
  1  
 

 
 
 
 

 تفاقية التجارة الحرةا
 بين

 ةمجلس التعاون لدول الخليج العربيدول 
 و

 جمهورية سنغافورة
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2  
 

 
 

 قائمة المحتويات
 

 تمهيد

 بنود عامة ------- 1الفصل األول 

 األهداف ------- 1.1المادة 

 تعريفات عامة ------- 1.1المادة 

 النطاق الجغرافي ------- 1.1المادة 

 الضرائب ------- 1.1المادة 

 تفاقيات األخرىإلالعالقة با ------- 1.1المادة 

 الحكومات اإلقليمية والمحلية ------- 1.1المادة 

 الشفافية ------- 1.1المادة 

 سرية المعلومات ------- 1.1المادة 

 ستثناءات  عامةإ ------- 1.1المادة 

 ستثناءات األمنيةإلا ------- 1.11المادة 

 اللجنة المشتركة ------- 1.11المادة 

 االتصاالت ------- 1.11المادة 

 السلعالتجارة في  ------- 1الفصل الثاني 

 النطاق والتغطية ------- 1.1المادة 

 اتتعريف -------1.1المادة 

 المعاملة اإلقليمية ------- 1.1المادة 

 الرسوم الجمركية ------- 1.1المادة 

 السماح المؤقت ------- 1.1المادة 

 إجراءات غير متعلقة بالتعرفة ------- 1.1المادة 

 التقييم الجمركي ------- 1.1المادة 

 الوقائية نات واإلجراءاتاعإلمكافحة اإلغراق واإلجراءات التعويضية وا -------1.1المادة 

 الشفافية ------- 1.1المادة 

جراءات تقييم ا ------- 1.11المادة   متثالإلالمعايير القياسية واللوائح التقنية وا 

 اإلجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية ------- 1.11المادة 
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 ميزان المدفوعاتلحماية القيود الوقائية  ------- 1.11المادة 

 المشروعات التجارية الحكومية ------- 1.11المادة 

 بند المراجعة ------- 1.11المادة 

 قواعد المنشأ ------- 1الفصل الثالث 

 تحديد المنشأ الجزء أ : 

 تعريفات -------1.1المادة 

 من ذات المنشأ السلع ------- 1.1المادة 

 المنتجة بالكامل السلعالمتحصلة كليا أو  السلع ------- 1.1المادة 

 اإلنتاج أو كفاية العمل ------- 1.1المادة 

 المواد المستخدمة في اإلنتاج ------- 1.1المادة 

 األدنىالحد  ------- 1.1المادة 

 التراكم ------- 1.1المادة 

 العمليات غير الكافية ------- 1.1المادة 

 الكماليات وقطع الغيار واألدوات ------- 1.1المادة 

 مواد التعبئة والتغليف لعمليات البيع بالتجزئة ------- 1.11المادة 

 مواد التعبئة وحاويات الشحن ------- 1.11المادة 

 العناصر المحايدة ------- 1.11المادة 

 إحصاء وفصل المواد ------- 1.11المادة 

 شروط الشحن الجزء ب : 

 الشحن المباشر ------- 1.11المادة 

 تالمداوالت والتعديال : الجزء ج 

 المداوالت والتعديالت ------- 1.11المادة 

 التطبيق والتفسير :  الجزء د

 التطبيق والتفسير ------- 1.11المادة 

 اإلجراءات الجمركية ------- 1 الفصل الرابع

 النطاق ------- 1.1المادة 

 شروط عامة ------- 1.1المادة 

 الشفافية ------- 1.1المادة 

 إدارة المخاطر ------- 1.1المادة 

 تصاالت غير الورقيةإلا ------- 1.1المادة 
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 إصدار شهادات المنشأ ------- 1.1المادة 

 المطالبة بمعاملة تفضيلية ------- 1.1المادة 

 التنازل عن شهادة المنشأ ------- 1.1المادة 

 متطلبات إمساك السجالت ------- 1.1المادة 

 التعاون في تأكيد شهادات المنشأ ------- 1.11المادة 

 القرارات الُمسبقة ------- 1.11المادة 

 العقوبات ------- 1.11المادة 

 المراجعة واالستئناف ------- 1.11المادة 

 أساليب الممارسةالتشارك في أفضل  ------- 1.11المادة 

 السرية ------- 1.11المادة 

 التجارة في الخدمات -------1الفصل الخامس 

 تعريفات ------- 1.1المادة 

 النطاق والتغطية ------- 1.1المادة 

 الدخول إلى السوق ------- 1.1المادة 

 المعاملة اإلقليمية ------- 1.1المادة 

 لتزامات إضافيةإ ------- 1.1المادة 

 لتزامات الخاصةإلجدول ا ------- 1.1المادة 

 تعديل الجداول ------- 1.1المادة 

 اللوائح المحلية -------  1.1المادة 

 اإلقرار ------- 1.1المادة 

 الخدمة الُمقتصرونو حتكار وُمقّدمإلا ------- 1.11المادة 

 ممارسات األعمال ------- 1.11المادة 

 المدفوعات والتحويالت ------- 1.11المادة 

 حماية ميزان المدفوعاتالوقائية لقيود ال ------- 1.11المادة 

 الشفافية ------- 1.11المادة 

 اإلفصاح عن المعلومات السرّية ------- 1.11المادة 

 حجب المزايا ------- 1.11 المادة

 لتزاماتإلُمراجعة ا ------- 1.11المادة 

 تصاالتإلخدمات ا ------- 1.11المادة 

 الحكومية المشتريات ------- 1الفصل السادس 
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 عام ------- 1.1المادة 

 تعريفات ------- 1.1المادة 

 النطاق و التغطية ------- 1.1المادة 

 ييزالمعاملة الوطنية وعدم التم ------- 1.1المادة 

 الُمستهَدفة المشترياتتقييم  ------- 1.1المادة 

 قواعد المنشأ ------- 1.1المادة 

 نتقالية لألفضلية في األسعارإلالفترة ا ------- 1.1المادة 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة ------- 1.1المادة 

 الشفافية ------- 1.1المادة 

 إجراءات العطاء ------- 1.11المادة 

 اءات المشروطةالعط ------- 1.11المادة 

 العطاءات المحدودة ------- 1.11المادة 

 المفاوضات ------- 1.11المادة 

 نشر إشعار الُمناقصة الُمستهَدفة ------- 1.11مادة 

 األوقات الُمحددة لتقديم العطاءات ------- 1.11المادة 

 وثائق العطاء ------- 1.11المادة 

 المواصفات التقنّيـة ------- 1.11المادة 

 تسجيل وتأهيل ُمقّدمي الخدمة ------- 1.11المادة 

 تقييم العقود ------- 1.11المادة 

 معلومات حول منح التعاقد ------- 1.11المادة 

 غطيةتعديالت وتصويبات نطاق الت ------- 1.11المادة 

 اإللكترونية المشتريات ------- 1.11المادة 

 ـنعإجراءات الط ------- 1.11المادة 

 ستثناءاتإ ------- 1.11المادة 

 التحرير المرحلي لألسواق ------- .1.2المادة 

 عدم اإلفصاح عن المعلومات ------- 1.11المادة 

 اللغة ------- 1.11المادة 

 التجارة اإللكترونية ------- 1الفصل السابع 

 عام ------- 1.1المادة 

 تعريفات -------  1.1المادة 
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 الخدمات اإللكترونية ------- 1.1المادة 

 ةالمنتجات الرقمي ------- 1.1المادة 

 التعاون ------- 1الفصل الثامن 

 األهداف والنطاق ------- 1.1المادة 

 (ICTتصاالت)إلالتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وا ------- 1.1المادة 

 أنماط ومجاالت التعاون ------- 1.1المادة 

 التجارة اإللكترونية ------- 1.1المادة 

 معايير شهادة حالل القياسية وعالمة حالل ------- 1.1المادة 

 التعاون في الخدمات الجوية ------- 1.1المادة 

 التعاون في مجال الزيارات التجارية ------- 1.1المادة 

 تسوية الـنزاعات ------- 1الفصل التاسع 

 تعريفاتاألهداف والنطاق و  ------- 1.1المادة 

 الُمداوالت ------- 1.1المادة 

 المساعي الحميدة والُمصالحة والوساطة ------- 1.1المادة 

 إنشاء لجنة تحكيم ------- 1.1المادة 

 تكوين لجنة التحكيم ------- 1.1المادة 

نهاء اإلجراءات ------- 1.1المادة   التأجيل وا 

يـة ------- 1.1المادة   الحلول الُودِّّ

 للُحـكم اإلمتثال ------- 1.1دة الما

 متثال والتعويضات والحجب المؤقت المزاياإلعدم ا ------- 1.1المادة 

 متثالإلالحلول واإلصالحات المؤقتة  لعدم ا ------- 1.11المادة 

 قواعد اإلجراءات ------- 1.11المادة 

 نهائية بنود ------- 11الفصل العاشر

 ات التكميليةبالمالحق والُمكاتـ ------- 11.1المادة 

 تالتعديال ------- 11.1المادة 

 تفاقيةإلاإلنضمام والدخول في ا ------- 11.1المادة 

 اإلنسحاب واإللغاء ------- 11.1المادة 

 دخول حيـّز التنفيذ ------- 11.1المادة 
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 تمهيد
 

ـــة المتحـــدة ومملكـــة البحـــرين والمملكـــة العربيـــة الســـعودية : اآلتيـــة وهـــي حكومـــات الـــدول  اإلمـــارات العربي
   مجلـس GCCهنا وفيما يلي بصورة مجتمعـة    اـشار إليهيوسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت )و 

ة التعاون الخليجي  أو بصـورة تعدديـة  بالـدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي ( وحكومـة جمهوريـ
 سنغافورة )وُيـشار إليها هنا وفيما يلي بلفظ  سنغافورة (.  

 

إلى حكومة كل دولة من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي وحكومة  ، وفيما يلي ، وُيـشار هنا
  .األطرافجمهورية سنغافورة بصورة منفردة بكلمة   طرف   وبصورة مجتمعة بكلمة  

 

قرارا   والروابط السياسية بين الـدول األعضـاء  ، والعالقات االقتصادية القوية ، ممتدةبعالقات الصداقة ال وا 
 الروابطفي تقوية ودعم أواصر تلك جميعا  اورغبًة منه ، في مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة

 ؤّسس أواصر وعالقات ممتدة ومستمرة. تمنطقة تجارة حرة تدعم و  إقامةمن خالل  ،
 

بطريقـة تهـدف إلـى  ، طبقا لقواعـد منظمـة التجـارة العالميـة ، تعزيز نظم التجارة الدوليةو  دعمعلى  ةعازم
 إسهاما في التنمية المنسقة وتوسع التجارة العالمية.  ، التنمية اإلقليمية والتعاون الدولي

 
 ،لتقدم التكنولوجيمن خالل العولمة وا، للتغير الديناميكي السريع في البيئة الدولية   اعلى إدراكه وتأكيدا  

ـتيح أيضــا العديــد مــن الفــر  يــبــل  واإلســتراتيجيةقتصــادية إليضــع فقــط العديــد مــن التحــديات ا والــذل ال
 السانحة أمام األطراف. 

 

والتوسـع فـي تجـارة ، مـن خـالل تحريـر التجـارة ، قتصـادية والتجاريـة إلا اتطـوير ودعـم عالقتهـوسعيا إلي 
 المتبادلة.   امما يحقق منفعته، االهتمام المشترك  والخدمات في المجاالت ذات السلع

 

 وزيادة التوسع في التجارة. ، إلى تعزيز انتقال التكنولوجيا ًً ةهادف
 

قتصـادية والتجاريـة إلـناخًا أفضـل لتعزيـز وتطـوير العالقـات امأّن تأسيس منطقة تجارة حرة سُيـقدم  ة  ُمـدرك
 بين األطراف المعنية. 

 

تفاقية التالية فيما بيـنهم  )والتـي ُيــشار إليهـا هنـا إلاتفق األطراف على  إبرام ا ،سبقومن أجل تحقيق ما 
 وفيما بعد بـ االتفاقية (:  
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 1الفصل األول 
 بنود عامة

 1.1المادة 
 األهداف
 

 تفاقية هي: إلأهداف هذه ا
 

 ،1111  الجــاتمــن اتفاقيــة  XXIVاتـــّساقًا مــع المــادة ،  الســلعتحقيــق تحريــر التجــارة فــي  (أ )
 .1بالفصل  عمالً 

 
عمـاًل   الجـاتس ،من اتفاقيـة  Vبالتوافق مع المادة  ، تحقيق تحرير التجارة في الخدمات (ب )

  . 1بالفصل 

 

الحكوميــة  المشــترياتفــي أســواق  ، علــى ُأُســس متبادلــة ، تحقيــق مزيــد مــن تحريــر التجــارة (ج )
 .1 عماًل بالفصل ،لألطراف

 
 1.1المادة 

 تعريفات عامة
 

 تفاقية:إلا  ألغراض هذه
 

اإلمارات العربية المتحدة ومملكة  -الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي   ُيـقصد بـ (أ )
األطراف  يالبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وه

 وأّل دولــة تصــبح طرفــًا فــي هيكــل مجلــس ة،الُمؤّسســة لمجلــس التعــاون لــدول الخلــي  العربيــ
 . 11.1لمادة عمال با، وتـُقر بتلك االتفاقية  ، ةدول الخلي  العربيلتعاون ال

   
تفاقيـة العامــة للتجـارة فـي الخــدمات فـي الملحــق إلا  - GATS جـاتساتفاقيــة   ُيــقصد بــ (ب )

1B  .من اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
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في  1111ة والتعريفات االتفاقية العامة للتجار  - GATT 1111 اتفاقية الجات ُيـقصد بـ  (ج )
وألغــراض هــذه االتفاقيــة فــرّن اإلشــارات  مــن اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة. 1Aالملحــق 

 ـذكراتها واشتراطاتها التكميلية.متتضمن  1111المرجعية لبنود اتفاقية الجات 
 

 جازات اإلسبوعية.إلوتتضمن العطالت وا ، األيام التقويمية - األيام ُيـقصد بـ (د )

 
 منظمة التجارة العالمية.  - WTO د بـُيـقص (ه )

 
والتـي تمـت  ، اتفاقية مراكش الُمؤّسسة لمنظمة التجارة العالميـة - WTO اتفاقية  ُيـقصد بـ (و )

 .  1111أبريل  11في مراكش في 

 
مــن هــذه  1.11اللجنــة المشــتركة التــي تأّسســت عمــال بالمــادة  - اللجنــة المشــتركة ُيـــقصد بـــ (ز )

 االتفاقية. 
 

 1.1المادة 
 النطاق الجغرافي

 
 تسرل هذه االتفاقية على:  1بالفصل  1دونما إخالل بالملحق 

 
والمجـال الجــول  ، الحـدود األرضـية والميـاه الداخليــة والبحـار اإلقليميـة لطـرف مــن األطـراف (أ )

 طبقًا للقانون الدولي .هذا إلى جانب ، فوق تلك المناطق 

 
مارســـة مالتـــي يتخـــذها أل طـــرف فـــي  مـــع احتـــرام الضـــوابط ، وراء البحـــار اإلقليميـــة مـــا (ب )

 طبقًا للقانون الدولي. ، حقوقه السيادية أو تشريعاته 
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 1.1المادة 
 الضرائب
 

تفاقيــة لـن تســرل علـى إجــراءات إلفـرّن بنــود هـذه ا ، فــي هـذه االتفاقيــة ، لـم يــتم تحديـد خــالف ذلـك مـا .1
 الضرائب.

  
طبقــًا ألل  ، لتزامــات أل طــرف مــن األطــرافتفاقيــة ســوف ُيـــؤثر علــى حقــوق واإلفــي هــذه ا يء الشــ .1

 ، تفاقيـة وأًل مـن تلـك المعاهـداتإلمعاهدة تتعلق بالضرائب. وفي حالة وجـود عـدم اتسـاق بـين هـذه ا
 تساق المشار إليه. إلتسرل وتطبق المعاهدة المذكورة في حدود عدم ا

 
 1.1المادة 

 تفاقيات األخرىل العالقة با
 

ـــجدد كــل مــن األطــراف تأكيــ .1 بالتقابــل  ، طبقــا التفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة ، د حقوقــه والتزاماتــهوُي
كـون أّل مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي أو توالتبادل مـع الطـرف اآلخـر و أو أّل اتفاقيـات أخـرى 

 .سنغافورة طرفًا فيها

 
مجلس التعاون  أو تؤثر في العالقات التجارية فيما بين الدول األعضاء في ، تفاقيةإللن تسرل هذه ا .1

التـي تمنحهـا حصـريا  ، تفاقية لجمهوريـة سـنغافورة الحقـوق والمميـزاتإلكما لن تمنح هذه ا، الخليجي 
لـم  مـا ، دولة من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدولة أخرى عضـو فـي نفـس المجلـس

 تفاقية. إلعلى هذا صراحة في هذه ا ايكن منصوص
 
 

 1.1المادة 
 قليمية والمحليةالحكومات ال

 

 ، هــو متــاح لــه فــي حــدود مــا ، ســيقوم كــل طــرف مــن األطــراف باتخــاذ الضــوابط المعقولــة والمالئمــة .1
خـالل ممارســتها  ، ـلطات والهيئــات غيـر الحكوميــةســراعاة الحكومــات المحليـة واإلقليميــة والمـلضـمان 

قَبـــل الحكومـــات المركزيــــة أو ، ـلطات الحكوميـــة المفوضــــة إليهـــا ســـلل أو  ، اإلقليميـــة أو المحليــــةمــــن ِّ
 بنود هذه االتفاقية.  ا ،الُسـلطات في داخل أراضيه
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تفاقيـة إلمـن ا 1اتساقًا مع المبـادىء الموضـحة فـي الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  ، ر هذا البند وُيـطبقسّ ُيـف .1
رة تفاقيــــة العامــــة للتجــــاإلل XXIVمــــن المــــادة  11والفقــــرة ،  GATSالعامــــة للتجــــارة فــــي الخــــدمات 

 . GATT 1994والتعريفات الجمركية 

 
 1.1المادة 

 الشفافية
 

 اتساقًا مع القوانين واللوائح المحليـة السـارية لديـه ، سيقوم كل طرف من األطراف ،1.1وطبقًا للمادة  .1
بنشــر قوانينــه أو أن يجعــل تلــك القــوانين واللــوائح والقواعــد اإلداريــة والقــرارت القضــائية ذات الصــبغة  ،

والتي قد تـُؤثر على عمـل هـذه ، تفاقيات الدولية التي يكون هذا الطرف طرفًا فيها إلوكذلك ا ، العامة
 ُمـتاحة بصورة عامة.     ، االتفاقية

 
. وُيــقدم عنـد  ُمــحددة لطـرف رخـر وبسـرعة أسـئلةوسيعمل كل طـرف علـى أن يقـوم باإلجابـة عـن أّل  .1

 من هذه االتفاقية. 1ر إليها في الفقرة الطلب المعلومات إلى هذا الطرف في األمور الُمـشا

 
 
 
 1.1المادة 

 سرية المعلومات
 

صـنفة مبالحفـاظ علـى سـرية المعلومـات ال ، يتعارض مـع قوانينـه ولوائحـه فيما ال ، وسيقوم كل طرف .1
 على أنها سرية من قَِّبل األطراف األخرى. 

 

والتـي  ، لمعلومـات السـريةتفاقيـة يتطلـب مـن طـرف مـن األطـراف اإلفصـاح عـن اإلء في هذه ايش ال .1
يضـع هـذا الطـرف تحـت طائلـة القـانون. أو خالفـًا لـذلك  تكـون علـى نقـيض ممـا اإلفصاح عنهـا  دّ ُيـع

 .  اقتصادلبالمصالح التجارية المشروعة ألل ُمشغل  أو التي قد تخلّ  ، المصلحة العامة
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 1.1المادة 
 استثناءات  عامة

 
 1111مـــــن االتفاقيـــــة العامـــــة للتجـــــارة والتعريفـــــات ،  XXة المـــــاد دّ تــــــُع ،1و 1ألغـــــراض الفصـــــول  .1

GATT  ،مع إجراء التعديالت الالزمة. ، تفاقيةإلمن هذه ا اضمن وتشكل جزء 

 
ـــــُع ،1ألغــــراض الفصــــل  .1 ــــة العامــــة للتجــــارة فــــي الخــــدمات  ، XIVالمــــادة  دّ ت ــــذييالتها مــــن االتفاقي وت

GATS  ، إجراء التعديالت الالزمة. مع ، ضمن هذه االتفاقية وتـُشكل جزءًا منها 

 

 
 1.11المادة 

 ستثناءات األمنيةلا
 
 :  نـّهأفي هذه االتفاقية على  يءر أو ُيـؤول شسّ ال ُيـف .1
 

ــــق (أ ) يــــعتبر أّن اإلفصـــاح عنهـــا يتعـــارض مـــع مصـــالحه  ، م أّل معلومـــاتدّ يتطلـــب مـــن أّل طـــرف أن ُي
 األمنية األساسية. أو

 
 :   عتبره ضروريًا لحماية مصالحه األمنية األساسيةي، يمنع أل طرف من اتخاذ أّل إجراء  (ب )

 

(i)  أو المواد التي تـُشتق منها.  انشطاريةيتعلق بأّل مواد نـووية أو 
 

(ii) ومـرور المـواد  ، أو إجـراءات االسـتعداد الحربـي ،األسلحة أو الـذخائر يتعلق بمرور
إمــداد  ألغــراض ، األخــرى والــذل يــتم تنفيــذه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة الســلعو 

 مؤسسة عسكرية. 

 

(iii) ســـواء كـــان تنفيـــذه بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة  ، ومـــا يتعلـــق بتقـــديم الخـــدمات
 . 1ألغراض إمداد مؤسسة عسكرية في ضوء العالقة مع الفصل 
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(iv) وتتضـــمن وال تقتصـــر علـــى البنيـــة  ، يتعلـــق بحمايـــة البنيـــة التحتيـــة العامـــة الحيويـــة
مــن  ، التحتيــة للطاقــة والبنيــة التحتيــه للميــاهالتحتيــة لالتصــاالت الحيويــة و البنيــة 

 المحاوالت الُمتعمَّدة الرامية إلى إعاقة أو خفض قدرة مثل هذه البنى التحتية. 
 

(v)  أخـرى  طـوار المحليـة أو الحـرب أو أل  الطـوار اإلجراءات التي تــُتخذ فـي أوقـات
 في العالقات الدولية أو.

 

طبقـا لميثـاق األمـم المتحـدة  ، اء للقيـام بالتزاماتـهأل إجـر  اتخاذيمنع أل طرف من األطراف من  (ج )
     .  ين للحفاظ على السالم واألمن الدولي

 

طبقًا للفقرات الفرعيـة  ، ممكن سيتم إخطار اللجنة المشتركة باإلجراءات التي تم اتخاذها بأقصى قدر .1
 من هذه المادة.   1من الفقرة ، ( و )ج( ii)ب( )

 
 

 1.11المادة 
 تركةاللجنة المش

 

 سيتم تأسيس لجنة مشتركة طبقًا لهذه االتفاقية.  .1
 

  اللجنة المشتركة:  .1
 

عـن الـدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي  ممثلـينستتكون اللجنة المشتركة من  (أ )
 وجمهورية سنغافورة. و 

 

دائمــة أوخاصــة أو مجموعــات  ، يـــمكن للجنــة المشــتركة أن تقــوم بتأســيس لجــان فرعيــة (ب )
 من صالحيتها المـتعلقة بها.  ياً منحها أوتقوم ب ، عمل

 

فـرّن اللجنـة المشـتركة  ،تفـاق علـى خـالف هـذا بصـورة مشـتركة مـن قَِّبـل األطـراف المعنيـةإلما لم يتم ا .1
لمراجعـــة وتقيـــيم العمـــل اإلجمـــالي لهـــذه  ، ســـوف تجتمـــع بصـــورة دوريـــة مـــرة علـــى األقـــل كـــل عـــامين

جنــة المشــتركة بصــورة تبادليــة فــي أراضــي األطــراف . وســوف يــتم عقــد الجلســات الدوريــة لل تفاقيــةإلا
 المعنية. 
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ثالثـين  11في خـالل  ، عند طلب أحد األطراف ، كما ستقوم اللجنة المشتركة بعقد جلسات خاصة  .1
 ـتعلق بهذا. ميوما من تاريخ الطلب ال

 

 ستكون مهام اللجنة المشتركة كما يلي:  .1
 

فــي ضــوء الخبــرات المـــكتسبة أثنــاء ، التفاقيــة مراجعــة وتقيــيم نتــائ  العمــل اإلجمــالي لهــذه ا (أ )
 تطبيقها وأهدافها. 

 

وتتضـمن أل  ، النظر في أل تعديالت قـد يقترحهـا أّل مـن األطـراف علـى هـذه االتفاقيـة (ب )
 متيازات التي ُمـنحت طبقًا لهذه االتفاقية. إلتعديل في ا

 

ية (ج ) قد تنشأ بين األطراف من والتي  ، أن تبذل كافة مساعيها لحل جميع النزاعات بطريقة ُودِّّ
والتـــي  ، أو أل اتفاقيـــات أخـــرى تتعلـــق بتحريـــر األســـواق ، تفســـير أو تطبيـــق هـــذه االتفاقيـــة
 تكون األطراف مشتركة فيها.  

 

التــــي يــــتم  ، وتنســــيق أعمــــال جميــــع اللجــــان الفرعيــــة ومجموعــــات العمــــل ، اإلشــــراف علــــى (د )
 تأسيسها طبقًا لهذه االتفاقية. و 

 

 حسبما يتم االتفاق عليه بين األطراف المعنية.   ،القيام بأل مهام  (ه )

 
  ستقوم اللجنة المشتركة بوضع قواعدها الخاصة إلجراءات العمل.  .1
 
 

 1.11المادة 
 تصاالتل ا

 

ســيقوم كــل طــرف مــن األطــراف بتعيــين جهــة اتصــال الســتالم وتســهيل االتصــاالت الرســمية بــين  .1
مـن  1هـو ُمــتقدم فـي الفقـرة  فيمـا عـدا مـا ، تفاقيـةفي األمور المـتعلقة بهذه اال ، األطراف المعنية

  . 1.11من المادة  1والفقرة  1.11المادة 

 

أو باللغـــــة  ، تصـــــاالت الرســــمية المتعلقـــــة بهـــــذه االتفاقيــــة ســـــتكون إّمــــــا باللغــــة العربيـــــةإلجميــــع ا .1
ده بنـاًء سـيتم تحديـ ، تصـاالتإلفي أّل من ا ، . واتفق األطراف على أّن اختيار اللغة اإلنجليزية

 مة. ءعلى اعتبارات الكفاءة والمال
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 1الفصل الثاني 
 سلعالتجارة في ال

 

 1.1المادة 
 النطاق والتغطية

 

 بين األطراف.  سلعينطبق هذا الفصل على التجارة في ال
 

 1.1المادة 
 تعريفات

 

  :   استخدمت التعريفات التالية ‘ ألغراض هذا الفصل
 

 ، تـُفرض فيما يتصل باستيراد ُمنتـَ  ، من أل نوع، ى أل رسوم أو ضريبة وتـُشير إل (1)الرسوم الجمركية
ولكـن ال  . الرسـوم الُمضـافة فيمـا يتصـل بمثـل هـذا االسـتيراد أوويتضمن أل نوع مـن الضـرائب الُمضـافة 

 من: اً يتضمن هذا أي
 

نظمـة اتساقا مع التزامـات طـرف مـن األطـراف تجـاه م ، الرسوم المساوية للضرائب الداخلية (أ )
 والخدمات.  ، السلعوتتضمن رسوم اإلنتاج وكذلك الضرائب على  ، التجارة العالمية

 

 VIاتســاقا مــع شــروط المــادة  ، مكافحــة اإلغــراق أو اإلجــراءات التعويضــية التــي تـُطـبَّـــق (ب )
تفاقيـــة بخصــــو  الــــدعم إلوا،  GATT 1111تفاقيــــة العامـــة للتجــــارة والتعريفــــات إلمـــن ا

 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. أو  ، 1Aفي الملحق رقم  ، ةواإلجراءات التعويضي
 

وتتســـق فـــي الحجـــم والدرجـــة مـــع  ، ســـتيرادإلالمصـــاريف والضـــرائب األخـــرى التـــي تتصـــل با (ج )
المحليــة أو  ســلعوالتــي ال تـــُمثل حمايــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لل ، تكلفــة الخــدمات المقدمــة

 . ضرائب على الواردات لألغراض الضريبية
 
 
 
 

                                            
1
 . تفاقيةالجميع اإلشارات إلى لفظ " الرسوم الجمركية" التي تظهر في هذه ا ىينطبق تعريف الرسوم الجمركية عل  
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 1.1المادة 
 المعاملة القليمية

 

تفاقيــة العامــة للتجــارة إلمــن ا IIIطبقــا للمــادة  ، ســيقوم األطــراف بتطبيــق مبــدأ المعاملــة اإلقليميــة .1
 ويتضمن هذا مذكراتها التفسيرية. ،  GATT 1111والتعريفات 

 

ــــــَُعد المـــــادة  ، ولهـــــذا الغـــــرض .1 ـــــة العامـــــة إلمـــــن ا IIIت  GATT 1111لتجـــــارة والتعريفـــــات لتفاقي
مـــع إجـــراء ، ال يتجـــزء منهـــا  اً ضـــمن هـــذه االتفاقيـــة وتــــُشكل جـــزء داخلـــة ، ومـــذكراتها التفســـيرية
 التعديالت الالزمة. 

