
 
 

 
 
 

 اتفاق التبادل الحر

 المملكة المغربية  وبين الواليات المتحدة األمريكية

 
المشار إليهما فيما بعد     حكومة المملكة المغربية       و حكومة الواليات المتحدة األمريكية     إن
  ؛"الطرفين"بـ
 

عالقات التعزيز شراآتهما وتشجيع              فيصداقة العريقة بينهما ورغبة                 بالاعترافا     
  للطرفين؛يدة مفالقتصادية اال

 

 ؛مواطنيهتقديرا اللتزامات المغرب باإلصالح لتحسين عيش و 
 

تعبيرا عن رغبتهما في رفع مستوى المعيشة وتعزيز النمو االقتصادي واالستقرار                      و   
 من خالل تحرير وتوسيع        أراضيهما جديدة وتحسين الرفاه العام في           ل فرص عم   خلقو

 التجارة واالستثمار بينهما؛
 
    تهما على التنافس في األسواق العالمية؛ال تعزيز قدرة مقاوسعيا إلىو 

 

رغبة في وضع قواعد واضحة تنظم تجارتهما واستثماراتهما و تعكس مصالح آال                       و   
إقامة مناخ تجاري متنبأ به ومبني على االمتيازات               ،ذلك خالل    نتشجع، م  و الطرفين

 المتبادلة؛ 
 
مستوى   االختالف في   ،في نفس الوقت    ،    منهما  اآاإدر ،التزاما بتعزيز التعاون الثنائي      و

 تطور وحجم اقتصاديهما؛
 

 تهماتيسير التجارة بينهما من خالل إلغاء الحواجز في مبادال                بتأآيدا على التزامهما        و
 ؛الثنائيةالتجارية 

 

بناء على حقوقهما والتزاماتهما بموجب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة واالتفاقيات                       و
  فيها؛ ناطرفهما لتي األخرى ا

 

، مما يجعل    بينهما في المجال الفالحي     واالستثمار    رغبة في تحرير وتوسيع التجارة         و 
الرخاء  يزيد في ة و   ـيدعم التنمية القروي   و المنافسة، قطاعيهما الفالحيين أآثر قدرة على     

  راضيهما؛أ على
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وف الصحية لإلنسان و الحيوان و النباتات في أراضي الطرفين،           ر      و رغبة في حماية الظ    
 و توفير محفل    ، الصحة النباتية   تدابير  التدابير الصحية و   بشأنالتفاق  ل هماقيو تعزيز تطب  

 الصحة النباتية،       تدابيرللنظر في القضايا بين الطرفين المتعلقة بالتدابير الصحية و                        
 وبالتالي تنمية الفرص التجارية؛   

 

لتزامهما بالشفافية ورغبتهما في القضاء على الرشوة في التجارة الدولية                        التأآيدا    و
 واالستثمار الدولي؛

 

 تجارة السلع والخدمات الخاضعة         تشجيع رعاية اإلبداع واالبتكار و        إلىسعيا منهما     و   
 لحقوق الملكية الفكرية؛

 

 وتعزيز حقوق العمال       في تقوية تطوير وتنفيذ قوانين وسياسات العمل والبيئة               رغبةو   
 االتفاق على نحو يتماشى مع حماية البيئة                     ااألساسية والتنمية المستدامة، وتنفيذ هذ           

 ؛والحفاظ عليها
 

رغبتهما في إنشاء منطقة للتبادل الحر للواليات المتحدة والشرق األوسط وشمال           لتأآيدا  و  
 فريقيا لإلسهام في التكامل اإلقليمي والتنمية االقتصادية؛ إ

 
 :على ما يلياتفقتا 

 
 



 
. 

  الفصل األول
  أحكام تمهيدية وتعريفات

  
أحكام: الفرع ألف   تمهيدية

  
  

  إنشاء منطقة للتبادل الحر : 1-1المادة 
  

لمادة الرابعة والعشرين من االتفاق العام حول قررطرفا هذا االتفاق طبقا ل
والمادة الخامسة من" - الغات-"1994 الجمرآية والتجارة لسنة التعريف  االتفاق ات
  .االتفاق، إنشاء منطقة للتبادل الحر وفقًا ألحكام هذا تجارة الخدماتالعام ل

  

  

   العالقة مع االتفاقات األخرى2-1المادة 
  

ى  3  د آل من    5 إل الطرفين ، يؤآ رات     - 1 من  ه الفق ه  باستثناء ما تنص علي          حقوق
ات ال و اه الطرف اآلخر بموجب االتفاقي ا تج ة بينهم ه القائم ددة التزامات ة والمتع ثنائي

ا طرف        ة             اناألطراف السارية المفعول التي هم ة العالمي اق المنظم ا اتف ا فيه ا، بم  فيه
  .للتجارة

  
ذا   - 2 سر ه اال يف اق بم نح   االتف رفين يم ين الط ي ب انوني دول زام ق الف أي الت  يخ

ي          ك الت ر تفضيال من تل السلع أو الخدمات، أو موردي السلع أو الخدمات، معاملة أآث
  .حها هذا االتفاقيمن
  

ذ  عند دخول هذا االتفاق حيز ال     تنفي ق العمل  ،   - 3 سادسة    يعل ادتين ال ام الم  بأحك
ة    ة المغربي ين المملك دة ب ن المعاه سابعة م شأن    وال ة ب دة األمريكي ات المتح و الوالي

شجيع وت ي  ولي22ف نطن    ي ة بواش ادل الموقع ه التب ى وج تثمارات عل ة االس   وحماي
  .توآولهاوبرو) المعاهدة (1985

  
 و لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا ،3  بغض النظر عن الفقرة-  4

مذ ال يت االتفاق حيز ال  بأحكام المادتين السادسة والسابعة من عليق العملتتنفي
  المعاهدة 

  

 
 



 
 

ذا             )أ( اريخ دخول ه ارًا من ت بالنسبة لالستثمارات التي تشملها المعاهدة اعتب
تنفي  ذ؛ أو  حيز الاالتفاق

  
ات للمنازع سبة   )ب( يبالن ز       الت اق حي ذا االتف ول ه اريخ دخ ل ت شأ قب د تن  ق

ادة   ال ام          الم سوية بموجب أحك الممكن أن تخضع للت وذ   سادسة  تنفي ال
المادة  . السابعةأو 

  
6-22ة  اد         - 5 ام الم اًً ألحك اق وفق ذا االتف رفين ه د الط ى أح ز  (إذا ألغ ول حي دخ

فيال اءتن ن  ) ذ واإللغ سابعة م سادسة وال ادتين ال ام الم ًا بأحك ل تلقائي ستأنف العم ُي
ذ          ادتين ناف ا    المعاهدة، التي آانت معلقة، وتستمر هاتين الم ًا لم ا        وفق ين و معمول بهم ت

ينصان عليه  .
  

 
   تعريفات عامة–الفرع باء 

 
:3- 1   تعريفات المادة

  
ينص على  :  خالف ذلك  لم  مااالتفاق،ألغراض هذا 

  
   ":المرآزيالمستوى الحكومي "يقصد ب 

  
؛   و بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، المستوى الحكومي الفيدرالي) أ(  

    .بالنسبة للمغرب، المستوى الحكومي الوطني) ب(  
  

  "المستوى الحكومي الجهوي" يقصد ب 
  

ا   بالنسبة للواليات المتحدة والية من الوال يات المتحدة ومقاطعة آولومبي      (ا)
  وبورتوريكو، و       

      ( ب)  .غير مطبق" المستوى الحكومي الجهوي"  بالنسبة للمغرب 
  

   :     "مواطن"يقصد ب 

  2
 
 



 
 

ــــ م وفقًا للظهير رق" أحد مواطني المملكة المغربية"بالنسبة للمغرب،   )أ(
 الذي تم )1958   سبتمبر 6 (1378 صفر 21، المؤرخ 58-1- 250

  بموجبه وضع قانون الجنسية المغربية؛ و
  
دة،     )ب       ( ات المتح سبة للوالي دة   "بالن ات المتح واطني الوالي د م و  " أح ا ه آم

   . الهجرة والجنسيةقانونمنمعرف تحت العنوان الثالث 
  

”  ؛ شخص طبيعي أو مقاولة شخص"يقصد ب 
  

  لطرفين مواطنًا أو مقاولة أحد ا" شخص أحد الطرفين"يقصد ب 
  

م ت  أسيسه ان     ت ة    " أي آي ة،          يقصد ب   " مقاول وانين المطبق ه بموجب الق  أو تنظيم
ربح      ا في                   أم ال  سواًء آان يهدف لل ة، بم ة حكومي ة خاصة أو ملكي ان ملكي ، وسواًء آ

ة أو مشروع مشترك أو                      ذلك، ة فردي اري أو شراآة أو ملكي  أية شرآة أو اتحاد احتك
  أية شراآة  أخرى؛

  
ا م تأسيسه ة ت " أية مقاول رفين بمق د الط ة أح اول صد " ب   يق ا بموج  أو تنظيمه

  قانون أحد الطرفين؛
  

ة أحد    "مقاولة حكومية" يقصد ب  مقاولة مملوآة أو مراقبة من خالل حصص ملكي
ين  ؛  الطرف

  
صطلح  شتمل م ىي عل دبير " رط أو    " ت راء أو ش ة أو إج ة تنظيمي انون أو الئح  أي ق

  ممارسة؛
  

تنفي  ذ؛  المفعول في تاريخ دخول هذا االتفاق حيز الساري" موجود"يقصد ب 
  

  أيامًا تقويمية؛" أيام"يقصد ب 
  

  :بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية" أراٍض"يقصد ب 
  

  3
 
 



 
 

سين و  )أ(  ات الخم شمل الوالي ي ت دة الت ات المتح ة للوالي ة الجمرآي المنطق
  مقاطعة آولومبيا وبورتوريكو؛ و

  
ة    )ب( ارة الخارجي اطق التج ي    من دة وف ات المتح ي الوالي ودة ف  الموج

  بورتوريكو؛ و
  

دة    )ج(   ات المتح ة للوالي ة التابع ار اإلقليمي اه البح ة خارج مي اطق واقع ة من أي
ي يجوز  ،الت ا  دولي وقوانينه انون ال ة، بموجب الق المحلي ا ارس له  أن تم

  .فيها حقوقًا بالنسبة لقاع البحار وباطن أرضها ومواردها الطبيعية
  

ة منتجات " سلع أحد الطرفين  "يقصد ب     وارد   محلي المعنى ال اق  ب سنة    الغات في اتف  ل
سلع  1994 شمل ال ان، وت ا الطرف ق عليه د يتف ي ق سلع الت شأ ذا، أو ال ك ذات المن
  الطرف؛

  
ة في       بموجب قواعد أية سلعة مؤهلة    " سلعة ذات منشأ  "يقصد ب    الفصل   المنشأ المبين
الرا  ؛)المنسوجات والمالبس(بع  أو الفصل) قواعد المنشأ (الخامس
ة رسوم جمرآية أو رسوم استيراد أو أية تكلفة ،تشمل من أي" الرسوم الجمرآية "

 االقتطاع بما فيها أي شكل من أشكال ، مفروضة لها عالقةباستيراد سلعة،أي نوع
،   :أي لال يشم إال أن ذلك باالستيرادأو الرسوم اإلضافية التي تتعلق 

  
يبة دل ضرعا تكلفة ت  من 2 داخلية يتم فرضها وفق أحكام الفقرة ) أ

 1994 والتجارة لعام  الجمرآيةالمادة الثالثة من االتفاق العام للتعريفات
لة المنافسة مباشرة أو البديلة للسلع المستوردة التي مماثعلى السلع ال

  جزئيا؛تم تحويلها أو إنتاجها آليا أو 
  

تعويضال أو   ؛ الرسوم المضادة لإلغراق) ب    
  

ة     ا عالق رى له اليف أخ تك وم أو ) ج ة    رس ع تكلف ب م تيراد تتناس باالس
خدمات المقدمة  .ال

  
ن ام " سق مالنظ ال ن صد ب  م"يق ام ال صنيفالنظ ز سق لت سلع، وترمي ك ال ي ذل ا ف  بم

د شروحاته روع، والمالحظات قواع ي الف واردة ف سيرية، والمالحظات ال ة التف  العام

  4
 
 



 
 

ل  ات      قب وانين التعريف  الطرفين في ق
 منهما  ؛الجمرآية لكل

  
ضيلية"يقصد ب  ة تف ة جمرآي ة " معامل دل الرسوم الجمرآي ق بموجبمع ذا المطب  ه

  ؛منشأاالتفاق على سلعة ذات 
  

، ه     ( استثمار   بالنسبة لطرف " استثمار مشمول "يقصد ب    ادة     آما تم تعريف -10في الم
ائم          ثفي أراضيه من مست       ))  تعريفات –االستثمار   (27 مر من الطرف اآلخر الق

ز ال       شا     ؤبتاريخ دخول هذا االتفاق حي م إن ذ  أو ت ا         تنف ي ه أو تحصيله أو توسيعه فيم
  . بعد
  

ى   حصل من خالله حكومة عل أو عمومية  الذي تاإلجراء" صفقة«  صفقة" يقصد ب
ك   ناتجة عن ذل يس    مات أو ترآبة استعمال أو اقتناء سلع أو خد     ة ول  ألغراض حكومي

اريب ع التج لع أو  هدف البي د س اجي أو توري تعمال اإلنت ن أجل االس ادة أو م  أو إع
 التجاري أو إعادة البيع  .خدمات من أجل البيع

  
 
 

ة    ة العالمي )ظمة التجارة العالمية من ( المنظم "لتجارة  يقصد ب  "المنظمة العالمية  ل
للتجارة  ؛

  
” ب صد ارة  يق ة للتج ة العالمي اق المنظم ه  "    اتف شئت بموجب ذي أن راآش ال اق م اتف

  .1994 أبريل 15 المبرم في ،«المنظمة العالمية للتجارة 
  

صد ب  سنة "يق ات ل ارة   " 1994الغ ة والتج ات الجمرآي شأن التعريف ام ب اق الع االتف
 للتجارة ؛ ألف التفاق المنظمة العالمية1 المرفق الوارد في، 1994لسنة 

  
االتفاق حول  " االتفاق حول تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية     "يقصد ب   

وارد في المرفق                   ة، ال دابير الصحة النباتي دابير الصحية وت اق  ل ألف    1تطبيق الت اتف
  للتجارة؛المنظمة العالمية 
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صد ب  سة "يق سيج واأللب ول الن اق ح سة  " اتف سيج واأللب ول الن اق ح ي االتف وارد ف ال
ل  .اتفاق المنظمة العالمية للتجارة ألف 1المرفق 

  
صد ب  ارة     "يق ام التج ة أم ة الفني الحواجز التقني ق ب اق المتعل ق  " االتف اق المتعل االتف

ق      ي المرف وارد ف ارة ال ام التج ة أم الحواجز الفني ف 1ب ة ال أل اق المنظم ة تف  العالمي
  للتجارة؛

  
ادة  اتفا" اتفاق التقييم الجمرآي "يقصد ب    ق المنظمة العالمية للتجارة المتعلق بتنفيذ الم

سنة                   ة والتجارة ل ات الجمرآي شأن التعريف ام ب اق الع وارد   1994السابعة من االتف ، ال
ل  للتجارة؛اتفاق المنظمة العالمية  ألف 1في المرفق 

  
وارد في المرفق           االتفاق" الوقائيةاتفاق التدابير   "يقصد ب     1 بشأن التدابير الوقائية ال

  الف التفاق المنظمة العالمية للتجارة؛
  

وارد  ي  ال ف دمات،   ارة الخ شأن تج ام ب اق الع صد بGATS االتف قيق اء 1 المرف  ب
  للتجارة؛التفاق المنظمة العالمية 

  
االتفاق " االتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة"يقصد ب 

الخاص جيم 1لمتعلقة بالتجارة، الوارد في المرفق  بجوانب حقوق الملكية الفكرية ا
لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة؛

  6
 
 



 

 

 

 2004 يونيو 15واشنطن في 
 

  المحترم زويليك. بالسيد روبرت
 الممثل التجاري للواليات المتحدة

 
 ،السفير زويليكسعادة 

 

  وفد  المملكة المغربية و      يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي توصل إليه وفد                        
لوطنية و   المعاملة ا  " الفصل الثاني        ات بشأن  فاوضمالواليات المتحدة األمريكية أثناء ال          

 : بين حكومتيناالموقع يومه  الحر  التبادل من اتفاق"ولوج السلع إلى األسواق
 

 بنسبة ال تتجاوز      الموجودة،  شبه الجبائية   تهيعتزم المغرب أن يواصل فرض ضريب         
 في المائة على السلع المستوردة، بما فيها السلع المستوردة من الواليات المتحدة،                 0.25
 .تفاق حيز التنفيذ دخول  اال تاريخبعد

 

 . حكومتكمه تشاطرهذا التفاهمسأآون ممتنًا لو أآدتم أن و  
 

                                                                                   ومع أصدق                 
 .التحيات
      

        
 الطيب الفاسي فهري                                              

الوزير المنتدب في الشؤون                                                                
 الخارجية و التعاون



 

 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 2004 يونيو 15                                               واشنطن في 

  المحترمالسيد الطيب الفاسي فهري
 شؤون الخارجية و التعاونالوزير المنتدب في ال
 المملكة المغربية

 
 السيد الوزير،

 
 : التي تنص على ما يليفي هذا اليوم و رسالتكم المؤرخة تلقيت لقد 

 

  وفد  المملكة المغربية و      يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي توصل إليه وفد                    " 
المعاملة الوطنية و     " الفصل الثاني        ات بشأن  فاوضمالواليات المتحدة األمريكية أثناء ال          

 : بين حكومتيناالموقع يومه  الحر  التبادل من اتفاق"ولوج السلع إلى األسواق
 

 بنسبة ال تتجاوز      الموجودة،  شبه الجبائية   تهيعتزم المغرب أن يواصل فرض ضريب         
 في المائة على السلع المستوردة، بما فيها السلع المستوردة من الواليات المتحدة،                 0.25
 . دخول  االتفاق حيز التنفيذيخ تاربعد

 

 ." حكومتكمه تشاطرهذا التفاهمسأآون ممتنًا لو أآدتم أن و  
 

 . رسالتكمالمشار إليه فييشرفني أن أؤآد أن حكومتي تشاطر التفاهم و  
 

 .ومع أصدق التحيات                                                                      
        
 زويليك. روبرت ب             

الممثل التجاري للواليات                                                                                  
 المتحدة



 
 

 
 
 

 الفصل الحادي والعشرون
  االستثناءات

 
 استثناءات عامة: 1-21المادة 

 
المعاملة الوطنية و ولوج السلع إلى            (من الثاني إلى السابع           ألغراض الفصول   1- 

األسواق، الزراعة، المنسوجات و المالبس، قواعد المنشأ، إدارة الجمارك، والحواجز                
رون من االتفاق العام للتعريفات الجمرآية             ، ُأدمجت المادة العش       )الفنية أمام التجارة     

 االتفاق و أصبحت جزءا ال             ذا و مذآراتها التفسيريـة في ه            1994والتجارة لسنة      
 . الضروريةجميع التعديالتيتجزء منه ، بعد إجراء 

 
تجارة الخدمات  (  1ألغراض الفصول الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر           - 2

، ُأدمجت المادة الرابعة عشرة من                )جارة اإللكترونية   عبر الحدود، االتصاالت، الت         
و أصبحت جزءًا ال يتجزأ من          ) بما في ذلك حواشيها     (االتفاق العام لتجارة الخدمات        

 . االتفاقذاه
 

 األمن الضروري: 2-21المادة 
 

 : االتفاق على أنهذاال يجوز أن يفسر أي شيء في ه
صول إلى أية معلومات يقرر أن        يلزم أحد الطرفين بأن يقدم أو يسمح بالو           )أ(

 اإلفصاح عنها يتعارض مع مصالحه األمنية الضرورية؛ أو
يمنع أحد الطرفين من تطبيق تدابير يعتبرها ضرورية للوفاء بالتزاماته                      )ب( 

المتعلقة بالحفاظ على السلم واألمن الدوليين أو استعادتهما، أو حماية                          
 .مصالحه األمنية األساسية

 
ين، يجوز أن تشتمل التدابير التي يعتبرها أحد الطرفين ضرورية لحماية               لمزيد من اليق  

مصالحه األمنية األساسية، من بين تدابير أخرى، على تدابير تتعلق بإنتاج األسلحة                                
 غير المشروع بها، وبمثل االتجار غير المشروع           رو الذخيرة والعتاد الحربي أو االتجا      

 بسلع ومواد وخدمات وتكنولوجيا، المبرمة بصورة                    و الصفقات الخاصة المتعلقة         
 .مباشرة أو غير مباشرة، بغرض إمداد مؤسسة عسكرية أو مؤسسة أمنية أخرى

                                                           
 . ال تنطوي هذه المادة على أي إخالل فيما إذا آانت المنتجات الرقمية ينبغي أن تصنف آسلع أو آخدمات 1
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 الضرائب: 3-21المادة 

 
 االتفاق ما يطبق على التدابير        ذاباستثناء ما هو مبين في هذه المادة، ليس في ه               - 1

 .الضريبية
 
على حقوق والتزامات أي من الطرفين بمقتضى             االتفاق ما يؤثر        ذاليس في ه    - 2

 االتفاق وأية     ذاوفي حالة أي تعارض بين ه           . أية اتفاقية ضريبية قائمة أو مستقبلية           
في حالة االتفاقية     و. اتفاقية ضريبية، ترجح أحكام تلك االتفاقية في حدود التعارض                 

المغربية لتفادي   المبرمة بين حكومة الواليات المتحدة األمريكية وحكومة المملكة                        
 و منع التهرب الضريبي على الدخل، للسلطات المختصة لكال                     االزدواج الضريبي  

الطرفين، آما تم تعريفها في تلك االتفاقية، آامل الصالحية لتحديد ما إذا آان يوجد أي                  
 . االتفاق وتلك االتفاقيةذاتعارض بين ه

 
 :2بغض النظر عن أحكام الفقرة  - 3
 

وأية أحكام   )  المعاملة الوطنية     -ولوج األسواق   (2-2م المادة      تطبق أحكا  ) أ( 
 االتفاق، تكون ضرورية لتفعيل تلك المادة، على التدابير                            ذاأخرى من ه      

الضريبية إلى نفس مدى تطبيق أحكام المادة الثالثة من االتفاق العام للتعريفات                   
 ؛ و1994الجمرآية والتجارة لسنة 

 
على )  الرسوم على الصادرات    -ولوج األسواق  (10-2تطبق أحكام المادة     ) ب( 

 .التدابير الضريبية
 
 :2 مع مراعاة أحكام الفقرة - 4
 

)  المعاملة الوطنية  -تجارة الخدمات عبر الحدود    (2-11تطبق أحكام المادة     )أ( 
على التدابير   )  المعاملة الوطنية    -الخدمات المالية   (2-12وأحكام المادة     

ل أو األرباح على رأس المال أو رأس مال                        الضريبية المتعلقة بالدخ      
الشرآات الخاضع للضرائب المتعلق بشراء أو استهالك خدمات معينة،                  
إال أنه ال يوجد في هذه الفقرة الفرعية ما يمنع أي طرف من أن يجعل                           
االستفادة أو االستمرار في االستفادة من امتياز ما، يتعلق بشراء أو                               

 أراضيه؛  بتقديم تلك الخدمة فياستهالك خدمات معينة، مشروطا 
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 4-10و    )  المعاملة الوطنية       -االستثمار (3-10تطبق أحكام المواد           ) ب( 

تجارة الخدمات عبر     (2-11و  )  معاملة الدولة األآثر رعاية      -االستثمار(
 -تجارة الخدمات عبر الحدود              (3-11و    )  المعاملة الوطنية      -الحدود

 المعاملة    -الخدمات المالية        (2-12و    ) معاملة الدولة األآثـر رعايـة         
على )  معاملة الدولة األآثر رعاية      -الخدمات المالية     (3-12و  ) الوطنية

جميع التدابير الضريبية عدا التدابير الضريبية على الدخل أو األرباح                        
على رأس المال أو على رأس مال الشرآات الخاضع للضريبة أو                                 

 ايا أو التحويالت بين األجيال، الضرائب على الترآات أو اإلرث أو الهد
 

 :باستثناء أنه ليس في هذه المواد ما يطبق على 
 

أي التزام في إطار الدولة األآثر رعاية بالنسبة المتياز يمنحه أحد                                   )ج( 
 الطرفين عمًال باتفاقية تتعلق بالضرائب؛

 

 أي حكم غير مطابق ألي تدبير ضريبي قائم؛  )د( 
 

 وري لحكم غير مطابق ألي تدبير ضريبي قائم؛ استمرار أو تجديد ف )ه( 
 

أي تعديل لتدبير غير مطابق ألي تدبير ضريبي قائم في الحدود التي ال                        )و( 
يؤدي فيها ذلك التعديل إلى تقليص مطابقة التدبير ألي من هذه المواد عما                

 آانت عليه وقت إجراء التعديل؛ 
 

ى ضمان فرض الضرائب أو        اعتماد أو تنفيذ أي تدبير ضريبي يهدف إل              )ز( 
من ) د (14حسبما تسمح به المادة           (جبايتها بطريقة منصفة و فعالة              

 ؛ أو)GATSاالتفاق العام لتجارة الخدمات 
 

حكم يجعل تلقي أو استمرار تلقي أي امتياز يتعلق بالمساهمة في الصناديق              )ح( 
تلقي دخل  االئتمانية للمعاشات التقاعدية أو خطط المعاشات التقاعدية، أو              

منها، مشروطًا بأن يحتفظ ذلك الطرف بوالية مستمرة على تلك الصناديق             
 . أو الخططاالئتمانية
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، ودون إخالل بأية حقوق أو التزامات ألي من الطرفين           2 مع مراعاة أحكام الفقرة      - 5
 8-10 من المادة         4 و      3 و      2، تنطبق أحكام الفقرات            3بمقتضى أحكام الفقرة         

 2.على التدابير الضريبية) تطلبات األداء م�االستثمار (
 
تقديم طلب   (15-10والمادة  ) المصادرة والتعويض  (6-10تنطبق أحكام المادة      - 6

على أي تدبير ضريبي يزعم أنه نزع للملكية أو انتهاك التفاق استثمار أو                         ) للتحكيم
 6-10 إال أنه ال يجوز ألي مستثمر أن يلجأ إلى أحكام المادة                         . ترخيص استثمار  

. آأساس لالدعاء إذا آان قد تقرر، عمًال بأحكام هذه الفقرة، أن التدبير ليس نزع ملكية                  
 بخصوص تدبير ضريبي، يجب،        6-10وأي مستثمر يسعى للجوء إلى أحكام المادة              

، أن يحيل أوًال إلى السلطات      2-15-10لدى إرساله إخطار النية، بموجب أحكام المادة         
و إذا لم توافق      . ان ذلك التدبير ينطوي على مصادرة أم ال             المختصة مسألة ما إذا آ        

السلطات المختصة على النظر في المسألة، أو إذا آانت قد وافقت على النظر فيها،                          
ولكنها لم توافق على أن التدبير ليس نزع ملكية، يجوز للمستثمر، خالل ستة أشهر من                  

  .15-10ة تلك اإلحالة، أن يقدم طلب تحكيم بمقتضى أحكام الماد
 
 
في حالة المغرب،     ' أ�" سلطات مختصة  "، يقصد بمصطلح       6ألغراض الفقرة      - 7

في حالة   � ب�؛ و     )المدير العام للضرائب    (الوزير المكلف بالمالية أو من ينيبه عنه                
 ). السياسة الضريبية(الواليات المتحدة، مساعد وزير الخزانة 

 
 اإلفصاح عن المعلومات: 4-21المادة 

 
 االتفاق على أنه يقتضي من طرف من الطرفين أن                ذاه أال يفسر أي شيء في       يتعين  

يقدم أو يتيح الوصول إلى معلومات يؤدي اإلفصاح عنها إلى إعاقة تنفيذ القانون أو                          
يتعارض مع قوانين ذلك الطرف التي تحمي سرية المعلومات الشخصية أو الشؤون                      

 .ةالمالية وحسابات فرادى زبائن المؤسسات المالي
 
 

                                                           
على أنه يمنع أي طرف     )  متطلبات األداء  �االستثمار   (8-10من المادة    4 و   3 و   2لمزيد من اليقين، يتعين أال يفسر أي شيء في الفقرات             2 

 ضريبي بالنسبة للدخل المكتسب من تصدير أية سلع أو خدمات، تتعلق باستثمار في                    امتيازمن الطرفين من أن يجعل تلقي أو استمرار تلقي               
، رهنا باالمتثال للشرط المتمثل في أن يحدد ذلك الدخل بعملة             اقلجهة ليست طرفا في هذا االتف       لمستثمر ينتمي ألحد الطرفين أو        أراضيه يعود 

 .أراضيهأجنبية وأن يتم تسلمه في 
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 تدابير ميزان المدفوعات المتعلقة بالتجارة بالسلع: 5-21المادة 
 

إذا قرر أي طرف من الطرفين فرض تدابير ألغراض ميزان المدفوعات، يتعين أال                      
يفعل ذلك إال وفقًا لحقوق والتزامات ذلك الطرف بموجب االتفاق العام للتعريفات                             

عالن المتعلق بتدابير التجارة التي         اإل، بما في ذلك         1994الجمرآية والتجارة لسنة       
 المتعلق بأحكام ميزان         والتفاهم) 1979إعالن    (تتخذ ألغراض ميزان المدفوعات        

تفاهم  (1994االتفاق العام للتعريفات الجمرآية والتجارة لسنة          في   المحددة المدفوعات
فورًا وباعتماد هذه التدابير، يتعين على ذلك الطرف أن يتشاور                  ). ميزان المدفوعات  

مع الطرف اآلخر وأال يضعف االمتيازات النسبية الممنوحة لسلع الطرف اآلخر                             
 3. االتفاقذابموجب ه

                                                           
 .لمزيد من اليقين، تطبق أحكام هذه المادة على تدابير ميزان المدفوعات المفروضة على التجارة بالسلع 3
 



 

 

 
2004 يونيو 15واشنطن في   

 
 

  المحترمةنوفيلي . أ. السيدة آاترين
 مساعدة الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 .  المكلفة بأوروبا و المنطقة المتوسطية
 

 السيدة نوفيلي،
 

من اتفاق التبادل   ) االستثناءات(        خالل المفاوضات حول الفصل الحادي والعشرين        
، ناقش وفدانا بعض    ")االتفاق(" المملكة المغربية والواليات المتحدة األمريكية    الحر بين   

و في هذا   ). الضرائب (3.21 من المادة    6و  ) ح (4و  ) أ (4القضايا المتعلقة بالفقرات    
                                                                      :يشرفني أن أؤآد ما يلي الشأن، 

 
 يجوز ألي من الحكومتين، طبقا               ، بموجب هذا الحكم         : )أ (4.3.21     المادة      

اللتزاماتها بموجب االتفاق، أن تشرط أن يكون تلقي أو االستمرار في تلقي امتياز                            
هنا ضريبي متعلق بشراء أو استهالك خدمات، بما فيها التكوين أو البحث و التنمية،  ر                 

ن النظر في أي انشغال حول تطبيق هذا الحكم في               و يمك . تقديم الخدمات في أراضيه     ب
.                                                                         حالة بعينها وفقا لما ورد في االتفاق

 
 ال يغrير االتفrاق أيrا مrن الحقrوق و سrبل االنتصrاف المتوفرة                  :)ح (4.3.21       المrادة   

تيrrن بحكrrم االتفاقrrية المrrبرمة بيrrن حكومrrة الواليrrات المrrتحدة األمريكrrية        لكrrل مrrن الحكوم 
والمملكrrة المغربrrية لrrتفادي اإلزدواج الضrrريبي ومrrنع الrrتهرب الضrrريبي بشrrأن الضrrرائب   

. المفروضrة علrى الدخrل، و المrتعلقة بالصrناديق االئتمانrية للمعاشrات أو خطrط المعاشات                  
 . الحكومتينومن المفهوم أن هذا الحكم ينطبق على آلتا

 
     

                                                        
 
 

 للمستثمرين، و بموافقة      المزيد من الضمانات     توفر هذه الفقرة         :6.3.21        المادة   
. المغرب على هذه الفقرة، يؤآد المغرب مجددا التزامه بحماية مصالح المستثمرين                              

 أبلغكم أن المغرب ال يتوقع أن يعتمد أي إجراء ضريبي قد               وآمزيد من الضمانات، أود أن     
على العكس من ذلك،     . يشكل نزعا للملكية أو انتهاآا التفاق استثمار أو ترخيص استثمار            



 

 

يعتبر المغرب أن نظامه الضريبي يتطور بانسجام مع المعايير الدولية وأن من األهداف                      
 .مار في المغربالرئيسية للنظام الضريبي تحفيز وتشجيع االستث

 
   

 .                                     و مع أصدق التحيات
 

 
                                             الطيب الفاسي فهري

                                        الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون
 



 

 

 
 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 
 
 

 يونيو 15                                                                         واشنطن  في 
2004 

 
 الطيب الفاسي فهري المحترمالسيد 

 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون
 المملكة المغربية

 
 السيد الوزير،

 
االستثناءات  (1-21أقترح عليكم التفاهمات التالية المتعلقة  بالمادة                      يشرفني أن    

من اتفاق التبادل الحر الموقع يومه بين حكومة الواليات المتحدة األمريكية                            ) العامة
 :وحكومة المملكة المغربية

 
من االتفاق العام للتعريفات     XX  (b)        تتضمن التدابير المنصوص عليها في المادة         

تدابير بيئية ضرورية لحماية حياة      ") 1994الغات   ( "1994رآية والتجارة لسنة       الجم
 1994 من الغات      XX  (g) أو صحة اإلنسان أوالحيوانات أو النباتات، وتطبق المادة              

 .على تدابير مرتبطة بالحفاظ على الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية القابلة لإلندثار
 

من االتفاق العام حول تجارة       )(XIV bلمنصوص عليها في المادة           تتضمن التدابير ا  
 .الخدمات تدابير بيئية ضرورية لحماية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوانات أو النباتات

 
      ويشرفني أن أقترح أن تشكل رسالتي هذه ورسالتكم الجوابية التأآيدية عليها اتفاقا                 

 .د دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذبين حكومتينا يدخل حيز التنفيذ عن
 

 .                                            و مع أصدق التحيات
 

                  
 زويليك.                                                 روبيرت ب

 مريكية                                   الممثل التجاري للواليات المتحدة األ
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 2004 يونيو 15       واشنطن في 

 
 
 

 زويليك المحترم. السيد روبيرت ب
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 سعادة السفير زويليك،

 :اليوم  والتي تنص على ما يلي لقد تلقيت بسرور رسالتكم المؤرخة في هذا 
 

من اتفاق  ) االستثناءات العامة  (1-21يشرفني أن أقترح عليكم التفاهمات التالية المتعلقة  بالمادة             "  
 :التبادل الحر الموقع يومه بين حكومة الواليات المتحدة األمريكية وحكومة المملكة المغربية

 
من االتفاق العام للتعريفات الجمرآية        XX  (b) مادة         تتضمن التدابير المنصوص عليها في ال         

تدابير بيئية ضرورية لحماية حياة أو صحة اإلنسان               ") 1994الغات    ( "1994والتجارة لسنة        
 على تدابير مرتبطة بالحفاظ على      1994 من الغات    XX  (g) أوالحيوانات أو النباتات، وتطبق المادة      

 .ية القابلة لإلندثارالموارد الطبيعية الحية أو غير الح
 
من االتفاق العام حول تجارة الخدمات           )(XIV b      تتضمن التدابير المنصوص عليها في المادة          

 .تدابير بيئية ضرورية لحماية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوانات أو       النباتات
 

يدية عليها اتفاقا بين حكومتينا           ويشرفني أن أقترح أن تشكل رسالتي هذه ورسالتكم الجوابية التأآ         
 ".يدخل حيز التنفيذ عند دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ 

 
    يشرفني أن أؤآد أن التفاهمات المشار إليها في رسالتكم تشاطرها حكومتي، وأن رسالتكم ورسالتي 

 .التبادل الحر حيز التنفيذالجوابية هذه تشكالن اتفاقا بين حكومتينا يدخل حيز التنفيذ عند دخول اتفاق 
 

 .                                       و مع أصدق التحيات
 

          
                                                   الطيب الفاسي فهري

                                 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون



 

 
 

 لفصل العشرونا
 تسوية المنازعات

 
 التعاون : 1-20المادة 

 
من خالل  يبذال آل جهد       و  االتفاق اتفسير وتطبيق هذ  على  االتفاق   يسعى الطرفان إلى  

التعاون والتشاور للتوصل إلى حل مرٍض للطرفين ألية مسألة يمكن أن تؤثر على                           
  . االتفاقاهذسير 

 
  التطبيقنطاق : 2-20المادة 

 
 تجنب   قصد هذا الفصل يطبق  أو يتفق عليه الطرفان        االتفاق انص عليه هذ  ياء ما   باستثن

أو حيثما   االتفاق   اهذأو تسوية جميع المنازعات بين الطرفين المتعلقة بتفسير أو تطبيق             
 :رأى أحد الطرفين

 
؛ االتفاق  ا  هذتماشى مع التزاماته بموجب       يأن أحد تدابير الطرف اآلخر ال             )أ(

 أو
 

 ؛ أو االتفاق اهذآلخر لم يف، على نحو ما، بالتزاماته بموجب  أن الطرف ا  )ب(
 

بموجب أحكام   أنه يستحقها      ، بصورة معقولة    ،آان يتوقع   أن المنفعة التي         )ج( 
أو الفصل   ) قواعد المنشأ  (أو الفصل الخامس        ) األسواقولوج   (الفصل الثاني     

عبر ت    تجارة الخدما   (أو الفصل الحادي عشر             ) الصفقات العمومية   (التاسع    
يجري إلغاؤها أو     ،   )حقوق الملكية الفكرية    (أو الفصل الخامس عشر         ) الحدود

، باستثناء أنه ال يجوز         االتفاق اهذمع أحكام    يتعارض  نتيجة لتدبير ال      تقليصها  
ألي من الطرفين اللجوء إلى أحكام الفقرة الفرعية هذه فيما يتعلق بمنفعة                                  

أو الفصل   )  عبر الحدود    دماتتجارة الخ  (بموجب أحكام الفصل الحادي عشر           
إذا آان ذلك التدبير يخضع الستثناء              ) حقوق الملكية الفكرية     (الخامس عشر      
 ).عامةت ءاإستثنا (1-21بموجب المادة 

 
 
 

 .إدارة مسطرة تسوية المنازعات : 3-20المادة 
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 آل من الطرفين مكتبًا يكـون مسؤوًال عن تقـديم المساعدة اإلداريـة للجـان                               يشكل
ويكون آل طرف من الطرفين            . 7-20التي ُتنشأ بمقتضى أحكـام المادة              حكيمالت

 .مسؤوًال عن سير المكتب الذي يعينه وعن تكاليفه، ويخطر الطرف اآلخر بمكانه
 

 .اختيار المحفل : 4-20المادة 
 
و في إطار اتفاق          االتفاق  اإذا نشأت منازعة تتعلق بأية مسألة في إطار هذ                     - 1

خر يكون آال الطرفين طرفًا فيه، يجوز               آ لتجارة ، أو أي اتفاق           ل  لميةالمنظمة العا  
 .للطرف المشتكي أن يختار المحفل الذي تسوى فيه المنازعة

 
يخطر الطرف المشتكي الطرف اآلخر آتابيًا بعزمه طرح المنازعة على محفل                 - 2

 .معين قبل أن يفعل ذلك
 
ستثناء الالمحفل  استخدام ذلك   ، يتعين   بعد أن يختار الطرف المشتكي محفًال معيناً        - 3

 .أية محافل أخرى ممكنة
 
ألغراض هذه الفقرة، يعتبر أحد الطرفين قد اختار محفًال عندما يطلب تشكيل                       - 4

 .لتسوية المنازعات، أو يحيل قضية إلى تلك اللجنة لجنة تحكيم
 

 .المشاورات : 5-20المادة 
 
مشاورات مع الطـرف اآلخر بالنسبة         يجوز ألي من الطرفين أن يطلب عقـد                 - 1

 وإذا طلب    . بإخطار للطرف اآلخر آتابة      2.20ألية مسألة منصوص عليها في المادة          
أحد الطرفين عقد مشاورات فإنه يتعين على الطرف اآلخر أن يرد فورا على طلب                          

 .عقد المشاورات، وأن يشارك في المشاورات بنية حسنة
 
ي تعقد بموجب هذه المادة، ألي من الطرفين أن               في إطار المشاورات الت      ،يحق - 2

موظفين من وآاالته الحكومية أو من         تهشارإيطلب من الطرف اآلخر أن يضع رهن            
 .هيئاته التنظيمية األخرى التي لديها خبرة في المسألة موضوع المشاورات

 
  :يتعين على آل طرف - 3
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 من أن يتدارسا على        تقديم معلومات آافية في المشاورات تمكن الطرفين             )أ(
 انحو آامل آيف يمكن أن تؤثر المسألة موضوع المشاورات على سير هذ               

 االتفاق؛ 
 
المشاورات على   إجراء   معاملة أية معلومات سرية يجري تبادلها أثناء                    )ب(

 .من جانب الطرف الذي قدمهاعامل به ت الذي هاألساس نفس
 
ًال بأحكام هذه المادة، يسعى آل         عم ،تقديم أو تلقي طلب إلجراء مشاورات        فور   - 4

آراء الهيآت غير الحكومية ذات الصلة بشأن           طلب و دراسة      إلى  طرف من الطرفين      
 .نطاق واسع من وجهات النظربهدف التوصل إلى تلك المسألة، 

 
 .اللجنة المشترآةلى ع اإلحالة  :6-20المادة 

 
تقديم أحد الطرفين طلبًا      يومًا من     60 المشاورات إلى حل مسألة ما خالل            تفض إذا لم 

 يومًا عندما تتعلق المسألة       20 ، أو خالل       5-20لعقد مشاورات بموجب أحكام المادة        
،و  اللجنة المشترآة    علىبسلع قابلة للتلف، يجوز ألي من الطرفين أن يحيل المسألة                     

 أن تسعى   اللجنة المشترآة على  ويتعين  .  بإرسال إخطار مكتوب إلى الطرف اآلخر       ذلك
 .ل المسألةحإلى 

 
 لجنة التحكيم تشكيل : 7-20المادة 

 
 يومًا من إرسال اإلخطار             60إن لم تحل اللجنة المشترآة المسألة خالل                        - 1

 يومًا إذا آانت المسألة تتعلق بسلع قابلة        30 أو خالل    6-20المنصوص عليه في المادة     
شتكي أن يحيل    للتلف، أو خالل أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، يجوز للطرف الم                 

 .لتسوية المنازعات بإرسال إخطار مكتوب إلى الطرف اآلخر لجنة تحكيمعلى المسألة 
 
لتسوية المنازعات أية       لجنة التحكيم    علىألي من الطرفين أن يحيل            يمكن     ال - 2

 .مسألة تتعلق بأي تدبير مقترح
 
 :ذلك على خالف ما لم يتفق الطرفان  - 3
 

 .ن ثالثة أعضاءم تتكون لجنة التحكيم )أ(
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، بالتشاور مع الطرف     يعين آل طرف من الطرفين حكما في لجنة التحكيم          )ب(
وإذا أخفق  . لى لجنة التحكيم   عالمسألة  إحالة   يومًا بعد      30اآلخر، خالل    

خالل تلك المدة، يتم اختيار حكم           في تعيين حكم في لجنة التحكيم         طرف  
بموجب أحكام الفقرة    تم إنشاؤها حتياطية التي    اإل قائمةالللجنة بالقرعة من     

 .في تلك اللجنةمن لدن ذلك الطرف  حكما معينًا ه، ليعمل بوصف4
 
 .حكم ثالث للجنة التحكيم يعمل رئيسًا لها يسعى الطرفان لالتفاق على )ج(
 
 يومًا  30إذا لم يتمكن الطرفان من االتفاق على تعيين رئيس للجنة خالل                   )د(

تم اختيار رئيس اللجنة بالقرعة من القائمة                  تعيين الحكم الثاني، ي        بعد   
 .4التي تم إنشاؤها بموجب أحكام الفقرة اإلحتياطية 

 
 . هو تاريخ تعيين الرئيس تاريخ تشكيل لجنة التحكيم )ه(

 
، يتعين على الطرفين وضع قائمة        التنفيذ حيز  االتفاق اتاريخ دخول هذ  ابتداء من    - 4

 التحكيم نةلجستعدين للعمل آأعضاء في             احتياطية تضم أسماء ثمانية أشخاص م               
ويعين األفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة االحتياطية باالتفاق بين           . وقادرين على ذلك  

الطرفين لمدة ثالث سنوات على األقل، وتبقى أسماؤهم مدرجة في القائمة إلى أن يعد                    
 .الطرفان قائمة احتياطية جديدة

 
 في القائمة       أو 3لتحكيم عمًال بأحكام الفقرة             ان في لجنة          و المعين   عضاءاأل - 5

 : يجب أن4االحتياطية التي تم إنشاؤها عمًال بأحكام الفقرة 
 

  و الرأي، على أساس الموضوعية والموثوقية وسداد     فقط  يجري اختيارهم     )أ(
يجب أن تكون لديهم معرفة أو خبرة بالقانون أو التجارة الدولية أو حل                        

  إطار اتفاقيات التجارة الدولية؛ والمنازعات التي تنشأ في
 
يكونوا مستقلين وغير منتمين ألي طرف من الطرفين أو يتلقوا تعليمات                    ) ب(

 من أي منهما؛ و
 
 .يضعها الطرفانيلتزموا بمدونة السلوك التي ) ج(
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من القائمة   بالقرعة    الذين تم اختيارهم          غير  آما يتعين أن تكون لدى أعضاء اللجنة             
 . المنازعة، معرفة أو خبرة في المسألة موضوع د االقتضاء عناالحتياطية، 

 
بمراجعة سير وفعالية هذه المادة في موعد ال يتجاوز                      المشترآة  اللجنةتقوم    - 6

، أو في وقت الحق يتفق عليه                  حيز التنفيذ   ق االتفا  اهذ دخول      بعدخمس سنوات      
 .الطرفان

 
 .ية المسطرالقواعد : 8-20المادة 

 
، يضع الطرفان نموذجًا    التنفيذحيز   االتفاق   اهذ يتجاوز تاريخ دخول     في موعد ال   - 1

 :ية الذي يضمنالمسطر للقواعد
 
 مراعاةو أنه    التحكيم،   الحق في جلسة استماع واحدة على األقل أمام لجنة              ) أ(

 ؛ وللعموم  تكون جلسات االستماع هذه مفتوحة،)و(الفقرة الفرعية حكام أل
 
 ن الطرفين لتقديم مرافعة أولية ومرافعة رد؛ و منح فرصة لكل طرف م)ب(
 
المعلومات المكتوبة التي يقدمها آل طرف من           وضع رهن إشارة العموم         )ج(

الطرفين والنصوص المكتوبة للمرافعة الشفوية لكل منهما والردود                            
 أيام من    10خالل   و ذلك     ،التحكيم لجنةمن  أسئلة  طلب أو    على  المكتوبة  
 ؛ و)و(الفقرة الفرعية حكام  أمراعاةمع تقديمها، 

 
 في الطلبات التي تقدمها الهيآت غير الحكومية               بالنظر التحكيم لجنة قيام )د(

التي توجد في أراضي الطرفين لتقديم آراء مكتوبة تتعلق بالمنازعة يمكن               
  على تقييم مرافعات وحجج الطرفين؛ والتحكيم لجنةأن تساعد 

 
ين لتقديم مالحظات على التقرير األولي       منح فرصة معقولة لكل من الطرف        )ه(

  ؛ و1-9-20الذي يقدم عمًال بأحكام المادة 
 
 .حماية المعلومات السرية )و(
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لقواعد  بنموذج ل      التحكيم لجنةما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، تتقيد                          - 2
إضافية ة   يسطرويجوز لها، بعد التشاور مع الطرفين، أن تعتمد قواعد م                    ة   يالمسطر
 .ةيلقواعد المسطر انموذجمع رض تتعا

 
 ، يجوز للجنة      التحكيم لجنة على طلب من أحد الطرفين، أو بمبادرة من                  ءبنا - 3

 أن تسعى للحصول على معلومات و استشارة فنية من أي شخص يعتبر مناسبًا                 التحكيم
أو أية هيئة تعتبر مناسبة، شريطة أن يوافق الطرفان على ذلك مراعاة ألية قواعد أو                       

 .شروط قد يتفق عليها الطرفان
 

 .التحكيم لجنة تقرير : 9-20المادة 
  
 إلى الطرفين،   التحكيم لجنةما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ، يتعين أن تقدم                - 1

 يومًا من تعيين رئيسا لها ، تقريرًا أوليًا يتضمن الحقائق التي توصلت إليها                180خالل  
 :وقرارها ما إذا آان

 
 اهذ ر موضوع المنازعة ال يتماشى مع االلتزامات المبرمة بموجب                 التدبي) أ(

  أواالتفاق؛
 
 ا في أن يفي بالتزاماته بموجب هذ             بطريقة ما  أحد الطرفين قد أخفق         ) ب(

 أواالتفاق؛ 
 
عنى مال ب   من االمتياز     اأو تقليص  إلغاء   التدبير موضوع المنازعة يسبب            )ج(

 ؛ ) ج (2-20 المادة الوارد في
 

 .ر آخر يكون قد طلبه الطرفان بالنسبة لتلك المنازعةوأي قرا 
 
ذات الصلة وإلى         االتفاق   ا في تقريرها إلى أحكام هذ                التحكيم لجنةتستند     - 2

 بناًء على طلب    ،التحكيم لجنةويجوز أن تقدم    . المرافعات والحجج التي يقدمها الطرفان     
 .الطرفين، توصيات لحل المنازعة

 
حظات مكتوبة يبديها الطرفان حول التقرير األولي، يجوز           بعد النظر في أية مال      - 3

 .أخرى ترى أنها مناسبةتقوم بدراسات  أن تعدل تقريرها وأن التحكيم للجنة
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 يومًا من تقديمها التقرير      45 إلى الطرفين تقريرًا نهائيًا خالل         التحكيم لجنةتقدم   - 4
رهن رفان التقرير النهائي      الط يضع    و. األولي، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك            

 .المعلومات السريةشريطة حماية  يومًا بعد ذلك، 15خالل إشارة العموم 
 

  .تنفيذ التقرير النهائي : 10-20المادة 
 
،   ، يتفق الطرفان على حل المنازعة        التحكيم لجنة تسلم التقرير النهائي من        عند - 1

 .التحكيم للجنة ، إن وجدت،توصياتالقرارات والالذي يجب عادة أن يتماشى مع 
 
 في تقريرها النهائي أن أحد الطرفين لم يف بالتزاماته                 التحكيم لجنةإذا قررت     - 2

عنى مالأو أن تدبير أحد الطرفين يسبب إلغاًء أو تقليصا لالمتياز ب                 االتفاق ابموجب هذ 
و  أ  التعارض، يكون الحل، قدر اإلمكان، إزالة               )ج(-2-20أحكام المادة     ي   فالوارد   

 .إلمتيازااإللغاء أو تقليص 
 

  .عدم التنفيذ : 11-20المادة 
 
، 2-10-20إذا توصلت اللجنة إلى قرار من النوع الذي ورد وصفه في المادة                    - 1

 يومًا من تسلم       45 خالل     1-10-20ولم يتفق الطرفان على تسوية بموجب المادة                 
يتعين أن يبدأ الطرف        التقرير النهائي، أو خالل مدة أخرى يتفق عليها الطرفان،                         

المشتكى به في مفاوضات مع الطرف اآلخر بغية التوصل إلى تعويض مقبول لدى                        
 .الطرفين

 
 
 
 
 :  إذا الطرفان  مافي حالة - 2
 

 يومًا من بداية الفترة             30لم يتمكنا من االتفاق على تعويض خالل                        )أ( 
 المخصصة للتوصل إلى تعويض، أو 

 
 ورأى الطرف    1-10-20 عمًال بأحكام المادة        اتفقا على تعويض أو حل        )ب( 

 المشتكي أن الطرف اآلخر لم يمتثل ألحكام االتفاق، 
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يجوز للطرف المشتكي في أي وقت بعد ذلك إرسال إخطار مكتوب إلى الطرف اآلخر                 
ويتعين أن يحدد    . للطرف اآلخر لها تأثير مساوٍ       يخبره فيه أنه ينوي تعليق منح مزايا          

، 5الفقرة  حكام  أل مراعاة و. مزايا التي ينوي ذلك الطرف تعليقها         اإلخطار مستوى ال   
 يومًا من تاريخ تقديم اإلخطار          30يجوز للطرف المشتكي أن يبدأ تعليق المزايا بعد                

، 3 قرارها بموجب أحكام الفقرة            التحكيم لجنة بموجب أحكام هذه الفقرة أو إصدار           
 .أيهما يأتي آخرًا، حسب ما تكون عليه الحالة

 
 :إذا رأى الطرف المشتكى به  - 3
 

 مفرطاأن من الواضح أن مستوى المزايا التي ينوي الطرف اآلخر تعليقها                )  أ( 
 ؛ أو

 
 لجنةإلمتياز التي وجدتها      اأنه أزال حالة التعارض أو اإلبطال أو تقليص              ) ب(

 ،التحكيم
 

بموجب  يومًا بعد أن يرسل الطرف المشتكي إخطاره               30يجوز له أن يطلب، خالل          
ويتعين أن يقدم     .  للنظر في المسألة       التحكيم لجنة  مجددا  ، أن تجتمع    2أحكام الفقرة     

 من  التحكيم لجنة ويتعين أن تجتمع  . الطرف المشتكى به طلبه آتابيًا إلى الطرف اآلخر         
 في أقرب وقت ممكن بعد إرسال الطلب وأن تعرض قرارها على الطرفين خالل                 جديد
أو ) أ(لنظر في أي طلب يقدم بموجب أحكام الفقرة الفرعية                  ل  يومًا بعد انعقادها      90

). ب(و  ) أ(بموجب أحكام الفقرتين الفرعيتين     بالنسبة لطلب    يومًا   120، أو خالل    )ب(
 أنه من الواضح أن مستوى المزايا المنوي تعليقها مفرط، فإنه             التحكيم لجنةوإذا قررت   

 .ن لها تأثيرًا مساويًايتعين عليها أن تقرر مستوى المزايا التي ترى أ
 
يجوز للطرف المشتكي أن يعلق مزايا يصل مستواها إلى المستوى الذي حددته                  - 4

، إلى   المستوى التحكيم لجنة أو، إذا لم تحدد             3 بموجب أحكام الفقرة          التحكيم لجنة
، إال إذا قررت     2مستوى المزايا التي اعتزم ذلك الطرف تعليقها بموجب أحكام الفقرة               

أو اإللغاء أو تقليص          التعارض     أن الطرف المشتكى به أزال حالة                      لتحكيما لجنة
 .إلمتيازا

 
 بإرسال  به ى إذا قام الطرف المشتك       المزايا يعلق    أن يللطرف المشتك ال يجوز     � 5

 30 خالل    ، و ذلك   إشعار مكتوب إلى الطرف اآلخر بأنه سيدفع غرامة مالية سنوية                 
آما ال    ،     المزاياب بنية تعليق        وكتمر   خطاإإرسال    قيام الطرف المشتكي ب         يوما من  
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مجددا  لجنة التحكيم ل  في حالة انعقاد اجتماع       المزايا يعلق     ي أن  للطرف المشتك  يجوز   
ويبدأ الطرفان   . رهااقر  لجنة التحكيم      يوما بعد تقديم       20، خالل      3بموجب الفقرة      

شعاره، بغية   أيام بعد أن يقدم الطرف المشتكى به إ           10مشاورات، في فترة ال تتجاوز        
وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق            . الغرامةالتوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ         

، بالدوالر األمريكي،    الغرامة يومًا بعد بدء المشاورات، يحدد مستوى مبلغ              30خالل  
 التحكيم لجنة في المائة من مستوى المزايا الذي حددته                    50ما يعادل مستوى        إلى   

 في المائة من مستوى     50 أنه المستوى الذي له تأثير مساٍو، أو          3رة  بموجب أحكام الفق  
 لجنة، إذا لم تحدد         2المزايا التي آان الطرف المشتكي ينوي تعليقه بموجب الفقرة                    

 . ذلك المستوىالتحكيم
 
إلى الطرف   تدفع الغرامة المالية         ما لم تقرر اللجنة المشترآة خالف ذلك،                      - 6

المتحدة، أو بمبلغ يعادله بالعملة المغربية، على شكل دفعات               المشتكي بعملة الواليات      
 يومًا من تقديم الطرف المشتكى به إشعارًا بأنه             60متساوية آل ثالثة شهور تبدأ بعد          

ذلك، يمكن للجنة المشترآة أن تقرر أنه           بالظروف  آلما سمحت    و.  الغرامة ينوي دفع 
لمشترآة ويصرف المبلغ بتعليمات       اللجنة ا   أهفي صندوق تنش   مبلغ الغرامة    يتعين دفع    

مبادرات مناسبة لتيسير التجارة بين الطرفين، بما في               من أجل     من اللجنة المشترآة       
ذلك زيادة تخفيض الحواجز غير المعقولة أمام التجارة أو لمساعدة أحد الطرفين على                   

 . االتفاقاتنفيذ التزاماته في إطار هذ
 
، يجوز للطرف المشتكي أن        مبلغ الغرامة    ع  إذا لم يقم الطرف المشتكى به بدف           - 7

 .4الطرف المشتكى به وفقًا ألحكام الفقرة  يعلق المزايا لفائدة
 
 من  1ال تطبق أحكام هذه الفقرة على أية مسألة ورد وصفها في الفقرة الفرعية                    - 8

 . 12-20المادة 
 

 .عدم التنفيذ في منازعات معينة: 12-20 المادة
 
د بالتزاماته  ييتق  في تقريرها النهائي أن أحد الطرفين لم           لتحكيما لجنة إذا قررت  - 1

تطبيق ) (أ (1-2-17 أو المادة     )تطبيق وتنفيذ قوانين العمل    ) (أ (1-2-16وفقا للمادة    
 :ن يو أن الطرف) وتنفيذ القوانين البيئية

 
 خالل  1-10-20 من التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية وفقا للمادة             الم يتمكن  )أ(

 مًا من تلقي التقرير النهائي؛ أو يو45



 

 10

 
 ورأى الطرف المشتكي أن              1-10-20تسوية وفقا للمادة             على   ااتفق )ب(

  في احترام مقتضيات االتفاق، أخفقالطرف اآلخر 
 

 التحكيم لجنة فإنه يجوز للطرف المشتكي، في أي وقت بعد ذلك، أن يطلب انعقاد                          
عين أن يرسل الطرف المشتكي         ويت. على الطرف اآلخر    غرامة مالية سنوية       لفرض   

 في أسرع وقت ممكن بعد تلقيها         التحكيم لجنة و تجتمع . طلبه آتابيًا إلى الطرف اآلخر     
 .الطلب

 
 يومًا بعد    90بالدوالر األمريكي خالل      الغرامة المالية     مبلغ    التحكيم لجنةتحدد   - 2

 : الغرامة مبلغ في تحديدها لالتحكيم لجنة و تراعي. 1انعقادها بموجب أحكام الفقرة 
 

 تنفيذالخفاق الطرف في       إلاآلثار المترتبة على التجارة بين الطرفين نتيجة                 )أ(
 لقانون ذي الصلة ؛ ول الفعال

 
لقانون ذي الصلة، ومدة     ل  الفعال تنفيذال واستمرار فشل الطرف في         شيوع  )ب(

 الفشل؛ و
 
 لقانون ذي الصلة ؛ ل  الفعالتنفيذالأسباب فشل الطرف في   )ج(
 
  إآراهاته تنفيذ الذي يمكن توقعه منطقيًا من ذلك الطرف في ضوء          لامستوى  ) د(

 ؛ ودرالمتعلقة بالموا
 
رك عدم التنفيذ بعد صدور       اتدفي  الجهود التي بذلها ذلك الطرف للشروع           )ه(

  ؛ والتحكيم  للجنة التقرير النهائي
 
 .أية عوامل أخرى ذات صلة )و(
 

عدل لمراعاة التضخم آما      يريكي سنويًا،     مليون دوالر أم     15مبلغ الغرامة      يتجاوز ال
 .ألف-20هو مفصل في المرفق 

 
، 2بمقتضى الفقرة    الغرامة المالية    مبلغ   التحكيم لجنة فيهفي التاريخ الذي تحدد        - 3

 للطرف المشتكي أن يرسل إخطارًا مكتوبًا إلى الطرف          جوزأو في أي وقت بعد ذلك، ي       
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 بعملة الواليات    الغرامة المالية  تؤدىو  . الماليةالغرامة  المشتكى به يطلب فيه دفع مبلغ        
المتحدة األمريكية أو بمبلغ معادل بالعملة المغربية، على دفعات متساوية تدفع آل ثالثة              

 . يومًا بعد تقديم الطرف المشتكي ذلك اإلخطار60شهور تبدأ 
 
مبالغ ه اللجنة المشترآة وُتنَفق تلك ال              أفي صندوق تنش     مبالغ الغرامات      تدفع    - 4

أو بالبيئة، بما في ذلك      بالعمل  بتوجيه من اللجنة المشترآة على مبادرات مناسبة تتعلق            
 قوانين العمل أو قوانين البيئة، حسب ما تكون          تنفيذالجهود التي تبذل لتحسين أو تعزيز        

و في تحديدها آيفية إنفاق األموال      . الحالة، في أراضي الطرف المشتكى ، وفقا لقوانينه        
المعنيين في  األشخاص  عة في الصندوق، يتعين أن تراعي اللجنة المشترآة آراء            المدفو

 .إقليم آل طرف من الطرفين
 
ل ذلك الطرف     و، وإذا فتح وم      الغرامة المالية    به  المشتكىالطرف    يدفعإذا لم      - 5

 ضده، يتعين على الطرف اآلخر، قبل أن          غراماتداء أية   أحساب ضمان مجمد لتأمين      
 .تدبير آخر، أن يسعى للحصول على الرصيد من ذلك الحسابيلجأ إلى أي 

 
إذا لم يستطع الطرف المشتكي الحصول على الرصيد من حساب الضمان                              - 6

 يومًا من تاريخ استحقاق الدفع، أو إذا لم يفتح الطرف             30المجمد للطرف اآلخر خالل      
بة أخرى  اآلخر حساب ضمان مجمد، يجوز للطرف المشتكي أن يتخذ إجراءات مناس                 

 أن تشتمل تلك اإلجراءات     يجوزو  . أو ضمان االمتثال بطريقة أخرى    الغرامة  لتحصيل  
الجمرآية بموجب هذا االتفاق، حسب االقتضاء،             متعلقة بالتعريفة        على تعليق مزايا    

، مع األخذ بعين االعتبار أن هدف هذا االتفاق هو إزالة الحواجز                      الغرامة   لتحصيل   
بالطرفين أو بمصالح ليست       بدون حق      سعي لتجنب اإلضرار   أمام تجارة الطرفين وال     

 .النزاع طرفًا في
 

  المراجعة في االمتثال : 13-20المادة 
 
، إذا رأى      3-11-20في المادة      المنصوص عليها      اإلجراءات   ب دون اإلخالل   - 1

 من المزايا التي       تقليص أو اإللغاء أو         التعارض أنه أزال حالة          بهالطرف المشتكى     
بإرسال إشعار    التحكيم لجنة على، يجوز له أن يحيل المسألة               التحكيم لجنةوجدتها   

تقريرها بشأن المسألة       التحكيم لجنةويتعين أن تصدر        . مكتوب إلى الطرف اآلخر       
 . يومًا بعد أن يقدم الطرف المشتكى به إشعاره90خالل 
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 أو   رضالتعا أن الطرف المشتكى به قد أزال حالة                     التحكيم لجنةإذا قررت       - 2
اإللغاء أو التقليص من المزايا، يتعين على الطرف المشتكي أن يعيد فورًا أية مزايا                          

، و يجب أال يطلب بعد ذلك من        12-20  المادة  أو 11-20آان قد علقها بموجب المادة      
-11-20المادة   وافق على دفعها بموجب   غرامة مالية   الطرف المشتكى به أن يدفع أية        

 . 12-20وجب المادة  أو تم فرضها عليه بم5
 

  . الخمس سنواتبعد مراجعة : 14-20المادة  
 

 12-20 والمادة    11-20 تراجع تطبيق وفعالية المادة        نيتعين على اللجنة المشترآة أ      
 6ذ، أو خالل       ينفتحيز ال    االتفاق  ا هذ   دخول  في موعد ال يتجاوز خمس سنوات بعد            

في خمسة إجراءات   مات مالية   غراأشهر بعد أن يكون قد جرى تعليق مزايا أو فرض               
 .استهلت بموجب أحكام هذا الفصل، أيهما يحدث أوًال

 
 .الحقوق الخاصة : 15-20المادة 

 
ال يجوز ألي طرف من الطرفين أن ينص في قوانينه على الحق في اتخاذ إجراء ضد                     

 . االتفاقاتماشى مع هذي تدابير الطرف اآلخر ال أحدالطرف اآلخر استنادًا إلى أن 
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  ألف-20المرفق  
 لمراعاة التضخمالغرامات المالية معادلة لتعديل 

 
 15، مبلغ    2005 ديسمبر    31قبل  تفرض   ة سنوي  مالية غرامة ةأيتتجاوز  ال    - 1

 .مليون دوالر أمريكي
 
 مليون دوالر أمريكي سنويًا،         15، يعدل مبلغ الـ         2006 يناير     1اعتبارًا من      - 2

 .5 إلى 3  من التضخم وفقًا ألحكام الفقراتالذي يمثل حدًا أعلى، ليراعي
 
تستحق  حتى آخر سنة تقويمية تسبق السنة التي                 2004تكون السنة التقويمية        - 3

 .هي الفترة التي تستخدم لحساب تعديل التضخم المتراآمالغرامة فيها 
 
آما معدل التضخم ذي الصلة هو معدل التضخم في الواليات المتحدة األمريكية                  - 4

 بمؤشر أسعار المنتج للسلع الجاهزة الذي ينشره مكتب إحصاءات العمل في                   قياسهتم  
 .الواليات المتحدة األمريكية

 
 :يقدر التعديل لمراعاة التضخم وفقًا للمعادلة التالية - 5

 
 )أ )= i�+ 1(×  مليون دوالر أمريكي 15( 

 
  بالنسبة للسنة المعنيةللغرامة الحد األعلى = أ 
 

�i=  حتى  2004في الواليات المتحدة من السنة التقويمية            المتراآم   التضخم     معدل 
 .فيها المبلغ المقدرستحق يآخر سنة تقويمية تسبق السنة التي 

  
 

 .أ   الحد األعلى للغرامة بالنسبة للسنة المعنية
 
 
 
 



 

 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 
 

  2004 يونيو 15               واشنطن في 
 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون 

 المملكة المغربية
 

 السيد الوزير ،
 

التبادل الحر بين حكومتينا، يسرني أن              سبق وأثرناه أثناء المفاوضات بشأن               آما    
بتنفيذ القوانين البيئية وقوانين      تتعلق  " االتفاق"أحكام معينة في    بخصوص فهميح لكم    أوض
 .العمل

 
2-16ادة  ـالم (" االتفاق "نـ م بالعملعشر الخاص    السادس   اول أحد أحكام الفصل    ـيتن 

، تنفيذ قوانين العمل       )1-2-17المادة   ( المقابل له في الفصل الخاص بالبيئة                 الحكمو) 1-
 التي يكون فيها اإلخفاق في         حاالتالعلى  الحكمان  وينطبق هذان    . بيئية المحلية والقوانين ال 

 على التبادل    ا، وأن هذا اإلخفاق يؤثر سلب         امستديما أو متكرر    التنفيذ الفعال للقانون المحلي     
 .التجاري بين الواليات المتحدة والمغرب

  
 في ممارسة    ين من الطرف    لتوضيحين يتعلقان بحق آل طرف        الحكمانويخضع هذان     

حرية التصرف بالنسبة لمسائل التحقيق والمحاآمة والتنظيم واالمتثال، وبتخصيص موارد                  
فعلى سبيل المثال، عندما      .  أو البيئة ذات األولوية العليا         باليد العاملة تنفيذ للمسائل المتعلقة      

ق معها  يمارس أحد الطرفين حرية التصرف بصورة معقولة فيما يتعلق بالكيانات التي يحق                  
 يتعلق بتوزيع الموارد بين أولويات       صادقة يتخذ قرارًا بنية      ا أو عندم  ،أو يحاآمها أو ينظمها    

والقوانين البيئية المحلية، فإن ذلك الطرف يكون ممتثًال                         أتنفيذ قوانين العمل المحلية              
 .بفعاليةالخاصة به اللتزاماته بتنفيذ قوانين العمل أو قوانين البيئية 

 
1-2-17ادة  ـــ أو الم  1-2-16حد الطرفين منازعة تتعلق بأحكام المادة         وإذا عرض أ   

 المشاورات في حل القضية، وقررت لجنة لتسوية المنازعات أن الطرف اآلخر                    تخفقوأ،  
 على آال الجانبين أن يسعيا أوًال إلى االتفاق على حل                    فيجبلم يمتثل ألحكام تلك المادة،          

فاق على حل، أو إذا اعتبر الطرف المشتكي أن الطرف                   وإذا لم يتمكنا من االت        . للمنازعة
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لمنازعة، يجوز للطرف المشتكي أن يطلب من اللجنة          ل  حل بشأناآلخر لم يف بشروط اتفاق       
وتراعي اللجنة في تحديد مبلغ تلك الذعيرة عدة عوامل، من بينها            . فرض ذعيرة مالية سنوية   

 استمراروشيوعة و  التجارة بين الطرفين،        لقوانين على ل  الفعلي تنفيذاإلخفاق في ال   تأثيرات  
 يمكن توقعه    آان تنفيذ الذي الومستوى  الفعلي  تنفيذ  أسباب اإلخفاق في ال    تنفيذ و اإلخفاق في ال  

موارد الطرف المدعى عليه، والجهود التي بذلها ذلك            محدودية   بالنظر إلى بصورة معقولة    
 .الطرف لتجاوز قصور تنفيذ القوانين

 
يجوز للطرف المشتكي اتخاذ       فإنه    ،الماليةرف المدعى عليه الذعيرة       وإذا لم يؤد الط      

إجراءات مناسبة أخرى لتحصيل المبلغ أو تأمين االمتثال بطريقة أخرى، آخذًا في الحسبان                   
تجنب إلحاق ضرر ال داعي له      إلى  أن هدف االتفاق هو إلغاء الحواجز أمام التجارة والسعي            

وإذا دفع المدعى عليه الذعيرة فإنها                 . ي المنازعة   مصالح ليست طرفًا ف          بأوبالطرفين    
 والبيئة، بما   ةملاعيد ال  تتعلق بال   مالئمة ستستعمل، بتوجيه من الطرفين معا، لتمويل مبادرات        
 .ذلك الطرفأراضي في ذلك بذل جهود لتحسين أو تعزيز تنفيذ القوانين في 

 
 .آمل أن يكون التوضيح الوارد أعاله مفيدًا 

 
 .                          مع أصدق التحيات           

 
                                         آثرين نوفيلي

                       مساعدة الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية
                            المكلفة بأوروبا و المنطقة و المتوسطية



 

 

 2004 يونيو 15واشنطن في                                                      
 
 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون 

 المملكة المغربية
 

 السيد الوزير،
  

 المتحدة   يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفد الواليات                         
 لجنةإنشاء   (7-20 المفاوضات المتعلقة بالمادة        خاللوفد المملكة المغربية       و األمريكية
  .بين حكومتينا الموقع يومه الحرالتبادل من اتفاق ) التحكيم

 

) العمل(في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحد الطرفين أحكام الفصل السادس عشر                          
 يتم الذين    باستثناء،  لجنة التحكيم  أعضاء    يتوفر أن    ، يتعين )البيئة(والفصل السابع عشر      

ع و موض  لقضية تتصل با     أو تجربة    خبرةعلى،   يةاالحتياطالالئحة   اختيارهم بالقرعة من       
 .ةزعانمال
 

 ءجزءًا ال يتجز  و جوابكم التأآيدي عليها       هذه الرسالة     تشكلويشرفني أن أقترح أن       
 .تفاقاالمن 

 
 .و مع أصدق التحيات       

 
 

  زويليك. بروبرت                                           
                                                      الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 
 
 
 

 2004 يونيو 15                                                                 واشنطن في 
 
 



 

 

 
 

  المحترم زويليك. بروبرتالسيد 
  األمريكيةالممثل التجاري للواليات المتحدة

 
 ، السفير زويليكسعادة

 

 :التي تنص على ما يليفي هذا اليوم و  رسالتكم المؤرخة لقد تلقيت 
 

 يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفد الواليات المتحدة                                  "
 لجنةإنشاء   (7-20 المفاوضات المتعلقة بالمادة        خالللكة المغربية    وفد المم  و األمريكية
  .بين حكومتينا الموقع يومه الحرالتبادل من اتفاق ) التحكيم

 

) العمل(في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحد الطرفين أحكام الفصل السادس عشر                          
 يتم الذين    باستثناء ،لجنة التحكيم  أعضاء    يتوفر، يتعين أن      )البيئة(والفصل السابع عشر      

ع و موض  لقضية تتصل با     أو تجربة    خبرةعلى،   يةاالحتياطالالئحة   اختيارهم بالقرعة من       
 .ةزعانمال
 

 ءجزءًا ال يتجز  و جوابكم التأآيدي عليها       هذه الرسالة     تشكلويشرفني أن أقترح أن       
 ."تفاقاالمن 

 

من ء   ءًا ال يتجز    يشرفني أن أؤآد أن رسالتكم وهذه الرسالة الجوابية تشكالن جز                   
 .تفاق اال

 .و مع أصدق التحيات       
 

                                                                         الطيب الفاسي فهري
                                                          الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية          

 و التعاون 



 

 
 

 الفصل التاسع عشر
 إدارة هذا االتفاق

 
 نقاط االتصال: 1-19المادة 

 
يحCدد آCل مCن الطرفيCن نقطCة أو نقCاط اتصCال لتيسCير االتصCاالت بيCن الطرفين بشأن               - 1

 .هذا اإلتفاق يشملها أية مسألة
 
، المصCCCلحة أو  لطCCCرفبCCCناًء علCCCى طلCCCب مCCCن الطCCCرف اآلخCCCر تحCCCدد نقCCCاط االتصCCCال   - 2

ي يCCتولى المسCCؤولية عCCن تلCCك المسCCألة، وتقCCدم مسCCاعدتها، إذا اقتضCCى  المسCCؤول الرسCCمي الCCذ
 .األمر، في تيسير االتصاالت مع الطرف مقدم الطلب

 
 اللجنة المشترآة : 2-19المادة 

 
يعلCCن الطCCرفان إنشCCاء لجCCنة مشCCترآة لإلشCCراف علCCى تنفCCيذ هCCذا االتفCCاق واسCCتعراض      - 1

 .العالقة التجارية بين الطرفين
 جCCنة المشCCترآة مCCن مسCCؤولين حكومييCCن مCCن آCCال الطرفيCCن ويترأسCCها   تCCتكون الل )أ(

وزارة ��2مCCنحدة و ـمكتCCب الممCCثل الCCتجاري للواليCCات المCCت   �1 �مسCCؤولون مCCن 
 . الخارجية والتعاون في المملكة المغربيةالشؤون

خاصة و دائمة   للجان فرعية    تهاايجCوز لهCذه اللجCنة أن تنشCئ وتفCوض مسCؤولي             )ب(
  .شير األشخاص المعنيينوأن تست أو فرق عمل

تحCدد اللجCنة المشCترآة مسCؤوليات وأهCداف تلCك اللجCان الفرعية أو فرق العمل                )ج(
 .وتشرف على عملهما

 
 :تقوم اللجنة المشترآة - 2
 

  العام لهذا اإل تفاق؛باستعراض السير) أ(
  
 ضوء  االتفCاق في  باسCتعراض ودراسCة مسCائل محCددة تCتعلق بسCير وتنفCيذ هCذا                 ) ب(
 افه؛أهد
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تيسير تجنب نشوب المنازعات وتسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا                      ) ج(
االتفاق، بما في ذلك من خالل إجراء مشاورات عمًال بأحكام الفصل العشرين                           

 ؛)تسوية المنازعات(
 

شCCريطة قCCيام آCCل مCCن    تفCCاقاالدراسCCة واعCCتماد أي تعديCCل أو تغيCCير آخCCر لهCCذا     ( د)
 مصادقة الضرورية؛الطرفين باستكمال إجراءات ال

 
 21.10ي الفصل ـــ عليه ف هو منصوصبإعطاء تفسيرات لهذا اإلتفاق، آما)  ه(
 لهذا االتفاق،) رفقاتشرح الم (22.10و ) القانون المطبق(   
 
دراسCة السCبل لCزيادة تعزيCز العالقCات الCتجارية بيCن الطرفيCن و تطويCر أهCداف            )و(

  التعاون والمساعدة؛هذا االتفاق، بما في ذلك من خالل تقوية
  
 .اتخاذ أي إجراء آخر حسب ما يتفق عليه الطرفان)ز(
 

 

وتCCتخذ اللجCCنة المشCCترآة جمCCيع قCCراراتها    . هاتتضCCع اللجCCنة المشCCترآة قواعCCد مسCCطر    - 3
 .بتوافق اآلراء

 
 

  :ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، تجتمع اللجنة المشترآة - 4
 

قCد هCذه الCدورات بالتCناوب علCى أراضي أحد       فCي دورات عاديCة آCل عCام، وتع          )أ(
 الطرفين؛ و

 
 من تاريخ طلب أحد الطرفين،      ءابتداا يومًا   30فCي دورات غCير عاديCة خCالل           )ب(

عاديCCة علCCى أراضCCي الطCCرف اآلخCCر أو فCCي  البحيCCث تعقCCد هCCذه الCCدورات غCCير  
 .مكان يتفق عليه الطرفان
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 ممارسته الخاصة المتمثلة ن آCل من الطرفي   إدراآCا ألهمCية االنفCتاح و الشCفافية، يؤآCد           - 5
            Cتم اإلسCتى يCوم حCراعاة آراء العمCي مCع من التصورات         تفCاق أوسCى نطCتنفيذ هذا فيفادة عل 

 .اإلتفاق
 

للجCCنة  ايCCتعامل آCCل مCCن الطرفيCCن مCCع أيCCة معلومCCات سCCرية يجCCري تCCبادلها فCCي اجCCتماع  - 6
 .لمعلوماتالمشترآة على نفس األساس الذي يعتمده الطرف الذي يقدم ا

 



 

 

  2004 يونيو 15                               واشنطن في 
  المحترمفاسي فهريالطيب ال السيد

 لشؤون الخارجية والتعاونالمنتدب في االوزير 
 المملكة المغربية

 

 السيد الوزير،
 

و  يةالمغربيشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفد المملكة                        
 من) إدارة االتفاق  (19خالل المفاوضات المتعلقة بالفصل        األمريكية لمتحدةالواليات ا وفد  

 : حكومتينابين  الموقع  يومه الحرالتبادل اتفاق 
  األمريكية  االتفاق، تنشئ حكومة الواليات المتحدة        اللمساعدة على إدارة وتنفيذ هذ        

تجارة فرعية معنية ب    لجانًا     ، بموجب هذه الرسالة      ،"الطرفان"وحكومة المملكة المغربية       
المسائل  و   ، وشؤون العمل       ، والخدمات المالية       ،وشؤون البيئة   زراعية،    الالمنتوجات    

باستثناء ( ، وتجارة الخدمات عبر الحدود       وتجارة السلع   ، الصحة النباتية   مسائلالصحية و 
 من    هذه اللجان الفرعية       تألفوت.  وفقًا لمرفقات هذه الرسالة          ، وذلك  )الخدمات المالية  

 إلشراف اللجنة المشترآة المنشأة عمًال بأحكام المادة              وتخضع ين من آال الطرفين      موظف
 . من االتفاق19-2

 جزءًا ال    عليها ي التأآيد وجوابكم أن تشكل هذه الرسالة          عليكم ويشرفني أن أقترح    
 . من االتفاقءيتجز

 7:المرفقات  
 .         ومع أصدق التحيات                                                         

  زويليك. بروبرت                                            
                                                         الممثل التجاري للواليات المتحدة                       

 األمريكية
 

 

                                   
 
 منتوجات الزراعية بتجارة الاللجنة الفرعية المعنية

 
 :توفر اللجنة الفرعية منتدى لـ  .1

من الفصل الثالث من ) الزراعة( المراقبة و التعاون بشأن تنفيذ و إدارة الفرع  أ  - أ
 ، و)الزراعة و التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية(االتفاق 
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من ) الزراعة( التش�اور بي�ن الطرفي�ن ف�يما يخ�ص القض�ايا الم�تعلقة بالف�رع  أ                    - ب
الفص�ل  الثال�ث م�ن االتف�اق، و ذلك بتنسيق مع اللجان الفرعية األخرى و فرق         

 . العمل و الهيئات األخرى المنشأة بموجب االتفاق
 .تجتمع اللجنة الفرعية على األقل مرة في السنة، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. 2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئةاللجنة الفرعية المعنية بشؤون البي
 
 اللجنة الفرعية المعنية بشؤون البيئة مسؤولين حكوميين ذوي صلة من آال                     ضمت - 1

الطرفين، بمن فيهم مسؤولون من الوآاالت المسؤولة عن حماية البيئة ودبلوماسية البيئة               
 .والتجارة

 
تجتمع اللجنة الفرعية في أوقات يتفق عليها الطرفان لمناقشة المسائل المتعلقة                          - 2

 .من االتفاق) البيئة(أحكام الفصل السابع عشر بتنفيذ 
 
ذلك، جلسة تتاح   ف  خال على  اجتماع للجنة الفرعية، ما لم يتفق الطرفان           آل ضمنيت - 3

 لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل               بالعموملتقاء   ئها لال  فيها الفرصة ألعضا    
 .السابع عشر
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ن المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل السابع         تقوم اللجنة الفرعية بإعداد تقارير ع       - 4
على ص االتفاق    ين  لم ماعموم،  عشر، عندما ترى أن ذلك مناسبًا، وتتيح هذه التقارير لل                

 .ذلكف خال
 
 أي قرار رسمي تتخذه اللجنة الفرعية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر                    - 5

 .ذلكقرر الطرفان خالف ما لم ي، يوضع رهن العموم
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 اللجنة الفرعية المعنية بالخدمات المالية

 
الممثل الرئيسي لكل طرف من الطرفين في اللجنة الفرعية المعنية                يتعين أن يكون       - 1

ذلك الطرف المسؤولة عن الخدمات المالية         ل  التابعة سلطةال من    البالخدمات المالية مسؤو   
 .من االتفاق) د(12في المرفق المبينة 

 
 :جنة الفرعية بـتقوم الل - 2
 

 االتفاق   ااإلشراف على تنفيذ أحكام الفصل الثاني عشر من هذ                    )أ( 
 و ؛و زيادة التوسع في تفاصيله     )الخدمات المالية(

 
 أحد    عليهاالنظر في المسائل التي تتعلق بالخدمات المالية التي يحيلها                                )ب( 

 الطرفين؛ و
 

 إطار االتفاق وفقًا       المشارآة في إجراءات تسوية المنازعات في           )ج(
 بين   المنازعاتتسوية   ( من االتفاق       18-12    ادةـألحكام الم  

 ). في الخدمات الماليةالمستثمرين و الدولة
 
تجتمع اللجنة الفرعية سنويًا، أو آما يتفق الطرفان، لتقييم سير تنفيذ االتفاق فيما                      - 3

