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انقاصةالخشأقواعد

التجاريةالحنفلياتبنظام
اإلسلثميتمرالمنمنظمةفيمنماءاألالدولبين

275193Cl.فا~-69>>100:تليفون-1121tجدة-178ص.ب
1411- Tel. : 6900001- Fax: 2751953- Website'WWW.OIC-OCl.org~P.O.Box178- Jeddah

http://WWW.OIC-OCl.org


األعضاءاالولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدول

اإلسطمي؟المؤتمربمنظمة

؟سلثمياالالمؤثمرمنظمهمثاؤ~هداف~ممها

>~<للتقاهائمةاكاللحنة,)اسلثمة<االدهحةخا<اء<>,اتتومواتخنتما.التاتا<الةتذالاذ, .r

التجارية؟األفضلياتنظامبإنشاءأوصتالتىلم(كومسيكالتجاريواالقتصادي

منظمة.فيا.ألعضاء<االدهسر~>ةالتحا<هدففي><0شر<لثةالثااالستنائةاالسطمةالقمةا>ةكدتواذ,
الخصوميوجهعلىوتذكريآالعشالعملبرنامجفترةبنهاية9ه´20مستوىإلىاإلسلثمىالمؤتمر
التجاريةاألفضلياتنظامعلىأكدوالذيءاإلسلثميةالدولربيةخالوزراءوالثلثقنلثةالثاالدورةقرار
الهدف؟هذالبلوغاألساسبوصفه

األعضاءالولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقيةمبادئوأهدافلتحقيقو~
التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكولالمؤتمراإلسلثميمنظمةفى

؟(بريتاس)

يلى:ماعلىتوافقفإنها

.ألول.~

~مأل.~م

األولىالمعادة

النطاق

فىاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدالوثيقةهذهعلىيطلق،,

اإلسلثمي~.المؤتمرمنظمة
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ا~~~ياأل~ءاالولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدتسري.1
االطاراتفاقيةعليهاتنصالتيالتفضيليةللثمتيازاتالمؤهلةالمنتجاتمنشأتحديدبغيةاإلسثمي
فيماإليها(المشاراإلسلثميالمؤتمرمنعلمةفياألعضإءالدولبينالتجاريةا.فضلياتنظامشأن
التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكولاإلطاراا)»~اااتفاقية~

اا))ابريتاس~اختصارأأمنا«إليها(المشار

لمثانيةالمادة
التعريفات

:التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالحنثقواعدو.غراض

أربعةمنالمكونة(ا~ادالتعريفةوعناوينالفصولااااالعناوينو"l~J"بلفظىيقصد
إليهالمشارالسلع،وتكويدلوصفالمنسقالنظاممنهايتألفالتيالتسميةفيالممتخمةلمأرقام
~nHS".والمنسق´ا~النظامبعبارةالمنشأقواعدفي

معين؟عنوانتحتالمادةأوالمنتجتمنيفعملية~المصنف~بلفظيقصدب)

أحدإلىالمصدرينأحدمنفوريبشكلترسلالتىالمنتجاتإماا~الرسالةبلفظيقصد
المرسلإلىالمصدرمنشحنهاتشملواحدةنقلوثيقةتغطيهاالتيككأوءإليهما~ممل
المذكورة؟الوثيقةتوافرعدمحالةفيواحدةفاتورةتغطيهاالتيأوءإليه

فعليأالمفرعالسعروهيءالمستوردةبالبضائعالخاصةالمعاملةقيمةالجمركية~´´بالقيمة~
الرسومشامكالمستوردة،للدولةالتصديربغرضبيعهاعندالبضاعةنظيرالدفعواجبأو

الجمركيةالقيمةتحديدمنالتمكنعدمحالةوفيالسعر.تعيلوكذاءالتحصيلواجبةا~نرى
التالية:انطرقإحدىبامتخدامتحديدهايتمسوفالمعاملة،قيمةأساسعلى
مطابقة؟لبضائعالمعاملةقيمة-
سماكة؟لبضائعالمعاملةقيمة-

االستداللية؟القيمةطريقة-
المحسوبة؟القيمةطريقة-
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.8fall»ءهفريقة-

والمنتجات؟الموادمنكلا~ااالبضائعيقصد~)

أوالتجميععملياتذلكفيبماالمعالجةأوالتخفينأشكالمنشكلأي~ا´التصنيع~يقصد
والزرا~؟السناهيةالمنتجاتمنكلعلىتتمالتيالخاصةالعملياتمنغيرها

المنتج؟تصنيعفيتستخدمءإلخقطع»أوأجزاءأوخام،موادأوءمكوناتأية~االمواداايقصد

الحقوقتفيامهامتخدالمترومنكانوانحتىتصيعا،يتمالذيالمنتجلمنتج~1بد´´يقصدح)

أفرى؟تصنيعمحميةفي

االثليمية!لممياهنكفيبماالمشاركةالدولأراضي,_أاألراضييقصدط)

او,امنشاذاتغيرمنالستخلمةالمواداستيرادوتتالجمركيةالقيمةالمواد´´_شيمةيقصدي)
ونكالمشاركة~)الولإحدىفىانمنشاذاتغيرمنالموادنظيريلفعلتحلياقابلسعراول
تحديده:تعذرحالةفىاومعلومغيرالسعركانإذاماحالةفي

والتى(ي)الفدعيةالفترةفيتعريفهاالواردالموادعكتيسةالمنشأ~زلتالمواد_~يمةيقصدك)
األحوال!بسبمقضاقتكونتعليتليةمراعاةمعتطبيقهايتم

بكلالخاصةالجمركيةالقيمةمنهمخصوماالمصنعبابتسليمسعراالمضافة~االقيمة~

يفعتحديدهيمكنسعرأولأو»األخرىالمشاركة~´)الدولفيتنشأوالتيالمتضمنةالموادمن

تعذرأوالجمركيةالقيمةمعرفةعدمحالونلكااالمشاركةالولىاإحدىفيالموادنظير

تحديدها.

فيللمئمتنعااالمصنعبابااالتسليمنظيريدفعالذيالسعرالمصنع~بابااالتسليمبسعريقصد
يتضحنأنشريطةءعيتتحتاالخيرةوالمعالجةالتجييرعمليةتتمالذيالمشاركةالدولة
يعادقدأوسدادهايعادداخليةضرائبأيةمنهمخصومأ،المستخدمةالموادكلقيمةالسعر
عنيه.انمتحملانمنتجتصديريتمعنماسدادها
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الثانيالفصل

المنشأذاتالمنتجات

الثالثها~ة
عامةشروط

يتموالحياإل~را~~بموجبالتفضيليةالتجارةترتيباتتغطيهاالتيالمنتجات،تكون

طبقامباشرةإرسالهاويتمأخرىمشاركة~~ذولةمنالمشاركةالدولإحدىأراضياخل0إلىدهاامتيرا

إألاا~»ات~ن~~تكونالقواعدههذهفيعشرةلثةالثاالمادةفيعليهالمنصوصللمعنى

التالية:الظروفمنأيتحتالمنشألشرطمطابقةكانتما

فيالمبينالنحوعلىاالمشاركةااالولةداخلبالكاملعليهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجات)1