 
 

 1.1المادة 
 الرسوم الجمركية

 

المفروضــة ، رســومها الجمركيــة  برلغــاءســتقوم ســنغافورة  ، عنــد دخــول هــذه االتفاقيــة حيــز التنفيــذ .1
 1طبقـًا للملحـق رقـم ، لدول األعضاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي ذات المنشأ من ا السلععلى 

ذات  السلعرسومها الجمركية على  برلغاءوستقوم الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، 
 . 1طبقا للملحق رقم  ، المنشأ من سنغافورة

 

أو     ودةولن تقـوم الـدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي بزيـادة أل رسـوم جمركيـة موجـ .1
علـى اســتيراد الُمنتــَجات ذات المنشـأ مــن أرض سـنغافورة أو علــى ، بفـرض رسـوم جمركيــة جديـدة 

 العكس من ذلك. 
 

ـــدفق الحـــالي فـــي الحركـــة  .1 ـــنجم عنهـــا إعاقـــة الت ـــن ي ـــة ل ـــى أّن هـــذه االتفاقي ـــد اتفـــق األطـــراف عل وق
 التجارية. 
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 1.1المادة 
 السماح المؤقت

 

 يبمـنح سـماح مؤقتـًا معفـ، كـّل طبقـًا لقوانينـه المحليـة المعنيـة ، المعنيـة مـن األطـراف  سيقوم كلّ  .1
  :  من الرسوم الجمركية للبضائع التالية

 

التـــي يمتلكهـــا  ، ويتضـــمن هـــذا قطـــع غيـــار تلـــك المعـــدات ، المعـــدات الحرفيـــة والعلميـــة (أ )
 وتكون بصحبة أحد المقيمين لدى أحد األطراف. و 

 

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

 
الُمـــشار إليهــا فــي  ، الســلعولــن يقــوم أل طــرف بفــرض أل شــروط علــى الســماح المؤقــت بــدخول  .1

 :  السلعفيما عدا أن يطلب أن تكون تلك  ، من هذه المادة 1الفقرة 
 

تزيد قيمته عن الرسوم التي قد تـُدفع عند استيرادها أو تحريرهـا  تأمين ال مصحوبة بمبلغ (أ )
 عند تصدير المنتجات.

 

مـن التـاريخ الـذل تـم فيـه السـماح المؤقـت  ،( أشـهر1أن يتم تصديرها في خالل ثالثة ) (ب )
أو أل فترة أخرى تكون مالئمة للغرض الذل تم من أجله السماح بدخولها مؤقتـا.  ، بدخولها

 و
 

 يمكن التعرف عليها عند تصديرها. أن  (ج )

 
ذا لم يتم الوفاء بأّل من الشروط التي قد يفرضها طرف من األطراف .1 مـن هـذه  1طبقا للفقرة  ، وا 

والتــي يــتم  ، ، فــيمكن لهــذا الطــرف أن يقــوم بتطبيــق الرســوم الجمركيــة وأل ضــريبة أخــرى المــادة
 تطبيقها بصورة طبيعية عند استيراد المنتجات. 

 

ولألســــباب التــــي تعتبرهــــا الجهــــات اإلداريــــة  ، بنــــاء علــــى طلــــب المســــتورد ، كــــل طــــرفوســــيقوم  .1
دئيًا. مبـبتمديـد المهلـة الزمنيـة للسـماح المؤقـت بعـد الفتـرة التـي تـم تحديـدها  للجمارك لديه صالحة
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عند الفشل في  ، وسيقوم كل طرف من األطراف المعنية برعفاء المستورد من التعويضات .1
عند تقديم إثبات ُيـرضي الجهات اإلدارية ، التي تم السماح بدخولها مؤقتًا تصدير المنتجات 

في خالل الفترة الزمنية التي تم  التخل  منهاقد تم  السلع، أّن تلك  ك لدى هذا الطرفللجمار 
كما يجب أخذ موافقة الجهات  أو أل تمديد زمني قانوني رخر.، تحديدها في السماح المؤقت 

  . السلعتلك  التخل  منهاقبل أن ُيـمكن ، للجهة المستوردة  اإلدارية للجمارك
 
 

 1.1المادة 
 إجراءات غير متعلقة بالتعرفة

 

علـــى ، غيـــر متعلقـــة بالتعرفـــة  ، لـــن يقـــوم أل طـــرف مـــن األطـــراف بتبنـــي أو ممارســـة إجـــراءات .1
أو علــى تصــدير أل بضــائع متجهــة إلــى أرض طــرف رخــر  ،اســتيراد أل بضــائع مــن طــرف رخــر

أو بنـــود هـــذه  ، ناء مـــا يتســـق مـــع حقوقـــه والتزاماتـــه تجـــاه اتفاقيـــة منظمـــة التجـــارة العالميـــةباســـتث
 االتفاقية. 

 

طبقـًا ، كما سيعمل كل طرف على ضـمان شـفافية إجراءاتـه غيـر المتعلقـة بالتعرفـة المسـموح بهـا  .1
طبيقهـا بقصـد أو وأّن مثل تلك اإلجراءات لم يتم إعـدادها أو تبنيهـا أو ت ، من هذه المادة 1للفقرة 

 بغرض يرمي إلى خلق عوائق غير ضرورية على التجارة بين األطراف. 
 
 

 1.1المادة 
 التقييم الجمركي

 

طبقًا لبنود المادة  ، التي تتم التجارة فيها فيما بينهم، قوم األطراف بتحديد القيم الجمركية للبضائع يسوف 
VII  1111من االتفاقية العامـة للتجـارة والتعريفـات  GATT ، تفاقيـة الخاصـة بتطبيـق المـادة اإلوVII  ،
الخـــا  باتفاقيـــة منظمـــة  1Aفـــي الملحـــق ،  GATT 1111تفاقيـــة العامـــة للتجـــارة والتعريفـــات إلمـــن ا

 التجارة العالمية. 
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 1.1المادة 
 مكافحة الغراق والجراءات التعويضية والمعونات والجراءات الوقائية

 

فيمـا يتعلـق ، من الدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي وسـنغافورة  ستخضع حقوق والتزامات كل
مــــن  VI,XVI,XIXبمكافحـــة اإلغــــراق واإلجــــراءات التعويضـــية والمعونــــات واإلجــــراءات الوقائيـــة للمــــواد 

ــــات  ــــة العامــــة للتجــــارة والتعريف ــــة  ، GATT 1111االتفاقي ــــى االتفاقي ــــى وجــــه الخصــــو  وكــــذلك إل عل
 وكما ستخضـع إلـى االتفاقيـة بخصـو  اإلجـراءات الوقائيـة ، جراءات التعويضيةالخاصة بالمعونات واإل

 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.   ،1Aوأيضًا إلى االتفاقية الخاصة بالزراعة في الملحق رقم  ،
 
 

 1.1المادة 
 الشفافية

 

وتشـكل  ، ه االتفاقيـةضـمن هـذGATT  1111مـن االتفاقيـة العامـة للتجـارة والتعريفـات  Xتـدخل المـادة 
 منها.  اً أساسي اجزء

 
 

 1.11المادة 
جراءات تقييم ا  متثاللالمعايير القياسية واللوائح التقنية وا 

 

جــراءات ، ستخضــع حقــوق والتزامــات األطــراف المعنيــة  .1 فيمــا يتعلــق بــاللوائح التقنيــة والمعــايير وا 
مـن االتفاقيـة  ،1Aفـي الملحـق  ، لتجـارةلالتفاقية الخاصة بالعوائق التقنية على ا ، تقييم االمتثال

العوائــق التقنيــة علــى  TBT  اتفاقيــة -العامــة للتجــارة والتعريفــات )ويشــار إليهــا هنــا وفيمــا بعــد ب
 التجارة (.

 

جـراءات  ، قوم األطراف بدعم وتعزيز تعاونهميس .1 فيمـا يتعلـق بـاللوائح التقنيـة والمعـايير القياسـية وا 
 ، عتبـــار زيـــادة التفـــاهم المتبـــادل للـــنظم الخاصـــة بكـــل مـــنهمإلي افـــ األخـــذمـــع  ، متثـــالإلتقيـــيم ا

 وتسهيل الدخول إلى أسواقهم الخاصة. 

 

يعتبــر طــرف  مــن األطــراف أّن طرفــًا  تــىح ، مــن هــذه المــادة 1دونمــا اإلخــالل بأحكــام الفقــرة رقــم  .1
األطـراف  ، فقـد اتفـق أو خلقـت عائقـًا علـى التجـارة ، رخر قد اتخـذ إجـراءات مـن شـأنها أن تخلـق
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من أجـل التوصـل إلـى حـلّئ مالئـم يتسـق مـع  ، داخل إطار اللجنة المشتركة ، على عقد مـداوالت
 العوائق التقنية على التجارة. TBTاتفاقية 

 

سيقوم األطـراف بتبـادل أسـماء وعنـاوين نقـاط االتصـال الرسـمية الخاصـة  ، ألغراض هذا الفصل .1
جــــراءات تقيــــيم اذات الخبــــرة فــــي اللــــوائح التقنيــــة وال، بهــــم  مــــن أجــــل تيســــير ، متثــــال إلمعــــايير وا 

 ستشارات الفنية وتبادل المعلومات. إلا

 
 

 1.11المادة 
 الجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية

 

 فيما يتعلق باإلجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتيـة ، ستخضع حقوق والتزامات األطراف .1
 1Aجراءات الصحية والصحة البيطريـة والنباتيـة فـي الملحـق رقـم تفاقية الخاصة بتطبيق اإلإلل ،

    (.  SPSمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية )وُيـشار إليها هنا وفيما بعد بـ  اتفاقية 
 

تصـال الرسـمية الخاصـة إلسيقوم األطراف بتبادل أسماء وعنـاوين نقـاط ا ، وألغراض هذا الفصل .1
مــن أجــل تيســير ، راءات الصــحية والصــحة البيطريــة والنباتيــة ذات الخبــرة فــي أمــور اإلجــ ، بهــم

 ستشارات التقنية وتبادل المعلومات. إلا
 

حينمــا يعتبــر أحــد األطــراف أن طرفــا رخــر قــد  ، مــن هــذه المــادة ،1حكــام الفقــرة بأدونمــا اإلخــالل  .1
ى عقـد فقـد اتفـق األطـراف علـ ، اتخذ إجراءات من شأنها أن تخلق أو خلقت عوائـق علـى التجـارة

مـن أجـل التوصـل إلـى حـلّئ مالئـم يتسـق مـع ، من خالل إطار عمل اللجنة المشـتركة  ، مداوالت
 . SPSاتفاقية 
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 1.11المادة 
 ميزان المدفوعاتلحماية القيود الوقائية 

 

 لتجنب فرض إجراءات ُمـقيدة ألغراض ميزان المدفوعات.  ، سيبذل األطراف قصارى جهودهم .1
 

ــــُتخذ علـــى التجـــارة فـــي وأل إجـــراءات  .1 مـــن  XIIيجـــب أن تكـــون عمـــال بالمـــادة  ، الســـلعمماثلـــة ت
 اوالتــي تــدخل بنودهــا ضــمن وتشــكل جــزء ، GATT 1111االتفاقيــة العامــة للتجــارة والتعريفــات 

  من هذه االتفاقية.  يتجزأال  اً أساسي
 

 1.11المادة 
 المشروعات التجارية الحكومية

 

مـن امـتالك أو تأسـيس  ، على أنـّه منع لطرف من األطـراف ، ه االتفاقيةيجب أن ُيـفسر شيء في هذ  ال
 . 1111GATTتفاقية العامة للتجارة والتعريفات إلمن ا  XVII طبقا للمادة  ، حكوميمشروع تجارل 

 
 

 1.11المادة 
 بند المراجعة

 

في  ععتبار اإلسرا إلارخذين بعين  ، سيقوم األطراف بالمداولة فيما بينهم ، عند طلب طرف من األطراف
أو  1، كمـا هــو مبـين بــالملحق  غيــر الخاضـعة لجــداول التقلـي  ، السـلعتقلـي  الرسـوم الجمركيــة علـى 

. االلتزامــات األخــرى بـــين األطــراف لإلســـراع فــي تقلـــي   كمــا هــو متضـــمن داخــل جـــدول أحــد األطـــراف
ق أل معـدالت رســوم أو لهـا األولويـة وتسـب 1الجمـارك علـى بضـاعة أو تضـمين بضـاعة مـا فـي الملحـق 

بعـد أن يقـوم  ، لتزامـات حيـز التنفيـذإل. تدخل تلـك ا تصنيفات مرحلية تم تحديدها طبقا لجداولهم الخاصة
وفــي  ، ن بتبــادل اإلشــعارات التــي تؤكــد أنهــم قــد اســتكملوا اإلجــراءات القانونيــة الداخليــةيــو األطــراف المعن

  التواريخ التي قد تم االتفاق عليها فيما بينهم.
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 1الفصل الثالث 
 قواعد المنشأ

 تحديد المنشأ :  (أ)الجزء 
 

 1.1المادة 
 تعريفات

 

  :   ألغراض هذا  الفصل استخدمت التعريفات التالية
 

وتتضــمن األســماك والرخويــات  ، زراعــة الكائنــات العضــوية : المــزارا المائيــةُيقصــد بـــ  (أ )
مثـل  ،من مخـزون البـذورا ائية بدءوالنباتات الم ، والقشريات والفقاريات المائية األخرى

عـــن طريـــق التربيـــة أو فـــي ، البـــيض وزريعـــة األســـماك واألســـماك الصـــغيرة واليرقـــات 
ومن بين أشياء أخرى اإلمداد الـدائم أو  الطبيعيين ، مثل ، عمليات النمو لدعم اإلنتاج
 . لها  التغذية أو الحماية الطبيعية

 

ر إلـى أحـد المرسـل إلـيهم، لها تتابعيا التي يتم إرسا السلع : الشحنة ُيقصد بـ (ب )  من ُمصدِّّ
ر إلى المرسل إليـه  ، أو التي تغطيها وثيقة نقل واحدة ، أو ، تغطي شحنها من الُمصدِّّ

 في حالة غياب مثل هذه الوثيقة تغطيها فاتورة منفردة. 
 

و أ       الرقابــة المعتــرف بهــا  : لمبــادىء واألعــراف المحاســبية المقبولــةا ُيقصــد بـــ  (ج )
فيمــــا يتعلــــق  ، الُمـعتَمـــــد فــــي أرض أحــــد األطــــراف المحاســــبي الجــــوهرلجهــــات الــــدعم 

العوائـــد والنفقـــات والتكـــاليف واألصـــول والخصـــوم واإلفصـــاح عـــن المعلومـــات  بتســـجيل
عــداد البيانـــات الماليـــة إرشـــادية عريضـــة  اوُيــــمكن أن تمثـــل تلــك المعـــايير خطوطـــ . وا 

جـــــراءات نهـــــا يمكـــــن أيأكمـــــا ، للتطبيقـــــات العامـــــة  ضـــــًا أن تكـــــون معاييروممارســـــات وا 
 تفصيلية.  

 

ن كــان  ، قــد تــم إنتاجــه أو الحصــول عليــه ، مــادة أو شــيء :بضــاعة ُيقصــد بـــ (د ) حتــى وا 
 بغرض استخدامه الحقًا في عملية إنتاج أخرى. 

 

ـق ) ُيقصد بـ)هـ(  ـق للسلع ونظام التكويد  :"("HSالنظام الُمـنسَّ   الوصف الُمـنسَّ
  الموضحة في ملحق المعاهدة الدولية  ، قواعده العامة ومالحظاته القانونية ويتضمن     

ـق         لوصف وتشفير السلع .  ، للنظام الُمـنسِّّ
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 أل عمليات محددة.  ،تضمن التجميع أويو  ، أل نوع من العمل أو المعالجة :التصنيع ُيقصد بـ)و( 
 

 . السلع إنتاجستخدم في ت أو غيرها ،ء اجز أمركبات أو  أل مكونات أو مواد خام أو : مواد ُيقصد بـ)ز( 
 

هذه  يتبع أطراف ، المواد التي ال تتأهل كمواد من ذات منشأ  :المواد من غير ذات المنشأ ُيقصد بـ)ح( 
 طبقا لهذا الفصل.   ، االتفاقية

 

ئيــة والصــيد بالشــراك تنميــة وتربيــة وتعــدين وحصــاد وصــيد األســماك والمــزارع الما : النتــا  ُيقصــد بـــ)ط( 
 .أو ما يماثلها والقن  والتصنيع ومعالجة وتجميع أو تفكيك بضاعة 

 
 

 1.1المادة 
 من ذات المنشأ السلع

 

وســوف  ، ، بضـائع مــن ذات منشـأ يتبــع لطـرف مــن األطـراف الســلعسـيتم اعتبار ، ألغـراض هـذه االتفاقيــة 
        1.11مشــــحونة طبقــــًا للمــــادة  الســــلعشــــريطة أن تكــــون تلــــك  ، تكــــون مؤهلــــة لتلقــــي معاملــــة األفضــــلية

 وأن تكون: 
 

رة  ، أو إنتاجهــا بالكامــل، قــد تــم الحصــول عليهــا  (أ ) طبقــًا للمــادة ، فــي أرض الجهــة الُمصــدِّّ
  ،  أو أن تكون،  1.1

 

 . 1.1طبقًا للمادة  ، أو إنتاجها ، قد مّرت بمراحل كافية من العمل عليها (ب )
 
 

 1.1المادة 
 المنتجة بالكامل السلعأو المتحصلة كليا  السلع

 

ســـيتم  ، المتحصـــلة كليـــا أوالمنتجـــة فـــي أرض طـــرف مـــن األطـــراف الســـلع ، فـــرن ألغـــراض هـــذه االتفاقيـــة
لة  الســلعمعاملتهـا علــى أنهــا بضـائع مــن ذات المنشــأ لهـذا الطــرف. ســيتم اعتبـار  اآلتيــة علـى أنهــا ُمـــتحصَّ

 :  أو منتجة بالكامل من أرض طرف من األطراف، كليًا 
 

التعدينيــة والمــوارد الطبيعيــة المسـتخرجة أو المـــأخوذة مــن تربــة أو ميـاه أو قــاع البحــر أو تحــت  السـلع (أ )
 قاع البحر لطرف من األطراف. 
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 التي تم حصادها أو إنتاجها في أرض هذا الطرف.  ، من الخضروات السلع (ب )
 

 الحيوانات الحية التي ُولِّدت وتمت تربيتها في أرض هذا الطرف.  (ج )
 

ـل عليهـا مـن الحيوانـاتالُمـ (د ) المــشار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة )ج( مـن هـذه المـادة أو  ، نتَجات الُمـتحصَّ
 تمت تربيتها في أرض هذا الطرف.

 

ـل عليها من القن  أو نصب الشراك أو الصيد أو االسـتزراع المـائي السلع)هـ(  التـي تمـت فـي  ، الُمـتحصَّ
 أرض هذا الطرف. 

 

المـأخوذة مـن خـارج الميـاه اإلقليميـة بواسـطة مركبـة  ، البحريـة األخـرى السـلعبحـرل و بضائع الصيد ال)و( 
 مسجلة أو مرخصة أو مدرجة لدى هذا الطرف وترفع َعـلَـَمـه. 

 

الُمشار إليها في الفقرة الفرعية  السلعمن  ، مصنوعة على سطح سفينة تصنيعالالُمـنتجة و أو  السلع)ز( 
ــلة أو ُمرخَــّـصة لـدى  شريطة ، )و( من هذه المادة أن تكون سفينة التصنيع الُمشـار إليهـا ُمـدَرَجــة أو ُمسجَّ

 هذا الطرف وترفع َعـلَـَمـه.
 

البحرية األخرى المـأخوذة أو المسـتخرجة مـن قـاع البحـر  السلعخالف بضائع الصيد البحرل و  السلع)ح( 
 تصادية الحصرية أللّئ من أحد األطراف. أو من التربة السفلى أو السلسلة القارية أو من المنطقة االق

 

أو المســتخرجة   البحريــة األخـرى المــأخوذة مــن الســلعاألخــرى خــالف بضــائع الصـيد البحــرل و  السـلع)ط( 
الحصـرية أللّئ مـن  هقتصـاديإلوخـارج المنطقـة ا ، من قاع البحر أو من التربة السـفلى أو السلسـلة القاريـة

 ، ا هــو محــدد فــي ميثــاق األمــم المتحــدة بخصــو  القــانون البحــرلكمــ، أو ألّل دولــة أخــرى ، األطــراف 
 أو شخ  من مواطني هذا الطرف.  ، بواسطة مركبة مدرجة أو مسجلة أو مرخصة لدى أحد األطراف

 

وظائفهــا  لوالتــي ال يمكــن أن تــؤد ، التــي تــم تجميعهــا مــن أرض هــذا الطــرف ، األشــياء المســتعملة)ل( 
أو       والمالئمـة للـتخل  منهـا فقـط، ُيــمكن إعـادة تجديـدها أو إصـالحها  وال ، األصلية بعد هـذا هنـاك

 قطع غيار منها أو مواد خام.  الستخراج
 

ـــات التصـــنيع)ك(  ـــات والنفايـــات الناتجـــة مـــن االســـتهالك أو عملي التـــي جـــرت علـــى أرض هـــذا  ، المخلف
 ها. والتي ال تصلح إال للتخل  منها أو استعادة المواد الخام من ، الطرف
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والُمــشار إليهـا فـي  ، أو مـن مشـتقاتها السـلعالمنتجة في أرض هذا الطرف بصورة حصرية مـن  السلع)ل(
 في أل مرحلة من مراحل اإلنتاج.  ،)أ( إلى )ك( من هذه المادة  ، الفقرات  الفرعية

 
 

 1.1المادة 
 النتا  أو كفاية العمل

 

تــتم معاملــة البضــاعة التــي مــرت بمراحــل عمــل ســوف  1.1ألغــراض الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن المــادة  .1
علــى  ، كمــا هــو متقــدم طبقــًا لهــذه المــادة ، كافيــة أو مراحــل إنتــاج فــي أرض طــرف مــن األطــراف

 أنها بضاعة ذات منشأ لهذا الطرف. 
 

إذا ما كانـت هـذه  ، تـَُعـد البضاعة قد مرت بمراحل كافية من العمل أو اإلنتاج في أرض هذا الطرف .1
   :  البضاعة

 

 . 1تفي بقواعد المنشأ الخاصة بالُمـنتـَ  طبقًا للمنتجات الُمحددة في الملحق رقم  (أ )
 

%( علــى أســاس الســعر الســابق علــى العمــل 11ال تقــل عــن ) ، وتحــوز علــى قيمــة ُمـــضافة (ب )
 . من هذه المادة 1كما هو محدد في الفقرة 

 
لــــة التاليــــة علــــى تحديــــد القيمــــة مــــن هــــذه المــــادة تســــرل المعاد، )ب(  1 ، وألغــــراض الفقــــرة الفرعيــــة .1

 المضافة: 
 

 %11 ≤% 111 ×قيمة المواد غير ذات المنشأ    –السعر السابق لألعمال 
 السعر السابق على األعمال

 
 

 حيث تكون: 
 

قبـل األعمـال للُمصنِّـــّع  ، يعنـى السـعر المـدفوع مقابـل البضـاعة السـعر السـابق لمعمـال (أ )
شـريطة أن يشـتمل السـعر  ، ل األخيـرة أو المعالجـةقوم بتنفيذ األعماي الذلمن األطراف 

أو  ، منها أل ضرائب داخلية والتي تكـون امطروح ، على قيمة جميع المواد المستخدمة
 المتحصل عليها.  السلعقد تكون قابلة إلعادة دفعها عند تصدير 
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كمــا هــو متقــدم فــي الفقــرة الفرعيــة  ، هــي قيمــة المــواد مــن غيــر ذات المنشــأ N.O.M (ب )
  1.1( في المادة )ح

 

 ،مـن هـذه المـادة  ب3طبقًا للفقرة الفرعية  ، لمواد من غير ذات المنشأل N.O.Mألغراض احتساب  .1
سـوف  ، فـي أرض أحـد األطـراف ، المستخدمة في إنتاج بضـاعة ، فرّن قيمة المواد غير ذات المنشأ

مـــن ،  Iلبنـــود الجـــزء وســـوف يـــتم تحديـــدها طبقـــا  ،(CIFتكـــون هـــي قيمـــة الكلفـــة والتـــأمين والشـــحن )
 1Aفـي الملحـق  GATT 1111مـن االتفاقيـة العامـة للتجـارة والتعريفـات  VIIاتفاقية تطبيـق المـادة 

إذا لـم  أمـاالتفاقية منظمة التجارة العالمية )وُيـشار إليهـا هنـا وفيمـا بعـد بــ  اتفاقيـة التقيـيم الجمركـي  ( 
فتصــبح القيمــة هــي أول ســعر مؤكــد تــم  ، معروفــة وال يمكــن تأكيــدها CIFأف -رل-تكــن قيمــة ســي

 دفعه لدى هذا الطرف .
 

 1.1المادة 
 المواد المستخدمة في النتا 

 

أو كـل مـن  ، التي تمر بمراحل إنتاج كافية في أرض أحد األطراف ، بالنسبة للمواد من غير ذات المنشأ
ســوف تكــون هــي قيمــة  هــائيالنفــرن القيمــة اإلجماليــة للمنــت   ، 1.1الطــرفين كمــا هــو متقــدم فــي المــادة 

 المنشأ عند استخدام هذا الُمـنتـَ  في التصنيع الالحق لمنت  رخر. 
 
 

 1.1المادة 
 الحد األدنى

 

ســتعتبر البضــاعة مــن ذات المنشــأ حينمــا  ، 1.1)أ( مــن المــادة 1دونمــا اإلخــالل بأحكــام الفقــرة الفرعيــة 
%( 11ال تزيــد عــن ) ، فــي إنتــاج البضــاعةالمســتخدمة  ، تكـون قيمــة جميــع المــواد مــن غيــر ذات المنشـأ

أو ال  بق في تصـنيفات التعرفـةوالتي لم تمر بمراحل التغيير المطّ ، من السعر السابق لألعمال للبضاعة 
 .  1تطابق أل شرط رخر من شروط الملحق رقم 
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 1.1المادة 
 التراكم

 

تخدم فــي إنتــاج بضــاعة فــي ســنغافورة والتــي تـــُس ، المــواد ذات المنشــأ مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
 وبالتقابل لهذا.  ، سيتم اعتبار أن منشأها سنغافورة

 
 

 1.1المادة 
 العمليات غير الكافية

 

 1.1كما هو متقدم في المادة  ، لن يتم اعتبار العمليات والمعالجات التالية على أنـّها إنتاج كافئ  .1
: 

 

أثنــاء النقــل والتخــزين )مثــل  ، ة جيــدةالعمليـات المتعلقــة بضــمان حفــظ المنتجــات فــي حالــ (أ )
التجفيف والتجميـد والحفـظ فـي محلـول ملحـي والتهويـة والنشـر والتبريـد والحفـظ فـي الملـح 
أو ثاني أوْكسيد الكبريت أو أل محاليل حافظة أخرى أو إزالـة األجـزاء التالفـة ومثـل تلـك 

 العمليات(. 
 

الفحـــــ  أو الفــــرز والتصـــــنيف  مثـــــل إزالــــة الغبـــــار أو النخــــل أو ، العمليــــات البســــيطة (ب )
 والمطابقة )وتتضمن تجميع مجموعات من األشياء ( الغسيل والطالء والتقطيع. 

