
 

  منظمة الجمارك العالمية

 

 إلدخال المؤقتاتفاقية ا
 (إسطنبول)اتفاقية 

 

 متن االتفاقية
 E .  وD, C, B.9 حتى .A  B.1 ,المالحق و

 

CONVENTION 

on 

Temporary Admission 
___________ 

Body of the Convention, 

Annexes A , B.1. to B.9. , C, D and E 
 

 

 

 

 ترجمة وطباعة/

 

 السعوديةارك الجم
 م2004 -هـ 1425

 م(2010 يونيو فيمنقحة  )ترجمة

 



  2                          (م2010يونيو  في منقحة) ،رجمة وطباعة الجمارك السعوديةت   - اقية اسطنبول"اتفاقية اإلدخال المؤقت "اتف

 فهرس

 

 

 3 متن االتفاقية   - 1

ودفاتر  (ATAدفاتر اإلدخال المؤقت )) بمستندات اإلدخال المؤقت خاص A الملحق  - 2
  ((CPDالمرور الجمركي )

23 

أو األسواق  رض،بالبضائع الُمعدة للعرض أو لالستعمال في المعا خاص B.1ق الملح  - 3
 أو مناسبات مماثلة   أو االجتماعات الموسمية، 

58 

 64 المتعلق بالمعدات المهنية B.2الملحق   - 4

بالحاويات، الطبليات، مواد التعبئة، العينات، والمواد األخرى  خاص B.3الملحق   - 5
 تجارية الواردة لعملية

73 

 82 عملية التصنيع بالبضائع الواردة بخصوص خاص B.4الملحق   - 6

 85 بالبضائع المستوردة ألغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية خاص B.5الملحق   - 7

ألمتعة الشخصية للمسافرين والبضائع المستوردة لألغراض با خاص B.6الملحق   - 8
 الرياضية 

91 

 98 بمواد الدعاية السياحية  صخا B.7الملحق   - 9

 102 ع المستوردة كحركة حدوديةبضائبال خاص B.8الملحق   - 10

 105 بالبضائع المستوردة ألغراض إنسانية خاص B.9الملحق   - 11

 108 بوسائل النقل خاص Cالملحق   - 12

 114 بالحيوانات خاص Dالملحق   - 13

 118 االستيرادة بإعفاء جزئي من رسوم وضرائب بالبضائع المستورد خاص Eالملحق   - 14



  3                          (م2010يونيو  في منقحة) ،رجمة وطباعة الجمارك السعوديةت   - اقية اسطنبول"اتفاقية اإلدخال المؤقت "اتف

 اإلدخال المؤقتتفاقية ا
 مقدمة

 .على هذه االتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي ن األطراف المتعاقدةأ    

الوضع الراهن النتشار االتفاقيات الجمركية الدولية حول اإلدخال المؤقت،  ننظرًا إلى أ    
 ، رض  شتتة غير مُ وطبيعتها الم

في المستقبل عندما يقتضي األمر تنظيم أنواع جديدة  ءا  الوضع قد يزداد سو  نونظرًا إلى أ    
 ، على المستوى الدولي من إجراءات اإلدخال المؤقت

رغبات الجهات الممثلة للتجارة، وغيرها من األطراف المهتمة، في  خذ في االعتبارومع األ    
 ال المؤقت،تسهيل إجراءات اإلدخ

رار وثيقة جمركية، وعلى وجه الخصوص إقتبسيط وتنسيق اإلجراءات ال ونظرًا إلى أن    
يسهم من شأنه أن  ،دولية موحدة تجمع بين جميع االتفاقيات الموجودة حول اإلدخال المؤقت

 بشكل فعال في تطوير التجارة الدولية والتبادالت الدولية األخرى.

، مؤقتخصوص اإلدخال الحكاما  موحدة بوجود وثيقة دولية تتضمن أ بأن نهاواقتناعًا م    
ن تحقق فوائد كبيرة للتبادالت الدولية، وتؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط من شانها أ

وتنسيق اإلجراءات الجمركية، األمر الذي هو أحد األهداف األساسية لمجلس التعاون 
 الجمركي.

، سعيا  من خالل تبسيط وتنسيق اإلجراءات اإلدخال المؤقت على تسهيل منها اً وإصرار     
 أو اإلنسانية أو الثقافية أو االجتماعية أو السياحية. ،ألهداف االقتصاديةلتحقيق ا

 ،وثائق جمركية دولية بصفةاإلدخال المؤقت،  لمستنداتإقرار نماذج موحدة  نونظرًا إلى أ    
سهيل إجراءات اإلدخال المؤقت عندما يقتضي لى جانب الضمان الدولي، سوف يسهم في تإ

 مستند الجمركي والضمان.األمر تقديم ال
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 عليه فقد اتفقت على ما يلي :    

 ل األولـالفص
 ةـامـام عـأحك

 فــتعاري
 (1ادة )ــالم

  ،ألغراض تطبيق هذه االتفاقية     

 يقصد بعبارة )اإلدخال المؤقت(: -أ

دخال بعض البضائع )بما فيها وسائل النقل( اإلجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إ
مشروطا  من دفع رسوم وضرائب االستيراد  عفاء  ية وتعفى إ منطقة جمرك في 

عليها وبدون تطبيق قيود أو حظر االستيراد ذات الطبيعة االقتصادية، إذ   المفروضة 
رها أنه تستورد تلك البضائع )بما فيها وسائل النقل( لغرض معين بشرط إعادة تصدي

 في القيمة الستهالك العاديخالل فترة معينة وبدون أن يطرأ عليها أي تعديل عدا ا
 .هاالناتج عن استعمال

 يقصد بعبارة )رسوم وضرائب االستيراد(: -ب

التي األخرى  واألتعاب والمصاريف ،الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والضرائب  
ما يتعلق بها، ولكنها ال قل( أو فيتستوفى على استيراد البضائع )بما فيها وسائل الن

للخدمات التقريبية التكاليف  تنحصر في مبلغ يعادلف التي تعاب والمصاريتشمل األ
  المقدمة.

 يقصد بعبارة )التأمين(:    -جـ

تنفيذ التزام معين تجاهها. ويوصف الضمان  -بما تقتنع به  - ما يضمن للجمارك
 عود لعدة عملياتبأنه "عام" حين يضمن تنفيذ التزامات ت
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 (:اإلدخال المؤقت مستنداتيقصد بعبارة ) -د

البضائع )بما فيها  ُيقبل كبيان جمركي ُيمكن به تحديدالمستند الجمركي الدولي الذي 
 .رسوم وضرائب االستيراد صالح دوليا  يغطي ضمان يشتمل علىوسائل النقل( و 

 :(االتحاد الجمركي أو االقتصادي) يقصد بعبارة -هـ

" 24لمادة "يه في امشار إلالحسب   ،هذه االتفاقيةمن أعضاء يتشكل ويتألف اد اتح
وله أهلية إلقرار التشريع الخاص به الذي يكون ملزما  ألعضائه فيما  " فيها،1الفقرة "

وله أهلية أن يقرر وفقا  إلجراءاته الداخلية،  ،يتعلق باألمور التي تحكمها هذه االتفاقية
  .التفاقية أو المصادقة عليها أو االنضمام إليهاالتوقيع على هذه اب

 )الشخص(: ارةبعب يقصد -و

 الشخص الطبيعي والشخص االعتباري، ما لم يتطلب السياق خالف ذلك. كل من

 يقصد بعبارة )المجلس(: -ز

بروكسل  الجمركي في االتفاقية المنشئة لمجلس التعاون المنظمة التي أسست بموجب 
 م.1950ديسمبر  15بتاريخ 

 يقصد بعبارة )التصديق(: -ح

 الموافقة. التصديق أو القبول أو  
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 يـل الثانـالفص

 اق االتفاقيةــنط

 (2ادة )ــالم

ية، تفاقألحكام هذه اال وفقا   ،يتعهد كل طرف متعاقد بمنح اإلدخال المؤقت -1
 .ق هذه االتفاقية( المحددة في مالحقلنالللبضائع )بما فيها وسائل 

(، يمنح اإلدخال المؤقت Eل باألحكام الواردة في الملحق)مع عدم اإلخال -2
قيد حظر أو وضرائب االستيراد، وبدون تطبيق إعفاء كلي مشروط من رسوم ب

 .على االستيرادصفة اقتصادية ذي 

 هيكل المالحق

 (3ادة )ــالم

 يتكون كل ملحق من مالحق هذه االتفاقية من حيث المبدأ، من اآلتي:

 حق.ملالجمركية الرئيسية المستخدمة في ال تعريفات المصطلحات  -أ

موضوع  لبضائع )بما فيها وسائل النقل( والتي تشكلالمطبقة على ا األحكام الخاصة -ب
 .الملحق

 ل الثالثـالفص                              
 أحكام خاصة

 المستند والتأمين                         

 (4ادة )ــالم
للبضائع )بما فيها وسائل ع اإلدخال المؤقت يحق لكل طرف متعاقد إخضا -1
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النص خالف  ما لم يقتض   ،مستند جمركي وتقديم التأمينقديم شرط ت( لالنقل
 ذلك في ملحق ما.

أعاله( يجوز ( 1رة )في الحاالت التي تتطلب تقديم التأمين )بموجب الفق -2
ينا  لألشخاص الذين يستخدمون إجراء اإلدخال المؤقت بانتظام أن يقدموا تأم

 عاما .

عفيت ضرائب االستيراد التي أُ يجب أن ال يتجاوز مقدار التأمين مبلغ رسوم و  -3
النص  ما لم يقتض   ،( إعفاء مشروطا  النقلمنها البضائع )بما فيها وسائل 

 خالف ذلك في ملحق ما.

 القيد علىللمنع أو ( الخاضعة النقلبالنسبة للبضائع )بما فيها وسائل  -4
وفقا   عليها افي، يجوز أن يطلب تأمين إضالوطني شريعالتاالستيراد بموجب 

 .الوطني التشريعفي  كام الواردةلألح

 
 مستندات اإلدخال المؤقت

 (5المــادة )
يلتزم كل طرف ، (Eمع عدم اإلخالل بإجراءات اإلدخال المؤقت بمقتضى أحكام الملحق )

وفقا   والصادرة والمستعملة في إقليمهاإلدخال المؤقت المعمول بها  مستنداتمتعاقد بقبول 
وسائل النقل( المستوردة  )بما فيها الخاص بالبضائع لحقللشروط المنصوص عليها في الم

بصورة مؤقتة بمقتضى المالحق األخرى لهذه االتفاقية التي قبل بها وذلك بدال  من وثائقه 
( A( من الملحق )8ة )المادلمبالغ المشار إليها في عن االجمركية الوطنية وعلى سبيل التأمين 

 .الخاص بدفاتر المرور الجمركي
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 على البضائع عرفالت

 (6المــادة )

( لشرط النقليجوز لكل طرف متعاقد إخضاع اإلدخال المؤقت للبضائع )بما فيها وسائل 
 أن تكون قابلة للتعرف عليها عند إنهاء اإلدخال المؤقت.

 الفترة الزمنية إلعادة التصدير

 (7المــادة )

 ،نحت اإلدخال المؤقت( التي مُ النقليجب إعادة تصدير البضائع )بما فيها وسائل  -1
 .خالل فترة زمنية محددة والتي تعتبر كافية لتحقيق الغرض من اإلدخال المؤقت

 ويتضمن كل ملحق على حدة تحديدا  لهذه المدة.

أو أن في كل ملحق ما أن تمنح فترة أطول مما هو محدد يجوز للسلطات الجمركية إ -2
 ولية.تمدد الفترة األ

تي منحت اإلدخال المؤقت، ع )بما فيها وسائل نقلها( الإذا تعذر إعادة تصدير البضائ -3
نتيجة ضبطها، ما عدا الضبط الذي تم بناء  على دعوى تقام من قبل أشخاص 

 خصوصيين، فيتم تعليق شرط إعادة التصدير لمدة الضبط.

 تحويل اإلدخال المؤقت

 (8) ادةــالم

عند  ،إلى أي شخص آخرلكل طرف متعاقد أن يسمح بتحويل حق إجراء اإلدخال المؤقت 
 الطلب، شريطه قيام ذلك الشخص:

 بالوفاء بالشروط الواردة في هذه االتفاقية. -أ

 بقبول التزامات المستفيد األول من إجراء اإلدخال المؤقت. -ب
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 اإلدخال المؤقت نتهاءا
 (9ادة )ــالم

 لها نحمُ ( التي النقلعادة بإعادة تصدير البضائع )بما فيها وسائل ينتهي اإلدخال المؤقت 
 مؤقت.الدخال اإل

 (10ادة )ــالم

ية واحدة رسالإ ضمنمؤقتا ،  الُمدخلة( النقلل يجوز إعادة تصدير البضائع )بما فيها وسائ
 كثر.أو أ

 (11ادة )ــالم

عن طريق جمرك  ،مؤقتا   الُمدخلة( النقليجوز إعادة تصدير البضائع )بما فيها وسائل 
 غير الجمرك التي وردت عن طريقه.

