبحروفبالحبربهالكثاثئمأنمجباليد»بخطملئهاحالةفيوالمصدره.)
االسثماراثفيوالموجودهالغرضلهذاالمخصصةالثامنهالخانهفيللمنثجاثوصفإعطاء
مجبءكاملبشكلالمذكورهالخانهءملعدمحالهوفيفارغه.سطورأمهتركمونالملحقه،

الفارغ.الجزءوشطبالوصفمناآلخراسطرتحثأفقيخطوضع
بنالثجارمهاألفضالثبنظامالخاصةالمنشأدهشهاالسثصدارالمثقدمالمصدرمكون~3

المتعلقهالمسثنداثكافهلثقدمموثثأيفيمسقعدأاإلسلثميالمؤثمربمنظمةاألعضاءالدول
المعنهالسلطاثأوالجمركهالسلطاثطلبعلىبناءالمعنهللمنثجاتالمنشأوضعهبإثباث
الدولبنالثجارمهاألفضالثبنظامخاصهمنشأدهشهاإصدارثمحثءالمصدرهالدوألفي

فيالمذكورهرىاألفالشروطبكافهالوفاءعلى0علثواالسلثميآالمؤثمربمنظمهاألعضاء
.الملحقهذا
إصدارالمشاركهالدولمندولةأمهفيالمعنهالسلطاثأوالجمركةالسلطاثثثولى4-

ائمؤثمربمنظمهاألعضاءالدولبنالثجارمهاألفضالتبنظامالخاصهالمنشأدهشها
الىباإلهنمافهءالمشاركهالدولإحدىفيمنشأذاثمنثجاثالمعنهاعثبارحاألفياإلملثمي

للبضائعالمنشأوضعهإلىومشار.الملحنهذافيالوارهاآلخرىالشروطلمكافهاستفائها
الشهادة.هذهمنالرابعهالخانهفي
بنالثجارمهاآلفضالثبنظامالخاصهالمنشأدهشهاإصدارثثولىالثيالسلطاثتثخذ0-

المنشأوضعهمنالثحقؤبفهالزمهخطواثأيهاإلملثميالمؤتمربمنظمهاآلعضاءالدول
وثحققأالملحق.هذافيالواردةاألخرىالشروطبكافهلثزاماالوكذلكءبالمنثجاثالخاصه



علىتفتيثربأيوالقياماألدلة،بكافةالمطالبةفيالحقالسلطاتلهذهيكونالغرض،لهذا
المنشأشهادةتصدرالتيالسلطاتتلتزممناسبا.تعتبرهآخرفحصأيأوالمصدر»حسابات
الواجب.النحوعلىملؤهاتمقدالثانيةالفقرةفيإليهاالمشاراالستماراتجميعأنمنبالتأكد
الخانةفيالمنتجاتلوصفالمخصصالمكانأنمنتتحققأنيجب0الخصوصوجهوعلى
مضللة.إضافاتلتضمينمجالأييتركالنحوعلىملؤهتمقد8
بمنظمةاآلعضاءالدولبينالتجاريةفضئياتاألبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريتم"\-

عمليةكونحالأوالفعليالتصديرفيالبدءفورالمصدرإلىوتقديمهااإلملثمي»المؤتمر
مضمونة.التصير

~ةالسابقةالمادة

ل~إلشعرالصادرةالمنشأشحادات

األعضاءاهولىبينالتجاريةفضنياتاألبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريجوز1-

أشهرستةمنأكثريمرأالشريطةالتصميي»بعداستثنائيبشكلاإلسلثميالمؤتمربمنظمة
.لمتاليةالحاالتفيوذلكءالثسيادةهذهفيالمحددةالمنتجاتشحنتاريخعلى

أومقصود»غيرحذفأوأخطاء،وجودنيجةانتصديروقدءإصدارهايتملمإذا
استثنائية:حاالت

المنشأشهادةأنمرضنحوعلىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةللسلطاتثبتإذاأو
قدسلثمياالالمؤتمربمنظمةاأل~ءالدولبينالتجاريةاألفضليادءبنظامالخاصة
فنية.آلسباباالستيرادعندتقبللمولكنهاءبالفعلاآصدرت

لهاصدرتالتيالمنتجاتتصديروتاريخمكانبذكرالمصدريلتزما،للفقرةتنفيذا2-
طلبه.أسبابذكرعلىعلثوةالمقدم،الطلبفيمنثمأ،شهادة