 

 تغيير التغليف وتقسيم وتجميع الشحنات.   (ج )
 

عادة التعبئة فـي قـوارير أو ، التقطيع البسيط والتعبئة في زجاجات والتقطيع إلى شرائح  (د ) وا 
وجميع عمليات التعبئة البسـيطة  ، ت أو ألواحأو التثبيت على بطاقا ، شنط أو صناديق

 األخرى.
 

أو مـــواد  الســـلعتثبيـــت العالمـــات وبطاقـــات الملصـــقات أو العالمـــات المميـــزة األخـــرى علـــى )هــــ( 
 تغليفها. 

 

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

 

سيتم أخذها بعين االعتبار عند  ، التي يتم تنفيذها لدى طرف على بضاعة ما ، جميع العمليات .1
نها أيجب اعتبارها على  ، تلك البضاعة االتي مرت به ، أو المعالجة يةالعمل تتحديد ما إذا كان

 من هذه المادة.  1في ضوء تفسير الفقرة  ، غير كافية
 
 

 1.1المادة 
 كماليات وقطع الغيار واألدواتال

 

بضــمان أن تكــون الكماليــات وقطــع الغيــار واألدوات المرســلة مــع  ، ســوف يقــوم كــل طــرف مــن األطــراف
أوالتــي ال تــتم ،  طبيعّيــًا مــن تلــك البضــاعة ومتضــمنة فــي الســعر اوالتــي تـــُمثل جــزء ، الســلعقطعــة مــن 

  :  المحاسبة عليها بصورة ُمـنفصلة كما يلي
 

 بارها كوحدة واحدة مع البضاعة المعنية و يتم اعت (أ )
 

المسـتخدمة  ، من غيـر ذات المنشـأ، بغض النظرعن تحديد إذا ما كانت جميع المواد  (ب )
 قد مرت بالتغيير المطبق في تصنيفات التعرفة. ،  1في إنتاج البضاعة في الملحق 

 
 

 1.11المادة 
 مواد التعبئة والتغليف لعمليات البيع بالتجزئة

 

التــي يــتم تغليــف بضــاعة  ، بضــمان أن تكــون مـواد التغليــف والحاويــات، كــل طــرف مــن األطــراف سـيقوم 
لن يتم أخذها بعين االعتبار في تحديد ما  ، إذا ما تم تصنيفها مع البضاعة ،فيها بغرض البيع بالتجزئة 

المطبـق فــي  إذا كانـت كـل المـواد مــن غيـر ذات المنشـأ المسـتخدمة فــي إنتـاج البضـاعة قـد مــرت بـالتغيير
ذا مـا كانـت البضـاعة تخضـع لمتطلبـات القيمـة المؤهلـة 1تصنيفات التعرفة الموضح في الملحـق رقـم  . وا 

علـى أنهـا مـواد مـن ذات  ، للمحتوى فرن قيمة مثل مواد التغليف والحاويات تلك سيتم أخذها في الحسـبان
 ة المحتوى المؤهلة للبضاعة.    حسبما تقتضي الحالة في احتساب قيم ، أو من غير ذات المنشأ المنشأ
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 1.11المادة 
 مواد التعبئة وحاويات الشحن

 

التــي يــتم وضــع بضــاعة  ، بضــمان أن تكــون مــواد التغليــف والحاويــات ، ســيقوم كــل طــرف مــن األطــراف
لن يتم أخذها بعين االعتبار في تحديد ما إذا كانت البضاعة تفي بمتطلبات القيمة  ، فيها بغرض الشحن

 هلة للمحتوى. المؤ 
 
 

 1.11المادة 
 العناصر المحايدة

 

 ، تســتبعد قيمــة العناصــر المحايــدة التاليــة، مــن ذات المنشــأ  ، مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت بضــاعة مــا
 والتي قد تكون استخدمت في اإلنتاج من العناصر من غير ذات المنشأ. 

 

 . المصنع والمعدات (أ )
 

  . والمعدات اآلالت (ب )
 

 دخل وال ُيـقصد بها أن تدخل في عملية التكوين النهائي للبضاعة. التي ال ت السلع (ج )
 
 

 
 1.11المادة 

 إحصاء وفصل المواد
 

سـوف تـتم  ، سـتبدال أو المـوادإلالقابلـة ل ، السلعسيقوم كل طرف بضمان أن عملية تحديد منشأ  .1
ارة أو مــن خــالل أل طريقــة مــن طــرق إد ، مــن خــالل إّمــا الفصــل المــادل لكــل بضــاعة أو مــادة

( أومـا يـدخل أخيـرًا  (FIFOمثل المتوسط المحاسبي أو نظام ما يدخل أواًّل يخـرج أوالً ، المخازن 
 ، واألعــراف المحاســبية المقبولــة لهــذا الطــرف المبــاد والمعتــرف بهــا فــي  ، ((LIFOيخــرج أواًّل 

 ديه اإلنتاج. أو المبادىء المقبولة من قَِّبل الطرف الذل يتم ل ، الذل تتم لديه عملية اإلنتاج
 

من هذه المادة  1الذل تم اختياره طبقًا للفقرة ، سيقوم كل طرف بضمان أن نظام إدارة المخزون  .1
القابلـة  السلعسيستمر العمل به لهذا النوع من  ، ستبدالإلالقابلة ل السلعلنوع محدد من المواد أو 
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ختيـــار هـــذا النظـــام فـــي إدارة والمـــواد خـــالل العـــام المـــالي لهـــذا الطـــرف الـــذل قـــام با ، ســـتبدالإلل
 المخزون. 

 
 شروط الشحن :  (ب)الجزء 

 

 1.11المادة 
 الشحن المباشر

 

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

 

 و حين يتم نقلها  مباشرة من أرض هذا الطرف إلى أرض الطرف اآلخر. أ (أ )
 

 ينأن يكون قد تم نقلهـا عبـر أرض أو أراضـي واحـد أو أكثـر مـن األطـراف غيـر المتعلقـ (ب )
بغـــرض الترانزيـــت )العبـــور( أو التخـــزين المؤقـــت فـــي مخـــازن فـــي تلـــك ، بهـــذه االتفاقيـــة 

 ، فــي تجــارة أو اســتهالك فــي هــذه األمــاكن الســلعولــم تــدخل تلــك  ، األرض أو األراضــي
 شريطة أن:   

 

(i)  عـــادة التحميـــل ، بعمليـــات ســـلعاللـــم تمـــر تلـــك أو عمليـــات  ، خـــالف التفريـــغ وا 
 . أو  للحفاظ عليها بحالة جيدة

 

(ii)  ـــــور( مبـــــررًا بأســـــباب جغرافيـــــة أو ـــــت )العب ـــــدخول بغـــــرض الترانزي أن يكـــــون ال
 باعتبارات تتعلق حصريًا بمتطلبات النقل. 

 

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

 

ر عبر بلد العبور. أو غوثيقة شحن مفردة ت (أ )  طي المسار من الطرف الُمصدِّّ
 

رها سـلطات الجمارك في بلد العبور:  (ب )  شهادة تـصدِّ
 

(i) للبضائع  ادقيق اتـوضح وصف. 
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(ii)  عــادة تحميــل و ريثمــا ينطبــق أســماء المركبــات أو  الســلعتـــُحدد تــواريخ تفريــغ وا 
 وسائل النقل األخرى المستخدمة.   

 

(iii)  في بلد العبور. أو  السلعوتـشهد بالحاالت التي خضعت لها 
 

)أ( و )ب(  تين الفــرعيتين طبقــًا للفقــر  ، يمكــن إنتــاج المســتندات الُمـــشار إليهــا وحينمــا ال  (ج )
 ُسـلطات الجمارك . يتم تقديم أّل مستندات جوهرية تقبلها السابقتين ، 

 
 

 المداوالت والتعديالت  (: )الجزء  
 

 1.11المادة 
 المداوالت والتعديالت

 

 :  سيقوم األطراف بالتشاور والتعاون بخصو  ما يلي
 

 ضمان أن يتم تطبيق هذا الفصل بطريقة فّعالة وُموّحدة و   (أ )
 

لتطـور التكنولـوجي رخذين في اعتبـارهم ا ، ُمناقشة التعديالت الالزمة على هذا الفصل (ب )
 وأساليب اإلنتاج واألمور األخرى الُمـتعلقة بها.  

 
 

 : التطبيق والتفسير(د)الجزء 
 

 1.11المادة 
 التطبيق والتفسير

 

 وألغراض هذا  الفصل :  
 

ـق. و   (أ )  أساس تصنيف التعرفة هو النظام الُمـنسَّ
 

طبقًا  ، يلها ومتابعتهاسوف يتم تسج، ُيـشار إليها في هذا الفصل  ، أل تكلفة أو قيمة (ب )
التــي يـــتم ، واألعـــراف المحاســبية المقبولـــة المطبقــة فـــي أرض أحــد األطـــراف  للمبــاد 
 فيها.   السلعإنتاج 
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 1الفصل الرابع 
 الجراءات الجمركية

 
 

 1.1المادة 
 النطاق

 

الخاصـــة  ، ةاتســـاقًا مـــع القـــوانين الوطنيـــة والقواعـــد واللـــوائح لألطـــراف المعنيـــ ، يـــتم تطبيـــق هـــذا  الفصـــل
 بين األطراف القائمة بالتجارة.   السلعبرجراءات الجمارك المطلوبة لإلفراج عن 

 

 1.1المادة 
 شروط عامة

 

يقــر األطــراف أّن أهــداف هــذه االتفاقيــة يمكــن تعزيزهــا مــن خــالل تبســيط إجــراءات الجمــارك علــى  .1
 تجارتهم الثنائية. 

 

ـــاألطرافتوفيـــق إجـــراءات الجمـــارك ال ، كلمـــا أمكـــن، وســـيتم  .1 مـــع المعـــايير القياســـية  ، خاصـــة ب
 الموصى بها من قَِّبل منظمة التجارة العالمية.  ، والُممارسات

 

 بمراجعـة إجـراءات الجمـارك بصـورة دوريـة ، لكـل طـرف ، وسوف تقوم الجهات اإلدارية للجمارك .1
 لتيسير التجارة الثنائية.  ، بغرض إجراء مزيد من التبسيط والتطوير ،

 
 

 1.1المادة 
 الشفافية

 

جراءاتـــه وقواعـــده اإلداريـــة  .1 رشـــاداته وا  ســـيقوم كـــل طـــرف بضـــمان أن يـــتم نشـــر قوانينـــه ولوائحـــه وا 
 سواء عبر اإلنترنت أو بطريقة مطبوعة. ، بطريقة مالئمة ، الحاكمة لألمور الجمركية

 

          وســــوف يقــــوم كــــل طــــرف بتعيــــين وتأســــيس ومتابعــــة واحــــدة أو أكثــــر مــــن نقــــاط االســــتعالمات .1
وسـيبذل قصـارى  ، ستفسارات من األشخا  المهتمين بما يتعلق بأمور الجمـاركاإلللتعامل مع  

المعلومـات الخاصـة بـرجراءات  ، مـن خـالل الوسـائل اإللكترونيـة ، جهده كـي ُيــتيح بصـورة عامـة
  ستفسارات. إلالقيام بمثل تلك ا
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ب مــن أل طــرف مــن األطــراف يتطلــ ، أو أل جــزء مــن هــذه االتفاقيــة ، شـيء فــي هــذه المــادة  ال .1

وتتضــمن تلــك المتعلقــة  ، أن يقــوم بنشــر إجــراءات تطبيــق القــانون واإلرشــادات الداخليــة للعمليــات
 ستهداف. إلبعقد تحليل المخاطر ومنهاجية ا

 
 

 1.1المادة 
 إدارة المخاطر

 

المخــاطر  بنـاًء علــى درجـة ، فـي أنشـطتهم الجمركيــة ،سـيقوم األطـراف بتبنــي أسـلوب إلدارة المخــاطر  .1
بينما  ،من أجل تيسير اإلفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر السلعالمتعلقة بهذه  ، التي تم تحديدها

 عالية المخاطر.   السلعتركز أنشطة الفح  والتفتيش على 
 

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

 1.1المادة 
 االتصاالت غير الورقية

 

ســيعمل األطــراف علــى ضــمان تقــديم بيئــة إلكترونيــة تــدعم المعــامالت  ، ألغــراض تيســير التجــارة .1
 وكياناتهم التجارية.   ، بين جهاتهم اإلدارية الجمركية المعنية ، التجارية

 

 تصـاالت غيـر الورقيـةإلحـول إدراك وترقيـة ا ، سيقوم األطراف بتبادل وجهات النظر والمعلومات .1
 والكيانات التجارية الخاصة بكل منهم.  ، بين الجهات اإلدراية الجمركية ،

 

الخاصة بكل طرف من األطراف في اعتبارها، أثناء تطبيق  ، وستأخذ الجهات اإلدارية الجمركية .1
عليهـا  التـي تمـت الموافقـة المنهجيـاتتصـاالت غيـر الورقيـة، إلالمبادرات التي تقـدمها السـتخدام ا

 في منظمة الجمارك العالمية. 
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 1.1المادة 
 إصدار شهادات المنشأ

 

 لدى كـل طـرف مـن األطـراف ، سوف يتم إصدار شهادات المنشأ بواسطة الهيئة ذات الصالحية .1
 حّيـز التنفيذ.  إليبعد تاريخ دخول هذه االتفاقية  ، ( األّولـْيـن1في العامين ) ،

 

لين بـــــالتوقيع إلصـــــدار شـــــهادات المنشـــــأ ســـــيقوم األطـــــراف بتبـــــادل نمـــــا .1 ذج توقيـــــع األفـــــراد الُمخـــــوَّ
قبـــل تـــاريخ دخـــول هـــذه االتفاقيـــة حّيـــز التنفيـــذ  ، وســـيقومون بتقـــديم نمـــاذج مـــن األختـــام الرســـمية

 ( أشهر على األقل. 1بستة)
 

والـذل  ، تفـق األطـراف علـى تضـمين نـ  شـرط المنشـأافقـد  ، من هذه المـادة 1ألغراض الفقرة  .1
فــــي شــــهادة المنشــــأ كالتــــالي  قيمــــة المحتــــول   ، فــــي خانــــة  الوصــــف الُمــــرادف للبضــــائع ســــيظهر
   كما تستدعي الحالة. CTC%  أو   المؤهل: 

 

دورل لُمراجعــة  اجتمـاعفــي أول  ، ســيقوم األطـراف ، مـن هــذه المـادة 1مـع عــدم اإلخـالل بــالفقرة  .1
بتقيــيم وتقريــر إذا مــا  ،1.11ن المــادة مــ 1طبقــًا للفقــرة  ، هــذه االتفاقيــة بواســطة اللجنــة المشــتركة

كـانوا سيسـتمرون فـي متابعـة إصـدار شـهادات المنشـأ مـن الهيئـة ذات الصـالحية لـدى كـل طـرف 
ــح فــي الفقــرات مــن   ، أو التحــول إلــى إجــراءات إصــدار شــهادات المنشــأ الذاتيــة  1كمــا هــو ُموضَّ

 حول إلى شـهادات المنشـأ الذاتيـةإذا ما كان أحد األطراف غير مستعد للت. من هذه المادة 1إلى 
 ، سـيتم تأجيـل الموضـوع إلـى جلسـات المراجعـة الالحقـة ، أثناء جلسة المراجعة الدورية األولـى ،

  ن االتفاق على تبني إجراءات شهادات المنشأ الذاتية.يحتى يحين الوقت الذل يمكن فيه للطرف
 

املــة األفضــلية فــي التعرفــة لــدى ألغــراض الحصــول علــى مع ، فــي حالــة شــهادات المنشــأ الذاتيــة .1
، والتي سوف يتم استكمالها  ، يجب تقديم ما يثبت المنشأ في صورة شهادة منشأ ،الطرف اآلخر
ر، يشـــهد فيهـــا بـــأّن  ، 1طبقـــًا للملحـــق  ر أو الُمـنتــِــّ  لـــدى الطـــرف الُمصـــدِّّ  الســـلعويوقــِّــّعها الُمصـــدِّّ

معاملـــة األفضـــلية عنـــد اســـتيراد تلـــك  والتـــي يحـــق لُمســـتوردها طلـــب ، تتأهـــل كبضـــائع ذات منشـــأ
 إلى أرض الطرف اآلخر.  السلع

 

فيمـــا بـــين األطـــراف علـــى أن تتكـــون تفاصـــيل شـــهادة المنشـــأ مـــن رمـــز النظـــام  ، وقـــد تـــم االتفـــاق .1
ـق  ر أو الُمنتِــّ  أوالُمصنِّــّع وبلـد  السـلعووصف وكمية  HSالُمـنسَّ واسـم الُمرَســل إليـه واسـم الُمصـدِّّ
 المنشأ. 
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 يقوم كل طرف من األطراف بما يلي: وسوف  .1
 

ر في أرضه (أ ) قـرار شـهادة المنشـأ  ، يطلب من الُمصدِّّ  سـلععـن أل تصـدير لل، استكمال وا 
لية فـي التعرفـة عنـد اسـتيراد تلـك يفضـتأن يطلـب معاملتهـا معاملـة  يمكـن للُمسـتورد،التي 
 إلى أرض الطرف اآلخر. ،  السلع

 
ر فـــ (ب ) فــــُيمكن  الســــلعي أرضــــه لـــيس ُمـنتـــِــّ  تلـــك أن يضـــمن أنــــه فـــي حالــــة كـــون الُمصــــدِّّ

ر أن ُيـكمل وُيـقر بشهادة المنشأ على أساس ما يلي:    للُمصدِّّ

 

(i)  ــــك ــــت تل ــــه مــــا إذا كان ـــــلة ألن تكــــون  الســــلعمعلومات مــــن ذات  ســــلعمؤهَّ
 المنشأ. أو 

 

(ii)  مه الُمـنتِـّ  كتابًة بأّن ُمؤهَّــلة أن تكـون  السلعاعتماده المقبول على ما ُيـقـدِّّ
 من ذات المنشأ.  سلع

 

(iii)  ر.  للسلعشهادة كاملة وُموقَـّعة  تـُقـدَّم طوعا من المنت  للُمصدِّّ

 

م شـهادة  1ال شىء في الفقرة  .1 من هذه المادة ُيمكن أن ُيؤوَّل على أنَـّه يتطلـب مـن الُمـنتِــّ  أن ُيــقدِّّ
ر.   منشأ للُمصدِّّ

 

ر أو ُمـنتِـّ  في أرض  يضمن كل طرف من األطراف أن شهادة المنشأ الكاملة والموقعة .1 من ُمصدِّّ
ســوف يــتم قبولهــا مــن قَِّبــل  ،منفــردة إلــى أرضــه ســلعوتنطبــق عليهــا حالــة اســتيراد ، طــرف رخــر 

 ( أشهر من تاريخ توقيع شهادة المنشأ.1في غضون ستة ) ،الجهات اإلدارية للجمارك لديه
 

 
 1.1المادة 

 المطالبة بمعاملة تفضيلية
 

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

 

 مؤهلة لتكون بضائع من ذات المنشأ.  السلعم إقرارًا مكتوبًا بأنَّ ُيـقـدِّّ  (ب )

 

ـــل الجهـــات  (ج ) ـــه مـــن قَِّب ـــه وقـــت تقـــديم اإلقـــرار إذا مـــا طــــُلَب من تكـــون شـــهادة المنشـــأ بحوزت
 الجمركية للطرف الُمستورِّد. 

 

م أصـــل أو نســــخة مـــن شــــهادة المنشـــأ كمــــا يطلـــب منــــه مـــن قَِّبــــل الجهـــات اإلداريــــة  (د ) ُيــــقدِّّ
ــــد ــــك الجهــــات اإلداريــــة للجمــــارك أل للجمــــارك ل ــــت تل ذا مــــا طلب ى الطــــرف الُمســــتورِّد وا 

 مستندات أخرى تتعلق باستيراد الُمنتـَ  . أو 

 

ـــح ويقــوم بــدفع أل رســوم ُمستحقـَــّة يكــون لــدى الُمســتورِّد أســباب  (ه ) يـــقوم بتقــديم إقــرار ُمصحَّ
حتــول علــى معلومــات لالعتقــاد بــأّن شــهادة المنشــأ التــي تـــمَّ تقــديم اإلقــرار علــى أساســها ت

  غير صحيحة. 

 

يحق لطرف من األطراف حجب الُمعاملة التفضيلية طبقًا لهذه االتفاقية على بضائع مستوردة إذا  .1
    ما فشل الُمستورِّد في االلتزام بألّئ من المتطلبات الواردة في هذه المادة. 

 

ا تكـون هنـاك بضـائع تأهلـت وسيقوم كل طرف من األطراف اتساقًا مع قوانينه بضمان إنَــّه حينمـ .1
كونهــا بضــائع مــن ذات المنشــأ عنــد اســتيرادها إلــى أرض هــذا الطــرف فأنــه يمكــن لُمســتورد تلــك 

فـي خـالل فتـرة زمنيـة تــُحددها قـوانين الطـرف الُمسـتورد أن يتقـدم بطلـب رد أل رسـوم زائـدة  السـلع
   لم تـُمنح المعاملة التفضيلية.  السلعُدفعت كنتيجة أن تلك 

 
 1.1ادة الم

 التنازل عن شهادة المنشأ
 

التـي تقـل قيمتهـا  ، السـلعأن شـهادة المنشـأ لـن تكـون مطلوبـة السـتيراد  ، يضمن كـل طـرف مـن األطـراف
لكــل طــرف فيمــا عــدا أنـَــّه  ، أو مــا ُيعــادل هــذا المبلــغ بالعملــة المحليــة (دوالر أمريكــيألــف  1111 )عــن

مؤهلـة كبضـائع  السـلعيشـهد بـأنَّ  اسـتيراد تتضـمن بيانـإلة ليمكن أن يتم طلب أن تكـون الفـاتورة الُمصـاحب
 من ذات المنشأ. 
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 1.1المادة 
 متطلبات إمساك السجالت

 

ر أو الُمـنتــِــّ  داخـــل أرضـــه ، ســـيقوم كـــل طـــرف مـــن األطـــراف .1  رّ والـــذل ُيــــق ، بضـــمان أن الُمصـــدِّّ
التـاريخ الـذل تــمَّ فيـه  بعـد، ( شـهرا 11سيقوم في أرضه باالحتفاظ لمدة ثالثين ) ، بشهادة المنشأ

التـي تمـت عنهـا المطالبـة بالمعاملـة  السلعجميع السجالت المتعلقة بمنشأ ب ، توقيع شهادة المنشأ
 وتتضمن السجالت المرتبطة بـ:  ،التفضيلية في التعرفة في أرض طرف رخر

 

 شراء أو تكلفة أو قيمة أو شحن أو مدفوعات عن البضاعة المصدَّرة من أرضه.  (أ )

 

هيــد  وشــراء وتكلفــة وقيمــة ودفــع قيمــة جميــع المــواد وتتضــمن المــواد غيــر المباشــرة التع (ب )
 الُمستخدَمة في إنتاج البضاعة التي تـمَّ تصديرها من أرضه و 

 

 إنتاج البضاعة في الشكل الذل تم تصدير البضاعة فيه من أرضه.   (ج )
 

تفضـــيلية فـــي التعرفـــة الـــذل يطالِّـــب بالمعاملـــة ال ، ســـيقوم كـــل طـــرف بضـــمان أن يقـــوم المســـتورد .1
( شـهرا بعـد 11لبضائع مستوردة إلى أرض هذا الطرف باالحتفاظ في تلك األرض لمـدة ثالثـين )

مثلمـا قـد  -بمـا فـي ذلـك نسـخة مـن شـهادة المنشـأ  –بالمسـتندات المماثلـة  ، السـلعتاريخ اسـتيراد 
     . السلعيطلب هذا الطرف من المستندات المتعلقة باستيراد تلك 

 

 ، مــــن هــــذه المــــادة 1و 1أن تتضــــمن الســــجالت الواجــــب االحتفــــاظ بهــــا طبقــــًا للفقــــرات  مكــــنوي .1
ويجــب أن يــتم االحتفــاظ بهــا اتســاقًا مــع القــوانين والممارســات المحليــة لكــل  . ســجالت إلكترونيــة

 طرف. 
 

 1.11المادة 
 التعاون في تأكيد شهادات المنشأ

 

يمكــن للطــرف  ، ة فــي شــهادات المنشــأألغــراض التأكيــد علــى أصــالة وصــحة المعلومــات المقدمــ .1
 المستورد أن يقوم بالمصادقة والتأكيد من خالل الوسائل اآلتية: 

 

 طلب المعلومات من المستورد.  (أ )

ر (ب ) كمــا هــو متقــدم  ،أن يطلـب المســاعدة مــن الســلطات اإلداريــة لجمـارك الطــرف الُمصــدِّّ
 من هذه المادة.  1في الفقرة 
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ر  (ج ) مـــن خـــالل  ،فـــي أرض طـــرف رخـــر ، أو المنتــِــّ عـــن طريـــق اســـتبيان مكتـــوب للمصـــدِّّ
ر.   الهيئة ذات الصالحية لدى الطرف المصدِّّ

 

ر أو المنـــت  (د ) ويخضـــع هـــذا  ،فـــي أرض طـــرف رخـــر ، أو عـــن طريـــق زيـــارة موقـــع المصـــدِّّ
ر أو المـنتِـّ  ر. أو  ، لموافقة المصدِّّ  والجهة ذات الصالحية لدى الطرف الُمصدِّّ

 

 ا األطراف. أل إجراءات أخرى كما يتفق عليه (ه )

 

مكن للجهة اإلدارية لجمارك الطرف الُمستورد ي ، )ب( من هذه المادة1 ، ألغراض الفقرة الفرعية .1
 أن: 

 

ر مساعدتها في التحقق من: (أ )  تطلب من الجهة اإلدارية لجمارك المصدِّّ

 

(i)  أصالة شهادة المنشأ و أو 

 

(ii)  دقة المعلومات التي تحتول عليها شهادة المنشأ. 

 

 طات اإلدارية لجمارك طرف رخر ما يلي: سوف تقدم للسل (ب )

 

(i)  سبب طلب تلك المساعدة. 

 

(ii)  شهادة المنشأ أو نسخة من تلك الشهادة المتعلقة بالموضوع. و 

 

(iii)  أل معلومات أو مستندات قد تكون ضرورية لغرض تقديم المساعدة. 

 

ر .1 ارستها المحلية بالدرجة التي تسمح بها قوانينها ومم ،وسوف تقوم الجهة اإلدارية للطرف المصدِّّ
 بالتعاون الكامل في أل إجراء يتعلق بالتحقق من الصالحية. ، 

 

بتزويـــد  ، مـــن خـــالل الجهـــة اإلداريـــة للجمـــارك لديـــه، وســـوف يقـــوم الطـــرف الـــذل يقـــوم بـــالتحقق  .1
ر بتحديد كتـابي مـا إذا كانـت بضـائعه  ، والذل تخضع بضائعه لعملية التحقق ،المنتِـّ  أو المصدِّّ
ويتضــمن الحقــائق الُمكتشــفة واألســس القانونيــة لهــذا  ، ذات منشــأ أو خــالف ذلــكمؤهلــة كبضــائع 

 التحديد.  
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 1.11المادة 
 القرارات الُمسبقة

 

إلــى داخــل  الســلعقبــل اســتيراد  ، ســيقوم كــل مــن األطــراف بضــمان إصــدار قــرارات ُمســبقة مكتوبــة .1
ر أمصــأو إلــى  ، إلــى داخــل أرضــه الســلعإلــى أحــد مســتوردل  ، أرضــه نتـِــّ  للبضــائع لــدى مو دِّّ

. كمــا ســيقوم الطــرف  مؤهلـة كبضــائع مــن ذات منشـأ الســلعحــول مـا إذا كانــت تلــك  ،طـرف رخــر
( يومـا مـن تـاريخ اسـتالم  11في خالل سـتين ) السلعالمستورد برصدار تحديده بخصو  منشأ 

  . طلب برصدار قرار ُمسبق
 

مـن هـذه المـادة.  1طبقًا للفقرة رقـم  ، رهسيقوم الطرف المستورد بتطبيق القرار الُمسبق الذل أصد .1
فيمـا  ، كما ستقوم الجهة اإلدراية للجمارك لـدى هـذا الطـرف بتحديـد فتـرة صـالحية للقـرار الُمسـبق

 ( من تاريخ إصداره. 1ال يقل عن عامـين )
 

ى القرار الُمسبق في الحاالت التالية:  .1 ل أو ُيلغِّ  ويحق للطرف المستورد أن يعدِّّ
 

 لقرار مبنيًَّا على خطأئ في الحقائق. إذا ما كان ا (أ )

 

 أو الظـروف الماديــة التـي تـم بنـاء القــرار، إذا مـا كـان هنـاك تغييرفــي الحقـائق الماديـة  (ب )
 عليها. 