 نهاءت أخرى يمكن فيها اإل الحا

 (12المــادة )

يجوز إنهاء اإلدخال المؤقت بموافقة السلطات المختصة، بوضع البضائع )بما فيها وسائل 
ت إجراء الترانزيت نقلها( في ميناء حر أو منطقة حرة، أو في مستودع جمركي أو تح

 مي.التصرف بها بتصريح رس أوتصديرها ب القيام الحقا   بغية ،يالجمرك

 (13المــادة )

ما تبرره ستعمال الداخلي، عنددخال المؤقت عن طريق التخليص لاليجوز إنهاء اإل
في  المعمول بهاالتقيد بالشروط واإلجراءات  ة، شريطالتشريع الوطني بهتسمح و  الظروف

 الحالة. تلكمثل 
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 (14المــادة )

( لتلف شديد ائل النقلالبضائع )بما فيها وسنهاء اإلدخال المؤقت إذا تعرضت وز إيج -1
 نتيجة حادث أو قوة قاهرة، وكانت حسبما تقرره السلطات الجمركية:

خضعت لرسوم وضرائب االستيراد المفروضة عليها حين تقديمها إلى قد أُ   (أ
 الجمارك بحالتها التالفة، لغرض إنهاء اإلدخال المؤقت.

أن  قت، دون ال المؤ تم التنازل عنها للسلطات المختصة في إقليم اإلدخ قد  (ب
وفي هذه الحالة ال يتعين على الشخص المستفيد  ،نفقات يترتب عليها أي

 أو ؛من اإلدخال المؤقت دفع رسوم وضرائب االستيراد

على  المسئولة، على حساب أصحاب الشأن تلفت تحت أشراف الجهةقد أُ   (ج
الداخلي  ستعماللالو مواد متبقية، إذا جرى فسحها ء أأن تخضع أية أجزا

عقب تيراد المفروضة عليها عند تقديمها إلى الجمارك م وضرائب االسلرسو 
 بنفس الحالة التي هي عليها. حدوث الحادث أو القوة القاهرة

بناء  على طلب صاحب الشأن، إذا تم  ،يجوز إنهاء اإلدخال المؤقت أيضا   -2
عليها في  المنصوص ( بإحدى الطرق النقل)بما فيها وسائل التصرف في البضائع 

 جـ بأعاله حسبما تقرره السلطات الجمركية. أوب /1فقرة ال

عند قيامه يجوز إنهاء اإلدخال المؤقت أيضا  بناء  على طلب صاحب الشأن   -3
( النقلكليا  )بما فيها وسائل السلطات الجمركية بتلف البضائع أو فقدانها  بإقناع

من لمستفيد خص االش ال يدفع ،الحالة تلكفي  و لحادث أو القوة القاهرة.ا جةنتي
 .رسوم وضرائب االستيراداإلدخال المؤقت 

 
 
 

 
 الفصل الرابع
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 أحكام متفرقة
 اختصار اإلجراءات

 (15المــادة )
يلتزم كل طرف متعاقد باختصار اإلجراءات الجمركية الالزمة فيما يتعلق بالتسهيالت 

األنظمة ، وتنشر على الفور جميع ها في هذه االتفاقية إلى أدنى حدالمنصوص علي
 إلجراءات.المتعلقة بتلك ا

 التصريح المسبق
 (16المــادة )

فإنه يتعين على الجمرك المختص  ،إذا كان اإلدخال المؤقت خاضعا  لتصريح مسبق -1
 منح هذا التصريح بالسرعة الممكنة.

ية الحصول على تصريح من جهة غير جمرك ،األمر في حاالت استثنائية ضىتقاإذا  -2
 بالسرعة الممكنة.التصريح منح هذا فيجب أن يُ 

 من التسهيالت الحد األدنى
 (17المــادة )

المطلوب منحها، وال تحول  تنص أحكام هذه االتفاقية على الحد األدنى من التسهيالت
و قد تمنحها مستقبال  حكام دون تطبيق تسهيالت أوسع تمنحها األطراف المتعاقدة أهذه األ

 اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف. بموجب أحكام من طرف واحد، أو بموجب

 االتحادات الجمركية أو االقتصادية
 (18المــادة )

، تعتبر أقاليم األطراف المتعاقدة التي تشكل اتحادا  غراض تطبيق هذه االتفاقيةأل  -1
 واحدا .إقليما   ،جمركيا  أو اقتصاديا  فيما بينها

اقدة التي تشكل اتحادا  جمركيا  في هذه االتفاقية يمنع األطراف المتع ما من شيء  -2
من سن أحكام خاصة تنطبق على عمليات اإلدخال  ،تصاديا  فيما بينهاأو اق
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حكام من االتحاد، شريطة أال تقلل تلك األ المؤقت في المنطقة التابعة لذلك
 اقية.التسهيالت التي تنص عليها هذه االتف

 الحظر والقيود

 (19المــادة )

مفروض بمقتضى األنظمة  ديق حظر أو تطبيق ردة في هذه االتفاقيةال تمنع األحكام الوا
األخالق العامة أو النظام اعتبارات غير اقتصادية كاعتبارات على أساس واللوائح الوطنية 

رية أو صحة النبات، أو بيطالعامة، أو اعتبارات  الصحةاألمن العام، النظافة أو العام، 
الحيوانات والنباتات البرية، أو  هددة باالنقراض منلما الفصائلبحماية اعتبارات متعلقة 

 اعتبارات متعلقة بحماية حقوق النشر والتأليف والملكية الصناعية.

 اتــالمخالف

 (20) المــادة

في  ةللعقوبات المفروض ةحكام هذه االتفاقية يجعل المخالف عرضأي خرق أل  -1
الطرف  ذلك قتضى قانون مبالذي وقعت فيه تلك المخالفة  إقليم الطرف المتعاقد

 المتعاقد.

إن لم يكن من الممكن تحديد اإلقليم الذي وقعت فيه المخالفة فإنها تعتبر كما لو   -2
 أنها وقعت في إقليم الطرف المتعاقد الذي اكتشفت فيه تلك المخالفة.

 تبادل المعلومات
 (21المــادة )

فيما بينها يق أحكام هذه االتفاقية المعلومات الالزمة لتطب بإبالغالمتعاقدة  تلتزم األطراف
 .يسمح بها التشريع الوطنيبناء  على الطلب وفي الحدود التي 
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 الفصل الخامس
 حكام ختاميةأ

 اللجنة اإلدارية
 (22المــادة )

كفيلة بتحقيق تفسير وتطبيق  تدابرأي و  ،تنفيذ هذه االتفاقية دراسةتشكل لجنة إدارية ل -1
مالحق إدخال  اإلدارية بشأن اللجنة فيها. وتقرر ، وأي تعديالت مقترحةموحد لها

 هذه االتفاقية.بجديدة 

ويجوز للجنة أن تقرر السماح  .تكون األطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة اإلدارية -2
في المادة  إليه ارمشإقليم جمركي  أو دولة أو ،ضولإلدارة المختصة التابعة ألي ع

لمنظمات دولية  ينأو ممثلافا  متعاقدة، والتي ليست أطر ( من هذه االتفاقية 24)
 التي تهمهم. فة مراقبين وذلك بالنسبة للقضايابحضور دورات اللجنة بص

 يقوم المجلس بتوفير خدمات السكرتارية لهذه اللجنة. -3

 تقوم اللجنة باختيار رئيس ونائبه في كل دورة لها. -4

تها بشأن الس باقتراحوم اإلدارات المختصة لدى األطراف المتعاقدة بموافاة المجتق -5
مع طلب إدراج الفقرات  ،تعديل هذه االتفاقية مع بيان األسباب التي تدعو إلى ذلك

يقوم المجلس بعرضها على اإلدارات و  .المطلوبة في جداول أعمال دورات اللجنة
المشار إليها ول، واألقاليم الجمركية والد ،ضاءالمختصة في األطراف المتعاقدة، واألع

 ، والتي ليست أطرافا  متعاقدة فيها.( من هذه االتفاقية24) في المادة

يدعو المجلس اللجنة إلى االنعقاد في موعد تحدده اللجنة وكذلك بناء  على طلب  -6
ويقوم المجلس بتعميم مسودة  .اإلدارات المختصة من طرفين متعاقدين على األقل

والدول،  ،، واألعضاءجدول األعمال على اإلدارات المختصة في األطراف المتعاقدة
( من هذه االتفاقية والتي ليست أطرافا  24المشار إليها في المادة )ركية واألقاليم الجم

 قل من اجتماع اللجنة.فيها، وذلك قبل ستة أشهر على األ متعاقدة

( من هذه 2ب األحكام الواردة في الفقرة )بناء  على القرار الذي تتخذه اللجنة بموج -7
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لمختصة في األعضاء، والدول، واألقاليم عوة إلى اإلدارات امجلس الديوجه ال ،المادة
( من هذه االتفاقية والتي ليست أطرافا  متعاقدة 24ليها في المادة )الجمركية المشار إ

 ن في دورات اللجنة.تمثيلها من قبل مراقبيلفيها، وإلى المنظمات الدولية المختصة 

 .متعاقد حاضر االجتماع بصوت واحدطرف كل  تطرح االقتراحات للتصويت. ويتمتع -8
التعديالت على هذه ما عدا االقتراحات الخاصة بإجراء فيويتم اعتماد االقتراحات، 

تين الحاضرين األعضاءغلبية االتفاقية، بأ . وأما االقتراحات الخاصة بإجراء والمصو  
 ضرينالحا األعضاءها بأغلبية ثلثي اعتمادهذه االتفاقية فيجب  التعديل على

تين  .والمصو  

 تتمتعوعند التصويت  ،( من هذه االتفاقية24( من المادة )7في حالة تطبيق الفقرة ) -9
عدد من ب ،هذه االتفاقيةبالتحادات الجمركية أو االقتصادية التي هي أطراف ا

ألعضائها التي هي أطراف متعاقدة األصوات مساو لمجموع األصوات المخصصة 
 هذه االتفاقية.ب

 تعتمد محضر االجتماع قبل اختتام الدورة.جنة أن على الل -10

ما لم  ،إجراءات المجلس الئحةق ذات العالقة في هذه المادة، تطب في غياب األحكام -11
 تقرر اللجنة خالف ذلك.

 تسوية الخالفات
 (23المــادة )

كثر حول تفسير أو تطبيق هذه فين متعاقدين أو أالف ينشأ بين طر أي خ ةيجب تسوي -1
 عن طريق التفاوض قدر المستطاع.االتفاقية 

أي خالف ال تتم تسويته بالتفاوض يجب أن تحيله األطراف المتعاقدة المعنية  -2
 إلى اللجنة اإلدارية التي تقوم بالنظر فيه وإعداد التوصيات لتسويته. لخالفبا

فق مسبقا  على قبول توصيات اللجنة أن تت خالفية بالالمتعاقدة المعن يجوز لألطراف -3
 رية واعتبارها ملزمه.اإلدا
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 واالنضمام ،والتصديق ،التوقيع

 (24المــادة )

يحق ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي عضو من أعضاء األمم المتحدة أو  -1
 هذه االتفاقية عن طريق:، أن يصبح طرفا  متعاقدا  بتخصصةوكاالتها الم

 عليها بدون التحفظ على التصديق. التوقيع -أ

  للتصديق.د التوقيع عليها تمهيدا  إيداع وثيقة التصديق بع -ب

 االنضمام إليها.    -جـ

( من 1تكون هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل األعضاء المشار إليهم في الفقرة ) -2
لك بمقر ما في دورتي المجلس اللتين أقرت فيهما االتفاقية أو بعد ذهذه المادة إ

تصبح االتفاقية  ،ك الموعدوبعد ذل .م1991يونيو  30المجلس في بروكسل لغاية 
 مفتوحة النضمام األعضاء.

من قبل طرف متعاقد مسئول عن رعاية  مرشحةإقليم جمركي ة أي دولة أو حكوم -3
، تيا  في تسيير عالقاتها التجاريةمستقلة ذا هيعالقاتها الدبلوماسية بصفة رسمية و 

 ،ةه الماد( من هذ1ليست عضوا في المنظمات المشار إليها في الفقرة )ولكنها 
ناء  على طلب من اللجنة جهت إليها الدعوة بهذا الخصوص من قبل جهة اإليداع بوُ و 

يجوز لها أن تصبح طرفا  متعاقدا  في هذه االتفاقية باالنضمام إليها بعد ف، اإلدارية
 دخولها حيز التنفيذ.