؟4العاده

للتحصليتملمموادعلىتحتويوالتىالمشاركةلملولإحدىفيعليهاالمتحملللمنتجاتأو
«»فىكافيةتجهيزأومعالجةلعمليةخضعتقدالمولدهذهتكونأنشريطةبالكاملعليها
بالكاملالمتحملأوالمنتجةغيروالمنتجاتمسة،الخاالمادةمعىإطارفيالمشاركةالولة
مسة.انخاأنمادةننصطبقأمؤهةالمنكورةلئمنتجاتتكونأنشريطةانمشاركة،انوثةداف

الرابعةالمادة

بالقامأعليهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجات

بالكاملعليهامتحصلأومنتجةالتاليةالمنتجاتتعتبرلثةالثاالمادةمنا)(الفقرةمعنىإ~رفر

المصدرة:ااالمشاركة)الدولةفي

تضمانبحارهقيقانمنأومياهما»أوتربتها،منالمستخرجةالمعنيةأوالخامالمنتجات
إلى_إل~~~ا»هزبهايتصلوماالتشحيم،وزيوتالمعنى»الوقودالمنتجاتهذه

والفلزية؟المعنيةالخامات

الحراجية؟المنتجاتوتشملفيياتحصدأوتجنىالتىالزراعيةا~ت
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فيها؟وتربىتولدالتيالحيوانات
فيها؟تربىأوولمتولدالتيالحيواناتمنعليهاالمتحملالمنتجات
انتيالبحريالصيدأنشعلةأوءاألسماكصيدأوالبريبالصيدعليهاالمتحملالمنتجات

فيها؟تتم
طريقعنالمستخرجةالبحريةالمنتجاتمنوغيرهاالبحريالصيدعنالناتجةالمنتجات
إلمشاركة؟للدولاإلقليميةالمياهخارجالبحرفيسفنها

المنتجاتمنوذلكءالمصانعالسفنمتنعنىتصنيعهاو/أومعالجتهاتتمالتيالمنتجات
ه؟أعك)J(~ءالفرعيتينالفقرتينفىالحصرسبيلعلىإليهاالمشار
الخام؟الموادالسترجاعتصلح.إالوالفيها،تجميعهايتمالتىالمستحمةالمواد

فيها؟تتمالتيالتصنيععملياتعنالناجعةوالخردةالنفايات
إنى(أ)منالفقراتفىإليهاالمشارلممنتجاتمنالحصرسبيلعلىفيهاالمنتجةالبضائع

أعك».لم(ط

السفن~)1(افترقمن(ولمالبندفيالواردانبها´االخاصةالمصنعوشفناسفنها~مصطلحايسري.2

يلي:ماعليهماانطبقإذافقطالمصنعوسفن

المشاركة؟الدولفيمونةأومعجلةتكونأن(ألم

المشاركة؟الدولعلمتحتتبحرأنأوب)لم

أوءالمشاركةالدولإحدىلرعايااألقلعلىالمائةفي6.بنسبةمملوكةتكونأنأو(ج)

منواحدةفيالرئيسيمقرهايقعلشركةأوالمشاركة»الدوللرعاياالمائةفيyoبنسبة

االستشاريمجلسهاأوبهااإلدراةمجلمىورئيسمديروها»أومديرهاويكونالدولهذه

حانةفيوأيضأالمشاركة.الدولإحديرعايامنالمجلسينمنينفياألعضاءوأغلب

التيالمصنعوسفنالسفنعلىالمصطلحانيسريءالمحدودةالشركاتأواألفرادشركات

أجهزةإلىأوالدولهذهإلىاألقلعلىلهاالمالكةالشركةرأسمالنصفملكيةتعود

الدول.هذهمنلرعاياأوحكومية
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مسةالخاالمادة

كافية~ةالمبعالجة)والمجهزةالمنتجات

عليهاالمتحملالمنتجاتتصنيعفيالمستحمةالمنشأذاتغيرالموادتعتبر)،2(3المادةألغراض1
هذهقيمةتتجدونأالشريطة0كافيةبصورةمعالجةأومجهزةمنتجاتالمشاركةالدولإحدىفي

إفادةالتجاريةالمفاوضاتللجنةيجوز.0للمنتجالمصنعبابتسليمسعرمنالمائةفي0iالمواد
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعددخولعلىسنواتخصمىمروربعدالمعدلهذافيالنظر

النفاذ.حيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينفيماالتجارية
تستحمأننموأاألقلالمشاركةللدوليسمح(الم،الفقرةفىالمنكورةالمائةفى6»إلىباالضافة.2

سنواتخصمىلمدةالتصديرمنتجاتتصنيعفيالمنشأذاتغيرالموادمنإضافيةالمائةفيا0
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشرقواعددخولبعد

التنفيذ.حيزاالسئمى

السادسهالعاده

المشاركةالدولفىالتراكم

المشاركةالدولإحدىفيمنشأذاتالمنتجاتتعتبرلم»3لمالمادةفيالواردةباألحكامالمساسدونا.
أخرى،مشاركةلهفىمنشأذاتموادعلىتحتويكانتإذاأوهناك»عليهاالتحصلتمإذا

.شريطة
المشارالعملياتنطاقالمشاركةالولةككفيالمنفذةالمعانجةأوالتجييرعملياتتتجاوزأنأ)

السابقة؟المادةفيإليها
سعرمنالمائةفي4.عنالمشاركةالدولةإقليمفيالحنثذواإلجماليالمحتوىيقلوأاللمب

به:الخاصالمصنعبابتسليم
30عننموأاألقلالدولفيالمشاركةالدولإحدىفيانمنشأنواإلجمالىالمحتوىيقلأالج)

الخاصةالمنشأقواعددخولبعدسنواتخصمىلمدةالمصنعبابتسليمسعرمنالمائةفي

التنفيذ.حيزالتجاريةاألفضلياتبنظام

251953v:فاكر-69>0>10:تليفوأل-2ا11tجدة-178مر.ب
P.O.Box)78- Jeddah21411- Tel.: 6900001- Fax: 2751953-Website'www.oic-oci.org

http://www.oic-oci.org
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إليهاالمشارالعملياتنطاقالمشاركةالدولةفيالمنفذةالمعالجةأوالتجهيزعملياتتتجاوزلمإذا.2

إذاإالالمشاركةالدولإحدىفيمنشأذامنتجاعليهالمتحملالمنتجيعتبرالسابعة»الالمادةفي
المشاركةالدولمنأيفيالمنشرذاتإلمستخدمةالموادقيمةمنأكبرهناكالمضافةألقيمةكانت

أعلىصاحبةالدولةفيمنشأذاعليهالمتحملالمنتجيعتبرءالحالهوانيكنلموإذااالخرى.
المشاركة.امولةفيالتصنيعفيالمستحمةالمنشأذاتللموادقيمة

أوتجهيزعمليات_يةتخضعالوالتيالمثنازكةالدولإحدىفىالمنشرذاتالمنتجاتتستعيد.3
لممشاركة.الدولمنواحدةلمىتصيرهاتمإذامنشأهاالمشاركةالدولإحدىفيمعالجة