ï-األعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالمحاصةالمنشأشهادةإصداريجوز

الطلبفيالواردةالمعلوماتأنمنالتحققبعدإالرجعيبأثرسلثمياالالمؤتمربمنظمة
المقابل.لمملففيالموجودةواالستمارةتتماشىالمصدرمنالمقدم

التالية:العباراتبإحدىرجعيبأثرالصادرةالمنشأشهاداتعلىالتأشيريتمأن~4
رجعيبأثر-´اصدرت



الرسميةاللغاتإحدىفيهأعكالواردةللعبارةاآلخرىالصيغ(تعتبر[أخرى(اصيغ"
سارية)ااالسلميالمؤتمرلمنظمة

المنشأشهادةمن(ملثحظات)vالخانةفيالرابعةانفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضع0-

اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

عشرةالثامنةلممادة

التجاريةاألفضلياتبنظامالخمةالمنشأشهادةمناألصلطبقصورةإصدار
اإلسميتمرالمنبمنظمةاأل~ءالدولبين

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتلفأوفقد»أوءسرقةوقوعحالةفيا-
للسلطاتبطلبالتقمللمئصدريجوزاإلسلثمي»المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبين

ماعلىبناءاألصلطبقصورةعلىللحصولأصدرتهاالتيالمعنيةآسلطاتأوالجمركية
تصدير.مستنداتمنحوزتهافي

الكلماتبإحدىاآلسنوببهذاالصادرةاألصلطبقالصورةعلىالتأشيريجب~2
التالية:

األصلطبقااصورة

لمنظمةالرسميةاللغاتفيهأعكالواردةللعبارةاألخرىالصيغتعتبر[أخرى´´صيغ"

]ساريةملثمياالالمؤتمر
صورةمنملثحظات)لمyالخانةفيالثانيةالفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضع~3

المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

اإلسلثمي.
بنظامالخاصةاألصليةالمنشأشهادةإصدارتاريختحملأنيجبالتيالصورةتدخل4-

مناعتباراالتنفيذحيزاإلملثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضليات
التاريخ.ذلك



عشرةالتاسعةالمادة

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةأساسعلىشهاداتإصدار

مسبقاالمحررةأوالصادرةاإلسطميتمركمنبمنظمةاألمناءالدولبين

المثماركه،اعولإحدىفيالجماركمكاثبأحدمراثبهثحثالمنشأذاثالمنثجاثوضععند

الولىبنالثجارمهاآلفضالثبنظامالخامثاألصلهالمنشأدهشهالثسلإمكانثهناكمصبح
اآلفضالثبنظامالخاصهالشهاداثمنأكنرأو0بواحداإلملثميالمؤثمربمنظمهاألعضاء
المنثجاثجمعإرسالبهدفذلكJ.اإلملثمي»المؤثمربمنظمهاألعضاءالدولبنالثجارمه
الجمركياإلفراجمنللثنثهاءءالمشاركهالدوألثلكداخلآخرمكانألىبعضواأو0المذكور
بنظامائخامثالبأمألالمنشأشهاداث/0شهادإصدارمجبالحاألثلكوفيالمنثجاثعن

السلطاثبمعرفهاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنالثجارثاألفضالث
.مراشبثهاثحثالمنثجاثوضعشرالثيالمعنهاسلطاثأوالجمركه

مثمالثي،المشاركهاموكإحدىفيالمنشأذاثالمنثجاثبعضأوكلإرممالحاألفي[

لحدىفيالجمركهثبالمكاأحدلسلطهالخامثالجماركنمخانفيوضعهاأودهااسثرا
بنظامخاصه0جدمنشأدهشهاإصدارمنبغيءأخرىمشاركهدوألإلىالمشاركه،الدول

السلطاثبمعرفأاإلملثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالبلدانبنالثجارمهاألفضالث
شارالحاله،ثلكوفي.مرلثبثهاثحثالمنثجاثوضعمثمالثيالمعنثالسلطاثأوالجمركه

بنالثجارمهاألفضالثبنظامالخاصهالمنشأدهشهامنالرابعهالخانهفيالمنشأوضعأإلى
اإلملثمي.)المؤثمرمنظمهفياألعضاءالبلدان