المشترآة المنشأة بمقتضى أحكام       وُتبّلغ اللجنة الفرعية اللجنة         . يتعلق بالخدمات المالية    
 . من االتفاق  بنتائج آل اجتماع من اجتماعاتها2-19المادة 
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 اللجنة الفرعية المعنية بشؤون العمل

 
 
بشؤون   المكلفة وزارةال من اللجنة الفرعية المعنية بشؤون العمل مسؤولين               تضم - 1

 .رفينالعمل والوآاالت أو الوزارات األخرى ذات الصلة لكل من الط
 
تجتمع اللجنة الفرعية في األوقات التي يرى الطرفان أنها مناسبة لمناقشة المسائل                  - 2

، بما في ذلك آلية التعاون        )العمل( المتصلة بتنفيذ أحكام الفصل السادس عشر من االتفاق          
والمسائل ) التعاون في مجال العمل     (6-16في مجال العمل المنشأة بمقتضى أحكام المادة           

 ).المشاورات في مجال العمل (7-16 عمًال بأحكام المادة ة عليهاالمحال
 
يتضمن آل اجتماع من اجتماعات اللجنة الفرعية جلسة عامة، ما لم يتفق الطرفان                    - 3

 .على خالف ذلك
 
 أو المساعي الحميدة أو التوفيق أو               فرق عمل  يجوز للجنة الفرعية أن تستخدم              - 4

 .سائل حسب الحاجة ووفقًا لما يتفق عليه الطرفانخرى لحل المأالوساطة أو وسائل 
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  بالمسائل الصحية ومسائل الصحة النباتيةاللجنة الفرعية المعنية
 

 

 تض��م اللج��نة الفرع���ية المعن��ية بالمس���ائل الص��حية ومس���ائل الص��حة النبات���ية مس��ؤولين م���ن       -1
طرفي��ن، و تك��ون له��م  الوآ��االت و ال��وزارات ال��تجارية و التنظيم��ية ذات الص��لة لك��ل ط��رف م��ن ال   
 .مسؤولية لتطوير و تطبيق و تنفيذ التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية

 

 تتم��ثل أه��داف اللج��نة الفرع��ية ف��ي تحس��ين تطب��يق آ��ل ط��رف م��ن الطرفي��ن التف��اق الم��نظمة        -2
 و حماية ) SPSاتفاق( العالم�ية لل�تجارة بش�أن تطب�يق التداب�ير الص�حية و تداب�ير الص�حة  النباتية                    

ح��ياة و ص��حة اإلنس��ان و الح��يوان و الن��بات ، و آ��ذا دع��م التش��اور و التنس��يق بي��ن الطرفي��ن ف��ي   
المس�ائل  الص�حية و الص�حة النبات�ية و تيس�ير التجارة بين الطرفين، بما في ذلك معالجة المسائل          

 .الصحية و الصحة النباتية المرتبطة بالتجارة التي قد تنشأ بينهما 
 

ع��ية إل��ى تعزي��ز أي��ة عالق��ات موج��ودة أو مس��تقبلية بي��ن وآ��االت الطرفي��ن      تس��عى اللج��نة الفر-3
 .المسؤولة عن المسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية 

 

 : و تشمل مهام اللجنة الفرعية -4
 

 دعم التفاهم المتبادل للتدابير الصحية و تدابير  الصحة النباتية لكل طرف و المساطر �أ  
  التدابير؛التنظيمية المرتبطة بهذه

 

 باتفاق التدابير الصحية وتدابير الصحة   التشاور بشأن قضايا تطبيق محددة تتعلق -ب 
و المسائل المرتبطة بتطوير أو تطبيق التدابير الصحية و تدابير الصحة )      SPS(النباتية 

الطرفين النباتية التي تؤثر أو قد تؤثر على التجارة بين الطرفين، و تحسين  فهم آل طرف من 
 لهذه القضايا و المسائل؛

 

 التشاور بشأن قضايا و مواقف و مواضيع جدول أعمال   اجتماعات لجنة التدابير -ج 
بما  ( Codexالصحية و تدابير الصحة النباتية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة و مختلف لجان 

ماية النباتات و المكتب الدولي و االتفاقية الدولية لح)      Codex Alimentarius ذلك لجنة  
لألوبئة الحيوانية، و المنتديات الدولية و الجهوية األخرى حول سالمة األغذية و صحة اإلنسان 

 و الحيوان و النبات؛ و
 استعراض التقدم في معالجة المسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية المرتبطة -د 

 .المسؤولة عن مثل هذه القضايابالتجارة التي قد تنشأ بين وآاالت الطرفين 
 
 .تجتمع اللجنة الفرعية على األقل مرة في السنة، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك-5
 
 .يجوز للجنة الفرعية أن تتفق على إحداث فرق عمل خاصة حسب الحاجة-6
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 اللجنة الفرعية المعنية بتجارة السلع
 
 الطرفين أو من اللجنة        أحدلسلع بطلب من      اة المعنية بتجارة      تجتمع اللجنة الفرعي    - 1

المعاملة الوطنية و ولوج        (المشترآة للنظر في أية مسألة تنشأ في إطار الفصل الثاني                   
 ). إلى األسواقالسلع 

 
 : اللجنة الفرعيةتعمل - 2
 

 لعقد  محفللسلع بين الطرفين، بما في ذلك توفير            اتشجيع تجارة     )أ(
ن اإلسراع في إزالة التعريفات الجمرآية وغيرها             مشاورات بشأ  
 ؛ًةمناسبالتي تبدو من المسائل، 
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 أراضي سلع أحد الطرفين إلى       جولالنظر في القضايا التي تعوق و       )ب( 
الطرف اآلخر، ال سيما القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير غير                           

 .تعريفية
 
ماع للجنة الفرعية يتعلق          إذا طلب أحد الطرفين أو اللجنة المشترآة عقد اجت                          - 3

، تشكل اللجنة     )بما في ذلك قواعد المنشأ بالنسبة لتلك السلع                 (بالمنسوجات والمالبس      
 . المسألة عليه معنيًا بالمنسوجات والمالبس وتحيل يكونالفرعية فريق عمل
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 عبر الحدودلخدمات  ا ةاللجنة الفرعية المعنية بتجار

 
، تجتمع اللجنة الفرعية المعنية بتجارة            )لتنفيذا( من االتفاق       12-11 طبقا للمادة   

يتفق عليه الطرفان خالفًا لذلك، للنظر في أية قضايا أو            آما   و ،الخدمات عبر الحدود سنوياً    
تجارة الخدمات عبر      (التفاقا من     11 و لها ارتباط بتطبيق الفصل        مسائل تهم الطرفين       

 )الحدود
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

       
 

 2004 يونيو 15واشنطن في 
 

  المحترم زويليك. بروبرتالسيد 
  األمريكيةالممثل التجاري للواليات المتحدة
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 ، زويليكسعادة السفير
 

 : التي تنص على ما يلي هذا اليوم و المؤرخة فيم رسالتكت بسرور تلقيلقد 
 

و وفد    يةالمغرب التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفد المملكة                           يشرفني أن أؤآد     "  
التبادل  اتفاق     من) إدارة االتفاق   (19خالل المفاوضات المتعلقة بالفصل           األمريكية  الواليات المتحدة  

 : حكومتينابين  الموقع  يومه الحر
 

لمتحدة األمريكية وحكومة     للمساعدة على إدارة وتنفيذ هذا االتفاق، تنشئ حكومة الواليات ا                      
، بموجب هذه الرسالة، لجانًا فرعية معنية بتجارة المنتوجات الزراعية،                  "الطرفان"المملكة المغربية     

وشؤون البيئة، والخدمات المالية، وشؤون العمل، والمسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية، وتجارة                 
. ، وذلك وفقًا لمرفقات هذه الرسالة          )ات المالية  باستثناء الخدم  (السلع، وتجارة الخدمات عبر الحدود           

وتتألف هذه اللجان الفرعية من موظفين من آال الطرفين وتخضع إلشراف اللجنة المشترآة المنشأة                        
 . من االتفاق2-19عمًال بأحكام المادة 

 

 من  ء جزءًا ال يتجز     عليها ي التأآيد وجوابكم أن تشكل هذه الرسالة          عليكم ويشرفني أن أقترح    
 .االتفاق 

 "7:المرفقات  
 

 تشاطره حكومتي و أن رسالتكم و                رسالتكمالمشار إليه في          التفاهم  ويشرفني أن أؤآد أن        
 . من االتفاقء تشكالن جزءًا ال يتجز هذه الجوابيةتيرسال

 .                                                          و مع  أصدق التحيات
 

 فاسي فهريالطيب                          ال                  
 لشؤون الخارجية والتعاونالمنتدب في االوزير                                               

 
 
  بتجارة المنتوجات الزراعيةاللجنة الفرعية المعنية

 
 :توفر اللجنة الفرعية منتدى لـ  .2

من الفصل الثالث من ) الزراعة( رع  أ المراقبة و التعاون بشأن تنفيذ و إدارة الف - أ
 ، و)الزراعة و التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية(االتفاق 

من ) الزراعة( التش�اور بي�ن الطرفي�ن ف�يما يخ�ص القض�ايا الم�تعلقة بالف�رع  أ                    - ب
الفص�ل  الثال�ث م�ن االتف�اق، و ذلك بتنسيق مع اللجان الفرعية األخرى و فرق         

 . ألخرى المنشأة بموجب االتفاقالعمل و الهيئات ا
 .تجتمع اللجنة الفرعية على األقل مرة في السنة، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. 2     
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 اللجنة الفرعية المعنية بشؤون البيئة
 
 اللجنة الفرعية المعنية بشؤون البيئة مسؤولين حكوميين ذوي صلة من آال                     ضمت - 1

ن فيهم مسؤولون من الوآاالت المسؤولة عن حماية البيئة ودبلوماسية البيئة              الطرفين، بم 
 .والتجارة

 
تجتمع اللجنة الفرعية في أوقات يتفق عليها الطرفان لمناقشة المسائل المتعلقة                          - 2

 .من االتفاق) البيئة(بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر 
 
ذلك، جلسة تتاح   ف  خال على  الطرفان  اجتماع للجنة الفرعية، ما لم يتفق         آل ضمنيت - 3

 لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل               بالعموملتقاء   ئها لال  فيها الفرصة ألعضا    
 .السابع عشر

 
تقوم اللجنة الفرعية بإعداد تقارير عن المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل السابع                - 4

على ص االتفاق    ين  لم ماعموم،  ارير لل عشر، عندما ترى أن ذلك مناسبًا، وتتيح هذه التق              
 .ذلكف خال
 
 أي قرار رسمي تتخذه اللجنة الفرعية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر                    - 5

 .قرر الطرفان خالف ذلكما لم ي، يوضع رهن العموم
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 اللجنة الفرعية المعنية بالخدمات المالية

 
ن الطرفين في اللجنة الفرعية المعنية         الممثل الرئيسي لكل طرف م      يتعين أن يكون       - 1

ذلك الطرف المسؤولة عن الخدمات المالية         ل  التابعة سلطةال من    البالخدمات المالية مسؤو   
 .من االتفاق) د(12في المرفق المبينة 

 
 :تقوم اللجنة الفرعية بـ - 2
 

 االتفاق   ااإلشراف على تنفيذ أحكام الفصل الثاني عشر من هذ                    )أ( 
 و ؛و زيادة التوسع في تفاصيله     )اليةالخدمات الم(

 
 أحد    عليهاالنظر في المسائل التي تتعلق بالخدمات المالية التي يحيلها                                )ب( 

 الطرفين؛ و
 

المشارآة في إجراءات تسوية المنازعات في إطار االتفاق وفقًا                  )ج(
 بين   المنازعاتتسوية   ( من االتفاق       18-12    ادةـألحكام الم  

 ). في الخدمات الماليةلدولةالمستثمرين و ا
 
تجتمع اللجنة الفرعية سنويًا، أو آما يتفق الطرفان، لتقييم سير تنفيذ االتفاق فيما                      - 3

وُتبّلغ اللجنة الفرعية اللجنة المشترآة المنشأة بمقتضى أحكام                . يتعلق بالخدمات المالية    
 . من االتفاق  بنتائج آل اجتماع من اجتماعاتها2-19المادة 
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 لجنة الفرعية المعنية بشؤون العملال

 
 
بشؤون   المكلفة وزارةال من اللجنة الفرعية المعنية بشؤون العمل مسؤولين               تضم - 1

 .العمل والوآاالت أو الوزارات األخرى ذات الصلة لكل من الطرفين
 
تجتمع اللجنة الفرعية في األوقات التي يرى الطرفان أنها مناسبة لمناقشة المسائل                  - 2
، بما في ذلك آلية التعاون        )العمل( متصلة بتنفيذ أحكام الفصل السادس عشر من االتفاق          ال

والمسائل ) التعاون في مجال العمل     (6-16في مجال العمل المنشأة بمقتضى أحكام المادة           
 ).المشاورات في مجال العمل (7-16 عمًال بأحكام المادة المحالة عليها

 
ات اللجنة الفرعية جلسة عامة، ما لم يتفق الطرفان             يتضمن آل اجتماع من اجتماع       - 3

 .على خالف ذلك
 
 أو المساعي الحميدة أو التوفيق أو               فرق عمل  يجوز للجنة الفرعية أن تستخدم              - 4

 .خرى لحل المسائل حسب الحاجة ووفقًا لما يتفق عليه الطرفانأالوساطة أو وسائل 
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 مسائل الصحة النباتية بالمسائل الصحية واللجنة الفرعية المعنية
 

 

 تض��م اللج��نة الفرع���ية المعن��ية بالمس���ائل الص��حية ومس���ائل الص��حة النبات���ية مس��ؤولين م���ن       -1
الوآ��االت و ال��وزارات ال��تجارية و التنظيم��ية ذات الص��لة لك��ل ط��رف م��ن الطرفي��ن، و تك��ون له��م     

 .مسؤولية لتطوير و تطبيق و تنفيذ التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية
 

 تتم��ثل أه��داف اللج��نة الفرع��ية ف��ي تحس��ين  تطب��يق آ��ل ط��رف م��ن الطرفي��ن  التف��اق الم��نظمة   -2
و حماية  ) SPSاتفاق( العالم�ية لل�تجارة بش�أن تطب�يق التداب�ير الص�حية و تداب�ير الص�حة  النباتية                    

ح��ياة و ص��حة اإلنس��ان و الح��يوان و الن��بات ، و آ��ذا دع��م التش��اور و التنس��يق بي��ن الطرفي��ن ف��ي   
ائل  الص�حية و الص�حة النبات�ية و تيس�ير التجارة بين الطرفين، بما في ذلك معالجة المسائل         المس� 

 .الصحية و الصحية النباتية المرتبطة بالتجارة التي قد تنشأ بينهما 
 

 تس��عى اللج��نة الفرع��ية إل��ى تعزي��ز أي��ة عالق��ات موج��ودة أو مس��تقبلية بي��ن وآ��االت الطرفي��ن      -3
 .ية ومسائل الصحة النباتية المسؤولة عن المسائل الصح

 

 : و تشمل مهام اللجنة الفرعية -4
 

 دعم التفاهم المتبادل للتدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية لكل طرف و المساطر �أ  
 التنظيمية المرتبطة بهذه التدابير؛

 

ة باتفاق التدابير الصحية وتدابير الصح التشاور بشأن قضايا تطبيق محددة تتعلق -ب 
و المسائل المرتبطة بتطوير أو تطبيق التدابير الصحية و تدابير الصحة )        SPS(النباتية 

النباتية التي تؤثر أو قد تؤثر على التجارة بين الطرفين، و تحسين  فهم آل طرف من الطرفين 
 لهذه القضايا و المسائل؛

 

تماعات لجنة التدابير  التشاور بشأن قضايا و مواقف و مواضيع جدول أعمال   اج-ج 
بما  ( Codexالصحية و تدابير الصحة النباتية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة و مختلف لجان 

و االتفاقية الدولية لحماية النباتات و المكتب الدولي )      Codex Alimentarius ذلك لجنة  
ل سالمة األغذية و صحة اإلنسان لألوبئة الحيوانية، و المنتديات الدولية و الجهوية األخرى حو

 و الحيوان و النبات؛ و
 استعراض التقدم في معالجة المسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية المرتبطة -د 

 .بالتجارة التي قد تنشأ بين وآاالت الطرفين المسؤولة عن مثل هذه القضايا
 
 .الطرفان على خالف ذلكتجتمع اللجنة الفرعية على األقل مرة في السنة، ما لم يتفق -5
 
 .يجوز للجنة الفرعية أن تتفق على إحداث فرق عمل خاصة حسب الحاجة-6
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 اللجنة الفرعية المعنية بتجارة السلع
 
 الطرفين أو من اللجنة        أحدلسلع بطلب من      اتجتمع اللجنة الفرعية المعنية بتجارة           - 1

المعاملة الوطنية و ولوج        ( في إطار الفصل الثاني        المشترآة للنظر في أية مسألة تنشأ          
 ). إلى األسواقالسلع 

 
 : اللجنة الفرعيةتعمل - 2
 

 لعقد  محفللسلع بين الطرفين، بما في ذلك توفير            اتشجيع تجارة     )أ(
مشاورات بشأن اإلسراع في إزالة التعريفات الجمرآية وغيرها               

 ؛ًةمناسبالتي تبدو من المسائل، 
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 أراضي سلع أحد الطرفين إلى       جولفي القضايا التي تعوق و     النظر   )ب( 
الطرف اآلخر، ال سيما القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير غير                           

 .تعريفية
 
إذا طلب أحد الطرفين أو اللجنة المشترآة عقد اجتماع للجنة الفرعية يتعلق                                     - 3

، تشكل اللجنة     )بما في ذلك قواعد المنشأ بالنسبة لتلك السلع                 (بالمنسوجات والمالبس      
 . المسألة عليه معنيًا بالمنسوجات والمالبس وتحيل يكونالفرعية فريق عمل
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 لخدمات عبر الحدود ا ةاللجنة الفرعية المعنية بتجار

 
، تجتمع اللجنة الفرعية المعنية بتجارة            )التنفيذ( من االتفاق       12-11 طبقا للمادة   

لطرفان خالفًا لذلك، للنظر في أية قضايا أو          يتفق عليه ا  آما   و ،الخدمات عبر الحدود سنوياً    
تجارة الخدمات عبر      (التفاقا من     11 و لها ارتباط بتطبيق الفصل        مسائل تهم الطرفين       

 )الحدود
  

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 الفصل الثامن عشر

 الشفافية
 

 النشر:  1 -18المادة  
 
يعم//ل آ//ل ط//رف عل//ى ض//مان نش//ر قواني//نه ولوائح//ه التنظيم//ية وإج//راءاته و            - 1

قواع//ده اإلداري//ة، الت//ي له//ا تطب//يق ع//ام ت//تعلق بالقض//ايا الت//ي يش//ملها ه//ذا االتف//اق، أو       
اآلخ//ر م//ن  إتاح//تها بوس//يلة أخ//رى ف//ورا ح//تى يتمك//ن األش//خاص المعنيي//ن والط//رف         

 .االطالع عليها
 
 على آل طرف قدر اإلمكان و في إطاره الدستوري - 2

 

 أن ينشر مسبقًا أية تدابير يقترح اعتمادها؛ و )أ(
توف////ير فرص////ة معقول////ة لألش////خاص المعنيي////ن والط////رف اآلخ////ر إلب////داء     )ب(

 .مالحظاتهم حول التدابير المقترحة
 

تاريخ على   م/رور س/نة واح/دة        بع/د غ/رب   عل/ى الم  ) أ (2ق أحك/ام الفق/رة      يتطب/  ي/بدأ    � 3
 .التنفيذدخول هذا االتفاق حيز 

 

 
 توفير المعلوماتو التبليغ : 2-18المادة 

 
إلى أقصى حد ممكن،  أية تدابير فعلية أو مقترحة          ،  الطرف اآلخر   ي/بلغ آ/ل ط/رف      - 1

 بالغا ي/رى ذل/ك الط/رف أنه/ا ق/د تؤث/ر تأث/يرًا مادي/ا عل/ى سير هذا االتفاق أو تؤثر تأثيراً          
 .بطريقة أخرى على مصالح الطرف اآلخر بموجب هذا االتفاق

 

  ف//ورا يتعي//ن عل//ى الط//رف اآلخ//ر أن يق//دم   ،ب//ناًء عل//ى طل//ب م//ن أح//د الطرفي//ن    - 2
معلوم/ات ويجي/ب عل/ى األس/ئلة الم/تعلقة ب/أي تدبير مقترح أو فعلي يرى الطرف اآلخر           

على مصالحه في إطار هذا  أن/ه ق/د يؤث/ر عل/ى س/ير ه/ذا االتف/اق أو يؤثر بطريقة أخرى          
 .إشعاره سابقًا بهذا التدبيراالتفاق، بغض النظر عما إذا آان الطرف اآلخر قد تم 
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 المساطر اإلدارية: 3-18المادة 
 

 إدارة جم/يع التداب/ير الت/ي له/ا تطب/يق ع/ام يؤث/ر عل/ى القضايا التي يشملها هذا             م/ن أج/ل   
جب على آل طرف أن يتأآد في حاالت      االتف/اق، بص/فة متناس/قة و مح/ايدة و معقول/ة، ي            

 1.1.18خاص/ة، م/ن خ/الل مس/اطره اإلداري/ة تطب/يقا للتداب/ير المش/ار إل/يها في المادة                   
 :هعلى أشخاص معينين أو على سلع معينة، في حاالت محددة، أن

 
الطرف اآلخر المتضررين مباشرة من اإلجراء   فإن أشخاص    حي/ثما أمك/ن،    )أ(

مساطر الطرف، وذلك منذ الشروع في ل وفقًا تم إش/عارهم بص/فة معقول/ة،      ي/ 
المس/طرة، بم/ا ف/يها وص/ف لطبيعة اإلجراء وبيان اإلطار القانوني الذي تم        

 بموجبه الشروع في اإلجراء ووصف عام ألية قضايا مثيرة للجدل؛ و
م///نح ه///ؤالء األش///خاص فرص///ة معقول///ة ل///تقديم الوق///ائع والحج///ج المؤي///دة   )ب(

ر إداري نهائ//ي، ع//ندما يس//مح بذل//ك الوق//ت     لمواقفه//م ق//بل اتخ//اذ أي ق//را   
 وطبيعة اإلجراء والمصلحة العامة؛ و

 .أن إجراءاته متطابقة مع قانونه )ج( 
 

  المراجعة واالستئناف:4-18المادة 
 
آ/ل م/ن الطرفي/ن مح/اآم أو مس/اطر قض/ائية أو ش/به قضائية أو                  ح/تفظ   ينش/ئ أو ي    - 1

األمر، تصحيح القرارات اإلدارية إداري/ة بغ/رض إج/راء م/راجعة سريعة، وآلما تطلب           
ويجب أن تكون هذه المحاآم محايدة . النهائ/ية الم/تعلقة بالقض/ايا التي يشملها هذا االتفاق        

ومس/تقلة ع/ن المكت/ب أو الس/لطة المكلفة بالتنفيذ اإلداري، ويجب أال تكون لهذه المحاآم             
 .أية مصلحة جوهرية في نتائج هذه القضايا

 
ي/ن أن ه/ذه المح/اآم أو اإلج/راءات توف/ر ألطراف الدعوى         آ/ل م/ن الطرف     يض/من  - 2

 :الحق في
 

 فرصة معقولة لدعم مواقفها أو الدفاع عنها؛ و )أ(
 
اتخ/اذ ق/رار على أساس األدلة والسجالت المقدمة أو، عندما يقتضي القانون     )ب(

 .ذلك، السجل الذي تعده السلطة اإلدارية
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 أخ/رى آم/ا ينص على ذلك قانونهما،         بغ/ض ال/نظر ع/ن أي اس/تئناف أو م/راجعة            - 3
تحكم ممارسات من آل من  أن  آ/ل م/ن الطرفي/ن، أن ي/تم تنف/يذ ه/ذه القرارات و              يض/من 

 .المكتب أو السلطة فيما يتعلق بالقرار اإلداري في الموضوع
 

 ة الرشومكافحة:   5-18المادة 
 
ل//تجارة ف//ي ا يؤآ//د الط//رفان مج//ددًا ع//زمهما الدائ//م عل//ى القض//اء عل//ى الرش//وة       - 1

 .الدولية واالستثمار الدولي
 
التدابير األخرى الالزمة التي  التشريعات أو على يع/تمد آ/ل من الطرفين أو يبقي   - 2

 جنائ///ية تؤث///ر عل///ى ال///تجارة الدول///ية أو االس///تثمار  ةتعت///بر بموج///ب قواني///نهما، ج///ريم 
 :  ما يليبهدفالخارجي، 

 
 مباشرة موظف عمومي أن يطل/ب أو يق/بل عن قصد بصفة مباشرة أو غير            )أ(

للط/رف أو ش/خص يؤدي وظائف عمومية لذلك الطرف،  أي شيء              ينتم/ي 
ذي ق/يمة نقدي/ة أو أي/ة م/نفعة أخ/رى، م/ثل تقدي/م خدم/ة أو وع/د أو ميزة له           
شخص/يًا أو لشخص آخر، مقابل القيام بعمل ما أو إغفال القيام بعمل ما في           

 عمومية؛ الأدائه لوظائفه 
ودة أي ش//خص خاض//ع ل//نفوذ الط//رف، بص//ورة     مقص// أن يق//دم بص//ورة  )ب(

 ينتمي للطرف أو شخص يؤدي وظائف       لمباش/رة أو غ/ير مباشرة، لمسؤو      
عموم//ية للط//رف، أو يم//نحه أي ش//ئ ذي ق//يمة نقدي//ة أو أي م//نفعة أخ//رى،  
م//ثل تقدي//م خدم//ة أو وع//د أو م//يزة له أو لش//خص آخ//ر، مق//ابل الق//يام ب//أي     

 وظائفه العمومية؛ ولعمل أو إغفال القيام بأي عمل في أدائه 
أن يق/وم بص/ورة مقصودة أي شخص خاضع لنفوذ الطرف بتقديم أو الوعد      )ج(

ب///تقديم أو إعط///اء أي///ة أم///وال أو م///يزة أخ///رى، بص///ورة مباش///رة أو غ///ير  
مباش/رة، لموظ/ف أجنب/ي، لذل/ك الموظ/ف أو لش/خص آخ/ر، لكي يقوم ذلك                  

دائ//ه لمهام//ه الموظ//ف بعم//ل م//ا أو أن يمت//نع ع//ن الق//يام بعم//ل م//ا ي//تعلق بأ  
  ف//ي غ//ير مناس//بةأخ//رىعم//ل أو م//يزة  أو يح//تفظ بالرس//مية، لك//ي يحص//ل 

 مباشرة معامالت دولية؛ و
أن يس//اعد أو يش//جع أي ش//خص خاض//ع ل//نفوذ الط//رف عل//ى ارتك//اب أي       )د(

، أو ي//تآمر مع//ه  )ج(إل//ى  ) أ( م//نج//رم ورد وص//فه ف//ي الفق//رات الفرع//ية  
 .على ارتكابه
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 ارتكاب جرم ورد وصفه في الفقرة  أن يعتبر ينآ/ل ط/رف من الطرف     يج/ب عل/ى      - 3
 .  عرضة لعقوبات تأخذ في الحسبان جسامة الجرم2

 

يعم//ل آ//ل ط//رف م//ا ف//ي وس//عه الع//تماد أو الحف//اظ عل//ى تداب//ير مناس//بة لحماي//ة      - 4
األش/خاص الذي/ن ي/بلغون، ع/ن حس/ن ن/ية، ع/ن أعم/ال الرشوة الوارد وصفها في الفقرة                    

2. 
 

ة المبادرات اإلقليمية والمبادرات المتعددة األطراف للقضاء       ي/درك الط/رفان أهم/ي      - 5
ويعمل الطرفان معًا لتشجيع ودعم   . الدولي واالستثمار   الدوليةعل/ى الرش/وة ف/ي التجارة        

 .المبادرات المناسبة في المحافل الدولية ذات الصلة
 

 تعريفات:   6 -18المادة 
 

 :ألغراض هذا الفصل
أي " اع ع//ن اتخ//اذ إج//راء ف//يما ي//تعلق ب//أداء مه//ام رس//مية اتخ//اذ إج//راء أو االمت//ن"يش//مل

اس/تخدام لمنص/ب رسمي، سواًء آان ذلك في إطار صالحيات هذا المسؤول الرسمي أم                
 ال؛
 

أي ق/اعدة إداري/ة أو تفسير ينطبق على جميع   " ق/اعدة إداري/ة له/ا تطب/يق ع/ام      " يقص/د ب  
طاق/ه وتنش/ئ ق/اعدة    األش/خاص وجم/يع ح/االت الوق/ائع الت/ي تح/دث بص/ورة عام/ة ف/ي ن         

 : سلوك، إال أن هذا ال يشمل
أي ق//رار أو حك//م ف//ي إط//ار دع//وى إداري//ة أو ش//به قض//ائية تنط//بق     )أ( 

عل//ى ش//خص بعي//نه ينتم//ي للط//رف اآلخ//ر أو س//لعة معي//نة تع///ود         
للط/رف اآلخ/ر أو خدم/ة معي/نة مقدم/ة من الطرف اآلخر في قضية        

 محددة؛ أو
 . معينةحكم للبت في عمل معين أو ممارسة  )ب( 

 
أي ش/خص يش/غل وظيفة تشريعية أو إدارية أو قضائية من          " مس/ؤول أجنب/ي   "يقص/د ب    

بل/د أجنب/ي، عل/ى أي مس/توى م/ن مس/تويات الحكوم/ة، س/واًء آان معينًا أو منتخبًا؛ وأي            
 ش/خص يم/ارس وظ/يفة حكوم/ية ل/بلد أجنب/ي عل/ى أي مس/توى حكوم/ي، بما في ذلك و         

 ؛ وأي مسؤول أو وآيل لمنظمة دولية حكومية؛ ومقاولة عمومية أو    عمومية   آالة
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أي نش//اط مؤق//ت أو دائ//م ي//ؤدى بأج//ر أو آوظ//يفة فخ//رية،  " وظ//يفة عموم//ية"يقص//د ب 
يؤدي//ه ش//خص طبيع//ي باس//م ط//رف أو خدم//ة لط//رف، م//ثل المش//تريات الحكوم//ية عل//ى   

 صعيد الحكومة المرآزية؛ و
 

في//ن عل//ى ص//عيد   الطرأح//د ل//دى  أو مس//تخدمأي موظ//ف" موظ//ف عموم//ي "يقص//د ب 
  .الحكومة المرآزية، سواًء آان معينًا أو منتخبًا



 

 

 
 الفصل السابع عشر 

  لبيئةا
 أهداف

 
دعم تتمثل أهداف هذا الفصل في اإلسهام في الجهود التي يبذلها الطرفان لضمان                              

على  االستعمال األمثل للموارد        تعزيز وفي     بشكل متبادل   سياساتهما التجارية والبيئية   
سياسات  التنمية المستدامة، وفي العمل على تمتين الصالت بين ال          نحو يتماشى مع هدف   

والممارسات التجارية والبيئية لكال الطرفين، بما في ذلك إقامة أنشطة تعاون تهدف                        
 . إلى تعزيز القدرات في مجال البيئة

 
 مستويات الحماية: 1-17المادة 

 
 في أن يحدد مستويات حماية البيئة المحلية الخاصة به وأن                      طرف  حق آل  اعترافا ب  

يجب أن يعتمد أو يعدل قوانينه وسياساته وفقًا لذلك،            يحدد أولويات تنميته البيئية، وفي        
على آل طرف أن يضمن ويشجع تضمين قوانينه وسياساته البيئية مستوى عاليا من                       

 .االهتمام بحماية البيئة وأن يعمل على مواصلة تحسين هذه القوانين والسياسات
 

  تطبيق وتنفيذ القوانين البيئية:2-17المادة 
 
لية، من خالل   عاي من الطرفين أن يقصر في تنفيذ قوانينه البيئية بف          ال يجوز أل  ) أ (� 1

اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات بصورة مستدامة أو متكررة، على نحو يسيء إلى                    
 .تنفيذ االتفاق حيز الاالتبادل التجاري بين الطرفين بعد دخول هذ

 
سبا فيما  يقر الطرفان بأن يحتفظ آل طرف بحقه في التصرف بما يراه منا                  ) ب(

يتعلق بإنجاز تحقيقات وفتح متابعات قضائية وتطبيق التشريعات ومراقبة احترام              
 الموارد الالزمة     بتخصيصالقوانين وآذا صالحية اتخاذ القرارات التي تتعلق                 

 و. علياأولوية  يتقرر أن لها     التي    األخرى  البيئية مسائلتنفيذ القوانين الخاصة بال   ل
حين يتوافق ما     ) أ( أن طرفا التزم بمقتضيات الفقرة             بناء عليه، يعتبر الطرفان      

يقوم به أو ما يمتنع عن القيام به مع الممارسة المعقولة لحق التصرف المشار                         
 .  إليه أو يكون ناتجا عن قرار تخصيص الموارد المتخذ عن حسن نية

 



 

 2

يقر آل طرف بأنه من غير المناسب تشجيع التجارة أو االستثمار بإضعاف أو                      - 2
وبناًء على ذلك، يسعى آل           . تقليص الحمايات التي توفرها القوانين البيئية المحلية               

بطريقة ينقص منها     تلك القوانين أو       ال يتخلى عن تطبيق            إلى التأآد من أنه         طرف
 على نحو   أخرى بطريقة    التخلي عن تطبيقها أو االنتقاص من تطبيقها        عرضيأو  أخرى  

فرها تلك القوانين، آوسيلة لتشجيع التجارة مع            يضعف أو يقلل من الحمايات التي تو           
الطرف اآلخر، أو آتشجيع إلقامة أو تملك أو تنمية أو الحفاظ على استثمار فوق                                 

 .أراضيه
 
ال يمكن أن يفسر أي شيء في هذا الفصل بكيفية تجيز لسلطات أحد الطرفين                          - 3

 . الطرف اآلخرأراضياتخاذ تدابير تنفيذ قوانين بيئية فوق 
 
   التعاون في مجال البيئة:3-17ادة الم
 
يقر الطرفان بأهمية تعزيز القدرات من أجل حماية البيئة وتشجيع التنمية                                 - 1

 .المستدامة موازاة مع تعزيز عالقات التجارة واالستثمار الثنائية
 
همية التعاون في بلوغ        بأيلتزم الطرفان بتوسيع عالقة التعاون، إدراآا منهما                  - 2

البيئية المشترآة المنصوص عليها في هذا الفصل، بما في ذلك                 صدهما  مقاأهدافهما و 
 .تطوير وتحسين حماية البيئة

 
يتعهد الطرفان بالقيام بأنشطة التعاون في مجال البيئة، وخاصة تلك التي تهم                         - 3

أجهزتهما الحكومية ذات الصلة، عمًال بالبيان المشترك بين الواليات المتحدة والمغرب              
محافل في  ده الطرفان،    أع، الذي    ")البيان المشترك (" بالتعاون في مجال البيئة         المتعلق
 وفق البيان المشترك      التي تم القيام بها      ويعهد بمهمة تنسيق ومراجعة األنشطة      . أخرى

 هيئة أخرى مماثلة محدثة لهذا الغرض،        ةإلى مجموعة العمل حول التعاون البيئي أو أي        
 .طبقا للبيان المشترك

 
درس آل طرف إمكانية إحداث آليات تعاون إضافية آلما آان ذلك مناسبا، بما                  ي - 4

االعتبار المبادرات    مع األخذ في           في ذلك اتفاقية بشأن التعاون في مجال البيئة،                      
 .ذات الصلةالتعاونية اإلقليمية 

 
 .في مجال البيئة في محافل أخرى يقر الطرفان بأهمية التعاون المستمر - 5
 



 

 3

، أن يتبادل مع الطرف اآلخر ومع العموم             عند االقتضاء لى آل طرف،      ع يجب    - 6
المعلومات حول خبرته في تقييم ومراعاة التأثيرات اإليجابية و السلبية على البيئة                            

إضافة إلى ذلك، يمكن لكل طرف مشاطرة        . الناتجة عن االتفاقيات والسياسات التجارية     
ما في ذلك التجربة المتعلقة بالحوافز واآلليات        خبرته المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الفصل، ب       

 .5-17الطوعية المبينة في المادة 
 
 يشجع    أن  يقر الطرفان بأن تعزيز عالقتهما التعاونية في المسائل البيئية يمكن                   - 7

 .بينهما واالستثمار في المنتوجات والخدمات البيئية المتزايد التبادل التجاري
 

 ة مسائل إجرائي:4 -17المادة 
 
اتخاذ اإلجراءات القضائية أو شبه         ،    آل طرف من الطرفين وفق قوانينه              يكفل  - 1

 .البيئيةالمتعلقة بقوانينه القضائية أو اإلدارية الالزمة لزجر أو تقويم المخالفات 
 

 ولتحقيق هذه     . عادلة وشفافة     منصفة و    ينبغي أن تكون تلك اإلجراءات          )أ(
 آانت إقامة    ، إال إذا   مفتوحة للعموم   تلك اإلجراءات    أن تكون   يجبالغاية،  

 . المعمول بهاة القانونلمسطرتمتثل أن العدالة تقتضي خالف ذلك، ويجب 
 
آل طرف من الطرفين اإلجراءات الزجرية أو التقويمية المناسبة                     يتخذ) ب(

 : والفعالة في حالة اإلخالل بقوانينه البيئية والتي
امة المخالفة، وأية منفعة        االعتبار نوعية وجس    في   يجب أن تأخذ          ��1

، والوضعية االقتصادية        ةمخالفالاقتصادية جناها المخالف من                
 ؛ و   الصلةللمخالف وعوامل أخرى ذات 

يمكن أن تتضمن اتفاقيات الحترام التشريعات وعقوبات وغرامات                 ��2
وأحكامًا بالسجن وأوامر زجرية وإغالق المرافق ومصاريف                        

 .احتواء التلوث أو إزالته
 
  آل طرف من الطرفين لألشخاص المعنيين حق مطالبة السلطات المختصة             يضمن - 2

 لقوانينه البيئية، وأن تولي             زعومة بإجراء تحقيق في المخالفات الم               ألحد الطرفين   
 .هاالهتمام الالزم لهذه الطلبات وفقًا لقوانين المختصة سلطاته
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 معترف بها قانونيا    لحة   الذين لهم مص     آل طرف من الطرفين لألشخاص              يوفر  - 3
مكانية مالئمة للجوء لإلجراءات المشار إليها في              إ،      معينة، في قضية       طبقا لقوانينه  

 .1الفقرة 
 
يوفر آل طرف من الطرفين حرية الوصول إلى الوسائل الشرعية المالئمة و                       - 4

 : الفعالة السترداد حق وفقا لقانونه و الذي يتضمن الحق في
 
ة لذلك الطرف لتسببه في              القضائي   واليةشخص خاضع لل      إقامة دعوى ضد           )أ(

 ؛  لذلك الطرف قوانين البيئيةلل ، وذلك طبقاأضرار
 

المطالبة بعقوبات أو تعويضات، مثل الغرامات المالية أو اإلغالق االستعجالي أو               )ب(
 قرار تخفيف العواقب المترتبة عن مخالفة قوانينه البيئية؛ 

 
جراء مالئم لتنفيذ      إ بطلب اتخاذ         ينلطرفحد ا  لمختصة أل  التقدم إلى السلطات ا        ) ج(

 ؛ أوبهاقوانينه البيئية بهدف حماية البيئة أو تجنب اإلضرار 
 

 بضرر أو     أصيب شخص بضرر أو قد يصاب          استصدار حكم في حالة ما إذا        ) د(
ة ألحد     القضائي   لواليةأذى أو خسارة من جراء تصرف شخص آخر خاضع ل                           

بصحة  مضر     أو من جراء تصرف        ألحد الطرفين    البيئية لقوانينلخالف  م الطرفين
 .اإلنسان أو بالبيئة

 
 لتحسين األداء في مجال البيئة تكميلية آليات :  5-17المادة 

 
الطوعية األخرى يمكن أن تسهم في       يقر الطرفان بأن الحوافز واآلليات المرنة و        - 1

لك المستويات، آتكملة       تحقيق مستويات عالية من الحماية البيئية والحفاظ على ت                         
،  أن يقوم    آل طرف من الطرفين       يجب على      . 4-17لإلجراءات المبينة في المادة           

 اآلليات، التي يمكنها أن تشتمل          تطوير تلك   حسبما يراه مالئما ووفقًا لقانونه، بتشجيع         
 :على
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 :ر العمل الطوعي لحماية أو تحسين البيئة، مثليآليات تيس ( أ)
 

 ، أو الجماعات المحلية أو المنظمات      األعمالقطاع  لك،   بما في ذ    الشراآات،   1
 ؛ الحكومية أو الهيئات العلميةهيئاتغير الحكومية أو ال

  البيئة، أواألداء في مجالمبادئ توجيهية طوعية تهدف إلى تحسين    2
تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الحكومية واألطراف المعنية                            3

حماية لمن تحقيق المستويات العالية            بخصوص أساليب تمكن         : والعموم
  الفعال  ستخداماالاالفتحاصات والتقارير البيئية الطوعية وطرق             البيئة، و  

موارد أو تخفيف التأثير على البيئة، والرصد البيئي وجمع المعلومات                        لل
 المرجعية؛ أو

 
ح حوافز، بما في ذلك، وآلما آان ممكنا، آليات السوق لتشجيع الحفاظ واستصال                 ) ب(

وتحسين وحماية الموارد الطبيعية والبيئة آالتنويه العلني بالمنشآت والمقاوالت ذات                    
 أو غيرها    مقايضة التصاريح و اإلئتمانات    األداء البيئي المتميز، أو البرامج للتبادل أو           

 .من األدوات التي تساعد على تحقيق األهداف البيئية بفعالية
 
 : و آلما آان ذلك مناسبالقانونهيجب على آل طرف أن يشجع، وفقًا  - 2
 
  األداء المستخدمة لتقييم األداء البيئي؛ ومعايير  وتحسين أهداف وتطوير) أ(

 
 المعايير، بما في ذلك اآلليات         استيفاء تلك األهداف و تلك  الوسائل المرنة لتحقيق      ) ب(

 .1المحددة في الفقرة 
 

  المشارآة للعمومفرصإتاحة : 6-17المادة 
 
 أفضل     تسهل مشاطرة      مشارآة العموم يمكن أن          ل  إتاحة فرص      را بأن   إقرا - 1

الممارسات وتطوير مقاربات مبتكرة للقضايا التي تهم العموم، يضمن آل طرف من                    
ر أساليب للحوار مع العموم حول تنفيذ أحكام هذا الفصل، بما في ذلك                       يالطرفين توف 

 :اإلمكانيات المتاحة للعموم ل
 
تناقش في اجتماعات اللجنة المشترآة، في اجتماعات                  اقتراح المسائل التي س          )أ(

 قد أنشئت      الفرعية  اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون البيئية، إذا آانت تلك اللجنة                
 ؛ و)اللجنة المشترآة (2-19طبقا للمادة 
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تقديم، حسب القواعد المتبعة، اآلراء أو التوصيات أو المشورة فيما يتعلق                                   )ب(

على آل طرف أن يضع هذه             يجب     و. هذا الفصل   بتطبيقبالمسائل المتصلة     
 .اآلراء أو التوصيات أو المشورة رهن إشارة الطرف اآلخر والعموم

 
 لجنة استشارية وطنية قائمة تضم ممثلين          أو يستشير بإمكان آل طرف أن يلجأ          - 2

أعضاء آخرين من العموم، لتقديم              و   و عن قطاع األعمال           عن المنظمات البيئية     
 لذلك الطرف بشأن تنفيذ أحكام هذا الفصل، آان ذلك مالئما  آلماالمشورة

 
 للرد إيجابا على        على آل طرف من الطرفين أن يبذل قصارى جهوده                    يجب     - 3

 . لهذا الفصله تتعلق بتنفيذينلطرفا من أحد أشخاص إجراء مباحثات يتقدم بها طلبات
 
، ناسباآان ذلك م    االعتبار، آلما      أن يأخذ في     آل طرف من الطرفين      يجب على  - 4

التوصيات التي يتلقاها من العموم، المتعلقة بأنشطة التعاون البيئي                         المالحظات و  
 .بيان المشترك وفقا للالمتخذة

 
 المشاورات حول قضايا البيئة: 7-17المادة 

 
يمكن ألي طرف من الطرفين أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف اآلخر تتعلق                 - 1

هذا الفصل بإرسال طلب خطي لنقطة االتصال التي يحددها             في إطار    بأية مسألة تثار     
 فور استالم   و يجب على الطرفين أ ن يباشرا المشاورات         . الطرف اآلخر لهذا الغرض    

 .الطلب
 
يبذل الطرفان آل ما في وسعهما للوصول إلى حل مرٍض للطرفين بخصوص                     - 2

 .هيئة يريانها مناسبةبإمكانهما االستعانة بمشورة أو مساعدة أي شخص أو  المسألة و
 
إذا لم تفلح المشاورات في حل المسألة، وإذا آانت اللجنة الفرعية المعنية                                  - 3

، يجوز ألي     )اللجنة المشترآة   (2-19بالشؤون البيئية قد أنشئت عمًال بأحكام المادة               
طرف من الطرفين إحالة المسألة إلى اللجنة الفرعية بإرسال إخطار مكتوب إلى نقطة                  

 يومًا من إرسال أحد           30 خاللتجتمع اللجنة الفرعية         و. لطرف اآلخر  لل   االتصا
إذا لم تكن اللجنة          .  ذلك   خالفالطرفين إخطارا لها، إال إذا اتفق الطرفان على                         

 باإلخطار، عليها أن     في تاريخ قيام أحد الطرفين      المشترآة قد أنشأت بعد لجنة فرعية           
وعلى اللجنة   .  إليه في هذه الفقرة          يوما المشار    30تقوم بإنشائها في غضون أجل             
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حل المسألة في أقرب اآلجال ويمكنها، آلما آان ذلك ممكنا،                          ل تسعىالفرعية أن      
، وباللجوء إلى أساليب آالمساعي الحميدة       حكوميينأو غير   حكوميين  االستعانة بخبراء   

 .والتوفيقأوالوساطة أ
 
زاماته بموجب أحكام المادة     إذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف اآلخر لم يف بالت              - 4
 أو المادة    1الفقرة  ب، يجوز لذلك الطرف أن يطلب عقد مشاورات عمًال               )أ (17-2-1
 ). المشاورات (20-5

 
 في وقت يكون     5-20إذا طلب أحد الطرفين عقد مشاورات عمًال بأحكام المادة                ) أ(

كون فيه اللجنة     أو ت   1فيه الطرفان يتشاوران بشأن نفس المسألة بموجب أحكام الفقرة               
، يوقف الطرفان جهودهما لحل المسألة          3الفرعية تسعى لحل المسألة بموجب الفقرة            

، ال يجوز    5-20بمجرد أن تبدأ المشاورات بموجب أحكام المادة            . بموجب هذه المادة   
 .عقد أية مشاورات بشأن نفس المسألة بموجب أحكام هذه المادة

 
 60 بعد أآثر من     5-20ت عمًال بأحكام المادة     إذا طلب أحد الطرفين عقد مشاورا     ) ب(

، يمكن للطرفين أن يتفقا      1يومًا من إرسال طلب لعقد مشاورات بموجب أحكام الفقرة              
 6-20في أي وقت على إحالة المسألة إلى اللجنة المشترآة عمًال بأحكام المادة                                   

 ).اللجنة المشترآةاإلحالة على (
 
االتفاق بخصوص أية   ا  في إطار هذ  ل منازعة    ح ال يمكن ألي طرف أن يلجأ إلى        - 5

مسألة تنشأ في إطار أي حكم من أحكام هذا الفصل باستثناء تلك المنصوص عليها في                    
 ). أ (1-2-17المادة 

 
 الصلة باالتفاقيات المتعلقة بالبيئة: 8-17المادة 

 
ونان معا  يقر الطرفان بأن االتفاقيات المتعددة األطراف المتعلقة بالبيئة التي يك                  - 1

طرفًا فيها تؤدي دورًا هاما، على الصعيد العالمي والمحلي، في حماية البيئة وأن تنفيذ                   
 .آل طرف لهذه االتفاقيات مسألة أساسية لتحقيق األهداف البيئية لهذه االتفاقيات

 
البحث عن وسائل لتعزيز الدعم         على ذلك، يجب على الطرفين أن يواصال                بناء - 2

يات متعددة األطراف المعنية بالبيئة التي يكون آال الطرفين طرفًا فيها                 المتبادل لالتفاق 
يعقد الطرفان مشاورات بصورة      و  . واالتفاقيات التجارية التي يكونان معا طرفًا فيها           

 المفاوضات في منظمة التجارة العالمية المتعلقة باالتفاقيات متعددة               بخصوص منتظمة
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 اما إذا آان لنتائج هذه المفاوضات تأثير على هذ                حدود األطراف المعنية بالبيئة وفي     
 .االتفاق

 
 تعاريف: 9 -17المادة 

 
 :ألغراض هذا الفصل

 
نص تشريعي أو تنظيمي ألحد الطرفين، أو أي مقتضى            " قانون بيئي "مصطلح  يقصد ب 

يدخل ضمنه يكون هدفه األساسي حماية البيئة، أو الوقاية من األخطار المهددة لحياة                      
 : من خالل أو الصحةوالنباتأ الحيوان وأاإلنسان 

 
منع أو تخفيف أو الحد من نفث أو تصريف أو انبعاث مواد تلوث أو تضر                        ( أ)

 بالبيئة؛ 
 
 والمواد األخرى والنفايات          الخطيرة  التحكم في جميع المواد الكيميائية             )ب(

 الضارة بالبيئة أو المسممة لها، ونشر المعلومات المتعلقة بها؛ أو
، بما في ذلك       الفطريةالحيوانية    ظ مكونات الحياة النباتية أو          أو حف    حماية) ج(

 . وموائلها والمواقع الطبيعية المحمية المهددة باالنقراضاألصناف
 
 واليته   في المجاالت التي يمارس فيها أحد الطرفين سيادته أو حقوقا سيادية أو                             و

من مقتضياتهما،   ، دون أن تشمل النصوص التشريعية أو التنظيمية، أو أيا                      القضائية
 وصحة العاملين؛ و أذات صلة مباشرة بسالمة 

 
 ":تشريعي أو تنظيمينص "مصطلح يقصد ب

 
و م   يساالبرلمان المغربي أو المر        الظهائر و القوانين التي يسنها               بالنسبة للمغرب،      

 ؛القرارات أو الدوريات التنظيمية اإلدارية
 

 التنظيمية التي      اللوائح الكونغرس أو        اي يسنه  تن ال  يانوبالنسبة للواليات المتحدة، الق       
 .  و يمكن تنفيذها بإجراء من الحكومة االتحاديةالكونغرستوضع بناء على قانون يسنه 
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 التصريح المشترك بين

  التعاون في مجال البيئةبشأن  األمريكيةو الواليات المتحدةية  المغربالمملكة
 
 
 

) "الواليات المتحدة "( حكومة الواليات المتحدة األمريكية        و )"المغرب"(إن حكومة المملكة المغربية       -1
 مجال  هالمغرب، بما في   با اعية تدعيم التنمية االقتصادية واالجتم     في مجاالت يتعاونان منذ مدة طويلة      

 .حماية البيئة
 

 المبادالت التجارية     تساير توسع  تنمية مستدامة     مع تشجيع      ،همية حماية البيئة    بأ و اعترافا منهما     -2
 ، الواليات المتحدة       و المغرب اتفاق التبادل الحر بين        التي ستصاحب    الثنائية وعالقات االستثمار      

  .في مجال البيئةبينهما تعزيز التعاون الثنائي للجهود نيتهما في مواصلة افإنهما يؤآدان 
 

التعاون البيئي الحالي والمستقبلي التي تعتزم الحكومتان           هذا التصريح المشترك ميادين        رفقميبرز   -3
 ا جديدا  الواليات المتحدة برنامج    يضع المغرب و         ، عملية أولى    خطوة وآ  .ترآيز جهودهما عليها    

ير أآثر للبرنامج المغربي لحماية البيئة و إحراز المزيد من التقدم في             تطويهدف إلى   ألنشطة التعاون   
 . تنفيذه

 
 :القضايا البيئية، و ذلك عبر التعاون في تينلحكوممكن لي -4

 
 بما في ذلك  الزيارات الدراسية،        متخصصين فيما بينهما،  تيسير تبادل المهنيين والتقنيين وال     ) أ(

 ؛ةيبيئالر معاييالسياسات وتشجيع تنمية البغية 
  

وتربوية وعية ة وبرامج تدريبي وملتقيات ودورات ت    عمل  وندوات وورشات  مؤتمراتتنظيم  ) ب(
  ؛مشترآة

 
المنجزة بكيفية مشترآة، بما فيها المشاريع النموذجية ومشاريع        و العروض   تدعيم المشاريع   ) ج(

 ؛ المقاوالت الصغرى وآذا مشاريع ودراسات وتقارير البحوث المشترآة
 

 والصناعة والسلطات العمومية قصد تطوير           األآاديمياتسير إقامة عالقات بين ممثلي           يت) د(
ى باهتمام  ظعلقة بالبيئة التي يمكن أن تح         ت والمعلومات والمعطيات الم     الممارسات المثلى تبادل  

 ؛الحكومتين
 

 ؛ وتبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج الوطنية في مجال حماية البيئة) هـ (
 

 . أخرى ترى الحكومتان أنها مالئمةاتطايام بنشلقا  )و(
 

الواليات المتحدة مجموعة   ئ المغرب و    نش ي  البيئة، قضايابغية توسيع وتعميق التعاون  الفعلي في          و    - 5
 من  نهمي تعي  يتم  من ممثلين حكوميين   تتكون  ) "عملالمجموعة  "( التعاون في مجال البيئة       بشأنعمل  
 في   واحدة   الحكومتان أن تجتمع مجموعة العمل مرة       وترتقب  . تحدةالواليات الم  المغرب و      طرف



 

 

 لمجموعة العمل في مكان يتم       تماعجنعقد أول ا  ي، وتأمالن أن    بالتناوب في آل بلد      السنة على األقل،    
 .إحداثها ثالثة أشهر بعد تحديده في غضون 

 
 :ستعمل مجموعة العمل على-  6
 

 ؛ أدناه7 في الفقرة  ةمفصلفة آما تم تحديدها بصصياغة خطة عمل ) أ(
 

 بشأن  توصيات وتقييم أنشطة التعاون في مجال البيئة المنجزة طبقا لخطة العمل وتقديم                   جرد)ب(
 تحسين هذا التعاون؛

 

 . نشاط آخر تراه الحكومتان مالئمابأي القيام )ج(
 

  هذه الخطة   تحدد و.  خطة عمل   ، في اجتماعها األول     ، الحكومتان أن تضع مجموعة العمل        رتقبت  7 -
 المواضيع المنصوص عليها في        في إطار البيئة   المشاريع ذات األولوية من أجل تعاون في مجال             

أولويات جديدة في مجال         ضوء تطورات الوضع       قد تحددا في      نيالحكومتاعترافا بأن      و  .الملحق
 . عند االقتضاءالتعاون، فعلى مجموعة العمل أن تحين خطة عملها 

 
 اتفاق   المتعلق بالبيئة من    فصل في ال  المنصوص عليها   االعتبار االلتزامات عين  كومتان ب تأخذ الح  و  � 8

يمكن أن  فرعية  لجنةة وآذا دور اللجنة المشترآة أو أي   ، الواليات المتحدة   المغرب و  التبادل الحر بين  
آما . قتضيات تنفيذ هذه الم   من أجل السهر على    ،تنشأ في إطار اللجنة المشترآة لرعاية شؤون البيئة         

 مجموعة العمل أن تتبادال     لللجنة المشترآة و   عن الوسائل التي يمكن في إطارها             الحكومتان    تبحث
 .المعلومات حول أشغال آل منهما

 
 ةاللجنة المشترآة أو أي في آراء و توصيات  ،، في إطار مهامها تنظريتعين على مجموعة العمل أن   � 9

  المغرب         و                ن أن تنشأ طبقا التفاق التبادل الحر بين            ذات صلة بالموضوع يمك       فرعية لجنة
  بشأن خطة العمل، وأن تأخذه       تستشير الرأي العام   آما يتعين على آل حكومة أن          . الواليات المتحدة 

 .االعتبار آلما آان ذلك مالئماعين  بجيدا
 

نشطة مجموعة  لنسبة أل اتصال شاملة با   نقطة   بمثابة    آل حكومة منسقا رئيسيا        و يتوقع أن تعين         � 10
 .العملتنفيذ خطة لالعمل و

 
الحكومتان بأهمية توفير الموارد من أجل تنفيذ أنشطة التعاون في مجال البيئة التي تمت                 عترف  تو   � 11

 المدرجة ضمن خطة عمل       التعاون نشطةو تكون جميع أ    . عليها من طرف مجموعة العمل      وافقة  الم
ات المخصصة لها وتخضع للقوانين واألنظمة المعمول بها في            بتوفر االعتماد  العمل رهينة مجموعة  

 .الواليات المتحدة  آل من المغرب  و 
 

خطي إلى   إشعار    توجيه  بعد ، اجتماعات مجموعة العمل بطلب من إحدى الحكومتين       توقيفيمكن  و   � 12
  .فان أو بأية وسيلة أخرى يرتضيها الطر تاريخ هذا التوقيفبلق ستة أشهر الحكومة األخرى

 
 
 
 
 



 

 

 التعاون  ن أنشطة أاتخاذه بش عمل متبقى ينبغي       تتشاور الحكومتان من أجل تحديد أي              ،وفي هذه الحالة    
 . ضمن خطة العملالواردة

 
 عن حكومة المملكة المغربية  عن حكومة الواليات المتحدة األمريكية

 
 طوماس رايلي 

 سفير الواليات المتحدة األمريكية
  بالمملكة المغربية

 

  
 محمد اليازغي

 الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني 
 و الماء و البيئة

 
 
 
 
 

الرباط      
 في

يونيو28
2004 

 
                                                        



 

 

 
 قرفمال

 
 ميادين التعاون في مجال البيئة

 
 
 

تهدف جهود   و .الواليات المتحدة في مجال البيئة       و  المغرب  أولويات التعاون بين    أدناهتعكس الميادين المبينة     
 الكفاءات البشرية والمؤسساتية      دعم    قدرة المغرب على حماية البيئة ب            تطويرلى   إ يادين الم  هالتعاون في هذ    

 . تدبير الموارد الطبيعية والحفاظ عليهاعلى
 

 القوانين والبنيات األساسية المتعلقة بالبيئة 
 

 ؛فيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بالبيئة وتنتطوير القدرات لدعم •
 

 ؛ البيئة قضاياردبيحسن تاألساسية للبنيات  تطوير االخبرة المغربية في مجال البيئة و توسيع قاعدة  •
 

 .ي في المغرب البيئاألثر مباشرة تقييمقدرات القطاعين العام والخاص من أجل تطوير  •
 

  بير تحفيزية وبرامج تطوعية تهم البيئةاتد
 

 مستويات عالية في       و اإلبقاء على     بلوغال تساهم في  تحفيزية وآليات تطوعية        تدابير  تطوير تشجيع   •
  .البيئية واألنظمةتنفيذ القوانين آتكملة ل ، و ذلك البيئةحمايةمجال 

 
  تعزيز التوعية في مجال البيئة

 
تيسير ولوج   يئة و      حماية الب     مجهودات   من المشارآة في      العمومالتي تمكن     تشجيع تطوير الفرص        •

 اللجوء إلى العدالة فيما يخص القضايا البيئية ؛ و،المعلومات
 

 ؛ تدبير مستدام للبيئةإلى بغية الوصول للمقاوالتالسليمة  المحلية تطوير الممارسات •
 

 .متعددة األطراف  مشترآة في الملتقيات الجهوية أوبيئيةمصالح  تطوير  من أجلسوياالعمل  •
 

 المصائدالحفاظ على  حماية السواحل و
  

 . السمكيةتاورلثالساحلية ومصبات األنهار وتفادي االستغالل المفرط ل المناطق البيئية حماية •
 
  

 يةالحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق المحم
 

 . والمحميات الطبيعية بالمغربمثال، آالماء ،الحفاظ على الموارد الطبيعية الهامة •
 
 
 



 

 

 
 

 والمقاوالت البيئة اتكنولوجي
 

 ؛بيئةال اتكنولوجي في مجالتنمية قطاع المقاوالت  تشجيع  •
  

التكنولوجيا تحسين  ر  بع ولوج األسواق العالمية       بفرص وعي المقاوالت الصغرى والمتوسطة      عزيز  ت •
  .الممارسات والتقنيات البيئيةو

 
 



 

 
 

 الفصل السادس عشر  
 )الشغل( العمل 

 
 بيان بااللتزام المشترك: 1-16 ةالماد

 
، بوصفهما أعضاء في منظمة العمل الدولية،               تعهداتهمايؤآد الطرفان مجددًا         - 1

والتزاماتهما بموجب إعالن منظمة العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية                 
 آل طرف    علىويتعين  ") منظمة العمل الدولية     إعالن)(" 1998(عته  في العمل ومتاب   

و بحقوق   للتأآد من أن قوانينه تعترف بمبادئ العمل                جاهدًا   أن يسعى     من الطرفين     
 .و أن تحميها، 7.16العمال المعترف بها دوليا و المحددة في المادة 

 
يعترف الطرفان بحق آل طرف في اعتماد أو تعديل قوانين ومعايير العمل                            - 2

لتأآد من أنها تنص على         إلى ا  جاهدًا    أن يسعى        آل طرف من الطرفين        لىعويتعين   
، 7.16مع حقوق العمال المعترف بها دوليًا والمحددة في المادة              متالئمة  معايير عمل    
 .تحسين هذه المعايير بناًء على ذلكإلى  يتعهد بالسعي

 
 تطبيق وتنفيذ قوانين العمل: 2.16المادة 

 
1 -  

ن الطرفين عن تنفيذ قوانين العمل في بلده بفعالية، من                     ال يتوانى أي م       )أ(
خالل اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات مستمرة أو متكررة، على نحو يؤثر                      

 .حيز التنفيذ  االتفاقاعلى التجارة بين الطرفين، بعد تاريخ دخول هذ
 
يدرك الطرفان أن آل طرف يحتفظ لنفسه بالحق في أن يتصرف حسبما                     )ب(

و بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتحقيق والمحاآمة والتنظيم                     يرى مناسبًا       
 وأن يتخذ القرارات التي يرى أنها مناسبة فيما يتعلق باعتماد                           االمتثال

وبناًء . الموارد لتنفيذ مسائل العمل األخرى التي يقرر أن لها أولويات عليا             
عية  ألحكام الفقرة الفر      ممتثالعلى ذلك، يفهم الطرفان أن الطرف يعتبر               

إذا آان اإلجراء الذي يتخذه أو ال يتخذه يعكس ممارسة حرية                                  ) أ(
التصرف هذه بصورة معقولة، أو نتيجة التخاذ قرار بحسن نية يتعلق                          

 .باعتماد الموارد
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 من غير المناسب تشجيع التجارة أو االستثمار          ه أن  آل طرف من الطرفين     يدرك - 2
وبناًء على ذلك، يسعى     . ين العمل المحلية  بإضعاف أو تخفيف الحماية التي توفرها قوان        

آل طرف من الطرفين جاهدًا للتأآد من أنه ال يتخلى عن تطبيق هذه القوانين أو                                  
يضعف تطبيقها بطريقة أخرى أو يعرض التخلي عن تطبيقها أو يضعفها بطريقة                             

ها  العمل المعترف بها دوليًا المشار إلي          التقيد بقوانين أخرى على نحو يضعف أو يقلل           
، آتشجيع للتجارة مع الطرف اآلخر، أو آتشجيع إلنشاء استثمار في                 7.16في المادة    
 . أو حيازته أو توسيعه أو االحتفاظ بهأراضيه

 
  الضمانات اإلجرائية والوعي العام:3.16 المادة 
  
يتيح آل طرف من الطرفين لألشخاص الذين لهم مصالح معترف بها قانونيًا                         - 1

 مسألة معينة إلى محاآم إدارية أو شبه قضائية أو قضائية محايدة                           منفذا مناسبًا في    
 .عملهومستقلة لتنفيذ قوانين 

 
 يتعين على آل طرف أن يقوم بإجراءات عادلة و منصفة و شفافة قصد تنفيذ                                 -2

و لتحقيق هذه الغاية، يتعين على آل طرف أن يتخذ                           . قوانين العمل الخاصة به        
 ، إال إذا  للعموم وأن تكون مفتوحة       المحاآمة القانونية  اإلجراءات التي تستجيب ألصول    

 . تأخير ال مبرر لهذلك  عنقتضي غير ذلك؛ وأال يترتبي سير العدالة آان
 
 حسب ما     يتعين أن يحدد آل طرف من الطرفين أن تكون القرارات النهائية                        - 3

إليها أن تذآر األسباب التي استندت                وفي تلك اإلجراءات مكتوبة             تقتضيه الحالة       
اإلجراءات، وأن  لتلك   وفقاالقرارات؛ وأن تتاح دون أي تأخير ال مبرر له لألطراف                  

تتيح  تمشيًا مع قوانين الطرف المعني؛ وأن تستند إلى معلومات أو أدلة                        عمومتتاح لل  
و أن تخضع للمراجعة و التصحيح إذا           ؛لألطراف فرصة أن ُيسمعوا أصواتهم بشأنها        

 .ون المحلياقتضى األمر، طبقا للقان
 
تلك ل  وفقا  ينص آل طرف من الطرفين في قوانينه على أنه يجوز لألطراف                       - 4

مثل األوامر أو اتفاقيات االمتثال أو الغرامات أو                      (اإلجراءات السعي لالنتصاف          
 قصد الحصول على     العقوبات أو أوامر الزجر أو إغالق أماآن العمل ألسباب طارئة               

 .الحقوق وفقا لقوانين عمله
 
، أراضيه بقوانين العمل في      العاميتعين أن يعزز آل طرف من الطرفين الوعي             - 5

 :بما في ذلك
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 عمله و إجراءات التنفيذ و                 المعلومات المتعلقة بقوانين         أنالتأآد من        )أ( 
 االمتثال متاحة بشكل عام؛ و 

 .تشجيع توعية العموم فيما يتعلق بقوانين عمله )ب( 
 

 يةاتمؤسسالترتيبات ال: 4.16المادة 
 
 ليكون نقطة    وزارة العمل التابعة له    يخصص آل طرف من الطرفين مكتبًا في             - 1

وتقيم نقطة   .  ألغراض تنفيذ أحكام هذا الفصل            و العموم  اتصال مع الطرف اآلخر          
 فيما يتعلق بالمسائل المتصلة         العموماالتصال لكل طرف من الطرفين اتصاالت مع               

ح تلك االتصاالت للطرف        يتت  وتنظر فيها، و       ومالعمهذا الفصل، وتتلقى اتصاالت          ب
ويراجع آل طرف من الطرفين هذه االتصاالت       . للعمومر، و إذا آان ذلك مناسبًا،        ـاآلخ

 .حسبما هو مناسب وفقًا لإلجراءات المحلية
 
، بالعمليجوز لكل طرف من الطرفين أن يشكل لجنة استشارية وطنية معنية                        - 2

ي ذلك ممثلون من منظمات العمل واألعمال التجارية                  من شعبه، بما ف         فراداتضم أ  
 .الفصلوأشخاص آخرون يقدمون له المشورة في تطبيق أحكام هذا 

 
 أي قرار رسمي يتخذه الطرفان ويتعلق بتنفيذ أحكام هذا                       اإلعالن عن  يتعين    - 3

 .خالف ذلكعلى  الطرفان اتفق، إال إذا الفصل
 
سبًا، تقارير مشترآة عن المسائل المتعلقة بتنفيذ        يعد الطرفان، إذا رأيا أن ذلك منا        - 4

 . التقاريره وينشرا هذالفصلأحكام هذا 
 

 التعاون في مجال العمل: 5.16ة الماد
 
 تعاون في مجال العمل، وفقًا لما هو محدد في              آلية  بصفة خاصة   ينشئ الطرفان  - 1

ع احترام معايير      لتشجي  قوية، إدراآًا منهما أن التعاون يوفر فرصًا                ألف.16المرفق   
تفاقية منظمة   ال و االمتثال   العمل األساسية المجسدة في إعالن منظمة العمل الدولية               

عمل األطفال واتخاذ إجراء فوري      بحظر أسوأ أشكال    المتعلقة 182العمل الدولية رقم    
 ولتعزيز  ")182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          ) ( "1999(       للقضاء عليه، 

 . المتعلقــة بقضايا العملة األخرىـتحقيق االلتزامات المشترآالتقدم في 
 
 التعاون في مجال         آلية   بأنشطة تعاونية في إطار         اأن يضطلع  جوز للطرفين     ي - 2

العمل المتعلقة بمسائل العمل ذات االهتمام المشترك، مثل تعزيز الحقوق األساسية                         
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 مل األطفال؛ وتعزيز تدبير        وتطبيقها تطبيقًا فعاًال؛ والقضاء على أسوأ أشكال ع                    
عاطلين عن   ال برامج مساعدة          تطوير   المهنية؛ وتحسين ظروف العمل؛ و             تالعالقا

 االجتماعي؛ وتشجيع تنمية الموارد البشرية والتعليم          التأمينالعمل وسائر برامج شبكة       
 . العمال و االستفادة من إحصائياتمدى الحياة؛

 
 لعملإجراء مشاورات في مجال ا: 6.16 المادة

 
يجوز ألي طرف من الطرفين أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف اآلخر تتعلق                - 1

 بإرسال طلب مكتوب إلى نقطة االتصال التي               الفصلبأية مسألة تنشأ في إطار هذا             
يشرع الطرفان في إجراء        و. 1.4.16 عمال بأحكام المادة          خصصها الطرف اآلخر    

 .تسليم الطلب بسرعة بعد مشاورات
 
 الطرفان آل جهد ممكن للتوصل إلى حل للمسألة يكون مرٍض للطرفين،                     يبذل - 2

هيئة يريا  أوويجوز لهما أن يسعيا للحصول على المشورة أو المساعدة من أي شخص                 
 .أنها مناسبة

 
حل المسألة، وإذا آانت قد شكلت لجنة فرعية                 في   وإذا لم تنجح المشاورات           - 3

، يجوز ألي طرف     )اللجنة المشترآة ( 2.19  المادةحكام  أل وفقامعنية بشؤون العمل      
 بإرسال إشعار خطي إلى نقطة              من الطرفين أن يحيل المسألة إلى اللجنة الفرعية                  

 إرسال أحد   بعد يومًا   30يتعين أن تنعقد اللجنة الفرعية خالل         و. اتصال الطرف اآلخر  
ان لجنة   إذا لم ينشئ الطرف      .  إشعارا، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك                  الطرفين

فرعية في تاريخ إرسال احد الطرفين إشعارا، فإنه يتعين على الطرفين القيام بذلك في                   
إلى  اللجنة الفرعية       يتعين أن تسعى      و  يوما آما هو مبين في هذه الفقرة            30غضون  

  أو  ، خبراء حكوميين    عند االقتضاء  حل المسألة بسرعة، من خالل استشارة تشمل،                 
 إجراءات من قبيل المساعي الحميدة أو التوفيق أو                        اللجوء إلى   غير حكوميين و          

 .الوساطة
 بموجب  هالتزامات في تفعيل ر قد أخفق      إذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف اآلخ            - 4

، يجوز لذلك الطرف أن يطلب إجراء             2.16من المادة     ) أ (1أحكام الفقرة الفرعية       
  ).المشاورات ( 5.20 أو أحكام المادة 1 الفقرة مشاورات عمًال بأحكام

 
 في وقت    5.20 ة طلب أحد الطرفين عقد مشاورات عمًال بأحكام الماد            اإذ )أ(

 أو  1يكون فيه الطرفان تشاورا حول نفس الموضوع بموجب أحكام الفقرة            
، 3تكون فيه اللجنة الفرعية تسعى لحل هذه المسألة بموجب أحكام الفقرة                 

لك المسألة بموجب أحكام    يتعين أن يوقف الطرفان جهودهما الرامية لحل ت         
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 ال   5.20 ةومتى بدأت هذه المشاورات بموجب أحكام الماد             . هذه المادة  
 .المادةيجوز عقد مشاورات حول نفس المسألة بموجب أحكام هذه 

 
بعد أآثر   5.20 ةإذا طلب أحد الطرفين عقد مشاورات عمًال بأحكام الماد             )ب(

، 1جب أحكام الفقرة      يومًا من إرسال طلب إجراء مشاورات بمو           60من  
يجوز أن يتفق الطرفان في أي وقت على إحالة المسألة إلى اللجنة                                   

 ). اللجنة المشترآة6.20المشترآة عمًال بأحكام المادة 
 
مسألة ال يجوز ألي طرف أن يلجأ لتسوية منازعة طبقا لهذا االتفاق تتعلق ب                            - 5

 1نص عليه الفقرة الفرعية        باستثناء ما ت     الفصل ناشئة بموجب أي حكم من أحكام هذا         
 . 2.16من المادة ) أ(
 

 تعاريف: 7.16المادة 
 

 : الفصلألغراض هذا 
 

القوانين التشريعية أو اللوائح التنظيمية أو أحكامهما             " قوانين العمل   "يقصد بمصطلح  
 :التي تتصل اتصاًال مباشرًا بحقوق العمل التالية المعترف بها دوليًا

 
 عيات؛ والحق في تكوين الجم )أ(
 ؛ ووالتسوية جماعيًاالحق في التنظيم  )ب(
 حظر استخدام أي شكل من أشكال العمل باإلآراه أو العمل القسري؛ و )ج(
الحمايات التي يوفرها العمل لألطفال والشباب، بما في ذلك تحديد حد                          )د(

 األطفال وحظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء                      الةأدنى لسن عم      
 عليها؛ و

وط عمل مقبولة من حيث الحد األدنى لألجور وساعات العمل والسالمة              شر) ه(
 .والصحة المهنيتين

 
 االتفاق على أنه يفرض التزامات       اللمزيد من اليقين، يتعين أال يفسر أي شيء في هذ            و

 .على أي طرف من الطرفين فيما يتعلق بوضع حد أدنى لألجور
 

 ":يميةقوانين تشريعية أو لوائح تنظ " يقصد بمصطلح
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بالنسبة للمغرب، الظهائر أو القوانين التي يسنها البرلمان المغربي أو                           )أ(
   وم و القرارات أو الدوريات التنظيمية اإلدارية؛يالمراس

 
أو اللوائح     كونغرسالبالنسبة للواليات المتحدة، القوانين التي يسنها                        )ب(

يمكن تنفيذها   كونغرس و  الالتنظيمية التي توضع بناًء على قانون يسنه                    
 .بإجراء من الحكومة االتحادية
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 ألف.16مرفق 

 في مجال العملالطرفين آلية التعاون بين 
 

 وضع آلية للتعاون في مجال العمل
 
أنشأ الطرفان آلية تعاون في مجال العمل إدراآًا منهما بأن التعاون الثنائي يوفر                   - 1

 النهوض بالتزاماتهما المشترآة    للطرفين لتحسين معايير العمل ومواصلة            قويةفرصًا  
 واتفاقية   )1998(، بما في ذلك إعالن منظمة العمل الدولية                   المتعلقة بقضايا العمل     

  ).1999 (182منظمة العمل الدولية رقم 
 

 المهام الرئيسية والتنظيم
 
يقوم المسؤولون في وزارتي عمل الطرفين و الوزارات و الوآاالت األخرى                      - 2

مل آلية التعاون في مجال العمل من خالل تطوير و متابعة                          ذات الصلة بتحديد ع       
  :األنشطة التعاونية المتعلقة بقضايا العمل، بما في ذلك العمل معا من أجل

 
 وضع أولويات ألنشطة التعاون في مسائل العمل؛ و )أ(
 تطوير أنشطة تعاون محددة وفقًا لتلك األولويات؛ و )ب(
 آل من     أراضيقوانين وممارسات العمل في         تبادل المعلومات المتعلقة ب       )ج(

 الطرفين؛ و
تبادل المعلومات بشأن طرق تحسين قوانين وممارسات العمل، بما في                       )د(

 ذلك أفضل ممارسات العمل؛ و
التي يجسدها إعالن منظمة      و التنفيذ الفعال للمبادئ         النهوض بفهم واحترام    )ه(

   الدولية؛ والعمل
 و ؛182التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  الكامل متثالتشجيع اال )و(
لحصول على دعم المنظمات والوآاالت الدولية في جهودهما            إلى ا السعي   )ز(

؛  المتعلقة باحترام قضايا العمل     لنهوض بالتزاماتهما المشترآة  إلى ا الرامية  
 و

 
وضع توصيات باإلجراءات التي يتعين أن يتخذها آل طرف من الطرفين                )ح(

 .يها اللجنة المشترآةلكي تنظر ف
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 عمل آلية    4.16 من المادة     1بموجب أحكام الفقرة      المعينة    نقاط االتصال تدعم   - 3
 .التعاون في مجال العمل

 
 األنشطة التعاونية

 
 آلية التعاون في مجال العمل          من خالل يجوز للطرفين ممارسة أنشطة تعاونية           - 4

 :مالئمة بما في ذلك مسألة تعتبر ةتتعلق بأي
 

إجراءات التشريع والممارسة المتعلقة      : الحقوق األساسية وتطبيقها بفعالية      )أ(
حرية تكوين الجمعيات    (بالعناصر األساسية إلعالن منظمة العمل الدولية           

 الجماعية والقضاء على جميع أشكال        التسوية  بالحق في  الفعليواالعتراف  
 األطفال    الةمع الفعلي ل       غاءاإللاإلآراه في العمل أو العمل القسري و                     

 ؛)الشغل و الحرفوالقضاء على التمييز في 
 
 االمتثالإجراءات التشريع والممارسة المتعلقة ب     : أسوأ أشكال عمل األطفال     )ب(

 ؛182فاقية منظمة العمل الدولية رقم الت
 
أشكال التعاون بين العمال واإلدارة والحكومة، بما في ذلك           : عالقات العمل  )ج(

 حل المنازعات؛
 
ساعات العمل والحد األدنى لألجور والعمل اإلضافي؛                  : شروط العمل   )د(

والسالمة والصحة المهنيتان؛ والوقاية من األذى والمرض المتعلقين                          
بالعمل وتعويض الذين يلحق بهم أذى أو يصابون بمرض؛ وشروط                             

 التشغيل؛
 
 التأمينبرامج تقديم المساعدة للعاطلين عن العمل وسائر برامج شبكة                          )ه (

 االجتماعي؛
 
تطوير اليد العاملة والتدريب       : تنمية الموارد البشرية والتعلم مدى الحياة            )و(

؛ وبرامج تكيُّف العمال؛ والبرامج واألساليب والخبرات             بالتشغيلالمرتبط   
 المتعلقة بتحسين اإلنتاجية؛ واستخدام التكنولوجيا؛

 
 .إحصاءات العمل )ز(
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 تنفيذ األنشطة التعاونية
 
ها في إطار آلية التعاون في       ب يقومانوز للطرفين أن يضطلعا بأنشطة تعاونية        يج - 5

 :مجال العمل بأي شكل يعتبرانه مناسبًا، بما في ذلك
لوفود الحكومية والخبراء    تنظيم زيارات دراسية و تبادل زيارات أخرى ل             )أ(

 واألخصائيين، و
واإلجراءات وأفضل    المعايير واللوائح التنظيمية           حول   المعلومات   تبادل  )ب(

الممارسات، بما في ذلك تبادل المنشورات والدراسات المتخصصة ذات                 
 الصلة؛ و

 عمل واجتماعات ودورات تدريبية           و ورشات     تنظيم مؤتمرات وندوات      )ج(
  ووبرامج إعالمية وتعليمية مشترآة؛

  وعروض مشترآة؛تطوير مشاريع أو  )د(
د تقارير مشترآة، بما في ذلك          االضطالع بمشاريع بحث ودراسات وإعدا       ) ه(

 إشراك خبراء مستقلين؛ و
االستفادة من خبرة المؤسسات األآاديمية والمؤسسات األخرى في                                )و(

هذه  بين      التعاون وتنفيذ برامج تعاونية وبتشجيع               تطويرا في      أراضيهم
 ؛ و التقنيةالمؤسسات في مجال قضايا العمل

 .تقنيةالمشارآة في برامج تبادل وتعاون  )ز(
 
 أراضيهما عند  يأخذ الطرفان بعين االعتبار آراء ممثلي العمال والمشغلين في                    - 6

 . تحديد مجاالت التعاون واالضطالع بأنشطة تعاونية



 

 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 

 2004 يونيو 15 واشنطن في                         
 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 

 السيد الوزير،
الحقوق   وفدينا    الحر بين حكومتينا، ناقش            التبادلاتفاق    المتعلقة ب   أثناء المفاوضات        

العمل، لألشخاص  ب ها الخاصة حكومتين، بموجب قوانين  حكومة من ال  والحمايات التي توفرها آل      
هذه الرسالة وصفًا لقوانين العمل       بوأرفق  "). غير المواطنين  (" بلدها الذين ليسوا من مواطني     

الوضوح، ولمزيد من   . الرئيسية في الواليات المتحدة التي توفر حقوقًا وحمايات لغير المواطنين           
في هذه الرسالة وفي الوصف نفس المعنى الذي يحمله في                     " قوانين العمل  "صطلح   م يحمل

 .الحرالتبادل  من اتفاق 7-16المادة 
 

وآما يتضح من الوصف، توفر قوانين العمل في الواليات المتحدة لغير المواطنين،                                 
تحدة، حقوقًا    مستخدمين بصورة شرعية في الواليات الم                   الالموجودين بصورة شرعية و           

 . الحقوق والحمايات التي توفرها لمواطني الواليات المتحدةليست أقل أفضلية منوحمايات 
 

 .و مع أصدق التحيات   
 

 زويليك. روبرت ب    
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية                                    
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 لمتحدة األمريكيةالحمايات الموفرة للعمال في الواليات ا

  2004مارس 
تصف هذه الورقة الحمايات التي توفر حاليًا للعاملين في الواليات المتحدة بغض النظر                        

عما إذا آانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، من حيث القوانين التالية المتعلقة بحقوق العمال                              
 :المعترف بها دوليًا

 

 الحق في تكوين جمعيات •
 اوضة الجماعيةالحق في التنظيم والمف •
 حظر استخدام أي شكل من أشكال السخرة أو العمل القسري •
 الحد األدنى لسن التحاق األطفال بالعمل وحظر وإلغاء أسوأ أشكال عمل األطفال •
توفير شروط عمل مقبولة من حيث الحد األدنى لألجور وساعات العمل والسالمة                  •

 والصحة المهنيتين
 

وق المدرجة أعاله عن القوانين المتعلقة بالسماح بالدخول          القوانين المتعلقة بالحق  تختلف   
فالسماح بالدخول واإلقامة والعمل تنظمها قوانين          . إلى الواليات المتحدة واإلقامة والعمل فيها          

ال . الهجرة، بما فيها قانون الهجرة والجنسية، وقوانين الهجرة تقع خارج نطاق قوانين العمل                    
وال ينبغي أن يستنتج منها أي شيء يحد بأية طريقة آانت من                يوجد في هذه الورقة أي شيء،         

 .الحق السيادي للواليات المتحدة في أن تقرر وتنفذ قوانينها، بما في ذلك قوانين الهجرة
 

بصيغته المستخدمة في هذه الورقة أن يشمل األشخاص          " غير مواطن "ويقصد بمصطلح    
 في   بالعمل   دة ولكن مسموح لهم قانونًا              الذين ليسوا مواطنين من مواطني الواليات المتح                