 ( من هذه3( أو )1قليم جمركي مشار إليه في الفقرة )ة أو إعلى أي عضو أو دول -4
، التصديق عليها أو االنضمام إليهاأن يحدد عند التوقيع على هذه االتفاقية أو  ،المادة

أخر على ضافة إلى ملحق ( باإلA، إال انه يلزم قبول المحلق ) التي يقبلهاالمالحق  
 خرى.أو مالحق أ ا  آخربعد بقبوله ملحقفيما  شعر جهة اإليداع. ويجوز له أن يُ األقل

دارية إدخاله على ملحق جديد تقرر اللجنة اإل اقدة التي تقبل أيعلى األطراف المتع -5
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 ( من هذه المادة.4، أن تشعر جهة اإليداع حسبما جاء في الفقرة )هذه االتفاقية

المطلوبة على األطراف المتعاقدة موافاة جهة اإليداع بشروط التطبيق أو المعلومات  -6
( و 2والفقرتين ) ،من هذه االتفاقية( 24( من المادة )7( والفقرة )8بمقتضى المادة )

كما يجب عليها  .(E( من الملحق )4(، والمادة )A)( من الملحق 2( من المادة )3)
 على تطبيق تلك األحكام. بأية تغييرات تطرأ اإلبالغ

هذه االتفاقية وفقا  بمتعاقدا   يجوز ألي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبح طرفا   -7
جمركي أو االقتصادي إبالغ وعلى ذلك االتحاد ال .المادةمن هذه  4، 2، 1للفقرات 
لالتحاد الجمركي و  مور التي تحكمها هذه االتفاقية.يداع بأهليته فيما يتعلق باألجهة اإل

قوق أو االقتصادي الذي هو طرف متعاقد في هذه االتفاقية أن يمارس باسمه الح
ذلك االتحاد الذين هم أطراف اء عضألوالوفاء بااللتزامات التي تمنحها هذه االتفاقية 

وفي هذه  .ختصاصهمتعاقدة في هذه االتفاقية وذلك بالنسبة لألمور الداخلة ضمن ا
بما فيها حق  ،نفراداالعلى الء األعضاء ممارسة هذه الحقوق الحالة ال يحق لهؤ 

 التصويت.

 جهة اإليداع
 (25ـادة )المـ

وكافة وثائق  ه،أو بدونلتصديق تودع هذه االتفاقية وكل التوقيعات بتحفظ على ا -1
 لدى أمين عام المجلس. ،نضمامالتصديق واال

 تي:باآل تقوم جهة اإليداع  -2

 استالم وحفظ النصوص األصلية لهذه االتفاقية. (أ

إلى األصلية لهذه االتفاقية وإرسالها إعداد نسخ مصدقة من النصوص  (ب
و  (1رتين )ي الفقليها فجمركية أو االقتصادية المشار إعضاء واالتحادات الاأل

 تفاقية.( من هذه اال24( من المادة )7)

التصديق أو االنضمام  ، أوهاستالم أي توقيع بتحفظ على التصديق أو بدون (ج
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 أو االتصاالت واستالم وحفظ كل الوثائق أو اإلشعارات ،تفاقيةإلى هذه اال
 ك.المتعلقة بذل

المتعلقة بهذه  تصاالتأو االن التوقيع أو الوثائق أو اإلشعارات التأكد من أ (د
وإشعار الطرف المتعاقد صاحب  ،االتفاقية هي بالشكل الصحيح والمناسب

 الشأن بذلك عند الضرورة.

والجهات الموقعة األخرى وأعضاء  االتفاقية،إخطار األطراف المتعاقدة في هذه  (ه
ا أطرافا  متعاقدة في هذه االتفاقية، وكذلك أمين عام المجلس والذين هم ليسو 

 مم المتحدة باالتي:األ

لمادة لنضمام إليها وكذلك قبولها وفقا  توقيع على المالحق والتصديق واالال -
 ( من هذه االتفاقية.24)

 إدخالها على هذه االتفاقية. اإلداريةحق الجديدة التي تقرر اللجنة المال -

( من 26اقية حيز التنفيذ وكل من مالحقها وفقا  للمادة )تاريخ دخول هذه االتف -
 تفاقية.ذه االه

( من هذه 32( و )30)و ( 29( و )24اإلشعارات المستلمة وفقا  للمادة ) -
 تفاقية.اال

 تفاقية.( من هذه اال31قية وفقا  للمادة )تفاإنهاء االبإشعارات  -

التفاقية وتاريخ دخولها ( من هذه ا32تعديالت تعتبر مقبولة وفقا  للمادة ) أية -
 حيز التنفيذ.

يداع بشأن أداء جهة اإليداع بين أي طرف متعاقد وجهة اإلف خال في حالة ظهور أي -3
لمهامها، تقوم جهة اإليداع أو ذلك الطرف المتعاقد بعرض الموضوع على األطراف 

 المتعاقدة األخرى والجهات الموقعة، أو على المجلس إن اقتضى األمر.

 

 ي حيز التنفيذالدخول ف
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 (26المــادة )
يخ التوقيع عليها من قبل نفيذ بعد ثالثة شهور من تار تدخل هذه االتفاقية حيز الت -1

( و 1)قتصادية المذكورة في الفقرتينضاء أو االتحادات الجمركية أو االخمسة من األع
أو إيداعها لوثائق التصديق أو  ،دون تحفظ على التصديق( 24( من المادة )7)

 ضمام.االن

أو يصدق أو ينضم إلى  ،قبالنسبة ألي طرف متعاقد يوقع بدون تحفظ على التصدي -2
ى التصديق من قبل خمسة أعضاء أو هذه االتفاقية بعد التوقيع عليها بدون تحفظ عل

تدخل  ،نضمام إليهاأو إيداعها لوثائق تصديقها أو اال ،تحادات جمركية أو اقتصاديةا
ن بالنسبة لهذا الطرف بعد ثالثة أشهر من التوقيع عليها بدو هذه االتفاقية حيز التنفيذ 

 نضمام إليها.تحفظ على التصديق أو بعد إيداعه لوثيقة التصديق أو اال

ثة أشهر من قبول خمسة يدخل أي ملحق من مالحق هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ثال -3
 تحادات جمركية أو اقتصادية لذلك الملحق.أعضاء أو ا

أعضاء أو قد قبلت به خمسة  ي طرف متعاقد يقبل أي ملحق بعد أن تكون بالنسبة أل -4
ثة أشهر من ، يدخل ذلك الملحق حيز التنفيذ بعد ثالتحادات جمركية أو اقتصاديةا

لذلك الطرف ، إال أنه ال يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة تاريخ إشعاره بقبوله
 ه.ليذ بالنسبة تفاقية ذاتها حيز التنفالمتعاقد قبل دخول اال

 حكم اإللغاء
 (27المــادة )

هذه االتفاقية حيز التنفيذ ويكون متضمنا  حكما  خاصا  ما من مالحق  عند دخول ملحق
باإللغاء فمن شأن ذلك الملحق أن يلغي ويحل محل االتفاقيات أو أحكامها المقصودة بهذا 

ذلك الملحق وهي بي قبلت الحكم وذلك في العالقات القائمة بين األطراف المتعاقدة الت
 ت.تفاقيامتعاقدة على تلك اال أطراف
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 ومالحقها ةاالتفاقي

 (28المــادة )

عتبر جزء  ال تأي طرف متعاقد  احق يلتزم بهن أي مالإ، ألغراض تطبيق هذه االتفاقية -1
تفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد ، وإن أي إشارة إلى االاالتفاقيةيتجزأ من هذه 

 حق.لك المالتشارة إلى تتضمن اإل

 تفاقية مستقلة.تبر كل ملحق بمثابة اية، يعاإلدار ألغراض التصويت في اللجنة  -2

 التحفــظــات

 (29المــادة )

إن قبول أي طرف متعاقد ملحقا  ما يعد قبوال  بجميع األحكام الواردة فيه ما لم يشعر  -1
يرى التحفظ عليها في  جهة اإليداع عند القبول أو في أي وقت الحق، باألحكام التي

ود مع ذكر أوجه الخالف القائمة بين األحكام حدود إمكانية ذلك في الملحق المقص
 حكام المعنية.لواردة في تشريعه الوطني وبين األا

يلتزم كل طرف متعاقد بأن يقوم مرة على األقل كل خمس سنوات بمراجعة األحكام  -2
في تشريعه الوطني ومن ثم يشعر جهة ة التي تحفظ عليها، ومقارنتها باألحكام الوارد

 المراجعة. اإليداع بنتائج تلك

في أي  ،تحفظات معينة، أن يسحبها جزئيا  أو كليا   يجوز للطرف المتعاقد الذي أبدى -3
وقت، بموجب إشعار يوجه إلى جهة اإليداع مع ذكر التاريخ الذي يصبح فيه السحب 

 نافذ المفعول.
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 قليمياالمتداد اإل

 (30ة )المــاد

و قية بدون تحفظ على التصديق، أألي طرف متعاقد عند التوقيع على هذه االتفايجوز  -1
علن بموجب إشعار نضمام أو في أي وقت الحق، أن يإيداع وثيقة التصديق أو االعند 

تشمل كافة أو بعض األقاليم تفاقية سوف تمتد ليسلم إلى جهة اإليداع أن هذه اال
اإلشعار حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من  اويدخل هذ لية.ل عن عالقاتها الدو المسئو 

يم إال أن هذه االتفاقية ال تسري على األقال ،تاريخ استالمه من قبل جهة اإليداع
 ذ بالنسبة للطرف المتعاقد المعني.ياالتفاقية حيز التنف المذكورة في اإلشعار قبل دخول

من هذه  (1لما جاء في الفقرة ) يجوز ألي طرف متعاقد يقوم بتوجيه اإلشعار وفقا   -2
عالقاته الدولية، أن قليم يتولى مسئولية االتفاقية ألي إ المادة بخصوص تمديد نطاق

( من هذه االتفاقية بأن 31يداع وفقا  لإلجراءات الواردة في المادة )يشعر جهة اإل
 تفاقية.لمشار إليه لن يستمر في تطبيق االاإلقليم ا

 اإلنهــاء
 (31المــادة )

متعاقد إنهاؤها في أي وقت هذه االتفاقية غير محددة األجل إال انه يجوز ألي طرف  -1
 .من هذه االتفاقية (26لتنفيذ بموجب المادة )كان بعد تاريخ دخولها حيز ا

 يداع.يقة خطية يتم إيداعها لدى جهة اإلوثموجب نهاء باإلب اإلشعاريجب  -2

 يداع لوثيقة اإلنهاء.ستالم جهة اإلستة أشهر من تاريخ ايسري مفعول اإلنهاء بعد  -3

 مالحق هذهب فيما يتعلقمن هذه المادة  (3( و )2دة في الفقرتين )تنطبق األحكام الوار  -4
يحق ألي طرف متعاقد في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز حيث تفاقية أيضا  اال

 كثر.ن يسحب قبوله بملحق واحد أو أأمن هذه االتفاقية ( 26التنفيذ بموجب المادة )
ق فإنه يكون قد أنهى االتفاقية وأما الطرف المتعاقد الذي يسحب قبوله بجميع المالح
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ذا سحب طرف متعاقد قبوله بالملحق )أ( مع استمراره بقبول بالنسبة له. وكذلك إ
 بالنسبة له. االتفاقيةالمالحق األخرى فإنه يكون قد أنهى 

 إجراءات التعديل

 (32المــادة )

أن توصي ( من هذه االتفاقية 22ارية عند اجتماعها وفقا  للمادة )يجوز للجنة اإلد -1
 الت على هذه االتفاقية ومالحقها.بإدخال تعدي

بالغ نص أي تعديل موصى به إلى جميع األطراف المتعاقدة على تقوم جهة اإليداع بإ -2
 االتفاقية وإلى الجهات الموقعة األخرى، وإلى أعضاء المجلس الذين هم ليسوا أطرافا  

 هذه االتفاقية.بمتعاقدة 

بالنسبة لجميع األطراف  للفقرة السابقة حيز التنفيذ يدخل أي تعديل موصى به وفقا   -3
عشر شهرا  من تاريخ إبالغ التعديل  ثنيادة بعد ستة أشهر من انقضاء فترة المتعاق

ى به خالل تلك الموصى به إذا لم يقدم أي طرف متعاقد اعتراضا  على التعديل الموص
 يداع.لفترة إلى جهة اإلا

يل الموصى به قبل يداع، باعتراضه على التعدهة اإلإذا قام أي طرف متعاقد بإبالغ ج -4
تفاقية فإن التعديل ال ( من هذه اال3لمذكورة في الفقرة )عشر شهرا  ا الثنيانقضاء فترة ا

 يعتبر مقبوال  وال يكون له أي مفعول أيا  كان.

