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تمهيد
حكوم ــات ال ــدول اهتي ــة وه ــي  :اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ومملك ــة البحـ ـرين والمملك ــة العربي ــة الس ــعودية
وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت (ويـشار إليها هنا وفيما يلي بصورة مجتمعـة  GCCمجلـس
التعاون الخليجي أو بصـورة تعدديـة بالـدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي ) وحكومـة جمهوريـة

(ويـشار إليها هنا وفيما يلي بلفظ سنغافورة ).
سنغافورة ُ
ويـشار هنا  ،وفيما يلي  ،إلى حكومة كل دولة من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي وحكومة
ُ
جمهورية سنغافورة بصورة منفردة بكلمة طرف وبصورة مجتمعة بكلمة األطراف .
واق ار ار بعالقات الصداقة الممتدة  ،والعالقات االقتصادية القوية  ،والروابط السياسية بين الـدول األعضـاء
في مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة  ،ورغبةً منها جميعا في تقوية ودعم أواصر تلك الروابط

ؤسس أواصر وعالقات ممتدة ومستمرة.
 ،من خالل إقامة منطقة تجارة حرة تدعم وت ّ

عازمة على دعم وتعزيز نظم التجارة الدولية  ،طبقا لقواعـد منظمـة التجـارة العالميـة  ،بطريقـة تهـدف إلـى
التنمية اإلقليمية والتعاون الدولي  ،إسهاما في التنمية المنسقة وتوسع التجارة العالمية.
وتأكيدا على إدراكها للتغير الديناميكي السريع في البيئة الدولية  ،من خـالل العولمـة والتقـدم التكنولـوجي
 ،والـذ ال يضـع فقـط العديـد مـن التحـديات اإلقتصـادية واإلسـتراتيجية بـل يــتيح أيضـا العديـد مـن الفــر
السانحة أمام األطراف.

وسعيا إلي تطـوير ودعـم عالقتهـا اإلقتصـادية والتجاريـة  ،مـن خـالل تحريـر التجـارة  ،والتوسـع فـي تجـارة
السلع والخدمات في المجاالت ذات االهتمام المشترك  ،مما يحقق منفعتها المتبادلة.
هادفة ًً إلى تعزيز انتقال التكنولوجيا  ،وزيادة التوسع في التجارة.
سيـقدم مـناخاً أفضـل لتعزيـز وتطـوير العالقـات اإلقتصـادية والتجاريـة
ُمـدركة ّ
أن تأسيس منطقة تجارة حرة ُ
بين األطراف المعنية.
ومن أجل تحقيق ما سبق ،اتفق األطراف على إبرام اإلتفاقية التالية فيما بيـنهم (والتـي ُيــشار إليهـا هنـا
وفيما بعد بـ االتفاقية ):
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الفصل األول 1
بنود عامة

المادة 1.1
األهداف

أهداف هذه اإلتفاقية هي:
(أ) تحقيــق تحريــر التجــارة فــي الســلع  ،اتـّساقاً مــع المــادة  XXIVمــن اتفاقيــة الجــات ،1111
عمالً بالفصل .1
(ب) تحقيق تحرير التجارة في الخدمات  ،بالتوافق مع المادة  Vمن اتفاقيـة الجـاتس  ،عمـالً
بالفصل . 1

ُســس متبادلــة  ،فــي أس ـواق المشــتريات الحكوميــة
(ج) تحقيــق مزيــد مــن تحريــر التجــارة  ،علــى أ ُ
لألطراف ،عمالً بالفصل .1
المادة 1.1

تعريفات عامة
ألغراض هذه اإلتفاقية:
(أ) ُيـقصد بـ الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي  -اإلمارات العربية المتحدة ومملكة
البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وهي األطراف
ؤسســة لمجلــس التعــاون لــدول الخلــي العربيـة ،وأ ّ دولــة تصــبح طرفـاً فــي هيكــل مجلــس
الم ّ
ُ
التعاون لدول الخلي العربية  ،وتـُقر بتلك االتفاقية  ،عمال بالمادة .11.1

(ب) ُيــقصد ب ـ اتفاقيــة جـاتس  - GATSاإلتفاقيـة العامــة للتجـارة فـي الخــدمات فـي الملحــق
 1Bمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
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(ج) ُيـقصد بـ اتفاقية الجات  - GATT 1111االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات  1111في
الملحــق  1Aمــن اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة .وألغ ـراض هــذه االتفاقيــة ف ـ ّن اإلشــارات
المرجعية لبنود اتفاقية الجات  1111تتضمن مـذكراتها واشتراطاتها التكميلية.

(د) ُيـقصد بـ األيام  -األيام التقويمية  ،وتتضمن العطالت واإلجازات اإلسبوعية.
(ه) ُيـقصد بـ  - WTOمنظمة التجارة العالمية.
ؤسسة لمنظمة التجارة العالميـة  ،والتـي تمـت
الم ّ
(و) ُيـقصد بـ اتفاقية  - WTOاتفاقية مراكش ُ
في مراكش في  11أبريل .1111
تأسســت عمــال بالمــادة  1.11مــن هــذه
(ز) ُيــقصد ب ـ اللجنــة المشــتركة  -اللجنــة المشــتركة التــي ّ
االتفاقية.
المادة 1.1

النطاق الجغرافي
دونما إخالل بالملحق  1بالفصل  1تسر هذه االتفاقية على:
(أ) الحـدود األرضـية والميـاه الداخليــة والبحـار اإلقليميـة لطـرف مــن األطـراف  ،والمجـال الجــو
فوق تلك المناطق  ،طبقاً للقانون الدولي .هذا إلى جانب

(ب) م ــا وراء البح ــار اإلقليمي ــة  ،م ــع احتـ ـرام الضـ ـوابط الت ــي يتخ ــذها أ ط ــرف ف ــي ممارس ــة
حقوقه السيادية أو تشريعاته  ،طبقاً للقانون الدولي.

المادة 14.
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الضرائب
 .1مـا لـم يــتم تحديـد خــالف ذلـك  ،فــي هـذه االتفاقيــة  ،فـ ّن بنــود هـذه اإلتفاقيــة لـن تســر علـى إجـراءات
الضرائب.
 .1الش ـيء فــي هــذه اإلتفاقيــة ســوف ُي ــؤثر علــى حقــوق والت ازمــات أ طــرف مــن األط ـراف  ،طبق ـاً أل
معاهدة تتعلق بالضرائب .وفي حالة وجـود عـدم اتسـاق بـين هـذه اإلتفاقيـة وأ ً مـن تلـك المعاهـدات ،
تسر وتطبق المعاهدة المذكورة في حدود عدم اإلتساق المشار إليه.
المادة 1.1

العالقة بال تفاقيات األخرى
وي ــجدد كــل مــن األط ـراف تأكيــد حقوقــه والتزاماتــه  ،طبقــا التفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة  ،بالتقابــل
ُ .1
والتبادل مـع الطـرف اهخـر و أو أ ّ اتفاقيـات أخـرى تكـون أ ّ مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي أو
سنغافورة طرفاً فيها.

 .1لن تسر هذه اإلتفاقية  ،أو تؤثر في العالقات التجارية فيما بين الدول األعضاء في مجلس التعاون
الخليجي  ،كما لن تمنح هذه اإلتفاقية لجمهوريـة سـنغافورة الحقـوق والمميـزات  ،التـي تمنحهـا حصـريا
دولة من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدولة أخرى عضـو فـي نفـس المجلـس  ،مـا لـم

يكن منصوصا على هذا صراحة في هذه اإلتفاقية.

المادة 1.1

الحكومات القليمية والمحلية
 .1ســيقوم كــل طــرف مــن األط ـراف باتخــاذ الض ـوابط المعقولــة والمالئمــة  ،فــي حــدود مــا هــو متــاح لــه ،
لضـمان م ـراعاة الحكومــات المحليـة واإلقليميــة والســلطات والهيئــات غيـر الحكوميــة  ،خـالل ممارســتها

للسـ ــلطات الحكومي ــة المفوض ــة إليه ــا  ،م ــنِّ َقب ــل الحكوم ــات المركزي ــة أو اإلقليمي ــة أو المحلي ــة  ،أو
السـلطات في داخل أراضيها  ،بنود هذه االتفاقية.
ُ
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ويـطبق  ،اتساقاً مع المبـادىء الموضـحة فـي الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  1مـن اإلتفاقيـة
ُ .1يـف ّسر هذا البند ُ
العام ــة للتجـــارة ف ــي الخـ ــدمات  ، GATSوالفقـ ـرة  11م ــن الم ــادة  XXIVلإلتفاقيـــة العام ــة للتجـــارة
والتعريفات الجمركية .GATT 1994
المادة 1.1
الشفافية

 .1وطبقاً للمادة  ،1.1سيقوم كل طرف من األطراف  ،اتساقاً مع القوانين واللوائح المحليـة السـارية لديـه
 ،بنشــر قوانينــه أو أن يجعــل تلــك القـوانين واللـوائح والقواعــد اإلداريــة والقـرارت القضــائية ذات الصــبغة

العامة  ،وكذلك اإلتفاقيات الدولية التي يكون هذا الطرف طرفاً فيها  ،والتي قد تـُؤثر على عمـل هـذه
االتفاقية ُ ،مـتاحة بصورة عامة.

ويــقدم عنـد
 .1وسيعمل كل طـرف علـى أن يقـوم باإلجابـة عـن أ ّ أسـئلة ُمــحددة لطـرف رخـر وبسـرعة ُ .
المـشار إليها في الفقرة  1من هذه االتفاقية.
الطلب المعلومات إلى هذا الطرف في األمور ُ

المادة 1.1

سرية المعلومات
 .1وسيقوم كل طرف  ،فيما ال يتعارض مـع قوانينـه ولوائحـه  ،بالحفـاظ علـى سـرية المعلومـات المصـنفة
على أنها سرية من ِّقَبل األطراف األخرى.
 .1ال شيء في هذه اإلتفاقيـة يتطلـب مـن طـرف مـن األطـراف اإلفصـاح عـن المعلومـات السـرية  ،والتـي
ُيـع ّد اإلفصاح عنهـا ممـا يضـع هـذا الطـرف تحـت طائلـة القـانون .أو خالفـاً لـذلك تكـون علـى نقـيض
تخل بالمصالح التجارية المشروعة أل ُمشغل اقتصاد .
المصلحة العامة  ،أو التي قد ّ
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المادة 1.1

استثناءات عامة
 .1ألغــ ـراض الفص ـ ــول  1و ،1ت ـ ــُع ّد الم ـ ــادة  ، XXم ـ ــن االتفاقي ـ ــة العام ـ ــة للتج ـ ــارة والتعريف ـ ــات 1111
 ، GATTضمن وتشكل جزءا من هذه اإلتفاقية  ،مع إجراء التعديالت الالزمة.
 .1ألغ ـ ـراض الفصـ ــل  ،1تـ ــُع ّد المـ ــادة  ، XIVوتـ ــذييالتها مـ ــن االتفاقيـ ــة العامـ ــة للتجـ ــارة فـ ــي الخـ ــدمات
 ، GATSضمن هذه االتفاقية وتـُشكل جزءاً منها  ،مع إجراء التعديالت الالزمة.
المادة 1.11

الستثناءات األمنية
 .1ال ُيـف ّسر أو ُيـؤول شيء في هذه االتفاقية على أنـّه :
(أ)

أن اإلفص ــاح عنه ــا يتع ــارض م ــع مص ــالحه
يتطل ــب م ــن أ ّ ط ــرف أن ُيـ ــق ّدم أ ّ معلوم ــات  ،يـ ــعتبر ّ
األمنية األساسية .أو

(ب)

يمنع أ طرف من اتخاذ أ ّ إجراء  ،يعتبره ضرورياً لحماية مصالحه األمنية األساسية :
( )iيتعلق بأ ّ مواد نـووية أو انشطارية أو المواد التي تـُشتق منها.
( )iiيتعلق بمرور األسلحة أو الـذخائر ،أو إجـراءات االسـتعداد الحربـي  ،ومـرور المـواد
والســلع األخــرى والــذ يــتم تنفيــذه بصــورة مباش ـرة أو غيــر مباش ـرة  ،ألغ ـراض إمــداد

مؤسسة عسكرية.

( )iiiوم ــا يتعل ــق بتق ــديم الخ ــدمات  ،سـ ـواء ك ــان تنفي ــذه بص ــورة مباشـ ـرة أو غي ــر مباشـ ـرة
ألغراض إمداد مؤسسة عسكرية في ضوء العالقة مع الفصل .1
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( )ivيتعلــق بحمايــة البنيــة التحتيــة العامــة الحيويــة  ،وتتضــمن وال تقتصــر علــى البنيــة
التحتيــة لالتصــاالت الحيويــة و البنيــة التحتيــة للطاقــة والبنيــة التحتيــه للميــاه  ،مــن

تعمدة الرامية إلى إعاقة أو خفض قدرة مثل هذه البنى التحتية.
الم َّ
المحاوالت ُ
( )vاإلجراءات التي تـُتخذ فـي أوقـات الطـوار المحليـة أو الحـرب أو أ طـوار أخـرى
في العالقات الدولية أو.
(ج) يمنع أ طرف من األطراف من اتخاذ أ إجـراء للقيـام بالتزاماتـه  ،طبقـا لميثـاق األمـم المتحـدة
للحفاظ على السالم واألمن الدوليين .
 .1سيتم إخطار اللجنة المشتركة باإلجراءات التي تم اتخاذها بأقصى قدر ممكن  ،طبقاً للفقرات الفرعيـة
(ب) ( )iiو (ج)  ،من الفقرة  1من هذه المادة.

المادة 1.11

اللجنة المشتركة
 .1سيتم تأسيس لجنة مشتركة طبقاً لهذه االتفاقية.
 .1اللجنة المشتركة:
(أ) ستتكون اللجنة المشتركة من ممثلـين عـن الـدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي
وجمهورية سنغافورة .و

(ب) يــمكن للجنــة المشــتركة أن تقــوم بتأســيس لجــان فرعيــة  ،دائمــة أوخاصــة أو مجموعــات
عمل  ،وتقوم بمنحها أياً من صالحيتها المـتعلقة بها.

 .1ما لم يتم اإلتفـاق علـى خـالف هـذا بصـورة مشـتركة مـن ِّقَبـل األطـراف المعنيـة ،فـ ّن اللجنـة المشـتركة
س ــوف تجتم ــع بص ــورة دوري ــة مـ ـرة عل ــى األق ــل ك ــل ع ــامين  ،لمراجع ــة وتقي ــيم العم ــل اإلجم ــالي له ــذه
اإلتفاقيــة  .وســوف يــتم عقــد الجلســات الدوريــة للجنــة المشــتركة بصــورة تبادليــة فــي أ ارضــي األط ـراف
المعنية.
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 .1كما ستقوم اللجنة المشتركة بعقد جلسات خاصة  ،عند طلب أحد األطراف  ،في خـالل  11ثالثـين
يوما من تاريخ الطلب المـتعلق بهذا.

 .1ستكون مهام اللجنة المشتركة كما يلي:
(أ) مراجعــة وتقيــيم نتــائ العمــل اإلجمــالي لهــذه االتفاقيــة  ،فــي ضــوء الخب ـرات الم ــكتسبة أثنــاء
تطبيقها وأهدافها.

(ب) النظر في أ تعديالت قـد يقترحهـا أ ّ مـن األطـراف علـى هـذه االتفاقيـة  ،وتتضـمن أ
تعديل في اإلمتيازات التي ُمـنحت طبقاً لهذه االتفاقية.
(ج) أن تبذل كافة مساعيها لحل جميع النزاعات بطريقة ُوِّّدية  ،والتي قد تنشأ بين األطراف من
تفســير أو تطبيــق هــذه االتفاقيــة  ،أو أ اتفاقيــات أخــرى تتعلــق بتحريــر األس ـواق  ،والتــي
تكون األطراف مشتركة فيها.

(د) اإلشـ ـراف عل ــى  ،وتنس ــيق أعم ــال جمي ــع اللج ــان الفرعي ــة ومجموع ــات العم ــل  ،الت ــي ي ــتم
تأسيسها طبقاً لهذه االتفاقية .و

(ه) القيام بأ مهام  ،حسبما يتم االتفاق عليه بين األطراف المعنية.
 .1ستقوم اللجنة المشتركة بوضع قواعدها الخاصة إلجراءات العمل.
المادة 1.11
ال تصاالت

 .1ســيقوم كــل طــرف مــن األطـراف بتعيــين جهــة اتصــال الســتالم وتســهيل االتصــاالت الرســمية بــين
األطراف المعنية  ،في األمور المـتعلقة بهذه االتفاقيـة  ،فيمـا عـدا مـا هـو ُمــتقدم فـي الفقـرة  1مـن
المادة  1.11والفقرة  1من المادة .1.11
إم ـ ــا باللغـ ــة العربيـ ــة  ،أو باللغـ ــة
 .1جميـ ــع اإلتصـ ــاالت الرسـ ــمية المتعلقـ ــة بهـ ــذه االتفاقيـ ــة سـ ــتكون ّ
ـاء
اإلنجليزية  .واتفق األطراف على ّ
أن اختيار اللغة  ،في أ ّ من اإلتصـاالت  ،سـيتم تحديـده بن ً
على اعتبارات الكفاءة والمالءمة.
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الفصل الثاني 1

التجارة في السلع
المادة 1.1

النطاق والتغطية
ينطبق هذا الفصل على التجارة في السلع بين األطراف.
المادة 1.1
تعريفات

ألغراض هذا الفصل ‘ استخدمت التعريفات التالية :
الرسوم الجمركية( )1وتـُشير إلى أ رسوم أو ضريبة  ،من أ نوع  ،تـُفرض فيما يتصل باستيراد ُمنتـَ ،
المضـافة فيمـا يتصـل بمثـل هـذا االسـتيراد  .ولكـن ال
المضـافة أو الرسـوم ُ
ويتضمن أ نوع مـن الضـرائب ُ
يتضمن هذا أياً من:
(أ) الرسوم المساوية للضرائب الداخلية  ،اتساقا مع الت ازمـات طـرف مـن األطـراف تجـاه منظمـة
التجارة العالمية  ،وتتضمن رسوم اإلنتاج وكذلك الضرائب على السلع ،

والخدمات.

(ب) مكافحــة اإلغ ـراق أو اإلج ـراءات التعويضــية التــي تـُط َّـب ــق  ،اتســاقا مــع شــروط المــادة VI
م ــن اإلتفاقي ــة العام ــة للتج ــارة والتعريف ــات  ، GATT 1111واإلتفاقي ــة بخص ــو ال ــدعم
واإلجراءات التعويضية  ،في الملحق رقم  ، 1Aمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية .أو

(ج) المصــاريف والض ـرائب األخــرى التــي تتصــل باإلســتيراد  ،وتتســق فــي الحجــم والدرجــة مــع
تكلفــة الخــدمات المقدمــة  ،والتــي ال تـُمثل حمايــة مباشـرة أو غيــر مباشـرة للســلع المحليــة أو
ضرائب على الواردات لألغراض الضريبية.

1

ينطبق تعريف الرسوم الجمركية على جميع اإلشارات إلى لفظ " الرسوم الجمركية" التي تظهر في هذه االتفاقية .
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المادة 1.1

المعاملة القليمية
 .1ســيقوم األط ـراف بتطبيــق مبــدأ المعاملــة اإلقليميــة  ،طبقــا للمــادة  IIIمــن اإلتفاقيــة العامــة للتجــارة
والتعريفات  ، GATT 1111ويتضمن هذا مذكراتها التفسيرية.

 .1وله ـ ــذا الغ ـ ــرض  ،ت ـ ــُ َعد الم ـ ــادة  IIIم ـ ــن اإلتفاقي ـ ــة العام ـ ــة للتج ـ ــارة والتعريف ـ ــات GATT 1111
وم ــذكراتها التفس ــيرية  ،داخل ــة ض ــمن ه ــذه االتفاقي ــة وت ــُشكل ج ــزءاً ال يتج ــزء منه ــا  ،م ــع إجـ ـراء
التعديالت الالزمة.

المادة 1.2

الرسوم الجمركية
 .1عنــد دخــول هــذه االتفاقيــة حيــز التنفيــذ  ،ســتقوم ســنغافورة ب لغــاء رســومها الجمركيــة  ،المفروضــة

على السلع ذات المنشأ من الدول األعضاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي  ،طبقـاً للملحـق رقـم 1

 ،وستقوم الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي ب لغاء رسومها الجمركية على السلع ذات
المنشأ من سنغافورة  ،طبقا للملحق رقم .1
 .1ولن تقـوم الـدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي بزيـادة أ رسـوم جمركيـة موجـودة

أو

المنتـَجات ذات المنشـأ مــن أرض سـنغافورة أو علــى
بفـرض رسـوم جمركيــة جديـدة  ،علـى اســتيراد ُ
العكس من ذلك.
أن ه ــذه االتفاقي ــة ل ــن ي ــنجم عنه ــا إعاق ــة الت ــدفق الح ــالي ف ــي الحرك ــة
 .1وق ــد اتف ــق األطـ ـراف عل ــى ّ
التجارية.
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المادة 1.1

السماح المؤقت
كل مـن األطـراف المعنيـة  ،ك ّـل طبقـاً لقوانينـه المحليـة المعنيـة  ،بمـنح سـماح مؤقتـاً معفـي
 .1سيقوم ّ
من الرسوم الجمركية للبضائع التالية :
(أ) المع ــدات الحرفي ــة والعلمي ــة  ،ويتض ــمن ه ــذا قط ــع غي ــار تل ــك المع ــدات  ،الت ــي يمتلكه ــا
وتكون بصحبة أحد المقيمين لدى أحد األطراف .و

(ب) السلع المقصود بها العرض أو االستخدام في المعـارض  ،واألحـداث المشـابهة وتتضـمن
المستخدمة في التشجيع على الشراء .
العينات التجارية ُ

الم ــشار إليهــا فــي
 .1ولــن يقــوم أ طــرف بفــرض أ شــروط علــى الســماح المؤقــت بــدخول الســلع ُ ،
الفقرة  1من هذه المادة  ،فيما عدا أن يطلب أن تكون تلك السلع :
(أ) مصحوبة بمبلغ تأمين ال تزيد قيمته عن الرسوم التي قد تـُدفع عند استيرادها أو تحريرهـا
عند تصدير المنتجات.
(ب) أن يتم تصديرها في خالل ثالثة ( )1أشـهر ،مـن التـاريخ الـذ تـم فيـه السـماح المؤقـت
بدخولها  ،أو أ فترة أخرى تكون مالئمة للغرض الذ تم من أجله السماح بدخولها مؤقتـا.

و

(ج) أن يمكن التعرف عليها عند تصديرها.
 .1واذا لم يتم الوفاء بأ ّ من الشروط التي قد يفرضها طرف من األطراف  ،طبقا للفقرة  1مـن هـذه
المــادة  ،فــيمكن لهــذا الطــرف أن يقــوم بتطبيــق الرســوم الجمركيــة وأ ض ـريبة أخــرى  ،والتــي يــتم
تطبيقها بصورة طبيعية عند استيراد المنتجات.

 .1وس ــيقوم ك ــل ط ــرف  ،بن ــاء عل ــى طل ــب المس ــتورد  ،ولألس ــباب الت ــي تعتبره ــا الجه ــات اإلداري ــة

للجمارك لديه صالحة بتمديـد المهلـة الزمنيـة للسـماح المؤقـت بعـد الفتـرة التـي تـم تحديـدها مبـدئياً.
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 .1وسيقوم كل طرف من األطراف المعنية ب عفاء المستورد من التعويضات  ،عند الفشل في
تصدير المنتجات التي تم السماح بدخولها مؤقتاً  ،عند تقديم إثبات ُيـرضي الجهات اإلدارية
أن تلك السلع قد تم التخل منها في خالل الفترة الزمنية التي تم
للجمارك لدى هذا الطرف ّ ،
تحديدها في السماح المؤقت  ،أو أ تمديد زمني قانوني رخر .كما يجب أخذ موافقة الجهات

اإلدارية للجمارك للجهة المستوردة  ،قبل أن ُيـمكن التخل

منها تلك السلع.

المادة 1.1

إجراءات غير متعلقة بالتعرفة
 .1ل ــن يق ــوم أ ط ــرف م ــن األطـ ـراف بتبن ــي أو ممارس ــة إجـ ـراءات  ،غي ــر متعلق ــة بالتعرف ــة  ،عل ــى
اســتيراد أ بضــائع مــن طــرف رخــر ،أو علــى تصــدير أ بضــائع متجهــة إلــى أرض طــرف رخــر
باس ــتثناء م ــا يتس ــق م ــع حقوق ــه والتزامات ــه تج ــاه اتفاقي ــة منظم ــة التج ــارة العالمي ــة  ،أو بن ــود ه ــذه

االتفاقية.
 .1كما سيعمل كل طرف على ضـمان شـفافية إجراءاتـه غيـر المتعلقـة بالتعرفـة المسـموح بهـا  ،طبقـاً
أن مثل تلك اإلجراءات لم يتم إعـدادها أو تبنيهـا أو تطبيقهـا بقصـد أو
للفقرة  1من هذه المادة  ،و ّ
بغرض يرمي إلى خلق عوائق غير ضرورية على التجارة بين األطراف.
المادة 1.1

التقييم الجمركي
سوف يقوم األطراف بتحديد القيم الجمركية للبضائع  ،التي تتم التجارة فيها فيما بينهم  ،طبقاً لبنود المادة

 VIIمن االتفاقية العامـة للتجـارة والتعريفـات  ، GATT 1111واإلتفاقيـة الخاصـة بتطبيـق المـادة ، VII

م ــن اإلتفاقي ــة العام ــة للتج ــارة والتعريف ــات  ، GATT 1111ف ــي الملح ــق  1Aالخ ــا
التجارة العالمية.
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باتفاقي ــة منظم ــة

المادة 1.1

مكافحة الغراق والجراءات التعويضية والمعونات والجراءات الوقائية
ستخضع حقوق والتزامات كل من الدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي وسـنغافورة  ،فيمـا يتعلـق

بمكافح ــة اإلغـ ـراق واإلجـ ـراءات التعويض ــية والمعون ــات واإلجـ ـراءات الوقائي ــة للمـ ـواد  VI,XVI,XIXم ــن
االتفاقيـ ــة العامـ ــة للتجـ ــارة والتعريفـ ــات  ، GATT 1111علـ ــى وجـ ــه الخصـ ــو

الخاصة بالمعونات واإلجراءات التعويضية  ،وكما ستخضـع إلـى االتفاقيـة بخصـو

وكـ ــذلك إلـ ــى االتفاقيـ ــة

اإلجـراءات الوقائيـة

 ،وأيضاً إلى االتفاقية الخاصة بالزراعة في الملحق رقم  ،1Aمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
المادة 1.1
الشفافية

تـدخل المـادة  Xمـن االتفاقيـة العامـة للتجـارة والتعريفـات  GATT 1111ضـمن هـذه االتفاقيـة  ،وتشـكل

جزءا أساسياً منها.

المادة 1.11

المعايير القياسية واللوائح التقنية واجراءات تقييم المتثال
 .1ستخضــع حقــوق والت ازمــات األط ـراف المعنيــة  ،فيمــا يتعلــق بــاللوائح التقنيــة والمعــايير واج ـراءات
تقييم االمتثال  ،لالتفاقية الخاصة بالعوائق التقنية على التجـارة  ،فـي الملحـق  ،1Aمـن االتفاقيـة

العامــة للتجــارة والتعريفــات (ويشــار إليهــا هنــا وفيمــا بعــد ب -اتفاقيــة  TBTالعوائــق التقنيــة علــى

التجارة ).

 .1سيقوم األطراف بدعم وتعزيز تعاونهم  ،فيمـا يتعلـق بـاللوائح التقنيـة والمعـايير القياسـية واجـراءات
تقي ــيم اإلمتث ــال  ،م ــع األخ ــذ ف ــي اإلعتب ــار زي ــادة التف ــاهم المتب ــادل لل ــنظم الخاص ــة بك ــل م ــنهم ،
وتسهيل الدخول إلى أسواقهم الخاصة.

