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  ةــمقدم

  
  ،")طرفانال "بِـ فيما يلي إليهمار يشا(اشمية وحكومة جمهورية سنغافورة  الهردنيةاأل حكومة المملكة إن
  
  ؛بينهمافيما قات االقتصادية والتعاون  بتقوية العالرغبتهما والتي تجمعهما الصداقة المتينة عالقة دركان تإذ
  
والخدمات بين سلع ارة ال تج نطاقلمتبادلة من خالل تحرير وتوسيع مصالحهما اتشجيع تنمية إلى  تطمحانذوإ

  ؛بلديهما
  
رجال  تحكم تجارتهما بهدف تمكينو في وضع قواعد واضحة وشفافة تخدم مصالحهما المتبادلة  ترغبانإذو

  ؛خطط بشكل مدروسالووضع  يةفعالبرية واستخدام الموارد ُح الصفقات ِبإدارة من األعمال
  
 ةمستوى المعيش تساهم في رفع يجب أن القتصادي عالقاتهما في مجال التجارة والنشاط اأن  تدركانوإذ
  ؛ في اراضيهماالعملرخاء والنمو االقتصادي وزيادة فرص االستثمار والتنمية وال عيشجوت
  

ة ثنائيال منظمة التجارة العالمية والترتيبات واالتفاقيات إطار على حقوقهما والتزاماتهما وتعهداتهما في وبناًء
  ؛رافواإلقليمية والمتعددة األط

  
  ؛السلع والخدمات تجارةقطاعي  في اًعلى المنافسة دولي قدراتهما زيادة في رغبانتإذ و 
  
تجارية  فرص بهدف اكتشاف  مشاريع القطاع الخاص في البلدين بينالتجاري التحالف بتشجيع ترغبانإذ و

  ؛غير األطراف في هذا االتفاقالدول في 
  
ي التعاون ـف مجاالت جديدة تغطي أنالقة ديناميكية ويمكن  بان عالقة التعاون بينهما هي عًإيماناو

  ؛االقتصادي
  
  "):االتفاقهذا " بِـ فيما يلي هإلييشار  (التالي االتفاق إبرام ، لما تقدمستناداًا ،ات قررقد
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  األولالفصل 

  تأسيس منطقة تجارة حرة
  
  1/1المادة 

 تأسيس منطقة تجارة حرة

  
من ) 24(وبما يتفق مع أحكام المادة ه  ألحكاماستناداًمنطقة تجارة حرة   االتفاقا هذطرفايؤسس  .1

ي              فيما يلإليهايشار ( 1994فة والتجارة لمنظمة التجارة العالمية ياالتفاقية العامة للتعر
 من االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية) 5( والمادة") 1994 الجات" بِـ
  ").الجاتس "ِـب يلي  فيماإليهايشار (

  
لثنائية  اآلخر بموجب االتفاقيات اطرف على حقوقه والتزاماته تجاه ال في هذا االتفاقكل طرفيؤكد    .2

 بما في ذلك اتفاقية مراكش ، فيهاطرفاكل منهما  يكون التي السارية األطراف والمتعددة واإلقليمية
  ").اتفاقية منظمة التجارة العالمية "بِـ فيما يلي إليهايشار  (ةة لمنظمة التجارة العالميالُمنشئ

  
التي تمنح و نطرفيات القانونية الدولية بين ال من االلتزامأيص قتني بشكل االتفاق ار هذيفسيتم ت لن  . 3

  . االتفاقامنحه هذي مما أفضل مورد لخدمة معاملة أو  مورد لسلعةأو خدمة أوسلعة 
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  نيالفصل الثا
  التجارة في السلع

  
  2/1المادة 

  المعاملة الوطنية
  

وفي سبيل  .1994من الجات ) 3( اآلخر وفقا ألحكام المادة طرف المعاملة الوطنية لسلع الطرفكل يمنح 
  .التفاق امن هذا عتبر جزًء ت1994ُمن الجات ) 3(أحكام المادة فان  ،ذلك

  
  2/2المادة 

   الرسوم الجمركيةإزالة
  
التي لها  على السلع مماثلالثر األ ذات  األخرى رسومه الجمركية والرسومبإزالة طرفل ك يقوم  . 1

  .)أ/2(لملحق ل وفقاً ، اآلخر الطرفمن صفة منشأ
  
المماثل  ثراأل ذات  األخرىزيادة الرسوم الجمركية والرسوم بهذا االتفاق  من طرفيأيلن يقوم   . 2

 طرفال من التي لها صفة منشأ على واردات السلع ةماثل رسوم جديدة مأي ولن يستحدثا السارية
  .اآلخر

  
 الرسوم تفكيك إمكانية تسريع لدراسة ،هذا االتفاقطرفي   من طلب أي، عندطرفان اليتشاور  . 3

عند موافقة  ).أ/2( الملحق فيهو مبين لما  وفقا ماثل الماألثر ذات  األخرىالجمركية والرسوم
، يتم تسريع تفكيك  لدى كل منهما القانونية المطبقةلإلجراءاتاً  وفقالتسريعإجراء الطرفين على 

، ويعتبر هذا التسريع سائداً على  المماثل على سلعة مااألثرالرسوم الجمركية والرسوم األخرى ذات 
  .)أ/2(نصوص هذه المادة والملحق 

  
 أي تصدير أود  يفرض على استيراأن من طرف في أي وقت أي في هذا الفصل ما يمنع ال يوجد  . 4

  :سلعة للطرف اآلخر
  

 وأ االستيراد عند التي يتم تحصيلها اإلضافيةلضرائب مثل ا ، ضريبة داخليةيعادلرسم    .أ
   أو ،)2/1(التصدير والتي يتم فرضها بشكل يتفق مع المادة 

  
،  النقل،التخزين، التعطل مقابل خدمة معينة مثل تحصل التي خرىاأل الضرائبالرسوم أو    .ب

  : التيوالتحميل والتفريغ 
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  و ،مؤداة كلفة الخدمات التقارببقيمة تكون محددة   .1
  
 ضريبةك ها فرض أن يتم غير مباشرة للسلع المحلية أوأوال تشكل حماية مباشرة   .2

  .مالية الواردات ألغراض على
  

  2/3المادة 
  التخمين الجمركي

  
) 7( ألحكام المادة وفقاً ،بينهمافيما ة عند المتاجرة بها يخمن الطرفان قيمة البضائع الخاضعة للرسوم الجمركي

  .1994 من الجات )7( واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق المادة 1994من الجات 
  

  2/4المادة 
  الشفافية

  
بخصوص تطبيق العام ذات ال اإلدارية هقرارات و وأنظمته أن قوانينهفي هذا االتفاق كل طرفيضمن    .1

طرفي االتفاق إتاحتها ل بخالف ذلك وأبالسرعة الممكنة  ا يتم نشره أنفي هذا الفصلأمر معالج أي 
  . بشكل يسمح لهم باإلطالع عليهامهتمينوال

  
األسئلة المحددة  على بالسرعة الممكنة يجيب أن ، اآلخرطرف ال من على طلب بناًءطرف،كل على    . 2

           باألمور الوارد ذكرها في المتعلقةعلومات وفر المأن ي و،التي يطرحها الطرف األخر
  .)2/4/1( المادة

  
  )2/5(المادة 

  اإلجراءات غير الجمركية
  
 استيراد أية عند غير جمركية اإلبقاء على أية إجراءات أو تبني من طرفي هذا االتفاق ألي حقي ال  .1

متفقة مع  إال إذا كانت ،آلخر الطرف ا تصدير أية سلعة إلى أراضيعند أو اآلخر الطرفمن سلعة 
 . منظمة التجارة العالميةتجاهاحقوقه والتزاماته 

  
 )2/5/1 ( المسموح بها بموجب المادةغير الجمركيةجراءات اإل أن يضمن شفافية طرفعلى كل   .2

أمام ضرورية   وضع عقبات غيربهدف أو بشكل يؤدي إلى  هذه اإلجراءاتال يتم تطبيقعلى أن 
 .نلطرفيالتجارة بين ا

  
  



6  

  2/6المادة  
  يةالتعويض واإلجراءات الدعم

  
 واتفاقية 1994من الجات ) 16(و) 6(أحكام المواد  الدعمب يتعلق طرف فيماكل  حقوق والتزامات تسري على

  . واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعةيةتعويض الواإلجراءاتمنظمة التجارة العالمية بشأن الدعم 
  
  2/7المادة 
   الحمايةإجراءات

 
  ثنائيةالحماية الفرض إجراءات 

  
       طرٍفمن الستيراد اال االتفاق إلى تزايد ا بموجب هذ1 رسم جمركيإلغاء أو تخفيض أدى إذا  .1

") الطرف الثاني ("اآلخر الطرف أراضي إلىمنشأ هذا الطرف  لهالسلعة  فقط") األولالطرف ("
ضرر بالغ لحاق  إلاًي رئيس المحلي وكان هذا التزايد سبباًإلنتاجا بالمقارنة مع  نسبيأو مطلقبشكل 

 ،ةمباشر للسلعة المستوردبشكل  منافسة أوج لسلعة مشابهة نِتبالصناعة المحلية للطرف الثاني الُم
 : ق للطرف الثاني بموجب هذه المادةفانه يح

  
  أو ، االتفاقاب هذ على هذه السلعة بموج يردجمركيرسم ي  ألاإلضافيتعليق التخفيض   .أ
  
  :بحيث ال تزيد عن األقل من الرسم على هذه السلعة زيادة  .ب
  

 بالرعاية الساري عند اتخاذ األولى الدولة أساس على المفروضالجمركي الرسم   .1
   و ،اإلجراء

 
يوم ال بالرعاية الساري في األولى الدولة أساس على المفروضالجمركي الرسم   .2

  أو ، االتفاقا نفاذ هذتاريخاألول الالحق ل
   

 هذا الرسم زيادة يتم ، ماةسلععلى  بشكل موسمي جمركي فيها رسم يفرضفي الحالة التي   .ج
 في بالرعاية الساري األولى الدولة أساس على مفروض ال يتجاوز اقل رسم حد إلى

  . االتفاقاتاريخ نفاذ هذمن  أوالسابق المماثل الموسم 
  

                                                 
سيتم فقط في  االتفاق ا في هذوارد رسم جمركي إزالةتخفيض أو ل ةجينذات منشأ جاء ك استيراد سلعة أنبلتوصل إلى قرار ا   )1

و اكبر من أي أمساويا يكون شترط أن  ُيأنه ال على ، زيادة االستيرادأدى إلى سببا جوهريا اإلزالةالتخفيض أو حال كان هذا 
دون بمفرده  وبين الزيادة في الواردات ال يحول وانتهائه لتهإزان مرور فترة زمنية بين بدء التخفيض أو ا .سبب آخر

فانه  اإلزالة وأالتخفيض بهذا  أن الزيادة في االستيراد غير مرتبطة إذا ثبت ا. في هذا الهامشمشار إليهالتوصل إلى القرار ال
  . في هذا الهامشالمشار إليهالقرار التوصل إلى  لن يتم
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   الحماية الثنائية إجراءاتلى فرض ة عدالشروط والقيود الوار
  
  : بموجب هذه المادةةثنائيالحماية ال إجراء أوتطبق الشروط والقيود التالية على التحقيق   .2
  

  :عند خطي بإشعاريتوجب على كل طرف تزويد الطرف اآلخر   .أ
      

  يبينأنيجب و ،تعلق بالضرر البالغالم) د(2/7/2 في المادة المبين بدء التحقيق  .1
  ، البدء بالتحقيقأسباب اإلشعارهذا 

  
 وذلك استناداً ناتج عن االستيراد المتزايد بناًءضرر بالغ  التوصل إلى وجود  .2

   و،)د(2/7/2 في المادة بينلتحقيق المل
  
  ؛ حماية بموجب هذه المادةإجراءاتخاذ قرار بتطبيق   .3

  
ب على الطرف الذي يقترح تطبيق  يج،)أ(2/7/2 في المادة إليه المشار اإلشعار تقديمعند   .ب

 أن والتي يجب ذات العالقة بجميع المعلومات اآلخر يزود الطرف أن الحماية إجراء
 ، على وجود ضرر بالغ ناتج عن االستيراد المتزايداألدلة ،على قدر ما هو متاح ،تشمل

بدء التاريخ المقترح للو ، المقترحواإلجراء ،اإلجراءووصف دقيق للسلعة موضوع 
 مع ، يوفرأن اإلجراءعلى الطرف الذي يقترح تطبيق  و.لإلجراءتطبيق والمدة المتوقعة بال

  ؛ ضروريةاآلخر يعتبرها الطرف إضافية معلومات ةأي ،8/3 المادة أحكاممراعاة 
  

مسبقة مع  لعقد مشاورات كافية يوفر فرصة أن إجراءعلى الطرف الذي يقترح تطبيق   . ج 
 بهدف مراجعة المعلومات ،اإلجراء مثل هذا تسبق اتخاذ فترة خالل أقصى ،اآلخر الطرف

 حول ولتبادل وجهات النظر ،)د(2/7/2 إجراءه بموجب المادةالناتجة عن التحقيق الذي تم 
 هذه طرفيعلى و .2/7/4 اتفاق على التعويض بموجب المادة إلى لتوصوال اإلجراء

) ب(2/7/2بمقتضى المادة  ديمهاالتي تم تق المعلومات دون حصر، ، مراجعةالمشاورات
  :  ما يليلدراسة