السابقةالمادة

ألكنيةغيرأئمعأئجةأوالتجهيز
تمسواءءالعثصفةالمنتجاتلمنحكافيةغيرمعالجة.وتجهيزعملياتالتاليةالعملياتتعتبر.ا

امتيفائها:يتملمأووالساسةمسةالخاالمادتينفىالواردةالمتطلباتامتيفاى
I(التعبئة؟

البسيط´`´؟المزجب)
أوصناديق»أوءحقائب)وقوارير،أوصفيح»علبأوجاجات،نفىالوضعمجردج)

األفرى؟البسيطةالتعبيئةعملياتوكلءألواحأوأقراصعلىالتثبيت
االشاراتوكلشعارات،أوبطاقات،وضعأوطباعتها،أومملماتلصقأوالتوسيم،دلم

لها؟الحاويةالعبواتعنىأوالمنتجاتعلىالموجودةاألخرىالمساكةالمميزة

كميات؟فيالفصل~لم
الدرجة؟أساسعلىالفرنو)
آلعثمات؟وضعز)
وحدات؟فيالتجميعح)
~~)؟البسيطالتجميعط)

لمكيماوي.التفاعليتضحنالالبسيط:المزج)1(
صلة.ذاتدريبوالخميسا،مصممةمعداتاوأجهزةاوماكيناتامتخداماليتطلبالذيالنشاطيصفالبسيط:التجميع)2(

••
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الندمنهالعاده

منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدألغراضتحقيقأا.
وتكويدلوصفالمنسقللنظاموفقأوالمنتجاتوالمواد،ءالبضائع~يتماإلسلثميآالمؤتمر

السلع.
واحدهعنوانتحتتصنيفهتمولكنالمواد،منتوليفةأومجموعةمنالمنتجتكونإذا)1

المنسق؟النظامفيعليهاالمنصوصبالشروطعمكوفلكواحداءصنفأيعتبر
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ثثرأاثمثمإشرذلثم

نغمرشحتتصنيفهاتمولكنالمتطابقةالمنتجاتمنعددمنالرسائلإحدىتكونتإذاب)

علىمنتجكلالحسبانفييؤخذأنا~ءألغراضءيجبءالمنسقالنظامفيالعنوان

ألغراضالمنتجمعا~تضمينالمنمقللنظامالعامةالقواعدمن)5(القاعدةبمقتضىتمإذا.1

المشر.تحديدألغراضذلكتضمينيتمالتصنيف»

التاسعةالمادة

واألدواتالنياروقطعالملحقات

أوا~جهزةأواآلالتأوءهداتإحدىمعسنةانمرواألدواتالغيار»وقنعالمنمقاتجميعتعتبر

أن:شريطةالنظرىقيدالسيارةأوالجهازأوءاتحةأوءالمعدةملمكهاالسيارات

i(العادية؟المعداتمنجزءأتكون

سعرها؟فيمتضمنةوتكونلمب

بها.خاصةفاتورةهناكتكونوأالج)

العاسرهالعاده

ملألالكاالوحدا~

المنتجاتضمنءالمنسقالنظاممنiرقمالعامةالقاعدةفيالمبينالنحوعلىالكاملة،الوحداتتدخل

تتكونعندماذلكومعالمصدرة.الدولةفيمنشأذاتالمنتجمكوناتكافةتكونحينهاالمنشأذات
بماوذلكمنشأ»ذاتمنتجاتجميعهافستعتبرمنشأ،ذاتغيروأخرىمنشاءذاتمنتجاتمنالوحدات

.6أوoالعامتينفيالواردةالشروطمعيتماشى
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لزنينمحتألإثهبنم

عشرةالحاديةالمادة
المحايدةلمناصر

قدالتيالتاليةالبنودمنشأتحديدالضروريمنليبىمنشاءذاتالمنتجاتكانتإذاماتحديديتسنىحتى
تصنيعها:عمليةفيتمتخدم
j-وألوقود؟الطاقة

والمعدات؟األجهزةب~
واألموات؟اآلالتج~

فيه.تدخلأنالمقررمنيكنلمالتيوككللمنتوالنهائيالتكوينفيالتدخلالتيالبضائعد~

الحظر

غيردولمنمنشرذاتمدخلقتأيةعلىالمحتويةالمنتجاتاستيرادتحظرأنمشاركةدولة.يةيجرن

.وتجاريةاقتصا~علثقاتبهاتربطها)نفيترغبالمشاركة

الثالثاتصل

ايحيميةالشروط

المباشراإلرسال
المستوردة:المشاركةالدولةإلىالمصدرةانمشاركةالدولةمنمباشرأوساألحرمكطي~~

ر~؟ثغيردولةأيأراضيعبرتمرأننهالمنتجاتنقلتمإذاأ)
غيرالوسيطةالدولمنأكثرأوبلدخكعابرمرورعلىنقلهاينطويالتىالمنتجاتب)

أن:شريطةالبلدانهز»فيمؤقتتخزينأوشحنتعقيببونأومعالمشاركة
؟النقلمقتضياتفيتتحصراعتباراتأوجغرافيةأسبابائعابرالخو~يبرو)1(
انعبور؟بلدان(بلدفياالمتهكثأوالتجارةمجالفيداخلةغيرالمنتجاتتكون)1(
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اخيمحقألآتببنم

امحامألاألمانأ

عمليةأيةأوءالشحنوإعادةءالتفريغخلثفأخرىعملياتأيةالمنتجاتعلىتجريال)1(
جيدة؟حالةفيعليهاللثبقاءمةالن

بوليصةملءبعاليه)3(و)2(البندينفيردةالبرابالمقتضياتاطترامعلىعليليتوفي)4(
وفيلمعبورهدولةعبرا~ةالدولةمنالمرورتثبتواحدةنقلأستمارةأوالشحن

جوهرية.وثائقفأيةءالدليل~اتوافرعدمحالة

عشرةالرابعةالمادة
رصالمعا

المعرضبعدبيعتثمالمشاركةالولىخارجالعرمىبغرضأرسلتالتىالمنشأذاتالمنتجات.ا
ولكناإلطار»اتفاقيةأحكاممناستيرادهاعندتستفيدالمشاركةالدولإحدىفىاستيرا»هاليتم

التالية:باألهورالجمركيةالسلطاتتقتنعأنشريطة
الدولةإلىالمشاركةالدولإحدىمنالشحناتهز»بإرسألقامقدالمصدرين.حديكونأنأ)

بالفعل؟هناكالبضائعهذهعرضتموقدالمعرضفيهاالمقام
الدولإحدىيتبعشخصلصالحمنهاالتخلص)والمنتجاتببيعقامقدالمصدرهذايكونأنب)

؟المشاركة

التىالولةداخلمباشرةبعد»أوالمعرضإقامةأثناءارسالهاتمقدالمنتجاتتكونأنج)
للعرض؟الشحنةفيهاأرسلت

بخلشفآخرغرضألياستخدمتقدالعرض،بغرضشحنهاتمالتيالمنتجات،تكونأالد)
المقام.مرالمعرفىطرحها

فىاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةتحريرأواستصدارينبغي.1

التابعةالجمركيةالسلطاتإلىوقيمهاالرابع،الفصلأحكاممعيتفقبماسلثمياالالمؤتمرمنظمة
تطلبوقدوعنوانه.المقامالمعرضاسمذكرمراعاةمعاالعتيا~ءبالصورةالمستوردةللدولة
لنلك.الضرورةدعتماإذاالمنتجات،عرضبشروطالمتعلقةاإلضافيةالمستنيةاأل~بعض
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بالحرفخاصأوزراعيأوصناعي»أوتجاري،طابعأاتمعارضأيعلى,الفترةتدى>3
المواقعأوالمتاجرفيخاصةألغراضتنطيهمايتملمعامةمعارمىمنشابهماماأواليدوية

الجمركيةالرقابةميطرقتحتالمنتجاتتبقىأنعلىاألجنبية«المنتجاتبيعبغرضالتجارية
عرضها.أثناء

الرائعالفصل

التجاريةانحضلياتبنظامالخاصةالمنشأ~(ة

اإلسلثميتبعرالمنبمنظمةاألعضاءاندولبين

عثرةمسةالخاالمادة

عامةشروط

هناألنرى،ا~ركةالدولةإلىتوريدهاعندتستفيدءالمشاركةالدولمنلةهفىالمنشأذاتالمنتجات

بمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةلممنشأشهادةتتيمعنداإلطارإ~~

منها.نموذجاالتفاقيةبهذهوالمرفقاإلسلثميآالمؤتمر

عشرةالسادسةالمادة

التجاريةالحضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإلصدارالمتبعةاإلجراءات

اإل~الموتميبمنظمةاأل~ءالدملبين

وا~دا~رة»الدولةفيالحكومةتسميهاالتيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتتولى.ا
الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةإصدارءالمصدرةبالسلطةبعدفيماإلحها

علىكتابىطلبالمفوضممكهأوالمصرتعيمعندونلكاإلسلثمى،المؤتمربمنظمةاألمحنا،
مسئوليته.
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بنظامالخاصةالمنشأشهادةمنكلاستيفاءالمفوضممكهأوالمصدريتولىالغرض»نهزاتحقيقا
التميم،طلباتوامتماراتسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضليات
الرسميةاللغاتبإحدىذكرهاانسالفالتميمطلباتءملويتممنها:نماذجاالتفاقيةبهذهوالمرفق
بخطملئهاحاثةوفيالمصدرة.الدولةفيالمحليالقانونلنصوصوفقااإلسلثميالمؤتمرلمنظمة
الخانةفيللمنتجاتوصفإعطاءيجبواضحة.وبحروفبالحبرالكتابةتتمأنيجباليده

فار.غة.سطورأيةتركدونءالملحقةببتماراتاالفيوانموجودةالغرضلهذاالمخصصةالسابقة
مناألخيرالسطرتحتأفقيخطوضعيجبكامل»بشكلالمذكورةالخانةءملعدمحةوفي

الفارغ.الجزءوشطبالوصف
الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةالستصدارالمتقدمالمصدريكون

بإثباتالمتعلقةالمستنداتكافةلتميموقتأيفىمستعدأاإلسلثميالمؤتمربمنظمةا_عضاء
الدولةفىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتطلبعلىبناءالمعنيةللمنتجاتالمنشأوضعية
األعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةإصدارتمحيثالمصدرة»

المرفق.فيالمذكورةاألخرىالشروطبكافةالوفاءعلىعلثوةاالسلمي،المؤتمربمنظمة
المنشأشهادةإصدارالمشاركةالولىمندولةأيةفىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتتولى
اعتبارحالةفيسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةا~فضلياتبنظامالقاصة
الشروطلكافةاستيفائهاالىباإلضافة0المشاركةالدولإحدىفيمنشأذاتمنتجاتالمعنية
فياألعضاءالدولبينانتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدفيالواردةاألخرى
الشهادة.هذهمنالثانثةالخانةفيللبضائعالمنشأوضعيةإلىويشاراإلسلثمي.المؤتمرمنظمة
الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنننامالخاصةالمنشأشهادةإصدارتتولىالتيالسلطاتتتخذ

الخاصةانمنشأوضعيةمنالتحققبغيةالزمةخطواتأيةاإلسلثميللمؤتمربمنظمةاألعضاء
بنظامالخاصةالمنشرقواعدفيالواردةاألخرىالشروطبكافةااللتزاموكذلكبالمنتجات»
يكونالغرض»لهذاوتحقيقأاإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

أيأوالمصدوءحساباتعلىتفتيثربأيوالقياماأل~ءبكافةالمطالبةفيالحقالسلطاتلهذه
جميعأنمنبالتأكدالمنشرشهادةتصدرالتيالسلطاتكتزممناسبا.تعتبر»آخرفحص

ءالخصوصوجهوعلىالواجب.النحوعلىملؤهاتمقدالثانيةالفقرةفيإليهاالمشاراال~رات
•م
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امحامألاأونا

نحوعلىملؤهتمقدالسابقةالخانةفيالمنتجاتلوصفالمخصصالمكانأنمنتتحققأنيجب
مضللة.إضافاتلتضمينمجالأييتركال

i.المؤتمربمنظمةاألعضاءائدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةانمنشأشهادةإصداريتم

التصديرعمليةكونحالأوالفعليالتصديرفيالبدءفورالمصدرإلىوتقديمهااإلسلثمي»
مضمونة.

عشرةالسابقةالمادة

د~_~5ا~(دالمنشرسهادات

المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريجوز

شحنتاريخعلىأشهرستةمنأكثريمرأالشريطةالتصير،بعداستثنائيبشكلاإلسلثمى
.التاليةالحاالتفىوذلث,الشهادةهذهفىالمحددةالمنتجات

حاالتأومقصودهغيرحنفأوأخطاء،وجودنتيجةالتصديروقتإصدارهايتملمإذاأ)
استثائية؟

الخاصةالمنشأشيادةأنمرضنحوعلىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةللسلطاتثبتإذاأوب)

ا~صدرتقداإلملثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظام

فنية.ألسباباالستيرادعندتقبللمولكنياءبالفعل

شهادةلهاصدرتالتيالمنتجاتتصديروتاريخمكانبذكرالمصدريلتزمءهأعكاللفقرةتنفيذأ.2

فياإل~ءا~ترمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظاوخاصةمنشأ

طلبه.أسبابذكرعلىعلثوةالمقدم»الطلب

المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريجوز.3

المصدرمنالمقدرالطلبفيالواردةالمعلوماتأنمنالتحققبعدإالرجعيبأثراإلسلثمي
المقابل.الملففيالموجودةواالستمارةتتماشى

التالية:العباراتبإحدىرجعيبأثرالصادرةالمنشأشهاداتعثىالتأشيريتمأنيجب.4

رجعيبأثرااصدرت-
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الرسميةاللغاتإحدىفيهأعكالواردةللعبارةاألخرىالصيغ(تعتبرأخرى(اصيغ"
سارية)اإلسلميالمؤتمرلمنظمة

المنشأشهادةمن(مثحظات)السادسةالخانةفيالرابعةالفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضع.5
سلثمي.االالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

عشرةمنةالثباالمادة

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشرشهادةمناألصلطبقصهرةإصدار

اإلسطىالموتميبمنظمةاألعضاءالدولبين

الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتلفأوفقد،أوءسرقةوقوعحالةفي.,
السلطاتأوالجمركيةللسلطاتبطلبالتمملئمئصدريجوزاإلسلثمي،المؤتمربمنظمةاألعضاء
مستنداتمنحوزتهافيماعلىبناءاألصلطبقصورةعلىللحصولأصدرتهاالتىالمنية
تصدير.

