
 

 0 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

kyoto Conventiom

AS  Amended



 

 1 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاالتغاشغظػاضدوضغظػضتبدغطػوتظدغقػاالجراءاتػاضجطرصغظ

ػطػدطـظ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ػتطارغفػاضغصلػاألول
ػ"ػػ1طادةػػاضػ"

ػ:اضػعذهػاالتغاشغظػآلزر
standard

Framsitional Standard

Recommended  Practice



 

 2 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

National  Legislation

General  Annex

Specifc  Annex

Guide  Lines

Permanent  Technical  Committee

council

Customs Or Economic  Vnion

ػظطاقػعغصلػاالتغاشغظظطاقػاالتغاشغظػاضغصلػاضثاظز
ػ"ػػ2ػاضطادةػ"ػ

ػ"ػ3اضطادةػػػ"
ػ

ػعغصلػاالتغاشغظ
ػ"ػ4اضطادةػػ"ػ

 

 

 

 

  

  



 

 3 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػ"ػ5اضطادةػػ"ػ

)

ػاإلدارةضجظظػػإدارةػاالتغاشغظػضغصلػاضثاضثا
ػ"ػ6اضطادةػػ"

 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 

 

 

ػ"7اضطادةػ"ػ

ػغظاضطرفػاضطتطاشداضتصدغقػرضزػاالتغاشػاضغصلػاضرابد
ػ"ػ8اضطادةػػ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػ"ػ9اضطادةػػ"
 

 

 

ػ(ػتطبغقػاالتغاسغظػ)ػ
ػ"ػ11اضطادةػػ"ػ

 

 

 

ػ"11اضطادةػػ"ػ

ػشبولػاالحصامػواضتحغظاتػ
ػ"12اضطادةػػ"ػ

  

 

 



 

 6 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

ػ(األحصــامػ)ػتظغغذػ(
ػ"13اضطادةػػ"ػ

 

 

 

 

 

 

 

 

ػتدـوغظػاضظزارات
ػ"ػ14اضطادةػػ"ػ

 

 

 

 

 

ػتطدغالتػاالتغاشغظ
ػ"15اضطادةػػ"ػ



 

 7 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػ"ػ16اضطادةػػ"ػ
 



 

 8 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

ػسترةػاالظضطام
ػ"ػ17اضطادةػػ"ػ

 

  

  

 

 

 

 

ػاضغصلػاضخاطس
ػأحصامػظؼائغــظػدخولػاالتغاشغظػحغزػاضتظغغذ

ػ"ػ18اضطادةػ"ػ
 

 

 

 

 

 

 

ػغداعػاالتغاشغظإجؼظػ
ػ"ػ19اضطادةػػ"ػ



 

 9 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ػاضطوثػظػػخاضتدجغلػواضظد
ػ"21اضطادةػػ"ػ

ػ



 

 10 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاضطضحقػاضطام
ػ(ػGeneral  Annex)ػ

ػجدولػاضطحتوغاتػاضطضحقػاضطام



 

 11 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاضغصلػاالول
ػطبادىءػرــاطــظ

ػاضغصلػاضثاظز
ػتطارغف

ػ:ػألزراضػتطبغقػطالحقػعذهػاالتغاشغظ
  E1/F23  Appeal

    E2/F19Assessment of duties and Taxes

     E3/F4Audit  Based Control

 

  E4/F15checking  The goods  declaration

 

    E5/F9Clearance

 

 E6/F10Customs

 

    E7/F3Customs Control 

        

  E8/F11Customs  Duties   

         



 

 12 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

  E9/F16Customs Formalities    

 

 E10/F18Customs Law

 

 E11/F2Customs Office

 

 E12/F25Customs  Territory

 

 E13/F6Decision

 

  E14/F7Declarant

 

  E15/F5Duedate

 

 E16/F7Duties and  Taxes

 

 E17/F27Examinatiom  Of Goods

 

 E18/F13Export Duties And Taxes

 

 E19/F8Goods Declaration

 

 E20/F14Import  Duties And  Taxes

 

 E21/F1Mutual  Administative  

Assistance

 

 E22/F21Omissian 

 

 E23/F22Person

 



 

 13 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 E24/F20Release  Of GOODS

 

 E25/F24Repayment

 

 E26/F17Security

 

 E27/F26Third  Party

 

ػاضغصلػاضثاضثػ
ػاضتخضغصػواالجراءاتػاضجطرصغظػاالخرىػػ

ػاضطصاتبػاضجطرصغظػاضطختصظػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاضطػر

 

  



 

 14 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ػاضبضائـداشــرارػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ػتػدغمػوتدجغلػسحصػاشرارػاضبضائد
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػإجــراءاتػخاصــظػضالذخاصػاضطغوضغغن
 

 

 

o 

 

o 

 

o  

 

 

 

 

 

 

ػططاغظظػاضبضائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاألخطـــاء
 

 

 

ػاالسراجػرنػاضبضائد
 

 

 

o  

o 

 

o  

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ConfiscationForfeiture

 

ػاضتظازلػرنػاضبضارظػأوػاتالسؼا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاضغصلػاضرابد
ػاضردومػواضضرائبػ

ػتػدغرػوتحصغلػوددادػاضردومػواضضرائب(ػأػ)ػ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 19 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػضردومػواضضرائباضددادػاضطؤجلػض(ػبػ)ػ
 

 

 

 

  

 

  



 

 20 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 

 

 

o 

 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ػاضغصلػاضخاطس
ػ(اضضطــانػ)ػ

 

 

 



 

 21 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاضغصلػاضدادس
ػاضرشابـظػاضجطرصغظػ

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

 22 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاضغصلػاضدابد
ػادتخدامػتصظوضوجغاػاضططضوطات

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

o  

o  

o 

 

ػاضغضلػاضثاطن
ػاضطالشظػبغنػاضجطاركػواالطرافػاضثاضثظ

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ػاضغصلػاضتادــد
ػاضططضوطاتػواضػراراتػواالحصامػاضصادرةػرنػاضجطارك

ػاضططضوطاتػضالدتخـدامػاضـطـامػ(ػأػ)ػ
 

 

 

 

 

 

 

  

 اضطبغطــظػاضخاصــظػذاتػاضططضوطـات(ػبػ)ػػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

 

 

 اضػـراراتػواألحصـــام(ػجػ)ػ

 

 

 

 

 

 

ػاضغصلػاضطاذـر
ػاالدتئظافػسزػاضػضاغاػاضجطرصغظػ

ػتئظــافحـقػاالد(ػأػ)ػ
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 ذصلػوادسػاالدتئظافػ-ب

 

  

 

 

 

 



 

 25 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاضطــالحقػاضخـاصـــظ
ػ(ػSPECIFIC  ANNEXES)ػ

 

 

 

ػاضظظرػسزػاالدتئظاف(ػجػ)ػ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاضطالحقػاضخاصظ
ػجدولػاضطحتوغات

{ A }

{ B }

{ C }

{ D }



 

 26 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ E }

{ F }

{ DRAWBACK }  

{ G }

{ H }

{ J }

{ K }

 

{ A }

{ A }



 

 27 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ A }

ػتطرغغات
ػ:ألزراضػعذاػاضغصلػ

{ CARGO DECLARATION }

{ CARRIER }

{ CUSTOMS 

FORMALITIES PRIOR TO THE LODGMENT OF THE GOODS 

DECLARATION }

ػاضطبادئ

ػادخالػاضبضارظػاضزػاالشضغمػاضجطرصز



 

 28 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػتػدغمػاضبضارظػاضزػاضجطارك

ػ:اضططلوصولػاضبضارظػبطدػداراتػػ–بػ



 

 29 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاضتغرغذ

ػ"اضردوم"

 

  

  

{ A }

{ A }

ػتطارغف
ػ:ألزراضػعذاػاضغصلػ



 

 30 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{CARGO DECLARATION }

{ TEMPORARY STORAGE OF 

GOODS }

ػاضطبادئ

ػاضطدتظدات

ػادارةػاضطدتودراتػاضطؤشتظ

ػاضططضغاتػاضطصرحػبؼا



 

 31 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ B }

 

ػطدةػاضتخزغنػاضطؤشت

ػاضبضائدػاضغاددةػاوػاضتاضغظ

ػاخراجػاضبضارظػطنػاضطدتودراتػاضطؤشتظ

{ B }



 

 32 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ B }

ػتطارغف

{CLEARANCE FOR HOME USE 

}

 {GOODS IN FREE CIRCULATION }

ػاضطبدأ

ػاضطدتظدات

{ B }

{ B }

ػتطرغغات



 

 33 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ CLEARANCE FOR HOME USE }

{ COMPENSATING PRODUCTS }

{ GOODS 

EXPORTED WITH NOTIFICATION OF INTENDED RETURN }

{ GOODS IN FREE CIRCULATION }

{ RE – IMPORTATION IN THE SAME STATE }

ػاضطبدأ

ػطجالػاضتطبغق



 

 34 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػ1تحدغدػاضطؼضظػاضطحددةػالرادةػاالدتغرادػرضزػظغسػاضحاضظػ

ػاضدوائرػاضجطرصغظػاضطختصظ

ػبغانػاضبضائد

ػاضبضائدػاضطصدرةػطدػاالذطارػبظغظػارادتؼا



 

 35 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ B } 

{ B } 

ػتطرغغات
ػ:ألزراضػعذاػاضغصلػ

{ CLEARANCE FOR HOME USE }

{ RELIEF FROM IMPORT DUTIES AND TAXES }

ػاضطبدأ

ػطجالػاضتطبغق



 

 36 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ C } 



 

 37 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية
{ D }

 

{ C }

{ C }

ػتطرغغات
ػ:ألزراضػعذاػاضغصلػ

{ OUTRIGHT EXPORTATION }

ػاضطبدأ

ػاضطدتظدات

ػاثباتػاضوصولػاضزػبضدػاضطػصد



 

 38 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ D }

{ D }

ػتطرغف
ػ:ألزراضػعذاػاضغصلػ

[ CUSTOMS WARE HOUSING PROCEDURE }

ػاضطبدأ

ػأظواعػاضطدتودراتػاضجطرصغظ

ػاالظذاءػواالدارةػواضرشابظ



 

 39 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاضبضائدػلادخا

 

  

ػاضططضغاتػاضطدطوحػبؼا

 

ػطدةػاضبػاء



 

 40 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػظػلػاضطضصغظ

ػتضفػاضبضائد

ػاخراجػاضبضائد

ػازالقػاضطدتودعػاضجطرصز

{ D }

{ D }



 

 41 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػتطرغغات
{ FREE ZONE }

ػاضطبدأ

ػدغسػواضرشابظأاضت

ػادخالػاضبضائد

 

 

  



 

 42 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاضتاطغن

ػاضططضغاتػاضطدطوحػبؼا

ػاضبضائدػاضتزػتدتؼضكػداخلػاضطظطػظػاضحرة

ػاءػطدةػاضب

ػظػلػاضطضصغظ

ػاخراجػاضبضارظ



 

 43 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ E }

 

ػتػدغرػاضردومػواضضرائب

ػازالقػاضطظطػظػاضحرة

{ E }



 

 44 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

{ E }

ػتطرغغات
ػ:ألزراضػعذاػاضغصلػ

{ AUTHORIZED CONSIGNEE }

{ ATTHORIZED CONSIGNOR }

{ CONTROL OFFICE }

{ CUSTOMS TRANSIT }

{ CUSTOMS TRONSIT OPERATION }

{ OFFICE OF DEPARTURE }

{ OFFICE OF DESTINATION }

{ TRANSPORT – UNIT }

ػاضطبدأ

ػطجالػاضتطبغق
 

: 



 

 45 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاالجراءاتػسزػطصتبػجطركػاضطعادرة

 

  

  



 

 46 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

  

 

 

  

  

 

 

ػاالختامػاضجطرصغظ

ػاالجراءاتػسزػاضطرغق



 

 47 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاظؼاءػاضتراظزغتػاضجطرصز

ػاالتغاشغاتػاضدوضغظػاضطتطضػظػباضتراظزغتػاضجطرصس



 

 48 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

E 

E 



 

 49 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػتطرغـــف
-ػ:ضتطبغقػعذاػاضغصلػ

TRANSHIPMENT

ػطبــادىء

ػباضتراظزغتػاضطباذراضدطاحػ



 

 50 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

E

E

ػتطرغف

 

 

 

ػطبــدأ

ػطجالػاضتطبغـق



 

 51 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاضتحطغلػواضتغرغذ



 

 52 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

F

 

ػاضطدتظــدات

ػاضضطــان



 

 53 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

F

F

ػتطرغغـات
ػ:الزراضػتطبغقػعذاػاضغصلػ

COMPEN SATING GOODS

EqUIVAENT GOODA

INWARD PROCESSING

ػطبــدأ

ػطجالػاضتطبغق



 

 54 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػأو

ػوضدػاضبضائدػتحتػاضتصظغدػباضداخل
 



 

 55 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 

ػبػاءػاضبضارظػسزػاضطظطػظػاضجطرصغظ

ػإظؼاءػاضتصظغدػباضداخل



 

 56 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

F

F

ػتطرغغـــات
ػالزراضػتطبغقػعذاػاضغصل

COMPENSTING GOODS

OUTWARD PROCESSING



 

 57 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػطبــدأ

ػطجالػاضتطبغق

ػوضدػاضبضائدػتحتػاضتصظغدػباضخارج

ػطدةػبػاءػاضبضائدػخارجػاضطظطػظػاضجطرصغظ

ػإدتغرادػاضطصظوراتػاضظاتجظ



 

 58 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػاضردومػواضضرائبػاضططبػظػرضزػاضطصظوراتػاضظاتجظ



 

 59 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

F



 

 60 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

F

ػاضتطرغغات
ػالزراضػتطبغقػعذاػاضغصلػ

DRAW BACK

EQWIVALINT GOODS

ػطبـــدأ

ػطجــالػاضتطبغق

ػاضذروطػاضططضوبػإدتغاؤعا

ػطدةػبػاءػاضبضارظػسزػاضطظطػظػاضجطرصغظ



 

 61 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ػدسدػاضطباضذػاضطدتحقػردعا

F

F

ػ
ػ:الزراضػتطبغقػعذاػاضغصلػ

PROCESSING OF GOODS 

FOR HOME USE



 

 62 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

G

 

ػاضطبـــادىء

 

 

 

ػطجـالػاضتطبغـق

ػءػتصظغدػاضبضارظػضإلدتططالػاضطحضسإظؼا
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G

ػتطرغـــف
ػ:ضتطبغقػعذاػاضغصلػ

TEMPORARY ADMISSION

ػاضطبـــدأ

ػطجالػاضتطبغق

ػاإلجراءاتػاضتزػتدبقػطظحػاضدطاحػاضطؤشت
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ػإجراءاتػاضتطرفػرضزػتحدغدػاضبضائد

ػاضطؼضظػاضطحددةػإلرادةػاضتصدغر

ػظػلػحقػاضدطاحػاضطؤشت

ػإظؼاءػاضدطاحػاضطؤشت
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H 

 

 

ػحاالتػاضدطاحػاضطؤشت

 

B.1

 B2 

 

B3 

 B5 

 