  
  ؛ المادةااللتزام بهذه  .1
   
   و؛ مقترحإجراءأي من الواجب اتخاذ  كان إذافيما   .2
  

 ؛الطرفينيشكل عقبة غير ضرورية للتجارة بين   مقترحإجراءأي  كان إذافيما   .3
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تحقيق وفقاً  بإجراءختصة لديه  بعد قيام الجهات الم فقطاإلجراء يتخذ أو يطبق أن طرفلل  . د
 ولهذه ؛الحمايةبالخاصة ة يممن اتفاقية منظمة التجارة العال) ج(4/2المادة و) 3 (للمادة
الخاصة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ) ج(4/2و) 3 (ادتين المينضمت يتم ،الغاية

  ؛ مع ما يلزم من تعديلهبحيث تشكالن جزء منلهذا االتفاق الحماية ب
  

الذي يجري على الطرف يكون ، )د(2/7/2في المادة  المبينخالل مجريات التحقيق   . هـ
الخاصة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ) ب(و) أ(4/2 بمتطلبات المادة التحقيق االلتزام

 نكال االتفاق بحيث تشاهذل) ب(4/2و) أ(4/2 تضمين المادتين يتم ، ولهذه الغاية؛بالحماية
  ؛ ما يلزم من تعديل معجزء منه

  
خاضعة ال  المستوردةالسلع  كانتإذا ،إجراء إي وعدم اتخاذ ، التحقيق فوراًإنهاءيتوجب   . و

ئة ا اقل من عشرة بالمأوللتحقيق تمثل اقل من خمسة بالمائة من االستهالك المحلي الظاهر 
  . 2وارداتال إجماليمن 

  
البدء التحقيق خالل سنة واحدة من تاريخ  يتم االنتهاء من أن األحواليتوجب في جميع   . ز

  .فيه
  

  :إجراءن يستمر تطبيق أي ل  . ح
  

  .فكيُّغ وتسهيل التَال لمعالجة الضرر الب بالحد والوقت الالزمينإال  .1
  
يجوز تمديد المدة عاميين  االستثنائية الظروف أنه في إال ،لمدة تتجاوز السنة  .2

 اإلجراءفرض تاريخ  من قصىأ  ليصبح المجموع ثالث سنوات كحد،إضافيين
 اإلجراء قررت السلطات المختصة للطرف الذي يطبق هذا إذاذلك و ، مرةألول

 الحماية ما زال إجراء أن) ز( -) أ(2/7/2 المبينة في المواد جراءاتوفقاً لإل
 أن على دليلوجود وأنه يف تسهيل التكيُّ معالجة الضرر البالغ وأوضروريا لمنع 

   أو أوضاعها؛تكّيف الصناعة 
  
  ؛بعد انقضاء المدة االنتقالية  .3

  
أن  سلعة معينة سبق وواردات حماية ثنائي على إجراء تطبيق أو تحقيق إجراءال يجوز   . ط

   و ،تحقيق حماية آخر بموجب هذه المادةي خضعت أل
                                                 

أي طـرف    تقـديم    التي تسبق  اً شهر ةحدد النطاق الزمني المستخدم لحساب النسب المئوية المطبقة باثني عشر         ُي) و (2/7/2 المادة   لغايات   )2
  . إجراء الحمايةفرض طلب ل
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قا  يكون مطبأنالذي كان يفترض هو المعدل  معدل الرسم يكون الحماية إجراءعند انتهاء   . ي

   .اإلجراءفيما لو لم يطبق هذا 
  
  مؤقتةال جراءاتإلا
  
ألي  فانه يحق ،إصالحه يصعب بضرر يتسبب فيها التأخير أن الحرجة التي يمكن الظروففي   . 3

 نتائج بناء على ةمؤقت بصورة) ج (أو) ب(و أ) أ (2/7/1 في المادة بين الماإلجراء اتخاذطرف 
 تفكيك أو كنتيجة لتخفيض اآلخر من الطرف وارداتزايد ال واضحة على تأدلة فيد بوجود تأولية

سبباً جوهرياً للضرر البالغ أو  تشكل واردات وان هذه ال، االتفاقاالرسوم الجمركية بموجب هذ
 المؤقت على مائتي يوم يتم خاللها اإلجراء تزيد مدة أن ال يجوز .لصناعة المحليةل التهديد بحدوثه

فة ي زيادة في التعرةأيرد فوراً  ويتم ،)هـ (2/ 2/7و) د (2/7/2 ادتينطلبات المت ماستيفاء
نتائج تفيد أي د /2/7/2 في المادة بينالتحقيق الملم ينتج عن  في حال اإلجراءنتيجة لهذا الجمركية 

 إليها مؤقت كجزء من المدة المشار إجراء أي وتحسب مدة ، قد تحققت2/7/1بأن متطلبات المادة 
  .)ز (2/7/2في المادة 

  
  ض ـالتعوي

  
ما ُيتفق عليه  اآلخرلطرف ا منح ،2/7/1لمادة في ا مبين إجراء تطبيقعلى الطرف الذي يقترح   .4

إلى حد تجارية مماثلة شكل تنازالت لها آثار وذلك على لتحرير التجارة   كاٍفتعويضبينهما من 
لم  إذا .اإلجراءى تطبيق تب علرتت أنقع و المتاإلضافية معادلة لقيمة الرسوم الجمركية أوكبير 
المشاورات بمقتضى المادة بدء  من اً يومنثالثي االتفاق على التعويض خالل من الطرفان يتمكن

 آثاره تكون  تدبيراًاتخاذ أه على سلعة من منشاإلجراءلطرف الذي تم تطبيق  ليكون ،)ج (2/7/2
 ق هذا التدبيريطبت  يكون.المادة المطبق بموجب هذه اإلجراء حد كبير مع إلى مماثلةعلى التجارة 

 تعويضي تدبيرالحق في اتخاذ إال أن  ، حد كبيرإلى مماثلة تجارية آثار مدة الزمة لتحقيق ألقصر
 يطبق أنشريطة وذلك  اإلجراءتاريخ تطبيق  من  شهراًعشرون وأربعة ال يمارس خالل أنيجب 
  .  مع هذه المادةيكون متفقاً وان وارداتجة لزيادة مطلقة في الي كنتاإلجراء

  
  الحمايةب إجراءات التحقيق الخاصة إدارة

  
  : أنيجب على كل طرف   .5
  

التي  وأحكامه وقراراته وأنظمته والمنطقي لقوانينه وغير المنحاز الثابتضمن التطبيق ي  .أ
  . )د(2/7/2المادة  في المبينة التحقيقات تنظم كافة
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إلى جهة تحقيق مختصة  تحقيق الحماية اءاتإجر فيالضرر البالغ وجود  تحديد ُيعهد  .ب

 ن ل. الحد الوارد في القانون المحليإلى إداريةوقضائية  هيئات لمراجعة من قبلخضع ت
هذه خالل  إال من ضررالتحقيق التي تُظهر عدم وجود نتائج يكون من الممكن تعديل 

لقيام قانون المحلي با المخولة بموجب ال،سلطة التحقيق المختصةل فرَوُي أنيجب . المراجعة
   و،لتمكينها من القيام بواجباتها الالزمة الموارد ،اإلجراءاتهذه  بمثل

  
 وشفاف  بشكل عادل)د(2/7/2المادة   فيالمبينةتحقيق ال إجراءات اإلبقاء على أوتبني    .ج

  . وضمن المدد المحددةوفعال
  

   الحماية العالمية إجراءات
  
 واتفاقية منظمة 1994من اتفاقية الجات ) 19(ماته بموجب المادة يحتفظ كل طرف بحقوقه والتزا  .6

 التزامات أو حقوق أية الطرفين من أي االتفاق امنح هذيال . الحمايةب الخاصةالتجارة العالمية 
 واتفاقية منظمة 1994من اتفاقية الجات ) 19(لمادة ل وفقاً المتخذة باإلجراءات فيما يتعلق إضافية

 حماية بموجب المادة إجراء الذي اتخذأنه يجوز للطرف الحماية، باستثناء الخاصة بة التجارة العالمي
من السلع الواردات  استثناءالحماية الخاصة ب واتفاقية منظمة التجارة العالمية 1994من الجات ) 19(

 أوضرر بالغ حدوث  ل جوهرياً لم تشكل هذه الواردات سبباًإذاالتي يكون منشؤها الطرف اآلخر 
  . بحدوثهتهديد

  
  تحقيقات الحماية المحظورة

  
 اإلغراق مكافحة إلجراءخاضعة   كانتإذا  ماالحماية بشأن سلعةالمتعلق بتحقيق اليجوز البدء ب ال  . 7

  .)د(2/7/2  المادةبمقتضى
 

  2/8المادة 
  اإلغراق مكافحة إجراءات

  
) 6(ة العالمية بشأن تطبيق المادة يحتفظ كل طرف بحقوقه والتزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجار  .1

، ما لم تنص هذه المادة على )اإلغراقاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة  (1994من الجات 
 الطرفان على التغيرات التالية في نطاق تطبيق اتفاقية منظمة ، اتفق االتفاقا هذلغايات .خالف ذلك

مكافحة المتعلقة بتحقيقات للف توفير ضوابط اكبر بهدوذلك ، اإلغراقالتجارة العالمية لمكافحة 
يتضمن قدراً مبالغ فيه من  أو بشكل متعسف اإلغراق فرص استخدام مكافحة تقليصل واإلغراق
  :الحماية
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الممثلة كنسبة من سعر ) %2( بدال من نسبة )%5( نسبة إلى للهامش األدنىاد الحد زي  .أ

 في المادة إليهمشار كما هو  الفوري للتحقيق ءاإلنها  ويترتب على ما دون ذلك،التصدير
  ؛اإلغراق من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة 5/8

  
من  5/8لمادة عادة على أنه ضئيل وفقاً لوالمتعارف عليه  ، حجم الواردات المغرقةيزاد  .ب

 سلعةت المن واردا) %5( إلى )%3(من ، اإلغراقاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة 
 فوري للتحقيق لما هو دون إنهاءويجب أن يكون هناك ،  المستوردلدى الطرف ةالمشابه
   ذلك؛

  
 نفاذعلى التحقيق والمراجعة التي تم البدء بها بعد ) ب(2/8/1و) ا (2/8/1 تينداق المتطب  .ج

 ؛هذا االتفاق

  
رة العالمية لمكافحة من اتفاقية منظمة التجا) 14(المادة  تطبيق إلىن ا الطرفيلجأ لن  .د

  ؛أطراف في هذا االتفاقغير بإغراق دول  والمتعلقة اإلغراق
 

الزمنية المستخدمة لتحديد الضرر المادي وحساب حجم الواردات المغرقة في  المدة إن  .هـ
ويجب أن  ،غير المغرقةالسلع المغرقة وستمثل هذه الواردات كل من   المراجعةأوتحقيق ال

   ؛أثني عشرة شهراً تقل عادة عن التكون لمدة معقولة 
  
 سنوات من تاريخ فرض  ثالث بتاريخ ال يتجاوزإغراق رسم مكافحة أي إنهاءيجب   .و

 ، في حاالت استثنائية،اإلجراءيجوز لسلطات الطرف الذي يقوم بتطبيق مثل هذا  .الرسم
  ؛اإلجراءذا  استمرار تطبيق هإمكانية بعين االعتبار األخذمع البدء بمثل هذه المراجعة 

 
 من اتفاقية منظمة 9/1 بموجب المادة إغراقفرض رسم مكافحة ب صدر قرار في حال  .ز

،  تطبيق، يجب على الطرف الذي صدر عنه هذا القرار،اإلغراقالتجارة العالمية لمكافحة 
يكفي والذي  اإلغراقعن هامش  أي الرسم الذي يقل "األقلالرسم " قاعدة ،اإلمكانقدر 
   و؛رر الالحق بالصناعة المحلية الضإلزالة

  
الناتج عن  اإلغراق ورسم اإلغراق يجب احتساب هامش ات، والمراجعات سياق التحقيقفي  .ح

هذا الهامش بمقارنه دقيقة للسعر على أساس مقارنة الصفقات بعضها ببعض وكذلك 
 والسعر المرجح بعضه ببعض، وليس على أساس مقارنة متوسط السعر المرجحالمتوسط 
 على األسعار، يجب احتساب هذه المرجح األسعاروفي حال استخدام متوسط . الفردي

  . أساس كامل مدة التحقيق وليس على أساس أي فترة محددة خاللها
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 لدى أي من الطرفين للبدء في مباشرة بعد قبول طلب موثق حسب األصول من جانب صناعة ما  .2

الذي على الطرف   يجب، فانهمن الطرف اآلخرمستوردة  بخصوص سلع اإلغراقتحقيق مكافحة 
أي الذي قدم إليه الطلب  الطرف الحظ وفي حال .فوراً ه بقبولاألخرعلم الطرف  ُيأنطلب ال  هذاقبل

بناء على  ،مشاوراتإجراء يجب والواردات الصادرات ب المتعلقة اإلحصاءاتاختالف في حجم 
  يومانثالثيحل خالل لى إ يتم التوصل نأ على  حل مرٍضإلىل وصتبهدف ال ،طلب هذا الطرف

  .من تاريخ استالم الطلب
  
 حماية بمقتضى إلجراء كانت خاضعة إذاما  سلعة بشأن اإلغراقيجوز البدء بتحقيق لمكافحة  ال  . 3