 في   بالعملوآذلك العاملون غير المسموح لهم قانونًا              ") عاملون موثقون  ("الواليات المتحدة     
، بغض النظر عما إذا آان هؤالء األشخاص قد دخلوا           ")عاملون غير موثقين  ("الواليات المتحدة   

 .البالد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة
 

 عيات والحق في التنظيم والتفاوض جماعيًاحرية تكوين جم
ال يسن الكونغرس أي قانون       "ينص التعديل األول من دستور الواليات المتحدة على أن                 

 أو الصحافة أو حق        تعبيريتعلق بإنشاء دين أو حظر ممارسة دين بحرية؛ أو تقليص حرية ال                    
 التعديل   منطوق  يوفر و." واهمالناس في التجمع سلميًا أو تقديم التماس للحكومة لمعالجة شكا              

 حرية تكوين جمعيات حماية دستورية لحق العاملين، مواطنين وغير مواطنين، في                 بشأناألول  
وينطبق هذا الحق على جميع           . تكوين جمعيات بحرية وفي تشكيل منظمات بصورة طوعية                 

 .األشخاص في الواليات المتحدة، بغض النظر عن وضعهم القانوني
 

 للمستخدمين لدى أرباب العمل المشمولين          )NLRA( الوطني عالقات العمل  ويوفر قانون  
الحرية الكاملة في تكوين جمعيات والتنظيم الذاتي وتعيين ممثلين لهم                              "حقًا قانونيًا في          

أيضًا على الحق في         )NLRA(الوطني     عالقات العمل     قانونوينص   ..." يختارونهم بأنفسهم      
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افرة، ويوفر حمايات من التمييز نتيجة لممارسة هذه                      التنظيم والمشارآة في أنشطة متض            
 .الحقوق

 

بيد . صراحة إلى العاملين غير المواطنين      )NLRA(الوطني    عالقات العمل  قانونوال يشير    
 ببعض   فقط رهنًا" أي مستخدم، "على نحو يشمل    " مستخدم"يعرف مصطلح    )NLRA(أن القانون 

والمحكمة العليا في    ) NLRB(عالقات العمل الوطني   وبالتالي، فإن مجلس      . محددةالستثناءات  اال
 ينطبق على     )NLRA(قانون عالقات العمل الوطني    أن  آالهما  اعتبر  الواليات المتحدة األمريكية،     

إقدام رب   عتبري فعلى سبيل المثال،  . نوالعاملين غير المواطنين، بمن فيهم العاملون غير الموثق         
 ،)موثق أو غير موثق      ( العامل غير المواطن         همفيبمن     من العمال،    عمل على طرد أي عامل        

 بموجب قانون عالقات العمل         ممارسة عمالية غير منصفة       ،نتيجة لمشارآته في نشاط نقابي         
) الموثقين أو غير الموثقين     (إضافة إلى ذلك، يحق للعاملين غير المواطنين            .   )NLRA(الوطني

مجلس لتحديد ما إذا آان مستخدمو رب            المشارآة في التصويت في االنتخابات التي يجريها ال             
إشعارات ب أرباب العمل ومنظمات العمال    يتم تزويد و. عمل معين يرغبون في تشكيل نقابة تمثلهم       

وممارسات ) االنتخاب(الرسمية المتعلقة بقضايا التمثيل         ) NLRB(مجلس عالقات العمل الوطني      
 عندما يوجد في مكان العمل عدد آبير           األنجليزيةالعمل غير المنصفة إلتاحتها بلغات غير اللغة           

 .األنجليزيةمن المستخدمين الذين ال يجيدون اللغة 
 

إال أنه قد ال يكون من حق العاملين غير الموثقين، بسبب وضعهم من منظور قوانين                               
الهجرة، التمتع بنفس تدابير اإلنصاف في حالة فصلهم بصورة غير قانونية نتيجة لممارستهم                      

أن ) سواًء آان رجًال أو امرأة       ( فعلى سبيل المثال، ال يحق للعامل غير الموثق                  .أنشطة نقابية 
 السابق إال إذا قدم الوثائق الالزمة التي تمكن رب العمل من التحقق من أهليته                       عملهيعود إلى    

إضافة إلى ذلك، قالت          . لالستمرار في العمل في الواليات المتحدة بموجب قوانين الهجرة                        
                  (ية هوفمان بالستيك آمبواند إنك     ـيرة في قض   ـة األخ ـا في اآلون   يـالمحكمة العل 

Hoffman Plastic Compounds, Inc.(                        إن قوانين الهجرة تمنع المجلس من منح العامل غير ،
 بأثر رجعي عن     االمواطن، الذي لم يكن مسموحًا له قانونًا أن يعمل في الواليات المتحدة، راتب                   

 والتي آان سيعمل أثناءها لو لم يطرد من عمله بصورة غير                        ال لم يعمل فيها فع        الفترة التي  
بيد أنه يجوز للمجلس أن يفرض تدابير إنصاف أخرى متاحة بموجب قانون عالقات                       . قانونية

 .)NLRA(العمل الوطني
 

  المجلس  برنامج  اإلقليميون، في إطار   )NLRA(ويقوم موظفو مجلس عالقات العمل الوطني      
  بمقابلة أفراد، بمن فيهم عاملون غير مواطنين، ويجيب على األسئلة                 ،" العموم مج إعالم رناب"

، حالة دعوتهم   فيويقوم موظفو المكتب،        . كان العمل   في م     االتشغاالنوالشكاوى المتصلة ب     
بمخاطبة جهات ومجموعات مصالح خاصة، بمن في ذلك المهاجرون، فيما يتعلق بقانون                                 

وتستخدم معظم  . )NLRB( وإجراءات مجلس عالقات العمل الوطني       )NLRA(عالقات العمل الوطني   
 موظفين يتكلمون لغتين، وتوفر مساعدة في                   )NLRB(مكاتب مجلس عالقات العمل الوطني            

 .الترجمة إذا ُوجِّه لموظف سؤال بلغة ال يوجد في المكتب من يتقنها ليرد على السؤال
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 شبكة اإلنترنت     في على موقعه        )NLRB(وقد نشر وأتاح مجلس عالقات العمل الوطني               
 وإجراءات مجلس      )NLRA(مواد تشرح حقوق العاملين بموجب قانون عالقات العمل الوطني                 

 جهود لترجمة بعض هذه الوثائق إلى لغات أخرى                           تبذل و   .)NLRB(عالقات العمل الوطني      
 موثقين أو غير     ، يتمتع جميع العاملين غير المواطنين، سواًء آانوا          آخالصة و .للعموموإتاحتها  

موثقين، بالحق في أن يشكلوا نقابات مهنية يختارونها بأنفسهم ودون أي قيد، أو أن ينضموا                        
 .إليها أو أن يشارآوا فيها

 
 عمل السخرة

يحظر التعديل الثالث عشر لدستور الواليات المتحدة جميع أشكال عمل السخرة إال إذا آان                 
 :تعديلوينص هذا ال. عقابًا على ارتكاب جريمة

 

ال يسمح بالعبودية أو االسترقاق غير الطوعي، إال في حالة                        : 1الفرع    
العقوبة على ارتكاب جريمة يدان فيها الطرف بصورة صحيحة، داخل                            

 .الواليات المتحدة أو أي مكان يخضع لواليتها القضائية
 

 النظر  وينطبق التعديل الثالث عشر على المواطنين وغير المواطنين علىحد سواء، بغض             
وقد عرفت المحكمة العليا االسترقاق غير الطوعي على أنه           . عن آونهم موثقين أو غير موثقين      

يعني السيطرة على عمل وخدمات شخص لفائدة شخص آخر وعدم وجود حق مشروع لتقرير                       
فضًال عن ذلك، قررت المحكمة العليا أن            . مصير شخص أو التصرف في ممتلكاته أو خدماته              

 غير الطوعي الوارد في التعديل الثالث عشر يحظر ممارسة تسخير العمال،                         حظر االسترقاق  
 .الذي يعرف بصورة عامة على أنه اإلآراه على تقديم خدمات سدادًا لدين

 

وقد سن الكونغرس القانون       . وتحظر القوانين االسترقاق غير الطوعي وتسخير العمال             
 عمًال بسلطته في تنفيذ التعديل الثالث               18 من قانون الواليات المتحدة رقم               1584الفرعي   
 من قانون الواليات       1581ويحرم الفرع     . ويحرم هذا الفرع االسترقاق غير الطوعي           . عشر

 18 من قانون الواليات المتحدة رقم        241وينص الفرع   .  تسخير العمال   جريمة 18المتحدة رقم   
 الذين يتآمرون النتهاك        ضد   سنوات  10غرامة مالية أو حكم بالسجن يصل إلى               ب  عقوبة  على
 .ي شخص في أن يكون حرًا من العبودية غير الطوعيةأل  عشريكفله التعديل الثالث  الذيحقال
 

 من    وممارسة الواليات المتحدة، إآراه أي شخص               ولذلك، ال يجوز، بموجب قانون                 
 غير المواطنين، على العمل، ويجوز دائمًا ألي شخص أن يترك العمل                      هم، بمن في   األشخاص   

 .لدى أي رب عمل
 

 عمل األطفال
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القوانين التي تحظر عبودية األطفال وبغاءهم واستخدامهم في الصور اإلباحية                            تعد     
ر قانونية قوية إلى حد مكن الواليات المتحدة من المصادقة                وشراء األطفال لمزاولة أنشطة غي       

 ).182االتفاقية رقم  ( 1999على االتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 
 

، معايير لعمل األطفال في            آما تم تعديله     ،   )FLSA(يحدد قانون معايير العمل المنصف            
 األحكام التي تنظم عمل األطفال          أعدتوقد  . اءعلى حد سو    الزراعية وغير    الزراعيةالوظائف  

 وظروف تضر بصحتهم       أعمال و في    لحماية الفرص التعليمية للشباب وحظر استخدامهم في                
وتطبق هذه الحمايات بغض النظر عن آون الشاب مواطنًا أو غير مواطن أو عامًال                       . ورفاههم

ين االتحادية الخاصة باألطفال على        قوانين الوالية والقوان   وعندما تنطبق    . موثقًا أو غير موثق     
 .، تطبق القوانين التي توفر حماية أفضلالتشغيلحاالت 

 

 المقاوالت، تنطبق أحكام عمل األطفال على            الزراعي في القطاع غير        تشغيللل بالنسبةو 
التي لديها مستخدمون يعملون في التجارة بين الواليات أو يتعاملون مع سلع أو مواد جرى                             

. الواليات أو استخدمت في تجارة بين الواليات، أو يبيعونها أو يتعلق عملهم بها                           نقلها بين     
 عامًا في مهن التصنيع أو             16وبصورة عامة، يحظر عمل العمال الذين تقل أعمارهم عن                       

 عامًا في أوضاع عمل      18المعالجة؛ وبصورة عامة، يحظر عمل العمال الذين تقل أعمارهم عن              
ينات معينة َتبيَّن لوزارة العمل أنها خطرة جدًا على أي شخص يقل                        معينة أو استخدامهم ماآ      

 عامًا ال يسمح لهم بالعمل، على سبيل         18فالعمال الذين تقل أعمارهم عن       . عمره عن ذلك السن   
لعاب نارية، أو على        أالمثال، في المناجم أو المؤسسات التي تصنع أو تخزن متفجرات أو                            

ًال عن ذلك، ال يسمح لهم بتشغيل آليات معينة خطرة، مثل                   األسقف أو في عمليات الحفر؛ فض         
ماآينات الحفر التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو ماآينات معالجة اللحوم أو آليات تصنيع منتجات                  

 عامًا العمل   16إلى14   من  في الفئة العمرية     هم لذينللعمال ا وبصورة عامة، ال يسمح      . الورق
وال يسمح   . ية معينة  خدماتصناعية تقسيطية و       في مهن     إال بشروط وساعات عمل محدودة            

 عامًا بالعمل إطالقًا في غير المزارع، إال إذا آان عمًال                       14لألطفال الذين تقل أعمارهم عن            
 الجرائد؛ أو     يوزعم الخطرة؛ آ    األعمال التصنيع أو التعدين أو             مجاللوالديهم في مجال غير       
 .آممثلين أو فناني عروض

 

 العمال الذين ينطوي عملهم على       )FLSA(مل قانون معايير العمل المنصف     ، يش الزراعةفي   
وتصبح جزءًا من التجارة      ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة       (تغادر الوالية    زراعية  إنتاج سلع    

 عامًا   16وال يسمح للمستخدمين في القطاع الزراعي الذين تقل أعمارهم عن                      . بين الواليات  
فعلى سبيل   . لوزارة أنها خطرة جدًا بالنسبة لتلك الفئة العمرية                 القيام بأعمال معينة أعلنت ا         

 عامًا تشغيل مجموعة من ماآينات المزارع        16المثال، ال يسمح لألطفال الذين تقل أعمارهم عن          
مثل الحصادات والرافعات الشوآية ومعظم الجرارات؛ وال يسمح لهم أيضًا مناولة أو استخدام                       

 . وفي حفر السماد أو مناطق تخزين بعض المنتجات الزراعيةمواد آيميائية زراعية معينة
 

باختصار، تغطي الحمايات التي توفرها قوانين عمل األطفال في الواليات المتحدة                                    
 .المواطنين وغير المواطنين، سواًء آانوا موثقين أو غير موثقين
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 شروط العمل المقبولة

 

عات العمل وشروط العمل للعاملين موجود       القانون الذي ينظم الحد األدنى لألجور وسا        إن   
، الذي تنفذه وزارة العمل في الواليات          )FLSA(بصورة أساسية في قانون معايير العمل المنصف         

أن يدفع أرباب العمل للمستخدمين الذين       ب )FLSA(ويقضي قانون معايير العمل المنصف     . المتحدة
 من عدد     )FLSA(معايير العمل المنصف    وال يحد قانون       . يشملهم القانون حدًا أدنى من األجور          

 يدفع أرباب     على أن  ، بصورة عامة،       نصالساعات التي يجوز أن يعملها المستخدم، ولكنه ي                
 ساعة في     40 من األجر العادي عن ساعات العمل التي تزيد على                      1،5العمل أجرًا يساوي       

. طنين على حد سواء   وينطبق قانون معايير العمل المنصف على المواطنين وغير الموا         . األسبوع
إضافة إلى ذلك، تنفذ هذه القوانين بغض النظر عما إذا آان المستخدم غير المواطن موثقًا أو                           

 .غير موثق
 

القوانين المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين موجودة بصورة أساسية في قانونين                  إن   
انون السالمة والصحة     وق )OSHA (تشريعيين رئيسيين، هما قانون السالمة والصحة المهنيتين          

وينطبق قانون السالمة والصحة المهنيتين على جميع             ). قانون المناجم  (في المناجم االتحادي       
وهذان القانونان، اللذان      . القطاعات، باستثناء التعدين، الذي ينظم العمل فيه قانون المناجم                    

قين أو غير موثقين،     ينطبقان على المواطنين وغير المواطنين على حد سواء، سواًء آانوا موث               
 .يكفالن للعاملين إلى أقصى حد ممكن بيئة عمل مأمونة وصحية

 

تعتمد وزارة العمل سياسة تنفيذ هذين القانونين تنفيذًا آامًال وقويًا دون اعتبار لكون                             
وهذه السياسة ُتفعِّل التزام الواليات       . المستخدم مواطنًا أو غير مواطن أو موثقًا أو غير موثق               

 وغير   المتدني  الدخل ذوية بتنفيذ القوانين التي تحمي العاملين بقوة، ال سيما العاملين                  المتحد
 .هم من بين أضعف الفئات الذين المواطنين

 

وبضمان تنفيذ قوانين األجور وساعات العمل والسالمة والصحة المهنيتين دون اعتبار                    
لواليات المتحدة إلزالة أي حافز         للجنسية أو ما إذا آان العامل موثقًا أو غير موثق، تسعى ا                       
 .اقتصادي ألرباب العمل لتشغيل عمال غير موثقين أو استغاللهم

 

إضافة إلى ذلك، تدير وزارة العمل عددًا من البرامج التي تحمي تحديدًا عماًال غير                                     
مواطنين معينين، وتوفر لهم في معظم األحيان حقوقًا وحمايات تتجاوز ما يقدم للعمال                                         

، ويعملون في مهن        H-1Bفعلى سبيل المثال، العاملون، الذين يحملون تأشيرات                  . يناألمريكي
يتلقون األجر السائد محليًا على األقل أو األجر الفعلي الذي يدفعه               ) 1: (معينة ومهن متخصصة   

ويدفع لهم في بعض األحيان أجر عن األوقات التي ال يؤدون فيها                ) 2(رب العمل، أيهما أعلى؛      
ويحصلون على مزايا، أو سيكونون مؤهلين للحصول على مزايا، على نفس                 ) 3(ًا؛  عمًال منتج 

 العاملون في القطاع    يحصلآما يجب أن    . األساس الذي تقدم فيه هذه المزايا للعاملين األمريكيين        
أجرًا بمعدل ال يقل عن أعلى أجر من بين          ) 1: (مثال، على   H-2Aالزراعي، الذين يحملون تأشيرة     
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تحسب وزارة الزراعة األجر بمعدل ال يضر بأجور العاملين                          (الت أجور ممكنة          ثالثة معد   
األمريكيين أو األجر السائد محليًا أو الحد األدنى لألجور الذي تحدده الحكومة االتحادية أو                                

ثالث ) 4(سكنًا؛ و   ) 3(تأمين تعويض العاملين؛ و      ) 2(؛ و   )حكومة الوالية أو الحكومة المحلية     
 .وجبات يوميًا

 
يوجد لشعبة األجور وساعات العمل خط هاتف مجاني لطلب المساعدة لتمكين                                            

ويقوم موظفون مدربون بفرز جميع        . المستخدمين من االتصال ومناقشة االنتهاآات المزعومة         
وللمرآز الذي يتلقى     . المكالمات وإحالة المستخدمين إلى أقرب مكتب لألجور وساعات العمل                  

إضافة إلى   . األنجليزيةرة على التفاهم مع معظم غير الناطقين باللغة                  المكالمات المجانية القد    
ذلك، يوجد لدى مكاتب األجور وساعات العمل عدد من المواد التي تساعد على االمتثال وأوراق                   

وتوزع . على حدة خاصة بكل صناعة    المعلومات وبطاقات بلغات أخرى تحدد حقوق المستخدمين         
 والمنظمات القائمة على الدين التي تتعامل مع         المجموعاتألجنبية و هذه المواد على القنصليات ا     

وقد جرى تدريب العديد من العاملين في هذه القنصليات والمنظمات                 . العاملين بصورة منتظمة   
آما أن إدارة السالمة والصحة        . على أسس القوانين التي تنفذها شعبة األجور وساعات العمل              

صحة في المناجم توفران خدمات إعالمية مفيدة للمستخدمين الذين           المهنيتين وإدارة السالمة وال   
  .المعلومات والمساعدة في مسائل تتعلق بتلك القوانين يحتاجون إلى



 الفصل الخامس عشر
 

 حقوق الملكية الفكرية
 
 

 
 أحكام عامة: 1-15المادة 

 
 .يجب على آل طرف من الطرفين، آحد أدنى، أن ُيفّعل أحكام هذا الفصل - 1

 
 

 االتفاقيات الدولية والتوصيات
 
 :يصادق آل طرف من الطرفين على االتفاقيات التالية أو ينضم إليها - 2
 
 ؛1979ن البراءات، آما تم تعديلها عام معاهدة التعاون بشأ )أ(
عام (اتفاقية توزيع اإلشارات الحاملة للبرامج والمرسلة عبر األقمار الصناعية               )ب(

 ؛)1974
1989عام  (البروتوآول المتعلق باتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات           )ج(

 ؛)
لدقيقة ألغراض    معاهدة بودابست بشأن االعتراف الدولي بإيداع الكائنات ا                      )د(

 ؛1980 عام  آما تم تعديلها اإلجراءات الخاصة بالبراءات
 ؛)1991عام (االتفاقية الدولية لحماية المستنبطات النباتية  )ه(
 ؛)1994عام (معاهدة قانون العالمات  )و(   

  و ؛)1996عام (معاهدة حقوق المؤلف للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  )ز(
(الفونوغرامات للمنظمة العالمية للملكية الفكرية               األداء و     معاهدة فناني  ) ح(

1996.( 
 
معقولة للمصادقة على االتفاقيات       الجهود   آل ال  يبذل آل طرف من الطرفين            - 3

 :التالية أو االنضمام إليها
 

 ؛ و)2000عام (معاهدة قانون البراءات  ( أ)
 ).1999عام (ناعية اتفاقية الهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الص) ب(

 
 

 حماية و تنفيذ أوسع



 2

 
 على حماية و تنفيذ أوسع        في قوانينه يجوز ألي طرف من الطرفين أن يُنص             - 4

لحقوق الملكية الفكرية أآثر مما تقتضيه أحكام هذا الفصل، شريطة أال تتعارض تلك                   
 .الحماية و ذلك التنفيذ مع أحكام هذا الفصل

 
 المعاملة الوطنية

 
بة لجميع فئات الملكية الفكرية التي تشملها أحكام هذا الفصل، يمنح آل                     بالنس - 5

 معاملة ال تقل عن المعاملة التي يخص          1طرف من الطرفين لمواطني الطرف اآلخر         
التمتع بجميع حقوق الملكية الفكرية  و بكل امتياز            و 2بها مواطنيه فيما يتعلق بالحماية    

 .مترتب عن هذه  الحقوق
 
 فيما يتعلق بإجراءاتها    5ي طرف من الطرفين أن يخالف أحكام الفقرة          يجوز أل  - 6

القضائية واإلدارية، بما في ذلك أن يطلب من أي مواطن من مواطني الــطرف                              
غ أو أن يعين      بلي الطرف المذآور ألغراض الت      أراضياآلخر،  تعييـن عنوان له في           

 :أن تكون هذه المخالفة فيه وآيًال، شريطة
 

 لضمان االمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية التي ال تتعارض مع            ضرورية )أ(
 أحكام هذا الفصل؛ و

 
 .أن ال تطبق على نحو يشكل قيدًا مقنعًا على التجارة )ب(

 
 على اإلجراءات المنصوص عليها في االتفاقيات               5ال تنطبق أحكام الفقرة           - 7

المية للملكية الفكرية والمتعلقة      الـمتعددة األطراف المــبرمة تحت رعاية المنظمة الع           
 .بحيازة حقوق ملكية فكرية أو الحفاظ عليها

 
 تطبيق االتفاق على األشياء الـموجودة واألفعال السابقة

                                                 
مواطن أحد  " أيضا بعبارة     يقصد،  1-7-15، و    1-3-15، و    6-1-15، و    5-1-15ألغراض المواد     1

 الحماية التي     أهلية التي تستجيب لـمعايير   ، فيما يتعلق بالحق ذي الصلة، آيانات ذلك الطرف                "الطرفين
 وفي االتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية               2-1-15تنص عليها االتفاقيات المشار إليها في المادة                 

 .الفكرية المتصلة بالتجارة
 

المسائل التي تهم توفر حقوق الملكية وحيازتها ونطاقها         " الحماية"صطلح  مألغراض هذه الفقرة، يشمل      2
، آما تشمل المسائل المرتبطة باستعمال حقوق الملكية الفكرية و المشمولة                            تنفيذهافاظ عليها و     والح

أيضًا حظر   " الحماية"فضًال عن ذلك، ألغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح                   . ا الفصل  خصيصا بـهذ  
ات المتعلقة    و الـحقوق و الواجب         8-5-15حكام المادة    أل وفقاالتحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة          

 .9-5-15كام المادة ــبمعلومات إدارة الحقوق عمًال بأح
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، تترتب عن    6-5-15، بما في ذلك أحكام المادة             ما لم ينص على خالف ذلك            -8

 االتفاق حيز    اهذ  موجود في تاريخ دخول       ئالفصل المذآور التزامات تتعلق بكل ش         
 الطرف الذي تطلب الحماية فيه، أو        أراضيالتنفيذ، ويكون محميا في ذلك التاريخ في         

 .يستجيب في ذلك التاريخ  أو بعده لمعايير الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل 
 
، ال  6-5-15، بما في ذلك أحكام المادة         على خالف ذلك   هذا الفصل ما لم ينص     � 9

  يـكون قد أصبح من الملك العام في             ئلطرفين بإعادة حماية ش     يلزم أي طرف من ا       
 . االتفاق حيز التنفيذا تاريخ دخول هذأراضيه في

 
 اال تترتب عن هذا الفصل أية التزامات تتعلق بإجراءات تمت قبل دخول هذ                      - 10

 .االتفاق حيز التنفيذ
 

 الشفافية
 
طرفين، بشكل تكون معه    ، يضمن آل طرف من ال      )النشر (1-18تطبيقا للمادة    - 11

، أن تكون جميع القوانين          بقدر االمكان    حماية حقوق الملكية الفكرية وتنفيذها شفافة          
واللوائح التنظيمية واإلجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية أو تنفيذها                           

القوانين واللوائح    ، أو إذا آان النشر غير ممكنا، فتوضع تلك                      3مكتوبة ومنشورة  
مية واإلجراءات رهن إشارة الجمهور بلغة وطنية على نحو يمكن الحكومات و                التنظي

وال يوجد في هذه الفقرة ما يقتضي أن            . مالكي حقوق الملكية الفكرية من اإللمام بها          
يفصح أحد الطرفين عن معلومات سرية من شأنها أن تحول دون تطبيق القوانين أو                     

و تضر بمصالح تجارية مشروعة            تتناقض بطريقة أخرى مع المصلحة العامة أ                  
 .لمقاوالت خصوصية أو عامة أو خاصة

 
 عالمات الصنع والعالمات التجارية: 2-15المادة 

 
 ال يجوز ألي طرف من الطرفين أن يقضي، آشرط للتسجيل، بأن تكون                                 � 1

العالمات مدرآة بالنظر، وال أن يرفض أي طرف من الطرفين تسجيل عالمة الصنع                
 .ارية مستندًا على آون شارتها تتكون فقط من صوت أو رائحةأو العالمة التج

 

 ينص آل طرف من الطرفين بأن تكون عالمات الصنع و العالمات التجارية                        - 2
 .مشتملة على عالمات التصديق

 
                                                 

رهن إشارة     أو اإلجراءات بوضعها      القوانين أو اللوائح التنظيمية        يمكن تلبية شرط نشر       لمزيد من اليقين،     3
 .الجمهور على شبكة األنترنيت
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 التي تفرض استخدام     إجراءاته يحرص آل طرف من الطرفين على أن ال تكون               - 3
االسم «(سم الشائع لمنتوج أو خدمة ما               مصطلح معروف في اللغة الشائعة أو اال              

، الشروط المتعلقة بالحجم النسبي لعالمة         من بين أمور أخرى     بما في ذلك،      ") الشائع
الصنع أو العالمة التجارية ومكانها أو أسلوب استعمالها بالنسبة لالسم الشائع، حاجزا               

لمنتوج أو الخدمة    الستعمال عالمات الصنع أو العالمة التجارية أو فعاليتها بالنسبة ل               
 .المذآورين

 
يمنح آل طرف من الطرفين لمالك عالمة صنع أو عالمة تجارية مسجلة حقا                   - 4

 لم يحصل على موافقته، من استعمال شارات               ي الذ  آل طرف ثالث    استئثاريا لمنع     
مماثلة أومشابهة، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، بمناسبة عمليات تجارية، على                     

مات مماثلة أو مشابهة للمنتوجات أو الخدمات التي تتعلق بها عالمة                منتوجات أو خد   
الصنع أو العالمة التجارية المسجلة لفائدة المالك المذآور، في حالة ما إذا آان من                         

وفي حالة استعمال شارة       . شأن هذا االستعمال أن يؤدي إلى إمكانية حدوث التباس                
أو خدمات مماثلة، يفترض بأنه من          مماثلة، بما في ذلك مؤشر جغرافي، لمنتوجات              

 .المحتمل أن يحدث إلتباس
 

يجوز ألي طرف من الطرفين أن ينص على استثناءات تقـتصر على الحقوق                  -5
التي تخولها عالمة صنع أو عالمة تجارية، بما في ذلك المؤشر الجغرافي، مثال فيما                   

 االستثناءات   يتعلق باالستعمال الشريف لعبارات وصفية، شريطة أن تراعي تلك                      
لكل طرف  المصالح المشروعة لمالك العالمة التجارية و آذا  المصالح المشروعة                    

 .ثالث
 
عام ( مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية              6تطبق أحكام الفقرة      - 6

 على المنتوجات أو الخدمات التي     )بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية      ( ،  )1967
 مشابهة للمنتوجات أو الخدمات المعرفة بعالمة صنع أو بعالمة                        ليست مماثلة أو     
، سواًء آانت هذه العالمة  مسجلة أو غير مسجلة، شريطة أن يشير                 4تجارية مشهورة 

استعمالها بالنسبة للمنتوجات أو الخدمات المذآورة  إلى وجود عالقة بين تلك                                  
لتجارية، وشريطة أن يكون    المنتوجات  أو الخدمات ومالك عالمة الصنع أو العالمة ا            

 .من المحتمل أن يلحق ذلك االستعمال  ضررًا بمصالح المالك المذآور
 

يضع آل طرف من الطرفين نظامًا لتسجيل عالمات الصنع أوالعالمات                              - 7
 :التجارية ينص على

 
تبليغ رد مكتوب، أو إلكتروني عند االحتمال، إلى مقدم الطلب يبين فيه                           )أ(

                                                 
 يـجب بالضرورة أن تتجاوز سـمعة       ، ال مشهورةلتحديد ما إذا آانت عالمة الصنع أو العالمة التجارية             4

 .تلك العالمة شريـحة الجمهور الـذي تتعلق به عادة الـمنتوجات أو الـخدمات المعنية
 



 5

  عالمة الصنع أو العالمة التجارية؛ أسباب رفض تسجيل
 

منح المودع إمكانية الرد على تبليغات السلطات المكلفة بعالمات الصنع                              )ب(
والعالمات التجارية، ليعترض على رفض أولي ويستأنف قضائيًا آل رفض                       

 نهائي للتسجيل؛ 
 

منح األطراف المعنية إمكانية التعرض على طلب تسجيل عالمة صنع أو                             )ج(
 تسعى من خالله إلى إلغاء عالمة صنع أو عالمة تجارية بعد                أو ة تجارية عالم

 أن يكون قد تم تسجيلها؛ و
 

اشتراط أن تكون القرارات المتعلقة بإجراءات التعرض أو اإللغاء معللة وأن                     )د(
 .تكون مكتوبة

 
 : يضع آل طرف من الطرفين - 8
 

ع والعالمات التجارية     تسجيل عالمة الصن     ة لطلب و دراسة و       إلكتروني وسائل  )أ(
 والمحافظة عليها، و

 
قاعدة معطيات إلكترونية متاحة للجمهور، تشتمل على قاعدة معطيات عبر                    ) ب (

 .شبكة األنترنيت إليداع طلبات عالمات الصنع والعالمات التجارية وتسجيلها
 
 : ينص آل طرف من الطرفين على- 9

  
 
تسجيل  أو صنع أوعالمة تجارية    آل تسجيل أو نشر يتعلق بطلب عالمة                  أن) أ(

ين منتوجات أو خدمات، يبين تلك المنتوجات أو         بعالمة صنع أو عالمة تجارية، ت     
ية نيس المتعلقة     اقالخدمات بأسمائها، بتصنـيفها في مجموعات وفقًا لتصنيفة اتف               
) 1979 (         بالتصنيف الدولي للمنتوجات والخدمات ألجل تسجيل العالمات       

 ؛ و)تصنيفة نيس(ها و مراجعتها ــــلآما تم تعدي
 
شابهة لمجرد آونها توجد  في  تسجيل          ت أن ال تعتبر المنتوجات أو الخدمات م         )ب(

وعلى النقيض من ذلك، ينص آل          . أو نشرة ما في نفس الفئة من تصنيفة نيس               
طرف من الطرفين أنه ال يجوز أن تعتبر المنتوجات أو الخدمات مختلفة عن                          

مات أخرى لمجرد آونها أنها تظهر، في تسجيل أو نشرة ما، في               منتوجات أو خد  
 .فئة مغايرة من تصنيفة نيس

 
ينص آل طرف من الطرفين بأن آل تسجيل أصلي لعالمة الصنع أو لعالمة                     - 10
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تجارية وآل تجديد لهذا التسجيل يظل ساري المفعول لمدة ال تقل عن عشر                              
 .سنوات

 
 الطرفين تسجيل تراخيص عالمات الصنع         ال يجوز أن يشترط أي طرف من          - 11

أو العالمات التجارية إلثبات صالحية التراخيص أو اإلحتجاج بالحقوق المخولة                          
 .بموجب عالمة الصنع أو العالمة التجارية أو ألية أغراض أخرى

 
 الـمؤشرات الجغرافية: 3 -15المادة 

 
 إجراءات تتعلق بالـمؤشرات الجغرافية

 
فين وسيلة لتقديم طلب حماية أو التماسا باالعتراف بمؤشرات         إذا وفر أحد الطر    -1

 : فإنهجغرافية
 
يقبل تلك الطلبات و اإللتماسات دون اشتراط توسط الطرف اآلخر نيابة عن                        )  أ(

 مواطنيه؛
 
 يدرس حسب الحالة، هذه الطلبات أو اإللتماسات بأقل قدر من اإلجراءات                         -) ب(

 الشكلية؛
 
 ده المنظمة لتقديم تلكـ بيسرعلى قواع الحالة، االطالعيتيح للجمهور، حسب ) ج(
 
 

  الطلبات أو اإللتماسات وآذا المساطر المتعلقة بهذه القواعد واإللتماسات؛
 
يتيح للجمهور اإلطالع بسهولة على المعلومات قصد الحصول على االرشادات                 ) د(

راستها بصفة عامة،        المتعلقة باالجراءات التي تهم تقديم الطلبات أو االلتماسات ود         
وتمكين مقدمي الطلبات أو االلتماسات أو ممثليهم من الحصول على معلومات                      

 .محددة تتعلق باإلجراءات المسطرية التي تهم دراسة طلباتهم أو التماساتهم
 
نشر طلبات حماية المؤشرات الجغرافية أو                على     حسب الحالة،              يحرص  )ه (

اح التعرض عليها، ويوفر إجراءات للتعرض على              اإللتماسات المتعلقة بها، ليت      
ويوفر آل طرف   . المؤشرات الجغرافية التي  تكون موضوع طلبات أو التماسات          

 .من الطرفين أيضًا إجراءات إللغاء آل تسجيل تم نتيجة لطلب أو التماس
 

 العالقة مع عالمات الصنع أو العالمات التجارية
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آل سبب من األسباب التالية،  يعتبر           أن   على     آل طرف من الطرفين         ينص -2
 :سببا لرفض حماية مؤشر جغرافي أو االعتراف به

 
يرجح احتماال أن يتم الخلط بين مؤشر جغرافي و بين عالمة صنع أو عالمة                     )أ(

 لهذه  تجارية تكون موضوع طلب أو تسجيل قّدما بحسن نية، نظرا لكونه مماثال                    
 العالمة؛ و

في من شأنه أن يتم الخلط بينه و بين عالمة صنع أو                     إذا آان المؤشر الجغرا     ) ب(
 ذلك الطرف   أراضيعالمة تجارية موجودة سابقا تم على إثرها اآتساب حقوق في           
 .باستعمال مبني على نية حسنة، نظرا لكونه مماثل لهذه العالمة

 
 

 تعريف
 
 بالمؤشرات الجغرافية، المؤشرات التيُ تعـِرف           يقصدألغراض هذا الفصل،        - 3

، تلك األراضي منتوجا يعود مصدره إلى أراضي أحد الطرفين أو منطقة أو مكان في                
 5عندما تعزى جودته أو سمعته أو أية خاصيات أخرى بصورة أساسية إلى منشئه                        

تقبل آمؤشر جغرافي مهما آان شكله، آل شارة أو مجموعة من الشارات                . الجغرافي
ة وأسماء األشخاص، وآذلك الحروف        بما في ذلك األسماء الجغرافي       �مثل الكلمات    (

 ).واألرقام والعناصر الرمزية واأللوان، بما في ذلك األلوان المنفردة
 

 أسماء الحقول على شبكة األنترنيت: 4-15المادة 
 

قصد مواجهة المشكل المتعلق بـقـرصنة العالمات على األنترنيت، يشترط آل               - 1
 من المستوى األول المتكون من رمزه          طرف أن توفر السلطات المكلفة بتدبير حقلها         

القطري إجراًء مالئما لتسوية المنازعات، على أساس المبادئ المحددة في السياسة                     
 .الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول

 
  يشترط آل طرف أن توفر السلطات المكلفة بتدبير حقلها من المستوى األول                        - 2

وج الجمهور، عبر شبكة األنترنيت، لقاعدة معطيات             المتكون من رمزه القطري ول        
موثوقة ومضبوطة تتضمن معلومات حول مراآز االتصال بالنسبة لألشخاص الذين                 

 .يريدون تسجيل أسماء الحقول
 

   حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:5-15المادة 
 
ينص آل طرف من الطرفين على أن للمؤلفين وفناني األداء ومنتجي                                     - 1

                                                 
  )تعاريف ( 3. 1، ليس لمصطلح المنشأ، آما تم استعمالـه في هذا الفصل، نفس المعنى لمصطلح مصدر المنتوج آما ورد في المادة لمزيد من اليقين 5
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 في أن يرخصوا أو يمنعوا آل عملية استنساخ لمصنفاتهم           7 الحق 6الت الصوتية التسجي
 على أي نحو أو بأي شكل آان، بصورة دائمة أو                     8وأداءاتهم وتسجيالتهم الصوتية    

 ).بما في ذلك تخزينها مؤقتًا على شكل إلكتروني(مؤقتة 
 

يالت يمنح آل طرف من الطرفين للمؤلفين وفناني األداء ومنتجي التسج                             - 2
الصوتية حق ترخيص أو منع استيراد نسخ من المصنف أو األداء أو التسجيل                                  

 ذلك الطرف   أراضي ذلك الطرف، وتم إعداد هذه النسخ خارج            أراضيالصوتي إلى   
 .دون ترخيص من المؤلف أو فنان األداء أو منتج التسجيل الصوتي

 
 ومنتجي    ينص آل طرف من الطرفين على أن للمؤلفين وفناني األداء                                - 3

التسجيالت الصوتية حق الترخيص بوضع نسخ أصلية أو مستنسخة من مصنفاتهم أو               
أداءاتهم أو تسجيالتهم الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق البيع أو نقل الملكية                   

 .بطريقة أخرى
 
لضمان عدم وجود تدرج هرمي بين حقوق المؤلفين من جهة وحقوق فناني                       - 4

يالت الصوتية من جهة أخرى، ينص آل طرف من الطرفين             األداءات ومنتجي التسج  
على أنه في الحاالت التي تستدعي الحصول في آن واحد على ترخيص من مؤلف                        
مصنف مثبت في تسجيٍل صوتي ومن فنان األداء أو من منتج يملكون حقوقا تتعلق                        
بذلك التسجيل، فإن ضرورة الحصول على ترخيص من المؤلف ال ينتفي وجودها                       

باإلضافة إلى  . ن الحصول على ترخيص من فنان األداء أو المنتج ضروري أيضاً           لكو
ذلك، ينص آل طرف من الطرفين على أنه في الحاالت التي يلزم فيها الحصول في                     
آن واحد على ترخيص من مؤلف مصنف مثبت في تسجيل صوتي ومن فنان األداء                     

ة الحصول على ترخيص من     أو منتج يملكون حقوقا تتعلق بذلك التسجيل، فإن ضرور          
فنان األداء أو المنتج ال ينتفي وجودها لكون الحصول على ترخيص من المؤلف                            

 .ضروري أيضًا
 

) بما في ذلك المصنفات المصورة      (عندما يتعين حساب مدة حماية مصنف ما             - 5
 :أو األداءات أو التسجيالت الصوتية، ينص آل طرف من الطرفين على

 
 عامًا بعد وفاته، إذ ُحسبت          70ن حياة المؤلف باإلضافة إلى          أال تقل المدة ع      )أ(

 على أساس حياة شخص طبيعي؛ و
                                                 

 .آل ذوي حقوقهم"  ومنتجي التسجيالت الصوتيةاألداءالمؤلفين وفناني  "رةتشمل عبا 6
 

يراد بالحق في الترخيص او بالنسبة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليها في هذا الفصل،  7
 .الحقوق االستئمارية الترخيص المنع و الحق في

أداء " األداء  "  بعبارة    يقصدا في هذا الفصل،        بالنسبة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليه           8
 .مثبت على فونوغرام، ما عدا وسيلة أخرى مـخـالفة
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  ؛أن تكون المدة، إذا ُحسبت على أساس آخر غير حياة شخص طبيعي) ب(

 
 عامًا من نهاية السنة التقويمية ألول نشر مرخص به                 70ال تقل عن       ��1

 للمصنف أو األداء أو التسجيل الصوتي، أو
 

 عامًا من نهاية السنة التقويمية التيُ أبِدع فيها الُمصنف              70ال تقل عن      ��2
أو األداء أو التسجيل الصوتي، في حالة عدم القيام بالنشر المرخص به               

 عامًا ابتداء من إبداع المصنف أو األداء أو التسجيل                               50خالل    
 . الصوتي

 
 بيرن لحماية        من اتفاقية      18يطبق آل طرف من الطرفين أحكام المادة                       - 6

 من االتفاق المتعلق بجوانب حقوق      6-14 والمادة   )1971(المصنفات األدبية و الفنية     
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بعد إجراء جميع التعديالت الضرورية، على                               

 و  6.15 هذه المادة و المادتين       موضوع والحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في      ال
7.15.  

 
لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ينص آل طرف من الطرفين على             بالنسبة   - 7

أن آل شخص يحوز أو يمتلك أي حق اقتصادي في مصنف أو أداء أو تسجيل                                   
 :صوتي

 
 و بواسطة عقد؛ الحق ايمكنه أن ينقل، بحرية وعلى نحو منفصل، هذ )أ(

 
ها إبداع   يمكنه، بناء على عقد، بما في ذلك عقود االستخدام التي يقوم علي                           )ب(

 الحق باسمه       االمصنفات أو األداءات أو التسجيالت الصوتية، أن يمارس هذ                        
 . الحقاواالنتفاع بكامل المزايا المترتبة عن هذ

 
لتوفير حماية قانونية مالئمة ومتابعات قانونية فعالة ضد التحايل على                  )أ   (- 8

و األداءات ومنتجو التسجيالت    التدابير التكنولوجية الفعالة التي يقوم بها المؤلفون وفنان        
الصوتية فيما يتعلق بممارستهم لحقوقهم، والتي تحد من اإلجراءات غير المأذون بها                  
فيما يتعلق بمصنفاتهم وتسجيالتهم الصوتية، ينص آل طرف من الطرفين على أن أي              

 :شخص
 

يتحايل بدون ترخيص على أي تدبير تكنولوجي فعال يراقب                      ��1
أو أداء أو تسجيل صوتي أو أي شيء                االطالع على مصنف       

 آخر محمي، أو 
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يصنع أو يستورد أو يوزع أو يعرض على الجمهور تجهيزات                 ��2
أو منتوجات أو مكونات أو يقوم بطريقة أخرى بأعمال غير                       
مشروعة تجاه التجهيزات أو المنتوجات أو المكونات أو قام                      

 :بعرضها على الجمهور أو قدم خدمات
 
ضوع ترويج أو إشهار أو تسويق ألغراض التحايل على أي تدبير                  تكون مو  )ألف(

 تكنولوجي فعال، 
 
ليس لها إال غرض أو استعمال تجاري ذو داللة محدودة، ما عدا التحايل على                   )باء(

 أوأي تدبير تكنولوجي فعال؛ 
 

مصممة أو منتجة أو مقدمة بصورة أساسية لتمكين أو تيسير التحايل على أي                   )جيم(
 تكنولوجي فعال؛تدبير 

 
وينص . 14-11-15يكون مسؤوًال ويخضع للمتابعات المنصوص عليها في المادة         

آل طرف من الطرفين على إجراءات وعقوبات جنائية تطبق على أي شخص،                       
باستثناء مكتبة أو أرشيف أو مؤسسة تعليمية أو محطة بث إذاعي غير تجارية                           

ين أنه شارك عمدًا و ألجل تحقيق امتياز        تابعة للقطاع العام وال تهدف إلى الربح، تب       
 . تجاري أو آسب مالي خاص في أي من األنشطة المشار إليها أعاله

 
 

، ال يكون أي طرف من الطرفين ملزما باالشتراط أن           )أ ( الفرعية تطبيقا للفقرة  )ب (
يوفر تصميم األجهزة اإللكترونية االستهالآية أو أجهزة االتصاالت أو المنتجات                  

لقة بأجهزة الكمبيوتر، أو تصميم واختيار قطع ومكونات تلك األجهزة، ردًا                     المتع
 تدابيرعلى أي تدبير تكنولوجي معين، طالما أن المنتج ال ينتهك بطريقة أخرى أية                 

 ).أ(لتنفيذ الفقرة الفرعية 
 
ينص آل طرف من الطرفين على أن انتهاك تدبير منفذ ألحكام هذه الفقرة يعد                  )ج(

ية أو جنائية منفصلة ومستقلة عن أي مخالفة يمكن أن تحدث بموجب                    مخالفة مدن 
 .قانون ذلك الطرف المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 
بير لتنفيذ  ا تد أيةيحد آل طرف من الطرفين من االستثناءات و التحديدات بشأن             )د(

 ذات الصلة وفقًا    التدابيرعلى األنشطة التالية، و التي تطبق على         ) أ(الفقرة الفرعية   
 ):ه(ألحكام الفقرة الفرعية 

 
األنشطة الهندسية العكسية التي ال تشكل تزييفا وتتعلق بنسخة برنامج حاسوب                ��1

تم الحصول عليه بصورة قانونية، و التي تم القيام بها بنية حسنة وتتعلق                               
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ك بعناصر معينة من ذلك البرنامج و لم تكن متوفرة بيسر للشخص الذي قام بتل               
األنشطة، لغرض واحد يرمي إلى ضمان تشغيل برنامج حاسوب أعد مستقًال،                 

 و برامج أخرى؛
 
األنشطة التي ال تعد تزييفا و يزاولها بحسن نية باحث يملك مؤهالت مالئمة                      ��2

يكون قد حصل بصورة قانونية على نسخة، أو أداء أو تسجيل غير مثبت                             
ن نية جهدًا للحصول على ترخيص       لمصنف أو أداء أو فونوغرام،  وبذل بحس         

 قصد  لمزاولة تلك األنشطة، في حدود ما إذا آانت هذه األنشطة ضرورية فقط              
تحديد وتحليل عيوب وجوانب ضعف تكنولوجيا ترميز                    بحث يتكون من          

 المعلومات وفك ترميزها؛
 
إدخال مكون أو قطعة في تكنولوجيا أو منتوج أو خدمة أو جهاز، وال تكون                         ��3

عناصر في حد ذاتها ممنوعة بموجب تدابير تنفيذ أحكام الفقرة الفرعية                  هذه ال 
،  لغرض وحيد يتمثل في الحيلولة دون وصول القاصرين إلى محتويات             �2) أ(

 غير مناسبة على شبكة األنترنيت و 
 
األنشطة التي ال تعد تزييفا وتمارس بحسن نية بترخيص من مالك حاسوب أو                  ��4

ماتية،  لغرض وحيد يرمي إلى إجراء تجارب أو                      منظومة أو شبكة معلو        
تحقيقات أو تصحيحات حول سالمة ذلك الحاسوب أو المنظومة أو الشبكة                        

 .المعلوماتية
 
األنشطة التي ال تعد تزييفا وتمارس لغرض وحيد يتمثل في تحديد وتعطيل                         ��5

قدرة على القيام بجمع أو نشر معلومات شخصية سرية تعكس أنشطة على                        
األنترنيت لشخص طبيعي على نحو ليس له أية تأثيراث أخرى على قدرة            شبكة  

 أي شخص للتمكن من مصنف ما؛
 

األنشطة المسموح بها قانونًا و التي يقوم بها موظفون أو أعوان متعاقدون                     ��6
مع الدولة ألغراض الشرطة أو االستخبار أو األمن األساسي أو أنشطة                               

 حكومية مماثلة؛ و
 

 أو أرشيف أو مؤسسة تعليمية ال تهدف إلى الربح لمصنف غير                 ولوج مكتبة ��7
 متاح لها بطريقة أخرى، لغرض وحيد يرمي إلى اتخاذ قرارات ألجل الشراء؛ و

 
االستعماالت التي ال تعد تزييفا لمصنف ما أو أداء أو تسجيل صوتي أو                             ��8

فونوغرام التي توجد ضمن فئة معينة من المصنـفات أو األداءات أو                                      
تسجيالت الصوتية أو الفونوغرامات، عندما تثبت دالئل جوهرية، من خالل              ال

إجراءات تشريعية أو إدارية، وجود أو احتمال إلحاق أثر سلبي على هذه                            
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االستعماالت التي ال تعد تزييفا؛ شريطة أن يظل أي قيد أو استثناء يعتمد                              
 سنوات من تاريخ     استنادًا إلى هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ال تتجاوز ثالث             

 انتهاء تلك اإلجراءات؛
 
ال تطبق االستثناءات والتحديدات على أي إجراء لتطبيق أحكام الفقرة الفرعية                )و(

إال آما يلي، شريطة أال تحد من        ) د ( الفرعية بالنسبة لألنشطة المبينة في الفقرة     ) أ(
ى فعالية التدابير      الحماية القانونية أو فعالية المتابعات القانونية ضد التحايل عل                     

 :التكنولوجية
 

الستثناءات وقيود  � �1) أ( لتنفيذ الفقرة الفرعية        التدابيريجوز إخضاع     ��1
 ). د(تتعلق بكل نشاط من األنشطة المحددة في الفقرة الفرعية 

 
ا تطبيقه، من حيث     ��2) أ( لتنفيذ الفقرة الفرعية       التدابيريجوز إخضاع     ��2

نولوجية التي تتحكم في الوصول إلى عمل أو              على فعالية التدابير التك     
أداء أو تسجيل صوتي أو فونوغرام، الستثناءات وقيود تتعلق باألنشطة             

 .��6و � �4و � �3و � �2و � �1)د(المبينة في الفقرات الفرعية 
 

ها تطبيق، من حيث    ��2) أ( لتنفيذ الفقرة الفرعية     التدابيريجوز أن تخضع     ��3
التكنولوجية التي تحمي أي حق من حقوق المؤلف            على فعالية التدابير     

أو الحقوق المجاورة، الستثناءات وقيود تتعلق باألنشطة المبينة في                       
 .��6و � �1)د(الفقرتين الفرعيتين 

 
 

أية تكنولوجيا أو   " تدبير تكنولوجي فعال  "مصطلح  يقصد ب ألغراض هذه الفقرة،     ) ز(
 الوصول إلى عمل أو أداء أو               جهاز أو مكون يقيد، في معرض تشغيله العادي،                

تسجيل صوتي أو أي شئ آخر محمي، أو يحمي أي حق من حقوق المؤلف أو من                         
 .حقوق تتصل بحقوق المؤلف

 
 قانونية آافية وفعالة لحماية معلومات تتعلق بتنظيم                       سبل انتصاف   لتوفير     - 9

 :الحقوق
 
ينص آل طرف من الطرفين على أن أي شخص ال يتوفر على ترخيص                              )أ(

ويعلم، أو، بالنسبة للمتابعات المدنية، له أسباب معقولة لمعرفة أن ما يأتي بعده من                 
شأنه أن يؤدي أو يمكن أو ييسر أو يخفي أي تعد على حق من حقوق المؤلف أو                         

 حق مجاور، 
 

 يحذف أو يغير عن عمد أية معلومات تتعلق بتنظيم الحقوق؛  ��1
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مات تتعلق بتنظيم الحقوق وهو       يوزع أو يستورد بغرض التوزيع معلو         ��2

 يعلم أن هذه المعلومات قد حذفت أو ُغّيرت دون ترخيص؛ أو
 

يوزع أو يستورد للتوزيع أو يبث إذاعيًا أو تلفزيا، أو يبلغ إلى الجمهور                ��3
أو يضع رهن إشارته نسخًا من مصنفات أو أداءات أو تسجيالت                             

تعلق بتنظيم   صوتية أو من فونوغرامات، وهو يعلم أن معلومات ت                       
 الحقوق المعنية قد حذفت أوتم تغييرها بدون ترخيص،

 
. 14-11-15يكون مسؤوًال ويتعرض للمتابعات المنصوص عليها في المادة                       

وينص آل طرف من الطرفين على إجراءات وعقوبات جنائية تطبق على أي                        
شخص آان، باستثناء مكتبة أو أرشيف أو مؤسسة تعليمية أو محطة بث إذاعي                       

بعة للقطاع العام غير تجارية وال تهدف إلى الربح، يتبين أنه قام متعمدًا ولغرض               تا
 .تحقيق امتياز تجاري أو آسب مالي خاص بأي من األنشطة المشار إليها أعاله

 
 بتدابيريحد آل طرف من الطرفين من االستثناءات و التحديدات المتعلقة                            )ب(

تي يسمح بها القانون والتي يمارسها             على األنشطة ال    ) أ(تطبيق الفقرة الفرعية        
 الشرطة أو االستخبار     أهدافموظفون أو أعوان أو متعاقدون مع الدولة ألغراض            
 .أو األمن األساسي أو ما شابهها من أنشطة حكومية

 
  :"معلومات تنظيم الحقوق" بمصطلح يقصدألغراض هذه الفقرة،  )ج(
 

و أداء أو تسجيل صوتي؛      المعلومات التي تمكن من التعريف بمصنف أ         ��1
أو بمؤلف المصنف أو فنان األداء أو منتج التسجيل الصوتي؛ أو                              

 بصاحب أي حق في مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي؛ 
 

معلومات عن آيفيات وشروط استعمال المصنف أو األداء أو التسجيل                ��2
 الصوتي؛ أو

 
 أي رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات،  ��3

 
ن هذه العناصر مرفقا بنسخة من المصنف أو األداء أو                         عندما يكون أي م        

التسجيل الصوتي أو يبدو أنه مرتبط بعرض مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي                   
 .على الجمهور أو وضعها رهن إشارته

 
، ال تلزم أحكام هذه الفقرة أحد الطرفين بأن يشترط على                  للمزيد من اليقين   ) د(

 صوتي إرفاق معلومات عن تنظيم        مالك أي حق في مصنف أو أداء أو تسجيل            
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الحقوق لنسخ من المصنف أو األداء أو لنسخة من التسجيل الصوتي، أو يقوم                      
بإبراز معلومات عن تنظيم الحقوق تتعلق بعرض المصنف أو األداء أو التسجيل              

 .الصوتي على الجمهور
 
 يمسايصدر آل طرف من الطرفين قوانين أو أوامر أو لوائح تنظيمية أو مر                       - 10

إدارية أو تنفيذية مناسبة، تأمر بأال تستعمل إداراته برامج الحاسوب إال وفقًا لما                               
ويتعين أن تنظم هذه التشريعات بفاعلية امتالك وتدبير               .  يرخص به مالك الحقوق      

 .برامج الحاسوب المستعمل من طرف السلطات العمومية
 
11 � 
 آل طرف من الطرفين      جعل، ي 7-15 و   6-15 تينبالنسبة لهذه المادة و الماد      )أ (

 على حاالت خاصة ال         مقتصرة ريةتئتاالحدود أو االستثناءات المتعلقة بالحقوق االس         
تتعارض مع االستغالل العادي للمصنف أو األداء أو التسجيل الصوتي، وال تضر                       

 .بشكل غير معقول بالمصالح المشروعة لمالك الحقوق
 
-15من المادة   ) ب(من هذه المادة والفقرة     ) أ(بغض النظر عن الفقرة الفرعية       )ب(
سواًء (،  ال يجوز ألي طرف من الطرفين بأن يسمح بنقل إشارات تلفزيونية                          7-3

على شبكة األنترنيت، بدون ترخيص       ) آانت أرضية أو عبر آابل أو توابع صناعية           
 في مضمون اإلشارات، عند اإلقتضاء، وفي                 قوقمن حامل الحق أو حاملي الح              

 .نفسهااإلشارات 
 

  حقوق المؤلف6-15المادة 
 

�) 1( ثالثا   11و  � �2و  � �1) 1( مكرر   11و  � �2) 1 (11دون إخالل بأحكام المواد     
من اتفاقية بيرن، يمنح آل طرف من الطرفين           ) 1( مكرر   14و  � �2) 1 (14و  � 2

للمؤلفين حقًا استئثاريا في أن يرخصوا أو يمنعوا عرض مصنفاتهم على الجمهور،                     
يق وسائل سلكية أو ال سلكية، بما في ذلك بكيفيات تمكن الجمهور من                                 عن طر  

االطالع على هذه المصنفات من مكان و وقت يختار بشكل انفرادي من األفراد                              
 .المذآورين

 
 الحقوق المجاورة: 7-15المادة 

 
بالنسبة يمنح آل طرف من الطرفين الحقوق المنصوص عليها في هذا الفصل                 - 1

ومنتجي التسجيالت الصوتية من مواطني الطرف اآلخر ولألداءات أو                لفناني األداء 
.  الطرف اآلخر  أراضيالتسجيالت الصوتية التي تنشر أو تثبت ألول مرة أو تعد في                

 آل طرف إذا ما       أراضييعتبر األداء أو التسجيل الصوتي منشورًا ألول مرة في                و
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 9. يومًا من نشره األصلي30 خالل هانشر في
 
 : ح آل طرف من الطرفين لفناني األداء ترخيص أو منعيمن - 2
 

ها على الجمهور، ما عدا     إيصالالبث اإلذاعي والتلفزي ألداءاتهم غير المتبثة و           )أ(
 ها إذاعيا أو تلفزيا، وثإذا آانت أداءات سبق أن تم ب

 
 .تثبيت أداءاتهم غير المتبثة) ب(

 
3 �       
داء ومنتجي التسجيالت الصوتية حق          يمنح آل طرف من الطرفين لفناني األ              ) أ(

 لها  إيصالترخيص أو منع البث اإلذاعي والتلفزي ألداءاتهم أو فونوغراماتهم وآل                
على الجمهور، بواسطة وسائل سلكية أو السلكية، بما في ذلك وضع هذه األداءات                     
أوالتسجيالت الصوتية و هذه الفونوغرامات رهن إشارة الجمهور على نحو يمكن                    

لجمهور المذآور من االطالع عليها في المكان والوقت الذي ٌيختار بشكل                       أفراد ا  
 .انفرادي من األفراد المذآورين

 
، يكون تطبيق    11-5-15والمادة  ) أ(بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية             )ب(

) أي غير المتفاعل    (هذا الحق   على البث اإلذاعي و التلفزي التقليدي المباشر                       
التحديدات المتعلقة بهذا الحق بالنسبة لمثل تلك األنشطة، من                      واالستثناءات أو      

 .اختصاص تشريع آل طرف
 

يجوز ألي طرف من الطرفين أن يفرض قيودًا على هذا الحق تتعلق بنقل آخر                 )ج(
، التي تقضي بأن هذه القيود ال تضر              11-5-15غير تفاعلي وفقًا ألحكام المادة          
 .لصوتي في الحصول على تعويض منصفبحق فنان األداء أو منتج التسجيل ا

 
 فناني األداء ومنتجي التسجيالت     يخضع تمتع ي طرف من الطرفين     أل جوزال ي  - 4

 .الصوتية بالحقوق المنصوص عليها في هذا الفصل، أو ممارستها، ألية شكليات
 
، تنطبق التعريفات التالية بالنسبة لفناني          5-15 المادة ألغراض هذه المادة و      - 5
 :ء ومنتجي التسجيالت الصوتيةاألدا

 
نقل األصوات أو األصوات           " البث اإلذاعي و التلفزي          " بمصطلح       يقصد )أ(

والصور أو تمثيلها بوسائل السلكية أو من خالل األقمار الصناعية إلى الجمهور،                  

                                                 
 . اإلعداد على نـحو نـهائي للشريط األصلي أو ما يعادله"الـتثبيت"ألغراض هذه المادة، يشمل  9
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بما في ذلك النقل الالسلكي لإلشارات المشفرة عندما توفِّر هيئة البث اإلذاعي، أو                   
البث اإلذاعي و      "ال يشمل       فقتها، وسائل للجمهور لفك رموزها؛ و              توفَّر بموا  
النقل بواسطة شبكات معلوماتية أو أية عمليات نقل يختار فيها أفراد                         " التلفزي

 الجمهور على نحو فردي زمان ومكان تلقي اإلشارات؛
 
نقل أصوات  "  أداء أو تسجيل صوتي على الجمهور          إيصال" بمصطلح    يقصد )ب(

ات أو تمثيل أصوات تسجيل صوتي إلى الجمهور من خالل أية                          أداء أو أصو     
إيصال " ،  يشمل      3ألغراض الفقرة     و. واسطة نقل عدا البث اإلذاعي والتلفزي        

جعل األصوات أو تمثيل األصوات           " األداء أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور            
 المثبت في تسجيل صوتي مسموعًا من قبل الجمهور؛

 
إدراج األصوات أو تمثيلها في دعامة تمكن من                  " بيتثت" يقصد بمصطلح      ) ج(

 التوصل بها أو استنساخها أو عرضها بواسطة جهاز؛
 
المغنيون وعازفو الموسيقى         ، الممثلون و       "فنانو األداء   " بمصطلح        يقصد )د(

ن وأي أشخاص آخرين يمارسون التمثيل أو الغناء أو يتلون أو يخطبون               ووالراقص
 نفات أدبية أو فنية أو تعبيرات فولكلورية؛أو يؤدون بأي شكل آخر مص

 
تثبيت أصوات أداء أو غيرها من األصوات          " تسجيل صوتي "  بمصطلح     يقصد )ه(

أو تمثيل األصوات، عدا تثبيتها بإدماجها في مصنف سينمائي أو في مصنف سمعي              
 بصري؛

 
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ       " منتج تسجيل صوتي  "يراد بمصطلح    )و(

المبادرة ويتحمل مسؤولية أول تثبيت ألصوات أداء أو أصوات أخرى أو تمثيل                       
 األصوات؛ و

 
وضع نسخ ألداء أو تسجيل           " نشر أداء أو تسجيل صوتي          "يراد بمصطلح       )ز( 

صوتي رهن إشارة الجمهور، بموافقة مالك الحق، وشريطة أن توضع النسخ                       
 رهن إشارة الجمهور بكميات معقولة؛

 
 

 حماية إشارات األقمار الصناعية المشفرة الحاملة لبرامج : 8-15المادة 
 
 :ُيجرِِّم آل طرف من الطرفين - 1
 
القيام بتصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو                             )أ(

توزيع بطريقة أخرى جهازًا أو نظامًا ملموسًا أو غير ملموس، يعلم أو لديه سبب                     
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لجهاز أو النظام يساعد في المقام األول على فك رموز إشارات                ألن يعلم أن هذا ا      
أقمار صناعية تحمل برنامجا مشفرًا بدون ترخيص من الموزع القانوني لهذه                           

 اإلشارة؛ و
 
القيام بتلقي أو توزيع عمدا إلشارات عبر األقمار الصناعية تحمل برنامجا                        )ب(

اإلشارات بدون ترخيص    آانت مشفرة أصال، مع علمه بأنه جرى فك رموز تلك                 
 .من الموزع القانوني لهذه اإلشارات

 
ينص آل طرف من الطرفين على متابعات مدنية، بما في ذلك تعويضات عن                  - 2

األضرار، يمكن القيام بها من طرف أي شخص تضرر من أي نشاط ورد في                            
 ، بما في ذلك أي شخص له مصلحة في اإلشارات الحاملة لبرنامج           1الفقرة الفرعية   

 .مشفر أو في محتواها
 

 براءات االختراع: 9-15المادة 
 
ال يجوز ألي طرف من الطرفين أن يستثني من براءات االختراع إال                                     - 1

 لحماية النظام   أراضيهاالختراعات التي من الضروري منع استغاللها التجاري داخل            
وان أو   العام أو اآلداب العامة، بما في ذلك حماية حياة وصحة اإلنسان و الحي                                  

 بالبيئة، شريطة أال يتم هذا          ةالمحافظة على النبات، أو لتجنب إلحاق أضرار خطير             
 .االستثناء إال لسبب أن االستغالل محظور بموجب قانون الطرف المذآور

 
 :يتيح آل طرف من الطرفين براءات اختراع لإلختراعات التي تتعلق - 2
 

 بالنباتات، و  )أ(
 
 . الحيوانات) ب(

 
ك، يؤآد الطرفان على أن براءات االختراع متوفرة ألية استعماالت             إضافة إلى ذل  

أو طريقة استخدام جديدة لمنتوج معروف، بما في ذلك االستعماالت الجديدة                             
 .لمنتوج معروف تستخدم لمعالجة اإلنسان والحيوان

 
يجوز ألي طرف من الطرفين أن ينص على استثناءات محدودة للحقوق                             - 3

تخولها براءات االختراع، شريطة أال تتعارض تلك االستثناءات على          اإلستئثارية التي   
نحو غير معقول مع االستغالل العادي لبراءة االختراع و أن ال تضر على نحو غير                     
معقول بالمصالح المشروعة لمالك براءة االختراع، مع مراعاة المصالح المشروعة                 

 .لكل طرف ثالث
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 اإلستئثاري لمالك براءة االختراعً  لمنع        ينص آل طرف من الطرفين أن الحق        - 4
استيراد أي منتوج محمي ببراءة اختراع أو أي منتوج ناتج عن طريقة محمية ببراءة                   
اختراع، بدون موافقة مالك براءة االختراع، لن يكون محدودًا ببيع أو توزيع ذلك                           

 10.أرضيهالمنتوج خارج 
 

غاء براءة االختراع إال        ينص آل طرف من الطرفين على أنه ال يجوز إل                       - 5
يجوز أيضا   و. استنادًا على أسباب   آان يمكن أن تبرر رفض منح براءة االختراع                  

ألي طرف من الطرفين أن ينص على أن الغش أو التصريح الكاذب أو السلوك غير                    
إذا  و. لغاء براءة االختراع أو جعلها غير قابلة للتنفيذ         إلالمنصف يمكن أن تكون سببا       

الطرفين مسطرة تسمح لطرف آخر باالعتراض على منح براءة اختراع، ال              وفر أحد   
 .يسمح ذلك الطرف بفتح تلك المسطرة قبل منح براءة االختراع

 
 باستعمال موضوع   ثالث، إذا سمح أحد الطرفين لشخص        3طبقا ألحكام الفقرة      - 6

قديم طلب  براءة االختراع سارية المفعول قصد الحصول على المعلومات المطلوبة لت              
للحصول على رخصة لتسويق منتوج صيدلي، ينص ذلك الطرف على أن أي منتوج                 

 بصفة خاصة      أراضيهٌينـَْتٌج بموجب تلك الرخصة يصنع أو يستخدم أو يباع في                          
ألغراض تتعلق بإعداد معلومات قصد اإلستجابة لمتطلبات مسطرة الموافقة على                        

دير المنتوج، ينص هذا الطرف على      تسويق ذلك المنتوج، وإذا سمح ذلك الطرف بتص        
 إال قصد اإلستجابة لمتطلبات مساطر          أراضيهأن ال يصدر ذلك المنتوج إلى خارج              

 .ذلك الطرف المتعلقة بالموافقة على التسويق
 
بناًء على طلب من مالك براءة االختراع، يعدل آل طرف من الطرفين مدة                        - 7

غير معقول ينشأ عن مسطرة منح           حماية براءة االختراع للتعويض عن أي تأخير               
على األقل   " التأخير غير المعقول    " وألغراض هذه الفقرة، يشمل         . براءة االختراع  

تأخيرًا في إصدار براءة االختراع لمدة تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تقديم الطلب                     
 ذلك الطرف، أو سنتين بعد تاريخ إيداع طلب فحص الطلب لدى ذلك                         أراضيفي   

ال تحسب في تحديد مدة ذلك التأخير                . لتاريخين يكون الحقا يطبق       الطرف، أي ا     
 .الفترات التي تستغرقها الدعاوي التي يرفعها مقدم الطلب

 
يتجاهل آل طرف من الطرفين المعلومات الواردة في عمليات إفصاح عامة                    - 8

اإلفصاح إذا آان     11استعملت لتحديد ما إذا آان االختراع جديداً  أو يعد نشاطا ابداعيا            
 :للجمهور

 
                                                 

ت التي يضع    على الحاال مقتصرة  تطبـيق أحكام هذه الفقرة       يجعل  يجوز ألي طرف من الطرفين أن            10
 .فيها مالك براءة االختراع قيودًا على االستيراد بعقد أو بوسيلة أخرى

 
 ".غير بديهي"آمرادف لمصطلح " نشاط ابداعي"ألغراض هذه المادة، يعتبر مصطلح  11
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 قد تم من طرف مقدم الطلب أو بإذن منه أو تم الحصول عليه منه؛ و   )أ(
 

 ذلك  أراضي شهرًا قبل تاريخ تقديم الطلب في              12حدث في غضون      ) ب(
 .الطرف

 
يوفر آل طرف من الطرفين لمقدمي طلب الحصول على براءة اختراع فرصة              - 9

على الطلب وإبداء مالحظات لها          واحدة على األقل إلجراء تعديالت وتصحيحات               
 . عالقة بطلباتهم

 
ينص آل طرف من الطرفين على أن اإلفصاح عن اختراع مطالب به يعتبر                     - 10

واضحا وآامال، إذا وفر اإلفصاح معلومات تمكن رجل المهنة المعنية باالختراع من                 
يداع صنع ذلك االختراع و استعماله دون إجراء تجارب ال داعي لها، في تاريخ إ                          

 .طلب براءة االختراع
 
 :ينص آل طرف من الطرفين على أن اختراعا مطالبا به - 11

 
مدعوم بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها، إذا آانت تلك المعلومات تظهر                  ) أ(

بصورة معقولة لرجل المهنة بأن مقدم الطلب آان يمتلك االختراع المطالب به في                         
 تاريخ تقديم الطلب، و

 
 . قابل للتطبيق الصناعي إذا آانت له فائدة محددة وجوهرية وموثوقة)ب(

 
 تدابير تتعلق ببعض المنتوجات الخاضعة للتنظيم: 10-15المادة 

 
إذا آان أحد الطرفين يشترط للموافقة على تسويق منتوج صيدلي جديد أو                           - 1

 :منتوج آيميائي يستخدم ألغراض زراعية تقديم
 

 انه   ذا آان استعمال هذا المنتوج ال يشوبه أي خطر و                  بيانات قصد تحديد ما إ         ( أ)
 فعال، أو

 
 تقديم هذه     ي يقتض  ىخرأ أراضي دليًال على موافقة سابقة على المنتوج في                ( ب)

 المعلومات،
 

يملك موافقة من الشخص      ، ال  ينتمون لطرف ثالث    صاشخ ال يسمح ذلك الطرف أل      
فقة التي منحت للشخص       الذي قدم المعلومات، أن يسوق المنتوج على أساس الموا                

الذي قدم تلك المعلومات لمدة خمس سنوات على األقل بالنسبة للمنتوجات الصيدلية                   
وعشر سنوات على األقل بالنسبة للمنتوجات الكيميائية التي تستخدم ألغراض                              
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" وألغراض هذه الفقرة، المنتوج         . زراعية اعتبارًا من تاريخ موافقة ذلك الطرف            
الذي يحتوي على عنصر آيميائي جديد لم يكن موضوع موافقة              هو المنتوج    " الجديد

 12. ذلك الطرف أراضيسابقة في 
 
 :إذا اشترط أحد الطرفين تقديم - 2
 
عدا (بيانات آلينيكية جديدة تكون ضرورية للموافقة على منتوج صيدلي                                    )أ(

 ؛ أو)المعلومات المتعلقة بالمكافئ الحيوي
 
يتطلب هذه البيانات    أراضي أخرى    ي  دليل على موافقة سابقة على المنتوج ف            )ب(

 اإلآلينيكية الجديدة؛
 

، ال يملك موافقة من الشخص         شخاص ينتمون لطرف ثالث     ال يسمح ذلك الطرف أل       
الذي قدم البيانات المذآورة، أن يسوق المنتوج الصيدلي على أساس تلك البيانات                         

ة ثالث سنوات     الجديدة أو الموافقة التي منحت للشخص الذي قدم تلك البيانات لمد                    
  الحماية  يجعليجوز للطرف أن       . على األقل ابتداء من تاريخ موافقة ذلك الطرف               

  13. على البيانات اإلآلينيكية الجديدة، التي يتطلب اآتشافها مجهودات آبيرةمقتصرة
 
بالنسبة لبراءات االختراع التي تشمل المنتوجات الصيدلية، ينص آل طرف                    - 3

ة البراءة قصد تعويض مالكها عن أي تخفيض غير معقول            من الطرفين على تمديد مد     
 .للمدة الفعلية للبراءة ناتج عن مسطرة الموافقة على التسويق

 
بالنسبة ألي منتوج صيدلي جديد استصدرت عنه براءة اختراع، إذا آان أحد                    - 4

الطرفين يمنح موافقة أو يتلقى طلبا لتسويق منتوج صيدلي على أساس معلومات قدمت             
بقًا وتتعلق بسالمة وفعالية منتوج صيدلي، بما في ذلك دليل على موافقة سابقة على                سا

                                                 
 ونلكيم ال    ألشخاص ينتمون لطرف ثالث       االتفاق،      ا، في تاريخ التوقيع على هذ         ينال يسمح أي من الطرف        12

 منتوجا ما على أساس تلك المعلومات التي            واسوقي الشخص الذي قدم هذه  المعلومات الجديدة، بأن                موافقة من 
إضافة إلى  . أراضي أخرى  أو على أساس دليل على موافقة سابقة منحت للمنتوج في                 أخرى أراضيقدمت في    

لفقرة وخاضعًا أيضًا لبراءة      ذلك، عندما يكون منتوج ما خاضعًا لنظام الموافقة على تسويقه عمًال بأحكام هذه ا                      
 ذلك الطرف، فال يكون ذلك الطرف على حق ألن يغير مدة الحماية المخولة عمًال بأحكام هذه     أراضياختراع في   

 .1-10الفقرة، احتماال عندما تنتهي حماية االختراع في تاريخ سابق لتاريخ انتهاء مدة الحماية المحددة في المادة 
 
 ال   ألشخاص ينتمون لطرف ثالث       االتفاق،     اين، في تاريخ التوقيع على هذ          ال يسمح أي من الطرفـ         13
 منتوجا ما على أساس تلك          واسوقي موافقة من الشخص الذي قدم هذه المعلومات الجديدة، بأن                  ونلكيم

 أو على أساس دليل على موافقة سابقة منحت للمنتوج في                      أراضي أخرى  المعلومات التي قدمت في         
 إلى ذلك، عندما يكون منتوج ما خاضعًا لنظام الموافقة على تسويقه عمًال بأحكام                  إضافة. أراضي أخرى 

 ذلك الطرف، فال يكون ذلك الطرف على حق ألن            أراضيهذه الفقرة وخاضعًا أيضًا لبراءة اختراع في إ         
ريخ سابق  يغير مدة الحماية المخولة عمًال بأحكام هذه الفقرة، احتماال عندما تنتهي حماية االختراع في تا                  

 .2-10لتاريخ انتهاء مدة الحماية المحددة في المادة 
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تسويقه، من جانب أشخاص غير الشخص الذي قدم سابقًا هذه المعلومات، فإن ذلك                      
 :الطرف

 
يجب أن يضع ضمن إجراءات مسطرة الموافقة على التسويق تدابير قصد                         )أ(

يق منتوج محمي بموجب براءة          تجنب أن يقوم األشخاص المذآورون بتسو            
؛ 14اختراع، خالل مدة حماية هذه البراءة، إال بموافقة أو قبول من مالك البراءة             

 و
 
 لتسويق منتوج خالل مدة حماية براءة االختراع         15إذا آان يسمح بتقديم طلبات     )ب(

التي تشمل هذا المنتوج، ينص هذا الطرف على إخطار مالك براءة االختراع                  
ص آخر يقدم مثل هذا الطلب لتسويق منتوجه خالل مدة حماية                  بهوية أي شخ   

براءة االختراع التي تم إبالغها إلى السلطة التي تمنح الموافقة، أو حددتها تلك                
 .السلطة

 
 صيانة حقوق الملكية الفكريةب تنفيذ القوانين المتعلقة: 11-15المادة 

 
 التزامات عامة  

 
ص آل طرف من الطرفين على أن القرارات           ، ين )النشر (1-18المادة  ب عمال - 1

القضائية النهائية أو األحكام اإلدارية النهائية والتي لها تطبيقات عامة و تتعلق بصيانة               
ة التي تم التوصل      يحقوق الملكية الفكرية، تكون مكتوبة و تنص على الوقائع الحقيق                 

 و. واألحكام المذآورة إليها واألسباب أو األسس القانونية التي تقوم عليها القرارات                 
 تلك القرارات أو األحكام، أو عندما يكون           16ينص آل طرف من الطرفين على نشر        

هذا النشر غير ممكن عمليًا، فيوضع رهن إشارة الجمهور بطريقة أخرى بلغة وطنية                 
 .على نحو يمكن السلطات الحكومية ومالكي الحقوق من أن يكونوا على علم بها

 
الطرفين معلومات عن الجهود التي يبذلها لصيانة حقوق            ينشر آل طرف من        - 2

الملكية الفكرية بفعالية في نظامه المدني واإلداري والجنائي، بما في ذلك أية معلومات              
                                                 

قصر هذه األحكام على براءات االختراع التي تحمي المنتوج                 تيجوز ألي طرف من الطرفين أن ي             14
 .وبراءات االختراع التي تشمل البيانات الموافق عليها

 
طلبات إال في    ال  هذه ب ال يسمح بتقديم     المغر  يفهم الطرفان أنه بدء من تاريخ توقيع هذا االتفاق فإن                 15

حكم " من هذا الفصل، والتي يشار إليها بصورة عامة بـ             6-9-15الحاالت التي تتطابق مع أحكام المادة         
 ".بوالر

 
 رهن إشارة الجمهور      قرار أو الحكم     شرط النشر بوضع     يمكن لطرف أن يستوفي      لمزيد من اليقين ،      16

 .على شبكة األنترنيت
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ال يوجد في هذه الفقرة      و. إحصائية قد يحصل عليها احتماال ذلك الطرف لهذا الغرض        
ق تنفيذ القوانين   ينها أن تع  ما يقتضي إفصاح أحد الطرفين عن معلومات سرية من شأ            

أو تتعارض بشكل آخر مع المصلحة العامة أو تلحق أضرارا بمصالح تجارية                                 
 .مشروعة لمقاوالت خصوصية، سواًء آانت عامة أو خاصة

 
 الطرفان على أن أي قرار يتخذه أي منهما ويتعلق بتقسيم هذه الوسائل فيما        يفهم - 3

في ذلك الطرف من االمتثال ألحكام هذا                يخص تطبيق القوانين ال يشكل سببًا يع                
 .الفصل

 
 يضع آل طرف من الطرفين، في إطار اإلجراءات المدنية واإلدارية والجنائية                  � 4

المتعلقة بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، افتراضا يتم اإلقرار بناء عليه، في                          
المؤلف أو  غياب دليل مخالف، بأن الشخص الذي يشار إلى اسمه بشكل معتاد بوصفه               

المنتج أو المؤدي أو الناشر لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي هو مالك الحقوق                               
يفترض آل طرف من        و. المعين في ذلك المصنف أو األداء أو التسجيل الصوتي                

الطرفين أيضا أن حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، في غياب دليل مخالف،  تظل                  
 .ء أو التسجيل الصوتيموجودة بالنسبة لذلك المصنف أو األدا

 
 
 
 
 
 

  المدنية واإلدارية سبل اإلنتصافاإلجراءات و
 
القيام بإجراءات قضائية مدنية       17يتيح آل طرف من الطرفين لمالكي الحقوق         - 5

 .ترمي إلى صيانة حق من حقوق الملكية الفكرية
 
 :ينص آل طرف من الطرفين على ما يلي - 6
 
تتمتع سلطته القضائية بصالحية إصدار أمر             في إجراءاته القضائية المدنية،             )أ(

 :للمعتدي على أن يدفع لمالك الحق
 

                                                 
األشخاص الذين يملكون تراخيص استئثارية وآذلك       " مالك حق "ه المادة، يشمل مصطلح      ألغراض هذ  17

الترخيص « االفدراليات والجمعيات التي لها صفة وسلطة قانونية لممارسة هذه الحقوق؛ ويشمل                                
الشخص الذي يحمل تراخيص استئثارية لحق أو أآثر من حقوق الملكية الفكرية االستئثارية             " االستئثاري  

 .موجودة في ملكية فكرية معينةال
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تعويضات آافية عن الضرر لتعويض مالك الحقوق عما                 � �1
 لحق به من ضرر نتيجة للتعدي على حق الملكية الفكرية، و

 
على األقل في حالة التعدي على حقوق المؤلف أو على                        � �2

مة صنع أو عالمة تجارية،           الحقوق المجاورة أو تزييف عال          
األرباح التي جناها المعتدي من النشاط الذي يعد تعديا أو تزييفا              
و التي لم تؤخذ بعين االعتبار عند حساب مبلغ التعويضات                         

 و� �1الفعلية عن الضرر المشار إليها في الفقرة 
 

من بين ما تراعيه سلطاته القضائية في تحديدها للتعويض عن التعدي على                        )ب(
حقوق الملكية الفكرية، قيمة المنتوج أو الخدمة التي تم التعدي عليها، حسب سعر                          

 .التقسيط المقترح أو أي مقياس آخر مشروع للقيمة التي أدلى بها مالك الحقوق
 
في اإلجراءات القضائية المدنية، يحدد آل طرف من الطرفين، على األقل                         - 7

روض األداء المحمية بحقوق المؤلف أو       ع بالنسبة للمصنفات والتسجيالت الصوتية و     
بالحقوق المجاورة، وفي حاالت تزييف عالمات الصنع أو العالمات التجارية،                              

وتكون . أضرارًا محددة مسبقًا، أو يصر عليها، تكون متاحة إذا اختارها مالك الحقوق              
ترتكب هذه األضرار المحددة مسبقًا بمبالغ آافية لتشكل رادعًا ألفعال تعدي أو تزييف               

في المستقبل ولتعويض مالك  الحقوق تعويضًا آامًال عن الضرر الذي لحق حقوقه                       
 بسبب تزييف براءة       القضائية المدنية   و في حالة المتابعة     . بسبب التعدي أو التزييف     

اختراع، ينص آل طرف من الطرفين على أن لسلطاته القضائية، ما عدا في حاالت                    
ة التعويض عن الضرر إلى ثالثة أضعاف آحد                 استثنائية، صالحية الرفع من قيم         

 .أقصى من قيمة الضرر الذي حصل أو تم تقويمه
 
ينص آل طرف من الطرفين على أن سلطاته القضائية لها الصالحية، إال في                   - 8

حاالت استثنائية، بأن تأمر، عند انتهاء اإلجراءات القضائية المدنية المتعلقة باالعتداء              
لحقوق المجاورة و بتزيف عالمات الصنع أو عالمة تجارية،            على حقوق المؤلف أو ا     

الطرف الذي خسر القضية بأن يدفع للطرف الذي ربحها مصاريف أو رسوم الدعوى               
فضًال عن ذلك، ينص آل طرف من الطرفين على أن                         . وأتعاب محاماة معقولة     

ر، عند   لسلطاته القضائية، في الظروف االستثنائية على األقل، الصالحية بأن تأم                      
انتهاء اإلجراءات القضائية المدنية المتعلقة بالتعدي على براءة اختراع، الطرف الذي              