أن طرفـاً
 .1دونمــا اإلخــالل بأحكــام الفقـرة رقــم  1مــن هــذه المــادة  ،حتــى يعتبــر طــرف مــن األطـراف ّ
رخر قد اتخـذ إجـراءات مـن شـأنها أن تخلـق  ،أو خلقـت عائقـاً علـى التجـارة  ،فقـد اتفـق األطـراف
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على عقد مـداوالت  ،داخل إطار اللجنة المشتركة  ،من أجـل التوصـل إلـى ح ئّـل مالئـم يتسـق مـع
اتفاقية  TBTالعوائق التقنية على التجارة.
 .1ألغراض هذا الفصل  ،سيقوم األطـراف بتبـادل أسـماء وعنـاوين نقـاط االتصـال الرسـمية الخاصـة
به ــم  ،ذات الخبـ ـرة ف ــي اللـ ـوائح التقني ــة والمع ــايير واجـ ـراءات تقي ــيم اإلمتث ــال  ،م ــن أج ــل تيس ــير

اإلستشارات الفنية وتبادل المعلومات.
المادة 1.11

الجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية
 .1ستخضع حقوق والتزامات األطراف  ،فيما يتعلق باإلجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتيـة
 ،لإلتفاقية الخاصة بتطبيق اإلجراءات الصحية والصحة البيطريـة والنباتيـة فـي الملحـق رقـم 1A
(ويـشار إليها هنا وفيما بعد بـ اتفاقية .) SPS
من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ُ

 .1وألغراض هذا الفصل  ،سيقوم األطراف بتبادل أسماء وعنـاوين نقـاط اإلتصـال الرسـمية الخاصـة
بهــم  ،ذات الخب ـرة فــي أمــور اإلج ـراءات الصــحية والصــحة البيطريــة والنباتيــة  ،مــن أجــل تيســير

اإلستشارات التقنية وتبادل المعلومات.
 .1دونمــا اإلخــالل بأحكــام الفقـرة  ،1مــن هــذه المــادة  ،حينمــا يعتبــر أحــد األطـراف أن طرفــا رخــر قــد
اتخذ إجراءات من شأنها أن تخلق أو خلقت عوائـق علـى التجـارة  ،فقـد اتفـق األطـراف علـى عقـد
مداوالت  ،من خالل إطار عمل اللجنة المشـتركة  ،مـن أجـل التوصـل إلـى ح ئّـل مالئـم يتسـق مـع
اتفاقية .SPS
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المادة 1.11

القيود الوقائية لحماية ميزان المدفوعات
 .1سيبذل األطراف قصارى جهودهم  ،لتجنب فرض إجراءات ُمـقيدة ألغراض ميزان المدفوعات.
 .1وأ إجـ ـراءات مماثل ــة ت ــُتخذ عل ــى التج ــارة ف ــي الس ــلع  ،يج ــب أن تك ــون عم ــال بالم ــادة  XIIم ــن
االتفاقيــة العامــة للتجــارة والتعريفــات  ، GATT 1111والتــي تــدخل بنودهــا ضــمن وتشــكل جــزءا
أساسياً ال يتج أز من هذه االتفاقية.

المادة 1.11

المشروعات التجارية الحكومية
ال يجب أن ُيـفسر شيء في هذه االتفاقية  ،على أنـّه منع لطرف من األطـراف  ،مـن امـتالك أو تأسـيس
مشروع تجار حكومي  ،طبقا للمادة  XVIIمن اإلتفاقية العامة للتجارة والتعريفات .GATT1111
المادة 1.12
بند المراجعة

عند طلب طرف من األطراف  ،سيقوم األطراف بالمداولة فيما بينهم  ،رخذين بعين اإلعتبار اإلس ارع في
تقلـي

الرسـوم الجمركيــة علـى السـلع  ،غيــر الخاضـعة لجــداول التقلـي

 ،كمـا هــو مبـين بــالملحق  1أو

كمــا هــو متضــمن داخــل جــدول أحــد األط ـراف  .االلت ازمــات األخــرى بــين األط ـراف لإلس ـراع فــي تقلــي

الجمـارك علـى بضـاعة أو تضـمين بضـاعة مـا فـي الملحـق  1لهـا األولويـة وتسـبق أ معـدالت رســوم أو
تصنيفات مرحلية تم تحديدها طبقا لجداولهم الخاصة  .تدخل تلـك اإللت ازمـات حيـز التنفيـذ  ،بعـد أن يقـوم

األط ـراف المعنيــون بتبــادل اإلشــعارات التــي تؤكــد أنهــم قــد اســتكملوا اإلج ـراءات القانونيــة الداخليــة  ،وفــي
التواريخ التي قد تم االتفاق عليها فيما بينهم.
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الفصل الثالث 1
قواعد المنشأ

الجزء (أ)  :تحديد المنشأ
المادة 1.1
تعريفات

ألغراض هذا الفصل استخدمت التعريفات التالية :
(أ)

ُيقصــد ب ـ الم ـزارا المائيــة  :ز ارعــة الكائنــات العضــوية  ،وتتضــمن األســماك والرخويــات
والقشريات والفقاريات المائية األخرى  ،والنباتات المائية بدءا من مخـزون البـذور ،مثـل

الب ــيض وزريع ــة األس ــماك واألس ــماك الص ــغيرة واليرق ــات  ،ع ــن طري ــق التربي ــة أو ف ــي
عمليات النمو لدعم اإلنتاج  ،مثل الطبيعيين  ،ومن بين أشياء أخرى اإلمداد الـدائم أو

التغذية أو الحماية الطبيعية لها .
(ب)

ِّ
صدر إلـى أحـد المرسـل إلـيهم
ُيقصد بـ الشحنة  :السلع التي يتم إرسالها تتابعيا  ،من ُم ّ
ِّ
صدر إلى المرسل إليـه  ،أو
الم ّ
 ،أو التي تغطيها وثيقة نقل واحدة  ،تغطي شحنها من ُ
في حالة غياب مثل هذه الوثيقة تغطيها فاتورة منفردة.

(ج)

أو

ُيقصــد ب ـ المبــادىء واألع ـراف المحاســبية المقبولــة  :الرقابــة المعتــرف بهــا

ـعتمـ ــد ف ــي أرض أح ــد األطـ ـراف  ،فيم ــا يتعل ــق
الم َ
جه ــات ال ــدعم الج ــوهر المحاس ــبي ُ
بتس ــجيل العوائ ــد والنفق ــات والتك ــاليف واألص ــول والخص ــوم واإلفص ــاح ع ــن المعلوم ــات

وي ــمكن أن تمثــل تلــك المعــايير خطوط ـا إرشــادية عريضــة
واعــداد البيانــات الماليــة ُ .
للتطبيقـ ــات العامـ ــة  ،كمـ ــا أنهـ ــا يمكـ ــن أيض ـ ـاً أن تكـ ــون معاييروممارسـ ــات واج ـ ـراءات
تفصيلية.

(د)

ُيقصــد بـ ـ بضــاعة :مــادة أو شــيء  ،قــد تــم إنتاجــه أو الحصــول عليــه  ،حتــى وان كــان
بغرض استخدامه الحقاً في عملية إنتاج أخرى.

ـنسـق للسلع ونظام التكويد
الم َّ
الم َّ
ـنسـق (" :)"HSالوصف ُ
(هـ) ُيقصد بـ النظام ُ
ويتضمن قواعده العامة ومالحظاته القانونية  ،الموضحة في ملحق المعاهدة الدولية
ِّ
نسـق  ،لوصف وتشفير السلع .
المـ ّ
للنظام ُ
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(و) ُيقصد بـ التصنيع :أ نوع من العمل أو المعالجة  ،ويتضمن التجميع أو ،أ عمليات محددة.
جزء أو غيرها  ،تستخدم في إنتاج السلع.
(ز) ُيقصد بـ مواد  :أ مكونات أو مواد خام أو مركبات أو أ ا
(ح) ُيقصد بـ المواد من غير ذات المنشأ :المواد التي ال تتأهل كمواد من ذات منشأ  ،يتبع أطراف هذه
االتفاقية  ،طبقا لهذا الفصل.
(ط) ُيقصــد ب ـ النتــا  :تنميــة وتربيــة وتعــدين وحصــاد وصــيد األســماك والمـزارع المائيــة والصــيد بالشـراك
والقن

والتصنيع ومعالجة وتجميع أو تفكيك بضاعة أو ما يماثلها .
المادة 14.

السلع من ذات المنشأ
ألغـراض هـذه االتفاقيــة  ،سـيتم اعتبارالســلع  ،بضـائع مــن ذات منشـأ يتبــع لطـرف مــن األطـراف  ،وســوف

تكون مؤهلة لتلقي معاملة األفضلية  ،شريطة أن تكون تلك السلع مشحونة طبقاً للمادة  1.11وأن تكـون

:

المصـ ِّّـدرة  ،طبقـاً للمــادة
(أ) قــد تــم الحصــول عليهــا  ،أو إنتاجهــا بالكامــل  ،فــي أرض الجهــة ُ
 ، 1.1أو أن تكون ،
مرت بمراحل كافية من العمل عليها  ،أو إنتاجها  ،طبقاً للمادة .1.1
(ب) قد ّ
المادة 1.1

السلع المتحصلة كليا أو السلع المنتجة بالكامل
ألغ ـراض هــذه االتفاقيــة  ،ف ـ ن الســلع المتحصــلة كليــا أوالمنتجــة فــي أرض طــرف مــن األط ـراف  ،ســيتم

ـتحصلة
معاملتهـا علــى أنهــا بضـائع مــن ذات المنشــأ لهـذا الطــرف .ســيتم اعتبـار الســلع اهتيــة علـى أنهــا ُمـ َّ

كلياً  ،أو منتجة بالكامل من أرض طرف من األطراف :

(أ) السـلع التعدينيــة والمـوارد الطبيعيــة المسـتخرجة أو المــأخوذة مــن تربــة أو ميـاه أو قــاع البحــر أو تحــت
قاع البحر لطرف من األطراف.
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(ب) السلع من الخضروات  ،التي تم حصادها أو إنتاجها في أرض هذا الطرف.
(ج) الحيوانات الحية التي ُولِّدت وتمت تربيتها في أرض هذا الطرف.
ـتحصـل عليهـا مـن الحيوانـات  ،المــشار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن هـذه المـادة أو
الم َّ
الم َ
ـنتجات ُ
(د) ُ
تمت تربيتها في أرض هذا الطرف.
ـتحصـل عليها من القن
الم َّ
(هـ) السلع ُ

أو نصب الشراك أو الصيد أو االسـتزراع المـائي  ،التـي تمـت فـي

أرض هذا الطرف.

(و) بضائع الصيد البحـر والسـلع البحريـة األخـرى  ،المـأخوذة مـن خـارج الميـاه اإلقليميـة بواسـطة مركبـة
مسجلة أو مرخصة أو مدرجة لدى هذا الطرف وترفع َعـلَ َـمـه.
المشار إليها في الفقرة الفرعية
المـنتجة و أو المصنوعة على سطح سفينة تصنيع  ،من السلع ُ
(ز) السلع ُ
سجــلة أو ُمرخ ـَّـصة لـدى
ـدر َجــة أو ُم َّ
المشـار إليهـا ُم َ
(و) من هذه المادة  ،شريطة أن تكون سفينة التصنيع ُ
هذا الطرف وترفع َعـلَ َـمـه.

(ح) السلع خالف بضائع الصيد البحر والسلع البحرية األخرى المـأخوذة أو المسـتخرجة مـن قـاع البحـر
أو من التربة السفلى أو السلسلة القارية أو من المنطقة االقتصادية الحصرية أل ئّ من أحد األطراف.
(ط) السـلع األخــرى خــالف بضــائع الصـيد البحــر والســلع البحريــة األخـرى المــأخوذة مــن أو المســتخرجة
من قاع البحر أو من التربة السـفلى أو السلسـلة القاريـة  ،وخـارج المنطقـة اإلقتصـاديه الحصـرية أل ئّ مـن
األطـراف  ،أو أل ّ دولــة أخــرى  ،كمــا هــو محــدد فــي ميثــاق األمــم المتحــدة بخصــو القــانون البحــر ،
بواسطة مركبة مدرجة أو مسجلة أو مرخصة لدى أحد األطراف  ،أو شخ

من مواطني هذا الطرف.

( ) األشــياء المســتعملة  ،التــي تــم تجميعهــا مــن أرض هــذا الطــرف  ،والتــي ال يمكــن أن تــؤد وظائفهــا
األصلية بعد هـذا هنـاك  ،وال ُيــمكن إعـادة تجديـدها أو إصـالحها  ،والمالئمـة للـتخل
الستخراج قطع غيار منها أو مواد خام.

منهـا فقـط

أو

(ك) المخلف ــات والنفاي ــات الناتج ــة م ــن االس ــتهالك أو عملي ــات التص ــنيع  ،الت ــي ج ــرت عل ــى أرض ه ــذا
الطرف  ،والتي ال تصلح إال للتخل

منها أو استعادة المواد الخام منها.
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المــشار إليهـا فـي
(ل)السلع المنتجة في أرض هذا الطرف بصورة حصرية مـن السـلع أو مـن مشـتقاتها  ،و ُ
الفقرات الفرعية ( ،أ) إلى (ك) من هذه المادة  ،في أ مرحلة من مراحل اإلنتاج.
المادة 1.2

النتا أو كفاية العمل
 .1ألغـراض الفقـرة الفرعيــة (ب) مــن المــادة  1.1ســوف تــتم معاملــة البضــاعة التــي مــرت بم ارحــل عمــل
كافيــة أو م ارحــل إنتــاج فــي أرض طــرف مــن األطـراف  ،كمــا هــو متقــدم طبقـاً لهــذه المــادة  ،علــى
أنها بضاعة ذات منشأ لهذا الطرف.

 .1تـُ َعـد البضاعة قد مرت بمراحل كافية من العمل أو اإلنتاج في أرض هذا الطرف  ،إذا ما كانـت هـذه
البضاعة :
المحددة في الملحق رقم .1
بالمـنتـَ طبقاً للمنتجات ُ
(أ) تفي بقواعد المنشأ الخاصة ُ
(ب) وتحــوز علــى قيمـة ُمــضافة  ،ال تقــل عــن ( )%11علــى أســاس الســعر الســابق علــى العمــل
كما هو محدد في الفقرة  1من هذه المادة .
 .1وألغـ ـراض الفقـ ـرة الفرعي ــة ( 1 ،ب)  ،م ــن ه ــذه الم ــادة تس ــر المعادل ــة التالي ــة عل ــى تحدي ــد القيم ــة
المضافة:
السعر السابق لألعمال – قيمة المواد غير ذات المنشأ × %11 ≥ %111
السعر السابق على األعمال
حيث تكون:
للمصن ـِّّع
(أ) السـعر السـابق لمعمـال يعنـى السـعر المـدفوع مقابـل البضـاعة  ،قبـل األعمـال ُ
من األطراف الذ يقوم بتنفيذ األعمال األخيـرة أو المعالجـة  ،شـريطة أن يشـتمل السـعر
على قيمة جميع المواد المستخدمة  ،مطروحا منها أ ضرائب داخلية والتي تكـون  ،أو

قد تكون قابلة إلعادة دفعها عند تصدير السلع المتحصل عليها.
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(ب)  N.O.Mهــي قيمــة الم ـواد مــن غيــر ذات المنشــأ  ،كمــا هــو متقــدم فــي الفق ـرة الفرعيــة
(ح) في المادة 1.1

 .1ألغراض احتساب  N.O.Mللمواد من غيـر ذات المنشـأ  ،طبقـاً للفقـرة الفرعيـة  3ب مـن هـذه المـادة

 ،ف ـ ّن قيمــة الم ـواد غيــر ذات المنشــأ  ،المســتخدمة فــي إنتــاج بضــاعة  ،فــي أرض أحــد األط ـراف ،
سـوف تكـون هـي قيمـة الكلفـة والتـأمين والشــحن ( ، )CIFوسـوف يـتم تحديـدها طبقـا لبنـود الجــزء ، I
مــن اتفاقيــة تطبيــق المــادة  VIIمــن االتفاقيــة العامــة للتجــارة والتعريفــات  GATT 1111فــي الملحــق

(ويـشار إليها هنا وفيما بعد بـ اتفاقية التقييم الجمركي ) أما إذا
 1Aالتفاقية منظمة التجارة العالمية ُ
لم تكن قيمة سي-ر -أف  CIFمعروفة وال يمكن تأكيدها  ،فتصـبح القيمـة هـي أول سـعر مؤكـد تـم
دفعه لدى هذا الطرف .

المادة 1.1

المواد المستخدمة في النتا
بالنسبة للمواد من غير ذات المنشأ  ،التي تمر بمراحل إنتاج كافية في أرض أحد األطراف  ،أو كـل مـن

الط ـرفين كمــا هــو متقــدم فــي المــادة  ، 1.1ف ـ ن القيمــة اإلجماليــة للمنــت النهــائي ســوف تكــون هــي قيمــة
المـنتـَ في التصنيع الالحق لمنت رخر.
المنشأ عند استخدام هذا ُ
المادة 1.1

الحد األدنى
دونمــا اإلخــالل بأحكــام الفق ـرة الفرعيــة (1أ) مــن المــادة  ، 1.1ســتعتبر البضــاعة مــن ذات المنشــأ حينمــا
تكـون قيمــة جميــع المـواد مــن غيــر ذات المنشـأ  ،المســتخدمة فــي إنتــاج البضــاعة  ،ال تزيــد عــن ()%11
من السعر السابق لألعمال للبضاعة  ،والتي لم تمر بمراحل التغييـر المطّبـق فـي تصـنيفات التعرفـة أو

ال تطابق أ شرط رخر من شروط الملحق رقم . 1
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المادة 1.1
التراكم

الم ـواد ذات المنشــأ مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ،والتــي تــُستخدم فــي إنتــاج بضــاعة فــي ســنغافورة
سيتم اعتبار أن منشأها سنغافورة  ،وبالتقابل لهذا.
المادة 1.1

العمليات غير الكافية
 .1لن يتم اعتبار العمليات والمعالجات التالية على أنـها إنتاج ئ
كاف  ،كما هو متقدم في المادة 1.1
ّ
:
(أ) العمليـات المتعلقــة بضــمان حفــظ المنتجــات فــي حالــة جيــدة  ،أثنــاء النقــل والتخـزين (مثــل
التجفيف والتجميـد والحفـظ فـي محلـول ملحـي والتهويـة والنشـر والتبريـد والحفـظ فـي الملـح

أو ثاني أو ْكسيد الكبريت أو أ محاليل حافظة أخرى أو إ ازلـة األجـزاء التالفـة ومثـل تلـك

العمليات).

(ب) العمليـ ــات البسـ ــيطة  ،مثـ ــل إ ازلـ ــة الغبـ ــار أو النخـ ــل أو الفح ـ ـ

أو الفـ ــرز والتصـ ــنيف

والمطابقة (وتتضمن تجميع مجموعات من األشياء ) الغسيل والطالء والتقطيع.

(ج) تغيير التغليف وتقسيم وتجميع الشحنات.
(د) التقطيع البسيط والتعبئة في زجاجات والتقطيع إلى شرائح  ،واعادة التعبئة فـي قـوارير أو
شنط أو صناديق  ،أو التثبيت على بطاقات أو ألواح  ،وجميع عمليات التعبئة البسـيطة

األخرى.

(ه ــ) تثبي ــت العالم ــات وبطاق ــات الملص ــقات أو العالم ـات المميــزة األخ ــرى عل ــى الس ــلع أو مـ ـواد
تغليفها.

(و) ذبح الحيوانات.
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(ز)أ خلــيط مــن عمليتــين  ،أو أكثــر مــن العمليــات  ،المــشار إليهــا فــي الفقـرات الفرعيــة (أ) إلــى
(و) من هذه المادة.

 .1جميع العمليات  ،التي يتم تنفيذها لدى طرف على بضاعة ما  ،سيتم أخذها بعين االعتبار عند
تحديد ما إذا كانت العملية أو المعالجة  ،التي مرت بها تلك البضاعة  ،يجب اعتبارها على أنها
غير كافية  ،في ضوء تفسير الفقرة  1من هذه المادة.
المادة 1.1

الكماليات وقطع الغيار واألدوات
ســوف يقــوم كــل طــرف مــن األط ـراف  ،بضــمان أن تكــون الكماليــات وقطــع الغيــار واألدوات المرســلة مــع

طبيعي ـاً مــن تلــك البضــاعة ومتضــمنة فــي الســعر  ،أوالتــي ال تــتم
قطعــة مــن الســلع  ،والتــي تــُمثل جــزءا
ّ
المحاسبة عليها بصورة ُمـنفصلة كما يلي :
(أ) يتم اعتبارها كوحدة واحدة مع البضاعة المعنية و
(ب) بغض النظرعن تحديد إذا ما كانت جميع المواد  ،من غيـر ذات المنشـأ  ،المسـتخدمة
في إنتاج البضاعة في الملحق  ، 1قد مرت بالتغيير المطبق في تصنيفات التعرفة.
المادة 1.11

مواد التعبئة والتغليف لعمليات البيع بالتجزئة
سـيقوم كــل طــرف مــن األطـراف  ،بضــمان أن تكــون مـواد التغليــف والحاويــات  ،التــي يــتم تغليــف بضــاعة
فيها بغرض البيع بالتجزئة  ،إذا ما تم تصنيفها مع البضاعة  ،لن يتم أخذها بعين االعتبار في تحديد ما
إذا كانـت كـل المـواد مــن غيـر ذات المنشـأ المسـتخدمة فــي إنتـاج البضـاعة قـد مــرت بـالتغيير المطبـق فــي
تصنيفات التعرفة الموضح في الملحـق رقـم  .1واذا مـا كانـت البضـاعة تخضـع لمتطلبـات القيمـة المؤهلـة

للمحتوى ف ن قيمة مثل مواد التغليف والحاويات تلك سيتم أخذها في الحسـبان  ،علـى أنهـا مـواد مـن ذات
المنشأ أو من غير ذات المنشأ  ،حسبما تقتضي الحالة في احتساب قيمة المحتوى المؤهلة للبضاعة.
المادة 1.11
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مواد التعبئة وحاويات الشحن
ســيقوم كــل طــرف مــن األطـراف  ،بضــمان أن تكــون مـواد التغليــف والحاويــات  ،التــي يــتم وضــع بضــاعة
فيها بغرض الشحن  ،لن يتم أخذها بعين االعتبار في تحديد ما إذا كانت البضاعة تفي بمتطلبات القيمة

المؤهلة للمحتوى.

المادة 1.11

العناصر المحايدة
مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت بضــاعة مــا  ،مــن ذات المنشــأ  ،تســتبعد قيمــة العناصــر المحايــدة التاليــة ،
والتي قد تكون استخدمت في اإلنتاج من العناصر من غير ذات المنشأ.
(أ) المصنع والمعدات .
(ب) اهالت والمعدات .
(ج) السلع التي ال تدخل وال ُيـقصد بها أن تدخل في عملية التكوين النهائي للبضاعة.

المادة 1.11

إحصاء وفصل المواد
 .1سيقوم كل طرف بضمان أن عملية تحديد منشأ السلع  ،القابلـة لإلسـتبدال أو المـواد  ،سـوف تـتم

إمــا الفصــل المــاد لكــل بضــاعة أو مــادة  ،أو مــن خــالل أ طريقــة مــن طــرق إدارة
مــن خــالل ّ
المخازن  ،مثل المتوسط المحاسبي أو نظام ما يدخل ّأوالً يخـرج ّأوالً ) )FIFOأومـا يـدخل أخيـ اًر
يخــرج ّأوالً ) ، )LIFOوالمعتــرف بهــا فــي المبــاد واألع ـراف المحاســبية المقبولــة لهــذا الطــرف ،
الذ تتم لديه عملية اإلنتاج  ،أو المبادىء المقبولة من ِّقَبل الطرف الذ يتم لديه اإلنتاج.

 .1سيقوم كل طرف بضمان أن نظام إدارة المخزون  ،الذ تم اختياره طبقاً للفقرة  1من هذه المادة
لنوع محدد من المواد أو السلع القابلة لإلستبدال  ،سيستمر العمل به لهذا النوع من السلع القابلـة
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لإلس ــتبدال  ،والمـ ـواد خ ــالل الع ــام الم ــالي له ــذا الط ــرف ال ــذ ق ــام باختي ــار ه ــذا النظ ــام ف ــي إدارة
المخزون.

الجزء (ب)  :شروط الشحن
المادة 1.12

الشحن المباشر
 .1السلع ذات المنشأ ألحد األطراف  ،سيتم اعتبارهـا تفـي بشـروط الشـحن  ،طبقـاً لهـذه االتفاقيـة فـي
الحاالت التالية:

(أ) حين يتم نقلها مباشرة من أرض هذا الطرف إلى أرض الطرف اهخر .أو
(ب) أن يكون قد تم نقلهـا عبـر أرض أو أ ارضـي واحـد أو أكثـر مـن األطـراف غيـر المتعلقـين
به ــذه االتفاقي ــة  ،بغـ ـرض الترانزي ــت (العب ــور) أو التخــزين المؤق ــت ف ــي مخ ــازن ف ــي تل ــك

األرض أو األ ارضــي  ،ولــم تــدخل تلــك الســلع فــي تجــارة أو اســتهالك فــي هــذه األمــاكن ،
شريطة أن:
( )iلــم تمــر تلــك الســلع بعمليــات  ،خــالف التفريــغ واعــادة التحميــل  ،أو عمليــات
للحفاظ عليها بحالة جيدة  .أو
( )iiأن يكــون الــدخول بغــرض الترانزيــت (العبــور) مبــر اًر بأســباب جغرافيــة

أو

باعتبارات تتعلق حصرياً بمتطلبات النقل.

 .1يجب تقديم ما يفيد إثبات الوفاء بالبنود  ،الواردة في الفقرة األولى مـن هـذه المـادة  ،إلـى ُســلطات
الجمارك للطرف المستورد عن طريق إنتاج ما يلي:

ِّ
صدر عبر بلد العبور .أو
الم ّ
(أ) وثيقة شحن مفردة تغطي المسار من الطرف ُ
(ب) شهادة ت ِّ
ـصدرها سـلطات الجمارك في بلد العبور:
( )iتـوضح وصفا دقيقا للبضائع .
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( )iiتــُحدد ت ـواريخ تفريــغ واعــادة تحميــل الســلع و ريثمــا ينطبــق أســماء المركبــات أو
وسائل النقل األخرى المستخدمة.
( )iiiوتـشهد بالحاالت التي خضعت لها السلع في بلد العبور .أو
الم ــشار إليهــا  ،طبق ـاً للفقــرتين الفــرعيتين (أ) و (ب)
(ج) وحينمــا ال يمكــن إنتــاج المســتندات ُ
السابقتين  ،يتم تقديم أ ّ مستندات جوهرية تقبلها ُسـلطات الجمارك .
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الجزء ( ) :المداوالت والتعديالت
المادة 1.11

المداوالت والتعديالت
سيقوم األطراف بالتشاور والتعاون بخصو

ما يلي :

وحدة و
(أ) ضمان أن يتم تطبيق هذا الفصل بطريقة ّ
وم ّ
فعالة ُ
(ب) ُمناقشة التعديالت الالزمة على هذا الفصل  ،رخذين في اعتبـارهم التطـور التكنولـوجي
المـتعلقة بها.
وأساليب اإلنتاج واألمور األخرى ُ
الجزء (د) :التطبيق والتفسير
المادة 1.11

التطبيق والتفسير
وألغراض هذا الفصل :
ـنسـق .و
الم َّ
(أ) أساس تصنيف التعرفة هو النظام ُ
(ب) أ تكلفة أو قيمة ُ ،يـشار إليها في هذا الفصل  ،سوف يتم تسجيلها ومتابعتها  ،طبقاً
للمبــاد واألع ـراف المحاســبية المقبولــة المطبقــة فــي أرض أحــد األط ـراف  ،التــي يــتم
إنتاج السلع فيها.
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الفصل الرابع 2

الجراءات الجمركية
المادة 2.1
النطاق

يــتم تطبي ــق ه ــذا الفص ــل  ،اتس ــاقاً م ــع الق ـوانين الوطني ــة والقواع ــد واللـ ـوائح لألطـ ـراف المعني ــة  ،الخاص ــة
ب جراءات الجمارك المطلوبة لإلفراج عن السلع بين األطراف القائمة بالتجارة.
المادة 2.1

شروط عامة
أن أهــداف هــذه االتفاقيــة يمكــن تعزيزهــا مــن خــالل تبســيط إجـراءات الجمــارك علــى
 .1يقــر األطـراف ّ
تجارتهم الثنائية.
 .1وس ــيتم  ،كلم ــا أمك ــن  ،توفي ــق إجـ ـراءات الجم ــارك الخاص ــة ب ــاألطراف  ،م ــع المع ــايير القياس ــية
الممارسات  ،الموصى بها من ِّقَبل منظمة التجارة العالمية.
وُ
 .1وسوف تقوم الجهات اإلدارية للجمارك  ،لكـل طـرف  ،بمراجعـة إجـراءات الجمـارك بصـورة دوريـة
 ،بغرض إجراء مزيد من التبسيط والتطوير  ،لتيسير التجارة الثنائية.
المادة 2.1
الشفافية

 .1س ــيقوم ك ــل ط ــرف بض ــمان أن ي ــتم نش ــر قوانين ــه ولوائح ــه وارش ــاداته واجراءات ــه وقواع ــده اإلداري ــة
الحاكمة لألمور الجمركية  ،بطريقة مالئمة  ،سواء عبر اإلنترنت أو بطريقة مطبوعة.