 عتبر اتفاقية قائمة بذاتها.ل ملحق يفإن ك ض تبليغ االعتراضألغرا -5

 قبول التعديالت
 (33دة )ــاالم

أي ضم إليها يعتبر أنه قبل تفاقية أو ينطرف متعاقد يصدق على هذه اال إن أي -1
 و االنضمام.لتصديق أل وثيقتهبتاريخ إيداع فيها تعديالت دخلت حيز التنفيذ 

دخلت حيز التنفيذ   أي تعديالتيعتبر أنه قبل  يقبل ملحقا  معينا  طرف متعاقد  إن أي -2
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أية تحفظات وفقا   يدخل فيا لم م ،يداع بقبولهاره جهة اإلبتاريخ إشعفي ذلك الملحق 
 ( من هذه االتفاقية.29للمادة )

 التسجيل والنصوص األصلية

 (34المــادة )

متحدة تسجل هذه االتفاقية لدى أمانة األمم ال ،( من ميثاق األمم المتحدة102لمادة )وفقا  ل
 جهة اإليداع. من بناء  على طلب

 بتوقيع هذه االتفاقية. بذلك،ن أدناه المخولون أصوال  و قام الموقعوإشهادا  على ذلك 

م من أصل واحد، باللغتين 26/6/1990برام هذه االتفاقية في اسطنبول بتاريخ تم إ
يداع جهة اإلوالمطلوب من  .على حد سواءوكال النصين صحيحان  ،االنجليزية والفرنسية

والصينية، والروسية،  ،باللغات العربية إعداد وتعميم ترجمات معتمدة لهذه االتفاقية
 واألسبانية.

 

 

 

 

 

 

 

 (Aالملحق )
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 خاص بمستندات اإلدخال المؤقت
 (ATA)دفاتر اإلدخال المؤقت ) 
 ((CPD)ودفاتر المرور الجمركي  

 
 الفصل األول

 تعاريــف
 (1المــادة )

 هذا الملحق :ألغراض تطبيق 

ستند الجمركي الدولي المقبول كتصريح يقصد بعبارة "مستندات اإلدخال المؤقت" الم -أ
يمكن به تحديد البضائع )بما فيها وسائل النقل( والذي يتضمن ضمانا  صالحا   جمركي

 دوليا  لتغطية رسوم وضرائب االستيراد.

خال المؤقت المستخدمة ( " مستندات اإلدATAيقصد بعبارة " دفتر اإلدخال المؤقت ) -ب
 سائل النقل.إلدخال البضائع مؤقتا  وال تشمل و 

( " مستندات اإلدخال المؤقت CPDيقصد بعبارة "دفتر المرور الجمركي )   -ج
 قتا .المستخدمة  إلدخال وسائل النقل مؤ 

ضامنة" مجموعة المؤسسات الضامنة التي تديرها اليقصد بعبارة "مجموعة المؤسسات   -د
 ها المؤسسات الضامنة.ترتبط بدولية والتي منظمة 

ولية" المنظمة التي تتبع لها المؤسسات الوطنية المصرح لها بأن " المنظمة الديقصد بـ  -هـ 
 تضمن وتصدر مستندات اإلدخال المؤقت.

يقصد بعبارة "المؤسسة الضامنة" المؤسسة المعتمدة من قبل السلطات الجمركية لدى  -و
قليم اإلمن هذا الملحق في  (8المادة ) المبالغ المشار إليها في لضمان ،طرف متعاقد

، على أن تكون تلك المؤسسة مرتبطة بمجموعة المؤسسات التابع لذلك الطرف المتعاقد
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 الضامنة.

عتمدة من قبل السلطات الجمركية صدار" المؤسسة المبعبارة "مؤسسة اإليقصد  -ز
مجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ب ترتبطصدار مستندات اإلدخال المؤقت و إل

 المؤسسات الضامنة.

صدار التي أنشئت لدى طرف مؤسسة اإل صدار المراسلة"يقصد بعبارة "مؤسسة اإل -ح
 نفس مجموعة المؤسسات الضامنة.ترتبط بمتعاقد آخر و 

جراء الجمركي الذي تنقل البضائع بموجبه تحت بعبارة " الترانزيت الجمركي" اإل يقصد -ط
 رقابة الجمركية من جمرك إلى آخر.ال

 الفصل الثاني
 قالنطـــا
 (2المــادة )

يجب على كل طرف متعاقد أن يقبل بدال  عن  ،( من هذه االتفاقية5وفقا  للمادة ) -1
( من 8ة )ليها في المادة وكضمان كاف عن المبالغ المشار إمستنداته الجمركية الوطني

صدارها واستعمالها الصالحة إلقليمه والتي تم إاإلدخال المؤقت  هذا الملحق، مستندات  
ملحق للبضائع )بما فيها وسائل النقل( روط المنصوص عليها في هذا الوفقا  للش

 بهذه االتفاقية.التي قبلها خرى مستوردة مؤقتا  بموجب المالحق األال

 الصادرة والمستعملة ،إلدخال المؤقتيجوز لكل طرف متعاقد أيضا  قبول مستندات ا -2
ية نظمة واللوائح الوطندخال المؤقت وفقا  لأللعمليات اإل ،فقا  للشروط المماثلةو 

 المعمول بها لديه.

 والمستعملة وفقا   ةيجوز لكل طرف متعاقد قبول مستندات اإلدخال المؤقت الصادر  -3
 للشروط المماثلة للترانزيت الجمركي.

الواردة بقصد المعالجة أو ائع )بما فيها وسائل النقل( ال يشمل اإلدخال المؤقت البض -4
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 صالح.اإل

 (3المــادة )

مستندات اإلدخال المؤقت مطابقة للنماذج المذكورة في مرفقات هذا تكون  يجب أن -1
( لدفاتر المرور 2، والمرفق )( الخاص بدفاتر اإلدخال المؤقت1الملحق المرفق )

 الجمركي.

 .هذا الملحقالمرفقات في هذا الملحق يجب اعتبارها جزءا  ال يتجزأ من  -2

 
 الفصل الثالث

 ال المؤقتالضمان وإصدار مستندات اإلدخ
 (4المــادة )

 يسمحفانه يجوز له أن  ،وفقا  لتلك الشروط والضمانات التي يحددها كل طرف متعاقد -1
ؤقت مستندات اإلدخال الم وإلصدارعمل كجهات ضامنة، لللمؤسسات الضامنة ل

 صدار.مباشرة أو عن طريق مؤسسات اإل

ضمانها المسئوليات  غط   تعتمد المؤسسة الضامنة من قبل أي طرف متعاقد ما لم يُ ال  -2
دخال بالعمليات التي تغطيها مستندات اإلالناشئة لدى ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق 

 صدار المراسلة.لمؤقت الصادرة من قبل اتحادات اإلا

 (5المــادة )

ال المؤقت بفترة صالحية تتجاوز صدار مستندات اإلدخيجب أال تصدر مؤسسات اإل -1
  اريخ صدورها.سنة واحدة اعتبارا  من ت

من قبل اتحادات  دخال المؤقتال يجوز تغيير أي تفاصيل مدرجة في مستندات اإل -2
جراء أي تغيير في ، وال يجوز إالضماناإلصدار أو  مؤسسةإال بموافقة من  اإلصدار
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ذن مركية بإقليم اإلدخال المؤقت إال بإبولها من قبل السلطات الجق بعد تلك المستندات
 من تلك السلطات.

ضافية في قائمة البضائع ال تضاف أي أصناف إ ،إلدخال المؤقتبعد صدور دفتر ا -3
 ول للدفتر أو بأي صفحات تابعه ومرفقة بها )قائمة عامة(.ر الغالف األالمذكورة بظه

 (6المــادة )

 إلدخال المؤقت:الية في مستندات ايجب أن تظهر التفاصيل الت

 ،صداراإل مؤسسةاسم  -

 ،الدوليةالضامنة  المؤسسات مجموعةاسم  -

، قاليم الجمركية التي تكون فيها مستندات اإلدخال المؤقت صالحةالدول أو األ -
 و

 قاليم الجمركية ذات الصلة.ات الضامنة الدولية بالدول أو األسماء المؤسسأ -

 (7المــادة )

دة عادة تصدير البضائع )بما فيها وسائل النقل( المستور ة إلتجاوز الفترة المحدديجب أال ت
في أي حال من األحوال مدة صالحية تلك  ،اإلدخال المؤقت تغطية مستنداتب

 المستندات.
 عالفصل الرابـــ
 التأمين
 (8المــادة )

حيث يقع تتعهد كل مؤسسة ضامنة بأن تدفع للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد  -1
ليها في الفقرة شار إما عدا تلك الم ،مبالغ أخرى رسوم وضرائب االستيراد وأي  مبلغ ،مقرها

م االلتزام بشروط المستحق دفعها في حالة عد ،( من هذه االتفاقية4( من المادة )4)
( التي ما فيها وسائل النقل، أو الترانزيت الجمركي فيما يتعلق بالبضائع )باإلدخال المؤقت
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 ةسسمؤ ال المؤقت الصادرة من قبل مستندات اإلدخ تغطيةقليم بيتم إدخالها في ذلك اإل
شخاص الذين تستحق نفراد مع األااللة بالتضامن وعلى ئو وتكون مسصدار المراسلة. اإل

 عن دفع تلك المبالغ. ،عليهم المبالغ المذكورة بأعاله

 دفتر اإلدخال المؤقت -2

بأكثر م وضرائب االستيراد تجاوز مسئولية المؤسسة الضامنة عن مقدار رسو ال تيجب أ
 عشرة في المائة. من

 يور الجمركدفتر المر 
، بلغ رسوم وضرائب االستيرادجمالي مؤسسة الضامنة بدفع مبلغ أكثر من إزم المتلال ت
 ذا كانت مطبقة.إضافة إلى الفائدة باإل

قليم اإلدخال المؤقت عن مستندات اإلدخال المؤقت إذا أفرجت السلطات الجمركية بإ -3
ل النقل( فال يجوز لها ورة غير مشروطة فيما يتعلق ببعض البضائع )بما فيها وسائبص

( من هذه المادة 1ليها في الفقرة )المشار إبدفع المبالغ  مطالبة المؤسسة الضامنة بعد ذلك
يجوز مطالبة  ،لكوعلى الرغم من ذ .(لك البضائع )بما فيها وسائل النقلفيما يتعلق بت

دات تنتم الحصول على اإلفراج عن المس ذا اكتشف الحقا  أنه كانالمؤسسة الضامنة إ
ن هناك خرقا  لشروط اإلدخال المؤقت أو الترانزيت أو أ ،بطريقة غير سليمة أو بالغش

 الجمركي.

 دخال المؤقت دفتر اإل -4

سسة الضامنة دفع من المؤ  ،ال تطلب السلطات الجمركية في أي ظرف من الظروف  
المؤسسة  ذا لم تقدم مطالبة على( من هذه المادة إ1ها في الفقرة )ليالمبالغ المشار إ

  عام من تاريخ انتهاء صالحية دفتر اإلدخال المؤقت. الضامنة خالل

 دفتر المرور الجمركي

من المؤسسة الضامنة دفع  ،ال تطلب السلطات الجمركية في أي ظرف من الظروف
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شعار إم للمؤسسة الضامنة سل  ذا لم يُ إ ،لمادة( من هذه ا1ليها في الفقرة )إالمبالغ المشار 
اج عن دفتر المرور الجمركي خالل عام من تاريخ انتهاء صالحية الدفتر. ر فاإلبعدم 

ن تزود المؤسسة الضامنة بتفاصيل أيجب على السلطات الجمركية  ،إلى ذلك وباإلضافة
وتنتهي  .فراجاإلدم بع اإلشعارالمستحقة خالل عام من  احتساب رسوم وضرائب االستيراد

 ذا لم تقدم تلك المعلومات خالل عام واحد.إبالغ مسئولية المؤسسة الضامنة عن تلك الم

 الفصــل الخامــس
 ضفاء الصفة القانونية على مستندات اإلدخال المؤقتإ

 (9المــادة )
 دفتر اإلدخال المؤقت -1

يم المطالبة من قبل مهلة ستة أشهر اعتبارا  من تاريخ تقدبالمؤسسة الضامنة  تتمتع -أ
( بهذا الملحق لكي 8( من المادة )1ليها في الفقرة )إالسلطات الجمركية بالمبالغ المشار 

 ا  قانوني ا  إفراجعادة التصدير حسب الشروط المبينة في هذا الملحق أو إ  إثباتتقدم خاللها 
 دفتر اإلدخال المؤقت. عنآخر 