 بغرض التوافق مع تعديل في هذا الفصل أو   (ج )

 أو تغيير في قوانينه المحلية.  ، بغرض التوافق مع قرار قضائي (د )

 

فــي  وفّعــاال اً ديل أو إلغــاء لقــرار ُمســبق ســوف يكــون نافــذبضــمان أّن أل تعــ ، ســيقوم كــل طــرف .1
 ، كما يتم تحديده هنالك ، تاريخ إصدار التعديل أو اإللغاء أو في تاريخ الحق على تلك التواريخ

فيمـا عـدا مـا إذا كـان  ، التـي حـدثت قبـل هـذا التـاريخ،  السـلعولن يتم تطبيقه علـى الـواردات مـن 
القــرار الُمســبق إليــه لــم يتصــرف طبقــًا ألحكــام وشــروط هــذا القــرار الشــخ  الــذل تـــمَّ إصــدار هــذا 

 الُمسبق. 
 

ر بتأجيـل تـاريخ نفـاذ التعـديل أو ، من هذه المـادة  1دونما اإلخالل بالفقرة  .1 سـيقوم الطـرف المصـدِّّ
َر ، ( يومــا 11فيمــا ال يتجــاوز تســعين  ) ، ُمســبق اإللغــاء لقــرار إذا مــا قــام  الشــخ  الــذل ُأصــدِّ

  ار الُمسبق برظهار أنَـّه قد اعتمد بثقة على هذا القرار في تأسيسه وتحديده له.إليه القر 
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 1.11المادة 
 العقوبات

 

سـواء منفـردة أو  ، بالمحافظة على إجراءات فرض عقوبات جنائية أو مدنية او إدارية، سيقوم كل طرف 
 لخرق وانتهاك قوانينه ولوائحه المتعلقة بهذا الفصل. ، مختلطة 

 
 

 1.11مادة ال
 المراجعة واالستئناف

 
مـــع األخـــذ فـــي  ، بضـــمان أنَّ المســـتوردين فـــي أرضـــه، اتســـاقًا مـــع قوانينـــه المحليـــة ، ســـيقوم كـــل طـــرف

االعتبــار التحديــد الخــا  باســتحقاق المعاملــة التفضــيلية طبقــًا لهــذه االتفاقيــة أو القــرارت المســبقة، لــديهم 
 الصالحية: 

 

مـن المراجعـة اإلداريـة للتحديـدات التـي تمـت بواسـطة  ،قـلعلـى األ ، للقيام بمستوى واحـد (أ )
 ، عـن المسـئول (2)وتعقـد تلـك المراجعـة بصـورة مسـتقلة ، الجهات اإلدارية للجمـارك لديـه

 عن المكتب المسئول عن إصدار القرار موضوع المراجعة.   أو

 

لمراجعــات للقيــام بمراجعــات قضــائية للقــرارات التــي اتـــتخذت فــي المســتوى النهــائي مــن ا  (ب )
 اإلدارية. 

 
 

 1.11المادة 
 التشارك في أفضل أساليب الممارسة

 

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

 
 
 
 

                                            
2
لطة ذات الصالحية ـمستوى المراجعة اإلدارية يمكن أن يتضمن الس   ن  إدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة فبالنسبة لل  

  الجهات اإلدارية للجمارك.  ىالمشرفة عل
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 1.11المادة 
 السرية

 

ـــطايشــ ال .1 ـــؤوَّل علــى أنـَــّه ُي لب أحــد األطــراف أن يـــزود أو يســمح ء فــي هــذه االتفاقيــة يمكــن أن ُي
تحــت طائلــة القــانون أو خالفــًا  اوالتــي ُيـَعـــد اإلفصــاح عنهــا واقعــ ، بالوصــول إلــى معلومــات ســرية

أو قــد تنحــاز ضــد المصــالح التجاريــة المشــروعة لمؤسســة  ، تكــون ضــد المصــلحة العامــة، لهــذا 
 محددة سواء كانت عامة أو خاصة. 

 

بالحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها  ، ع قوانينه المحليةاتساقًا م ، سيقوم كل طرف .1
 لخـالاإل   الذل قـد يـؤدل إلـى، وسوف يقوم بحماية المعلومات من اإلفشاء  ، طبقًا لهذا الفصل

 الذين قـدَّموا تلك المعلومات. ، بالموقف التنافسي لألفراد 
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 1الفصل الخامس 
 التجارة في الخدمات

 
 

 1.1المادة 
 ريفاتتع

 

  ألغراض هذا  الفصل :   

 

خدمـة تــقدم علــى أسـاس غيــر  : ألّ  الخدمــة المقدمـة فـي إطــار ممارسـة السـلطات الحكوميــة ُيــقصد بــ (أ )
 مع واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة.  ، تجارل وال تنافسي

 

صــالح الطــائراتُيـــقصد بـــ  (ب ) ، : تلــك األنشــطة التــي تنفــذ علــى طــائرة أو جــزء منهــا خــدمات صــيانة وا 
 وال تتضمن ما ُيـسمى بالصيانة على الخط. ، بينما تكون مسحوبة خارج الخدمة 

 

 وتتضمن ما يلي:، : أل نوع من األعمال أو المؤسسات الحرفية الوجود التجارلُيـقصد بـ   (ج )
 

(i)   تكوين أو االستحواذ أو التدخل في كيان قانوني أو 
 

(ii)  أرض طرف من األطراف إنشاء أو التدخل  بأحد الفروع أو مكتب تمثيل داخل  

 بغرض تقديم خدمات.                   
  

 لمن خالل نظم الكمبيوتر والتي تحتو   ، : تلك الخدمات المقدمةخدمات نظم الحجز اآللييـقصد بـ  (د )
والتـي ُيمكـن  ،ومـدى إتاحتهـا وأجورهـا وقواعـد أجورهـا ،على معلومات عن جداول الناقالت الجوية 

 أو إصدار تذاكر.  من خاللها القيام بحجز
 

: وتتضـمن كــل أنـواع الضــرائب علــى إجمـالي الــدخل أو إجمــالي رأس  الضــرائب المباشــرة ـقصد بــيــ )هــ(  
المال أو على عناصر من الدخل أو عناصر من رأس المال وتتضمن الضرائب علـى الكسـب مـن 

ب علـــى إجمـــالي اتحـــاد الملكيـــات والضـــرائب العقاريـــة والضـــرائب علـــى التركـــات والهبـــات والضـــرائ
 األجور والرواتب المدفوعة من مؤسسة وكذلك الضرائب على القيمة الفعلية لرأس المال. 

 

لـذلك تنظيمـه طبقـًا للقـانون السـارل سـواء  ا: أل كيان تم تكوينـه أو خالفـالشخ  االعتبارليقصد بـ )و( 
 ، لحكومــة ا  أو مملوكــلقطــاع خــا اوســواء كــان مملوكــ ، كــان هــذا الكيــان بغــرض الــربح أو خالفــًا لــذلك
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ويتضــمن أّل هيئــة أو أمنــاء أو شــركاء أو مشــروع مشــترك أو ملكيــة منفــردة أو فــرع أو رابطــة وفــي حالــة 
مــن األمــوال  وعــاءأو ُســـلطة تــم تكوينهــا إلدارة  اصــندوق، الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 

 و أو األصول األخرى لهدف محدد. 
 

   :  : الكيان االعتبارل والذل إمَّا أن يكون لطرف من األطراف عتبارلالكيان االـقصد بـ )ز( ي
  

(i)   قد تم تكوينه أو خالفًا لذلك تنظيمه طبقًا لقانون هذا الطرف أو 
 

(ii)   ـــه ـــذل يـــتحكم في ــــ أو ال ـــوك ل ـــة تقـــديم الخـــدمات مـــن خـــالل الوجـــود التجـــارل الممل ـــًا                   فـــي حال أي
   من: 

  

 ينتمون لهذا الطرف أو ين يأفراد طبيع  (أ )
 

( مــن هــذه  iكمــا هــو متقــدم طبقــًا للفقــرة الفرعيــة )ز( )  ، ن لهــذا الطــرفيأشــخا  اعتبــاري (ب )
 المادة.

 

  سواء كانت في صورة قانون  ، طرف من األطراف يتخذها: أل إجراءات  ضوابط ُيـقصد بـ )ح(
 أو أل صورة أخرى.  إدارية إجراءاتأو لوائح أو قواعد أو إجراءات أو قرارات أو      

 

  :  : اإلجراءات التي تـُتخذ بواسطة يتخذها طرف إجراءاتُيـقصد بـ  )ط( 
  

(i) حكومات أو ُسـلطات مركزية أو إقليمية أو محلية . 
 

(ii) الحكوميــة فــي ممارســة الُســـلطات المفوضــة إليهــا مــن قَِّبــل حكومــات أو ُســـلطات  الكيانــات غيــر
 مركزية أو إقليمية أو محلية. 

  

باتخاذ اإلجراءات المعقولة والتي  ، يقوم كل طرف، سوف  أجل الوفاء بالتزاماته طبقًا لهذا الفصلمن 
قد تكون متاحة له لضمان مراعاتهم لهذه االلتزامات بواسطة الحكومات والُسـلطات المركزية أو 

 اإلقليمية أو المحلية والكيانات غير الحكومية داخل أرضه.
 

ـــقصد بـــ اإلجــراءا)ل(  ت التــي يتخــذها طــرف وتــؤثر فــي تجــارة الخــدمات: وتتضــمن تلــك الضــوابط فيمــا ُي
 يتعلق بـ: 
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(i)  .شراء ودفع أو استخدام الخدمة 
  

(ii) والتــي تطلبهــا األطــراف ، الوصــول إلــى واســتخدام مــا يتعلــق بتوريــد خدمــة أو خــدمات  
 لتقديمها إلى الجمهور بصفة عامة. 

  

(iii) ينتمـــون لهـــذا الطـــرف لتوريـــد خدمـــة فـــي التواجـــد ويتضـــمن التواجـــد التجـــارل ألشـــخا  
 أرض طرف رخر. 

  

أو تـم ال و والـذل يكـون مّخـ ا ،أو خاصـ اعامـ كـان أّل شـخ  سـواء:  مقـدم حصـرل لخدمـةُيـقصد بـ  )ك(
علــى أنـَــّه المــورد الوحيــد لتلــك الخدمــة فــي الســوق  ، تأسيســه بطريقــة رســمية أو عــن طريــق هــذا الطــرف

 الَمعنِّّي في أرض طرف ما . 
  

ن والــــذين يكونــــون و : األطــــراف الطبيعيــــ ين التــــابعيين ألحــــد األطــــرافيــــألشــــخا  الطبيعُيـــــقصد بـــــ ا )ل(
  أو ســنغافورة ، الــدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي ىمـواطنين أو مقيمـين إقامـة دائمـة فـي أحـد

 .  اكل منهمالخاصة للتشريعات لطبقًا 
 

   اعتبارل. : إما شخ  طبيعي أو شخشخ ُيـقصد بـ )م( 
 

 :  قطاع خدمةُيـقصد بـ  )ن( 
 

(i)  أو جميـع القطاعـات الفرعيـة  ،أو أكثـر ًا واحـدكـان سواء  ، ـحددمباإلشارة إلى التزام
 لهذه الخدمة كما هو محدد في جدول أحد األطراف. 

 

(ii)  ويتضمن جميع قطاعاتها الفرعية.، وخالفًا لذلك كل قطاع تلك الخدمة 
  

لبيــع وتســويق ، : الفــر  المتاحــة مجانــًا للناقــل الجــول يق خــدمات النقــل الجــولبيــع وتســو ـقصد بـــ س(ُ ــيــ)
. وال  مثــل أبحــاث التســويق واإلعــالن والتوزيــع ، وتتضــمن جميــع أوجــه التســويق ، خــدمات النقــل الجــول

 تتضمن تلك األنشطة التسعير لخدمات النقل الجول وال شروط التطبيق. 
 

ماعـدا الخـدمات الُمــقدَّمة فـي نطـاق ممارسـة الحكومـة ، أل قطـاع  : أل خدمـة فـي خـدماتُيـقصد بـ  )ع(
 لُسـلطاتها. 

 

 : أل شخ  يتلقي أو يستخدم الخدمة. مستهلك الخدمةُيـقصد بـ )ف( 
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 مة : قد: الخدمة المخدمة طرفُيـقصد بـ ) ( 
 

(i)  مسجلة  هبواسطة مركبة بحري ، أو في حالة النقل البحرل، من أو في أرض هذا الطرف
م الخدمــة مـــن  ، بقــًا لقــانون هــذا الطـــرف أو بواســطة شــخ  ينتمــي لهـــذا الطــرفط وُيـــقدِّّ

 خالل عمل مركبة بحرية و أو استخدامها ككل أو في جزء أو 
 

(ii)  ين يـأو من خالل تواجد أشخا  طبيع، في حالة تقديم خدمة من خالل التواجد التجارل
 بواسطة مقدم خدمة تابع لهذا الطرف. 

  

 .(3): أل شخ  يقدم أو يسعى إلى تقديم خدمةمقدم الخدمة ُيـقصد بـ )ق(
 

 : تتضمن إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع وتسليم الخدمة. تقديم الخدمةُيـقصد بـ  )ر(
  

 :   : تـُعرف بأنَـّها تقديم خدمةالتجارة في الخدماتُيـقصد بـ )ش( 
 

(i) ) من أرض طرف إلى أرض طرف رخر ) عبر الحدود 
  

(ii)  مستهلكي الخدمة لدى طرف رخر ) االستهالك في الخارج ( في أرض طرف إلى 
 

(iii)   بواســــطة مقــــدم خدمــــة مــــن خــــالل التواجــــد التجــــارل فــــي أرض طــــرف رخــــر ) التواجــــد
 التجارل (

 

(iv)  ـــابع لطـــرف ، بواســـطة مقـــدم خدمـــة ـــمـــن خـــالل تواجـــد أفـــراد طبيع ، ت ـــابعين لهـــذا ي ين ت
 ين (يالطرف في أرض طرف رخر ) تواجد األشخا  الطبيع

 

وغيـر المجدولـة فـي تشـغيل  و أو نقـل الركـاب  ، : حـق الخـدمات المجدولـة حقـوق المـرور ـقصد بــي )ت(
والبريـــد مقابـــل مكافـــأة  أو االســـتئجار مــــن أو إلـــى أو فـــي داخـــل أو فـــوق األرض لطـــرف مــــن  الســـلعأو 

أنـواع المـرور و ، األطراف ، بما في ذلك النقاط التي يتعّين تقديم الخدمة إليها، والمسارات الواجب تشـغيلها

                                            
3
وع أو مكاتب من التواجد التجاري مثل الفر ىعتباري ولكن من خالل أشكال أخراحيث ال تكون الخدمة مقدمة مباشرة بواسطة شخص   

لهذا  الخدمات طبقا   يد  ر   و  م  مة ل  عتباري( سوف يمنح من خالل هذا التواجد المعاملة المقد  مقدم الخبرة )كون هذا هو الشخص اال ن  إالتمثيل ف
من المورد  ىزاء أخرجأأي  ىأن تمتد إل ىالتواجد الذي من خالله يتم تقديم الخدمة وال تحتاج إل ىومثل تلك المعاملة سوف تمتد إل الفصل. 

 تقع خارج األرض التي يتم تقديم الخدمة فيها. 
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ـــعة الواجــب توفيرهــا، والتعرفــة التــي يتعــين تقاضــيها وشــروطها. وكــذلك معــايير  التــي يتعــّين تنفيــذها والسِّّ
 وتتضمن معايير مثل العدد والملكية والتحكم.  ، تعيين الخطوط الجوية 

 
 1.1المادة 

 النطاق والتغطية
 

 وتؤثر على التجارة في الخدمات. ، افينطبق هذا الفصل على الضوابط التي يتخذها أحد األطر  .1

 
 : هذا الفصل على يسرللن   .1

 

أو بأل شـروط مــلحقة بتلقـي أو االسـتمرار فـي  ، الدعم والمنح الُمقدمَّة من أحد األطراف (أ )
تلقــي  هــذا الــدعم أو المــنح، ســواء كــان أو لــم يكــن هــذا الــدعم ُمقــدََّما حصــريًا للخــدمات 

ويتضمن القروض المدعومة مـن  ، ُمقدمي الخدمات المحلية أو لمستهلكِّي  الخدمات أو
 . الحكومة والضمانات والتأمين

 
علــى وجــه  ، دمــة فــي ممارســة الُســلطات الحكوميــة داخــل أرض كــل طــرفقالخدمــة الم (ب )

 الخصو .

 

 أو ، الحكومية المشتريات (ج )

 

الضــوابط المــؤثرة علــى حقــوق المالحــة الجويــة، علــى الــرغم مــن كــون هــذا مضــمونًا، أو  (د )
بط المؤثرة على الخـدمات المتعلقـة بممارسـة حقـوق المالحـة الجويـة، باسـتثناء تلـك الضوا

 : الضوابط المؤثرة على كل من

(i) صالح الطائرات  . خدمات صيانة وا 
(ii) بيع وتسويق خدمات النقل الجول . 

(iii) خدمات نظام الحجز اآللي . 

(iv) خدمات تأجير الطائرة مع طاقم العمل . 

(v) خدمات إدارة النقل الجول . 
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رمكانيـة تضـمين الخـدمات الجديــدة، وتتضـمن  الخـدمات الماليـة ، فــي ب عتبــارإلاألخـذ فـي اسـيتم  .1
هذا الفصل إما بواسطة اللجنة المشتركة إبَّـان عمليات المراجعة المستقبلية التي سـوف ُتعقـد وفقـًا 

أو عنـــد طلـــب أحـــد األطـــراف، بواســـطة بـــاقي األطـــراف مـــن خـــالل أنســـب طـــرق  ، 1.11للمـــادة 
عتبــار إمكانيــة تضــمين هــذا الفصــل الخــدمات التــي لــم إلالمتاحــة. كمــا ســيتم األخــذ فــي االمداولــة 

عنــــدما تـــــُصبح هــــذه ، تكـــن مـــــتاحة تقنيــــًا أو تكنولوجيــــًا عنــــد دخــــول هــــذه االتفاقيــــة حّيــــز التنفيــــذ 
وفقـــًا للمـــادة  ، إبَّــــان عمليـــات المراجعـــة المســـتقبلية ، الخـــدمات مــــتاحة بواســـطة اللجنـــة المشـــتركة

ــة  ، 1.11 أو عنــد طلــب أحــد األطــراف بواســطة بــاقي األطــراف مــن خــالل أنســب طــرق المداول
 المتاحة.

  
هــذا الفصــل علــى الضــوابط المـــؤثرة علــى األشــخا  الطبيعيــين الســاعين إلــى  دخــول  يســرللــن  .1

ســوق العمــل لــدى أحــد األطــراف، كمــا لــن ينطبــق هــذا الفصــل علــى الضــوابط المـــتعلقة بحقــوق 
 قامة أو العمالة بصفة دائمة.المواطنة أو اإل

 
ال يوجــد أل شــيء فــي هــذا الفصــل مــن شــأنه أن يمنــع أحــد األطــراف مــن تطبيــق الضــوابط التــي  .1

تــــنظم دخـــول األشـــخا  الطبيعيـــين الـــذين ينتمـــون إلـــى طـــرف رخـــر، أو إقـــامتهم المؤقتـــه بـــداخل 
لألشــخا   أرضــه، ويتضــمن ذلــك الضــوابط الضــرورية لحمايــة تكامــل وضــمان الحركــة الُمنظَمــة

 (4)الطبيعيين عبر حدوده، شريطة أال يتم تطبيق هذه الضوابط بطريقة تـُلغي أو تــُنق  مـن مزايـا
 الطرف اآلخر طبقًا لبنود هذا الفصل.

 
 GATSفي اتفاقيـة التجـارة فـي الخـدمات  ، ألغراض هذا الفصل، ُيـَعـد الُملحق الخا  باالتصاالت .1

ال  اً أساسي افي هذا الفصل وُيمثـل جزء اُمـتضمن ، تجارة العالميةفي اتفاقية منظمة ال 1Aفي الُمـلحق 
 يتجزأ من هذا الفصل.

 1.1المادة 
 الدخول إلى السوق

 
من خالل أنواع التوريد المحـددة فـي الفقـرة )ش(  ، سوف يقوم كل طرف فيما يتعلق بالدخول إلى السوق 

معاملـة ال تقـل أفضـلية عـن تلـك  ،لطرف رخـر، بمنح الخدمات ومقدمي الخدمات التابعين 1.1من المادة 

                                            
حرد دة دون ليرهرا ي رـلغي أو ي رـنقص مرن المزايرا طبقرا  اللترزام  4 ( لن يتم أعتبار أن مجررد طلرب تيشريرة دخرول ألشرخاص طبيعيرين مرن جنسريات م 

حد د.  م 
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التــي يقــدمها طبقــا للبنــود والشــروط والقيــود الُمـــتفق عليهــا والُمحــددة فــي الجــدول الخــا  بــه بشــأن التزاماتــه 
 . (5)الخاصة

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

أو تبنيها، علـى أسـاس تقسـيمات فرعيـة إقليميـة أو علـى أسـاس كامـل أرضـه، مـا لـم يـتم تحديـد بتطبيقها 
 خالف ذلك في الجدول الخا  به بشأن التزاماته الخاصة، هي:

 
أو االحتكارات أو مــقّدمي خدمـة ، سواء في شكل أنصبة عددية  ، القيود على عدد مقّدمي الخدمة        

 . بار االحتياجات االقتصاديةأو مـتطلبات اخت، حصريين 
 

أو األصول في شكل أنصـبة عدديـة أو متطلبـات  ، القيود على القيمة اإلجمالية للصفقات الخدمية
 . اختبار االحتياجات االقتصادية

 
أو الكميــة اإلجماليــة لنــات  الخــدمات ُمَوّضــحة فــي  ، القيــود علــى العــدد اإلجمــالي لعمليــات الخدمــة

 . (6)أو ُمتطلبات اختبار االحتياجات االقتصادية، ي شكل أنصبة وحدات عددية ُمحددة ف
 

دد حـالـذين قـد يـتم تـوظيفهم فـي قطـاع خـدمي م ،القيود على العـدد اإلجمـالي لألشـخا  الطبيعيـين
رتبطين مباشــرة مــقــد يقــوم أحــد مقــدمي الخدمــة بتعييــنهم والالزمــين  لتلــك الخدمــة وال نأو هــؤالء الــذي

 . شكل أنصبة عددية أو متطلبات اختبار االحتياجات االقتصاديةبتقديم خدمة محددة في 
 

أو المشــروعات المشــتركة  ، محــددة مــن الكيانــات القانونيــة اأو تتطّلــب أنواعــ، الضــوابط التــي تقـــّيد 
 و ، والتي من خاللها يمكن ألحد مقدمي الخدمات تقديم خدمة

  
ة علـــى مشـــاركة رأس المـــال األجنبـــي فـــي شـــكل وضـــع حـــد أقصـــى لنســـبة األســـهم القيـــود المفروضـــ

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

                                            
ـتعلق بتو 5 رـشار إليره فري المرادة ( إذا تعه د أحد األطراف بالتزام دخول السوق الم  الفقررة )((  1.5ريد إحدى الخدمات مرن خرالل نروع التوريرد الم 

i)د ( وإذا كانت حركة رأس المال عبر الحدود شيئا أساسيا من الخدمة ذاتها، فإن هذا الطرف يلتزم بالسماح لحركرة رأس المرال. وإذا تعه رد أحر
ـتعلق بتوريد إحدى ال ـشار إليه فري المرادة األطراف بالتزام دخول السوق الم  (، فرإن هرذا iiiالفقررة )(( ) 1.5خدمات من خالل نوع التوريد الم 

ـتعل قاته إلى داخل أرضه.   الطرف يلتزم بالسماح بدخول رأس المال وم 
د م دخالت توريد الخدمات. 1.5من المادة 2( إن الفقرة الفرعية)ج(6 قيـ  ـ   ال ت غطي الضوابط الخاصة بطرف و التي ت



  49  
 

 1.1المادة 
 المعاملة القليمية

 
 عةبالنســبة للقطاعــات المــذكورة فــي جــدول االلتزامــات الخاصــة بــه ، والخاضــ ، وســوف يقــوم كــل طــرف 

 أللئ مــن الشــروط والمــؤهالت الموضــحة هنالــك، بمــنح خــدمات ومقــّدمي الخــدمات التــابعين لطــرف رخــر
، (7)معاملة ال تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمثيالتها الخاصـة بـه، مـن الخـدمات وُمقـدمي الخـدمات

 كافة الضوابط المؤثرة على تقديم الخدمات.    عتبارالامع األخذ في 
 
عـن طريـق مـنح الخـدمات ومقـدمي الخـدمات ، من هـذه المـادة  1في أحد األطراف بُمتطلبات الفقرة قد ي       

التابعين لطرف رخر، إمَّـا معاملة مطابقة تمامًا أو معاملة مختلفة تمامًا عن تلـك التـي يمنحهـا لمثيالتهـا 
 الخاصة به، من الخدمات ومقدمي الخدمات.

 

ل ، أو المعاملــة المختلفــة تمامــًا  ، امــاً ســيتم اعتبــار المعاملــة المطابقــة تم أقــل أفضــلية إذا مــا كانــت ُتعــدِّّ
ينتمون لهذا الطـرف مقارنـًة بخدمـة أو مقـدمي خدمـة  ، الشروط التنافسية لصالح خدمة أو مقدمي خدمة

 مماثلة ينتمون لطرف رخر.

 1.1المادة 
 التزامات إضافية

 
بط المؤثرة على التجارة في الخـدمات غيـر الخاضـعة قد يقوم األطراف بمناقشة التزامات، في ضوء الضوا

وتتضـــــمن تلـــــك الخاصـــــة بـــــالمؤهالت والمعـــــايير وشـــــئون  ، 1.1و  1.1للجدولـــــة المـــــذكورة فـــــي المـــــادة 
 لتزامات الخاصة بأحد األطراف. إللتزامات في جدول اإلالترخي . وسوف يتم وضع تلك ا

 
 1.1المادة 

 لتزامات الخاصةل جدول ا
 

و  1.1و  1.1لتزامـات التـي يتعهـد بهـا فـي جـدول طبقـًا للمـواد إلرف بوضـع اسوف يقـوم كـل طـ .1
لتزامــات، فســوف ُيحــدد كــل إلحيــث تــم التعهــد بهــذه ا ، مــع األخــذ فــي االعتبــار القطاعــات 1.1

 : الخاصة ما يلي تزاماتإللاجدول من جداول 
 

                                            
و  ض عن العيوب التنافسية الضرمنية والن( ال 7 فترضة طبقا  لهذه المادة على أنها تتطلب أي طرف بين ي عـ  اجمرة عرن  تـ فسر االلتزامات المحددة  الم 

قدمي الخدمة.   الشخصية األجنبية للخدمات المعنية أو م 
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 .  البنود والقيود والشروط على دخول السوق (أ )
 

 . معاملة اإلقليميةالشروط والمؤهالت بشأن ال (ب )
 

 . التعهدات المتعلقة بااللتزامات اإلضافية  (ج )
 

 و  ، اإلطار الزمني الذل سيتم فيه تنفيذ هذه االلتزامات حينما يكون مالئماً  (د )
 

 تاريخ وضع هذه االلتزامات حّيـز التنفيذ.)هـ(     
 

. 1.1لمتعلقة بالمادة في الخانة ا 1.1والمادة  1.1سيتم إدراج الضوابط غير المـتسقة مع المادة  .1
م شرطًا أو مؤهاًل على المادة   أيضًا. 1.1وفي هذه الحالة، سيتم اعتبار أن هذا اإلدراج ُيقـدِّّ

   

)مجلــــس التعــــاون 1بعنــــوان المالحــــق  ، ســــيتم إرفــــاق جــــداول االلتزامــــات المحــــددة بهــــذا الفصــــل .1
 )سنغافورة(. 1الخليجي( و 

 
 

 1.1المادة 
 تعديل الجداول

 
رف أن يقــوم بتعــديل أو ســحب أل التــزام مــن الجــدول الخــا  بــه )وُيـــشار إليــه فــي يمكــن ألل طــ .1

ل (، في أل وقت بعد مرور  سنوات على تاريخ وضع هـذا االلتـزام  1هذه المادة بـ  الطرف الُمـعدِّّ
ذا قامــت واحـدة أو أكثـر مـن الــدول األعضـاء فـي مجلــس  حّيــز التنفيـذ، طبقـًا لبنــود هـذه المـادة. وا 

أو ســـنغافورة بتعـــديل أو ســـحب أل إلتـــزام مـــن جـــداولهم ســـواء كانـــت مجلـــس ، الخليجـــي التعـــاون 
التعاون الخليجي أو سـنغافورة كمـا تكـون الحالـة، فسـوف يقومـون برخطـار بعضـهم الـبعض بنوايـا 

ل لتعــديل أو ســحب التــزام  قبــل  ،عمــاًل بهــذه المــادة فيمــا ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر ،الطــرف الُمعــدِّّ
 تَزم فيه تطبيق تلك التعديالت أو االنسحاب.التاريخ الُمع

 
ل فـــي مفاوضـــات .1 ـــب الطـــرف المــــتضرر، فســـوف يـــدخل الطـــرف الُمعـــدِّّ بغـــرض  ، بنـــاًء علـــى طل

التوصــل إلــى اتفــاق حــول أل تســويات تعويضــية ضــرورية فــي خــالل ســتة أشــهر. وفــي مثــل هــذه 
ل لل حفــاظ علــى مســتوى المفاوضــات واالتفــاق، فســوف يســعى  أل طــرف متضــرر والطــرف الُمعــدِّّ

ـــا كـــان ُمتقـــدم، عـــاّم مـــن التزامـــات ذات منـــافع تبادليـــة  فـــي جـــداول  اال تقـــل أفضـــلية للتجـــارة عمَّ
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االلتزامات المحددة قبل هذه المفاوضات. كما يجب إبقـاء اللجنـة المشـتركة علـى علـم بنتـائ  هـذه 
 المفاوضات.