  .2/7 المادة
  

  2/9المادة 
   حماية ميزان المدفوعاتإجراءاتمحددات 

  
 1994ميزان المدفوعات التفاقية الجات ب الخاص التفاهم موأحكا 1994من اتفاقية الجات ) 12( تطبق المادة

  . التجارة في السلععندميزان المدفوعات غايات  لينطرفمن ال أي من قبل تخذةالُم اإلجراءاتعلى 
  
  2/10المادة 

  استثناءات عامة
  

ظل ذات ب ،الطرفين غير مبرر بين أوز تعسفي ي تشكل تمية البطريقأدناه  اإلجراءاتمع مراعاة تطبيق 
ُيفسر على أنه   ما، ال يوجد في هذا االتفاقعلى التجارة الدوليةخفي بطريقة تشكل قيد تطبيقها  أو ،الظروف
  :إجراءاتمن تبني أو تطبيق  هيطرفمن  اًيمنع أي

  
  ؛ العامةاألخالقضرورية لحماية      .أ
  
 ؛ النباتأو الحيوان أو اإلنسان حياة أوضرورية لحماية صحة     .ب

  
 ؛ صادرات الذهب والفضةأوعلق بواردات تت    .ج

  
 بما في ذلك  هذا االتفاقأحكام األنظمة المنسجمة مع أولقوانين االلتزام باضرورية لضمان   .د

 من 4 الفقرةوفق  المعمول بها الحصرية وقحقوال يةالجمركالرسوم  بتطبيقما يتعلق 
والعالمات التجارية ختراع االبراءات  وحماية ،1994من الجات ) 17( المادةو) 2(المادة 

 ؛المضللةوحقوق المؤلف ومنع الممارسات 
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  الناتجة عن عمل السجناء؛منتجاتالتتعلق ب   .هـ

  
 ؛أثريةمفروضة لحماية التراث الوطني والفني والتاريخي وما يمثل قيمة     .و

  
ر بشكل إذا تم تفعيل هذه التدبيغير المتجددة تتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية   .ز

 ؛ االستهالك المحليأو اإلنتاجعلى المفروضة قيود  المتزامن مع

  
مقدمة  تفق مع معاييري حكومية بضائعبخاص  اتفاقأي متخذة سندا اللتزامات بمقتضى   .ح

 ؛تم تقديمها ولم يتم رفضها أو من قبل المنظمة وغير مرفوضة منظمة التجارة العالميةإلى 

  
كميات الر يضمان توفغايات مواد محلية ضرورية لمن ت صادراالتتعلق بقيود على   .ي

 السعر المحلي نخفض فيها التي يفتراتخالل المحلية اللصناعة ل من هذه المواد الالزمة
 هذه ؤدي تأالشريطة  ،كجزء من خطة توازن حكومية لهذه المواد عن السعر العالمي

  االتفاقاال تتعارض مع أحكام هذالصناعة المحلية وأ  حمايةأو زيادة الصادرات إلىالقيود 
 ؛ التمييزفيما يتعلق بعدم

  
ة بشكل كافي على نطاق عام أو غير متوفرمنتجات أي  توزيع أو للحصول على أساسية  .ك

 مع مبدأ حق جميع األعضاء في منظمة اإلجراءات تتفق هذه أنشريطة وذلك  ،محلي
عالمي لهذه المنتجات وان يتم الحصول على حصة عادلة من العرض البالتجارة العالمية 

 فور انتهاء رضت مع أي من أحكام هذه االتفاق إذا تعااإلجراءاتوقف أي جزء من هذه 
  .الظروف المنشئة لما تقدم

  
  2/11المادة 
  فـالتعاري

  
  :إلى اإلشارة ،أ/2هذا الفصل والملحق  لغايات

  
  ؛المالحظات التفسيرية يشمل ")أ/2(الملحق "   .أ
  
 أي  المفروضة منالكلفتعني " األخرى ذات األثر المماثل  رسوم والالجمركية الرسوم "  .ب

على السلع المستوردة المفروضة  الجمركية ةلتعريفا بموجباالتفاق  ي هذا طرفمن
 األخرى المفروضة على السلع المستوردة باستثناء الضرائب والرسوم الكلفباإلضافة إلى 

  ؛)ب(2/2/4 و)أ(2/2/4 المادتينالمشار إليها في والكلف 
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 في أراضي مباشربشكل  ة منافسأو ة مشابهككل لسلعالمنتجين  تعني" الصناعة المحلية"  .ج
 أو المشابهة سلعلئك اللذين يشكل مجموع إنتاجهم من الأو أو ،أي من طرفي هذا االتفاق

  سلع؛ اإلنتاج المحلي من هذه الأغلبية مباشربشكل  ةالمنافس
  
 االتفاق وتشمل اتاريخ سريان هذأحكامها من  النافذ 1994الجات ني تع" 1994الجات "  .د

  ؛ تطبيقهايمكن حيثألي من بنودها المالحظات التفسيرية 
  

  ؛صناعة المحلية البوضع الذي يلحق الجسيم الشامل اإلضراريعني " الضرر البالغ"  .هـ
  
  .االتفاق اذتلي نفاذ هالتي  سنة الخمسة عشرتعني مدة " الفترة االنتقالية"  .و
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  ثـل الثالـالفص

  أ المنشدقواع
  
  فالتعاري: الجزء أ

  
  3/1المادة 
  فالتعاري

  
  : هذا الفصللغايات

  
 والمالحظات التفسيرية 15 والمادة 8 وحتى 1تعني القيمة المحددة بمقتضى المواد " القيمة المقدرة"  .1

 تم تعديلها الستثناء أي تكاليف أو التي ،نظمة التجارة العالمية من اتفاق التقييم الجمركي لم لهاالتابعة
نفقات أو المصاريف الناتجة عن النقل والتأمين والخدمات ذات العالقة والمتعلقة بالشحن الدولي 

  ،للبضائع من دولة التصدير إلى مكان االستيراد
  

بادل ألغراض تجارية والتي تتطابق تعني السلع أو المواد القابلة للت" السلع أو المواد المقيمة"  .2
  ،أساسيخصائصها بشكل 

  
 الدعم الرسمي الكبير في تعني اإلجماع المعترف به أو" األصول المحاسبية المتعارف عليها"  .3

 بالنسبة لقيد العوائد والمصاريف والتكاليف والموجودات وااللتزامات ينطرفأحد الأراضى 
 واسعة ويمكن أن تتضمن هذه المعايير إرشادات.  الماليةتناواإلفصاح عن المعلومات وتحضير البيا

  ،مفصلةللتطبيق العام باإلضافة إلى معايير وممارسات وإجراءات 
  
  :ةتعني السلع التالي" السلع التي تم الحصول عليها بالكامل في أراضي أحد الطرفين أو كالهما"  .4
  

  ،السلع التعدينية المستخرجة هناك  .أ
  ، التي حصدت هناك، مثل السلع المعرفة في النظام المنسق،سلع الخضار  .ب
  ،الحيوانات الحية الوليدة والجاري تربيتها هناك  .ج
 أو البيئة المائية األسماك صطياداالسلع التي حصل عليها من الصيد أو وضع االفخاخ أو   .د

  ،التي تتم هناك
 تم اصطيادها من البحر والتي ،) اسماك قشرية والمخلوقات المائية األخرى،السمك(السلع   .هـ

  ،باستخدام سفن مسجلة أو مقيدة في الطرف الذي ترفع علمه
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في مصانع على متن ) ـه (3/1/4السلع المنتجة حصريا من السلع المشار إليها في المادة   .و
  ،سفن مسجلة أو مقيدة في الطرف الذي ترفع علمه

من التربة البحرية أو من  طرفمن قبل طرف أو شخص لدى هذا المنتجات مستخرجة   .ز
   أو،التربة خارج مياهها البحرية بشرط أن يكون لها وحدها حق تشغيل تلك التربة

  :النفايات والخردوات الناتجة عن  .ح
  

   أو،عمليات اإلنتاج هناك  .1
 شريطة أن تكون هذه السلع صالحة فقط ،السلع المستخدمة التي تم جمعها هناك  .2

 ،امالستعادة المواد الخ

  
تعني السلع التي تم إنتاجها حصرا " همايالسلع المنتجة بشكل كامل في أراضى أحد الطرفين أو كال"  .5

  . في أي مرحلة من مراحل اإلنتاج، أو من مشتقاتها3/1/4من السلع المشار إليها في المادة 
  
  ،يعني نظام وصف وتصنيف السلع" النظام المنسق"  .6
  
ي السلعة المستخدمة في إنتاج أو اختبار أو فحص السلعة والتي ال تعتبر تعن" العناصر الحيادية"  .7

عنصرا أساسيا في السلعة أو العناصر المستخدمة في صيانة المباني أو تشغيل المعدات المرتبطة 
  :تشمل و،بإنتاج السلعة

 
  ،الوقود والطاقة  .أ
 ، األصباغ والقوالب،المعدات  .ب

  واألبنية،ة في صيانة المعدات قطع الغيار والمواد المستخدم  .ج
 والشحوم ومواد التركيب والمواد األخرى المستخدمة في اإلنتاج أو المواد مزيتات  .د

  المستخدمة في تشغيل المعدات واألبنية،
  ،الكفوف والنظارات واألحذية واأللبسة ومعدات وموارد الحماية  .هـ
  ،و فحص السلعد المستخدمة في اختبار أرالمعدات واألجهزة والموا  .و
   و،المواد المساعدة والمذيبات  .ز
ضروريا أي مواد أخرى ال يتم دمجها في السلعة والتي يمكن إثبات أن استخدامها كان   .ح

  . السلعةإلنتاج
  
  ، المستخدمة في إنتاج سلعة أخرىالسلعةتعني " المادة"  .8
  
 ،ا الفصلتعني المواد التي ال تتفق ومتطلبات هذ" مواد من غير المنشأ"  .9
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مماثل   وأثرمعاملة ركي والنفقات األخرى التي لهاتعني نسبة الرسم الجم" المعاملة التفضيلية"  .10
 ،وفقا لهذا االتفاق تسري على السلع ذات المنشأ الذيو 2/2بمقتضى المادة 

  
 وضع ،ماك صيد األس، الحصاد، التعدين، التنمية،تعني الشخص الذي يقوم بعملية اإلنبات" المنتج"  .11

  و،لسلعاتفكيك تجميع أو  الصيد، التصنيع، ،االفخاخ

  
 ، التصنيع، الصيد، وضع االفخاخ، صيد األسماك، حصاد، تعدين، اإلنماء،تعني اإلنبات" اإلنتاج"  .12

  و، تجميع أو تفكيك السلعة،اإلنتاج

  
 . أو االستهالك في إنتاج السلعمتعني االستخدا" مستخدم"  .13

  
  يد المنشأتحد: الجزء ب

  
  3/2المادة 

  معايير المنشأ
  

 وأي )3/12( تعني السلعة التي تنطبق عليها أحكام المادة "السلعة ذات المنشأ" ، االتفاقاألغراض تطبيق هذ
  :مما يلي

  
   أو، في أراضي أي من الطرفينل عليها بالكاملو الحصتم  .أ
  
  أو ،ين أو كليهماطرفأي من ال ي بالكامل في أراضأنتجت  .ب
  
  :بالنسبة للسلع .ج
  

يتم  ،%35 وبحد أدنى المحليقيمة المحتوى  تحقق ،3/3الخاضعة للمادة غير  .1
  : التالياألسلوباحتسابها باستخدام 

  
100 VNM x –AV = LVC   

AV  
  

  :أنحيث 
  

LVC=  ؛ عنها بنسبة مئوية معبراًقيمة المحتوى المحلية  
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AV=   ؛ والقيمة المقدرة  
VNM = م الحصول عليها وتم استخدامها منغير المنشأ التي ت  منقيمة المواد 

  . السلعةإنتاجالمنتج في عملية  قبل
  

  .3/3تحقق الشروط الواردة في المادة يجب أن ، 3/3لمادة الخاضعة ل  .2    
  

  3/3المادة 
  األقمشة واأللبسة منتجات

  
  القاعدة العامة .1
  

ن إنماء أو إنتاج أو صنع أحد الطرفين  من األقمشة أو األلبسة انه بالكامل ممنتجال يعتبر أي 
أو انه سلعة تجارية جديدة أو مختلفة تم إنماؤها أو إنتاجها أو صنعها في أحد الطرفين إال في 

  :الحاالت التالية
  
   ،ينالطرفأحد تم الحصول على المنتج أو تم إنتاجه بالكامل لدى   .أ
  
   وكانت، أو ضفيرة أو كبالًأو حبالً أو جدلة أو قيطانا المنتج غزال أو خيطاًإذا كان   .ب
 

   أو،مشغولة لدى ذلك الطرفأليافها المقومة الثابتة   .1
  
  .لدى ذلك الطرف شعيراتها المستمرة مبثوقة  .2
  

 من النظام المنسق، 59، بما في ذلك األنسجة المصنفة تحت الفصل إذا كان المنتج نسيجاً  .ج
ات أو الخيوط قد جرى غزلها أو تصنيرها أو وكانت مقومات النسيج من األلياف أو الشعير

 ، في ذلك الطرفجالنسبأي طريقة أخرى لصنع  تخميلها أو تلبيدها أو تشبيكها أو تحويلها
  أو