 .1وسـ ــوف يقـ ــوم كـ ــل طـ ــرف بتعيـ ــين وتأسـ ــيس ومتابعـ ــة واحـ ــدة أو أكثـ ــر مـ ــن نقـ ــاط االسـ ــتعالمات
للتعامل مع اإلستفسارات من األشخا

المهتمين بما يتعلق بأمور الجمـارك  ،وسـيبذل قصـارى

جهده كـي ُيــتيح بصـورة عامـة  ،مـن خـالل الوسـائل اإللكترونيـة  ،المعلومـات الخاصـة بـ جراءات
القيام بمثل تلك اإلستفسارات.
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 .1ال شـيء فــي هــذه المــادة  ،أو أ جــزء مــن هــذه االتفاقيــة  ،يتطلــب مــن أ طــرف مــن األطـراف
أن يقــوم بنشــر إجـراءات تطبيــق القــانون واإلرشــادات الداخليــة للعمليــات  ،وتتضــمن تلــك المتعلقــة

بعقد تحليل المخاطر ومنهاجية اإلستهداف.

المادة 2.2

إدارة المخاطر
ـاء علــى درجـة المخــاطر
 .1سـيقوم األطـراف بتبنــي أسـلوب إلدارة المخــاطر ،فـي أنشـطتهم الجمركيــة  ،بن ً
التي تم تحديدها  ،المتعلقة بهذه السلع من أجل تيسير اإلفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر ،بينما
تركز أنشطة الفح

والتفتيش على السلع عالية المخاطر.

 .1وسيقوم األطراف بتبادل المعلومات حول تقنيات إدارة المخاطر المستخدمة  ،أثناء أداء إجراءاتهم
الجمركية.

المادة 2.1

االتصاالت غير الورقية
 .1ألغـراض تيســير التجــارة  ،ســيعمل األطـراف علــى ضــمان تقــديم بيئــة إلكترونيــة تــدعم المعــامالت
التجارية  ،بين جهاتهم اإلدارية الجمركية المعنية  ،وكياناتهم التجارية.
 .1سيقوم األطراف بتبادل وجهات النظر والمعلومات  ،حـول إدراك وترقيـة اإلتصـاالت غيـر الورقيـة
 ،بين الجهات اإلدراية الجمركية  ،والكيانات التجارية الخاصة بكل منهم.
 .1وستأخذ الجهات اإلدارية الجمركية  ،الخاصة بكل طرف من األطراف في اعتبارها ،أثناء تطبيق
المبادرات التي تقـدمها السـتخدام اإلتصـاالت غيـر الورقيـة ،المنهجيـات التـي تمـت الموافقـة عليهـا

في منظمة الجمارك العالمية.
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المادة 2.1

إصدار شهادات المنشأ
 .1سوف يتم إصدار شهادات المنشأ بواسطة الهيئة ذات الصالحية  ،لدى كـل طـرف مـن األطـراف
حيـز التنفيذ.
األول ْـيـن  ،بعد تاريخ دخول هذه االتفاقية إلي ّ
 ،في العامين (ّ )1

المخـ ـ َّـولين بـ ــالتوقيع إلصـ ــدار شـ ــهادات المنشـ ــأ
 .1سـ ــيقوم األط ـ ـراف بتبـ ــادل نمـ ــاذج توقيـ ــع األف ـ ـراد ُ
حي ــز التنفي ــذ
وســيقومون بتق ــديم نم ــاذج م ــن األخت ــام الرس ــمية  ،قب ــل ت ــاريخ دخ ــول ه ــذه االتفاقي ــة ّ
بستة( )1أشهر على األقل.

 .1ألغراض الفقرة  1من هذه المـادة  ،فقـد اتفـق األطـراف علـى تضـمين نـ

شـرط المنشـأ  ،والـذ

المـ ـرادف للبض ــائع  ،ف ــي ش ــهادة المنش ــأ كالت ــالي قيم ــة المحت ــو
س ــيظهر ف ــي خان ــة الوص ــف ُ
المؤهل % :أو  CTCكما تستدعي الحالة.
لمراجعــة
 .1مـع عــدم اإلخـالل بــالفقرة  1مـن هــذه المـادة  ،ســيقوم األطـراف  ،فــي أول اجتمـاع دور ُ
هــذه االتفاقيــة بواســطة اللجنــة المشــتركة  ،طبقـاً للفقـرة  1مــن المــادة  ،1.11بتقيــيم وتقريــر إذا مــا
كـانوا سيسـتمرون فـي متابعـة إصـدار شـهادات المنشـأ مـن الهيئـة ذات الصـالحية لـدى كـل طـرف

أو التحــول إلــى إجـراءات إصــدار شــهادات المنشــأ الذاتيــة  ،كمــا هــو ُم َّ
وضــح فــي الفقـرات مــن 1

إلى  1من هذه المادة .إذا ما كان أحد األطراف غير مستعد للتحول إلى شـهادات المنشـأ الذاتيـة
 ،أثناء جلسة المراجعة الدورية األولـى  ،سـيتم تأجيـل الموضـوع إلـى جلسـات المراجعـة الالحقـة ،
حتى يحين الوقت الذ يمكن فيه للطرفين االتفاق على تبني إجراءات شهادات المنشأ الذاتية.

 .1فــي حالــة شــهادات المنشــأ الذاتيــة  ،ألغـراض الحصــول علــى معاملــة األفضــلية فــي التعرفــة لــدى

الطرف اهخر ،يجب تقديم ما يثبت المنشأ في صورة شهادة منشأ  ،والتي سوف يتم استكمالها ،
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـأن الســلع
المصـ ّـدر ،يشــهد فيهــا بـ ّ
المـنتـ ـ لــدى الطــرف ُ
المصـ ّـدر أو ُ
طبق ـاً للملحــق  ، 1ويوقــّعها ُ
لمســتوردها طلــب معاملــة األفضــلية عنــد اســتيراد تلــك
تتأهــل كبضــائع ذات منشــأ  ،والتــي يحــق ُ

السلع إلى أرض الطرف اهخر.

 .1وقــد تــم االتفــاق  ،فيمــا بــين األط ـراف علــى أن تتكــون تفاصــيل شــهادة المنشــأ مــن رمــز النظــام
ِّ
ِّ
المصن ـِّّع وبلـد
الم َّ
الم َ
المنت ـ أو ُ
المص ّـدر أو ُ
رســل إليـه واسـم ُ
ـنسـق  HSووصف وكمية السـلع واسـم ُ
ُ
المنشأ.
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 .1وسوف يقوم كل طرف من األطراف بما يلي:
ِّ
صدر في أرضه  ،استكمال واقـرار شـهادة المنشـأ  ،عـن أ تصـدير للسـلع
الم ّ
(أ) يطلب من ُ
للمسـتورد أن يطلـب معاملتهـا معاملـة تفضـيلية فـي التعرفـة عنـد اسـتيراد تلـك
،التي يمكـن ُ
السلع  ،إلى أرض الطرف اهخر.

المص ـ ِّّـدر ف ــي أرض ــه ل ــيس ُمـنت ــِّ تل ــك الس ــلع ف ـ ُـيمكن
(ب) أن يض ــمن أن ــه ف ــي حال ــة ك ــون ُ
ِّ
ويـقر بشهادة المنشأ على أساس ما يلي:
للم ّ
صدر أن ُيـكمل ُ
ُ
() i

معلوماتـ ــه مـ ــا إذا كانـ ــت تلـ ــك السـ ــلع َّ
مؤه ـ ــلة ألن تكـ ــون سـ ــلع مـ ــن ذات
المنشأ .أو

()ii

()iii

ِّ
ِّ
بأن السلع ُم َّ
ؤهــلة أن تكـون
المـنتـ كتابةً ّ
اعتماده المقبول على ما ُيـق ّـدمه ُ
سلع من ذات المنشأ.
ِّ
صدر.
للم ّ
وموقـَّعة للسلع تـُق َّـدم طوعا من المنت ُ
شهادة كاملة ُ

ِّ
ـقدم شـهادة
 .1ال شىء في الفقرة  1من هذه المادة ُيمكن أن ُي َّ
المـنتـِّ أن ُيـ ّ
ؤول على أنـَّه يتطلـب مـن ُ
ِّ
صدر.
للم ّ
منشأ ُ
ِّ
صدر أو ُمـنتـِّ في أرض
 .1يضمن كل طرف من األطراف أن شهادة المنشأ الكاملة والموقعة من ُم ّ
طــرف رخــر  ،وتنطبــق عليهــا حالــة اســتيراد ســلع منفــردة إلــى أرضــه ،ســوف يــتم قبولهــا مــن ِّقَبــل
الجهات اإلدارية للجمارك لديه ،في غضون ستة ( )1أشهر من تاريخ توقيع شهادة المنشأ.

35

المادة 2.1

المطالبة بمعاملة تفضيلية
ِّ
المستورد الذ ُيطالـب
 .1فيما عدا ماهو ُمـتقدم في هذا الفصل سيطلب كل طرف من األطراف من
بمعاملة تفضيلية في التعرفة طبقاً لهذه االتفاقية أن:
(أ) يطالــب بمعاملــة تفضــيلية فــي التعرفــة فــي وقــت إســتيراد المنتجــات مــن ذات المنشــأ سـواء
كان المستورد لديه شهادة منشأ أو لم يكن لديه تلك الشهادة.

(ب) ُيـق ِّّـدم إق ار اًر مكتوباً َّ
بأن السلع مؤهلة لتكون بضائع من ذات المنشأ.
لب من ــه م ــن ِّقَب ــل الجه ــات
(ج) تك ــون ش ــهادة المنش ــأ بحوزت ــه وق ــت تق ــديم اإلقـ ـرار إذا م ــا ط ــُ َ
الم ِّ
ستورد.
الجمركية للطرف ُ
ِّ
ـقدم أص ــل أو نس ــخة م ــن ش ــهادة المنش ــأ كم ــا يطل ــب من ــه م ــن ِّقَب ــل الجه ــات اإلداري ــة
(د) ُيـ ـ ّ
المسـ ـ ِّ
ـتورد واذا مـ ــا طلبـ ــت تلـ ــك الجهـ ــات اإلداريـ ــة للجمـ ــارك أ
للجمـ ــارك لـ ــدى الطـ ــرف ُ
المنتـَ  .أو
مستندات أخرى تتعلق باستي ارد ُ

المسـ ِّ
ـتورد أســباب
(ه) ي ــقوم بتقــديم إق ـرار ُم َّ
صح ــح ويقــوم بــدفع أ رســوم ُمستحقــَّة يكــون لــدى ُ
ـأن شــهادة المنشــأ التــي تـ َّـم تقــديم اإلقـرار علــى أساســها تحتــو علــى معلومــات
لالعتقــاد بـ ّ
غير صحيحة.

المعاملة التفضيلية طبقاً لهذه االتفاقية على بضائع مستوردة إذا
 .1يحق لطرف من األطراف حجب ُ
الم ِّ
ستورد في االلتزام بأ ئّ من المتطلبات الواردة في هذه المادة.
ما فشل ُ
 .1وسيقوم كل طرف من األطراف اتساقاً مع قوانينه بضمان إنـَّه حينمـا تكـون هنـاك بضـائع تأهلـت
لمســتورد تلــك
كونهــا بضــائع مــن ذات المنشــأ عنــد اســتيرادها إلــى أرض هــذا الطــرف فأنــه يمكــن ُ
المسـتورد أن يتقـدم بطلـب رد أ رسـوم ازئـدة
السـلع فـي خـالل فتـرة زمنيـة تـُحددها قـوانين الطـرف ُ

ُدفعت كنتيجة أن تلك السلع لم تـُمنح المعاملة التفضيلية.
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المادة 2.1

التنازل عن شهادة المنشأ
يضمن كـل طـرف مـن األطـراف  ،أن شـهادة المنشـأ لـن تكـون مطلوبـة السـتيراد السـلع  ،التـي تقـل قيمتهـا

عــن(  1111ألــف دوالر أمريكــي) أو مــا ُيعــادل هــذا المبلــغ بالعملــة المحليــة  ،لكــل طــرف فيمــا عــدا أنــَّه
المصـاحبة لإلسـتيراد تتضـمن بيانـا يشـهد ب َّ
ـأن السـلع مؤهلـة كبضـائع
يمكن أن يتم طلب أن تكـون الفـاتورة ُ
من ذات المنشأ.

المادة 2.1

متطلبات إمساك السجالت
ِّ
المـنتــِّ داخــل أرضــه  ،والــذ ُي ــق ّر
المصـ ّـدر أو ُ
 .1ســيقوم كــل طــرف مــن األط ـراف  ،بضــمان أن ُ
بشهادة المنشأ  ،سيقوم في أرضه باالحتفاظ لمدة ثالثين ( )11شـه ار  ،بعـد التـاريخ الـذ تـ َّـم فيـه
توقيع شهادة المنشأ  ،بجميع السجالت المتعلقة بمنشأ السلع التـي تمـت عنهـا المطالبـة بالمعاملـة

التفضيلية في التعرفة في أرض طرف رخر ،وتتضمن السجالت المرتبطة بـ:

َّ
المصدرة من أرضه.
(أ) شراء أو تكلفة أو قيمة أو شحن أو مدفوعات عن البضاعة
(ب) التعهيــد وشـراء وتكلفــة وقيمــة ودفــع قيمــة جميــع المـواد وتتضــمن المـواد غيــر المباشـرة
ستخدمة في إنتاج البضاعة التي ت َّـم تصديرها من أرضه و
الم
َ
ُ
(ج) إنتاج البضاعة في الشكل الذ تم تصدير البضاعة فيه من أرضه.
 .1ســيقوم كــل طــرف بض ــمان أن يقــوم المســتورد  ،الــذ يطالِّ ــب بالمعاملــة التفضــيلية فــي التعرف ــة
لبضائع مستوردة إلى أرض هذا الطرف باالحتفاظ في تلك األرض لمـدة ثالثـين ( )11شـه ار بعـد

تاريخ اسـتيراد السـلع  ،بالمسـتندات المماثلـة – بمـا فـي ذلـك نسـخة مـن شـهادة المنشـأ  -مثلمـا قـد
يطلب هذا الطرف من المستندات المتعلقة باستيراد تلك السلع.

 .1ويمك ــن أن تتض ــمن السـ ــجالت الواج ــب االحتف ــاظ بهـ ــا طبقـ ـاً للفقـ ـرات  1و 1م ــن ه ــذه المـ ــادة ،
ســجالت إلكترونيــة  .ويجــب أن يــتم االحتفــاظ بهــا اتســاقاً مــع الق ـوانين والممارســات المحليــة لكــل
طرف.
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المادة 2.11

التعاون في تأكيد شهادات المنشأ
 .1ألغ ـراض التأكيــد علــى أصــالة وصــحة المعلومــات المقدمــة فــي شــهادات المنشــأ  ،يمكــن للطــرف
المستورد أن يقوم بالمصادقة والتأكيد من خالل الوسائل اهتية:
(أ) طلب المعلومات من المستورد.
المصـ ِّّـدر ،كمــا هــو متقــدم
(ب) أن يطلـب المســاعدة مــن الســلطات اإلداريــة لجمـارك الطــرف ُ
في الفقرة  1من هذه المادة.
(ج) عــن طريــق اس ــتبيان مكتــوب للمص ـ ِّّـدر أو المنتــِّ  ،ف ــي أرض طــرف رخ ــر ،مــن خ ــالل
ِّ
المصدر.
الهيئة ذات الصالحية لدى الطرف
ّ
(د) أو ع ـن طريــق زيــارة موقــع المصـ ِّّـدر أو المنــت  ،فــي أرض طــرف رخــر ،ويخضــع هــذا
ِّ
ِّ
ِّ
صدر .أو
لموافقة
الم ّ
ّ
المصدر أو المـنتـ  ،والجهة ذات الصالحية لدى الطرف ُ
(ه) أ إجراءات أخرى كما يتفق عليها األطراف.
المستورد
 .1ألغراض الفقرة الفرعية (1 ،ب) من هذه المادة  ،يمكن للجهة اإلدارية لجمارك الطرف ُ
أن:

ِّ
المصدر مساعدتها في التحقق من:
(أ) تطلب من الجهة اإلدارية لجمارك
ّ
( )iأصالة شهادة المنشأ و أو
( )iiدقة المعلومات التي تحتو عليها شهادة المنشأ .
(ب) سوف تقدم للسلطات اإلدارية لجمارك طرف رخر ما يلي:
( )iسبب طلب تلك المساعدة .
( )iiشهادة المنشأ أو نسخة من تلك الشهادة المتعلقة بالموضوع .و
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( )iiiأ معلومات أو مستندات قد تكون ضرورية لغرض تقديم المساعدة .
ِّ
المصدر ،بالدرجة التي تسمح بها قوانينها وممارستها المحلية
 .1وسوف تقوم الجهة اإلدارية للطرف
ّ
 ،بالتعاون الكامل في أ إجراء يتعلق بالتحقق من الصالحية.
 .1وســوف يقــوم الطــرف الــذ يقــوم بــالتحقق  ،مــن خــالل الجهــة اإلداريــة للجمــارك لديــه  ،بتزويــد
ِّ
المصدر ،والذ تخضع بضائعه لعملية التحقق  ،بتحديد كتـابي مـا إذا كانـت بضـائعه
المنتـِّ أو
ّ
المكتشــفة واألســس القانونيــة لهــذا
مؤهلــة كبضــائع ذات منشــأ أو خــالف ذلــك  ،ويتضــمن الحقــائق ُ
التحديد.

المادة 2.11

المسبقة
الق اررات ُ
 .1ســيقوم كــل مــن األطـراف بضــمان إصــدار قـ اررات ُمســبقة مكتوبــة  ،قبــل اســتيراد الســلع إلــى داخــل
أرضــه  ،إلــى أحــد مســتورد الســلع إلــى داخــل أرضــه  ،أو إلــى مص ـِّّدر أو منتــِّ للبضــائع لــدى
طـرف رخــر ،حــول مـا إذا كانــت تلــك الســلع مؤهلـة كبضــائع مــن ذات منشـأ  .كمــا ســيقوم الطــرف
المستورد ب صدار تحديده بخصو

طلب ب صدار قرار ُمسبق .

منشأ السلع في خالل سـتين ( ) 11يومـا مـن تـاريخ اسـتالم

المسبق الذ أصدره  ،طبقاً للفقرة رقـم  1مـن هـذه المـادة.
 .1سيقوم الطرف المستورد بتطبيق القرار ُ
المسـبق  ،فيمـا
كما ستقوم الجهة اإلدراية للجمارك لـدى هـذا الطـرف بتحديـد فتـرة صـالحية للقـرار ُ
ال يقل عن عامـين ( )1من تاريخ إصداره.

ِّ
ِّ
المسبق في الحاالت التالية:
 .1ويحق للطرف المستورد أن ّ
يعدل أو ُيلغى القرار ُ
مبنياً على ئ
خطأ في الحقائق.
(أ) إذا ما كان القرار َّ
(ب) إذا مـا كـان هنـاك تغييرفــي الحقـائق الماديـة  ،أو الظـروف الماديــة التـي تـم بنـاء القـرار
عليها.

(ج) بغرض التوافق مع تعديل في هذا الفصل أو

(د) بغرض التوافق مع قرار قضائي  ،أو تغيير في قوانينه المحلية.
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وفعــاال فــي
 .1ســيقوم كــل طــرف  ،بضــمان ّ
أن أ تعــديل أو إلغــاء لق ـرار ُمســبق ســوف يكــون نافــذاً ّ
تاريخ إصدار التعديل أو اإللغاء أو في تاريخ الحق على تلك التواريخ  ،كما يتم تحديده هنالك ،
ولن يتم تطبيقه علـى الـواردات مـن السـلع  ،التـي حـدثت قبـل هـذا التـاريخ  ،فيمـا عـدا مـا إذا كـان

الشــخ

المسبق.
ُ

المســبق إليــه لــم يتصــرف طبقـاً ألحكــام وشــروط هــذا القـرار
الــذ تـ َّـم إصــدار هــذا القـرار ُ

 .1دونما اإلخالل بالفقرة  1من هذه المـادة  ،سـيقوم الطـرف المص ِّّـدر بتأجيـل تـاريخ نفـاذ التعـديل أو
اإللغــاء لقـرار ُمســبق  ،فيمــا ال يتجــاوز تســعين ( )11يومــا  ،إذا مــا قــام الشــخ الــذ أُصـ ِّـد َر
المسبق ب ظهار أنـَّه قد اعتمد بثقة على هذا القرار في تأسيسه وتحديده له.
إليه القرار ُ
المادة 2.11
العقوبات

سيقوم كل طرف  ،بالمحافظة على إجراءات فرض عقوبات جنائية أو مدنية او إدارية  ،سـواء منفـردة أو

مختلطة  ،لخرق وانتهاك قوانينه ولوائحه المتعلقة بهذا الفصل.
المادة 2.11

المراجعة واالستئناف
س ــيقوم ك ــل ط ــرف  ،بض ــمان َّ
أن المس ــتوردين ف ــي أرض ــه ،اتس ــاقاً م ــع قوانين ــه المحلي ــة  ،م ــع األخ ــذ ف ــي
االعتبــار التحديــد الخــا

الصالحية:

باســتحقاق المعاملــة التفضــيلية طبق ـاً لهــذه االتفاقيــة أو الق ـرارت المســبقة ،لــديهم

(أ) للقيام بمستوى واحـد  ،علـى األقـل ،مـن المراجعـة اإلداريـة للتحديـدات التـي تمـت بواسـطة
الجهات اإلدارية للجمـارك لديـه  ،وتعقـد تلـك المراجعـة بصـورة مسـتقلة

أو عن المكتب المسئول عن إصدار القرار موضوع المراجعة.

( )2

عـن المسـئول ،

(ب) للقيــام بمراجعــات قضــائية للق ـ اررات التــي اتــتخذت فــي المســتوى النهــائي مــن المراجعــات
اإلدارية.

2

بالنسبة للدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة فإن مستوى المراجعة اإلدارية يمكن أن يتضمن السـلطة ذات الصالحية
المشرفة على الجهات اإلدارية للجمارك.

40

المادة 2.12

التشارك في أفضل أساليب الممارسة
سيقوم األطراف بتيسير مبادرات لتبادل المعلومات  ،حول أفضل أساليب الممارسة  ،فيما يتعلق
باإلجراءات الجمركية.

المادة 2.11
السرية

ـؤول علــى أنــَّه ُي ــطالب أحــد األط ـراف أن ي ــزود أو يســمح
 .1ال ش ـيء فــي هــذه االتفاقيــة يمكــن أن ُي ـ َّ
بالوصــول إلــى معلومــات سـرية  ،والتــي ُي َـعــد اإلفصــاح عنهــا واقعـا تحــت طائلــة القــانون أو خالفـاً
لهــذا  ،تكــون ضــد المصــلحة العامــة  ،أو قــد تنحــاز ضــد المصــالح التجاريــة المشــروعة لمؤسســة
محددة سواء كانت عامة أو خاصة.

 .1سيقوم كل طرف  ،اتساقاً مع قوانينه المحلية  ،بالحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها

طبقاً لهذا الفصل  ،وسوف يقوم بحماية المعلومات من اإلفشاء  ،الذ قـد يـؤد إلـى اإلخـالل
بالموقف التنافسي لألفراد  ،الذين ق َّـدموا تلك المعلومات.
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الفصل الخامس 1

التجارة في الخدمات
المادة 1.1
تعريفات

ألغراض هذا الفصل :
(أ) ُيــقصد ب ـ الخدمــة المقدمـة فـي إطــار ممارسـة السـلطات الحكوميــة  :أ ّ خدمـة تــقدم علــى أسـاس غيــر
تجار وال تنافسي  ،مع واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة.
(ب) ُيــقصد ب ـ خــدمات صــيانة واصــالح الطــائرات :تلــك األنشــطة التــي تنفــذ علــى طــائرة أو جــزء منهــا ،
بينما تكون مسحوبة خارج الخدمة  ،وال تتضمن ما ُيـسمى بالصيانة على الخط.
(ج) ُيـقصد بـ الوجود التجار  :أ نوع من األعمال أو المؤسسات الحرفية  ،وتتضمن ما يلي:
() i

تكوين أو االستحواذ أو التدخل في كيان قانوني أو

( )iiإنشاء أو التدخل بأحد الفروع أو مكتب تمثيل داخل أرض طرف من األطراف
بغرض تقديم خدمات.

(د) يـقصد بـ خدمات نظم الحجز اهلي :تلك الخدمات المقدمة  ،من خالل نظم الكمبيوتر والتي تحتو

على معلومات عن جداول الناقالت الجوية  ،ومـدى إتاحتهـا وأجورهـا وقواعـد أجورهـا ،والتـي ُيمكـن

من خاللها القيام بحجز أو إصدار تذاكر.

(هــ) يــقصد ب ـ الضـرائب المباشـرة  :وتتضـمن كــل أنـواع الضـرائب علــى إجمـالي الــدخل أو إجمــالي رأس
المال أو على عناصر من الدخل أو عناصر من رأس المال وتتضمن الضرائب علـى الكسـب مـن

اتح ــاد الملكي ــات والضـ ـرائب العقاري ــة والضـ ـرائب عل ــى الترك ــات والهب ــات والضـ ـرائب عل ــى إجم ــالي
األجور والرواتب المدفوعة من مؤسسة وكذلك الضرائب على القيمة الفعلية ل أرس المال.

(و) يقصد بـ الشخ

االعتبار  :أ كيان تم تكوينـه أو خالفـا لـذلك تنظيمـه طبقـاً للقـانون السـار سـواء

كــان هــذا الكيــان بغــرض الـربح أو خالفـاً لــذلك  ،وسـواء كــان مملوكـا لقطــاع خــا
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أو مملوكـا لحكومــة ،

ويتضــمن أ ّ هيئــة أو أمنــاء أو شــركاء أو مشــروع مشــترك أو ملكيــة منفــردة أو فــرع أو رابطــة وفــي حالــة
الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي  ،صــندوقا أو ُس ــلطة تــم تكوينهــا إلدارة وعــاء مــن األم ـوال
و أو األصول األخرى لهدف محدد.