 
ل  .1 إلــى اتفــاق قبــل نهايــة الفتــرة  ،إذا لــم تصــل المفاوضــات بــين أل طــرف متضــرر والطــرف الُمعــدِّّ

الُمحددة إلجراء الُمفاوضات، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى تنفيذ العملية  الواردة في الفصل 
 )تسوية النزاعات(.1التاسع 

 
يـوم مـن تـاريخ  11إذا لم يقم الطرف المتضرر برحالة الموضوع إلـى تسـوية النزاعـات فـي خـالل  .1

ل الحريـة فـي  1ُمـشار إليها في الفقرة بعد إنقضاء الفترة الُمحددة ال من هذه المادة، فللطرف الُمعـدِّّ
 تطبيق التعديل أو السحب الُمقترح.

 
ل أن يقوم بتعـديل أو سـحب االلتزامـات الخاصـة بـه إال بعـد أداء التسـويات   .1 ال يحق للطرف الُمعدِّّ

 .1قرة الرابعة من المادة التعويضية اتساقًا مع قرارت لجنة التحكيم التي تم تأسيسها عماًل بالف
 

ل بتنفيـــذ التعــــديالت الُمقترحـــة أو الســــحب دون االلتـــزام بمــــا حددتـــه لجنــــة  .1 إذا قـــام الطـــرف الُمعــــدِّّ
، فيحــق للطــرف المتضــرر  أن يقــوم  1التحكــيم التــي تــم تأسيســها وفقــًا للفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

 لجنة التحكيم.بتعديل أو سحب منافع مساوية وفقًا لما تـوصلت إليه  هبدور 
 

 1.1المادة 
 اللوائح المحلية

 
سوف يقوم كل طرف بضمان تطبيق كافة الضوابط ذات الصبغة العامة المؤثرة على التجارة في  .1

 .بطريقة معقولة وهادفة ومحايدة. في القطاعات التي تم التعهد فيها بالتزامات محددة ، الخدمات
بــأن  ،دمــة متضــرر والتــابع لطــرف رخــربنــاًء علــى طلــب مــن مقــدم خ ، وســوف يقــوم كــل طــرف .1

يضــــمن أو أن يقــــوم باتخــــاذ اإلجــــراءات الُمالئمــــة لعقــــد جلســــات قضــــائية أو إداريــــة أو إجــــراءات 
 تضمن مراجعات عاجلة للقرارت اإلدارية المؤثرة على التجارة بمجرد أن يكون هـذا قـاباًل للتطبيـق

ذا كانت مثل تلك اإلجراءات غيـر وحينما يكون هذا مبررًا يقوم بتقديم اإلصالحات المالئ ، مة. وا 
فعلـى هــذا الطـرف أن يقــوم بضــمان  ، مسـتقلة عــن الوكالـة  المنــوط بهـا القــرارات اإلداريـة المعنيــة

 أن تكون تلك اإلجراءات تـُقدم بالفعل مراجعة هادفة وُمحايدة.
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ل بنود الفقرة  .1 ن يتخـذ اإلجـراءات  نَــّها تتطلـب مـن أل طـرف أأعلـى ، مـن هـذه المـادة ،  1لن تـُؤوَّ
يكون هذا متسقًا مـع هيكليتـه الدسـتورية أو طبيعـة  حينما ال ، إلقامة تلك الجلسات أو اإلجراءات

 نظامه القضائي .
 

حينما تكون هناك حاجة للحصول على تصريح  ، وستقوم الُسلطات المختصة أللّئ من األطراف  .1
أنها، فـي فتـرة زمنيـة معقولـة مـن تقـديم الطلـب للقيام بتوريد الخدمة التي تـم اتخـاذ التـزام ُمحـدد بشـ

م بقرارهــا بشــأن الطلــب  والــذل ُيـَعـــد قانونيــًا وكــاماًل طبقــًا للقــوانين واللــوائح المحليــة، برخطــار الُمتقــدِّّ
. وعلى الُسـلطات المختصة لدى هذا الطرف أن تقدم بناًء على طلب الطالب، دونمـا  الذل قدَّمه

 حول حالة الطلب. معلومات، ال داعي له  تأخير
 

  وبهـــدف ضـــمان أنَّ اللـــوائح المحليـــة، وتتضـــمن الضـــوابط المتعلقـــة بـــرجراءات ومتطلبـــات التأهيـــل .1
ال داعــي لــه أمــام التجــارة فــي الخــدمات،  اشــكل عائقــتالتقنيــة والتــرخي ، ال  ومتطلبــات المعــايير

الضوابط عماًل سوف يقوم األطراف بصورة مجتمعة بمراجعة نتائ  المفاوضات حول أنظمة هذه 
ـــالفقرة  ، بقصـــد GATTS )جـــاتس( مـــن االتفـــاق العـــام للتجـــارة فـــي الخـــدمات 1مـــن المـــادة  1ب

تضــمينها فــي هــذا الفصــل. علــى أن تـــُراعي األطــراف أنَّ مثــل هــذه الــنظم تهــدف إلــى ضــمان أن 
 : تكون هذه الُمتطلبات كما يلي، من ضمن أشياء أخرى

 
ية، مثـــــل الصـــــالحية والقـــــدرة علـــــى تقـــــديم مبنيـــــة علـــــى معـــــايير موضـــــوعية وذات شـــــفاف (أ )

 ،الخدمات
 

 ،لضمان جودة الخدمة اال تـشكل عبء زائد (ب )
 

 أال تكون في حد ذاتها قيدًا على تقديم الخدمة. ،وفي حالة إجراءات الترخي   (ج )
 

لن يقوم أحد األطراف بتطبيق مـتطلبات الترخي  والتأهيل والمقاييس التقنية التـي مـن شـأنها أن  .1
نتق  من االلتزامات المحددة من هذه المادة بالنسبة للقطاعات التي قام أحد األطراف تُـلغي أو ت

 ىبالتعهد فيها بالتزامات محددة وتخضع ألل بنود أوقيود أو شروط أو مؤهالت واردة هنالك، حت
 : ؛ بطريقة من شأنها 1يتم تضمين األنظمة عماًل بالفقرة 
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مـن  1رات الفرعية )أ( و )ب( و )ج( مـن الفقـرة أال تتفق مع المعايير الموضحة في الفق (أ )
 و ، هذه المادة

 
أال تكون ُمَتوقَـَّعة بطريقة معقولـة مـن هـذا الطـرف وقـت قيامـه بهـذه االلتزامـات المحـددة  (ب )

 . في هذه القطاعات
 

عند تحديد ما إذا كان أحد األطراف متسقًا مع االلتزام الوارد طبقًا  للفقرة ، سيوضع في الحسبان  .1
لةم 1  . والتي يطبقها هذا الطرف (8)ن هذه المادة، المعايير الدولية للمنظمات الدولية ذات الصِّّ

 
 
 1.1المادة 

 القرار
 

مي الخدمــة لطــرف مــن  .1 ألغــراض الوفــاء بمقــاييس ومعــايير التصــديق أو التــرخي  أو التصــريح لُمقــدِّّ
ــــقر بـــالتعليم أو الخبـــرة المكتســـ األطـــراف . بة أو االشـــتراطات الُمستــــَوفاة أو يمكـــن لهـــذا الطـــرف، أن ُي

 التراخي  واالعتمادات الممنوحة من طرفئ رخر.
 

لخـــــوض مفاوضـــــات حـــــول اإلقـــــرار  ، ذات الصـــــلة ، ع الهيئـــــات المختصـــــةيشـــــجبتاألطـــــراف  ســـــيقوم .1
 بالمؤهالت المهنية والتراخي  أو إجراءات التسجيل، بقصد تحقيق إنجازات من النتائ  مبكرة.

 

متســـقًة مـــع هـــذه ، مـــن هـــذه المـــادة  1يـــتم التوصـــل إليهـــا وفقـــُا للفقـــرة ، تيبـــات أل تر  علـــى أن تكـــون .1
 االتفاقية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 مفتوحة عضويتها للهيئات ذات الصلة بهذا الطرف." إلى الهيئات الدولية ال الم نظمات الدولية ذات الصلة( ي شير م صطلح "  8
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 1.11المادة 
 الخدمة الُمقتصرون واالحتكار وُمقّدم

 
م خدمـــة احتكـــارل  فـــي أرضـــه ال يتصـــرف، عنـــد تقـــديم علـــى كـــل طـــرف عمل ســـي .1 ضـــمان أنَّ أل ُمقـــدِّّ

لتزامـات المحـددة الخاصـة بهـذا إل، بطريقة ال تتسـق مـع جـدول االخدمة االحتكارية في السوق الَمعنِّـيّ 
 الطرف.

 
 ىعندما يتنافس أحد ُمقّدمي الخدمة االحتكاريين لدى أحد األطراف، سواء مباشرًة أو من خالل  أحد .1

لتزامــات إلحتكاريــة والتــي تخضــع لجــدول اإلالشــركات التابعــة، فــي تقــديم خدمــة خــارج نطــاق حقوقــه ا
م لوضـــعه المحـــددة الخاصـــة  بهـــذا الطـــرف، فـــرن علـــى هـــذا الطـــرف ضـــمان عـــدم اســـتغالل هـــذا الُمقـــدِّّ

 االحتكارل كي يعمل في أرضه بطريقة ال تتسق مع مثل هذه االلتزامات.
 
مي الخدمة االحتكاريين ألحد األطراف األخـرى ،  إذا كان لدى أحد األطراف سبب .1 ليعتقد أنَّ أحد مقدِّّ

من هذه المـادة، فلـه أن يطلـب مـن الطـرف الُمؤسـس أو  1و  1ن يتعامل بطريقة تتعارض مع الفقرتي
الُمقـــدم أو الُمصـــرِّح لهـــذا الُمـــورد االحتكـــارل بـــأن ُيقـــّدم معلومـــات ُمحـــددة حـــول مثـــل هـــذه الُممارســـات 

 حتكارية.إلا
 
على حاالت مقّدمي الخدمة الحصريين، عندما يقـوم أحـد األطـراف  ، أيضاً  ، بنود هذه المادة سرلوت .1

 أو فعلّيًا: رسمّياً 
  

مي الخدمة، بالتصريح  (أ )  و ، أو تأسيس عدد محدد من مقدِّّ
 

مي الخدمة هؤالء داخل أرضه بطريقة جوهرية. (ب )  يمنع المنافسة بين ُمقدِّّ
 

 1.11المادة 
 ممارسات األعمال

 

مـن قَِّبـل مقـّدمي الخدمـة، غيـر تلـك التـي تقـع  ، ُيـقر األطراف أنَّ بعض الممارسات المحددة لألعمال .1
ل إلـــى تقييـــد المنافســـة ، 1.11حــت البنـــود الـــواردة فـــي المـــادة ت مـــن التجـــارة فـــي  دّ ولــذا تــــُحِّ  ، قــد تـــؤدِّّ

 الخدمات.
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سوف يقوم أل طرف من األطراف، بناًء على طلب من أحد األطـراف األخـرى، بالـدخول فـي مداولـة  .1
الموجه إليه هذا  ، الطرفمن هذه المادة. وعلى  1بقصد الحدِّّ من اإلجراءات المشار إليها في الفقرة 

وأن يتعـاون مـن خـالل تقـديم المعلومـات ، أن ينظر إلى هذا الطلب بعـين العنايـة واالهتمـام ، الطلب 
على الطرف الموجه إليه هـذا أن المتاحة بصورة عامة غير السرّية ذات الصلة باألمر الَمعنّي . كما 

م المعلومات األخرى الُمتاحة ل الطلب  ، لطرف الطالب، ويخضع هذا إلى قوانينه المحليةأيضًا أن ُيقدِّّ
ًئ   َمعنّي بحماية السرّية من قَِّبل الطرف. بقصد التوصل إلى اتفاق ُمرضِّ

 
 

 1.11المادة 
 المدفوعات والتحويالت

 
، لن يقوم أحد األطراف بتطبيق قيـود علـى التحـويالت  1.11باستنثاء الظروف الُمتصوَّرة في المادة  .1

 عات لصفقات جارية مرتبطة بالتزاماته المحددة.والمدفو ،  الدولية
 

كأعضـاء فـي صـندوق النــّقد  ، ال شيء في هذا الفصل سوف ُيؤثـر علـى حقـوق األطـراف والتزامـاتهم .1
الــدولي وفقــًا لمــواد اتفاقيــة الصــندوق، وتتضــمن إجــراءات ســعر الصــرف الُمتســقة مــع مــواد االتفاقيــة، 

تتسق مع التزاماتـه المحـددة  ى أل معامالت  لرأس المال الشريطة أال يفرض أحد األطراف قيودًا عل
أو عنـد طلـب صـندوق الّنقــد  ، 1.11بخصـو  مثـل هـذه المعـامالت ، باسـتثناء مـا جـاء فـي المـادة 

 الدولي.
 1.11المادة 

 حماية ميزان المدفوعاتالوقائية لقيود ال
 

ـــعوبات الماليـــة الخا .1 أو فـــي حالـــة وجـــود تهديـــد  ، رجيـــةفـــي الحـــاالت الحرجـــة لميـــزان المـــدفوعات والصت
يتعلــق بــذلك، فــُيمكن ألحــد األطــراف أن يتبنــى أو يضــع قيــودًا علــى التجــارة فــي الخــدمات التــي لديــه 

           ، ويتضـــــــمن ذلــــــــك  القيـــــــود علـــــــى المــــــــدفوعات 1.1و  1.1وفقــــــــًا للمـــــــادتين  ، التزامـــــــات تجاههـــــــا
زامات. ومـن المعـروف أنَّ  بعـض الضـغوط والتحويالت من أجل المعامالت المرتبطة بمثل هذه االلت

قد ُيـحتم استخدام  قيود  لالتطور االقتصادحد األطراف في عملية ألالخاصة على ميزان المدفوعات 
،  لضمان صيانة مستوى مالئم من االحتياطي المالى لتطبيق برام  التطور االقتصـادل الخاصـة بـه

 . من ضمن أشياء أخرى
 

 من هذه المادة: 1الفقرة  القيود الُمشار إليها في .1
 

 ،لن تـفّرق بين أعضاء منظمة التجارة الدولية (أ )
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 ،ستكون متسقًة مع مواد اتفاقية صندوق النَّـقد الدولي (ب )
األضـــــرار غيـــــر الضـــــرورية الواقعـــــة علـــــى المصـــــالح الماليـــــة واالقتصـــــادية  ىأن تتفـــــاد  (ج )

 ،والتجارية لطرف رخر
مـن  1مل مع الظروف الـواردة فـي الفقـرة ال تتعّدى تلك الضروريات التي من شأنها التعا (د )

 ، هذه المادة
ـــمة إلــى مراحــل تخارجيــة تقدتميَّـــة كّلمــا تحّســنت الظــروف المحــددة )هـــ(  أن تكــون مؤقتــة وُمـقسَّ

 من هذه المادة. 1في الفقرة
 
خـدمات عند تحديد ُمعدَّل التردد النسبي لمثل هذه القيود، أن ُيعطـوا أولويـة لتوريـد ال ، ُيمكن لألطراف .1

يمكن  تبّنيها أو فرضها  األكثر أهميَّة القتصادهم أو لبرام  التطوير لديهم. إال أنَّ مثل هذه القيود ال
 .  بغرض الحفاظ على قطاع خدمي ُمحدد

 
 1طبقـًا للفقـرة  ، سيتم  إخطـار األطـراف المــتضررة علـى الفـور بشـأن أل قيـود أو تغييـرات يـتم تبنيهـا .1

 من هذه المادة .
 
أن يبــدأ فــي التــداول مــع كافــة ، مــن هــذه المــادة  1وفقــًا للفقــرة  ، للطــرف الــذل يتبّنــى أل قيــود ُيمكــن .1

 ـتضررة من أجل ُمراجعة هذه القيود التي تبناها.ماألطراف ال
 

 1.11المادة 
 الشفافية

 
 ، سوف يقوم  كل طرف فورًا بنشـر كافـة الضـوابط ذات الصـبغة العامـة الُمــتعلقة بتفعيـل هـذا الفصـل .1

وعلى أقصى تقدير عندما تدخل في حّيـز التنفيـذ ، باسـتثناء الظـروف الطارئـة. كمـا سـوف يـتم  نشـر 
 والتي قام أحد األطراف بالتوقيع عليها. ، االتفاقات الدولية السارية أو الخاصة بالتجارة في الخدمات

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

 المعلومات بأل صورةئ أخرى.
 
وسوف يقوم كل طرف باالسـتجابة فـوراً  إلـى كافـة المطالـب الُمقدَّمـة مـن األطـراف األخـرى للحصـول  .1

أو أّل اتفاقيـات دولّيـة وفقـًا ، على معلومات ُمحددة بشأن ألّئ من الضوابط ذات الصبغة العامـة لديـه 
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سيسـتخدم كـل طـرف النقـاط االسـتعالمية الموجـودة بالفعـل أو  تأسـيس  من هـذه المـادة. كمـا 1للمادة 
مـــن أجـــل تـــوفير معلومـــات مــــحددة  ، إذا لـــم تكـــن موجـــودة ، واحـــدة أو أكثـــر مـــن النقـــاط االســـتعالمية

 لألطراف األخرى، عند الطلب، حول كل هذه األمور.
 

 1.11المادة 
 الفصاح عن المعلومات السرّية

 
يتطلـــب مـــن أل طـــرف أن يقـــوم باإلفصـــاح عـــن معلومـــات ســـرّية، والتـــي ُيـَعــــد فـــي هـــذا الفصـــل   يءالشـــ

تحــت طائلــة القــانون أو خــالف ذلــك قــد يتعــارض مــع الصــالح العــام، أو قــد يضــر  ااإلفصــاح عنهــا واقعــ
 بمصالح تجارية شرعية خاصة بشركات معنية عاّمة أو خاّصة.

 
 1.11المادة 

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

أو يــتحكم بهــا أشــخا  ينتمــون لجهــة   إذا مــا كــان ُمقــدم الخدمــة شخصــية اعتباريــة مملوكــة لـــ ،رخــر
ويخضــع هــذا لعمليــة اإلخطــار والتــداول المســبقين وقــد يكــون الطــرف  ، غيــر طــرف فــي هــذه االتفاقيــة

 القائم بالحجب: 
 

 أو ، يم أل عالقات دبلوماسية مع الطرف الذل ال ينتمي ألطراف هذه االتفاقيةال ُيـق (أ )
 

أو يطبــــق ضـــوابط  تتعلــــق بـــالطرف الــــذل ال ينتمــــي  ، أن يكـــون هــــذا الطـــرف يتبنــــى (ب )
المعامالت مع هـذا الشـخ  االعتبـارل، أو أن تكـون  تحظرالتي ألطراف هذه االتفاقية 

يـا الـواردة فـي هـذا الفصـل إلـى هـذا الشـخ  تلك الضوابط سيتم انتهاكهـا حـال مـنح المزا
 االعتبارل.

 
ــــواردة فــــي هــــذا الفصــــل .1 ــــا ال ــــداول ، يمكــــن ألحــــد األطــــراف أن يقــــوم بحجــــب المزاي        ويخضــــع هــــذا للت

 :    واإلخطار المسبق عمَّا يلي
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عـــن أحـــد ُمــــقّدمي الخدمـــة، إذا كـــان توريـــد الخدمـــة مـــن  أو فـــي أرض طـــرف ال ينتمـــي  (أ )
 ، اقيةألطراف هذه االتف

 
 : يلى ، إذا كان توريد الخدمة كما في حالة تقديم خدمة النقل البحرل (ب )

 
(i)  ،بواسطة مركبة بحرية مسجلة طبقًا لقوانين طـرف ال ينتمـي ألطـراف هـذه االتفاقيـة

 و
(ii) ـــدير و أو يســـتخدم المركبـــة البحريـــة جميعهـــا أو جـــزء منهـــا وال  ابواســـطة شـــخ  ُي

 ينتمي ألطراف هذه االتفاقية؛

 
م  ، مــــقّدمي الخدمـــةعـــن أحـــد   (ج ) الـــذين ينتمـــون لطـــرفئ رخـــر حيـــث ُيــــثبت الطـــرف أنَّ ُمقـــدِّّ

ل أشــخا  ال ينتمــون ألطــراف هــذه االتفاقيــة ًَ ــَب  ، الخدمــة مملــوك أو ُمــتحكَّم بــه مــن قِّ
 ليس لديه عمليات تجارية جوهرية في أرض أحد األطراف. نهوأ

 

 1.11المادة 
 ُمراجعة االلتزامات

 
ـــز التنفيـــذ، إذا دخـــل أحـــد األطـــراف فـــي أل اتفاقيـــة بشـــبعـــد دخـــول هـــذه االتفاقيـــ ن التجـــارة فـــي أة فـــي حّي

الخــدمات مــع  طــرف ال ينتمـــي ألطــراف هــذه االتفاقيـــة، فرنــه ســوف ينظــر بعـــين االعتبــار فــي شـــأن أل 
وفقًا لالتفاقية سالفة  ، طلب، يقوم به طرف رخر كي يندرج في  معاملة  ال تقل أفضلية عن تلك المقدمة

على أن يكون هذا اإلدارج ُيحافظ على التـوازن العـام لاللتزامـات التـي تعهـد بهـا الطـرف وفقـًا لهـذه الذكر. 
 االتفاقية.

 

 1.11المادة 
 تصاالتل خدمات ا

 
حول تحرير خدمات االتصـاالت، وذلـك  ، سوف يتم األخذ في االعتبار القيام بالمفاوضات المشتركة .1

 .1.11قوم بها اللجنة المشتركة وفقًا للمادة في عمليات المراجعة المستقبلية التي ست
 
مـن هـذه المـادة، فرنَــّه يجـب أن  1الُمشار إليها في الفقـرة ، إذا تم التوصل إلى أّل نتائ  للمفاوضات  .1

 .11.1يتم دمجها في هذا الفصل، وفقًا للمادة 
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 1الفصل السادس 
 الحكومية شتريات المُ 

 
 1.1المادة 
 عام

 
، ومن أجل زيادة الفر  التنافسـية  الحكومية في العالقات التجارية المشترياتبأهمية إقرارًا من األطراف 

فقد وضـعوا مـن بـين أهـدافهم االفتتـاح التـدريجي والمتبـادل  ، لُمقّدمي الخدمات المنتمين لمختلف األطراف
 الحكومية. المشترياتوالفّعال ألسواق 

 
 1.1المادة 

 تعريفات
 

 : خدام التعريفات التاليةألغراض هذا الفصل، تم است
 

ـــــقصد بـــــ (أ ) ــــة المشــــتريات ُي الحكوميــــة التــــي تــــتم مــــن خــــالل الوســــائل  المشــــتريات:  اللكتروني
 ، اإللكترونية

 
 ، ج-1ب و -1أ و -1كيانات األطراف الواردة في المالحق  : الكياناتُيـقصد بـ  (ب )

 
الكيانات الواقعة تحت العملية التي تحصل من خاللها إحدى  :الحكومية المشتريات ُيـقصد بـ (ج )

نطاق التغطية على استخدام أو االستحواذ على  بضائع أو خدمات، أو أل مجموعـة منهمـا، 
بوسائل تعاقدية لألغراض الحكومية وليس بقصد البيع أو إعادة البيع تجارّيًا أو استغاللها في 

ــًا. وتت عــادة البيــع تجارّي  المشــترياتضــمن إنتــاج أو توريــد بضــائع أو خــدمات بغــرض البيــع أوا 
 التي تتم عن طريق الشراء، واإليجار مع أو بدون خيار الشراء؛  المشترياتالحكومية تلك 

 
ـــ (د ) ـــقصد ب ــة   ُي ــوب أو كتاب أل اصــطالح لفظــي أو عــددل يمكــن قراءتــه و تكــراره والتعامــل :  مكت

 ،رونّياً على أساسه فيما بعد. وقد يشمل هذا المصطلح المعلومات المخزنة والتي يتم بثها إلكت
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تند الــذل يحـدد خصــائ  بضـاعة أو خدمــة أوعمليــات سـذلــك الم :اللــوائح التقنيــة القوميـةُيـــقصد بــ )هــ( 
مرتبطة بها وأساليب اإلنتاج، ويتضمن  األحكام اإلداريـة الُمطّبــقة التـي يجـب االلتـزام بهـا. كمـا ُيمكـن أن 

ليـــف والتأشـــير ومتطلبـــات ملصـــقات تضـــم أو أن تتعامـــل بشـــكلئ خـــاّ ئ مـــع المصـــطلحات والرمـــوز والتغ
 ، كما يتم تطبيقها على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو طريقة اإلنتاج ،التعريف

 
 ،: شخ  طبيعي أو شخ  اعتبارل ينتمي ألحد األطرافبـ شخصُيـقصد  ( و)
 

بهــا، وثيقــة معتَمــدة مــن إحــدى الهيئــات الُمعتــرف  : المعيــار القياســي القــومي الُمعتــرف بــ  صــد بـــ)ز( يق
والتي تصدر، لالستخدام الشائع والُمتكرر، القواعد واإلرشادات أو خصـائ  البضـاعة أو الخدمـة أو 
العمليـــات الُمرتبطـــة بهـــا وأســـاليب اإلنتـــاج، والتـــي ال يجـــب االلتـــزام بهـــا. كمـــا ُيمكـــن أن تضـــم أو أن 

ت التعريف التـي تتعامل بشكلئ خاّ ئ مع المصطلحات والرموز والتغليف والتأشير ومتطلبات ملصقا
 ، تنطبق على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو أسلوب اإلنتاج

 
 ،أن تتضمن الخدمات خدمات البناء، ما لم يتم تحديد غير ذلك :الخدماتـقصد بـ )ح(  ي

 
             الذين ُيقّدمون أو  ُيمكنهم أن ل ، أو مجموعة األشخا ، : شخ  ُمقّدمي الخدماتيـقصد بـ )ط( 

قّدموا        والخدمات. السلعًُ
 

 :  والتي الموضوعة من قَِّبل هيئة ُمختّصة : تلك الُمتطلبات الدقيقة المواصفات التقنيةيـقصد بـ )ل( 
   
ـــك معـــايير الجـــودة واألداء والســـالمة  الســـلعتضـــع مواصـــفات  .1  أو الخـــدمات الُمنتَجـــة، بمـــا فـــي ذل

 أو ، واألبعاد، أو عمليات وطـرق التصنيع

 
المصــطلحات والرمــوز والتغليــف والتأشــير ومتطلبــات ملصــقات التعريــف كمــا يــتم تطبيقهــا  تـــحدد  .1

 على البضاعة أو الخدمة.
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 1.1المادة 
 النطاق و التغطية

 
         

بخصـو  أل مناقصـة بواسـطة  ، يسرل هذا الفصـل علـى أل قـانون أو الئحـة أو إجـراء أو ممارسـة .1
وفقـــًا للشـــروط المحـــددة مـــن قَِّبـــل كـــل طـــرف فـــي ، ذا الفصـــل الهيئـــات الواقعـــة تحـــت نطـــاق تغطيـــة هـــ

 المالحق الخاصة به.
 