B6 

 B7 

 B8 

 B9 

 C 

 (d) 
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H

ػتطرغغـــات
ػالزراضػتطبغقػعذاػاضغصلػ

CUSTOMS OFFENCES

ADMINSRRARIVE 

SETTLEMENT CUSROMS OFFENCE

COMPROMISE SETTLEMENT

ػاضطبــادىء

ػطجـالػاضتطبغق

ص ثؼذٕب أرخبر اإلعشاءاد اىقؼبئٞخ اىَزؼيقةخ ثبىَخبىاةبد ٝغت أُ ٝؾذد اىزششٝغ اى٘ؽْٚ فزشح ال ٝغ٘      

 0ٗأُ ٝؾذد ربسٝخ ثذاٝخ ريل اىازشح 

ػاضتحػغقػوأثبـاتػاضطخاضغـاتػاضجطرصغــظ

 : ٝؾذد اىزششٝغ اى٘ؽْٚ اىششٗؽ اىزٚ رخ٘ه ثَ٘عجٖب اىغَبسك ثَب ٝيٚ  

  0فؾض اىجؼبػخ ٗٗعبئو اىْقو  -

  0اد ٗاىَشاعالد ؽيـت رقذٌٝ اىَغزْذ -

  0ؽيت ؽق اىذخ٘ه ئىٚ ق٘اػذ اىجٞبّبد اىؾبع٘ثٞخ  -

  0رازٞش األشخبص ٗاىَجبّٚ ٗاىقٞبً ثضٝبساد ىيَجبّٚ  -

   0اىؾظـ٘ه ػيـٚ األصجــبد  -
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ال ٝغ٘ص ئعشاء اىزازٞش اىشخض ىألغشاع اىغَشمٞخ ئال ئرا مبّذ ْٕبك أعجبة ٍؼق٘ىخ رذػ٘  

  0ٝت أٗ غٞشٓ ٍِ اىَخبىابد اىغَشمٞخ اىزٚ رؼزجش خطٞــشح ىألشزجبٓ فٚ اىزٖش

ال ٝغ٘ص ىيغَبسك رازٞش اىَجبّٚ ئال ئرا مبّذ ىذٖٝب أعجبة ٍؼق٘ىخ رذػ٘ ىألشزجبٓ فٚ اىزٖشٝت  

  0أٗ غٞشٓ ٍِ اىَخبىابد اىغَشمٞخ اىزٚ رؼزجش خطٞشح 

أعشع ٍب َٝنِ ثطجٞؼخ اىَخبىاخ اىَضػٍ٘خ ٗاألؽنبً اىقبّّ٘ٞخ ػيٚ اىغَبسك ئػالً اىشخض ث 

   0اىغضاءاد اىََنِ ر٘قٞؼٖب ئرا ىـضً األٍـش  ٗاىزٚ قذ ٝنُ٘ أّزٖبمٖب 

ػاإلجــراءاتػاضواجـبػإتبارــرػرظدػإصتذـافػطخاضغظػجطرصغظ

جبػخ ثؼذ أمزشبفٖب ٗق٘ع ؾذد اىزششٝغ اى٘ؽْٚ اإلعشاء اى٘اعت ػيٚ اىغَبسك أرٝٝغت أُ  

  0ٍخبىاخ عَشمٞخ ٗاإلعشاءاد اىزٚ ٝغ٘ص ىٖب ئرخبرٕب 

ػيـٚ اىغَبسك ئٝؼبػ ٍالثغبد اىَخبىابد اىغَشمٞخ ٗاإلعشاءاد اىزٚ رٌ ئرخبرٕب فٚ ٍؾبػش  

  0ػجؾ اىَخبىابد أٗ اىغغالد االداسٝخ  

ػاضظػـــلضبـطػأوػحجـزػاضبضائــدػأوػودائـلػ

 : ال ٝغ٘ص ىيغَبسك ؽغض اىجؼبػخ أٗ ٗعبئو اىْقو ئال فٚ اىؾبالد اىزبىٞخ فقؾ 

  0ئرا مبّذ ػشػٔ ىَظبدسرٖب  -

  0ئرا مبّذ ٍطي٘ثخ ىزقذَٖٝب مبصجبد ٍبدٙ فٚ ٍشؽيخ الؽقخ ٍِ اىَقبػبح   -

ثغضء ٍِ األسعبىٞخ فأّٔ ال ٝغ٘ص ػجؾ أٗ ؽغض ع٘ٙ ئرا مبّذ اىَخبىاخ اىغَشمٞخ ٍزؼيقخ فقؾ  

رذخو فٚ أسرنبة اىَخبىاخ ثظ٘سح  ىٌ رىل اىغضء فقؾ ششٝطخ أُ رقزْغ اىغَبسك ثأُ ثقٞخ األسعبىٞخ

  0ٍجبششح أٗ غٞش ٍجبششح  

طبؽت ب أُ رضٗد ػيٖٞئرا قبٍذ اىغَبسك ثؼجؾ أٗ ؽغض اىجؼبػخ أٗ ٗعبئو اىْقو ، فٞزؼِٞ  

 : اىشأُ ث٘صٞقخ ر٘ػـؼ 

  0ٗطف ٗمَٞخ اىجؼبػخ ٗٗعبئو اىْقو اىزٚ رٌ ػجطٖب أٗ ؽغضٕب  -

 عجت اىؼجـؾ أٗ اىؾغــض ، ٗ   -

  0ؽجٞؼـخ اىَخبىاـــخ  -

ْٝجغٚ ىيغَبسك أُ راشط ػِ اىجؼبػخ اىَؼج٘ؽخ أٗ اىَؾغ٘صح ٍقبثو ػَبُ مبف ششٝطخ أال  

 .ٞو فٚ ٍشؽيخ الؽقخ ٍِ االعـشاءػؼخ ألٝخ أؽنبً ٍْغ قٞ٘د أٗ أُ رنُ٘ ٍطي٘ثخ مذىرنُ٘ اىجؼبػخ خب

ْٝجغٚ ىيغَبسك أُ راشط ػِ ٗعبئو اىْقو اىَؼج٘ؽخ أٗ اىَؾزغضح اىزٚ أعزخذٍذ فٚ ئسرنبة  

 : اىَخبىاخ ئرا رأمذ ىٖب  

  0ٗرغٖٞضٕب ثأٙ شنو مبُ ىغشع ئخابء اىجؼبئغ ئُ ٗعبئو اىْقو ىٌ ٝزٌ رظْٞؼٖب أٗ رٖٞئزٖب أ -

 أُ ٗعبئو اىْقو ىٞغذ ٍطي٘ثخ ىزقذَٖٝب مذىٞو ٍبدٙ فٚ ٍشؽيخ الؽقخ ٍِ االعـــشاء ، ٗ   -

  0أّٔ َٝنِ رقذٌٝ ػَبُ مبف ، ئرا ىـضً األٍــش  -

 : ال ْٝجغٚ ٍظبدس ٗعبئو اىْقو ئال فٚ اىؾبالد اىزبىٞـخ  



 

 68 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ا مبُ اىَبىل أٗ اىَشغو أٗ اىشخض اىَغئ٘ه ػْٖب ؽشفبً ػبىؼبً فٚ اىَخبىاخ اىغَشمٞخ أٗ ىٌ ئر -

 ٝزخز اإلعشاءاد اىَؼق٘ىخ ىَْغ أسرنبة اىَخبىاخ ، أٗ 

ىغشع أخابء اىجؼبػخ . ئرا مبُ ٗعبئو اىْقو قذ رٌ رظْٞؼٖب أٗ رٖٞئزٖب أٗ رغٖٞضٕب خظٞظبً  -

  0، أٗ 

  0ىزٚ عجق رٖٞئزٖب ثشنو خبص ئىٚ ٗػؼٖب األطيٚئرا رؼزس ئػبدح ٗعٞيخ اىْقو ا -

ب ثشنو أخش ٍِ قجو اىغَبسك فٖٞالٝغ٘ص ثٞغ اىجؼبئغ اىَؼج٘ؽخ أٗ اىَؾغ٘صح ، أٗ اىزظشف  

قجو طذٗس األٍش ثَظبدسرٖب أٗ أُ ٝزٌ اىزْبصه ػْٖب ىظبىؼ اىخضاّخ ، ئال ئرا مبّذ ػشػٔ ىيزيف 

  0رؼزس ػيٚ اىغَبسك ؽاظٖب ثغجت ؽجٞؼزٖب  ئرا اٗ اىغشٝغ

ػأحتجــــازػاألذخــــاص

ٝغت أُ ٝؾذد اىزششٝغ اى٘ؽْٚ طالؽٞبد اىغَبسك فَٞب ٝزؼيق ثؾغض األشخبص ٗٝؾذد  

  0ششٗؽخ ٗخبطخ اىَذح اىزٚ ٝخؼغ ثؼذٕب اىؾغض ألػبدح اىْظش ٍِ قجو اىغيطخ اىقؼبئٞــخ 

ػغــظػضضطخاضغــاتػاضجطرصغـــظاضتدوغـــظػاإلدار

 : ػيٚ اىغَبسك ئرخبر اىزذاثٞش اىالصٍخ ، ف٘س أمزشبف اىَخبىاخ اىغَشمٞخ ، ىؼَبُ ٍب ٝيـــٚ  

 اىجـذء فٚ اىزغ٘ٝخ ئالداسٝخ ىيَخبىاخ اىغَشمٞخ ، ٗ   -

  0ىألعئْبف  ئػالً طبؽت اىشأُ ثأؽنبً ٗششٗؽ اىزغ٘ٝخ ٗؽشق األعزئْبف ٗاىَذد اىَؾذدح  -

ػْذ أمزشبف ٍخبىاخ عَشمٞخ أصْبء رخيٞض اىجؼبػخ ٗمبّذ ٕزٓ اىَخبىاخ ىٞغذ ػيٚ قذس مجٞش  

  0ٍِ األَٕٞخ فأّٔ ثاٍنبُ رغ٘ٝزٖب ٍِ قجو اىَنزت اىغَشمٚ اىزٙ أمزشاٖــب 

عَشمٞخ قيٞيخ األَٕٞخ فأّٔ ثاٍنبُ رغ٘ٝزٖب دَّٗب رأخش ٍِ قجو ئرا أسرنت ٍغبفش ٍب ٍخبىاخ  

  0اىَنزت اىغَشمٚ اىزٙ أمزشاٖب 

ٝغـت أُ ْٝض اىزششٝغ اى٘ؽْٚ ػيٚ اىؼق٘ثبد اىَطجقخ ػيٚ مو فئخ ٍِ اىَخبىاذ اىغَشمٞخ  

  0اىزٚ َٝنِ رغ٘ٝزٖب ئداسٝبً ٗرؾذٝذ اىغَبسك اىَؼْٞخ ثزطجٞقٖب 

ز٘قـف شـذح أٗ ٍقذاس اىؼق٘ثبد اىَطجقخ فٚ اىزغ٘ٝخ اإلداسٝخ ىيَخبىاخ اىغَشمٞخ ػيٚ خط٘سح ر 

  0فٚ رؼبٍالرٔ ٍغ اىغَبسك  اىَؼْٚ أٗ إَٔٞخ اىَخبىاخ اىغَشمٞخ اىزٚ رٌ ئسرنبثٖب ٗعغو اىشخض

بع ٍقذً اىجٞبُ أصجبد أّٔ رٌ ئرخبرٓ ئرا رٌ رقذٌٝ ثٞبّبد غٞش طؾٞؾخ فٚ ثٞبُ اىجؼبػخ ٗأعزط

مبفخ اىزذاثٞش اىالصٍخ ىزقذٌٝ ٍؼيٍ٘بد دقٞقٔ ٗطؾٞؾخ فأّ ٝغت ػيٚ اىغَبسك أخز رىل اىؼبٍو فٚ 

  0األػزجبس ػْذ اىْظش فٚ فشع أٝخ ػق٘ثخ 

 ئرا ؽذصذ ٍخبىاخ عَشمٞخ ّزٞغخ ىق٘ح قبٕشح أٗ ظشٗف أخشٙ ٗخبسعخ ػِ ئسادح طبؽت 

فأّ ٝغت ػذً رطجٞق أٙ عضاء  ٔاىشأُ ٗىٌ ٝنِ شل ْٕبك فٚ ٗع٘د إَٔبه أٗ ّٞخ رالػت ٍِ عبّج

  0ثؾقخ ششٝطخ ئصجبد اى٘قبئغ ثَب رقزْغ ثٔ اىغَبسك 

أُ اىجؼبئغ اىزٚ رٌ ػجطٖب أٗ ؽغضٕب أٗ اىؼ٘ائذ اىَزأرٞخ ٍِ ثٞؼٖب ثؼذ خظٌ أٝخ سعً٘  

 : قبد ٗاىَظشٗفبد األخشٙ ٍزشرجٔ ، ٝغت ٗػشائت ٗمبفخ اىَغزؾ
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ىَخبىاخ اىغَشمٞخ قطؼٞبً رغيَٖٞب ئىٚ اىشخض اىَخ٘ه ثأعزالٍٖب ثأعشع ٍب َٝنِ ثؼذ رغ٘ٝخ ا -

 ، أٗ 

  0ئرا رؼزس رىل ر٘ػغ رؾذ رظشفٌٖ ىازشح ٍؾذدح  -

 .ٝخب ىظبىؼ اىخضاّخ ّزٞغخ ىيزغ٘ششٝطخ ػذً طذٗس قشاس ثَظبدسح اىجؼبػخ أٗ ىٌ ٝزٌ اىزْبصه ػْٖ

ػحـــــقػاألدتئظـــاف

ٝؾـق األعزئْبف ىذٙ عٖخ ٍغزقيخ ػِ اىغَبسك ألٙ شخض ٍز٘سؽ فٚ ٍخبىاخ عَشمٞخ  

  0خبػؼخ ىزغ٘ٝخ ئداسٝخ ٍب ىٌ ٝنِ قذ قجو ثبىزغ٘ٝخ اى٘عؾ 

 

 ( J )اىَيؾــــق اىخــــبص 

 اإلعــــشاءاد اىخبطـــــخ

 

 ( J )اىَيؾـــق اىخـــــبص 

 اىاظــــو األٗه

 اىشمـــــبة
 ( J )اىَيؾـق اىخــبص 

 اىاظو األٗه

 اىشمـــبة

( TRAVELERS ) 

ػتطرغغـــــات
ػألزـراضػتطبغـقػعـذاػاضغصــلػ

F2 – E1  : ٝقظذ ثؼجبسح اىغَبػ اىَإقذ(Temporary admissioN)  ٚاالعشاء اىغَشم

ٓ أػابء ٍششٗؽبً ٍِ دفغ سعً٘ اىزٙ َٝنِ ثَ٘عجخ ئدخبه ثؼبػخ ٍؼْٞخ فٚ أقيٌٞ عَشمٚ ٍؼاب

أػبدح  قظذٗٝغت أُ ٝزٌ أعزٞشاد ٍضو ريل اىجؼبػخ ىغشع ٍؾذد ٗأُ ٝ. ٗػشائت االعزٞشاد 

رظذٝشٕب خاله فزشح ٍؼْٞخ ٗثذُٗ أخؼبػٖب ٟٙ رغٞٞش ٍبػذا أعزٖالك اىقَٞخ اىؼبدٝخ ّزٞغخ 