يداع إفيجب على المؤسسة الضامنة  المسموح بهااإلثبات خالل الفترة ذا لم يتم تقديم ذلك إ -ب
يداع أو الدفع نهائيا  بعد فترة ثالثة اإل. ويصبح هذا ى الفور أو دفعها مؤقتا  غ علمبالتلك ال

ومع ذلك يجوز للمؤسسة الضامنة أن تقدم خالل  يداع أو الدفع.أشهر اعتبارا  من تاريخ اإل
بغية استرداد  ،فقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرةفي ال إليهثبات المشار اإل ،الفترة الثانية

 المودعة أو المدفوعة.المبالغ 

ضرائب و  يداع رسومإنظمة واللوائح لديها على األبالنسبة لألطراف المتعاقدة التي ال تنص  -ج
)ب( من هذه  فان المبالغ المدفوعة وفقا  ألحكام الفقرة الفرعية، االستيراد أو دفعها مؤقتا  

ليه في الفقرة إثبات المشار اإلذا قدم إال أنه تعاد المبالغ المدفوعة إ، الفقرة تعتبر نهائية
 الفرعية )أ( من هذه الفقرة خالل ثالثة أشهر اعتبارا  من تاريخ الدفع.
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 دفتر المرور الجمركي -2

فراج عن اإلشعار بعدم اإلمهلة عام واحد اعتبارا  من تاريخ بالمؤسسة الضامنة  تتمتع -أ
لشروط إعادة التصدير حسب ا إثباتلكي تقدم خاللها ، لمرور الجمركيدفاتر ا

وعلى  ن دفتر المرور الجمركي.عآخر  ا  نونيقا إفراجا  المذكورة في هذا الملحق أو 
إال لغاية تاريخ انتهاء  السريانالرغم من ذلك، ال يمكن أن تدخل هذه الفترة حيز 

ذا كان لدى السلطات الجمركية شك في صحة إكي. صالحية دفتر المرور الجمر 
عر المؤسسة الضامنة بذلك خالل فترة ال تزيد عن ن تشإثبات المقدم فيجب عليها اإل

 سنة واحدة.

المؤسسة الضامنة ثبات خالل الفترة المسموح بها فيجب على اإلذا لم يتم تقديم ذلك إ -ب
مؤقتا  خالل فترة ال تزيد عن ثالثة  يداع رسوم وضرائب االستيراد المستحقة أو دفعهاإ

يداع ة عام واحد اعتبارا  من تاريخ اإل بعد فتر يداع أو الدفع نهائيا  أشهر. ويصبح هذا اإل
اإلثبات  الالحقةأن يقدم خالل الفترة  ،مع ذلكلمؤسسة الضامنة لفع. ويجوز أو الد

 المودعة أو المدفوعة. ليه في الفقرة )أ( من هذه الفقرة بغية استرداد المبالغالمشار إ

يداع رسوم لوائح لديها على إاألنظمة والبالنسبة لألطراف المتعاقدة التي ال تنص  -ج
حكام الفقرة الفرعية ن المبالغ المدفوعة وفقا  ألفإ ،وضرائب االستيراد أو دفعها مؤقتا  

ثبات المشار إذا قدم اإلتعاد المبالغ المدفوعة  إال أن ،)ب( من هذه الفقرة تعتبر نهائية
 تاريخ الدفع.)أ( من هذه الفقرة خالل عام اعتبارا  من  الفرعية ليه في الفقرةإ

 

 (10المــادة )
نقل( المستوردة عادة تصدير البضائع )بما فيها وسائل اليجب تقديم اإلثبات على إ  -1

عادة التصدير والتي تم مة اإليصال إلو ر وجب مستندات اإلدخال المؤقت مع أبم
 دخال المؤقت.ختمها من قبل السلطات الجمركية بإقليم اإلو  استكمالها

فانه يجوز  ،دة( من هذه الما1التصدير رسميا  وفقا  للفقرة )عادة إذا لم تتحقق إ  -2
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ن ، وإعادة التصديركإثبات إ  ،للسلطات الجمركية بإقليم اإلدخال المؤقت قبول ما يلي
 كانت قد انتهت فترة صالحية المستندات:

دخال المؤقت من قبل السلطات الجمركية لمدرجة في مستندات اإلالتفاصيل ا -أ
و شهادة صادرة عند االستيراد أو إعادة االستيراد، أ ،ررف متعاقد آخلدى ط

 يصال تم اقتطاعهت على أساس التفاصيل المدرجة في إمن قبل تلك السلطا
 ن تكون ، شريطة أقليمهاأو إعادة االستيراد في إ من المستندات عند االستيراد

بعد  التفاصيل متعلقة باالستيراد أو إعادة االستيراد الذي يمكن إثبات حدوثه
 ثباتها.إعادة التصدير التي يراد إ

ن البضائع )بما فيها وسائل النقل( موجودة خارج بأ آخر ثبات مستنديأي إ -ب
 قليم.اإلذلك 

ادة عن شرط إ ععين مطرف متعاقد بالجمركية  فيها السلطاتفي أي حالة تعفى  -3
خال دلنقل( المدخلة بموجب مستندات اإلالتصدير لبعض البضائع )بما فيها وسائل ا

 مستنديا   المؤسسة الضامنة من التزاماتها إال إذا شهدت تلك السلطات المؤقت فال تعفى
 .نظاما  المتعلق بتلك البضائع )بما فيها وسائل النقل( قد تم تسويته  الوضع نبأ

 (11المـــادة )

يحق للسلطات  ،( بهذا الملحق10( من المادة )2ليها في الفقرة )ت المشار إفي الحاال
 .نظاما   تسوية الوضعركية استيفاء رسم على الجم

 الفصل السادس
 أحكام متفرقة

 (12المــادة )
وفقا  للشروط  ةمستندات اإلدخال المؤقت المستعملفي  ةالجمركي اتخضع التظهير ال ت

جور مقابل الخدمات الجمركية بفروع الجمارك خالل ع األلدف الواردة في هذا الملحق
 ساعات العمل العادية.
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 (13مــادة )ال

بينما توجد البضائع )بما  ،دخال المؤقت أو ضياعها أو سرقتهافي حالة تلف مستندات اإل
فانه يجب على السلطات  ،طراف المتعاقدةإقليم احد األ وسائل النقل( المتعلقة بها في فيها

صدار ووفقا  لتلك اإل مؤسسةقبل بناء  على طلب من أن تبذلك الطرف المتعاقد ية الجمرك
والتي تنتهي  ،المستندات البديلة عن المفقودة ،الشروط التي قد تقررها تلك السلطات

 صالحيتها بنفس تاريخ المستندات التي تحل محلها.

 (14المــادة )

ترتها مدة صالحية مستندات وز فسوف تتجا اإلدخال المؤقتعندما يتوقع أن عملية  -1
وسائل  تصدير البضائع )بما فيهاعادة المؤقت لعدم تمكن صاحب الشأن من إ دخال اإل

نه يجوز للمؤسسة التي أصدرت المستندات أن تصدر النقل( خالل تلك الفترة، فإ
تقدم تلك المستندات إلى السلطات الجمركية لدى الطرف  على أن ،مستندات بديلة

ة عند قبول المستندات وعلى السلطات الجمركية المختص للرقابة.المختص المتعاقد 

 .فراج عن المستندات التي تم استبدالهااإل ،البديلة

 .ال مرة واحدة ولمدة ال تتجاوز عاما  واحدا  دد صالحية دفاتر المرور الجمركي إال تم -2
وتقبل به   ،ابقصدار دفتر جديد بدال  عن الدفتر السوبعد انقضاء تلك الفترة يجب إ

 السلطات الجمركية.

 (15المــادة )

يجب على السلطات الجمركية  ،( من هذه االتفاقية7مادة )( من ال3عندما تطبق الفقرة )
من قبلها أو  اؤهاعن الضبطيات التي يتم إجر  ،قدر اإلمكان ،أن تشعر المؤسسة الضامنة

دخال المؤقت ب مستندات اإلة بموجبالنيابة عنها للبضائع )بما فيها وسائل النقل( المدخل
 اتخاذها.ب عتزماءات التي تجر وتشعرها باإل ،من قبل تلك المؤسسة المضمونة
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 (16المــادة )
 النظر عن أحكام هذا، وبغض ساءة االستعمالالمخالفة أو إ ،في حالة وجود الغش

ن شخاص الذيتخاذ اإلجراءات ضد األالة الحرية طراف المتعاقدتكون لأل ،الملحق
المستحقة االستيراد والمبالغ  عادة رسوم وضرائبستملون مستندات اإلدخال المؤقت اليستع

شخاص الذين جعلوا أنفسهم عرضه على أولئك األ جزاءاتذلك لفرض أي وك ،خرى األ
 ن تقدم المساعدة إلى السلطات الجمركية.الحاالت أ تلكلى المؤسسات في مثل لها. وع

 (17المــادة )
قليم إصدارها في اإل يرادال المؤقت أو أجزاءها التي تم إصدارها أو دخاإلإن مستندات 

صدار من قبل المؤسسة الضامنة أو من والتي ترسل إلى جهة اإل ،رادها فيهيتم استيالذي 
دخالها سلطات الجمركية لدى طرف متعاقد فإنه يجب إقبل المنظمة الدولية أو من قبل ال

ويجب  .على االستيرادقيود أو حظر اد ومعفاة من أي رسوم وضرائب االستير  معفاة من
 التصدير. منح التسهيالت المماثلة عند

 (18المــادة )
فاقية فيما ( من هذه االت29يحق لكل طرف متعاقد الدخول في التحفظ وفقا  للمادة ) -1

 دخال المؤقت لحركة البريد.يتعلق بقبول دفاتر اإل

 ي تحفظ آخر في هذا الملحق.ال يسمح بأ -2

 (19المــادة )

ان هذا الملحق يلغى ف ،( من هذه االتفاقية27عند دخوله حيز التنفيذ وفقا  للمادة ) -1
دخال االتفاقية الجمركية حول دفاتر اإلدخال المؤقت للبضائع )اتفاقية اإلويحل محل 

،  م1961ديسمبر  6( المبرمة في بروكسل بتاريخ (ATA Convention) المؤقت
طراف المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق وهي أطراف بين األفي تنظيم العالقات 

 تفاقية.متعاقدة في تلك اال
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دفاتر اإلدخال المؤقت  قبوليجب  ،( من هذه المادة1حكام الفقرة )على الرغم من أ -2
  (ATA Convention) دخال المؤقتالتي قد تم إصدارها بموجب شروط اتفاقية اإل

 لغاية اكتمال العمليات التي صدرت ألجلها.فيذ الملحق حيز التن هذا بل دخولق
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 (A( بالملحق )1المرفق )

 

 

 ATA)) دخال المؤقتج دفتر اإلنموذ

 

ن يطبع أو الفرنسية ويجوز أاالنجليزية  ةدخال المؤقت باللغيطبع دفتر اإل
 ،يضاأ أخرى بلغة 

مم ومقاس  210×396يجب أن يكون مقاس دفتر اإلدخال المؤقت 
 مم.210 ×297يصاالت اإل
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صدار مؤسسة اإل  
 المؤسسات الضامنةمجموعة 

 عالمؤقت للبضائ اإلدخالدفتر 
 المؤقت اإلدخالاتفاقية 

 هذا الدفتر( إكمال( من الغطاء قبل 3المالحظات على الصفحة ) اقرأفضال   )
  اإلصدار مؤسسةالستعمال 

 الغطاء األول
 وعنوانه صاحب الشأن -أ

 المؤقت اإلدخالرقم دفتر  -أ
 مندوبه –ب  اإلصدارجهة  -ب
 /      /   لغاية صالح –ج  

 ةلسناليوم )شامال  له ( الشهر  ا
 االستعمال المطلوب للبضائع -ج

 تحت ضمان المؤسسات التالية:  ،الجمركية التالية األقاليميجوز استخدام هذا الدفتر في البلدان /
 
 
 

  األقاليمالجمركي للمغادرة والبلدان / اإلقليمواللوائح بالبلد/ نظمةباأليعتبر حامل هذا الدفتر ومندوبه مسئولين عن االلتزام 
 .ة لإلدخال المؤقتالجمركي

 شهادة من قبل السلطات الجمركية اإلصدارتوقيع المسئول المخول وختم مؤسسة 
 إمام( 7في العمود ) إليهز حسبما أشير يلقد وضعت عالمات التمي (أ

 لعامةالتالية في القائمة ا األصنافأرقام 
 قد تمت معاينة البضائع (ب اليوم(  /شهر  /) سنة اإلصدارمكان وتاريخ 

 ال                        نعم 
 قد تم تسجيلها برقم (ج ذلكتوقيع حامل الدفتر حيث ينطبق 