التــي تــتم بواســطة أل وســيلة تعاقديــة، وتتضــمن مــا يــتم مــن  ، يســرل هــذا الفصــل علــى المناقصــات .1

خالل  وسائل مثل شراء، أو إيجار مع أو بدون خيار شراء، بضاعة أو خدمة )بما في ذلك خـدمات 
 والخدمات. السلعوعة من البناء(، أو أل مجم

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

 الفصل.
 
ـُقّسم، فـــي أل مرحلـــة مـــن مراحـــل ال يمكـــن ألل هيئـــة أن تــــُحّضر أو تــــُصّمم أو تعهـــد أو تــــُنّظم أو تـــ .1

 المناقصة، أل ُمناقصة أخرى كي تتجّنب االلتزامات الواردة في هذا الفصل.
 
الخــا  بأحــد األطــراف، فــرن هــذا الفصــل ال يســرل  ، أ-1فــي ُملحــق  ، مــا لــم يــتم تحديــد غيــر ذلــك .1

 : على
 

  ،الخاصة بهاأو أل ملكية ثابتة َأو الحقوق  ، ت موجودةآشنامتالك أو تأجير أرض أو م (أ )
 

أو أل شـــــكل مـــــن أشـــــكال المســـــاعدة التـــــي ُيقـــــّدمها أحـــــد  ، االتفاقيـــــات غيـــــر التعاقديـــــة  (ب )
ـــَنح والقـــروض وضـــخ رؤوس أمـــوال فـــي  األطـــراف، وتتضـــمن اتفاقيـــات التعـــاون والمِّ

   ، األسهم والضمانات والحوافز المالية
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ت اإلدارة والتســييل المناقصــة أو امــتالك الوكالــة الماليــة أو خــدمات اإليــداع أو خــدما (ج )
للمؤسسات المالية المنتظمة، أو الخدمات المتعلقة بـبيع وتسديد وتوزيع الـدين العـام، 

وكـــذلك الســـندات الماليـــة  ، وتتضـــمن القـــروض والســـندات الحكوميـــة واألوراق الماليـــة
  ، األخرى

 
 ، عقود التوظيف العامة (د )

 : يلى التي تتم من أجل ما المشتريات)هـ( 
 

(i) قديم المساعدة الدولية، بما في ذلك معونات التطويرفقط لغرض ت، 
 
(ii) ذات عالقـة بتمركـز القـوات أو  ، وفقًا إلجراء ُمحدد أو شرط في اتفاقيـة دوليـة

ذات عالقــــــة بــــــالتطبيق الُمشــــــترك مــــــن قَِّبــــــل الُبلــــــدان الُموقِّّعــــــة علــــــى إحــــــدى 
 أو  ، المشروعات

 
(iii) ـَنح دوليـة أو  ، وفقُا إلجراء ُمحدد أو شرط لمنظمـة دوليـة أو ممّولـة مـن قَِّبـل مِّ

          يكــــــون فيهــــــا ذلــــــك اإلجــــــراء الُمطّبــــــق  ، قــــــروض دوليــــــة أو  مســــــاعدة أخــــــرى
 و       ، أو الشرط غير ُمتسق مع هذه االتفاقية

 
والخـــدمات وعمليـــات  الســـلعالعقـــود الممنوحـــة وفقـــًا لُمناقصـــات كافـــة الحكومـــات فـــي  (ه )

مــدينتين الُمقّدســتين مّكــة والمدينــة فــي البنــاء التــي ســيتم  تنفيــذها داخــل أو لصــالح ال
 المملكة العربية السعودية.

 
الشروط الواردة في هذا الفصل ال تؤثر على الحقوق والواجبات الواردة في الفصل الثاني )التجارة في  .1

 (، والفصل الخامس )التجارة في الخدمات(.السلع
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 1.1المادة 
 المعاملة الوطنية وعدم التمييز

 
 المشـــترياتواإلجـــراءات والممارســـات الخاصـــة ب واللـــوائح ذ فـــي االعتبـــار كافـــة القـــوانين مـــع األخـــ .1

الحكومية الُمتضمنة في هذا الفصل، فسيقدم كل طرف ، على الفـور وبـدون أل شـروط للبضـائع 
ــــذين ُيقــــّدمون مثــــل هــــذه  ،رخــــر أو الخــــدمات وُمقــــّدمي الخدمــــة الــــذين ينتمــــون لطــــرفئ   الســــلعوال

والخـــدمات وُمقـــّدمي  الســـلعة بأســـلوبئ ال يقـــل عــن ذلـــك الـــذل يتعامـــل بــه مـــع والخــدمات،  معاملـــ
 الخدمات المحليين.

 
 المشـــترياتمـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار كافـــة القـــوانين واللـــوائح واإلجـــراءات والُممارســـات الخاصـــة ب .1

 الحكومية الُمتضمنة في هذا الفصل، فسوف يضمن كل طرف:
 

مي ا (أ ) مي خدمــة أال تقـوم هيئاتــه بمعاملـة ُمقــدِّّ لخدمـة المحليــين بأســلوب يقـل عــن معاملـة ُمقــدِّّ
بنـــاًء علـــى درجـــة تبعّيـــتهم لطـــرفئ أجنبـــّي أو كـــونهم مملـــوكين مـــن قَِّبـــل  ، محليـــين  رخـــرين

 و ،شخ  ينتمي لطرفئ رخر
 

م خدمـة محلـي بنـاًء علـى أنهـم يـوّردون بضـاعة أو خدمـة  (ب ) أال تقوم هيئاتـه بالتفرقـة بـين ُمقـدِّّ
 خاصة بطرفئ رخر.

 
مـــن هـــذه المـــادة علـــى الرســـوم الجمركيـــة أو أل رســـومئ  1و  1تســـرل البنـــود الـــواردة فـــي الفقـــرتين  ال .1

أو ذات صــلة باالســتيراد أو طريقــة فــرض هــذه الرســوم، أو تشــريعات  ، مفروضــة أخــرى مــن أل نــوع
راءات االستيراد األخرى والقوانين السارية علـى التجـارة فـي الخـدمات غيـر تلـك القـوانين واللـوائح واإلجـ

 الحكومية الُمتضمَّـنة في هذا الفصل. المشترياتوالُممارسات الحكومية الخاصة ب
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 1.1المادة 
 الُمستهَدفة المشترياتتقييم 

 
 الُمستهَدفة ألغراض تنفيذ هذا الفصل: المشترياتسوف تسرل البنود على تحديد قيمة  .1

 

فــــة األتعــــاب وتتضــــمن  أل كا، عنــــد عمليــــة التقيــــيم  ،ســــوف يــــتم  األخــــذ فــــي االعتبــــار (أ )
 عالوات أو أجور أو عموالت أو فوائد مقبوضة. 

 

ــــنة فـــي هـــذا  (ب ) ـــل إحـــدى الهيئـــات الُمتضّم ال ُيمكـــن أن يـــتم اختيـــار طريقـــة التقيـــيم مـــن قَِّب
 الفصل، كما ال يجب تقسيم شروط أل مناقصة، بغرض تجنب تطبيق هذا الفصل؛ و 

   

 المشـــترياتلـــى بنـــود اختياريـــة فـــي احـــدى فـــي الحـــاالت التـــي يـــتم فيهـــا تحديـــد الحاجـــة إ (ج )
الُمســــتهَدفة، فســــيكون أســــاس التقيــــيم هــــو القيمــــة اإلجماليــــة ألقصــــى قيمــــة مســــموح بهــــا 

 للمناقصات، وتتضمن أل مشتريات إضافية اختيارية.  
 

 1.1المادة 
 قواعد المنشأ

 

أو الُمـــورَّدة ألغـــراض أو الخـــدمات الُمســـتوَردة  الســـلعلـــن يقـــوم أحـــد األطـــراف بتطبيـــق قواعـــد المنشـــأ علـــى 
تضّمـنة في هذا الفصل من طرف رخـر، تختلـف عـن قواعـد المنشـأ الُمطبَّــقة فـي  المشتريات ًُ الحكومية الُم

 وأثناء الصفقة الَمعنـّيـة على واردات من نفس بضائع أو خدمات ذلك الطرف.، حاالت التجارة الطبيعية 
 

 1.1المادة 
 عارالفترة االنتقالية لمفضلية في األس

 
سـنوات،  11خـالل الفتـرة االنتقاليـة والبالغـة  ، الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي ىحدإليمكن 

% السـتخدام أل بضـائع أو خـدمات ُمصنَــّعة محليَّــًا فـي ُمناقصـات 11فـي السـعر قـدره  الأن تمنح تفضـي
 ، جلـس التعـاون الخليجـيأ. وسـوف تقـوم أل دولـة عضـو فـي م-1والخدمات الُمدرجة في الُملحـق  السلع

فـي العمـل بنظـام األفضـلية فـي األسـعار أن تمـد هـذا النظـام كـي يشـمل  ، تتبّني مثل هـذه الفتـرة االنتقاليـة
هذا األسلوب التفضيلي ُمقّدمي الخدمة التابعين لسـنغافورة والـذين يسـتخدمون بضـائع أو خـدمات ُمصّنــعة 

 مجلس التعاون الخليجي.محليَّـًا داخل أل دولة من الدول األعضاء في 
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 1.1المادة 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
فــي الســعر علــى الشــركات الصــغيرة والمتوســطة  ال% تفضــي11تحـتفظ األطــراف بــالحق فــي تطبيــق نســبة 

SMEs).كلٌّ داخل أرضه ،) 
 

 1.1المادة 
 الشفافية

 
ة عامــــة، وأل إجــــراء ســــوف يقــــوم كــــل  طــــرف بنشــــر أل قــــانون أو الئحــــة أو أحكــــام إداريــــة ذات صــــبغ

الحكوميـة المتضـمنة فـي هـذا الفصـل، فـي  المشـتريات)ويتضمن ذلـك  الصـيغ القياسـية للعقـود( المــتعلَّقة ب
حة في الُملحق  ب الخا  بهذا الطرف، وأن يقوم بتمكين الطـرف اآلخـر -1المنشورات المناسبة والموضَّ

ــين بهــا مي الخدمــة التــابعين لــه أن ُيصــبحوا ُملِّمِّّ . كمــا ســيكون كــل طــرف ُمســتعّدًا، عنــد الطلــب، كــي وُمقــدِّّ
 الحكومية الخاّصة به. المشترياتُيوّضح لطرف رخر إجراءات 

 
 

 1.11المادة 
 إجراءات العطاء

 
وقــد تقــوم ، بواســطة عطــاءات مفتوحــة أو مشــروطة  ، ســوف تقــوم الهيئــات بممارســة المناقصــات .1

م بممارســـة المناقصـــات أيضـــًا بواســـطة عطــــاءات محـــدودة أو  بواســـطة مفاوضـــات الختيـــار ُمقــــدِّّ
ح في المواد  ، الخدمة الناجح  بالترتيب. 1.11و  1.11و  1.11كما هو موضَّ

 
 ألغراض هذا الفصل: .1

 
مي الخدمــة أن إجــراءات عطــاء مفتــوحُيقصــد بـــ  (أ ) : طريقــة ُمناقصــة يحــق فيهــا لجميــع ُمقــدِّّ

موا عطاَءهم  ، ُيقدِّّ
 

ـــ (ب ) مي الخدمــة : طريقــة مُ  شــروطإجــراءات عطــاء م ُيقصــد ب ناقصــة يحــق فيهــا فقــط لُمقــدِّّ
موا عطاَءهم؛ ، الذين انطبقت عليهم شروط الُمشاركة  أن ُيقدِّّ
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طريقـة ُمناقصـة تقـوم فيهـا هيئـة ممارسـة الُمناقصـة باالتصـال   :عطـاء محـدود ُيقصد بـ  (ج )

مي الخدمة تقوم هي باختيارهم مي الخدمة أو بمجموعة من ُمقدِّّ   ، بأحد ُمقدِّّ
 

 1.11المادة 
 العطاءات المشروطة

 
 استخدام العطاءات المشروطة بما يلي:تنول سوف تقوم الهيئات التي  .1

 
عــــن طريــــق إشــــعار بالُمناقصــــة ، دعــــوة ُمقــــّدمي الخدمــــة كــــي يتقــــّدموا بطلــــب للُمشــــاركة  (أ )

مي الخدمة ليقوموا بتقديم طلب الُمشاركة، الُمستهدفة     ، يدعو ُمقدِّّ
 

 و ،تقديم طلبات الُمشاركة تحديد الفترة الزمنية المتاحة ل (ب )

 
التــي تنــول  ، قبــل بدايــة الفتــرة الزمنيــة الخاصــة بتقــديم العطــاءات، يجــب علــى الهيئــات  (ج )

مي الخدمـــــة المـــــؤهلين كـــــي يتقـــــّدموا  ، اســـــتخدام العطـــــاءات المشـــــروطة ـــــدعَو ُمقـــــدِّّ أن ت
 بعطاءاتهم.

 
مي عنــد اســتخدام إجــراءات العطــاء  المشــروط، ســوف تقــوم هيئــة ممارســة المناقصــ .1 ة باعتمــاد ُمقــدِّّ

والذين تنطبق علـيهم شـروط  ،سواء المحليين أو الذين ينتمون إلى طرفئ رخر، الخدمة المؤهلين 
الُمشــاركة فــي ُمناقصــة ُمحــددة، إال إذا قامــت هيئــة ُممارســة الُمناقصــة بتضــمين إشــعار الُمناقصــة 

قيــود علــى عــدد ُمقــّدمي  ألّ  ، المســتهدفة ، أو كــان ذلــك متاحــًا بصــورة عامــة  فــي وثيقــة العطــاء
مي  الخدمـــة الـــذين ســـوف ُيســـمح لهـــم بتقـــديم عطـــاءاتهم ومعـــايير اختيـــار العـــدد المحـــدود مـــن ُمقـــدِّّ
مي الخدمـة الـذين سـوف ُيشـاركون  ناقصـة باختيـار ُمقـدِّّ ًُ الخدمة. وسـوف تقـوم هيئـات ُممارسـة الُم

 في إجراءات العطاء المشروط بطريقة عادلة و غير ُمنحازة.
 

م إتاحــة مســتندات العطــاء بصــورة عامــة منــذ تــاريخ نشــر إشــعار المناقصــة المســتهدفة، إذا لــم تــت .1
فســوف تقــوم هيئــة ممارســة المناقصــة بضــمان جعــل هــذه الوثــائق متاحــة فــي نفــس الوقــت لجميــع 

مي الخدمة الُمـؤهلين  من هذه المادة.  1والذين تم اختيارهم وفقًا للفقرة  ، ُمقدِّّ
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 1.11المادة 

 محدودةالعطاءات ال
 

اختيار عدم تطبيق  ، عند استخدام إجراءات العطاء المحدود، ُيـمكن  للهيئة الممارسة للمناقصة  .1
 من هذه المادة. 1ويخضع هذا للشروط الموضحة في الفقرة  1.11و  1.11و  1.11المواد 

 
ُمقــّدمي شــريطة أال يــتم اســتخدام العطــاء المحــدود بغــرض تجنتــب الُمنافســة أو بطريقــة ُتمّيــز بــين  .1

الخدمــة التـــابعين لطــرفئ رخـــر، ُيمكــن لألطـــراف تطبيــق إجـــراءات العطــاء المحـــدود فــي الحـــاالت 
 اآلتية:

 
إذا لــم يــتم تقــديم عطــاءات مناســبة اســتجابًة لعطــاء مفتــوح أو مشــروط، شــريطة أن تكــون   (أ )

 ، ُمتطّلبات العطاء األساسي قد تم تعديلها بصورة جوهرية
 

و ألسبابئ تقنية أو فنية ُمتعلقة بحماية الحقـوق الحصـرية، في حاالت األعمال الفنية أ  (ب )
م خدمـة ُمحـدَّد ، حيــث ال يوجـد أل بـديل معقــول  ُيمكـن أن يـتم تنفيــذ التعاقـد بواسـطة ُمـــقدِّّ

 ،رخر
 

التــي نتجــت عــن أحــداث لــم يكــن فــي مقــدور الهيئــة  ، فــي حــاالت الطــوارلء القصــوى  (ج )
مكن الحصول على الُمـنتجات أو الخدمات فـي الممارسة للمناقصة التنبتـؤ بها، حيث ال يُ 

عــــن طريــــق إجــــراءات العطــــاءات المفتوحــــة أو إجــــراءات العطــــاءات  ، الوقــــت الُمناســــب
  ، المشروطة

 
م الخدمــة ، عنــد الحاجــة إلــى بضــائع أو خــدمات إضــافية (د ) لــم تكــن موجــودة فــي  ، مــن قَِّبــل ُمقــدِّّ

م الخ دمـة ألسـبابئ اقتصـادية أو تقنيـة مثـل قابليـة المناقصة األولى، عندما ال ُيمكن تغيير ُمقـدِّّ
ــت الُممارســة  التبــديل أو قابليــة  العمــل بُمعــدَّات موجــودة أو بــرام  أو خــدمات أو إنشــاءات تمَّ

 ، عليها في الُمناقصة األولى
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لـــيَّة تــم تطويرهــا بنــاًء علــى )هـــ(  عنــدما تقــوم الهيئــة بالممارســة علــى نمــاذج أو بضــاعة أو خدمــة أوَّ
دد بخصـــو  بحـــث أو تجربـــة أو دراســـة، أو عنـــد حـــفـــي إطـــار أو مـــن أجـــل تعاقـــد مطلبهـــا، 

 ، تطوير ُمنتـَ  جديد أو خدمة جديدة
 

إال أنَــّها كانـت فـي أهـداف  ، لـم تكـن ضـمن العقـد األول ، عندما تكون هنـاك خـدمات إضـافية)و( 
خــدمات وثــائق العطــاء األصــلي وأصــبح مــن الضــرورل، بســبب ظــروف غيــر متوّقعــة، إتمــام ال

الموصــوفة هنــاك. إال أنَّ القيمــة اإلجماليــة للعقــود الممنوحــة لتلــك الخــدمات اإلضــافية ال يجــوز 
 ، % من قيمة العقد األساسي11أن تزيد عن 

 
ـــدة( ز) ـــك الخـــدمات المقدمـــة فـــي  ، للخـــدمات الجدي ـــة مـــع تل المكّونـــة مـــن خـــدمات متكـــررة  متماثل

الممارسة للمناقصة قد نوَّهت في إشعار المناقصة والتي تكون الهيئة  ، مناقصة قد تم إرساؤها
األولى أنه قد يتم استخدام إجـراءات العطـاء المحـدود فـي إرسـاء العقـود بالنسـبة لتلـك الخـدمات 

 الجديدة.  
 

 ،لبضائع المشتراة من بورصات السلعل)ح( 
 

ــــَد ا ،فــــي حالــــة التعاقــــدات الممنوحــــة للفــــائز فــــي مســــابقة تصــــميم)ط(   لعديــــد مــــن و إذا مــــا ُوجِّ
مـــع ، ويـــتم تقيـــيم الُمشـــاركين مـــن قَِّبـــل هيئـــة تحكـــيم مســـتقلة أو خبـــراء  .المرشـــحين النـــاجحين

 و     ،األخذ في االعتبار أنه سيتم منح تعاقد  للتصميم الفائز
 

التــي تظهـر فـي الفتــرة القصـيرة عنــد  ، للمشـتريات التـي تــتم فـي الحـاالت المميــزة االسـتثنائية ( ل)
مثل تلـك الناتجـة عـن عمليـات التصـفية أو الحراسـة القضـائية أو ، ل حاالت البيع غيرالعاد

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

 المفاوضات
 

 ُيمكن  ألحد األطراف أن يمنح هيئاته حق التفاوض فيما يلي: .1
 

إشعار الُمناقصة المسـتهدفة  ها فينبتضميوا قام ، بالكيفية التي ضمن سياق المناقصات (أ )
 أو ،  هذا الغرض

 
فـــي ضـــوء معـــايير التقيــــيم  ،عنـــدما يتضـــح مـــن التقيـــيم أنـــه ال يوجــــد أل عطـــاء ُمميـــز (ب )

 الُمحددة في اإلشعارات أو وثائق العطاءات. 
 

 سوف تقوم أّل من الهيئات: .1
 

يـــتم ، ضـــات المشـــاركين فـــي المفاو ، بضـــمان أن أّل اســـتبعاد أللّئ مـــن ُمقـــّدمي الخدمـــة  (أ )
 و ،ضمن معايير التقييم المحددة في اإلشعارات أو وثائق العطاءات

 
مي الخدمــة لتقــديم أل  (ب ) عنــد إنتهــاء المفاوضــات، أن تمــنح الهيئــة نفــس المهلــة لبــاقي ُمقــدِّّ

 عطاء جديد أو ُمعدَّل.
 

 1.11مادة 
 نشر إشعار المناقصة الُمستهَدفة

 
مي الخدمــة الُمهتمــين  ســوف تقــوم أّل هيئــة مــن الهيئــات بنشــر إشــعار .1 تقــوم فيــه بــدعوة كافــة ُمقــدِّّ

لتقديم عطاءاتهم لهذه الُمناقصة )  إشعار الُمناقصة الُمستهَدفة (، باستثناء ما تمَّ ذكـره فـي المـادة 
وعلى أن يتم نشر هذا اإلشعار في وسيلة النشر  ، لكل مناقصة متضمنة في هذا الفصل 1.11

. وســـيظل كـــل إشـــعار نافـــذًا طـــوال الفتـــرة الُمخصصـــة لتقـــديم ب-1المناســـبة الـــواردة فـــي الُملحـــق 
 العطاءات للمناقصة المستهَدفة.
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وســـوف يتضـــمن كـــل إشـــعار بمناقصـــة مســـتهَدفة وصـــفًا لهـــذه المناقصـــة وأل شـــروط يجـــب علـــى  .1
َرة لهـــذا  مي الخدمـــة اســـتيفاَءها مـــن أجـــل المشـــاركة فـــي هـــذه المناقصـــة، واســـم الهيئـــة الُمصـــدِّ ُمقـــدِّّ

مي الخدمــة أن يحصــلوا منــه علــى اإلشــعار، و  العنــوان وطــرق االتصــال بالمكــان الــذل ُيمكــن لمقــدِّّ
أو  الســلعكافــة الوثــائق المتعلقــة بهــذه الُمناقصــة، ورخــر ميعــاد لتقــديم العطــاءات، ومواعيــد تســليم 

 الخدمات التي سيتم الممارسة عليها.
 

 1.11المادة 
 األوقات المحددة لتقديم العطاءات

 
ت بمراعــاة أن تكــون كافــة المواعيــد الُمحــددة الســتالم العطــاءات وطلبــات الُمشــاركة ســتقوم  الهيئــا .1

مي الخـــدمات ، مناســـبة  مي الخـــدمات التـــابعين ألطـــراف أخـــرى، وكـــذلك ُمقـــدِّّ بحيـــث تســـمح لُمقـــدِّّ
ّدوا وُيقــــّدموا العطــــاءات، وريثمــــا يكــــون مالئمــــًا، طلبــــات الُمشــــاركة أو طلبــــات  ـــــعِّ المحليــــين، أن ُي

ستضع الهيئات في اعتبارها عند تحديد الحدود الزمنية، اتساقًا مع احتياجاتها، العوامل التأهيل. و 
المؤثرة مثل درجة تعقيد المناقصة الُمستهَدفة ودرجة التعاقـد مـن البـاطن المتوقعـة والفتـرة المعتـادة 

 إلرسال العطاءات من النقاط األجنبية والمحلية.  
 

عنــد تحديــد  ،ه فــي حســبانها التــأخر فــي عمليــة النشــروســيقوم كــل طــرف بضــمان أن تضــع هيئاتــ .1
  .رخر موعد الستالم العطاءات أو طلبات الُمـشاركة أو التأهل لقائمة الموردين

 
ـــمكن ذكــر الحــدود 11ال يقــل عــن ثالثــين ) ، الحــد الزمنــي األدنــى الســتالم العطــاءات .1 ( يومــا وُي

 .ج-1الزمنية لكل طرف في الملحق 
 

 1.11المادة 
 لعطاءوثائق ا

 
مي الخدمــة الُمهتمــين بوثــائق العطــاء .1 التــي تتضــّمن كافــة المعلومــات  ، وســتقوم الهيئــة بتزويــد ُمقــدِّّ

دتوا وأن ُيقــــّدموا عطــــاءاتهم. وتتضــــمن هــــذه  ، الضــــرورية التــــي تســــمح لُمقــــّدمي الخدمــــة أن يستـــــعِّ
   ،  عوامــل التكلفــةالوثــائق المعــايير التــي ستســتند إليهــا الهيئــة عنــد مــنح التعاقــد، بمــا فيهــا جميــع 

واألوزان، أو إن كان ذلك ُمناسبًا، والقيم النسبية التي ستـُخّصصها الهيئة لهذه المعايير عند تقييم 
 العطاءات. 
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وطبقــًا ألل رســوم ُمطبَّـــقة، الوثــائق الخاصــة  ،وبقــدر اإلمكــان ، وســتجعل أل هيئــة مــن الهيئــات  .1

مي بالعطــاء ُمتاحــة عــن طريــق الوســائل اإللكترونيــة  أو شــبكة اتصــاالت مفتوحــة أمــام جميــع ُمقــدِّّ
ــــائق الخاصــــة بالعطــــاء بالوســــائل  ــــة بنشــــر كافــــة الوث ــــم تقــــم الهيئ ذا ل الخدمــــة الوصــــول إليهــــا. وا 

مي الخدمة ووفقًا ألل رسـوم ُمطبَّــقة،  1اإللكترونية، فستقوم  الهيئة ، بناًء على طلب ألّئ من ُمقدِّّ
م الخدمة على الفور. برتاحة هذه الوثائق كتابًة وتقديمها ل  ُمقدِّّ

 
الُمشــار إليهــا فــي ، إذا قامــت الهيئــة، أثنــاء فتــرة المناقصــة، بتعــديل أل جــزء فــي وثــائق العطــاء  .1

 ، فسوف تقوم الهيئة بما يلي: من هذه المادة 1الفقرة 
 

 أو  ،لكترونياً إأن تقوم بنشر هذه التعديالت  (أ )
 

ُمقـّدمي الخـدمات المشـاركين فـي هـذه أن تقوم برعطاء هذه التعديالت كتابـًة إلـى جميـع  (ب )
المناقصـــة عنـــد تعـــديل هـــذه المعـــايير، وفـــي كافـــة األحـــوال، ستــــُتيح الهيئـــة الفتـــرة الزمنيـــة 
لوا أوُيـــــعيدوا تقــــديم  موا عطــــاءات جديــــدة، أو كــــي ُيـــــعدِّّ مي الخدمــــة كــــي ُيقــــدِّّ الكافيــــة لُمقــــدِّّ

 عطاءاتهم بصورة صحيحة.    
 

 1.11المادة 
 ـةالمواصفات التقنيّ 

 
ــي أو تطبيــق أّل مواصــفات  .1 وســيعمل كــل طــرف علــى ضــمان أنَّ هيئاتــه لــن تقــوم برعــداد أو تبّن

 خلق عوائق ال داعي لها على التجارة بين األطراف. ،أو من شأنها  ، تقنّيـة بغرض
 

سـتكون كمـا يلـي حينمـا يكـون هـذا التـي مواصفات التقنّيـة ، الوستضع الهيئة الُممارسة للُمناقصة  .1
 :  مالئماً 

 
 ة أو الوصفية ويبداًل من الخصائ  التصميم ،أن تكون طبقًا لُمتطلبات األداء (أ )
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أن تعتمد على المقاييس الدوليـة حينمـا يكـون هـذا قـاباًل للتطبيـق، أو خالفـًا لـذلك أن  (ب )
أو المقـاييس القوميــة الُمعتــرف  بهــا، أو قــوانين  ، تعتمـد علــى اللــوائح التقنيَّـــة القوميــة

 البناء.
 

ـشار  إلى ماركة تجارية ُمحـددة أو اسـم تجـارل ُمحـدد، أو بـراءة اختـراع أو تصـميم َأو نـوع، ولن يُ  .1
م خدمــة ُمحـدد، إال إذا لـم يكــن هنـاك أل طريقـة دقيقــة أو واضـحة بمـا فيــه  أصـل أو منـت  َأو ُمقـدِّّ
 الكفايــة لوصــف ُمتطلبــات الُمناقصــة، وشــريطة أنَـــّه، فــي مثــل هــذه الحــاالت، يجــب إضــافة عبــارة

 مثل   أو ما ُيكافيء   في وثائق العطاء. 
 