  
المنتج أي منتج آخر من األنسجة أو األلبسة تم تجميعه بالكامل في ذلك الطرف من إذا كان   .د

  .القطع المكونة له
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  :قواعد خاصة  .2
  

) ج (3/3/2 المادتينباستثناء ما ورد في و )د (3/3/1 المادة الرغم مما ورد فيى عل  .أ
 على سلعة مصنفة تحت أحد العناوين أو العناوين  االتفاقايجوز تطبيق هذ) د(3/3/2و

أو ) ب(3/3/1أو ) أ (3/3/1الفرعية التالية والواردة في النظام المنسق بمقتضى المادة 
 ، 6213 ، 6209ر20ر50ر40 ، 5811 ، 5807 ، 5609 :وكما هو مناسب) ج(3/3/1

 6308 ، 6307ر90 ، 6307ر10 ،6306 ، 6305 ، 6304 ، 6302 ، 6301 ، 6214
  .9404ر90 أو ،
  

    ) ج (3/3/2 ادتينوباستثناء ما ورد في الم) د (3/3/1المادة  الرغم مما ورد فيعلى   .ب
الشكل  إلى ،جات أو األلبسة المحبوكة على منتجات المنسو االتفاقاطبق هذي ،)د(3/3/2و 

  . لدى أحد الطرفينالمطلوب،
  
 على السلع  االتفاقاطبق هذي ،)د (3/3/1مع مراعاة أحكام المادة على الرغم مما ورد في   .ج

 6302.22 ، 6214.00 ، 6213.00 ، 6117.10المصنفة في النظام المنسق تحت البنود 
، 6302.29 ، 6302.52 ، 6302.53 ، 6302.59 ، 6302.92 ، 6302.93 ، 

6302.99 ، 6303.92 ، 6303.99 ، 6304.19 ، 6304.93 ، 6304.99 ، 
 باستثناء السلع المصنفة تحت بنود تتعلق بالقطن ، 9404.90.95 أو 9404.90.85

 ، بالوزن من القطنأكثر أو )%16(والصوف أو تلك التي تشمل خليط ألياف تحتوي على 
 عندما يكون هذا الصبغ والطبع ، ومطبوعا أيضاًلعة مصبوغاًإذا كان النسيج في الس
 ، الدعك، االنكماش،القصر:  من عمليات التشطيب التاليةأكثرمصحوبا باثنتين أو 

  . أو التجعيد، التشكيل الدائم النافر، التثقيل،التقسية الدائمة ،التزغيب
  

 على  االتفاقاطبق هذي ،)ج (3/3/1مع مراعاة أحكام المادة  على الرغم مما ورد في  .د
أو ألياف  نظام المنسق على أنها حرير أو قطن أو ألياف صناعيةالاألقمشة المصنفة تحت 

تنفيذ هذا كان  ا في بلد أحد الطرفين وإذ أيضاً ومطبوعاًنباتية إذا كان القماش مصبوغاً
 ، االنكماش،القصر:  من عمليات التشطيب التاليةأكثرأو باثنتين  مصحوباًالصبغ والطبع 

  . أو التجعيد، التشكيل الدائم النافر، التثقيل،التقسية الدائمة ، الترغيب،الدعك
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  3/4المادة 
  قيمة المواد

  
والتي تحدد والشحن  الكلفة والتأمين من  المستخدمة في إنتاج السلعة لدى أحد الطرفينالمادةقيمة  تتكون

 إذا كانت و،الجمركية لمنظمة التجارة العالمية فةيفاقية التعروات 1994من اتفاقية الجات ) 7( بموجب المادة
 المدفوعع صنِّلُماعلم به أول سعر عبارة عن  تكون هذه القيمة هي ،تحديدها غير معروفة أو يصعب القيمة

  .الطرفمقابل هذه المواد لدى 
  

  3/5المادة 
  العمليات الطفيفة

  
  : بمفردهاالمنشأ السلعة صفة تعتبر العمليات التالية عمليات طفيفة ال تكسب

  
  ،على خصائص السلعةبشكل ال يؤثر جوهرياً التخفيف بالماء أو بمادة أخرى   .أ

 
  ،والتخزين النقل بحالة جيدة خالل ةعمليات الحفظ لضمان بقاء السلع  .ب
  
  ،فك وتجميع الرزم  .ج
  
  ،ات أخرى الطالء أو تغطي، التزييت، األكسدة، إزالة الغبار، التنظيف،التغسيل  .د
  

  ،كي أو كبس األقمشة  .هـ
  
  ،عمليات الطالء والتلميع البسيطة  .و
  
  ، تلميع وصقل الحبوب واألرز، تبيض جزئي أو كلي،تقشير  .ز
  
  ،عمليات تلوين السكر أو تشكيل قطع السكر  .ح
  
  ،تقشير ونزع النواة من الفاكهة والمكسرات والخضار  .ط
  
  ،بسيط أو التقطيع ال، الطحن البسيط،السن  .ي
  
بما في ذلك إعداد مجموعات من ( ، المطابقة، الفرز، التصنيف، الترتيب، الترشيح،الغربلة  .ك

  ،المواد
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التعبئة البسيطة في الزجاجات والعبوات والقوارير واألكياس والعلب والصناديق والتثبيت   .ل

  ،على بطاقات أو لوائح وجميع العمليات األخرى للتعبئة البسيطة
  
و طباعة العالمات والملصقات والشعارات وغيرها من اإلشارات الُمميِّزة على تثبيت أ  .م

  ،أغلفتهاالسلع أو 
  

  ،الخلط البسيط للسلع سواء كانت من أنواع مختلفة أم ال  .ن
  
  ، التجميع البسيط ألجزاء السلع لتشكيل مادة كاملة أو تفكيك المنتجات إلى أجزاء  .س
  
   أو،)ن( –) أ(3/5ك المحددة في المواد  من تلأكثراتحاد عمليتان أو   .ع
  
  .ذبح الحيوانات  .ف

  
  3/6المادة 

  التراكم
  

 يجب أن يعتبر أي ،ألغراض تحديد إذا كانت السلعة هي سلعة لها صفة منشأ لدى الطرف اآلخر  . 1
وذلك عندما تكون السلعة منتجة  ، الطرف اآلخريإنتاج في أرضه انه إنتاج في أراضطرف أن أي 

 .أراضي أحد أو كال الطرفينأو في أرض 

  
  . في أرضهأكثرمختلفة الذي يقوم به منتج أو ال اإلنتاج في مراحله الطرفينيشمل إنتاج أحد   .2

  
 إذا ما كاناالتفاق وأطراف أخرى هذا  تطبيق مفهوم التراكم القطري بين أطراف طرفانيدرس ال  .3

  . العالقةي ذخرالطرف اآل وكل من الطرفينحرة بين  تجارةاتفاق  هناك
  

  3/7المادة 
  وقطع الغيار والمعدات) اإلكسسوارات(التوابع 

  
يقوم كل طرف باألخذ بعين االعتبار التوابع أو قطع الغيار أو المعدات المرسلة والتي تكون عادة مصاحبة 

 المنشأ  سواء كمواد لها صفة المنشأ أو مواد ليس لها صفة،للسلعة الحتساب قيمة المحتوى المحلي للسلعة
  .حسب مقتضى الحال
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  3/8المادة 
  السلع والمواد المقيمة

  
ما إذا كانت السلع أو المواد المقيمة هي سلع لها صفة المنشأ من خالل في تحديد  كل طرف يعتمد  .1

الفصل الفيزيائي لكل سلعة أو مادة أو من خالل استخدام أسلوب إدارة المخزون مثل مبدأ وضع 
ها في المعايير  أوال المتعارف علييخرج أوال ومبدأ ما يرد أوال يخرج أخيراًمعدالت ومبدأ ما يرد 

  . الطرف الذي تم فيه اإلنتاجالتي يقبلهالطرف الذي تم فيه اإلنتاج أو  لدى االمحاسبية العامة
  

 )3/8/1(  تم اختياره بموجب المادةالذيأسلوب إدارة المخزون  استخدام كل طرف استمرار يضمن  .2
ع أو مواد مقيمة معينة خالل السنة المالية الخاصة بالشخص الذي اختار أسلوب إدارة على سل
  .المخزون

  
  3/9المادة 

  بالتجزئةوالحاويات للبيع  مواد التعبئة
  

يقوم كل طرف باألخذ بعين االعتبار قيمة مواد التعبئة والحاويات التي ُعبئت السلعة فيها الحتساب قيمة 
  .، سواء كمواد لها صفة المنشأ أو مواد ليس لها صفة المنشأ حسب مقتضى الحالالمحتوى المحلي للسلعة

  
  3/10المادة 
  حاويات للشحنمواد الحزم و

  
 عند بعين االعتبارلن تؤخذ حزم السلع فيها للشحن تم مواد الحزم والحاويات التي بأن  كل طرف يضمن
  .متطلب قيمة المحتوى المحلي السلعة ما إذا استوفتتحديد 
  

  3/11المادة 
  المواد غير المباشرة

  
 لها صفة المنشأ بغض النظر عن مكان إنتاجها، وتعتبر كمادة غير المباشرةيقوم كل طرف بمعاملة المادة 

  .ج السلعةنِتقيمتها هي القيمة المسجلة في سجالت المحاسبة الخاصة بُم
  

  3/12المادة 
  النقل المباشر

  
  :السلعة قديعتبر نقل السلعة مباشر إذا كانت 
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  ، الطرف اآلخري طرف إلى أراضيتم نقلها مباشرة من أراض  .أ
  
  : شريطة أن تكون السلع، غير طرفأكثر دولة أو يتم نقلها عبر أراض  .ب
  

 إعادة التحميل أو ، التفريغ، التعبئة،لم تخضع لعمليات غير عمليات الحزم  .1
  و ، أي دولة غير طرفيعمليات حفظها بحالة جيدة في أراض

  
   و، أي دولة غير طرفيلم يتم المتاجرة فيها في أراض  .2
  
الفواتير وبوالص الشحن التي تبين أن السلعة قد شحنت من طرف وان الطرف   .3

  . األخيرة لهاةاآلخر هو الوجه
  

  المعلومات الداعمة واإلثبات: الجزء ج
  
  3/13المادة 

  شهادة المنشأ
  
 التفضيلية بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في يجب أن تدعم السلع المؤهلة للمعاملة  .1

  .إلى الطرف اآلخر وأن تُبلَّغر صدِّالطرف الُم
  
  .أ/3يجب أن تشمل شهادة المنشأ الحد األدنى من البيانات المحددة في الملحق   .2
  
م خالل  من تاريخ اإلصدار ويجب أن تقداًشهرأثنى عشر تبقى شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة   .3

  .الطرف المستورد لدىهذه المدة إلى السلطات الجمركية 
  
يجب أن يقوم كل طرف بإشعار الطرف اآلخر بأسماء وعناوين موظفيه المخولين بإصدار شهادة   .4

  .ن هؤالء الموظفين الرسمييمثل التي يستخدمها المنشأ وان يوفر عينه عن التواقيع واألختام الرسمية
  
 األختام الرسمية المشار  في األسماء، العناوين، التواقيع أو اآلخر بأي تغييريجب إشعار الطرف  .5

  .وعلى وجه السرعة )3/13/4(إليها في المادة 
  
  .يجب إتمام شهادة المنشأ الخاصة بسلعة لها صفة المنشأ باللغة االنجليزية  .6
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  :يجب على كل طرف  .7
  

توقيع طلب للحصول على شهادة منشأ ألي ب من المصدر الموجود في أراضيه إتمام ولالط  .أ
ال استيراد السلعة إلى فة في حيتتمتع بمعاملة تفضيلية للتعرلمستورد بأن ا يطالبسلعة 

   أو، الطرف اآلخريداخل أراض
  
 الحصول السماح للمصدر الموجود في أراضيه والذي ال ينتج السلعة إتمام وتوقيع طلب  .ب

  : على شهادة منشأ على أساس
 

  معرفته بأن السلعة تتمتع بالمتطلبات الضرورية العتبارها سلعة لها صفة المنشأ؛  . 1
  
 اعتماده المنطقي على بيان المنتج المكتوب بأن السلعة تتمتع بالمتطلبات   .2

 منشأ؛ال لها صفةالضرورية العتبارها سلعة 

  
لشحن صالحة  لديهختصة سلطات المهادة المنشأ التي تم إصدارها من قبل الأن شبيضمن كل طرف   . 8

  .خر الطرف اآلالسلعة لمرة واحدة إلى أراضي
  

  3/14المادة 
  طلب المعاملة التفضيلية

  
تفضيلية للسلع المستوردة إلى أراضيه من الطرف اآلخر المعاملة منح ال الطرف المستورد على  .1

  :يفةتفضيلية للتعرالمعاملة ال بالمطالب المستورد قيامشريطة 
   

   و،منشأ األصلية أو نسخة مصدقة عنهاهادة الش حيازة  .أ
  
 . منه الطرف المستورد ذلكَبلَم شهادة المنشأ األصلية أو نسخة مصدقة عنها إذا طَيقدت  .ب

  
عند استخدام نسخة مصدقة عن شهادة المنشأ، يجب أن تكون هذه النسخة مصدقة من السلطات   . 2

 األصل وصحيحة وان تحمل تاريخ التصديق ر على أنها صورة طبقصدِّالمختصة في الطرف الُم
  .عليها واسم وختم السلطات المختصةوتوقيع الموظفين المصادقين 