إما أن يكون :
(ز) يـقصد بـ الكيان االعتبار لطرف من األطراف  :الكيان االعتبار والذ َّ
( )iقد تم تكوينه أو خالفاً لذلك تنظيمه طبقاً لقانون هذا الطرف أو
( )iiف ــي حال ــة تق ــديم الخ ــدمات م ــن خ ــالل الوج ــود التج ــار الممل ــوك ل ـ ـ أو ال ــذ ي ــتحكم في ــه أيـ ـاً
من:

(أ) أفراد طبيعيين ينتمون لهذا الطرف أو
(ب) أشــخا
المادة.

اعتبــاريين لهــذا الطــرف  ،كمــا هــو متقــدم طبق ـاً للفق ـرة الفرعيــة (ز) (  ) iمــن هــذه

(ح) ُيـقصد بـ ضوابط  :أ إجراءات يتخذها طرف من األطراف  ،سواء كانت في صورة قانون
أو لوائح أو قواعد أو إجراءات أو ق اررات أو إجراءات إدارية أو أ صورة أخرى.
(ط) ُيـقصد بـ إجراءات يتخذها طرف  :اإلجراءات التي تـُتخذ بواسطة :
( )iحكومات أو ُسـلطات مركزية أو إقليمية أو محلية .
الســلطات المفوضــة إليهــا مــن ِّقَبــل حكومــات أو ُســلطات
( )iiالكيانــات غيــر الحكوميــة فــي ممارســة ُ
مركزية أو إقليمية أو محلية.
من أجل الوفاء بالتزاماته طبقاً لهذا الفصل  ،سوف يقوم كل طرف  ،باتخاذ اإلجراءات المعقولة والتي

السـلطات المركزية أو
قد تكون متاحة له لضمان مراعاتهم لهذه االلتزامات بواسطة الحكومات و ُ
اإلقليمية أو المحلية والكيانات غير الحكومية داخل أرضه.

( ) ُي ــقصد بـ ـ اإلج ـراءات التــي يتخــذها طــرف وتــؤثر فــي تجــارة الخــدمات :وتتضــمن تلــك الض ـوابط فيمــا
يتعلق بـ:
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( )iشراء ودفع أو استخدام الخدمة.
( )iiالوصــول إلــى واســتخدام مــا يتعلــق بتوريــد خدمــة أو خــدمات  ،والتــي تطلبهــا األط ـراف
لتقديمها إلى الجمهور بصفة عامة.

( )iiiالتواجــد ويتضــمن التواجــد التجــار ألشــخا
أرض طرف رخر.

ينتمــون لهــذا الطــرف لتوريــد خدمــة فــي

مخـوال أو تـم
(ك) ُيـقصد بـ مقـدم حصـر لخدمـة  :أ ّ شـخ سـواء كـان عامـا أو خاصـا  ،والـذ يكـون ّ
تأسيســه بطريقــة رســمية أو عــن طريــق هــذا الطــرف  ،علــى أنــَّه المــورد الوحيــد لتلــك الخدمــة فــي الســوق
المعنِّي في أرض طرف ما .
َ ّ
الطبيعيـ ـين الت ــابعيين ألح ــد األطـ ـراف  :األطـ ـراف الطبيعيـ ـون وال ــذين يكون ــون

(ل) ُيـ ــقصد ب ـ ـ األش ــخا
مـواطنين أو مقيمـين إقامـة دائمـة فـي أحـدى الــدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي  ،أو ســنغافورة
طبقاً للتشريعات الخاصة لكل منهما .
(م) ُيـقصد بـ شخ

 :إما شخ

طبيعي أو شخ

اعتبار .

(ن) ُيـقصد بـ قطاع خدمة :
( )iباإلشارة إلى التزام مـحدد  ،سواء كـان واحـداً أو أكثـر ،أو جميـع القطاعـات الفرعيـة
لهذه الخدمة كما هو محدد في جدول أحد األطراف.

( )iiوخالفاً لذلك كل قطاع تلك الخدمة  ،ويتضمن جميع قطاعاتها الفرعية.
(يـس)ُ ــقصد ب ـ بيــع وتســويق خــدمات النقــل الجــو  :الفــر

المتاحــة مجانـاً للناقــل الجــو  ،لبيــع وتســويق

خــدمات النقــل الجــو  ،وتتضــمن جميــع أوجــه التســويق  ،مثــل أبحــاث التســويق واإلعــالن والتوزيــع  .وال
تتضمن تلك األنشطة التسعير لخدمات النقل الجو وال شروط التطبيق.

المـ َّ
ـقدمة فـي نطـاق ممارسـة الحكومـة
(ع) ُيـقصد بـ خـدمات  :أ خدمـة فـي أ قطـاع  ،ماعـدا الخـدمات ُ
لسـلطاتها.
ُ
(ف) ُيـقصد بـ مستهلك الخدمة :أ شخ

يتلقي أو يستخدم الخدمة.
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(

) ُيـقصد بـ خدمة طرف :الخدمة المقدمة :
( )iمن أو في أرض هذا الطرف  ،أو في حالة النقل البحر  ،بواسطة مركبة بحريه مسجلة
طبق ـاً لقــانون هــذا الطــرف أو بواســطة شــخ ينتمــي لهــذا الطــرف ِّ ،
ـقدم الخدمــة مــن
وي ـ ّ
ُ
خالل عمل مركبة بحرية و أو استخدامها ككل أو في جزء أو
( )iiفي حالة تقديم خدمة من خالل التواجد التجار  ،أو من خالل تواجد أشخا
بواسطة مقدم خدمة تابع لهذا الطرف.

(ق) ُيـقصد بـ مقدم الخدمة :أ شخ

طبيعيـين

يقدم أو يسعى إلى تقديم خدمة(.)3

(ر) ُيـقصد بـ تقديم الخدمة :تتضمن إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع وتسليم الخدمة.
(ش) ُيـقصد بـ التجارة في الخدمات :تـُعرف بأنـَّها تقديم خدمة :
( )iمن أرض طرف إلى أرض طرف رخر ( عبر الحدود )
( )iiفي أرض طرف إلى مستهلكي الخدمة لدى طرف رخر ( االستهالك في الخارج )
( )iiiبواسـ ــطة مقـ ــدم خدمـ ــة مـ ــن خـ ــالل التواجـ ــد التجـ ــار فـ ــي أرض طـ ــرف رخـ ــر ( التواجـ ــد
التجار )

( )ivبواس ــطة مق ــدم خدم ــة  ،ت ــابع لط ــرف  ،م ــن خ ــالل تواج ــد أفـ ـراد طبيعيـ ـين ت ــابعين له ــذا
الطرف في أرض طرف رخر ( تواجد األشخا

الطبيعيين )

(ت) يـقصد ب ـ حقـوق المـرور  :حـق الخـدمات المجدولـة  ،وغيـر المجدولـة فـي تشـغيل و أو نقـل الركـاب
أو الس ــلع والبري ــد مقاب ــل مكاف ــأة أو االس ــتئجار م ــن أو إل ــى أو ف ــي داخ ــل أو ف ــوق األرض لط ــرف م ــن
يتعين تقديم الخدمة إليها ،والمسارات الواجب تشـغيلها ،وأنـواع المـرور
األطراف  ،بما في ذلك النقاط التي ّ

3

حيث ال تكون الخدمة مقدمة مباشرة بواسطة شخص اعتباري ولكن من خالل أشكال أخرى من التواجد التجاري مثل الفروع أو مكاتب
التمثيل فإن مقدم الخبرة (كون هذا هو الشخص االعتباري) سوف يمنح من خالل هذا التواجد المعاملة المقدمة لموردي الخدمات طبقا لهذا
الفصل .ومثل تلك المعاملة سوف تمتد إلى التواجد الذي من خالله يتم تقديم الخدمة وال تحتاج إلى أن تمتد إلى أي أجزاء أخرى من المورد
تقع خارج األرض التي يتم تقديم الخدمة فيها.
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ِّ
الس ــعة الواجــب توفيرهــا ،والتعرفــة التــي يتعــين تقاضــيها وشــروطها .وكــذلك معــايير
التــي يتعـ ّـين تنفيــذها و ّ
تعيين الخطوط الجوية  ،وتتضمن معايير مثل العدد والملكية والتحكم.

المادة 1.1

النطاق والتغطية
 .1ينطبق هذا الفصل على الضوابط التي يتخذها أحد األطراف  ،وتؤثر على التجارة في الخدمات.
 .1لن يسر هذا الفصل على :
دمة من أحد األطراف  ،أو بأ شـروط مــلحقة بتلقـي أو االسـتمرار فـي
المق َّ
(أ) الدعم والمنح ُ
تلقــي هــذا الــدعم أو المــنح ،س ـواء كــان أو لــم يكــن هــذا الــدعم ُمقـ َّـد َما حص ـرياً للخــدمات
ِّ
لمستهلكي الخدمات أو ُمقدمي الخدمات  ،ويتضمن القروض المدعومة مـن
المحلية أو
الحكومة والضمانات والتأمين .
الســلطات الحكوميــة داخــل أرض كــل طــرف  ،علــى وجــه
(ب) الخدمــة المقدمــة فــي ممارســة ُ
الخصو .
(ج) المشتريات الحكومية  ،أو
(د) الض ـوابط المــؤثرة علــى حقــوق المالحــة الجويــة ،علــى الــرغم مــن كــون هــذا مضــموناً ،أو
الضوابط المؤثرة على الخـدمات المتعلقـة بممارسـة حقـوق المالحـة الجويـة ،باسـتثناء تلـك

الضوابط المؤثرة على كل من :

( )iخدمات صيانة واصالح الطائرات .
( )iiبيع وتسويق خدمات النقل الجو .
( )iiiخدمات نظام الحجز اهلي .

( )ivخدمات تأجير الطائرة مع طاقم العمل .
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( )vخدمات إدارة النقل الجو .
 .1سـيتم األخـذ فـي اإلعتبــار ب مكانيـة تضـمين الخـدمات الجديــدة ،وتتضـمن الخـدمات الماليـة  ،فــي

هذا الفصل إما بواسطة اللجنة المشتركة َّإبـان عمليات المراجعة المستقبلية التي سـوف تُعقـد وفقـاً
للمــادة  ، 1.11أو عنــد طلــب أحــد األط ـراف ،بواســطة بــاقي األط ـراف مــن خــالل أنســب طــرق
المداولــة المتاحــة .كمــا ســيتم األخــذ فــي اإلعتبــار إمكانيــة تضــمين هــذا الفصــل الخــدمات التــي لــم

حي ــز التنفي ــذ  ،عن ــدما ت ــُصبح ه ــذه
تك ــن مـ ــتاحة تقنيـ ـاً أو تكنولوجيـ ـاً عن ــد دخ ــول ه ــذه االتفاقي ــة ّ
الخــدمات مـــتاحة بواس ــطة اللجن ــة المش ــتركة َّ ،إب ــان عملي ــات المراجع ــة المس ــتقبلية  ،وفقـ ـاً للم ــادة

 ، 1.11أو عنــد طلــب أحــد األط ـراف بواســطة بــاقي األط ـراف مــن خــالل أنســب طــرق المداولــة
المتاحة.
 .1لــن يســر هــذا الفصــل علــى الضـوابط المــؤثرة علــى األشــخا

الطبيعيــين الســاعين إلــى دخــول

ســوق العمــل لــدى أحــد األط ـراف ،كمــا لــن ينطبــق هــذا الفصــل علــى الض ـوابط الم ــتعلقة بحقــوق

المواطنة أو اإلقامة أو العمالة بصفة دائمة.

 .1ال يوجــد أ شــيء فــي هــذا الفصــل مــن شــأنه أن يمنــع أحــد األطـراف مــن تطبيــق الضـوابط التــي
ت ــنظم دخــول األشــخا

الطبيعيــين الــذين ينتمــون إلــى طــرف رخــر ،أو إقــامتهم المؤقتــه بــداخل

نظمــة لألشــخا
الم َ
أرضــه ،ويتضــمن ذلــك الضـوابط الضــرورية لحمايــة تكامــل وضــمان الحركــة ُ
()4
الطبيعيين عبر حدوده ،شريطة أال يتم تطبيق هذه الضوابط بطريقة تـُلغي أو تـُنق مـن م ازيـا

الطرف اهخر طبقاً لبنود هذا الفصل.

باالتصاالت  ،في اتفاقيـة التجـارة فـي الخـدمات GATS

الملحق الخا
 .1ألغراض هذا الفصلُ ،ي َـعـد ُ
ويمثـل جزءا أساسياً ال
المـلحق  A1في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ُ ،مـتضمنا في هذا الفصل ُ
في ُ
يتج أز من هذا الفصل.
المادة 1.1

الدخول إلى السوق

 ) 4لن يتم أعتبار أن مجررد طلرب تيشريرة دخرول ألشرخاص طبيعيرين مرن جنسريات محرددة دون ليرهرا يرـلغي أو يرـنقص مرن المزايرا طبقرا اللترزام
محدد.
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سوف يقوم كل طرف فيما يتعلق بالدخول إلى السوق  ،من خالل أنواع التوريد المحـددة فـي الفقـرة (ش)

من المادة  ،1.1بمنح الخدمات ومقدمي الخدمات التابعين لطرف رخـر ،معاملـة ال تقـل أفضـلية عـن تلـك
المحــددة فــي الجــدول الخــا
التــي يقــدمها طبقــا للبنــود والشــروط والقيــود ال ُمــتفق عليهــا و ُ
الخاصة(.)5

بــه بشــأن التزاماتــه

بالنسبة للقطاعات حيث تم التعهد بالتزامات دخول السوق ،ف َّن الضـوابط التـي لـن يقـوم أحـد األطـراف

بتطبيقها أو تبنيها ،علـى أسـاس تقسـيمات فرعيـة إقليميـة أو علـى أسـاس كامـل أرضـه ،مـا لـم يـتم تحديـد
خالف ذلك في الجدول الخا

به بشأن التزاماته الخاصة ،هي:

ـقدمي خدمـة
مقدمي الخدمة  ،سواء في شكل أنصبة عددية  ،أو االحتكارات أو مـ ّ
القيود على عدد ّ
حصريين  ،أو مـتطلبات اختبار االحتياجات االقتصادية .
القيود على القيمة اإلجمالية للصفقات الخدمية  ،أو األصول في شكل أنصـبة عدديـة أو متطلبـات

اختبار االحتياجات االقتصادية .

ضــحة فــي
القيــود علــى العــدد اإلجمــالي لعمليــات الخدمــة  ،أو الكميــة اإلجماليــة لنــات الخــدمات ُم َو ّ
وحدات عددية ُمحددة في شكل أنصبة  ،أو ُمتطلبات اختبار االحتياجات االقتصادية(. )6
القيود على العـدد اإلجمـالي لألشـخا

الطبيعيـين ،الـذين قـد يـتم تـوظيفهم فـي قطـاع خـدمي محـدد

أو هـؤالء الــذين قــد يقــوم أحــد مقــدمي الخدمــة بتعييــنهم والالزمــين لتلــك الخدمــة والمـرتبطين مباشـرة
بتقديم خدمة محددة في شكل أنصبة عددية أو متطلبات اختبار االحتياجات االقتصادية .

الضـوابط التــي تقـ ّـيد  ،أو تتطلّــب أنواعـا محــددة مــن الكيانــات القانونيــة  ،أو المشــروعات المشــتركة
والتي من خاللها يمكن ألحد مقدمي الخدمات تقديم خدمة  ،و

 ) 5إذا تعهد أحد األطراف بالتزام دخول السوق المـتعلق بتوريد إحدى الخدمات مرن خرالل نروع التوريرد المرـشار إليره فري المرادة  1.5الفقررة (ش)
) )iوإذا كانت حركة رأس المال عبر الحدود شيئا أساسيا من الخدمة ذاتها ،فإن هذا الطرف يلتزم بالسماح لحركرة رأس المرال .وإذا تعهرد أحرد
األطراف بالتزام دخول السوق المـتعلق بتوريد إحدى الخدمات من خالل نوع التوريد المـشار إليه فري المرادة  1.5الفقررة (ش) ( ،)iiiفرإن هرذا
الطرف يلتزم بالسماح بدخول رأس المال ومـتعلقاته إلى داخل أرضه.
 )6إن الفقرة الفرعية(ج)2من المادة  1.5ال تغطي الضوابط الخاصة بطرف و التي تـقيـد مدخالت توريد الخدمات.
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القيــود المفروضــة علــى مشــاركة رأس المــال األجنبــي فــي شــكل وضــع حــد أقصــى لنســبة األســهم

األجنبية  ،أو القيمة اإلجمالية المسموح بها للفرد أو لمجموع االستثمار األجنبي.
المادة 1.2

المعاملة القليمية
وســوف يقــوم كــل طــرف  ،بالنســبة للقطاعــات المــذكورة فــي جــدول االلت ازمــات الخاصــة بــه  ،والخاضــعة

أل ئ مــن الشــروط والمــؤهالت الموضــحة هنالــك ،بمــنح خــدمات ومقـ ّـدمي الخــدمات التـابعين لطــرف رخــر
ومقـدمي الخـدمات(،)7
معاملة ال تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمثيالتها الخاصـة بـه ،مـن الخـدمات ُ

مع األخذ في االعتبار كافة الضوابط المؤثرة على تقديم الخدمات.

بمتطلبات الفقرة  1من هـذه المـادة  ،عـن طريـق مـنح الخـدمات ومقـدمي الخـدمات
قد يفي أحد األطراف ُ
إمـا معاملة مطابقة تماماً أو معاملة مختلفة تماماً عن تلـك التـي يمنحهـا لمثيالتهـا
التابعين لطرف رخرَّ ،

الخاصة به ،من الخدمات ومقدمي الخدمات.

ســيتم اعتبــار المعاملــة المطابقــة تمام ـاً  ،أو المعاملــة المختلفــة تمام ـاً  ،أقــل أفضــلية إذا مــا كانــت تُعـ ِّّـدل

الشروط التنافسية لصالح خدمة أو مقدمي خدمة  ،ينتمون لهذا الطـرف مقارنـةً بخدمـة أو مقـدمي خدمـة
مماثلة ينتمون لطرف رخر.

المادة 1.1

التزامات إضافية
قد يقوم األطراف بمناقشة التزامات ،في ضوء الضوابط المؤثرة على التجارة في الخـدمات غيـر الخاضـعة
للجدول ـ ــة الم ـ ــذكورة ف ـ ــي الم ـ ــادة  1.1و  ، 1.1وتتض ـ ــمن تل ـ ــك الخاص ـ ــة ب ـ ــالمؤهالت والمع ـ ــايير وش ـ ــئون
الترخي

 .وسوف يتم وضع تلك اإللتزامات في جدول اإللتزامات الخاصة بأحد األطراف.

 ) 7ال تـفسر االلتزامات المحددة المفترضة طبقا لهذه المادة على أنها تتطلب أي طرف بين يعـوض عن العيوب التنافسية الضرمنية والناجمرة عرن
الشخصية األجنبية للخدمات المعنية أو مقدمي الخدمة.
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المادة 1.1

جدول ال لتزامات الخاصة
 .1سوف يقـوم كـل طـرف بوضـع اإللت ازمـات التـي يتعهـد بهـا فـي جـدول طبقـاً للمـواد  1.1و  1.1و
 1.1مــع األخــذ فــي االعتبــار القطاعــات  ،حيــث تــم التعهــد بهــذه اإللت ازمــات ،فســوف ُيحــدد كــل
جدول من جداول اإللتزامات الخاصة ما يلي :
(أ) البنود والقيود والشروط على دخول السوق .
(ب) الشروط والمؤهالت بشأن المعاملة اإلقليمية .
(ج) التعهدات المتعلقة بااللتزامات اإلضافية .
(د) اإلطار الزمني الذ سيتم فيه تنفيذ هذه االلتزامات حينما يكون مالئماً  ،و
حيـز التنفيذ.
(هـ) تاريخ وضع هذه االلتزامات ّ
 .1سيتم إدراج الضوابط غير المـتسقة مع المادة  1.1والمادة  1.1في الخانة المتعلقة بالمادة .1.1
وفي هذه الحالة ،سيتم اعتبار أن هذا اإلدراج ُيق ِّّـدم شرطاً أو مؤهالً على المادة  1.1أيضاً.
 .1ســـيتم إرفـ ــاق جـــداول االلت ازمـ ــات المحـــددة بهـــذا الفصـ ــل  ،بعن ـ ـوان المالحـ ــق (1مجلـ ــس التعـ ــاون
الخليجي) و ( 1سنغافورة).

المادة 1.1

تعديل الجداول
(ويــشار إليــه فــي
 .1يمكــن أل طــرف أن يقــوم بتعــديل أو ســحب أ التـزام مــن الجــدول الخــا بــه ُ
ِّ
ـعدل ) ،في أ وقت بعد مرور  1سنوات على تاريخ وضع هـذا االلتـزام
الم ّ
هذه المادة بـ الطرف ُ
حيــز التنفيـذ ،طبقـاً لبنــود هـذه المـادة .واذا قامــت واحـدة أو أكثـر مـن الــدول األعضـاء فـي مجلــس
ّ
التعــاون الخليجــي  ،أو ســنغافورة بتعــديل أو ســحب أ إلت ـزام مــن جــداولهم س ـواء كانــت مجلــس

التعاون الخليجي أو سـنغافورة كمـا تكـون الحالـة ،فسـوف يقومـون ب خطـار بعضـهم الـبعض بنوايـا
المعـ ِّّـدل لتعــديل أو ســحب الت ـزام  ،عم ـالً بهــذه المــادة فيمــا ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر ،قبــل
الطــرف ُ
عتزم فيه تطبيق تلك التعديالت أو االنسحاب.
الم َ
التاريخ ُ
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المع ـ ِّّـدل ف ــي مفاوض ــات  ،بغ ــرض
ـاء عل ــى طل ــب الط ــرف المـ ــتضرر ،فس ــوف ي ــدخل الط ــرف ُ
 .1بن ـ ً
التوصــل إلــى اتفــاق حــول أ تســويات تعويضــية ضــرورية فــي خــالل ســتة أشــهر .وفــي مثــل هــذه
المعـ ِّّـدل للحفــاظ علــى مســتوى
المفاوضــات واالتفــاق ،فســوف يســعى أ طــرف متضــرر والطــرف ُ
عم ــا ك ــان ُمتق ــدما ف ــي ج ــداول
ـام م ــن الت ازم ــات ذات من ــافع تبادلي ــة  ،ال تق ــل أفض ــلية للتج ــارة َّ
عـ ّ
االلتزامات المحددة قبل هذه المفاوضات .كما يجب إبقـاء اللجنـة المشـتركة علـى علـم بنتـائ هـذه

المفاوضات.

المعـ ِّّـدل  ،إلــى اتفــاق قبــل نهايــة الفتـرة
 .1إذا لــم تصــل المفاوضــات بــين أ طــرف متضــرر والطــرف ُ
المفاوضات ،يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى تنفيذ العملية الواردة في الفصل
المحددة إلجراء ُ
ُ
التاسع (1تسوية النزاعات).

 .1إذا لم يقم الطرف المتضرر ب حالة الموضوع إلـى تسـوية الن ازعـات فـي خـالل  11يـوم مـن تـاريخ
المع ِّّـدل الحريـة فـي
المـشار إليها في الفقرة  1من هذه المادة ،فللطرف ُ
المحددة ُ
بعد إنقضاء الفترة ُ
المقترح.
تطبيق التعديل أو السحب ُ
ِّ
عدل أن يقوم بتعـديل أو سـحب االلت ازمـات الخاصـة بـه إال بعـد أداء التسـويات
الم ّ
 .1ال يحق للطرف ُ
التعويضية اتساقاً مع قرارت لجنة التحكيم التي تم تأسيسها عمالً بالفقرة الرابعة من المادة .1
ِّ
المقترح ــة أو الس ــحب دون االلتـ ـزام بم ــا حددت ــه لجن ــة
المع ـ ّـدل بتنفي ــذ التع ــديالت ُ
 .1إذا ق ــام الط ــرف ُ
التحكــيم التــي تــم تأسيســها وفق ـاً للفق ـرة الرابعــة مــن المــادة  ، 1فيحــق للطــرف المتضــرر أن يقــوم
بدوره بتعديل أو سحب منافع مساوية وفقاً لما تـوصلت إليه لجنة التحكيم.
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المادة 1.1

اللوائح المحلية
 .1سوف يقوم كل طرف بضمان تطبيق كافة الضوابط ذات الصبغة العامة المؤثرة على التجارة في
الخدمات  ،بطريقة معقولة وهادفة ومحايدة .في القطاعات التي تـم التعهـد فيهـا بالت ازمـات محـددة

،

ـاء علــى طلــب مــن مقــدم خدمــة متضــرر والتــابع لطــرف رخــر ،بــأن
 .1وســوف يقــوم كــل طــرف  ،بنـ ً
لمالئم ــة لعق ــد جلس ــات قض ــائية أو إداري ــة أو إجـ ـراءات
يض ــمن أو أن يق ــوم باتخ ــاذ اإلجـ ـراءات ا ُ
تضمن مراجعات عاجلة للقرارت اإلدارية المؤثرة على التجارة بمجرد أن يكون هـذا قـابالً للتطبيـق

 ،وحينما يكون هذا مبر اًر يقوم بتقديم اإلصالحات المالئمة .واذا كانت مثل تلك اإلجراءات غيـر
مسـتقلة عــن الوكالـة المنــوط بهـا القـ اررات اإلداريـة المعنيــة  ،فعلـى هــذا الطـرف أن يقــوم بضــمان

ومحايدة.
أن تكون تلك اإلجراءات تـُقدم بالفعل مراجعة هادفة ُ

ؤول بنود الفقرة  ، 1مـن هـذه المـادة  ،علـى أنـَّها تتطلـب مـن أ طـرف أن يتخـذ اإلجـراءات
 .1لن تـُ َّ
إلقامة تلك الجلسات أو اإلجراءات  ،حينما ال يكون هذا متسقاً مـع هيكليتـه الدسـتورية أو طبيعـة
نظامه القضائي .

السلطات المختصة أل ئّ من األطراف  ،حينما تكون هناك حاجة للحصول على تصريح
 .1وستقوم ُ
للقيام بتوريد الخدمة التي تـم اتخـاذ التـزام ُمحـدد بشـأنها ،فـي فتـرة زمنيـة معقولـة مـن تقـديم الطلـب
المتقـ ِّّـدم بقرارهــا بشــأن الطلــب
والــذ ُي َـعــد قانونيـاً وكــامالً طبقـاً للقـوانين واللـوائح المحليــة ،ب خطــار ُ
الذ َّ
بناء على طلب الطالب ،دونمـا
قدمه  .وعلى ُ
السـلطات المختصة لدى هذا الطرف أن تقدم ً
تأخير ال داعي له  ،معلومات حول حالة الطلب.

 .1وبهــدف ضــمان َّ
أن الل ـوائح المحليــة ،وتتضــمن الض ـوابط المتعلقــة ب ـ جراءات ومتطلبــات التأهيــل
ومتطلبــات المعاييرالتقنيــة والتــرخي

 ،ال تشــكل عائق ـا ال داعــي لــه أمــام التجــارة فــي الخــدمات،

سوف يقوم األطراف بصورة مجتمعة بمراجعة نتائ المفاوضات حول أنظمة هذه الضوابط عمالً

بالفقرة  1من المادة  1من االتفاق العام للتجارة في الخدمات(جاتس) ،GATTSبقصد تضمينها

فـي هـذا الفصـل .علـى أن تـُراعي األطـراف َّ
أن مثـل هـذه الـنظم تهـدف إلـى ضـمان أن تكـون هـذه
المتطلبات كما يلي ،من ضمن أشياء أخرى :
ُ
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(أ) مبنية على معايير موضوعية وذات شفافية ،مثل الصالحية والقدرة على تقديم الخـدمات
،
(ب) ال تـشكل عبء زائدا لضمان جودة الخدمة ،
(ج) وفي حالة إجراءات الترخي

 ،أال تكون في حد ذاتها قيداً على تقديم الخدمة.