التالية:الكلماتبإحدىاألسلوببهذاالصادرةاألصلطبقالصورةعلىشيرالتيجب.2

األصلطبقااصورة

لمنظمةالرسميةاللغاتفيهأعكالواردةللعبارةاألخرىالصيغ(تعتبرأخرى~صيغ•

سارية)اإلسلثميالمؤتمر

شهادةصورةمن(ملثحظات)السادسةالخانةفيالثانيةالفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضع.3

اإلسثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاآلفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

األفضلياتبنظامالخاصةاألصليةالمنشأشهادةإصدارتاريختحملأنيجبالتيالصورةتدخل.4

التاريخ.نلكمناعتباراالتنفيذحيزاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية
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عشرةالتاسعةالمادة

التجاريةانحضلياتبنظاما~المنشأشهادةأساسعلىشهاداتإصدار
مسبقاالمسرةأوأئصادرةاإلسميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبين

ءالمشاركةالدولإحدىفيالجماركمكاتبأحدمراقبةتحتالمنشأذاتالمنتجاتوضععند.ا

الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةاألصليةالمنشأشهادةلتبديلإمكانيةهناكيصبح

األفضلياتبنظامالخاصةالشهاداتمنأكثرأوبواحذقاإلسلثمىالمؤتمربمنظمةاألعضاء
المنتجاتجميعإرسالبهدفوذلكاإلسلثميآالمؤتمربمنظمةاألعمماءالدولبينالتجارية
عنالجمركياإلفراجمنللثنتهاءالمشاركة،الدولةككداخلآخرمكانأليبعضهاأوالمذكورة
فضنياتاألبنننامانخاصةاتبدينةائمنشأشهاداتشهادة/إصداريجبالحالةككوفىانمنتجات
السلطاتأوالجمركيةالسلطاتبمعرفةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجارية
.مراقبتهاتحتالمنتجاتوضعيتمالتىالمعنية

استيرادهايتمالتيءالمشاركةالولىإحدىفىالمنشأذاتالمنتجاتبعضأوكلإرسالحالةفى.1
ءالمشاركةاندولإحدىفيلمجمركيةالمكاتبأحدلسلطةلمخاصةالجماركمخازنفيوضعهاأو
بينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةجديدةمنشأشهادةإصدارينبغىأخرى،مشاركةدولةإلى

التيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتبمعرفةسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان
منلثةالثاالخانةفيالحنثوضعيةإلىيشارءالحالةككوفيمراقبتها.تحتالمنتجاتوضعيتم

المؤتمر.منظمةفياألعضاءكبندانبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة.المنشأشهادة

االسطي.

الصررنالمادة

التجاريةامحضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةوصحةسريان

اإلسطميالموتميبمنظمةاأل~ءالدولبين

تقيمهاويجبكمصدرة»لحولمةفياإلصدارتاريخمنأشهرستةلمدةساريةكمنشأسهادةتعتبر.1
المستوردة.الولمةفيالجمركيةللسلطاتالمحدقالفترة~

2751153.فاكمر-690>010.تليفوذ-11141جدة-ا78ص.ب
P.O.Box)78• Jeddah21411- Tel.: 6900001- Fax: 2751953- Website"www.oic-oci.org

http://www.oic-oci.org


ألزخمشننإشرذلبنم

امحامألاألمانأ
euqimalsleclleréjllOCaledllotiasmagrO

larénéGatzartérceS

التاريخبعدالمستوردةالدولةفيالجمركيةللسلطاتتقديمهاتمالتيالمنشأشهاداتقبوليجوز).
يرجعبحيثءالتفضيليةالمعاملةتطبيقبغرضنلكواألولى»الفقرةفيا~ضح~يما~ئي
إرادةعنخارجةاستثائيةظروفوقوعإلىدالمحبالنهائيالتاريخفيالمستنداتتقديم~م

المصدر.

المنشأشهاداتقبولالمستوردةالدولةفيالجمركيةللسلطاتيجوزءالتقديمفيالتأخرحاالتفي.3
النهائي.التاريخقبلالمنتجاتتقديمحالةفي

والعثرونالحديةالمدة

التجاريةالحضلياتابنظام~طفاصةالمنشأشهادةتقديم

اإلسثمدالموتميبمنظمةا.عضاءالدولبين

االوآل.~»نىا~ر~طثجراءاتوفقاالمستوردةالدولةفىالجمركيةللسلطاتالمنشأشهاداتتقسريتم
ا~لبينا~ر~ا.فضلياتبنظامالخاصةالمنشألشهادةترجمةطلبالمذكورةللسلطاتويجوز
~ا~رالهننبناثابهالمتعلقةلملمستتداتترفقوأناإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

االطار.إتفاقيةلتطبيقالمطلوبةالشروطتستوفيالمنتجاتبأن

ونوالعسرالئانبهالعاده

دفعا~علىاالسنبراد

ا~االيتما~رالة»الوآلفيالجمركيةالسلطاتوضعتهاالتيوالشروطالمستوردطلبعلىبناء

ارالاالا~ا~مهنألملم2العامةالقاعدةفيالموضحالمعنىإطارفيمجمعةغيرأومفككةمنتجات

شهادةتقسريجبءدفعاتعلىالمنسقالنظاممن94•6و73<8العناوينتحتأوا7واiا_قسامفي

هذهعناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامواحدة~

األولى.الدفعةاستيرادعندالجمركيةللسلطاتالمنتجات
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Jتملمتيلممنتجلتكافةأنلمبتبغرضوالمننتخدمة)3(61المادةفيإليهاالمشارالصمتندات

ا~تر~األ~ءاالولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةفيتغطيتها
«ا~فياااراةاألخرىلشروطومحققةالمشاركةالدولإحدىفيمنشأذاتمنتجاتهياإلسلثمي

~~اإل~ءا~تر~فياألغضاهالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ
أخرى:أمووجملةبينمنالتالي

والتيالمعينةالمنتجاتعلىللحصولالموردأوالمصدربهاقامالتيالعملياتعلىمباشردليلأ)
الداخلية؟مجلثتهأوحساباتهفىالمثالسبيلعلىمتضمنةتكون

ا~ر~االولإ~ىفيا~رةأوالصا«ةالمستخدمةللموادالمنشأوضعيةتثبتمستنداتب)

المحلية؟ننللقواوفقاالمستداتهذهتستحمحيث
:kهر~دة)و~الدةو~نالمشاركة»الولىإحدىفىالموادمعالجةأوتجهيزمثبتمستندات

ا~؟للقوانينوفقاالمستندات~هتستحمحيثالمشاركةاندولةهز«
ا~تر~فيا_~ءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنننامالخاصةلممنشأئمهادةد)

بنظامالخاصةالمنشرلقواعدوفقاالممشاركةالدولإحدىفىمحررةأومستخمةاإلسلثمي

اإلسثمى.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

والعثرونأئرابعةالمادة
التجاريةامحضئياتبنظامالخاصةالمنشأبشهادةاالحتفاظ

المؤيدةوالمستنداتاإلسميالمؤتمربمنظةاأل~ءالزولبين

بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداربطلبالمتمتمالمصدريحتفظأنيبب
تقلاللمدة)3(اiالمادةفيإليهاالمشاربالمستنداتاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءاالول
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المنشأشهادةتصدرالتيالمصدرةالولمةفيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتحتفظ

تقلاللمدةاإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة
).1(اiالمادةفيإليهر1الطلبباستمارة0سنواتثلثثعن

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأبشهادةالمستوردةالولمةفيالجمركيةالسلطاتتحتفظ
سنوات.ثلثثعنتقلاللمدةلهاولممقدمةسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

وائعثمرونمسةألخاائمادة

الشكليةواألخطاءاالختطأت

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةفىالموضحةالبياناتبينطفيفةاختلقفاتاكتشافانا.
المقدمةالمستنداتفىالواردةوتلكاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية
يبطلأويلغىالالمنتجاتباستيرادالمتعلقةالشكليةاإلجراءاتإتمامبغرضالجماركلمكتب
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةا.فضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةمفعول

المستندهذاتوافقالمستوردةالدولةفيالجماركمصلحةأثبتتماإذاوذلكءالواقعبحكماإلسلثمي
ردة.الموالمنتجاتمع

الخاصةالمنشأشهادةفىالمطبعيةاألخطاءملالواضحةالشكليةاألخطاءتؤديأنينبغيال.2
~ارفضإلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظام

المستند.هذهفيالواردةالمعلوماتصحةفيالشكوكتثيراألخطاءهذهتكنلمإذاالمستند،
ا_فضلياتنظامفىعليهالمنصوصا_فضلياتلنظامالمؤهلةغيرالمنتجاتكانتإذاماحالةفي،3

الخاصةانعثشهادةفيواردةسلثمياألانمؤتمرمنننمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجارية
تؤثرلنفإنهااإلسلثمي،المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظام
بنظامالخاصةالمنشأقواعدفيالمذكورةالشروطفيهاتتوافرالتيالمنتجاتتؤخيأوعلىى

معاملةلمنحهاواللثرمةاإلملثمي،المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينانتجاريةاألفضليات
البلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةنغمىفيأيضاوالواردةءتننيلية
اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاء
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الخاسرالفصل

اإلدارىللتعدمنمةالطالترتيبات
لمسلسأ´´ولمسرونلمماأ:

ألالمنبهلمساء:

ا~سلطاتهاأوجماركهافيالمستخدمةاألختإم.~»جعيناتبتوفيرالمشاركةالولىتلتزما.
~األعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداربغرض
المخيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتوعناوينأختاممننماذجوكذلكاإلسلثمي<المؤتمر
كثمهادات.ككصحةمنالتحققعنانمسئولة

~مالخاصةالمنشرقواعدتطبيقضمانبمفءالبعضبعضهاةبساعهالممشاركةالدوللحزم.2

لحريقعنسليمأ،تطبيقأاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءاعولبينالتجاريةاألفضليات
~ه~منصحيحأتفويضأوالمفوضةالمعنيةا.جهزةمنالمختصةالجماركسلطاتتحقيق
المستندات.هذهفيالواردةالمعلوماتوصحةالمنشأشهادات

والعثرمزائسابقةالمادة
المنشأشهاداتصحةمنعدالتأ

السلطاتساورتمتىأوعشوائي،بشكلالمنشأشهاداتصحةمنللتحققالقادمةالعملياتتجري.ا
ا~~المنشأوضعيةأوالمستنداتككموشوقيةفىشكوكالمستوردةالدولةفيالجمركية
بينالتجاد~األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدشروطامتيفاىمدىأوالمعنيةبالمنتجات
اإلهلثمي.المؤتمرمنظمةفيا.عضاءالدول

شهادةبإعادةاألولى،الفقرةقواعدتنفيذألغراضءالمستوردةالولةفيالجمركيةالسلطاتتقوم.2
اإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالمتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

~آلفيكمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتإلىءالمستنداتككمننسخةأووالفاتورة،
وا~~تالمستنداتكافةتمتيميجباالستفسار.هذاأسبابأمكن-حيثما-موضحةالمصدرة،
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بنظامالخاصةالمنشأشهادةفيالمبينةالمعلوماتصحةعدمتوضحوالتيعليهاالحصولتمالحتي
منالتحققلطلبدعمأاإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
الممنشأ.شهادةصحة

شهادةصحةمنبالتحققبالقيامالمصدرةالدولةفيالمعيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتقوم.3
بأيالقيامأوءعليلأيطلبالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةللسلطاتيحقالغرض،ولهذاالمنشأ.
مناسبة.قراهاأخرىقخضممليةبأيةالقيامأوالمصدر»حساباتعلىتفتيثر

للمنتجاتتفضيليةمعاملةمنحعنتمتنعأنالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطاتقررتإذا.4
بأيةعمكالمستوردمنتجاتعناإلفراجيجبءالشهادةصحةمنالتحققنتائجانتظارأثناءالمعينة

ضرورية.ترتئيهااحترازيةتدابير

يجبكماممكن.وقتأسرعفيالتحققهذابنتائجالتحققتطلبالتىالجمركيةالسلطاتإعلثميجب.5
ذاتمنتجاتالمعينةالمنتجاتاعتباروإمكانيةالمستندات،موشوقيةمدىإلىبوضوحالنتائجتشيرأن
الخاصةالمنشأقواعدفيالواردةاألخرىللشروطكنلكومستوفيةءالمشاركةالولىإحديفيمنشأ
اإلمثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظام

i.األفضلياتبنظامالخاصةالمنشرقواعدمنالسادسةللمادةوفقاالتراكميةالقواعدتطبيقحالةفي
الرديشمل)<4(,6بالمادةوباالرتباطسلثمى،االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية

بها.المعتدالشهادة/الشهاداتمننسخة/نسخ

ممحالةفيأوالمبرر»الشكحاالتفيالتحقق،طنبتاريخمنشهورعشرةحكررديردلمإذا.7
0للمنتجاتالحقيقيالمنشأأوالتحققمحلالمستندموشوقيةلتقريركافةمعلوماتعلىالردلشقال
االسشائية.الحاالتفيماعدااألفضليات»فياألحقيةالطلبمعتمةالجمركيةالسلطاتترفض
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والعثرونالثامنةالمادة

النزاعاتتسوية

أحكامتخميرأوبتطبيقيتعلقفيمااألعضاءاعولبينتنشأأنيمكنالتيالنزاعاتتسويةيتم.,
اإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعد
النحوعلىالنزاعهذافياألطرافاألعضاءالدولبينالمشاوراتإجراءخكمنوهيةبصورة
وكةالممشاالدولتقومءانغرضلهذا~اتحقيقأاإلطار.إتفاقية~منعشرةمسةالخاالمفادةفيالمبين
بها.الخاصةالوطنيةاالتصالنقاطبتعيين