ولن تسعى الهيئات أو تقبـل، بطريقـة تــعيق التنـافس، أل نصـيحة يمكـن اسـتخدامها فـي إعـداد أو  .1
تبّني أّل ُمواصفات تقنيَــّـة إلحـدى المناقصـات مـن شـخ  قـد تكـون لـه مصـالح تجاريـة مـن هـذه 

 .  الُمناقصة
 
 
 

 1.11المادة 
 ي الخدمةتسجيل وتأهيل ُمقّدم

 
مي الخدمة التابعين لطرفئ رخر. أثناء  .1 مي الخدمة المحليين وُمقدِّّ لن تُفرِّق الهيئات بين ُمقدِّّ

مي الخدمة   . عملية تسجيل و أو تأهيل ُمقدِّّ
 

مي الخدمة  .1 ، التابعين لطرفئ رخر، لن تكون شروط الُمشاركة في إجراءات العطاء المفتوح لُمقدِّّ
مي الخدمة المحليين.  أقل أفضلية من تلك الُمـت  احة لُمقدِّّ

 
مي الخدمة، والوقت الالزم لها، بغرض إبقاء  .1 لن يتم استغالل عملية تسجيل و أو تأهيل ُمقدِّّ

مي الخدمة  خارج قائمة الموردين أو كي ال يتم اعتبارهم في إحدى  ،التابعين لطرفئ رخر، ُمقدِّّ
 الُمناقصات. 
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مي الخدمة الُمسجلين أو المؤهلين التي تحتفظ بقوائم د ، وتضمن الهيئات .1 أن ،ائمة خاصة بُمقدِّّ
مي الخدمة  يكون من حق الموردين التقدم للتسجيل والتأهيل في أل وقت، وأن جميع ُمقدِّّ

.  الُمسجلين والمؤهلين ُمتضمنين في القوائم بوقتئ كافئ
 

مي الخدمة من المُ  .1 بناًء على  ، ناقصةال شيء في هذه المادة يمنع الهيئة من استبعاد أحد ُمقدِّّ
 .1.1إفالسه أو لتقديمه إقرارات كاذبة، شريطة أن يتم ذلك االستبعاد وفقًا للمادة 

 
 1.11المادة 

 تقييم العقود
 

بغرض تجنب أل تعارض في المصالح بين من يقوم  ، ستكون عملية تقييم العطاءات عادلة وغير ُمميِّـزة
مي الخدمة المُ   شاركين.بردارة هذه العمليات وُمقدِّّ

 
 

 1.11المادة 
 معلومات حول منح التعاقد

 
، ســتقوم الهيئــات علــى الفــور بنشــر إشــعار بقــرار إرســاء العقــد برحــدى 1.11عمــاًل ببنــود المــادة  .1

ب. على إشعار المنح أن يتضمَّن على -1ضمن تلك الواردة في الُملحق ، وسائل النشرالمناسبة 
 األقل المعلومات اآلتية: 

 
 اسم الهيئة؛ و (أ )

 
 وصف البضاعة أو الخدمة التي تمت ممارسة الُمـناقصة عليها؛ (ب )

 
م الخدمة الفائز؛ و (ج )  اسم ُمقدِّّ

 
 قيمة التعاقد الممنوح. (د )
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مي الخدمــة  .1 والتــابع لطــرفئ رخــر والــذل كــان قــد  ، غيــر النــاجحين، و بنــاًء علــى طلــب أحــد ُمقــدِّّ
الُمــــتعلقة بأســـباب رفـــض ســـتقوم  الهيئـــات علـــى الفـــور، بتقـــديم المعلومـــات ، شـــارك فـــي العطـــاء 

    العطـــاء الـــذل قدَّمـــه، إال إذا كـــان اإلفصـــاح عـــن مثـــل هـــذه المعلومـــات يقـــع تحـــت طائلـــة القـــانون 
ـر بالمصـالح التجاريـة المشـروعة لشـركات بعينهـا،  ، أو كان على نقيض الصالح العام أو قـد ُيضِّ

ة، أو قد ُيخل بالُمـنافسة العادلة بين ُمقدِّّ   مي الخدمة.سواء عامَّة أو خاصَّ
 

 1.11المادة 
 تعديالت وتصويبات نطاق التغطية

 
وسُيـخطر أحد األطراف كافة األطراف األخرى بأل تصويب يقترحه، أو نقل إلحدى الهيئات من  .1

نسحاب إحدى الهيئات، أو أل تعديل رخـر )وُيشـار إلـى ا أ، أو-1ُملحق إلى رخر، وفي الُملحق 
أ. كمـا يجـب علـى -1عاّمـة بُمصـطلح   تعـديل  ( فـي الُملحـق هذا هنا وفيما بعد في هذه المـادة 

ل  ( أن  يقوم بتضمين اإلخطار ما يلي:  الطرف الذل يقوم بالتعديل )  الطرف الُمعدِّّ
 

مـــا ُيــــثبت ســـواء مـــا كـــان تـــأثير وتحكـــم الحكومـــة علـــى المــــناقصة الَمعنيـــة لتلـــك الهيئـــة  (أ )
بة قد تـمَّ تقليصه بطريقة فّعالة  و ، الُمنسحِّ

 
لمعلومــات حــول التبعــات الُمحتملــة لهــذا التغييــر علــى لوفيمــا يخــ  أل تعــديل رخــر    (ب )

 نطاق التغطية المتفق عليه ُمسبقًا في هذه االتفاقية.
 

ـــمكن ألحــد األطــراف أن يســحب أو يســتبدل إحــدى الهيئــات الُمختّصــة  .1 بــأن ، وبهــذا الخصــو  ُي
كـي ُيحـافظ علـى مسـتوى مـن  ، الخـا  بـهيقوم بالتسويات التعويضـية الُمــالئمة لنطـاق التغطيـة 

ذا مــا قــام أحــد األطــراف  مكــاف التغطيــة  ُمقارنــًة بــذلك النطــاق الــذل كــان موجــودًا قبــل التعــديل. وا 
عمـاًل بهـذا الفصـل فلـن يـتم إجـراء أل تسـويات ، برجراء تعديالت فـي نطـاق التغطيـة الخـا  بـه 

 تعويضية للطرف الُمـتضرر بخصو  التعديالت اآلتية:
 

 لتصويبات ذات الصبغة الرسمية تمامًا والتعديالت الثانوية في المالحق؛وا (أ )
 

ــم أو تــأثير علــى الهيئــة الُمختصــة ب (ب ) ـــغطاة  المشــترياتإذا لــم يكــن للحكومــة أل تحكت الُم
 تحويلها إلى كيان اعتبارل. عند خصخصتها  أو
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  6.22المادة 
 المشتريات اللكترونية

 
مهـــا بتطـــوير وترقيـــة التجـــارة اإللكترونيـــة، إلتاحـــة مزيـــد مـــن وستســـعى األطـــراف ، فـــي إطـــار التزا .1

 اإللكترونية. للمناقصاتالفر  
 

بغـــرض تمكـــين ، بجانـــب هـــذا سيســـعى كـــل طـــرف علـــى العمـــل نحـــو إنشـــاء نقطـــة إدخـــال واحـــدة  .1
مي الخدمة من الوصول إلـى المعلومـات حـول الفـر  الُمتاحـة بخصـو  الُمناقصـات داخـل  ُمقدِّّ

 أرضه.
 

ي مرف بأقصى قدر ممكن، فر  المناقصات المتاحة للجميع، متاحة أيضًا لمقدوسيجعل كل ط .1
الخدمة عن طريق الوسائط و الوسائل اإللكترونية المتاحة. وحيثما أمكن، سُيحاول كل طرف أن 

 ُيـتيح الوثائق المتعلقة بنفس الوسائط أوالوسائل.
 

ّخـ  باللغـة اإلنجليزيـة، لكـل حالـة مـن وعلى الهيئة الُممارسة للُمناقصة أن تقـوم بنشـر إشـعار ُمل .1
 ذلك اإلشعار أن يتضمن على األقل المعلومات اآلتية: فيحاالت الُمناقصة الُمستهَدفة. ويجب 

 
 موضوع التعاقد؛ (أ )

 
 المواعيد الُمحددة لتقديم العطاءات أو طلب الُمشاركة في العطاء؛ و  (ب )

 
 قد .عناوين وكيفية االتصال لطلب الوثائق الُمـتعلقة بالتعا (ج )

 
وســيعمل كــل طــرف علــى تشــجيع هيئاتــه ألن تقــوم بنشــر المعلومــات حــول الخطــط التوضــيحية  .1

ـنة المالية.  للُمـناقصات في بوابة الُمـناقصات اإللكترونية ، في أقرب فرصة ُممكنة في بداية السَّ
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 1.11المادة 
 إجراءات الطـّعـن

 
مي الخدمــة  .1 أنَـــّه كـان هنــاك خــرق  ، لتـابع ألحــد األطـرافا، عنـد حــدوث شـكوى مــن قَِّبـل أحــد ُمقـدِّّ

م الخدمة كي يبحث عن  لهذا الفصل أثناء مناقصة طرف رخر، فعلى ذلك الطرف أن ُيشجع ُمقدِّّ
حلّئ لشكواه بالتشاور مع الهيئة الممارسة للمناقصة التابعة لهذا الطرف. وفي مثل هـذه الحـاالت، 

أن تتعامــل مــع مثــل هــذه  ،لــذلك الطــرف اآلخــر التابعــة، يجــب علــى الهيئــة الممارســة للمناقصــة 
الشكوى بطريقـة نزيهـة ومناسـبة، بأسـلوبئ ال ُيــخل بالتوصـل إلـى إجـراءات تصـحيحية وفقـًا لنظـام 

 الطَـّعـن.

 
مي الخدمة التابعين لألطراف .1 بدون تمييز وبأسلوب  ، هذا وسيعمل كل طرف على أن يتيح لُمقدِّّ

الناجمة في سياق  ،المزعومة لهذا الفصل االنتهاكاتعـن في جميع اإلجراءات الفعَّالة للطَـّ  ، نزيه
 المناقصات التي لديهم مصلحة فيها. 

 
ُسـلطة قضائية أو إدارة  ،أو يختار على األقل   ،إلى جانب هذا سيعمل كل طرف على أن ُينش .1

م  نزيهة ُمـستقلة عن الهيئات الممارسة للمناقصة لديه الستالم والنظر في الطعن الذل مه ُمقدِّّ ُيقدِّّ
 الخدمة بشأن الُمناقصة الُمستهَدفة.

 
ما لم ُتحدد وثائق العطاء غير ذلك، يجب أن تكون المسئولية التامة ألحد األطراف بخصو   .1

أو التعويض عن الخسارة أو األضرار الواقعة، محدودة بتكاليف إعداد ، أل خرق لهذا الفصل 
م الخدمة أل  غراض المناقصة.العطاء التي يقوم بها ُمقدِّّ

 
وفقًا ، بواسطة كل طرف ، من هذه المادة  1و  1طبقًا للفقرات ، سيتم تحديد األمور الناجمة  .1

 لقوانينه و لوائحه المحليَّـة.
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 1.11المادة 
 ستثناءاتإ

 
ـــع أل طـــرف مـــن اتخـــاذ أل إجـــراء .1 ـــى أنــَــّه يمن ــــؤوَّل  شـــيء فـــي هـــذا الفصـــل عل أو عـــدم  ، لـــن ُي

ــــتعلقة  ، معلومـــات يعتبرهـــا ضـــروريةاإلفصـــاح عـــن أل  ـــة والُم ـــة مصـــالحه األمني مـــن أجـــل حماي
نى عنها لألمن ،  المشترياتبمناقصات األسلحة أو الذخيرة الحربية أو مواد الحرب أو  التي ال غِّ

فاع الوطنية. ،القومي  أو ألغراض الدِّّ
 

ك الضــوابط بأســلوب ُيـــشكل إذا مــا كانــت الُمـــتطلبات اآلتــي ذكرهــا ُمســتوفاة، إذا لــم يــتم تطبيــق تلــ .1
ـفية أو تمييز غير ُمبرر بين األطراف، وحيث تكون جميع الشروط متكافئة، وال يوجد  وسائل تعست

نَـــّه يمنــع أل أقيــود غيــر ظــاهرة علــى التجــارة الدوليــة، فــال ُيـــفسر أل شــيء فــي هــذا الفصــل علــى 
 طرف من األطراف من فرض وتنفيذ الضوابط التالية:     

 
 ية لحماية األخالق العامة أو النظام العام أو األمن العام؛الضرور  (أ )

 
 الضرورية لحماية حياة اإلنسان أو حياة الحيوان أو حياة النبات أو صّحته؛ (ب )

 
لكِّـيَّة الفِّكريَّة؛ أو (ج )  الضرورية لحماية المِّ

 
المتعلقـــة بالمنتجـــات أو خـــدمات األفـــراد الُمعـــاقين ، أو المتعلقـــة بالمؤسســـات الخيريـــة أو  (د )

 لمتعلقة بالعمل في السجون.ا
 

 1.11المادة 
 التحرير المرحلي لمسواق

 
وعماًل على تحقيـق أهـداف تحريـر األسـواق بالكامـل ، سـيقوم األطـراف، فـي اجتماعـات اللجنـة الُمشـتركة، 

مـع األخـذ بعـين االعتبـار تحســين تلـك االلتزامـات بطريقـة تقدميــة، ، بمراجعـة التزامـاتهم وفقـًا لهـذا الفصــل 
 عين في الُحسبان ُمستويات التزامهم الحالية. واض
 
 



  78  
 

 1.11المادة 
 عدم الفصاح عن المعلومات

 
التــي ، أال تُفصــح عــن المعلومــات الســرّية علــى األطــراف وهيئاتهــا وُســلطات مراجعتهــا  وســتعمل .1

أو قــد ُيــؤدل  ،ُيــؤدل اإلفصــاح عنهــا إلــى اإلخــالل بالمصــالح التجاريــة المشــروعة لشــخ  ُمحــدد
مي الخدمة، دون التصريح الرَّسمي من الشخ  الذل قام إلى اإل خالل بالُمنافسة العادلة بين ُمقدِّّ

 بتقديم تلك المعلومات السريَّـة إلى هذا الطرف.

 
أو هيئاتـه الُمختّصــة باإلفصـاح ، ال ُيـفسر شيء في هذا  الفصل على أنَـّه ُيطالب أحد األطراف  .1

ريَّـــــة ح عنهــــا إلــــى الوقــــوع تحــــت طائلــــة القــــانون أو اإلضــــرار ُيـــــؤدل اإلفصــــا ، عــــن معلومــــات سِّ
 بالصالح العام. 

 
 1.11المادة 

 اللغة
 

ومــن أجــل تحقيــق توســيع وتحســين فــر  دخــول ســوق المناقصــات الحكوميــة لبعضــهم الــبعض ، ســيعمل 
األطـــراف ، حيثمـــا أمكـــن ذلـــك، علـــى اســـتخدام اللغـــة اإلنجليزيـــة عنـــدما يقـــوم بنشـــر المـــواد أو المعلومـــات 

وضـمن أل ُمناقصـة إلكترونيــة  ، ب-1ُمتعلقـة بالُمناقصـة، بمــا فـي ذلـك المنشــورات الـواردة فـي الُملحــق ال
 .1.11وفقًا للمادة 
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 1الفصل السابع 

 التجارة اللكترونية
 

 1.1المادة 
 عام

 
 

لنمــّو وتطويرهــا لتحقيــق ا ، وأهميــة تجنــب عوائــق اســتخدامها ، تـــُقر األطــراف بأهميــة التجــارة اإللكترونيــة
 االقتصادل وزيادة الفر  الُمتاحة.

 
 1.1المادة 

 تعريفات
 

 ألغراض هذا الفصل:
 

أّل وســط مــادل ُيمكــن أن ُيخـزن الُمنتجــات الرقميــة بــأل طريقــة  :الوســط الناقــل ُيــقصد بـــ (أ )
أو يـتم ابتكارهـا الحقـًا، والتـي ُيمكـن منهـا اسـتخراج ُمـنتــَ  رقمـي أو إعـادة  ، معروفة اآلن
لتعامـــل معـــه بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، ويتضـــمن وال يقتصـــر علـــى، إنتاجـــه أو ا

 الوسط الضوئي والقر  المرن والشريط الُممغنط؛
 

يديو، والصـور، ڤبرام  الحاسب اآللي، والنصو ، ومواد الـ: المنتجات الرقمية ُيـقصد بـ (ب )
اء كانـــت ســـو  ،، بغـــض النظـــراً وتســـجيالت األصـــوات، والمنتجـــات األخـــرى الُمشفــــّرة رقمّيـــ

 ؛ (9)تم بثها إلكترونّياً  أو، ثابتة على الوسط الناقل 
 

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

 
 توظيف ُمعالجة الحاسب اآللي. : استخدام وسيلة إلكترونية ُيـقصد بـ (د )

                                            
 ( للمزيد من اإليضاح، فإن  المنتجات الرقمية ال تتضمن التمثيل الرقمي لألدوات المالية. 9
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 1.1المادة 

 الخدمات اللكترونية
 

نَـّه تقديم الخدمات بواسطة الوسـائل أتتفق األطراف على أنَّ التسليم بالوسائل اإللكترونية سيـُعتدت به، على 
 ) التجارة في الخدمات(. 1اإللكترونية، كما هو وارد في الفصل الخامس 

 
 1.1المادة 

 المنتجات الرقمية
 

أو ، جمركيـــة أو مصــاريف أو رســـوم أخــرى علـــى  لــن ُيطبــق أل طـــرف مــن األطـــراف أل رســوم .1
  (10)ُمـتعلقة باستيراد أو تصدير المنتجات الرقمية عبر النقل اإللكتروني.

 
والــذل يحمــل منتجــًا ، ســيقوم كــل مــن األطــراف بتحديــد القيمــة الجمركيــة للوســط الناقــل الُمســتوَرد  .1

ــًا وفقــًا لتكلفــة أو قيمــة الناقــل وحــده، دون األخــذ فــي اال عتبــار تكلفــة أو قيمــة المنــت  الرقمــي رقمّي
 الُمخزن على الوسط الناقل.

 
لن يقوم أل من األطراف بمنح مـعاملة أقل تفضياًل لبعض المنتجات الرقمية عمَّا يتعامل بـه مـع  .1

 منتجات رقمية أخرى ُمماثلة كما يلي:

  
 على أساس أن: (أ )

 
(i)  قــد تــم تصــنيعها أو  ،التــي يــتم التعامــل معهــا بصــورة أقــل ، تلــك المنتجــات الرقميــة

عـدادها أو جعلهـا ُمتاحـة  إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو نقلها أو التعاقد عليهـا أوا 
 تجاريَّـًا ألول مرة خارج أرضها؛ أو

 

                                            
مررن هررذه المررادة أحررد األطررراف مررن أن يفرررض ضرررائب داخليررة أو أي أتعرراب داخليررة شررريطة أن يررتم  فرضررها  5( ال تمنررع الفقرررة  10

 هذه االتفاقية.   بيسلوب يتسق مع
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(ii) ـــــل هـــــذه المنتجـــــات  ، المؤلـــــف أو المـــــؤدل أو المنـــــتِّ  أو المطـــــور أو المـــــوزِّع لمث
ال تنتمـي لهـذه  اً أطرافـأو يتبـع  ،هو أحـد األشـخا  التـابعين لطـرفئ رخـر، الرقمية

 االتفاقية؛ أو

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

ـــًا ألول مـــرة،  تخزينهـــا أو نقلهـــا أو التعاقـــد عليهـــا أو إعـــدادها  أو جعلهـــا ُمتاحـــة تجاريَّ
 خارج أرضها.

 
 ات الرقمية التي:لن يمنح أحد األطراف مـعاملة أقل تفضياًل للمنتج .1

 
التي تم تصنيعها أو إنتاجهـا أو نشـرها أو تخزينهـا أو نقلهـا أو التعاقـد عليهـا أو إعـدادها  (أ )

أو جعلهـا ُمتاحـة تجاريَّـا ألول مـرة فـي أرض طـرف رخـر، بأسـلوبئ 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 تجاريَّــا ألول مـرة فــي أرض طـرف ال ينتمــي 

 لهذه االتفاقية.
 

التــي قــام بتأليفهــا أو تأديتهــا أو إنتاجهــا أو تطويرهــا أو توزيعهــا شــخ  ينتمــي لطــرفئ  (ب )
قـام بتأليفهـا أو تأديتهـا  ،مما يتعامل به مـع منتجـات رقميـة مشـابهة  رخر، بأسلوب أقل

 ال ينتمي لهذه االتفاقية. اً شخ  يتبع من طرف، إنتاجها أو تطويرها أو توزيعها أو 
 

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

 
لنقـــل اإللكترونـــي لسلســـلة مـــن النصـــو  ال يســـرل هـــذا الفصـــل علـــى اإلجـــراءات الســـارية علـــى ا .1

ـــ يــديو، أوالصــور، أوتســجيالت األصــوات، أوالمنتجــات األخــرى الُمجدولــة مــن قَِّبــل أحــد ڤأومــواد ال
ُمقّدمي المحتويات التي يتم تلقيها سمعيًا و أو بصريًا، والتي ال يجد ُمستهلك هذه المحتويات أل 

 خيار سوى جدولة هذه السلسلة.
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 1الفصل الثامن 
 التعاون
 
 1.1المادة 

 األهداف والنطاق
 

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

 
( تكنولوجيــا 1تعـاون، مــع التركيـز علــى : )و ُيــعزز األطــراف تأكيـدهم علــى أهميـة كافــة أشــكال ال .1

ـــــة1) ،( الطاقـــــة1) ،( اإلعـــــالم1) ،(ICTاتصـــــاالت)إلالمعلومـــــات وا ( 1) ،( التجـــــارة اإللكتروني
( زيـــارات العمـــل 1( الخـــدمات الجويـــة؛ و )1معاييرالقياســـية إلعتمـــاد  حـــالل  و عالمـــة حـــالل؛ )

 هذه االتفاقية.  ُمـساهمًة في تطبيق أهداف ومباد
 

رل الفصـــل التاســع ) تســـوية النزاعــات ( علـــى أل نــزاع أو موضـــوع خــالف ينشـــأ عــن هـــذا ال يســ .1
 الفصل.

 
 1.1المادة 

 (ICTالتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)
 

اعترافــًا مــن األطــراف بــالتطور الســريع، وأهميــة الــدور الريــادى للقطــاع الخــا ، فــي تكنولوجيــا المعلومــات 
ســـات العمـــل الخاصـــة بالخـــدمات الُمــــتعلقة بهـــذا المجـــال التكنولـــوجي علـــى المســـتويين واالتصـــاالت وُممار 

المحلــي والــدولي، فســيعمل األطــراف علــى زيــادة التعــاون لــدعم تطــوير تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
ـــا  ـــك التكنولوجي ـــار تحقيـــق أقصـــى منفعـــة مـــن اســـتخدام تل ــــتعلقة بهـــا مـــع األخـــذ فـــي االعتب والخـــدمات الُم

 طراف. لأل
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 1.1المادة 
 أنماط ومجاالت التعاون

 
 ،ما يلي : 1.1من المادة  1ستشمل مجاالت التعاون عماًل بالفقرة  .1

 
 تعزيز ودعم التجارة اإللكترونية؛ (أ )

 
دعـــم وتعزيـــز اســـتخدام القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــا  للخـــدمات الُمــــتعلقة بمجـــال  (ب )

ــــدة والتــــي ستســــتكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت، ويتضــــمن الخــــد جد تمات الجدي
 و، حديثاً 

 
 تطوير الموارد البشرية الُمـتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. (ج )

 
 أكثر أهمية. يعتبرونهاُيـمكن أن ُيـحدد األطراف مجاالت ُمـحدَّدة للتعاون في المجاالت التي  .1

 
 مايلى:  1.1من المادة  1تتضمن مجاالت التعاون وفقًا للفقرة  .1

 
 دعم الحوار فيما يتعلق بالسياسات؛ (أ )
  

 ،التعاون بين قطاعات القطاع الخا  فيما بين األطراف دعم وتعزيز (ب )
 

 و ،دعم التعاون في الُمـنتديات الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ج )
 

 التعهتد بالقيام بأنشطة التعاون المالئمة األخرى. (د )
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 1.1المادة 
 كترونيةالتجارة الل

 
دراكــًا لطبيع ـــمكن أن توتشــجيعًا مــن األطــراف ألنشــطة التعــاون لتعزيــز التجــارة اإللكترونيــة وا  هــا العالميــة ُي

 تتضمن مجاالت التعاون ما يلي : 
 

  ،دعم وتيسير استخدام التجارة اإللكترونية من قَِّبل الشركات الصغيرة والمتوسطة (أ )
 

مـــا هـــو متفـــق عليـــه بصـــورة متبادلـــة فـــي ك ، تبـــادل المعلومـــات والتشـــارك فـــي الخبـــرات (ب )
 القوانين واللوائح والبرام  الموجودة في نطاق التجارة اإللكترونية.

 

 1.1المادة 
 معايير شهادة حالل القياسية وعالمة حالل

 
ترتيبـات التـي البالتفـاوض ووضـع ، في خالل عام من دخول هذه االتفاقية حيِّز التنفيذ ، سيقوم األطراف 

ـــد إلع بمعــايير شــهادة حــالل القياســية وعالمــة  ،فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،تــراف الــدول األعضــاءتـُعِّ
 حالل لسنغافورة.

 

 1.1المادة 
 التعاون في الخدمات الجوية

 
اعترافًا من األطراف بأهمية خـدمات النقـل الجـول فـي نظمهـم االقتصـاية، وسـعيًا مـنهم لمزيـد مـن التعـاون 

مــن بــين  ،سيشــتمل هــذا  التعــاون ،مــًا وتعزيــزًا للمزايــا والمنــافع المتبادلــةودع ،فــي قطــاع الخــدمات الجويــة
تمام االتفاقيات الُمـتبادلة في مجال تقديم الخـدمات الجويـة، بـين واحـدة أو أكثـر  أشياء أخرى، على دعم وا 

  من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.
 

 1.1المادة 
 التجارية التعاون في مجال الزيارات

 
اعترافًا من األطراف بأهمية تبادل الزيـارات التجاريـة، وتأثيرهـا علـى االقتصـاد، فسـيعملون علـى دعـم مثـل 

 هذه الزيارات الُمـتبادلة، بما في ذلك الزيارات التمهيدية.
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 1الفصل التاسع 
 تسوية الـنزاعات

 
 1.1المادة 

 اتاألهداف والنطاق وتعريف
 

والتـي تهـدف إلـى  ، يسـتخدمها األطـراف فـي تسـوية النزاعـات، رليَّـة  يرمي هذا الفصل إلى وضـع .1
 التوصل، كلما أمكن ذلك، إلى حلول متفق عليها بشكل متبادل. 

 
إذا اعتبــرت أل دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس ، تســرل أحكــام هــذا الفصــل علــى أّل نــزاع  .1

أحد شروط هذه االتفاقيـة، باسـتثناء  التعاون الخليجي أو سنغافورة أنَّ الطرف اآلخر قد قام بخرق
 ما تم النَـّ  عليه صراحة في هذه االتفاقية.