لمعنمرونالمادة

التجاريةالحملياتبنظامالخاصةالمنتأتهادةوصحةسريان

اإلسطميتمرالمنبمنظمةمنماءاألالدولبين

المصدرة»الدولةفياإلصدارتاريخمنأشهرستةلمدةساريةالمنشأشهادةتعتبراه
المستوردة.الولمةفيالجمركيةللسلطاتالمحددةالفترةخلكرتقديمهاويجب

ردةالمسقامولمةفيالجمركيةللسلطاتتقديمهاتمالتيالمنشأشهاداتقبرليجوز~2
المعاملةتطبيقبغرضذلكواألولى،الفقرةفيالموضحللتقديمالنهائيالتاريخبعد

ظروفوقوعإلىالمحددالنهائيالتاريخفيالمستنداتتقديممميرجعبحيثالتفضيلية»
المصدر.ارادةعنخارجةاستثنائية



قبولانمستوردةالولةفيالجمركيةللسلطاتيجوزءالتقديمفيالتأخرحاالتفي~3
النهائي.التاريخقبلالمنتجاتتمتيمحالةفيالمنشأشهادات

وكعشرونالحاديةالمادة

التجاريةالحضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتقديم

اإلسطميتمرالمنبمنظمةاألعضاءالدولبين

فيالساريةللثجراءاتوفقاالمستوردةالدولةفيالجمركيةللسلطاتالمنشأشهاداتتقيميتم
المستنداتترفقأنوالمنشألشهادةترجمةطلبالمذكورةللسلطاتيجوزوامولة.هذه

لتطبيقالمطلوبةالشروطتستوفيالمنتجات_نيفيدردالمسقمنببيانالشأنبهذاالمتعلقة
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةاالطارإتفاقية

.اإلملثمي

والمثمرونالثانيةالمادة

دفعاتعلىاالستيراد

يتمالمستوردة،الدولةفيالجمركيةالسلطاتوضعتهاانتيوالشروطالمستوردطلبعلىبناء
من(أ)2العامةالقاعدةفيالموضحالمعنىإطارفيمجمعةغيرأومفككةمنتجاتاستيراد
النظاممن9406و7308العناوينتحتأوا7وا06اآلبوادفيالواردالمنسقالنظام
عندالجمركيةلملسلطاتالمنتجاتلهذهواحدةمنشأشهادةتقديميجبدفعات،علىالمنسق

األولى.الدفعةاستيراد

وا~لكلثةالثا~لودة
ةالموهالمستندات

المنتجاتكافةأنإثباتبغرضوالمستخدمة)3(ا6المادةفيإليهاالمشارالمستنداتين

األعضاءاهولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةفيتغطيتهاتمالتي
للشروطومحققةللمشاركةالدولإحدىفيمنشأذاتمنتجاتهياإلسلثميانمؤتمربمنظمة
أخرى:أمووجملةبينمنالتاليتشملقدءالملحقهذافيالواردةاألخرى



المنتجاتعلىللحصولالموردأوالمصدربهاقامالتيالعملياتعلىمباشردليلأ-
الداخلية.سجثتهأوحساباتهفيالمثالميبلعلىمتضمنةتكونوالتيالمعينة
اعولإمدىفيالمحررةأوالصادرةالمستخدمةللموادالمنشأوضعيةتثبتمستنداتب«

المحلية.للقوانينوفقاالمستداتهذهتستخدمميثالمشاركة
صادرةتكونوءالمشاركةالدولإحدىفيالموادمعالجةأوتجهيزتثبتمستنداتهج
المحلية.للقوانينوفقاالمستنداتهذهتستخدمحيثالمشاركةالدولةهذهفيمحررةأو
..l-منظمةفياآلعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

.الملحقلهذاوفقاالمشاركةالدولإحدىفيمحررةأومستخدمةاإلملثمىالمؤتمر

والعثرونالرابعةالمادة

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأبشهادةاالحتفاظ

يدةالمنوالمستنداتاإلسطميتمرالمنبمنظمةمنماءاألالدولبين

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداربطلبالمتقدمالمئصدريحتفظأنيجب1-
16المادةفيإليهاالمشاربالمستنداتاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءاهولىبنانتجارية
سنوات.ثلثثعنتقلاللمدة)3)الفقرة

شهادةتصدرالتيالمصدرةالولةفيالمعنيةالسلطاتأوانجمركيةالسلطاتتحتفظ2-
).2)الفقرةا6المادةفيإليهالمشارالطلبباستمارةءسنواتثلثثعنتقلاللمدةالمنشأ،