يتملمإذاالتجاريةالمفاوضاتلجنةإلىالنزاعبإحانةالمعنيةالوطنيةاالتصالنقاطتقومأنيجوز.2
لجنةبتشكيلالتجاريةالمفاوضاتلجنةتقومأنيجوزالمشاورات.طريقعنحلإلىالتوصل
الداخلي.نظامهامنينوالعشالثانيةللمادةوفقاالغرضهذالتحقيقمؤقتبشكلفرعية

ردةالموللدولالجمركيةولمسلطاتالموردبينالناشئةالنزاعاتتسويةتخضعاألحوالكافةفي.3
المذكورةالدولةلتشريع

والمثمرونلمتاسعةلممادة

الجزاءات

أوخاطئةمعلوماتعلىيحتويمستندأيحورشخصأيعلىالجزاءاتتفرضالوطني،للتشريعوفقا
للمنتجات.التفضيليةمنةالمعاعلىأنحصولبغرضانمستند،هذاتحريرفيسببأيكون

ا~نالعاده

الحرهالمنطن

غطاءتحتبهااالتجاريتمالتيالمنتجاتأنلضمانمةاللقنالخطواتكافةالمشاركةالدولتتخذ.ا
اإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة
بضائعبأيةاستبدالهايتمالالفل»اعمليةأثناءفيأراضيهافيواقعةحرةمنطقةتسخدمواتي
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اييمتفقألإتهبنم

euqiamlsIecneréfnoCalednoatiisnagrOمألالكالنألاألما

larélléGtaìratérceS

دونللحيلولةالمصممةالعا~العملياتكك~مناولةعملياتأليةتخضعالوأنهاأنرى،

البضائع._ه~

فيمنشأذاتمنتجاتتوريديتمعنماالم،(الفقرةفيالواردةالقواعدمناإلعفاءميبلعلى.1
التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمشرشهادةغطاءتحتحرةمنطقةإلىالمشاركةالدولإحدى

السلطاتتصدرالتصنيع،أوللمعالجةوتخضعاإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين
المؤتمرمنظمةفىا.عضاءالدولبينلمتجاريةا.فصلياتبنظامفامةجيدةمنشأشهادةالمعنية

قواعدأحكاممعمتماشيةالتصنيعأوالمعالجةعملياتكانتإذاالمصدر،طلبعلىبناءاإلسلثمي
اإلسلثمي.المؤتمرمنننمةفىاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

كانتأونقلهايجريكانوالتيالثانيىالفصلفيالواردةاألحكاممعتتماشىالتيالبضائع~ل~ن
الرسومسداديتمحتىحجزمستودعفيمؤقتبشكللتخزنالمشاركة،الدولإحدىلدىمحتجزة
سوفمنشأذاتمنتجاتأنهاعلىالتنفيذ،حيز.(h)'I.إتفاقيةدخوليومحرةمنطقةفيأوامحركية»

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةقيميت
السلطاتإلىالنقلشروطحولمؤيدأدليكتعطيمستنداتأيةأورجعيهبأثروالمحررةاإلسثمي
التنفيذ.حيزاإلطارإتفاقيةدخولتاريخمنأشهرأربعةحكرالمستوردةالولةفيا~كية
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alrénéGtariatérceS

وا~نمبهالثهالعاده

فياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدأحكاممراجعةيجوزا.
الدولكثطلبعلىبناءوذلكضروريأ»كانوحيثماحسبمااإلسلمي،المؤتمرمنظمة

بنظامالخاصةالمنشأقواعدأحكامتعديلتقررأنالتجاريةالمفاوضاتللجنةويجوزالمشاركة.

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
تعذرحالةوفيءالمشاركةالدولكثيقبلمنالحكمهذاعثىإدخالهيتمتعديلأياعتماديتم.2

التجاريةالمفاوضاتلجنةجلسةأثناءفىإجماعإلىلموصول

وا~قلثةالثاائمادة
التقاآهيققولاله

فيماالمرجعيتانالوثيقتانهمااالبريتاس)التفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكولاإلطاراتفاقيةتعد.,
اتتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدبروتوكولضمنالمذكورةغيربالقضايايتعلق
اإلملثمى.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيما

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدتدخل.2

ءالقبولأوالمصاهةلوثائقاإليداعجهةاستلثمتاريخمنالثلثثيناليومفيالنفاذ»حيزاإلسلثمى
أيقبلمناللثحقاالنضمامويصيرمشاركة.دولعشرحكوماتقبلمنالمهمةاالعتمادأو
ككامداعتاريخمنواحدشهرمروربعدبهومعموآلنافذأالبروتوكولهذاإلىمشاركةدولة
بها.الخاصةالمصادقةلوثائقالدولة

بنظامالخاصةالمنشألقواعدااليداعجهةهياإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتعد.3
إخطارالعامةاألمانةوعلىسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشرقواعدعلىوقعتالتيالمتعاقدةأوالممشاركةالدولكافة
اعتماد»أوقبول<أوءمصادقةوثيقةأيةبامداعسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين
منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدبدخولوكذا
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اخيمخنآلإتببنم

بنظامالخاصةالمنشأبقواعديتعلقآخرإخطارأوتصرفوأيالنفاذهحيزاإلسثميا~تمر
بسريانه.أواالسئميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

والثلثرنالرابعةالمادة

المرفق

منظمةفياألعضاءالولىبينالتجاريةفضبياتاألبنظام.الخاصةالمنشأقواعدبوثيقةالمرفقيسر

منها.اليتجزأجزءااإلملثمىا~هر

~انسن~»هزكو~والفر~واإلنجليزية،0العربيةباللغاتالبروتوكولهذاصياغةتمت
~.وا~لا~~ةانسنةهياإلنجليزيةالنسخةتكونالتفسيرىفىاال~حالةوفىأصلية.

وسبعة.ألفينلعامستقبرمنعشرالثانىفىأنقرة،فيالوثيقةهذهأعدت
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فقكمس
الموتميمنظمةفياألمناءالدولبينالتجاريةانحضلياتبنظامالخاصةالمنشألشهادةنماذج

عليهاالحصولوطلباإلسطى

الطباعةشروط
ناقصممoإلىيصلبتجاوزيسمروقدمم؟0,19762الطلباستماراتكلأبعادتكونأنالبد.ا

حيثمنفلكتابةومناسباللون،أبيمرالمستحمالورقيكونأنالبدآهول.فيزيادةمم^أو
الورقةفييوجدأنيجب.1جم/م15عنوزنهمقلوالميكانيكيةلبابةأيةعلىيحتويوالالحجم،
للعيان.واضحةيدويةأوآليةتزويرعمليةأيةلتجعلالخضراءالضفيرةنمطمنمائيةمملثمة

استماراتطباعةبحقاالحتفاظالمشاركةاعولفىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةللسلطاتيجوز.1