 مكان الجمرك  (د
 التوقيع/الختم   التاريخ  )س   ش  ي(
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 :التالية في القائمة العامة األصناف( مقابل أرقام 7امود )في الع إليهلقد وضعت عالمات التمييز حسبما أشير 
 
 
 

 والختم التوقيع
 

 الجمرك المكان التاريخ )سنة /شهر/يوم(
 :التالية في القائمة العامة  األصناف( مقابل أرقام 7في العامود ) إليهلقد وضعت عالمات التمييز حسبما أشير 

 
 
 

 التوقيع والختم
 
 

 الجمرك المكان  وم(التاريخ )سنة/شهر/ي

    
 
 
 

 القائمة العامــة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الستعمال 
 الجمارك

**شهادة 
 *القيمة المنشأ

الوزن 
 أو

 الحجم
عدد 
 القطع

الوصف التجاري للبضائع وعالماتها 
 وأرقامها اذا وجدت

رقم 
 الصنف

7 6 5 4 3 2 1 
       

 اإلجمالي أو المجموع المرحل    
 

 لجمركي وبعملته ما لم يرد اإليضاح خالف ذلك.* القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه ا
ف عن بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من ** أذكر بلد المنشأ إذا كان يختل

 قبل منظمة المقاييس الدولية.
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 صال:  لمرفقة:            رقم االيرقم الصفحة ا     :               المؤقت  اإلدخال رقم دفتر
الستعمال 

 الجمارك
دة **شها
 *القيمة المنشأ

الوزن 
أو 

 الحجم
عدد 
 القطع

الوصف التجاري للبضائع وعالماتها 
 وأرقامها اذا وجدت

رقم 
 الصنف

7 6 5 4 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 االجمالي المرحل

  

 ع المرحلاالجمالي أو المجمو      
 لم يرد االيضاح خالف ذلك.* القيمة التجارية ببلد اصدار الدفتر أو اقليمة الجمركي وبعملته ما

** أذكر بلد المنشأ اذا كان يختلف عن بلد اصدار الدفتر أو اقليمه الجمركي وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من 
 قبل منظمة المقاييس الدولية.
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 أرومة التصدير رقم
 دفتر اإلدخال المؤقت رقمب

 قامقد تم تصدير البضائع المذكورة في القائمة العامة بأر  -1
 آخر موعد إلعادة االستيراد معفاة الرسوم. -2السنة / الشهر / اليوم     

 التوقيع والختم
 مالحظات ُأخرى  -3

 التاريخ      المكان         الجمرك
 

 الستعمال مؤسسة اإلصدار
 صاحب الشأن وعنوانه -أ دير رقمإيصال التص -ز

دير
تص

ال
 

 دفتر اإلدخال المؤقت-أ
 مندوبة -ب جهة اإلصدار-ب
 صالح لغاية -ج

 )السنة / الشهر / اليوم(
 االستعمال المطلوب للبضائع-ج 

 الستعمال الجمارك فقط 
 الفسح عند التصدير-ج
 قد تم تصدير البضائع المشار إليها أعاله -أ

الستيراد معفى من آخر موعد إلعادة ا-ب
 الرسوم:

 )السنة / الشهر / اليوم(
 لى جمرك:يجب أحالة هذا االيصال إ-ج
 مالحظات آخرى -د

 في :_________
 التاريخ )السنة / الشهر /اليوم(

 التوقيع والختم

 وسيلة النقل-د
النوع، العالمات   ،تفاصيل التعبئة )الرقم-هـ

 الخ(
 بيان التصدير المؤقت  -و

 مخول لذلك أصوال:اقر انا ال
انني أصدر مؤقتا  البضائع المدرجة في -أ

صفحة والمذكورة في القائمة بظهر هذه ال
 القائمة العامة تحت االرقام التالية:

 
أتعهد باعادة استيراد هذه البضائع خالل -ب

الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية 
وضعها وفقا  لالنظمة واللوائح ببلد االدخال 

 ت واقليمة الجمركي.المؤق
أوكد أن المعلومات المقدمة صحيحة -ج

 وكاملة
 نة / الشهر / اليوم (التاريخ ) الس

 االسم :
 التوقيع:
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القائمة العامة

الستعمال 
 الجمارك

**شهادة 
 *القيمة المنشأ

الوزن 
أو 

 الحجم
عدد 
 القطع

الوصف التجاري للبضائع وعالماتها 
 وأرقامها اذا وجدت

رقم 
 الصنف

7 6 5 4 3 2 1 
       

 اإلجمالي أو المجموع المرحل    
 

 لدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد اإليضاح خالف ذلك.* القيمة التجارية ببلد إصدار ا
** أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من 

 اييس الدولية.قبل منظمة المق
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 مة االستيراد رقمو ر أ
 قمالمؤقت ر  اإلدخالبدفتر 

 البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام استيراد قد تم  -1
 لتصدير أو تقديم البضائع للجمرك ا إلعادةآخر موعد  -2السنة / الشهر / اليوم     

 تم التسجيل برقم-3 

 التوقيع والختم
 ظات آخرى مالح -4

 التاريخ      المكان         الجمرك
 كان ينطبق إذا*
 

 اإلصدارسسة الستعمال مؤ 
 صاحب الشأن وعنوانه -ت رقم االستيراد إيصال -ز

يراد
الست

ا
 

 دفتر اإلدخال المؤقت-أ
 مندوبة -ث اإلصدارجهة -ب
 صالح لغاية -ج

 )السنة / الشهر / اليوم(
 االستعمال المطلوب للبضائع-ج 

 الستعمال الجمارك فقط 
 االستيرادالفسح عند -ج
 إليهار البضائع المشا استيرادقد تم  -أ

 بصورة مؤقتة بأعالهفي البيان المذكور 
أو تقديم  لتصديرا إلعادةآخر موعد -ب

 البضائع الى الجمارك 
 )السنة / الشهر / اليوم(

 إلى جمرك: اإليصاليجب أحالة هذا -ج
 ُأخرى مالحظات -د

 ______في :___
 التاريخ )السنة / الشهر /اليوم(

 التوقيع والختم
 

 لشهر / اليوم (التاريخ ) السنة / ا
 االسم :
 التوقيع

 وسيلة النقل-د
 النوع، العالمات  الخ( ،تفاصيل التعبئة )الرقم-هـ
 المؤقت  االستيرادبيان  -و

 المخول لذلك أصوال: أنااقر 
الواردة في  وفقا  للشروط مؤقتا   استورد أنني-أ

الجمركي  األنظمة ببلد االستيراد او إقليمه
لقائمة بظهر هذه الصفحة المدرجة في ا البضائع 

 التالية: األرقاموالمذكورة في القائمة العامة تحت 
 

 البضائع المذكورة المطلوبة لالستعمال  أنأقر -ب
 
واللوائح وباعادة  األنظمةبالتزام تلك  أتعهد -ج

الفترة المحددة من قبل الل تصدير البضائع خ
واللوائح  لألنظمةالجمرك أو بتسوية وضعها وفقا  

 الجمركي. اإلدخال المؤقت وإقليمهلد بب
 كد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملةأؤ -ج

 كان ينطبق ذلك إذا*         
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 القائمة العامــة

الستعمال 
 الجمارك

**شهادة 
 *القيمة المنشأ

الوزن 
أو 

 الحجم
 عدد

 القطع
الوصف التجاري للبضائع وعالماتها 

 وأرقامها اذا وجدت
رقم 

 الصنف
7 6 5 4 3 2 1 

       

 االجمالي أو المجموع المرحل    
 خالف ذلك. اإليضاحلم يرد  الجمركي وبعملته ما إصدار الدفتر أو إقليمه* القيمة التجارية ببلد 
الجمركي وذلك باستخدام رموز الدول  إقليمهالدفتر أو  دارإصكان يختلف عن بلد  إذا** أذكر بلد المنشأ 
 ة المقاييس الدولية.المعتمدة من قبل منظم
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 المؤقت رقم  اإلدخالالتصدير رقم                  بدفتر  إعادةمة و ر أ
  تصدير البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام إعادةقد تم -1

  من هذا الدفتر               رقم                           
 تصديرها إعادةلمقدمة للجمارك لكن لم يتم فيما يتعلق بالبضائع ا اإلجراءقد تم اتخاذ -2
 تصديرها الحقا   إعادةبخصوص البضائع التي لم تقدم إلى الجمرك اليراد  اإلجراءقد تم اتخاذ -3

 الختم والتوقيع
 اليوم /الشهر 

 ان         الجمركالمك     السنة/التاريخ 
 الستعمال مؤسسة االصدار

 الشأن وعنوانهصاحب  -ج التصدير رقماعادة ايصال  -ز

دير
تص

ال
 

 دفتر اإلدخال المؤقت-أ
 مندوبة -ح جهة االصدار-ب
 صالح لغاية -ج

 )السنة / الشهر / اليوم(
 االستعمال المطلوب للبضائع-ج 

 الستعمال الجمارك فقط 
 تصديرالاعادة الفسح عند -ج
المذكورة تصدير البضائع  اعادة قد تم -أ

 من هذا البيان. 1في الفقرة 
د تم اتخاذ االجراءات بالنسبة ق-ب

للبضائع التي قدمت إلى الجمرك وال يراد 
 اعادة تصديرها.

قد تم اتخاذ االجراءات بالنسبة -ج
للبضائع التي لم يتم تقديمها الى الجمرك 

 وال يراد اعادة تصديرها الحقا.
 جمرك

 سجل برقم-و
 يجب أحالة هذا االيصال إلى جمرك:-هـ
 مالحظات آخرى -د

 الجمرك ______في :___
 التوقيع والختم

 التاريخ )السنة / الشهر /اليوم(

 وسيلة النقل-د
النوع، العالمات   ،تفاصيل التعبئة )الرقم-هـ

 الخ(
 التصدير اعادة بيان  -و

 اقر انا المخول لذلك أصوال:
البضائع المدرجة في  عيد تصديرا انني -أ

القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في 
 العامة تحت االرقام التالية:القائمة 

والتي كان يتم استيرادها مؤقتا  بموجب ايصال 
 االستيراد رقم من هذا الدفتر

أقر ان البضائع المقدمة الى الجمرك على -ب
 ـاالرقام التالية ليست العادة تصديرها ــــــ

اقر ان البضائع باالرقام التالية وغير -ج
تصديرها  المقدمة الى الجمرك ال يراد اعادة

 الحقا
 اقدم مستندات تالية تاكيدا  لهذا القرار-د
أوكد أن المعلومات المقدمة صحيحة -هـ

 وكاملة
 

 التاريخ ) السنة / الشهر / اليوم 
 االسم :
 التوقيع:
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 القائمة العامــة

الستعمال 
 الجمارك

**شهادة 
 *القيمة المنشأ

الوزن 
أو 

 الحجم
عدد 
 القطع

ائع وعالماتها الوصف التجاري للبض
 وأرقامها اذا وجدت

رقم 
 الصنف

7 6 5 4 3 2 1 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االجمالي أو المجموع المرحل    
 اليضاح خالف ذلك.* القيمة التجارية ببلد اصدار الدفتر أو اقليمة الجمركي وبعملته مالم يرد ا

المعتمدة        قليمه الجمركي وذلك باستخدام رموز الدول ** أذكر بلد المنشأ اذا كان يختلف عن بلد اصدار الدفتر أو ا
 من قبل منظمة المقاييس الدولية.
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بدفتر االدخال المؤقت رقم                                 مة الترانزيت رقم  و ر أ  
 ترانزيت البضائع المذكورة في القائمة العامة لقد تم الفسح ب-1

 ى جمرك                    اليوم/ الشهر / السنةبرقم                        إل
 اخر موعد العادة تصدير البضائع أو تقديمها إلى الجمرك -2
 شهادة االبراء من جمرك المقصد-3
 ( بأعاله ثم تقديمها الى الجمرك *    1قد تم اعادة تصدير البضائع المذكورة في الفقرة )-1 
 مالحظات آخرى   -2

 التوقيع والختم
 يوم /الشهر ال

 التاريخ /السنة     المكان         الجمرك
 التوقيع والختم

 التاريخ /اليوم
 الشهر /السنة      المكان          الجمرك

 *اذا كان ينطبق
 الستعمال مؤسسة االصدار

 صاحب الشأن وعنوانه -أ رقم ايصال الترانزيت -ز

زيت
تران

 

 دفتر اإلدخال المؤقت-أ
 دوبةمن -ب جهة االصدار-ب
 صالح لغاية -ج

 )السنة / الشهر / اليوم(
 االستعمال المطلوب للبضائع-ج 

 الستعمال الجمارك فقط 
 الفسح للترانزيت-ج
قد تم فسح البضائع المذكورة المشار اليها  -أ