  0أعزؼَبه اىجؼبػخ 
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E1-F2  : ّظبً اىَغبس اىَضدٗط " ٝقظذ ثؼجبسح( dual – channel sysyem)  ّظبً سقبثخ

عَشمٞخ ٍجغطخ ٝزٞؼ ىيشمبة ػْذ ٗط٘ىٌٖ اىقٞبً ثبىزظشٝؼ ثاخزٞبسٌٕ ثِٞ ّ٘ػٚ اىَغبسِٝ 

ثبىشمبة اىزِٝ ٝؾَيُ٘ ثؼبئغ ثنَٞبد أٗ قَٞخ ال ( اىََٞض ثبألشبساد اىخؼشاء ) ٗٝخزض أؽذإَب 

. قٞ٘د أٗ اىؾظش ػيٚ أعزٞشادٕب رضٝذ ػِ ريل اىَغَ٘ػ ثادخبىٖب ٍؼابح ٍِ اىشعً٘ ٗال رخؼغ ىي

 0فٞخزض ثشمبة أخشِٝ  (  ؽَشاءاىََٞض ثاشبساد ) ٗأٍب اىَغبس األخش 

E4-F3  : األٍزؼخ اىشخظٞخ " ثقظذ ثؼجبسح( Personal Effects ) عذٝذح ) بف ْعَٞغ األط

ٚ اىزٚ قذ ٝؾزبط ئىٖٞب اىشامت ثظ٘سح ٍؼق٘ىخ أصْبء سؽيزٔ ، ٍغ األخز ف( مبّذ أٗ ٍغزؼَيخ 

ٗىنِ ٍغ أعزجؼبد أٙ ثؼبػخ ٍغز٘سدح أٗ ٍظذسح ، األػزجبس مبفخ اىظشٗف اىَؾٞطخ ثبىشؽيخ 

  0ألغشاع رغبسٝخ  

E2- F4  " : ٝقظذ ثؼجبسح ٗعبئو اىْقو اىخبطخ ىألعزؼَبه اىخبص:  

( Means of transport For Private use )  " ِاىَشمجبد اىجشٝخ ٗاىَقط٘ساد ٗاىغا

غٞبسٕب ٗى٘اصٍٖب ٗرغٖٞضارٖب اىؼبدٝخ اىَغز٘سدح أٗ اىَظذسح خظٞظبً ٗاىطبئشاد ، ٍغ قطغ 

ىألعزؼَبه اىشخظٚ ٍِ قجو اىشخض اىَؼْٚ ٗىٞظ ىْقو األفشاط ٍقبثو األعش أٗ اىْقو اىظْبػٚ 

  0أٗ اىزغبسٙ ىيجؼبئغ ، ع٘اء مبُ ٍقبثو األعـش أً ال 

E3- F5  : اىشامت " ٝقظذ ثؼجبسح( TRAVELLER )  

 ( Resident)(   Nonغٞش ٍقٌٞ ) ٍإقزبً أساػٚ ثيذ ٍؼِٞ ال ٝقٌٞ فٞٔ ػبدح أٙ شخض ٝذخو  -1

  0أٗ ٍِ ٝغبدس ريل األساػٚ 

 ) (Departing)( ٍقٌٞ ٍغبدس ) أٙ شخض ٝغبدس أساػٚ ثيذ ٍؼِٞ ٝقٌٞ فٞٔ ػبدح  -2

Resident )  ٚ( ٍقٌٞ ػبئذ ) أٗ ٍِ ٝؼ٘د ئىٚ ريل األساػ(Returning Resident )  0    

ػـادئاضطبـــــ

رخؼغ اىزغٖالد اىغَشمٞخ اىَطجقخ ػيٚ اىشمبة ألؽنبً ٕزا اىاظو ٗألؽنبً اىَيؾق اىؼبً فٚ  

   0ؽذٗد ٍب ْٝطجق ػيٖٞـب 

رْطجق اىزغٖٞالد اىغَشمٞخ اىَْظ٘ص ػيٖٞب فٚ ٕزا اىاظو ػيٚ اىشمبة ثغغ اىْظش ػِ  

  0عْغٞبرٌٖ  

ػـــقطجـــالػاضتطبغــ

رؾذد اىغَبسك اىَنبرت اىغَشمٞخ اىزٚ َٝنِ ثٖب أمَبه اإلعشاءاد اىَزؼيقخ ثبىشمبة ٗٝغت أُ  

رأخز اىغَبسك فٚ ئػزجبسٕب ػْذ رؾذٝذ ئخزظبص ٍٗ٘قغ ريل اىَنبرت ٗعبػبد اىؼَو فٖٞب ٍ٘قؼٖب 

  0اىغغشافٚ ٗاىؾغٌ اىؾبىٚ ىؾشمخ اىشمبة ثٖب ػيٚ ٗعـٔ اىخظـ٘ص 

قيٌٖ اىخبطخ ، ششٝطخ رقٞذٌٕ ّث٘عبئو  ىيجيذٝغـت ٝغَؼ ىيشمبة اىذاخيِٞ أٗ اىَغبدسِٝ  

ثاعشاءاد اىشقبثخ اىغَشمٞخ اىغبسٝخ ، أُ ٝنَي٘ا عَٞغ اإلعشاءاد اىالصٍخ ثذُٗ ٍغبدسح ٗعبئو ّقيٌٖ 

  0اىزٚ ٝغبفشُٗ فٖٞب ثطجٞؼخ اىؾبه 

رغبسٝخ أٗ ثبىقطبس أُ ٝنَي٘ا  ثشٝخ  أٗ اىَغبدسِٝ ثَشمجخ اىقبدٍِْٞجغٚ أُ ٝغَؼ ىيشمبة اٝ 

   0عَٞغ اإلعشاءاد اىغَشمٞخ اىالصٍخ ثذُٗ ٍغبدسرٌٖ ثطجٞؼخ اىؾبه ٗعبئو ّقيٌٖ اىزٚ ٝغبفشُٗ فٖٞب 

ٞخ ىيشمبة ىألفشاط ػِ اىجؼبئغ ْٝجغٚ أُ ٝغزخذً ّظبً اىَغبس اىَضدٗط ىيشقبثخ اىغَشم 

  0اىَؾَ٘ىخ ٍؼٌٖ ٗٗعبئو ّقيٌٖ اىخبطخ ؽٞش ٝيضً رىل 
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ْٝجغٚ اال ٝيضً ألغشاع عَشمٞخ رقذٌٝ قبئَخ ٍغزقيخ ثبىَغبفشِٝ أٗ اىؼاش اىَ٘ع٘د ثظؾجزٌٖ  

  0ثغغ اىْظش ػِ ؽشٝقخ اىْقو اىَغزخذٍخ  

ْٝجغٚ أُ رغؼٚ اىغَبسك ثبىزؼبُٗ ٍغ ٗمبالد أخشٙ ٗقطبع اىزغبسح ثأعزخذاً ٍؼيٍ٘بد  

اىشمبة اىَغجقخ اىَ٘ؽذح دٗىٞبً ، ؽٞضَب رز٘فش ، ثغٞخ رغٖٞو اىَشاقجخ اىغَشمٞخ ىيشمبة ٗاألفشاط ػِ 

  0اىجؼبئغ اىَؾَ٘ىخ ٍؼٌٖ  

ٗٝغ٘ص . ؼ شا٘ٙ فَٞب ٝزؼيق ثبىجؼبئغ اىَؾَ٘ىخ ٍؼٌٖ ْٝجغٚ أُ ٝغَؼ ىيشمبة ثزقذٌٝ رظشٝ 

رقذٌٝ أقشاس خطٚ أٗ اىٞنزشّٗٚ ػِ اىجؼبئغ اىَؾَ٘ه ٍِ قجو  ؽيت ىيغَبسك ػيٚ اىشغٌ ٍِ رىل

اىشمبة ٍَب رشنو ئعزٞشاداً أٗ رظذٝشاً را ؽجٞؼخ رغبسٝخ ، أٗ اىزٚ رضٝذ فٚ قَٞزٖب ٗمَٞزٖب ػِ اىؾذٗد 

  0 اىَزم٘سح فٚ اىزششٝغ اى٘ؽْٚ 

ال ٝزٌ اىزازٞش اىشخظٚ ىيشمبة ألغشاع اىشقبثخ اىغَشمٞخ اال فٚ ؽبالد أعزضْبئٞخ ٗؽِٞ  

   0ر٘عذ أعجبة ٍؼق٘ىخ ىألشزجبٓ ثبىزٖشٝت أٗ ٗع٘د ٍخبىابد أخشٙ 

ٍِ قجو اىغَبسك  ٝزٌ رخضِٝ أٗ ؽاع اىجؼبئغ اىَؾَ٘ىخ ٍِ قجو اىشمبة ؽجقبً ىيششٗؽ اىَقشسح 

أخش  عشاء، ىؾِٞ األفشاط ػْٖب ثَ٘عت أعشاء عَشمٚ ٍْبعت ، أٗ أػبدح رظذٝشٕب ، أٗ أخؼبػٖب ال

    : ٗفقبً ىيزششٝغ اى٘ؽْٚ فٚ اىؾبالد اىزبىٞخ  

  0ثْبء ػيٚ ؽيت ٍِ اىشامت  -

     ئرا ىٌ ٝزٌ االفشاط ػِ اىجؼبػخ اىَؼْٞخ ػيٚ اىا٘س ، أٗ  -

   0ريل اىجؼبػخ أؽنبً أخشٙ ٍِ ٕزا اىاظو  ئرا ىٌ رْطجق ػيٚ -

اى٘اسد أٗ اىَغبدس قجو أٗ ثؼذ اىشامت  شأٙ اىؼا) ٝاشط ػِ اىؼاش اىزٙ ىٞظ ثظؾجخ اىشامت  

  0ثَ٘عت االعشاء اىزٙ ٝغشٙ ػيٚ اىؼاش ثظؾجخ اىشامت أٗ ٗفقبً ألعشاء عَشمٚ ٍجغؾ أخش ( 

مت ىزخيٞظٖب ّٞبثخ ػِ ٙ شخض ٍا٘ع ثزقذٌٝ اىؼاش اىزٙ ىٞظ ثظؾجخ اىشاٝغَؼ أل 

 .اىشامت 

 ْٝجغٚ أُ ٝطجق ّظبً أؽزغبة اىشعً٘ ػيٚ أعبط أعؼبس صبثزخ  

 System of Flate Rate Assessment   األعزٖالك اىَؾيٚ ثٖب ػيٚ ثؼبئغ ٍظشػ

ىشمبة ششٝطخ أُ رنُ٘ ؽجٞؼخ االعزٞشاد غٞش رغبسٝخ ٗأال ٝضٝذ ثَ٘عت اىزغٖٞالد اىَطجقخ ػيٚ ا

  0أعَبىٚ قَٞخ أٗ مَٞخ اىجؼبػخ ػِ اىقذس اىَؾذد فٚ اىزششٝغ اى٘ؽْٚ 

ْٝجغٚ أُ ٝقجو أعزخذاً ثطبقبد االئزَبُ أٗ اىجطبقبد اىَظشفٞخ م٘عٞيخ ىيذفغ ػِ اىخذٍبد  

  0ٗاىشعً٘ ٗاىؼشائت ؽٞضَب َٝنِ رىل  اىَقذٍخ ٍِ قجو اىغَبسك ،

ػاضدخـــــــــــول

ْٝجغٚ أال رقو مَٞبد ٍظْ٘ػبد اىزجغ اىخَ٘س ٗاىَششٗثبد اىشٗؽٞخ ٗاىؼط٘س اىَغَ٘ػ  

 : شائت االعزٞشاد ػَب ٝيٚ ػثأعزٞشادٕب ٍِ قجو اىشمبة ٍؼابٓ ػِ سعً٘ ٗ

عشاٍبً ٍِ اىزجغ أٗ رشنٞيخ ٍِ ٕزٓ اىَْزغبد ػيٚ اال  250 عٞغبس أٗ 50عٞغبسح أٗ  200 -أ 

  0عشاٍبً  250ٝضٝذ ٗصّٖب االعَبىٚ ػِ 

 ٍِ اىخَ٘س أٗ ىزش ٗاؽذ ٍِ اىَششٗثبد اىشٗؽٞخ  ( 2)ىزشِٝ  -ة

  0عشاٍبً ٍِ اىؼط٘س  50سثغ ىزش ٍِ ٍبء اىز٘اىٞذ ، ٗ  –ط 
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بد اىزجغ ٗاىَششٗثبد اىنؾ٘ىٞخ ٝغ٘ص ػيٚ اىشغٌ ٍِ رىل قظش اىزغٖٞالد اىَقذٍخ ىَظْ٘ػ 

بص اىزِٝ خػيٚ األشخبص اىجبىغِٞ ىغِ ٍؼْٞٔ ، ٗٝغ٘ص ػذً ٍْؾٖب أٗ ٍْؾٖب ثنَٞبد قيٞيخ فقؾ ىألش

  0عبػخ    24ٝؼجشُٗ اىؾذٗد ثظ٘سح ٍزنشسح أٗ اىزِٝ ٝجقُ٘ خبسط اىجالد فزشح رقو ػِ 

بئغ راد ؽجٞؼخ غٞش رغبسٝخ رَبٍبً ، ٍؼابح ٍِ سعً٘ ْٝجغٚ أُ ٝغَؼ ىيشمبة ثاعزٞشاد ثؼ 

ثبألػبفخ ئىٚ اىغيغ  (SDR)ؽق عؾت خبص  55قَٞخ ئعَبىٞخ قذسٕب  ؽزٚاالعزٞشاد ٗاىؼشائت 

األعزٖالمٞخ اىَغَ٘ػ ثاعزٞشادٕب ٍؼابح ٍِ سعً٘ االعزٞشاد ػَِ ؽذٗد مَٞخ ٍؾذدح ، ٗٝغ٘ص أُ 

بص ٝزنشس ػج٘سٌٕ ىيؾذٗد أٗ اىزِٝ ٝجقُ٘ خبسط ٝؾذد ٍجيغ أقو ألشخبص دُٗ عِ ٍؼْٞخ أٗ ألشخ

  0عبػخ    24اىجالد ألقو ٍِ 

ٝغَؼ ىيَقَِٞٞ اىؼبئذِٝ ثاػبدح ئعزٞشاد أٍزؼزٌٖ اىشخظٞخ ٗٗعبئو ّقيٌٖ اىخبطخ اىزٚ  

أخزٕٗب ٍؼٌٖ ػْذ ٍغبدسرٌٖ اىجالد ٗمبّذ فٚ رذاٗه ؽش فٚ رىل اىجيذ ٍؼابح ٍِ سعً٘ ٗػشائت 