كلتشتملأنيجبءاألخيرةالحالةفىمعتمدة.مطابعلدىطباعتهالهايجوزأوبنفسها،الطلب
الطبعجهةاعتماديثبتالمشاركةاعولاسممناألولىالحروفيحملمرجعيرقمعلىاستمارة
.ووعنوانها،المطبعةاسماستمارةكلتحملأنيجبتركيأ).السماختصارأTRمثك:لمهذه

أومطبوعسواءءمسلسكرقمأأيضأتحملأنينبغىكماالمطبعة.علىالتعرفبهايمكنممثمة
حكه.منالمطبعةعلىالتعرفيمكنمطبوع،غير



اإلسميتمركمنمنظمةفىاأل~ءالدولبينلمتجاريةاألفضلياتبنظاملحخاصةالمنسأسهادة ._---_
الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنغاوالخاصةالمنشأشهادةالبلد)بالكامل،العنوان(االسم،المصدر.1

رقم:اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاء
A oot)000 TR

فبع)ممنوم

متمارةاالهذهءملقبلالورقةظهرفىالملثحظاتانظر

المنتجاتمنشرانهاتقبرالتىالمشاركةالدولة.3 البلد)بالكامل؟العنوان(االسم،إلبهالمرسل.2 -.---.
الوجهأل.طممنماركأل،ولألالة.4

مطحظات~~~.6النكلنفاصبل.0

oمعالتراكمتطبيقيتم.....

/البلدان/البلداسمل

المكونانمنسىاننفناموكودانصنف:رقم.7

والعطماتالبضائع،لوصفأرقامستةمن
(ا)• )(ونوعهاالطرودومحدواالرهام،

الممسإقرار.01

oالتراكمتطبيقيتمال
الصحيحة/فىالخانةxمحكمةضرلملم~/

وتاريفهاائفواتير.رقم9(كجم)الكثىالوزن.8
ء(لترات)خرمقياس)و

إلخ)،3م
المعنيةالسلطات.والجمركيةالسلطاتتمعيق.1ا

المعتمداالقرار
(«) التمسيىمستند

>......<..........رقم.....................استمارة.

.........المعنية.السلطاتأوالجمركيةالسلطاتمكتب
.الختم....................المصدرة.المشاركةالدول

الواردالبضائعأنأماهالموقعأماأقر
اهرمةالشروطتمتوفىعاليهبيامما

الشهادة.هذهالصدار

.دتدبو.س.
<سر:><ت>ز

مطنمانلككانمتىثمايب~البضائعحالة.والموادعددينكرطرودفىلمعأةغيرالبضائعحالةفى(الم

انمصدرا~طيم)والمصلرةالدولةفىبهالمعموللمنحاللونلكهتضت2إذاإالالخثرةهذهءمليتمال)2(

مم~



تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةالحضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةبشأنالتحقق
(ا)
اإلسطمي

إلىالتحقق،طب

ا~)الشهادةمذهاناجريتالتىلتمتقعمليةبينت

المعنيةالسلطات)والجماركمكتبصاذره´منا~

ومقيتة.سليمةفيهاالواردةالمعلوماتو)نالمبينة

oاتطروامفهالمونوفبهنروطفمنوفىال)
لمالمرقعهالملثحظا~

والزمان)(المكان0المئهادهز«ودفهموئوفبهمنالنحفنمطلوب

والزمان).المكان.لم.........................

(دلنرنبع)
بوا(<ك

المناسبةلخاتهفىxعكتنعل>/

اإلمطمى.الموتميبمنظمةاألعضاهلبلدانبينبةلتجأراألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدمن27للمادةطبقأالتحقق)1(

^،



التعديلثتمتخلأنيجببعضها.فوقمكتوبةكلماتأوشطبأيعلىالشهادةتحتويأاليجب.ا

علىالتغييرهذايحتويأنيجبالزمة.تصحيحاتأيةوإضافةالصحيحةغيراألجزاءبحذف

السبطاتقبلمنعنيهامصادقأيكونوأنالشهادةأكملالذيالشخصاسممناألولىالحروف

.للشهادةالمصدرةالمشاركةللولةالمختصةالسلطاتاوالجمركية

رقميكتبأنويجبءالشهادةفيإدخهايتمالتياألصنافبينفراغاتأيةتركعدميجب.2

خطرسمويجبمباشرة.األخيرالصنفتحتأفقىخطوضعويجبصنف.كلقبلالصنف

بعد.فيماإضافاتأيةبإدخاليسمحالنحوعلىمستخدمغيرفراغأيفيمائل

عليها.التعرفيتسنىكيالتفصيلمنيكفىوبماالتجاريةعرافلهوفقآالبضائعوصفيجب.3



منظمةفياأل~ءالدولبينالتجاريةانحضلياتبنظلوفامةمنشأةشهةعلىالحصولطلبا

TPS/OICاإلسطمىتمرالمن
لمباللمباكامل،لخرن(االسم،ا~.1

البلد)بالكامل،العنوان(االسم،إبا~سر.2

هذهاستكمالقبللورقةظهرعلىالمطحظاتانظر
االستمارة

لحسبةالمنشأبلدتقبرالتىالمشاركةالولة.3

(أ´مطحظان.6النكلمقاهبله.

oالهتراكمتبيتىيقم~....
/البلدان/البلدإسملم

أرقاممتةمنالمكونالمنسقمالنطا´وكودالصنف،رقم.7

(``ونومحهاالطرودوعددواألرقام»والعطماتالبضائع،لوصف

oالتراكمتطبقيتمال
لصحقه/الخانةفىxكمةضولم»/لم

وتاريخهاالفواتيررقم.»(كجم)الكلى.فونن8
(لتر،آخرمقياساو
إلخ)،3م

مكثئهانلككانحسبماأسايبأحالتهاأولهمولدعدإلىاإلشارةيحبة»معبكبضائعتكنلماذا)الم



المصللإفراو

أن:الورقةظهرعلىبيانهاالواردالبضائعمصدر0أدنا«الموقعأناأقر

المرفقةالتهادةإلصداراللثزمةوطالتمرتستوفيالبضائع

بعاليه:الواردةللشروطمستوفيةالبضائعهذهجعلتالتىالظروفيلىفيماوأحد

`):(التاليةالمؤيدةالمستنداتوأقدم

ءأوافقدنوأتعهدءالشهادةإصداربغرضطلبهاعلىبناءمختصةسلطاتأيةتطلبهاقدمؤيدةأهلةأيةأقدمبأنأتعهد
بهاتقومسابقأالمنكورةالمنتجاتتصنيعلعمليةفحصو)يحساباتىعلىتفتيشعمليةأيإجراءعلىءاألمرلزمإذا

المذكورة؟السلطات

ئهذهمىاالسكائمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينائتجاريةفضئياتاألبنظامخاصةمنثمأشهادةإصدارأطلب
البضائع.

االخادبخJلمكان(

نبع)النو(

والفواتيرهاإلمطمىءالموتميمنظمةفىاألعضاهاللولبينالتجاريةاألفضلياتنظاموثساداتاالستيراء»هسثدات:ا~ل~~)6
اللولة~ذاتداخلتمعيرهاالمعادالبضائعأوتصنيعفىالمستحمةالمنتجاتإلىمشيرالتىالخ»المصنعين...وإقرارات

مم