 
ـــتنازِّع فــي  اللجــوء إلــى  .1 إنَّ إجــراءات تســوية النزاعــات فــي هــذا الفصــل ال تـــُخل بحــق الطــرف الُم

إجراءات تسوية النزاعات لدى منظمـة التجـارة العالميـة ، شـريطة أن يـتم إخطـار اللجنـة الُمشـتركة 
 قبل الشروع في مثل هذه اإلجراءات.  ًا ،يوم 11ال تقل عن ثالثين،رةبفت

 
ـــتنازعة فــي إجــراءات تســوية النزاعــات  .1 وفقــًا لهــذا الفصــل أو التفاقيــة ، إذا شــرع أحــد األطــراف الُم

منظمــــة التجــــارة العالميــــة، فعلــــى هــــذا الطــــرف أن ُيـــــقرر اللجــــوء إلــــى أحــــدهما واســــتبعاد اآلخــــر. 
وفقًا التفاق منظمة التجـارة ، ُيـعتبر أنَّ اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات ألغراض هذه الفقرة، 

 1مــن الُملحــق  1وفقــًا للمــادة  ، قــد بــدأ عنــدما يقــوم أحــد األطــراف بتقــديم طلــب للجنــة ، العالميــة
القواعـــد واإلجـــراءات الحاكمـــة لتســـوية النزاعـــات فـــي اتفـــاق منظمـــة التجـــارة  التعلـــق بالتفـــاهم علـــى

 ية.العالم
 

 ألغراض هذا الفصل، ما لم يتم تحديد عكس ذلك صراحة في النَـّ : .1
 

ـــ (أ ) ـــقصد ب م النتصــح أو : المستشــار ُي ـــتنازِّعة لُيقــدِّّ أّل شــخ  يلجــأ إليــه أحــد األطــراف الُم
 لُيساعد ذلك الطرف بخصو  إجراءات لجنة التحكيم؛ 

 
 .1.1دة وفقًا للما ،هاؤ : لجنة تحكيم تمَّ إنشالجنة التحكيمُيـقصد بـ  (ب )
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 .1.1: أّل طرف يطلب إنشاء لجنة تحكيم وفقًا للمادة  الطرف الشَاِكيُيـقصد بـ  (ج )

 
ــــــ (د ) ــــــقصد ب ـــــاِزا ُي ــــــل الطـــــرف الُمتن ـــــين أو :  ُمـَمـثّـِ موظـــــف أو أحـــــد األشـــــخا  الطبيعي

الــذين يــتم تعييــنهم مــن قَِّبــل إحــدى الوكــاالت أو األقســام الحكوميــة أو أل  ،عتبــاريينإلا
 ألحد األطراف؛ و هيئة حكومية أخرى

 
 أل طرف ُيدَّعى عليه بأنَـّه قام بخرقئ لهذه االتفاقية.  : الطرف الُمدَّعى علي ُيـقصد بـ  (ه )

 
 1.1المادة 

 الُمداوالت
 

مــداوالت مــن خــالل ،  ســيبذل األطــراف قصــارى جهــودهم لحــل أل نــزاع ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة .1
 ادل ُمتفق عليه. تتسم بالنوايا الحسنة، بهدف التوصل إلى حلّئ ُمتب

 
ُيـمكن ألحد أو عـدد مـن الـدول األعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي أن يطلـب كتابـًة، التـداول  .1

ــحًا  ، مــع ســنغافورة والعكــس صــحيح ) الُمشــار إليــه أدنــاه بمصــطلح  األطــراف الُمتنازِّعــة (، ُموضِّّ
وتحديـد القواعـد ، فبشـأنها موضـوع الخـال أسباب تقديم الطلب، ويتضمن تحديـد الضـوابط الُمــثار

 القانونية الُمستـَنـَد إليها في الشكوى. على أن يتم إخطار اللجنة الُمشتركة بمثل هذا الطلب.
 

 1.1المادة 
 المساعي الحميدة والُمصالحة والوساطة

 
هــي إجــراءات يــتم إتباعهــا طواعيــًة إذا وافقــت األطــراف  ،المســاعي الحميــدة والُمصــالحة والوســاطة .1

 على القيام بها. الُمـتنازِّعة
 

وُيمكـن  ،فـي أل وقـت ،ُيمكن للطرف الُمـتنازِّع أن يطلب المساعي الحميـدة والُمصـالحة والوسـاطة .1
 ها في أل وقت.ؤ بدء هذه اإلجراءات في أل وقت كما ُيمكن إنها
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علـــى أن تكـــون إجـــراءات المســـاعي الحميـــدة والُمصـــالحة والوســـاطة، وبـــاألخ ، المواقـــف التـــي  .1
رّيـــة، دون اإلخــالل بحقــوق أل طــرف فــي  تتخــذها األطــراف الُمـــتنازعة أثنــاء هــذه اإلجــراءات، سِّ

 اتخاذ أل إجراءات وفقًا لهذا الفصل أو أل إجراءات أخرى. 
 

إذا وافقــت األطــراف الُمـــتنازِّعة، فرنــه ُيمكــن للمســاعي الحميــدة والُمصــالحات والوســاطة أن تســتمر  .1
ـالف ذكر   ها في هذا الفصل.أثناء إجراءات لجنة التحكيم السَّ

 
وأن ُيطالــــب اللجنــــة الُمشــــتركة ، ُيـــــمكن ألل طــــرف ُمـــــتنازِّع أن ُيخطــــر اللجنــــة الُمشــــتركة بــــالنزاع  .1

ية.، وفقًا لهذه المادة  ،بالتـّحرتك  لحلِّّ هذا النزاع بصورةئ ُودِّّ
 

مــــن قَِّبــــل أحــــد األشــــخا  أو ، مــــن خــــالل المســــاعي الحميــــدة أوالوســــاطة ، إذا تــــم حــــل النــــزاع  .1
 يئات، فعلى األطراف الُمـتنازِّعة إخطار اللجنة الُمشتركة بالنتائ . اله

 
 1.1المادة 

 إنشاء لجنة تحكيم
 

ُيـــمكن للطــرف الشــاكي أن يطلــب كتابــًة، مــن الطــرف المشــكو فــي حقــه، إنشــاء لجنــة تحكــيم فــي  .1
 الحاالت التالية:

 
طلـب التـداول عمـاًل  مـن تـاريخ اسـتالم،  اً يومـ 11خـالل ثالثـين ، لم يتم عقد الُمداوالت  (أ )

 . 1.1بالمادة 

 
فـي فتـرة  1.1فشل األطراف الُمــتنازِّعة فـي حـل النـزاع مـن خـالل الُمـداوالت وفقـًا للمـادة  (ب )

يــوم بعــد تــاريخ بدايــة الُمــداوالت، إال إذا اتفقــت األطــراف الُمـــتنازِّعة علــى أن  11ســتين 
 تستمر في الُمداوالت أو

 
أثناء اإلطار الزمني  ،الُمتفق عليه، الحلِّّ الُمـتبادل  فشل طرف ُمـتنازِّع في االمتثال إلى  (ج )

 الُمتفق عليه.
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 1.1إذا كان قد تمَّ إجراء الُمداوالت وفقـًا للمـادة ، على أن يتضمن أل طلب إلنشاء لجنة تحكيم  .1
حدد الضوابط محل موضوع الخالف وتحديد القواعـد القانونيـة الُمسـتند إليهـا فـي الشـكوى، ت، وأن 

ك شـروط االتفاقيـة الُمـدَّعى خرقهـا وكـذلك أّل بنـود أخـرى ذات صـلة، بمـا يكفـي لتقـديم بما في ذل
 المشكلة بوضوح.

 
 1.1المادة 

 تكوين لجنة التحكيم
 

( 1ما لم تتفق األطراف الُمـتنازِّعة على غير ذلك، فرنَّ لجنة التحكيم يجب أن تتكون مـن ثالثـة ) .1
 أعضاء.

 
بعـد تـاريخ اسـتالم طلـب إنشـاء لجنـة تحكـيم،  اً يومـ 11ثين على كل طرف ُمـتنازِّع، في خالل ثال .1

 والذل َقد يكون أحد مواطني األطراف الُمـتنازِّعة.، أن ُيعّين ُمحكمًا واحدًا ُمنفصاًل 
 

دَ  .1 ، فعلى هؤالء الُمحكمـين، فـي خـالل ةإذا قامت األطراف الُمـتنازِّعة بتعيين الُمحكمين كّل على حِّ
ذا لم إالثاني،أن يقوموا، باالتفاق الُمشترك، بتعيين الُمَحكم الثالث. و من تعيين الُمَحكم  اً يوم 11

ُيوافق أّل من األطراف الُمـتنازِّعة على الُمَحكم الثالث، فيجب على ذلك الطرف، في خالل سبعة 
أيـــام مـــن تـــاريخ التعيـــين، أن ُيخطـــر الطـــرف اآلخـــر وكـــذلك الُمَحكَمـــْين )األول والثـــاني( بعـــدم  1

 الُمَحكم الثالث. علىموافقته 
 

إذا لـم يـتم تعيــين ُمَحكـم ثالــث فـي خـالل الفتــرة الُمحـددة فــي هـذه المـادة، أو إذا قــام أحـد األطــراف  .1
مـن هـذه المـادة، فرنـه يحـق ألّل مـن  1وفقـًا للفقـرة  ، الُمَحكـم الثالـثعلى الُمـتنازِّعة بعدم الموافقة 

مــن الفتــرة الزمنيــة الُمتاحــة للتعيــين، أن  اً يومــ 11األطــراف الُمـــتنازِّعة، فــي خــالل خمســة وأربعــين 
ُيـطالب المدير العام  لمنظمة التجارة العالمية بتعيين الُمَحكم الثالـث. علـى أن يكـون هـذا التعيـين 

 نهائيًا. 
 

يكــون أحــد مــواطني أّل مــن ، علــى أال علــى أن يــتم تعيــين الُمَحكــم الثالــث رئيســًا للجنــة التحكــيم .1
ال يكــون محــل إقامتــه الُمعتــاد فــي ألّئ مــن األطــراف الُمـــتنازِّعة، وأال يكــون األطــراف الُمـــتنازِّعة، وأ

موظـّفًا لدى ألّئ من األطراف الُمـتنازِّعة. وأال يكون قـد تعامـل مـع هـذا النـزاع مـن قبـل بـأل صـورةئ 
 من الصور.
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 أو أصــبح غيــر قــادر علــى العمــل، فيــتم تعيــين مــن يخلفــه بــنفس ،إذا اســتقال أّل مــن المُحكمــين .1

الطريقــة التــي تــم بهــا تعيــين الُمَحكــم األصــلي، ويحــوز الُمَحكــم الــذل حــّل محــل الُمَحكــم األصــلى 
كافــة ُســـلطات وواجبــات الُمَحكــم األصــلي. ويجــب تأجيــل إجــراءات لجنــة التحكــيم حتــى يــتم تعيــين 

 هذا الُمَحكم. 
 

انون، والتجــارة المعرفــة الُمتخصصــة  أو خبــرة بالقــ ،الــذل يــتم تعيينــه، علــى أن يحــوز الشــخ   .1
ت ذات الصلة بالنزاعات الناتجة عـن اأو القرار  ،الدولية، واألمور األخرى الواردة في هذه االتفاقية

اتفاقيات التجارة الدولية. وعلى أن يكون هؤالء الُمَحكمـين ُمسـتقلين، وأن يعملـوا بصـفتهم الفرديـة، 
أال يكـــون لـــديهم أّل تعـــارض فـــي وأال يتبعـــوا، أو يأخـــذوا تعليمـــات مـــن، أّل منظمـــة أو حكومـــة و 

المصـــالح. وكـــذلك يجـــب علـــى الُمحكمـــين أن يلتزمـــوا بميثـــاق ســـلوكيات األعمـــال ألعضـــاء هيئـــة 
 . 1التحكيم الوارد في الُملحق 

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

 

 1.1المادة 
نهاء الجراءات  التأجيل وا 

 
ة التحكيم، وفقـًا لطلـب كتـابّي مـن األطـراف الُمــتنازِّعة، أن تقـوم بتأجيـل عملهـا فـي أل ُيمكن للجن .1

( 11فتــرة االثنــّي عشــر)  نهايــة. وبمجــرد اً ( شــهر 11وقــت لفتــرة زمنيــة ال تزيــد عــن اثنــّي عشــر )
 ، تنقضي ُسـلطة إنشاء لجنة التحكيم.اً شهر 

 
ات لجنـة التحكـيم فــي أّل وقـت قبـل إصــدار الموافقــة علـى إنهـاء إجــراء ،يحـق لألطـراف الُمــتنازِّعة .1

 وذلك عن طريق إخطار رئيس اللجنة بصورة ُمشتركة بذلك اإلنهاء. ،الُحكم
 

 1.1المادة 
يـة  الحلول الُودِّ

 
قبــل أن تقــوم لجنــة التحكــيم برصــدار ُمســودَّة ُحكمهــا، فرنـَــّه يحــق لهــا، فــي أل مرحلــة مــن مراحــل  .1

يـًا.اإلجراءات، أن تقترح على األطراف ال  ُمـتنازعة أن يتم تسوية النزاع ُودِّّ
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ر األطــراف الُمـــتنازِّعة اللجنــة الُمشــتركة  .1 ــت إحالتــه ، علــى أن تـــُخطِّ عنــدما يــتم حــل النــزاع الــذل تمَّ
يـة.   إلى لجنة التحكيم بصورةئ ُودِّّ

 
 1.1المادة 

 االمتثال للُحـكم
 

 األطراف الُمـتنازِّعة به.  طارمنذ تاريخ إخ، ُيعتبر ُحكم لجنة التحكيم نهائيًا وُملزمًا  .1
 

استنادًا إلـى بنـود هـذه االتفاقيـة، الُمطّبــقة والُمــفّسرة وفقـًا ، وستقوم لجنة التحكيم برصدار أحكامها  .1
لقواعــــد تفســــير القــــانون الــــدولي العــــام. وعلــــى أال يكــــون  الُحكــــم  ُيضــــيف أو ُيقلــــل مــــن الحقــــوق 

 والواجبات الواردة في هذه االتفاقية.

 
قـرار لجنـة التحكـيم بخصـو  الفتـرة الزمنيـة المطلوبـة لتنفيـذ الُحكـم نهائيـًا. علـى أن يـتم  سُيصبح .1

ذا لـم يـتم تحديـد أّل فتـرة زمنيـة لتنفيـذ الُحكـم، يـتم إلا متثال للُحكم في خـالل هـذه الفتـرة الزمنيـة. وا 
 من تاريخ اإلخطار بالُحكم. ا بدء اً يوم 11متثال للُحكم في فترة تسعين إلا

 
يــتم خاللهــا االمتثــال للُحكــم. وفــي  ،ن لألطــراف الُمـــتنازِّعة أن تتفــق علــى فتــرة زمنيــة ُمختلفــةُيـــمك .1

ــــمكن أللّئ مـــن  ـــم يـــتم االمتثـــال بأحـــد األحكـــام، فرنـــه ُي حالـــة عـــدم وجـــود مثـــل هـــذا االتفـــاق، إذا ل
ال لهــذا متثــإليــتم خاللهــا ا ،األطــراف الُمـــتنازِّعة ُمطالبــة لجنــة التحكــيم بتحديــد فتــرة زمنيــة أخــرى

 الُحكم. 
 

ــًا للفقــرة ، فتــرة التنفيــذ  انتهــاءقبــل  .1 مــن هــذه المــادة، ســيقوم الطــرف الُمــدَّعى عليــه  1الُمحــددة وفق
 متثال لُحكم لجنة التحكيم. لإلبرخطار الطرف الشاكِّي وللجنة الُمشتركة باإلجراء الذل اتخذه 

 
بشـأن مـا فعلـه الطـرف  ،تثـال للحكـمحـول االم ،إذا كان هناك عدم اتفاق بـين األطـراف الُمــتنازِّعة .1

َيال الُحكم، فسيتم إحالـة ذلـك األمـر إلـى  1الُمدَّعى عليه بعد إخطاره وفقًا للفقرة  من هذه المادة حِّ
 لجنة التحكيم األصلية. 
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 1.1المادة 
 عدم االمتثال والتعويضات والحجب المؤقت المزايا

 
نتهـاء اقبـل  ،من أجل االمتثال لُحكم لجنـة التحكـيم إذا لم يقم الطرف الُمدَّعى عليه بأداء أّل فعل .1

، أو إذا فشـل فــي االمتثـال للُحكـم وفقـًا لهــذه  1.1مـن المـادة  1فتـرة التنفيـذ وفقـًا لُمتطلبـات الفقــرة 
بنــاًء علــى طلــب الطــرف الشــاكِّي ، فــي مفاوضــات للتوصــل معــًا إلــى  ،االتفاقيــة، فســوف يخــوض

 اء فترة زمنية معقولة. نقضا تعويض مقبول، و فيما ال يتجاوز
 

نتهـاء ابعـد  اً ( يوم11خالل عشرين )، إذا لم يتم التوصل إلى أّل اتفاق بين األطراف الُمـتنازِّعة  .1
الفتــرة الزمنيــة المعقولــة، فرنَـــّه ُيـــمكن للطــرف الشــاكِّي أن ُيحيــل األمــر إلــى لجنــة التحكــيم األصــلية 

و إذا ثبـت ذلـك،  .متثـال لُحكـم لجنـة التحكـيمإلإذا كان الطرف الُمـدَّعى عليـه فشـل فـي اما لتحديد
أو أل ، فيجب عليها أن ُتحدد المستوى الُمالئم  لحجب المزايا مؤقتـًا عـن الطـرف الُمـدَّعى عليـه 

 التزامات أخرى وفقًا لهذه االتفاقية.
 

ا وفقـًا نتهـاء الفتـرة المحكـوم بهـا من ( يوماً 11ُيـمكن أن يبدأ الحجب المؤقت للمزايا بعد ثالثين )  .1
رتأت لجنة التحكيم أنَّ اإلجراءات التي تـمَّ اتخاذها ال تتسق اأو إذا ما ،  1.1من المادة  1للفقرة 

مــع االتفاقيــة. علــى أن يقــوم الطــرف الشــاكِّي برخطــار الطــرف الُمــدَّعى عليــه بالمزايــا  التــي ينــوى 
 مؤقت حيِّـز التنفيذ. قبل تاريخ دخول الحجب ال اً يوم 11بفترة زمنية قدرها  ،حجبها مؤقتاً 

 
أو أّل التزامات ُمماثلـة فـي نفـس القطـاع أو  ،سيلجأ الطرف الشاكِّي أواًل إلى حجب المزايا مؤقتًا  .1

ذا اعتبر الطرف الشاكي أنَّ الحجب الُمـؤقت للمزايا أو االلتزامـات فـي نفـس  القطاعات الُمتأثرة. وا 
وفقـًا  ،ثر، فُيـمكن لـه حجبهـا فـي قطـاع رخـرالقطاع أو القطاعات الُمـتأثرة غير عملي أو غير مؤ 

 لهذه االتفاقية، ُمحددًا األسباب التي أدَّت به إلى اتخاذ مثل هذا القرار. 
 

يحق للطرف الُمدَّعى عليه أن ُيطالب لجنة التحكيم األصلية للفصل فيما إذا كان ُمسـتوى حجـب  .1
إلِّضـرار واإللغـاء نتيجـة الخـرق و أو حجـم ا  الذل قام الطرف الشاكي برخطاره بـه  ُيكـافِّ  ،المزايا

لجنـــة التحكـــيم  مـــن هـــذه المـــادة. وستصـــدر 1مـــا إذا كـــان الحجـــب الُمقتـــَرح ال يتســـق مـــع الفقـــرة 
يوما من إعادة إنشاء لجنة التحكيم. إذا كان أحـد أعضـاء لجنـة  11األصلية قرارها خالل ثالثين 

مــن أجــل  1.1ات الــواردة فــي المـادة التحكـيم األصــلية غيـر ُمتــاح تواجــده، فـيمكن تطبيــق اإلجـراء
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( يومـا مـن 11اختيار ُمَحكم بديل. وتبقى فترة إصدار قرار لجنة التحكيم في هذه الحالة ثالثـين )
 تاريخ إعادة إنشاء لجنة التحكيم. 

 
إذا تمت ُمطالبة لجنـة التحكـيم بـالُحكم علـى مـدى االتسـاق مـع اتفاقيـة تنفيـذ اإلجـراء الُمتبنَــّى بعـد  .1

مـــن هـــذه المـــادة، ُيــــمكن تطبيـــق اإلجـــراءات والحـــدود الزمنيـــة  1وفقـــًا للفقـــرة  ،زايـــا مؤقتـــاً حجــب الم
 .11الواردة في الُملحق 

 
ـــتفق عليــه لالمتثــال الكامــل.  .1 ســيكون حجــب المزايــا إجــراًء مؤقتــًا وال ُيعتبــر بــدياًل عــن الهــدف الُم

لالتفاقيـة،  ا  ِـَّد أنـه ُيَعــدت خرقـوسيتم حجب المزايا فقط حتـى يـتم سـحب أو تعـديل اإلجـراء، الـذل ُوجـ
كي يكون ُمتسـقًا مـع االتفاقيـة، أو عنـدما تصـل األطـراف الُمــتنازِّعة إلـى اتفـاق حـول أسـلوب حـل 
النــزاع. ويمكــن للطــرف الُمــدَّعى عليــه أن يقــوم برخطــار الطــرف الشــاكِّي واللجنــة الُمشــتركة بشــأن 

 متثال. إلاإلجراءات التي اتخذها ل
 

ـي أّل مـن اإلجـراءات الُمطـبَّــقة والُمتبّنـاإذا لم تتفـق ا .1 بعـد حجـب  ة ،ألطـراف الُمتنازِّعـة بشـأن تماشِّ
المزايا مع االتفاقية، فرنَـّه يحـق للطـرف الُمـدَّعى  عليـه أن ُيطالـب لجنـة التحكـيم األصـلية بـالُحكم 

مــــع هــــذه فــــي هــــذا الموضــــوع. إذا َحكمــــت لجنــــة التحكــــيم بــــأنَّ اإلجــــراءات الُمطـبَّـــــقة ال تتماشــــى 
االتفاقيــة، فــرنَّ لجنــة التحكــيم ســُتحدد مــا إذا كــان يحــق للطــرف الُمــدَّعى عليــه أن يســتأنف تأجيــل 

 المنافع بنفس المستوى أو بمستوى ُمختلف. 
 

 1.11المادة 
 متثاللالحلول والصالحات المؤقتة  لعدم ا

 
مـــن هـــذه  1وفقـــًا للفقـــرة ميعـــاد للتنفيـــذ الُمحـــدد  إذا رأى الطـــرف الُمـــدَّعى عليـــه، قبـــل مجـــيء رخـــر .1

المادة، أنَـّه سيحتاج إلـى المزيـد مـن الوقـت كـي يمتثـل لقـرار لجنـة التحكـيم، فسـوف يقـوم برخطـار 
الطرف الشاكي بشأن الوقت اإلضافي الذل يحتاج إليه، بينما يقوم بتقديم عرض بالتعويض عن 

 م. حتى يمتثَل لقرارِّ لجنة التحكي ،فتح السوق عن هذه الفترة اإلضافية
 

إذا لـــم يـــتم االتفـــاق بشـــأن طلـــب الطـــرف الُمـــدَّعى عليـــه بمــــدِّّ الفتـــرة الزمنيـــة الُمتطلبـــة للتنفيـــذ، أو  .1
التعــويض عــن فــتح الســوق، فرنَـــّه ُيـــمكن للطــرف الُمــدَّعى عليــه أن يقــوَم بحجــب المزايــا وفقــًا لهــذه 

 ة.راء التعديالت الالزمفي هذه الحالة مع إج 1.1االتفاقية. وتسرل المادة 
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 1.11المادة 
 قواعد الجراءات

 
بشأن اإلجراءات الواردة في هذه االتفاقية.  11تسرل قواعد اإلجراءات المذكورة في الُملحق  .1

من قَِّبل اللجنة ، وُيمكن تعديل هذه القواعد وكذلك أّل ُأُطر زمنية ُمحددة في هذا الفصل
 الُمشتركة. 

 
 الُمـتنازِّعة أن تتفق على تغيير هذه القواعد.  من أجل تيسير تسوية نزاعاتها ُيـمكن لألطراف .1
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 11الفصل العاشر
 نهائية بنود

 
 11.1المادة 

 المالحق و الُمكاتـََبات التكميلية
 

 تـُشكل المالحق والُمكاتـََبات التكميلية جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
 

 11.1المادة 
 التعديالت

 
م اقتراحــات  .1 ـــمكن ألّل طــرف أن ُيقــدِّّ مــن أجــل تعــديل هــذه االتفاقيــة للجنــة الُمشــتركة للنظــر فــي ُي

 أمرها  والُموافقة عليها. 
 

وسوف يتم تقديم تعديالت هذه االتفاقية، بعد الُموافقة عليهـا مـن قَِّبـل اللجنـة الُمشـتركة، لألطـراف  .1
ـدَ  وفقًا للُمتطلبات الدستورية أو اإلجراءات القانونية لكل طرف على ،للتصديق عليها وقبولها  .ةحِّ

 
مــا لــم تتفــق األطــراف علــى غيــر ذلــك، فســوف تــدخل تعــديالت هــذه االتفاقيــة حيِّــز التنفيــذ بــنفس  .1

 . 11.1الطريقة الواردة في المادة 
 

 11.1المادة 
 النضمام والدخول في االتفاقية

 
ُيــــمكن ألّل دولـــة تنضـــم إلـــى مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــي  العربيـــة أن تــــُوافق وتنضـــم فـــي هـــذه  .1

تفاقية، شريطة أن تُقرر اللجنة الُمشتركة أنَـّها توافق علـى دخولهـا، وفقـًا للشـروط الُمتفـق عليهـا اال
 من قَِّبل األطراف.

 
نتهاء من التعديالت الخاصة بدخول هذه الدولة إلى البعد ا ،تسرل هذه االتفاقية على تلك الدولة .1

 هذه االتفاقية، ودخولها حيِّـز التنفيذ.
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فـي حيِّــز التنفيـذ وفقــًا ، مــن هـذه المــادة  1الُمشــار إليهـا فــي الفقـرة  ،التعـديالتوسـوف يـتم إدخــال  .1
 .11.1للمادة 

 
 11.1المادة 

 النسحاب واللغاء
 

ُيـــمكن لمجلــس التعــاون الخليجــي إنهــاء هــذه االتفاقيــة عــن طريــق إخطــار مكتــوب إلــى ســنغافورة،  .1
مكتـوب إلـى مجلـس التعـاون الخليجــي. وُيــمكن لسـنغافورة إنهـاء هـذه االتفاقيـة عـن طريـق إخطـار 

 ( أشهر من تاريخ اإلخطار.1على أن يتم تنفيذ هذا اإلنهاء بعد مرور ستة )
 

فستـــُصبح بمجــرد الفعــل  ةو بمجــرد أن تنســحب أل دولــة مــن مجلــس التعــاون لــدول الخلــي  العربيــ .1
تلـك الدولـة نسـحاب. وسـتقوم ال( أشهر من سريان هـذا ا1غير طرف في هذه االتفاقية بعد ستة )

 نسحاب تلك الدولة. اوأمانة مجلس التعاون الخليجي برخطار سنغافورة ب
 

ألطـراف. اُيـمكن ألل دولة إنهاء ُمشاركتها في هذه االتفاقية عن طريق إخطار مكتوب إلى كافة  .1
( أشـهر مـن تـاريخ اسـتالم 1على أن يبدأ تنفيذ هذا اإلنهاء، فـي حالـة سـنغافورة بعـد مـرور سـتة )

لدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي إخطارها باإلنهاء، وفي حالة الدول األعضاء جميع ا
 ( أشهر من استالم سنغافورة إخطارها باإلنهاء.1في مجلس التعاون الخليجي بعد مرورستة ) 

 
 ما لم تتفق األطراف على خالف ذلك، لن ُيـؤثر إنهاء أّل طرف لُمشاركته في هذه االتفاقية وفقـاً  .1

ُبنِّــَى علــى هــذه ، مــن هــذه المــادة علــى صــالحية أو ُمـــدَّة أّل تعاقــد أو مشــروع أو نشــاط  1رة للفقــ
 حتى تاريخ إكمال هذا التعاقد أو المشروع أو النشاطات. ، االتفاقية
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 11.1المادة 
 دخول حيـّز التنفيذ

 
ــالي لتــاريخ اســتالم رخــر منــذ اليــوم األول مــن الشــهر الثــا ،ســوف تــدخل هــذه االتفاقيــة حيـــّز التنفيــذ ني الت

ر األطراف بعضها الـبعض مـن خاللـه ذوال ، الدبلوماسيةإخطار مكتوب من خالل القنوات  أنَــّه ، ل تـُخطِّ
 تـمَّ استيفاء كافة الُمـتـَطلبات الضرورية.

 
شهاد ل اً وا   ع هذه االتفاقية.تمامًا للقيام بهذا، قاموا بتوقي ونعلى ما بعاليه، فرن الموقعين أدناه، وهم ُمـخوَّ

 
 1111ديســـمبرمـــن شـــهر  11فـــي نــــُسختين، باللغـــة اإلنجليزيـــة واللغـــة العربيـــة، فـــي يـــوم  الدوحـــةتــــمَّ فـــي 

هجرّيـًا. فـي حالـة وجـود أّل خـالف فـي التفسـير،  1111ذل الحجـة مـن شـهر  11ميالديًا، الُموافـق يـوم 
 ُيـعتـَدت بالنـّ  اإلنجليزّل في حدود الخالف.

 
 

 عن حكومة                          دول مجلس عن حكومات
 جمهورية سنغافورة                             التعاون لدول الخليج العربية

 
 

 معالي  لي هسين لون                  معالي  حمد بن جاسم بن جبر رل ثاني
 رئيس الوزراء    دولة قطر في الوزراء وزير الخارجيةمجلس رئيس 
 مجلسلالحالي للمجلس الوزارل الرئيس 

 التعاون لدول الخلي  العربية
 
 
 

 معالي  عبدالرحمن بن حمد العطية
 األمين العام لمجلس التعاون لدول الخلي  العربية

 