  0االعزٞشاد 

سك رقذٌٝ أٙ ٍغزْذ عَشمٚ أٗ ػَبُ اىغَبػ اىَإقذ ىألٍزؼخ اىشخظٞخ ىغٞش بال رطيت اىغَ 

 : فٚ اىؾبالد اىزبىٞخ  االاىَقَِٞٞ 

 أُ رضٝذ قَٞزٖب أٗ مَٞزٖب ػِ اىؾذٗد اىَزم٘سح فٚ اىزششٝغ اى٘ؽْٚ ، أٗ  -

  0خ أُ رؼزجشٕب اىغَبسك ٍظذس اىخط٘سح ػيٚ اىخضْٝ -

ثبالػبفـخ ئىٚ اىَالثظ ٗى٘اصً اىزضِٝ ، ٗأطْبف أخشٙ راد ؽجٞؼخ شخظٞخ ثشنو ٗاػؼ  

  0ٝغت أُ رؼزجش األطْبف اىزبىٞخ أٍزؼخ شخظٞخ ىغٞش اىَقَِٞٞ 

  0ٍغٕ٘ــشاد شخظٞـخ  -

  0ٖب  مبٍٞشاد اىزظ٘ٝش اىضبثزٔ ٗاىَزؾشمخ ٍغ مَٞخ ٍؼق٘ىخ ٍِ أفالٍٖب ٗأششؽزٖب ٗى٘اصٍ -

  0ٗاألفالً ٗى٘اصٍٖب ٍغ مَٞخ ٍؼق٘ىخ ٍِ اىششائؼ أٗ األفالً  اىششائؼ أعٖضح ّقبىخ ىؼشع -

  0ٍْبظٞــــش  -

  0أالد ٍ٘عٞقٞخ ٍؾَ٘ىـــخ  -

  0أعٖضح ٍؾَ٘ىخ ألراػخ اىظ٘د ، ثَب فٖٞب ٍغغالد األششؽخ ، ٗأعٖضح رشغٞو األعط٘اّبد   -

  0عط٘اّبد ٗاألقشاص اىَذٍغخ ٗأعٖضح رغغٞو األٍالء ٍغ األششؽخ ٗاأل -

  0أعٖضح ٍؾَ٘ىخ ىألعزقجبه اىالعينـٚ  -

  0اىٖ٘ارـف اىخي٘ٝـخ أٗ اىَؾَ٘ىــخ  -

  0أعٖـضح اىزيٞاضٝــُ٘ اىَؾَ٘ىــخ   -

  0األالد اىنزبثٞــخ اىَؾَ٘ىـــخ  -

  0ى٘اصٍٖـب  ٗاىؾبعجبد اٟىٞخ اىشخظٞخ اىَؾَ٘ىخ -

  0اٟالد اىؾبعجـخ اىَؾَ٘ىـــخ  -

  0ػشثـبد األؽاـــــبه  -

  0مشاعـٚ اىَؼبقِٞ راد اىؼغــالد  -

   0أعٖـضح اىشٝبػٞـــخ  -

ئرا ىضً رقذٌٝ أقشاس اىغَبػ اىَإقذ ألٍزؼخ شخظٞخ ىغٞش اىَقَِٞٞ ، فٞغت أُ رؾذد اىَذح  

اىضٍْٞخ ىيغَبػ اىَإقذ ثبىشع٘ع ئىٚ ٍذح ئقبٍخ اىشامت فٚ اىجيذ ششٝطخ ػذً رغبٗص أٙ ؽذ ٍزم٘س فٚ 

  0ششٝغ اى٘ؽْـٚ  اىز

ػيٚ اىغَبسك رَذٝذ فزشح اىغَبػ اىَإقذ اىَؾذدح ٍجذئٞبً ىألٍزؼخ اىشخظٞخ ىشخض غٞش ٍقٌٞ  

ثْبء ػيٚ ؽيت ٍِ اىشامت ٗألعجبة رشإب ٗعٖٞٔ ، ششٝطخ ػذً رغبٗص أٙ ؽذ ٍزم٘س فٚ اىزششٝغ 

  0اى٘ؽْٚ  
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اىَإقذ ىألشخبص اىغٞش ٍقَِٞٞ فَٞب ٝزؼيق ث٘عبئو ّقيٌٖ ىألعزؼَبه  ٝغت ٍْؼ ّظبً اىغَبػ 

  0اىخبص 

ٝغت أدخبه اى٘ق٘د اىَؾَ٘ه فٚ اىخضاّبد اىؼبدٝخ ى٘عبئو اىْقو ىألعزؼَبه اىخبص ٍؼاٚ ػِ  

  0سعً٘ ٗػشائت األعزٞشاد 

و اىْقو ىألعزؼَبه اىخبص ع٘اء مبّذ ٍَي٘مخ أٗ رْطجق اىزغٖٞالد اىََْ٘ؽخ ثشأُ ٗعبئ 

  0ٍغزأعشح أٗ ٍغزؼبسح ٍِ قجو أشخبص غٞش ٍقَِٞٞ ، ٗع٘اء ٗطيذ ٍغ اىشامت أٗ قجيخ أٗ ثؼذح  

ْٝجغٚ أال رطيت اىغَبسك رقذٌٝ ٍغزْذ عَشمٚ أٗ ػَبُ ػِ ّظبً اىغَبػ اىَإقذ ى٘عبئو  

  0ٍقَِٞٞ ىألعزؼَبه اىخبص اىْقو ىألشخبص اىغٞش 

ً رقذٌٝ ٍغزْذ عَشمٚ أٗ ػَبُ ػِ ّظبً اىغَبػ اىَإقذ ى٘عبئو اىْقو ىألشخبص اىغٞش ٗىض 

   0ٍقَِٞٞ ىألعزؼَبه اىخبص فْٞجغٚ ىيغَبسك قج٘ه ٍغزْذاد ٗػَبّبد دٗىٞخ ٍ٘ؽذح 

ػ اىَإقذ ػِ ٗعبئو ّقو أشخبص غٞش ٍقَِٞٞ ىألعزؼَبه اىخبص ئرا ىضً رقذٌٝ أقشاس اىغَب 

فٞغت رؾذٝذ اىَذح اىضٍْٞخ ىيغَبػ اىَإقذ ثبىشع٘ع ئىىط٘ه فزشح ئقبٍخ اىشخض اىغٞش ٍقٌٞ فٚ رىل 

  0اىجيذ ششٝطخ ػذً رغبٗص أٙ ؽذ ٍزم٘س فٚ اىزششٝغ اى٘ؽْٚ 

اىَغذدح ٍجذئٞبً ى٘عٞيخ ّقو غٞش ٍقٌٞ ىألعزؼَبه  ػيٚ اىغَبسك رَذٝذ فزشح اىغَبػ اىَإقذ 

اىخبص ثْبء ػيٚ ؽيت ٍِ اىشخض اىَؼْٚ ٗألعجبة رشإب اىغَبسك ٗعٖٞخ ششٝطخ ػذً رغبٗص أٙ ؽذ 

  0ٍزم٘س فٚ اىزششٝغ اى٘ؽْٚ 

 .فٚ اىجيذاىْقو اىخبطخ ٍإقزبً ٝغت ٍْؼ اىغَبػ اىَإقذ ألٙ قطغ ثذٝيخ الصٍخ ألطالػ ٗعبئو  

ػأرـــــادةػاضتصدغــــــر

ٝغت أُ رغَؼ اىغَبسك ثأػبدح رظذٝش اىجؼبئغ اىزٚ رخؼغ ىْظبً اىغَبػ اىَإقذ ٍِ قجو  

  0ٍقَِٞٞ ػِ ؽشٝق ٍنزت عَشمٚ غٞش اىَنزت اىغَشٙ اىزٙ رٌ أعزٞشادٕب ٍِ خالىٔ  

رظذٝش ٗعبئو ّقو غٞش اىَقَِٞٞ ىألعزؼَبه اىخبص أٗ أٍزؼزٌٖ ال ريضً اىغَبسك ثاػبدح  

  0قبٕــشح  ٘حاىشخظٞخ اىزٚ ىؾق ثٖب ػشس ثبىغ أٗ رياذ فٚ ؽبدس أٗ ّزٞغخ رؼشػٖب ىق

ػاضطعــــــادرة

  0ٝغت أُ رنُ٘ اإلعشاءاد اىغَشمٞخ اىَطجقخ ػيٚ اىشمبة ثبىَغبدسِٝ أثغؾ ٍب َٝنِ   

ٝغت أُ ٝغَؼ ىيشمبة ثزظذٝش ثؼبئغ ىألغشاع اىزغبسٝخ ششٝطخ االىزضاً ثبإلعشاءاد  

   0اىالصٍخ ٗرغذٝذ أٙ سعً٘ ٗػشائت رظذٝش ٍغزؾقخ 

ػيٚ اىغَبسك أرخبر رذاثٞش رؼشٝف ثؼغ األطْبف ئرا مبُ ٍِ شأّٔ رغٖٞو ئػبدح أعزٞشادٕب  

  0ؽيت ٍِ اىَقَِٞٞ اىَغبدسِٝ اىجيـذ ٍؼابح ٍِ اىشعً٘ ٗاىؼشائت ثْبء ػيٚ 

 



 

 74 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

 ِال ريضً اىغَبسك ثزقذٌٝ ثٞبُ ٍإقذ ػِ األٍزؼخ اىشخظٞخ ٗٗعبئو اىْقو اىخبطخ ىيَقَٞٞ 

  0اىَغبدسِٝ ىيجيذ ئال فٚ ؽبالد أعزضْبئٞخ 

ر اىزشرٞجبد ىشدٕب ثَنزت اىغَشك ألػبدح ئرا رٌ رقذٌٝ ػَبُ ثشنو رأٍِٞ ّقذٙ فْٞجغٚ أرخب 

  0اىزظذٝش ٗأُ ىٌ ٝزٌ أعزٞشاد اىجؼبػخ ػِ ؽشٝق رىل اىَنزت اىغَشمٚ

ػرصــــابػاضتراظزغــــــت

ٝغت ػذً ئىضاً سمبة اىزشاّضٝذ اىزٙ ال ٝغبدسُٗ ٍْطقخ اىزشاّضٝذ ثبىخؼ٘ع ألٙ سقبثخ  

اىغَبػ ىيغَبسك ثََبسعخ سقبثخ ػبٍخ ػيٚ ٍْبؽق اىزشاّضٝذ  عَشمٞخ ٗػيٚ اىشغٌ ٍِ رىل ٝغت

  0ٗثأرخبر اىزذاثٞش اىالصٍخ ػْذ األشزجبٓ فٚ ٗع٘د ٍخبىاخ عَشمٞــخ 

ػاضططضـوطاتػاضخاصظػباضتدؼغالتػاضجطرصغظػاضططبػظػرضزػاضرصاب

ٞخ اىَطجقخ ػيٚ اىشمبة ثبىيغخ أٗ ْٝجغٚ أُ رَْؼ اىَؼيٍ٘بد اىخبطخ ثبىزغٖٞالد اىغَشم 

  0اىيغبد اىشعَٞخ ىيجيذ رٙ اىظيخ ٗثأٙ ىغخ أخشٙ رؼزجش ٍاٞذح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( J ) اىَيؾــــق اىخـــــبص 
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 اىاظــو اىضبّــــٚ

 اىؾشمـخ اىجشٝذٝــــخ
  ( J )اىَيؾقــق اىخـــبص

 اىاظـــو اىضبّـــٚ

  اىؾشمــخ اىجشٝذٝـــخ

ػ:ػـــاتػتطرغغ
ػ:ػألزراضػتطبغقػعذاػاضغصــلػ

َّبرط رظشٝؼ خبطخ ثبىَ٘اد اىجشٝذٝخ مَب ٕٚ ٍزم٘سح فٚ "  ( CN 22/23 )ٝقظذ ثؼجبسح  

 أرابقٞخ أّظَخ األرؾبد اىجشٝذٙ اىؼبىَٚ اىغبسٝخ اىَاؼ٘ه فٚ اى٘قذ اىشإِ

 " : األعشاءاد اىغَشمٞخ اىَزؼيقخ ثبىَ٘اد اىجشٝذٝـخ " ٝقظذ ثؼجبسح  
  “ Customs Formalities inrespect of Postal itens “  

عَٞـغ اىؼَيٞبد اىَطي٘ة أرخبرٕب ٍِ قجو اىطشف اىَؼْٚ ٗاىغَبسك فَٞب ٝزؼيق ثبىؾشمخ اىجشٝذٝخ ٝقظذ 

ثشٝذ اىخطبثبد ٗاىط٘سد اىجشٝذٝخ ٗأطْبف اىجشٝذ اىؼبعو  ( Postal items )اىَ٘اد اىجشٝذٝخ " ثؼجبسح 

غبسٝخ اىَاؼ٘ه فٚ اى٘قذ االرابقٞخ اىَزم٘سح فٚ أّظَخ االرؾبد اىجشٝذٙ اى ؽغجَب ٗسد رؼشٝاٖب فٚ

  .اىشإِ

عٖخ ػبٍخ أٗ خبطخ ٍخ٘ىخ ٍِ قجو اىذٗىخ ىزقذٌٝ ( Postal service)اىخذٍخ اىجشٝذٝخ  ٝقظذ ثؼجبسح

 . خذٍبد دٗىٞخ رخؼغ ألّظَخ األرؾبد اىجشٝذٛ اىؼبىَٚ اىغبسٝخ اىَاؼ٘ه فٜ اى٘قذ اىشإِ

ٍْظَخ رٌ رأعٞغٖب   ( Universal Postal Union {UPU} )االرؾبد اىجشٝذٙ اىؼبىَٚ " ؼجبسح ٝقظذ ث

 ثَ٘عت أرابقٞخ ثٞشُ ثأعٌ االرؾبد اىجشٝذٙ اىؼبً 1754ػيٚ ٍغز٘ٙ اىؾنٍ٘بد ػبً 

( General Postal Union )  ًئىٚ االرؾبد اىجشٝذٙ اىؼبىَٚ 1757اىزٙ أػٞذد رغَٞزٔ ػب 

 ( Universal Postal Union )  ًخ ٍزخظظخ ربثؼخ ىألٌٍ م٘مبى 1447اىزٙ قذ أطجؼ ٍْز ػب

 .اىَزؾذح

ػاضطبـــــــدأ

ق اىؼبً رخؼغ األعشاءاد اىغَشمٞخ اىَزؼيقخ ثبىَ٘اد اىجشٝذٝخ ألؽنبً ٕزا اىاظو ٗألؽنبً اىَيؾ 

 .فٚ ؽذٗد ٍب ْٝطجق ػيٞٔ

اى٘ؽْٚ ٍغئ٘ىٞبد ٗاىزضاٍبد مو ٍِ اىغَبسك ٗاىخذٍبد ٗاإلداسح ٝغت أُ ٝؾذد اىزششٝغ  

 .َؼبٍيخ اىغَشمٞخ ىيَ٘اد اىجشٝذٝخاىجشٝذٝخ فَٞب ٝزؼيق ثبى

 

ػاألســـراجػرنػاضطـرودػاضبرغدغـــظ

 ٝغت األفشاط ػِ اىطشٗد اىجشٝذٝخ ثأعشع ٍب َٝنِ  

ػ.اضوضـدػاضجطرصـزػضضبضارـظ(ػأػػ)  
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اىؾش أٗ ٝغَؼ ثزظذٝش اىجؼبئغ ػَِ اىطشٗد اىجشٝذٝخ ثغغ اىْظش ػَب ئرا مبّذ فٚ اىزذاٗه  