 18.خسر القضية بأن يدفع للطرف الذي ربحها أتعاب محاماة معقولة
 
ينص آل طرف من الطرفين في اإلجراءات القضائية المدنية المتعلقة بالتعدي               - 9

                                                 
) ب(التعدي التي يرتكبها الطرف أو       ) أ( هذه الفقرة على أفعال       تطبيقال يطلب من أي من الطرفين          18

 .التي يرخص القيام بها ذلك الطرف
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رة أو تزييف عالمة الصنع أو عالمة              على حقوق المؤلف أو على الحقوق المجاو             
تجارية، على أن لسلطاته القضائية الصالحية بأن تأمر بحجز المنتوجات التي يشتبه                  
أن التعدي أو التزييف تم من خاللها و آل المواد واألدوات المتعلقة بها، وبالنسبة                            

 .التعديلتزييف عالمة الصنع أو عالمة تجارية، على األقل إثباتًا وثائقيا يتعلق ب
 
 :ينص آل طرف من الطرفين - 10

 
في إجراءاته القضائية المدنية، و بناء على طلب مالك الحق، على إتالف               )أ(

 السلع التي تبين أنها مقرصنة أو مزيفة، ما عدا في ظروف استثنائية؛ 
 
على أن لسلطاته القضائية صالحية أن تأمر بإتالف المواد واألدوات التي             )ب(

تصنيع أو إيجاد المنتوجات المقرصنة أو المزيفة، و بدون            استخدمت في   
أي تعويض عن الضرر من أي نوع آان، أو في ظروف استثنائية،                           
التخلص منها، بدون أي تعويض من أي نوع آان، خارج القنوات                              
التجارية على نحو يقلل إلى أدنى حد من مخاطر حدوث أفعال تعدي أو                   

 تزييف في المستقبل؛ و
 

لسلع المزيفة لعالمة صنع أو عالمة تجارية، ال يكفي مجرد                     بالنسبة ل    )ج(
سحب عالمة الصنع أو العالمة التجارية التي وضعت عليها بصورة                     

 .غير قانونية للسماح بتوزيعها في القنوات التجارية
 
 بتنفيذ   ينص آل طرف من الطرفين، في إجراءاته القضائية المدنية المتعلقة                    - 11

ة حقوق الملكية الفكرية، على أن لسلطاته القضائية صالحية                بصيان القوانين الخاصة 
أن تأمر المعتدي لتقديم أية معلومات يملكها تتعلق بأي شخص شارك في أي جانب                       
من جوانب التعدي أو التزييف، فيما يتعلق بوسائل إلنتاج للسلع أو توزيعها، بما في                      

وزيع السلع أو الخدمات      في إنتاج وت    وا شارآ أشخاص ينتمون لطرف ثالث    ذلك تحديد   
 .التي تشكل تعديا أو تزييفا أو قنوات توزيعها، وتقديم هذه المعلومات لمالك الحقوق

 
 :ينص آل طرف من الطرفين على أن لسلطاته القضائية صالحية - 12

 
فرض غرامة أو عقوبة حبسية، في الحاالت المناسبة، على أي طرف في                   ) أ(

ة السارية المفعول التي تصدرها تلك                  نزاع ال يمتثل لألوامر القضائي              
 السلطات، و

 
فرض عقوبات على أطراف في نزاع أو محامييهم أو الخبراء أو آل                          ) ب(

  القضائية األشخاص اآلخرين الخاضعين لوالية المحكمة النتهاآهم أوامرها          
المتعلقة بحماية معلومات سرية تم عرضها أو تبادلها أثناء إجراءات                               
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 .الدعوى
 
آل طرف من الطرفين، في إطار العقوبات المدنية التي يمكن أن ُيحكم                  ينص   - 13

بها نتيجة إلجراءات إدارية تتعلق بحيثيات القضية، بأن هذه اإلجراءات تتماشى مع                    
 .مبادئ مماثلة في جوهرها للمبادئ المنصوص عليها في هذا الفصل

 
أو أن تأمر    ة  صالحي سلطاته القضائية  على أنه ل    ينص آل طرف من الطرفين       - 14

ادة ـالم  و 8-5-15تقضي بإجراءات مدنية ضد األفعال المنصوص عليها في المادة                
 : ، تشتمل على األقل على15-5-9

 
إجراءات تحفظية، بما فيها تدابير حجز األجهزة والمعدات التي يشتبه أن لها                  ) أ(

 صلة بالنشاط المحظور؛ 
 
بين التعويض عن األضرار التي      إتاحة الفرصة لحامل الحقوق في أن يختار          ) ب(

باإلضافة إلى أية أرباح تعزى إلى النشاط المحظور لم تؤخذ في                 (لحقت به فعال      
 أو تعويض محدد مسبقًا؛     )  األضرار تلكالحسبان في حساب

 
قيام الطرف الذي شارك في السلوك المحظورعند انتهاء اإلجراءات القضائية           ) ج(

ائية وأتعاب محاماة معقولة لمالك الحقوق الذي                المدنية، بدفع المصاريف القض       
 آسب الدعوى؛ و

 
 . إتالف األجهزة والمنتوجات التي تم الحكم بكونها لها صلة بالنشاط المحظور) د (
 

وال يجوز أن يفرض أي طرف من الطرفين تعويضات عن الضرر على مكتبة أو                
 التي ال تهدف    مية و تلفزي عمو    يــأرشيف أو مؤسسة تعليمية أو محطة بث إذاع        

 تحمل عبء إثبات أنه لم يكن على علم و لم يكن لديه سبب لكي يعتقد                     إلى الربح   
 .بأن هذه األفعال محظورة

 
 بصيانة حقوق    بتنفيذ القوانين الخاصة    في اإلجراءات القضائية المدنية المتعلقة       - 15

 صالحية أن   الملكية الفكرية، ينص آل طرف من الطرفين على أن لسلطاته القضائية              
تأمر طرفًا بالتوقف عن أفعال تشكل تعديا أو تزييفا على حقوق، لكي تحول، من بين                    
أمور أخرى، دون دخول قنوات التجارة في المنطقة الخاضعة لواليتها سلع مستوردة                
لها صلة بالتعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية حاال بعد تخليص تلك السلع من                    

 .تصديرهاالجمارك، أو أن تمنع 
 
إذا عينت السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى فنيين أو خبراء غيرهم في                            - 16

 بصيانة حقوق الملكية الفكرية و            بتنفيذ القوانين الخاصة      اإلجراءات المدنية المتعلقة    
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تتطلب بأن تدفع األطراف في النزاع أتعابا لهؤالء الخبراء،  ينبغي أن يعمل الطرف                    
تعاب صلة وثيقة، من بين جملة أمور، بكمية وطبيعة العمل                  على أن تكون لتلك األ        

 .الذي سيتم القيام به، و أال تعوق بدون مبرر معقول اللجوء إلى تلك اإلجراءات
 

 إجراءات تحفظية
 
تدرس األطراف بسرعة طلبات التعويض دون حضور الطرف اآلخر، وتأخذ               -17

 أيام، ما عدا في الحاالت             10بصورة عامة، تدابير تستجيب لهذه الطلبات خالل                  
 .االستثنائية

 
ينص آل طرف من الطرفين على أن لسلطاته القضائية صالحية أن تطلب من                - 18

المدعي أن يقدم آل وسيلة إثبات متاحة بصورة معقولة لتقتنع تلك السلطات بدرجة                       
آافية من اليقين بأنه يجري التعدي على حقوق المدعي أو أن ذلك التعدي على وشك                     
الحدوث، وأن تأمر المدعي أن يقدم ضمانة معقولة أو تأمينًا معادًال يحدد على مستوى                
آاٍف لحماية المدعى عليه ولمنع حدوث التجاوزات، وبشكل ال يؤدي بصورة غير                       

 .معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى تلك اإلجراءات
 
 بحماية حقوق      في اإلجراءات المتعلقة باعتماد إجراءات تحفظية لها عالقة                   - 19

براءة اختراع، ينص آل طرف من الطرفين على أنه يمكن دحض االفتراض بأن                         
 .براءة االختراع صحيحة قانونيًا

 
 مقتضيات خاصة تتعلق بالتدابير الحدودية

 
ينص آل طرف من الطرفين على أنه يتعين على أي مالك لحق يبدأ إجراءات                   - 20

اول الحر لسلع يشتبه في آونها سلعا تحمل             لكي تعلق سلطاته المختصة السماح بالتد        
عالمة صنع أو عالمة تجارية مزيفة أو مشابهة إلى حد مربك، أو منتوجات مقرصنة                 

إلقناع السلطات    أن يوفر وسائل إثبات مالئمة         ،   19تشكل تعديا على حقوق المؤلف         

                                                 
 :25-20ألغراض الفقرات  19
 
يفها، تحمل  آل المنتوجات، بما في ذلك تغل        " سلع تحمل عالمات تجارية مزيفة       " بمصطلح    يقصد   )أ(

دون ترخيص عالمة صنع أو عالمة تجارية مماثلة لعالمة صنع أو عالمة تجارية مسجلة بطريقة                                 
صحيحة قانونيًا تتعلق بتلك المنتوجات، أو ال يمكن تمييزها في مظاهرها األساسية عن تلك العالمة،                            

 بموجب قانون البلد        والتي تتعدى بذلك على حقوق مالك عالمة الصنع أو العالمة التجارية المعنية                           
  المستورد؛

 
أي منتوج يـمثل نسخًا        " المنتوجات التي تشكل تعديا على حقوق المؤلف ا                  " بـمصطلح      يقصد) ب(

استنسخت بدون موافقة مالك الحق أو الشخص المرخص له بطريقة صحيحة من طرف مالك الحق في                       
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 المختصة بأنه يوجد، بموجب قوانين البلد المستورد، ما يوحي بوجود تعٍد على حق                     
مالك حقوق الملكية الفكرية، وأنه يتعين على مالك الحق أن يقدم معلومات آافية،                           
يتوقع بصورة معقولة أن تكون معروفة له، لجعل السلع المشكوك فيها قابلة للتعرف                    

وال يجب أن يؤدي شرط تقديم         . عليها بصورة معقولة من جانب السلطات المختصة          
وينص  آل    . ة اللجوء إلى هذه اإلجراءات      ق بصورة غير معقول    يمعلومات إلى أن يع    

طرف على  أن يظل طلب تعليق تداول سلع ساري المفعول لفترة ال تقل عن عام                             
واحد من تاريخ تقديم الطلب، أو طوال الفترة التي تكون فيها السلعة محمية بحقوق                        

 .المؤلف أو تسجيل  العالمة التجارية ذات الصلة، أيهما يكون أقصر
 

  طرف من الطرفين على أن لسلطاته المختصة صالحية أن تطلب                   ينص آل  - 21
 ممن يحرك مسطرة تعليق التداول الحر لسلع يشتبه فيها آونها سلعا تحمل                   مالك حق 

عالمة صنع أو عالمة تجارية مزيفة أو مشابهة إلى حد مربك، أو منتوجات مقرصنة                 
مينًا معادًال آافيًا لحماية      أن يقدم ضمانة معقولة أو تأ        ً،تشكل تعديا على حقوق المؤلف     

وينص آل طرف من الطرفين       . المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع التجاوزات        
ق على نحو غير معقول اللجوء        يعلى أن تلك الضمانة أو التأمين المعادل يجب أال يع            

وينص آل طرف من الطرفين على أن تلك الضمانة يجوز أن                 . إلى هذه اإلجراءات   
فالة  لتعويض  مستورد السلعة أو مالك السلعة المستوردة من أية                  تكون على شكل آ    

خسارة أو ضرر نتيجة ألي تعليق لتخليص السلع في حالة ما إذا قررت السلطات                          
 .المختصة أن السلعة ليست مزيفة

 
إذا قررت السلطات المختصة ألحد الطرفين أن السلعة مزيفة أو مقرصنة،                       - 22

ختصة صالحية إبالغ حامل الحق بأسماء وعناوين                يمنح ذلك الطرف سلطاته الم          
 .الطرف الذي أرسل السلع ومستوردها والطرف المرسلة إليه، وآمية السلع المعنية

 
ينص آل طرف من الطرفين على أنه يجوز لسلطاته المختصة أن تتخذ تلقائيا                  - 23

 يشتبه في   يهاألراضفي حدودها تدابير تتعلق بالسلع المستوردة أو المصدرة أو العابرة           
آونها سلعا مزيفة، بدون حاجة إلى شكاية رسمية مقدمة من طرف أحد الخواص أو                     

 .من مالك حقوق
 

ينص آل طرف من الطرفين على أن يتم إتالف السلع التي أقرت سلطاته                            - 24
وبالنسبة . المختصة أنها سلعا مقرصنة أو مزيفة، ما عدا في حاالت استثنائية                                

 عالمات مزيفة، فإن مجرد سحب عالمة الصنع أو العالمة                     للمنتوجات التي تحمل    
التجارية الموضوعة عليها بصورة غير قانونية لن يكون آافيًا للسماح لتمكين تلك                        

وال ُتمنح السلطات المختصة في أي حال من          . السلع من التداول في القنوات التجارية       
                                                                                                                                               

و غير مباشرة، من أية مادة في ظروف          البلد الذي تم فيه إنتاج المنتوجات التي تصنع، بصورة مباشرة أ             
 .تشكل فيها تلك النسخة تعٍد على حقوق المؤلف أو على الحقوق المجاورة بموجب قانون البلد المستورد
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بتصدير سلع مزيفة أو        األحوال الصالحية، ما عدا في حاالت استثـنائية،  اإلذن                       
 .مقرصنة، و ال بإخضاع تلك السلع إلجراءات جمرآية أخرى

 
إذا فرضت رسوم على إيداع الملفات أو على تخزين سلع لها عالقة بالتدابير                     - 25

الحدودية لصيانة حقوق الملكية الفكرية، ينص آل طرف من الطرفين على أن هذه                      
 .معقول اللجوء إلى هذه اإلجراءاتالرسوم تحدد بمبلغ ال يمنع على نحو غير 

 
  سبل اإلنتصافاإلجراءات الجنائية و  

 
26 � 

ينص آل طرف من الطرفين على إجراءات جنائية وعقوبات تطبق، على                  )أ(
األقل، على األفعال المتعمدة لتزييف عالمات الصنع أو العالمات التجارية             

رتكابها على  أو لقرصنة حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، و التي تم ا                  
وتشمل القرصنة المتعمدة لحقوق المؤلف أو الحقوق                       . نطاق تجاري   

 المجاورة على نطاق تجاري 
 

 على حقوق المؤلف أو الحقوق                       جسيمةاالعتداءات المتعمدة وال         (1)
المجاورة التي لم تكن، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بدافع آسب                    

 ومالي، 
ز تجاري أو آسب مالي             االعتداءات المتعمدة بغرض تحقيق امتيا            (2)

 .خاص
 

ة أو المقرصنة المتعمد على أنه نشاط غير             ف ويعامل استيراد أو تصدير السلع المزي        
قانوني يخضع للعقوبات الجنائية بقدر خضوع االتجار غير المشروع بهذه السلع أو                    

 .توزيعها في القنوات التجارية المحلية
 
 
 : ينص آل طرف من الطرفين بصفة خاصة على )ب(
 

 تشتمل على الحكم بالسجن وعلى غرامات مالية آافية                 سبل اإلنتصاف     )1(
لتكون رادعًا ألفعال التزييف و القرصنة المستقبلية، وفقا لسياسة ترمي                 

 زيادة على    يضع آل طرف من الطرفين        و. إلى تجنب آل حافز مالي       
ت توجيهية تشجع السلطات القضائية على فرض         ا سياسات أو قرار    ذلك،
العقوبات بمستويات آافية لردع أفعال التزييف أو القرصنة في                        هذه   

 المستقبل؛ 
 
أن لسلطاته القضائية صالحية أن تأمر بحجز المنتوجات التي يشتبه في                  )2(
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أنها مزيفة أو مقرصنة، وآذلك حجز أية مواد أو أدوات استعملت في                       
صنة ارتكاب المخالفة، وآل األصول المرتبطة بنشاط التزييف أو القر                  

ينص  و. وآل وسائل اإلثبات المستندية ذات العالقة مع المخالفة المذآورة        
آل طرف من الطرفين على أن السلع التي تحجز تنفيذًا ألمر قضائي ليس         
من الضروري تحديد آل منها على حدة، مع مراعاة انتمائها إلى فئات                     

 عامة محددة في األمر؛ 
 
ين تدابير أخرى، أن تأمر بمصادرة        أن للسلطة القضائية صالحية، من ب        )3(

آل األصول المرتبطة بنشاط التزييف أو القرصنة و بمصادرة وإتالف                 
ة أو المقرصنة، ما عدا في حاالت استثنائية، وأن           فجميع المنتوجات المزي  

تأمر آذلك، على األقل بالنسبة للقرصنة المتعمدة لحقوق المؤلف أو                          
 وإتالف المواد واألدوات التي         الحقوق المجاورة، و أن تأمر بمصادرة           

باإلضافة إلى  . استعملت عمدا في صنع المنتوجات المزيفة أو المقرصنة          
ذلك، ينص آل طرف من الطرفين على أن تتم هذه المصادرة و هذا                          

 اإلتالف دون أي تعويض من أي نوع آان للمدعى عليه؛ و
 

، مع  حكم المنصب تبادر باتخاذ اإلجراء القانوني ب      أنه يجوز لسلطاته أن        )4(
مراعاة اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، دون حاجة إلى                      

 .شكاية رسمية يقوم بها طرف خاص أو مالك حقوق
 

ينص آل طرف من الطرفين أيضًا على إجراءات جنائية وعقوبات تطبق في                   - 27
 :ؤلفالحاالت التالية،   و لو في غياب أفعال متعمدة لتزييف عالمة أو قرصنة حق م

 
االتجار غير المشروع عن علم بعالمات مزيفة موضوعة أو مصممة                      )أ(

 على تسجيل صوتي، أو على نسخة من برنامج حاسوب أو               :لكي توضع 
على وثائق معلوماتية أو على علبة لتغليف برنامج حاسوب أو على نسخة            

 نمائي أو مصنفات أخرى سمعية بصرية؛ ويمن شريط س
 
وع عن علم بوثائق مزيفة أو تغليف مزيف لبرنامج               االتجار غير المشر    )ب(

 .حاسوب
  

 حدود  مسؤولية مقدمي الخدمات
 

 تمكن من اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعٍد على                 تنفيذ ألغراض توفير إجراءت    - 28
حقوق المؤلف المنصوص عليها في أحكام هذا الفصل، ال سيما اتخاذ تدابير زجرية                    

عقوبات جنائية ومدنية، ينص آل طرف من الطرفين،            سريعة لمنع اإلعتداءات وآذا       
 :على نحو يتماشى مع اإلطار المحدد في هذه المادة
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على تدابير قانونية تشجع مقدمي الخدمات على التعاون مع مالكي حقوق               )أ(
نقل غير مأذون به لمعدات محمية بحقوق              لردع تخزين أو      20المؤلف

 المؤلف؛ و
 
 المتاحة ضد مقدمي       سبل اإلنتصاف  علق بنطاق     على قيود في قانونه تت         )ب(

الخدمات بمناسبة أفعال التعدي التي ال يراقبونها، على حقوق المؤلف، أو            
قاموا بها، أو تم القيام بها بناء على تعليماتهم باستعمال أنظمة أو شبكات                 
متحكم فيها أو مستغلة من طرفهم أو باسمهم، آما هو مبين في هذه الفقرة                

 21.الفرعية
 

تستبعد هذه القيود االتعويضات النقدية وتوفر قيودًا معقولة تطبق                ��1
على التدابير التي تأمر بها المحكمة إلجبار اتخاذ إجراءات معينة             
أو االعتراض عليها، فيما يتعلق بالوظائف التالية،  التي ال تطبق               

 22:إال على هذه الوظائف المذآورة
 

رابطات لها دون تعديل        إرسال أو نقل المادة أو توفير                 )أ(
محتواها أو التخزين الوسيط والمؤقت لتلك المادة أثناء تلك          

 العمليات؛
 
تخزين المواد في ذاآرة مؤقتة الذي يتم من خالل عملية                   )ب(

 أوتوماتيكية؛
 
التخزين بناء على طلب من مستعمل مادة موجودة في                       )ج(

ت أو  نظام أو على شبكة يتحكم فيها أو يشغلها مقدم الخدما           
 يتم التحكم فيها وتشغيلها لحسابه؛ و

 
إحالة المستخدمين إلى موقع على شبكة األنترنيت أو                          )د(

ربطهم به باستخدام أدوات العثور على المعلومات، بما في          
 .ذلك الرابطات والفهارس

                                                 
 . المجاورةالحقوق" حقوق المؤلف" أيضا مصطلح  الفقرة يشملألغراض 20
 
بتوفر دفاعات عن التعدي على      من المفهوم أن هذه الفقرة الفرعية تنطبق بصورة عامة دون اإلخالل                 21

 .حقوق المؤلف
 
يجوز ألي طرف من الطرفين أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف اآلخر للنظر في آيفية معالجة                             22

 التي يمكن للطرف أن يعرفها بعد دخول هذا                   وظائف ذات طبيعة مشابهة بموجب أحكام هذه الفقرة                
 .فيذاالتفاق حيز التن
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ال تطبق هذه القيود إال إذا آان مقدمو الخدمات ال يتخذون المبادرة             ��2

إال في  ( لهم هذه المادة      ةن المادة أو الموجه   لنقل المادة وال يختارو   
حدود عملية االختيار التي تمليها العملية التي يرد وصفها في                       

 ).التي تستدعيها العملية في حد ذاتها) د(� �1الفقرة الفرعية 
 
أهلية مقدمي الخدمات لالستفادة من القيود المتعلقة بكل واحدة من              ��3

� �1إلى  ) أ(� �1رات الفرعية    الوظائف المنصوص عليها في الفق      
، تفحص منفصلًة عن أهليتهم المتعلقة بكل واحدة من الوظائف           )د(

 إلى� �4األخرى، وفقًا لشروط األهلية المبينة في الفقرات الفرعية           
�7�. 

 
، تكون  )ب(� �1بالنسبة للعمليات المشار إليها في الفقرة الفرعية             ��4

 :كون مقدم الخدمةأهلية االستفادة من القيود مرهونة ب
 

 المادة المخزنة لمستعملي نظامه أو شبكته          ولوجال يسمح ب    )أ(
 الذين استوفوا شروط وصول المستعملين إلى تلك المادة؛ 

 
تجديد أو إعادة التحميل أو أي             اليمتثل للقواعد المتعلقة ب        )ب(

تحديث آخر للمواد المخزنة في الذاآرة المؤقتة، عندما                    
ن طرف الشخص الذي يضع المادة            تحدد هذه القواعد م      

رهن اإلشارة مباشرة على األنترنيت وفقًا لبروتوآول تبليغ         
المعطيات المقبول بصورة عامة من طرف الصناعة                       
بالنسبة للنظام أو الشبكة التي يتيح من خاللها ذلك الشخص          

 المادة المعنية؛ 
 
عدم التداخل مع تدابير تقنية مطابقة لمعايير الصناعة                        )ج(

 آل طرف و المستخدمة في موقع                أراضيمقبولة في      ال
المنشأ للحصول على معلومات عن استخدام تلك المادة،                
وعدم تعديل محتواها أثناء إرسالها إلى مستعملين آخرين؛            

 و
 

التصرف بسرعة، لدى تلقي إخطار فعلي ٌيدعى فيه                          )د(
حصول تعٍد على حق مؤلف، إلزالة مادة محفوظة في                    

 المادة التي سبقت إزالتها      ولوج، أو تعطيل    الذاآرة المؤقتة 
من موقعها األصلي أو التي من أجلها تم تعطيل الموقع                   

 . األصلي
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و ) ج(� 1 �تين الفرعي تينبالنسبة للوظائف المشار إليها في الفقر          ��5

 :، تكون أهلية االستفادة من القيود مرهونة بكون مقدم الخدمة)د(
 

ة تعزى بصورة مباشرة إلى          ال يستخلص أية منفعة مالي          )أ(
نشاط التعدي على حق مؤلف، في الظروف التي يكون                   

 فيها لديه الحق والقدرة على التحكم في ذلك النشاط؛ 
 
يتصرف بسرعة إلزالة أو تعطيل الوصول إلى المادة                      )ب(

الموجودة في نظامه أو على شبكته لدى معرفته الفعلية                    
على دراية  بحدوث تعد على حق مؤلف أو عندما يصبح                

بحقائق أو ظروف يبدو التعدي واضحًا من خاللها، آتلقي             
إخطارات فعلية تفيد بحدوث تعٍد على حق مؤلف وفقًا                      

 ، و��9ألحكام الفقرة 
 
 .أن يخصص عالنية ممثًال لتلقي تلك اإلخطارات )ج(

 
تتوقف أهلية االستفادة من القيود المدرجة في هذه الفقرة الفرعية                ��6

 :م الخدماتعلى آون مقد
 

يعتمد سياسة وتنفيذها بصورة معقولة تنص، في الظروف            )أ(
المناسبة، على فسخ حسابات الذين يقومون بصفة متكررة            

 بأفعال التعدي على حق مؤلف؛ و
 
التي أراضي الطرف      يستقبل التدابير الفنية المقبولة في               )ب(

تحمي وتحدد المواد المحمية بحقوق المؤلف التي تم                          
من خالل عملية مفتوحة وطوعية بتوافق آراء                إنجازها   

واسع النطاق بين مالكي حقوق المؤلف ومقدمي الخدمات،          
والتي تتاح بشروط معقولة وغير تمييزية، وال تفرض                     
تكاليف عالية على مقدمي الخدمات أو أعباًء آبيرة على                 

 .نظمهم أو شبكاتهم، وعدم التداخل في هذه المعايير
 

 األهلية للقيود المدرجة في هذه الفقرة الفرعية            ال يجوز أن تكون      ��7
ه الجاد   ثمتوقفة على قيام مقدم الخدمات بضمان مراقبته أو بح                   

 حدودالعلى وقائع مؤشرة ألنشطة التعدي على حق مؤلف، إال في          
 . التدابير التقنية التي تتماشى مع هذه
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لقة إذا آان مقدم الخدمات مؤهًال لالستفادة من القيود المتع                               ��8
، تقتصر   )ألف(� �1بالعمليات المشار إليها في الفقرة الفرعية                 

التدابير التي تأمر بها المحكمة لفرض القيام بأعمال معينة أو                        
االعتراض عليها، على فسخ حسابات محددة أو اتخاذ إجراءات                

.  موقع محدد غير محلي على شبكة األنترنيت           وجلومعقولة لمنع    
ًال للقيود المتعلقة بأية عملية أخرى          وإذا آان مقدم الخدمات مؤه       

، تقتصر التدابير التي تأمر بها المحكمة لفرض                  ��1في الفقرة      
اتخاذ إجراءات معينة أو االعتراض عليها، على إزالة أو تعطيل               
الوصول إلى المادة التي جرى التعدي باستخدامها، و فسخ                             

طة حسابات معينة وتدابيرأخرى قد تراها المحكمة ضرورية، شري        
أن تكون هذه التدابير أقل أشكال التدابير الفعالة المشابهة إثقاًال                    

وينص آل طرف من الطرفين على أن               . لكاهل مقدم الخدمات    
تراعي هذه التدابير المفروضة االآراه  الذي يقع على آاهل مقدم              
الخدمات والضرر الذي يلحق بمالك حقوق المؤلف، وإمكانية                     

وباستثناء . عالة مشابهة أقل عبئاً         تطبيق وجود أساليب تنفيذ ف            
المراسيم التي تضمن الحفاظ على وسائل اإلثبات، أو تلك التي                    
ليس لها أثر مادي على استغالل شبكة االتصاالت التي تعود لمقدم            
الخدمات، ينص آل طرف من الطرفين على أن هذه الحلول                         
ليست متاحة إال إذا تلقى مقدم الخدمات إخطارًا باإلجراءات                         

لقضائية المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية وعندما تكون له                       ا
 .الفرصة للظهور أمام السلطات القضائية

 
ألغراض اإلخطار وتفكيك العملية بالنسبة للعمليات المشار إليها               ��9

، يضع آل طرف من           )د(و   ) ج(� �1في الفقرتين الفرعيتين         
 تدعي حدوث    الطرفين إجراءات مناسبة لإلخطارات الفعلية التي         

تعٍد على حق المؤلف، ولإلخطارات المضادة الفعلية من جانب                  
الذين تزال مادتهم أو يجري تعطيلها نتيجة خطأ أو خطأ في                           

وينص آل طرف من الطرفين أيضًا على             . التعرف على المادة    
تدابير عقوبات نقدية تفرض على أي شخص يقدم تصريحا ماديا               

اد يؤدي إلى إلحاق أضرار        غاشا في إخطاٍر أو في إخطاٍر مض           
بأي طرف معني نتيجة العتماد مقدم الخدمات على ذلك التصريح            

 .الغاش
 

إذا قام مقدم الخدمة بإزالة أو تعطيل الوصول إلى مادة بحسن نية                ��10
استنادًا إلى اعتداء على حق المؤلف مدعى به أو ظاهر، ينص آل             

سؤولية في  طرف من الطرفين على إعفاء مقدم الخدمات من الم              
حالة أية شكاية تنشأ عن ذلك، شريطة أن يتخذ بسرعة، إذا آانت                
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المادة موجودة في نظامه أو على شبكته، تدابير معقولة إلخطار                 
ذلك الشخص بأنه أتاح المادة في نظامه أو على شبكته بالعقوبات               
التي يتعرض لها، وإذا آان ذلك الشخص قد قدم إخطارًا مضادًا                  

متابعات قضائية لسبب التعدي على حق المؤلف،           فعليًا ويخضع ل   
الستعادة المادة من شبكة األنترنيت مباشرة إال إذا آان الشخص                 
الذي قدم اإلخطار الفعلي األصلي لجأ إلى القضاء في غضون                     

 .وقت معقول
 
يضع آل طرف من الطرفين إجراًء إداريًا أو قضائيًا يمكن مالكي              ��11

 إخطارات فعلية ُيدعى فيها حدوث        حقوق المؤلف، الذين أصدروا    
تعٍد على حق المؤلف للحصول بسرعة من مقدم الخدمات على                   
المعلومات الموجودة في حوزته التي تحدد مرتكب التعدي                            

 .المزعوم
 
 

يقصد ،  )أ(� �1ألغراض العملية المشار إليها في الفقرة الفرعية               ��12
إيصال أو  مقدم خدمات يقوم بنقل أو          " مقدم الخدمات  "مصطلح   ب

ربط ألجل التواصل الرقمي على شبكة األنترنيت، دون تغيير                     
محتواها، بين نقط خاصة يختارها مستعمل المادة وألغراض                      

 ،)د(� �1إلى  ) ب(� �1العمليات المشار إليها في الفقرات الفرعية         
مقدم خدمات أو مشغل مرافق           " مقدم خدمات  "مصطلح   ب يقصد

 . الوصول إلى شبكاتللخدمات على شبكة األنترنيت أو
 

 أحكام انتقالية: 12-15المادة 
 

 :يقوم آل طرف من الطرفين - 1
 

 خالل أجل عام من           4-15بتنفيذ االلتزامات المبينة في المادة              )أ(
، وبتنفيذ االلتزامات المبينة       التنفيذ االتفاق حيز       اتاريخ دخول هذ    

 ، و2006 في الفاتح يناير 28-11-15في المادة 
 
) و(و  ) ه(و  ) د (2 على االتفاقيات المشار إليها في الفقرة         يصادق )ب(

 .2006 أو ينضم إليها بحلول الفاتح من   يناير 1-15وفي المادة 
 
 

 



 

 

                          
 
 

  2004 يونيو 15واشنطن في    
 

 زويليك المحترم. السيد روبيرت ب
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية المحترم

 
 

 سعادة السفير زويليك،
 
 

 وفد المملكة المغربية و وفد              يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي حصل بين         
الواليات المتحدة األمريكية أثناء المفاوضات المتعلقة  بالفصل الخامس عشر                        

 : من اتفاق التبادل الحر الموقع  يومه بين حكومتينا) حقوق الملكية الفكرية(
 

ال تؤثر التزامات الفصل الخامس عشر من االتفاق على  قدرة أي من                              
دابير الالزمة لحماية الصحة العمومية بتشجيع حصول                الطرفين على اتخاذ الت       

الجميع على الدواء، وخاصة فيما  يتعلق بحاالت مثل  فيروس نقص المناعة                            
 و الســل  الرئــــوي      HIV/AIDSمتالزمة نقص المـــناعة المكتســب      / البشرية  

ئ و المالريا و  و سائر األوبئة،  و آذا ظروف االستعجال القصوى أو الطوار                           
 .الوطنية 

 
و اعترافا بااللتزامات المتعلقة بالحصول على األدوية المضمونة بموجب                 

  إلعمال الفقرة السادسة من إعالن         2003 غشت   30قرار المجلس العام بتاريخ      
الدوحة المتعلق باالتفاق الخاص  بجوانب حقـوق الملكية الفكرية المتصلــة                             

و )  (WT/L/540 العمومية      و الصحة    TRIPS Agreementبالتجـــــارة   
بيان رئيس المجلس العـــام لمنظمـــــة التجــــــارة العالميـــــــة المصاحــب                           

االتفاق " جماعيا ( JOB (03)/177,WT/GC/M/82 )(لقــــــــــــــــرار    
، ال  ") الحل الصحي / الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة              

س عشر  دون االستعمال الفعلي لالتفاق الخاص بجوانب                      يحول الفصل الخام     
 .الحل الصحي / حقوق الملكية الفكرية 

 
 
 
 
 
 



 

 

          بخصوص القضايا السالف ذآرها، إذا أصبح  تعديل التفاق المنظمة                           
العالمية للتجارة الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ساري                

، و آان تطبيق أحد الطرفين لتدبير، طبقا لهذا التعديل،                المفعول بالنسبة للطرفين   
، تعين على  حكومتينا               التبادل الحر       للفصل الخامس عشر من اتفاق               مخالفا

التشاور حينا  من أجل تكييف الفصل الخامس عشر  حسبما هو مناسب في ضوء                  
 .التعديل 

 
أآيدي عليها اتفاقا            ويشرفني أن أقترح أن تشكل هذه الرسالة و جوابكم الت           
 .بين حكومتينا يدخل حيز التنفيذ بتاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذ

                                                    
 

                                                                   و مع أصدق التحيات
 

                                                   
                                                       الطيب الفاسي فهري

                                         الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و                      
 التعاون

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 
 

 2004 يونيو 15واشنطن في   
 
 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 

 السيد الوزير،
 

 :        لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم و التي تنص على ما يلي
 

يش�رفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي حصل بين وفد المملكة المغربية و وفد                   " 
الوالي��ات الم��تحدة األمريك��ية أث��ناء المفاوض��ات الم��تعلقة  بالفص��ل الخ��امس عش��ر      

 : من اتفاق التبادل الحر الموقع  يومه بين حكومتينا) حقوق الملكية الفكرية(
 

تف��اق عل��ى  ق��درة أي م��ن   ال تؤث��ر ال��تزامات الفص��ل الخ��امس عش��ر م��ن اال    
الطرفي��ن عل��ى اتخ��اذ التداب��ير الالزم��ة لحماي��ة الص��حة العموم��ية بتش��جيع حص��ول     
الجم��يع عل��ى ال��دواء، وخاص��ة ف��يما  ي��تعلق بح��االت م��ثل  ف��يروس نق��ص الم��ناعة     

 و الســل  الرئــــوي     HIV/AIDSم�تالزمة نق�ص المـــ�ناعة المكتســب        / البش�رية   
ئة،  و آ��ذا ظ��روف االس��تعجال القص��وى أو الط��وارئ    و المالري��ا و  و س��ائر األوب�� 

 .الوطنية 
 

و اع�ترافا باالل�تزامات الم�تعلقة بالحص�ول عل�ى األدوي�ة المض�مونة بموجب                 
  إلعمال الفقرة السادسة من إعالن     2003 غش�ت    30ق�رار المجل�س الع�ام ب�تاريخ         

لــة الدوح���ة الم���تعلق باالتف���اق الخ���اص  بجوان���ب حق���ـوق الملك���ية الفك���رية المتص��� 
و )  (WT/L/540 و الص��حة العموم��ية  TRIPS Agreementبال��تجـــــارة 

ب���يان رئ���يس المجل���س العـــ���ام لم���نظمـــــة ال���تجــــــارة العالم���يـــــــة المص���احــب    
االتف��اق  " جماع��يا  ( JOB (03)/177,WT/GC/M/82 )(لقــــــــــــــــ��رار 

، ال ") الح��ل الص��حي/ تجارة الخ��اص بجوان��ب حق��وق الملك��ية الفك��رية المتص��لة بال��
يح��ول الفص��ل الخ��امس عش��ر  دون االس��تعمال الفعل��ي لالتف��اق الخ��اص بجوان��ب         

 .الحل الصحي / حقوق الملكية الفكرية 
 

       



 

 

 
 
 
 

    بخص��وص القض��ايا الس��الف ذآ��رها، إذا أص��بح  تعدي��ل التف��اق الم��نظمة العالم��ية 
تصلة بالتجارة ساري المفعول لل�تجارة الخ�اص بجوان�ب حق�وق الملك�ية الفك�رية الم          

 بالنس�بة للطرفي��ن، و آ��ان تطب�يق أح��د الطرفي��ن لتدب��ير، ط�بقا له��ذا ال��تعديل، مخالف��ا   
، تعين على  حكومتينا  التشاور حينا        التبادل الحر  للفص�ل الخ�امس عش�ر م�ن اتفاق        

 .من أجل تكييف الفصل الخامس عشر  حسبما هو مناسب في ضوء التعديل 
 

 أن أق�ترح أن تش�كل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها اتفاقا                    ويش�رفني 
 ".بين حكومتينا يدخل حيز التنفيذ بتاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذ 

 
        ويش�رفني أن أؤآ�د أن ال�تفاهم ال�وارد ف�ي رس�التكم تش�اطره حكومتي، و أن                  

ز التنف��يذ ب��تاريخ رس��التكم  و ه��ذا الج��واب يش��كالن اتفاق��ا بي��ن حكومتي��نا يدخ��ل ح��ي  
 .دخول االتفاق حيز التنفيذ

                                           
                                                       و مع أصدق التحيات

 
                                                

 زويليك.               روبيرت ب                                                 
                                                  الممثل التجاري للواليات المتحدة 

 األمريكية 



 
 

 
 يونيو 15واشنطن في                                                                                  

2004 
 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم

 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون
 المملكة المغربية

 
 السيد الوزير،

 : تنص على ما يليتيلا في هذا اليوم و رسالتكم المؤرخةلقد تلقيت 
 

 و وفد المملكة المغربيةيشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي توصل إليه وفد "  
تنفيذ حقوق  ( 28-11-15 األمريكية أثناء المفاوضات المتعلقة بالمادة الواليات المتحدة 
 :الموقع يومه بين حكومتينا الحر بادلالتمن اتفاق ) الملكية الفكرية 

 

 الواليات   تطبق،   �9 �28-11-15اللتزامات المنصوص عليها في المادة           للوفاء با   
  الفعلية اإلخطارات) أ: (ـ ل ا المغرب شروط  يعتمد و 1المتحدة األحكام ذات الصلة من قانونها       

 على   المكتوبة لمقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمواد التي يدعى بأنها تستخدم في التعدي                      
 من جانب الذين أزيلت أو عطلت        فعليةضادة المكتوبة ال   الم اتاإلخطار) ب(، و   حق المؤلف 

موادهم ويزعمون أنها عطلت خطًأ أو نتيجة لخطأ في التعرف عليها، وذلك آما هو مبين                      
 أساسي يعني اإلخطار الفعلي المكتوب اإلخطار الذي يستجيب بشكل             و  . في هذه الرسالة   

اإلخطار المضاد الفعلي المكتوب     و يعني   .  هذه الرسالة  من) أ( الشق    المدرجة في  عناصرلل
 . هذه الرسالةمن) ب( الشق  المدرجة فيعناصر للأساسي اإلخطار الذي يستجيب بشكل

 
مأذون له   أو شخص    2 مالك حقوق المؤلف    طرف منالفعلي المكتوب   إلخطار  ا )أ(

 إلى ممثل مقدم خدمات          استئثاري، الموجه  حق   مالك   تصرف نيابة عن        بال

                                                           
 ).3) (ز (512و ) ألف) (3) (جيم (512، الفرعان 17قانون الواليات المتحدة رقم  1

 
، وتفهم جميع المجاورةالرسالة على أنها تشمل الحقوق تفهم جميع اإلشارات إلى حق المؤلف في هذه  2

 المصنفاتاإلشارات إلى 
 .المجاورة موضوع الحقوق  المسألة على أنها تشمل

 



 

 2

  3ين علنامع
 

ذات الصلة     مستوفيا للشروط   لكي يكون اإلخطار المرسل إلى مقدم خدمات                                 
يمكن   و  مكتوبًاإخطارا   ، يجب أن يكون          �9 �28-11-15المادة   المنصوص عليها في        

 :لكترونيًا ويتضمن بصورة أساسية العناصر التاليةإرساله إ
 

وعنوانه ورقم هاتفه     ) أو وآيله المعتمد    ( هوية الطرف المشتكي     -1
 .عنوانه على البريد اإللكترونيو

 

التعرف معلومات آافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من                    - 2
 التي يدعى    4 المحمية بحقوق المؤلف    المصنفات أو    على المصنف 

 . التعدي عليهاتمأنه 
 

التعرف معلومات آافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من                    - 3
دة في نظام أو على شبكة يتحكم         المادة الموجو  على و تحديد موقع   

 التي     أو تشغيلها لحسابه،       فيهاها أو يشغلها أو يتم التحكم               في
على حقوق المؤلف أو يدعى أنها موضوع          ا تعدي تشكل ايدعى أنه 

 5.إزالتها أو تعطيل الوصول إليهاعمل تعدي و التي يتعين 

                                                           
سم الممثل إ لتلقي اإلخطارات نيابة عن مقدم الخدمة إذا آان  معين علناأن الممثل ممثلب  الطرفانيفهم 3 

 الوصول عموم في مكان على موقع مقدم الخدمة يمكن للةنشورم وعنوانه الفعلي واإللكتروني ورقم هاتفه
 الوصول إليه من خالل شبكة اإلنترنت عمومفي سجل عام الذي يمكن لل آانت هذه المعلومات مقيدة إليه، و
 . للمغربةمناسبآيفية أخرى  بشكل آخر أو  آان معيناأو

 
ع واحد على شبكة اإلنترنت، أو متصلة           محمية بحقوق المؤلف موجودة على موق         مصنفاتإذا آانت عدة      4

 أو تشغيلها لحسابه،       فيها أو يشغلها مقدم الخدمات أو يتم التحكم                 فيهابه، في نظام أو على شبكة يتحكم                
 على موقع مرتبط بذلك     على الموقع أو       المصنفات لهذه    ممثلةمشمولة في إخطار واحد، يجوز تقديم قائمة            

 .الموقع
 

من المادة  ) دال(� �1) ب(تعلقة بأداة تحديد مكان المعلومات عمًال بأحكام الفقرة              في حالة اإلخطارات الم     5
، يجب أن تكون المعلومات المقدمة آافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من إيجاد اإلشارة                 15-11-28

لها لحسابه، إال إذا     أو تشغي  فيها أو يشغلها أو يتم التحكم       فيهاأو الرابط الموجود في نظام أو على شبكة يتحكم           
آان اإلخطار يتعلق بعدد آبير من اإلشارات أو الروابط الموجودة في موقع واحد على شبكة اإلنترنت                                

 أو تشغيلها لحسابه،     فيها أو يشغلها مقدم الخدمات أو يتم التحكم             فيهاموجود في نظام أو على شبكة يتحكم            
وابط الموجودة على الموقع، إذا آانت مصحوبة بمعلومات         ثلة لهذه المراجع والر   ممفعندها يجوز تقديم قائمة      

 .آافية تمكن مقدم الخدمات من إيجاد المراجع أو الروابط
 



 

 3

حسن نية أن استخدام       بأنه يعتقد ب     الطرف المشتكي       تصريح من   - 4
المادة على النحو الذي يشتكي منه استخدام لم يأذن به مالك                           

 .حقوق المؤلف أو وآيله أو القانون
 

 . بأن المعلومات الواردة في اإلخطار معلومات دقيقةتصريح - 5
 

 تحت  تصريحمثل  ( آافية تدل على الموثوقية       مؤشرات مع   تصريح - 6
أن ب) لةطائلة عقوبة الحنث باليمين أو عقوبات قانونية معاد                      

 أنه يتعرض للتعدي،      دعى ي استئثاريالطرف المشتكي مالك حق        
  و، بالتصرف نيابة عن مالك الحقأذون لهأو أنه م

 

  6.توقيع الشخص الذي يقدم اإلخطار - 7
 

 أزيلت أو عطلت مادته        7مشتركطرف   من    الفعلي المكتوب مضاد  الخطار  اإل )ب(
 .تعرف خاطئ على المادة  أوخطأ أو نتيجة خطأ

 
مستوفيا للشروط ذات    لكي يكون اإلخطار المضاد الموجه إلى مقدم خدمات                     

اإلخطار   هذا ، يجب أن يكون     �9 �28-11-15 المادة    الصلة المنصوص عليها في     
يتضمن بصورة أساسية        لكترونيًا و   و يمكن إرساله إ          مكتوبًا    المضاد إخطارا       
 :العناصر التالية

 

 .قم هاتفههوية المشترك وعنوانه ور - 1
 

 .تعريف المادة التي أزيلت أو عطِّل الوصول إليها - 2
 

الموقع الذي آانت توجد فيه المادة قبل إزالتها أو تعطيل الوصول                - 3
 .إليها

 

 تحت  تصريحمثل  ( آافية تدل على الموثوقية       تصريح مع مؤشرات   - 4
بأن ) طائلة عقوبة الحنث باليمين أو عقوبات قانونية معادلة                      

رك يعتقد بحسن نية أن المادة أزيلت أو عطِّل الوصول إليها               المشت
                                                           

 .آجزء من اتصال إلكتروني يلبي هذا الشرطالمرسل التوقيع  6
 

في هذه الرسالة تشير إلى الشخص الذي أزال أو عطل مادته مقدم خدمات              " المشترك"جميع اإلشارات إلى     7
 .من هذه الرسالة) أ(ورد وصفه في الفقرة فعلي نتيجة إلخطار 

 
 



 

 4

 .خطأ أو نتيجة خطأ في التعرف على المادة
 

 ةأييمتثل لقرارات       من المشترك يوافق فيه على أن                    تصريح     - 5
محكمة لها والية قضائية على المكان الذي يوجد فيه عنوان                           

أية  ذلك الطرف،         أراضيالمشترك، أو إذا آان العنوان خارج                  
ذلك أراضي   محكمة أخرى لها والية قضائية على أي مكان في                    

 أن تقدم فيه دعوى        و مقدم الخدمة       حيث يمكن أن يوجد       الطرف
 .ضد التعدي على حقوق المؤلف بالنسبة للتعدي المزعوم

 

اإلجراءات المتعلقة بمثل هذه      قبل إشعارًا ب   ي بأن المشترك      تصريح - 6
 الدعوى، و

 

  8.توقيع المشترك - 7
يشرفني أن أقترح بأن تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا ال يتجزء  

 ".من االتفاق
 

      ويشرفني أن أؤآد بأن التفاهم المشار إليه في رسالتكم تشاطره حكومتي وبأن 
 رسالتكم وهذه الرسالة 

 .الجوابية تشكالن جزءا ال يتجزء من االتفاق
 .و مع أصدق التحيات      

 

 زويليك.                              روبيرت ب      
                                        الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 

                                                           
 .التوقيع الذي يرسل آجزء من اتصال إلكتروني هذا الشرط يلبي8

 



 

 

      
 2004 يونيو 15                                                            واشنطن في 

  
  

 
  المحترم  زويليك. بروبرتالسيد 

 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية
 

 ، السفير زويليكسعادة
 

كة المغربية و     يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفدي الممل                           
حقوق المؤلف و      (-2-5-15الواليات المتحدة األمريكية خالل المفاوضات المتعلقة بالمادة                     

 :ناي بين حكومتيومه  الموقع الحرالتبادلاتفاق من ) الحقوق المجاورة
 

طرحها في السوق مالك الحقوق ذي        والتسجيالت الصوتية التي      خ المصنفات بالنسبة لنس  
ى  على الكتب والمجالت و الموسيق        فقط 2-5-15 في المادة      الواردةزامات   تنطبق االلت   ،صلةال

 أي( المصنفات السمعية و البصرية               والتسجيالت الصوتية وبرامج الحاسوب و             الصحائفية
 المحمية بحقوق المؤلف جميع قيمة       ةقيمة الماد أساسا  فئات المنتجات التي تمثل فيها        ل بالنسبة
الحماية أن يمنح         من الطرفين       طرف   يجوز لكل   ،    ر آنفا   ذآوبغض النظر عما          ). جوالمنت

 .منتوجاتأوسع من النطاق  ل2-5-15في المادة المنصوص عليها 
 

        يشرفني أن أقترح أن تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا ال يتجزأ من                         
 .االتفاق

 
 .      ومع أصدق التحيات                                                        

 
 

       الطيب الفاسي فهري         
                                                                   الوزير المنتدب في الشؤون                          

 الخارجية و التعاون



 

 

 
         



 

 

 
 

 2004 يونيو 15       واشنطن في                                                                          
 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم

 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون
 المملكة المغربية

 
 السيد الوزير،

 :التي تنص على ما يليفي هذا اليوم و  رسالتكم المؤرخة لقد تلقيت 
 

بين وفدي المملكة المغربية و        يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه                 "  
حقوق المؤلف و      (-2-5-15الواليات المتحدة األمريكية خالل المفاوضات المتعلقة بالمادة                     

 :ناي بين حكومتيومه  الموقع الحرالتبادلاتفاق من ) الحقوق المجاورة
 

طرحها في السوق مالك الحقوق ذي        والتسجيالت الصوتية التي      خ المصنفات بالنسبة لنس  
ى  على الكتب والمجالت و الموسيق        فقط 2-5-15 في المادة      الواردة تنطبق االلتزامات      ،ةصلال

 أي( المصنفات السمعية و البصرية               والتسجيالت الصوتية وبرامج الحاسوب و             الصحائفية
 المحمية بحقوق المؤلف جميع قيمة       ةقيمة الماد أساسا  فئات المنتجات التي تمثل فيها        ل بالنسبة
الحماية أن يمنح         من الطرفين       طرف   يمكن لكل   ،    ذآر آنفا   ض النظر عما          وبغ). جوالمنت

 .منتوجاتأوسع من المجموعة  ل2-5-15في المادة المنصوص عليها 
 

        يشرفني أن أقترح أن تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا ال يتجزأ من                         
 ." االتفاق

 

تي، وأن رسالتكم و      حكوم هفي رسالتكم تشاطر    المشار إليه هم  افتيشرفني أن أؤآد أن ال       
 .رسالتي الجوابية يشكالن جزءا  ال يتجزء من االتفاق

 
 .ومع أصدق التحيات                                      
        

  زويليك. بروبرت                                                           



 

 

                                الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية                         



 الفصل الرابع عشر
 التجارة عبر الوسائل اإللكترونية

 
   توطئة:1-14-المادة 

 
ال..نمو االقتص..ادي،   ف..رص ي..درك الط..رفان أن ال..تجارة ع..بر الوس..ائل اإللكترون..ية توف..ر    

ويدرآ.ان أهم.ية تجن.ب الحواج.ز الت.ي تع.وق استخدامها وتطورها، و يعترفان بقابلية تطبيق         
ح...ول اإلج...راءات الت...ي تم...س ال...تجارة ع...بر الوس...ائل    رة  لل...تجاظمة العالم...يةالم...ن يةاتفاق...

 .االلكترونية
 

 تقديم الخدمات إلكترونيًا: 142-المادة 
 

تخضع يؤآ.د الط.رفان أن التداب.ير الت.ي تم.س تقدي.م الخدم.ات باس.تخدام الوسائل اإللكترونية                
الحادي والفصل ) االستثمار(الل.تزامات ال.واردة في األحكام ذات الصلة من الفصل العاشر      ل

، ويخضع ألية   )الخدمات المالية (والفصل الثاني عشر    ) لخدمات عبر الحدود  اتج.ارة   (عش.ر   
 و تط..بق عل..ى ه..ذه   ،االتف..اقمنص..وص عل..يها ف..ي ه..ذا    ط..بقة نتداب..ير غ..ير م أواس..تثناءات 
 .االلتزامات

 
 المنتجات الرقمية: 3 14-المادة

 
 أو رس.وم أو ضرائب  ال يف.رض أي م.ن الطرفي.ن أي.ة رس.وم جمرآ.ية أو أي.ة مك.وس               - 1

أخ.رى عل.ى اس.تيراد أو تص.دير من.تجات رقمية بالتحويل اإللكتروني، أو تتعلق باستيراد أو             
  1.تصدير هذه المنتجات

 
يح..دد آ..ل ط..رف م..ن الطرفي..ن الق..يمة الجمرآ..ية لوس..يلة نق..ل مس..توردة تحم..ل من..تجًا    - 2

ط، دون اعتبار لتكلفة أو رقم.يًا م.ن إن.تاج الط.رف اآلخر حسب قيمة أو تكلفة وسيلة النقل فق      
 .في وسيلة النقل قيمة المنتج الرقمي المخزن

 
                                                                                                     

ال تستبعد الفقرة األولى من هذه المادة قيام أحد الطرفين بفرض ضرائب داخلية أو  للمزيد من الدقة، 1
رسوم داخلية أخرى على المنتجات الرقمية شريطة أن تفرض هذه الضرائب أو الرسوم على نحو 

 . يتماشى مع هذا االتفاق
 



 2

3 - 
ال يع.امل أي م.ن الطرفي.ن المنتجات الرقمية المنشأة أو المنتجة أو المنشورة أو          )أ(

أو المرس..ولة أو الم..تعاقد عل..يها أو المدش..نة أو الم..تاحة لالس..تعمال        نةوالمخ..ز 
 أفضليةرف اآلخر معاملة تقل      الط.  أراض.ي ألول م.رة عل.ى أس.اس تج.اري ف.ي            

ع.ن المعامل.ة التي يمنحها لمنتجات رقمية شبيهة أنشئت أو أنتجت أو نشرت أو             
رس.لت أو ج.رى ال.تعاقد عل.يها أو ُدّش.نت أو أتيح.ت لالستخدام ألول       أخزن.ت أو    

 . االتفاقا بلد ليس طرفًا في هذأراضيمرة على أساس تجاري في 
 
تجات الرقم.ية الت.ي يكون مؤلفها أو منجزها أو     ال يع.امل آ.ل م.ن الطرفي.ن المن.           )ب(

من..تجها أو مطوره..ا أو موزعه..ا ش..خص ينتم..ي للط..رف اآلخ..ر معامل..ة تق..ل        
 ع.ن معامل.ة من.تجات رقم.ية ش.بيهة يكون مؤلفها أو منجزها أو منتجها              أفض.لية 

 . االتفاقاأو مطورها أو موزعها شخص ينتمي لبلد ليس طرفًا في هذ
 
 ع..ن أفض..ليةفي..ن أي من..تج رقم..ي مح..ول إلكترون..يًا معامل..ة تق..ل  ال يع..امل آ..ل م..ن الطر- 4

 .معاملة المنتجات الرقمية األخرى الشبيهة المحولة إلكترونيًا
 

 :استنادًا إلى )أ(
 

 أنشئ أو أنتج أو نشر  تفضيالأن المن.تج الرقم.ي ال.ذي تلق.ى معامل.ة أق.ل               ��1
تخدام رس..ل أو ج..رى ال..تعاقد عل..يه أو دش..ن أو أت..يح لالس..    أأو خ..زن أو 

 ألول مرة على أساس تجاري على أراضي الطرف اآلخر، أو 
 
أن الش..خص ال..ذي أل..ف أو أنج..ز أو أن..تج أو ط..ور أو وزع ذل..ك المن..تج    ��2

  2الرقمي شخص ينتمي للطرف اآلخر
 أو 

لتوف..ير حماي..ة لمن..تجات رقم..ية أخ..رى ش..بيهة أنش..ئت أو أنتج..ت أو نش..رت أو       )ب( 
يها أو ُدّش.نت أو أتيح.ت لالس.تخدام على    خزن.ت أو أرس.لت أو ج.رى ال.تعاقد عل.           

 .أراضيهأساس تجاري ألول مرة في 
  

5 -  
الت.ي ت.م اإلبق.اء عل.يها وذل.ك وفق.ا للمادة        التداب.ير الم.تخذة أو    تط.بق عل.ى   ال4 و 3ن االفق.رت 
9.12للمادة   و)التدابير غير المنطبقة   (6.11 للمادة   و) التداب.ير غ.ير المنط.بقة        (12.10

 . 
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 : ألغراض هذا الفصل

 
 م..ادي ق..ادر عل..ى تخزي..ن من..تج رقم..ي بأي..ة وس..يلة  ئأي ش.." وس..يلة نق..ل" مص..طلحيقص..د ب 

مع.روفة اآلن أو س.تطور ف.ي المس.تقبل، ويمك.ن م.نها تصور المنتج الرقمي أو استنساخه أو            
 والق...رص الم...رن البص...ريةنقل...ه، بص...ورة مباش...رة أو غ...ير مباش...رة، ويتض...من الوس...ائط   

 الشريط الممغنط؛و
 
ب.رامج الحاسوب والنصوص وأشرطة الفيديو والصور       " ة رقم.ي  اتمن.تج "مص.طلح   يقص.د ب   

والتس.جيالت الص.وتية وغ.يرها م.ن المن.تجات الت.ي يمكن ترميزها رقميًا، بغض النظر عما                  
  2إذا آانت مثبتة على أحد وسائل النقل أو محولة إلكترونيًا؛

 
 استخدام عمليات الحاسوب؛ " وسائل إلكترونية"مصطلح يقصد ب

 
وس.ائل إن.تاج أو توزي.ع أو تسويق أو       " ال.تجارة ع.بر الوس.ائل اإللكترون.ية       "مص.طلح   يقص.د ب  

 ؛ و.بيع أو إيصال المنتجات أو الخدمات من خالل وسائل إلكترونية
 

نق...ل المن...تجات الرقم...ية  " محول...ة إلكترون...يًا"أو " ال...تحويل اإللكترون...ي"مص...طلح يقص...د ب
 .)وحدات الكم الضوئي ( وسيلة آهرومغناطسية أو فوتونيةباستخدام أية 

 

                                                                                                     

 . للمزيد من التوضيح، ال تشمل المنتجات الرقمية عرض الصكوك المالية رقميًا 2
 



 

 
 الفصل الثالث عشر

 االتصاالت السلكية والالسلكية
 

 
 و مجال التطبيقالنطاق : 1-13المادة 

 
 :تنطبق أحكام هذا الفصل على - 1
 

 إلى خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية    المEتعلقة بEالولوج   التدابير )أ(
 واستخدامها؛ و

 
 السEEلكية والالسEEلكية تتصEEاالمقدمEEي خدمEEات اال  بالEEتزاماتالمEEتعلقةالتدابEEير  )ب(

 ؛ المقدمون الرئيسيونالعمومية بما فيهم 
 
وخدمEات االتصEاالت السلكية والالسلكية      أالتدابEير األخEرى المEتعلقة بشEبكات          )ج(

 .العمومية
 

  القيمة المضافة؛ و ذاتخدماتال بتقديم المتعلقةالتدابير  )د(
 

ي تدير محطات بث إذاعي أو نظم         الت للمقاوالت     مستمر لوج باستثناء ضمان توفر و      -2
بث بالكابل لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية واستخدامها، ال تنطبق                         

برامج محطات   بث   بالتوزيع عبر الكابل أو       أحكام هذا الفصل على أي تدبير يتعلق                   
 .و التلفزيون ةاإلذاع

 
 :  هذا الفصل على أنهفيال يتعين أن ُيفّسر أي شئ  -3
 

 أو بناء أو حيازة أو        ا أو يفرض عليه بأن يجبر أية مقاولة بإنشاء           طرفيلزم   )أ(
استئجار أو تشغيل أو توفير شبكات أو خدمات اتصاالت سلكية والسلكية                    

  بصورة عامة،للعمومغير مفتوحة 
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 حصرًا في بث برامج اإلذاعة أو               ا بأن يجبر أية مقاولة تعمل            طرفيلزم    )ب(
 مرافق بثها اإلذاعي أو التلفزيوني       تتيحالكابل، أن   عبر   توزيعها أوالتلفزيون  

شبكة اتصاالت سلكية والسلكية             آ هاأو التوزيع عبر الكابل باستغالل                
 أو ؛عمومية

 
 يمنع أي طرف من الطرفين من اعتماد أو تنفيذ قوانينه أو لوائحه التنظيمية                 )ج(

ال  التي        والمتعلقة باالتصاالت السلكية والالسلكية               الجديدة أو القائمة           
 .تتعارض مع أحكام هذا الفصل

 
 ولوج إلى خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية واستخدامهاال: 2-13المادة 
  
 لوجلطرف اآلخر الو    ا مقدمي خدمات   آل طرف من الطرفين أنه بوسع               يضمن - 1

 بما في    إلى أية خدمة من خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية واستخدامها،              
 وشروط   بتوافقات أو عبر حدوده،          أراضيهت المستأجرة التي توجد في             وصالذلك ال  

 .6 إلى 2هو مبين في الفقرات من ما معقولة وغير تمييزية، بما في ذلك 
 
 1: بـلطرف اآلخرعلى السماح لمقدمي خدمات ا آل طرف من الطرفين يحرص - 2
 

ربط بشبكة    تات أخرى        أو معد      جهاز طرفي    أو استئجار وربط             شراء )أ(
 االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية؛ 

 
 وصالت، عبر     جماعات، فرادى أو       للمستخدمين النهائيين  تقديم الخدمات      )ب(

 مستأجرة؛ 
 
أو المستأجرة بشبكات وخدمات االتصاالت             2ت المملوآة  وصالربط ال   )ج(

 حدوده أو ذلك الطرف أو عبر        أراضي  السلكية والالسلكية العمومية في        
 خدمات آخر؛ من طرف مقدم  مستأجرة أو مملوآة بوصالت

                                                           
  بوصفهم    ،أراضيه الخدمات في     مقدمي على    فقط) ه(إلى  ) ب ( الفرعية من   نطبق الفقرات  بالنسبة للمغرب      1

 .القيمة المضافة خدمات مقدمي  أو العموميةالسلكيةالسلكية والتصاالت االخدمات  مقدمي
 

 .مرخص لهالالسلكية   خدمات االتصاالت السلكية ووصالت فقط لمقدمفي المغرب، يسمح بامتالك  2
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 التحويل؛ و  والمعالجة و التبديل و التشويرأداء مهام )د(
 
التي يختارونها في تقديم أية خدمة،                 " بروتوآوالت التشغيل   "استخدام     )ه(

باستثناء ما هو ضروري لضمان توفر شبكات وخدمات نقل االتصاالت                    
 .كية المفتوحة للعموم بصورة عامةالسلكية والالسل

 
خدمات استعمال   آل طرف من الطرفين أنه يجوز لمقاوالت الطرف اآلخر                يكفل - 3

وعبر حدوده   أراضيه    لنقل المعلومات داخل          موميةاالتصاالت السلكية والالسلكية الع       
 أي من    أراضيأو المخزنة في      بنك المعلومات    إلى المعلومات الموجودة في        الولوج   و
 .طرفين بطريقة أخرى يمكن أن تقرأها اآلالت المختصةال
 
، يجوز ألي طرف من الطرفين أن يتخذ تدابير،            3بغض النظر عن أحكام الفقرة         - 4

 :حسبما يرى أنه ضروري
 

 لضمان أمن وسرية الرسائل؛ أو )أ(
 
حماية سرية البيانات الشخصية غير العمومية للمشترآين في خدمات                                )ب(

 لكية والالسلكية العمومية،االتصاالت الس
 

شريطة عدم تطبيق هذه التدابير على نحو يشكل وسيلة من وسائل التمييز التعسفي أو                     
 .غير المبرر أو قيدًا مقنعًا على التجارة بالخدمات

 
 إلى شبكات      ولوج آل طرف من الطرفين عدم فرض شروط على ال                          يضمن - 5

ا، إال ما آان ضروريًا       استعمالهعمومية و وخدمات نقل االتصاالت السلكية والالسلكية ال        
 :لـ
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 مقدموضمان النهوض بمسؤوليات تقديم الخدمات العمومية التي يتحملها                      ) أ(
شبكات وخدمات نقل االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية، السيما قدرتهم           

 على إتاحة هذه الشبكات أو الخدمات للعموم بشكل عام؛ 
 

   لشبكات أو خدمات نقل االتصاالت السلكية والالسلكية         قنيةتحماية السالمة ال    )ب(
 ؛ أوموميةالع

 
لطرف اآلخر ال يقدمون الخدمات إال إذا آان             ا خدمات    مقدميالتأآد من أن       )ج(

 .االتفاقا هذا نص عليهيي تعمًال بااللتزامات ال به ذلك مسموحًا لهم
 
 شروط ولـــوج     يجوز أن تشتمل    ،5شريطة استيفائها للمعايير المحددة في الفقرة           - 6

  :مومية شبكات وخدمات نقل االتصاالت السلكية والالسلكية العو استعمال
 

 الوسائط، من    بما في ذلك بروتوآوالت       اشتراط استعمال وسائط تقنية محددة،        )أ(
  مع هذه الشبكات والخدمات؛ أجل الربط البيني

 
 ؛ ا اقتضت الضرورة ذلكالبيني لهذه الخدمات، آلممتطلبات التشغيل ) ب(
 
 ربطالموافقة على نوع المحطات الطرفية أو غيرها من المعدات التي ت                           ) ج(

  الشبكات؛  بهذه المعدات هذهربطب التقنيةبالشبكة والمتطلبات 
 
  الربط البيني للوصالت الخاصة المستأجرة أو المملوآة مع هذه                      قيود على   )د(

 مقدممن قبل       او مملوآة         رةمستأجمع وصالت      الشبكات أو الخدمات أو            
 خدمات آخر أو مملوآة له؛ أو

 
 . تبليغ و تسجيل و منح ترخيص)ه(

 
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية           المتعلقة بمقدمي        لتزامات    الا: 3-13المادة    

   3العمومية

                                                           
 .أ-13رفق للم  هذه المادةأحكامتخضع  3
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  البينيالـربـط- 1
 

 خدمات االتصاالت      على أن يوفر مقدمو        آل طرف من الطرفين              يعمل )أ(
، المباشر أو غير         البيني  الربطأراضيه    في      موميةلكية والالسلكية الع     الس

 خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية                 مع مقدمي    4المباشر،
 .األراضيطرف اآلخر في نفس لل

 
 و مقدم يتخذ أن   على آل طرف    يضمن،  )أ(حكام الفقرة الفرعية    أل تطبيقا )ب(

 التدابير أراضيهية العمومية في         خدمات االتصاالت السلكية والالسلك        
معقولة لحماية سرية المعلومات الحساسة تجاريًا الخاصة أو المتعلقة                 ال

 ين خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية أو المستخدم           بمقدمي
و التي تم الحصول عليها آنتيجة لترتيبات بشأن         النهائيين لهذه الخدمات،    

 .خدماتال لتوفير هذه هذه المعلومات إال يستعملواوأال الربط البيني 
 
 إعادة البيع

 
االتصاالت السلكية والالسلكية       أن ال يفرض مقدمو خدمات                  آل طرف     يعمل - 2

 في أراضيه شروطا أو قيودا غير معقولة أو تمييزية على إعادة بيع هذه                                 العمومية
 الخدمات 

 
 قابلية االحتفاظ باألرقام الهاتفية

 
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية       لى أن يضمن مقدمو          ع   آل طرف    يعمل -3

أراضيه االحتفاظ باألرقام الهاتفية ما دامت الشروط التقنية تسمح بذلك و                  العمومية في    
 5. حسب التوافقات و شروط معقولة

                                                                                                                                                                                   
 
 سلكية   تخدمات اتصاال  لمن خالل مقدم        البيني     غير المباشر الربط    البيني   الربط   ب يقصدلمغرب،   لبالنسبة    4

 .األراضيوالسلكية آخر في نفس 
 

 . التنظيمية بمجرد إنجاز اللوائح3تطبق الفقرة   بالنسبة للمغرب 5
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 التكافؤ في التشكيلة

 
أراضيه التصاالت في    العامة ل خدمات  ال  يضمن مقدمو    أن على آل طرف      يعمل - 4
 للطرف   مومية، خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية الع           لتكافؤ في التشكيلة لمقدمي      ا

 .اآلخر
 

 االتصاالت السلكية    بالمقدمين الرئيسيين لخدمات   التزامات إضافية تتعلق      : 4-13المادة  
 6والالسلكية العمومية

 
 من لدن المقدمين الرئيسينالمعاملة  -1
 

خدمات  الرئيسيون في أراضيه مقدمي             المقدمون  يخص  أنعلى    آل طرف        يحرص
للطرف اآلخر بمعاملة ال تقل تفضيال عن                  االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية        

المعاملة التي تحظى بها الفروع و الشرآات التابعة لهم أو أي من مقدمي الخدمات غير                    
 :التابع لهم فيما يخص

 
 و؛ تصاالت العمومية المماثلة الوفرة و التزويد و التسعيرة أو جودة خدمة اال)أ(

 
 . وفرة الوسائط التقنية الضرورية للربط البيني)ب(

 
 ضمانات المنافسة -2 
 

المالئمة من أجل منع المقدمين الذين يشكلون فرادى          تدابير  الآل طرف     يتخذ     )أ(
أو جماعات، مقدما رئيسيا في أراضيه ، من قيامهم بممارسات غير تنافسية                  

 . هاأو االستمرار في

                                                                                                                                                                                   
 
 .باء-13مرفق  تخضع أحكام هذه المادة لل 6
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تشمل ) أ(إن الممارسات غير التنافسية المشار إليها في الفقرة الفرعية                         ) ب(
 :بالخصوص

 
  ممارسة عملية الدعم المتعددة غير التنافسية؛-1
 استعمال المعلومات المحصل عليها من مزودين منافسين بشكل تترتب              -2

 عنه نتائج غير تنافسية، و
رة مقدمين للخدمات السلكية و         عدم وضع المعلومات التقنية رهن إشا           -3

الالسلكية العمومية في الوقت المناسب بشأن التجهيزات األساسيـة و                          
 .المعلومات التجارية المالئمة و الضرورية لتوفير الخدمات

 
 : تقاسم عناصر الشبكة-3 
 

 الخاصة به لتفرض      االتصاالت السلكية والالسلكية   تنظيم   ةهيئليخول آل طرف       
إلى عناصر الشبكة على أساس       لرئيسيين في أراضيه آي يمنحوا الولوج       على المقدمين ا  

التقاسم وفق توافقات و شروط و تسعيرات تحدد على أساس تكاليف معقولة و غير                              
 7. خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العموميةتفضيلية و شفافة لتوفير

 
 الربط البيني -4
 

  وشروط عامةتوافقات )أ (
 

  البيني   الربط  أراضيهفي   على أن يوفر المقدمون الرئيسيون              آل طرف  يعمل   
 مومية مقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية الع                      تجهيزات و   لمنشآت

 :لطرف اآلخرل
 

الرئيسي آلما آان الربط البيني ممكنا         مقدم  ال شبكة    من نقطة    آلفي   ��1
  من الناحية التقنية؛

 

                                                           
 . التنظيمية بمجرد إنجاز اللوائح3ق الفقرة تطب بالنسبة للمغرب-8  
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 و) التقنية المعايير والمواصفات     بما في ذلك   ( وشروط    توافقات وفق ��2
  غير تمييزية؛ بتسعيرات

 
 تلك التي يوفرها المقدمون الرئيسيون               عن  تفضيال ال تقل         بجودة ��3

لخدماتهم الشخصية المماثلة و للخدمات المماثلة التي يقدمونها                           
لمقدمي الخدمات غير التابعين لهم أو لفروعهم أو للشرآات التابعة                 

 لهم؛ 
 
بما في ذلك المعايير      (شروط  حسب توافقات ووفق      قيت جيد    تو في   ��4

 تحدد على أساس التكاليف وتكون           تسعيراتو) التقنيةوالمواصفات   
 مقسمة بما فيه        االقتصادية و  ، مع مراعاة الجدوى          شفافة ومعقولة  

إلى دفع ثمن عناصر الشبكة أو               المقدمون  لكي ال يضطر     الكفاية   
 تقديم الخبرة ؛ و المنشآت التي ال يحتاجون إليها ل

 
يلج  الشبكة التي     انتهاءفي نقاط باإلضافة إلى نقاط          بناًء على طلب،    ��5

بناء هذه    تعكس تكلفة        إليها أغلب المستخدمين مقابل تسعيرات                   
 .الضرورية اإلضافية المنشآت

 
 خيارات للربط الفني مع آبار مقدمي الخدمات )ب(
 

ت السلكية والالسلكية       مقدمي خدمات االتصاال       تمكين آل طرف        يضمن 
مع  هم ومعدات  إقامة الربط البيني لمنشآتهم        العمومية للطرف اآلخر من            

 واحد على األقل من الخيارين       ، بخيار عمًالأراضيه  في  ن الرئيسيين   مقدميال
 :التاليين

 
يشتمل على   أو عرض معياري آخر          للربط البيني       عرض مرجعي   ��1

امة المقدمون الرئيسيون    بصفة ع شروط يقدمها    تسعيرة و توافقات و     
لمقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية؛         بشكل عام    

 أو
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القائم أو من خالل مفاوضات          البيني     وشروط اتفاق الربط    توافقات    ��2
 .جديدبيني  ربط  اتفاقبشأن

 
 البيني للعمومعروض الربط إتاحة  )ج(
 

 اضو عر عموم لل واأن يتيح  أراضيهئيسيين في    الر المقدمين آل طرف     يلزم 
للربط البيني تشتمل على           ةمعياريأخرى     اضو أو عر      ة للربط   مرجعي

ين الرئيسيين بشكل   مقدمتقدم من قبل هؤالء ال    شروط  تسعيرات و توافقات و   
 . خدمات االتصـاالت السلكية والالسلكية العموميةإلى مقدمي عام

 
 البيني للعموم إجراءات مفاوضات الربط إتاحة  )د(
 

 مفاوضات الربط ل  المطبقة جراءاتاإل  للعموم يتيح آل طرف من الطرفين       
 .أراضيهئيسيين في الر نمقدميمع ال البيني

 
 للعمومئيسيين الرن مقدميال المبرمة مع  البيني اتفاقات الربطإتاحة )ه(
 

بإيداع آل اتفاقيات     أراضيهئيسيين في    لرا نمقدميال آل طرف      يلزم ��1
 .8 االتصاالتيكون فيها طرفا بهيئة تنظيم التيالربط البيني 

 
 للعموم اتفاقيات الربط البيني المعمول          يتيح آل طرف من الطرفين        ��2

 أراضيه و مقدمين آخرين        ئيسيين في      رين     بين مقدم      بها المبرمة   
 . في أراضيهخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العموميةل

 
 ة المستأجر الوصالتتقديم وتسعير خدمات -5 
 

 أراضيهن في    وئيسيالر ونمقدمال أن يوفر  آل طرف من الطرفين        يحرص )أ (
 و التي تعتبر           مستأجرةال الوصالتلمقاوالت الطرف اآلخر خدمات               

                                                           
 بالواليات المتحدة، يمكن االستجابة بهذا االلتزام عن طريق إيداعها لدى سلطة تنظيمية تابعة لوالية 8
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شروط عمومية وفق توافقات و              تصاالت سلكية والسلكية               ا خدمات
 . معقولة وغير تمييزيةتسعيراتو

 

 تنظيمهيئته  لخول آل طرف      ، ي )أ( أحكام الفقرة الفرعية         من أجل تطبيق    )ب(
في ن الرئيسيين       مقدميلتلزم ال   صالحية    الاالتصاالت السلكية والالسلكية          

المستأجرة لمقاوالت الطرف اآلخر خدمات الوصالت        أن يوفروا    ب أراضيه
 تقوم على    عمومية بتسعيرات خدمات اتصاالت سلكية والسلكية       باعتبارها  

 .التكاليف على أساس القدرة
 
 مشتركالموقع ال -6
 

  أن على آل طرف    يعمل،  )ج(و  ) ب(أحكام الفقرتين الفرعيتين    مع مراعاة    )أ( 
لمقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية         أراضيه   ن في     وئيسيون الر  مقدمال يوفر

البيني العمومية للطرف اآلخر أماآن فعلية في أماآن عملهم لترآيب معدات الربط                             
 تحدد على أساس التكلفة وتكون معقولة             تسعيرات و   وشروط  لتوافقاتالضرورية وفقًا     

 .وغير تمييزية وشفافة
 محدوديةل أو       تقنيةعندما يكون الموقع المشترك غير عملي ألسباب                          )ب(

 :أراضيهفي ين الرئيسيين مقدمال آل طرف من الطرفين أن عمل يالمساحة،
 

 يقدمون حًال بديًال؛ أو ��1
 
 حسب توافقات وشروط و          اضيافتر مشتركيسهلون توفير موقع         ��2

 تكون معقولة وغير تمييزية         تسعيرات تعتمد على أساس التكلفة و           
 .وشفافة

 
 يحدد آل طرف من الطرفين من خالل قوانينه و لوائحة التنظيمية األماآن               )ج(

 ) .ب(و ) أ(الخاضعة ألحكام الفقرتين الفرعيتين 
 
  االرتفاقات-7
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 يتيحون   أراضيهفي    ئيسيينلر ن ا  مقدميال أن     يسعى آل طرف من الطرفين للتأآد من            
  إلى األعمدة والخطوط الممددة تحت األرض وأنابيب وقاية الخطوط و                                      الولوج

لمقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية للطرف           االرتفاقات العائدة لهم      
 . معقولة وغير تمييزية و تسعيراتشروطبتوافقات و اآلخر 

 
 )السواتل( واألقمار االصطناعية الحبال البحريةخدمات : 5-13المادة 

 
 على أن أية مقاولة يرخص لها بتشغيل أنظمة                  آل طرف من الطرفين        يحرص - 1

عمومية تصاالت سلكية والسلكية       الحبال البحرية الممتدة تحت البحر بوصفها خدمة ا               
صاالت السلكية  االتتمنح معاملة معقولة وغير تمييزية تتمثل في ولوج مقدمي خدمات                   

 . إلى تلك األنظمةوالالسلكية
 
على أن أية مقاولة يرخص لها بتقديم خدمات               آل طرف من الطرفين         يحرص    - 2

 اتصاالت سلكية والسلكية عمومية           ةخدم ااألقمار االصطناعية في أراضيه، بوصفه          
سلكية التصاالت   تمنح معاملة معقولة و غير تمييزية بشأن ولوج مقدمي خدمات اال                         

 . الطرف اآلخر إلى تلك الخدماتعموميةالالسلكية الو
 

 القيمة المضافة شروط تقديم خدمات: 6-13المادة 
 
 ا مقدم  أراضيه باعتبارها   مقاولة في       يجبرال يجوز ألي طرف من الطرفين أن                - 1
 :أن بواسطة منشآت ليست مملوآة لها على  الخدماتتلكدم وتقمضافة  القيمةالخدمات ل

 
 ة عامة؛ ف بصعموم الخدمات للكتلقدم ت )أ(
 

  على أساس تكاليف؛ الخدمات تثبت تسعيرات تلك )ب(
 

 ؛ تودع جدوال تسعيريا لهذه الخدمات  )ج(
 
  الخدمات؛ أوتلكتقديم ألجل  خاص زبون بشبكة اربط شبكاتهت )د(
 
  الربط غير  البيني  للربط تقنيةطابق أي معيار بعينه أو أية الئحة تنظيمية            ت )ه(

  بشبكة اتصاالت سلكية والسلكية عمومية،ينيالب
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، يجوز ألي طرف من الطرفين أن يتخذ اإلجراءات                1بغض النظر عن أحكام الفقرة          

مضافة يجد ذلك   القيمة  ال إلصالح ممارسة لمقدم خدمات       1المنصوص عليـها في الفقرة      
نظيمية، أو أنها     الت لوائحه للمنافسة بموجب قانونه أو        منافيةالطرف في حالة معينة أنها        

 .تشجع بطريقة أخرى المنافسة أو صون مصالح المستهلكين
 

 صصةوالخ الهيئات التنظيمية المستقلة و: 7-13المادة 
 
 آل طرف من الطرفين أن هيئته التي تنظم االتصاالت السلكية والالسلكية                يضمن - 1

، وليست مسؤولة    مستقلة عن أي مقدم لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية             
ته التي تنظم      أولتحقيق هذه الغاية، يتأآد آل طرف من الطرفين من أن هي                            . أمامه

االتصاالت السلكية والالسلكية ليست لها أية مصلحة مالية أو دور تشغيلي في عمل مقدم                
 .الخدمات المعني

 
ته التي تنظم     أ أن قرارات وإجراءات هي         على آل طرف من الطرفين             يحرص - 2

ولتحقيق . االت السلكية والالسلكية غير متحيزة بالنسبة لجميع األشخاص المعنيين            االتص
 مقدم    يملكها من خالل       أية مصلحة مالية       أال تؤثر   على آل طرف        يعملهذه الغاية،     

على القرارات واإلجراءات التي تتخذها             عمومية      خدمات اتصاالت سلكية والسلكية        
 . التنظيمية لالتصاالتالهيئة

 
فظ آل طرف من الطرفين على عدم وجود ملكية للحكومة الوطنية في أي                          يحا - 3

، أو يتخلص من هذه الملكية في أسرع           موميةمقدم لخدمات اتصاالت سلكية والسلكية ع       
في مقدم خدمة اتصاالت سلكية            وإذا آان أحد الطرفين يملك مصلحة             . وقت ممكن  
يتعين عليه أن يخطر          ف  عمومية، و ينوي تقليص أو التخلي عن مصلحة                    والسلكية   

 .في القيام بذلكالطرف اآلخر بنيته 
 

 الخدمة الشاملة: 8-13المادة 
 

يحتفظ به على نحو     أن   يتعين على آل طرف من الطرفين يدير أي التزام خدمة شاملة                
شفاف وغير تمييزي ومحايد تنافسيًا وأن يتأآد من أن االلتزام بخدمته الشاملة ال يضع                      

 . هو ضروري لنوع الخدمة الشاملة التي حددهاعبئًا يكلف أآثر مما
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 عملية الترخيص: 9-13المادة 

 
إذا آان أحد الطرفين يشترط حصول مقدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية                - 1

 :العمومية على ترخيص، فيتعين أن يتيح على ذلك الطرف أن يتيح عالنية
 

 ؛ التي يطبقها جميع معايير وإجراءات الحصول على الترخيص )أ(
 
حصول على ترخيص؛   للبث في أي طلب      لل عادة النظر     األجل الذي يتطلبه   )ب(

 و
 
 . التي أصدرها جميع التراخيصتقديم وشروط توافقات )ج(
 

لمقدم طلب   رفض منح الترخيص          أسباب      تقديم آل طرف من الطرفين              يكفل - 2
 .الحصول على ترخيص إذا طلب ذلك

 
 
 

 :المحدودة ستخدام المواردتخصيص وا: 10-13المادة 
 
 تخصيص واستخدام موارد             ه قصد    يدير آل طرف من الطرفين إجراءات                      - 1

 و   ،و االرتفاقات  االتصاالت السلكية والالسلكية المحدودة، بما فيها الترددات واألرقام                 
 .ذلك بطريقة موضوعية و شفافة و غير تمييزية و في وقت مناسب

 
نية الحالة الراهنة لنطاقات التردد المخصصة،            عال   من الطرفين    يتيح آل طرف     - 2

ولكن ال يتعين أن يطلب منه تحديدًا مفصًال للترددات المخصصة الستخدامات حكومية                   
 .معينة

 
القرارات المتعلقة بتوزيع وتخصيص إدارة الطيف والترددات ليست في حد ذاتها                - 3

 المطبقة على الفصل العاشر     ،) األسواق ولوج (4-11تدابير غير متسقة مع أحكام المادة        
 ذلك   و بناء على     . مجال التطبيق  النطاق و  ) 3 (1-11من خالل المادة        ) االستثمار(
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يحتفظ آل طرف لنفسه بالحق في ممارسة سياساته إلدارة الطيف والترددات، مما قد                        
يؤثر على عدد من مقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية، شريطة أن                 

ويحتفظ آل من الطرفين أيضًا لنفسه         .  االتفاق ا مع أحكام هذ    يتماشى على نحو      يتم ذلك 
بالحق في تخصيص نطاقات الترددات، مراعيًا االحتياجات القائمة والمستقبلية وتوفر                    

 .الطيف
 

 التنفيذ: 11-13المادة 
 

المتعلقة الطرف   تنفيذ تدابير      صالحيةصة  تته المخ ا آل طرف من الطرفين سلط         يخول
يتعين أن تتضمن تلك الصالحية         و. 5-13 إلى    2-13لتزامات المحددة في المواد        باال

 إنصاف بناء    القدرة على فرض عقوبات فعالة، يمكن أن تشتمل على عقوبات مالية أو                   
أو تعديل التراخيص أو تعليقها أو       ) على أساس مؤقت أو دائم     ( زجري   على أمر قضائي  

 .سحبها
 

 لمتعلقة باالتصاالت السلكية والالسلكيةحل المنازعات ا: 12-13المادة 
 

المراجعة  (4-18و    ) اإلجراءات اإلدارية    (3-18باإلضافة إلى أحكام المادتين                
 :، يضمن آل طرف من الطرفين ما يلي)واالستئناف

 
 

 اللجوء إلى هيئات تنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية
 
1 -  

التصاالت السلكية   ل هيئة       الطرف اآلخر أن تطلب قيام              اوالتيمكن لمق   )1(
أو هيئة أخرى تابعة للطرف مختصة، قصد تسوية المنازعات              والالسلكية  

 إلى  2-13  من محددة في المواد   المتعلقة بتدابير الطرف المرتبطة بمسألة         
13-5. 