  
 من المستورد ،3/14/1 باإلضافة إلى الشروط الواردة في المادة ،يجوز للطرف المستورد أن يطلب  . 3

متع بالمتطلبات الضرورية فة أن يقدم تصريحا خطيا أن السلعة تتيالذي يطالب بمعاملة تفضيلية للتعر
  . بمقتضى القانون واإلجراءات المحلية في الطرف المستورد،العتبارها سلعة لها صفة المنشأ

  



25  

 االتفاق لع المستوردة بعد تاريخ سريان هذافة على السي الطرف المستورد المعاملة التفضيلية للتعريمنح  . 4
  : إذا، عند االستيراد3/14/1 لمادةلم يتم استيفاء الشروط الواردة في اولو حتى 

  
  ،عند االستيرادالواجب دفعها الجمركية تم دفع مبلغ يعادل قيمة الرسوم   .أ
  
ة التفضيلية للتعريفة في وقت المستورد عند استيراد السلع انه سيقدم طلب المعاملأشار   . ب

  و،الحق
 
فة باإلضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب المادة          ييتم تقديم طلب المعاملة التفضيلية للتعر  .ج

 أو خالل ،)أ(3/14/4 خالل سبعة أيام من تاريخ دفع المبلغ المشار إليه في المادة 3/14/1
مدة أطول وفقا للقوانين المحلية السارية في الطرف المستورد مع مراعاة القوانين 

  .والممارسات المحلية في الطرف المستورد
  
 رسومالند تحقيق الشروط الواردة في هذه الفقرة يجب على الطرف المستورد أن يرد الفرق بين ع

  . والرسوم والنفقات غير التفضيلية إلى المستورد التفضيليةيةركوالنفقات الجم
    

  3/15المادة 
  االلتزامات المتعلقة باالستيراد

  
 طلب يقدم بموجب هذا الجزء باستثناء  أليكل طرف معاملة تفضيلية بمقتضى هذا االتفاقيمنح   .1

  .ومات تشير إلى أن الطلب غير صحيحالطرف معلهذا الحالة التي يملك فيها 
  
 إلى سلعة مستوردة إذا فشل نح المعاملة التفضيلية بمقتضى هذا االتفاقيجوز ألي طرف رفض م  .2

  .المستورد في مراعاة المتطلبات المشار إليها في هذا الفصل
 
 يجب أن يقوم بإصدار تقرير لب المعاملة التفضيلية بمقتضى هذا االتفاقفض أي طرف طإذا ر  .3

 يوما من تاريخ الرفض يشمل ما توصل إليه من حقائق واألساس القانوني ثالثونمكتوب خالل 
  .لذلك

  
  3/16المادة 

   المنشأمتطلب شهادةاإلعفاء من 
  

  : لِـلن يطلب الطرف المستورد شهادة منشأ من المستوردين
  

   أو،دوالر أمريكي أو ما يعادله ال تتجاوز قيمتها الجمركية اإلجمالية ألف من السلعاستيراد شحنة   .أ
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 .استيراد سلعة إلى أراضيه وتنازل الطرف المستورد عن طلب شهادة منشأ بخصوصها  .ب

  
  3/17المادة 

   حفظ إثبات المنشأ والوثائق المؤيدة
  

وردين الحفاظ على السجالت المتعلقة باستيراد سلعة لمدة ثالث سنوات يجوز لكل طرف أن يطلب من المست
 أن السلعة تتمتع بالمتطلبات إلثباتمن تاريخ االستيراد وله أن يطلب من المستورد تقديم السجالت الضرورية 

  : بما في ذلك السجالت التي تتعلق بِـ،الضرورية العتبارها سلعة لها صفة المنشأ
  
  ،قيمة والدفع مقابل السلعةوتكلفة  وشراء  .أ
  
 المستخدمة في إنتاج غير المباشرةقيمة والدفع مقابل جميع المواد بما في ذلك المواد وتكلفة  وشراء  .ب

   و،السلعة
  
  .ر فيهصدَّإنتاج السلعة بالشكل الذي تُ  .ج

  
  3/18المادة 

  المنشأ شهاداتالتعاون في التحقق من صحة 
  

 من السلطات المختصة بالتصديق في الطرف المصدر مساعدته في جوز للطرف المستورد الطلبي  .1
  :التأكد من

  
  أو/شهادة المنشأ الصادرة عن الطرف المصدر و صحة  .أ
  
 .دقة أي معلومات واردة في شهادة المنشأ الصادرة عن الطرف المصدر  .ب

  
تصة خالسلطات الم تلتزم إدارة الجمارك في الطرف المستورد بتزويد ،)3/18/1(لغايات المادة   .2

  : يليمابالتصديق في الطرف المصدر ب
  
  ، طلب هذه المساعدةسبابأ  .أ
  
  و،شهادة المنشأ أو نسخة عنها  .ب

  
  .أية معلومات ومستندات ضرورية ألغراض هذه المساعدة  .ج
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  .هذه المادة من قبل السلطات المختصة بالتصديق في البلد المصدر التأكد الوارد في يجري  .3
  

  3/19 المادة
  اإلثبات

  
يجوز للطرف القيام باإلثبات باستخدام أي من األساليب التالية ألغراض تحديد تمتع السلعة    . 1

 سلعة لها صفة العتبارهاالمستوردة إلى أراضيه من أراضى الطرف اآلخر بالمتطلبات الضرورية 
  :المنشأ

  
  ،لحصول على المعلومات من المستوردطلبات ل  .أ
  
 الطرف اآلخر مات من المصدر أو المنتج في أراضية للحصول على المعلوطلبات مكتوب  .ب

  ،من خالل السلطات الجمركية في الطرف المصدر
 
 الطرف اآلخر بعد الحصول على  في أراضيجزيارات إلى محل المصدر أو المنت  .ج

   أو ،ان بتبنيها بالنسبة لهذا اإلثباتموافقتهم ووفقا ألية إجراءات يقوم الطرف
  
  .الطرفينأية إجراءات أخرى قد يتفق عليها   .د

  
يجب أن يقدم الطرف الذي يقوم بعملية اإلثبات إلى المصدر أو المنتج الذي تخضع سلعته لهذه   .2

لها صفة  خطي حول توافر المتطلبات الواجب توافرها في السلعة حتى تعتبر سلعة قرارالعملية 
 .القرارائق واألساس القانوني لهذا  من حقإليهالمنشأ بما في ذلك ما تم التوصل 

  
عندما تشير عمليات اإلثبات التي يقوم بها طرف إلى قيام المصدر أو المنتج بتقديم بيانات غير   .3

لطرف االمتناع عن منح المعاملة هذا ا يجوز ل،سلعة لها صفة المنشأ بأنصحيحة أو غير معززة 
المنتجة من قبل نفس المصدر أو المنتج حتى يبين هذا  المصدرة أو المماثلةفة للسلع يالتفضيلية للتعر

 .لقواعد المنشأ الواردة في هذا الفصل تلبيتهالمصدر أو المنتج 

  
أن سلعة معينة مستوردة إلى أراضيه ال تتوافر فيها المتطلبات  يقرريؤكد كل طرف انه عندما   .4

فة أو القيمة ي أساس تصنيف التعرالواجب توافرها في السلعة حتى تعتبر سلعة لها صفة المنشأ على
 عن تصنيف فختلت والتي ، من المواد المستخدمة في إنتاج السلعةأكثرالمطبقة في الطرف لمادة أو 

 فان ،فة أو القيمة المطبقة على المواد من قبل الطرف الذي يتم تصدير السلع من أراضيهيالتعر
 ،منشأال ووقع شهادة ة، والشخص الذي أعدَّتورد السلعمس حتى يقوم بإشعار  لن يصبح نافذاًقراره
  .بالقرارخطياً 
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 صدر بموجب المادة قرارفة إلى سلعة ما بمقتضى يإذا رفض طرف منح المعاملة التفضيلية للتعر  .5

فة لفترة يأن يؤجل تاريخ سريان رفض منح السلعة المعاملة التفضيلية للتعرعليه وجب يت )3/19/4(
 شهادة المنشأ  ووقععدَّالمستورد للبضائع أو الشخص الذي أ  بّينفي حال ،ال تتجاوز التسعون يوما

ارة فة أو القيمة المطبقة لهذه المواد من قبل إديتصنيف التعر على بحسن نيةو للسلعة انه اعتمد
  .من أراضيه السلعة تصديرالجمارك في الطرف الذي يتم 

  
  3/20المادة 
  د المسبقخدمة التبني

   
 إلى الشخص المشار إليه في المادة د المسبق خطياًرد بإصدار التبني الطرف المستويجب أن يقوم  .1

 قبل استيراد هذه السلعة إلى ، االتفاقافة لسلعة بمقتضى هذيفيما يتعلق بتصنيف التعر )أ/3/20/2(
  .أراضيه

  
  : والتيد المسبق إجراءات إلصدار التبنييجب على كل طرف تبني أو وضع  .2
   

 ، أو وكالئهم، الطرف اآلخر أو مصدر أو منتج في أراضي، أراضيهمستورد في لل بأنتفيد  .أ
   ،قيد البحثإصدار مثل هذا الحكم قبل االستيراد 

  
  و،يد المسبقب التبنطل بالنظرعند تشمل وصف دقيق للمعلومات المطلوبة في   .ب

  
الشخص  بينهاالتي والظروف  الحقائقعلى يجب أن تستند د المسبق خدمة التبنيتفيد بأن   .ج

  .التبنيدطالب 
  
  :يجب أن يضمن كل طرف  .3

  
 ،د المسبقم طلب التبنييجواز طلب سلطاته الجمركية في أي وقت خالل مرحلة تقي  .أ

  ،معلومات إضافية ضرورية لتقييم الطلب
  
من مائة وعشرون يوما  وخالل ،بالسرعة الممكنةد المسبق ة التبنيإصدار سلطاته الجمركي  .ب

   و،ل على جميع المعلومات الضروريةالحصو
  
 تفسير كامل حول أسباب ،د المسبقطالب التبني عند طلب الشخص ،تقديم سلطاته الجمركية  .ج

  .يدبنالت
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د المسبق الصادر عن سلطاته رف أن التبني يضمن كل ط،)3/20/5(أحكام المادة ب األخذمع   .4
يد التورايخ الواردة في التبن/اريخ كم أو بالتساري المفعول سواء بتاريخ إصدار الح يكونالجمركية 
يد المسبق على الواردات بغض النظر عن هوية تطبيق المعاملة الواردة في التبنيتم و. المسبق

 النواحي في جميع متماثلةوظروف المواد  حقائق أو المنتج شريطة أن تكون رالمستورد أو المصد
  .المادية

  
  : بق الصادر عن سلطاته الجمركية عندما تقررد المستبنيجوز ألي طرف تعديل أو فسخ الي  .5

  
   أو ،أو القانون الحقائقد المسبق مبني على خطأ في أن التبنيب  .أ
  
أو ) التعديل في القانون منسجم مع هذا االتفاقهذا يكون وان (في القانون إما  تعديلوجود   .ب

 .ق عليهاد المسبأو الظروف التي تم تأسيس التبني الحقائق المادية

  
د المسبق الشخص الذي قدم طلب إلجراء مثل هذا التعديل أو الفسخ، يشعر الطرف الذي صدر عنه التبني

 تأجيل تاريخ سريان مثل هذا التعديل أو الفسخ لمدة ال تقل عن  هذا الحكمهعنويجوز للطرف الذي صدر 
  .يد المسبق التبن على نيةلشخص الذي صدر بحقه هذا الحكم قد اعتمد بحسنإذا كان ا يوماًستون 

  
  المشاورات والتعديالت والتطبيق) : د(الجزء 

  
  3/21المادة 

  المشاورات والتعديالت والتطبيق
  
  .ومتناسق التشاور والتعاون لضمان تطبيق هذا الفصل بشكل فعال الطرفينيجب على   .1
  
 ضرورية لهذا الفصل تتعديال لمناقشة أي 8/1فقا ألحكام المادة يجب على األطراف التشاور و  .2

وعمليات اإلنتاج واألمور األخرى ذات  )تكنولوجيا( مع مراعاة التطورات في التقنية ،)أ/3(والملحق 
 .العالقة

  
  :لغايات هذا الفصل  .3
   

   ؛فةييعتبر النظام المنسق األساس في تصنيف التعر  .أ
  
 بموجب المبادئ  يجب تسجيل وحفظ أي تكلفة أو قيمة مشار إليها في هذا الفصل  .ب

  . الطرف الذي يتم إنتاج السلعة فيه المتعارف عليها المطبقة في أراضيالمحاسبية
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  4الفصل 
  التجارة في الخدمات

  
  4/1المادة 

  النطاق والشمول
  

  .بينهما الخدمات فيماتجارة التي تؤثر على خذها الطرفان يتاإلجراءات التي ينطبق هذا الفصل على 
  

  4/2المادة 
  لى األسواقإالنفاذ 

  
من اتفاقيـة   ) د(-)أ (1/2ة   التوريد المحددة في الماد    فيما يتعلق بالنفاذ إلى األسواق من خالل أنماط           .1

 عن  رعاية اآلخر معاملة ال تقل      لخدمات ولموردي الخدمات من الطرف     كل طرف ل   يمنح  ،الجاتس
ق عليها و المدرجة في جدول      والقيود والشروط المتف   األحكام بمقتضى   تلك المعاملة المنصوص عليها   