 .قٞذ أعشاء عَشمٚ

ٝغَؼ ثاعزٞشاد ثؼبئغ ػَِ ؽشٗد ثشٝذٝخ ثغغ اىْظش ػَب ئرا مبُ اىَطي٘ة األفشاط ػْٖب  

 .اىَؾيٚ أٗ ال عشاء عَشمٚ آخـش ىألعزؼَبه

ػ.ػدغـــمػضضجطـــاركاضت(ػب)ػ 

غَشمٞخ رؾذد اىغَبسك ىإلداسح اىجشٝذٝخ اىطشٗد اىجشٝذٝخ اىزٚ ٝغت رقذَٖٝب ألغشاع اىشقبثخ اى 

 .ٗؽشق رقذٌٝ ريل األطْبف

 ال ريزضً اىغَبسك ثؼشع اىَ٘اد اىجشٝذٝخ ػْذ رظذٝشٕب ػيٖٞب ألغشاع اىشقبثخ اىغَشمٞخ ٍب ىٌ 

 : رؾز٘ٙ ػيٚ ٍبٝيـٚ 

 .دقخ ػيٚ رظذٝشٕبثؼبئغ ٝغت اىَظب -

  .شادٕب أٗ ىشعً٘ ٗػشائت اىزظذٝشثؼبئغ خبػؼخ ألؽنبً ؽظش أٗ قٞ٘د ػيٚ ئعزٞ -

 ٍؾذد فٚ اىزششٝغ اى٘ؽْٚ ، أٗ  ثؼبئغ رضٝذ قَٞزٖب ػِ ٍجيغ -

  .مٞخ ػيٚ أعبط أّزقبئٚ أٗ ػش٘ائٚثؼبئغ قذ عشٙ أخزٞبسٕب ىيشقبثخ اىغَش -

ِ اىطشٗد اىجشٝذٝخ اى٘اسدح ْٝجغٚ اال ريزضً اىغَبسك مقبػذح ػبٍخ ثؼشع اىائبد اىزبىٞخ ٍ 

 : ػيٖٞب

 .ٗخطبثبد رزؼَِ سعبئو شخظٞخ فقؾثطبقبد ( أ )  

 .اىنزــت ىيَنا٘فٞـــِ( ة ) 

  .ش خبػؼخ ىشعً٘ ٗػشائت األعزٞشادأٗساق ٍطج٘ػخ غٞ( ط ) 

 .غبئأٗ ثَ٘عت ثٞبُ اىجؼ ( CN 23 ) أٗ  ( CN22 )َّ٘رط  األفشاط ثَ٘عت( د )

 (CN23)ٗ  (CN22)ئرا ر٘فشد عَٞغ اىَؼيٍ٘بد اىَطي٘ثخ ٍِ قجو اىغَبسك فٚ َّ٘رعٚ  

ٕ٘ ثٞبُ اىجؼبئغ فَٞب ػذا اىؾبالد  (CN23)أٗ  ( CN22)ٗاىَغزْذاد اىضج٘رٞخ فٞظجؼ َّ٘رط 

 : اىزبىٞخ 

 .زٖب ػِ ٍجيغ ٍؾذد فٚ اىزششٝغ اى٘ؽْٚثؼبئغ رضٝذ قَٞ -

 .خبػؼخ ىشعً٘ ٗػشائت االعزٞشاد ثؼبئغ خبػؼخ ىيقٞ٘د أٗ ألؽنبً اىؾظش أٗ اىقٞ٘د أٗ -

 .ؼبئغ ٝغت اىَظبدقخ ػيٚ رظذٝشٕبث -

  .غٞش األفشاط ىألعزؼَبه اىَؾيـٚ ثؼبئغ ٍغز٘سدح ىغشع ٗػؼٖب رؾذ أعشاء عَشمٚ -

 ىؾـبالدُ ثؼبئغ ٍْاظو فٚ ريل اٝيـضً رقذٌٝ ثٞب

ػاضطـــرودػاضبرغدغـــظػسزػاضتراظزغـــت

 ّقيٖب فٚ اىزشاّضٝــذ ِٞمٞخ ؽٝغــت ػذً ئخؼبع اىطشٗد اىجشٝذٝخ ىألعشاءاد اىغَش 

ػتحصغلػاضردومػواضضرائـــب

ىَ٘ع٘دح ا رزخز اىغَبسك أثغؾ رشرٞجبد ٍَنْخ ىزؾظٞو اىشعً٘ ٗاىؼشائت ػيٚ اىجؼبئغ 

   .ػَِ اىط٘سد اىجشٝذٝخ
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 ( J ) اىَيؾـــق اىخــــبص 

 اىاظـــو اىضبىــــش

ٗعبئـــو اىْقـــو 

 ىألعزؼَــبه اىزغـــبسٙ
 ( J)اىَيؾق اىخـبص 

 اىاظــو اىضبىـــش

 ٗعبئو اىْقو ىألعزؼَبه اىزغـبسٙ

ػتطرغغات
ػ:ػألزراضػتطبغقػعذاػاضغصلػ

 ىَطجقخ ػيٚ ٗعبئو اىْقو ىألعزؼَبه اىزغـبسٙاالعشاءاد اىغَشمٞخ ا" ٝقظذ ثؼجبسح  

  ( Customs Formalities applicable tomeans of transport for commercial 

use   ) 

عَٞغ اىؼَيٞبد اىَطي٘ة أّغبصٕب ٍِ قجو اىشخض اىَؼْٚ ٍِٗ قجو اىغَبسك فَٞب ٝزؼيق  

  .خ اىغَشمٞخ ٗأصْبء ثقبئٖب فٖٞباىَْطق دسح ٍِبث٘عبئو اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ اىقبدٍخ ئىٚ أٗ اىَغ

  ( Declaration of arrival )ثٞبُ اى٘ط٘ه " ٝقظذ ثؼجبسح  

ؽغت اىؾبىخ ، أٙ ثٞبُ ٝيضً رقذَٝٔ ىيغَبسك ػْذ  Declarition of departureثٞبُ اىَغبدسح " أ"

يٚ أُ ٝزؼَِ ٗط٘ه أٗ ٍغبدسح ٗعبئو اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ ٍِ قجو اىشخض اىَغئ٘ه ػْٖب ، ػ

 .اىَإُ ٗأفشاد اىطبقٌ ٗاىشمـبةرابطٞو الصٍخ ػِ ٗعٞيخ اىْقو ٗاىشؽيخ ٗاىجؼبػخ ٗ

 ٗعٞيخ اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ  " ٝقظذ ثؼجبسح  

 ( Means of tranprot for commercial use )  ثَب فٖٞب اىظْبده )أٙ ٍشمجخ ثؾشٝخ

أٗ ؽ٘اٍخ أٗ ؽبئشح أٗ ٍشمجخ ( اىشفؼبد اىَبئٞخ ٗاىجشٗاسط ، ع٘اء مبّذ ٍؾَ٘ىخ ػيٚ اىغاِ أً ال ٗ

أٗ قبؽشاد اىغنل ( ثَب فٖٞب ٍقط٘ساد ٗأّظبف ٍقط٘ساد ٗرشنٞيخ ٍِ ٍخزيف اىَشمجبد ) ثشٝخ 

اىؾذٝذٝخ ٗػشثبرٖب ٍَب رغزخذً فٚ اىؾشمخ اىذٗىٞخ ىْقو األفشاد ٍقبثو األعشح أٗ ىيْقو اىظْبػٚ أٗ 

أً ال ٍغ قطغ غٞبسٕب ٗى٘اصٍٖب ٗرغٖٞضارٖب اىؼبدٝخ ٗمزىل  حبسٙ ىيجؼبئغ ع٘اء مبُ ٍقبثو أعشاىزغ

 .به اىزغبسٙصٝذ رشؾَٖٞب ٗٗق٘دٕب فٚ خضاّبرٖب اىؼبدٝخ ػْذٍب رْقو ٍغ ٗعٞيخ اىْقو ىألعزؼَ
 

ػاضطبــادئ

رخؼغ االعشاءاد اىَطجقخ ػيٚ ٗعبئو اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ ألؽنبً ٕزا اىاظو ٗألؽنبً  

 .ق اىؼبً فٚ ؽذٗد ٍب ْٝطجق ػيٞٔيؾاىَ
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ٚ أُ ٝزٌ رطجٞق األعشاءاد اىغَشمٞخ اىخبطخ ث٘عبئو اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ ػيٚ غْٝج 

 .ذ اىزٙ قذٍذ ٍْٔ أٗ ثيذ اى٘ط٘هاىغ٘اء ثغغ اىْظش ػِ ثيذ رغغٞيٖب أٗ ٍينٞزٖب أٗ اىجي

ػتططالػاضتجـارىاضدطـــاحػاضطؤشتػضودائلػاضظػلػضألد

ثادخبىٖب فٚ ( شؾْخ)ْٝجغٚ اىغَبػ ى٘عٞيخ اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ ٗئُ مبّذ ٍؾطخ ػيٖٞب  

 ًاىَْطقخ اىغَشمٞخ ٍإقزبً ٍؼابح ثظ٘سح ٍششٗؽخ ٍِ دفغ سعً٘ ٗػشائت االعزٞشاد ، ٗششٝطخ ػذ

ثجيذ اىغَبػ اىَإقذ ٗٝغت أُ ٝزنُ٘ ٍَب  ىغَشمٞخعٞيخ ىيْقو اىزغبسٙ فٚ اىَْطقخ اأعزخذاً ريل اى٘

غخ أعزؼَبىٖب ، ٝقظذ أػبدح رظذٝشٕب ثذُٗ ئخؼبػٖب ألٙ رؼذٝو ٍب ػذا أعزٖالك قَٞزٖب اىؼبدٙ ّزٞ

 .ٖب ٗٗق٘دٕب ٗأطالؽبرٖب اىالصٍخىضٝذ رشؾَٞ ٛٗاالعزٖالك اىؼبد

إقذ ػِ ٗعٞيخ ّقو ىألعزؼَبه ٝغت أال رطيت اىغَبسك ثزقذٌٝ رأٍِٞ أٗ ٗصٞقخ ئدخبه ٍ 

 .اىشقبثخ اىغَشمٞخٍغغيخ قبّّ٘بً فٚ اىخبسط ئال ئرا سأد أُ رىل ػشٗسٙ ألغشاع  –اىزغبسٙ 

ئرا ؽذدد اىغَبسك ٍٖيخ صٍْٞخ إلػبدح رظذٝش ٗعٞيخ ّقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ فٞغت ػيٖٞب أُ  

 .ٞبد اىْقو اىَقظ٘دحىَنزْاخ ثؼَيرأخز فٚ األػزجبس عَٞغ اىظشٗف ا

خض اىَؼْٚ ٗألعجبة اىغَبسك اىَٖيخ اىَؾذدح ٍجذئٞبً ثْبء ػيٚ ؽيت ٍِ اىش ْٝجغٚ أُ رَذ 

 .رشإب ٗعٖٞٔ

ػاضدطــاحػاضطؤشـتػألجـزاءػوططــدات

ؼبئغ ٍَب ٝزٌ ٗىخ أٗ ٗقبٝخ اىجأٗ راشٝغ أٗ ٍْبْٝجغٚ اىغَبػ ىيَؼذاد اىخبطخ ثزؾظٞو  

قظذ أػبدح رظذٝشٕب ٍؼٖب ٗأُ أٍنِ أعزؼَبىٖب ٝؼَبه اىزغبسٙ ٗئعزٞشادٕب ٍغ ٗعٞيخ اىْقو ىألعز

ٍِ دفغ  ٍششٗؽبً  اػابء ٍْاظيخ ػِ ٗعٞيخ اىْقو فْٞجغٚ أدخبىٖب فٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ ٍإقزبً ٍؼابح

 .سعً٘ ٗػشائت االعزٞشاد

ْٝجغٚ اىغَبػ ىألعضاء ٗاىَؼذاد اىزٚ رغزخذً فٚ اىزظيٞؼ أٗ اىظٞبّخ مقطغ أٗ رغٖٞضاد  

اىَغز٘سدح ٍإقزبً فٚ ريل اىَْطقخ ٗعٞيخ اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ ثذٝيخ ىزيل اىذاخيخ أٗ اىَغخذٍخ فٚ 

 .ٍِ دفغ سعً٘ ٗػشائت االعزٞشاد ثادخبىٖب ٍؼابح أػابء ٍششٗؽب

ػاضـوصـــــول

ئرا ىضً رقذٌٝ أقشاس اى٘ط٘ه ئىٚ اىغَبسك ػْذ قذًٗ ٗعٞيخ ّقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ فٞغت أُ  

 .ىؼَبُ رطجٞق اىق٘اِّٞ اىغَشمٞخرقزظش اىَؼيٍ٘بد اىَطي٘ة رقذَٖٝب ػيٚ أدّٚ ؽذ الصً 

 .باىَطي٘ة رقذَٖٝب ئىٖٞــػيـٚ اىغَبسك أُ رقيو ثقذس ٍب َٝنِ ػذد ّغخ أقشاساد اى٘ط٘ه  

ٝغت ػذً االىضاً ثزظذٝق ألٙ ٍغزْذاد ٍطي٘ة رقذَٖٝب ئىٚ اىغَبسك ثخظ٘ص ٗط٘ه  

 .ثيذ ٗط٘ه ٗعٞيخ اىْقو ثبىخبسط ٗعٞيخ اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ ٍِ قجو أٙ ٍْذٗثٚ

ػتوشغاتػالحػظػسزػاضطظطػظػاضجطرصغـــظ



 

 79 اتفاقية كيوتو المعدلة – االتفاقية الدولية

ر٘قاذ ٗعٞيخ اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ ثأٍبمِ الؽقخ ػَِ اىَْطقخ اىغَشمٞخ ثذُٗ أٙ ئرا  

ر٘قف خاله رىل فٚ أٙ ثيذ أخش فٞغت أُ رجقٚ األعشاءاد اىغَشمٞخ اىَؼَ٘ه ثٖب أثغؾ ٍب َٝنِ ٗأُ 

 .ثٞش سقبثٞخ عَشمٞخ عجق أرخبرٕبرإخز فٚ االػزجبس أٙ رذا

ػاضطعــــادرة

ٝغت قظش األعشاءاد اىغَشمٞخ اىَطجقخ ػْذ ٍغبدسح ٗعبئو اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ ٍِ  

 :اىَْطقخ اىغَشمٞخ ػيٚ رذاثٞش رؼَِ ٍب ٝيـٚ 

 سح ئىٚ اىغَشك اىَخزض ؽٞش ٝيضًرقذٝـٌ أقـشاس ٍغبد –أ 

 ٗػغ أخزبً اىغَبسك ؽٞش ٝيــضً -ة

 ٗ   ، ألغشاع سقبثٞخأرجـبع ؽشق عَشمٞخ ٍؾذدح ؽٞش ٝيضً  –ط 

 ػذً ؽذٗس أٙ رأخٞش غٞش ٍغَ٘ػ ثٔ فٚ ٍغبدسح ٗعٞيخ اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ  –د 

ْٝجغٚ أُ رغَؼ اىغَبسك ثأعزخذاً َّبرط أقشاساد اىَغبدسح ٍَبصيخ ىَْبرط أقشاساد اى٘ط٘ه  