 ك اعاله للترانزيت الى جمر 
اخر موعد العادة تصديرها او تقديمها إلى -ب

 الجمرك السنة /  الشهر /اليوم
 قد وضعت اختام جمركية*-ج
 يجب احالة هذا االيصال إلى جمرك : -د

 في :_________ الجمرك
 التوقيع والختم

 شهادة االبراء من جمرك المقصد 
قد تم اعادة تصدير البضائع المذكورة في -أ

 تقديمها إلى الجمرك* البيان بأعاله تم 
 مالحظات اخرة-د

 في : ــــــــــــــــــــــــ
 )السنة / الشهر / اليوم (التاريخ 

 التوقيع والختم
 التاريخ)السنة / الشهر / اليوم(

 االسم:
 التوقيع      

 وسيلة النقل-د
النوع، العالمات   ،تفاصيل التعبئة )الرقم-هـ

 الخ(
  الشحن للترانزيتبيان  -و
 قر انا المخول لذلك أصوال:ا
  اشحن إلى  انني -أ
في انظمة وفقا  للشروط المنصوص عليها  

ولوائح بلد الترانزيت للبضائع المدرجة في 
القائمة يظهر هذه الصفحة والمذكورة في 

 القائمة العامة باالرقام التالية:                       
أتعهد باعادة استيراد هذه البضائع -ب 

ل الفترة المحددة من قبل الجمرك او خال
 بتسوية وضعها وفقا  لالنظمة واللوائح ببلد

 االدخال الموقت واقليمة الجمركي.
أوكد ان المعلومات المقدمة صحيحة -ج

  وكاملة
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 القائمة العامة

الستعمال 
 الجمارك

**شهادة 
 *القيمة المنشأ

الوزن 
أو 

 الحجم
عدد 
 القطع

وعالماتها الوصف التجاري للبضائع 
 وأرقامها اذا وجدت

رقم 
 الصنف

7 6 5 4 3 2 1 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االجمالي أو المجموع المرحل    
 خالف ذلك. اإليضاحلم يرد  الجمركي وبعملته ما إصدار الدفتر أو إقليمه* القيمة التجارية ببلد 
المعتمدة من وذلك باستخدام رموز الدول الجمركي  هإقليمالدفتر أو  إصداركان يختلف عن بلد  إذا** أذكر بلد المنشأ 

 قبل منظمة المقاييس الدولية.
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 المؤقت رقم اإلدخالاالستيراد رقم                           بدفتر  إعادةمة و ر أ           
 استيراد البضائع المذكورة في القائمة العامة  إعادةلقد تم -1

رقم                                       من هذا                    بارقام                         
 الدفتر

 مالحظات أخرى -2
 التوقيع والختم

 اليوم /الشهر 
 التاريخ /السنة     المكان         الجمرك

 *اذا كان ينطبق
 الستعمال مؤسسة االصدار

 صاحب الشأن وعنوانه -أ رقم اعادة االستيراد ايصال  -ز

دة 
اعا

يراد
است

 

 دفتر اإلدخال المؤقت-أ
 مندوبة -ب الستيرادجهة ا-ب
 صالح لغاية -ج
 السنة / الشهر / اليوم()

 االستعمال المطلوب للبضائع-ج 
 الستعمال الجمارك فقط 

قد تم اعادة استيراد البضائع المشار اليها -ج
 قرتين )أ( ومن اقرار صاحب الشأنفي الف

  لى جمرك يجب احالة هذا االيصال إ -ب
 مالحظات اخرى -ج
  

 في :_________ الجمرك
 التوقيع والختم

 / اليوم(  الشهر  / )السنة     التاريخ
 

 )اليوم / الشهر / السنة ( التاريخ 
 االسم:

 التوقيع      

 وسيلة النقل-د
النوع، العالمات   ،تفاصيل التعبئة )الرقم-هـ

 الخ(
  اعادة االستيراد بيان  -و

 المخول لذلك أصوال:اقر انا 
ان البضائع المدرجة في القائمة يظهر -أ

ة في القائمة العامة هذه الصفحة المذكور 
 تحت االرقام التالية: 

 
والتي كات تم تصديرها مؤقتا  بموجب  

  ايصال التصدير رقم : 
 واطلب اعادة استيرادها معفأة من الرسوم. 

أقر أن البضائع المذكورة بأعاله لم -ب
الي عملية تضنيع بالخارج ما عدا  تخضع

 تلك المذكورة باالرقام التالية:
 
البضائع باالرقام التالية لم يتم أقر ان -ج

 اعادة استيرادها:
 
أوكد ان المعلومات المقدمة صحيحة -د

 وكاملة 
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الستعمال 
 الجمارك

**شهادة 
 *القيمة المنشأ

الوزن 
أو 

 الحجم
عدد 
 القطع

ع وعالماتها الوصف التجاري للبضائ
 وأرقامها اذا وجدت

رقم 
 الصنف

7 6 5 4 3 2 1 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 االجمالي أو المجموع المرحل    
 * القيمة التجارية ببلد اصدار الدفتر أو اقليمة الجمركي وبعملته مالم يرد االيضاح خالف ذلك.

الجمركي وذلك باستخدام رموز الدول        المعتمدة ** أذكر بلد المنشأ اذا كان يختلف عن بلد اصدار الدفتر أو اقليمه 
 ولية.من قبل منظمة المقاييس الد
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 مالحظات خاصة باستعمال دفتر اإلدخال المؤقت
وإذا لم  ،( من القائمة العامة فيه6( لغاية )1يجب قيد جميع البضائع المشمولة بهذا الدفتر في األعمدة ) -1

هر الصفحات فيجب استعمال نماذج إلحاقيه مطابقة للنموذج يكف الحيز المخصص للقائمة العامة بظ
 الرسمي.

( بأخر القائمة رقما وكتابة. وان كانت 5( و)3ئمة العامة، يجب إدراج مجاميع العمودين )ألجل قفل القا -2
القائمة تتكون من عدة صفحات فإنه يجب أنه يذكر عدد النماذج اإللحاقيه رقما وكتابة بنهاية القائمة 

 بنفس الطريقة.ويجب أن تعامل القوائم الموجودة بظهر اإليصاالت أيضا  ،دة بظهر الصفحة األولىالموجو 
( رقم لكل صنف، وأما السلع التي تحتوي على عدة قطع منفصلة )بما فيها 1يجب أن يذكر في العمود ) -3

طبيعة وقيمة كل قطع الغيار واللوازم( فيجوز أن يخصص لها رقم واحد، فإذا كان األمر كذلك فيجب ذكر 
يذكر إجمالي الوزن والقيمة فقط في وأن  ،(2قطعة منفصلة، وكذلك وزنها إذا لزم األمر، في العمود )

 (.5( و )4العمودين )
 عند إعداد القوائم بظهر اإليصاالت، يجب استعمال نفس أرقام األصناف كما هي في القائمة العامة. -4
عالمات واضحة مطابقة ألرقام األصناف على السلع )بما ألجل تسهيل الرقابة الجمركية، يوصى بوضع  -5

 فيها قطعها المنفصلة(. 
جوز تصنيف األصناف التي تحمل وصفا  مماثال في مجموعات، شريطة أن يخصص لكل صنف رقم ي -6

مستقل وإذا لم تكن األصناف المصنفة بشكل المجموعات نفس السعر أو الوزن فانه يجب أن تذكر أسعار 
 (.2صناف وأوزانها إذا لزم األمر، في العمود )كل صنف من األ

حفاظا  على مصلحته أن يدرج في حقل )ج(  ،انه ينصح المستوردإذا كانت البضائع بقصد العرض ف -7
 بإيصال االستيراد اسم وعنوان المعرض والجهة المنظمة له.

 
 يجب إكمال دفتر اإلدخال المؤقت بشكل مقروء وغير قابل للمحو. -8
ث ينبغي أن وتسجيل جميع البضائع المشمولة بالدفتر في بلد المغادرة أو إقليمه الجمركي، حيينبغي معاينة  -9

تقدم ألجل هذا الغرض إلى السلطات الجمركية برفق الدفتر، وذلك فيما عدا الحاالت التي ال تقتضي 
 األنظمة الجمركية بذلك البلد أو اإلقليم الجمركي معاينة البضائع.

ب تقديم الدفتر بلغة بلد االستيراد أو إقليمه الجمركي فيجوز للسلطات الجمركية أن تطل إذا تمت تعبئة حقول -10
 ترجمة له.

يجب أن تعاد إلى مؤسسة اإلصدار الدفاتر المنتهية الصالحية والدفاتر التي ال يريد أصحابها استعمالها مرة  -11
 أخرى.

 يجب استعمال األرقام العربية في جميع حقول الدفتر. -12
حسب الترتيب ( الصادرة من هيئة المواصفات العالمية، يجب أن تذكر التواريخ 8601واصفة رقم )وفقا  للم -13

 اآلتي: )السنة/الشهر/اليوم(.
إذا كانت استعملت نماذج زرقاء للترانزيت الجمركي فانه يجب على حامل الدفتر أن يقدمه إلى الجمرك  -14

قدمه إلى جمرك المقصد خالل الفترة الرملية المحددة الذي توضع لديه البضائع في الترانزيت الجمركي، وثم ي
رك وضع الختم والتوقيع على إيصاالت الترانزيت الجمركي وأرومتها بصورة ويجب على الجما ،للترانزيت

 سليمة في كل مرحلة من المراحل
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 (A( بالملحق )2المرفق )

 

 

 CPD)) المرور الجمركينموذج دفتر 

 

 االنجليزية أو الفرنسية ةباللغ المرور الجمركييطبع دفتر 

 م س 29.7×21يجب أن يكون مقاس دفتر اإلدخال المؤقت 

وتضع مؤسسة اإلصدار اسمها بكل قسيمة وتسجل الحروف األولى من مجموعة المؤسسات 
الضامنة الدولية التي ترتبط بها
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 وعنوانه صاحب الشأن رقم دفتر المرور الجمركي-1
 ن سنة وهي لغاية صالحة لمدة ال تتجاوز ع-2
 شامال له-3
تخضع صالحية الدفتر لاللتزام من قبل حاملة -4
االنظمة واللوائح  الجمركية للدول أو االقاليم الجمركية ب

 التي يزورها خالل هذه الفترة
 جهة االصدار

 قد تم تمديد الصالحية لغاية-5
 الضامنة الدولية المؤسساتمجموعة 

 دفتر المرور الجمركي
 بوسيلة النقلخاص 

 اتفاقية اإلدخال المؤقت
 مسجلة في       برقمقد تم اصدار هذا الدفتر لوسيلة النقل ال

يجوز استعمال هذا الدفتر في الدول /االقاليم الجمركية المدرجة بالغطاء الخلفي لهذا الوثيقة بموجب ضمان االتحادات 
 المعتمدة المشار اليها

ئح الدفتر باعادة تصدير وسيلة النقل خالل فترة محددة وان يلتزم باالنظمة واللوا لقد تم اصداره بشرط أن يقوم صاحب
الجمركية المتعلقة باالدخال المؤقت لوسيلة النقل في الدول /االقاليم الجمركية التي تزورها وسيله النقل بموجب الضمان من 

في كل دولة/اقليم جمركي حيث تصلح هذه الضمانات الدولية الموقعة أدناه  مجموعةب مرتبطةو  ةمعتمد مؤسسةقبل 
 الوثيقة.