 .1لن يقوم أحد األطراف بتطبيق مـتطلبات الترخي

والتأهيل والمقاييس التقنية التـي مـن شـأنها أن

من االلتزامات المحددة من هذه المادة بالنسبة للقطاعات التي قام أحد األطراف

تُـلغي أو تنتق
بالتعهد فيها بالتزامات محددة وتخضع أل بنود أوقيود أو شروط أو مؤهالت واردة هنالك ،حتى

يتم تضمين األنظمة عمالً بالفقرة  1؛ بطريقة من شأنها :

(أ) أال تتفق مع المعايير الموضحة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) مـن الفقـرة  1مـن
هذه المادة  ،و
(ب) أال تكون ُمتَوقـَّ َعة بطريقة معقولـة مـن هـذا الطـرف وقـت قيامـه بهـذه االلت ازمـات المحـددة
في هذه القطاعات .
 .1سيوضع في الحسبان  ،عند تحديد ما إذا كان أحد األطراف متسقاً مع االلتزام الوارد طبقاً للفقرة
ِّ
الصلة( )8والتي يطبقها هذا الطرف .
 1من هذه المادة ،المعايير الدولية للمنظمات الدولية ذات ّ

 ) 8يشير مصطلح " المنظمات الدولية ذات الصلة " إلى الهيئات الدولية المفتوحة عضويتها للهيئات ذات الصلة بهذا الطرف.
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المادة 1.1
القرار

لمقـ ِّّـدمي الخدمــة لطــرف مــن
 .1ألغ ـراض الوفــاء بمقــاييس ومعــايير التصــديق أو التــرخي أو التص ـريح ُ
المست ــَوفاة أو
األط ـراف  .يمك ــن لهــذا الط ــرف ،أن ُيـ ــقر بــالتعليم أو الخبـ ـرة المكتســبة أو االش ــتراطات ُ
ئ
طرف رخر.
التراخي واالعتمادات الممنوحة من
 .1سـ ــيقوم األط ـ ـراف بتشـ ــجيع الهيئـ ــات المختصـ ــة  ،ذات الصـ ــلة  ،لخـ ــوض مفاوضـ ــات حـ ــول اإلق ـ ـرار
بالمؤهالت المهنية والتراخي

أو إجراءات التسجيل ،بقصد تحقيق إنجازات من النتائ مبكرة.

 .1عل ــى أن تك ــون أ ترتيب ــات  ،ي ــتم التوص ــل إليه ــا وفقـ ـاُ للفقـ ـرة  1م ــن ه ــذه الم ــادة  ،متس ــقةً م ــع ه ــذه
االتفاقية.

المادة 1.11

المقتصرون
وم ّ
قدمو الخدمة ُ
االحتكار ُ
 .1ســيعمل كــل طــرف علــى ضــمان َّ
أن أ ُمقـ ِّّـدم خدمــة احتكــار
المعنِّـي ،بطريقة ال تتسـق مـع جـدول اإللت ازمـات المحـددة الخاصـة بهـذا
الخدمة االحتكارية في السوق
َ ّ
الطرف.

فــي أرضــه ال يتصــرف ،عنــد تقــديم

قدمي الخدمة االحتكاريين لدى أحد األطراف ،سواء مباشرةً أو من خالل أحدى
 .1عندما يتنافس أحد ُم ّ
الشــركات التابعــة ،فــي تقــديم خدمــة خــارج نطــاق حقوقــه اإلحتكاريــة والتــي تخضــع لجــدول اإللت ازمــات
المقـ ِّّـدم لوضــعه
المحــددة الخاصــة بهــذا الطــرف ،ف ـ ن علــى هــذا الطــرف ضــمان عــدم اســتغالل هــذا ُ
االحتكار كي يعمل في أرضه بطريقة ال تتسق مع مثل هذه االلتزامات.
ِّ
 .1إذا كان لدى أحد األطراف سبب  ،ليعتقد َّ
مقدمي الخدمة االحتكاريين ألحد األطراف األخـرى
أن أحد ّ
المؤسـس أو
يتعامل بطريقة تتعارض مع الفقرتين  1و  1من هذه المـادة ،فلـه أن يطلـب مـن الطـرف ُ
الممارســات
المــورد االحتكــار بــأن ُيقـ ّـدم معلومــات ُمحــددة حــول مثــل هــذه ُ
المصـ ِّّـرح لهــذا ُ
المقــدم أو ُ
ُ
اإلحتكارية.
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 .1وتسر

رسمياً
ّ

مقدمي الخدمة الحصريين ،عندما يقـوم أحـد األطـراف
بنود هذه المادة  ،أيضاً  ،على حاالت ّ
فعلياً:
أو ّ
ِّ
مقدمي الخدمة  ،و
(أ) بالتصريح  ،أو تأسيس عدد محدد من ّ

ِّ
قدمي الخدمة هؤالء داخل أرضه بطريقة جوهرية.
(ب) يمنع المنافسة بين ُم ّ
المادة 1.11

ممارسات األعمال
ُ .1يـقر األطراف َّ
أن بعض الممارسات المحددة لألعمال  ،مـن ِّقَبـل مق ّـدمي الخدمـة ،غيـر تلـك التـي تقـع
ِّ
ـؤد إلــى تقييــد المنافســة  ،ولــذا تــُ ِّح ّد مــن التجــارة فــي
تحــت البنــود ال ـواردة فــي المــادة  ، 1.11قــد تـ ّ
الخدمات.
بناء على طلب من أحد األطـراف األخـرى ،بالـدخول فـي مداولـة
 .1سوف يقوم أ طرف من األطرافً ،
ِّ
الحد من اإلجراءات المشار إليها في الفقرة  1من هذه المادة .وعلى الطرف  ،الموجه إليه هذا
بقصد ّ
الطلب  ،أن ينظر إلى هذا الطلب بعـين العنايـة واالهتمـام  ،وأن يتعـاون مـن خـالل تقـديم المعلومـات

المعني  .كما أن على الطرف الموجه إليه هـذا
المتاحة بصورة عامة غير السرّية ذات الصلة باألمر
َ ّ
ِّ
المتاحة للطرف الطالب ،ويخضع هذا إلى قوانينه المحلية ،
الطلب أيضاً أن ُي ّ
قدم المعلومات األخرى ُ
بقصد التوصل إلى اتفاق ُم ِّ
رض ئً َمعني بحماية السرّية من ِّقَبل الطرف.
ّ
المادة 1.11

المدفوعات والتحويالت
تصورة في المادة  ، 1.11لن يقوم أحد األطراف بتطبيق قيـود علـى التحـويالت
الم َّ
 .1باستنثاء الظروف ُ
الدولية  ،والمدفوعات لصفقات جارية مرتبطة بالتزاماته المحددة.

 .1ال شيء في هذا الفصل سوف ُيؤثـر علـى حقـوق األطـراف والت ازمـاتهم  ،كأعضـاء فـي صـندوق النـّقد
المتســقة مــع م ـواد االتفاقيــة،
الــدولي وفق ـاً لم ـواد اتفاقيــة الصــندوق ،وتتضــمن إج ـراءات ســعر الصــرف ُ
شريطة أال يفرض أحد األطراف قيوداً على أ معامالت لرأس المال ال تتسق مع التزاماتـه المحـددة
بخصـو

الدولي.

النقــد
مثـل هـذه المعـامالت  ،باسـتثناء مـا جـاء فـي المـادة  ، 1.11أو عنـد طلـب صـندوق ّ
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المادة 1.11

القيود الوقائية لحماية ميزان المدفوعات
الصــعوبات الماليــة الخارجيــة  ،أو فــي حالــة وجــود تهديــد
 .1فــي الحــاالت الحرجــة لمي ـزان المــدفوعات و ت

يتعلــق بــذلك ،فـ ُـيمكن ألحــد األط ـراف أن يتبنــى أو يضــع قيــوداً علــى التجــارة فــي الخــدمات التــي لديــه
الت ازم ـ ـ ــات تجاهه ـ ـ ــا  ،وفقـ ـ ـ ـاً للم ـ ـ ــادتين  1.1و  ، 1.1ويتض ـ ـ ــمن ذل ـ ـ ــك القي ـ ـ ــود عل ـ ـ ــى الم ـ ـ ــدفوعات
والتحويالت من أجل المعامالت المرتبطة بمثل هذه االلتزامات .ومـن المعـروف َّ
أن بعـض الضـغوط

الخاصة على ميزان المدفوعات ألحد األطراف في عملية التطور االقتصاد قد ُيـحتم استخدام قيود
لضمان صيانة مستوى مالئم من االحتياطي المالى لتطبيق برام التطور االقتصـاد الخاصـة بـه ،
من ضمن أشياء أخرى .
المشار إليها في الفقرة  1من هذه المادة:
 .1القيود ُ
ـفرق بين أعضاء منظمة التجارة الدولية ،
(أ) لن ت ّ
(ب) ستكون متسقةً مع مواد اتفاقية صندوق َّ
النـقد الدولي ،

(ج) أن تتف ـ ــادى األضــ ـرار غي ـ ــر الض ـ ــرورية الواقع ـ ــة عل ـ ــى المص ـ ــالح المالي ـ ــة واالقتص ـ ــادية
والتجارية لطرف رخر،

تتعدى تلك الضروريات التي من شأنها التعامل مع الظروف الـواردة فـي الفقـرة  1مـن
(د) ال ّ
هذه المادة ،

تحســنت الظــروف المحــددة
وم َّ
ـقســمة إلــى م ارحــل تخارجيــة تق تد َّ
ميــة كلّمــا ّ
(هــ) أن تكــون مؤقتــة ُ
في الفقرة 1من هذه المادة.
ُ .1يمكن لألطراف  ،عند تحديد ُم َّ
عدل التردد النسبي لمثل هذه القيود ،أن ُيعطـوا أولويـة لتوريـد الخـدمات
األكثر أهميَّة القتصادهم أو لبرام التطوير لديهم .إال َّ
تبنيها أو فرضها
أن مثل هذه القيود ال يمكن ّ
بغرض الحفاظ على قطاع خدمي ُمحدد .

 .1سيتم إخطـار األطـراف المــتضررة علـى الفـور بشـأن أ قيـود أو تغييـرات يـتم تبنيهـا  ،طبقـاً للفقـرة 1
من هذه المادة .
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يتبنــى أ قيــود  ،وفق ـاً للفق ـرة  1مــن هــذه المــادة  ،أن يبــدأ فــي التــداول مــع كافــة
ُ .1يمكــن للطــرف الــذ
ّ
األطراف المـتضررة من أجل ُمراجعة هذه القيود التي تبناها.
المادة 1.12
الشفافية

المــتعلقة بتفعيـل هـذا الفصـل ،
 .1سوف يقوم كل طرف فو اًر بنشـر كافـة الضـوابط ذات الصـبغة العامـة ُ
حيـز التنفيـذ  ،باسـتثناء الظـروف الطارئـة .كمـا سـوف يـتم نشـر
وعلى أقصى تقدير عندما تدخل في ّ
االتفاقات الدولية السارية أو الخاصة بالتجارة في الخدمات  ،والتي قام أحد األطراف بالتوقيع عليها.

 .1في حالة عـدم القيـام بعمليـة النشـر المــشار إليهـا فـي الفقـرة  1مـن هـذه المـادة ،فسـوف يـتم إتاحـة هـذه
المعلومات بأ صورئة أخرى.

الم َّ
قدمـة مـن األطـراف األخـرى للحصـول
 .1وسوف يقوم كل طرف باالسـتجابة فـو ارً إلـى كافـة المطالـب ُ

دوليـة وفقـاً
على معلومات ُمحددة بشأن أ ئّ من الضوابط ذات الصبغة العامـة لديـه  ،أو أ ّ اتفاقيـات ّ
للمادة  1من هـذه المـادة .كمـا سيسـتخدم كـل طـرف النقـاط االسـتعالمية الموجـودة بالفعـل أو تأسـيس
واحــدة أو أكثــر مــن النقــاط االســتعالمية  ،إذا لــم تكــن موجــودة  ،مــن أجــل تــوفير معلومــات م ــحددة
لألطراف األخرى ،عند الطلب ،حول كل هذه األمور.

المادة 1.11

السرية
الفصاح عن المعلومات
ّ
الش ـيء فــي هــذا الفصــل يتطلــب مــن أ ط ــرف أن يقــوم باإلفصــاح عــن معلومــات س ـرّية ،والتــي ُي َـعـ ــد
اإلفصــاح عنهــا واقع ـا تحــت طائلــة القــانون أو خــالف ذلــك قــد يتعــارض مــع الصــالح العــام ،أو قــد يضــر
خاصة.
عامة أو
ّ
بمصالح تجارية شرعية خاصة بشركات معنية ّ
المادة 1.11
حجب المزايا

57

 .1يمكن ألحد األطراف أن يقوم بحجب المزايا الواردة في هذا الفصل عن أحد مقـدمي الخـدمات لطـرف
ينتمــون لجهــة

رخــر ،إذا مــا كــان ُمقــدم الخدمــة شخصــية اعتباريــة مملوكــة ل ـ أو يــتحكم بهــا أشــخا
غيــر طــرف فــي هــذه االتفاقيــة  ،ويخضــع هــذا لعمليــة اإلخطــار والتــداول المســبقين وقــد يكــون الطــرف
القائم بالحجب:

(أ) ال ُيـقيم أ عالقات دبلوماسية مع الطرف الذ ال ينتمي ألطراف هذه االتفاقية  ،أو
(ب) أن يك ــون ه ــذا الط ــرف يتبن ــى  ،أو يطب ــق ضـ ـوابط تتعل ــق ب ــالطرف ال ــذ ال ينتم ــي
ألطراف هذه االتفاقية التي تحظر المعامالت مع هـذا الشـخ

االعتبـار  ،أو أن تكـون

تلك الضوابط سيتم انتهاكهـا حـال مـنح الم ازيـا الـواردة فـي هـذا الفصـل إلـى هـذا الشـخ

االعتبار .

 .1يمكـ ــن ألحـ ــد األط ـ ـراف أن يقـ ــوم بحجـ ــب الم ازيـ ــا ال ـ ـواردة فـ ــي هـ ــذا الفصـ ــل  ،ويخضـ ــع هـ ــذا للتـ ــداول
عما يلي :
واإلخطار المسبق َّ

ـقدمي الخدم ــة ،إذا ك ــان توري ــد الخدم ــة م ــن أو ف ــي أرض ط ــرف ال ينتم ــي
(أ) ع ــن أح ــد ُمـ ـ ّ
ألطراف هذه االتفاقية ،
(ب) في حالة تقديم خدمة النقل البحر  ،إذا كان توريد الخدمة كما يلى :
() i

بواسطة مركبة بحرية مسجلة طبقاً لقوانين طـرف ال ينتمـي ألطـراف هـذه االتفاقيـة،

()ii

بواس ــطة ش ــخ ُي ــدير و أو يس ــتخدم المركب ــة البحري ــة جميعه ــا أو ج ــزءا منه ــا وال
ينتمي ألطراف هذه االتفاقية؛

و

ـقدمي الخدمــة  ،الــذين ينتمــون لطـ ئ
ـرف رخــر حيــث ُي ــثبت الطــرف َّ
أن ُمقـ ِّّـدم
(ج) عــن أحــد م ـ ّ
ِّ
َّ
ـب ًَل أشــخا ال ينتمــون ألط ـراف هــذه االتفاقيــة ،
الخدمــة مملــوك أو ُمــتحكم بــه مــن قـ َ
وأنه ليس لديه عمليات تجارية جوهرية في أرض أحد األطراف.
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المادة 1.11

ُمراجعة االلتزامات
حي ــز التنفي ــذ ،إذا دخ ــل أح ــد األطـ ـراف ف ــي أ اتفاقي ــة بشـ ـأن التج ــارة ف ــي
بع ــد دخ ــول ه ــذه االتفاقي ــة ف ــي ّ
الخــدمات مــع طــرف ال ينتمــي ألط ـراف هــذه االتفاقيــة ،ف نــه ســوف ينظــر بعــين االعتبــار فــي شــأن أ

طلب ،يقوم به طرف رخر كي يندرج في معاملة ال تقل أفضلية عن تلك المقدمة  ،وفقاً لالتفاقية سالفة

الذكر .على أن يكون هذا اإلدارج ُيحافظ على التـوازن العـام لاللت ازمـات التـي تعهـد بهـا الطـرف وفقـاً لهـذه
االتفاقية.
المادة 1.11

خدمات ال تصاالت
 .1سوف يتم األخذ في االعتبار القيام بالمفاوضات المشتركة  ،حول تحرير خدمات االتصـاالت ،وذلـك
في عمليات المراجعة المستقبلية التي ستقوم بها اللجنة المشتركة وفقاً للمادة .1.11

المشار إليها في الفقـرة  1مـن هـذه المـادة ،ف نـَّه يجـب أن
 .1إذا تم التوصل إلى أ ّ نتائ للمفاوضات ُ ،
يتم دمجها في هذا الفصل ،وفقاً للمادة .11.1
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الفصل السادس 1

المشتريات الحكومية
ُ
المادة 1.1
عام

إق ار اًر من األطراف بأهمية المشتريات الحكومية في العالقات التجارية  ،ومن أجل زيادة الفر

التنافسـية

قدمي الخدمات المنتمين لمختلف األطراف  ،فقد وضـعوا مـن بـين أهـدافهم االفتتـاح التـدريجي والمتبـادل
لم ّ
ُ
الفعال ألسواق المشتريات الحكومية.
و ّ
المادة 1.1
تعريفات

ألغراض هذا الفصل ،تم استخدام التعريفات التالية :
(أ) ُي ـ ــقصد بـ ـ ـ المشــــتريات اللكترونيــــة  :المش ـ ـتريات الحكوميـــة التـ ــي تـ ــتم م ــن خـــالل الوسـ ــائل
اإللكترونية ،
(ب) ُيـقصد بـ الكيانات :كيانات األطراف الواردة في المالحق -1أ و -1ب و -1ج ،
(ج) ُيـقصد بـ المشتريات الحكومية :العملية التي تحصل من خاللها إحدى الكيانات الواقعة تحت
نطاق التغطية على استخدام أو االستحواذ على بضائع أو خدمات ،أو أ مجموعـة منهمـا،

بوسائل تعاقدية لألغراض الحكومية وليس بقصد البيع أو إعادة البيع تجارّياً أو استغاللها في
إنتــاج أو توريــد بضــائع أو خــدمات بغــرض البيــع أواعــادة البيــع تجارّي ـاً .وتتضــمن المشــتريات

الحكومية تلك المشتريات التي تتم عن طريق الشراء ،واإليجار مع أو بدون خيار الشراء؛

(د) ُي ــقصد بـ ـ مكتــوب أو كتابــة :أ اصــطالح لفظــي أو عــدد يمكــن قراءتــه و تك ـ ارره والتعامــل
على أساسه فيما بعد .وقد يشمل هذا المصطلح المعلومـات المخزنـة والتـي يـتم بثهـا
إلكترونيـاً
ّ
،
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بضـاعة أو خدمــة أوعمليــات

(هــ) ُيــقصد ب ـ اللـوائح التقنيــة القوميـة :ذلــك المسـتند الــذ يحـدد خصــائ
طبــقة التـي يجـب االلتـزام بهـا .كمـا ُيمكـن أن
الم ّ
مرتبطة بها وأساليب اإلنتاج ،ويتضمن األحكام اإلداريـة ُ
تض ــم أو أن تتعام ــل بش ـ ئ
ومتطلب ــات
ـكل خ ــا ّئ م ــع المص ــطلحات والرم ــوز والتغلي ــف والتأش ــير
ملصقات التعريف  ،كما يتم تطبيقها على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو طريقة اإلنتاج،
(و) ُيـقصد بـ شخص :شخ

طبيعي أو شخ

اعتبار ينتمي ألحد األطراف ،

المعتــرف بهــا،
معتمــدة مــن إحــدى الهيئــات ُ
المعتــرف بـ  :وثيقــة َ
(ز) يقصــد ب ـ المعيــار القياســي القــومي ُ
المتكرر ،القواعد واإلرشادات أو خصـائ البضـاعة أو الخدمـة أو
والتي تصدر ،لالستخدام الشائع و ُ
المرتبط ــة بهــا وأس ــاليب اإلنتــاج ،والت ــي ال يج ــب االلت ـزام به ــا .كمــا ُيمك ــن أن تض ــم أو أن
العمليــات ُ
ئ
بشكل خا ّئ مع المصطلحات والرموز والتغليف والتأشير ومتطلبات ملصقات التعريف التـي
تتعامل
تنطبق على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو أسلوب اإلنتاج ،

(ح) يـقصد بـ الخدمات :أن تتضمن الخدمات خدمات البناء ،ما لم يتم تحديد غير ذلك ،
قدمي الخدمات :شخ
(ط) يـقصد بـ ُم ّ
قدموا السلع والخدمات.
ًُ ّ

 ،أو مجموعة األشخا

قدمون أو ُيمكنهم أن
 ،الذين ُي ّ

ِّ
ختصة والتي :
المتطلبات الدقيقة الموضوعة من قَبل هيئة ُم ّ
( ) يـقصد بـ المواصفات التقنية  :تلك ُ
نتج ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك مع ــايير الج ــودة واألداء والس ــالمة
الم َ
 .1تض ــع مواص ــفات الس ــلع أو الخ ــدمات ُ
واألبعاد ،أو عمليات وطـرق التصنيع  ،أو
 .1ت ــحدد المصــطلحات والرمــوز والتغليــف والتأشــير ومتطلبــات ملصــقات التعريــف كمــا يــتم تطبيقهــا

على البضاعة أو الخدمة.
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المادة 1.1

النطاق و التغطية

 .1يسر هذا الفصـل علـى أ قـانون أو الئحـة أو إجـراء أو ممارسـة  ،بخصـو أ مناقصـة بواسـطة
الهيئــات الواقعــة تحــت نطــاق تغطيــة هــذا الفصــل  ،وفق ـاً للشــروط المحــددة مــن ِّقَبــل كــل طــرف فــي
المالحق الخاصة به.
 .1يســر هــذا الفصــل علــى المناقصــات  ،التــي تــتم بواســطة أ وســيلة تعاقديــة ،وتتضــمن مــا يــتم مــن
خالل وسائل مثل شراء ،أو إيجار مع أو بدون خيار شراء ،بضاعة أو خدمة (بما في ذلك خـدمات

البناء) ،أو أ مجموعة من السلع والخدمات.

 .1يسر هذا الفصل على أ عقد مناقصة ال تقل قيمته عن تلك المحددة في الملحق -1أ.
 .1جميع الهيئـات والسـلع والخـدمات  ،غيـر المدرجـة فـي الملحـق -1أ  ،ال تقـع تحـت نطـاق تغطيـة هـذا
الفصل.

قسم ،ف ــي أ مرحل ــة م ــن م ارح ــل
 .1ال يمك ــن أل هيئ ــة أن ت ــُ ّ
صمم أو تعه ــد أو ت ــُنظّم أو ت ــُ ّ
حضر أو ت ــُ ّ
تتجنب االلتزامات الواردة في هذا الفصل.
المناقصة ،أ ُمناقصة أخرى كي ّ
 .1مــا لــم يــتم تحديــد غيــر ذلــك  ،فــي ُملحــق -1أ  ،الخــا
على :

بأحــد األط ـراف ،ف ـ ن هــذا الفصــل ال يســر

(أ) امتالك أو تأجير أرض أو منشآت موجودة  ،أو أ ملكية ثابتة أَو الحقوق الخاصة بها،
(ب) االتفاقيـ ــات غيـ ــر التعاقديـ ــة  ،أو أ شـ ــكل مـ ــن أشـ ــكال المسـ ــاعدة التـ ــي ُيقـ ـ ّـدمها أحـ ــد
األطـ ـراف ،وتتض ــمن اتفاقي ــات التع ــاون و ِّ
الم ـ َـنح والق ــروض وض ــخ رؤوس أمـ ـوال ف ــي
األسهم والضمانات والحوافز المالية ،
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(ج)

المناقصــة أو امــتالك الوكالــة الماليــة أو خــدمات اإليــداع أو خــدمات اإلدارة والتســييل

للمؤسسات المالية المنتظمة ،أو الخدمات المتعلقة بـبيع وتسديد وتوزيع الـدين العـام،
وتتضــمن القــروض والســندات الحكوميــة واألوراق الماليــة  ،وكــذلك الســندات الماليــة

األخرى ،
(د)

عقود التوظيف العامة ،

(هـ) المشتريات التي تتم من أجل ما يلى :
( )iفقط لغرض تقديم المساعدة الدولية ،بما في ذلك معونات التطوير،
( )iiوفقاً إلجراء ُمحدد أو شرط في اتفاقيـة دوليـة  ،ذات عالقـة بتمركـز القـوات أو
ِّ
الموِّقّع ـ ــة عل ـ ــى إحـ ـ ــدى
المشـ ـ ــترك م ـ ــن قَب ـ ــل ُ
البلـ ـ ــدان ُ
ذات عالق ـ ــة ب ـ ــالتطبيق ُ
المشروعات  ،أو
ممولـة  ،مـن ِّقَبـل ِّم َـنح دوليـة أو
( )iiiوفقاُ إلجراء ُمحدد أو شرط لمنظمـة دوليـة أو ّ
طب ـ ــق
الم ّ
ق ـ ــروض دولي ـ ــة أو مس ـ ــاعدة أخ ـ ــرى  ،يك ـ ــون فيه ـ ــا ذل ـ ــك اإلجـ ـ ـراء ُ
أو الشرط غير ُمتسق مع هذه االتفاقية  ،و

(ه)

لمناقصــات كافــة الحكومــات فــي الســلع والخــدمات وعمليــات
العقــود الممنوحــة وفق ـاً ُ

قدســتين م ّكــة والمدينــة فــي
الم ّ
البنــاء التــي ســيتم تنفيــذها داخــل أو لصــالح المــدينتين ُ
المملكة العربية السعودية.
 .1الشروط الواردة في هذا الفصل ال تؤثر على الحقوق والواجبات الواردة في الفصل الثاني (التجارة في
السلع) ،والفصل الخامس (التجارة في الخدمات).
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المادة 1.2

المعاملة الوطنية وعدم التمييز
 .1مــع األخــذ فــي االعتبــار كافــة الق ـوانين والل ـوائح واإلج ـراءات والممارســات الخاصــة بالمشــتريات
المتضمنة في هذا الفصل ،فسيقدم كل طرف  ،على الفـور وبـدون أ شـروط للبضـائع
الحكومية ُ
أو الخـ ــدمات ومقـ ـ ّـدمي الخدمـ ــة الـ ــذين ينتمـ ــون لطـ ـ ئ
ـرف رخـ ــر ،والـ ــذين ُيقـ ـ ّـدمون مثـ ــل هـ ــذه السـ ــلع
ُ
ئ
ومقـ ّـدمي
والخــدمات ،معاملــة بأســلوب ال يقــل عــن ذلــك الــذ يتعامــل بــه مــع الســلع والخ ـدمات ُ
الخدمات المحليين.