والخاصةلمهاالمقدمةالمنشأبشهادةالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطاتتحتفظه3

عنتقلاللمدةاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظام
0متراتتلقت

والمرونمسةالخاالمادة

كشكليةواألخطاءاالختفات

فيالواردةوتلكالمنشأشهادةفيالموضحةالبياناتبينطفيفةاختلقفاتاكتشافانا-
بامتيراأالمتعلقةالشكليةاإلجراءاتإتمامبغرضالجماركلمكتبالمقدمةالمستندات

مصلحةأثبتتماإذاوذلكالواقع<بحكمالمنشرشهادةمفعوليبطلأويلغيالالمنتجات
ردة.الموالمنتجاتمعالمستندهذاتوافقالمستوردةالدولةفيالجمارك



الحنثشهادةفيالمطبعيةاألخطاءسالواضحةالشكليةاألخطاءتؤديأنينبغىاله2
فيالواردةالمعلوماتصحةفيالشكوكتثيراألخطاءهذهتكنلمإذاالمستند»هذارفضإلى
المستند.هذه

r-]فيعليهالمنصوصاألفضلياتلنظامالمؤهلةغيرالمنتجاتكانتإذاماحالةفي

البلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةفيواردةاإلطاراتفاقية

فيهاتتوافرالتيالمنتجاتتؤخيأوعلى»تؤثرلنفإنها»اإلسثمىالمؤتمربمنظمةاألعضاء
نغمرفيأيضاوالواردةتفضيلية»معاملةلمنحهاواللثرمةءالملحق~افيالمذكورةالشروط
المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةا~فضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

االسلثمى.ا

الخامسالفصل

اإلاريللتعاونمةالراالترتيبات

والعنمرونسألالسادالما«ه

المنبادلألالمساماه

أوجماركهافيالمستخدمةاألختاملنماذجعيناتبتوفيرالمشاركةالدولكتزم1-
الولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةانمنسأشهادةإصداربغرضالمعنيةسلطاتها
أوالجمركيةالسلطاتوعناوينأختاممننماذجوكذلكاإلملثمي،المؤتمربمنظمةاألعضاء
الشهادات.تلكصحةمنالتحققعنالمسئولةألمعنيةالسلطات

الملحقهذاتطبيقضمانبهدفالبعض،بعضهابمساعدةالمشاركةالدولكتزم~2
والمفوضةالمعنيةاألجهزةمنالمختصةالجماركسلطاتتحقيقطريقعنمليمأ،تطبيقأ
المستندات.هذهفيالواردةلممعلوماتوصحةالمنثمأشهاداتموشوقيةمنصحيحأتفويضأ

والعئمرونبعألالساالعاده

لحمنمشأئمهادانصحألمنالناكد

ساورتمتىأوعشوائيهبشكلالمنشأشهاداتصحةمنللتحققالقادمةالعملياتتجري~1
المنشأوضعيةأوالمستنداتتلكموشوقيةفيشكوكالمستور«ةآهولةفيالجمركيةالسلطات
الملحق.شروطاستيفاءمدىأوالمعنيةبالمنتجاتالخاصة



األولىهالفقرةقواعدتنفيذألغراضالمستوردة،الولمةفيالجمركيةالسلطاتتقوم«2
أوالجمركيةالسلطاتإلىالمستدات»تلكمننسخةأووالفاتورة»المنشأشيادةبإعادة

يجباالستفسار.هذاأسبابأمكن~حيثما-موضحةالمصدرة»امولمةفيالمعنيةالسلطات

المعلوماتصحةممتوضحوالتىعليهاالحصولتمالتيوالمعلوماتالمستنداتكافةتقديم
المنشأ.شهادةصحةمنالتحققلطلبدعمأالمنشأشهادةفيالمبينة

صحةمنبالتحققبالقيامالمصدرةالولمةفيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتقوم3-
أوعليل،أيطلبالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةلسلطاتيحقالغرض،ولهذاالمنشأ.شهادة
مناسبة.تراهاأخرىفحصعمليةبأيةالقيامأوالمصدوءمساباتعلىتفتيثربأيالقيام

تفضيليةمعاملةمنحعنتمتنعأنالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطاتقررتإذاه4
منتجاتعناالفراجيجبالشهادة»صحةمنالتحققنتائجانتظارأثناءالمعينةللمنتجات
ضرورية.ترثيهااحترازيةتدابيربأيةعمكانمستورد

وقتأسرعفيالتحققهذابنتائجالتحققتطلبالتيالجمركيةالسلطاتإعلثميجب0-
اعتباروإمكانيةالمستندات»موشوقيةمدىإلىبوضوحالنتائجتشيرأنيجبكماممكن.