 .غشاع اىَغبدسحششٝطخ األشبسح ث٘ػ٘ػ ئىٚ أعزخذاٍٖب أل

ٝغـت أُ ٝغَؼ ثَغبدسح ٗعٞيخ اىْقو ىألعزؼَبه اىزغبسٙ اىَْطقخ اىغَشمٞخ ػِ ؽشٝق عَشك  

 .غٞش اىغَشك اىزٙ قذٍذ ٍِ خالىٔ

 ( J )اىَيؾــــق اىخـــــبص 

 اىاظـــو اىشاثــــــغ

 اىَـــــــــإُ
 

 ( J )اىَيؾق اىخبص 

 اىاظــو اىشاثــــغ

ػاضطــــــــؤن
ػتطرغغــــاتػ

ػبغقػعذاػاضغصلػألزراضػتط
 .بػخ أٗ اىَغئ٘ه ػِ ٗعٞيخ اىْقواىشخض اىقبئٌ فؼال ثْقو اىجؼ ( Corrier )ٝقظذ ثؼجبسح اىْبقو 

 " األعشاءاد اىغَشمٞخ اىَطجقخ ػيٚ اىَـــإُ " ٝقظذ ثؼجبسح  
  Customs formalities applicable to stores  

 .ٍِٗ قجو اىغَبسك ثشأُ اىَإُْٚ عَٞغ اىؼَيٞبد اىَطي٘ة أمَبىٖب ٍِ قجو اىشخض اىَؼ

عَٞغ (   (Custems treatment of stores اىَؼبٍيخ اىغَشمٞخ ىيَإُ " ٝقظذ ثؼجبسح  

  .اىغَشمٞخ اىَطجقـخ ػيٖٞــب اىزغٖٞالد اىََْ٘ؽخ ىيَإُ ٗعَٞغ األعشاءاد

   ( Stores )اىَإُ " ٝقظذ ثؼجبسح  

 ٍـإُ ألعزٖالمٖـب ، ٗ   -

 ٍإُ ىجٞؼٖــــب   -
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  ( Stores for consumption )بسح اىَإُ العزٖالمٖب ٝقظذ ثؼج

عيغ ٍؼذح العزٖالمٖب ٍِ قجو اىشمبة ٗاىطبقٌ ػيٚ ٍزِ اىغاِ أٗ اىطبئشاد أٗ اىقطبساد ٗأُ  -

 مبّذ رجبع أً ال ٗ 

عيغ الصٍخ ىزشغٞو ٗطٞبّخ اىغاِ أٗاىطبئشاد أٗ اىقطبساد ثَب فٖٞب اى٘ق٘د ٗاىشؾً٘ ٗىنِ  -

 .ىزغٖٞضادأعزضْبء قطغ اىغٞبس ٗاث

ٍَب رنُ٘ ػيٚ ٍزْٖب ػْذ ٗط٘ىٖب أٗ رْقو ئىٚ ٍزْٖب أصْبء ٗق٘ف اىغاِ أٗ اىطبئشاد أٗ         

ٍقبثو  دب فٚ اىؾشمخ اىذٗىٞخ ىْقو األفشااىقطبساد فٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ اىَغزخذٍخ اىَؼذح ألعزؼَبىٖ

 .ـشٓ أً الٍقبثـــــو أعـــــ أعشح أٗ ىيْقو اىظْبػٚ أٗ اىزغبسٙ ىيجؼبئغ ع٘اء

ىٚ سمبة اعيؼبً ىجٞؼٖب "  ( Stores to be taken away )ٝقظذ ثؼجبسح اىَإُ ىجٞؼٖب  

 اىٖٞب ٗؽبقٌ اىغاِ أٗ اىطبئشاد ػْذ اى٘ط٘ه ٍَب رنُ٘ ٍ٘ع٘دح ػيٚ ٍزْٖب ػِ ٗط٘ىٖب أٗ رإخز

اىؾشمخ أصْبء ٗق٘ف اىغاِ أٗاىطبئشاد فٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ اىَغزخذٍخ أٗ اىَطي٘ة أعزخذاٍٖب فٚ 

 .ىيجؼبئغ ع٘اء ٍقبثو أعشح أً ال اىذٗىٞخ ىْقو األفشاد ٍقبثو أعشح أٗ ىيْقو اىظْبػٚ أٗ اىزغبسٙ

ػاضطبــــــادئ

ق اىؼبً فٚ ؽذٗد ٍب ْٝطجق رخؼغ اىَؼبٍيخ اىغَشمٞخ ىيَإُ ألؽنبً ٕزااىاظو ٗألؽنبً اىَيؾ 

 .ػيٞٔ

أُ رطجق اىَؼبٍيخ اىغَشمٞخ ىيَإُ ػيٚ اىغ٘اء ثغغ اىْظش ػِ ثيذ رغغٞو أٗ ٍينٞخ  ْٝجغٚ 

  .ساداىغاِ أٗ اىطبئشاد أٗ اىقطب

ػاضطــؤنػرضزػطتنػاضدغنػأوػاضطائراتػأوػاضػطاراتػاضػادطــظ
ػطنػردـومػوضرائـبػاألدتغـرادػأرغـاء(ػأػ)ػ

ْٞخ أٗ ؽبئشح قبدٍخ ئىٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ ٍِ سعً٘ ٝغت أػابء اىَإُ اىَْق٘ىخ فٚ عا 

 .ُ رجقٚ ػيٚ ٍزْٖبٗػشائت األعزٞشاد ششٝطخ أ

ْٝجغٚ أػابء ٍإُ خبطخ ثأعزٖالمٖب ٍِ قجو اىشمبة ٗاىطبقٌ ٍَب رنُ٘ ٗاسدح مَ٘اد  

 : ب ٝيــٚ  أعزٖالمٞخ ػيٚ ٍزـِ قطبساد دٗىٞخ عشٝؼخ ٍِ سعً٘ ٗػشائت االعزٞشاد ششٝطـخ ٍ

 .اىظيخ أال ٝنُ٘ رٌ ششاؤٕب ئال ثجيذاُ ٝؼجشٕب اىقطبس اىذٗىٚ رٗ –أ 

 .ثبىجيذ اىزٙ رٌ ششاؤٕب فٞــٔ أُ ٝنُ٘ رٌ دفغ أٙ سعً٘ أٗ ػشائت ٍغزؾقخ ػيٚ ريل اىغيغ –ة 

اىغاِ  ٝؾت أُ رؼاٚ ٍِ سعً٘ ٗػشائت االعزٞشاد ٍٗإُ االعزٖالك اىالصٍخ ىزشغٞو ٗطٞبّخ 

ٗاىطبئشاد ٗاىقطبساد ٍَب رنُ٘ ػيٚ ٍزِ ٕزٓ اى٘عبئو اىقبدٍخ ئىٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ ششٝطخ ثقبئٖب 

 .٘عبئو فٚ اىَْطقـخ اىغَشمٞـــخػيٚ ٍزْٖب أصْبء ر٘قف ريل اى

ػ:ػاضطدتـظـــــداتػ(ػبػ)ػ

عاِ قبدٍخ ئىٚ اىَْطقخ  ئرا ؽيجذ اىغَبسك رقذٌٝ أقشاس ػِ اىَإُ اىَ٘ع٘دح ػيٚ ٍزِ 

 .الصً ألغشاع اىشقبثخ اىغَشمٞخاىغَشمٞخ فٞغت أُ رقزظش اىَؼيٍ٘بد اىَطي٘ثخ ػيٚ أدّٚ ؽذ 

ُ اىَؾا٘ظخ ػيٚ ٍزِ اىغاْٞخ ػَِ بد اىَإُ اىَغَ٘ػ ثظشفٖب ٍِ اىَإْٝجغٚ رغغٞو مَٞ 

ذ ٗط٘ىٖب ئىٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ ، ػيٚ اال ٝطيت رقذٌٝ األقشاس اىخبص ثبىَإُ ىزقذَٝٔ ئىٚ اىغَبسك ثؼ

 .٘رط ٍغزقو ئىٚ اىغَبسك ثخظ٘طٖبَّ
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ْٝجغٚ رغغٞو مَٞبد اىَإُ اىزٚ ٝزٌ رضٗٝذ اىغاِ ثٖب أصْبء ٗق٘فٖب ثبىَْطقخ اىغَشمٞخ ػَِ  

 .َإُ اىزٙ عجق أُ ؽيجزٔ اىغَبسكاألقشاس اىخبص ثبى

  .ٝغـت اال رطيت اىغَبسك رقذٌٝ أقشاس ٍغزقو ػِ ٍإُ ٍزجقٞخ ػيٚ ٍزِ اىطبئشح 

ػصــــرفػاضطـؤنػالدتؼالصؼــاػػ(ػجػ)ػ

رغَؼ اىغَبسك ثظشف ٍإُ العزٖالمٖب ػيٚ ٍزِ اىغاْٞخ أصْبء ٗق٘فٖب فٚ اىَْطقخ  

َْطقخ ىٚ ػذد اىشمبة ٗاىطبقٌ ٗفزشح ثقبء اىغاْٞخ فٚ اىاىغَشمٞخ ثنَٞبد رشإب اىغَبسك ٍؼق٘ىخ ّظشاً ئ

 .اىغَشمٞخ

ػيٚ ٍزِ اىغاْٞخ ٍِ قجو اىطبقٌ ؽِٞ  ٖبرغَؼ اىغَبسك ثظشف ٍإُ ألعزٖالمْٝجغٚ أُ  

ٚ اىَشعٚ أٗ ؽ٘ع اىغاِ ئعشاء رظيٞؼ فٖٞب ثبىَشعٚ أٗ ؽ٘ع اىغاِ ششٝطخ أُ رؼزجش ثقبئٖب ف

 .٘ىخٍؼق

ئرا مبّذ ؽبئشح ٍؼْٞخ رضٝذ اىٖج٘ؽ ثَطبس أٗ أمضش فٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ فٞغت ػيٚ اىغَبسك  

أُ رغَؼ ثظشف اىَإُ ألعزٖالمٖب ػيٚ ٍزْٖب أصْبء ٗق٘ف اىطبئشح ثزيل اىَطبساد اى٘اقؼخ فٚ 

 .صْبء ؽٞشاّٖب ثِٞ ريل اىَطبساداىَْطقخ اىغَشمٞخ ٗأ

ػ:ػاضرشابـــظػاضجطرصغـــــظػ(ػدػ)ػػ

ضً اىغَبسك اىْبقو ػْذ اىيضًٗ ثأرخبر اىزذاثٞش اىالصٍخ ىَْغ أعزؼَبه اىَإُ ثظ٘سح غٞش ري 

 .رىل خزٌ اىَإُ ػْذٍب ٝيضً رىل ٍغَ٘ػ ثٖب ثَب فٚ

ىزخضْٖٝب فٚ ٍنبُ آخش أصْبء  سشح أٗ اىقطبٍِ اىغاْٞخ أٗ اىطبئ ال ريضً اىغَبسك أخشاط اىَإُ 

 .رىل ٗق٘فٖب ثبىَْطقخ اىغَشمٞخ ئال ئرا سأد ىضًٗ

ػاضتزوغـــدػباضطؤنػاضططغـاةػطنػاضردومػواضضرائــب

ٝؾق ىيغاِ ٗاىطبئشاد اىزٚ رغبدس ىَقظذ ّٖبئٚ ثبىخبسط أُ رأخز ػيٚ ٍزْٖب ٍؼابح ٍِ  

 : ٚ اىشعً٘ ٗاىؼشائت ٍب ٝيـ

ٍإّبً ثنَٞبد رشإب اىغَبسك ٍؼق٘ىخ فٚ االخز فٚ االػزجبس ػذد اىشمبة ٗاىطبقٌ ٗفزشح سؽيزٖب أٗ  –أ 

 ؽٞشاّٖب ٗأٙ مَٞخ ٍ٘ع٘دح ٍغجقبً ػيٚ ٍزْٖب ٍِ ريل اىَإُ ، ٗ 

ٍإّبً أعزٖالمٞخ الصٍخ ىزشغٞيٖب ٗطٞبّزٖب ، ثنَٞبد رؼزجش ٍؼق٘ىخ ىيزشغٞو ٗاىظٞبّخ أصْبء سؽيزٖب  -ة

 .ػيٚ ٍزْٖب ٍِ ريل اىَإُ ؽٞشاّٖب ٍغ االخز فٚ اىؾغجبُ أٝؼبً ألٙ مَٞخ ٍ٘ع٘دح ٍغجقبً أٗ 

ٝغت أُ ٝغَؼ ثبىزضٗٝذ ثبىَإُ ٍِ عذٝذ ٍؼابح ٍِ اىشعً٘ ٗاىؼشائت ىيغاِ ٗاىطبئشاد اىزٚ  

اىْٖبئٚ داخو ظذٕب قذ ٗطيذ اىٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ ٕٗٚ ثؾبعخ ئىٚ اىزضٗٝذ ثَإّٖب ىشؽيزٖب ئىٚ ٍق

 .اىَْطقخ اىغَشمٞخ

ٝغت أُ رغَؼ اىغَبسك ثظشف اىَإُ اىَضٗدح ىيغاِ ٗاىطبئشاد العزٖالمٖب أصْبء ٗق٘فٖب  

فٚ اىَْطقخ اىغَشمٞخ ثَ٘عت ّاظ اىششٗؽ اىَطجقخ فٚ ٕزا اىاظو ػيٚ اىَإُ االعزٖالمٞخ اىَؾا٘ظخ 

 .ٍخٍزِ اىغاِ ٗاىطبئشاد اىقبد ػيٚ
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ػاضطعــــــــادرة

 .اىغاْٞخ اىَْطقـخ اىغَشمٞــــخْٝجغٚ ػذً االىضاً ثزقذٌٝ أقشاس ٍغزقو ػِ اىَإُ ػْذ ٍغبدسح  

ئرا ىضً رقذٌٝ أقشاس ػِ ٍإُ ٍؾَ٘ىخ ػيٚ ٍزِ اىغاِ أٗ اىطبئشاد ػْذ ٍغبدسرٖب اىَْطقخ  

 .الصً ألغشاع اىشقبثخ اىغَشمٞخأُ رقزظش اىَؼيٍ٘بد اىَطي٘ثخ ػيٚ أدّٚ ؽذ  اىغَشمٞخ فٞغت

ػتصــرفػسزػاضطـؤنػبطـرقػأخــرى

ٝغت أُ ٝغَؼ ىيَإُ اىَ٘ع٘دح ػيٚ ٍزِ اىغاِ ٗاىطبئشاد ٗاىقطبساد اىزٚ قذ ٗطيذ ئىٚ  

 : اىَْطقخ اىغَشمٞخ ثَب ٝيــٚ 

طخ اىزضاٍٖب ثبىششٗؽ ٝألعزؼَبه اىَؾيٚ أٗ ئخؼبػٖب ألعشاء عَشمٚ آخش ششأُ ٝزٌ االفشاط ػْٖب ى –أ 