الممارس ــات الخاص ــة بالمش ــتريات
 .1م ــع األخ ــذ ف ــي االعتب ــار كاف ــة القـ ـوانين واللـ ـوائح واإلجـ ـراءات و ُ
المتضمنة في هذا الفصل ،فسوف يضمن كل طرف:
الحكومية ُ

(أ) أال تقـوم هيئاتــه بمعاملـة ُمقـ ِّّـدمي الخدمـة المحليــين بأســلوب يقـل عــن معاملـة ُمقـ ِّّـدمي خدمــة
محليــين رخ ـرين  ،بنــاء علــى درجــة تبعيــتهم لطـ ئ
ـرف أجنبــي أو كــونهم مملــوكين مــن ِّقَبــل
ّ
ً
ّ
ئ
لطرف رخر ،و
شخ ينتمي
ِّ
ـوردون بضـاعة أو خدمـة
ـاء علـى أنهـم ي ّ
(ب) أال تقوم هيئاتـه بالتفرقـة بـين ُمق ّـدم خدمـة محلـي بن ً
ئ
بطرف رخر.
خاصة
 .1ال تس ــر البن ــود الـ ـواردة ف ــي الفقـ ـرتين  1و  1م ــن ه ــذه الم ــادة عل ــى الرس ــوم الجمركي ــة أو أ رس ـ ئ
ـوم
مفروضــة أخــرى مــن أ نــوع  ،أو ذات صــلة باالســتيراد أو طريقــة فــرض هــذه الرســوم ،أو تش ـريعات
االستيراد األخرى والقوانين السارية علـى التجـارة فـي الخـدمات غيـر تلـك القـوانين واللـوائح واإلجـراءات

تضمـنة في هذا الفصل.
الم َّ
الممارسات الحكومية الخاصة بالمشتريات الحكومية ُ
وُ
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المادة 1.1

ستهدفة
الم َ
تقييم المشتريات ُ
ستهدفة ألغراض تنفيذ هذا الفصل:
الم َ
 .1سوف تسر البنود على تحديد قيمة المشتريات ُ
(أ) س ــوف ي ــتم األخ ــذ ف ــي االعتب ــار ،عن ــد عملي ــة التقي ــيم  ،كاف ــة األتع ــاب وتتض ــمن أ
عالوات أو أجور أو عموالت أو فوائد مقبوضة.

ِّ
تضمـ ــنة ف ــي ه ــذا
الم ّ
(ب) ال ُيمك ــن أن ي ــتم اختي ــار طريق ــة التقي ــيم م ــن قَب ــل إح ــدى الهيئ ــات ُ
الفصل ،كما ال يجب تقسيم شروط أ مناقصة ،بغرض تجنب تطبيق هذا الفصل؛ و
(ج) ف ــي الح ــاالت الت ــي ي ــتم فيه ــا تحدي ــد الحاج ــة إل ــى بن ــود اختياري ــة ف ــي اح ــدى المش ــتريات
ـتهدفة ،فس ــيكون أس ــاس التقيـــيم ه ــو القيم ــة اإلجمالي ــة ألقصـــى قيم ــة مس ــموح بهـــا
المس ـ َ
ُ
للمناقصات ،وتتضمن أ مشتريات إضافية اختيارية.
المادة 1.1

قواعد المنشأ
ـوردة ألغ ـراض
المـ َّ
المسـ َ
ـتوردة أو ُ
لــن يقــوم أحــد األط ـراف بتطبيــق قواعــد المنشــأ علــى الســلع أو الخــدمات ُ
طبــقة فـي
الم َّ
الم ًُ ّ
تضمـنة في هذا الفصل من طرف رخـر ،تختلـف عـن قواعـد المنشـأ ُ
المشتريات الحكومية ُ
المعن ّـيـة على واردات من نفس بضائع أو خدمات ذلك الطرف.
حاالت التجارة الطبيعية  ،وأثناء الصفقة َ
المادة 1.1

الفترة االنتقالية لمفضلية في األسعار
يمكن إلحدى الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي  ،خـالل الفتـرة االنتقاليـة والبالغـة  11سـنوات،

محلي ـاً فـي ُمناقصـات
أن تمنح تفضـيال فـي السـعر قـدره  %11السـتخدام أ بضـائع أو خـدمات ُمصنـَّعة َّ

الملحـق -1أ .وسـوف تقـوم أ دولـة عضـو فـي مجلـس التعـاون الخليجـي ،
المدرجة في ُ
السلع والخدمات ُ
تتبني مثل هـذه الفتـرة االنتقاليـة  ،فـي العمـل بنظـام األفضـلية فـي األسـعار أن تمـد هـذا النظـام كـي يشـمل
ّ
صنــعة
قدمي الخدمة التابعين لسـنغافورة والـذين يسـتخدمون بضـائع أو خـدمات ُم ّ
هذا األسلوب التفضيلي ُم ّ
محليـاً داخل أ دولة من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
َّ
65

المادة 1.1

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تحـتفظ األطـراف بــالحق فــي تطبيــق نســبة  %11تفضــيال فــي الســعر علــى الشــركات الصــغيرة والمتوســطة

كل داخل أرضه.
)ٌّ ،)SMEs

المادة 1.1
الشفافية

ســـوف يقـــوم كـ ــل طـ ــرف بنشـ ــر أ قـ ــانون أو الئحـ ــة أو أحك ــام إداريـ ــة ذات ص ــبغة عامـــة ،وأ إج ـ ـراء
(ويتضمن ذلـك الصـيغ القياسـية للعقـود) المــتعلَّقة بالمشـتريات الحكوميـة المتضـمنة فـي هـذا الفصـل ،فـي

المنشورات المناسبة و َّ
الملحق -1ب الخا
الموضحة في ُ
ِّ
ـتعداً ،عنــد الطلــب ،كــي
ومقـ ّـدمي الخدمــة التــابعين لــه أن ُيصــبحوا ُملِّ ِّّمــين بهــا .كمــا ســيكون كــل طــرف ُمسـ ّ
ُ
الخاصة به.
وضح لطرف رخر إجراءات المشتريات الحكومية
ُي ّ
ّ
بهذا الطرف ،وأن يقوم بتمكين الطـرف اهخـر

المادة 1.11

إجراءات العطاء
 .1ســوف تقــوم الهيئــات بممارســة المناقصــات  ،بواســطة عطــاءات مفتوحــة أو مشــروطة  ،وقــد تقــوم
بممارس ــة المناقص ــات أيضـ ـاً بواس ــطة عط ــاءات مح ــدودة أو بواس ــطة مفاوض ــات الختي ــار ُمق ـ ِّّـدم
َّ
موضح في المواد  1.11و  1.11و  1.11بالترتيب.
الخدمة الناجح  ،كما هو
 .1ألغراض هذا الفصل:
(أ) ُيقصــد ب ـ إج ـراءات عطــاء مفتــوح :طريقــة ُمناقصــة يحــق فيهــا لجميــع ُمقـ ِّّـدمي الخدمــة أن
ِّ
عطاءهم ،
قدموا
ُي ّ
َ
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لمقـ ِّّـدمي الخدمــة
(ب) ُيقصــد بـ ـ إج ـراءات عطــاء مشــروط  :طريقــة ُمناقصــة يحــق فيهــا فقــط ُ
ِّ
عطاءهم؛
قدموا
المشاركة  ،أن ُي ّ
الذين انطبقت عليهم شروط ُ
َ
المناقصـة باالتصـال
(ج) ُيقصد بـ عطـاء محـدود :طريقـة ُمناقصـة تقـوم فيهـا هيئـة ممارسـة ُ
ِّ
ِّ
قدمي الخدمة تقوم هي باختيارهم ،
قدمي الخدمة أو بمجموعة من ُم ّ
بأحد ُم ّ
المادة 1.11

العطاءات المشروطة
 .1سوف تقوم الهيئات التي تنو استخدام العطاءات المشروطة بما يلي:
بالمناقص ــة
للمش ــاركة  ،ع ــن طري ــق إش ــعار ُ
(أ) دع ــوة ُمق ـ ّـدمي الخدم ــة ك ــي يتق ـ ّـدموا بطل ــب ُ
ِّ
المشاركة ،
المستهدفة  ،يدعو ُم ّ
قدمي الخدمة ليقوموا بتقديم طلب ُ
ُ
المشاركة  ،و
(ب) تحديد الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات ُ
(ج) قبــل بدايــة الفت ـرة الزمنيــة الخاصــة بتقــديم العطــاءات ،يجــب علــى الهيئــات  ،التــي تنــو
ـدعو ُمق ـ ـ ِّّـدمي الخدم ـ ــة الم ـ ــؤهلين ك ـ ــي يتق ـ ـ ّـدموا
اس ـ ــتخدام العط ـ ــاءات المش ـ ــروطة  ،أن ت ـ ـ َ
بعطاءاتهم.
 .1عنــد اســتخدام إجـراءات العطــاء المشــروط ،ســوف تقــوم هيئــة ممارســة المناقصــة باعتمــاد ُمقـ ِّّـدمي
ئ
طرف رخر ،والذين تنطبق علـيهم شـروط
الخدمة المؤهلين  ،سواء المحليين أو الذين ينتمون إلى
المناقصــة
المناقصــة بتضــمين إشــعار ُ
المشــاركة فــي ُمناقصــة ُمحــددة ،إال إذا قامــت هيئــة ُممارســة ُ
ُ
المســتهدفة  ،أو كــان ذلــك متاح ـاً بصــورة عامــة فــي وثيقــة العطــاء  ،أ ّ قيــود علــى عــدد ُمقـ ّـدمي
الخدمــة الــذين ســوف ُيســمح لهــم بتقــديم عطــاءاتهم ومعــايير اختيــار العــدد المحــدود مــن ُمقـ ِّّـدمي
الم ًُناقصـة باختيـار ُمق ِّّـدمي الخدمـة الـذين سـوف ُيشـاركون
الخدمة .وسـوف تقـوم هيئـات ُممارسـة ُ

في إجراءات العطاء المشروط بطريقة عادلة و غير ُمنحازة.

67

 .1إذا لــم تــتم إتاحــة مســتندات العطــاء بصــورة عامــة منــذ تــاريخ نشــر إشــعار المناقصــة المســتهدفة،
فســوف تقــوم هيئــة ممارســة المناقصــة بضــمان جعــل هــذه الوثــائق متاحــة فــي نفــس الوقــت لجميــع
ِّ
المـؤهلين  ،والذين تم اختيارهم وفقاً للفقرة  1من هذه المادة.
ُم ّ
قدمي الخدمة ُ

المادة 1.11

العطاءات المحدودة
ُ .1يـمكن للهيئة الممارسة للمناقصة  ،عند استخدام إجراءات العطاء المحدود  ،اختيار عدم تطبيق
المواد  1.11و  1.11و  1.11ويخضع هذا للشروط الموضحة في الفقرة  1من هذه المادة.
ميــز بــين ُمقـ ّـدمي
المنافســة أو بطريقــة تُ ّ
 .1ش ـريطة أال يــتم اســتخدام العطــاء المحــدود بغــرض تجتنــب ُ
الخدمــة التــابعين لطـ ئ
ـرف رخــرُ ،يمكــن لألط ـراف تطبي ـق إج ـراءات العطــاء المحــدود فــي الحــاالت
اهتية:

(أ) إذا لــم يــتم تقــديم عطــاءات مناســبة اســتجابةً لعطــاء مفتــوح أو مشــروط ،شـريطة أن تكــون
ُمتطلّبات العطاء األساسي قد تم تعديلها بصورة جوهرية ،

ئ
ألسباب تقنية أو فنية ُمتعلقة بحماية الحقـوق الحصـرية،
(ب) في حاالت األعمال الفنية أو
ِّ
ـقدم خدمـة ُمح َّـدد  ،حيــث ال يوجـد أ بـديل معقــول
ُيمكـن أن يـتم تنفيــذ التعاقـد بواسـطة ُمـ ّ
رخر،
(ج) فــي حــاالت الط ـوار ء القصــوى  ،التــي نتجــت عــن أحــداث لــم يكــن فــي مقــدور الهيئــة

المـنتجات أو الخدمات فـي
الممارسة للمناقصة التنتبـؤ بها ،حيث ال ُيمكن الحصول على ُ
المناس ــب  ،ع ــن طري ــق إجـ ـراءات العط ــاءات المفتوح ــة أو إجـ ـراءات العطـ ــاءات
الوق ــت ُ

المشروطة ،

(د) عنــد الحاجــة إلــى بضــائع أو خــدمات إضــافية  ،مــن ِّقَبــل ُمقـ ِّّـدم الخدمــة  ،لــم تكــن موجــودة فــي
المناقصة األولى ،عندما ال يمكن تغيير مق ِّّـدم الخدمـة ألس ئ
ـباب اقتصـادية أو تقنيـة مثـل قابليـة
ُ
ُ
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الممارســة
بمعـ َّـدات موجــودة أو ب ـرام أو خــدمات أو إنشــاءات َّ
تمــت ُ
التبــديل أو قابليــة العمــل ُ
المناقصة األولى ،
عليها في ُ
ـاء علــى
(هــ) عنــدما تقــوم الهيئــة بالممارســة علــى نمــاذج أو بضــاعة أو خدمــة َّأولــيَّة تــم تطويرهــا بنـ ً
درســة ،أو عنــد
طلبهــا ،فــي إطــار أو مــن أجــل تعاقــد مح ـدد بخصــو بحــث أو تجربــة أو ا
تطوير ُمنتـَ جديد أو خدمة جديدة ،

(و) عندما تكون هنـاك خـدمات إضـافية  ،لـم تكـن ضـمن العقـد األول  ،إال أنـَّها كانـت فـي أهـداف
وثــائق العطــاء األصــلي وأصــبح مــن الضــرور  ،بســبب ظــروف غيــر متوقّعــة ،إتمــام الخــدمات
الموصــوفة هنــاك .إال َّ
أن القيمــة اإلجماليــة للعقــود الممنوحــة لتلــك الخــدمات اإلضــافية ال يجــوز
أن تزيد عن  %11من قيمة العقد األساسي ،

المكون ــة م ــن خ ــدمات متك ــررة متماثل ــة م ــع تل ــك الخ ــدمات المقدم ــة ف ــي
(ز) للخ ــدمات الجدي ــدة ،
ّ
نوهت في إشعار المناقصة
مناقصة قد تم إرساؤها  ،والتي تكون الهيئة الممارسة للمناقصة قد َّ
األولى أنه قد يتم استخدام إجـراءات العطـاء المحـدود فـي إرسـاء العقـود بالنسـبة لتلـك الخـدمات

الجديدة.

(ح) للبضائع المشتراة من بورصات السلع ،
(ط) ف ــي حال ــة التعاق ــدات الممنوح ــة للف ــائز ف ــي مس ــابقة تص ــميم  ،و إذا م ــا ُو ِّج ـ َـد العدي ــد م ــن
المشــاركين م ـن ِّقَبــل هيئــة تحكــيم مســتقلة أو خب ـراء  ،مــع
المرشــحين النــاجحين .ويــتم تقيــيم ُ
األخذ في االعتبار أنه سيتم منح تعاقد للتصميم الفائز ،و

( ) للمشـتريات التـي تــتم فـي الحـاالت المميـزة االسـتثنائية  ،التــي تظهـر فـي الفتـرة القصـيرة عنــد
حاالت البيع غيرالعاد  ،مثل تلـك الناتجـة عـن عمليـات التصـفية أو الح ارسـة القضـائية أو

مقدمي الخدمة المعتادين.
اإلفالس ،ولكن ليس للمشتريات الروتينية من ّ
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المادة 1.11
المفاوضات

ُ .1يمكن ألحد األطراف أن يمنح هيئاته حق التفاوض فيما يلي:
المناقصة المسـتهدفة
(أ) ضمن سياق المناقصات  ،بالكيفية التي قاموا بتضمينها في إشعار ُ
هذا الغرض  ،أو
(ب) عن ــدما يتض ــح م ــن التقي ــيم أن ــه ال يوج ــد أ عط ــاء ُممي ــز ،ف ــي ض ــوء مع ــايير التقي ــيم
المحددة في اإلشعارات أو وثائق العطاءات.
ُ

 .1سوف تقوم أ ّ من الهيئات:
(أ) بض ــمان أن أ ّ اس ــتبعاد أل ئّ م ــن ُمق ـ ّـدمي الخدم ــة  ،المش ــاركين ف ــي المفاوض ــات  ،ي ــتم
ضمن معايير التقييم المحددة في اإلشعارات أو وثائق العطاءات ،و
(ب) عنــد إنتهــاء المفاوضــات ،أن تمــنح الهيئــة نفــس المهلــة لبــاقي ُمقـ ِّّـدمي الخدمــة لتقــديم أ
عطاء جديد أو ُم َّ
عدل.
مادة 1.12

ستهدفة
الم َ
نشر إشعار المناقصة ُ
ِّ
المهتمــين
 .1ســوف تقــوم أ ّ هيئــة مــن الهيئــات بنشــر إشــعار تقــوم فيــه بــدعوة كافــة ُمقـ ّـدمي الخدمــة ُ
تم ذكـره فـي المـادة
ستهدفة ) ،باستثناء ما َّ
الم َ
المناقصة ُ
المناقصة ( إشعار ُ
لتقديم عطاءاتهم لهذه ُ
 1.11لكل مناقصة متضمنة في هذا الفصل  ،وعلى أن يتم نشر هذا اإلشعار في وسيلة النشر

المخصصــة لتقــديم
الملحــق -1ب .وســيظل كــل إشــعار نافــذاً ط ـوال الفت ـرة ُ
المناســبة ال ـواردة فــي ُ
المستهدفة.
العطاءات للمناقصة
َ
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ـتهدفة وصــفاً لهــذه المناقصــة وأ شــروط يجــب علــى
 .1وســوف يتضــمن كــل إشــعار بمناقصــة مسـ َ
ِّ
المصـ ِّـد َرة له ــذا
ـتيفاءها مــن أجــل المشــاركة فــي هــذه المناقصــة ،واســم الهيئــة ُ
ُمقـ ّـدمي الخدمــة اسـ َ
اإلشــعار ،والعنـوان وطــرق االتصــال بالمكــان الــذ ُيمكــن لمقـ ِّّـدمي الخدمــة أن يحصــلوا منــه علــى
المناقصة ،ورخر ميعاد لتقـديم العطـاءات ،ومواعيـد تسـليم السـلع
كافة الوثائق المتعلقة بهذه ُ
الخدمات التي سيتم الممارسة عليها.

أو

المادة 1.11

األوقات المحددة لتقديم العطاءات
المشــاركة
المحــددة الســتالم العطــاءات وطلبــات ُ
 .1ســتقوم الهيئــات بم ارعــاة أن تكــون كافــة المواعيــد ُ
لمق ـ ِّّـدمي الخ ــدمات الت ــابعين ألطـ ـراف أخ ــرى ،وك ــذلك ُمق ـ ِّّـدمي الخ ــدمات
مناس ــبة  ،بحي ــث تس ــمح ُ
ِّ
المشـ ــاركة أو طلبـ ــات
المحليـ ــين ،أن ُي ـ ــع ّدوا ُ
ويقـ ـ ّـدموا العطـ ــاءات ،وريثمـ ــا يكـ ــون مالئم ـ ـاً ،طلبـ ــات ُ
التأهيل .وستضع الهيئات في اعتبارها عند تحديد الحدود الزمنية ،اتساقاً مع احتياجاتها ،العوامل

ستهدفة ودرجة التعاقـد مـن البـاطن المتوقعـة والفتـرة المعتـادة
الم َ
المؤثرة مثل درجة تعقيد المناقصة ُ
إلرسال العطاءات من النقاط األجنبية والمحلية.
 .1وســيقوم كــل طــرف بضــمان أن تضــع هيئاتــه فــي حســبانها التــأخر فــي عمليــة النشــر ،عنــد تحديــد
المـشاركة أو التأهل لقائمة الموردين.
رخر موعد الستالم العطاءات أو طلبات ُ
وي ــمكن ذكــر الحــدود
 .1الحــد الزمنــي األدنــى الســتالم العطــاءات  ،ال يقــل عــن ثالثــين ( )11يومــا ُ
الزمنية لكل طرف في الملحق -1ج.
المادة 1.11

وثائق العطاء
ِّ
المهتمــين بوثــائق العطــاء  ،التــي تتضـ ّـمن كافــة المعلومــات
 .1وســتقوم الهيئــة بتزويــد ُمقـ ّـدمي الخدمــة ُ
لمق ـ ّـدمي الخدم ــة أن يستـ ـ ِّـع تدوا وأن ُيق ـ ّـدموا عط ــاءاتهم .وتتض ــمن ه ــذه
الض ــرورية  ،الت ــي تس ــمح ُ

الوثــائق المعــايير التــي ستســتند إليهــا الهيئــة عنــد مــنح التعاقــد ،بمــا فيهــا جميــع عوامــل التكلفــة ،

خصصها الهيئة لهذه المعايير عند تقييم
واألوزان ،أو إن كان ذلك ُمناسباً ،والقيم النسبية التي ستـُ ّ
العطاءات.
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طب ــقة ،الوثــائق الخاصــة
 .1وســتجعل أ هيئــة مــن الهيئــات  ،وبقــدر اإلمكــان  ،وطبق ـاً أل رســوم ُم َّ
بالعطــاء ُمتاحــة عــن طريــق الوســائل اإللكترونيــة أو شــبكة اتصــاالت مفتوحــة أمــام جميــع ُمقـ ِّّـدمي
الخدمـ ــة الوصـ ــول إليهـ ــا .واذا لـ ــم تقـ ــم الهيئـ ــة بنشـ ــر كافـ ــة الوثـ ــائق الخاصـ ــة بالعطـ ــاء بالوسـ ــائل
ِّ
طبــقة،
قدمي الخدمة ووفقاً أل رسـوم ُم َّ
بناء على طلب أ ئّ من ُم ّ
اإللكترونية ،فستقوم الهيئة ً 1،
ب تاحة هذه الوثائق كتابةً وتقديمها ِّ
قدم الخدمة على الفور.
لم ّ
ُ
المشــار إليهــا فــي
 .1إذا قامــت الهيئــة ،أثن ـاء فت ـرة المناقصــة ،بتعــديل أ جــزء فــي وثــائق العطــاء ُ ،
الفقرة  1من هذه المادة  ،فسوف تقوم الهيئة بما يلي:
(أ) أن تقوم بنشر هذه التعديالت إلكترونياً ،أو
(ب) أن تقوم ب عطاء هذه التعديالت كتابـةً إلـى جميـع ُمق ّـدمي الخـدمات المشـاركين فـي هـذه
المناقصــة عنــد تع ـديل هــذه المعــايير ،وفــي كافــة األح ـوال ،ستــُتيح الهيئــة الفت ـرة الزمنيــة
ِّ
ِّ
الكافي ــة ِّ
أويـ ــعيدوا تق ــديم
لمق ـ ّـدمي الخدم ــة ك ــي ُيق ـ ّـدموا عط ــاءات جدي ــدة ،أو ك ــي ُيـ ـ ّ
ـعدلوا ُ
ُ
عطاءاتهم بصورة صحيحة.
المادة 1.11

التقنيـة
المواصفات
ّ
 .1وســيعمل كــل طــرف علــى ضــمان َّ
تبنــي أو تطبيــق أ ّ مواصــفات
أن هيئاتــه لــن تقــوم ب عــداد أو ّ
تقنيـة بغرض  ،أو من شأنها  ،خلق عوائق ال داعي لها على التجارة بين األطراف.
ّ
التقنيـة  ،التـي سـتكون كمـا يلـي حينمـا يكـون هـذا
للمناقصة المواصفات
ّ
الممارسة ُ
 .1وستضع الهيئة ُ
مالئما ًً:
(أ)

لمتطلبات األداء  ،بدالً من الخصائ
أن تكون طبقاً ُ
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التصميمية أو الوصفية و

(ب)

أن تعتمد على المقاييس الدوليـة حينمـا يكـون هـذا قـابالً للتطبيـق ،أو خالفـاً لـذلك أن

المعتــرف بهــا ،أو قـوانين
تعتمـد علــى اللـوائح
َّ
التقنيــة القوميــة  ،أو المقـاييس القوميــة ُ
البناء.

 .1ولن ُيـشار إلى ماركة تجارية ُمحـددة أو اسـم تجـار ُمحـدد ،أو بـراءة اختـراع أو تصـميم أَو نـوع،
أصـل أو منـت أَو ُمق ِّّـدم خدمــة ُمحـدد ،إال إذا لـم يكــن هنـاك أ طريقـة دقيقــة أو واضـحة بمـا فيــه
المناقصــة ،وش ـريطة أنـَّه ،فــي مثــل هــذه الحــاالت ،يجــب إضــافة عبــارة
الكفايــة لوصــف ُمتطلبــات ُ

مثل أو ما ُيكافيء في وثائق العطاء.

 .1ولن تسعى الهيئات أو تقبـل ،بطريقـة تــعيق التنـافس ،أ نصـيحة يمكـن اسـتخدامها فـي إعـداد أو
تبني أ ّ ُمواصفات تقني ـَّـة إلحـدى المناقصـات مـن شـخ
ّ
المناقصة .
ُ

قـد تكـون لـه مصـالح تجاريـة مـن هـذه

المادة 1.11

قدمي الخدمة
تسجيل وتأهيل ُم ّ
فرق الهيئات بين م ِّقدمي الخدمة المحليين ِّ
ئ
 .1لن تُ ِّّ
لطرف رخر .أثناء
قدمي الخدمة التابعين
وم ّ
ُّ
ُ
ِّ
قدمي الخدمة .
عملية تسجيل و أو تأهيل ُم ّ
 .1لن تكون شروط المشاركة في إجراءات العطاء المفتوح ِّ
ئ
لطرف رخر،
قدمي الخدمة  ،التابعين
لم ّ
ُ
ُ
ِّ
قدمي الخدمة المحليين.
لم ّ
المـتاحة ُ
أقل أفضلية من تلك ُ
ِّ
قدمي الخدمة ،والوقت الالزم لها ،بغرض إبقاء
 .1لن يتم استغالل عملية تسجيل و أو تأهيل ُم ّ
ِّ
ئ
لطرف رخر ،خارج قائمة الموردين أو كي ال يتم اعتبارهم في إحدى
قدمي الخدمة  ،التابعين
ُم ّ
المناقصات.
ُ
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 .1وتضمن الهيئات  ،التي تحتفظ بقوائم دائمة خاصة ِّ
المسجلين أو المؤهلين ،أن
بم ّ
قدمي الخدمة ُ
ُ
ِّ
قدمي الخدمة
يكون من حق الموردين التقدم للتسجيل والتأهيل في أ وقت ،وأن جميع ُم ّ
المسجلين والمؤهلين متضمنين في القوائم ئ
بوقت ئ
كاف.
ُ
ُ
ِّ
بناء على
 .1ال شيء في هذه المادة يمنع الهيئة من استبعاد أحد ُم ّ
قدمي الخدمة من ُ
المناقصة ً ،
إفالسه أو لتقديمه إق اررات كاذبة ،شريطة أن يتم ذلك االستبعاد وفقاً للمادة .1.1
المادة 1.11
تقييم العقود

ميِّـزة  ،بغرض تجنب أ تعارض في المصالح بين من يقوم
ستكون عملية تقييم العطاءات عادلة وغير ُم ّ
ب دارة هذه العمليات ِّ
المشاركين.
وم ّ
قدمي الخدمة ُ
ُ

المادة 1.11

معلومات حول منح التعاقد
 .1عم ـالً ببنــود المــادة  ،1.11ســتقوم الهيئــات علــى الفــور بنشــر إشــعار بق ـرار إرســاء العقــد ب حــدى

يتضمن على
الملحق -1ب .على إشعار المنح أن
َّ
وسائل النشرالمناسبة  ،ضمن تلك الواردة في ُ
األقل المعلومات اهتية:
(أ)

اسم الهيئة؛ و

(ب)

المـناقصة عليها؛
وصف البضاعة أو الخدمة التي تمت ممارسة ُ

(ج)

ِّ
قدم الخدمة الفائز؛ و
اسم ُم ّ

(د)

قيمة التعاقد الممنوح.
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 .1و بنــاء علــى طلــب أحــد مقـ ِّّـدمي الخدمــة  ،غيــر النــاجحين  ،والتــابع لطـ ئ
ـرف رخــر والــذ كــان قــد
ُ
ً
المـ ــتعلقة بأس ــباب رف ــض
ش ــارك ف ــي العط ــاء  ،س ــتقوم الهيئ ــات عل ــى الف ــور ،بتق ــديم المعلوم ــات ُ
العطــاء الــذ َّ
قدمــه ،إال إذا كــان اإلفصــاح عــن مثــل هــذه المعلومــات يقــع تحــت طائلــة القــانون
أو كان على نقيض الصالح العام  ،أو قـد ي ِّ
ضـر بالمصـالح التجاريـة المشـروعة لشـركات بعينهـا،
ُ
ِّ
قدمي الخدمة.
عامة أو
َّ
سواء َّ
بالمـنافسة العادلة بين ُم ّ
خاصة ،أو قد ُيخل ُ
المادة 1.11

تعديالت وتصويبات نطاق التغطية
وسيـخطر أحد األطراف كافة األطراف األخرى بأ تصويب يقترحه ،أو نقل إلحدى الهيئات من
ُ .1
(ويشـار إلـى
الملحق -1أ ،أو انسحاب إحدى الهيئات ،أو أ تعديل رخـر ُ
ُملحق إلى رخر ،وفي ُ
الملحـق -1أ .كمـا يجـب علـى
هذا هنا وفيما بعد في هذه المـادة ّ
بمصـطلح تعـديل ) فـي ُ
عامـة ُ
ِّ
عدل ) أن يقوم بتضمين اإلخطار ما يلي:
الم ّ
الطرف الذ يقوم بالتعديل ( الطرف ُ

المعني ــة لتلــك الهيئ ــة
(أ) مــا ُي ــثبت سـ ـواء مــا كــان ت ــأثير وتحكــم الحكوم ــة علــى الم ــناقصة َ
ِّ
فعالة  ،و
المنسحبة قد ت َّـم تقليصه بطريقة ّ
ُ
(ب) وفيمــا يخ ـ

المحتملــة لهــذا التغييــر علــى
أ تعــديل رخــر للمعلومــات حــول التبعــات ُ

نطاق التغطية المتفق عليه ُمسبقاً في هذه االتفاقية.