 
يمكن لمقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية المنتمين للطرف                        )ب(

 لخدمات االتصاالت السلكية        رئيسيقدم   اآلخر، الذين طلبوا الربط مع م            
التصاالت ل يةتنظيمال تهم، أن يطلبوا من هيئ    أراضي الطرف والالسلكية في   
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 معقولة ومعلنة بعد أن يطلب         محددةالسلكية والالسلكية، في غضون فترة         
 بتوافقاتخدمات الربط، أن تجري مراجعة لحل المنازعات المتعلقة           المقدم  

  .الرئيسي مع ذلك المقدم لبيني ا الربطتسعيراتوشروط و
 

 إعادة النظر
 
يجوز ألية مقاولة متظلمة أو تضررت مصالحها من حكم أو قرار أصدرته هيئة                    - 2

طلب من الهيئة إعادة النظر في           ت أن      التابعة لها،    تنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية      
ذا الطلب أساسًا لعدم    وال يجوز ألي من الطرفين أن يسمح بأن يشكل ه           . الحكم أو القرار  

التصاالت السلكية والالسلكية    ل يةتنظيمالهيئة  الحكم أو القرار الذي أصدرته          للاالمتثال  
 .إال إذا أمرت سلطة ذات صالحية وقف تنفيذ الحكم أو القرار

 
 المراجعة القضائية

 
هيئة اليجوز ألية مقاولة متظلمة أو تضررت مصالحها من حكم أو قرار أصدرته                 - 3
حكم أو   للحصل على مراجعة قضائية           تالتصاالت السلكية والالسلكية أن           ل تنظيميةال

 . و محايدة و غير متحيزة سلطة قضائية مستقلة طرفالقرار من
 
 
 

 شفافية ال: 13-13المادة 
 

 :أنمن ، يتأآد آل طرف من الطرفين )النشر (1.18المادة باإلضافة إلى 
 
تها في هيئ  هذه القوانين،      ستند إليها      ت التي       بما في ذلك األسس           وضع القوانين،  ) أ(

 تنشر التسعيرات          و    .التصاالت السلكية والالسلكية التابعة لطرف ما                    ل التنظيمية
أو تتاح بطريقة     المفروضة على المستخدم النهائي و المودعة لدى تلك الهيئة بسرعة                     

 أخرى لجميع المعنيين؛ 
 

فرصة مناسبة   و    )مالئم( اف    و  يوفر لألشخاص المعنيين إشعار عام مسبق               )ب(
 التصاالت السلكية والالسلكية؛ ا قرار تقترحها هيئة تنظيم صنع عملية ةللتعليق على أي
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 تتاح عالنية، بما     مومية بخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية الع        المتعلقةتدابيره  ) ج(

 :فيها التدابير المتعلقة بـ
  

 األخرى؛ وشروط الخدمة  التسعيرات و توافقات-1
 
  و؛و أحكام قضائية أخرى القضائية المساطراإلجراءات المتعلقة ب -2
 
 ؛الوسائط التقنيةمواصفات  -3
 
شروط ربط المعدات الطرفية أو غيرها من المعدات بشبكة االتصاالت السلكية              -4

  ؛موميةوالالسلكية الع
 
 .جد أية شروطشروط اإلشعار أو اإلذن أو التسجيل أو الترخيص، إذا آانت تو -5

 
 المرونة في اختيار التكنولوجيا: 14-13المادة 

 
مقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية      أن يمنع   ي طرف من الطرفين      أل يمكنال  
 لتقديم خدماتهم، بما في ذلك خدمات             يستعملونها من اختيار التكنولوجيا التي           موميةالع

ستثناء أن تكفل للطرف حرية ترسيخ و تطبيق           با االتصاالت الالسلكية المتنقلة التجارية،    
 الضرورية لتلبية متطلبات السياسة           التدابيرسياسات إدارة الطيف والترددات وسائر              

 . وجداول الترددات الوطنيةالتقنيةلمواصفات ل  االمتثالالعامة المشروعة، مثل
 

 االمتناع عن التنفيذ: 15-13المادة 
 

 نطاق اختيارات واسع في تقديم         لتوفيرى قوى السوق     يسلم الطرفان بأهمية االعتماد عل      
لتحقيق هذه الغاية، يجوز ألي طرف من                و. خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية       

الطرفين أن يمتنع عن تطبيق الئحة تنظيمية على خدمة يصنفها ذلك الطرف على أنها                      
تصاالت السلكية  االتنظيم  قررت هيئة     ما    خدمة اتصاالت سلكية والسلكية عمومية، إذا        

 :والالسلكية التابعة له أن
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تنفيذ الالئحة التنظيمية ليس ضروريًا لمنع ممارسات غير معقولة أو                             )أ(
 تمييزية؛

 
 تنفيذ الالئحة التنظيمية غير ضروري لحماية المستهلكين؛ و )ب(
 
االمتناع عن التنفيذ يتماشى مع المصلحة العامة، بما في ذلك تشجيع                               )ج(

منافسة بين مقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية                         وتعزيز ال    
 .العمومية

 
 :العالقة مع الفصول األخرى: 16-13المادة 

 
الفصل  أحكام هذا    رجحتفي حالة عدم االتساق بين أحكام هذا الفصل وأحكام فصل آخر،             

 .في المسائل التي ال يوجد فيها اتساق
 

 اريفتع: 17-13المادة 
 

 :ألغراض هذا الفصل
 

لترآيب أو صيانة أو    مساحة   إلى   الولوج الفعلي )" فعلي(موقع مشترك   "مصطلح  يقصد ب 
  رئيسي لتقديم     إصالح معدات في مباني يملكها أو يسيطر عليها أو يستخدمها مقدم                          

 خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عمومية،
 

كم في   القدرة على استئجار أو التح         )" االفتراضي(الموقع المشترك     "مصطلح   يقصد ب  
البيني خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عمومية ألغراض الربط           ل  رئيسي لمقدم معدات
 ؛الشبكة المفككة إلى عناصرلوج الو ذلك المقدم أومع شبكة

 
خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عمومية تقدم        " نقالةخدمات تجارية   "مصطلح  يقصد ب 

 من خالل وسائل السلكية نقالة؛
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أن التحديد يتم على أساس التكاليف، وقد يشتمل          " لى أساس التكاليف  ع"مصطلح   يقصد ب 
 المنشآتعلى تحقيق ربح معقول آما قد يشتمل على أساليب مختلفة لحساب تكاليف                           

 المختلفة أو الخدمات المختلفة؛
 
 النهائي على استخدام عدد متساٍو       المستخدمقدرة  " التشكيلةالمساواة في   "مصطلح  يقصد ب 

 إلى خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية المشابهة، بغض           جولللومن األرقام   
 يختاره  موميةخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية الع      من مقدمي     مقدم     أي النظر عن 
  النهائي،المستخدم

 
المستهلك النهائي لخدمة اتصاالت سلكية والسلكية         " النهائيالمستخدم  "مصطلح  يقصد ب 

 ترك النهائي فيها؛عمومية أو المش
 

و تشمل  ) تعاريف   ( 3.1 مقاولة آما تم تعريفها في المادة           "مقاولة  " مصطلح  يقصد ب 
 فرعا من مقاولة؛

 
 شبكة أو خدمة اتصاالت سلكية والسلكية                منشآت" أساسيةمنشآت   "مصطلح   يقصد ب  
 :عمومية

 
بصورة حصرية أو مهيمنة مقدم واحد أو عدد محدود من               يزود بها     �أ�

 دمين، والمق
 
 خدمة؛ب للتزود تقنياال يمكن االستعاضة عنها اقتصاديًا أو  �ب�

 
ربط مقدمي خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عمومية           " الربط البيني "مصطلح  يقصد ب 
 مقدم آخر ولتمكينه من      مستخدمي خدمات مقدم معين من االتصال مع          مستخدميلتمكين  
 آلخر؛إلى الخدمات التي يقدمها المقدم الوج الو

 
 بين نقاط نهائية محددة من شبكة اتصاالت          منشآت"  مستأجرة وصالت"مصطلح  يقصد ب 

ة كيالسل  من جانب مقدم خدمات اتصاالت سلكية و               لمستخدمسلكية والسلكية مؤجرة       
 من مقدم خدمات إلى آخر            لخدمات استبدال لوظيفية ا      أية عملية  مع استبعاد     عمومية،   

 ؛المستخدميسيطر عليها ذلك 
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مقدم لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية          " يمقدم رئيس "مصطلح  د ب يقص

) من حيث السعر واإلمداد    (لديه القدرة على أن يؤثر تأثيرًا آبيرًا على شروط المشارآة               
 :في السوق ذي الصـلة لخدمات االتصــاالت السلكية والالسلكية العمومية نتيجة لـ

 
 ألساسية، أو  االمنشآتالسيطرة على  �أ�
 استخدام مرآزه في السوق؛  �ب�

 
 أو قطعة معدات تستخدم في تقديم            منشأ" عنصر من عناصر الشبكة     "مصطلح  يقصد ب 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية، بما في ذلك السمات والمهام والقدرات               
  أو قطعة المعدات؛المنشأالمقدمة باستخدام هذا 

   
 النهائي لخدمات االتصاالت      المستخدمقدرة  " ابلية االحتفاظ باألرقام   ق" مصطلح  يقصد ب 

السلكية والالسلكية العمومية على االحتفاظ، في نفس الموقع، بأرقام هواتفه الموجودة                     
 أو الموثوقية أو سهولة االستخدام عندما ينتقل من مقدم خدمات                         الجودةدون تقليص     

  نفس الفئة؛من اتصاالت سلكية والسلكية عمومية إلى آخر
 
عن المعاملة التي تمنح ألي           أفضلية   معاملة ال تقل        " غير تمييزي  "مصطلح   يقصد ب  
 آخر يستخدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية المثيلة في ظل                      مستخدم

 ظروف مشابهة؛
 
أية خدمة اتصاالت سلكية     " خدمة اتصاالت سلكية والسلكية عمومية         "مصطلح  يقصد ب 
قد  و.  بصورة عامة    عمومكية يشترط طرف ما، صراحة أو ضمنًا، تقديمها لل                   والسل

خدمات الهاتف ونقل المعلومات، التي          من بين أمور أخرى،          تتضمن هذه الخدمات،        
تتضمن في العادة المعلومات التي يقدمها المستهلكون، بين نقطتين أو أآثر دون أي                            

ل أو مضمون المعلومات التي يقدمها             تغيير بين نقطة البداية ونقطة النهائية في شك                  
أراضي  ال تتضمن خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية في                     و. المستهلك

 القيمة المضافة؛ الواليات المتحدة خدمات
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عرض ربط يقدمه مقدم خدمات             " البيني المرجعي   ربط    العرض    "مصطلح    يقصد ب   
أو توافق عليه       9الالسلكية ية و  ظيم االتصاالت السلك    ن لدى هيئة لت       رئيسي و يودعه    

ويتضمن تفاصيل آافية لتمكين مقدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية                      
 بدون الدخول     البيني  وشروط الحصول على الربط       تسعيرات و توافقات   المستعد لقبول    

 في مفاوضات مع مقدم الخدمات الرئيسي،
 
أي مقدم لخدمات    "  والسلكية عمومية      مقدم خدمات اتصاالت سلكية     " مصطلح  يقصد ب 

 10االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية 
 

نقل واستقبال إشارات بأية وسيلة                 " اتصاالت سلكية والسلكية        "مصطلح     يقصد ب    
 ؛) الفوتون( استخدام الوسائل الضوئية آهرومغناطيسية، بما في ذلك 

 

هيئة وطنية مسؤولة عن      " لكيةهيئة لتنظيم االتصاالت السلكية والالس       "مصطلح  يقصد ب 
 تنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية؛

 
 مستهلك لخدمة أو مقدم لخدمة؛ " مستخدم"مصطلح يقصد ب
 

خدمات تضيف قيمة إلى خدمات االتصاالت       " الخدمات القيمة المضافة  "مصطلح  يقصد ب 
عرف هذه    ت  واليات المتحدة  بالنسبة لل  . تعزيز وظيفتها  السلكية والالسلكية من خالل            

 و). 20 (153، القانون     47 بالصيغة الواردة في قانون الواليات المتحدة                  الخدمات
بالبريد و     المتعلق       24.96القانون رقم       تعّرف هذه الخدمات في             بالنسبة للمغرب       

 ربيع اآلخر     2 بتاريخ     1.97.162الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم             المواصالت
 11.)1997 أغسطس 7 ( 1418

                                                           
هذه الهيئة سلطة تنظيمية تابعة لوالية من          للواليات المتحدة، قد تكون       ألغراض تطبيق هذا التعريف بالنسبة          9

 .الواليات
 
لنظام الترخيص   في أراضي المغرب        يخضع مقدمو خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العمومية           مزيد من اليقين،       لل  10

 2 بتاريخ   1.97.162المواصالت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم         المتعلق بالبريد و   24.96 المقنن بموجب القانون رقم      
 .)1997 أغسطس 7 ( 1418ربيع اآلخر 

 .  
 .الترخيص المغربي لنظام  في أراضي المغربمو خدمات القيمة المضافةدضع مقيخ    11 
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  ألف-13ق المرف

 
 

على مقدمي    3.13 من المادة       4 إلى     2الفقرات من     ال تطبق     ألغراض هذا الفصل       
 إضافة إلى ذلك، يجوز أن تستثني السلطة         .نقالة في الواليات المتحدة   الخدمات التجارية ال  

التي تدير مقاسم الهواتف الريفية المحلية،              الشرآات     في الواليات المتحدة        التنظيمية
، بصيغته  1934من قانون االتصاالت لعام      ) 2) (و (251فة في الفرع     بصيغتها المعر 

 .3.13 من المادة 4 إلى 2الفقرات من المعدلة، من االلتزامات الواردة في 
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  باء-13المرفق 

 
على شرآات الهاتف      بالنسبة للواليات المتحدة           4-13ال تطبق أحكام المادة              - 1

، 1934من قانون االتصاالت لعام             ) 37(3الريفية، بصيغتها المعرفة في الفرع                 
أن الشروط  بصيغته المعدلة، إال إذا أصدرت سلطة التنظيم في والية من الواليات أمرًا                  

 إضافة إلى ذلك، يجوز أن تستثني سلطة                .الواردة في هذه المادة تطبق على الشرآة             
 المحددة في    التنظيم في والية من الواليات شرآة محلية ريفية لمقاسم الهاتف، بصيغتها               

، بصيغته المعدلة، من           1934من قانون االتصاالت لعام              ) 2) (و (251الفرع    
 .4-13االلتزامات الواردة في المادة 

 
على مقدمي الخدمات        4-13، ال نطبق أحكام المادة                 ألغراض هذا الفصل       - 2

 .في الواليات المتحدةالتجارية 
 



 

  الفصل الثاني عشر
  الماليةالخدمات 

  
  مدى ومجال التطبيق:  1 – 12المادة 

  
ا  ي      عليه دها أو يبق ي يعتم دابير الت ى الت صل عل ذا الف ام ه قتطب أحك د   - 1 أح

  :الطرفين وتتعلق بـ
  

  المؤسسات المالية للطرف اآلخر؛ و  )أ(
  

ستثمري ا   رم رف اآلخ ي لط ستثمرين ف ؤالء الم تثمارات ه ، واس
المؤسسات المالية 

)ب(
 فوق أراضي  الطرف؛ و

  
في  عبر الحدود  .الماليةالخدمات  التجارة   )ج(

  
صل العاشر  ام الف تثمار(  أحك ادي عشر ) االس صل الح (والف ق  تطب ارة   - 2 تج

رة     فقط    1 لحدودعبر ا الخدمات   واردة في    الفق ال دابير     )  ى الت ا هو        عل في حدود م
  .مدمج من هذين الفصلين أو موادهما في هذا الفصل

  
ـواد            )أ(  ه الم ة     ( 6.10تدمج في هذا الفصل وتعتـبر جزءًا من زع الملكي ن

ـض ـالت( 7.10و ) والتعوي ة (10-10 و) التحـوي تثمار والبيئ  )االس
ا( 11.10و ـات خاصة (13.10و  )رفض المزاي ستلزمات  وشكلي م

  ). رفض المزايا( 11-11و ) اإلخبار 
  

رع  ه           )ب( الف اء من الفصل العاشر        يدمج في هذا الفصل ويعتبر جزءًا من ب
ات    ) تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة    ( فقط ألغراض المطالب

ام            اك أحد الطرفين أحك واد   التي تتعلق بانته ة     ( 6.10الم زع الملكي ن
ويض أو ) أو ) والتع ا 11.10 (رفض المزاي أو ) التحويالت ( 7.10 

مستلزمات اإلخبار  و  شكليات خاصة  ( بصيغتها المدمجة في    ) 13.10
  .هذا الفصل

  
التحويالت  ( و 11-10 ادة          )ج( ه الم  تدمج في هذا الفصل وتعتبر جزءًا من

ارة) األداءات  ضاع التج دود إخ ي ح ي ف ف ر   دود عب دماتالح  الخ
5.12  ).اللتزامات بموجب المادة المالية 

  
 



 

  
ا ي عليه دها أو يبق ي يعتم دابير الت ى الت ذا الفصل عل ام ه أحك ق ال  تطب  أحد   - 3

  :المتعلقة بالطرفين 
  

ي  نظام تقاعد عموم   أو نظام ضمان    أنشطة أو خدمات تشكل جزءًا من         )أ(
محدث   بقانون؛ أو اجتماعي 

  
ه              )ب(  أو أنشطة ُيضطلع بها أو خدمات تقدم لحساب الطرف أو بضمان من

ك      ا في ذل ه  باستخدام موارده المالية، بم ة، آيانات ام  العمومي  إال أن أحك
أي     طرف لم إذا سمح  تطبق    هذا الفصل   ة أن تضطلع ب ؤسساته المالي

رتين   ي الفق ا ف شار إليه دمات الم ن الخ ًا م دم أي شطة أو تق ن األن م
 يعموم  .أو مؤسسة ماليةبالتنافس مع آيان ) ب (أو) أ(الفرعيتين 

  
2-12ة   المعاملة الوطنية:  الماد

  
ك   ضلية  عن  تل ل        أف ة ال تق الطرف اآلخر معامل تثمري  يمنح  آل طرف   لم س 1 -  

ا يخص      شابهة،         فيم ، في ظل ظروف م يهمستثمر شاء مؤسسات    التي يعامل بها     إن
ا            سيير أعماله ا وت مالية واالستثمار في مؤسسات مالية وحيازتها وتوسيعها وإدارته

فيها بطريقة أخرى  .أراضيهفوق  صرف وتشغيلها وبيعها أو الت
  

ستثمري م ةآل طرف  تثمارات المؤسسات المالي نح  للطرف اآلخر واس يم 2 -   
ل     ة ال تق ة معامل سات المالي ي المؤس ر ف ضلية الطرف اآلخ ي  أف ة الت ن المعامل ع

ة   مستثمريه يعامل بها مؤسساته المالية واستثمارات       في ظل    في المؤسسات المالي
ا يخص   ظروف مشابهة،    ا             فيم ا وتوسيعها وإدارته ة وحيازته شاء مؤسسات مالي  إن

فيها   .بطريقة أخرىوتسيير أعمالها وتشغيلها وبيعها أو التصرف 
  

ة  الالمتعلق ب ا   - 3 راض االلتزام ي    ت ألغ ا ف صوص عليه ة المن ة الوطني معامل
ادة     1الفقرة الفرعية    ر الحدود      (5.12 من الم ، يعامل آل طرف من         )التجارة عب

الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين إلى الطرف اآلخر معاملة ال           مقدميالطرفين  
دمي تقل   ق م عن معاملته    ل ه، في ظل ظروف              ا أفضلية   ين إلي ة المنتم لخدمات المالي

ات الصلةذالخدمات تقديم فيما يخص   .مشابهة، 
  

3.12المادة   معاملة الدولة األآثر رعاية: 
  

 2



 

ذا و ساتملآ ة هؤس ر   المالي رف اآلخ الط تثمري م س رف   ل ط لآ نح  يم 1 -  
دميو مق ة     سات المالي ي المؤس ستثمرين ف تثمارات الم ر    واس ة عب دمات المالي الخ

ين للطرف اآلخر    ضلية  الحدود المنتم ل أف ة ال تق شابهة   معامل  ،في ظل ظروف م
ة واس  سات المالي ستثمرين والمؤس ه للم ن معاملت ي ع ستثمرين ف تثمارات الم

الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين لجهة ليست طرفًا         مقدميوالمؤسسات المالية   
ا  .االتفاق هذفي 

  
ة  راالحت ازي دابير             - 2 ًا    ليجوز ألي من الطرفين أن يعترف بالت ة ليست طرف جه

و. تطبيق التدابير التي يغطيها هذا الفصل      هذفي   عند   ذا     ا االتفاق  يجوز أن يكون ه
  :االعتراف

  
 ممنوحًا   )أ(    بشكل أحادي 

  
محققا من خالل عملية موائمة   أو من خالل وسيلة أخرى؛ أو    )ب(  

  
ا ست طر         )ج(   ي لي ة الت ع الجه ب م اق أو ترتي ى اتف ستندًا إل ي  م ًا ف ذف  ه

  .االتفاق
  

ة   راحت ازي دابير           - 3 رة      يتعين على الطرف الذي يعترف بت ام الفق  2بموجب أحك
ا  أن يتيح للطرف اآلخر فرصة مناسبة إلثبات  ظروف توجد فيه يمكن أن   أو فر تو

ة   فيها  توجد   شراف وتنفيذ   النصوص التنظيمي اإل والتقنين  في    ، وإذا اقتضى    معادلة
 المتعلقةاإلجراءات، في  بتبادل   .المعلومات بين الطرفيناألمر

  
ة   دابير   احترازي راف    أحد الطرفين بت ة اعت في حال رة     - 4 ام الفق  2بموجب أحك

،  و) ج( رة        ا  ك الطرف فرصة           فرتو  3لظروف المحددة في الفق يح ذل ين أن يت يتع
اوض   ر للتف رف اآلخ بة للط ب،   مناس اق أو الترتي ى االتف ضمام إل االن شأن أو ب

  .على اتفاق أو ترتيب مماثلللتفاوض 
  

لمؤسسات المالية لبالنسبة   لوج و : 4.12  األسواق  المادة
  

اظ   ال يمكن ألي من الطرفين اعتماد أو         ة للطرف اآلخر       باالحتف المؤسسات المالي
ى أساس      جهوي ،  المؤسسات  أو مستثمري الطرف اآلخر في هاته        سيم   عل تق سواء 

أراضيهمجموع   : ، تدابير من شأنها أو على أساس 
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  :أن تفرض قيودًا على  )أ(  
  

كل 1’ ش ى    ‘ واًء عل ة، س سات المالي دد المؤس ة أو ع حصص عددي
ال     خدمات   احتكارات أو  أو اشتراط االمتث المقدمي  لعدد  حصر  

لمعيار   االحتياجات االقتصادية؛ 
  
شكل  ‘2’ ى       عامالت   الخدمات المالية أو األصول عل م مجموع قيمة     

ار  ال   لمعي تراط االمتث ة أو اش صص عددي ات ح االحتياج
  االقتصادية؛ 

  
ة  ‘3’ المتعلق ات للعملي الي     دد اإلجم دماتالع ة أو بالخ  المالي

ا     المجموع ا  رًا عنه ة معب ة مخرجات الخدمات المالي ي لكمي لكل
ال       بوحدات عددية محددة على      شكل  حصص أو اشتراط االمتث

لمعيار االحتياجات االقتصادية  ؛ أو1
  
شغيلهم  ‘4’ ت ذين يمكن      مالي   ج لألشخاص الطبيعيين ال في  االالعدد    

ة   قطاع   ذين يمكن أن       مالي أو ال ال  ين من ال    خدمات  شغ مع  لهمت
سة رون  ين ذال ومؤس ون  يعتب الزم ة   ة     مالي ة مالي ديم خدم لتق
ددة،  صصمح كل ح ى   ش ديمها، عل رة بتق ون مباش  ومرتبط

لمعيار   االحتياجات االقتصادية؛ أو عددية أو اشتراط االمتثال 
  

أو انونيين األشخاص  الق د أ  )ب( ن تقيي ددة م واع مح تراط أن اوال و اش  تالمق
 التي يجوز لمؤسسة مالية أن تقدم الخدمات بواسطتها  .المشترآة

  
  

5.12المادة   التجارة عبر الحدود: 
  

دمي  لمق رفي   - 1 ن الط رف م ل ط سمح آ دود ن، ي ر الح ة عب دمات المالي الخ
، بموجب   المنتمين للطرف اآلخر بتقديم الخدمات المحددة في المرفق          قواعد الأ-12

  .الوطنيةالمعاملة منح تالتي شروط الو
  

انوا       ا آ ه أينم وق أراضيه   ، ولمواطني ف راد الموجودين     يسمح آل طرف       - 2  لألف
ين       موجودين الخدمات المالية عبر الحدود المنتم ،  بشراء خدمات مالية من     مقدمي

                                                         
 1  ت التزويد بالخدمات المالية التي تحد مدخالطي هذا البنذ تدابير طرفغال ي
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وق أراضي    زام       . الطرف اآلخر    ف ذا االلت وال يقتضي ه
سمح  رف أن ي دم ط والء المق دماتله ة    ين للخ ة أو محاول ال تجاري ة أعم  بمزاول

ال    " ويجوز لكل من الطرفين أن يعرف        .أراضيهفوق  اجتذاب زبائن    ة األعم مزاول
زام،    " اجتذاب الزبائن"و  " التجارية ذا االلت ذان   ةشريط ألغراض ه  اال يتعارض ه
ن  .1مع أحكام الفقرة  التعريفا

  
ارة  نظم تج ي ت رازي الت ين االحت رى للتقن ائل األخ الل بالوس الإخ دون   - 3
دمي  سجيل                     ق شترط ت ر الحدود، يجوز ألي من الطرفين أن ي ة عب مالخدمات المالي

الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين للطرف اآلخر  .الماليةآدا تسجيل األدوات و 
  

2 الخدمات المالية الجديدة:  6.12المادة 
  
سمح آل طرف   - 1 ة تنتميي ى طلب أو لمؤسسة مالي اًء عل  للطرف اآلخر، بن

الحال، ىقتضاإن   إشعار يقدم للجهة   ، دة         المعنية   ةنن المق  ة جدي ة مالي  بتقديم أية خدم
ة       يسمح الطرف    ه    لمؤسساته المالية أن تقدمها، في ظل ظروف مماثل بموجب قانون

ك         اد ذل ضي اعتم دة ال يقت ة الجدي ة المالي ديم الخدم ون تق ريطة أن يك ي، ش المحل
  .الطرف قانونًا جديدًا أو تعديل قانونه المعمول به

  
أن  يمكن    القانوني والمؤسساتي   الذي يجوز ألي من الطرفين أن يحدد الشكل          - 2

دم ن ختق ى          م صول عل شترط الح ه أن ي وز ل دة، ويج ة الجدي ة المالي ه الخدم الل
ان          . لتقديم الخدمة ترخيص   دة وآ ة جدي ة مالي ديم خدم وحيثما سمح أحد الطرفين بتق

ة                        رة زمني رار في غضون فت ين أن يتخذ الق ديمها، يتع ى إذن لتق يلزم الحصول عل
اب بتقديمها إال ألسب   .ترازيةاحمعقولة وال يجوز رفض  الترخيص

  
  معلومات معينةالتعامل مع :  7.12المادة 

  
ذا  ى ه صل عل ات ( و.الف صاح عن المعلوم )اإلف  5.21 ادة ق الم ي  ال تطب ال ينبغ

سم                          دم أحد الطرفين أو ي ه يقتضي أن يق ى أن ذا الفصل عل ح تفسير أي شيء في ه
ولوج   : إلىبال
  

                                                         
يفهم الطرفان أنه ال يوجد في المادة   6.12 ما يمنع مؤسسة مالية منتمية ألحد الطرفين من أن تتقدم 2

أراضيفوق بطلب إلى الطرف اآلخر لينظر في  لها بتقديم خدمات مالية ال تقدم   أي من  الترخيص
لمزيد من اليقين، يتعين أال يخضع  طلب لقانون الطرف الذي قدم إليه، وويخضع هذا ال. الطرفين

  .6.12 المادة اللتزامات 
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الحسابات   راد   التي يملكها معلومات تتعلق بالشؤون المالية و      )أ( اء  أف   زبن
قدمي  الخدمات المالية عبر الحدود؛ أو مال لدى مالمالية أو  ؤسسات 

  
ذ تنف انون ي ق               )ب( الق ا أن يعي  أو أية معلومات سرية من شأن اإلفصاح عنه

صالح  ضر بالم ة أو ي صلحة العام ع الم رى م ة أخ ارض بطريق يتع
لمقاوالت   .معينةالتجارية المشروعة 

  
 عليا الألطرا 8.12المادة   ومجالس اإلدارة

  
مؤسسات المالية للطرف اآلخر     أن يشترط على ال   ال يجوز   - 1 فين الطر  من ألي 

ة مناصب                         ا أو أي ة علي شغل مناصب إداري ة ل سية معين ة جن التعاقد مع أفراد من أي
  .أساسية أخرى

  
ة          ال يجوز     - 2  الطرفين  من ألي أن يشترط أن يضم مجلس اإلدارة لمؤسسة مالي

ين    األشخاصللطرف اآلخر أآثر من أقلية من        ى  من   أو   الطرفمواطني   المقيم عل
  .أو من آليهما أراضيه

  
  التدابير غير المطابقة  : 9.12المادة 

  
ال تنطبق أحكام المواد   - 1 2.12من  إلى  5.12 و  8.12  : على

  
يبقأي تدبير غير مطابق موجود   )أ(   عليهي  :أحد الطرفين على 

  
للحكومة،المستوى المرآزي   1 ه     ‘  آما يحدد ذلك الطرف في جدول

في
    ’

من) أ( القسم  المرفق 3، 
ستوى الجهوي 2 ة،الم للحكوم ى   ‘ ي عل ك الطرف ف دد ذل ا يح  آم

جدوله في
    ’

 ،3 من ) أ( القسم  المرفق
للحكومة؛على المستوى المحلي    أو‘3’       

  
ة              )ب(   أو ) أ(استمرار العمل بتدبير غير مطابق مشار إليه في الفقرة الفرعي

تجديده بسرعة؛ أو 
  

ا  ) أ(أي تعديل ألي تدبير غير مطابق مشار إليه في الفقرة الفرعية             )ج( طالم
ة    ال يزيد   ا التعديل   ذأن ه  مطابقة    ذلك التدبير ، بصيغته القائم من   عدم
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واد م   أو4.12 و أ3.12 أو 2.12 الم
8.12   

  
 8.12 و   5.12 إلى  تطبق أحكام المواد  2.12 ال   - ده أو    2 دبير يعتم ى أي ت عل

 في   عليه  أحد الطرفين يتعلق بقطاعات أو قطاعات فرعية أو أنشطة،    محددةيبقي
  ) ب(الفرع  ، 3جدوله في المرفق 

  
على   )ب (12 ينص  المرفق    االلتزامات المحددة من جانب آل طرف       بعض  - 3

  .من الطرفين
  

ول طرف   في المرفق       أو 1   2 بوصفه  في جد أي تدبير غير مطابق يحدده        - 4
دبيرًا ال  ة( 4.10ت ة الوطني و) المعامل واد  3.10  ام الم ه أحك ق علي ة  (تطب معامل

و  ) المعاملة الوطنية  ( 3.11و) لة األآثر رعاية  الدو معاملة الدولة األآثر    ( 2.11
ة دبيرأو ) رعاي ابق  ت ر مط ك  غي واق  ل  )األس ين أن يعام ، يتع وج  (ول ال  4.11
ق  ة،  تطب ون الحال سبما تك ، ح وا  2.12 أو  3.12  أو  4.12 ام الم ه أحك د  علي
ا  دول      حينم ي ج دد ف شاط المح ي أو الن اع الفرع اع أو القط دبير أو القط ون الت يك

.التدابير غير المطابقة مشموًال في هذا الفصل
  

المادة 10.12   استثناءات: 
  

ضى  ن  أي مقت رغم م ى ال عل ر       - 1 صل العاش ي الف صل أو ف ذا الف ي ه ر ف آخ
تثمار( شر ) االس ث ع لكية(أو الثال سلكية والالس صاالت ال شر ) االت ع ع أو الراب
ة ( ارة اإللكتروني ادة    )التج ام الم دًا أحك ك تحدي ي ذل ا ف صاالت  ( 16.13، بم االت

ع الفصول األخرى ة م لكية، العالق سلكية والالس ا،)ال ى أحك ادة  باإلضافة إل م الم و
وق أراضي    ة       )  ف بالنسبة لتقديم الخدمات المالي أحد   1.11 (مدى ومجال التطبيق    

رفين  ن الط اد أو م عتم اإل  شمول،    تثمار م ن   اس رفين م ن الط ع أي م ل ال ُيمن قب
ة 3 3 ،احترازي باب  دابير ألس ى  ت اء عل ستثمرين أو  الإبق ة الم ك حماي ي ذل ا ف  بم

ودعين ل   الم ذين تتحم راد ال سة األف ة أو مؤس مالي صات أو   أو املي البولي دممح  ق
ر الحدود    ا تقرار              لخدمات المالية  عب ضمان سالمة واس ًا تجاههم، أو ل ًا ائتماني واجب

لم تتطابق هذه التدابير مع أحكام هذه االتفاقية المشار          في حال ما إدا     . النظام المالي 
ستخدم       ين أال ُت رة، يتع ذه الفق ه أو     إليها في ه الطرف من التزامات  لتنصل آوسائل  

 تلك  .األحكام واجباته بموجب
                                                         

يتضمن المحافظة على سالمة فرادى المؤسسات المالية أو " احترازية  3 أسباب"يفهم أن المصطلح  

مقدمي  . تحملهم للمسؤولية الماليةالخدمات المالية عبر الحدود، أو سالمة عملياتهم أو سمعتهم أو 
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تثمار ) (االس ر  - 2 صول العاش صل أو الف ذا الف ي ه يء ف شر  ال ش ث ع و الثال

ك ، بما في )التجارة اإللكترونية(و الرابع عشر  )االتصاالت السلكية والالسلكية  ( ذل  أ
لالسلكية، العالقة مع الفصول    االتصاالت السلكية وا  ( المادة   16.13بصفة خاصة   

رى ق ،)األخ ال التطبي دى ومج ادة   1.11 (م ى الم افة إل ديم ) و باإلض سبة لتق بالن
تثمار مشمول   ،  يطبق   الخدمات المالية    ل   اس من قب أحد الطرفين     ى  فوق أراضي  عل

ان      ذها أي آي ي يتخ ام الت ق الع ة ذات التطبي ر التمييزي دابير غي ًال الت ومي عم عم
رة      .  أسعار الصرف   أو سياسات    سياسات ائتمان  ية أو ذة نق سياسب ذه الفق وال تؤثر ه

ادة  ام الم ضى أحك رفين بمقت د الط ات أح ى التزام ائعل تراط النت جاش ) 8.10  (
صل العاشر   شملها الف ي ي دابير الت سبة للت تثمار(بالن ادة )االس ام الم  7.10، أو أحك

األداءات   ).  أو المادة )التحويالت( 10.11 والتحويالت(
  

10.11 ويالت ( ادة ) التح والم 7.10 ادة       - 3 ام الم ن أحك رغم م ى ال  عل
، بصيغتها المدمجة في هذا الفصل، يجوز ألحد الطرفين             )األداءات التحويالت و (

ى     خدماتمقدم  أن يمنع أو يحد من تحويالت مؤسسة مالية أو           ر الحدود إل  مالية عب
ك المؤسسة أو     ابع لتل رع ت ه صلة   ف أو شخص ل دم الخدمات  ك المؤسسة أو  مق بتل

شخص،     من خالل  المقدم للخدمات  لك  ذ رع أو ال ك الف ة ذل دابير    ، أو لمنفع تطبيق ت
ة أو                  ى سالمة المؤسسات المالي اظ عل منصفة غير تمييزية وبنية حسنة تتعلق بالحف

ى                  مقدمي درتهم عل م أو سمعتهم أو ق الخدمات المالية عبر الحدود، أو سالمة عمله
ة    ام                   . تحمل المسؤولية المالي ام أخرى من أحك ة أحك رة بأي ذه الفق ام ه وال ُتخل أحك

االتفاق   التي  .تسمح ألي من الطرفين تقييد التحويالتهذ ا
  

يتعين اليقين،   من  لمزيد  اال  ع أحد             – 4 يفسر أي شيء في هذا الفصل على أنه يمن
اد أو   ن اعتم رفين م وانين    الط ال للق ضمان االمتث رورية ل دابير ض ة ت أي او  ذتنفي

ع                 االنظمة ة بمن دابير المتعلق التي ال تتعارض مع أحكام هذا الفصل، بما في ذلك الت
اء               الممار ائج العجز عن الوف سات المنطوية على خداع أو احتيال أو التعامل مع نت

ى                 ايير عل ك المع بعقود خدمات مالية، رهنًا باستيفاء الشرط المتمثل في أال تطبق تل
ا ظروف   سود فيه دان ت ين بل رر ب ر المب سفي أو غي ز التع يلة للتميي شكل وس نحو ي

شابهة، أو  دًامت ي قي ف تثم  ى االس ار     عل ة أو االتج سات المالي ي المؤس ار ف ا   مقنع
  .المالية عبر الحدود، بالصيغة التي يغطيها هذا الفصلالخدمات 

 
 
  

11.12ة   الشفافية:  الماد
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ان  رف الطرف يعت وانين تنظيم  - 1 ةأن ق فافة ي ات ش نظموسياس شطة، ت   أن
سير               المؤسسات المالية    ة في تي ر الحدود، مهم ة عب الخدمات المالي وأنشطة  مقدمي

دمي  مق ة       ل األجنبي ومؤسسات التموي ر الحدود           ولوج   ة األجانب عب الخدمات المالي
ا ا فيه ى أسواق الطرف اآلخر، وعمله شج. إل زم آل طرف من الطرفين بت يع يلت

وضع النصوص التنظيمية   .التي تنظم الخدمات الماليةشفافية 
  

يجب  شر  ( ،  )الن ادة     2.1.18 بدل  أحكام الم ى آل طرف من الطرفين،             - 2 عل
  في حدود ما هو ممكن عمليًا، 

  
نصوص   ق بموضوع    تنظيمية ذات تطبيق عام ت    أن ينشر مسبقًا أية       )أ(   تعل

 التي و   ينوي اعتمادها؛ والفصلهذا 
  

يمنح   ق             أن    )ب(   ة للتعلي ين وللطرف اآلخر فرصة معقول لألشخاص المهتم
النصوص   .التنظيمية المقترحةعلى هذه 

  
ة ة نهائي د الطرفين نصوصا تنظيمي اد أح د اعتم عن ق  ذات ت  - 3 ام تتعل ق ع طبي

ًا،       يعنى بها هذا الفصللتي ضيع ا بالموا ا هو ممكن عملي ، يتعين عليه، في حدود م
ا                      ين فيم ا من األشخاص المهتم ي يتلقاه ة الت ات الجوهري ى التعليق أن يرد آتابيًا عل

بالنصوص   .التنظيمية المقترحةيتعلق 
  
ة               - 4 رة زمني يح فت ى آل طرف أن يت ين عل ًا، يتع  في حدود ما هو ممكن عملي

 تاريخ نشر هاته النصوص   . التنظيمية النهائية وتاريخ سريان مفعولهاة بينمعقول
  

د  ن أن القواع د م رف أن يتأآ ل  ط ى آ يجب عل ي    - 5 ام، الت ق الع ذات التطبي
دها أو  يتعتم اتبق اح        عليه سرعة أو تت شر ب ه، تن ة ل يم تابع ة التنظ ات ذاتي منظم

  .على نحو يمّكن األشخاص المهتمين من اإللمام بهابطريقة أخرى 
  

ات آلي ينشئ    آل طرف    أن يبقي على      أو  أن  ى        - 6 يجب على    رد عل مناسبة لل
ام         ق ع دابير ذات تطبي ة بت ين المتعلق خاص المهتم ن األش سارات م ق االستف تتعل

  .صل بها هذا الفىبالمواضيع التي يعن
  

ين    يح ت طرف أن      لألشخاص المهتم ت ة    لآل    يجب على ا  لسلطات التنظيمي 7 -   
ك           إلآمالمطلوب  معرفة ما هو      الطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات المالية، بما في ذل

  .أية وثائق الزمة
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دمي            - 8 ة           بناًء على طلب من أحد مق سلطة التنظيمي ر ال ين أن تخب ات، يتع الطلب
ه  و. طلب ب بوضعية  دم الطل ت للطرف مق ى  إذا آان ة للحصول عل سلطة بحاج ال

  .معلومات إضافية من مقدم الطلب، فعليها أن تخطره بذلك دون أي تأخير
  

ت تب أن    السلطة  التنظيمية لطرف  في  يومًا   120إداريًا خالل     يتعين على   - 9
خدمات مالية    يتعلق   أي طلب مكتمل   ة أو          بتقديم ، يتقدم به مستثمر في مؤسسة مالي

المالية عبر الحدود ينتمي للطرف اآلخر،     لخدمات ا مقدم تتقدم به مؤسسة مالية أو
ع    حتى  وال يعتبر الطلب مكتمًال     . وأن تخطر بسرعة مقدم الطلب بقرارها      د جمي تعق

ة    جلسات االستماع ذات الصلة و و. يتم تسلم جميع المعلومات الالزم م  حتى   إذا ل
ن  بيك الل  ثال ب خ ي الطل سلطة   120ف ر ال ين أن تخط ًا، يتع ًا عملي ًا ممكن  يوم

ى                 سعى إل في   ثالب التنظيمية مقدم الطلب بذلك دون أي تأخير ال مبرر له، وأن ت
  .مدة زمنية معقولة بعد ذلكالطلب خالل 

  
  المنظمات ذاتية التنظيم: 12-12المادة 

  
خدمات   إذا آان أحد الطرفين يشترط على أية مؤسسة مالية للطرف اآلخر أو     مقدم

ة التنظيم،                   ة ذاتي مالية عبر الحدود ينتمي للطرف اآلخر أن يكون عضوًا في منظم
ا أو  شارك فيه ة أو أن ي دمات مالي ديم خ ه بتق سمح ل ، لي اأن ه ولوجه وق  يمكن ف

وه هأراضي ة  ، و نح ك المنظم ال تل ضمن امتث ك الطرف أن ي ى ذل ين عل ه يتع  فإن
 3.12 و 2.12  .ذاتية التنظيم لاللتزامات التي تنص عليها أحكام المادتين 

  
ظم األداءن 13.12    والمقاصة المادة

  
منح المعاملة الوطنية،    يجب على  آل طرف    ت التي    شروط ال   بمقتضى  الأحكام و 

ظم األداء  نأن يتيح    ى     وج  إل ة         الول ي     وا لمؤسسات الطرف اآلخر المالي لمقاصة الت
وفرة       تسهيالت  الى  و عموميةتديرها آيانات    ل الرسمية المت ادة التموي ل وإع التموي

ال       ة األعم ة في إطار مزاول رة    . العادي ذه الفق يح اللجوء    أن وال يقصد من ه ى  تت إل
  . الطرفلذلك المقرض األخير لتي يمنحها المالية اتسهيالتال
  

المادة   المحلية النظم 14.12 :
  

تطبق  يتحقق  آل طرف من الطرفين    من  جميع التدابير ذات التطبيق العام، التي         أن 
ارتد   . على نحو معقول وموضوعي وغير منحاز عليها أحكام هذا الفصل

  
استعجالي  ة  توفر خدمات التأمين بصورة :  15.12ة  الماد
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اظ ب ة     وضع  و االحتف ان أهمي درك الطرف ديم     ي ل في تق ة للتعجي إجراءات تنظيمي

مقدمي خدمات مرخص لهم  .خدمات التأمين من جانب 
  

:16.12    المشاورات  المادة
  

يمكن   د مشاورات مع الطرف اآلخر                   - 1 ألي طرف من الطرفين أن يطلب عق
ذ تتعلق بأية مسألة تنشأ في إطار        ة      ه ى الخدمات المالي و. عل ؤثر    ت اق   ين  ا االتف يتع

ة       روح إيجابي ب ب ك الطل ي ذل ر ف رف اآلخ ر الط ائج   . أن ينظ ان نت غ الطرف ويبل
  .اتهما للجنة الفرعية للخدمات الماليةمشاور

  
ين  عممثل ادة       - 2 ذه الم ار ه ي إط رى ف ي تج شاورات الت ضم الم ين أن ت ن يتع

  )ج(_ 12السلطات المحددة في المرفق 
  

ؤول ب أال ي يج سلطات          - 3 ن ال ضي م ه يقت ى أن ادة عل ذه الم ي ه يء ف أي ش
شارآ ة الم رة   التنظيمي ام الفق ب أحك شاورات بموج ي الم ة  1ة ف ن أي صح ع  أن تف

ة أو                         سائل تنظيمي ة م أنه أن يتعارض مع أي معلومات أو أن تتخذ أي إجراء من ش
  .إشرافية أو إدارية أو تنفيذية محددة

  
يؤول أال    يجب أي شيء في هذه المادة على أنه يقتضي من أي من الطرفين               - 4

ين   أن   ادل  المعلومات ب ة  بتب قوانينه ذات الصلة المتعلق  منظمي القطاع   ن  يتخلى ع 
، أوعن شروط اتفاق، أو ع  . ن ترتيب بين السلطات المالية للطرفينالمالي

  
 17.12المادة   تسوية المنازعات : 

  
يطبق   سوية المنازعات   (الفصل العشرون      - 1 ادة،         )ت ذه الم ة به صيغته المعدل ، ب

  .على تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الفصل
  

ذا الفصل،                  شأت في إطار ه يدعى  أحد الطرفين أن منازعة ن فيجب  عندما    - 2
ه يجب أن         تطبيق ر أن شكيل ال   ي  غي ة لتم ت جن ة    ( شكيل لجن ،  )ت ادة      7.20  أحكام الم

، ما لم يتفق الطرفان    3أحكام الفقرة   أآليًا من    وفقا   ل مؤهلين    ى خالف     شخاص عل
  .دلك

  
يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعنيين بالخدمات  :المالية الشروط التالية  3 -  
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خبرة أو   تجربة  ة،  لديهم  أن تكون     )أ( في قانون أو ممارسة الخدمات المالي
النصوص التنظيمية المتعلقة با  المالية؛ لمؤسسات التي يمكن أن تشمل 

  
ة الجدي ى أساس الموضوعية   )ب( ارهم عل رأي  وأن يجري اختي دادة ال وس

  فقط؛ و
  

يتوفروا على    رتين   المؤهالت المحددة    أن    )ج( رعيتين    في الفق و ) ب (5 الف
تشكيل ( لجنة  ).من المادة ) ج( 7.20 

  
ق  التطبي عدم   ( ة أن     )على الرغم من أحكام المادة        - 4 11.20 ، إذا وجدت اللجن

ذ التدبير موضوع المنازعة ال يتماشى مع أحكام         اق  ه دبير موضوع    ان الت   ا و االتف
  :يؤثر علىالمنازعة 

  
ق   للطرف المدعي أن    يعل يمكن  تفادة قطاع الخدمات المالية فقط،       )أ(  االس

فحسب؛    أواإلمتيازات من  المتعلقة بقطاع الخدمات المالية
  
دعي أن        )ب( رف الم وز للط ر، يج اع آخ ة وأي قط دمات المالي اع الخ قط

ق ازات يعل ن اإلمتي تفادة م ا   االس ي له ة الت دمات المالي اع الخ ي قط ف
تأثير معادل لتأثير التدبير موضوع المنازعة في قطاع خدماته المالية؛         

  أو
  
على قطاع غير قطاع الخدمات المالية فقط، ال يجوز للطرف المدعي         )ج(

 االستفادة من  اإلمتيازات   . الماليةفي قطاع الخدماتأن يعلق
  

الدولة  بين المستثمر و في القطاع المالي     تسوية المنازعات:  الماد 18.12ة 
  

)ب( رع                  -  1 ام الف من   عندما يدعي مستثمر ينتمي ألحد الطرفين، بموجب أحك
ة       (الفصل العاشر    ستثمرين والدول ين الم ى الطرف     ) تسوية المنازعات ب اآلخر،  عل

ادة     ام الم ى أحك ه إل دعى علي أ الم تثناءات (ويلج ل  )االس ين أن تحي ، يتع 10.12 
ة ة  سألة      محكم ه، الم دعى علي رف الم ب الط ى طل اًء عل اب، بن آت ة  ال ى اللجن إل

ة النظر في            .لتتخذ قرارا    و  الفرعية للخدمات المالية     ال يجوز أن تواصل المحكم
حتى تسلم قرارا أو تقريرا  . في إطار هذه المادةالدعاء ا

  
ث ة للخدمات       تب ، يتعين أن    1في اإلحالة عمًال بأحكام الفقرة        - 2 ة الفرعي اللجن

سألة   ي م ة ف تثناءات (المالي ًا  ) االس ل دفاع تمث ادة 10.12 ون  الم د تك ى أي ح  إل
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ة        وتبعث   ى المحكم اللجنة الفرعية نسخة من قرارها إل
 يتعين أن يكون القرار ملزمًا لل  .محكمةو. وإلى اللجنة المشترآة

  
 60إذا لم تتخذ اللجنة الفرعية للخدمات المالية قرارًا بشأن الموضوع خالل               - 3

ة بموجب أ ا اإلحال ًا من تلقيه رة يوم ام الفق ه أو للطرف 1حك دعى علي ، يجوز للم
ى  ل الموضوع عل أن يحي دعي  ذال ه الم ي إلي صل  ي ينتم ام الف ة بموجب أحك  لجن

 ، 17.12ويتعين أن تشكل اللجنة وفقًا ألحكام المادة        ). تسوية المنازعات (عشرين  
ة  ى اللجن ائي إل ا النه ة تقريره ين أن ترسل اللجن ى ويتع ة وإل ة والفرعي .محكم  ال

ل  .محكمةيكون التقرير ملزمًا ل
  

ى    يحل الموضوع عل رة          إذا لم     - 4 ام الفق ًال بأحك ة عم ام من     10 خالل    3 لجن  أي
رة   60انتهاء مدة الـ   ة  ، يجوز ل 3 يومًا المشار إليها في الفق أن محكم  تنظر في   ل

  .المسألة
  
ة "مصطلح  ألغراض هذه المادة، يعني       - 5 ام         "المحكم ًال بأحك شأ عم ة تن  محكم

) ب(  ).تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة(من الفصل العاشر الفرع 
  

19.12   تعاريف:  المادة
  

  : ألغراض هذا الفصل
  

مقدميقصد ب  ر الحدود ينتمي ألحد الطرفين           "مصطلح   ة عب شخصًا  " خدمات مالي
ديم أو  فوق أراضي مالية يقدم خدماتينتمي ألحد الطرفين      ذلك الطرف ويسعى لتق

  يقدم بالفعل خدمات مالية من خالل تقديم هذه الخدمات عبر الحدود؛
  

في    االتجار   "مصطلح   ر الحدود     لخدمات   ايقصد ب  ة عب ديم الخدمات    "أو  " المالي تق
  :تقديم خدمات مالية" المالية عبر الحدود

  
أحد الطرفين إلى  أراضي  الطرف اآلخر، أو من   )أ(   أراضي

  
ل  أحد الطرفين من      قب فوق  أراضي ى             )ب(  ذلك الطرف إل شخص ينتمي ل

  أو شخص ينتمي للطرف اآلخر،
  

مواطن ينتمي ألحد الطرفين   )ج(   فوق أراضي  الطرف اآلخر، 
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تثمار في      اس ل  أحد الطرفين من     قب و لكنه ال يشمل تقديم     خدمة مالية   فوق أراضي 
تلك األراضي  ؛

  
و   أي وسيط مالي أ    "مؤسسة مالية "مصطلح   ة أخرى مرخص       يقصد ب  ا  مقاول له

ا   الب تخضع للتنظيم أو اإلشراف، بوصف     ه و  مؤسسة  ممارسة في قطاع األعمال   
توجد   .فوق أراضيهمالية، بموجب قانون الطرف الذي 

  
ة،     "مؤسسة مالية للطرف اآلخر    "مصطلح  يقصد ب  ك        أي مؤسسة مالي ا في ذل  بم

، موجود  أراضي طرففوق    يسيطر عليه أشخاص ينتمون للطرف اآلخر؛فرع
  

صد ب صطلح يق ة "م ة مالي الي  "خدم ابع م ة ذات ط ة خدم دمات  .  أي شمل الخ وت
دمات   أمين والخ دمات الت ع خ ة جمي صلة المالي دمات  المت ع الخ أمين، وجمي بالت

ة أو   ) باستثناء التأمين (لمصرفية والخدمات المالية األخرى     ا وآذلك الخدمات الثانوي
  :وتشمل الخدمات المالية األنشطة التالية. المساعدة للخدمة ذات الطابع المالي

  
  خدمات التأمين والخدمات المتصلة بالتأمين 

  
  ):بما في ذلك التأمين المشترك(التأمين المباشر   )أ(  

  
      على الحياة  -1

  
      على غير الحياة  - 2

  
  إعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين؛  )ب(  

  
الوساطة في عمليات التأمين، مثل السمسرة والوآالة؛  )ج(     و 

  
شارية و         )د( شؤون     خدمات التأمين المساعدة، مثل الخدمات االست رة ب  الخب

الشكايات  . )actuary(   التأمين المخاطر وخدمات تسوية تقييم 
  
  
  

باستثناء التأمين(الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى   )
  

العموم  ؛ قبول الودائع وسائر األموال القابلة للرد من   )ه(  
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ات  االستهالك  و االئتمان قروض  اإلقراض بجميع أنواعه، بما في ذلك         )و(

ل        العقاريةبالرهون   المضمونة  وبيع الحسابات المستحقة بخصم وتموي
  المعامالت التجارية؛ 

  
االئتمان االيجاري  ؛   )ز(

  
ات         )ح( ات وبطاق جميع خدمات الدفع وتحويل األموال، بما في ذلك االئتمان

سياحية  شيكات ال ساب وال ى الح ل عل ات التحمي ان وبطاق و االئتم
اتون  ؛األ ذ

  
  الضمانات وااللتزامات؛  )ط(
  

ات  ام بعملي ي سوق للحساب الخاص القي واًء ف ائن، س أو لحساب الزب
مالي أو 

  )ي(
في سوق غير مصنفة   :أو بأية طريقة أخرى، بما يلي

  
ة 1 سوق النقدي أدوات  ال ك(’     ‘ ي ذل ا ف هادات بم االت وش شيكات والكمبي  ال

  ؛)اإليداع
  

      العمالت األجنبية؛  ‘2’
  

م ا‘3 ل ال ال الحصر، ’     بيل المث ى س ك، عل ا في ذل تقات، بم ش
  العقود المستقبلية وعقود الخيارات؛

  
ن   أدوات ‘4’ ات م ا منتج ا فيه دة، بم عار الفائ صرف وأس عار ال أس

قبيل اتفاقات المبادلة واتفاقات 
  

التسعيرة  اآلجلة؛ 
  

القيم المنقولة القابلة للتداول  ؛5 ‘      ’
  

ة      األدوات ‘6’ ة القابل ول المالي رى واألص ة األخ المالي
او   الفضية؛للتداول، بما في ذلك السبائك الذهبية 

  
ك         ا في ذل ، بم لةالقيم المنقو  ضمان  المشارآة في إصدار جميع أنواع        )ك( ال

ل    صفة وآي ف ب صوصي   والتوظي ومي أو خ شكل عم ب وفير ) (   وت
اإلصدارات   .خدمات تتعلق بهذه
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  السمسرة النقدية؛  )ل(
  

ع أشكال   التدفقات النقدية أو  الحوافظ، وجمي تدبير  األصول، مثل تدبير    )م(
صناديق  المعاشات   وخدمات   الحفظ   تدبير  تدبيراالستثمار الجماعي، و  

  واإليداع واالستئمان؛
  

ك         ألصول المالية، بما في ذل اب والمقاصة المتصلة   يم  خدمات    )ن( األداء الق
األدوات   القابلة للتداول؛والمنقولة  شتقات وسائر  الم

  
رامج        )س( ة وب ات المالي ة البيان ة ومعالج ات مالي ل معلوم ديم وتحوي تق

مقدمو   المالية األخرى؛ الخدماتالحاسوب ذات الصلة التي يقدمها 
  
ساعدة        )ع( دمات الم ائر الخ اطة وس دمات الوس شارية وخ دمات االست الخ

ى   ) هـ(ة بجميع األنشطة المدرجة في الفقرات الفرعية        المتعلق ، )س(إل
، والتحليل المالي ] التنقيط[مانية  ت الجدارة االئ  رتقديبما في ذلك خدمات     

دمات  تثمار  وخ ة باالس شاورة المتعلق ث والم ات  ات والبح  التوظيف
ديم ال شورة، وتق ة م تراتيجيوهيكل اس ادة ال اء وإع ة باالقتن  اتالمتعلق

  ؛الشرآات 
  

دم  مق "مصطلح    ة ينتمي ألحد الطرفين          يقصد ب   أي شخص ينتمي      "خدمات مالي
رفين  د الط وق أراضيألح ة   ف ة مالي ديم خدم ي تق اري  ف شاطه التج ل ن ك يتمث ذل

  الطرف؛
  

ادة       27.10 "استثمار" أي   "استثمار"مصطلح   ا هو معرف      في الم آم  يقصد ب 
ك  "  الدينأدوات"و " القروض "، باستثناء ما يتعلق ب    )تعاريف( المشار إليها في تل

  :المادة
  

ادر اقرض ن ص ر )أ( ةأو أداة دي تثمارًا إال إذا  ال يعتب ة اس سة مالي ن مؤس ع
وق أراضيه   عامله الطرف الذي توجد المؤسسة المالية        ال      ف بوصفه رأس م

   وتنظيمي؛ 
  

ن  دي ة أو أي ة  أداة سة مالي ه مؤس رض تقدم تثمارا  أي ق ر   )ب( اس ال يعتب
ة    سس  ة أو        ة مالي دمًا لمؤسسة مالي ان قرضًا مق ، إال إذا آ مؤفي حوزة   
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وك ة ن ممل دي رة       أداة ي الفق ه ف شار إلي وع الم ن الن ة م سة مالي  لمؤس
  ؛ )أ(الفرعية 

  
دم مق ه  أي رض يقدم ر  ق تثمارا  يعتب اس ين،  ن اليق د م ر   ولمزي ة عب دمات مالي خ

ك القرض أو       أداةالحدود أو أ   إذا استوفى ذل ك الخدمات      في حوزة    أداة ية    مقدم تل
دا    ماع ،  )تعاريف ( ك     الدين معايير االستثمار المحددة في المادة       27.10 ان ذل إذا آ

رض  ان  الق ة أو إذا آ سة مالي دمًا لمؤس امق درت ه أص ك  أداة داةاأل سة ت تل مؤس
  مالية؛

  
طرف أو     "مستثمر ينتمي ألحد الطرفين     "مصطلح   ة   يقصد ب  ذلك   شرآة عمومي  ل

ا الطرف ًا       يحاول   ينتمي ألحد الطرفين،     ، أو شخص   فعلي ستثمر حالي تثمار أو ي االس
ذي            الطرف اآلخر  فوق أراضي أو استثمر    ر الشخص الطبيعي ال ؛ شريطة أن يعتب

ة يحمل جنسية مزدوجة حصرًا مواطناً     ة    أو    للدول سيته   مواطن س  أو حيث جن  تهاي جن
  ؛غالبة وفعلية 

    
دة   " مصطلح دم          " خدمة مالية جدي ة ال تق ة مالي ة خدم أي وق أراضي   يقصد ب  ك   ف ذل

ة             فوق أراضي الطرف وتقدم    ديم خدم الطرف اآلخر، وتشمل أي شكل جديد من تق
مالي ال يباع  فوق أراضي  ذلك الطرف؛مالية أو بيع   وج منت

  
" شخصًا ينتمي ألحد الطرفين       " "شخص ينتمي ألحد الطرفين       "مصطلح   يقصد ب 

ًا ألي     ، و) شمل فرع ين، ال ي لمزيد من اليق تعاريف  ) 3.1 المادة    آما هو معرف   في 
لجهة ليست طرفا في االتفاقمقاولة   ؛ 

  
ومي عم صطلح  ان "م آي صد ب ة " يق لطة نقدي زي أو س صرف مرآ د أي م ألح

يملكها أو يسيطر عليها أحد الطرفين؛   والطرفين، أو أية مؤسسة مالية 
  

ة               ك أي ا في ذل ة، بم ر حكومي ة هيئة غي يقصد ب  أي "منظمة ذاتية التنظيم  "مصطلح  
ة ئ هي ة             لألوراق المالية أو     ة مقاصة، أو أي ة أو وآال بورصة أو سوق     للعقود اآلجل

ا    مارس سلطت ها التنظيمية أو اإلشرافية   أو سلطة مفوضة إليه تجمعية   أخرى أو   
أو على خدمة مالية   .مؤسسات مالية على مقدمي 
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المرفق   )أ (12
  التجارة عبر الحدود 

  
  خدمات التأمين والخدمات المتصلة بالتأمين

  
ادة     بالنسبة للواليات المتحدة، ت     - 1 1.5.12 ديم الخدمات      طبق أحكام الم ى تق عل

صيغته      فيهاالمالية أو االتجار     ر الحدود، ب ة          عب رة الفرعي من  ) أ(ا المحددة في الفق
19.12  :، بالنسبة لـتعريف تقديم الخدمات المالية عبر الحدود الوارد في المادة 

  
  :التأمين على المخاطر المتعلق بـ  )أ(  

  
النقل الجوي التجاري    و1 ق في       النقل البحري     ‘ ي تطل واألجسام الت

ضاء ر الف شحن عب ضاء وال ك  (الف ي ذل ا ف بم
 ’

ار  األقم
ا                 )االصطناعية ًال مم ًا أو آ ى نحو يغطي أي ا عل ، المؤمن عليه

أتي ة        : ي سلع وأي ل ال ي تنق ة الت ا والمرآب اري نقله سلع الج ال
  مسؤولية تنشأ عن ذلك؛ و

  
’      السلع في عمليات النقل الدولي العابر؛  ‘2

  
التابعة صيغة   لخدمات إعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين وا   )ب( أمين، بال  للت

ة   رة الفرعي ي الفق ا ف شار إليه ة،  ) د(الم ة المالي ف الخدم ن تعري م
ا                 صيغة المشار إليه ة بال ل السمسرة والوآال أمين، مث والوساطة في الت

  .من تعريف الخدمة المالية) ج(في الفقرة الفرعية 
  

ع 1.5.12 ادة   طبق أحكام ال  بالنسبة للواليات المتحدة، ت     - 2 ديم الخدمات      م ى تق ل
رة        الخدمات   في    المالية أو االتجار      صيغتها المحددة في الفق ر الحدود ب ة عب المالي

ادة    ) ج( ي الم وارد ف أمين ال دمات الت ق بخ ف المتعل ن التعري ديم 19.12م  لتق
  .الخدمات المالية عبر الحدود

  
ة  دمات المالي ديم الخ ى تق 1.5.12 عل رب، ت  - 3 سبة للمغ ادبالن ق الم ر ة طب  عب

ة        أو االتجار     فيها   الحدود ديم      ) أ(بصيغتها المحددة في الفقرة الفرعي من تعريف تق
  19.12الخدمات المالية عبر الحدود الوارد في المادة 

  
  :بالنسبة للتأمين على المخاطر المتعلق بـ  )أ(  
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ل الجوي   1 ق        النقل  البحري    و والنق ي تطل التجاري واألجسام الت

ضاء     ر الف شحن عب ضاء وال ي الف ك  (ف ي ذل ا ف بم
‘  ’

ار  األقم
ا                 )االصطناعية ًال مم ًا أو آ ى نحو يغطي أي ا عل ، المؤمن عليه

أتي ة     : ي سلع وأي ذه ال ة له ة الناقل ا والمرآب اري نقله سلع الج ال
  سؤولية تنشأ عن ذلك؛م

  
2‘   السلع في عمليات النقل الدولي العابر؛ و  ’    

  
’      ؛’2‘و ’ 1’السمسرة في التأمين الوارد وصفها في الفقرتين   ‘3

  
االتفاق  حيز التنفيذ  ؛ و ا هذ دخول  في موعد ال يتجاوز عامين من   تاريخ

  
سناد التأمين وسمسرة إعادة التأمين عند      بالنسبة إلعادة التأمين وإعادة إ      )ب(

يز ح التنفي  .ذهذدخول  االتفاق  ا
  

ة  دمات المالي ديم الخ ى تق عل  1.5.12 رب، ت  - 4 سبة للمغ ادة بالن ق الم ر طب  عب
رة        أو االتجار     فيها   الحدود وارد في      من ال  ) ج(بصيغتها المحددة في الفق تعريف ال
وارد               19.12المادة   أمين ال سبة لخدمات الت  لتقديم الخدمات المالية عبر الحدود بالن

3   .الف اعتبارًا من التواريخ المبينة في 3وصفها في الفقرة  قرة
  

  ) باستثناء التأمين(خدمات المصارف والخدمات المالية األخرى 
  

وفير ص ت ا يخ ادة 1.5.12 فيم ق الم ، تطب ات و دةالي المتح ل سبة  ل ل بالن  ونق
صيغة              صلة بال المعلومات المالية ومعالجة البيانات المالية وبرامج الحاسوب ذات ال

ة    رة الفرعي ي الفق ا ف شار إليه دمات   ) س(الم ة والخ ة المالي ف الخدم ن تعري م
ة بالمصارف            االستشارية والخ  تثناء الوساطة، المتعلق دمات المساعدة األخرى، باس

ة  رة الفرعي ي الفق ددة ف صيغتها المح ة األخرى ب من تعريف ) ع(والخدمات المالي
  .الخدمة المالية

  
وفير   1.5.12بالنسبة فيما يخص ت ة      ونق   للمغرب، تطبق المادة    ل المعلومات المالي

ا في            صيغة المشار إليه صلة بال رامج الحاسوب ذات ال ة وب ومعالجة البيانات المالي
ة     شارية والخدمات            ) س(الفقرة الفرعي ة والخدمات االست ة المالي من تعريف الخدم

ادة    باالقتناء المتعلقة   االستشارة  و المساعدة األخرى، باستثناء الوساطة    ة   وإع الهيكل
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صيغتها        واستراتيجيات الشرآات،    المتعلقة بالمصارف والخدمات المالية األخرى ب
  .من تعريف الخدمة المالية) ع(المحددة في الفقرة الفرعية 
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  )ب (12 المرفق
  التزامات محددة

  

توفير  العاجل لخدمات التأمين ال  : الواليات المتحدة
   

ادئ    ب سليم       م انطالقًا من الت اريخ         ب ات المتحدة، وت ة بمقتضى دستور الوالي االتحادي
اران     انون ماآ دة، وق ات المتح ي الوالي أمين ف ات للت يم الوالي ون، –تنظ  فيرغيوس

ا             ترحب الواليات المتحدة بالجهود التي تبذلها الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين فيم
ا الرابطة في                 ا عبرت عنه أمين آم ان   "يتعلق بتوفير خدمات الت ا بي ستقبل   :النواي  م

أمين  يم الت ة   " تنظ ادرات المتعلق ك المب ي ذل ا ف وج بم رعة الول واق  بس ى األس إل
إعالن   ).النواياوإعادة صياغة  بمقتضى الجزء الثاني من (التنظيمية  النصوص 

  
   التوفير العاجل لخدمات التأمين:ب المغر

:
اءاتهفعالية إجر  ة بإدخال   يؤآد المغرب مجددًا على شفافية وسرعة و        المتعلق

ع  يه وتوزي وق أراض أمين  ف رآات الت ن ش ادرة ع ص ات  ه . الالمنتوج ى وج وعل
ر المغرب أي  وج الخصوص، يعتب ه إال إذا رفض خالل منت ق علي ه مواف ى أن عل

ى عدد مرات إدخال ا              .  يوماً 30 ود عل ة قي وج  وال يفرض المغرب أي ى  لمنت أو عل
ردد   هت ة   . إدخال ة للخدمات المالي ة الفرعي امج عمل اللجن ، سيكون وآجزء من برن

ن     د م راء مزي ستعدًا إلج رب م لة    المغ ة لمواص شأن الحاج ب ات ة المحادث مراجع
أمين    منتوجات المنتوجات   الت تثناء     راد     باس ى أف اع إل ي تب أمين     (الت ك الت ا في ذل بم

اة  ى الحي شرآات  ، أو )عل ى ال صغيرة أو إل ة ال طةالتجاري أمين   المتوس ، أو الت
  .اإلجباري

  
ستقبلية و   : المغرب   ة          اإلجراءات  المشاورات الم ة بالخدمات المالي ة المتعلق  التنفيذي

  )ماعدا التأمين (
  

ا ى  اوض عل اء التف ذ أثن ه ات ي تمت المحادث الت ة  اق لمتابع دمات االتف سبة للخ  بالن
 التأمينما عدا  :، يتفق المغرب والواليات المتحدة على ما يأتيالمالية 

  
ة، وينظر        يستهل المغرب مشاورات في إطار اللجنة       - 1  الفرعية للخدمات المالي

  اتجاه التحرير في  :بالنسبة للمجالين التاليينتغييراتفي إحداث 
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ا    اشتراط المغرب حاليًا أن تكون عمليات المصارف           )أ( الموجودة مقراته
غ    التي تعمل آفروع في المغرب،        و ،بالخارجاالجتماعية   محدودة بمبل

ي       ا ف سات لعملياته ذه المؤس صه ه ي تخص ي الت ال الفعل رأس الم
ال المخصص(المغرب  دة  .)رأس الم ات المتح ق المغرب والوالي يتف

ر ى أن أي تحري روععل يطبق  الف ى س عل تراط ذا االش دة   له الجدي
يللم صب       صارف   د أن ت شأ بع ة التحر    التي تن ر سارية المفعول     ح عملي

من خالل    مصرف أجنبي عامل      إلى فرع   لوال تطبق في حالة تحول    
ابع     صرف الت ك الم ان ذل رب، إذا آ ي المغ ابع ف صرف ت وضع  ذام

م ة 4مه ات المحتمل المقارب ين  . ن ب ام    وم ل النظ ي داخ ل البنك 4 آك

تحريل  :هذا الشرط، يشار إلى النقطتين التاليتينر 
  

اس رأس      ‘1 ى أس ل عل ي أن يعم صرف أجنب رع أي م سماح لف ال
رع                دفوع للف ال الم مال الشرآة األم من خالل ضرب رأس الم

  الموجود في المغرب بمعامل معين، و

’

  
ك 2 بن رع أي  ‘ سماح لف ال  ال ى أساس رأس م ل عل ي أن يعم  أجنب

شرآة األم، ال
’

ي ح وع رؤوس   دود  ف دد بمتوسط مجم غ يح مبل
وال  اكأم اس   االبن ى أس سوبة عل رب، مح ي المغ ة ف  العامل

السنة الفارطة  ؛مجموعها في نهاية 
  

سماح     المنع المفروض حاليا من طرف المغرب        آت  لالقاضي بعدم ال هي
اعي     التوظيف الجم

  )ب(
ا  ة   ب ة        المغربي ر مغربي ة غي اء أوراق مالي يتفق  . قتن

ينفذ  المغرب والواليات المتحدة على أن أي تغيير         ع       س ذا المن يخص ه
ة     المحتمل ات  المقارب ين     . تحدد فيما بعد   ومن ب دا    بوتيرة   س ر ه لتحري

،  يشار  :إلى المثالين التاليينالمنع
  

ون 1’ د تك ي ق ه ة    ‘ وة ممكن رب أن أول خط رى المغ سماحي  ال
ة في      باستثمار خمسة في المائة من مجموع قيمة األوراق المالي

  أوراق مالية غير مغربية، و
  

                                                         
 في المائة أو أقل من مجموع أصول 1بنك لديه أصول تتكون من   ال يمكن اعتبار المثال، على سبيل  4

 .نظامي القطاع البنكي المغربي على أنه مهم بشكل
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ون2’ د تك ي  ق ه ة   ‘ وة ممكن دة أن أول خط ات المتح رى الوالي ت
سم تثمار احال ة األوراق 25 باس وع قيم ن مجم ة م ي المائ  ف

  .المالية في أوراق مالية غير مغربية
  

اريخ   ت اريخ ال يتجاوز           - 2 يقرر، في ت  سنوات من   3يوافق المغرب على أنه س
رات    ذ    التغيي ي   لتنفي اذ إجراء     عمل ، اتخ ذالتنفي  ز    اق   حي االتف ا ة  هذدخول   التحريري

حد   .المجالين المشار إليهما أعالهبألمتعلقة ا
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  ج.12 المرفق
   11.12تطبيق المادة 

  
 من  4و  3 و   2 ات المغرب لإللتزامات الواردة في الفقر     ذيعترف األطراف بأن تنفي   

ادة  ر 11.12الم ب تغيي د يتطل ة،    ات، ق صوص التنظيمي ع الن سل وض ي مسل و  ف
ادة    4و  3 و   2 الواردة في الفقرات     االلتزامات المغرب   ذسينف  داخل   11.12من الم

نتين   دى س ل ال يتع داءأج ول ه  ابت اريخ دخ ن ت اقذا  م ز التنفي االتف ينف. ذ حي  ذوس
   .الدستوريطاره إل ا وفق2.11.12المغرب مقتضيات المادة 
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)د.(12    المرفق 
  طات المسؤولة عن الخدمات الماليةالسل

  
  :السلطات المسؤولة عن الخدمات المالية لكل من الطرفين هي  

  
،  الوزارة المكلفة بالمالية   و بالنسبة للمغرب  )أ(  

  
سبة  بالن ة ين دة، وزارة    ات المتح سبة للوالي زبالن الخ دمات   )  ب(  للخ

تب الممثل التجاري للواليات    المصرفية والخدمات المالية األخرى ومك    
سبة    رى بالن االت األخ ارة والوآ ع وزارة التج سيق م دة، بالتن المتح

  .لخدمات التأمين
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 2004 يونيو 15                                                                                          واشنطن في 
 
 
 
 

 زويليك المحترم. السيد روبيرت ب
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 تايلور المحترم . جون بالسيد

 نائب آاتب الدولة للشؤون الدولية
 رة الخزينة بالواليات المتحدة األمريكية وزا

 
 تايلور،  سعادة السفير زويليك و السيد

 أؤآد التفاهم التالي الذي حصل بين وفد المملكة المغربية و وفد الواليات المتحدة                        يشرفني أن  
ر من اتفاق التبادل الح       ) الخدمات المالية  (األمريكية أثناء المفاوضات المتعلقة بالفصل الثاني عشر                 

  :الموقع يومه بين حكومتينا
 

أراضي  التي تعمل في          و  التابعة ألحد الطرفين    األبناك   الطرفان بأن فروع أو وآاالت            يعترف    
 الشرآات التي هي جزء منها            آون، بغض النظر عن          اآلخر تخضع لقوانين الطرف          ،الطرف اآلخر  

 .منظمة بموجب قانون الطرف
 

بشكل  ،ستثمارات األجنبية في الخدمات المالية تنتج                 ا أن اال      مآد الطرفان أيضًا إدراآه          يؤ 
ضافة و باإل . جديدة األسواق المالية وإدخال ممارسات        عميقمن بينها توسيع وت    متعددة   مزايا   نموذجي،
مهارات إعداد أطر ذوي       و  الخبرة اقتسام فرص للتدريب و    خلقالطرفان أنهما يشجعان     يؤآد  إلى ذلك،    
 .عالية

 
  . تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا ال يتجزء من االتفاقنويشرفني أن أقترح أ 
 .و مع أصدق التحيات         

 
                                                                                     الطيب الفاسي فهري

                   الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية                                                               
 و التعاون

 2004 يونيو 15                                                                    واشنطن في 
 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 



 

 

 الوزير،السيد 
 :على ما يلي         يسعدنا أن نتوصل برسالتكم المؤرخة في هذا اليوم و التي تنص 

 

 أؤآد التفاهم التالي الذي حصل بين وفد المملكة المغربية و وفد الواليات المتحدة                  يشرفني أن           "
من اتفاق التبادل الحر        ) الخدمات المالية  (األمريكية أثناء المفاوضات المتعلقة بالفصل الثاني عشر                 

  :الموقع يومه بين حكومتينا
 

أراضي  التي تعمل في          و  التابعة ألحد الطرفين    األبناك   الطرفان بأن فروع أو وآاالت            يعترف    
 الشرآات التي هي جزء منها            آون، بغض النظر عن          اآلخر تخضع لقوانين الطرف          ،الطرف اآلخر  

 .منظمة بموجب قانون الطرف
 

بشكل  ،ا أن االستثمارات األجنبية في الخدمات المالية تنتج                        ميضًا إدراآه   آد الطرفان أ      يؤ 
ضافة و باإل . جديدة األسواق المالية وإدخال ممارسات        عميقمن بينها توسيع وت    متعددة   مزايا   نموذجي،
مهارات إعداد أطر ذوي       و  الخبرة اقتسام فرص للتدريب و    خلقالطرفان أنهما يشجعان     يؤآد  إلى ذلك،    
 .عالية

 

 تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا ال يتجزء من                               ويشرفني أن أقترح أن         
 ."االتفاق

 
حكومتنا وأنه يشكل جزءًا ال         التفاهم الوارد في رسالتكم تشاطره            ويشرفنا أيضًا أن نؤآد أن                    

 ."االتفاق"يتجزأ من 
                                                                         

 .                                                                           و مع أصدق التحيات
            

زويليك                               . تايلور                                                 روبيرت ب .                جون ب
        الممثل التجاري للواليات المتحدة                    نائب آاتب الدولة للشؤون الدولية                                               

 األمريكية
  وزارة الخزينة بالواليات المتحدة األمريكية
                                                          



 

 

                          
 2004 يونيو 15    واشنطن في

 
  
 
 

  المحترمويليكز . بروبرتالسيد 
   األمريكيةواليات المتحدةللالممثل التجاري 

 
  ، زويليكسعادة السفيـــر

 
 

 الNNذي حصNNل بيNNن وفNNد المملكNNة المغربNNية و  التالNNيهم افت الNNأن أؤآNNديشNNرفني 
الخدمات (  12 بالفصل   ة المتعلق كNية أثناء المفاوضات   وفNد الواليNات المNتحدة األمري      

 :الموقع يومه بين حكومتينامن اتفاق التبادل الحر ) المالية
 

وشرآته بين فرع لجة المعامالت  بالحق في تنظيم معا     لنفسه يحNتفظ المغNرب   
 بالتزاماته الوفNاء  وفNي اعتNبار الفNرع مسNؤوال وحNيدا علNى              ، فNي مجNال التأميNن      األم

 . وآذا التقيد بالقوانين والتنظيمات المعمول بها،منتجاه المؤ
 

 جزءا ال جوابكم التأآيدي عليهاه الرسالة و     هذ شكلتيشNرفني أن أقNترح أن       
  .يتجزأ من االتفاق

 
 .   و مع أصدق التحيات                                     

 
 فاسي فهريالطيب ال                                                 

 ن الخارجية و التعاونالوزير المنتدب في الشؤو                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

 2004 يونيو 15        واشنطن في                    



 

 

 
 

 الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 
 

  السيد الوزير،
 

 :لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم و التي تنص على ما يلي
 

 يشNرفني أن أؤآNد الNتفاهم التالNي الNذي حصل بين وفد المملكة المغربية و                  "
الخدمات  ( 12وفNد الواليNات المNتحدة األمريكNية أثناء المفاوضات المتعلقة بالفصل             

 :موقع يومه بين حكومتينامن اتفاق التبادل الحر ال) المالية
 

يحNتفظ المغNرب لنفسه بالحق في تنظيم معالجة المعامالت بين فرع وشرآته         
األم فNي مجNال التأميNن، وفNي اعتNبار الفNرع مسNؤوال وحNيدا علNى الوفNاء بالتزاماته                      

 .تجاه المؤمن، وآذا التقيد بالقوانين والتنظيمات المعمول بها
 

سالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا ال   يشNرفني أن أقNترح أن تشكل هذه الر        
 ." يتجزأ من االتفاق

 
 الNNوارد فNNي رسNNالتكم تشNNاطره حكومتNNي، وأن    يشNNرفني أن أؤآNNد أن الNNتفاهم و      

 .  جزءا ال يتجزأ من االتفاقنشكالت رسالتكم و رسالتي الجوابية هذه
 

 .                              و مع أصدق التحيات
 

  زويليك. ب  روبرت                                              
   الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية                                   

 



 

 

  2004 يونيو 15واشنطن في                                                                         
 
 

  زويليك المحترم .السيد روبيرت ب
  األمريكيةالممثل التجاري للواليات المتحدة

 
 سعادة السفير زويليك،

 

ربOOية و وفOOد الواليOOات أؤآOOد الOOتفاهم التالOOي الOOذي حصOOل بيOOن وفOOد المملكOOة المغ يشOOرفني أن  
من اتفاق التبادل   ) الخدمOات المالOية    (12المOتحدة األمريكOية خOالل المفاوضOات المOتعلقة بالفصOل             

 :الحر الموقع يومه بين حكومتينا
    

 Societe Africaneالشرآة اإلفريقية إلعادة التأمين من اتفاقية إنشاء 27وفقًا ألحكام المادة  

de Reassurance  تOب أن تOآل عن في المائة 5 المغرب عن خلى شرآات التأمين التي تنشأ في، يج 
 فOOي 5 ينطOOبق التخلOOي عOOن   و. إلعOOادة التأميOOنفريقOOيةإل اللشOOرآةعقOOد مOOن عقOOود إعOOادة التأميOOن  

 المرآزية للشرآةالمائOة علOى قOيمة عقOد إعOادة التأميOن بعOد خصOم أيOة مOبالغ يجOب التخلOي عنها              
 فOOي المائOOة 5وال ينطOOبق التخلOOي عOOن . (Societe Centrale de Reassurance)عOOادة التأميOOن إل

 .(Reassurance facultative)االختياريعلى إعادة التأمين 
  

سيرفع المغرب ، الثالث من االتفاقفOي المOرفق    الOوارد   وآمOا هOو مبيOن فOي جOدول المغOرب             
ًا للجداول الزمنية    وفق ، المرآزية إلعادة التأمين   الشOرآة تدبOير غOير المطOابق المOتعلق ب        ال تدريجOيا 

 . التدبير غير المطابقذلكالمحددة في 
 ء ال يOOتجزا  جOOزءتشOOكل هOOذه الرسOOالة و جوابكOOم التأآOOيدي علOOيها  ويشOOرفني أن أقOOترح أن  

 .من االتفاق
                                                  

 .                  و مع أصدق التحيات                                                             
                                                                 

                                                                                           الطيOOب الفاسOOي  
 فهري

الوزيOOOOر المنOOOOتدب فOOOOي الشOOOOؤون                                                                               
  الخارجية و التعاون

 
 2004 يونيو 15واشنطن في  



 

 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 

 السيد الوزير،
 :يوم و التي تنص على ما يلي          لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة في هذا ال

أؤآOOد الOOتفاهم التالOOي الOOذي حصOOل بيOOن وفOOد المملكOOة المغربOOية و وفOOد الواليOOات المOOتحدة      يشOOرفني أن          "
من اتفاق التبادل الحر الموقع يومه بين       ) الخدمات المالية  (12األمريكOية خOالل المفاوضOات المOتعلقة بالفصOل           

 :حكومتينا
    

 Societe AfricaneالشOرآة اإلفريقOية إلعOادة التأمين    مOن اتفاقOية إنشOاء    27دة وفقOًا ألحكOام المOا    
de Reassurance       يOأ فOي تنشOن التOرآات التأميOتخلى شOب أن تOن   ، يجOرب عOة   5 المغOي المائOن  فOل  عOآ 

 في المائة على قيمة 5 ينطبق التخلي عن  و . إلعOادة التأميOن    فريقOية إل ا للشOرآة عقOد مOن عقOود إعOادة التأميOن           
 Societe)عOادة التأميOن   إل المرآOزية  للشOرآة  إعOادة التأميOن بعOد خصOم أيOة مOبالغ يجOب التخلOي عOنها          عقOد 

Centrale de Reassurance) .    نOي عOبق التخلOن      5وال ينطOادة التأميOى إعOة علOي المائOياري  فOاالخت
(Reassurance facultative). 