وطللشكذلكومستوفيةالمشاركة»الولىإحدىفيمنشأذاتمنتجاتالمعينةالمنتجات
الملحق.هذافيالواردةاألخرى

16بالمادةوباالرتباطءالملحقهذامنالساسةللمادةوفقاالتراكميةللقواعدتطبيقحالةفي
بها.المعتزالشهاداتلمالشهادةمنلنسخنسخةالرديشمل)»4(

ì-في(المبرر،الشكحاالتفيالتحقق،طلبتاريخمنشهورعشرةفكرديردلممإذا
المنشأأوالتحققمحلالمستندموشوقيةلتقريركافيةمعلوماتعنىالرداشتمالعدمحالة

فيماعدااألفضليات،فياألحقيةالطلبمقدمةالجمركيةآسلطاتترفضللمنتجات»الحقيقي
االستثنائية.الحاالت

وا~فناالثامنةكمادة

أننزاعاتاتسوية

تفسيرأوبتطبيقيتعلقفيمااألعضاءالدولبينتنشمأأنيمكنالتيلمنزاعاتتسريةيتم-أ
فياألطرافاألعضاءالولىبينالمشاوراتإجراءفكمنوديةبصورةالملحقهذاأحكام



الغرض،لهذاتحقيقااإلطار.إتفاقيةمنعشرةمسةالخاالمادةفيالمبينالنحوعلىالنزاعهذا
بها.الخاصةالوطنيةاالتصالنقاطبتعيينالمشاركةالولىتقوم
المفاوضاتلجنةإلىالنزاعبإحالةالمعنيةالوطنيةاالتصالنقاطتقومأنيجوز-ب

المفاوضاتلجنةتقومأنيجوزالمشاورات.طريقعنحلإلىالتوصليتملمإذاالتجارية
منوالعشرينالثانةللمادةوفقاالغرضهذالتحقيقمؤقتبشكلفرعيةفجنةبثشكيلرمةالتجا
الداخلينظامها
لنولالجمركيةوالسلطاتالموردبينالناشئةالنزاعاتتسويةتخضعاألحوالكافةفيج~

المنكورةالولةلثسريعردةالمو

والعشرونالتاسعةهالمه

الجزاءاث
معلوماتعلىيحتويمستندأيحورشخصأيعلىالجزاءاتتفرضالوطني،للتشريعوفة

التفضيليةالمعاملةعلىالحصولبغرضالمستندىهذاتحريرفيمببأيكونأوخاطئة

للمنتجات.

الثغونالمادة

الحرةالمناطق

بهااإلتجاريتمالتيالمنتجاتأنلضماناللثزمةالذطواتكافةالمشاركةلولتتخذ.ا
منظمةفياألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةغطاءتحت

يتمالائنقل،عمليةأثناءفيأراضيهافيواقعةحرةمنطقةتستخدموالتياإلملثميآالمؤتمر
العامةالعمنياتتلكخلثفمناولةعملياتأليةتخضعالوأنواأخرى»بضائعبأيةالهاامتبد

البضائع.هذهتلفمونللحيلولةالمصممة
منثمأذاتمنتجاتتوريديتمعنماا)»(الفقرةفيالواردةالقواعدمناالعفاءسبيلعلى.2
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةغطاءتحتحرةمنطقةإلىالمشاركةاعولإحدىفي

ءالتصنيعأوللمعالجةوتخضعاإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية
المعالجةعملياتكانتإذاالمصدر،طلبعلىبناءجديدةمنشأشيادةالمعنيةالسفطاتتصدر
الملحق.هذاأحكاممعمتماشيةالتصنيعأو



السادسطفصل

خنامبألأحكام

والشنرنالحاليةانمادة

والمخزنةالعابرةالبضائع

يجريكانوالتيالثاني،الفصلفيالواردةاألحكاممعتتماشىالتيالبضائعقبوليجوز
حجزمستودعفيمؤقتبشكللتخزنالمشاركة»اعولإحدىلدىمحتجزةكانتأونقلها