ختصــة  ،بــأن
الم ّ
 .1وبهــذا الخصــو ُي ــمكن ألحــد األط ـراف أن يســحب أو يســتبدل إحــدى الهيئــات ُ
المــالئمة لنطـاق التغطيـة الخـا بـه  ،كـي ُيحـافظ علـى مسـتوى مـن
يقوم بالتسويات التعويضـية ُ
التغطيــة مكــاف ُمقارنـةً بــذلك النطــاق الــذ كــان موجــوداً قبــل التعــديل .واذا مــا قــام أحــد األطـراف
ب جراء تعديالت فـي نطـاق التغطيـة الخـا

المـتضرر بخصو
تعويضية للطرف ُ

بـه  ،عمـالً بهـذا الفصـل فلـن يـتم إجـراء أ تسـويات

التعديالت اهتية:

(أ) التصويبات ذات الصبغة الرسمية تماماً والتعديالت الثانوية في المالحق؛و
ت
الم ــغطاة
المختصــة بالمشــتريات ُ
(ب) إذا لــم يكــن للحكومــة أ تحكــم أو تــأثير علــى الهيئــة ُ
عند خصخصتها أو تحويلها إلى كيان اعتبار .
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المادة 6.22

المشتريات اللكترونية
 .1وستســعى األط ـراف  ،فــي إطــار التزامهــا بتطــوير وترقيــة التجــارة اإللكترونيــة ،إلتاحــة مزيــد مــن
للمناقصات اإللكترونية.

الفر

 .1بجانــب هــذا سيســعى كــل طــرف علــى العمــل نحــو إنشــاء نقطــة إدخــال واحــدة  ،بغــرض تمكــين
ِّ
المناقصـات داخـل
المتاحـة بخصـو
قدمي الخدمة من الوصول إلـى المعلومـات حـول الفـر
ُم ّ
ُ
ُ
أرضه.
 .1وسيجعل كل طرف بأقصى قدر ممكن ،فر

المناقصات المتاحة للجميع ،متاحة أيضاً لمقدمي

سيحاول كل طرف أن
الخدمة عن طريق الوسائط و الوسائل اإللكترونية المتاحة .وحيثما أمكنُ ،
ُيـتيح الوثائق المتعلقة بنفس الوسائط أوالوسائل.
باللغـة اإلنجليزيـة ،لكـل حالـة مـن

لخـ
للمناقصة أن تقـوم بنشـر إشـعار ُم ّ
الممارسة ُ
 .1وعلى الهيئة ُ
ستهدفة .ويجب في ذلك اإلشعار أن يتضمن على األقل المعلومات اهتية:
الم َ
المناقصة ُ
حاالت ُ
(أ)

موضوع التعاقد؛

(ب)

المشاركة في العطاء؛ و
المحددة لتقديم العطاءات أو طلب ُ
المواعيد ُ

(ج)

المـتعلقة بالتعاقد .
عناوين وكيفية االتصال لطلب الوثائق ُ

 .1وســيعمل كــل طــرف علــى تشــجيع هيئاتــه ألن تقــوم بنشــر المعلومــات حــول الخطــط التوضــيحية
السـنة المالية.
المـناقصات اإللكترونية  ،في أقرب فرصة ُممكنة في بداية َّ
للمـناقصات في بوابة ُ
ُ
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المادة 1.11

إجراءات الطـّعـن
 .1عنـد حــدوث شـكوى مــن ِّقَبـل أحــد ُمق ِّّـدمي الخدمــة  ،التـابع ألحــد األطـراف  ،أنـَّه كـان هنــاك خــرق
ِّ
قدم الخدمة كي يبحث عن
لهذا الفصل أثناء مناقصة طرف رخر ،فعلى ذلك الطرف أن ُيشجع ُم ّ
ئ
حل لشكواه بالتشاور مع الهيئة الممارسة للمناقصة التابعة لهذا الطرف .وفي مثل هـذه الحـاالت،
ّ
يجــب علــى الهيئــة الممارســة للمناقصــة  ،التابعــة لــذلك الطــرف اهخــر ،أن تتعامــل مــع مثــل هــذه

الشكوى بطريقـة نزيهـة ومناسـبة ،بأس ئ
ـلوب ال ُيــخل بالتوصـل إلـى إجـراءات تصـحيحية وفقـاً لنظـام
الطـَّعـن.
 .1هذا وسيعمل كل طرف على أن يتيح ِّ
قدمي الخدمة التابعين لألطراف  ،بدون تمييز وبأسلوب
لم ّ
ُ
نزيه  ،اإلجراءات الفعَّالة للطـَّعـن في جميع االنتهاكات المزعومة لهذا الفصل ،الناجمة في سياق
المناقصات التي لديهم مصلحة فيها.

 .1إلى جانب هذا سيعمل كل طرف على أن ُينش  ،أو يختار على األقلُ ،سـلطة قضائية أو إدارة
ِّ
ِّ
قدم
قدمه ُم ّ
نزيهة ُمـستقلة عن الهيئات الممارسة للمناقصة لديه الستالم والنظر في الطعن الذ ُي ّ
ستهدفة.
الم َ
المناقصة ُ
الخدمة بشأن ُ
 .1ما لم تُحدد وثائق العطاء غير ذلك ،يجب أن تكون المسئولية التامة ألحد األطراف بخصو
أ خرق لهذا الفصل  ،أو التعويض عن الخسارة أو األضرار الواقعة ،محدودة بتكاليف إعداد
ِّ
قدم الخدمة ألغراض المناقصة.
العطاء التي يقوم بها ُم ّ
 .1سيتم تحديد األمور الناجمة  ،طبقاً للفقرات  1و  1من هذه المادة  ،بواسطة كل طرف  ،وفقاً
المحليـة.
لقوانينه و لوائحه
َّ

المادة 1.12
إستثناءات

ـؤول ش ــيء ف ــي ه ــذا الفص ــل عل ــى أن ــَّه يمن ــع أ ط ــرف م ــن اتخ ــاذ أ إجـ ـراء  ،أو ع ــدم
 .1ل ــن ُيـ ـ َّ
لمـ ــتعلقة
اإلفص ــاح ع ــن أ معلوم ــات يعتبره ــا ض ــرورية  ،م ــن أج ــل حماي ــة مص ــالحه األمني ــة وا ُ
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بمناقصات األسلحة أو الذخيرة الحربية أو مواد الحرب أو المشتريات  ،التي ال ِّغنى عنها لألمن
ِّ
الدفاع الوطنية.
القومي ،أو ألغراض ّ
المــتطلبات اهتــي ذكرهــا ُمســتوفاة ،إذا لــم يــتم تطبيــق تلــك الضـوابط بأســلوب ُيــشكل
 .1إذا مــا كانــت ُ
تعسـفية أو تمييز غير ُمبرر بين األطراف ،وحيث تكون جميع الشروط متكافئة ،وال يوجد
وسائل ت
قيــود غيــر ظــاهرة علــى التجــارة الدوليــة ،فــال ُيــفسر أ شــيء فــي هــذا الفصــل علــى أنـَّه يمنــع أ
طرف من األطراف من فرض وتنفيذ الضوابط التالية:
(أ) الضرورية لحماية األخالق العامة أو النظام العام أو األمن العام؛
صحته؛
(ب) الضرورية لحماية حياة اإلنسان أو حياة الحيوان أو حياة النبات أو ّ
لكـيَّة ِّ
الم ِّ
(ج) الضرورية لحماية ِّ
الفكريَّة؛ أو
المعــاقين  ،أو المتعلقــة بالمؤسســات الخيري ــة أو
(د) المتعلقــة بالمنتجــات أو خــدمات األفـ ـراد ُ
المتعلقة بالعمل في السجون.
المادة 1.11

التحرير المرحلي لمسواق
المشـتركة،
وعمالً على تحقيـق أهـداف تحريـر األسـواق بالكامـل  ،سـيقوم األطـراف ،فـي اجتماعـات اللجنـة ُ

بمراجعـة الت ازمـاتهم وفقـاً لهـذا الفصــل  ،مـع األخـذ بعـين االعتبـار تحســين تلـك االلت ازمـات بطريقـة تقدميــة،
الحسبان ُمستويات التزامهم الحالية.
واضعين في ُ

المادة 1.11

عدم الفصاح عن المعلومات
وســلطات مراجعتهــا علــى أال تُفصــح عــن المعلومــات الس ـرّية  ،التــي
 .1وســتعمل األط ـراف وهيئاتهــا ُ
ُمحــدد ،أو قــد ُيــؤد
ُيــؤد اإلفصــاح عنهــا إلــى اإلخــالل بالمصــالح التجاريــة المشــروعة لشــخ
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ِّ
الرسمي من الشخ
قدمي الخدمة ،دون التصريح َّ
بالمنافسة العادلة بين ُم ّ
إلى اإلخالل ُ
بتقديم تلك المعلومات السرَّيـة إلى هذا الطرف.

الذ قام

ختصــة باإلفصـاح
الم ّ
 .1ال ُيـفسر شيء في هذا الفصل على أنـَّه ُيطالب أحد األطراف  ،أو هيئاتـه ُ
ع ــن معلوم ــات ِّسرَّيـ ــة ُ ،يـ ــؤد اإلفص ــاح عنه ــا إل ــى الوق ــوع تح ــت طائل ــة الق ــانون أو اإلضـ ـرار
بالصالح العام.

المادة 1.11
اللغة

ومــن أجــل تحقيــق توســيع وتحســين فــر

دخــول ســوق المناقصــات الحكوميــة لبعضــهم الــبعض  ،ســيعمل

األط ـراف  ،حيثمــا أمكــن ذلــك ،علــى اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة عنــدما يقــوم بنشــر الم ـواد أو المعلومــات

الملحــق -1ب  ،وضـمن أ ُمناقصـة إلكترونيــة
بالمناقصـة ،بمــا فـي ذلـك المنشــورات الـواردة فـي ُ
المتعلقـة ُ
ُ
وفقاً للمادة .1.11
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الفصل السابع 1

التجارة اللكترونية
المادة 1.1
عام

تــُقر األط ـراف بأهميــة التجــارة اإللكترونيــة  ،وأهميــة تجنــب عوائــق اســتخدامها  ،وتطويرهــا لتحقيــق النمـ ّـو
المتاحة.
االقتصاد وزيادة الفر
ُ
المادة 1.1
تعريفات

ألغراض هذا الفصل:
المنتجــات الرقميــة بــأ طريقــة
(أ) ُيــقصد ب ـ الوســط الناقــل :أ ّ وســط مــاد ُيمكــن أن ُيخـزن ُ
معروفة اهن  ،أو يـتم ابتكارهـا الحقـاً ،والتـي ُيمكـن منهـا اسـتخراج ُمـنتـَ رقمـي أو إعـادة
إنتاج ــه أو التعام ــل مع ــه بطريق ــة مباشـ ـرة أو غي ــر مباشـ ـرة ،ويتض ــمن وال يقتص ــر عل ــى،

الوسط الضوئي والقر

الممغنط؛
المرن والشريط ُ
 ،ومواد الـﭭيديو ،والصـور،

(ب) ُيـقصد بـ المنتجات الرقمية :برام الحاسب اهلي ،والنصو
قمي ـاً ًً ،بغــض النظــر ،س ـواء كانــت
المشفــّرة ر ّ
وتســجيالت األص ـوات ،والمنتجــات األخــرى ُ
إلكترونياً()9؛
ثابتة على الوسط الناقل  ،أو تم بثها
ّ

إلكترونيا :نقل المنتجات الرقمية باستخدام أ وسيلة
(ج) ُيـقصد بـ البث اللكتروني أو النقل
ّ
إلكترومغناطيسية أوفوتونية؛ و

 ) 9للمزيد من اإليضاح ،فإن المنتجات الرقمية ال تتضمن التمثيل الرقمي لألدوات المالية.
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(د) ُيـقصد بـ استخدام وسيلة إلكترونية :توظيف ُمعالجة الحاسب اهلي.
المادة 1.1

الخدمات اللكترونية
تتفق األطراف على َّ
أن التسليم بالوسائل اإللكترونية سيـُعت تد به ،على أنـَّه تقديم الخدمات بواسطة الوسـائل
اإللكترونية ،كما هو وارد في الفصل الخامس  ( 1التجارة في الخدمات).
المادة 1.2

المنتجات الرقمية
 .1لــن ُيطبــق أ طــرف مــن األط ـراف أ رســوم جمركيــة أو مصــاريف أو رســوم أخــرى علــى  ،أو
()10
ُمـتعلقة باستيراد أو تصدير المنتجات الرقمية عبر النقل اإللكتروني.
ـتورد  ،والــذ يحمــل منتج ـاً
المسـ َ
 .1ســيقوم كــل مــن األطـراف بتحديــد القيمــة الجمركيــة للوســط الناقــل ُ
قمي ـاً وفق ـاً لتكلفــة أو قيمــة الناقــل وحــده ،دون األخــذ فــي االعتبــار تكلفــة أو قيمــة المنــت الرقمــي
ر ّ
المخزن على الوسط الناقل.
ُ

عما يتعامل بـه مـع
 .1لن يقوم أ من األطراف بمنح مـعاملة أقل تفضيالً لبعض المنتجات الرقمية َّ
منتجات رقمية أخرى ُمماثلة كما يلي:
(أ) على أساس أن:
( )iتلــك المنتجــات الرقميــة  ،التــي يــتم التعامــل معهــا بصــورة أقــل  ،قــد تــم تصــنيعها أو

إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو نقلها أو التعاقد عليهـا أواعـدادها أو جعلهـا ُمتاحـة

تجارَّيـاً ألول مرة خارج أرضها؛ أو

 ) 10ال تمنررع الفقرررة  5مررن هررذه المررادة أحررد األطررراف مررن أن يفرررض ضرررائب داخليررة أو أي أتعرراب داخليررة شررريطة أن يررتم فرضررها
بيسلوب يتسق مع هذه االتفاقية.
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( )iiالمؤلف أو المؤد أو المنتِّ أو المطور أو ِّّ
الموزع  ،لمثل هـذه المنتجـات الرقميـة
 ،هـ ــو أحـ ــد األشـ ــخا التـ ــابعين لطـ ـ ئ
ـرف رخـ ــر ،أو يتبـ ــع أط ارف ـ ـاً ال تنتمـ ــي لهـ ــذه
االتفاقية؛ أو

(ب) لكــي يحمــي منتجــات رقميــة أخــرى ُمماثلــة  ،والتــي تــم تصــنيعها أو إنتاجهــا أو نشــرها أو

تخزينه ــا أو نقله ــا أو التعاق ــد عليه ــا أو إع ــدادها أو جعله ــا ُمتاح ــة تجارَّيـ ـاً ألول مـ ـرة،

خارج أرضها.

 .1لن يمنح أحد األطراف مـعاملة أقل تفضيالً للمنتجات الرقمية التي:
(أ)

التي تم تصنيعها أو إنتاجهـا أو نشـرها أو تخزينهـا أو نقلهـا أو التعاقـد عليهـا أو إعـدادها

أو جعلهـا متاحـة تجارَّيـا ألول مـرة فـي أرض طـرف رخـر ،بأس ئ
ـلوب أقـل ممـا يتعامـل بــه
ُ

مــع منتجــات رقميــة ُمشــابهة تــم تصــنيعها أو إنتاجهــا أو نشــرها أو تخزينهــا أو نقلهــا أو
التعاقـد عليهــا أو إعـدادها أو جعلهــا ُمتاحـة تجارَّيــا ألول مـرة فــي أرض طـرف ال ينتمــي

لهذه االتفاقية.
(ب)

التــي قــام بتأليفهــا أو تأديتهــا أو إنتاجهــا أو تطويرهــا أو توزيعهــا شــخ

ينتمــي لطـ ئ
ـرف

رخر ،بأسلوب أقل مما يتعامل به مـع منتجـات رقميـة مشـابهة  ،قـام بتأليفهـا أو تأديتهـا
أو إنتاجها أو تطويرها أو توزيعها  ،شخ

يتبع من طرفاً ال ينتمي لهذه االتفاقية.

 .1تخضع الفقرتان  1و  1من هذه المادة إلى االسـتثناءات أو التحفظـات ذات الصـلة  ،الـواردة فـي
هذه االتفاقية أو في المالحق الخاصة بها ،إن وجدت.

 .1ال يســر هــذا الفصــل علــى اإلج ـراءات الســارية علــى النقــل اإللكترونــي لسلســلة مــن النصــو
المجدولــة مــن ِّقَبــل أحــد
أوم ـواد الـ ـﭭيــديو ،أوالصــور ،أوتســجيالت األص ـوات ،أوالمنتجــات األخــرى ُ
قدمي المحتويات التي يتم تلقيها سمعياً و أو بصرياً ،والتي ال يجد ُمستهلك هذه المحتويات أ
ُم ّ
خيار سوى جدولة هذه السلسلة.
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الفصل الثامن 1
التعاون

المادة 1.1
األهداف والنطاق
 .1اتـَّـفق األطراف على إنشاء إطار عمل من أجل التعاون  ،بين واحد أو أكثر من الدول األعضاء
في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة  ،لدعم وتعزيز وزيادة منافع ومزايا هذه االتفاقية.

 .1و ُيــعزز األطـراف تأكيـدهم علــى أهميـة كافــة أشــكال التعـاون ،مــع التركيـز علــى  )1( :تكنولوجيــا
المعلوم ـ ــات واإلاتص ـ ــاالت( )1( ،)ICTاإلع ـ ــالم )1( ،الطاق ـ ــة )1( ،التج ـ ــارة اإللكتروني ـ ــة)1( ،
معاييرالقياســية إلعتمــاد حــالل و عالمــة حــالل؛ ( )1الخــدمات الجويــة؛ و ( )1زيــارات العمــل

ُمـساهمةً في تطبيق أهداف ومباد هذه االتفاقية.
 .1ال يســر الفصــل التاســع ( تســوية الن ازعــات ) علــى أ ن ـزاع أو موضــوع خــالف ينشــأ عــن هــذا
الفصل.

المادة 1.1

التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت()ICT
اعت ارفـاً مــن األطـراف بــالتطور السـريع ،وأهميــة الــدور الريــادى للقطــاع الخــا

 ،فــي تكنولوجيــا المعلومــات

الم ــتعلقة بهــذا المجــال التكنولــوجي علــى المســتويين
وممارســات العمــل الخاصــة بالخــدمات ُ
واالتصــاالت ُ
المحلــي والــدولي ،فســيعمل األطـراف علــى زيــادة التعــاون لــدعم تطــوير تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت

المـ ــتعلقة به ــا م ــع األخ ــذ ف ــي االعتب ــار تحقي ــق أقص ــى منفع ــة م ــن اس ــتخدام تل ــك التكنولوجي ــا
والخ ــدمات ُ
لألطراف.
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المادة 1.1

أنماط ومجاالت التعاون
 .1ستشمل مجاالت التعاون عمالً بالفقرة  1من المادة ، 1.1ما يلي :
(أ)

تعزيز ودعم التجارة اإللكترونية؛

(ب)

المـ ــتعلقة بمج ــال
دع ــم وتعزي ــز اس ــتخدام القط ــاع الع ــام والقط ــاع الخ ــا للخ ــدمات ُ
تكنولوجيـ ــا المعلومـ ــات واالتصـ ــاالت ،ويتضـ ــمن الخـ ــدمات الجديـ ــدة والتـ ــي ستس ـ ـتجد
حديثاً ،و

(ج)

المـتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تطوير الموارد البشرية ُ

ُ .1يـمكن أن ُيـحدد األطراف مجاالت ُم َّ
ـحددة للتعاون في المجاالت التي يعتبرونها أكثر أهمية.
 .1تتضمن مجاالت التعاون وفقاً للفقرة  1من المادة  1.1مايلى:
(أ)

دعم الحوار فيما يتعلق بالسياسات؛

(ب)

دعم وتعزيز التعاون بين قطاعات القطاع الخا

(ج)

المـنتديات الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،و
دعم التعاون في ُ

(د)

التعهتد بالقيام بأنشطة التعاون المالئمة األخرى.
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فيما بين األطراف،

المادة 1.2

التجارة اللكترونية
وتشــجيعاً مــن األط ـراف ألنشــطة التعــاون لتعزيــز التجــارة اإللكترونيــة واد ارك ـاً لطبيعتهــا العالميــة ُي ــمكن أن
تتضمن مجاالت التعاون ما يلي :
(أ)

دعم وتيسير استخدام التجارة اإللكترونية من ِّقَبل الشركات الصغيرة والمتوسطة،

(ب)

تبــادل المعلوم ــات والتش ــارك ف ــي الخب ـرات  ،كم ــا ه ــو متف ــق عليــه بص ــورة متبادل ــة ف ــي
القوانين واللوائح والبرام الموجودة في نطاق التجارة اإللكترونية.
المادة 1.1

معايير شهادة حالل القياسية وعالمة حالل
حيِّز التنفيذ  ،بالتفـاوض ووضـع الترتيبـات التـي
سيقوم األطراف  ،في خالل عام من دخول هذه االتفاقية ّ
تـُِّع ــد إلعت ـراف الــدول األعضــاء ،فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،بمعــايير ش ـهادة حــالل القياســية وعالمــة
حالل لسنغافورة.

المادة 1.1

التعاون في الخدمات الجوية
اعترافاً من األطراف بأهمية خـدمات النقـل الجـو فـي نظمهـم االقتصـاية ،وسـعياً مـنهم لمزيـد مـن التعـاون

فــي قطــاع الخــدمات الجويــة ،ودعم ـاً وتعزي ـ اًز للم ازيــا والمنــافع المتبادلــة ،سيشــتمل هــذا التعــاون ،مــن بــين

المـتبادلة في مجال تقديم الخـدمات الجويـة ،بـين واحـدة أو أكثـر
أشياء أخرى ،على دعم واتمام االتفاقيات ُ
من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.
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المادة 1.1

التعاون في مجال الزيارات التجارية
اعترافاً من األطراف بأهمية تبادل الزيـارات التجاريـة ،وتأثيرهـا علـى االقتصـاد ،فسـيعملون علـى دعـم مثـل
المـتبادلة ،بما في ذلك الزيارات التمهيدية.
هذه الزيارات ُ
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الفصل التاسع 1
تسوية الـنزاعات
المادة 1.1

األهداف والنطاق وتعريفات
رليـة  ،يسـتخدمها األطـراف فـي تسـوية الن ازعـات  ،والتـي تهـدف إلـى
 .1يرمي هذا الفصل إلى وضـع َّ
التوصل ،كلما أمكن ذلك ،إلى حلول متفق عليها بشكل متبادل.

 .1تســر أحكــام هــذا الفصــل علــى أ ّ نـزاع  ،إذا اعتبــرت أ دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس
التعاون الخليجي أو سنغافورة َّ
أن الطرف اهخر قد قام بخرق أحد شروط هذه االتفاقيـة ،باسـتثناء
ما تم النـَّ

عليه صراحة في هذه االتفاقية.

الم ـ ِّ
َّ .1
ـتنازع فــي اللجــوء إلــى
إن إج ـراءات تســوية الن ازعــات فــي هــذا الفصــل ال تــُخل بحــق الطــرف ُ
المشـتركة
إجراءات تسوية النزاعات لدى منظمـة التجـارة العالميـة  ،شـريطة أن يـتم إخطـار اللجنـة ُ
بفترة،ال تقل عن ثالثين 11يوماً  ،قبل الشروع في مثل هذه اإلجراءات.

الم ــتنازعة فــي إج ـراءات تســوية الن ازعــات  ،وفق ـاً لهــذا الفصــل أو التفاقيــة
 .1إذا شــرع أحــد األط ـراف ُ
منظم ــة التج ــارة العالمي ــة ،فعل ــى ه ــذا الط ــرف أن ُيـ ــقرر اللج ــوء إل ــى أح ــدهما واس ــتبعاد اهخ ــر.
ألغراض هذه الفقرةُ ،يـعتبر َّ
أن اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات  ،وفقاً التفاق منظمة التجـارة

الملحــق 1
العالميــة  ،قــد بــدأ عنــدما يقــوم أحــد األطـراف بتقــديم طلــب للجنــة  ،وفقـاً للمــادة  1مــن ُ
التعلــق بالتفــاهم عل ــى القواعــد واإلجـ ـراءات الحاكمــة لتســوية الن ازع ــات فــي اتف ــاق منظمــة التج ــارة
العالمية.
 .1ألغراض هذا الفصل ،ما لم يتم تحديد عكس ذلك ص ارحة في النـَّ

:

الم ـ ِّ
ـتنازعة ُليقـ ِّّـدم التنصــح أو
(أ) ُي ــقصد بـ ـ المستشــار :أ ّ شــخ يلجــأ إليــه أحــد األط ـراف ُ
ُليساعد ذلك الطرف بخصو إجراءات لجنة التحكيم؛
تم إنشاؤها ،وفقاً للمادة .1.1
(ب) ُيـقصد بـ لجنة التحكيم :لجنة تحكيم َّ
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(ج) ُيـقصد بـ الطرف الشاَ ِكي  :أ ّ طرف يطلب إنشاء لجنة تحكيم وفقاً للمادة .1.1
ِ
المتنـ ِ
ــــازا :موظ ـ ــف أو أح ـ ــد األش ـ ــخا
(د) ُيـ ـ ــقصد ب ـ ـ ـ ُم َـمـثـّــــــل الطـــــرف ُ
اإلعتبــاريين ،الــذين يــتم تعييــنهم مــن ِّقَبــل إحــدى الوكــاالت أو األقســام الحكوميــة أو أ
هيئة حكومية أخرى ألحد األطراف؛ و

الطبيعي ـ ــين أو

المدَّعى علي  :أ طرف ُي َّدعى عليه بأنـَّه قام بخر ئ
ق لهذه االتفاقية.
(ه) ُيـقصد بـ الطرف ُ
المادة 1.1
المداوالت
ُ

 .1ســيبذل األط ـراف قصــارى جهــودهم لحــل أ ن ـزاع ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة  ،مــن خــالل مــداوالت
ئ
حل ُمتبادل ُمتفق عليه.
تتسم بالنوايا الحسنة ،بهدف التوصل إلى ّ
ُ .1يـمكن ألحد أو عـدد مـن الـدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي أن يطلـب كتابـةً ،التـداول
ِّ
الم ِّ
وضــحاً
تنازعــة )ُ ،م ّ
المشــار إليــه أدنــاه بمصــطلح األط ـراف ُ
مــع ســنغافورة  ،والعكــس صــحيح ( ُ
المــثار بشـأنها موضـوع الخـالف ،وتحديـد القواعـد
أسباب تقديم الطلب ،ويتضمن تحديـد الضـوابط ُ
المشتركة بمثل هذا الطلب.
المستـَنـَد إليها في الشكوى .على أن يتم إخطار اللجنة ُ
القانونية ُ
المادة 1.1

المصالحة والوساطة
المساعي الحميدة و ُ
المصــالحة والوســاطة ،هــي إجـراءات يــتم إتباعهــا طواعيـةً إذا وافقــت األطـراف
 .1المســاعي الحميــدة و ُ
الم ِّ
ـتنازعة على القيام بها.
ُ
الم ِّ
ويمكـن
المصـالحة والوسـاطة ،فـي أ وقـتُ ،
ـتنازع أن يطلب المساعي الحميـدة و ُ
ُ .1يمكن للطرف ُ
بدء هذه اإلجراءات في أ وقت كما ُيمكن إنهاؤها في أ وقت.
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 ،المواق ــف الت ــي

المص ــالحة والوس ــاطة ،وب ــاألخ
 .1عل ــى أن تك ــون إجـ ـراءات المس ــاعي الحمي ــدة و ُ
الم ــتنازعة أثنــاء هــذه اإلج ـراءاتِّ ،سرّي ــة ،دون اإلخــالل بحقــوق أ طــرف فــي
تتخــذها األط ـراف ُ
اتخاذ أ إجراءات وفقاً لهذا الفصل أو أ إجراءات أخرى.