  
 سOOيرفع المغOOرب تدريجOOيا ، ن االتفOOاقالثالOOث مOOفOOي المOOرفق الOOوارد وآمOOا هOOو مبيOOن فOOي جOOدول المغOOرب   

 ذلOOك وفقOOًا للجOOداول الزمنOOية المحOOددة فOOي   ، المرآOOزية إلعOOادة التأميOOن الشOOرآةتدبOOير غOOير المطOOابق المOOتعلق ب ال
 .التدبير غير المطابق

  
 ". من االتفاقء ال يتجزا  جزءتشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها ويشرفني أن أقترح أن 

OOOالتي           و يشOOOالتكم و رسOOOي، و أن رسOOOاطره حكومتOOOالتكم تشOOOي رسOOOوارد فOOOتفاهم الOOOد أن الOOOرفني أن أؤآ
 .الجوابية هذه تشكالن جزءا ال يتجزء من االتفاق

 .                                                                                  و مع أصدق التحيات
 زويليك.                                                             روبيرت ب                              

                                                                             الممOOOOOOثل الOOOOOOتجاري للواليOOOOOOات المOOOOOOتحدة   
 األمريكية

 



 

 

 الفصل الحادي عشر
 تجارة الخدمات عبر الحدود

 
 نطاق ومجال التطبيق: 1.11المادة 

 
يطبق هذا الفصل على التدابير المعتمدة أو المحتفظ بها من أحد الطرفين والتي                     - 1

. تؤثر على تجارة الخدمات عبر الحدود من جانب مقدمي الخدمات من الطرف اآلخر                  
 :لتي تؤثر على وتشمل هذه التدابير،  التدابير ا

 
 ؛قديمهاإنتاج خدمة ما وتوزيعها وتسويقها وبيعها وت )أ( 
 شراء خدمة ما أو استعمالها أو أداء ثمنها؛ )ب( 
ولوج واستعمال شبكات وخدمات التوزيع أو النقل أو االتصاالت ذات                         )ج( 

 الصلة بتقديم الخدمات؛
 وجود مقدم خدمات ينتمي للطرف اآلخر في أراضيه؛ و) د( 
 أو أي شكل آخر من أشكال التأمين المالي آشرط لتقديم                           ضمانتقديم    )هـ( 
 .الخدمة

 
 

يقصد بالتدابير المعتمدة أو المحتفظ بها من أحد الطرفين،             ألغراض هذا الفصل    - 2
  :منتدابير معتمدة أو محتفظ بها 

 
 حكومات وسلطات مرآزية أو جهوية أو محلية؛ و )أ( 
ي ممارسة سلطات فوضتها إياها سلطات أو                      هيئات غير حكومية ف           )ب( 

 .جهوية أو محلية حكومات مرآزية أو
 
 على تدابير معمول بها من قبل أحد         8.11 و   7.11 و   4.11تطبق أيضا المواد     - 3

  1الطرفين وتؤثر على تقديم الخدمات في أراضيه من خالل استثمار مشمول
 
 
 

                                                           
فهم الطرفان أنه ال شيء في هذا الفصل بما في ذلك هذه الفقرة، يخضع لتسوية االمنازعات بين المستمرين                     ي 1

 )االستثمار(10من الفصل ) ب(بموجب الفرع .و الدولة
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 :ال يطبق هذا الفصل على - 4
 

ما  باستثناء   ،)تعاريف ( 19.12 في المادة  هي معرفة لية آما   الخدمات الما  )أ(
 ؛ 3 الفقرة هو منصوص عليه في

 
الخدمات الجوية، بما فيها خدمات النقل الجوي الداخلي والدولي، سواًء                      )ب(

آانت رحالت مبرمجة أو غير مبرمجة، والخدمات ذات الصلة التي ُتقدم                 
 :دعمًا للخدمات الجوية، باستثناء

الخدمة  من    تسحب الطائرة  التيات إصالح وصيانة الطائرات       خدم ��1
  وأثناءها؛

 الخدمات الجوية المتخصصة؛ ��2 
 

 المشتريات الحكومية أو )ج( 
 
اإلعانات أو المنح المقدمة من أحد الطرفين، بما فيها القروض المدعومة                   )د( 

 .حكوميًا والضمانات والتأمين
 

ات على أي من الطرفين تجاه أي مواطن                    ال يفرض هذا الفصل أية التزام              - 5
الطرف اآلخر، يسعى لولوج سوق الشغل أو مستخدم بصفة دائمة في أراضيه، وال                         

 . التشغيلالولوج أويعطي أي حق لذلك المواطن بذلك 
 
 ال يطبق هذا الفصل على الخدمات المقدمة في إطار ممارسة السلطة الحكومية في            - 6

                                                                    .أراضي آل من الطرفين   
               

  
 المعاملة الوطنية: 2.11المادة

 
يمنح آل طرف لمقدمي الخدمات المنتمين للطرف اآلخر، معاملة ال تقل أفضلية                - 1

 .عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمقدمي الخدمات المنتمين إليه
 
صد بالمعاملة التي يمنحها أحد الطرفين بموجب الفقرة األولى بالنسبة للحكومة             يق - 2

على الصعيد الجهوي، معاملة ال تقل أفضلية عن المعاملة األآثر أفضلية التي تمنحها                    
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تلك الحكومة على الصعيد الجهوي، في ظروف مماثلة، لمقدمي الخدمات من الطرف                  
 .الذي تشكل جزءًا منه

 
  معاملة الدولة األآثر رعاية:3.11المادة 

 
 أفضلية عن     تقل يمنح آل طرف لمقدمي الخدمات المنتمين للطرف اآلخر معاملة ال                 
 .تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمقدمي الخدمات من طرف ثالث

 
 ولوج األسواق: 4.11المادة 

 
ال يجوز ألي طرف من الطرفين أن يعتمد أو يحتفظ سواء على المستوى                                  - 1

 :شأنها على مستوى أراضيه آكل، تدابير من الجهوي أو
 

 :أن تفرض قيودًا على  )أ(
عدد مقدمي الخدمات، سواًء على شكل حصص عددية، أو                                 �1 �  

احتكارات أو حصر مقدمي الخدمات أو اشتراط االمتثال لمعايير                                  
 االحتياجات االقتصادية؛ 

 
ول على شكل حصص    القيمة اإلجمالية لمعامالت الخدمات أو األص       ��2     

 عددية أو اشتراط االمتثال لمعايير االحتياجات االقتصادية؛ أو
 

 اإلجمالي لعمليات الخدمات أو الكمية اإلجمالية للخدمات                       العدد � �3 
المنتجة معبر عنها بوحدات عددية معينة على شكل حصص أو اشتراط                    

 ؛ أو 2االمتثال لمعايير االحتياجات االقتصادية
 
 يشغلهم قطاع    عدد األشخاص الطبيعيين الذين يمكن أن               مجموع    � 4 �

خدمات معين أو مقدم خدمات، والالزمين لتقديم خدمة معينة ولهم صلة                 
مباشرة بتقديمها، على شكل تحديد حصص أو اشتراط االمتثال لمعايير                 

 االحتياجات االقتصادية؛ أو 
 

                                                           
 .ال تشمل هذه الفقرة التدابير التي يتخذها أحد الطرفين وتحد من مدخالت تقديم الخدمات 2
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 يمكن  مشترآة التي  لمقاوالت   أن تقيد أو تحدد أشكال معينة لكيانات قانونية أو          ) ب    ( 
 .لمقدم الخدمات أن يقدم بواسطتها خدمة ما

 
  الوجود محليا 5.11     المادة 

 
 أن ينشئ  مقدم خدمات ينتمي للطرف اآلخر        شترط على ال يجوز ألي من الطرفين أن ي       

 ، أراضيهقيم في    ي أو أي شكل من المقاوالت أو أن             ل مكتب تمثي   أراضيه في    يبقيأو  
 .ديم خدمة عبر الحدودآشرط لتق

 
 التدابير غير المطابقة: 6.11المادة 

 
 :  على5.11 و 4.11 و 3.11 و 2.11ال تطبق المواد  - 1
 

 :أي تدبير قائم غير مطابق، يبقي عليه أحد الطرفين )أ( 
 ه في جدول   ذلك الطرف   آما حدد  للحكومة،على المستوى المرآزي      ��1  

 ؛ 1الوارد بالمرفق 
 ه في جدول    ذلك الطرف   مستوى الجهوي للحكومة، آما حدد      على ال  ��2  

 ؛ أو1
 للحكومة؛على المستوى المحلي  ��3  

 
مشار إليه في      بأي تدبير غير مطابق        بسرعة االستمرار أو تجديد العمل       )ب( 

 ؛ أو)أ(الفقرة الفرعية 
 

) أ(تعديل أي تدبير غير مطابق آما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية                              )ج( 
ا أن ذلك التعديل ال يؤدي إلى تقليص مطابقة التدبـير، بصيغته القائمة              طالم

  .5.11 أو 4.11 أو 3.11أ و 2.11قبل تعديـله مباشرة، مـع المـواد 
 

 على أي تدبير يعتمده أحد الطرفين        5.11 و   4.11 و   3.11 و   2.11المواد  ال تطبق   
ة أو األنشطة بصيغتها المحددة      أو يبقي عليه فيما يتعلق بالقطاعات أو القطاعات الفرعي          

 .في الجدول الوارد في المرفق الثاني
 
 .نا الطرفمعينة حددها التزامات )أ( 11يحدد المرفق  - 3
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 األنظمة الداخلية: 7.11المادة
 
إذا آان أحد الطرفين يشترط الحصول على ترخيص لتقديم خدمة، تقوم                                    - 1

عد تقديم طلب يعتبر مستوفيا           السلطات المختصة للطرف، في ظرف مدة معقولة ب                  
بناًء على طلب    و.  بإبالغ مقدم الطلب بالقرار المتعلق بطلبه         وأنظمته،بموجب قوانينه    

من مقدم الطلب، توفر السلطات المختصة للطرف، دون أي تأخير غير مبرر،                                   
وال يطـبـق هـذا االلتزام على شروط الترخيص                   . معلـومـات تتعلق بمآل الطـلـب         

 . 6.11 من المـادة 2ها في الفقرة الفرعية المنصوص علي
 
بغية التأآد من أن التدابير المتعلقة بشروط وإجراءات التأهيل والمعايير الفنية                      - 2

 تشكل حواجز غير ضرورية أمام تجارة الخدمات، يسعى               ، ال وآذا شروط الترخيص   
 :آل طرف للتأآد، وفق ما يناسب آل قطاع على حدة، من أن هذه التدابير

 
تستند إلى معايير موضوعية وشفافة، مثل الكفاءة والقدرة على تقديم                             )أ( 

 الخدمة؛ 
 ال تشكل عبئًا أآثر مما هو ضروري للتأآد من جودة الخدمة؛ و )ب( 
في حالة إجراءات الترخيص، أال تشكل هذه اإلجراءات في حد ذاتها قيدًا                   )ج( 

 .على تقديم الخدمة
 
 من االتفاق العام        �4ضات المتعلقة بالمادة السادسة          إذا أصبحت نتائج المفاو        - 3

أو نتائج أية مفاوضات مماثلة في إطار منتديات أخرى متعددة                          (لتجارة الخدمات      
سارية المفعول، تعدل هذه المادة، وفق ما هو مناسب،           ) األطراف يشارك فيها الطرفان    

ويوافق الطرفان  . فاقبعد مشاورات بين الطرفين، لتفعيل هذه النتائج بموجب هذا االت               
 .على التنسيق في شأن مثل هذه المفاوضات، عند االقتضاء

 
   الشفافية في تطوير وتطبيق األنظمة:8.11المادة

 
 ):الشفافية (18باإلضافة إلى الفصل 

 
 يتعين على آل طرف وضع أو اإلبقاء على آليات مناسبة للرد على استفسارات                       - 1

 . -34 المتصلة بموضوع هذا الفصلاألشخاص المهتمين بخصوص أنظمته
                                                           

3
 .أنظمة تضع أو تطبق  على تصاريح الترخيص أو المعايير األنظمة لمزيد من اليقين، تشمل هذه 
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 التنظيمات المقترحة و المتعلقة        بشأنإذا لم يرسل أحد الطرفين إخطارًا مسبقًا                - 2

، عمـًال   و لم يعط فرصة إلبداء المالحظات على تلك التنظيمات              بموضوع هذا الفصل   
اإلمكان، أن  ، يتعين عليه، في حدود        )النشر (1.18 مــــــن المادة     2بأحكــام الفقــــرة   

 .يبرر أسباب ذلك آتابيًا
 

 يتعين على احد        الفصل،عند اعتماد األنظمة النهائية المتعلقة بموضوع هذا                    - 3
الطرفين، قدر اإلمكان، عند الطلب، أن يرد آتابيًا على المالحظات الجوهرية الواردة                  

 .من األشخاص المهتمين بخصوص األنظمة المقترحة
 
اإلمكان، فترة زمنية معقولة بين نشر األنظمة النهائية                يمنح آل طرف، بقدر          - 4

  والمتعلقة بموضوع هذا الفصل وتاريخ دخولها حيز التنفيذ
 

 االعتراف المتبادل: 9.11المادة 
 
ألغراض استيفاء، آليًا أو جزئيًا، قواعد ومعايير إصدار تصاريح أو تراخيص                  - 1

، يمكن ألحد الطرفين أن           4فقرة   أو شهادات لمقدمي الخدمات، ومراعاة ألحكام ال                
يعترف بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو الشروط المطلوبة أو الرخص أو الشهادات                             

يمكن أن يتحقق هذا     و. المسلمة في بلد ما، بما في ذلك بلد الطرف اآلخر أو طرفا ثالثاً              
ع التنسيق أو غير ذلك، وأن يكون على أساس اتفاق أو ترتيب م                   االعتراف من خالل   

 .البلد المعني آما يمكن أن يمنح بصورة مستقلة
 
ترتيب،  في حالة اعتراف أحد الطرفين، بصورة مستقلة أو على أساس اتفاق أو                - 2

بالتعليم المحصل أو الخبرة المكتسبة أو الشروط المطلوبة أو الرخص أو الشهادات                        
ن أن يفسر على     يمك  ما 3.11 ال يوجد فـي أحكام المادة       المسلمة في بلد طرف ثالث،      

المكتسبة  أنه يستدعي من الطرف منح مثل هذا االعتراف بالتعليم المحصل أو الخبرة                 
 .أو الشروط المطلوبة أو الرخص أو الشهادات المسلمة في أراضي الطرف اآلخر

 
يتيح الطرف الذي يكون طرفًا في اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه في                             - 3

فرصة مالئمة للطرف اآلخر، إذا آان الطرف           مستقبليا،أو  ئمًا  ، سواًء آان قا    1الفقرة  
اآلخر مهتمًا، ليتفاوض على انضمامه إلى مثل ذلك االتفاق أو الترتيب، أو ليتفاوض                      
                                                                                                                                                                                

 . إن تنفيذ المغرب اللتزامه بإنشاء آليات مناسبة للوآاالت اإلدارية الصغيرة يتعين أن يأخذ بعين االعتبار القيود في الموارد و الميزانية 4
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 مستقلة،يمنح أحد الطرفين االعتراف بصورة            وعندما. بشأن اتفاق أو ترتيب مماثل        
عليم أو الخبرة المكتسبة أو         يجب أن يتيح فرصة مالئمة للطرف اآلخر ليثبت أن الت                   

الشروط المطلوبة أو الرخص أو الشهادات المسلمة في أراضي الطرف اآلخر ينبغي                   
 .االعتراف بها

 
لبلدان في  اال يجوز ألحد الطرفين االعتراف على نحو يشكل وسيلة للتمييز بين                  - 4

أو تطبيق المواصفات و المعايير التي تمنح على أساسها التصاريح أو الرخص                                  
 .الشهادات لمقدمي الخدمات، أو قيد مقنع على تجارة الخدمات

 
ب على التدابير المعتمدة أو المحتفظ بها من أحد                      -11تطبق أحكام المرفق          - 5

الطرفين المتعلقة بالرخص أو الشهادات المسلمة لمقدمي الخدمات المهنية، وفقا لما هو               
 .محدًد في هذا المرفق

 
 األداءات و التحويالت :10-11المادة 

 
 المتعلقة بتقديم الخدمات       األداءات، يسمح آل طرف بإجراء جميع التحويالت و           - 1

 .منها أراضيه أو إلىعبر الحدود، بحرية ودون تأخير سواء 
 
األداءات المتعلقة بتقديم الخدمات عبر      يسمح آل طرف بإجراء هذه التحويالت و        - 2

 .عر الصرف السائد في السوق وقت التحويلالحدود، بعملة قابلة للتحويل على أساس س
 
 أن يمنع إجراء أي       ، يجوز ألي طرف     2 و    1 أحكام الفقرتين      بغض النظر عن    � 3

نية، الحسن   المتسم باإلنصاف و عدم التمييز و                تحويل أو أداء من خالل التطبيق                
 : لقوانينه بخصوص

 
 إشهار اإلفالس أو اإلعسار أو حماية حقوق الدائنين؛) أ (
 
إصدار أوراق مالية أو عقود مستقبلية أو عقود اختيارات أو مشتقات أو              ) ب(

 االتجار أو التعامل بها؛
 
 التقارير المالية و سجالت التحويالت عندما تكون تلك التقارير أو                       ) ج (

وتنظيم  أ    السجالت ضرورية لمساعدة السلطات المكلفة بتنفيذ القانون                        
 الشؤون المالية؛
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 جرامية أو الجنائية؛ أو المخالفات اإل) د( 
 
 التي تصدر في إجراءات         األحكام     وأالتأآد من االمتثال لألوامر             ) هـ( 

 .قضائية أو إدارية
 

 
  المزايا منح رفض11-11المادة 

 
يجوز ألحد الطرفين أن يرفض منح مزايا هذا الفصل لمقدم خدمات من بلد                              - 1

نت الخدمة مقدمة من طرف مقاولة       الطرف اآلخر من االنتفاع بمزايا هذا الفصل إذا آا          
، وأن  ينتمون لطرف ليس طرفا في هذا االتفاق        من قبل رعايا     سيطر عليها مملوآة أو م  

 :المزيةالطرف الذي يرفض منح هذه 
  
 ال يقيم عالقات دبلوماسية مع ذلك الطرف الثالث، أو) أ( 

  
 أو   االتفاق الذي ليس طرفا في هذا       طرف  اليعتمد أو يحتفظ بتدابير تجاه          ) ب ( 

  أو ، مع المقاولة  لعامالتتحظر  ينتمي لذلك الطرف، و آانت تلك التدابير           شخص  
 قد تنتهك أو يتم التحايل عليها إذا منحت للمقاولة المزايا المنصوص عليها                       أنها

 . في هذا الفصل
 
يجوز ألحد الطرفين أن يرفض منح المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل،                      - 2

نتمي للطرف اآلخر إذا آانت الخدمة مقدمة من طرف مقاولة ليست لها                   لمقدم خدمة ي   
سيطر أية أنشطة اقتصادية مهمة في أراضي الطرف اآلخر وأن المقاولة مملوآة أو م                  

 .المزايا من طرف أشخاص من بلد ثالث أو من بلد الجهة التي رفضت منح عليها
 

  التطبيق12-11المادة 
 

اهتمام مشترك  ذات   بشأن أية مواضيع        عليه، يتفقان لما    الطرفان سنويًا، ووفقاً   يجتمع  
 .تنشأ عن تطبيق هذا الفصل

 
  تعريفات13-11المادة 
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 :ألغراض هذا الفصل
 

تقديم " تجارة الخدمات عبر الحدود أو تقديم الخدمات عبر الحدود                 "يقصد بمصطلح     
 :خدمة

 
  أراضي الطرف اآلخر؛ أوإلىمن أراضي أحد الطرفين  )أ( 
 أحد الطرفين من قبل شخص ينتمي لهذا الطرف إلى شخص                 أراضيفي   )ب( 

 من الطرف اآلخر؛ أو
 من قبل مواطن أحد الطرفين في أراضي الطرف اآلخر؛ )ج( 

 
  أحد الطرفين عبر استثمار مشمول أراضيلكنها ال تشمل تقديم خدمة في 

 
وفرع  )تعاريف (3-1المقاولة المقاولة آما تم تعريفها في المادة                 "يقصد بمصطلح     

 مقاولة؛
 

مقاولة أحد الطرفين مقاولة أنشئت أو نظمت بموجب قوانين أحد                      "يقصد بمصطلح     
الطرفين، وفرعًا موجودًا في أراضي أحد الطرفين ويمارس أنشطة تجارية بهذه                              

 األراضي
 

خدمات يتطلب تقديمها تعليمًا متخصصًا بعد المرحلة            "خدمات مهنية "يقصد بمصطلح    
تكوينا أو خبرة معادلة، يمنح أو يقيد الحق في ممارستها أحد الطرفين،                         الثانوية أو     

أعضاء طواقم السفن          أو   أصحاب مهن   ولكنها ال تشمل الخدمات التي يقدمها                       
 والطائرات؛

 
أية خدمة ال تقدم       " خدمات مقدمة في إطار ممارسات السلطات الحكومية            " يعني مصطلح     

 .مع واحد من مقدمي الخدمات أو أآثرعلى أساس تجاري أو على أساس المنافسة 
 

 آل شخص من بلد ذلك الطرف يسعى          "ينتمي ألحد الطرفين   خدمة  مقدم  " يعني مصطلح    
  5لتقديم أو يعمل على تقديم خدمة؛

 
أية خدمة جوية عدا النقل، مثل مكافحة                "خدمات جوية متخصصة     " يعني مصطلح      

المسح الجوي ورسم الخرائط      الحرائق من الجو والنزهات الجوية والرش من الجو و               
الجوية والتصوير الجوي والهبوط بالمظالت وسحب الطائرات الشراعية واستخدام                     
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طائرات الهليكوبتر لنقل قطع األخشاب و مواد البناء وغيرها من الخدمات الزراعية                     
 .والصناعية وخدمات التفتيش المحمولة جوا

__________________ 
 

خدمات " له نفس معنى مصطلح " مقدمي الخدمات" من هذا الفصل، يفهم الطرفان أن مصطلح 13-11 و12-11ألغرض المادتين - 5  
  GATSالمستخدم في المادتين الثانية و السابعة عشرة من " و مقدمي خدمات

 
 
 
 
 
 
 
 
  أ-11المرفق 

 خدمات البريد السريع
 
يع تخضع ألحكام    يؤآد الطرفان أن التدابير التي تؤثر على خدمات البريد السر                - 1

 .هذا االتفاق
 
ألغراض هذا االتفاق، تعني خدمات البريد السريع جمع ونقل وتسليم الوثائق                       - 2

  هذه األشياء     تتبعمع    بسرعةوالمطبوعات والرزم والطرود و السلع أو مواد أخرى                 
وال تشمل خدمات البريد         . وإبقائها تحت السيطرة، في جميع مراحل تقديم الخدمة                   

الخدمات التي تقدم في إطار ممارسة              ) 2(خدمات النقل الجوي، و            ) 1( :السريع
 .خدمات النقل البحري) 3(السلطة الحكومية، أو 

 
يعرب الطرفان عن رغبتهما في اإلبقاء على األقل على مستوى انفتاح السوق                      - 3

 .بالنسبة لخدمات البريد السريع التي يقدمانها عند تاريخ توقيع هذا االتفاق
 
يلتزم المغرب بعدم اعتماد أية قيود جديدة على تقديم خدمات البريد السريع، بعد                  - 4

 .تاريخ التوقيع على هذا االتفاق
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 ال تدخل خدمات البريد السريع الدولية وخدمات البريد السريع المحلية للرسائل                          -5
وغيرها من المواد التي يزيد وزنها على آيلوغرام واحد في نطاق احتكار خدمات                           

ويؤآد المغرب أنه ال ينوي توجيه عائدات مباشرة من احتكاره                    . لبريد في المغرب    ا
 .البريدي لفائدة هذه الخدمات
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  ب-11المرفق 

 الخدمات المهنية
 

 وضع معايير مهنية
 
يشجع الطرفان الهيئات المختصة، آل في أراضيه، على وضع معايير مقبولة                     - 1

وشهادات لمقدمي الخدمات المهنية، و تقديم          لدى الطرفين وقواعد إلصدار تراخيص          
 .توصيات للجنة المشترآة بشأن االعتراف المتبادل

 
 : بالنسبة للمسائل التالية1يمكن وضع القواعد والمعايير المشار إليها في الفقرة  - 2
 

  اعتماد البرامج المدرسية أو األآاديمية؛�التعليم  )أ( 
 للحصول على التراخيص؛ امتحانات تأهيل �االمتحانات  )ب( 
  مدة وطبيعة الخبرة الالزمة للحصول على ترخيص؛�الخبرة  )ج( 
 معايير السلوك المهني وطبيعة اإلجراءات التأديبية             �السلوك واألخالق      )د( 

 التي تتخذ في حالة عدم االمتثال لهذه المعايير؛
لبات المستمرة   التعليم المستمر والمتط    �التطوير المهني وإعادة الترخيص       )هـ( 

 الالزمة للحفاظ على الشهادة المهنية؛
 مدى األنشطة المسموح بها، أو القيود المفروضة على             �نطاق الممارسة     )و( 

 هذه األنشطة؛
من أجل معرفة أمور من قبيل القوانين المحلية          �متطلبات المعرفة المحلية      )ز( 

  والمناخ؛أو األنظمة أو اللغة أو الجغرافيا أو 
بما في ذلك بدائل متطلبات اإلقامة، مثل تقديم ضمان                �حماية المستهلك     )ح( 

أو التأمين ضد المسؤولية المهنية تجاه الغير وصناديق تعويض الزبائن،                  
 .لضمان حماية المستهلكين

 
، تقوم اللجنة المشترآة      1عند تلقي توصية، وفقًا لما هو مشار إليه في الفقرة                     - 3

غضون وقت معقول لتقرر ما إذا آانت تلك التوصية موافقة              بدراسة تلك التوصية في       
بناًء على مراجعة اللجنة المشترآة، يشجع آل طرف سلطاته                         و    .لهذا االتفاق  
 . حيثما آان مناسبًا، على تنفيذ التوصية في غضون وقت يتفق عليه الطرفانالمختصة،
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 تراخيص مؤقتة
 
ئات المختصة الموجودة في أراضيه        عند اتفاق الطرفان، يشجع آل طرف الهي            - 4

ن يعلى وضع إجراءات إلصدار تراخيص مؤقتة لمقدمي الخدمات المهنية المنتم                            
 .للطرف اآلخر

 
 المراجعة 

 
تقوم اللجنة المشترآة بمراجعة تطبيق هذا المرفق مرة واحدة آل ثالث سنوات                   - 5

 . على األقل، أو مرة آل عام بناًء على طلب أحد الطرفين
 
 



 

 

                     
 

 2004 يونيو 15  واشنطن في 
  
 
 
 

 المحترم،زويليك . السيد روبيرت ب
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 سعادة السفير زويليك، 

 
الذي تم التوصل إليه بين وفدي المملكة المغربية            الّتفاهم الّتالي    ني أن أؤآد      شرفي

تجارة ( الحادي عشر     المتحدة األمريكية أثناء المفاوضات بخصوص الفصل         والواليات  
 :يومه التبادل الحر بين حكومتينا الموقع اّتفاق  من )الخدمات عبر الحدود

 
طرف أن يسمح   آّل علiى أنه يتعين على  الّتفiاق  مiن ا   1 .10.11المiاّدة                 تiنص   

 و دون الحiiـدود بحiiّريـــة ق بiiتقديم الخدمiiات عiiبرـّي تiiتعلـii التالiiتحويالت واألداءات بجمiiيـع
 يحiدد السقوف  بتدبiير فظ تحi  ي المغiرب و بالiرغم مiن ذلiك، فiإن        . تأخiير إلiى و مiن أراضiيه        

لخدمات  استهالكالغرب ـــــــــالم نقلها من هيمواطنل يمكني تالعiتمادات ال  ا العلiيا لمجمiوع   
 خذ المغرب خطوات لتحرير هذا ات قiد   و .لهمأعمiا  ةأو إلدار  ألغراضiهم الشخصiّية   بالخiارج   

 المغرب بمزيد من التحرير المنتظم و التدريجي       لتزمي و ه السقوف،   بiرفع هiذ   التدبiير وذلiك     
 .لهذا التدبير

 
 .            وسأآون ممتنا إذا ما أآدتم مشاطرة حكومتكم  لهذا  التفاهم

 
 .    و مع خالص التحيات                                                          

 
 

                                                            الطيب الفاسي فهري 
                                               الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 2004 يونيو 15       واشنطن في                             

 
 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم 

 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون
 المملكة المغربية

 
 السيد الوزير،

 
 :        لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم و التي تنص على ما يلي

 
لتوصل إليه بين وفدي المملكة       الذي تم ا   الّتفاهم الّتالي    ني أن أؤآد      شرفي" 

 المغربية والواليات المتحدة األمريكية أثناء المفاوضات بخصوص الفصل                         
التبادل الحر بين       اّتفاق     من       )تجارة الخدمات عبر الحدود         ( الحادي عشر       

 :يومه حكومتينا الموقع 
طرف آّل  علmى أنه يتعين على      الّتفmاق   مmن ا   1 .10.11المmاّدة                 تmنص   

 ق بmmmتقديم الخدمmmmات عmmmبر ـّي تmmmتعلـmmm التالmmmتحويالت واألداءات ن يسmmmمح   بجمmmmيـعأ
 و بالmmرغم مmmن ذلmmك، فmmإن   . تأخmmير إلmmى و مmmن أراضmmيه    و دون الحmmـدود بحmmّريـــة 

 يمكmmن ي تmm العmmتمادات ال ا العلmmيا لمجمmmوع   يحmmدد السmmقوف   بتدبmmير فظ تحmm  يالمغmmرب
ألغراضmmmهم الخmmmارج لخدمmmmات ب اسmmmتهالكالغmmmرب ـــــــــالم نقلهmmmا مmmmن  هيمواطنmmmل

 التدبmmير خmmذ المغmmرب خطmmوات لmmتحرير هmmذا   ات قmmد و.لهمأعمmmا ةأو إلدار الشخصmmّية
 المغرب بمزيد من التحرير المنتظم و التدريجي        لتزمي و ه السقوف،   برفع هذ وذلك  

 .لهذا التدبير
 . "            وسأآون ممتنا إذا ما أآدتم مشاطرة حكومتكم  لهذا  التفاهم

 
 .ني أن أؤآد لكم مشاطرة حكومتي للتفاهم المشار إليه في رسالتكمشرفي          و

 
 .                                                              و مع خالص التحيات

 
 زويليك.        روبيرت ب        
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية             



 

 
 

 الفصل العاشر
 االستثمار

 
 االستثمار: الفرع ألف

 
 

 النطاق والتغطية: 1.10المادة 
 

 :ينطبق هذا الفصل على التدابير التي اعتمدها أو حافظ عليها أحد الطرفين وتتعلق بـ
 

 مستثمري الطرف اآلخر؛  )أ( 
 االستثمارات المشمولة؛ و )ب( 
ستثمارات المنجزة في أراضي      ، جميع اال   10.10 و 8.10بالنسبة للمادتين     )ج( 

 .ذلك الطرف
 

 العالقة مع الفصول األخرى: 2.10المادة 
 
في حالة أي تعارض بين هذا الفصل و فصل آخر، فإن الفصل اآلخر يرجح في                         - 1

 .حدود هذا التعارض
 
أن يقدم مورد خدمات ينتمي للطرف اآلخر سند               بالتزام أي طرف من الطرفين            - 2

شكال الضمان المالي آشرط لتقديم خدمة عبر الحدود ال يجعل،             ضمان أو أي شكل من أ       
في حد ذاته، أحكام هذا الفصل مطبقة على التدابير التي اعتمدها أو حافظ عليها طرف                       

ينطبق هذا الفصل على التدابير التي       . من الطرفين بالنسبة لتقديم تلك الخدمة عبر الحدود         
لنسبة لسند الضمان أو الضمان المالي            اعتمدها أو حافظ عليها طرف من الطرفين با                

 .المقدم إذا آان هذا السند أو الضمان المالي استثمارا مشموال
 
ال يطبق هذا الفصل على التدابير التي اعتمدها أو حافظ عليها طرف من الطرفين                   - 3

 ).الخدمات المالية(إذا آانت مشمولة بالفصل الثاني عشر 
 

 المعاملة الوطنية: 3.10المادة 
 



 
 

 2

يمنح آل طرف من الطرفين المستثمرين المنتمين للطرف اآلخر معاملة ال تقل                        - 1
أفضلية عن المعاملة التي يمنحها في أراضيه، في ظل ظروف مشابهة، لمستثمريه فيما                    

مار أو أي ترتيب آخر        استثيتعلق بإنشاء وحيازة وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع                
  .متعلق باالستثمارات في أراضيه

 

يمنح آل طرف من الطرفين االستثمارات المشمولة معاملة ال تقل أفضلية عن                          - 2
المعاملة التي يمنحها، في ظل ظروف مشابهة الستثمارات مستثمريه في أراضيه فيما                      

مار أو أي ترتيب آخر        استثيتعلق بإنشاء وحيازة وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع                
 .متعلق باالستثمارات

 

 تعني، بالنسبة      2 و      1املة التي سيمنحها أحد الطرفين بموجب الفقرتين                     المع - 3
للحكومة على المستوى اإلقليمي، معاملة ال تقل أفضلية عن أفضل معاملة تمنحها تلك                       
الحكومة اإلقليمية، في ظل ظروف مشابهة، للمستثمرين الذين ينتمون للطرف الذي                           

 .الء المستثمرينتشكل هذه الحكومة جزءًا منه والستثمارات هؤ
 

 معاملة الدولة األآثر رعاية: 4.10المادة 
 
يمنح آل طرف من الطرفين المستثمرين المنتمين للطرف اآلخر معاملة ال تقل                        - 1

أفضلية عن المعاملة التي يمنحها، في ظل ظروف مشابهة، للمستثمرين الذين ال ينتمون                  
وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع          ألي من الطرفين فيما يتعلق بإنشاء وحيازة وتوسيع                         
  .اسثتمار أو أي ترتيب آخر متعلق باالستثمارات في أراضيه

 
يمنح آل طرف االستثمارات المشمولة معاملة ال تقل أفضلية عن المعاملة التي                        - 2

يمنحها، في ظل ظروف مشابهة، لالستثمارات في أراضيه التي تعود لمستثمرين ال                           
يتعلق بإنشاء وحيازة وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع          ينتمون ألي من الطرفين فيما       

  .اسثتمار أو أي ترتيب آخر متعلق باالستثمارات
 
 
 
 

  1 ةلمعيار المعاملالحد األدنى : 5.10المادة 
 
آل طرف من الطرفين االستثمارات المشمولة معاملة وفقًا للقانون الدولي                   يمنح    - 1

 .لة والمنصفة والحماية واألمن الكاملينالعرفي، بما في ذلك المعاملة العاد
                                                           

1
  ألف-10للمرفق  وفقًا 5.10عين أن تفسر المادة يت 



 
 

 3

 
 أن الحد األدنى لمعيار معاملة األجانب وفقًا               1للمزيد من اليقين، تقضي الفقرة            - 2

. للقانون الدولي العرفي هو الحد األدنى لمعيار المعاملة التي تقدم لالستثمارات المشمولة               
ال يتطلبان   " ألمن الكاملين      الحماية وا  "ومفهوم   " المعاملة العادلة والمنصفة     "فمفهوم   

. معاملة أآثر أو تتجاوز ما يقتضيه ذلك المعيار، وال ينشئان مزيدًا من الحقوق األساسية                  
 :  يقتضي1وااللتزام المنصوص عليه في الفقرة 

 
االلتزام بعدم الحرمان من اللجوء إلى       " المعاملة العادلة والمنصفة  "أن تشمل    )أ(

ة أو المدنية أو اإلدارية وفقًا لمبدأ المحاآمة                    العدالة في الدعاوى الجنائي        
 المشروعة المجسد في النظم القانونية الرئيسية في العالم؛ و

 
يفرضان أن يقدم آل طرف من الطرفين               " الحماية و األمن الكاملين       "أن    )ب(

 .المستوى الالزم من حماية الشرطة بموجب القانون الدولي العرفي
 
هاك لمقتضى آخر من هذا االتفاق أو من اتفاقية دولية                        قرر أنه جرى انت       تإذا    - 3

 .منفصلة، فإن هذا ال يثبت أنه حدث انتهاك لمقتضيات هذه المادة
 

، يتعين أن يمنح     12.10في المادة   ) ب (5بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية          - 4
شمولة آل طرف من الطرفين للمستثمرين المنتمين إلى الطرف اآلخر واالستثمارات الم               

معاملة غير تمييزية فيما يتعلق بالتدابير التي يعتمدها أو يحافظ عليها المتعلقة بالخسارة                    
 .التي تتكبدها االستثمارات في أراضيه نتيجة لصراع مسلح أو حرب أهلية

 
، إذا تكبد مستثمر ينتمي ألحد الطرفين، في الحاالت                 4بغض النظر عن الفقرة          - 5

 :، خسارة في أراضي الطرف اآلخر نتيجة لـ4المشار إليها في الفقرة 
 

مصادرة استثماره المشمول أو جزء منه من جانب قوات أو سلطات الطرف               )أ(
 اآلخر، أو

 
تدمير استثماره المشمول أو جزء منه من جانب قوات أو سلطات الطرف                       )ب(

 اآلخر، دون أن يقتضي ذلك ضرورة الحالة،
 

ستثمر ما ُأخذ منه أو أن يدفع له تعويضا أو                 يتعين على الطرف اآلخر أن يرد إلى الم            
و يتعين أن يكون التعويض     . آالهما إن اقتضى األمر ذلك آتعويض للخسائر التي تكبدها         

بعد إجراء جميع        ،4.6.10لى    إ 2.6.10سريعا ومناسبا وفعاال طبقا للمواد من                    
 .التغيرات الضرورية
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مة المتعلقة باإلعانات أو المنح التي ال  على التدابير القائ4ال تنطبق أحكام الفقرة  - 6
في ) ب (5 ولكنها تتماشى مع أحكام الفقرة الفرعية 3.10تتماشى مع أحكام المادة 

 . 12.10المادة 
 

  2نزع الملكية والتعويض : 6.10المادة 
 
ال يجوز ألي طرف من الطرفين أن يتخذ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،                                - 1

من خالل تدابير تعادل تدابير        أو التأميم تجاه االستثمار المشمول      إجراءات نزع الملكية      
 :، باستثناء")نزع الملكية("نزع الملكية أو التأميم 

 
 ألغراض المصلحة العامة )أ(
 على نحو غير تمييزي؛  )ب(
 مقابل دفع تعويض سريع و مناسب وفعال و )ج(
 . 3.5.10 إلى 1.5.10المواد من لمسطرة قانونية مشروعة وألحكام وفقًا )د(
 

 :يجب) ج(1التعويض المشار إليه في الفقرة  - 2
 

 أن يدفع دون تأخير؛ و) أ(
 
أن يكون معادًال للقيمة السوقية المنصفة لالستثمار موضوع نزع الملكية                 ) ب(

 ؛")تاريخ نزع الملكية("مباشرة قبل نزع الملكية 
 
ية نزع الملكية أصبحت     أال يعكس أي تغيير في القيمة حدث نتيجة ألن ن               ) ج (

 معروفة في وقت سابق؛ و
 
 .أن يكون قابًال للتحقيق بالكامل وقابًال للتحويل بحرية) د(

 
إذا حّددت القيمة السوقية العادلة بعملة قابلة لالستخدام بحرية، فإن التعويض                              - 3

زع يجب أال يقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ ن                    ) ج(1المشار إليه في الفقرة          
الملكية، مضافًا إليه فائدة بسعر فائدة تجاري معقول بالنسبة لتلك العملة، وتتراآم الفائدة                    

 .من تاريخ المصادرة حتى تاريخ الدفع
 

                                                           
   باء-10 المرفقو ألف -10  وفقًا للمرفق6.10 تفسر أحكام المادة 2
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إذا ُحّددت القيمة السوقية العادلة بعملة غير قابلة لالستخدام بحرية، فإن التعويض                  - 4
التي سيدفع بها بسعر الصرف السائد          محوًال إلى العملة       �) ج(1المشار إليه في الفقرة       

 : يجب أال يقل عن�في السوق في تاريخ الدفع 
 

القيمة السوقية العادلة في تاريخ نزع الملكية، محولة إلى عملة قابلة                                    )أ(
 الصرف السائد في السوق في تاريخ الدفع، مضافًا          3لالستخدام بحرية بسعر    

 إليها؛
 

 تجاري معقول بالنسبة للعملة القابلة            فائدة، تحسب على أساس سعر فائدة            )ب(
 .لالستخدام بحرية، تتراآم من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع

 
ال تطبق أحكام هذه المادة على إصدار تراخيص إلزامية تتعلق بحقوق الملكية                           - 5

اتفاق (الفكرية وفقًا لالتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة                          
ADPIC(                    أو إلغاء حقوق الملكية الفكرية أو تحديدها أو إنشائها، بقدر ما يتماشى ذلك ،

 .)حقوق الملكية الفكرية   (15اإلصدار أو اإللغاء أو التحديد أو اإلنشاء مع أحكام الفصل             
4 
 
 
 

 التحويالت: 7.10المادة 
 
قة يتعين أن يسمح آل طرف من الطرفين بأن تتم جميع التحويالت المتعل                                      - 1

 :وتشمل هذه التحويالت. باالستثمار المشمول بحرية وبدون تأخير من و إلى أراضيه
 

 المساهمات في رأس المال؛ و )أ(
 

األرباح واألرباح الموزعة وأرباح رأس المال وعائدات مبيعات االستثمار                   ) ب(
 المشمول، آله أو جزء منه، أو من تصفية جزئية أو آلية لالستثمار المشمول؛ 

                                                           
  في تاريخ  ،في المغرب  المعمول به  نظام سعر الصرف   يعطي2.7.10ألغراض هذه الفقرة والمادة       3

 "لسعر الصرف في السوق"سعر صرف معادل  االتفاقا هذ  توقيع
 
 أي تخلي ساري المفعول بين          5 في الفقرة       ADPICلمزيد من التوضيح تشمل اإلشارة إلى اتفاق                4

األطراف عن أية مقتضيات من هذا االتفاق الممنوحة من طرف أعضاء المنظمة العالمية                            
 . ق إنشاء هذه األخيرةللتجارة بموجب اتفا
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 الفوائد ودفعات الريع ورسوم اإلدارة والمساعدة الفنية والرسوم األخرى؛  )ج(
 
 الدفعات التي تدفع بموجب عقد، بما في ذلك اتفاق قروض؛ )د(
 
  6.10 و المادة 5.5.10و  4.5.10 تدفع عمًال بأحكام الفقرتين  التيدفعاتال )ه(
 
 .أية دفعات تنشأ عن منازعة )و(

 
طرفين بإجراء تحويالت تتعلق باستثمار مشمول بعملة قابلة         يسمح آل طرف من ال     - 2

 .لالستخدام بحرية بسعر الصرف السائد في السوق وقت التحويل
 
يسمح آل طرف من الطرفين بتحقيق عائدات عينية تتعلق باستثمار مشمول وفقًا                    - 3

ول أو  لما هو مرخص به أو محدد في اتفاقية مكتوبة بين ذلك الطرف واالستثمار المشم                   
 .مستثمر ينتمي للطرف اآلخر

 

، يجوز ألي طرف من الطرفين أن يمنع            3 إلى    1بغض النظر عن الفقرات من          - 4
 :تحويًال من خالل تطبيق منصف وغير تمييزي وبنية حسنة لقوانينه المتعلقة بـ

 
 اإلفالس أو اإلعسار أو حماية حقوق الدائنين؛  )أ(
 
تقبلية أو عقود خيارات أو مشتقات أو                إصدار أوراق مالية أو عقود مس              )ب(

 االتجار بها أو التعامل بها؛ 
 
 ارتكاب مخالفات جنائية أو جزائية؛  )ج(
 
التقارير المالية أو السجالت الخاصة بالتحويالت عندما تكون ضرورية                        )د(

 لمساعدة السلطات المكلفة بالنظام العام أو بتنظيم الشؤون المالية؛ أو
 
ل لألوامر أو األحكام الصادرة في الدعاوى القضائية أو                            ضمان االمتثا   ) ه(

 .اإلدارية
 

 شروط األداء: 8.10المادة 
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 ال يجوز ألي طرف من الطرفين أن يفرض أو ينفذ أي شرط أو أن يفرض أي                               - 1
 يتعلق بإنشاء أو حيازة أو توسيع أو إدارة أو تسيير أو تشغيل أو بيع                          5التزام أو تعهد   

ثمر ينتمي ألي من         تمسلفي أراضيه       ماراتتثتيب آخر يتعلق باس        مار أو أي تر        تثاس
  .ليس طرفا في هذا االتفاقالطرفين أو لطرف 

 
 تصدير مستوى معين أو نسبة معينة من السلع أو الخدمات؛  )أ(
 تحقيق مستوى معين أو نسبة معينة من المحتوى المحلي؛  )ب(
حها أفضلية، أو شراء سلع        شراء أو استخدام سلع منتجة في أراضيه أو من               )ج(

 من أشخاص مقيمين في أراضيه؛
الربط بأية طريقة آانت بين حجم أو قيمة الواردات وحجم أو قيمة                                        )د (

 الصادرات أو مبلغ تدفقات التحويالت األجنبية المرتبطة بهذا االستثمار؛ 
  تقييد مبيعات السلع أو الخدمات، في أراضيه التي ينتجها أو يقدمها هذا                              )ه(

االستثمار بالربط ، بأية طريقة آانت، بين هذه المبيعات وحجم أو قيمة                           
 صادراته أو عائداته من التحويالت األجنبية؛ 

نقل تكنولوجيا معينة أو عملية إنتاج معينة أو أية معرفة أخرى لها عالقة                         )و(
 بالملكية إلى شخص موجود في أراضيه؛ أو

مار أو الخدمات التي يقدمها من               تثحصر تزويد السلع التي ينتجها االس               )ز(
 .أراضي ذلك الطرف إلى سوق إقليمية معينة أو إلى السوق العالمية

 
 

ال يجوز ألي طرف من الطرفين أن يجعل تلقي امتياز ما أو استمرار تلقيه، فيما                      - 2
يتعلق بإنشاء أو حيازة أو توسيع أو إدارة أو تسيير أو تشغيل أو بيع استثمار أو أي                                  

 آخر متعلق بهذا االسثتمار في أراضيه من قبل مستثمر ينتمي ألحد الطرفين أو                       ترتيب
 :لجهة ليست طرفًا في هذا االتفاق، رهنًا باالمتثال ألي شرط من الشروط

 
 تحقيق مستوى معين أو نسبة معينة من المحتوى المحلي؛  )أ(
اء سلع من   شراء أو استخدام سلع منتجة في أراضيه أو منحها أفضلية أو شر              )ب(

 أشخاص مقيمين في أراضيه؛ 
الربط بأية طريقة آانت بين حجم أو قيمة الواردات وحجم أو قيمة                                        )ج(

 الصادرات أو حجم تدفقات التحويالت األجنبية المرتبطة بهذا االستثمار أو

                                                           
 شرط الحصول أو االستمرار في الحصول على االمتياز المشار إليه في              للمزيد من التوضيح، ال يمث      5

 1 التزاما أو تعهدا ألغراض الفقرة 2الفقرة 
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تقييد مبيعات سلع أو خدمات في أراضيه ينتجها أو يقدمها هذا االستثمار                         )د(
 آانت، بين هذه المبيعات وحجم أو قيمة صادراته أو                     بالربط بأية طريقة    

 .عائداته من التحويالت األجنبية
3 � 

 من الطرفين من     ا على أنه يمنع أي      2يتعين أال يفسر أي مقتضى في الفقرة             )أ(
جعل تلقي امتياز أو استمرار تلقيه، فيما يتعلق باستثمار في أراضيه من قبل               

هة ليست طرفًا في هذا االتفاق، عمال             ينتمي ألحد الطرفين أو لج         مستثمر
بشرط تحديد مكان اإلنتاج، أو تقديم خدمة ما، أو تدريب أو تشغيل عمال،                     
أو بناء مرافق معينة أو توسيعها، أو القيام بعمليات بحث وتطوير في                               

 .أراضيه
 
 ): و (1ال تطبق أحكام الفقرة  )ب(

قوق الملكية    عندما يأذن طرف ما باستخدام حق يتمتع بحماية ح                         ��1
من االتفاق المتعلق بجوانب حقوق        31الفكرية بموجب أحكام المادة        

تطبق أيضًا على      وال  )ADPIC(الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة       
تدابير تقتضي اإلفصاح عن معلومات مشمولة بحقوق الملكية                             

وتتماشى  ADPIC6  من اتفاق     39الفكرية وتدخل في نطاق المادة        
 معها؛أو

 
عندما تفرض الشرط أو تنفذ االلتزام أو التعهد محكمة أو محكمة                         ��2

 بعد   ،إدارية أو سلطة معنية بالمنافسة لتصحيح ممارسة اعتبرت                    
 أنها مضادة للمنافسة بموجب قوانين                  ،دعوى قضائية أو إدارية          

 .7المنافسة المعمول بها لدى ذلك الطرف 
 

 أو غير مبرَّر و أال تشكل           شريطة أال تطبق تلك التدابير على نحو تعسفي             )ج(
تلك التدابير قيدًا مقنَّعًا على التجارة الدولية أو االستثمار، ويتعين أال تفسر                    

على أنها تمنع أحد        ) ب(و   ) أ (2و   ) و(و   ) ج(و   ) ب) (1(الفقرات   
 : الطرفين من اعتماد أو االحتفاظ بتدابير، بما في ذلك تدابير حماية البيئة

 
                                                           

أي تخلي ساري المفعول بين       ) 1) (ب (3 في الفقرة     ADPICلمزيد من التوضيح تشمل اإلشارة إلى اتفاق             6
عن أية مقتضيات من هذا االتفاق الممنوحة من طرف أعضاء المنظمة العالمية للتجارة                           األطراف   

 . بموجب اتفاق إنشاء هذه األخيرة
 
 .يدرك الطرفان أن براءة االختراع ال تعطي بالضرورة قوة في السوق 7
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 االمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية التي ال                          الضرورية لتأمين     ��1
 تتعارض مع هذا االتفاق 

 
 الضرورية لحماية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو  ��2

 
المتعلقة بالحفاظ على موارد طبيعية قابلة للنفاد، سواًء آانت حية أو                  ��3

 .غير حية
 

على الشروط  ) ب(و  ) أ (2و  ) ج(و  ) ب(و  ) أ (1ال تطبق أحكام الفقرات        )د(
والمؤهالت المطلوب توفرها في السلع أو الخدمات فيما يتعلق بإنعاش                         

 .الصادرات وبرامج المساعدة الخارجية
 
على ) ب(و  ) أ (2و  ) ز(و  ) و(و  ) ج(و  ) ب (1تطبق أحكام الفقرات      ال) ه (

 .الصفقات العمومية
 
لشروط التي يفرضها طرف       على ا  ) ب(و   ) أ (2تطبق أحكام الفقرتين        ال )و(

مستورد فيما يتعلق بمحتوى السلع الضروري لتكون مؤهلة لالستجابة                          
للشروط الالزمة للحصول على معاملة تعريفية تفضيلية أو حصص                               

 .تفضيلية
 
 على أي شرط عدا الشروط        2 و   1تطبق أحكام الفقرتين      للمزيد من التوضيح، ال     - 4

 .المحددة في هاتين الفقرتين
 
 تستبعد أحكام هذه المادة تنفيذ أي التزام أو تعهد أو شرط بين طرفين من القطاع                  ال - 5

 .الخاص، ولو لم يفرض أحد الطرفين أو يشترط ذلك االلتزام أو التعهد أو الشرط
 

 آبار المديرين ومجالس اإلدارة: 9.10المادة 
 
ثل استثمارًا   تم ،ال يجوز ألي من الطرفين أن يشترط على مقاولة للطرف اآلخر                  - 1

 . أن يعين في المراآز اإلدارية العليا أشخاصا ذاتيين ينتمون لجنسية بعينها،مشموًال
 
يجوز ألي من الطرفين أن يشترط أن تكون الغالبية من مجلس اإلدارة، أو من أية                    - 2

لجنة من لجان مجلس إدارة المقاولة لذلك الطرف التي تمثل استثمارًا مشموًال، من                                
نة أو من المقيمين في أراضي ذلك الطرف، شريطة أال يتسبب هذا الشرط في                جنسية معي 

 . إعاقة آبيرة لقدرة المستثمر على ممارسة السيطرة على استثماره
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 االستثمار والبيئة: 10-10المادة 

 
يتعين أال تفسر مقتضيات هذا الفصل على أنه يمنع أيا من الطرفين من اعتماد أو                     

ي تدبير يتماشى بشكل أو بآخر مع أحكام هذا الفصل، ويرى ذلك                       االحتفاظ أو تنفيذ أ      
الطرف أنه مناسبًا لضمان أن يتم نشاط االستثمار في أراضيه على نحو يراعي                                       

 .انشغاالت حماية البيئة
 

 الحرمان من المزايا: 11.10المادة 
 
ستثمر يجوز ألي من الطرفين أن يحرم من االنتفاع بمزايا أحكام هذا الفصل أي م                 - 1

ينتمي للطرف اآلخر يتمثل في مقاولة ذلك الطرف وأية استثمارات لذلك المستثمر إذا                        
آانوا أشخاصا ينتمون لطرف ال ينتمي لهذا االتفاق يملكون مقاولة أو يسيطرون عليها،                    

 :وأن الطرف الذي يحرم من االنتفاع بالمزايا
 
  أواالتفاق؛ال يقيم عالقات دبلوماسية مع طرف ال ينتمي لهذا  )أ (
 
 ال ينتمي لهذا االتفاق أو        الذي يعتمد أو يبقي على تدابير تتعلق بذلك الطرف          )ب(

شخص ينتمي لهذا الطرف الذي يحظر عقد صفقات مع تلك المقاولة أو أنه                  
سيجري انتهاك تلك التدابير أو التحايل عليها إذا منحت مزايا أحكام هذا                         

 .الفصل لتلك المقاولة أو الستثماراتها
 
يجوز ألي طرف من الطرفين أن يحرم من االنتفاع بمزايا أحكام هذا الفصل                              - 2

مستثمرًا ينتمي للطرف اآلخر يمثل مقاولة لذلك الطرف واستثمارات ذلك المستثمر إذا                    
آانت المقاولة ال تمارس أنشطة تجارية مهمة في أراضي الطرف اآلخر وآانوا أشخاصا               

تفاق أو للطرف الذي يحرم من االنتفاع بالمزايا يملكون             ينتمون لطرف ال ينتمي لهذا اال       
 .المقاولة أو يسيطرون عليها

 
 التدابير غير المطابقة : 10-12المادة 

 
 :  على9.10 و 8.10 و 4.10 و 3.10ال تطبق أحكام المواد  - 1
 

 :أي تدبير غير مطابق موجود يبقيه أي طرف من الطرفين على )أ(
رآزية، آما يحدد ذلك الطرف في جدوله في                     مستوى اإلدارة الم      ��1

 المرفق األول؛ 
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مستوى اإلدارة الجهوية، آما يحدد ذلك الطرف في جدوله في                               ��2
 المرفق األول أو

 مستوى اإلدارة المحلية ؛ ��3
 

إبقاء أي تدبير غير مطابق، أو تجديده بسرعة، آما هو مشار إليه في الفقرة                   )ب(
 ؛ أو)أ(الفرعية 

طالما أن  ) أ(يل ألي تدبير غير مطابق مشار إليه في الفقرة الفرعية               أي تعد  )ج(
ذلك التعديل ال يؤدي إلى تقليص مطابقة ذلك التدبير، آما آان عليه الحال                     

 8.10 أو    4.10 أو    3.10مباشرة قبل إدخـال التعديـل، مع أحكـام المـادة            
  9.10أو 

 
 على أي تدبير يعتمده أو      9.10 و   8.10 و   4.10 و   3.10تطبق أحكام المواد     ال - 2

يبقيه أحد الطرفين يتعلق بقطاعات أو قطاعات فرعية أو أنشطة، آما هو محدد في                                
 .جدوله في المرفق الثاني

 
ال يجوز ألي من الطرفين، بمقتضى أي تدبير ُيـعتمد بعد تاريخ دخول هذا االتفاق                  - 3

ن يفرض على مستثمر ينتمي          حيز التنفيذ ويشمله جدول االتفاق في المرفق الثاني، أ                  
للطرف اآلخر بسبب جنسيته أن يبيع استثمارًا قائمًا أو يتصرف فيه بطريقة أخرى عندما                

 .يصبح ذلك التدبير ساري المفعول
 
 على أي تدبير يكون استثناء أو مخالفا              4.10 و    3.10تطبق أحكام المادتين       ال - 4

وفقًا لما تنص عليه    )] قتضيات عامة م  (5.1.15لاللتزامات المنصوص عليها في المادة       
 .تلك المادة تحديدًا

 
 : على9.10 و 4.10 و3.10تطبق أحكام المواد  ال - 5
 

 الصفقات العمومية أو )أ(
اإلعانات أو المنح التي يقدمها أحد الطرفين، بما في ذلك القروض التي                            )ب(

 .تدعمها الحكومة والضمانات والتأمين
 

  خاصة وطلب المعلوماتكلية شإجراءات: 13.10المادة 
 
 على أنه يمنع أي طرف من الطرفين من             3.10تفسر مقتضيات المادة      يتعين أال  - 1

اعتماد أو اإلبقاء على تدبير ينص على إجراءات خاصة فيما يتعلق باستثمارات مشمولة                  
آشرط، أن يكون المستثمرون مقيمين في أراضي الطرف أو أن تنشأ االستثمارات                              
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قانونيًا بموجب قوانين ذلك الطرف أو لوائحه التنظيمية، شريطة أال تحدث تلك               المشمولة  
اإلجراءات إضعافًا ماديا للحماية التي يقدمها أحد الطرفين للمستثمرين الذين ينتمون                          

 .للطرف اآلخر واالستثمارات المشمولة طبقا ألحكام هذا الفصل
 
جوز ألي من الطرفين أن          ، ي  4.10 و     3.10بغض النظر عن أحكام المادتين             - 2

يشترط أن يوفر مستثمر ينتمي للطرف اآلخر، أو استثمار مشمول، معلومات تتعلق بذلك               
ويتعين أن يوفر ذلك      . االستثمار ألغراض جمع المعلومات أو ألغراض إحصائية فقط             

الطرف الحماية ألية معلومات سرية تتعلق بعمل تجاري من اإلفصاح عنها بأية طريقة                    
يتعين أال يفسر    و.  أن تضر بالوضع التنافسي للمستثمر أو لالستثمار المشمول           من شأنها 

أي شيء في هذه الفقرة على أنه يمنع أي طرف من الطرفين من الحصول بطريقة                                 
أخرى على معلومات أو اإلفصاح عنها فيما يتعلق بتطبيق قانونه على نحو منصف وبنية                

 .حسنة
 

 
 
 
 
 

  بين المستثمرين والدولةلمنازعاتاتسوية : الفرع باء
 

 المشاورات والمفاوضات: 14.10المادة 
 

في حالة نشوب منازعة تتعلق باالستثمار، ينبغي أن يسعى أوًال المدعي والمدعى                  
عليه إلى حل هذه المنازعة من خالل المشاورات والمفاوضات، بما في ذلك استخدام                          

 .سي طابعا ملزماإجراءات تتطلب اللجوء إلى طرف ثالث على أن ال يكت
 

 تقديم مطالبة للتحكيم: 15.10المادة 
 
لمنازعة أنه ال يمكن تسوية منازعة تتعلق باالستثمار من                اإذا رأى أحد أطراف         - 1

 :خالل المشاورات والمفاوضات
 

عن نفسه، أن يقدم للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع               يجوز للمدعي، أصالة    )أ(
  :دعوى بأن

 
  :انتهكالمدعى عليه  ��1 
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 التزامًا بموجب أحكام الفرع ألف، أو )ألف( 
 ترخيص استثمار، أو )باء( 
 اتفاق استثمار؛ )جيم( 

 و  
أن المدعي تحمل خسارة أو لحق به ضرر بسبب ذلك االنتهاك أو                       ��2

 نتيجة له؛ و
 

أن يقدم المدعي دعوى للتحكيم، بالنيابة عن مقاولة تمثل شخصية اعتبارية                   )ب(
ويجوز . يسيطر عليها المدعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة               يملكها أو     

  :للمدعي بموجب أحكام هذا الفرع أن يقدم للتحكيم دعوى بأن
 

  :المدعى عليه انتهك ��1
 التزامًا بموجب أحكام الفرع ألف، أو  )ألف( 
 ترخيص استثمار، أو )باء( 
 و اتفاق استثمار؛ )جيم( 

 لحق بها ضرر بسبب ذلك االنتهاك أو           أن المقاولة تحملت خسارة أو      ��2
 .نتيجة له

 
قبل تسعين يومًا على األقل من تقديم أي طلب للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع،                      - 2

يتعين أن يرسل المدعي إلى المدعى عليه إخطارًا مكتوبًا باعتزامه تقديم مطالبة للتحكيم                   
 :يتعين أن يحدد اإلخطار و"). إخطار بالنوايا("
 

عنوان المدعي، وإذا آان الطلب مقدمًا نيابة عن مقاولة، اسم المقاولة               سم و ا )أ(
 وعنوانها ومكان تأسيسها؛

 
بالنسبة لكل مطالبة، حكم هذا االتفاق أو ترخيص االستثمار أو اتفاق                                  )ب(

 أية أحكام أخرى ذات صلة؛ االستثمار الذي يزعم أنه جرى انتهاآه و
 
 التي تستند إليها آل مطالبة؛ واألساس القانوني والحقائق  )ج(
 
 .اإلنصاف المطلوب والحجم التقديري للضرر المدعى به )د(
 

شريطة أن تمضي مدة ستة أشهر منذ وقوع األحداث التي أدت إلى المطالبة،                             - 3
 :1يجوز للمدعي أن يقدم المطالبة التي أشير إليها في الفقرة 
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المتعلقة باالستثمارات بين الدول       بمقتضى أحكام اتفاقية تسوية المنازعات             )أ(
ورعايا الدول األخرى والقواعد الخاصة بإجراءات التحكيم للمرآز الدولي               
لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار، شريطة أن يكون المدعى عليه                          
والطرف غير المتنازع آالهما أطرافًا في اتفاقية تسوية المنازعات                                 

  أوأخرى؛رعايا دول االستثمارية الناشئة بين الدول و
بموجب قواعد التسهيالت اإلضافية للمرآز الدولي لتسوية المنازعات                            )ب(

المتعلقة باالستثمار، شريطة أن يكون احدهما المدعى عليه أو الطرف غير                
 زعات االستثمارية؛ أو لمناالمنازع طرفًا في اتفاقية تسوية ا

متحدة للقانون التجاري        بمقتضى قواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم ال                       )ج(
 الدولي؛ 

بموجب قواعد تحكيم أية مؤسسة أخرى أو قواعد تحكيم أخرى، إذا وافق                       )د(
 .عليها المدعي والمدعى عليه

 
عندما يرسل     تعتبر مطالبة المدعي مقدمة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع                          - 4

 "):إخطار التحكيم("المدعي إخطارًا أو طلبًا للتحكيم 
 

" ) إخطار التحكيم  ("ما يتسلم األمين العام اإلخطار أو طلب التحكيم                     عند )أ(
 من اتفاقية تسوية المنازعات             36 من المادة          1المشار إليه في الفقرة             

 االستثمارية؛ 
 
 2عندما يتسلم األمين العام اإلخطار أو طلب التحكيم المشار إليه في المادة                    )ب(

ضافية للمرآز الدولي لتسوية       من قواعد التسهيالت اإل      " جيم"من الجدول     
 المنازعات المتعلقة باالستثمار؛ 

 
 3عندما يتلقى المدعى عليه اإلخطار أو طلب التحكيم المشار إليه في المادة                 )ج(

من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،                       
من قواعد التحكيم      18باإلضافة إلى بيان المطالبة المشار إليه في المادة                  

 الخاصة بهذه اللجنة؛ أو
عندما يتلقى المدعى عليه اإلخطار أو طلب تحكيم بموجب قواعد تحكيم أية                  )د(

 3مؤسسة تحكيم أخرى أو قواعد تحكيم تم اختيارها بمقتضى أحكام الفقرة                  
 ).د(

 
 أحكام  تعتبر مطالبة يقدمها المدعي ألول مرة بعد إخطار التحكيم مقدمة للتحكيم بموجب                

 .هذا الفرع في تاريخ استالمها طبقا لقواعد التحكيم المطبقة
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، والسارية المفعول في تاريخ        3إن قواعد التحكيم المطبقة بموجب أحكام الفقرة               - 5
تقديم المطالبة أو المطالبات للتحكيم بمقتضى أحكام هذا الفرع، هي التي تحدد التحكيم                        

 .التفاقماعدا في حالة تغييرها بموجب هذا ا
 
 :يقدم المدعي مع إخطار التحكيم - 6

 اسم الحكم الذي عينه المدعي؛ أو  )أ(
موافقة مكتوبة من المدعي يرخص بموجبها لالمين العام أن يعين هذا                               )ب(

  .الحكم
 
 
 
 
 

 قبول آل طرف من الطرفين بالتحكيم: 16.10المادة 
 
جب أحكام هذا الفرع       يوافق آل طرف من الطرفين على تقديم طلب تحكيم بمو                   - 1

 .وفقًا لهذا االتفاق
 وتقديم مطالبة للتحكيم بمقتضى          1إن الموافقة الممنوحة بمقتضى أحكام الفقرة                - 2

 :أحكام هذا الفرع يجب أن تستوفي شروط
 

موافقة مكتوبة لطرفي النزاع طبقا للفصل الثاني من اتفاقية المرآز الدولي                   )أ(
وقواعد التسهيالت   ) والية المرآز  (مار   تثسلتسوية المنازعات المتعلقة باال       

 .اإلضافية للمرآز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار
 .طبقا للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك" اتفاق مكتوب" )ب(
 

 شروط وقيود موافقة آل طرف من الطرفين: 17.10المادة 
 
كام هذا الفرع إذا انقضى أآثر من           ال يجوز تقديم أية مطالبة للتحكيم بمقتضى أح            - 1

ثالث سنوات على تاريخ معرفة المدعي ألول مرة، أو التاريخ الذي آان ينبغي أن                                
 في المادة     1يعرف فيه ألول مرة، باالنتهاك المزعوم بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية                       

كام بالنسبة للمطالبات المقدمة بموجب أح     (بالخسارة أو الضرر الذي لحق به         ، و 15.10
بالنسبة للمطالبات التي تقدم         ( أو بالمقاولة         15.10في المادة      ) أ (1الفقرة الفرعية      

 )15.10في المادة ) ب (1بموجب الفقرة الفرعية 
 
 :ال يجوز تقديم أية مطالبة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع ما لم - 2
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في هذا االتفاق؛    يوافق المدعي آتابيًا على التحكيم وفقًا لإلجراءات المحددة               )أ(

 و
 
 :يكون إخطار التحكيم مصحوبًا )ب(

 1بالنسبة للمطالبات التي تقدم للتحكيم بموجب أحكام الفقرة الفرعية                 ��1
 ، بتنازل مكتوب من المدعي، و15.10من المادة ) أ(

 1بالنسبة للمطالبات التي تقدم للتحكيم بموجب أحكـام الفقرة الفرعيـة             ��2
، بتنازل مكتوب من المدعي ومن المقاولة             15.10من المادة     ) ب(

عن أي حق في بدء أو مواصلة دعوى أمام أية محكمة إدارية أو                         
محكمة عادية بموجب قانون أحد الطرفين، أو أية إجراءات أخرى                  
لتسوية المنازعات، أو أية إجراءات تتعلق بأي تدبير يزعم أنه يشكل              

 15.10انتهاآًا من النوع المشار إليه في المادة 
 
بالنسبة للمطالبات التي تقدم    (، يجوز للمدعي    )ب (2بغض النظر عن أحكام الفقرة        - 3

بالنسبة (المدعي أو المقاولة      و ) 15.10من المادة   ) أ (1بموجب أحكام الفقرة الفرعية      
أن  ) 15.10من المادة     ) ب (1للمطالبات التي تقدم بموجب أحكام الفقرة الفرعية                  

أمام محكمة قضائية أو إدارية للمدعى عليه إجراًء يسعى إلى إنصافه               يباشرا أو يواصال     
بأمر زجري مؤقت ال ينطوي على دفع تعويضات نقدية عن األضرار، شريطة أن يكون                 

 في   تاإلجراء قد قدم فقط للحفاظ على حقوق ومصالح المدعي أو المقاولة إلى أن ُيب                           
 من األحوال أن يحسم هذا اإلجراء          وإذا منح اإلنصاف، فال يجوز في أي حال           . التحكيم

اإلنصافي في القضايا التي هي موضوع المنازعة المعروضة على المحكمة، أو أن يعلق                
 .إجراءات الدعوى المعروضة على المحكمة

 
 اختيار الحكام : 18.10المادة 

 
ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، تتكون المحكمة من ثالثة حكام، يعين آل                          - 1

 طرفي المنازعة حكمًا ويعين الحكم الثالث، الذي يترأس التحكيم، باالتفاق بين               طرف من 
 .الطرفين المتنازعين

 
يقوم األمين العام بدور سلطة التعيين بالنسبة ألية عملية تحكيم تتم بموجب أحكام                    - 2

 .هذا الفرع
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حكيم  يومًا من تاريخ تقديم المدعي مطالبة للت                  75إذا لم تشكل محكمة خالل               - 3
بموجب أحكام هذا الفرع، يعين األمين العام، بطلب من الطرفين المتنازعين، وفقا لما                        

 .يراه مناسبا الحكم أو الحكام الذين لم يتم تعيينهم بعد
 
 من اتفاقية المرآز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة                          39ألغراض المادة         - 4

لتسهيالت اإلضافية للمرآز الدولي         من الجدول جيم في قواعد ا              7باالستثمار والمادة     
لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار، ودون اإلخالل بالحق في االعتراض على حكم                    

 :استنادًا إلى أي أساس ما عدا الجنسية
 

يوافق المدعى عليه على تعيين آل عضو من أعضاء المحكمة المنشأة                             )أ(
المتعلقة باالستثمار أو      بموجب اتفاقية المرآز الدولي لتسوية المنازعات                 

 قواعد التسهيالت اإلضافية؛ 
 
 أن  15.10في المادة   ) أ (1ال يجوز للمدعي المشار إليه في الفقرة الفرعية            )ب(

يقدم مطالبة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع، أو يواصل مطالبة بموجب                    
أحكام اتفاقية المرآز الدولي لتسوية المنازعات لالستثمار أو قواعد                                 

تسهيالت اإلضافية، إال إذا وافق المدعي آتابيًا على تعيين آل عضو من                   ال
 أعضاء المحكمة؛ و

 
 أن يقدم    15.10من المادة    ) ب (1ال يجوز ألي مدع مشار إليه في الفقرة               )ج(

مطالبة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع، أو أن يواصل مطالبة بموجب                      
ت المتعلقة لالستثمار أو قواعد     أحكام اتفاقية المرآز الدولي لتسوية المنازعا      

التسهيالت اإلضافية، إال إذا وافق المدعي والمقاولة آتابيًا على تعيين آل                  
 .عضو من أعضاء المحكمة

 
 سير عملية التحكيم: 19.10المادة 

 
يجوز أن يتفق الطرفان على المكان القانوني إلجراء التحكيم بموجب قواعد                               - 1

إذا فشل الطرفان المتنازعان       و. 15.10 من المادة      3قرة  التحكيم المطبقة في إطار الف       
في التوصل إلى اتفاق، تقرر محكمة التحكيم المكان وفقًا لقواعد التحكيم المطبقة، شريطة               

 .أن يكون المكان في أراضي دولة طرف في اتفاقية نيويورك
 
ة إلى  يجوز لطرف ليس من األطراف المتنازعة أن يقدم معلومات شفوية ومكتوب                - 2

 .محكمة التحكيم تتعلق بتفسير هذا االتفاق
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تتمتع محكمة التحكيم بصالحية قبول معلومات يقدمها شخص أو آيان ليس طرفًا                  - 3
 . في المنازعة، والنظر فيها

 
دون اإلخالل بصالحية محكمة التحكيم في معالجة اعتراضات أخرى بوصفها                       - 4

في أي اعتراض من المدعى عليه، بوصفه               تمسألة أولية، تعالج محكمة التحكيم وتب           
مسألة أولية، يحتج فيه بأن المطالبة المقدمة ليست، من الناحية القانونية، مطالبة يمكن                        

 .25.10بسببها إصدار حكم لصالح المدعي بموجب أحكام المادة 
يتعين أن يقدم االعتراض إلى محكمة التحكيم في أسرع وقت ممكن بعد                           )أ(

حيث ال يتجاوز في أي حال من األحوال التاريخ الذي                    تشكيل المحكمة، ب    
أو في حالة تعديل        (تحدده المحكمة للمدعى عليه ليقدم مذآرته الدفاعية                   

إخطار التحكيم التاريخ الذي تحدده المحكمة للمدعى عليه ليقدم رده على                      
 ).التعديل

 
 أية   لدى تسلم محكمة التحكيم اعتراضًا بموجب أحكام هذه الفقرة، تعلق                         )ب(

إجراءات تتعلق بالجوهر وتحدد موعدًا للنظر في االعتراض يتماشى مع أي             
موعد تكون قد حددته للنظر في أية مسألة أولية أخرى، وتصدر قرارًا أو                      

 .حكمًا بشأن االعتراض، تذآر فيه مبرراتها
 
 في أي اعتراض بموجب أحكام هذه الفقرة، تفترض محكمة التحكيم             تفي الب  )ج(

ات المدعي المتعلقة بالحقائق، التي يدعيها لدعم أية مطالبة في               صحة ادعاء 
وفي أية منازعات تقدم بموجب قواعد           ) أو أي تعديل فيه      (إخطار التحكيم     

تحكيم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وبيان المطالبة المشار                   
التجاري  من قواعد تحكيم لجنة األمم المتحدة للقانون                   18إليه في المادة       

ويجوز أن تأخذ المحكمة أيضًا في الحسبان أية حقائق ذات الصلة                  . الدولي
 .ةليست موضوعًا للمنازع

 
يتنازل المدعى عليه عن أي اعتراض يتعلق باالختصاص أو أية حجة                      ال )د(

تتعلق باألهلية لمجرد أنه أثار أو لم يثر أي اعتراض بموجب أحكام هذه                         
 .5اء المعجل المبين في الفقرة الفقرة أو لم يستخدم اإلجر

 
 4 المحكمة على أساس مستعجل في أي اعتراض يقدم بموجب أحكام الفقرة                    تتب - 5

لمنازعة ال تدخل في نطاق صالحية محكمة التحكيم، إذا طلب              اوأي اعتراض فحواه أن      
وتعلق المحكمة أية إجراءات       .  يومًا بعد تشكيل المحكمة        45المدعى عليه ذلك خالل         

 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، قرارًا أو          150ق باألهلية وتصدر في موعد ال يتجاوز          تتعل
بيد أنه إذا   . تبين فيه األساس الذي استندت إليه      ) االعتراضات(حكمًا بشأن االعتراض أو      
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طلب طرف متنازع عقد جلسة استماع، فإنه يجوز للمحكمة أن تؤخر إصدار القرار أو                     
وسواًء قدم طلب لعقد جلسة استماع أم لم يقدم، يجوز                       .  يومًا أخرى     30الحكم مدة      

لمحكمة التحكيم، بناء على سبب غير عادي، أن تؤخر إصدار قرارها أو حكمها لمدة                          
 . يومًا30قصيرة أخرى، ال يجوز أن تتجاوز 

 
، 5 أو الفقرة    4 محكمة التحكيم في اعتراض مقدم بموجب أحكام الفقرة           تعندما تب  - 6

 آان يوجد مبرر أن تحكم للطرف الذي ربح المنازعة بتكاليف معقولة                        يجوز لها، إذا    
وفي تحديد ما إذا آان       . وأتعاب المحاماة التي تكبدها في تقديم االعتراض أو معارضته             

هذا الحكم له ما يبرره، تنظر المحكمة فيما إذا آانت مطالبة المدعي غير موضوعية أو                     
 للطرفين المتنازعين فرصة معقولة            تتيح عليه غير موضوعي و         اعتراض المدعى   

 .للتعليق
 
ال يجوز للمدعى عليه أن يقدم آوسيلة للدفاع مطالبة مضادة أو حقا في المقاصة،                     - 7

أو أية حجة أخرى تتمثل في أن المدعي تلقى أو سيتلقى تعويضًا من التأمين أو تعويضًا                      
 .تأمين أو ضمانآخر يعوضه بشكل آامل أو جزئي عن الضرر المزعوم عمًال بعقد 

 
يجوز لمحكمة التحكيم أن تأمر باتخاذ تدبير حمائي مؤقت للحفاظ على حقوق                            - 8

طرف منازع أو لضمان آامل الصالحية لسلطة، بما في ذلك أمر للحفاظ على األدلة                           
يجوز  ال و. التي هي في حوزة أو تحت سيطرة طرف منازع أو لحماية سلطة المحكمة                 

 قرار بالمصادرة أو منع تطبيق تدبير ُيزعم أنه يشكل انتهاآًا                     للمحكمة أن تأمر باتخاذ      
 .وألغراض هذه الفقرة، يشمل األمر تقديم توصية. 15-10بموجب أحكام المــادة 

 
9- 

في أية عملية تحكيم تتم بموجب أحكام هذا الفرع، وبناًء على طلب أحد                             )أ(
و حكمًا بشأن     األطراف المتنازعة، قبل أن تصدر محكمة التحكيم قرارا أ                 

المسؤولية، يتعين عليها أن تحيل القرار أو الحكم المقترح إلى الطرفين                          
 60في غضون     و. المتنازعين وإلى الجهة التي ليست طرفًا في المنازعة            

يومًا بعد أن تقدم المحكمة قرارها أو حكمها المقترح، يجوز للطرفين                               
ي جانب من قرارها أو     المتنازعين تقديم مالحظات مكتوبة للمحكمة تتعلق بأ       

ويتعين أن تنظر المحكمة في أية مالحظات من هذا القبيل               . حكمها المقترح 
 يومًا بعد انتهاء مدة      45وأن تصدر قرارها أو حكمها في موعد ال يتجاوز              

 . يومًا المخصصة لتقديم المالحظات60الـ 
 
كام هذا الفرع   على أي تحكيم يتم وفقا ألح       ) أ(تطبق أحكام الفقرة الفرعية       ال )ب(

 ".دال "� 10 أو المرفق 10يتاح فيه تقديم استئناف طبقا ألحكام الفقرة 
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إذا دخلت حيز التنفيذ اتفاقية منفصلة بين الطرفين، سواًء آانت إقليمية أو متعددة                     - 10

األطراف، تتعلق باالستثمار تنص على إنشاء هيئة استئناف ألغراض مراجعة األحكام                   
م التحكيم التي تشكل بموجب اتفاقيات دولية للتجارة أو االستثمار                     التي تصدرها محاآ    

لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار، يسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق يمكن هيئة                        
 في أية عملية        25-10االستئناف مراجعة األحكام التي تصدر بموجب أحكام الفقرة                    

 . متعددة األطراف حيز التنفيذ بين الطرفينتحكيم تبدأ بعد دخول االتفاقية اإلقليمية أو 
 

 شفافية إجراءات التحكيم: 20-10المادة 
  
، يحيل المدعى عليه بسرعة إلى الجهة التي ليست               4 و    2رهنًا بأحكام الفقرتين       - 1

 : الوثائق التالية بعد أن يتلقاهاللعموميتيح  طرفًا في المنازعة و
 

 اإلخطار بالنوايا  )أ(
 تحكيم إخطار ال )ب(
المذآرات التي يجيب فيها المدعى عليه على ادعاء المدعي والمذآرات                          )ج(

اإلحاطات التي يقدمها إلى محكمة التحكيم طرف منازع وأية                    األخرى و  
 في المادة    3 و    2معلومات مكتوبة قدمت عمًال بأحكام الفقرتين الفرعيتين             

 ؛ 24.10وفي المادة 19.10
  استنساخها إذا آانت موجودة؛ محاضر جلسات االستماع أو )د(
 .األوامر واألحكام والقرارات التي تصدرها محكمة التحكيم )ه(

 
 وتحدد، بالتشاور مع الطرفين      للعمومتعقد محكمة التحكيم جلسات استماع مفتوحة          - 2