التنفيذ»حيزاإلطارإتفاقيةدخوليومحرةمنطقةفيأوءالجمركيةالرسومسداديتمحتى
رجعي،بأثروالمحررةبهاالخاصةالمنشأشهادةتقديميتمسوفمنسأذاتمنتجاتأنهاعلى
امولةفيالجمركيةالسلطاتإلىالنقلشروطحولمؤيدأدليكتعطيمستداتأيةأو

التنفيذ.حيزاإلطارإتفاقيةدخولتاريخمنأشهرأربعةخكالمسترردة

وا~نالئلنبألالماله

وتوكولاليرعلىيتته

ويجوزالبروتوكول»هذافيالواردةاألحكامتعيلتقررأنالتجاريةالمفاوضاتللجنةمجوزل
»المتعاقدةاألطرافثلثطلبعلىبناءالضرورة»تستدعيومتىكيفمااألحكامهذهمراجعة
عليه.)يتفقحسبماعليهاالتسيلثتإدخالبابويفتح

والثمرقلثةالثاالمادة

المرفق
الملحق.هذامناليتجزأجزءأالمرفقيعتبر



مرفق

منخمةفيمنماءاألالدولبينالتجاريةالحضليتمبنظالخمةالمنشألشهالةانملذج

كليهاالحصولوطلباإلسطيتمرالمن

الطاعةشروط
ممoإلىيصلبتجاوزيسمحوقدمم؟297ال210الطلباستماراتكلأبعادتكونأنالبد.1

للكتابةومناسباللون»أبيضالمستحمالورقيكونأنالبدالطول.فيزيادةمم8أوناقص
أنيجب.2لمجم2oعنوزنهيقلوالميكانيكيةلبابةأيةعلىيحتويوالءالحجمحيثمن
أوآليةتزويرعمليةأيةلتجعلالخضراءالضفيرةنمطمنمائيةمحطمةالورقةفييوجد
للعيان.واضحةيوية

طباعةبحقاالحتفاظالمشاركةالولىفيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةلملسلطاتيجوز.2

يجباألخيرة،الحالةفيمعتمدة.مطابعلدىطباعتهانهايجوزأوبنفسهاهالطلباستمارات
يثبتالمشاركةالدولاسممناألولىالحروفيحملمرجعىرقمعلىاستمارةكلتشتملأن

اسماستمارةكلتحملأنيجبتركيا).السماختصارأTR(مثك:هذهالطبعجهةاعتماد
رقمأأيضأتحملأنينبغيكماالمطبعة.علىالتعرفبيايمكنمملثمةأووعنوانها»المطبعة
]~.منالمطبعةعلىالتعرفيمكنمطبوع»غيرأومطبوعسواءءمسلسك



اإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىألعضاءالدولبينألتجاريةاألفضليةبنظامالقاصةالمنشأشهادة

بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةالبلد)بالكامل،العنوان(االسم»المصدر.ا
رقم:سلثمىاالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول

هذهملزىقبلالورقةظهرفىحظاتالمكانظر
االستمارة

-
التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشرشهادة.2

.................بينالتفضيليةالتجارةفىالمستحمة

البلدابالكامل،العنوان(االسم،إليهالمرسك.~
(اختياري)

المناسبة).فاليماألأوءالدولمجموعةأولز،الدو(ادخلن
ءالمشاركةالدولة,0التيلمشاركةالدولة.4

الوجهة~إقليمأوالمنتجاتمنشأانهاتعتبر

حطاثمك.7(اختيارق)النقكتفاصيل.6

وو~؟1ا~ودونوعمالدواألرقام؟ماتالعكالصنف:رقم».1

البضائع

(اختيار.الفواتير6>

ملشنتانلككانمتى`´سايب´االبضائعحالةأوالموادعدديذكرطرود،فيالمعبأةغيرالبضائعحالةفى6

مدمد



لمعنبأالسلطك,Iكبأالجمرالسلطكفصبمن.11
كمعفاا~هرار
2النصمبرمستد
رفو..................>.........>..........>0لسنمل

هنا
.......................فمعنية.لحلطتأوالجمركيةالسلطةمكتب

.فختم....................ة.لممسكةالمشللمللول

(النوفبع)

'I'الممسإفراو.ا

ماليهبيانهاالواردمعالبضاأنأألهالموقعأذلر6
الشادة.هذهإلصداراطرمةآشروطتمتوفر

7دذدالمكان

(لمتوليع)