 ٗاالعشاءاد اىَطجقخ فٚ مو ؽبىخ

 .ثَ٘عت ٍ٘افقخ ٍغجقخ ٍِ اىغَبسكثأُ ٝزٌ ّقيٖب ئىٚ عاِ أٗ ؽبئشاد أٗ قطبساد أخشٙ        

 ( J )اىَيؾــــــــق اىخــــــــــبص 

 اىاظـــو اىخــــــبٍـــــــظ

 االغبصـــــخ سعبئـــو
 ( J )اىَيؾـق اىخـــبص 

 اىاظـــو اىخبٍـــظ

ػردائلػاالزاثظ
ػ( Relief consignments )ػ

ػتطرغــــفػ
ػ:ػألزــراضػتطبغــقػعذاػاضغصـــلػ

 : ٍب ٝيٚ  ( Relief consignments )ٝقظذ ثؼجبسح سعبئو األغبصخ  

اىغٞبساد ٗغٞشٕب ٍِ ٗعبئو اىجؼبئغ اىَشعيخ مَغبػذح ىيَزؼشسِٝ ٍِ اىن٘اسس ، ثَب فٖٞب  -

اىْقو ، اىَ٘اد اىغزائٞخ ، االدٗٝخ ، اىَالثظ ، اىجطبّٞبد ، اىخٞبً ، اىجٞ٘د اىغبٕضح ، أدٗاد 

 رْقٞخ ٗرخضِٝ اىَٞبح أٗ ثؼبئغ أخشٙ ٍِ ى٘اصً االؽزٞبعبد األعبعٞــخ ، ٗ  

جبً خبطب ، بد اىَذسثخ رذسٝعَٞغ اىَؼذاد ، اىغٞبساد ٗغٞشٕب ٍِ ٗعبئو اىْقو ، اىؾٞ٘اّ -

، اىي٘اصً اىشخظٞخ ، ٗثؼبئغ أخشٙ ىَ٘ظاٚ االغبصخ فٚ اىن٘اسس ىَٞنِ ىٌٖ اىقٞبً اىَإُ

 .ؼضزٌٖثثَْطقخ اىنبسصخ خاله ػَو  ثَٖبٌٍٖ ٗىَغبّذرٌٖ فٚ االػبشخ ٗاىؼَو

ػاضطبــــــادئ
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فٚ ؽذٗد ٍب ْٝطجـق  ىؼبًبصخ ألؽنبً ٕزا اىاظو ٗألؽنبً اىَيؾق اغٝخؼغ األفشاط ػِ اال 

 .ػيٞـٔ

دخبه اىَإقذ ذ ٗاألغبصخ ىيزظذٝش ٗاىزشاّضٝٗى٘ٝخ ىألفشاط ػِ سعبئو األٝغت أػطبء األ 

 .عزٞشادألٗا

ػطجــــالػاضتطبغــــق

 : ٝغـت أُ رزٞؼ اىغَـبسك ىشعبئو االغبصخ ٍب ٝيــٚ  

  .ئغ ثششؽ أمَبىٔ خاله فزشح ٍؾذدحأقشاس غٞش ٍنزَو ىيجؼبرقذٌٝ أقشاس ٍجغؾ ىيجؼبئغ أٗ  -

ػخ ٗاألفشاط رقذٌٝ ٗرغغٞو أٗ فؾض أقشاس اىجؼبئغ ٗاىَغزْذاد اىضج٘رٞٔ قجو ٗط٘ه اىجؼب -

 .ػْٖب ػْذ ٗط٘ىٖب

ٍِ أٙ  ئٖبأٗ ثؼٞذح ػِ ٍنبرت اىغَشك ٗأػاب االفشاط ػْٖب خبسط عبػبد اىؼَو اىَؾذدح -

ئِٞ ٍؼب ئال زٞش اىجؼبػخ أٗ عؾت اىؼْٞٔ ٍْٖب أٗ االعشاسعً٘ فٚ ٕزا اىخظ٘ص ، قظش را

 .فٚ ظشٗف أعزضْبئٞخ 

ذً ٍْٔ ِ ثيذ اىَْشأ أٗ اىجيذ اىزٙ قػٚ االفشاط ػِ االغبصخ ثغغ اىْظش ْٝجغٚ اىَ٘افقخ ػي 

 .اىجؼبػخ أٗ ثيذ ٍقظذٕب

ش ٗأٙ سعً٘ أٗ ػشائت أٙ أؽنبً ٍْغ أٗ قٞذ أقزظبدٙ ػيٚ اىزظذٝسعبئو االغبصخ ٍِ  

 .اىزظذٝش

ْٝجغٚ ئدخبه سعبئو االغبصخ اى٘اسدح مٖذاٝب ٍِ قجو ٕٞئبد ٍؼزَذح ألعزؼَبىٖب ٍِ قجو ريل  

ابٓ ٍِ سعً٘ اىٖٞئبد أٗ رؾذ أششافٖب ، أٗ ىز٘صٝؼٖب ٍغبّب ٍِ قجيٖب أٗ رؾذ أششاف ٍْٖب ، ٍؼ

 .ٞشادٕبٗػشائت االعزٞشاد ٍِٗ أٙ أؽنبً ؽظش أٗ قٞذ أقزظبدٙ ػيٚ أعز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( K )اىَيؾــــق اىخـــــبص 

 اىَْشــــــأ
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 ( K )اىَيؾــــق اىخـــــبص 

 اىاظــــو األٗه

 ق٘اػـــذ اىَْشــــــأ
( K )

ػ:ػػاتتطرغـــغ
ػ

ػ:ػألزـراضػتطبغـقػعـذاػاضغصــلػ
اىجيذ اىزٙ رٌ فٞٔ "  ( Country of origin goods )ثيذ ٍْشأ اىجؼبػخ " ٝقظذ ثؼجبسح  

أّزبط أٗ رظْٞغ اىجؼبػخ ٗفقبً ىَؼبٝٞش ٍؾذدح ألغشاع رطجٞق اىزؼشٝاخ اىغَشمٞخ أٗ اىقٞ٘د اىنَٞخ أٗ 

 .أعشاءاد أخشٙ رزؼيق ثبىزغبسح أٝخ
 

األؽنبً اىخبطخ اىَغزْذح ٍِ اىَجبدب  ( Rules of origin )ق٘اػذ اىَْشأ " ٝقظذ ثؼجبسح  

جو اىجيذ اىَطجقخ ٍِ ق( اىَؼبٝٞش اىَْشـأ )اىَْظ٘ص ػيٖٞب فٚ اىزششٝغ اى٘ؽْٚ أٗ االرابقٞبد اىذٗىٞخ 

 .ىزؾذٝذ ٍْشأ اىجؼبػخ

اىَؼٞبس  substantial tranformation criterionٍؼٞبس اىزؾ٘ٝو اىغٕ٘شٙ " ٝقظذ ثؼجبسح  

اىزٙ ٝزؾذد اىَْشأ ثَ٘عجٔ ثأػزجبس ثيذ اىَْشأ ٕ٘ ثيذ اىزٙ عشد فٞٔ أخش ػَيٞخ عٕ٘شٝخ ٗرؼزجش مبفٞخ 

 .ؼاٚ ػيٚ اىغيؼخ طازٖب اىشئٞغٞخمٚ ر

ػضطبـــــــدأا

ِ رطجٞقٖب ػْذ ىخ ػعشاءاد اىزٚ رنُ٘ اىغَبسك ٍغإق٘اػــذ اىَْشأ اىالصٍخ ىزْاٞز اإل 

اىؼبً فٚ ؽذٗد ٍب ْٝطجق  زظذٝش ٝغت ٗػؼٖب ٗفقبً ألؽنبً ٕزا اىاظو ٗألؽنبً اىَيؾقاىاالعزٞشاد ٗ

 .ػيٞٔ

ػشــوارــــدػاضطظذــــأ

اىجؼبػــخ اىَْزغـخ ثبىنبٍـو فٚ ثيذ ٍؼِٞ رؼزجش ٍِ ٍْشأ رىل اىجيذ ، رؼزجش األطْبف اىزبىٞخ  

 .ٚ ثيذ ٍؼِٞففقؾ ٍْزغخ ميٞبً 

  .ٍٞبٕٖب االقيَٞٞخ أٗ قبع ثؾشٕب اىَْزغبد اىَؼذّٞخ اىَغزخشعخ ٍِ رشثزٖب أٗ - أ

 .ىزٚ رؾظذ أٗ رغَغ فٚ رىل اىجيذاىَْزغبد اىْجبرٞخ ا - ة
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 .اىزٚ ر٘ىذ أٗ رشثٚ فٚ رىل اىجيذاىؾٞ٘اّبد اىؾٞٔ  -ط

   .اىَْزغبد اىَزؾظو ػيٖٞب ٍِ اىؾٞ٘اّبد أٗ األعَبك فٚ رىل اىجيذ –د 

    جؾش اىَْزغبد اىَزؾظو ػيٖٞب ثبىظٞذ ثبىؾشٙ ٗغٞشٕب ٍِ اىَْزغبد اىَغزخشعخ ٍِ اى –ٗ

 .ث٘اعطخ اىَشامت ىزىل اىجيذ       

 عاِ اىَظبّغ اىزبثؼخ ىزىل اىجيذ ؽظشا ٍِ اىَْزغبدىَْزغبد اىَزؾظو ػيٖٞب ػيٚ ٍزِ ا –ص

  .أػالٓ( ٗ)اىَشَ٘ىخ فٚ اىاقشح 

خ اىجؾشٝخ أٗ اىزشثخ اىزؾزٞخ فٚ اىجؾش خبسط اىَٞبٓ األقيَٞٞخ اىَْزغبد اىَغزخشعخ ٍِ اىزشث –ػ

 .يجذ ؽق٘ق قظشٝخ ىشغو ريل اىزشثخىزىل اىجيذ ششٝطخ أُ رنُ٘ ى

ؼخ فٚ بىغخ ، ٗاألطْبف اىَغزؼَيخ اىَغَاىْابٝبد ٗاىخشدح اىْبرغخ ػِ ػَيٞبد اىزظْٞغ ٗاىَؼ -ؽ

 .خاألٗىٞ رىل اىجيذ ٗاىزٚ ال رظيؼ ئال ال عزؼبدح اىَ٘اد

أػالٓ ( ؽ)ئىٚ ( أ )ٍِ  اىَظْ٘ػبد اىَْزغخ فٚ رىل ٍِ اىَْزغبد اىَشبس ئىٖٞب فٚ اىاقشاد – ٛ

 .ؽظشاً 

ػخ ٗفقبً ىَؼٞبس اىزؾ٘ٝو أشزشك ثيذ أُ أٗ أمضش فٚ ئّزبط اىجؼبػخ ، فْٞجغٚ رؾذٝذ ٍْشأ اىجؼب 

 .اىغٕ٘شٙ

يغ ػْذ رطجٞق جغٚ أعزخذاً االرابقٞخ اىذٗىٞخ ىيْظبً اىَْغق ى٘طف رظْٞف اىغْٝ  

 .اىزؾ٘ٝو اىغٕ٘شٙ

 (ad- valorem)ئرا مبُ ٍؼٞبس اىزؾ٘ٝو اىغٕ٘شٙ ٍؼجشاً ػْٔ ثقبػذح اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىقَٞٞخ 

 ٕٚ فاُ اىقٌٞ اىزٚ رإخز فٚ االػزجبس 

o ىَغز٘سدح اىقَٞخ اىخبػؼخ ىيشعً٘ ٗقذ األعزٞشاد أٗ فٚ ؽبىخ اىَ٘اد ثبىْغجخ ىيَ٘اد ا

غٞش اىَؾذدح اىَْشأ أٗ صَِ َٝنِ اىزضجذ ٍْٔ ٍَب رٌ دفؼٔ فٚ اىجيذ اىزٙ عشد فٞٔ 

 ػَيٞخ اىزظْٞغ ، ٗ 

o  ًثبىْغجخ ىألطْبف اىَْزغخ ، عؼش اىَظْغ أٗ اىغؼش ٗقذ اىزظذٝش ٗفقبً ألؽنب

 .ششٝغ اى٘ؽْٚاىز

ْٝجغٚ اال رؼزجش اىؼَيٞبد اىزٚ ال رغٌٖ أٗ اىزٚ رغٌٖ ثشنو ثغٞؾ فقؾ فٚ رؾذٝذ اىظابد أٗ  

اىخ٘اص األعبعٞخ ىجؼبػخ ٗخبطخ اىؼَيٞبد اىزٚ رقزظش فقؾ ػيٚ ػَيٞخ أٗ أمضش ٍَب رمش أدّبٓ ػيٚ 

 : ئّٖب رَضو ػَيٞبد رؾ٘ٝو أٗ رظْٞغ عٕ٘شٝخ 

 .ىجؼبػخ أصْبء اىْقو أٗ اىزخضِٝؾاع ااىؼَيٞبد اىالصٍخ ى –أ 

زغضئخ ثؼبئغ اىاشؽ أٗ قٞخ ىجؼبػخ أٗ ىزٖٞئزٖب ىيشؾِ مػَيٞبد رؾغِٞ اىزغيٞف أٗ اىغ٘دح اىزغ٘ٝ -ة

 .أٗ ئػبدح اىزؼجئخ ،اىاشص ،ىزظْٞفعَغ اىطشٗد ا

 .ػَيٞــبد اىزغَٞــغ اىجغٞطـخ –ط 

أعبعٚ ػِ طابد اىزٚ ىَْزظ ثشنو ٍْشأ ٍخزيف ششٝطخ أال رخزيف طابد ا دخيؾ أطْبف را –د 

 .عشٙ خيطٖب

 

ػحاالتػخاصظػضتأعغـــلػألصتدـــابػاضطظذـــأ

ْٝجغٚ أػزجبس اىي٘اصً ٗقطغ اىغٞبس ٗاىؼذد اىخبطخ ثأعزؼَبىٖب ٍغ أىخ أٗ عٖبص أٗ أداح أٗ ٍشمجخ  

أٗ اىَشمجخ اٟالد أٗ االعٖضح أٗ اىَشمجبد  ٍؼْٞخ ػيٚ أّٖب رؾَو ّاظ ٍْشأ اٟىٔ أٗ اىغٖبص أٗ االداح

 .ْ٘ع ٗاىؼذد ، ٍؼذارٖب اىؼبدٝخٍِ ؽٞش اى، ٖب ػبدح ٗرَبصو ٍؼذارٖب اىؼبدٝخششٝطخ أُ رشدد ٗرجبع ٍؼ
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ْٝجغٚ ٍؼبٍيخ االطْبف غٞش اىَغَؼخ فٚ أمضش ٍِ أسعبىٞٔ ىزؼزس أعزٞشادٕب فٚ أسعبىٞخ ٗاؽذح  

  .اىَْشأ ، ئرا ؽيت اىَغز٘سد رىل اىْقو أٗ االّزبط مظْف ٗاؽذ ىغشع رؾذٝذ ألعجبة

ىغـشع رؾذٝذ اىَْشأ ، رؼزجش األغياخ ٍِ ّاظ ثيذ ٍْشأ األطْبف اىزٚ رؾز٘ٙ ػيٖٞب ٍبىٌ  

زؼشٝاخ ، ؽٞش ْٝض اىزششٝغ اى٘ؽْٚ ثجيذ األعزٞشاد ػيٚ ػشٗسح اىزظشٝؼ ػْٖب ػيٚ ؽذح ألغشاع اى

 .إٔب ثظ٘سح ٍغزقيخ ػِ اىجؼبػــخٝغت فٚ ريل اىؾبىخ رؾذٝذ ٍْش

ىغشع رؾذٝذ ٍْشأ اىجؼبئغ ئرا مبّذ األغياخ رؼزجش ٍِ ّاظ ٍْشأ اىجؼبػخ ، فأّٔ ال ٝإخز فٚ  