بيد أنه يتعين على أي طرف منازع، ينوي أن          . المتنازعين، الترتيبات اللوجستية المناسبة   
 جلسة استماع معلومات مصنفة على أنها معلومات محمية، أن يخبر المحكمة              يستخدم في 

 .وتتخذ المحكمة الترتيبات الالزمة لحماية المعلومات من اإلفصاح عنها. بذلك
 
ال يوجد في هذا الفرع ما يقتضي أن يفصح المدعى عليه عن معلومات محمية أو                    - 3

 2-21 في آتمها بموجب أحكام المادة          أن يقدم أو يتيح الوصول إلى معلومات له الحق             
 ).اإلفصاح عن المعلومات (5-21أو المادة ) األمن الضروري(
 
إذا قدمت لمحكمة التحكيم أية معلومات محمية، فيتعين أن توفر لها الحماية من                         - 4

 : وفقًا لإلجراءات التاليةاإلفصاح
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ن الطرفين المتنازعين   يتعين أال يفصح أي م     ) د(رهنًا بأحكام الفقرة الفرعية       )أ(
 عن أية      للعموموال محكمة التحكيم لجهة ليست طرفًا في المنازعة أو                          

معلومات محمية إذا صنفها الطرف المنازع الذي قدمها بوضوح وفقًا                            
 ).ب(ألحكام الفقرة الفرعية 

 
يتعين على أي طرف منازع، يدعي أن معلومات معينة تشكل معلومات                          )ب(

لمعلومات بوضوح في الوقت الذي يقدمها لمحكمة              محمية، أن يبين تلك ا         
 .التحكيم

 
يتعين على الطرف المنازع، في الوقت الذي يقدم فيه وثيقة تتضمن                                     )ج(

معلومات يدعي أنها معلومات محمية، أن يقدم نسخة منقحة من الوثيقة ال                     
، ال تقدم لجهة ليست طرفًا        1وفقًا ألحكام الفقرة      و. تتضمن تلك المعلومات   

  سوى النسخة المنقحة؛ وللعمومالمنازعة وال في 
 
 أنها   يتبت محكمة التحكيم في أي اعتراض يتعلق بتحديد معلومات يدع                       )د(

وإذا قررت المحكمة أن هذه المعلومات ليست محددة                   . معلومات محمية  
 :بشكل صحيح، فإنه يجوز للطرف المنازع الذي قدم المعلومات

 من الوثائق التي قدمها               أن يسحب آل الوثائق أو جزء                  ) 1(  
 والمتضمنة لتلك المعلومات، أو 

أن يوافق على إعادة تقديم وثائق آاملة ومنقحة مع تصحيح                  ) 2 (  
تحديد المعلومات وفقًا لقرار المحكمة ووفقًا ألحكام الفقرة الفرعية                

 ). ج(
 

 وفي آال الحالتين، يتعين أن يعيد الطرف المنازع اآلخر، حيثما آان ضروريًا،                     
تقديم وثائق آاملة ومنقحة إما أن تحذف منها المعلومات التي سحبها في الفقرة                        

الطرف المنازع الذي قدم المعلومات ألول مرة أو أن يعاد تحديد                     ) 1(الفرعية   
المعلومات على نحو يتماشى مع ما حدده الطرف المتنازع، الذي قدم المعلومات                  

 ).2(ألول مرة، في الفقرة الفرعية 
 
 يوجد في هذا الفرع ما يلزم المدعى عليه أن يتستر على معلومات عامة يتعين                     ال - 5

 . اإلفصاح عنها بمقتضى قوانينه
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 القانون المطبق : 21-10المادة 
  
 1، عندما تقـدم مطالبة بمــوجب أحكـام الفـقرات الفرعية                3رهنًا بأحكام الفقرة        - 1
، يتعين أن تبت    15-10من المادة   ) ألف (،1،) ب (1 أو   15-10من المادة   ) ألف (،1،) أ(

محكمة التحكيم في القضايا موضوع المنازعة وفقًا ألحكام هذه االتفاق وقواعد القانون                     
 .الدولي ذات الصلة

 
 وسائر أحكام هذا الفرع، عندما تقدم مطالبة بموجب أحـكام              3رهنًا بأحكام الفقرة      - 2

 1، أو الفقرات الفرعية      15-10من المادة     ) جيم(أو   ) باء (،1،) أ (1الفقرات الفرعية     
 :، يجب أن تطبق محكمة التحكيم15-10من المادة ) جيم(أو ) باء (،1،) ب(
 

قواعد القانون المحددة في ترخيص االستثمار أو في اتفاقية االستثمار ذات                    )أ(
 الصلة، أو قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان المتنازعان خالفًا لذلك؛ أو

 
 :إذا لم تكن قواعد القانون محددة أو إذا لم يتفق الطرفان على خالف ذلك )ب(

 
  8قانون المدعى عليه، بما في ذلك قواعده المتعلقة بتنازع القوانين؛ و  ��1
 .قواعد القانون الدولي ذات الصلة ��2

 
أي قرار تعلن فيه اللجنة المشترآة تفسيرها لحكم من أحكام هذا االتفاق بموجب                       - 3
يكون ملزمًا لمحكمة التحكيم، وأي قرار أو حكم            ) اللجنة المشترآة  (2-19حكام المادة    أ

 .تصدره المحكمة يجب أن يكون متسقًا مع هذا القرار
 

 تفسير المرفقات: 22-10المادة 
 
إذا دفع المدعى عليه بأن التدبير الذي ُيزعم أنه انتهاك يقع في نطاق باب محدد                          - 1

المرفق الثاني، يتعين أن تطلب محكمة التحكيم، بناًء على طلب                    في المرفق األول أو         
ويتعين أن تقدم اللجنة المشترآة     . المدعى عليه، تفسير اللجنة المشترآة بشأن هذه المسألة        

 يومًا من تقديم الطلب، أي قرار يعلن تفسيرها بمقتضى أحكام              60للمحكمة آتابيًا، خالل     
 ).اللجنة المشترآة (2-19المادة 

                                                           
  أو محكمة    القانون الذي تطبقه في نفس القضية محكمة محلية        " قانون المدعى عليه   "يقصد بمصطلح .8   

 ذات اختصاص مناسب
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 قرارًا  1يتعين أن يكون القرار الذي تصدره اللجنة المشترآة بموجب أحكام الفقرة               - 2

ملزمًا لمحكمة التحكيم، ويجب أن يكون أي قرار أو حكم تصدره المحكمة متسقًا مع ذلك                  
 محكمة  ت يومًا، تب  60وإذا فشلت اللجنة المشترآة في إصدار ذلك القرار خالل              . القرار

 .التحكيم في المسألة
 

 تقارير الخبراء: 23-10المادة 
 

 به بموجب قواعد التحكيم       دون اإلخالل بتعيين خبراء آخرين حينما يكون ذلك مسموحاً             
المطبقة، يجوز للمحكمة، بطلب من أحد الطرفين المتنازعين أو، إذا آان هناك اعتراض                

يرًا مكتوبًا عن   من طرفي المنازعة، وبمبادرة منها، أن تعين خبيرًا أو أآثر ليقدم لها تقر                
أية حقائق تتعلق بالبيئة أو الصحة أو السالمة أو أية قضايا علمية أخرى يثيرها أحد                              
الطرفين المتنازعين في دعوى، رهنًا باألحكام والشروط التي يمكن أن يتفق عليها                               

 .الطرفان المتنازعان
 

 ضم المطالبات: 24-10المادة 
  
ى حدة، للتحكيم بموجب أحكام الفقرة الفرعية          إذا قدمت مطالبتان أو أآثر، آل عل          - 1
لة القانونية أو الواقعة والناشئة       أ، وآانت المطالبات تهم نفس المس        15-10 من المادة      1

عن نفس األحداث أو الظروف، فإنه يجوز ألي طرف من المتنازعين أن يسعى إلصدار                 
تسعى إلى أن تكون      أمر وفقًا لهذا االتفاق يقضي بضم جميع األطراف المتنازعة التي                    

 .10 إلى 2مشمولة باألمر أو بأحكام الفقرات من 
 
يتعين على الطرف، الذي يسعى إلى إصدار أمر ضم بموجب أحكام هذه المادة،                       - 2

أن يرسل طلبًا مكتوبًا إلى األمين العام وإلى جميع األطراف المتنازعة التي تسعى إلى                       
 :ب ما يأتيأن يشملها أمر الضم، ويجب أن يحدد في الطل

 
 أسماء وعناوين جميع األطراف المتنازعة التي تسعى إلى أن يشملها األمر؛  )أ(
 طبيعة األمر المطلوب؛ و )ب(
 .األساس الذي ُيستند إليه في طلب األمر )ج(

 
 أن  2 يومًا بعد تسلمه طلبًا بموجب أحكام الفقرة            30ما لم يجد األمين العام خالل          - 3

 . له، يتعين تشكيل محكمة تحكيم بموجب أحكام هذه المادةالطلب ظاهريا ال أساس
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ما لم تتفق خالفًا لذلك جميع األطراف التي سعت ليشملها أمر الضم، تتكون                                 - 4
  .محكمة التحكيم التي تنشأ بموجب هذه المادة من ثالثة حكام

 
 يعين حكم باتفاق بين الطرفين المدعيين  )أ(
 يه؛ ويعين حكم من قبل المدعى عل )ب(
يعين األمين العام رئيسا للحكام، إال أن رئيس الحكام يجب أال يكون من                            )ج(

 .مواطني أي من الطرفين
 

، إذا فشل المدعى    2 يومًا من تسلم األمين العام طلبًا بموجب أحكام الفقرة              60بعد   - 5
 على طلب   ، يعين األمين العام، بناءً    4عليه أو المدعون في تعيين حكم وفقًا ألحكام الفقرة           

إذا فشل   و. أي طرف متنازع سعى أن يشمله األمر، الحكم أو الحكام الذين لم يعينوا بعد                
المدعى عليه في تعيين حكم، يعين األمين العام حكمًا من مواطني الطرف المتنازع، وإذا                
 .فشل المدعون بتعيين حكم، يعين األمين العام حكمًا ليس من مواطني الطرف المتنازع

 
ندما تقتنع محكمة تحكيم أنشئت بموجب أحكام هذه المادة أن مطالبتين أو أآثر                      ع - 6

 لها قاسم مشترك قانوني أو          15-10 من المادة       1قدمت للتحكيم بموجب أحكام الفقرة           
 ناتجة عن نفس األحداث أو الظروف، يجوز للمحكمة وبأمر منها، ومن أجل                     أوواقعي  

 :د االستماع إلى األطراف المتنازعةإيجاد حل عادل و منصف للمطالبات، وبع
 

  في جميع المطالبات أو أجزاء منها؛ تأن تعطي لنفسها صالحية النظر والب )أ(
 في مطالبة واحدة أو أآثر، تعتقد أن           تأن تعطي لنفسها صالحية النظر والب        )ب(

 البت فيها من شأنه أن يساعد في حل المطالبات األخرى؛ أو
 
 أن  18-10ة تحكيم أنشئت سابقًا بموجب أحكام المادة         تعطي تعليمات لمحكم   )ج(

تتولى صالحية النظر والبت في جميع المطالبات أو جزاء منها، شريطة أن              
:  

 
يعاد تشكيل المحكمة بأعضائها األصليين، باستثناء تعيين الحكم الذي              ��1

، بناًء على طلب أي       5و  ) أ (4يمثل المدعين عمًال بأحكام الفقرتين        
 يكن طرفًا متنازعًا سابقًا أمام تلك المحكمة؛ ومدع لم 

تقرر المحكمة ما إذا آان يتعين إعادة االستماع إلى جلسة استماع                        ��2
 .سابقة

 
إذا أنشئت محكمة تحكيم بموجب أحكام هذه المادة، يجوز ألي مدع قدم مطالبة                          - 7

لب الضم    ولم يذآر اسمه في ط            15-10 من المادة        1للتحكيم بموجب أحكام الفقرة           
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 أن يتقدم آتابيًا بطلب إلى المحكمة لكي يكون مشموًال بأي أمر                   2بموجب أحكام الفقرة      
 :، ويتعين أن يحدد في الطلب6يصدر بموجب أحكام الفقرة 

 
 اسم وعنوان المدعي؛ و )أ(
 و طبيعة األمر الذي يسعى إليه )ب(
 .األسس التي استند إليها في السعي إلصدار األمر )ج(

 
 .لمدعي نسخة من طلبه إلى األمين العاميرسل ا

 
تعقد محكمة التحكيم، التي تنشأ بموجب أحكام هذه المادة، إجراءاتها وفقًا لقواعد                     - 8

 .تحكيم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، باستثناء ما يعدل في هذا الفرع
 
، صالحية البت    18-10ال تملك محكمة التحكيم، التي تنشأ بموجب أحكام المادة                 - 9

في مطالبة أو جزء من مطالبة تتولى صالحية البت فيها محكمة تحكيم أنشئت بموجب                       
أحكام هذه المادة، أو تلقت تعليمات بأن تتولى صالحية البت في تلك المطالبة بموجب                         

 .أحكام هذه المادة
 
 أحكام  بناًء على طلب من طرف متنازع، يجوز ألية محكمة تحكيم تنشأ بموجب                    - 10

، بوقف   6هذه المادة أن تأمر، في انتظار أن تصدر قرارها بموجب أحكام الفقرة                                  
، ما لم تكن تلك            18-10إجراءات أية محكمة تحكيم أنشئت بموجب أحكام المادة                        

 .المحكمة قد أوقفت إجراءاتها بالفعل
 

 أحكام محكمة التحكيم : 25 - 10المادة 
 
نهائيًا ضد مدعى عليه، فإنه ال يجوز للمحكمة            عندما تصدر محكمة تحكيم حكمًا          - 1

 :أن تحكم إال بأحد أو آال الحكمين التاليين
 

 تعويضات مالية عن األضرار، مع الفائدة إن اقتضى األمر ذلك؛ و )أ(
رد الممتلكات، وفي هذه الحالة يتعين أن ينص الحكم أيضًا على أنه يجوز                        )ب(

 بدًال  ذلك،، إن اقتضى األمر       أن يدفع المدعى عليه تعويضات مالية وفائدة          
 .من رد الممتلكات

 
يجوز أن تحكم المحكمة أيضًا بالتكاليف وأتعاب المحاماة، وفقًا ألحكام هذا الفرع                            و

 .وقواعد التحكيم المطبقة
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 1، إذا قدمت مطالبة للتحكيم بموجب أحكام الفقرة الفرعية                1رهنًا بأحكام المادة       - 2
 :15.10من المادة ) ب(
 

 رد الممتلكات، على أن ترد هذه الممتلكات إلى            ع��ل�ى  يتعين أن ينص الحكم        )أ(
  المقاولة؛

يتعين أن ينص الحكم بالتعويضات المالية والفائدة، إن اقتضى األمر ذلك،                     )ب(
  وللمقاولة؛على أن يدفع المبلغ 

ينبغي أن يصدر الحكم دون اإلخالل بأي حق قد يكون ألي شخص في                              )ج(
 .القوانين المحلية المطبقةاإلنصاف بموجب 

 
 .ال يجوز أن تصدر محكمة التحكيم حكمًا يتضمن تعويضًا جزائيًا عن األضرار - 3
 
الحكم الصادر عن محكمة تحكيم ليس له أية قوة إلزامية إال بالنسبة للطرفين                                - 4

 .المتنازعين وبالنسبة للقضية بعينها
 
لحكم المؤقت ذي الصلة، يتعين على           وإجراءات مراجعة ا     6رهنًا بأحكام الفقرة       - 5

 .أي طرف من الطرفين المتنازعين أن يلتزم بالحكم وأن يمتثل له دون تأخير
 
 :ال يجوز ألي طرف من الطرفين المتنازعين أن يسعى لتنفيذ حكم نهائي إال - 6
 

في حالة صدور حكم نهائي بموجب أحكام اتفاقية المرآز الدولي لتسوية                         ( أ)
 .ة باالستثمارالمنازعات المتعلق

 
 يومًا من تاريخ صدور الحكم ودون أن يطلب طرف           120بعد مرور    ��1

 متنازع مراجعة الحكم أو إبطاله؛ أو
 اآتمال إجراءات مراجعة الحكم أو إبطاله؛ و ��2

 
في حالة صدور الحكم النهائي بموجب أحكام قواعد التسهيالت اإلضافية                       )ب(

ازعات المتعلقة باالستثمار أو قواعد            التحكيم للمرآز الدولي لتسوية المن            
تحكيم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو قواعد مختارة عمًال                     

  15-10من المادة ) د (3بأحكام الفقرة الفرعية 
 يومًا من تاريخ إصدار الحكم وعدم بدء طرف منازع             90بعد مرور    ��1

 إجراءات لمراجعة الحكم أو نقضه أو إبطاله، أو
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بعد أن تقوم محكمة برفض أو قبول طلب لمراجعة الحكم أو نقضه                     ��2
 .أو إبطاله، ودون مزيد من إجراءات االستئناف

 

 .يعمل آل طرف من الطرفين على تنفيذ الحكم في أراضيه - 7
 

إذا لم يلتزم المدعى عليه بحكم نهائي أو يمتثل له، تشكل لجنة بموجب أحكام                               - 8
ويجوز . بناًء على طلب يتقدم به الطرف غير المتنازع                     ) نةإنشاء لج   (7.20المادة    

 :للطرف الذي يتقدم بالطلب أن يسعى في هذه اإلجراءات لـ
 

إصدار حكم يقضي بأن عدم االلتزام بالحكم النهائي أو عدم االمتثال له ال                        )أ(
  و؛يتماشى مع االلتزامات المترتبة بموجب هذا االتفاق

 

م المدعى عليه بالحكم النهائي وأن يمتثل له، وفقًا                 إصدار توصية بأن يلتز       )ب(
 . تقرير اللجنة9-20 من المادة 2للفقرة 

 

يجوز ألي طرف متنازع أن يسعى لتنفيذ حكم تحكيم بموجب أحكام اتفاقية المرآز                - 9
 المتعلقة باالستثمار أو بموجب اتفاقية نيويورك، بغض النظر               المنازعات الدولي لتسوية 
 .8 اإلجراءات قد تمت أم ال بموجب أحكام الفقرة عما إذا آانت

 

ألغراض المادة األولى من اتفاقية نيويورك، أية مطالبة تقدم للتحكيم بموجب                            - 10
 .أحكام هذا الفرع تعتبر ناشئة عن عالقة أو معاملة تجارية

 
 تبليغ الوثائق : 26-10المادة 

 
ي المكان المحدد لذلك الطرف في          يتم تسليم أحد الطرفين اإلخطار والوثائق األخرى ف             

 ".جيم "-10المرفق 
 

 
 تعاريف": جيم"الفرع 

  
 تعاريف : 27-10المادة 

 
 :ألغراض هذا الفصل

 
المرآز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار المنشأ في         " مرآز"يقصد بمصطلح   

 ايا الدول األخرى؛مارية الناشئة بين الدول ورعتثإطار اتفاقية تسوية المنازعات االس
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مستثمرًا ينتمي ألحد الطرفين يكون طرفًا في منازعة متعلقة                " مدعي"يقصد بمصطلح    
 باستثمار مع الطرف اآلخر؛

  
 المدعي والمدعى عليه؛" أطراف متنازعة"يقصد بمصطلح 

 
 المدعي أو المدعى عليه؛" طرف متنازع"يقصد بمصطلح 

 
وآذا فرع  ) تعاريف (3.1عريفها بها في المادة      مقاولة آما تم ت    " مقاولة"يقصد بمصطلح   

 مقاولة ما؛
 

مقاولة أسست أو نظمت بموجب قانون أحد             " مقاولة ألحد الطرفين    " يقصد بمصطلح     
 الطرفين، وفرعًا موجودًا في أراضي أحد الطرفين ويمارس نشاطًا تجاريًا هناك؛

 
آما تنص  " ستخدام بحرية عملة قابلة لال  " "عملة قابلة لالستخدام بحرية    "يقصد بمصطلح    

 ؛عليه أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي
 

قواعد التسهيالت اإلضافية للمرآز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة             "يقصد بمصطلح    
التسهيالت اإلضافية إلدارة إجراءات أمانة المرآز الدولي          القواعد التي تنظم  " باالستثمار

 ثمار؛لتسوية المنازعات المتعلقة باالست
 

اتفاقية تسوية المنازعات االستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول               "يقصد بمصطلح    
رعايا الدول     المنازعات االستثمارية الناشئة بين الدول و                  اتفاقية تسوية   " األخرى
 ؛1965 مارس 18 الموقعة في واشنطن في األخرى،

 
مستثمر، بصورة مباشرة أو     آل أصل يملكه أو يسيطر عليه          " استثمار"يقصد بمصطلح    

غير مباشرة له خصائص االستثمار، بما في ذلك خصائص من قبيل االلتزام برأس مال                    
ويمكن أن يتخذ     . أو بموارد أخرى، أو توقع المكسب أو الربح، أو تحمل المخاطرة                        

 :االستثمار اشكاال من بينها
 

 مقاولة؛  )أ(
  مال مقاولة ما؛حصص وأسهم وأشكال أخرى من المشارآة في رأس )ب(
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 9السندات وسندات الدين وصكوك الدين األخرى والقروض؛ )ج(
 العقود اآلجلة وعقود الخيارات وغيرها من المشتقات؛ )د(
االمتيازات وتقاسم    عقود اإلنجاز الكلي وعقود التشييد واإلدارة واإلنتاج و               )ه(

 اإليرادات وغيرها من العقود المماثلة؛
 رية؛ حقوق الملكية الفك )و(
التراخيص والتفويضات والتصاريح وما شابهها من حقوق تمنح وفقًا للقوانين              )ز(

 11 و10؛المحلية 
أية ملكية ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، وحقوق الملكية                     )ح(

المرتبطة بها، مثل عقود اإليجار والرهون العقارية والرهون بضمان                            
 والممتلكات المرتهنة؛

 
 تصبح سارية المفعول اعتبارًا من            12اتفاقية مكتوبة  " اتفاقية استثمار  "بمصطلح   يقصد   

وتكون هذه   . تاريخ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ، أو بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ                           
 ألحد الطرفين واستثمار مشمول أو مستثمر ينتمي              13االتفاقية معقودة بين سلطة وطنية       
 :ستثمار المشمول أو للمستثمرللطرف اآلخر وتمنح حقوقًا لال

 
بالنسبة للموارد الطبيعية أو األصول األخرى التي تسيطر عليها سلطة                            )أ(

 وطنية؛ و
التي يعتمد عليها االستثمار المشمول أو المستثمر في إنشاء أو حيازة                                 )ب(

 .استثمار مشمول عدا االتفاقية المكتوبة في حد ذاتها

                                                           
بعض أشكال الدين، مثل السندات وسندات الدين والكمبياالت الطويلة األجل من المرجح أن تكون لها خصائص                           9

االستثمار، في حين أن أشكاًال أخرى من الدين، مثل المطالبات بدفعات مستحقة فورًا وناتجة عن بيع سلع أو                    
 .ها خصائص االستثمارخدمات، من غير المرجح أن تكون ل

 
بما في ذلك   (يتوقف اتسام نوع معين من صكوك الترخيص أو التفويض أو التصاريح أو ماشبهها من صكوك                   10

بسمات االستثمار على عوامل من قبيل طبيعة ومدى الحقوق التي يتمتع          ) االمتيازات التي لها طابع هذه الصكوك     
ومن بين صكوك التراخيص والتفويض            . رف الذي يمنحها     بها حامل الصك بموجب القوانين المحلية للط                

والتصاريح والصكوك المشابهة التي ال تتسم بسمات االستثمار الصكوك التي ال تنشئ أية حقوق تحميها القوانين                  
ولمزيد من اليقين، تتسم الصكوك السابقة بسمات االستثمار دون اإلخالل بما إذا آان  أصل ما يرتبط                        . المحلية
 .رخيص أو التفويض أو التصريح أو صك مشابهبصك الت

 .أمرًا أو حكمًا يصدر عن إجراء قضائي أو إداري" االستثمار"ال يشمل المصطلح   1 1
 من الطرفين تنشئ حقوقًا والتزامات وتؤدي إلى            منفذة إلى اتفاقية مكتوبة       "اتفاقية مكتوبة " حمصطلميشير   12  

وللمزيد من اليقين،   . 21.10 المادة    من 2 في إطار الفقرة       المطبقةنين  تبادلهما، وملزمة للطرفين بموجب القوا      
تتخذه سلطة إدارية أو قضائية، مثل إصدار تصريح أو                   أحادي الجانب     إجراء   ) أ(ال يعتبر اتفاقية مكتوبة          

) ب(أو آمرسوم أو أمر أو حكم؛ و                مؤسسة تنظيمية     ترخيص أو تفويض من قبل أحد الطرفين بصفته                   
  .أمرًا بموافقة إدارية أو قضائيةمرسومًا أو 
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 ترخيص تمنحه سلطة االستثمارات األجنبية               14" ترخيص استثمار  "يقصد بمصطلح      

 التابعة ألحد الطرفين الستثمار مشمول أو لمستثمر ينتمي للطرف اآلخر؛
 

، بالنسبة ألحد الطرفين، مستثمر ال           "مستثمر ال ينتمي ألحد الطرفين        "يقصد بمصطلح     
ينتمي ألي من الطرفين يحاول بطريقة ملموسة إنشاء استثمار أو يعمل على إنشاء                                

 استثمار أو أنشأ استثمارًا في أراضي ذلك الطرف؛ 
 

احد الطرفين أو مقاولة تملكها دولة أحد         " مستثمر ينتمي ألحد الطرفين    "يقصد بمصطلح    
الطرفين أو مواطنًا من مواطني أحد الطرفين أو مقاولة تعود ألحد الطرفين، يحاول                            

ر في أراضي الطرف       بطريقة ملموسة أن يستثمر أو يعمل على أن يستثمر أو استثم                      
اآلخر؛ شريطة أن يعتبر الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية مزدوجة حصرًا مواطنًا                     

 للدولة التي يحمل أو تحمل جنسيتها السائدة والفعلية؛
  

اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باالعتراف بقرارات             " اتفاقية نيويورك  "يقصد بمصطلح      
 ؛1958 يونيه 10 في نيويورك، في ، الموقعةالتحكيم األجنبية وتنفيذها

 
 الطرف الذي ليس طرفًا في منازعة تتعلق                  " طرف غير متنازع      "يقصد بمصطلح       

 باستثمار؛
 

معلومات سرية عن نشاط تجاري أو معلومات                  " معلومات محمية  "يقصد بمصطلح      
 محمية بامتياز أو بطريقة أخرى من اإلفصاح عنها بموجب قوانين أحد الطرفين؛

  

 الطرف الذي يكون طرفًا في منازعة تتعلق باستثمار؛" المدعى عليه"طلح يقصد بمص
 

 المنازعات المتعلقة     ةاألمين العام للمرآز الدولي لتسوي        " األمين العام  "يقصد بمصطلح     
 باالستثمار؛

 

قواعد " قواعد تحكيم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                      "يقصد بمصطلح       
 .ألمم المتحدة للقانون التجاري الدوليالتحكيم الخاصة بلجنة ا

                                                           
 .سلطة على صعيد الحكومة المرآزية" سلطة وطنية "حمصطلمألغراض هذا التعريف، يعني     13

أحد الطرفين لتنفيذ قوانين لها تطبيقات عامة ، مثل قوانين  لمزيد من اليقين، ال يشمل هذا التعريف اإلجراءات التي يتخذها    -14  
 التنافس
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 " ألف "-10المرفق 
 القانون الدولي العرفي

 
بصورة عامة وتحديدًا   " القانون الدولي العرفي  "يؤآد الطرفان أنهما يتشاطران الفهم بأن         

باء ناشئ عن ممارسة عامة ومتسقة       -10 والمرفق   5.10بصيغته المشار إليها في المادة       
، يمثل الحد   5.10بالنسبة للمادة    و. ا انطالقًا من الشعور بالتزام قانوني       للدول التي تتبعه  

األدنى لمعايير معاملة األجانب في القانون الدولي العرفي جميع مبادئ القانون الدولي                      
 .العرفي التي تحمي الحقوق والمصالح االقتصادية لألجانب
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 " باء "-10 المرفق 

 نزع الملكية
 

 
 :ما يتشاطران الفهم بأنيؤآد الطرفان أنه 

 
 هو تجسيد القانون الدولي العرفي            6.10 في المادة       1الغرض من نص الفقرة           - 1

 .المتعلق بالتزام الدول فيما يتعلق بنزع الملكية
 
ال يشكل أي إجراء أو سلسلة إجراءات يتخذها أحد الطرفين نزعًا للملكية إال إذا                        - 2

 بحق ملكية ملموسة أو غير ملموسة أو بحق                  أخل ذلك اإلجراء أو سلسلة اإلجراءات          
 .ملكية في استثمار

 
الحالة األولى هي نزع الملكية         .  حالتين  6.10 في المادة       1تعالج أحكام الفقرة        -3

المباشر، حيث يجري تأميم استثمار أو نزع ملكيته مباشرة بطريقة أخرى من خالل                            
 .تحويل فعلي لملكيته أو مصادرته مصادرة فعلية

 
 1الحالة الثانية نزع الملكية غير المباشر، وهي الحالة التي تعالجها أحكام الفقرة                     - 4

، حيث يكون إلجراء أو سلسلة إجراءات يتخذها أحد الطرفين تأثير                       6.10في المادة     
 .يعادل نزع الملكية المباشر دون تحويل فعلي للملكية أو مصادرة فعلية

 
لة إجراءات من جانب أحد الطرفين، في         تحديد ما إذا آان إجراء ما أو سلس           )أ(

حالة حقائق محددة، يشكل أو تشكل نزع ملكية غير مباشر، يقتضي إجراء                  
دراسة لكل حالة على حدة تتحرى الحقائق وتتضمن، من بين عناصر                             

 :أخرى
 

األثر االقتصادي إلجراء الحكومة، ألن اإلجراء أو سلسلة اإلجراءات           ��1
إن آانت تضر بالقيمة االقتصادية                التي يتخذها أحد الطرفين و               

لالستثمار، فإنها ال تثبت بمفردها أنه حدث نزع ملكية غير مباشر؛                  
 و

مدى إخالل إجراء الحكومة بتوقعات محددة معقولة متعلقة باستثمار؛             ��2
 و

 .طابع اإلجراء الحكومي ��3
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 التي   إن اإلجراءات التنظيمية غير التمييزية          فباستثناء في حاالت نادرة،            )ب(
يتخذها ويطبقها أحد الطرفين لحماية أهداف الصالح العام المشروعة، مثل                 

 .الصحة العامة والسالمة والبيئة، ال تشكل نزع ملكية غير مباشر
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 "جيم "-10المرفق 

 " باء"تبليغ الوثائق ألحد الطرفين بموجب أحكام الفرع 
 
 المغرب

 
ائق األخرى المتعلقة بالمنازعات إلى         بموجب أحكام الفرع باء، تبلغ اإلخطارات والوث             

 : المغرب بإرسالها إلى
 

 مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
 وزارة الخارجية والتعاون

 الرباط
 المملكة المغربية

 
 الواليات المتحدة

 
بموجب أحكام الفرع باء، تبلغ اإلخطارات والوثائق األخرى المتعلقة بالمنازعات إلى                       

 :إرسالها إلىالواليات المتحدة ب
 

  (L/EX)المدير التنفيذي 
 مكتب المستشار القانوني

 وزارة الخارجية
  20520واشنطن العاصمة، 

 الواليات المتحدة األمريكية



 
 

 35

 
 "دال "-10لمرفق ا

 إمكانية إنشاء آلية استئناف ثنائية
 

في غضون ثالث سنوات من تاريخ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ، ينظر الطرفان فيما                      
إذا آانا سينشئان هيئة استئناف ثنائية أو آلية مشابهة إلعادة النظر في قرارات التحكيم                         

 في قضايا تحكيم تبدأ بعد إنشاء هيئة االستئناف          25.10التي تصدر بموجب أحكام المادة      
 .أو اآللية المشابهة
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 " هاء "-10المرفق 

 تقديم مطالبة للتحكيم
 
 المغرب

 
 

لواليات المتحدة، أو مقاولة مغربية لها شخصية اعتبارية               إذا بادر مستثمر من ا         
ويملكها ذلك المستثمر أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة برفع دعوى في                    
محكمة مغربية يزعم فيها أن حكومة المغرب انتهكت التزامًا بموجب أحكام الفرع                               

 يجوز لذلك المستثمر أن يقدم        ، أو ترخيص باالستثمار أو اتفاقية استثمار، فإنه ال            "ألف"
 :، إما"باء"ذلك االنتهاك المزعوم للتحكيم بمقتضى أحكام الفرع 

 
  أو ،15.10من المادة) أ (1أصالة عن نفسه بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية  )أ(
 
من المادة    ) ب (1بالنيابة عن المقاولة بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية                        )ب(

15.10 ، 
 

 واحدة على األقل من تاريخ بدء إجراءات الدعوى المقامة أمام                           إال بعد مرور سنة        
 . المحكمة
 

 
 

 
 

 
  

  
 



 

 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 

 2004 يونيو 15واشنطن في                                                    
 المحترمفاسي فهري السيد الطيب ال

 الشؤون الخارجية والتعاون المنتدب في وزير ال
 المملكة المغربية

 
 ،الوزيرالسيد 
و  الواليات المتحدة         الحر بين     دلاباتفاق الت  عالقة بالتوقيع يومه على            

 التي   لتدابيرميادين التعاون بين حكومتينا بالنسبة ل            قدم يسرني أن أ      المغرب،
 ةوالتي تؤثر على االستثمار وعلى تجار        المتحدة    في الواليات   والياتتتخذها ال 

 الواليات المتحدة تقديم       بما في ذلك الميادين التي تنوي          الخدمات عبر الحدود،   
 . للمملكة المغربية ا فيهالمساعدة الفنية

 
 :في  الفنيةالمساعدةا التعاون و أهداف هذتتمثل  
 و الحادي عشر   ) االستمثار( لين العاشر فصالتيسير تنفيذ     )1(

 .تفاق اال من) لخدمات عبر الحدوداتجارة (
فهم فرص األعمال في المغرب بتقديم الدعم للقطاع الخاص     )2(

لخدمات عبر الحدود   ا ةالتجارية المتعلقة باالستثمار وتجار    
 ؛ و المتحدة    في الواليات

 تأثير   آيفية فهم      علىالمغرب   بمساعدة القطاع الخاص          )3(
على المتحدة     في الواليات    واليات التي تتخذها ال       لتدابيرا

 .هذه الفرص
 

 في    و حكومة المملكة المغربية          وستتعاون حكومة الواليات المتحدة                
 :جراءات التمويل الخاصة بكل منهماخاضعا إل، و سيكون هذا التعاون المستقبل

لخدمات عبر    ا ة لالستثمار وتجار      معينة قطاعات       تحديد )1(
 المغرب؛ بالحدود في الواليات المتحدة تهم القطاع الخاص 



 

. 2

 في الواليات المتحدة تهم القطاع                 معينة واليات       تحديد )2(
 المغرب؛ بالخاص 

 عمال التجارية فرص األ حول   المغربية    قاوالتلمتحسيس ا  )3(
 ؛ و الواليات المتحدةب المحددة  و الوالياتلقطاعاتفي ا

 التي تعتمدها     لتدابيربشأن ا   المغربية     قاوالتلمتحسيس ا   )4(
واليات المحددة  ال  و في القطاعات المتحدة    الواليات واليات

 . الخدمات عبر الحدودةوالتي تؤثر على االستثمار وتجار
 

المساعدة يساهم التعاون و        أن    في      كماتوقعوإنني أشاطرآم رغبتكم وت        
  من جني   الواليات المتحدة والمغرب    في تمكين  في هذه الرسالة      المبينتينالفنية  

 .تفاقاالآامل منافع تحرير التجارة في إطار 
 .                                        و مع أصدق التحيات

              
 زويليك. روبرت ب                                             
 الممثل التجاري للواليات المتحدة         



 

 

 
2004 يونيو 15 واشنطن في                                                                               

 
 
 
 
 
 

زويليك المحترم.  السيد روبرت  ب  
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 

  سعادة السفير زويليك، 
 

تجارة الخدمات   ( الحادي عشر و) االستثمار (أثناء المفاوضات بشأن الفصلين العاشر 
من اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية و الواليات المتحدة األمريكية،             ) عبر الحدود 

أعربت الواليات المتحدة عن اهتمامها بسماح المغرب ألي شخص من األشخاص ، بمن      
و أعربت   . فيهم غير األطباء، بإنشاء مستوصفات  خاصــة  و مرافق صحية مماثلة           

الواليات المتحدة أيضا عن اهتمامها في أن يسمح المغرب ألي شخص من األشخاص، بمن       
 .فيهم غير الصيادلة،  بإنشاء مقاوالت لتصنيع المنتجات الصيدلية أو توزيعها بالجملة

 
و يشرفني أن أؤآد أن المغرب أحاط علما باالهتمامين اللذين أعربت عنهما الواليات         

 . الحسبان في إصالح قوانينه التي تنظم النشاطين المعنيين المتحدة، و سيأخذهما في
 

 .                                                       ومع أصدق التحيات
 

                                                    الطيب الفاسي فهري 
 رجية و التعاونالمنتدب في الشؤون الخاالوزير                           

 



 

 

 الفصل التاسع
  الصفقات العمومية

 

 . التطبيقمجال   و نطاق : 1.9المادة 
 

 .نطاق تطبيق الفصل
 
بم:ا ف:ي ذل:ك أي قرار أو أية إرشادات     إج:راء تنط:بق أحك:ام ه:ذا الفص:ل عل:ى أي        - 1

 .ة المشمولبالصفقاتتعلق  فيما يلطرف 
 
تعلقة بال::توريدات  الم::ةالص::فق المش::مولة، ةص::فق بال، يقص::د ه::ذا الفص::لألغ::راض     -2

  :  أو آالهماوالخدمات
 

 واالستئجارأم:ن خ:الل أي:ة وسيلة تعاقدية، بما في ذلك الشراء              )أ(
، م::ع وج::ود أو ع::دم وج::ود    واالس::تئجار الم::ؤدي إل::ى ال::تملك   

  وعق::ود امت::يازتحوي::ل،-اس::تغالل-خ::يار للش::راء، وعق::ود ب::ناء 
 ؛ العموميةاألشغال تتعلق ب

 
 تع:::ادل أو  ،5، وفق:::ا للفق:::رة  ق:::درة  حي:::نما تك:::ون الق:::يمة الم   )ب(

 ؛اترفقالم في السقف المحددتتجاوز 
  ؛ ومتعاقد     المطروحة من طرف آيان)ج(
 .هذا الفصلب المشمولة حكاماأل    غير المستثناة من )د(

 
 : ال تنطبق أحكام هذا الفصل على - 3
 

 غ:ير ال:تعاقدية أو أي ش:كل من أشكال المساعدة التي        االتفاق:ات  )أ(
 للدول::ة، بم::ا ف::ي ذل::ك الم::نح       تابع::ة مقاول::ة  أو ط::رف قدمه::ا  ي

 الجبائ:::ية والق:::روض والمش:::ارآة ف:::ي رأس الم:::ال والحواف:::ز  
و ال:::::توريدات ات ال:::::تعاون ق:::::واإلعان:::::ات والض:::::مانات واتفا

 أو األش::::خاص العموم::::ية م::::ن المع::::دات والخدم::::ات لف::::ائدة   
 . أو المحليةالعمومية أو الجهويةاإلدارات 
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ول:::ة آل:::يًا أو جزئ:::يًا م:::ن م:::نح أو ق:::روض أو       الممالص:::فقات )ب(

مس:اعدة أخرى دولية، حيث يكون تقديم تلك المساعدة خاضعًا          
  ولشروط ال تتماشى مع أحكام هذا الفصل؛

 
 أو ،ح:::يازة خدم:::ات وآ:::االت مال:::ية أو خدم:::ات إي:::داع مال:::ية       )ج(

 خدم::::ات التص::::فية والتدب::::ير الم::::تعلقة بالمؤسس::::ات المال::::ية   
بالدي::ن   الم::تعلقةتوزيعال::ب::يع ولاخاض::عة للتنظ::يم، وخدم::ات  ال

 .العمومي
 

 االمتثال           
 
 التابعة له تمتثل ألحكام هذا  الكيانات المتعاقدة على التأآد من أن طرفيعم:ل آ:ل    - 4

 .صفقات مشمولة   إدارة الفصل في
 
 تقييم ال
  

 ف::إن الك::يان   ،م::ا إذا آان::ت ص::فقة مش::مولة   تأآدال::  قص::د ص::فقةف::ي تقدي::ر ق::يمة   - 5
 : المسؤول عن الصفقة ا

 
أن يع::د أو يص::مم أو ي::نظم بأي::ة ط::ريقة أخ::رى أو له ال يج:وز      )أ(

، لتجن::ب الص::فقة، ف::ي أي::ة م::رحلة م::ن م::راحل     الص::فقةيقس::م
  و أحكام هذا الفصل؛تطبيق

 
 أن ي:أخذ ف:ي الحس:بان جم:يع أشكال التعويض، بما     يهيتعي:ن عل:     )ب(

وعم:::والت وفوائ:::د وأي:::ة    و أتع:::اب ف:::ي ذل:::ك أي:::ة ع:::الوات   
ي:رادات مس:تمرة أخ:رى يمك:ن أن ي:نص عليها العقد، وحيثما             إ

نص عل:ى إمكانية شروط اختيارية، يؤخذ في   ت:  الص:فقة  تآان: 
، بم:::ا ف:::ي ذل:::ك المش:::تريات لص:::فقةا الحس:::بان مجم:::وع ق:::يمة

 .االختيارية
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  مبادئ عامة :2.9 المادة
 
 

 المعاملة الوطنية وعدم التمييز
  
 بم::ا ف:ي ذل::ك  ،ط:رف م ه:ذا الفص::ل، يع:امل آ::ل   أحك::اب  مش:مول بالنس:بة ألي تدب::ير  - 1

 س:لع وخدم:ات الط:رف اآلخ:ر وم:وردي الط:رف اآلخ:ر،        ،الك:يانات الم:تعاقدة ال:تابعة له     
 والخدم::ات، معامل::ة ال تق::ل ع::ن أفض::ل معامل::ة يم::نحها ذل::ك    الس::لعالذي::ن ي::وردون تل::ك  

 .الطرف أو الكيان لسلعه وخدماته ومورديه
 
 :طرفلكام هذا الفصل، ال يجوز أحب مشمولبالنسبة ألي تدبير  - 2
 

 تل::ك الت::ي  تق::ل ع::ن أن يع::امل م::وردًا موج::ودًا محل::يًا معامل::ة     )أ(
يع::امل به:::ا م:::وردًا آخ:::ر موج:::ودًا محل:::يًا عل:::ى أس:::اس درج:::ة  

   أو ملكية أجنبية؛ أجنبيإنتمائه لطرف 
 
و  أالمع::داتيم:يز ض:د م:ورد موج:ود محل:يًا عل:ى أس:اس أن        أو  )ب(

 ه::ي معي::نة ورد ف::ي إط::ار ص::فقة   الم::يقدمه::ا الخدم::ات الت::ي  
 . أو خدمات الطرف االخرمعدات

 
 قواعد المنشأ

 
 ي::نطرف م::ن ال ال يج::وز ألي أحك::ام ه::ذا الفص::ل،ب المش::مولة الص::فقاتألغ::راض  - 3

  منشأتختلف عن قواعد  من الطرف اآلخر    المستوردة المعداتعل:ى    منش:أ    قواع:د  تطب:يق 
  م::ن  الس::لع ع::ند اس::تيراد نف::سعادي::ةالة تجاريال::  اتهالت:ي يط::بقها ذل::ك الط::رف ف::ي عمل::ي 

 .الطرف اآلخر
 

 الشروط التعويضية
 
أن يس::عى أو أن ي::أخذ ف::ي الحس::بان أو أن يف::رض أي::ة  م::تعاقد ال يج::وز ألي آ::يان  - 4

 .ات المشمولة الصفقفي أية مرحلة من مراحل  تعويضيةشروط 
 

  بالصفقاتخاصة غيرتدابير 
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عل:ى التداب:ير المتعلقة بالرسوم الجمرآية أو أية      2 و   1ال تنط:بق أحك:ام الفقرتي:ن         - 5

رس::وم أخ::رى م::ن أي ن::وع تف::رض عل::ى عمل::يات االس::تيراد أو ت::تعلق به::ا، وال عل::ى         
أس:::اليب ف:::رض ه:::ذه الرس:::وم الجمرآ:::ية أو الرس:::وم األخ:::رى، أو عل:::ى لوائ:::ح تنظ:::يم     

التجارة  تؤثر على ، أو التدابير التي     اإلجراءاتاالس:تيراد األخ:رى، بم:ا ف:ي ذلك القيود و          
 . المشمولةالصفقات التدابير التي تنظم غيربالخدمات 

 
 

 .نشر التدابير المتعلقة بالصفقات: 3.9المادة 
 

  أو ةقض::ائيال األحك::امتنظيم::ية و الئ::ح والالن أو ي::انوقال: ينش::ر آ::ل م::ن الطرفي::ن بس::رعة 
 و  اتالصفق نظم تحديدا تذات تطبيق عام     الق:رارات اإلداري:ة و تداب:ير أخ:رى           تإج:راءا 

وسيلة إلكترونية مخصصة رسميًا  م:ن خ:الل      اإلج:راءات   أي:ة تغي:يرات تط:رأ عل:ى تل:ك           
 لعم:::ومأو م:::ن خ:::الل الص:::حف والمج:::الت الت:::ي ت:::وزع عل:::ى نط:::اق واس:::ع ويس:::تطيع ا

 الحصول عليها بيسر؛ 
 

 
   المنوي إبرامها و إعالن الصفقة المخطط إبرامهاصفقةالعالن إنشر : 4.9المادة 

 
  المنوي إبرامهافقة الص عنعالناإل
 
 مسبقًا إشعارًا يدعو الموردين الكيان المتعاقدنش:ر   ي ،   مش:مولة  ةص:فق بالنس:بة لك:ل      - 1

إم::ا م::ن خ::الل  ")  الم::نوي إب::رامها الص::فقةع::نإع::الن ("ع::روض تقدي::م  إل::ى المهتمي::ن 
 للعم:::وميس:::هل  واس:::ع مط:::بوعات ذات انتش:::ارواس:::طة نش:::ر إلكترون:::ية أو م:::ن خ:::الل  

 . الصفقةلك لت  بالنسبةالعروضء الفترة المحددة لتقديم  عليها أثناالحصول
 
 و المنوي إبرامها    صفقةللوصفًا   المنوي إبرامها      الصفقة عنإع:الن   يتض:من آ:ل      - 2

، والع:نوان ال:ذي يمك:ن الحص:ول م:نه عل::ى      الم:تعاقدة أي:ة ش:روط للمش:ارآة واس:م الجه:ة      
ريخ تس:::ليم ات:::  والع:::روض مـ ل:::تقديالتاريخ المح:::ددو،بالص:::فقةجم:::يع الوث:::ائق الم:::تعلقة  

 .موضوع الصفقة أو تقديم الخدمات المعدات
 
  :الصفقة المخطط إبرامها  عنعالناإل
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 وقت أسرع على أن تنشر، في تعاقدةم:  ال آ:ياناته يج:ب عل:ى آ:ل ط:رف أن يش:جع          - 3
 م::ن ط::رف آ::ل إب::رامها المخط::ط الص::فقات  يتض::من  إعالن::ا آ::ل س::نة مال::ية،م::نممك::ن 

 مخطط إبرامها و يتضمن آذلك صفقة ةأي:  موض:وع  اإلع:الن من وينبغ:ي أن يتض:   . آ:يان 
 . إبرامهانوي المةإعالن الصفقالتاريخ التقريبي لنشر 

 
 العروضتقديم  المحددة لعملية  جالاآل: 5.9المادة 

 
 تت::يح للموردي::ن وق::تًا آاف::يًا   الع::روض ل::تقديم  مح::ددةآج::اال الم::تعاقديح::دد الك::يان   - 1

خذ في الحسبان طبيعة  اال مع، م:ن طرف الكيان    لالس:تجابة  قابل:ة    ع:روض إلع:داد وتقدي:م     
 مدة ال المتعاقد، يتعين أن يتيح الكيان 2وباس:تثناء م:ا تنص عليه الفقرة       . الص:فقة د  يوتعق: 

 حتى التاريخ النهائي     المنوي إبرامها  إع:الن الص:فقة    يوم:ًا م:ن ت:اريخ نش:ر          40تق:ل ع:ن     
 .العروضلتقديم 

 
 أن يحدد فترة تقل عن      المتعاقدلكيان  ل، يجوز   1رة   أحك:ام الفق:     بغ:ض ال:نظر ع:ن       - 2

  يوم::ًا، ش::ريطة أن تك::ون الف::ترة الزمن::ية آاف::ية لتمكي::ن الموردي::ن م::ن إع::داد وتقدي::م   40
 : أيام10، وال تقل في أي حال من األحوال عن  القابلة لالستجابةعروضهم

 
يتض:::من إعالن:::ا   منفص:::ًال، إعالن:::اإذا آ:::ان الك:::يان ق:::د نش:::ر     )أ(

 قبل مدة ال    3-4-9بمقتض:ى المادة    لمخط:ط إب:رامها     بالص:فقة ا  
 ش::هرًا مس::بقًا، 12 يوم::ًا عل::ى األق::ل وال ت::تجاوز 40تق::ل ع::ن 

  المحددةاآلجال أو  للصفقة يتض:من وصفًا      اإلع:الن  وآ:ان ذل:ك   
طل::بات للمش::ارآة  مناس::بًا، ذل::ك آ::انآلم::ا   أوالع::روضل::تقديم 

ئق  والع:نوان ال:ذي يمك:ن الحص:ول م:نه على الوثا            الص:فقة ف:ي   
 ؛بالصفقةعلقة المت

 
، باستثناء أنه  تجارية أو خدماتمعداتإذا آ:ان الك:يان يشتري        )ب(

 أن يع::تمد عل::ى ه::ذا الحك::م إذا آ::ان    الم::تعاقدال يج::وز للك::يان  
 أويشترط أن يستوفي الموردون شروطًا معينة للمشارآة، 

 
ن:تائج عكسية    س:تترتب ع:نه      يوم:ًا    40 م:دة ال:ـ      تطب:يق إذا آ:ان     )ج(

الك::يان أو الط::رف ذي الص::لة، نت::يجة ألس::باب ملح::ة    بجس::يمة
للغاي::ة ومثب::تة بط::ريقة ص::حيحة ناتج::ة ع::ن أح::داث ل::م تك::ن         

  .؛المتعاقدمعروفة من قبل للكيان 
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 حول الصفقة المنوي إبرامهاالمعلومات المتعلقة : 6.9المادة 

 
 العروضوثائق 

 
لتي تشتمل على جميع    ا العروض للموردي:ن المهتمين وثائق      الم:تعاقد يوف:ر الك:يان      - 1

.   القابل::ة لالس::تجابة الع::روضالمعلوم::ات الالزم::ة لتمكي::ن الموردي::ن م::ن إع::داد وتقدي::م  
ويتعي:ن أن تش:تمل ه:ذه الوث:ائق عل:ى وص:ف آ:امل لم:ا يأتي، إن لم تكن هذه المعلومات                       

 :الصفقة المنوي إبرامها  في  أصالمتوفرة
 

 المعداتآمية  ، بم:ا في ذلك طبيعتها ونطاقها و       الص:فقة وص:ف    )أ(
أو الخدم::ات الت::ي س::يتم ش::راؤها إذا آان::ت قابل::ة للق::ياس آم::يًا،  

 تقنيةوأي:ة ش:روط يج:ب إستيفاؤها، بما في ذلك أية مواصفات             
 أو رس::وماتب  م::واد ت::تعلق أوتص::اميمأو ش::هادات مطابق::ة أو 

 ؛اتتعليم
 
المتعي:ن تقديمها  وث:ائق   أوالمعلوم:ات   المش:ارآة و  للش:روط    أي:ة    )ب(

 ؛وردينمن طرف الم
 
جم::يع المعاي::ير، بم::ا ف::يها جم::يع عناص::ر ال::تكلفة، الت::ي يتعي::ن     )ج(

 لك::ل  النس::بيةالعق::د، واألهم::يةع::ند إس::ناد أخذه::ا ف::ي الحس::بان  
 ؛يارمع

 
  و؛العروض ومكان فتح موعد تاريخ و )د(
 
إج::راءات األداء أي::ة أحك::ام أو ش::روط أخ::رى، بم::ا ف::ي ذل::ك        )ه(

 .المتعلقة بالصفقة
 
 : علىبسرعةالمتعاقد  يعمل الكيان - 2
 

 الص::فقةألي م::ورد يش::ارك ف::ي  طل::ب الع::روض توف::ير وث::ائق )أ(
 إذا طلبها؛ و
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ال:رد عل:ى أي طل:ب معقول للحصول على معلومات يتقدم به               )ب(
، شريطة أال تعطي هذه     الصفقةأح:د الموردين المشارآين في      

 .الصفقة على منافسيه في امتيازالمعلومات ذلك المورد أي 
 
 تعديالتال
 
 التقن:::ية، ب:::تعديل المعاي:::ير أو المتطل:::بات الص:::فقة، أث:::ناء الم:::تعاقدإذا ق:::ام الك:::يان  - 3

 الت:::ي قدم:::ت طل:::ب الع:::روضأو وث:::ائق   الص:::فقة الم:::نوي إب:::رامهاإع:::النالمح:::ددة ف:::ي 
، اإلع:الن أو وث:ائق طل:ب العروض       للموردي:ن المش:ارآين، أو إذا ع:دل أو أع:اد إص:دار              

 أو  تعديالت أو تنقيحات يتضمنهاأيأن يبلغ آتابيًا قد الم:تعا فإن:ه يتعي:ن عل:ى ه:ذا الك:يان          
 : أو وثائق طلب العروضإصدارهإعالن يعاد 

 
 المعلوم::ات، إذا تنق::يحإل::ى جم::يع الموردي::ن المش::ارآين وق::ت    )أ(

 ي::تم التبل::يغ   معروفي::ن، وف::ي جم::يع الح::االت األخ::رى،   واآ::ان
 على نفس النحو الذي نشرت فيه المعلومات األصلية؛

 
  وق::::ت آ::::اٍف لتمكي::::ن ه::::ؤالء الموردي::::ن م::::ن تعدي::::ل  لخ::::ال )ب(

 م::نقحة، حس::ب م::ا ه::و    ع::روض وتقدي::م عروض::هم األص::لية 
  ومناسب؛

 
 لآلج::ال  وفق::ا ، اإلعالن ف::ي الح::االت الت::ي يع::اد ف::يها إص::دار      )ج(

  .5.9 في المادة هو منصوص عليه المحددة آما
 

 التقنيةالمواصفات : 7.9المادة 
 
  أو يضع  تقنية ةأن يع:د أو يع:تمد أو يط:بق أي:ة مواصف            م:تعاقد  ألي آ:يان     يج:وز ال   - 1
 عق:::بات ال داع:::ي له:::ا أم:::ام ال:::تجارة بي:::ن إح:::داث بغ:::رض االمت:::ثال لتقي:::يم مس:::طرة أي:::ة

 .الطرفين، أو إحداث هذا األثر
 ش:راؤها، يتعي:ن على      م:زمع  لمع:دات أو خدم:ات     تقن:ية  ة  فمواص:  أي:ة     ل:دى تحدي:د    - 2

 : أنالمتعاقدالكيان 
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ش::كل  مناس::بًا، عل::ى  ذل::ك، حي::ثما آ::انالتقن::ية ة ص::فيح::دد الموا )أ(
ش:روط وظيف:ية، ب:دًال من تحديدها على    أو ج:ودة األداء ش:روط   

 أساس تصميم أو خصائص وصفية؛ و
 
 عل:ى أساس المعايير الدولية، حيثما      التقن:ية  ةأن يح:دد المواص:ف     )ب(

، إال  المتعاقدتوف:رت تل:ك المعاي:ير وآان:ت منطبقة على الكيان            
س::تخدام المعاي::ير الدول::ية ال يف::ي بمتطل::بات ب::رنامج     إذا آ::ان ا
 الت:::ي تل::ك  يض:::ع أع::باًء أثق::ل م::ن     ق::د  أو أن::ه الم::تعاقد الك::يان  

 .يضعها استخدام معيار خاص بالحكومة
 
 تشترط أو تشير إلى عالمة تجارية تقنية أن يحدد معايير المتعاقدال يج:وز للك:يان       - 3

،  خاصراع أو تصميم أو نوع أو إلى منشأ       سم تجاري معين أو إلى براءة اخت      إمعي:نة أو    
من:تج أو م:ورد مح:دد، إال إذا آان:ت ال توج:د أي:ة وس:يلة أخ:رى دق:يقة أو واض:حة بشكل                          

 الحال::ة ه ف::ي ه::ذالع::روض وش::ريطة أن تتض::من وث::ائق متطل::بات الص::فقةآ::اٍف لوص::ف 
 ".هاأو ما يعادل"آلمات من قبيل 

 
 المنافس::ة، مش::ورة  يع::رقل عل::ى نح::و أن يطل::ب أو يق::بل،الم::تعاقدال يج:وز للك::يان   - 4

 مح:ددة من أي     تقن:ية م:تعلقة بص:فقة     ة  يمك:ن اس:تخدامها ف:ي إع:داد أو اع:تماد أي:ة مواص:ف              
 .الصفقة  تلكشخص قد تكون له مصلحة تجارية في

 
 أن يعد أو يعتمد أو      متعاقد، ال يقصد من هذه المادة منع أي آيان          لم:زيد من اليقين    - 5

 . البيئةحماية ز الحفاظ على موارد طبيعية أولتعزيتقنية يطبق مواصفات 
 

 شروط المشارآة: 8.9المادة 
 
على  يتعين   فإنه    ،ش:روط المش:ارآة   م:تعاقد اس:تيفاء الموردي:ن        آ:يان    يطل:ب  حي:نما  - 1

 :، أن لهذا الفصلاألخرى ألحكامل مراعاة  ،الكيان
 

 ض:::من  مش:::مولةص:::فقةمش:::ارآة ف:::ي  لل ش:::روط يحص:::ر أي:::ة  )أ(
 المؤه:::الت لل:::تأآد م:::ن أن ل:::دى الم:::ورد    األساس:::يةالش:::روط 
التقنية  والمالية للوفاء بالشروط والمواصفات      التقنيةالقانون:ية و  
 ؛للصفقة
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أنش::طته  ة لم::ورد م::ا عل::ى أس::اس تقن::يُيق::ّيم الق::درات المال::ية وال  )ب(
 بم:ا ف:ي ذل:ك نش:اطه على أراضي الطرف           ، الش:املة  ال:تجارية   

إن آ::ان ه::ناك أي ال::ذي ينتم::ي إل::يه الم::ورد، وآذل::ك أنش::طته،  
نش::اط له، عل::ى أراض::ي الط::رف ال::ذي ينتم::ي إل::يه الك::يان             

، وال يج:وز له أن يش:ترط عل:ى م:ورد م:ا، ليتس:نى له          الم:تعاقد 
 عل::يه س::ابقًا عق::د أو ا، أن يك::ون ق::د رس::ص::فقةأن يش::ارك ف::ي 
  ينتمي إلى ذلك الطرف أو أن لديه خبرةمتعاقدأآ:ثر م:ن آيان     

 ؛ سابقة على أراضي ذلك الطرفمهنية
 
أن يق:رر م:ا إذا آ:ان م:ورد ق:د اس:توفى، أو ل:م يس:توف شروط                 )ج(

 المش::ارآة مس::تندًا آل::يًا إل::ى الش::روط الت::ي حدده::ا مس::بقًا ف::ي     
  و؛وثائق طلب العروض أو في اإلعالنات

 
الس:ماح لجم:يع الموردي:ن ، الذي:ن يس:توفون شروط المشارآة،              )د(

 . الصفقةأن يشارآوا في
 
 ص::فقة م::ورد م::ن  إقص::اء م::ن الم::تعاقد م::ا يم::نع الك::يان   ف::ي ه::ذه الم::ادة ال يوج::د - 2

 .استنادًا إلى بيانات من قبيل إشهار اإلفالس أو إصدار إعالنات آاذبة
 
 أن   عليه ، يتعين المشارآة أن يستوفي الموردون شروط      متعاقد آيان   يطل:ب  حي:نما  - 3

ر الكيان ذلك ويتعي:ن أن ينش .  يدع:و ف:يه الموردي:ن ل:تقديم طل:بات للمش:ارآة       إعالن:اً ينش:ر   
  القابل::ة لالس::تجابة ليت::يح للموردي::ن المهتمي::ن وق::تًا آاف::يًا إلع::داد طل::باتهم  اإلع::الن مس::بقا

 .وتقديمها، وإلتاحة وقت آاٍف للكيان لتقييم هذه الطلبات والبت فيها
 
في متناول العموم تتعلق   متعددة االستعمال و أن يع:د قوائ:م  الم:تعاقد يج:وز للك:يان     - 4
 أن يك:::ون الم:::تعاقد الك:::يان يطل:::ب حي:::نماو. س:::توفين لش:::روط المش:::ارآة لموردي:::ن المبا

 ، يتعين صفقة مشمولةلمش:ارآة في  ا قص:د  ل:إلدراج ف:ي ه:ذه القائم:ة          مؤهل:ون الم:وردون   
ويتعين أن . إلدراج أي طل:ب ف:ي القائمة  بس:رعة اإلج:راءات   أن يباش:ر   عل:ى ه:ذا الك:يان    

 ن::تظار إدراج طل::به ف::ي الالئح::ة، الص::فقة ف::ي ايت::يح الك::يان لذل::ك الم::ورد المش::ارآة ف::ي  
ش::ريطة أن يق::رر الك::يان أن الم::ورد مس::توٍف لش::روط المش::ارآة وأن::ه يوج::د وق::ت آ::اٍف  

 ف::ي غض::ون الم::دة الزمن::ية المح::ددة ل::تقديم      تقييم::يه للم::ورد الس::تكمال للك::يان الم::تعاقد  
 .العروض
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بقراره ما  بسرعة أي مورد يتقدم بطلب للمشارآة الم:تعاقد  يتعي:ن أن ي:بلغ الك:يان       - 5
 الم::تعاقدإذا رف::ض الك::يان  و. إذا آ::ان ذل::ك الم::ورد ق::د اس::توفى ش::روط المش::ارآة أم ال   

طل:ب مش:ارآة أو توق:ف ع:ن االعتراف بأن موردًا قد استوفى شروط المشارآة، فيتعين          
 تفس::يرًا مك::توبًا يبي::ن   بس::رعة ،أن ي::بلغ بس::رعة ذل::ك الم::ورد وأن يق::دم له     عل::ى الك::يان 

 . ، بناءا على طلب الموردإليها في قرارهاألسباب التي استند 
 

  للعروضطلب المحدودال: 9.9 المادة
 
 م::ن عق::ود بإب::رام الم::تعاقد يق::وم الك::يان  م::ن ه::ذه الم::ادة 2 م::راعاة ألحك::ام الفق::رة - 1

عرض::ا  يس::تطيع أي م::ورد مه::تم أن يق::دم  و،مس::طرة طل::ب الع::روض المف::توحة  خ::الل 
 .بموجبها

 
 لتجنب المنافسة أو لحماية الموردين      الص:فقات  ب:رام إ مس:طرة س:تخدم   تش:ريطة أال     - 2

المحليي:ن أو عل:ى نح:و يم:يز ض:د الموردي:ن الذي:ن ين:تمون للطرف اآلخر، يجوز للكيان                      
 يتص:ل ب:المورد الذي يختاره، وأن ال يكون هذا االختيار يتعارض مع أحكام                أن الم:تعاقد 

مش::مولة  ف::ي أي م::ن    الم::تعلقة بالص::فقات ال 10.9 والم::ادة 8.9 إل::ى 4.9الم::واد م::ن  
 :الظروف التالية 

 ف:ي حال:ة ال:رد عل:ى اإلعالن المسبق للصفقة المنوي إبرامها أو               -)أ(
 :الدعوة لطلب العروض

  إذا لم يتم تقديم طلب عروض،-1  
 إذا ل:::م ي:::تم تقدي:::م طل:::ب ع:::روض يتماش:::ى م:::ع  -2  

الش:::روط األساس:::ية المنص:::وص عل:::يها ف:::ي وث:::ائق 
 طلب العروض،أو

توف أي م:::::ن الموردي:::::ن ش:::::روط  إذا ل:::::م يس:::::-3  
 المشارآة ،

 
ري ذير ج:::ي:::وأن ال يق:::دم الك:::يان الم:::تعاقد عل:::ى تغ   

 للشروط األساسية للصفقة أو لشروط المشارآة ؛
 إذا آان:::ت ال:::توريدات أو الخدم:::ات ال يمك:::ن توريده:::ا إال م:::ن -)ب(

ط::رف م::ورد معي::ن وال يوج::د بدي::ل أو ع::وض معق::ول له::ذه      
 :لكون التوريدات أوالخدمات ، و ذلك 

  الطلب يتعلق بأعمال فنية ؛ -1   
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 الك:::يان الم:::تعاقد مل:::زم بحماي:::ة الملك:::ية الفك:::رية أو  -2   
ب::راءة االخ::تراع أو حق::وق الط::بع أو حق::وق خاص::ة أخ::رى أو  

 حقوق اإلعالم، أو
  في حالة غياب منافسة ألسباب تقنية ؛-3   

 
  إض::افيةتوري::دات أو خدم::ات عل::ى إذا تعل::ق األم::ر بالحص::ول )ج(

م::ن الم::ورد األص::لي إم::ا لالستعاض::ة به::ا ع::ن قط::ع لمع::دات     
موج:ودة أو ع:ن أجزاء من برامج أو خدمات أو مرافق قائمة،         

 ، حيث سيؤدي تغيير المورد إلى       المص:الح  إلس:تمرار س:ير   أو  
 أو خدم::ات غ::ير مع::دات إل::ى ش::راء  الم::تعاقداض::طرار الك::يان

رامج أو  مس:توفية لش:روط القابل:ية لت:بديل قط:ع  المعدات أو الب             
 الخدمات أو المنشآت القائمة؛ 

 
 المن::::توجات الت::::ي تش::::ترى م::::ن س::::وق   للمن::::توجاتبالنس::::بة  )د(

 ساسية؛ األ
 
 نموذج::ًا أول::يًا أو أول س::لعة أو   الم::تعاقدع::ندما يش::تري الك::يان  )ه(

خدم:ة تط:ور ب:ناًء عل:ى طل:به ف:ي إط:ار، وم:ن أجل عقد معين                  
وبع:::د . ليللبح::ث أو التجري:::ب أو الدراس:::ة أو ال:::تطوير األص::: 

 أو  المعدات ه:ذه العق:ود، يتعين أن تخضع عمليات شراء           تنف:يذ 
 والم::ادة 8.9 إل::ى 4.9  م::نالخدم::ات ف::يما بع::د ألحك::ام الم::واد

 ؛ أو10.9
 
بق:در م:ا يك:ون ض:روريًا ج:دًا ألس:باب ملح:ة للغاي:ة نشأت عن                   )و(

 أن ي::توقعها وحي::ث ال   الم::تعاقدأح::داث ل::م يك::ن بوس::ع الك::يان   
 أو الخدم::::ات ف::::ي الوق::::ت  مع::::داتاليمك::::ن الحص::::ول عل::::ى  

 المف::توحة وم::ن مس::طرة طل::ب الع::روضالمطل::وب م::ن خ::الل 
 المف:::توحة أن يلح:::ق مس:::طرة طل:::ب الع:::روضش:::أن اس:::تخدام 

 الك:::يان أو  ه:::ذاأو بمس:::ؤوليات ب::رنامج   بالك::يان بل:::يغاض::ررًا  
 . الطرف

 
 محض::ر ب::إعداد الم::تعاقد، يق::وم الك::يان  2 بموج::ب الفق::رة عق::د يم::نحبالنس::بة لك::ل  - 3

 أو الخدمات المشتراة وبيانًا      المع:دات  وق:يمة ون:وع    الم:تعاقد    مك:توب يتض:من اس:م الك:يان       
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، التي تبرر استخدام الشراء " 2الفقرة "يبي:ن الظ:روف والش:روط المنص:وص عليها في          
ويتعين على الكيان المتعاقد أن . مس:طرة عدا مساطر طلب العروض المفتوح    م:ن خ:الل     

 .عند طلبه يسلم هذا المحضر للطرف اآلخر 
 

 إسناد العقود: 10.9المادة 
 
آتابيًا، ويجب العرض  يتوج:ب عل:ى الكيان المتعاقد إلسناد عقد ، أن يشترط تقديم          - 1

 :هعند تقديم
 

 للش::روط األساس::ية المنص::وص عل::يها ف::ي    اك::ون مس::توفي يأن  )أ(
 اإلعالناتولمعايير التقييم المحددة في     طل:ب الع:روض     وث:ائق   

  و؛طلب العروضووثائق 
 
 .لمشارآةل شروط  أليةأن يقدمها مورد مستوٍف )ب(

 
خدم المصلحة العامة، يتعين ي ال المتعاقد عدم إسناد العقد لكونهم:ا ل:م يقرر الكيان        - 2

 عرضه آليًا على تنفيذ العقد و أن   ا قادر يعتبرهلم:ورد ال:ذي     ل يس:ند العق:د   عل:ى الك:يان أن      
 طلب   وث:ائق   إعالن:ات و   يم المح:ددة ف:ي     األفض:ل م:ن حي:ث المتطل:بات ومعاي:ير التقي:            وه: 

 .العروض
 
 العق::د أو تعديل::ه بع::د   فس::خ أو مش::روع ص::فقة  إلغ::اء م::تعاقدال يج::وز ألي آ::يان   - 3

 .أحكام هذا الفصليجنبه االلتزام ب على نحو إسناده
 

    المعلومات المقدمة للموردين
 
ف::ي أق::رب  ي::بلغ  أن الم::تعاقد، يتعي::ن عل::ى الك::يان   14.9 الم::ادة م::راعاة ألحك::ام   - 4

 على الكيان المتعاقد، ويتعين   العقد بإسناد قراره   عروض:ا  الموردي:ن الذي:ن قدم:وا        اآلج:ال 
 األسباب التي أدت عرضه إلسناد العقد  طلبأن يبي:ن للم:ورد ال:ذي لم يقع االختيار على    

، المتعلقة بالعرض الذي وقع عليه االختيار      النسبية    والم:يزات    عرض:ه إل:ى ع:دم اخت:يار       
 .لب المورد ذلكإذا ط

 
      نشر معلومات عن إسناد العقد
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مباش:رة بع:د إس:ناد عق:د  ف:ي صفقة مشمولة ، ينشر الكيان المتعاقد إعالنا يتضمن          - 5
 :على األقل المعلومات التالية والمتعلقة بعملية اإلسناد

 
 اسم الكيان؛  )أ( 

 
 ؛ موضوع الصفقة أو الخدمات للمعداتوصف  )ب( 

 
 ؛ العقد  عليه ارد الذي رساسم المو )ج( 

 
 ؛ والعقد الذي تم إسناده قيمة  )د( 

 
اللج:::وء إل:::ى مس:::طرة طل:::ب ب:::يان األس:::باب الت:::ي ت:::برر ع:::دم   )ه:::ـ(

 .المسطرةتلك لالكيان إذا لم يتم اعتماد ، العروض المفتوحة
 

  اإلحتفاظ  بالسجالت 
 
 ب الع:::روضبمس:::اطر طل::: وال:::تقارير الم:::تعلقة الم:::تعاقد الس:::جالت الك:::يان يحف:::ظ - 6

المطلوبة ط::بقا ألحك::ام  ، بم::ا ف::ي ذل::ك ال::تقارير الص::فقات المش::مولةوترس::ية العق::ود ف::ي  
عن ، وفق:ا للممارس:ات الت:ي يتبعها آل طرف من الطرفين ، ولمدة ال تقل            3.9.9 الم:ادة 

 . ترسية العقد المعنيبعد تاريخ ثالث سنوات، 
 

 الصفقات عمليات إبرامضمان نزاهة : 11.9المادة 
 
 آ::ل ط::رف م::ن الطرفي::ن  يع::تمد أو يح::تفظ، )مكافح::ة الفس::اد (5.18 ط::بقا للم::ادة - 1

 الط:رف أنه:م ارتك:بوا أعمال     ه:ذا  إلع:الن ع:دم أهل:ية الموردي:ن، الذي:ن يق:رر        بإج:راءات 
 الخاصة بذلك الصفقات للمشارآة في بالصفقات،احت:يال أو أعم:اًال غير مشروعة تتعلق        

 الطرفي:ن، يحدد    أح:د وب:ناًء عل:ى طل:ب م:ن         . ةمح:دد  أو لف:ترة     بص:فة نهائ:ية   الط:رف، إم:ا     
 ، ه::ذه اإلج::راءات الط::رف اآلخ::ر الموردي::ن الذي::ن ق::رر أنه::م غ::ير مؤهلي::ن بموج::ب         

ويت::بادل المعلوم::ات الم::تعلقة به::ؤالء الموردي::ن أو بأعم::ال االحت::يال أو األعم::ال غ::ير        
 .المشروعة التي ارتكبت، حيثما آان ذلك مناسبًا

 
 حلية للطعون التي يقدمها الموردونالمراجعة الم: 12.9المادة 
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الطرف المطبقة بموجب هذا     االمتثال لتدابير  في    الطعن ،   لمورد ط:رف يت:يح آ:ل      - 1
إس::ناد الص::فقات  ، دون اإلض::رار بح::ق ذل::ك الم::ورد ف::ي المش::ارآة ف::ي أنش::طة     الفص::ل
م:::راجعة  مس:::اطر أن يض:::من إتاح:::ة  عل:::ى آ:::ل ط:::رفويتعي:::ن.  أو المس:::تقبليةالجاري:::ة
التطب::يق الس::ليم  أ م::ع م::بدبانس::جاموة عال::ي و بش::فافية و ف آتاب::يًاعموم::يةة  بص::ورالطع::ون
 .للقانون

 
 عل:ى األق:ل، س:لطة إداري:ة أو قض:ائية مح:ايدة مستقلة               ،ينش:ئ أو يعي:ن آ:ل ط:رف         - 2

ن والم::ورد الطع::ون الت::ي يقدمه::ا  دراس::ة، لتلق::ي والم::تعاقد موض::وع الطع::ن ك::يانالع::ن 
  األول::يةت هي::ئة غ::ير تل::ك الس::لطة بالم::راجعة  و إذا قام::.مش::مولة بخص::وص أي::ة ص::فقة

 للمورد إمكانية استئناف القرار األولي أمام يضمن  الطرف أن ذل:ك  فإن:ه عل:ى    للطع:ون، 
موض::وع  المس::ؤول ع::ن الص::فقةس::لطة إداري::ة أو قض::ائية مح::ايدة ومس::تقلة ع::ن الك::يان  

 .الطعن
 
ج::ب أحك::ام ها أو يحدده::ا بموؤ الت::ي ينش: الس::لطة الطرفي::ن م:ن   ط::رفيف:وض آ::ل  - 3

 أحد ف:ي الطع:ن، لضمان امتثال     ب:ت اتخ:اذ تداب:ير مؤق:تة فوري:ة، إل:ى أن ي:تم ال               2الفق:رة   
للمشارآة في  المورد  لتداب:ير تنف:يذ أحك:ام ه:ذا الفص:ل ، وللحف:اظ عل:ى فرصة                ي:ن الطرف

 .، بم:ا ف:ي ذل:ك تعل:يق ترس:ية العقد أو تنفيذ العقد إذا آانت قد جرت ترسيته فعالً             الص:فقة 
أخذ بعين االعتبار العواقب فيجوز له إن ي  ،ذا ق:رر ط:رف اتخ:اذ إج:راء مؤقت    غ:ير أن:ه إ  

وإذا لم يقرر .  االجراء المؤقت ا اإلج:راء عل:ى الص:الح العام إذا تم اتخاذ هذ           االس:لبية له:ذ   
 . الطرف اتخاذ إجراء مؤقت وجب عليه تعليل قراره آتابيا

 
و عينها طبقا ألحكام الفقرة      ط:رف أن ي:تأآد من أن السلطة التي أنشأها أ           عل:ى آ:ل    - 4
 :مراجعة وفقًا لما يأتيتقوم ب  2
 

إتاح:ة وق:ت آ:اٍف للمورد إلعداد وتقديم تفسير مكتوب ألسباب           )أ(
طع:ن، وال يج:وز أن تق:ل ه:ذه الم:دة ف:ي أي ح:ال من األحوال                

 أي::ام اب::تداًء م::ن الوق::ت ال::ذي يص::بح ف::يه أس::اس        عش::رةع::ن 
 طقيًا أن يعرفه ؛ معروفًا للمورد أو آان ينبغي منالطعن

 
 الم::ورد وأن طع::ن آتاب::يًا عل::ى الم::تعاقديتعي::ن أن ي::رد الك::يان   )ب(

 يقدم للسلطة جميع الوثائق ذات الصلة؛
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  فرص::ة لل::رد عل::ى ردطع::نايتعي::ن أن ت::تاح للم::ورد ال::ذي يق::دم  )ج(
 السلطة المسؤولة عن عملية تب:ت  ق:بل أن    الم:تعاقد  الك:يان    فع:ل 

  والطعن؛المراجعة في 
 
 أن تب::ت  الس::لطة المس::ؤولة ع::ن عمل::ية الم::راجعة  عل::ىعي::ن يت )د(

، مع تفسير ة في أي طعن يقدمه مورد ما آتاب       وبط:ريقة فوري:ة   
 .آل قرار إليها في اتخاذ استندتاألسس التي 

 
 مجال التطبيق ات وتصويبت تعديال: 13.9المادة 

 
 :ة أن بموجب أحكام هذا الفصل، شريطيجوز لكل طرف أن يعدل نطاق التطبيق - 1
 

 الط::رف اآلخ::ر  ه::ذا وأال يع::ترضة الط::رف اآلخ::ر آ::تاب ي::بلغ )أ(
 ؛ وبعد التبليغ يومًا 30 خالل ةآتاب

 
 تعديالت تبل:يغ الط:رف اآلخ:ر يعرض     بع:د   يوم:اً 30خ:الل       )ب(

مجال للحفاظ على مستوى    للط:رف األخرى    تعويض:ية مق:بولة     
قبل  الذي آان موجودًا     ى مجال التطبيق   مع:ادل لمستو   التطب:يق 

  .3 تنص عليه الفقرة باستثناء ماالتعديل، 
 
 مجال تطبيقه  ذات طابع شكلي محض على       تصويبات أن يدخل    لكل طرف يج:وز    - 2

 9 و1. ألف. 9 في المرفق جدولهبموج:ب أحك:ام ه:ذا الفص:ل، أو تعدي:الت طف:يفة على           
عترض  وأال ية الطرف اآلخر آتابي:بلغ ، ش:ريطة أن  3. أل:ف . 9 أو  2أو الم:رفق    . أل:ف .