المصراالقليماوالحمرةلحولةفىبهالحمعمولانلوائحنلةاقتضتإذاإالهنترةهز«ماليتمال2



لتحققفتحةا.fالنحفنهلب.13

(ا)الئمهادههذهأنأجرنالنىلنخنممملبأمسز

o
الوالبياناتو)نالمبينالجماركمكتبمنصادرة

سليمة.فيها
o
المال(انظرولدقةللموثوقيةشروطتسقوفىال

المرفقة)

والزمان)(المكانالسهاد:هذهودفأموئوفبأمرالمفنمطلوب

لموالزمان(لمكان

(النوفبع)
(النرفبع)

المناسبالمربعفىxمملثمأضع)1(
ا`´ت

الصحيحآلغيراألجزاءبحنفالتعديطتتلخلأنيجببعضها~فوقمكتوبةكلماتأوشطبأيعلىالشهادةتحتويأاليجب.~

مصالقأيكونوأنالثمهادةأكملالذقالشخصاسممناألولىالحروفعلىالتغييرمذايحتوعنأنيجبالزفة.تصحيحاتأيةوإضافة
.للشهادةالمصلرةالمشاركةلللولةالمختصةالسلطاتاوالجمركيةالسلطاتقبلزمنعليها

وضعويجبصنف.كلقبللصنفرقميكتب.نويببءالشادةفىإمخالهايتمالتىاألصنافبيزفراغاتأيةتركعدميجب.6

فيماإضافاتأيةلزبإلخايسمحالنحوعلىمستخلممخيوفراغأيفنمائلخطرسمويجبمباشرة.األخيرالصنفتحتخط`أفقى
بمد.

طيها.فياتهيتنىكىالتفصيلمنيكفىوبماالتجاريةلألعرافوفقأالبضائعوصفيجب.7



منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةعلىالحصولطلب

TPS/OICاإلسطمىالمؤتمر
البلد)بالكامل<العنوان)االسم،الممس.ا

(افنباري)الباللمبالكامل،الفصل(االممم،إلبها~~.3

(اخنباري)النكلمقاصيل.6

البلدانبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشرشهادة
رقوTPS/OICمىاالسكالمؤتمرمنظمةفىاالعضا<

9000.000TR
االستمارةهذهاستكمالقبلالورقةظهرعلىالمطحظلتانظر

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةعلىالحصولطلب.2
مىاإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاللولبينالتجارية

TPS/OICبينالتفضيليةالتجارةفىالستخدامه

المخبأل)المئماركألالوال(ادخل

إفلبمأوالمئماركأألاللو.5النىالمئماركهالدوأل.4

الوجهأ.منسأبلدإنهافعنبر

مالحظان.7



.--~-~------.-
الكلية>لقتلة9البضائعوصفالم(العبواتونوععلدواألرقام؟العطساتالصنف:رقم.8

(افتياري)فواتير>01مقياسأو(~)
»3م(لتر،آفر
إلخ)

مطنمأنلككانحسبما´´سايب´´حالتهاأوالموا«عددإلىاإلشارةيجبءمعبأةالبضائعتكنلما)إذا(



لمصليإفراو

أن:الورقةظهرعلىبيانهاالواردالبضائعمصلو)منا»،الموقعناأقر

المرفقةالثمهادةإلصدارالطامةالشروطتسترخىالبضائع

بعاليه:الواردةللشروطمستوفيةالبضائعههجعلتالتىلمظروفيلىفيماوأسد

ا):(لبأالنابدهالمنالمستدانوأفلم

وأتعهدلشهادة،إصداربفرضطلبهاعلىبنأئمختصةملطلتأيةتطلبهاقدمؤيدةأدلةايةأقدمبأنأتعهد
المنتجاتتصنيعلعمليةفحصوأيحساباتىعلىتفتيشعمليةأيإجراءعلىءاألمرلزمإذاأوافق»بأن

المتكورة؟السلطاتبهاتقومسابقأالمتكورة

البضائع.لهذهالمرهقأالئمهادهإصدارأطلب

«الناد~)(الكان

فبع)(الن

المنتجاتإلىتثيرالتى...إلخ،المصنعنوإقراراتوالفواتير،االنشال،وشهاداتاالستيراد،مستنداتالمثال:سبيلعلى)1(

الدولة.رذاتداخلتصديرهاالمعادالبضائعأوتصنيعفىالمعتخلمة