طجٞق ؽشٝقخ اىْغجخ ذ راالػزجبس ع٘ٙ األغياخ اىزٚ رجبع فٖٞب ػبدح اىجؼبػخ ثبىزغضئخ ٗخبطخ ػْ

 .اىَئ٘ٝخ

ىغشع رؾذٝذ ٍْشأ اىجؼبػخ فأّٔ ال ٝإخز فٚ االػزجبس ٍْشأ اىطبقخ ٗاىَؼذاد ٗاٟالد ٗاىؼذد  

 .غاىَغزؼَيخ فٚ رظْٞغ أٗ ٍؼبىغخ اىجؼبئ

ػشارــدةػاضظػــــلػاضطباذـــــر

و اىَجبشش ىيجؼبػخ ٍِ ثيذ اىَْشأ فأّٔ ٝغت اىغَبػ ثبىخشٗط ػْذ ٗػغ أؽنبً رغزيضً اىْق 

ٗفٚ ( مَب فٚ ؽبىخ اىجيذاُ اىزٚ ىٞظ ىٖب ٍْاز اىجؾش ٍضالً ) ػِ ٕزٓ األؽنبً خبطخ ألعجبة عغشافٞخ 

مَب فٚ ؽبىخ اىجؼبئغ اىزٚ ٝزٌ ػشػٖب ) ؽبىخ اىجؼبئغ اىزٚ رجقٚ رؾذ سقبثخ اىغَبسك فٚ ثيذاُ أخشٙ 

 .(ٚ ر٘دع اىَغز٘دػبد اىغَشمٞخ ألع٘اق اىَ٘عَٞخ أٗ اىزفٚ اىَؼبسع أٗ ا

 ( K ) اىَيؾــــق اىخـــــبص 

 اىاظــو اىضبّـــٚ

 دالىــخ اىَْشــأ اىَغزْذٝـــخ

 ( K )

ػ:تطرغغـــــاتػ
ػ:ػألزراضػتطبغـقػعذاػاضغصـلػ

َّ٘رط ٍؼِٞ ىزؾذٝذ اىجؼبػخ  ( certificate of origin )قظذ ثؼجبسح اىشٖبدح اىَْشأ ٝ 

رشٖذ فٞٔ اىغيطخ أٗ اىٖٞئخ اىَخ٘ىخ ثاطذاسٕب طشاؽخ ثأُ اىجؼبػخ اىزٚ رزؼيق ثٖب اىشٖبدح ٕٚ ٍِ 

ظذس ٍْشأ ثيذ ٍؼِٞ ٗٝغ٘ص أُ رزؼَِ ٕزٓ اىشٖبدح أقشاس ٍِ قجو اىَظبّغ أٗ اىَْزظ أٗ اىَ٘سد أٗ اىَ

 .أٝؼبً أٗ أٙ شخض ٍؼاٚ أخش 

 :ٝقظذ ثؼجبسح األقشاس اىَؼزَذ ىيَْشأ  
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( certificated declaration of origin ) ٍِ اىغيطخ أٗ اىغٖخ  ىيَْشأ أقشاس اىَْشأ اىَظذق

 .اىَخ٘ىخ ثزىل

اىَزؼيق ػِ ٍْشأ اىجؼبػخ ٝقذٍخ  ( Declaration of origin )ٝقظذ ثؼجبسح أقشاس اىَْشأ  

ػيٚ اىابر٘سح  خض ٍؼْٚ أخشؼيق ثزظذٝشٕب ، اىَظْغ أٗ اىَْزظ أٗ اىَ٘سد أٗ اىَظذس أٗ أٙ شفَٞب ٝز

 .ٗ أٙ ٍغزْذ أخش ٍزؼيق ثبىجؼبػخاىزغبسٝخ أ

 : دالىخ اىَْشأ اىَغزْذٝخ " ٝقظذ ثؼجبسح  

  ( Documentary evidence of erigin ) ىَؼزَذ شٖبدح اىَْشأ أٗ االقشاس ا

 .أىيَْشأ أٗ أقشاس اىَْش

 : ٝقظذ ثؼجبسح شٖبدح اىزظْٞف األقيَٞٞخ  

  ( Regional appellation certificate )  اىشٖبدح اىَؼذح ٗفقبً ىيق٘اػذ اىَؾذدح

ٍِ قجو عيطخ أٗ عٖخ ٕٞئخ ٍؼزَذح ثأُ اىجؼبػخ اىَجِٞ ٗطاٖب فٖٞب ٍإٕئ ى٘طف ٍؾذد خبص 

 .(ضـالً  ، عجْخ ثبسٍٞغبُ ، ٍ مبىشَجبّٞب ، خَش ث٘سد) ثَْطقخ ٍؼْٞخ 

ػاضطبـــــدأ

ٝخؼغ أشزشاؽ قشاس رؾذٝذ ٗأطذاس اىذالىخ اىَغزْذٝخ اىَزؼيقخ ثَْشأ اىجؼبئغ ألؽنبً ٕزا  

 .اىؼبً فٚ ؽذٗد ٍب ْٝطجق ػيٞٔ اىاظو ، ألؽنبً اىَيؾق

ػضــــزومػتػدغـــمػدالضـــظػاضطظذــأػاضطدتظدغظ

جغٚ ػذً االىضاً ثزقذٌٝ داىخ اىَْشأ اىَغزْذٝخ اال ئرا ىضٍذ رطجٞق اىشعً٘ اىغَنٞخ اىزاؼٞيٞخ ْٝ 

أٗ اىزغبسٝخ اىَطجقخ اىَزخزٓ ٍِ عبّت ٗاؽذ ، أٗ ثَ٘عت أرابقٞبد صْبئٞخ أٗ ٍزؼذدح األؽشاف ، أٗ 

 اىؼـبً ثَ٘عت أعشاءاد ٍزخزح ألغشاع اىظؾخ أٗ اىْظبً

 : ْٝجغٚ ػذً ؽيت دالىخ اىَْشأ اىَغزْذٝخ اىؾبالد اىزبىٞـخ  

اىجؼبئغ اىَشعيخ فٚ سعبئو ٍ٘عٖخ ئىٚ أفشاد خبطِٞ أٗ ٍْق٘ىخ فٚ أٍزؼخ اىَغبفشِٝ  –أ 

ششٝطخ أُ رنُ٘ أعزٞشاد ريل اى٘اسداد راد طاخ غٞش رغبسٝخ ٗئال رزغبٗص قَٞزٖب 

 .نٚدٗالس أٍشٝ 100يغبً ال ٝقو ػِ االعَبىٞخ ٍج

  .دٗالس أٍشٝنٚ 60شعبئو اىزغبسٝخ اىزٚ ال رزغبٗص قَٞزٖب االعَبىٞخ ٍجيغبً ال ٝقو ػِ اى -ة

   .اىجؼبئغ اىََْ٘ؽخ ىيغَبػ اىَإقذ -ط

 .ىَْق٘ىـخ فٚ اىزشاّضٝذ اىغَشمٚاىجؼبئغ ا –د 

اىجؼبئغ اىَظؾ٘ثخ ثشٖبدح رظْٞف أقيَٞٞخ ٗمزىل ثؼغ اىجؼبئغ اىَؾذدح اىزٚ ال  -ٕـ 

ىششٗؽ اى٘اعت اىزقٞذ ثٖب ٍِ قجو اىجيذاُ اىَ٘سدح ثَ٘عت أرابقٞبد صْبئٞخ أٗ رقزؼٚ ا

  .رقذٌٝ دالىخ ٍغزْذٝخ ، اىجؼبئغ ٍزؼذدح األؽشاف ػِ ريل

أػالٓ فٚ ّاظ ( ة)ٗ ( أ ) ئرا أسعيذ ػذح سعبئو ٍِ األّ٘اع اىَشبس ئىٖٞب فٚ اىاقشرِٞ  

ٍِٗ قجو ّاظ اىَشعو فٞإخز ثقَٞزٖب اىنيٞخ  اى٘قذ ، فٚ ّاظ ٗعٞيخ اىْقو ، ئىٚ ّاظ اىَشعو ئىٞٔ

 .شعبئوىزنُ٘ اىقَٞخ االعَبىٞخ ىٖزٓ اى

ػْذٍـب ٗػؼذ اىق٘اػذ اىَزؼيقخ ثطيت اىذالىخ اىَغزْذٝخ ىيَْشأ ٍِ عبّت ٗاؽذ فأّٔ ْٝجغٚ  

ػ٘ء اىزغٞشاد فٚ اىظشٗف ٍشاعؼزٖب ػيٚ األقو مو صالس عْ٘اد ىيزأمذ ٍَب ئرا ىٌ رضه ٍالئَخ فٚ 

 .خ ٗاىزغبسٝخ اىزٚ فشػذ ثَ٘عجٖباالقزظبدٝ

ٗع٘د أشزجبٓ  ال ٝطيت األصجبد اىَغزْذٙ ٍِ اىغيطبد اىَخزظخ ثجيذ اىَْشأ ئال فٚ ؽبالد 

 .اىغش ىذٙ اىغَبسك ثجيذ االعزٞشاد
 

 .اىَْشـأياخ اىَغزْذٝخ إلصجبد رطجٞقـبد ٗشنـو اىَْبرط اىَخز -
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 .(األصجبد ) أشنبه أّ٘اع اىذالىخ اىطيجبد ؽبالد رطجٞق َّٗ٘رط ٍخزيف  -

ػاضطدتظدغــظػضضطظذـــــأ
ػ:ػذؼـــــادةػاضطظذــــأػ(ػأػ)ػ
 اىَْ٘رط ٍٗؾز٘ٝبرـــــٔ  

رط عذٝذح ىشٖبداد ْٝجغٚ ػيٚ األؽشاف اىَزؼبقذح ، ػْذ ٍشاعؼخ اىَْبرط اىؾبىٞخ أٗ ئػذاد َّب 

ثٖزا اىاظو ؽغت اىَالؽظبد اى٘اسدح ( 1)اىَْشأ ، أعزخذاً ػْٞخ اىَْ٘رط اىَجْٞخ فٚ ٍيؾق اىَشفق 

 .(3)ىق٘اػذ اى٘اسدح فٚ اىَيؾق ٍٗغ ٍشاػبح ا( 2)فٞٔ اىَيؾق 

ْٝجغٚ ىألؽشاف اىَزؼبقذح اىزٚ قبٍذ ثزؼذٝو َّبرط شٖبدح اىَْشأ ىذٖٝب ٗفق ػْٞخ اىَْ٘رط  

 .ظو ، أشؼبس أٍِٞ ػبً اىَغيظ ثزىلثٖزا اىا( 1)فٚ اىَيؾق اىَجْٞٔ 
 

 : اىيغــــبد اى٘اعــــت ئعزؼَبىٖــــب 

ٝغت ؽجبػخ َّبرط شٖبدح اىَْشأ ثبىيغخ اىزٚ ٝخزبسٕب ثيذ اىزظذٝش ، ٗثبىيغزِٞ أٗ اىاشّغٞخ أُ  

 .غبد ٕٚ االّغيٞضٝخ أٗ اىاشّغٞخىٌ رنِ اىي

ػْذ أػذاد شٖبدح اىَْشأ ثيغخ غٞش ىغخ ثيذ االعزٞشاد ، فال ْٝجغٚ ىيغَبسك فٚ رىل اىجيذ أُ  

 .فٚ شٖبدح اىَْشأرطيت ثطجٞؼخ اىؾبه رشعَخ اىجٞبّبد اى٘اسدح 

ػاضدضطـاتػواضجؼـاتػاالخرىػاضطغوضغظػبأصدارػذؼادةػاضطظذأػ

ػيٚ األؽشاف اىَزؼبقذح اىزٚ رقجو ٕزا اىاظو أُ رشٞش فٚ أشؼبس قج٘ىٖب أٗ فَٞب ثؼذ ، ئىٚ  

 .أطذاس شٖبداد اىَْشأ ٗفَٞب ثؼذاىغيطبد أٗ اىغٖبد اىَا٘ػخ ث

ْٞجغٚ ئرا ىٌ رغز٘سد اىجؼبػخ ٍِ ثيذ اىَْشأ ٍجبششح ، ٗىنِ رٌ شؾْٖب ػجش أساػٚ أخشٙ ف 

اىَا٘ػخ ثاطذاس ريل اىشٖبداد فٚ رىل اىجيذ األخش ِ قجو اىغيطبد أٗ اىغٖبد ئػذاد شٖبداد اىَْشأ ٍ

 .ح عبثقبً فٚ ثيذ ٍْشأ اىجؼبػخػيٚ أعبط شٖبدح اىَْشأ اىظبدس

بداد اىَْشأ اىزٚ ْٝجغٚ ىيغيطبد أٗ اىغٖبد اىَا٘ػخ ثاطذاس شٖبداد اىَْشأ األؽزابظ أٗ شٖ 

 .طذاسٕب ىازشح ال رقو ػِ عْزِٞقبٍذ ثا

ػـظػاضطدتظدغظػزغرػذؼادةػاضطظذأػاضدالض(ػبػ)ػ

 : ػْذ ؽيت اىذالىخ اىَغزْذٝخ ىيَْشأ ، فأّٔ ْٝجغٚ قج٘ه أقشاس ػِ اىَْشأ فٚ اىؾبالد اىزبىٞــخ  

عٖخ ئىٚ أفشاط خبطِٞ أٗ اىَْق٘ىخ فٚ أٍزؼخ اىجؼبئغ اىَشعيخ فٚ سعبئو طغٞشح اىَ٘ - أ

اىَغبفشِٝ ششٝطخ أُ رنُ٘ أعزٞشاد ريل اى٘اسداد راد طاخ غٞش رغبسٝخ ٗاال رزغبٗص قَٞزٖب 

 .دٗالس أٍشٝنٚ 500بً ال ٝقو ػِ االعَبىٞخ ٍجيغ

دٗالس أٍشٝنٚ ئرا  300اىشعبئو اىزغبسٝخ اىزٚ ال رزغبٗص قَٞزٖب االعَبىٞخ ٍجيغبً ال ٝقو ػِ  - ة

أػالٓ فٚ ّاظ اى٘قذ ، ٗفٚ ( ة)ٗ ( أ )أسعيذ سعبئو ٍِ األّ٘اع اىَشبس ئىٖٞب فٚ اىاقشرِٞ 

ّاظ ٗعٞيخ اىْقو ئىٚ ّاظ اىَشعيخ ئىٞٔ ٍِٗ قجو ّاظ اىَشعو ، فٞإخز ثقَٞزٖب اىنيٞخ 

 .ىقَٞخ االعَبىٞخ ىٖزٓ اىشعبئوىزنُ٘ ا

ػاضطػــوبــــــــات
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ىاشع ػق٘ثبد ػيٚ أٙ شخض ٝؼذ أٗ ٝجؼش ػيٚ أػذاد ٗصٞقخ رشزَو ػيٚ ٝغت ٗػغ أؽنبً  

 .ؾظ٘ه ػيٚ دالىخ ٍغزْذٝخ ىيَْشأ ٍؼيٍ٘بد ثٖذف اى