  .3 المحددةااللتزامات
  
 اإلبقاء  طرفألي فأنه ال يجوز ،األسواق إلىالتزامات للنفاذ   تقديموبالنسبة للقطاعات التي يتم فيها  .2

 أساسمن اتفاقية الجاتس سواء على ) و(- )أ( 16/2  المحددة في المادةاإلجراءات من أياًاعتماد  أو
ي جدول التزاماته ـم ينص على خالف ذلك فـل ، ماأراضيهي كامل ـف أو إقليمهجزء من 
  .المحددة

  
  4/3المادة 

  المعاملة الوطنية
   
 وطبقا للشروط  االلتزامات المحددة لكل من طرفي هذا االتفاقبالنسبة للقطاعات المدرجة في جدول  .1

موردي الخدمات من للخدمات ول يمنح أنيتعين على كل طرف  ، المبينة في الجدولوالمتطلبات
ألمثالها من الخدمات وموردي الخدمات تلك التي يقدمها عن   رعاية تقل معاملة ال،اآلخرالطرف 

  .4 تؤثر على توريد الخدمات التياإلجراءاتلديه، وذلك فيما يتعلق بجميع 

                                                 
مـن  ) أ(2إذا التزم أي طرف بتعهد النفاذ إلى األسواق فيما يتعلق بتوريد خدمة ما من خالل نمط التوريد المشار إليه في الفقرة الفرعيـة                           )3

الطـرف يلتـزم بالتـالي      ذلك   مهما من الخدمة ذاتها، فان        األموال عبر الحدود جزءً    رؤوس من اتفاقية الجاتس وإذا كانت حركة        1دة  الما
وإذا التزم أي طرف بتعهد النفاذ إلى األسواق فيما يتعلق بتوريد خدمة ما من خالل نمط التوريد المـشار                   . س المال هذه  أبالسماح بحركة ر  

  .من اتفاقية الجاتس، فانه يلتزم بالتالي بالسماح بتحويالت رأس المال ذات العالقة إلى أراضيه) 1(من المادة ) ج(2 الفرعية إليه في الفقرة
  
الواقع  تنافس سلبيال يجوز تفسير االلتزامات المحددة التي تقع في نطاق هذه المادة على أنها تفرض على أي طرف التعويض عن أي    )4

  . العالقةينبية للخدمات أو موردي الخدمات ذ الصفة األجنتيجة
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خدمات في  من خالل منح الخدمات وموردي ال4/3/1 يستوفي متطلب المادة أن طرف ألييمكن   .2
 يمنحهاتلك الرعاية التي  عن أو معاملة مختلفة رسمياً ما رعاية مماثلة رسمياًالطرف اآلخر ا

  .أو لموردي الخدمات المماثلينالمماثلة  هلخدمات
  
لت شروط التنافس لصالح َد َعإذا  المعاملة المختلفة رسميا اقل رعايةأوتعتبر المعاملة المماثلة رسميا   .3

أو موردي الخدمات المماثلة  من الخدمات طرف مقارنة بما يماثلها أيخدمات أو موردي خدمات 
  .اآلخر في الطرف ينالمماثل

  
  4/4المادة 

  5 من اتفاقية الجاتسأحكامتضمين 
 
 التعديالت الالزمة بحيث إجراء هذا الفصل بعد إلى التالية من اتفاقية الجاتس األحكاميتم تضمين   .1

  :األحكام جزء منهتعتبر هذه 
  

  )د (- )أ (14و 9 و  )3(-)2(/1المواد   .أ
  
 الطبيعيين الموردين للخدمات،  األشخاص من الملحق المتعلق بانتقال 4 و 2 و1الفقرات   .ب

 من الملحق المتعلق بخدمات النقل 6 و4 و3 و2 و1والفقرات لخدمات المالية، وملحق ا
  . من الملحق المتعلق باالتصاالت5 -1الجوي، والفقرات 

   
 كما لو ،زمة عليها التعديالت الالإجراء هذا الفصل بعد إلىمن اتفاقية الجاتس  28تضمين المادة  يتم  .2

 طرفينمن اتفاقية الجاتس التي اتفق ال 28  من المادة)ك( باستثناء الفقرة الفرعية ،إنها جزءا منه
  : على تضمينها بعد تعديلها بالشكل التالي

  
آخر  في مكان أو الطرف أراضيشخص الطبيعي المقيم في  ال،الشخص الطبيعي في الطرف يعني"

  : الطرفذلكوالذي يعتبر بموجب قانون 
  
  وأ ، الطرفذلكمواطنا في   .أ
   
 ". الطرفذلك الدائمة في اإلقامةيتمتع بحق   .ب

  

                                                 
   . من اتفاقية الجاتس2أي طرف بالمادة على  التزاماً  يشكلليس في هذا الفصل ما  -  )5

إجراء فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية أو مجلـس أو لجنـة أو   أي  ليس في هذا الفصل ما يتطلب من أي طرف اتخاذ   -  
  .نظمة التجارة العالميةهيئة أو مؤتمر وزاري في م

  



32  

 من هذا 4/4/2 والمادة 4/4/1 المادة الوارد ذكرها فياتفاقية الجاتس نصوص  تضمين لغايات  . 3
  :ما يليالجاتس   اتفاقيةإلى المصطلحات التالية من إشارة أيعني  ت،االتفاق

  
  ؛"طرف "يعني" عضو"مصطلح   .أ
 ؛"طرفين "يعني" دول "أو" أعضاء"مصطلح   .ب

  ؛ االتفاقا في هذ4/14 المادة يعني" 3المادة "مصطلح   .ج
  ؛ االتفاقا في هذ4/10 المادة يعني" 8 المادة"مصطلح   .د

  و ؛ االتفاقا في هذ4/2 المادة يعني "16 المادة"مصطلح   .هـ
  .االتفاق ا في هذ4/3 المادة يعني" 17 المادة"مصطلح   .و

  
التنظيم المحلي في إجراءات الحماية والدعم و معالجة مواضيع إعادة النظر في الطرفينيتوجب على   .4

 مات إجراءاتلك نتائج المفاوضات حول تعليالتجارة العالمية بما في ذ منظمة  التطورات فيإطار
 على يتوجب بناء على هذه التطورات،.  من اتفاقية الجاتس) 4(6  للمادةالتنظيم المحلي وفقاً

  .كما يقتضي الحالهذا االتفاق لتعديل النظر في أي مشاورات بهدف إجراء  الطرفين
  
جداول، في هذه ال الواردة يتم تعريفها في االلتزامات المحددة للطرفين فان المصطلحاتما لم   .5

وذلك  وفقا التفاقية الجاتس،تُفسر الجاتس، اتفاقية في المحددة  ماالتزاماتهول اا في جدضوالواردة اي
 .  التعديالت الالزمة عليهاإجراءبعد 

  
  .لهوامش في تلك األحكاماإحكام اتفاقية الجاتس  إلىفي هذا الفصل  إشارة أي تضمنت  .6
  
 ا تاريخ سريان هذمن اتفاقية الجاتس النافذة إلى في هذا الفصل سالجاتالتفاقية  اإلحاالت جميع تكون  .7

 .االتفاق

  
  4/5المادة  

  جداول االلتزامات المحددة
  

 ،4/3 ،4/2 المواد بها بموجب التي يلتزم به االلتزامات المحددةكل طرف في جدول خاص يسجل   .1
  : ما يليليحدد كل جدو يتم االلتزام بهاالقطاعات التي ب يتعلقفيما . 4/6و

  
  ؛األسواق إلىالنفاذ شروط  بنود وقيود و  .أ
  متطلبات المعاملة الوطنية؛ شروط و  .ب
  ؛اإلضافية بااللتزامات التعهدات المتعلقة  .ج
  و ؛ يكون ذلك مناسباحيثما االلتزاماتاإلطار الزمني لتنفيذ مثل هذه   .د
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  . االلتزاماتبدء سريان مثل هذهتاريخ    .هـ
  

 ،4/3 والمادة 4/2المادة  اإلجراءات التي تتعارض مع كل من 4/2امود المتعلق بالمادة تدرج في الع  .2
  . كذلك)4/3( للمادة  متطلباًأو شرطا ذه الحالة يعتبر هذا اإلدراجوفي ه

  
  .أ/4في الملحق يدرج  جدول االلتزامات المحددة الخاص باألردن  .أ  .3
  

  .ب/4في الملحق يدرج ة  بسنغافورجدول االلتزامات المحددة الخاص  .ب  
  

  .4/5/5 المادة وفقاً إذا كان ذلك جدول التزاماته المحددة إالأو تغيير  طرف تعديل أليال يجوز   .4
  
 خالل ثالثة اشهر من تاريخ هذا ،أي طرف ذلك كتابة عند طلب ، عقد مشاوراتطرفيناليجب على   .5

 على الطرفين يجب. زامات المحددةول االلت في جداللتزام أو سحب غييرالطلب للنظر في أي ت
ال والذي متبادلة  ذات منافع مستوى عام من االلتزامات بقاء ضمان ل أن يسعياخالل هذه المشاورات
. شاورات هذه المقبلعن المستوى القائم في جداول االلتزامات المحددة السابقة يقل رعاية للتجارة 

  .نييتفق عليها الطرفلتواريخ التي وتسري هذه التعديالت ابتداء من ا
  

  4/6المادة 
  اإلضافية االلتزامات 

  
لإلدراج الخدمات وغير الخاضعة على تجارة  التي تؤثر اإلجراءاتمتعلقة بعلى التزامات  للطرفين التفاوض 

 أو هالتؤبالم المتعلقة اإلجراءات، بما في ذلك 4/3 المادة أو 4/2التنازالت بموجب المادة في جداول 
  .طرفكل  االلتزامات المحددة لج هذه االلتزامات في جدولادريتم او. و الترخيصأ المواصفات

  
  4/7المادة 

  الخدمات الجديدة
  
 بإطارااللتزامات  بالطرق الممكنة لتحسين 8/1 خالل اجتماعات اللجنة المشتركة وفقا للمادة الطرفاننظر ي

  .طرفلخدمات في كل  مستوى تطور هذه ااألخذ بعين االعتبارالخدمات الجديدة، مع 
  
  
  
  
  
  



34  

  4/8المادة 
  االعتراف

  
 الشهادات لموردي أو االجازات أو المعايير الخاصة بمنح التراخيص أو المواصفاتتلبية  إلغراض  .1

 أو المتطلباتتلبية  أو ،أو الخبرة المكتسبة بالمؤهالت العلمية طرف االعتراف ألييجوز ، الخدمات
 . اآلخر التي يمنحها الطرف الشهادات وأاالجازات االعتراف ب

  
ا المختصة ذات العالقة للدخول في مفاوضات حول االعتراف بمؤهالت م هيئاتهالطرفانشجع ي  .2

  .نتائج مبكرةبهدف تحقيق التسجيل  إجراءات أو/المهنيين و
  

  4/9المادة 
  قواعد التنظيم المحلي

  
 إجراء الجاتس في هذا الفصل بعد من اتفاقية 6 من المادة 6 و 3و 2 و 1يتم تضمين الفقرات   .1

  .ل كأنها جزء من الفصاألحكام بحيث تصبح هذه ،التعديالت الالزمة
  

لقطاعات التي قدم فيها ل من اتفاقية الجاتس )4( 6 المادة  فيالقواعد الواردةيتم تضمين  أن حين إلى  .2
 أو القيود أوود  طرف التزامات محددة في جدول االلتزامات الخاص به، ومع مراعاة البنأي

ق متطلبات الترخيص يطبأي من الطرفين عدم ت يجب على ، الواردة فيهالمتطلبات أوالشروط 
  : تعطل هذه االلتزامات المحددة بطريقةأووالمؤهالت والمقاييس الفنية التي تلغي 

 
  :ال تحقق المعايير التالية  .أ
  

 باالستناد 4/9/2لمادة  في اإليها المشار والمواصفات يتم وضع المتطلبات أن  .1
   مثل الكفاءة والقدرة على توريد الخدمة؛،معايير موضوعية وشفافةل

ر ب عبء اك4/9/2 في المادة إليها المشار والمواصفات تشكل المتطلبات أن ال  .2
  مما يلزم لضمان جودة الخدمة؛

 إليها الترخيص المشار إجراءات تشكل أن ال الترخيص، يجب إجراءاتفي حالة   .3
   على توريد الخدمة؛ قيداً)4/9/2(في المادة 

  
 وضع االلتزامات المحددة في تلك لدىتوقعها من ذلك الطرف  المعقولولم يكن من   .ب

  .القطاعات
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 المواصفات بعين االعتبار األخذ يجب 4/9/2  المادةالوارد في طرف لاللتزام أيعند تحديد امتثال   .3
  .المطبقة من قبل ذلك الطرف 6ذات العالقة ليةلمنظمات الدوا  الصادرة عنالدولية

  
  4/10المادة 

  الحصرييناالحتكارات وموردي الخدمات 
  

مع ما يلزم من من اتفاقية الجاتس في هذا الفصل  8 من المادة 5 و2 و 1يتم تضمين الفقرات   .1
  . كأنها جزء من هذا الفصلاألحكام بحيث تصبح هذه ،تعديل