 أن يعاد إلى االتحاد الذي اصدره  وبعد انتهاء صالحية الدفتر يجب
 مكان االصدار :            التاريخ.:

 توقيع حامل الدفتر
 
 

 الضامنة الدولية المؤسسات مجموعةتوقيع  توقيع مؤسسة االصدار

 *انظر خلف الصفحة
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 لوصف وسيلة النق
 برقم سجلت في                                                                 

 سنة الصنع
 الوزن الصافي )كغم(:

 القيمة :
 رقم الشاسية:

 الطراز:
 رقم الجمرك:

 الطراز:
 عدد السلندرات:

 قوة الحصان:
 صناعة المركبة:

 شاحنة( ،الطراز )سيارة
 اللون:

 التنجيد:
 راديو )طرازه(:
 اطارات غيار:

 تفاصيل أخرى:
 

 لالستعمال الرسمي

 
 ـــةتمـــديـــد فتـــرة الصالحيـ
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 قد تم استيراد وسيلة النقل المذكورة من  دفتر المرور الجمركي صالح لغاية

ور 
مر

ر ال
دفت

مة 
ارو

ي 
مرك

الج
صال

اإلي
 

 تم تصديرها من 
 بتاريخ:

 بجمرك:
 الختم 

 توقيع الموظف الجمركي

 يخ                       بجمركبتار 
 

 الختم
 

 توقيع الموظف الجمركي
 صالح لغاية 

 )شامال  له(
 هاسم صاحب الدفتر وعنوان رقم دفتر المرور الجمركي

ي 
مرك

الج
ور 

مر
ر ال

دفت
 

يمة
قس

 
دير

ص
الت

 

 جهة االصدار
 وصف وسيلة النقل

 برقم سجلت في                                                
 جمرك التصدير                    تاريخ التصدير

 تم قيد االيصال برقم
 الختم

 توقيع الموظف الجمركي
 
 
 
 

 يعاد إلى جمرك االستيراد في /
 حيث كان تم تسجيل الدفتر برقم

 

 سنة التصنيع:
 الوزن الصافي )كغم(:

 القيمة :
 رقم الشاسية:

 الطراز:
 رقم الجمرك:

 الطراز:
 درات:عدد السلن

 قوة الحصان:
 صناعة المركبة:

 شاحنة( ،الطراز )سيارة
 اللون:

 التنجيد:
 يو )طرازه(:راد

 اطارات غيار:
 تفاصيل أخرى 

 صالح لغاية 
 )شامال  له(

 اسم صاحب الدفتر وعنوانه رقم دفتر المرور الجمركي

ي 
مرك

الج
ور 

مر
ر ال

دفت
 

يراد
الست

ة ا
سيم

ق
 

 جهة االصدار
 وصف وسيلة النقل 

 جلت في                                                برقم س
 اد             تاريخ االستيرادجمرك االستير 

 تم قيد االيصال برقم
 الختم

 توقيع الموظف الجمركي
 

 يعاد إلى جمرك التصدير في /
 حيث كان تم تسجيل الدفتر برقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 لبنودامالحظة على الموظف الجمركي ضرورة تعبئة 
 المشار اليها في ايصال التصدير بأعاله

 سنة التصنيع:
 :الوزن الصافي )كغم(

 القيمة :
 رقم الشاسية:

 الطراز:
 رقم الجمرك:

 الطراز:
 عدد السلندرات:

 قوة الحصان:
 صناعة المركبة:

 شاحنة( ،الطراز )سيارة
 اللون:

 التنجيد:
 راديو )طرازه(:
 اطارات غيار:
 تفاصيل أخرى 
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استعمال هذا الدفتر في الدول / األقاليم الجمركية التالية بموجب ضمان  ويجوز
 ات التالية:المؤسس

قائمة بأسماء الدول / األقاليم الجمركية والشركات المعتمدة.
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 (B.1ملحــــق )ال

 خاص بالبضائع المعدة للعرض أو االستعمال في المعارض 
 بات المماثلةاألسواق الموسمية أو االجتماعات أو المناس أو

 الفصـــل األول 

 تعــريـــــف

 (1المـــادة )

 :يقصد بعبارة " مناسبة "ا الملحق ألغراض هذ

أو أي  ،المعرض التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الحرفي، أو السوق الموسمية -1
 معرض مماثل.

 المعرض أو االجتماع الذي نظم في األصل ألغراض خيرية. -2

ذي نظم في األصل لتشجيع فرع معين من المعرفة أو الفن المعرض أو االجتماع  ال -3
و نشاط علمي أو تعليمي أو ثقافي معين، ولنشر معرفة أو أو الحرفة أو الرياضة، أ

 أو لتشجيع السياحة، أو لتعزيز الصداقة بين الشعوب. ،عبادة دينية

 ، أواجتماع ممثلي منظمة دولية، أو مجموعة منظمات دولية -4

 لي ذا طابع رسمي أو تذكاري.ياالجتماع التمث -5

 
الت أو المواقع التجارية بغية وذلك ما عدا المعارض المقامة ألغراض خاصة، بالمح

 بيع السلع األجنبية.
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 الفصـــل الثانـــــي
 النطـــــاق
 (2المـــادة )

 ( من هذه االتفاقية:2تمنح البضائع التالية اإلدخال المؤقت وفقا للمادة ) -1

 إليهابما فيها المواد المشار  ،ة لعرضها أو تقديمها في مناسبة معينةالبضائع المعد -أ
االتفاقية حول استيراد المواد التعليمية أو العلمية أو الثقافية لمنظمة  في مالحق

م، وفي بروتوكولها، 1950نوفمبر 22 سكو، والمبرمة في نيويورك بتاريخاليون
 م.1976نوفمبر  26المبرم في نيروبي بتاريخ 

 

لبضائع المعدة الستعمالها فيما يتعلق بعرض منتجات أجنبية في مناسبة ا -ب
 في ذلك: معينة بما

 البضائع الالزمة ألغراض شرح معدات أو أجهزة أجنبية مطلوب عرضها. -1

لألكشاك المؤقتة لجهات  ،بما فيها التركيبات الكهربائية ،مواد البناء والديكور -2
 العرض األجنبية.

التي تكون مواد الدعاية بشكل واضح للسلع األجنبية مواد الدعاية والعرض  -3
صوتية والمرئية، واألفالم، والساليد الفانوسية، المعروضة، مثل التسجيالت ال

 األجهزة الستعمالها معها. إلى باإلضافة

ذات الطبيعة  واألفالموالتسجيالت الصوتية والمرئية  ،أجهزة الترجمة الفورية -ج  
محافل أو مؤتمرات أو لثقافية، المعدة الستعمالها في أو االتعليمية أو العلمية 

 ملتقيات دولية.

 :كورة في هذا الملحقتطبيق التسهيالت المذألجل  -2

 يجب أن يكون عدد أو كمية كل صنف معقولة بالنسبة للغرض من استيراده. -أ

المؤقت أنه سيتم الوفاء  اإلدخال بإقليميجب أن تقتنع السلطات الجمركية  -ب
 االتفاقية. بشروط هذه
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 الفصـــل الثالـــــث
 أحكام متفرقــة

 (3المــادة )
 

لتسهيالت الممنوحة بموجب هذه با متمتعة  ، ما دامت ا  مؤقت إدخاال  الممنوحة إن البضائع  
 :أاليجب  ،بذلك المؤقت اإلدخال بإقليم التشريع الوطنيسمح يوما لم  ،االتفاقية

 

 و المكافأة.أ لإليجارتعار، أو تستعمل بأي طريقة  -أ

 تنقل من مكان إقامة المناسبة. -ب

 (4المـــادة )

إلعادة تصدير البضائع المستوردة للعرض أو االستعمال في تكون المدة الزمنية  -1
معارض أو أسواق موسمية أو اجتماعات أو مناسبات مماثلة، ستة أشهر على األقل 

 اعتبارا من تاريخ اإلدخال المؤقت.

لسلطات تسمح ا ،( من هذه المادة1لفقرة )اردة في ابغض النظر عن األحكام الو  -2
عرضها أو استعمالها في مناسبة الحقة، بأن تبقى الجمركية للبضائع التي سيتم 

ظمة واللوائح تتطلبها األن لشروط التي قدداخل إقليم اإلدخال المؤقت، بشرط االلتزام با
 تاريخ اإلدخال المؤقت. أن يعاد تصديرها خالل سنة اعتبارا من ذلك اإلقليم، وبشرطب

 (5المـــادة )

تمنح البضائع التالية،  ،هذه االتفاقية ( من13وفقا للشروط الواردة في المادة ) -1
 معفاة من رسوم وضرائب االستيراد وبدون تطبيق ،التخليص لالستعمال الداخلي

 االستيراد: على قيودالحظر أو ال

المعروضة بمناسبة معينة، بما فيها العينات الصغيرة التي تمثل البضائع األجنبية  (أ
 إنتاجهاها بشكل تلك العينات أو تم عينات األغذية والمشروبات، سواء تم استيراد
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 من المواد السائبة المستوردة بتلك المناسبة بشرط :
 

أن يكون تم توريدها مجانا من الخارج، وأن تستعمل خصيصا لتوزيعها  -1
ستعمال أو االستهالك الشخصي لال ،مجانا على جمهور الزوار للمناسبة

 ،من قبل األشخاص الذين يتم توزيعها عليهم

التعرف عليها كعينات دعائية، وتكون كل منها ذات قيمة  أن يمكن -2
 ،ضئيلة

يلزم  ماحيث -أن تكون غير صالحة لألغراض التجارية، وأن تكون معبأة  -3
 ،بكميات أقل بصورة واضحة عن أصغر عبوة للبيع بالتجزئة  -

تم استهالك عينات األغذية والمشروبات التي ال توزع بشكل عبوات أن ي -4
 ، و( بأعاله بالمناسبة نفسها3ي الفقرة )كما هو مذكور ف

للعينات معقولة، في رأي السلطات  اإلجماليةأن تكون القيمة والكمية  -5
وعدد زوارها  ،طبيعة المناسبة إلىاإلدخال المؤقت، نظرا   بإقليمالجمركية 

 كة جهة العرض فيها.ومدى مشار 

دات أو تشغيل المعشرح البضائع المستوردة خصيصا للعرض أو ألغراض   (ب
األجهزة المعروضة بمناسبة معينة، حيث تستهلك أو تتلف أثناء ذلك العرض، 

لتلك البضائع معقولة، في رأي السلطات  اإلجماليةشريطة أن تكون القيمة والكمية 
ارها، ومدى و طبيعة المناسبة وعدد ز  إلىبالنسبة اإلدخال المؤقت،  بإقليمالجمركية 

 فيها.العرض  ةجهة مشارك

وتأثيث وديكور األكشاك  إنشاءد في نفستات ذات القيمة المتدنية، التي تُ المنتج (ج
المؤقتة لجهات العرض األجنبية بتلك المناسبة، مثال الدهان والورنيش وورق 

 الجدران.
التجارية، وقوائم األسعار وملصقات  الناتواإلعالمواد المطبوعة، والكتالوجات،  (د

والصور الفوتوغرافية الغير مؤطرة، التي هي  ،الدعاية والتقاويم، وان كانت مصورة
 شكل واضح،ب من مواد الدعاية للبضائع األجنبية المعروضة بمناسبة معينة
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 شريطة ما يلي:
 

ها مجانا  مجانا من الخارج، ويتم استعمالها خصيصا لتوزيع ة  أن تكون مورد (1)
 على جمهور الزوار في تلك المناسبة.

لتلك البضائع معقولة في رأي السلطات  يةاإلجمالأن تكون القيمة والكمية  (2)
طبيعة المناسبة وعدد زوارها  إلىاإلدخال المؤقت، بالنسبة  بإقليمالجمركية 

 ومدى مشاركة جهة العرض فيها.

تي تستورد الستعمالها بتلك الصفة الملفات، والسجالت والنماذج والوثائق األخرى ال (ه
 يما يتعلق بها.باجتماعات أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية أو ف

( من هذه المادة على المشروبات الكحولية 1ال تنطبق األحكام الواردة في الفقرة ) -2
 ومصنوعات التبغ والوقود.

 (6المــــادة )
تصدير البضائع التي سيتم  دةوإعاعند استيراد  ،المعاينة الجمركية والفسح إجراءيتم  -1

في تلك  بمناسبة معينة، مالهاتم عرضها أو استع قد أو التي ،عرضها أو استعمالها
 .كلما أمكن ذلك ولزم ،المناسبة

يسعى كل طرف متعاقد إلنشاء مكتب جمركي لفترة معقولة بمقر المناسبة المقامة  -2
 همية وحجم المناسبة.التابع له، كلما رأى ضرورة لذلك نظرا  أل اإلقليمداخل 

 (7المــــادة )

أثناء المناسبة، من البضائع  عرضا   تحصل عليهاتخضع ألحكام هذه االتفاقية، المنتجات الم
 المستوردة مؤقتا، نتيجة لعرض تشغيل المعدات واألجهزة المعروضة فيها.

 (8المــــادة )

من هذه االتفاقية، فيما  (29يكون لكل طرف متعاقد حق الدخول في التحفظ وفقا  للمادة )
 من هذا الملحق. (5أ من المادة )/1يتعلق باألحكام الواردة في الفقرة 



  59                          (م2010يونيو  في منقحة) ،رجمة وطباعة الجمارك السعوديةت   - اقية اسطنبول"اتفاقية اإلدخال المؤقت "اتف

 (9المـــادة )

( من هذه االتفاقية، يلغي ويحل هذا الملحق 27عند الدخول في حيز التنفيذ، وفقا  للمادة )
عمالها في الت استيراد البضائع لعرضها أو استة الجمركية الخاصة بتسهيمحل االتفاقي

ة، المبرمة في بروكسل أو االجتماعات أو المناسبات المماثل ، أو األسواق الموسمية،المعارض
م، في تنظيم العالقات بين األطراف المتعاقدة التي قبلت بهذا الملحق 1961يونيو  8بتاريخ 

 وهي أطراف متعاقدة في تلك االتفاقية.

 
 