المـ ِّ
المصــالحات والوســاطة أن تســتمر
ـتنازعة ،ف نــه ُيمكــن للمســاعي الحميــدة و ُ
 .1إذا وافقــت األطـراف ُ
السـالف ذكرها في هذا الفصل.
أثناء إجراءات لجنة التحكيم َّ
ُ .1يـ ــمكن أل ط ــرف ُمـ ـ ِّ
المش ــتركة
المش ــتركة ب ــالنزاع  ،وأن ُيطال ــب اللجن ــة ُ
ـتنازع أن ُيخطـ ـر اللجن ــة ُ
ِّ
لحل هذا النزاع بصو ئرة ُوِّّدية.
بالتـّ ت
حرك ،وفقاً لهذه المادة ّ ،
 .1إذا ت ــم ح ــل النـ ـزاع  ،مـــن خ ــالل المس ــاعي الحمي ــدة أوالوســـاطة  ،م ــن ِّقَب ــل أح ــد األشـ ــخا
الم ِّ
المشتركة بالنتائ .
ـتنازعة إخطار اللجنة ُ
الهيئات ،فعلى األطراف ُ

أو

المادة 1.2

إنشاء لجنة تحكيم
ُ .1ي ــمكن للطــرف الشــاكي أن يطلــب كتاب ـةً ،مــن الطــرف المشــكو فــي حقــه ،إنشــاء لجنــة تحكــيم فــي
الحاالت التالية:
المداوالت  ،خـالل ثالثـين  11يومـاً  ،مـن تـاريخ اسـتالم طلـب التـداول عمـالً
(أ) لم يتم عقد ُ
بالمادة . 1.1
المـ ِّ
المـداوالت وفقـاً للمـادة  1.1فـي فتـرة
ـتنازعة فـي حـل النـزاع مـن خـالل ُ
(ب) فشل األطراف ُ
الم ـ ِّ
ـتنازعة علــى أن
المــداوالت ،إال إذا اتفقــت األط ـراف ُ
ســتين  11يــوم بعــد تــاريخ بدايــة ُ
المداوالت أو
تستمر في ُ

ِّ
(ج) فشل طرف ُم ِّ
المتفق عليه ،أثناء اإلطار الزمني
ـتنازع في االمتثال إلى ّ
المـتبادل ُ ،
الحل ُ
المتفق عليه.
ُ
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المداوالت وفقـاً للمـادة 1.1
 .1على أن يتضمن أ طلب إلنشاء لجنة تحكيم  ،إذا كان قد َّ
تم إجراء ُ
المسـتند إليهـا فـي الشـكوى،
 ،وأن تحدد الضوابط محل موضوع الخالف وتحديد القواعـد القانونيـة ُ
الم َّـدعى خرقهـا وكـذلك أ ّ بنـود أخـرى ذات صـلة ،بمـا يكفـي لتقـديم
بما في ذلك شـروط االتفاقيـة ُ
المشكلة بوضوح.
المادة 1.1

تكوين لجنة التحكيم
الم ِّ
ـتنازعة على غير ذلك ،ف َّن لجنة التحكيم يجب أن تتكون مـن ثالثـة ()1
 .1ما لم تتفق األطراف ُ
أعضاء.

 .1على كل طرف ُم ِّ
ـتنازع ،في خالل ثالثين  11يومـاً بعـد تـاريخ اسـتالم طلـب إنشـاء لجنـة تحكـيم،
الم ِّ
ـتنازعة.
أن ُي ّ
عين ُمحكماً واحداً ُمنفصالً  ،والذ قَد يكون أحد مواطني األطراف ُ
ِّ
الم ِّ
المحكمـين ،فـي خـالل
المحكمين ّ
كل على ح َدة ،فعلى هؤالء ُ
ـتنازعة بتعيين ُ
 .1إذا قامت األطراف ُ
الم َحكم الثالث .و إذا لم
المشترك ،بتعيين ُ
الم َحكم الثاني،أن يقوموا ،باالتفاق ُ
 11يوماً من تعيين ُ
الم ِّ
الم َحكم الثالث ،فيجب على ذلك الطرف ،في خالل سبعة
ـتنازعة على ُ
ُيوافق أ ّ من األطراف ُ
كمـ ْـين (األول والث ــاني) بع ــدم
الم َح َ
 1أيــام م ــن تــاريخ التعي ــين ،أن ُيخط ــر الطــرف اهخ ــر وك ــذلك ُ
الم َحكم الثالث.
موافقته على ُ

المحـددة فــي هـذه المـادة ،أو إذا قــام أحـد األطـراف
 .1إذا لـم يـتم تعيــين ُم َحكـم ثالــث فـي خـالل الفتـرة ُ
الم ِّ
الم َحكـم الثالـث  ،وفقـاً للفقـرة  1مـن هـذه المـادة ،ف نـه يحـق أل ّ مـن
ـتنازعة بعدم الموافقة على ُ
ُ
المـ ِّ
المتاحــة للتعيــين ،أن
ـتنازعة ،فــي خــالل خمســة وأربعــين  11يومـاً مــن الفتـرة الزمنيــة ُ
األطـراف ُ
الم َحكم الثالـث .علـى أن يكـون هـذا التعيـين
ُيـطالب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بتعيين ُ
نهائياً.

الم َحكــم الثالــث رئيس ـاً للجنــة التحكــيم ،علــى أال يكــون أحــد م ـواطني أ ّ مــن
 .1علــى أن يــتم تعيــين ُ
المـ ِّ
المـ ِّ
ـتنازعة ،وأال يكــون
المعتــاد فــي أ ئّ مــن األطـراف ُ
ـتنازعة ،وأال يكــون محــل إقامتــه ُ
األطـراف ُ
الم ِّ
ـتنازعة .وأال يكون قـد تعامـل مـع هـذا النـزاع مـن قبـل بـأ صـورئة
موظـّفاً لدى أ ئّ من األطراف ُ
من الصور.
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المحكمــين ،أو أصــبح غيــر قــادر علــى العمــل ،فيــتم تعيــين مــن يخلفــه بــنفس
 .1إذا اســتقال أ ّ مــن ُ
الم َحكــم األصــلى
الم َحكــم الــذ حـ ّـل محــل ُ
الم َحكــم األصــلي ،ويحــوز ُ
الطريقــة التــي تــم بهــا تعيــين ُ
الم َحكــم األصــلي .ويجــب تأجيــل إجـراءات لجنــة التحكــيم حتــى يــتم تعيــين
كافــة ُســلطات وواجبــات ُ
الم َحكم.
هذا ُ

 .1علــى أن يحــوز الشــخ

المتخصصــة أو خب ـرة بالقــانون ،والتجــارة
 ،الــذ يــتم تعيينــه ،المعرفــة ُ

ارت ذات الصلة بالنزاعات الناتجة عـن
الدولية ،واألمور األخرى الواردة في هذه االتفاقية ،أو القر ا

الم َحكمـين ُمسـتقلين ،وأن يعملـوا بصـفتهم الفرديـة،
اتفاقيات التجارة الدولية .وعلى أن يكون هؤالء ُ
وأال يتبعـ ـوا ،أو يأخ ــذوا تعليم ــات م ــن ،أ ّ منظم ــة أو حكوم ــة وأال يك ــون ل ــديهم أ ّ تع ــارض ف ــي

المحكمــين أن يلتزم ـوا بميثــاق ســلوكيات األعمــال ألعضــاء هيئــة
المصــالح .وكــذلك يجــب علــى ُ

الملحق .1
التحكيم الوارد في ُ

 .1على أن يكون تاريخ إنشاء لجنة التحكيم هو نفس تاريخ تعيين رئيس اللجنة.
المادة 1.1

التأجيل وانهاء الجراءات
المـ ِّ
ـتنازعة ،أن تقـوم بتأجيـل عملهـا فـي أ
ُ .1يمكن للجنة التحكيم ،وفقـاً لطلـب كت
ـابي مـن األطـراف ُ
ّ
ـهر .وبمجــرد نهايــة فت ـرة االثنــي عشــر( )11
وقــت لفت ـرة زمنيــة ال تزيــد عــن اثنـ
ـي عشــر ( )11شـ اً
ّ
ّ
شهر ،تنقضي ُسـلطة إنشاء لجنة التحكيم.
اً
المـ ِّ
ـتنازعة ،الموافقــة علـى إنهـاء إجـراءات لجنـة التحكـيم فــي أ ّ وقـت قبـل إصــدار
 .1يحـق لألطـراف ُ
الحكم ،وذلك عن طريق إخطار رئيس اللجنة بصورة ُمشتركة بذلك اإلنهاء.
ُ
المادة 1.1
الوِّديـة
الحلول ُ
 .1قبــل أن تقــوم لجنــة التحكــيم ب صــدار ُمسـ َّ
ـودة ُحكمهــا ،ف نــَّه يحــق لهــا ،فــي أ مرحلــة مــن م ارحــل
المـتنازعة أن يتم تسوية النزاع ُوِّّديـاً.
اإلجراءات ،أن تقترح على األطراف ُ
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ِّ
المـ ِّ
تمــت إحالتــه
المشــتركة  ،عنــدما يــتم حــل النـزاع الــذ َّ
ـتنازعة اللجنــة ُ
 .1علــى أن تـُخطر األطـراف ُ
إلى لجنة التحكيم بصو ئرة ُوِّّديـة.
المادة 1.1

للحـكم
االمتثال ُ
الم ِّ
ـتنازعة به.
وملزماً  ،منذ تاريخ إخطار األطراف ُ
ُ .1يعتبر ُحكم لجنة التحكيم نهائياً ُ
ـفسرة وفقـاً
المـ ّ
الم ّ
طبــقة و ُ
 .1وستقوم لجنة التحكيم ب صدار أحكامها  ،استناداً إلـى بنـود هـذه االتفاقيـةُ ،
الحك ــم ُيض ــيف أو ُيقل ــل م ــن الحق ــوق
لقواع ــد تفس ــير الق ــانون ال ــدولي الع ــام .وعل ــى أال يك ــون ُ
والواجبات الواردة في هذه االتفاقية.

الحكـم نهائيـاً .علـى أن يـتم
سيصبح قـرار لجنـة التحكـيم بخصـو الفتـرة الزمنيـة المطلوبـة لتنفيـذ ُ
ُ .1
الحكـم ،يـتم
للحكم في خـالل هـذه الفتـرة الزمنيـة .واذا لـم يـتم تحديـد أ ّ فتـرة زمنيـة لتنفيـذ ُ
اإلمتثال ُ
بالحكم.
للحكم في فترة تسعين  11يوماً بدءا من تاريخ اإلخطار ُ
اإلمتثال ُ

الم ـ ِّ
للحكــم .وفــي
ـتنازعة أن تتفــق علــى فت ـرة زمنيــة ُمختلفــة ،يــتم خاللهــا االمتثــال ُ
ُ .1ي ــمكن لألط ـراف ُ
حال ــة ع ــدم وج ــود مث ــل ه ــذا االتف ــاق ،إذا ل ــم ي ــتم االمتث ــال بأح ــد األحك ــام ،ف ن ــه ُيـ ــمكن أل ئّ م ــن
الم ـ ِّ
ـتنازعة ُمطالبــة لجنــة التحكــيم بتحديــد فت ـرة زمنيــة أخــرى ،يــتم خاللهــا اإلمتثــال لهــذا
األط ـراف ُ

الحكم.
ُ

المـ َّـدعى عليــه
المحــددة وفق ـاً للفق ـرة  1مــن هــذه المــادة ،ســيقوم الطــرف ُ
 .1قبــل انتهــاء فت ـرة التنفيــذ ُ ،
ِّ
لحكم لجنة التحكيم.
المشتركة باإلجراء الذ اتخذه لإلمتثال ُ
ب خطار الطرف الشاكي وللجنة ُ
المـ ِّ
ـتنازعة ،حـول االمتثـال للحكـم ،بشـأن مـا فعلـه الطـرف
 .1إذا كان هناك عدم اتفاق بـين األطـراف ُ
ِّ
الحكم ،فسيتم إحالـة ذلـك األمـر إلـى
الم َّدعى عليه بعد إخطاره وفقاً للفقرة  1من هذه المادة ح َيال ُ
ُ
لجنة التحكيم األصلية.
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المادة 1.1

عدم االمتثال والتعويضات والحجب المؤقت المزايا
لحكم لجنـة التحكـيم ،قبـل انتهـاء
الم َّدعى عليه بأداء أ ّ فعل من أجل االمتثال ُ
 .1إذا لم يقم الطرف ُ
للحكـم وفقـاً لهــذه
لمتطلبـات الفقـرة  1مـن المـادة  ، 1.1أو إذا فشـل فــي االمتثـال ُ
فتـرة التنفيـذ وفقـاً ُ
االتفاقيــة ،فســوف يخــوض ،بنــاء علــى طلــب الطــرف الشـ ِّ
ـاكي  ،فــي مفاوضــات للتوصــل معـاً إلــى
ً
تعويض مقبول ،و فيما ال يتجاوز انقضاء فترة زمنية معقولة.
الم ِّ
ـتنازعة  ،خالل عشرين ( )11يوماً بعـد انتهـاء
 .1إذا لم يتم التوصل إلى أ ّ اتفاق بين األطراف ُ
الفتـرة الزمنيــة المعقولــة ،ف نـَّه يــمكن للطــرف الشـ ِّ
ـاكي أن ُيحيــل األمــر إلــى لجنــة التحكــيم األصــلية
ُ
لحكـم لجنـة التحكـيم .و إذا ثبـت ذلـك،
الم َّـدعى عليـه فشـل فـي اإلمتثـال ُ
لتحديد ماإذا كان الطرف ُ
الم َّـدعى عليـه  ،أو أ
المالئم لحجب المزايا مؤقتـاً عـن الطـرف ُ
فيجب عليها أن تُحدد المستوى ُ
التزامات أخرى وفقاً لهذه االتفاقية.

ُ .1يـمكن أن يبدأ الحجب المؤقت للمزايا بعد ثالثين (  )11يوماً من انتهـاء الفتـرة المحكـوم بهـا وفقـاً
للفقرة  1من المادة  ، 1.1أو إذا ما ارتأت لجنة التحكيم َّ
أن اإلجراءات التي ت َّـم اتخاذها ال تتسق
ِّ
المـ َّـدعى عليــه بالم ازيــا التــي ينــوى
مــع االتفاقيــة .علــى أن يقــوم الطــرف الشــاكي ب خطــار الطــرف ُ
حيِّـز التنفيذ.
حجبها مؤقتاً ،بفترة زمنية قدرها  11يوماً قبل تاريخ دخول الحجب المؤقت ّ
ِّ
الشاكي أوالً إلى حجب المزايا مؤقتاً  ،أو أ ّ التزامات ُمماثلـة فـي نفـس القطـاع أو
 .1سيلجأ الطرف
المتأثرة .واذا اعتبر الطرف الشاكي َّ
المـؤقت للمزايا أو االلت ازمـات فـي نفـس
أن الحجب ُ
القطاعات ُ

فيـمكن لـه حجبهـا فـي قطـاع رخـر ،وفقـاً
المـتأثرة غير عملي أو غير مؤثرُ ،
القطاع أو القطاعات ُ
لهذه االتفاقيةُ ،محدداً األسباب التي َّأدت به إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

الم َّدعى عليه أن ُيطالب لجنة التحكيم األصلية للفصل فيما إذا كان ُمسـتوى حجـب
 .1يحق للطرف ُ
المزايا ،الذ قام الطرف الشاكي ب خطاره بـه يك ِّ
ـاف حجـم ِّ
اإلضـرار واإللغـاء نتيجـة الخـرق و أو
ُ
المقت ـ َـرح ال يتس ــق م ــع الفقـ ـرة  1م ــن ه ــذه الم ــادة .وستص ــدر لجن ــة التحك ــيم
م ــا إذا ك ــان الحج ــب ُ
األصلية قرارها خالل ثالثين  11يوما من إعادة إنشاء لجنة التحكيم .إذا كان أحـد أعضـاء لجنـة

التحكـيم األصــلية غيـر ُمتــاح تواجــده ،فـيمكن تطبيــق اإلجـراءات الـواردة فــي المـادة  1.1مــن أجــل
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اختيار ُم َحكم بديل .وتبقى فترة إصدار قرار لجنة التحكيم في هذه الحالة ثالثـين ( )11يومـا مـن
تاريخ إعادة إنشاء لجنة التحكيم.
المتبنـَّى بعـد
 .1إذا تمت ُمطالبة لجنـة التحكـيم ب ُ
ـالحكم علـى مـدى االتسـاق مـع اتفاقيـة تنفيـذ اإلجـراء ُ
حجــب الم ازيــا مؤقت ـاً ،وفق ـاً للفق ـرة  1مــن هــذه المــادةُ ،ي ــمكن تطبيــق اإلج ـراءات والحــدود الزمنيــة
الملحق .11
الواردة في ُ

الم ــتفق عليــه لالمتثــال الكامــل.
اء مؤقت ـاً وال ُيعتبــر بــديالً عــن الهــدف ُ
 .1ســيكون حجــب الم ازيــا إج ـر ً
وسيتم حجب المزايا فقط حتـى يـتم سـحب أو تعـديل اإلجـراء ،الـذ ُوجـَِّد أنـه ُي َع ـ تد خرقـا لالتفاقيـة،
المـ ِّ
ـتنازعة إلـى اتفـاق حـول أسـلوب حـل
كي يكون ُمتسـقاً مـع االتفاقيـة ،أو عنـدما تصـل األطـراف ُ
ِّ
المشــتركة بشــأن
المـ َّـدعى عليــه أن يقــوم ب خطــار الطــرف الشــاكي واللجنــة ُ
النـزاع .ويمكــن للطــرف ُ
اإلجراءات التي اتخذها لإلمتثال.

ِّ
الم ِّ
تبنـاة  ،بعـد حجـب
الم ّ
المط َّـبــقة و ُ
تنازعـة بشـأن تماشـي أ ّ مـن اإلجـراءات ُ
 .1إذا لم تتفـق األطـراف ُ
ـالحكم
الم َّـدعى عليـه أن ُيطالـب لجنـة التحكـيم األصـلية ب ُ
المزايا مع االتفاقية ،ف نـَّه يحـق للطـرف ُ
ف ــي ه ــذا الموض ــوع .إذا َحكم ــت لجن ــة التحك ــيم ب ـ َّ
المط َّـبـ ــقة ال تتماش ــى م ــع ه ــذه
ـأن اإلجـ ـراءات ُ

المـ َّـدعى عليــه أن يســتأنف تأجيــل
االتفاقيــة ،فـ َّن لجنــة التحكــيم ســتُحدد مــا إذا كــان يحــق للطــرف ُ
المنافع بنفس المستوى أو بمستوى ُمختلف.
المادة 1.11

الحلول والصالحات المؤقتة لعدم المتثال
المحــدد وفق ـاً للفق ـرة  1مــن هــذه
المـ َّـدعى عليــه ،قبــل مجــيء رخــر ميعــاد للتنفيــذ ُ
 .1إذا رأى الطــرف ُ
المادة ،أنـَّه سيحتاج إلـى المزيـد مـن الوقـت كـي يمتثـل لقـرار لجنـة التحكـيم ،فسـوف يقـوم ب خطـار
الطرف الشاكي بشأن الوقت اإلضافي الذ يحتاج إليه ،بينما يقوم بتقديم عرض بالتعويض عن

يمتثل لقرِّار لجنة التحكيم.
فتح السوق عن هذه الفترة اإلضافية ،حتى
َ

ِّ
المتطلب ــة للتنفي ــذ ،أو
الم ـ َّـدعى علي ــه بمـ ـ ّـد الفتـ ـرة الزمني ــة ُ
 .1إذا ل ــم ي ــتم االتف ــاق بش ــأن طل ــب الط ــرف ُ
ـوم بحجــب الم ازيــا وفقـاً لهــذه
التعــويض عــن فــتح الســوق ،ف نـَّه ُيــمكن للطــرف ُ
المـ َّـدعى عليــه أن يقـ َ
االتفاقية .وتسر المادة  1.1في هذه الحالة مع إجراء التعديالت الالزمة.
94

المادة 1.11

قواعد الجراءات
الملحق  11بشأن اإلجراءات الواردة في هذه االتفاقية.
 .1تسر قواعد اإلج ارءات المذكورة في ُ
ويمكن تعديل هذه القواعد وكذلك أ ّ أُطُر زمنية ُمحددة في هذا الفصل ،من ِّقَبل اللجنة
ُ
المشتركة.
ُ
الم ِّ
ـتنازعة أن تتفق على تغيير هذه القواعد.
 .1من أجل تيسير تسوية نزاعاتها ُيـمكن لألطراف ُ
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الفصل العاشر11
بنود نهائية

المادة 11.1

المكاتـََبات التكميلية
المالحق و ُ
المكاتـََبات التكميلية جزءاً ال يتج أز من هذه االتفاقية.
تـُشكل المالحق و ُ
المادة 11.1
التعديالت

ِّ
المشــتركة للنظــر فــي
ُ .1ي ــمكن أل ّ طــرف أن ُيقـ ّـدم اقت ارحــات مــن أجــل تعــديل هــذه االتفاقيــة للجنــة ُ
الموافقة عليها.
أمرها و ُ
ِّ
المشـتركة ،لألطـراف
الموافقة عليهـا مـن قَبـل اللجنـة ُ
 .1وسوف يتم تقديم تعديالت هذه االتفاقية ،بعد ُ
للمتطلبات الدستورية أو اإلجراءات القانونية لكل طرف على ِّح َـدة.
للتصديق عليها وقبولها ،وفقاً ُ
حيِّــز التنفيــذ بــنفس
 .1مــا لــم تتفــق األط ـراف علــى غيــر ذلــك ،فســوف تــدخل تعــديالت هــذه االتفاقيــة ّ
الطريقة الواردة في المادة .11.1
المادة 11.1

النضمام والدخول في االتفاقية
ُ .1يـ ــمكن أل ّ دول ــة تنض ــم إل ــى مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخل ــي العربي ــة أن ت ــُوافق وتنض ــم ف ــي ه ــذه
المتفـق عليهـا
المشتركة أنـَّها توافق علـى دخولهـا ،وفقـاً للشـروط ُ
االتفاقية ،شريطة أن تُقرر اللجنة ُ
من ِّقَبل األطراف.
 .1تسر هذه االتفاقية على تلك الدولة ،بعد االنتهاء من التعديالت الخاصة بدخول هذه الدولة إلى
حيِّـز التنفيذ.
هذه االتفاقية ،ودخولها ّ
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حيِّــز التنفيـذ وفقـاً
المشــار إليهـا فــي الفقـرة  1مــن هـذه المــادة  ،فـي ّ
 .1وسـوف يـتم إدخــال التعـديالتُ ،
للمادة .11.1
المادة 11.2

النسحاب واللغاء
ُ .1يــمكن لمجلــس التعــاون الخليجــي إنهــاء هــذه االتفاقيــة عــن طريــق إخطــار مكتــوب إلــى ســنغافورة،
ويــمكن لسـنغافورة إنهـاء هـذه االتفاقيـة عـن طريـق إخطـار مكتـوب إلـى مجلـس التعـاون الخليجــي.
ُ
على أن يتم تنفيذ هذا اإلنهاء بعد مرور ستة ( )1أشهر من تاريخ اإلخطار.

 .1و بمجــرد أن تنســحب أ دولــة مــن مجلــس التعــاون لــدول الخلــي العربيـة فستـُصبح بمجــرد الفعــل
غير طرف في هذه االتفاقية بعد ستة ( )1أشهر من سريان هـذا االنسـحاب .وسـتقوم تلـك الدولـة
وأمانة مجلس التعاون الخليجي ب خطار سنغافورة بانسحاب تلك الدولة.

ُ .1يـمكن أل دولة إنهاء ُمشاركتها في هذه االتفاقية عن طريق إخطار مكتوب إلى كافة األطـراف.
على أن يبدأ تنفيذ هذا اإلنهاء ،فـي حالـة سـنغافورة بعـد مـرور سـتة ( )1أشـهر مـن تـاريخ اسـتالم
جميع الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي إخطارها باإلنهاء ،وفي حالة الدول األعضاء

في مجلس التعاون الخليجي بعد مرورستة (  )1أشهر من استالم سنغافورة إخطارها باإلنهاء.

لمشاركته في هذه االتفاقية وفقـاً
 .1ما لم تتفق األطراف على خالف ذلك ،لن ُيـؤثر إنهاء أ ّ طرف ُ
للفق ـرة  1مــن هــذه المــادة علــى صــالحية أو ُم ـ َّـدة أ ّ تعاق ـد أو مشــروع أو نشــاط ُ ،بنِّــى علــى هــذه
َ
االتفاقية ،حتى تاريخ إكمال هذا التعاقد أو المشروع أو النشاطات.
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المادة 11.1

دخول حيـّز التنفيذ
ســوف تــدخل هــذه االتفاقيــة حيــّز التنفيــذ ،منــذ اليــوم األول مــن الشــهر الثــاني التــالي لتــاريخ اســتالم رخــر
إخطار مكتوب من خالل القنوات الدبلوماسية  ،والذ تـ ِّ
خطر األطراف بعضها الـبعض مـن خاللـه  ،أنـَّه
ُ
المـتـَطلبات الضرورية.
ت َّـم استيفاء كافة ُ
ـخولون تماماً للقيام بهذا ،قاموا بتوقيع هذه االتفاقية.
واشهاداً على ما بعاليه ،ف ن الموقعين أدناه ،وهم ُم َّ
ت ـ َّـم فــي الدوحــة فــي نــُسختين ،باللغــة اإلنجليزيــة واللغــة العربيــة ،فــي يــوم  11مــن شــهر ديســمبر1111
الموافـق يـوم  11مـن شـهر ذ الحجـة  1111هجرّيـاً .فـي حالـة وجـود أ ّ خـالف فـي التفسـير،
ميالدياًُ ،
ُيـعتـَتد بالنـّ

اإلنجليز ّ في حدود الخالف.

عن حكومة
جمهورية سنغافورة

عن حكومات دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

معالي لي شيان لون

معالي حمد بن جاسم بن جبر رل ثاني

رئيس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر
الرئيس الحالي للمجلس الوزار لمجلس

التعاون لدول الخلي العربية

معالي عبدالرحمن بن حمد العطية

األمين العام لمجلس التعاون لدول الخلي العربية
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