  
 يتصرف بطريقة اآلخر مورد محتكر لخدمة ما في الطرف أنبب لالعتقاد  طرف سأي كان لدى إذا  .2

من اتفاقية الجاتس، فيجوز لهذا الطرف الطلب من الطرف  8 من المادة 2 و 1 مع الفقرات تتعارض
 النشاطاتهذا المورد توفير معلومات محددة بشان لترخيص ال أو حفظ أوتأسيس ب قام الذي اآلخر

  .ذات العالقة
  

  4/11 المادة
  مشتريات الحكومة

  
  الشروط التي تحكم شراء الجهات الحكوميةأو األنظمة أو على القوانين 4/3 و4/2 مواد الأحكامال تنطبق 
ستخدامها ابهدف تجاري أو بشكل  بيعها إعادة الحكومية وليس بهدف التي تحصل عليها ألغراضهاللخدمات 

  .في توريد الخدمات للبيع التجاري
  

  4/12المادة 
  المدفوعات والتحويالت

  
 طرف فرض قيود على التحويالت ألي ال يجوز ،4/13 إليها في المادةباستثناء الظروف المشار   .1

  .المتعلقة بالتزاماتها المحددةو الجاريةالمعامالت الخاصة بوالمدفوعات الدولية 
  
النقد  في صندوق أعضاء ا بصفتهمالطرفين ما يؤثر على حقوق والتزامات الفصل اليس في هذ  .2

 تحويل المتوافقة مع موادال إجراءات مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي بما في ذلك بموجبالدولي 
رأس المال بما يتعارض مع ل ة تحويالتأي طرف قيود على أي  يفرضأال شريطة ية، االتفاقهذه

 بناء أو 4/13 المادة وفقإال إذا تم النص على خالف ذلك  هذه التحويالت،  التزاماته المحددة بشأن
  .على طلب من صندوق النقد الدولي

  

                                                 
  .في الطرفينالمعنية الهيئات الدولية ذات العضوية المفتوحة للهيئات " المنظمات الدولية ذات العالقة"يقصد بتعبير ) 6
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  4/13المادة 
  القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات

  
يواجه  أو صعوبات مالية خارجية أو صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات طرفأي عندما يواجه   .1

لتجارة في الخدمات التي قام  على ا يبقي قيوداًأو يعتمد أن  يجوز له،تهديدا بوقوع هذه الصعوبات
هذه ب الحواالت لقاء المعامالت التجارية المتعلقة أو فيها، بما في ذلك الدفعات محددةبتقديم التزامات 

 طرف يمر في عملية التنمية أي ضغوط معينة على ميزان مدفوعات أنب المفهومومن . االلتزامات
احتياطات مالية  المحافظة على مستوى ،دون حصر ،استخدام قيود تضمن تطلبتاالقتصادية قد 

  .لتنمية االقتصاديةالخاص با لتطبيق برنامجه ةكافي
  
  : يجب4/13/1  في المادةإليهاالقيود المشار   .2
  

   تتوافق مع مواد اتفاق صندوق النقد الدولي؛أن  .أ
ف  الضرر غير الضروري بالمصالح التجارية واالقتصادية والمالية للطرإلحاق تتجنب أن  .ب

  اآلخر؛
  ؛4/13/1 ال تتجاوز القيود الضرورية لمعالجة الظروف المبينة في المادة أن  .ج
 الظروفبناء على التطورات الحاصلة على على مراحل تدريجية  تزالو تكون مؤقتة أن  .د

  ؛ و4/13/1 بالمادة المبينة
ممنوحة لدولة  عن المعاملة ال ال تقل رعاية معاملة الطرف اآلخرأن أساس تطبق على أن  .هـ

  .طرف في هذا االتفاقغير 
  
 أهمية األكثر لتوريد الخدمات األولوية يمنح أن، هذه القيودماهية تحديد  طرف، عند ألييجوز   .3

 هذه القيود بهدف حماية قطاع خدمات إبقاء أو انه ال يجوز تبني إال. أو التنموية االقتصادية لبرامجه
  .معين

  
 بمقتضى المادة إبقاءها أو قيود تم تبنيها ةبأيالممكنة  السرعةب اآلخر الطرف إشعار يتم أنيجب   .4

  .عليهاتطرأ  تعديالت أي أو 4/13/1
  
 مشاورات مع الطرف بإجراء البدء 4/13/1 قيود بموجب المادة ألييجب على الطرف المتبني   .5

  . بهدف مراجعة هذه القيوداآلخر
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  4/14المادة 

  الشفافية
  
 أو والمتعلقة ، التطبيق العام، ذاتاإلجراءاتجميع الممكنة  السرعةب ينشر أن طرف يجب على كل  .1

 إال في حاالت اإلجراءاتبموعد ال يتجاوز بدء سريان هذه  ، هذا الفصلتؤثر على تطبيق التي
 هاالتي التزم ب على التجارة بالخدمات ،ؤثرتي ت الأو ، كما يتم نشر االتفاقيات الدولية المتعلقة.طارئة
  .ينطرفمن ال أي

  
 يتم توفير هذه المعلومات أن غير عملي، يجب 4/14/1 إليه في المادةعندما يكون النشر المشار   .2

  .أخرى طريقة بأيللعموم 
  
 اآلخرعلى جميع الطلبات المقدمة من الطرف الممكنة السرعة ب يستجيب أنيجب على كل طرف   .3

وفق ما هو  االتفاقيات الدولية أوذات التطبيق العام  اإلجراءاتللحصول على معلومات محددة حول 
 يقدم أن يجب محددة طلب لالستفسار عن معلومات يجب أن يقدم أي .4/14/1في المادة مقصود 

  .8/2لمادة  بموجب اطرفاللنقطة االستفسار المحددة من قبل 
  

  
  4/15المادة 

   المزاياالحرمان من
  

  : واردة في هذا الفصلنح المزايا ال مرفض يأن طرف ألييجوز 
  

 دولة غير طرف في هذا أراضي داخل أو الخدمة تورد من أن اثبت إذالتوريد خدمة ما   .أ
  االتفاق؛

  
  : الخدمة توردأن اثبت إذافي حالة توريد خدمة نقل بحري،   .ب
 

   أومن قبل سفينة مسجلة وفق قوانين دولة غير طرف في هذا االتفاق؛   .1
 لدولة غير سفينة تابعةبشكل كلي أو جزئي يستخدم  أو/من قبل شخص يشغل و  .2

  طرف في هذا االتفاق؛
 

 ليس  مورد الخدمةأن  الطرف المعني اثبتإذا، شخصية اعتباريةله الذي خدمة اللمورد   .ج
  .اآلخرلطرف ا من ةمورد خدم

  



38  

  
  4/16المادة 
  االتـاالتص

  
في االجتماعات الالحقة لذلك للجنة المشتركة وفق  حيز النفاذ وهذا االتفاقبعد مرور أربع سنوات على دخول 

 االتفاق بهدف ا في مجال خدمات االتصاالت بموجب هذا مراجعة التزاماتهمالطرفينيجب على  ،8/1المادة 
  التطورات في بيئةين بذلكاالتصاالت، مراعتنظيم  مجال تحسين هذه االلتزامات تجاه بعضهم البعض في

 أن والثاني من اجتماعات اللجنة المشتركة األول ثبت خالل االجتماعين إذا. ناالتصاالت في كال الطرفي
 بمراجعة التزاماتهم في مجال خدمات الطرفينقوم ، سي في هذا الخصوصهناك نفع متبادل لكال الطرفين

  .االتصاالت
  

  4/17المادة 
  التعاون في مجال الخدمات المالية

  
.  والبضائع8 والخزينة7 راس المالأسواقمات المالية، بما في ذلك  المتزايدة للخدباألهمية الطرفينعترف ي

 اتفق،  الماليةاألسواقسالمية وتسهيل تطور الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المالية اإل تشجيعوبهدف 
 في الخدماتهذه  االأشخاص القائمين على تنظيمبين للتفاهم المتبادل والتعاون  إطار على تطوير الطرفان
   .الطرفين

  
  4/18المادة 

  التعاون في مجال النقل
  

ا العاملة في مجال النقـل      ما وسلطاته مها ونقاباته مالتعاون بين مشاريع   ،حسب ما هو مناسب    ، الطرفان يشجع
 .الطرفين وانسياب البضائع بين األشخاصالبري والبحري والجوي بهدف تسهيل نقل 

 
  

  
  
  

  
  

                                                 
  . والمقاصة والتسوياتوأسواق راس المال بالدين وتجمعات اسناد القروضتجار االتوزيع وال و األموال نشاطات جمع،تشمل ) 7
  .والمشتقاتجنبية العمالت األ تحويل ،تشمل  )8
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  5الفصل 
  ةـارة االلكترونيـالتج

  
  5/1ادة الم

   االلكترونيةياترسالاإل
  

 تجنب وأهمية لفرصاوإتاحة دور التجارة االلكترونية في النمو االقتصادي أهمية  الطرفان يدركان أنحيث 
  : التاليةباألمورمتناع عن القيام الا إلى يسعى كل طرف ،الها وتطورهاعلى استعم التي تقعالعوائق 

   
  ؛ارسات القائمةمااللكترونية خالفاً للمفرض رسوم جمركية على اإلرساليات   .أ
  
  بما في ذلك المنتجات الرقمية؛،االلكترونية ياتاإلرسالفرض عوائق غير ضرورية على   .ب

  
وذلك عن  ،من هذا االتفاق الرابعبمقتضى الفصل  اللتزامالخاضعة ،  توريد الخدماتإعاقة  .ج

  . المحددة للطرفلتزاماتاالجدول لم يرد عكس ذلك في   ما، وسائل الكترونيةطريق
  

  5/2المادة 
  الشفافية

  
 والمتطلبات التي لها اثر على التجارة واألنظمة جميع القوانين  الجمهور علىإطالع على كل طرف

  .االلكترونية
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  6الفصل 
  في مجال األعمالالتعاون 

  
  6/1المادة 

  النطاق والتغطية
  

 يعمل كمحفز  في الطرفينمؤسسات القطاع الخاصبين  بادل والتعاونجهود لتسهيل التالبأن بذل  ُيقر الطرفان
ولتحقيق ذلك،  .على تشجيع التجارة واالستثمار في األردن وسنغافورة والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا

 لدى لمؤسسات القطاع الخاص ية واالستثماراألنشطة التجاريةفي تشجيع  يعمل الطرفان على التعاون
   .الطرفين

  
  6/2دة الما
   التعاونأشكال

  
  :ما يلييعني التعاون بين الطرفين ، 6/1لغايات المادة 

   
 نموالذات اعات طقالز على يتركلمع امحددة  حول قطاعات لبعثاتالتنظيم المشترك    .أ

 ، االلكترونيات، واالتصاالت المعلومات قطاعات تكنولوجيا،دون الحصر تشمل ،عاليال
  . اللوجستيةوالخدمات صحية الرعاية ال،معالجة المياه

      
 في الطرفين بهدف مؤسسات القطاع الخاص التجارية بين ألعماللتحالفات تشجيع    .ب

فورة ا وسنغاألردن التجارية في األعمال ربط التجارية من خالل ألعمالل فرصاستكشاف 
  ؛آسيا وجنوب شرق األوسطوالشرق 

  
 األعمالات طنشاتسهيل بلومات الخاصة  تحوي جميع المع موحدةتطوير قاعدة معلومات   .ج

  ؛الطرفين بين التجارية
      

 التجارية بين األعمالتسهيل نشاطات بهدف  لترويج التجارة اتسيس مكتب مساعدتأ  . د
  الطرفين؛

  
 األردنالربط الجوي بين  لتشجيعالمحلية في الطرفين  تشجيع خطوط النقل الجوي  . ـه

  و ؛السياحة لغاياتلسفر لتجارية وا ااألعمال يلهلتسوسنغافورة 
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ق الصناعية طتشجيع القطاع الخاص في الطرفين على استكشاف فرص االستثمار في المنا   . و
  . هذه المناطقوإدارةبما في ذلك تأسيس 

  
  6/3المادة 

  المراجعة
  

 توصيات بشأن ،حيثما يكون مناسباً،  مراجعة التعاون الوارد في هذا الفصل وتقديمالطرفينيجب على 
خالل اجتماعات اللجنة المشتركة هما وذلك بينفيما لتي يمكن زيادة التعاون فيها ا المجاالت أو ألساليبا

  .8/1بمقتضى المادة 
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  7الفصل 
  تسوية النزاعات

  
  7/1المادة 

  النطاق والتغطية
  

وذلك  الطرفيننزاعات بين  تسوية الأو فيما يتعلق بتجنب )أ/7( هذا الفصل والملحق أحكامق طبتُ  .1
  . االتفاقاهذ عن الناشئةا التزاماتهم واحقوقهمب فيما يتعلق

  
 في هذا الفصل إليها والمدد الزمنية المشار واإلجراءات تعديل القواعد أور ي تغيأويجوز التنازل عن   .2

  .الطرفين بين خطي باتفاق مشترك )أ/7(والملحق 
  
 عن هذا وينتج) ب( 7/2/2و ) أ (7/2/2 ادتينالم بما ورد في بعندما ينشب أي نزاع فيما يتعلق  .3

التي لية اآلتيار اخ المشتكيلطرف ل ، يكونمعاً اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتعديالتهااالتفاق و
 .تسوية النزاعل سيلجأ إليها

  
 االختصاص إليهاوء  التي تم اللجلآللية تسوية النزاع فانه يكون بإجراءات المشتكيعند بدء الطرف   .4

 .في النظر بالنزاع دون غيرها

  
 عند تقديمه طلب تشكيل هيئة  لتسوية النزاعليةآ يعتبر أي طرف بأنه قد اختار 7/1/4 المادة لغايات  .5

  . أو إحالة النزاع إلى أي منهماتحكيملل هيئة أوتسوية النزاعات ل
  

  7/2المادة 
  المشاورات

  
وبذل كل جهد ممكن   االتفاقاهذوتطبيق  لالتفاق على تفسير اًدائميجب على الطرفين السعي   .1

  . االتفاقا هذتنفيذ قد يؤثر على أمر بأي منهما فيما يتعلق مرضي لكل قرار إلىللتوصل 
  
  :تين التاليالحالتينأي من  في اآلخر يطلب عقد مشاورات مع الطرف أن طرف ألي  .2
 

   أو االتفاق؛ ا هذنصوصتناقض مع  ياآلخر الطرف  اتخذهإجراء أن اعتبر إذا  .أ
  
 ا هذبموجبله منحت  يعطل ميزة أو يبطل إجراء اتخذ اآلخر الطرف أن اعتبر إذا  .ب

 . االتفاقا يتناقض مع هذإلجراءنتيجة وذلك  ، غير مباشرأو سواء بشكل مباشر ،االتفاق
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لب بما في ذلك تحديد  الطتقديم أسباب يتضمن أن شريطة ،خطياًمشاورات العقد طلب يجب تقديم   .3
  . القانوني للشكوىاألساس إلى واإلشارة اإلجراءات موضوع النزاع

  
 من أيام  سبعة الطلب الرد خاللإليهم دِّ الذي قُفيجب على الطرفم طلب لعقد مشاورات يقدتم ت إذا  .4

ستالم الا من تاريخ اً يومنثالثيوالبدء بالمشاورات خالل مدة ال تزيد على للطلب تاريخ استالمه 
  . حل مرضي للطرفينإلىبهدف التوصل وذلك 

  
كافية لدى كل منهما معلومات ما يتوفر من بالبعض الطرفين تزويد بعضهما كل من يجب على   .5

 كلويجب على  ، هذا االتفاقتنفيذمن مدى تأثير اإلجراء على شامل ق يتحقبالقيام من  همالتمكين
 اآلخر الطرف اعتبرها تبادلها خالل المشاورات التي  معلومات يتمأيطرف المحافظة على سرية 

 . سريةبأنها
  

  7/3المادة 
   التحكيمهيئةو  أو اللجنة المشتركةإلى النزاعات إحالة

  
 ،7/2 يوم من بدء المشاورات بمقتضى المادة ثالثون حل النزاع خالل منن ا الطرفلم يتمكن إذا  .1

 تجتمع وتسعى لحل النزاع أنشتركة التي عليها ماللجنة ال إلى المسألة إحالة طرف ألييجوز 
  .بالشكل الذي تراه مناسبا

  
 من تاريخ ا يوموأربعونخمسة  اللجنة المشتركة خالل إلى إحالتها لم يتم حل المسألة التي تمت إذا  .2

 فيجوز للطرف المشتكي تقديم طلب مكتوب ، خالل المدة التي حددتها اللجنة المشتركةأو ،إحالتها
واألسس التي تستند  يتضمن الطلب بيان للمطالبة أن تحكيم شريطة هيئة لتعيين اآلخرلطرف  اإلى

  .عليها
  
  . التحكيم بما في ذلك تشكيلها وعملهابهيئة مسألة تتعلق أية على )أ/7( الملحق أحكامتسري   .3
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  8الفصل 
   عامةأحكام

  
  8/1المادة 

  اللجنة المشتركة
  
ولمراجعة العالقة التجارية  الصحيح ه على تطبيقلإلشرافلجنة مشتركة   االتفاقاهذل بمقتضى شكَّتُ  .1

  .بين الطرفين
  
  :يلي  ما،دون حصر ،مشتركةتشمل مهام اللجنة ال  .2
 

   في الطرفين ومعاهدة االستثمار الثنائية الموقعة بين  االتفاقا ونتائج هذأداءمراجعة   .أ
") معاهدة االستثمار الثنائية "بِـ فيما يلي إليهاشار ي( 2004 أيار 16  فياألردن - عمان

اون بين ة واالستثمار والتعيا والنظر في كيفية تحسن العالقات التجارمفي ضوء غاياته
  .الستثمار الثنائيةا االتفاق ومعاهدة ا هذأهدافالطرفين وتعزيز 

  
 ؛ االتفاقاهذ تنفيذ مسألة قد تؤثر على أيالنظر في   .ب

  
 من 5المادة  بين الطرفين بناء علىالمتبادلة لرسالة ل وفقاً طرف أي ادعاء من أيمراجعة   .ج

  معاهدة االستثمار الثنائية؛
  
 وفي حال . عليهابعد موافقة الطرفين  وتبنيه وذلك االتفاقا تعديل على هذأيالنظر في   . د

 دون بيل وتبنيه من خالل اتفاق مشترك مكتو تعدأي يجوز النظر في ،نااتفق الطرف
   .8/11ويخضع تبني أي تعديل للمادة ، المشتركةاشتراط عقد اجتماع للجنة 

  
  ؛)7( المساعدة على تفادي النزاعات وتسويتها بموجب الفصل  . ـه
  
 االتفاق اهذ لالصحيحق تطبيبال الخاصةتوضيحية والقواعد  والمواد الاإلرشاداتتطوير   . و

  .وحسب ما يتفق عليه الطرفين
  

 الوزير المسؤول عن جانب كل  عنويرأسهاللجنة المشتركة من ممثلين عن كل من الطرفين  اتتألف  .3
  .من ينوب عنه أوالتجارة الدولية 

  
 .مسؤولياتهابالقيام ب وتوكيلهافرعية ومجموعات عمل  ولجانيجوز للجنة المشتركة تشكيل لجان   .4
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  تعقد اللجنة المشتركةبعد ذلكو قاالتفا اذ هذ خالل سنة من تاريخ نفاتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاً  .5

 في التواريخ والفترات التي يتفق عليها الطرفين أو ،اجتماعا عاديا كل سنتين وخالل فترات منتظمة
خمسة  خالل استثنائية تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات  كما.بالتناوب تعقد االجتماعات في البلدينو

عقد وت الطلب إليه المقدم الطرف أراضيفي وذلك من الطرفين  أي يوما من تاريخ طلب وأربعون
  . كل طرفأراضي في بالتناوب المتعلقة بنفس المسألة الالحقة االستثنائية االجتماعات  منأي

  
يجب وتراه مناسبا بالشكل الذي الخاصة بعملها و اإلجراءاتوقواعد اليجوز للجنة المشتركة وضع   .6

  .جنة المشتركة باالتفاقات اللرر جميع قراصُدتَ أن
  

  8/2المادة 
  نقاط االتصال

  
 مسألة مغطاة أي نقطة اتصال لتسهيل االتصال بين الطرفين بشأن ، االتفاقا قبل بدء نفاذ هذ،يسمي كل طرف
 الموظف أوتحديد المكتب  باآلخراتصال الطرف ة طنق ستقوم  طرفأيعند طلب  وبموجب االتفاق،

تسهيل االتصال مع الطرف مقدم ب ، الحال مقتضى حسب،وتقديم المساعدة ظرقيد النالمسؤول عن المسألة 
لجنة ل اإلدارية االتفاق وتوفر المساعدة اسمية المتعلقة بهذر تتلقى نقطة االتصال المراسالت ال.لطلبا

  .السابع التحكيم المشكلة بمقتضى الفصل وهيئاتالمشتركة 
  

  8/3المادة 
   عن المعلومات السريةاإلفصاح

  
سبيل في  عنها عائق اإلفصاح طرف تقديم معلومات سرية يشكل أيعلى  ما يستوجب  االتفاقا هذال يوجد في

 معينة لمؤسسة تلحق ضرر للمصالح التجارية المشروعة أو تتناقض مع المصلحة العامة أوتطبيق القانون 
  . خاصةأوسواء كانت عامة 

  
  8/4المادة 
   والسريةاألمن

 
  : ُيفسر على أنهتفاق ما  االاال يوجد في هذ

  
 األمنيةمصالحه منافياً ل عنها اإلفصاح يعتبر معلومات أي طرف تقديم أييتطلب من   .أ

  ؛األساسية
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  :األساسية األمنية يعتبره ضروري لحماية مصالحه إجراءأي  طرف من اتخاذ أييمنع   .ب
 

  ؛ المواد المشتقة منهاأور شطاقابلة لالنالمواد اليتعلق بفيما   .1
  
غايات توريدها إلى  غير مباشر لأوالخدمات بشكل مباشر  يتعلق بتوريدفيما   .2

  ؛مؤسسة عسكرية
 
مواد وسلع في  والتجارة ية الحربوالمعدات والذخائر األسلحةتجارة يتعلق بفيما   .3

 لمؤسسة بهدف تزويدهار  غير مباشأو ة مباشربصورة  بهاجارةالتتم ت أخرى
   أو ؛عسكرية

 
  ؛في العالقات الدوليةاألخرى لطوارئ اأو  الحرب أوقاتفي  اتخذت  .4
  

 المتحدة األمم ميثاق بموجب هالتزاماتب في سياق القيام إجراءأي  طرف من اتخاذ أيع منََي  .ج
  . الدوليواألمنلحفظ السالم 

  
  8/5المادة 

  فرض الضرائب
  
  . االتفاقا هذضمن  ذلكغير يردلم  ما ضريبية إجراءات أي االتفاق على اسري هذيلن   .1
  
حول  معاهدة ةأي طرف بمقتضى أي االتفاق ما يؤثر على حقوق والتزامات اال يوجد في هذ  .2

فيما  ة المعاهدأحكام  تسري،معاهدةهذه الو االتفاق ا تناقض بين هذأيفي حال ظهور و الضرائب
  .يتعلق بهذا التناقض

  
   8/6المادة 

  مشتريات الحكومة
  

ة العالمية بشأن  لالنضمام التفاقية منظمة التجار2000 تموز 12تقدم بطلب في د ق األردننظراً لكون 
  .ية االتفاقهذه إلى األردن انضمام بخصوصعقد مفاوضات ب نيقوم الطرفا ،ةيمشتريات الحكومال
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  8/7المادة 
  االستثمار بالمتعلقة الشؤون

  
     االستثمار الثنائية الموقعة بين الطرفين في  تسري معاهدة ، من هذا االتفاقالرابعمع مراعاة الفصل 

  .الطرفين فيما يتعلق باالستثمارات على حقوق والتزامات ،2004 أيار 16 بتاريخ األردن - عمان
  

  8/8المادة 
  حقوق الملكية الفكرية

  
  .لعالمية اتفاقية منظمة التجارة اإطارفي حقوق الملكية الفكرية ب المتعلقة التزاماتهيؤكد كل طرف على 

  
  8/9المادة   
  يف عامةرتعا          

  
  : أدناه التالية المعاني المخصصة لها باأللفاظ االتفاق يقصد الغايات هذ

  
 ؛الرسمية  والعطلاألسبوع نهايةذلك عطل شمسية؛ بما في اليام األتعني " ياماأل"  . أ

  
 منظمة التجارة العالمية تعني " WTO"  . ب

  
  8/10المادة 

  شالملحقات والهوام
  

  . االتفاق جزء ال يتجزأ منهاتشكل الملحقات والهوامش في هذ
  

  8/11المادة 
   االتفاقانفاذ هذ

  
 من خالل القنوات ، بين الطرفينإشعار آخر من تاريخ  يوماًنستي االتفاق حيز النفاذ بعد مرور ادخل هذي

 يتفق أخرى بعد فترة أو  النفاذلدخول هذا االتفاق حيز المحلية الضرورية اإلجراءات باستكمال ،الدبلوماسية
  .عليها ناالطرف
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  8/12المادة 
  المدة واالنتهاء

  
، اآلخر الطرف إلى خطي يرسله إشعار طرف بواسطة أي قبل من إنهاءهلم يتم   مااً االتفاق نافذابقى هذي

  .اإلشعارهذا وتنتهي مدة هذا االتفاق بعد مرور ستة اشهر من تاريخ 
  
  

 األصولضين حسب و االتفاق بصفتهما المفاعلى هذ بالتوقيع أدناهن االموقع قام ،م على ما تقداًداشها
  .تهماامن قبل حكوم

  
 أيار من 16 في هذا اليوم اإلنجليزية وعلى نسختين باللغة األردن -  في عمان هذا االتفاقررُح

 ُيمنحتفاق باللغة العربية الهذا ا نص لبإعداد األردنقوم يسو .1425 عام األولبيع ر 26 الموافق ليوم 2004
يتم بين النصين  وفي حال االختالف ، عند استالم سنغافورة للنص بواسطة القنوات الدبلوماسيةنفس الحجية

  .اإلنجليزية باللغة المحررالعمل بالنص 
  
  
  

  عن حكومة              عن حكومة   
  جمهورية سنغافورة             الهاشمية األردنيةالمملكة 

    
  )توقيع)                                                                   (توقيع              (
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  وزير الدولة للشؤون الخارجية           رئيس الوزراء        نائب 
  والتجارة والصناعة            وزير الصناعة والتجارة 