وال يتعين على الطرف الذي يدخل هذا . التبليغ بعد يومًا 30 خالل ةالط:رف اآلخ:ر آتاب    
 . للطرف اآلخرالتصويب أو هذا التعديل الطفيف أن يقدم تعديالت تعويضية

 
 الت::ي ي::تفق ف::يها الح::االت تعدي::الت تعويض::ية ف::ي أن يع::رض أي ط::رف ال يح::تاج - 3

متعاقدا لم يعد يمارس عليه أحد الطرفين        ل آيانًا   الط:رفان عل:ى أن ال:تعديل المق:ترح يشم         
 أو نف::وذ الحكوم::ة ق::د مراق::بةوإذا ل::م ي::تفق الط::رفان عل::ى أن . فعل::يا أي::ة مراق::بة أو نف::وذ

أزي::ل فع::ًال، يج::وز للط::رف المع::ترض أن يطل::ب م::زيدًا م::ن المعلوم::ات أو المش::اورات    
اق بش::أن اس::تمرار أو نف::وذ حكوم::ي للتوص::ل إل::ى اتف::  مراق::بة بغ::ية توض::يح طب::يعة أي::ة  

 .المتعاقدهذا الفصل على الكيان االحتفاظ بمجال تطبيق أحكام 
 



 

 16

 تعدي:::ل أو  ل:::يعكس أي الص:::لةي ذعل:::ى تعدي:::ل الم:::رفق اللج:::نة المش:::ترآة تعم:::ل - 4
 .تم االتفاق عليه أو تنقيح طفيف  تقنيتصويب

 
 المعلوماتاإلفصاح عن عدم : 14.9المادة 

 
 المراجعة، المشار سلطات الم:تعاقدة وآذا  ك:يانات بم:ا ف:ي ذل:ك ال      ط:رف    ل ال يج:وز   - 1

 يقدمها شخص خالل الصفقة      ع:ن أي:ة معلومات سرية      اإلفص:اح ،  12.9إل:يها ف:ي الم:ادة       
ويتعي::ن أن تع::امل  .  ال::ذي ق::دم تل::ك المعلوم::ات  الش::خص، ب::دون تفوي::ض م::ن  أو الطع::ن
 . بوصفها معلومات سريةالمتعاقدة طلبات العروضالكيانات 

 
 آ::ياناته زم ط::رفا ، بم::ا ف::ي ذل::ك ل::ي  يفس::ر عل::ى أن::ه  ه::ذا الفص::ل م::ا  ف::يال يوج::د - 2

  :اإلفصاح عنها إلى يؤدي قدمعلومات سرية على تقديم  المتعاقدة
 

 إعاقة تنفيذ القانون ؛ )أ( 
  
  بالمنافسة النزيهة بين الموردين؛ اإلضرار )ب( 

 
اص، بما   بالمص:الح ال:تجارية المشروعة لموردين معينين أو أشخ         اإلض:رار  )ج( 

 الفكرية؛ أو في ذلك حماية الملكية 
 

 .يتعارض بطريقة أخرى مع المصلحة العامة )د( 
 

 االستثناءات: 15. 9المادة 
 
 التداب::ير عل::ى نح::و يش::كل وس::يلة للتمي::يز التعس::في أو غ::ير  ه::ذهش:ريطة أال تط::بق  - 1

 الطرفين، على التجارة بين مقنعا  قيدًا أو الم:برر بي:ن الطرفي:ن ف:ي ظ:ل نف:س الظروف         
تدابير  يتعي:ن أال يفس:ر أي ش:يء ف:ي ه:ذا الفص:ل عل:ى أنه يمنع أحد الطرفين من اعتماد                     

 : عليها لكونهابقاءاإلأو 
 

 ؛ األمن العامضرورية لحماية األخالق العامة أو النظام العام أو  )أ( 
 

 ضرورية لحماية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات؛  )ب( 
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 لحماية الملكية الفكرية؛ أوضرورية  )ج( 
 

ع::ن لمعوقي::ن أو الص::ادرة ع::ن األش::خاص ا   أو الخدم::ات ب::المعداتت::تعلق  )د( 
 . عن العمل في السجونالمؤسسات الخيرية أو

 
تتضمن التدابير البيئية الضرورية لحماية حياة أو   ) ب (1 الط:رفان أن الفق:رة       يق:ر  - 2

 .صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات
 

 تعاريف: 16. 9المادة 
 

 :ألغراض هذا الفصل 
 

 امت:::ياز ت:::تعلق عق:::ود "و " تحوي:::ل � اس:::تغالل �عق:::د ب:::ناء  "مص:::طلح ب قص:::دي 
 الغ::رض األساس::ي م::نه تش::ييد أو ترم::يم ب::نى   ،أي ترتي::ب تع::اقدي"  العموم::يةاألش::غال ب

 أو أي::ة أعم::ال أخ::رى مملوآ::ة للحكوم::ة ويق::وم     منش::آتأساس::ية أو مص::نع أو م::باٍن أو   
لمدة المراقبة واالستغالل  بم:نح الم:ورد ملك:ية مؤق:تة أو الح:ق في          م:تعاقد بموج:بها آ:يان     

مح::ددة نظ::ير تنف::يذه ترتي::بًا تعاقدي::ًا، ومطالب::ته الحص::ول عل::ى ثم::ن اس::تخدام ذل::ك العم::ل   
 أثناء فترة سريان العقد؛

 
 أو خدم:ات م:ن الص::نف   مع::داتأي:ة  " وخدم::ات تجاري:ة مع:دات  "مص:طلح  ب قص:د ي 

كوميي:ن ألغ:راض غ:ير حكوم:ية أو تع:رض عل:يهم للبيع أو               ال:ذي ي:باع لمش:ترين غ:ير ح        
تعدي:الت طف:يفة غ::ير م:تاحة بص::ورة عادي:ة ف::ي     تش::مل آم:ا  يش:ترونها بص:ورة مع::تادة ؛   
   وخدمات معدلة بصورة مألوفة في األسواق التجارية،األسواق التجارية معدات

  
على أية ضمانات مالية أو غيرها التي يجب        " ش:روط المش:ارآة   "مص:طلح   ب قص:د ي

الم:ورد تقديمه:ا أو أي:ة ش:روط تس:جيل أو تأه:يل أو أي:ة متطلبات أو شروط أخرى يجب                      
 . في الصفقة للمشارآةهاؤفايعلى المورد است

 
 أو غيرها من أي تعب:ير بكلم:ات أو أرق:ام       " مك:توب "أو  " آتاب:ي "مص:طلح   ب قص:د ي 

 تش::تمل وق::د ف::ي وق::ت الح::ق، ي::تم توص::يلهاال::رموز، الت::ي يمك::ن أن تق::رأ أو تستنس::خ أو 
  .و تخزنيمكن أن تقرأ وتستنسخ   على معلومات منقولة ومخزنة إلكترونيًا
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 تتطل::ب اس::تعمال م::واد ذات عمل::ياتأي::ة ش::روط أو " تعويض::ية"مص::طلح ب قص::دي 
مح:::توى محل:::ي أو موردي:::ن محليي:::ن أو ترخ:::يص تكنولوج:::ي أو ت:::بادل تكنولوج:::ي أو     

ع التنم::ية المحل::ية أو تحس::ين يش::جاس:تثمار أو تج::ارة متكاف::ئة أو إج::راءات مماثل::ة قص:د ت  
 . حسابات ميزان المدفوعات

 
 2 -)أ (9 أو 1-)أ(-9 المرفقأي آيان مدرج في   " متعاقدآيان  "مص:طلح   ب قص:د ي 

  ؛3-)أ(9أو 
 

 ذلك؛على خالف نص ي، ما لم البناءخدمات " خدمات"مصطلح ب قصدي 
 

و الخدم::ات  أي::ورد المع::دات أو يمك::ن أن ي::وردشخص::ًا " م::وِرد"مص::طلح ب قص::دي 
 ؛ ومتعاقدلكيان 

 
 :طلب العروض الذي " تقنيةمواصفات "مصطلح ب قصدي 

 
 :يتضمن خاصيات ) أ(
التوريدات التي يجب اقتناؤها، بما في ذلك الجودة و النجاعة و السالمة و               .1

 المقاييس أو طرق و آيفيات إنتاجها، أو
  

 في ذلك     الخدمات التي يجب اقتناؤها أو طرق أو آيفيات تسليمها بما                      .2
 تطبيق الشروط اإلدارية للتسليم، أو

 
المصطلحات أو الرموز أو التغليف أو شروط وضع العالمات أو بطاقات                               ) ب(

 .التعريف على الغالف أو على المنتوج، حسب انطباقها على توريد أو خدمة
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 : 1- ألف -9 المرفق
  الكيانات الحكومية على الصعيد المرآزي

 
 الكيانات الحكومية على الصعيد المرآزي           م هذا الفصل على صفقات               نطبق أحكا  ت

، وفقًا   مقدرة  قيمة الصفقات  تكون، عندما   المرفق هذا    الئحة آل طرف في     المدرجة في 
 ينص على ما لم     و.  التالية تفوق السقوف ذات الصلة     أو    ساوي ت 5.1.9ألحكام المادة    

  للكيانات المدرجة   الت الخاضعة الوآاذلك، فإن أحكام هذا الفصل تشمل جميع              خالف
 .المرفقهذا  الئحة آل طرف الملحقة بفي
 

 :السقوف
 
 ) هاء-9 المرفق الواردة في للقاعدةتعدل وفقًا (

 
  دوالر أمريكي 000.175  : والخدماتصفقات التوريدات

  درهم1،817،000                                 
 

 ر أمريك دوال000.725.6  : خدمات التشييدصفقات
      درهم 69،881،000                            

 
  المغربالئحة

 
 )1(الوزير األول مصالح  - 1
 (2)     إدارة الدفاع الوطني- 2
 األمانة العامة للحكومة  - 3
 وزارة العدل - 4
 وزارة الشؤون الخارجية التعاون - 5
 )3(وزارة الداخلية  - 6
 وزارة االتصال - 7
 ارة التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميوز - 8
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 وزارة التربية الوطنية والشباب  - 9
 وزارة الصحة - 10
 وزارة المالية والخوصصة - 11
 وزارة السياحة - 12
 وزارة الصيد البحري - 13
 وزارة التجهيز والنقل - 14
 )4(وزارة الفالحة والتنمية القروية  - 15
 اع الرياضةقط: الوزير األول - 16
الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون اإلقتصادية والشؤون              - 17

 العامة وتأهيل االقتصاد
 وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي - 18
 )5(وزارة الطاقة والمعادن  - 19
 التجارة والمواصالت وزارة الصناعة و - 20
 وزارة الثقافة - 21
 ارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة باإلسكان والتعمير الوز - 22
 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية والتضامن  - 23
 الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة - 24
 وزارة التجارة الخارجية - 25
 وزارة حقوق اإلنسان - 26
 وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة - 27
 دوبية السامية للتخطيطالمن - 28
 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر - 29
 المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير - 30

 
 
 
 
 
 
 

 
  المغرب  الخاصة بالئحةمالحظاتال
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غير مشمولة بأحكام هذا الفصل الصفقات التي                : الوزير األول  مصالح    - 1
 .رامج محاربة آثار الجفاف والبرامج المماثلةتتعلق مباشرة بب

 
 : إدارة الدفاع الوطني - 2
 
   : ال تشمل صفقات التوريدات المدرجة أدناه ألحكام هذا الفصل)أ(

      
 FSC 11  نوويةذخائر

 FSC 18 مرآبات فضائية
المراآب والسفن والزوارق الصغيرة والعوامات واألرصفة            

ء من هذا التصنيف بحيث يشمل مراآب            ُعّرف جز  (العائمة   
سام المراآب أو هياآلها          جاألسطول وأجزاء رئيسية من أ            

 ؛)الكبرى

FSC 19 

ُعّرف جزء من هذا          (تجهيزات السفن والمعدات البحرية             
التصنيف بحيث يشمل مراآب األسطول أو أجزاء رئيسية                  

 ؛)من أجسام المراآب أو هياآلها الكبرى

FSC 20 

 FSC  2310 ؛)الحافالت فقط(اب المزودة بمحرآات سيارات الرآ
 FSC 2350 عربات تكتيكية مجرورة للقتال والهجوم 

 FSC 51 األدوات اليدوية؛
 FSC 52 أدوات القياس؛

 FSC 60 مواد ، مكونات تجميع ولوازم األلياف البصري
صناديق الذخيرة والذخائر النووية وتغليفها والحاويات                         

 دم لهاالخاصة التي تستخ
FSC 8140 

المنسوجات والجلود والفرو واألشياء األخرى التي تدخل في            
جميع العناصر  (صناعة المالبس واألحذية والخيام واألعالم          

باستثناء الدبابيس واإلبر وأطقم الخياطة وصواري األعالم                
 ؛)لحقةوحوامل األعالم والبكرات الم

FSC 83 

ع األشياء      جمي(المالبس والمعدات الشخصية والشعار                      
 ؛")حقائب"باستثناء تلك المشمولة في الفقرة الفرعية المعنونة 

 

FSC 84 

المنتجات الغذائية الالزمة لبقاء اإلنسان على قيد الحياة                           
جميع المنتجات باستثناء تلك المشمولة في الفئة الفرعية                      (
 ؛")مشتقاة التبغ"

FSC 89 
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حكام هذا الفصل ال تنطبق على             فإن أ  ) األمن الضروري   (1.21تبعا للمادة       )ب(

 :صفقات التوريدات المدرجة أدناه
 

 FSC 10 األسلحة ،
 FSC 12 معدات مكافحة الحرائق؛
 FSC 13 الذخائر والمتفجرات
 FSC 14 القذائف الموجهة؛

 FSC 15 قطع الهياآل وهياآل الطائرات؛
 FSC 16 قطع الطائرات ولوازمها؛
 FSC 17 ائرات ومعدات المناولة األرضية؛معدات إقالع وهبوط الط

 FSC 19 المراآب والزوارق الصغيرة والعوامات واألرصفة العائمة؛
 FSC 20 تجهيزات السفن والمعدات البحرية؛

 FSC 28 المحرآات والمحرآات التوربينية وقطع الغيار؛
 FSC 31 محمل الُكريات

 FSC 58 واالتصال؛معدات اإلشعاع المنطبق األطوار ومعدات الكشف 
 FSC 59 قطع المعدات الكهربائية واإللكترونية؛
 .القضبان واأللواح والقوالب المعدنية

 
FSC 95 

 
يجب أن    ) ب(أو  ) أ(حينما تكون التوريدات داخلة في إطار الفقرات الفرعية                ) ج (

وتستعمل فئات     . تكون محددة فقط وفق األوصاف الواردة في العمود األيمن أعاله                   
مدادات الحكومية    تصنيف اال   (FSC .  للواليات المتحدة لالستئناس فقط        وللحصول    (

على القائمة الكاملة لفئات تصنيف االمدادات الحكومية للواليات المتحدة والتي تشابه                  
 فئات المغرب

 :انظر
 (http:// www.scrantonrtg.com/secrc/fsc.codes/fsc.html) 

 
 منألل العامة اإلدارة على صفقات      ذا الفصل  أحكام ه   ال تنطبق : وزارة الداخلية  - 3

 المفتشية العامة للقوات المساعدة، أو اإلدارة العامة لمراقبة التراب الوطني والوطني
 
 صفقات     على   أحكام هذا الفصل       ال تنطبق          :وزارة الفالحة والتنمية القروية          - 4

 المنتجات الزراعية في إطار برامج المساعدة الغذائية ودعم التربية الحيوانية،
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الصفقات المتعلقة    على      أحكام هذا الفصل      ال تنطبق  : المعادن وزارة الطاقة و     - 5

ومشتريات ألغرض حماية المواد والتكنولوجيا        إبرامها   باألمن الوطني التي يتم         
 .تيجيالنفط الحتياطي النفط االسترا

 
  الواليات المتحدةالئحة

 
 اللجنة االستشارية المعنية بالعالقات بين الحكومات - 1
 مؤسسة التنمية األفريقية - 2
 شبكة أالسكا لنقل الغاز الطبيعي - 3
 لجنة النصب التذآارية للمعارك األمريكية - 4
 اللجنة اإلقليمية لمنطقة األباالشين - 5
 لجنة الحقوق المدنية - 6
 لجنة الفنون الجميلة - 7
 لجنة االتجار بالسلع المستقبلية - 8
 لجنة سالمة المنتجات االستهالآية - 9
 مجلس محافظي البث اإلذاعي - 10
 شرآة الخدمات الوطنية والمجتمعية - 11
 لجنة حوض نهر ديالوير - 12
 )1(وزارة الزراعة  - 13
 )2(وزارة التجارة  - 14
 )3(وزارة الدفاع  - 15
 وزارة التعليم - 16
 )4(وزارة الطاقة  - 17
 وزارة الخدمات الصحية واإلنسانية - 18
 )5(وزارة األمن الوطني  - 19
 وزارة اإلسكان والتطوير الحضري - 20
 وزارة الداخلية، بما في ذلك مكتب استصالح األراضي - 21
 وزارة العدل - 22
 وزارة العمل - 23
 وزارة الخارجية - 24
 )6(النقل وزارة  - 25
 وزارة الخزانة - 26
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 وزارة شؤون قدامى المحاربين - 27
 وآالة حماية البيئة - 28
 لجنة تكافؤ الفرص في العمالة - 29
 مكتب الرئيس التنفيذي - 30
 بنك الواليات المتحدة لالستيراد والتصدير - 31
 إدارة االئتمانات الزراعية - 32
 اللجنة االتحادية لالتصاالت - 33
 الشرآة االتحادية لتأمين المحاصيل - 34
 الشرآة االتحادية لتأمين الودائع - 35
 لجنة االنتخابات االتحادية - 36
 الشرآة االتحادية للقروض العقارية - 37
 مجلس تمويل اإلسكان االتحادي - 38
 لجنة المالحة االتحادية - 39
 خدمات الوساطة والتوفيق االتحادية - 40
 ادية لمراجعة إجراءات السالمة والصحة في المناجماللجنة االتح - 41
 صناعات السجون االتحادية، - 42
 نظام االحتياطي االتحادي - 43
 المجلس االتحادي الستثمارات صندوق المعاشات التقاعدية - 44
 لجنة التجارة االتحادية - 45
 )7(إدارة الخدمات العامة  - 46
 ض العقارية الجمعية الحكومية الوطنية للقرو - 47
 مجلس النصب التذآاري للهولوآوست - 48
 المؤسسة األمريكية المشترآة - 49
 مجلس حماية نظم الجدارة -50
 إدارة الطيران والفضاء الوطنية - 51
 إدارة األرشيف والسجالت الوطنية - 52
 اللجنة الوطنية لتنظيم العاصمة - 53
 المعلوماتاللجنة الوطنية المعنية بالمكتبات وعلم  - 54
 المجلس الوطني المعني بالمعوقين - 55
 إدارة اتحاد التسليف الوطني - 56
 المؤسسة الوطنية المعنية بالفنون واآلداب -57
 مجلس عالقات العمال الوطني - 58
 مجلس الوساطة الوطني - 59
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 المؤسسة الوطنية للعلوم - 60
 المجلس الوطني لسالمة النقل - 61
 طاقة النوويةلجنة تنظيم ال - 62
 لجنة مراجعة إجراءات السالمة والصحة المهنيتين - 63
 مكتب األخالقيات في الوظائف الحكومية  - 64
 مكتب المفاوض المعني بالنفايات النووية - 65
 مكتب إدارة شؤون الموظفين - 66
 مكتب المحقق الخاص - 67
 مكتب اإلشراف على النمو االقتصادي  - 68
 مارات الخاصة وراء البحارشرآة االستث - 69
 شرآة تطوير شارع بنسلفانيا - 70
 أفواج السالم  - 71
 مجلس المتقاعدين من الخدمة في السكك الحديدية - 72
 لجنة السوق المالية - 73
 نظام الخدمة االختيارية - 74
 إدارة األعمال التجارية الصغيرة - 75
 معهد سميثسونيان - 76
 يهانالجنة حوض نهر سوسقو - 77
 )8(لجنة الواليات المتحدة للتنمية الدولية  - 78
 لجنة الواليات المتحدة للتجارة الدولية - 79

 
 

  الواليات المتحدة خاصة بالئحةمالحظات 
 
 الزراعية التي     التوريداتصفقات     أحكام هذا الفصل      ال تشمل  : وزارة الزراعة   - 1

  .البشريةة تغذيالتشترى لتعزيز برامج دعم الزراعة أو برامج 
 
أنشطة بناء السفن التي تزاولها إدارة        ال تشمل أحكام هذا الفصل        : وزارة التجارة  - 2

 .(NOAA) الوطنية األرصاد الجويةالواليات المتحدة للمحيطات و
 
 . المدرجة أدناه       صفقات التوريدات    الفصل ال تشمل أحكام       : وزارة الدفاع    - 3
  اإلمدادات االتحادية للواليات المتحدة          صنيفتلفئات   كاملة   القائمة   اللالطالع على      (

 ).www.scrantonrtg.com/secrs/fsc_codes/fsc.htmlأنظر 



 

 26

 )أ(
FSC 11 ذخائر نووية

FSC 18 المرآبات الفضائية
السفن والمراآب الصغيرة والعوامات واألرصفة العائمة                    

يعرف هذا الجزء من التصنيف بأنه سفن األسطول                                 (
 )ألجسام السفن أو هياآلها الكبرىواألجزاء الرئيسية 

FSC 19

يعرف هذا الجزء     (معدات السفن ومعدات المالحة البحرية            
من التصنيف بأنه مراآب األسطول أو المكونات الرئيسية                  

 )ألجسام المراآب أو هياآلها الكبرى

FSC 20

FSC 2310 )الحافالت فقط(سيارات الرآاب المجهزة بمحرآات 
FSC 2350 رةروجوم والعربات التكتيكية المجعربات القتال واله
FSC 51 األدوات اليدوية
FSC 52 أدوات القياس

FSC 60 مواد البصريات الليفية ومكوناتها ومجموعاتها وتجهيزاتها
تغليفها والحاويات     صناديق الذخيرة والذخائر النووية و               

 الخاصة التي تستخدم لها
FSC 8140

رو والمالبس الداخلية واألحذية             المنسوجات والجلود والف        
جميع العناصر عدا الدبابيس واإلبر وأطقم        (والخيام واألعالم   

الخياطة والصواري واألعالم واألعمدة التي ترفع عليها                      
األعالم واألقراص الخشبية التي تكون في أعلى الصاري                    

  )وبها ثقوب للحبال

FSC 83

العناصر عدا   جميع   (المالبس والمعدات الفردية والشعارات         
 )  الحقائب� 8460الفئة الفرعية 

FSC 84

 -8975جميع العناصر باستثناء الفئة الفرعية       (مواد اإلعاشة   
 )منتجات التبغ

FSC 89

 
بأنه فوالذ جرى صهره في مصانع فوالذ          " معادن مخصصة "يعرف المصطلح     )ب(

لمحتوى سبائكه واحدًا   موجودة في الواليات المتحدة أو ممتلكاتها، يتجاوز الحد األدنى              
) 1: ( وزارة الدفاع   توريدات تقتنيها أو أآثر من الحدود التالية، ويجب أن يستخدم في               

 في المائة؛ أو    0.60 في المائة؛ أو نحاس      0.60 أو سليكون     في المائة  ؛1.65المنغنيز  
األلمونيوم أو   :  في المائة من أي من العناصر التالية                0.25تحتوي على أآثر من          

م أو الكوبالت أو الكولومبيوم أو الموليبدينوم أو النيكل أو التيتانيوم أو التنغستون                 الكرو
سبائك معدنية تتكون من النيكل والحديد الممزوج بالنيكل                      ) 2(أو الفاناديوم؛ أو          
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والسبائك التي يكون أساسها من الكوبالت المحتوية على شوائب معدنية أخرى                                   
التيتانيوم وسبائك التيتانيوم؛   ) 3( في المائة؛ أو      10على  تزيد نسبتها   ) باستثناء الحديد (

 السبائك التي يكون أساسها الزيرآونيوم؛ و) 4(أو 
 
 فإن أحكام هذا الفصل ال تشمل صفقات                )األمن الضروري   (1-21لمادة    تبعا ل    )ج(

 : التوريدات المدرجة أدناه 
 

FSC 10 األسلحة
FSC 12 معدات مكافحة الحرائق

FSC 13 المتفجراتالذخائر و
FSC 14 الصواريخ الموجهة

FSC 15 الطائرات وقطع هياآل الطائرات
FSC 16 قطع الطائرات وتجهيزاتها

FSC17 معدات إقالع وهبوط الطائرات والمعدات األرضية
FSC 19 السفن والمراآب الصغيرة والعوامات واألرصفة العائمة 

FSC 20 معدات السفن والمالحة 
FSC 28 رآات والمحرآات التوربينية وقطع الغيارالمح

FSC 31 آراسي التحميل
FSC 58 إشعاع االتصاالت واالآتشاف االتجاهي المتناسب

FSC 59 قطع المعدات الكهربائية واإللكترونية
القضبان واأللواح المعدنية والمعادن المشكلة على هيئة                     

 أشكال معينة
FSC 95

 
يتم صفقات األمن الوطني التي             تشمل أحكام هذا الفصل               ال: وزارة الطاقة   - 4

التي تدخل في اختصاص الهيأة          حماية المواد أو التكنولوجيا النووية             إبرامها لغرض  
 مشتريات النفط المتعلقة باحتياطي النفط                 أو قانون الطاقة النووية،             المشرفة على   
 .االستراتيجي

 
 : األمن الداخليوزارة  - 5
 

 .صفقات إدارة أمن النقلأحكام هذا الفصل ال تشمل  )أ( 
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اعتبارات األمن الوطني ا لمنطبقة على وزارة الدفاع تنطبق بنفس القدر                    )ب( 
 .على خفر السواحل األمريكي

 
 .صفقات إدارة الطيران االتحاديةال تشمل أحكام هذا الفصل : وزارة النقل - 6
 
 المدرجة  التوريداتصفقات  لفصل  ال تشمل أحكام هذا ا       : إدارة الخدمات العامة    - 7

 :(FSC)في الفئات التالية من تصنيف اإلمدادات االتحادية 
 

FSC 51 األدوات اليدوية
FSC 52 أدوات القياس

FSC 7340 السكاآين وأدوات المائدة
 
 الصفقاتال تشمل أحكام هذا الفصل             : وآالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية           - 8

 .تقديم المساعدة الخارجيةمباشر ل اللغرضالمبرمة ل
 
 
 
 

   2- ألف � 9المرفق 
 الكيانات الحكومية على الصعيد المحلي

 
تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات الكيانات الحكومية على الصعيد المحلي                                   

ألحكام  وفقًا    عندما تكون قيمة الصفقات     هذا المرفق      الئحة آل طرف في      المدرجة في 
 :تفوق السقوف التاليةو  تساوي أ5.1.9المادة 

 
 :السقوف 

 
 ) هاء-9 الواردة في المرفق للقاعدة وفقًا السقفعدل ي(
 

   دوالر أمريكي477 000:  والخدماتالتوريداتبالنسبة لصفقات 
  درهم4،962،000                                        

 
   دوالر أمريكي6 725 000 : البناءبالنسبة لصفقات خدمات 
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  درهم69،881،000                                         
 

  المغربالئحة
 
 )عمالة الدار البيضاء(الدار البيضاء  - 1
 )عمالة فاس(فاس  - 2
 )عمالة مراآش(مراآش  - 3
 )عمالة الرباط( الرباط  - 4
 )عمالة سال(سال - 5
 ) أصيلة-عمالة طنجة(طنجة  - 6
  إدا أو تنان�عمالة  أآادير (أآادير  - 7
 )إقليم الحسيمة(الحسيمة  - 8
 )إقليم الحسيمة(إمزورن  - 9
 )إقليم بني مالل(بني مالل  - 10
 )إقليم بني مالل(فقيه بن صالح ال - 11
 )إقليم بني مالل (قصبة تادلة  - 12
 )إقليم بني مالل (الد النمةسوق السبت أو - 13
 )إقليم بنسليمان(بن سليمان  - 14
 )إقليم برآان (برآان - 15
 )إقليم شفشاون(شفشاون  - 16
 )إقليم الجديدة(أزمور  - 17
 )إقليم الجديدة(الجديدة  - 18
 )إقليم الجديدة(سيدي بنور  - 19
 )إقليم قلعة السراغنة(بنكرير  - 20
 )إقليم قلعة السراغنة(قلعة السراغنة  - 21
 )إقليم الراشدية(الراشدية  - 22
 )لصويرةإقليم ا(الصويرة  - 23
 )إقليم السمارة(السمارة - 24
 )عمالة فاس(لمشور فاس الجديد  - 25
 )إقليم آلميم(آلميم  - 26
 )إقليم افران(أزرو  - 27
 )إقليم إنزآان أيت ملول(آيت ملول  - 28
 )إقليم إنزآان  أيت ملول(دشيرة الجديدة  - 29
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 )إقليم إنزآان أيت ملول(منطقة (إنزآان  - 30
 )إقليم جرادة(جرادة  - 31
 )إقليم القنيطرة(القنيطرة  - 32
 )إقليم القنيطرة(سيدي سليمان  - 33
 )إقليم القنيطرة(سيدي يحيى الغرب  - 34
 )إقليم القنيطرة(سوق األربعاء الغرب  - 35
 )إقليم الخميسات(الخميسات  - 36
 )إقليم الخميسات(تيفلت  - 37
 )إقليم خنيفرة(خنيفرة  - 38
 )قليم خنيفرةإ(ميدلت  - 39
 )إقليم خنيفرة(مريرت  - 40
 )إقليم خريبكة(أبي الجعد -  41
 )إقليم خريبكة(خريبكة  - 42
 )إقليم خريبكة(وداي زم   - 43
 )إقليم العيون(العيون  - 44
 )إقليم العرائش(القصر الكبير  - 45
 )إقليم العرائش(العرائش   - 46
 )عمالة مكناس(مكناس  - 47
 )الة مكناسعم(ويسالن  - 48
 )عمالة المحمدية(عين حرودة  - 49
 )عمالة المحمدية(المحمدية  - 50
 )إقليم الناظور(العروي  - 51
 )إقليم الناظور(الناظور  - 52
 )إقليم الناظور(زايو  - 53
 )إقليم ورزازات(ورزازات  - 54
 )إقليم ورزازات(تنغير  - 55
 )إقليم وادي الذهب(الداخلة  - 56
 )عمالة وجدة أنجاد(وجدة  - 57
 )إقليم أسفي(أسفي  - 58
 )إقليم أسفي(اليوسفية  - 59
 )إقليم صفرو(صفرو  - 60
 )إقليم سطات(برشيد  - 61
 )إقليم سطات(سطات  - 62
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 )إقليم سيدي قاسم(وزان  - 63
 )إقليم سيدي قاسم(سيدي قاسم  - 64
 )عمالة الصخيرات تمارة(الصخيرات  - 65
 )صخيرات تمارةعمالة ال(تمارة  - 66
 )إقليم طانطان(طانطان  - 67
 )إقليم تاوريرت(العيون سيدي ملوك  - 68
 )إقليم تاوريرت(تاوريرت  - 69
 )إقليم تارودانت(أوالد تايمة  - 70
 )إقليم تارودانت(تارودانت  - 71
 )إقليم تازة(جرسيف  - 72
 )إقليم تازة(تازة  - 73
 )إقليم تطوان(فنيدق  - 74
 )إقليم تطوان(تطوان  - 75
 )إقليم تيزنيت(تيزنيت  - 76
 )إقليم زاآورة(زاآورة  - 77

 
  الواليات المتحدة الئحة

 آرآنساس
 . وآاالت الفرع التنفيذي، بما فيها الجامعات

القنص مكتب صيد األسماك و    ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المبرمة من طرف              
 .ناءأو صفقات وآاالت الفرع التنفيذي لخدمات الب

 
 آولورادو

 وآاالت الفرع التنفيذي
 

 آونيكتيكت
 وزارة الخدمات اإلدارية

 وزارة النقل 
 وزارة األشغال العامة 
 وحدات التعليم العالي

 
 *ديالوير

 )وآالة المشتريات المرآزية(الخدمات اإلدارية 
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 الجامعات التابعة للوالية
 الكليات التابعة للوالية

 
 *فلوريدا

 نفيذيوآاالت الفرع الت
 

 هاواي
 .وزارة خدمات المحاسبة والخدمات العامة

 ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المبرمة من طرف وزارة خدمات المحاسبة                            
  .والخدمات العامة لبرامج الحاسوب أو خدمات البناء

 

 آيداهو
بما في ذلك جميع الكليات والجامعات الخاضعة إلشراف            (وآالة المشتريات المرآزية      

 ).ي على المشترياتمرآز
 

 آانساس
 . التنفيذي  وآاالت الفرع

 
ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المبرمة من طرف وآاالت الفرع التنفيذي                                  

 .لخدمات البناء والسيارات أو الطائرات
 

 آانتاآي
 .قسم الشراءات والمالية ومصلحة االدارة

الشراءات والمالية    ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المبرمة من طرف قسم                               
 .ومصلحة االدارة والمتعلقة بمشاريع البناء

 
 لويزيانا

 وآاالت الفرع التنفيذي
 

 *ماريالند
 مكتب الخزانة
 وزارة البيئة

 وزارة الخدمات العامة
 وزارة اإلسكان وتطوير المجتمع
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 وزارة الموارد البشرية
 وزارة الترخيص والتنظيم
 وزارة الموارد الطبيعية

  الموظفينوزارة شؤون
 وزارة السالمة العامة وخدمات اإلصالحيات

 وزارة النقل
 

 ميسيسيبي
 .وزارة المالية واالدارة

ال تشمل أحكام هذا الفصل صفقات الخدمات المبرمة من طرف وزارة المالية                                     
 . واالدارة

 
 نبراسكا

 وآالة المشتريات المرآزية
 

 *نيوهامبشاير
 وآالة المشتريات المرآزية

 
 *نيويورك

 وآاالت الوالية
 منظومة جامعات الوالية

السلطات العامة وشرآات     ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المبرمة من طرف                      
 .التفويضالمزايا العامة، باستثناء الكيانات التي لها واليات متعددة 

 
 .سيارات النقل والحافالت والمعدات ذات الصلةال تشمل أحكام هذا الفصل صفقات 

 
 أوريغون

 زارة الخدمات العامةو
 

 رود آيالند
ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المبرمة من طرف فروع وآاالت البواخر،                                

 .والسيارات والحافالت والمعدات ذات الصلة
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 ساوث داآوتا
 )بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الجنائية(وآالة المشتريات المرآزية 

المبرمة من طرف وآالة المشتريات             ال تشمل أحكام هذا الفصل صفقات اللحوم                      
 .المرآزية

 
 تكساس

 لجنة المباني والمشتريات في تكساس
 
 يوتا

 وآاالت الفرع التنفيذي
 

 فيرمونت
 وآاالت الفرع التنفيذي

 
 *واشنطن

 :وآاالت الفرع التنفيذي لوالية واشنطن، بما في ذلك
 اإلدارة العامة -
 وزارة النقل -

 جامعات الوالية
 البوارجصفقات الوقود ومنتجات الورق والزوارق و               م هذا الفصل          ال تشمل أحكا      

 .والمراآب
 

 *ويومينغ
 شعبة خدمات المشتريات

 وزارة النقل جامعة ويومينغ
 
 

  الواليات المتحدة  الخاصة بالئحةمالحظاتال
 

 واو، تنطبق      -9باإلضافة إلى الشروط المحددة في المالحظات العامة في المرفق                        
 :الشروط التالية
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  ال تشمل   الفصلهذا   أحكام    فإن،   (*)بعالمةبالنسبة للواليات المشار إليها        - 1
بما في ذلك الشروط التي تفرض على        (صفقات الفوالذ المخصص ألعمال البناء       

 .والفحمأالسيارات محرآات ، و)العقود من الباطن
 

حة فيما يتعلق بالصفقات المبرمة من طرف الهيئات المدرجة في هذه االئ                 - 2
على األولويات أو القيود المرتبطة ببرامج              ال تنطبق       أحكام هذا الفصل           فإن

ليات والمعوقين  قواألعمال التجارية المملوآة لأل    أتشجيع تنمية المناطق المنكوبة       
 .والنساءأوالمتقاعدين وقدامى المحاربين 

 
الية يتعين أال يفسر أي شيء في هذا المرفق على أنه يمنع أي آيان تابع لو                 - 3

من الواليات من تطبيق قيود تشجع تحسين نوعية البيئة بصورة عامة في تلك                       
 .الوالية، طالما أن تلك القيود ال تخفي حواجز أمام التجارة الدولية

 
مدرج في هذه      آيان      آل   يبرمها  ة أحكام هذا الفصل أية صفق            تشملال    - 4

 .الحكومة آيانات غير مشمولة على مستويات مختلفة من الالئحة باسم
 
فيما يتعلق بالصفقات المبرمة من طرف الهيئات المدرجة في هذه الالئحة                - 5
 على القيود المرتبطة بتمويل من الحكومة                   ال تنطبق      أحكام هذا الفصل        فإن

 .االتحادية لتمويل مشاريع النقل العام والطرق السريعة
 
من طرف    المبرمة      أحكام هذا الفصل صفقات خدمات الطباعة            تشملال    - 6

 .الهيئات المدرجة في هذه الالئحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3- ألف -9المرفق 
  الكيانات األخرى المشمولة
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 آيانات أخرى مشمولة     تنطبق أحكام هذا الفصل على الصفقات التي تبرمها                      

، وفقًا   تكون قيمة الصفقة مقدرة       هذا المرفق عندما         الئحة آل طرف في       مدرجة في  
  . ذات الصلة التاليةساوي أو تزيد على السقوف أنها ت5.1.9ألحكام المادة 

 
 السقوف

 ) هاء-9تعدل وفقًا للمعادلة الواردة في المرفق (
 

  الكيانات المدرجة في القائمة       الخدمات والتوريدات المبرمة من طرف       بالنسبة لصفقات 
  دوالر250 000           :ألف

  درهم 8،639،000                    
 

الكيانات المدرجة في القائمة      الخدمات والتوريدات المبرمة من طرف          تبالنسبة لصفقا 
                                        :باء

  دوالر538،000
 

 الكيانات المدرجة في القائمتين ألف      خدمات البناء المبرمة من طرف         بالنسبة لصفقات   
  دوالر6 725 000        :وباء

  درهم 69،881،000                  
 
  المغربالئحة

 
 القائمة ألف

  الشاوية �وآالة حوض أبي رقراق  - 1
 وآالة حوض لوآوس - 2
 وآالة ملوية نكور - 3
 وآالة حوض أم الربيع - 4
 وآالة حوض سبو - 5
 وآالة حوض سوس ماسة - 6
 وآالة حوض تانسيفت - 7
 وآالة التنمية االجتماعية - 8
 مالية وآالة تنمية األقاليم الش - 9
 وآالة تنمية األقاليم الجنوبية - 10
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 األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأآادير - 11
 األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني مالل - 12
 األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء - 13
 األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجديدة - 14
 آاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسطاتاأل - 15
 األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة - 16
 األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس - 17
 األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم - 18
 األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالحسيمة - 19
  للتربية والتكوين بالقنيطرةاألآاديمية الجهوية - 20
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 .المسؤولة عن مراقبة وأمن الحرآة الجوية
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  الواليات المتحدةالئحة

 :القائمة ألف
 نيسيسلطة وادي تي - 1
 إدارة الطاقة الكهربائية في بونيفيل - 2
 إدارة الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية - 3
 إدارة الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية الشرقية - 4
 إدارة الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية الغربية - 5
 شرآة سانت لورانس سيواي للتنمية - 6
 

 :القائمة باء
 دائرة المنافع الريفية - 1
 
 
 
 

  الواليات المتحدة  الخاصة بالئحةمالحظاتال
 
 : أندائرة المنافع الريفيةيجب على  - 1
 

التي buy national )  ("اشتري وطنيا      "  شروط       تعفي من تطبيق        )أ(
 دائرة المنافع الريفية آشروط لتمويل جميع مشاريع توليد الطاقة                              تفرضها
  ؛ والكهربائية

 
التي ينص عليها اتفاق         طبق مساطر إبرام الصفقات معادلة للمساطر                 ت )ب(

  بالنسبة   والمعاملة الوطنية      في مجال إبرام الصفقات           منظمة التجارة العالمية     
 .في هذه الالئحةللمشاريع الممولة التي تتجاوز السقوف المحددة 

ت ولمزيد من التوضيح فإن هذا الفصل ال يطبق على أي جانب آخر من الصفقا                 
التي تبرمها دائرة المنافع الريفية بما في ذلك القيود التي تفرضها هذه الدائرة                        

 .على تمويل مشاريع االتصاالت السلكية والالسلكية
 
 ال   أحكام هذا الفصل    فإن   ،   هذه الالئحة  بالنسبة لصفقات الكيانات المدرجة في             - 2

 .طارات على القيود المرتبطة بالتمويل االتحادي لمشاريع المتنطبق
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  باء � 9المرفق 
 التوريدات

 
 التي تشتريها الكيانات المدرجة في            التوريداتتنطبق أحكام هذا الفصل على جميع               

لمالحظات المتعلقة  ا مراعاة    مع ،3 � ألف   -9 و   2-ألف  - 9، و   1 � ألف   -9 المرافق
استثناء التوريدات    ب   على هذا المرفق        ة والمالحظات العامة والمالحظ        المرافقبهذه   

  .المقصاة من الئحة آل طرف
 

 ة الخاصة بالمغربمالحظال
 

الصفقات المتعلقة مباشرة باإلجراءات التي تنفذ في           ال تشمل أحكام هذا الفصل          - 1
 .إطار برامج محاربة آثار الجفاف ومحاربة آثار الكوارث الطبيعية
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  جيم -9المرفق 
  الخدمات

 
بق أحكام هذا الفصل على جميع الخدمات التي تشتريها الكيانات المدرجة في                              تنط

لمالحظات المتعلقة بهذه      ا  مراعاة مع     ،�3ألف-9 و  �2ألف-9 و     �1ألف-9المرافق   
المقصاة  والمالحظات العامة والمالحظات على هذا المرفق، باستثناء الخدمات            المرافق

 .آل طرفمن الئحة 
 

  المغربالئحة
 

صفقات الخدمات التالية، عندما تكون هذه الخدمات عرضية          أحكام هذا الفصل     ال تشمل 
، دال-9 المغرب في المرفق     الئحة المدرجة في    البناءأو تشكل جزءًا من صفقة خدمات        

تصنيف األمم المتحدة المرآزي     ويحدد مجال الخدمات الواردة بعده بانسجام مع الئحة            
 (CPC) المؤقت للمنتجات

 
لتجارب و التحاليل التقنية للخدمات بما في ذلك خدمات                            ا

 مراقبة الجودة و التفتيش
CPC 8676 
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خدمات التنقيب الجيولوجية و الجيوفيزيائية و سائر خدمات                  
 التنقيب العلمي

CPC 86751 

الصفقات المتعلقة بتوزيع     : التدبير المفوض للمرافق العمومية      
 .صرف الصحي فقطالمياه و الكهرباء و صفقات ال

CPC887 and 
940 

 
  الواليات المتحدةالئحة

 
صفقات الخدمات التالية، بصيغتها المبينة في نظام التصنيف              أحكام هذا الفصل   تشمل  

 MTN.GNS/W 120 -الموحد وفي نظام منظمة التجارة العالمية للتصنيف                       
 : أنظرنظام التصنيف الموحدلكاملة القائمة اللالطالع على (

 (httpM//www.tcc.mac.doc.gov/cgi-
bin/doit.cgi ?204:66:601961876:49#An1001.1b-2-B).  

  
شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية     ب ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المتعلقة            -1
من وثيقة منظمة التجارة العالمية                  ) ز(إلى     ) أ( جيم         2مدرجة في الفقرة              ال

MTN.GNS/W/120        ات المعلومات بصيغتها    يشمل خدم  ، في حين أن هذا الفصل
 ).20 (153، الفرع 47المعرفة في قانون الواليات المتحدة 

 
يحدد مجال التطبيق    . ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المتعلقة بالخدمات التالية              -2

 .على الخدمات بانسجام مع نظام التصنيف الموحد
 

 جميع الفئات :البحث والتطوير�ألف 
 

 المعدات/ التوريداتديل وإعادة بناء وترآيب صيانة وإصالح وتع �ياء 
 

صيانة وإصالح وتعديل وإعادة بناء وترآيب             
 المعدات المتعلقة بالسفن

 019ياء 

 998ياء  إصالح السفن غير النووية
 

جميع المرافق التي تستغلها وزارة      : استغالل المرافق التي تملكها الحكومة      �ميم 
ران والفضاء الوطنية؛ وبالنسبة لجميع         الدفاع ووزارة الطاقة وإدارة الطي        

 البحث والتطوير  مرافق180ميم  :الكيانات
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 جميع الفئات: المنافع-قاف 
 

 خدمات  503جميع الفئات باستثناء شين      : الرحالتخدمات النقل والسفر و    -شين  
 .وآاالت األسفار

 
  الواليات المتحدة الخاصة بالئحةمالحظات ال

 
لقوات المسلحة   المتعلقة بدعم ا      الخدمات      فصل صفقات  ال تشمل أحكام هذا ال           - 1

 .خارج الواليات المتحدة
 
 

 :  دال� 9لمرفق ا
 البناءخدمات 

 
 التي تبرمها الكيانات         البناءتنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات جميع خدمات                       

لمالحظات امراعاة   مع   ،   �3ألف-9 و     2-ألف�9 و     1-ألف-9 رافقالمدرجة في الم    
 والمالحظات العامة والمالحظات على هذا المرفق، باستثناء                   رافقالمالمتعلقة بهذه      

 .طرف آل  المقصاة من الئحةالبناءخدمات 
 

  المغربالئحة
 

 : التاليةالبناءخدمات ال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المتعلقة ب
 

 سوى   ال يشمل هذا اإلقصاء       ( الهندسة المدنية        أشغال
 األوحال والرمال من الموانئ واألنهار       جرف  صفقات  

 )فقط

 التصنيف المرآزي للمنتجات
 522 CPC 

  الغير  المباني العمومية  أشغال البناء المتعلقة ب      دمات   خ
البناء سوى صفقات     ال يشمل هذا اإلقصاء          (الرسمية   
المباني الرسمية والمباني التاريخية الوطنية           المتعلقة ب  

 ). فقطغراض دينيةأو المخصصة أل

 التصنيف المرآزي للمنتجات
 54129 CPC 

  
  الواليات المتحدة الئحة
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             . الرمال واألوحالال تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المتعلقة بخدمات جرف
  

  الواليات المتحدة الخاصة بالئحةمالحظات ال
 
 ال  )buy national ("اشتري وطنيا    " ، شروط     فإن وفقًا ألحكام هذا الفصل      - 1

 الطرف اآلخر لالستخدام       التي يقتنيها   معداتالمدادات و اإلواد و مالتنطبق على    
 . أحكام هذا الفصلالبناء التي تنطبق عليهافي تنفيذ صفقات خدمات 

 
 
 
 

 :  هاء� 9المرفق 
  تعديل السقوفقاعدة

 
 -9 و    1 � ألف    -9 المرافق في    يجب على الطرفين أن يعدال السقوف الواردة            -1

باستثناء صفقات الخدمات والتوريدات التي تبرمها              ( ،   3 � ألف      -9 و      2 �ألف   
آل سنتين، على أن يدخل التعديل األول حيز التنفيذ            ) الكيانات المدرجة في الالئحة ألف     

 .2006في يناير 
 

 -9 و    2 � ألف    -9 و    1 � ألف    -9 المرافقجميع السقوف المدرجة في        يتم تحويل     -2
 الكيانات  ات التي تبرمها، طبقا للسقوف،        والتوريد خدماتصفقات ال باستثناء   (3 �ألف  

المدرجة في   و م المغربي هإلى دوالر الواليات المتحدة والدر       )  ألف  الالئحةالمدرجة في     
 من اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالصفقات                    1 الواليات المتحدة رقم            مرفق

 . حقوق السحب الخاصة والمدرجة أدناهالمبنية علىالعمومية، 
         

وتحسب الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المغربية تعديالت هذه السقوف استنادًا إلى                 
 وحدات السحب     باستعمال متوسط القيم اليومية لدوالر الواليات المتحدة ودرهم المغرب             

اإلحصاءات "التي ينشرها صندوق النقد الدولي في نشرته الشهرية المعنونة                        الخاصة
 نوفمبر من السنة     فاتحأآتوبر أو   لفاتح  فترة السابقة    وذلك آل سنتين من ال      " المالية الدولية 

 : المفعولالسابقة التي تصبح فيها هذه السقوف سارية
 

 وخدمات الكيانات المدرجة       لتوريدات وحدة سحب خاصة بالنسبة            000.130  )أ( 
 ؛ �1ألف-9في المرفق 
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نات المدرجة في        البناء للكيا    وحدة سحب خاصة لخدمات                  000.000.5 )ب(

  .3.ألف.9 و2.ألف.9 و 1.ألف.9المرافق 
 
كيانات المدرجة في    للتوريدات وخدمات لل    وحدة سحب خاصة بالنسبة         000.355  )ج(

 ؛ و�2ألف�9المرفق 
 
 لتوريدات    وحدة سحب خاصة بالنسبة        000.400 فيما يخص الواليات المتحدة،          )د(

  .3-ألف-9 المرفق كيانات المدرجة في القائمة باء فيوخدمات ال
 
 الخاصة   قيم السقوف   يجب على آل طرف أن يبلغ إلى الطرف اآلخر تعديالت               - 3

 تصبح هذه السقوف المعدلة          التي تسبق السنة التي        في ديسمبر من السنة             به
 .خاللهاسارية المفعول 

 
طرف  في عملة    مهمُيجري الطرفان مشاورات فيما بينهما إذا آان حدوث تغيير              - 4

ابل عملة الطرف اآلخر سيخلق مشكلة آبيرة بالنسبة لتطبيق أحكام هذا                      مق  ما
 .الفصل
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 :  واو-9المرفق 
 مالحظات عامة

  المغربالئحة
 
-9 و    1-ألف-9 المرفق آيان غير مدرج في          طرفعندما تتم ترسية عقد من           - 1

على أنها تشمل     ال يجب أن تفسر      أحكام هذا الفصل    فإن،  �3ألف-9و  أ �2ألف
 . العقدذلك بموجب التوريدات أو الخدمات المقدمةأي عنصر من 

 
التي تشكل جزءا أو       ال تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات خدمات النقل                       - 2

 .تعتبر عرضية بالنسبة للصفقة
 

  الواليات المتحدةالئحة
 
 الصغرى أو   المخصصة للمقاوالت ال تنطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة للصفقات           - 1

 ،    حق األفضلية    وتشمل الصفقات أي شكل من        . المملوآة من طرف األقليات      
 .سعار تفضيليةأ أو خدمات وتزويد توريداتمثل الحق الحصري في 

 
-9 أو    1-ألف-9 المرفق آيان غير مدرج في         طرف ترسية عقد من       عنذما تتم  - 2

شمل ها ت على أن   ال يجب أن تفسر      هذا الفصل  فإن أحكام ،  3 -ألف-9 أو   2-ألف
 . ذلك العقدالمقدمة بموجب أو الخدمات التوريداتعنصر من 

 
أو  جزءاتشكل   ال تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات خدمات النقل التي                         - 3

 .للصفقةتعتبر عرضية بالنسبة 
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  زاي� 9المرفق 
 3.12.9خاصة بالفصل  أحكام انتقالية 

 
الفصل، تتاح للمغرب سنة واحدة، من تاريخ           بغض النظر عن أي حكم آخر في هذا                

 أو تنشئها بموجب أحكام        تعينها السلطات التي      لتمكين،  التنفيذ االتفاق حيز      ادخول هذ 
ها إلى أن يتم البت في أي طعن،         ذتنفي تعليق    لتعليق اسناد صفقة ما أو      2.12. 9 المادة

مملكة المغربية ألحكام   ، تمتثل ال  عدا ذلك . 3.12.9 وذلك وفقًا لمقتضيات أحكام المادة      
 .التنفيذ االتفاق حيز افور دخول هذ3.12.9المادة 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

2004 يونيو 15واشنطن في                            

 
 

  المحترمزويليك. روبرت بالسيد 
  األمريكيةالممثل التجاري للواليات المتحدة

 
 ، السفير زويليكسعادة

 
يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي توصل إليه وفد المملكة المغربية ووفد                                     

من ) صفقات عمومية ( الفصل التاسع      بشأن اتاوضفمالواليات المتحدة األمريكية أثناء ال       
 : بين حكومتينا  الموقع يومهالحرلتبادل اتفاق ا
الفصل التاسع من    من االتفاق على أن       ) نطاق و مجال التطبيق     (1 .9تنص المادة     

 ولمزيد من     .بأية وسيلة تعاقدية     متعاقد      آيان  الصفقات التي يبرمها    على   ينطبق   االتفاق   
، )ب (2 1 .9، آما هي مستعملة في المادة           "بأية وسيلة تعاقدية   "ارة  عب اليقين، تشمل 

 متعاقدمنح بموجبها آيان      يالتي  ،عقود االمتياز المتعلقة بالمرافق العامة          مغرببالنسبة لل 
ترتيب تعاقدي،   بتنفيذ   مورد   أنه، و اعتبارا لقيام          عامة معينة، آما    عقدًا لتقديم خدمات       

قيمة بالحصول على أداء         المطالبة الحق في        ،ة محدودة   لفترة زمني     ، المورد  هذايمنح   
 .الخدمات التي قدمها بموجب العقد 

 جزءًا ال يتجزأ      عليها ي التأآيد جوابكم هذه الرسالة و     تشكلويشرفني أن أقترح أن          
 .تفاق  االمن
 

 .ومع أصدق التحيات        
 

                                 الطيب الفاسي فهري     
                                                           الوزير المنتدب في الشؤون                               

 الخارجية و التعاون
 

 
 2004 يونيو 15          واشنطن في 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية



 

 

 
 السيد الوزير،

 : التي تنص على ما يليفي هذا اليوم و رسالتكم المؤرخة تلقد تلقي 
 

 يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي توصل إليه وفد المملكة المغربية ووفد الواليات المتحدة                    " 
  الموقع يومه  الحرالتبادل  من اتفاق   ) صفقات عمومية ( الفصل التاسع    بشأن اتفاوضماألمريكية أثناء ال  

 :بين حكومتينا 
الفصل التاسع من االتفاق       من االتفاق على أن          ) نطاق و مجال التطبيق       (1 .9نص المادة     ت 
عبارة   ولمزيد من اليقين، تشمل       .بأية وسيلة تعاقدية    متعاقد     آيان الصفقات التي يبرمها    على   ينطبق   

ز ،عقود االمتيا  مغرب، بالنسبة لل    )ب (2 1 .9، آما هي مستعملة في المادة               "بأية وسيلة تعاقدية    "
أنه، و   عامة معينة، آما    عقدًا لتقديم خدمات       متعاقدمنح بموجبها آيان     يالتي  المتعلقة بالمرافق العامة     

 المطالبة الحق في      ، لفترة زمنية محدودة     ، المورد هذاترتيب تعاقدي، يمنح      بتنفيذ  مورد  اعتبارا لقيام    
 .قيمة الخدمات التي قدمها بموجب العقد بالحصول على أداء 

 "تفاق اال  جزءًا ال يتجزأ من     عليها ي التأآيد جوابكم هذه الرسالة و    تشكلي أن أقترح أن      ويشرفن  
. 

 
        ويشرفني أن أؤآد أن التفاهم الوارد في رسالتكم تشاطره حكومتي، وأن رسالتكم و رسالتي                            

 .الجوابية هذه تشكالن جزءا ال يتجزء من االتفاق 
 

 .ومع أصدق التحيات      
  زويليك. وبرت بر                    

  األمريكيةالممثل التجاري للواليات المتحدة                                                                    



 

 
 

 الفصل الثامن
 التدابير الوقائية

 
 تطبيق تدبير  وقائي: 1-8المادة 

 
استيراد سلعة ذات     االتفاق، ابموجب هذ ،  الرسوم الجمرآية آان آنتيجة لتخفيض أو إلغاء       إذا  
 بكميات مكثفة ، سواء بشكل مطلق أو نسبي               ين الطرف  أحد  أراضي رإلىالطرف اآلخ  منشأ

 استيراد هذه السلعة ذات          أصبح  ،هذه الظروف  ظل هذه      و في       بالمقارنة باإلنتاج المحلي،    
ضرر جسيم أو تهديد جدي لصناعة محلية            ل جوهريا    ايشكل سبب المنشأ من الطرف اآلخر        

 :تنتج سلعة مشابهة أو منافسة بشكل مباشر لتلك السلعة ، فإنه يجوز للطرف
 

لك على ت   أن يوقف آل تخفيض الحق في معدل الرسوم الجمرآية المرتقب                      ) أ( 
 تفاق؛ال هذا ا فيالسلعة منصوص عليه

 
أن يرفع معدل الرسوم الجمرآية المطبقة على تلك السلعة إلى مستوى ال                             )ب( 

 :يتجاوز معدل الرسوم الجمرآية األقل ارتفاعا من 
 

المعدل المطبق على الدولة األآثر رعاية الساري المفعول وقت اتخاذ                  ��1  
 اإلجراء، و

 
 على الدولة األآثر رعاية الساري المفعول في اليوم                    المعدل المطبق   ��2  

 الذي يسبق مباشرة تاريخ دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ؛ أو
 

في حالة الرسوم الجمرآية المطبقة على سلعة ما على أساس موسمي، أن يرفع                   ) ج( 
معدل الرسوم الجمرآية إلى مستوى ال يتجاوز معدل الرسوم الجمرآية  األقل ارتفاعا                 

 :من 
 

المعدل المطبق على الدولة األآثر رعاية و الساري المفعول في الموسم                 ��1  
 الذي يسبق مباشرة الموسم المعني؛ و
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المعدل المطبق على الدولة األآثر رعاية الساري المفعول في اليوم الذي              ��2  
 .يسبق مباشرة تاريخ دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ

 
 القيودالشروط و :  2-8المادة 

 
ُيبّلغ أحد الطرفين الطرف اآلخر آتابيًا عندما يستهل تحقيقًا من النوع الذي يرد وصفه                 - 1

 وقت ممكن عمليًا قبل تطبيق أي تدبير            بكر، ويتشاور مع الطرف اآلخر في أ          2في الفقرة    
وقائي، بغية مراجعة المعلومات التي يتمخض عنها التحقيق، وتبادل اآلراء بشأن التدبير                         

 .نوي  اتخاذه يذي ال
 
ال يطبق طرف من الطرفين أي تدبير وقائي إال بعد قيام السلطات المختصة لذلك                             - 2

المتعلق بالوقاية؛    من االتفاق  ) ج (2-4 و     3الطرف بإجراء تحقيق وفقًا ألحكام المادتين             
هذا من االتفاق المتعلق بالوقاية في          ) ج (2-4 و     3ولتحقيق هذه الغاية، ُأدمجت المادتان           

 بعد إجراء التعديل الالزم؛اإلتفاق وأصبحتا جزءًا منه، 
 
-4، يمتثل الطرف لمقتضيات أحكام المادة        2 خالل التحقيق الذي ورد وصفه في الفقرة          - 3
من اتفاق المنظمة العالمية للتجارة بشأن التدابير الوقائية؛ ولتحقيق هذه الغاية، ُأدمجت              ) أ (2

 .بعد إجراء التعديل الالزماق وأصبحت جزءًا منه، في هذا اإلتف) أ (2-4المادة 
 
 :ال يجوز الي طرف ان يطبق أي تدبير وقائي ضد سلعة ما - 4
 

إال في حدود ما هو ضروري لمنع حدوث ضرر جسيم أو عالج هذا الضرر                        )أ( 
 وتيسير التقويم ، وللمدة التي تكون ضرورية لذلك؛ أو

 
 ، أو3-8الحالة التي تنص عليها المادة  سنوات، إال في 3لفترة تتجاوز   )ب( 

 
بعد خمس سنوات من إلغاء الرسوم الجمرآية على السلعة، طبقا الحكام المرفق                )ج( 

 .الخامس اال بموافقة الطرف االخر
 
 .ال يجوز الي طرف تطبيق أي تدبير وقائي أآثر من مرة ضد نفس السلعة - 5
 
قائي عام واحد فإنه ، يتعين على الطرف                    إذا تجاوزت المدة المرتقبة للتدبير الو               - 6

  المستورد أن يحرر هذا التدبير تدريجيًا على مراحل منتظمة
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عند إلغاء التدبير الوقائي، يتعين أن يكون معدل الرسوم الجمرآية طبقا لجدول                                 - 7

هو نفس المعدل الذي آان سيطبق  بدون              , )الغاء الرسوم  (4الطرف الوارد في  المرفق          
 .التدبير

 
 التمديد : 3-8المادة 

 
إذا قررت السلطات المختصة ألحد الطرفين، على نحو يتماشى  مع اإلجراءات المحددة في                  

 وقائيا ال يزال ضروريًا لمنع حدوث ضرر جسيم أو عالج ذلك                          ا، أن تدبير    2-8المادة   
حلة الضرر ولتيسير التقويم ، وأنه يوجد دليل على أن الصناعة المحلية ال تزال تمر بمر                           

 .تقويم ، فإنه يجوز لذلك الطرف أن يمدد تطبيق التدبير الوقائي لمدة عامين إضافيين
 

 تدابير مؤقتة : 4-8المادة 
 

في الظروف الحرجة، حيث يمكن أن يؤدي التأخير إلى ضرر قد يكون من الصعب                                     
بعد أن   إصالحه، يجوز ألي طرف من الطرفين تطبيق التدبير الوقائي على أساس مؤقت                    

م التوصل بشكل أولي أنه يوجد دليل واضح على أن الواردات لسلعة ذات المنشأ من                                يت
الطرف اآلخر ازدادت نتيجة لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمرآية بموجب هذا اإلتفاق ، وأن                  
تلك الواردات تشكل سببًا جوهريًا لحدوث ضرر جسيم أو تهدد بضرر جسيم للصناعة                              

 يوم، يتعين أثناءها      200عمل بأي تدبير مؤقت لمدة تتجاوز           وال يجوز استمرار ال     . المحلية
إرجاع آل زيادة في      ويتعين. 3-2-8 و 2-2-8على الطرف ان يمتثل لمقتضيات المادتيـن          

 عن استنتاج مفاده أن        2-2-8التعريفة بسرعة إذا لم يسفر التحقيق المشار إليه في المادة                    
 تدبير مؤقت تحتسب بوصفها جزءًا من              ومدة العمل بأي    .  مستوفاة  1-8مقتضيات المادة     

 ).ب (4-2-8الفترة المشار إليها في المادة 
 
 

 التعويض : 5-8المادة 
 

يسعى الطرف الذي يتخذ تدبيرًا وقائيا لمنح الطرف اآلخر تعويضا لتحرير التجارة يتفق                          
لرسوم عليه الطرفان في شكل تنازالت لها تأثير تجاري معادل إلى حد آبير أو تعادل قيمة ا                   

وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق          . اإلضافية التي يتوقع أن تنتج عن ذلك التدبير         
 يومًا من تاريخ إعالن ذلك الطرف قرار تطبيق التدبير، يجوز                   30بشأن التعويض خالل      

للطرف االخر اتخاذ إجراء تعريفي له تأثير تجاري معادل إلى حد آبير لتأثير التدبير                                  
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وال يطبق الطرف الذي يتخذ اإلجراء التعريفي ذلك اإلجراء إال ألقل مدة                              . 1الوقائي   
ضرورية لتحقيق تأثير معادل إلى حد آبير، وفي أي حال من األحوال، ال يطبقه إال أثناء                          

 .ير الوقائيبتطبيق التد
 

 إجراءات الوقاية الشاملة  : 6-8المادة 
 

اماته بموجب المادة التاسعة عشرة من           يحتفظ آل طرف من الطرفين لنفسه بحقوقه والتز              
 واالتفاق المتعلق بالتدابير الوقائية        1994االتفاق العام للتعريفات  الجمرآية والتجارة لعام            

وال يعطي هذا االتفاق أية حقوق إضافية وال يفرض أية التزامات إضافية على أي طرف                     . 
 من االتفاق العام للتعريفات             19من الطرفين فيما يتعلق بالتدابير المتخدة وفقا للمادة                         

 . واالتفاق  المتعلق بالتدابير الوقائية1994الجمرآية والتجارة لعام 
 

 تعريفات : 7-8 المادة
 

 :ألغراض هذا الفصل 
 

 " السلطات المختصة" يقصد ب 
 بالنسبة للمغرب، وزارة التجارة الخارجية و ) أ(
 لدولية للواليات المتحدة؛بالنسبة للواليات المتحدة، لجنة التجارة ا) ب(
 

بالنسبة لسلعة مستوردة جميع المنتجين في أراضي أحد الطرفين             " صناعة محلية "يقصد ب    
الذين ينتجون سلعة مماثلة أو منافسة بشكل مباشر للسلعة، أو الذين يشكل إنتاجهم الجماعي                    

اج المحلي لهذه    من السلعة المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر؛ نسبة آبيرة من مجموع اإلنت                    
 .السلعة

 
  ؛1-8يقصد بإجراء وقائي اإلجراء المشار إليه في المادة 

 
 ضررًا شامًال آبيرًا للصناعة المحلية؛" ضرر جسيم"يقصد ب 

 
 سببًا هامًا وال يقل عن أي سبب آخر؛ و" سبب جوهري"يقصد ب 

 
ًا إلى الحقائق    ضررًا خطيرًا من الواضح أنه وشيك استناد         " تهديد بضرر جسيم   " يقصد ب    

 .وليس مجرد زعم أو حدس أو إمكانية بعيدة
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 ترجمـــــة  مجــــاملــة

 
 

 2004 يونيو 15                                            واشنطن في 
 

 الطيب الفاسي فهري المحترمالسيد 
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 

 
 السيد الوزير،

 
واليات المتحدة األمريكية      عالقة بالتوقيع يومه على اتفاق التبادل الحر بين ال              

 :و المملكة المغربية، يشرفني أن أؤآد ما يلي 
 

تشاطر الواليات المتحدة األمريكية المغرب اهتمامه بضرورة تدبيره، بطريقة فعالة،                            
للقوانين المتعلقة بالرسوم المضادة لإلغراق والتعويضية، تماشيا مع التزاماته في إطار                  

لتجارة بخصوص تنفيذ المادة السادسة من االتفاق العام                          اتفاق المنظمة العالمية ل          
، وآذا  )AD Agreement االتفاق ضد اإلغراق    ( 1994للتعريفات الجمرآية والتجارة لسنة       

 .SCM Agreement) (اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الدعم واإلجراءات التعويضية
 

تستمر في تقديم الدعم التقني       ولهذه الغاية، فإن الواليات المتحدة األمريكية س         
لموظفي الحكومة المغربية في مجال تدبير القوانين المتعلقة بالرسوم المضادة لإلغراق                   
(والتعويضية، وذلك طبقا اللتزامات المغرب المتعلقة باالتفاق ضد اإلغراق                                              

(AD Agreement               واالتفاقية حول الدعم واإلجراءات التعويضية ) (SCM Agreement    مع ،
و آجزء من هذا الدعم التقني، ستقدم            . مراعاة اإلجراءات المتعلقة بميزانية آل حكومة         

الواليات المتحدة معلومات تتعلق بكيفية تدبيرها لقوانينها الخاصة بالرسوم المضادة                          
 .  لإلغراق والتعويضية

 

في أو  /ويمكن أن يشمل هذا الدعم التقني ندوات وورشات عمل في الرباط و                   
واشنطن، واتصاالت غير رسمية بشكل مستمر بين موظفي آل من وزارة التجارة                                  
الخارجية في المغرب وقطاع التجارة في الواليات المتحدة األمريكية وآذلك لجنة التجارة                 
الدولية للواليات المتحدة األمريكية، وذلك بهدف الرفع من قدرات موظفي الوزارة المكلفة              

 المغرب الموآول إليهم تطبيق القوانين المتعلقة بالرسوم المضادة              بالتجارة الخارجية في   
آما يمكن لهذا الدعم التقني أن يتخذ أشكاال أخرى يمكن االتفاق                    . لإلغراق والتعويضية 

 .عليها بين حكومتي البلدين
 
 



 

 

 
 
 
 

و ستسير الواليات المتحدة آذلك ندوات إخبارية مفتوحة لصالح المنتجين                        
بة بغية تنمية الوعي العام باإلجراءات التصحيحية للتجارة غير                            والمصدرين المغار   

ويمكن لندوات من هذا     . الشريفة، مع مراعاة اإلجراءات المتعلقة بالميزانية في البلدين              
 القبيل أن تتضمن مناقشات حول أهداف اإلجراءات التصحيحية للتجارة غير الشريفة 

لمتعلقة بهذه اإلجراءات التصحيحية، وآذا         والمساطر المعتادة المستعملة في الحاالت ا           
 . االتفاقيات الدولية المتعلقة باإلجراءات التصحيحية للتجارة غير الشريفة

 

وبهدف الزيادة إلى أقصى حد في مفعول الدعم التقني الذي سيمنح لموظفي                    
الحكومة المغربية والندوات اإلخبارية الموجهة للمنتجين والمصدرين المغاربة، ستضع                 

 .كومتا البلدين بكيفية مشترآة برنامج عملح
 
 

 .و مع أصدق التحيات
 
 

 زويليك. روبيرت ب
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 



 
 

 
 
 

 الفصل السابع
 

 الحواجز الفنية أمام التجارة
 

 النطاق والتغطية: 1-7المادة 
 
 الفنAية وإجAراءات تقييم المطابقة       قواعAد  هAذا الفصAل علAى جمAيع المعايAير وال           ينطAبق  - 1

التAي يمكAن أن تؤثAر، بصAورة مباشرة أو غير مباشرة، على        لمسAتوى الحكومAة المرآAزية       
 .  بين الطرفينتجارة السلع

 
 :، ال ينطبق هذا الفصل على1بغض النظر عن الفقرة  � 2

  
التAي تعدهAا الهيئات الحكومية لمتطلبات اإلنتاج أو االستهالك     المواصAفات الفنAية    -أ 

 ،  أوالخاصة بها
 

 التدابAAير الصAAحية وتدابAAير الصAAحة النباتAAية بصAAيغتها الAAواردة فAAي المAAرفق ألAAف  -ب  
 .ر الصحة النباتيةمن اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابي

 
 .المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة اتفاق المنظمة العالمية للتجارة تأآيد: 2-7المادة 

 
 حقوقAAه طAAرف، يؤآAAد آAAل )العالقAAة مAAع االتفاقAAات األخAAرى ( 2-1 باإلضAAافة إلAAى المAAادة

أمAAام والAAتزاماته القائمAAة تجAAاه الطAAرف اآلخAAر بموجAAب االتفAAاق المAAتعلق بالحواجAAز التقنAAية     
 .التجارة

 
 المعايير الدولية: 3-7المادة 

 
فAAي تحديAAد مAAا إذا آAAان يوجAAد معAAيار أو توجAAيه دولAAي أو توصAAية دولAAية، فAAي إطAAار مفهAAوم   

 مAن االتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة، يطبق آل  3 والمAرفق  5 و  2المادتيAن   
 يAAناير 1ها اللجAAنة مAAنذ  طAAرف المAAبادئ المحAAددة فAAي القAAرارات والتوصAAيات التAAي اعAAتمدت    

، الفAرع التاسAع   2002 مAاي   23فAي    ، المؤرخAة G/TBT/1/Rev.8، الوثAيقة  1995
توصAيات دولية تتعلق بالمادتين   وتوجAيهات و قAرار اللجAنة بشAأن مAبادئ لAتطوير معايAير       (
 المعنAAية  المAAنظمة العالمAAية للAAتجارةالتAAي أصAAدرتها لجAAنة)  مAAن االتفAAاق3 والمAAرفق 5 و 2

 .التقنية أمام التجارةبالحواجز 
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 تيسير التجارة: 4-7المادة 

 
يكAثف الطAرفان عملهمAا المشAترك فAي مAيدان وضAع معايAير وقواعد فنية وإجراءات لتقييم                 

وعلAى وجAه الخصوص،     . ولAوج آAل طAرف أسAواق الطAرف اآلخAر           المطابقAة بغAية تيسAير       
 والقواعد الفنية   رلمعاييلتيسير التجارة بالنسبة ل   تحديد مبادرات ثنائية    إلAى   يسAعى الطAرفان     

ويجAAوز أن .واإلجAAراءات لتقيAAيم المطابقAAة التAAي تكAAون مالئمAAة لقضAAايا أو قطاعAAات معيAAنة     
تشAمل هAذه المAبادرات الAتعاون بشAأن المسAائل التنظيمAية مAثل التمشAي مع المعايير الدولية                     

 .واستخدام االعتماد لتأهيل هيئات تقييم المطابقة 
 

 المطابقة  إجراءات تقييم:5-7المادة 
 
في أراضي أحد قبول اليAدرك الطAرفان أنAه يوجAد نطAاق واسAع مAن اآللAيات لتيسAير               - 1

 التي أجريت في أراضي الطرف اآلخر، وعلى  تقيAيم المطابقة،  الطرفيAن بنAتائج إجAراءات       
 :سبيل المثال

 

تقييم المطابقة التي إجراءات  بنAتائج عمليات   يجAوز للطAرف المسAتورد أن يعAترف       )أ( 
 الطرف اآلخر؛باشرتها في أراضي تمت م

  
 لهيAAئات تقيAAيم المطابقAAة الموجAAودة فAAي أراضAAي آAAل طAAرف الدخAAول فAAي       يجAAوز) ب( 

 ترتيبات طوعية لقبول نتائج إجراءات التقييم للطرف اآلخر؛
 
 

 إجAAAراءات االعAAAتماد لتأهAAAيل هيAAAئات تقيAAAيم المطابقAAAة  يجAAAوز لكAAAل طAAAرف اعAAAتماد )ج( 
 الموجودة في أراضي الطرف اآلخر؛

 
 

 الموجAAودة فAAي أراضAAي الطAAرف  هيAAئات تقيAAيم المطابقAAة يجAAوز لكAAل طAAرف تعييAAن  )د( 
 اآلخر؛ 

 
 . على إعالن المطابقة الذي يقدمه المورد يجوز للطرف المستورد االعتماد)هـ( 
 

 .هذه اآلليات وما شابههايكثف الطرفان تبادل المعلومات فيما بينهما بشأن 
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تمAAت مباشAAرته فAAي   ائج إجAAراء تقيAAيم المطابقAAة الAAذي    إذا لAAم يقAAبل أحAAد الطرفيAAن نAAت    - 2
 أن يشرح أسباب    ، بAناء علAى طلAب الطAرف اآلخAر،          الطAرف اآلخAر، يتعيAن علAيه       أراضAي   
 .قراراه

 
يجAب أن يعAتمد أو يقAبل أو يجAيز أو يعAتمد بطAريقة أخAرى آAل طAرف هيAئات تقييم                          - 3

ية من تلك التي ليسAت أقAل أفضAل    الطAرف اآلخAر بشAروط    أراضAي المطابقAة الموجAودة فAي     
وإذا اعAتمد طAرف أو قAبل أو أجAاز أو اعتمد        . أراضAيه تقيAيم المطابقAة فAي       يمAنحها لهيAئات     

، أراضAAيه فAAي  معيAAنلقAAاعدة أو معAAيار فنAAي  بالنسAAبة بطAAريقة أخAAرى هيAAئة لتقيAAيم المطابقAAة  
ورفAض أن يعAتمد أو يقAبل أو يجAيز أو يعAتمد بطAريقة أخAرى هيAئة لتقيAيم المطابقة بالنسبة             

،  الطAرف اآلخAر، فيجب عليه أن يشرح  أراضAي القAاعدة الفنAية أو المعAيار الفنAي فAي           لAتلك   
 .قرارهأسباب بناء على طلب الطرف اآلخر ، 

 
إذا رفAض طAرف طلAبًا مAن الطAرف اآلخAر للدخAول فAي مفاوضAات أو للتوصل إلى             - 4

رتها  بنAAتائج إجAAراءات تقيAAيم المطابقAAة التAAي أجAAأراضAAيهاتفAAاق بشAAأن تيسAAير االعAAتراف فAAي 
 ، بناء على طلب الطرف اآلخر الطAرف اآلخAر، فيجAب عليه   أراضAي هيAئات موجAودة فAي      

 .قرارهأن يشرح أسباب 
 

 الشفافية: 6-7المادة 
 
 مAن الطAرف اآلخAر بالمشارآة    شAخاص أ  مAن طAرفه و  شAخاص يسAمح آAل طAرف أل    - 1

ل  ويجAAب أن يسAAمح آAA  1.فAAي وضAAع المعايAAير والقواعAAد الفنAAية وإجAAراءات تقيAAيم المطابقAAة     
 بموجAب شروط  التدابAير  مAن الطAرف اآلخAر بالمشAارآة فAي وضAع تلAك           شAخاص طAرف أل  

 . من طرفهشخاصالشروط التي يمنحها ألليست أقل أفضلية من 
 
يوصAAي آAAل طAAرف أن تتقAAيد هيAAئات تحديAAد المعايAAير غAAير الحكومAAية الموجAAودة فAAي    - 2

 .1 بأحكام الفقرة أراضيه
 
بشAAAأن القواعAAAد الفنAAAية   تقديم مالحظAAAات لAAAالحقيقAAAية لألشAAAخاص  لAAAتعزيز الفرصAAAة   - 3

، يتعيAAن علAAى الطAAرف الAAذي ينشAAر مالحظAAة بموجAAب  وإجAAراءات تقيAAيم المطابقAAة المقAAترحة
 : من االتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة أن6-5أو المادة  9-2المادة 

                                                           
 . العمومهذا االلتزام من خالل مشاورات مع يفي ب يجوز ألي طرف أن  1
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 بAAيانا يصAAف هAAدف القواعAAد الفنAAية وإجAAراء تقيAAيم المطابقAAة  ُيضAAّمن المالحظAAة  )أ(

  والتبرير المنطقي للنهج الذي يقترحه؛ والمقترحة
 
 أن يرسAل االقAتراح الكترونAيًا إلAى الطAرف اآلخر من خالل مرآز االستفسار               )ب(

 من االتفاق المتعلق بالحواجز 10مادة مقتضى أحكام الب الAذي أنشAأه الطAرف     
 يةمنظمة العالمالالتقنAية أمAام التجارة في نفس الوقت الذي يخطر فيه أعضاء     

  باالقتراح عمًال باالتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة؛ وللتجارة
 
أن ينشAAر بوسAAائل إلكترونAAية، وهAAذا هAAو المفضAAل، أو يتAAيح بطAAريقة أخAAرى          )ج(

 الAAواردة مAAن العمAAوم أو مAAن الطAAرف   ردوده علAAى المالحظAAات الهامAAةللعمAAوم
       Aيم المطابقAراء تقيAية أو إجAد الفنAأن القواعAر بشAاريخ    اآلخAي تAترحة فAال ة المق

إجراء تقييم  للقواعد الفنية أو   الAنص النهائAي   الAذي ينشAر فAيه       تاريخ  الA يAتجاوز   
 .المطابقة

 

 يومAًا علAى األقAل مAن تAاريخ تقديم اقتراح بموجب الفقرة            60يتAيح آAل طAرف فAترة مدتهAا           
 . مالحظات مكتوبة على ذلك االقتراحللعموم وللطرف اآلخر ليقدموا)ب (3 الفرعية

 
 مAAن االتفAAاق  7-5 أو المAAادة 10-2عAAندما يرسAAل طAAرف إخطAAارًا بموجAAب المAAادة      - 4

المAAتعلق بالحواجAAز التقنAAية أمAAام الAAتجارة، يجAAب أن يرسAAل فAAي نفAAس الوقAAت ذلAAك اإلخطAAار   
الفرعية ار إليه في الفقرة ـز االستفسار المشـإلكترونAيًا إلAى الطAرف اآلخAر مAن خالل مرآ           

 ).ب (3
 
5 -        Aرف، بAل طAدم آAب من الطرف اآلخر، معلومات     يقAى طلAإلى الطرف اآلخرناًء عل  

فنAAAية أو إجAAAراء لتقيAAAيم  قواعAAAد تAAAتعلق بالغAAAرض مAAAن، والتAAAبرير المنطقAAAي ألي معAAAيار أو   
 .المطابقة يكون ذلك الطرف قد اعتمده أو يقترح اعتماده

 
يطAAبق آAAل طAAرف أحكAAام هAAذه المAAادة فAAي أقAAرب وقAAت ممكAAن عملAAيًا وفAAي مAAدة ال           - 6

فAAي أي حAAال مAAن األحAAوال، خمAAس سAAنوات مAAن تAAاريخ دخAAول هAAذه االتفAAاق حAAيز   تAAتجاوز، 
 .لتنفيذا

 
 المنسقان: 7-7المادة 
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 ألAAف أن يعمAAال بكيفAAية  7يتعيAAن علAAى منسAAقي الفصAAل السAAابع المبينيAAن فAAي المAAرفق     - 1
وآAذا الAتعاون بين الطرفين بشأن مسائل مرتبطة بهذا          هAذا الفصAل،      لتيسAير تنفAيذ   مشAترآة   
  :عين على المنسقينيت. الفصل

 
 رصد تنفيذ وإدارة أحكام هذا الفصل؛ )أ(
 

معالجAة أيAة مسألة بسرعة يثيرها الطرف اآلخر وتتعلق باستحداث أو اعتماد          )ب(
 ؛ المطابقةأو إجراءات تقييمالقواعد الفنية  معايير أو تنفيذأو تطبيق أو 

 

وإجAAراءات الفنAAية والقواعAAد تعزيAAز الAAتعاون فAAي اسAAتحداث وتحسAAين المعايAAير   )ج(
 تقييم المطابقة؛

 

بيAAAن هيAAAئات تقيAAAيم المطابقAAAة  القطاعAAAي حيAAAثما آAAAان مناسAAAبًا، تيسAAAير الAAAتعاون  )د(
  الطرفين؛أراضيالحكومية وغير الحكومية الموجودة في 

 

تيسAير الAنظر فAي أي اقتراح خاص  بقطاع معين يتقدم به أي الطرفين لمزيد                )ه(
 من التعاون بموجب هذا الفصل؛

 

تAبادل المعلومAات المAتعلقة بالAتطورات فAي المحAافل غAير الحكومية والجهوية            )و(
والمAAتعددة واألطAAراف المAAتعلقة بالمعايAAير والقواعAAد الفنAAية وإجAAراءات تقيAAيم       

 المطابقة؛
 

 بطلب من أحد الطرفين، التشاور حول أية مسألة تنشأ في إطار هذا الفصل؛ )ز(
 
طAAورات فAAي إطAAار االتفAAاق المAAتعلق  اسAAتعراض هAAذا الفصAAل فAAي ضAAوء أيAAة ت   )ج(

بالحواجAAز التقنAAية أمAAام الAAتجارة، ووضAAع توصAAيات لAAتعديل هAAذا الفصAAل فAAي      
 ضوء هذه التطورات؛

 

اتخAاذ أيAة إجراءات أخرى يرى الطرفان أنها تساعدهما على تنفيذ أحكام هذا          )ط(
الفصAAل وعلAAى تنفAAيذ االتفAAاق المAAتعلق بالحواجAAز التقنAAية أمAAام الAAتجارة وتيسAAر   

 تجارة  بينهما؛ال
 

  
علAAى منسAAق الفصAAل السAAابع لكAAل طAAرف مAAن الطرفيAAن أن ينسAAق، فAAي أدائAAه لوظائفAAه، مAAع    

 .أراضيهاألطراف المعنية في 
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االتصAAاالت فAAيما بيAAنهما بأيAAة آيفAAية يAAتفقان علAAى أنهAAا    منسAAقا الفصAAل السAAابع يجAAري - 2
 .مناسبة ويجتمعان آلما ارتأيا ذلك ضروريا

 

 علوماتتبادل الم: 8-7المادة 
 

، عمًال بأحكام هذا الفصل، آلمAا طلAب أحAد الطرفيAن مAن الطرف اآلخر تزويده بمعلومات         
 في غضون فترة زمنية معقولة من        تلك المعلومات  أن يقAدم  تعيAن علAى الطAرف المطلAوب         

 .، إن أمكن خالل وسيلة إلكترونية
 

 تعريفات : 9-7المادة 
 

 تقيAAيم تإجAAراءا"، و"ومعAAيار"، "يّةفنAAقواعAAد "ألغAAراض هAAذا الفصAAل، تعنAAي المصAAطلحات 
المعانAAAي المحAAAددة لهAAAذه " هيAAAئة حكومAAAة مرآAAAزية" هيAAAئة غAAAير حكومAAAية، و"، و"المطابقAAAة

 . من االتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة1المصطلحات في المرفق 
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 :ألف-7المرفق 

  الفصل السابعا منسق
 
 

 :  الفصل السابعامنسق 
 

  و وزارة الصناعة أو أية جهة تخلفها؛كة المغربية،بالنسبة للممل )أ( 
 

 مكتAب ممثل الواليات المتحدة التجاري،        األمريكAية  لواليAات المAتحدة   ل بالنسAبة  )ب( 
 . أو أية جهة تخلفه

 



 

 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 

 2004 يونيو 15واشنطن في                                           
 
 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 

 السيد الوزير،
 

حNNر بيNNن الواليNNات              عالقNNة بالتوقNNيع يومNNه علNNى اتفNNاق التNNبادل ال
المNتحدة األمريكNية و المملكNة المغربNية، يسNرني أن أحNدد مياديNن التعاون            
بيNNن حكومتيNNنا فNNي مجNNاالت القواعNNد و المواصNNفات التقنNNية  و إجNNراءات      
تقيNيم المطابقNة، بمNا فNي ذلNك المجاالت التي تنوي الواليات المتحدة تقديم                

 .المساعدة التقنية فيها
 

 :ثل أهداف هذه المساعدة في              و تتم
 

مسNاعدة المغNرب علNى تنفيذ الفصل السابع من اتفاق التبادل            -1
 ؛) الحواجز التقنية أمام التجارة(الحر 

 

تعزيNز قNدرة الهيNNئات المغربNية المعنNية علNNى تطويNر القواعNNد          -2
و المواصNفات التقنNية  و إجNراءات تقيNيم المطابقة، و تعزيز             

 الشفافية في عملها؛
 

عدة القطNاع الخNاص بكNل مNن البلديNن علNى فهم القواعد                 مسNا  -3
و المواصNNفات التقنNNية  و إجNNراءات تقيNNيم المطابقNNة الخاصNNة  

 بالبلد اآلخر؛ و
 

استكشNNNاف طNNNرق مناسNNNبة للNNNتعاون بشNNNأن إجNNNراءات تقيNNNيم     -4
 .المطابقة

 



 

 

              سNNNNتدرس حكومNNNNة الواليNNNNات المNNNNتحدة و حكومNNNNة المملكNNNNة      
ءات التمويل الخاصة بكل منهما، أنشطة التعاون في    المغربية، رهنا بإجرا  
 :الميادين المحددة أدناه

 
 

 :بناء القدرات المؤسساتية و الشفافية
 

مسNNNاعدة المغNNNرب علNNNى تعزيNNNز نظNNNام قواعNNNده التنظيمNNNية               -1
و الNرفع مNن القNدرات التنظيمNية للهNيآت التي تضع القواعد          

لقانونية و إبالغ التقنNية، بمNا فNي ذلNك بالنسبة لإلصالحات ا     
القواعNد التنظيمNية المقNترحة و دراسNة استفسNارات العموم             

 و توفير ردود مكتوبة؛
 

توفNير تدريNب بالواليNات المNتحدة  لمسNؤولين من الوزارات            -2
المغربNية المعنNية يرآNز علNى قطاعNات تصدير معينة  مهمة         
بالنسNNNبة للمغNNNرب ، ويهNNNدف إلNNNى  تعزيNNNز فهNNNم مسNNNؤولين    

 اعد الواليات المتحدة؛محورين لنظام قو
 

 توفNNير تدريNNب لمسNNؤولين مغاربNNة لتحسNNين عملNNية تطويNNر    -3
المواصNNNفات و عملNNNية  اإلشNNNهاد و االعNNNتماد لتقيNNNيم هNNNيآت   

 المطابقة ؛ 
 

 

تشNNجيع الNNروابط و عالقNNات الNNتعاون بيNNن الهNNيآت الحكومNNية  -4
وغNير الحكومية التي تضع المواصفات و تقيم المطابقة مع      

 المواصفات؛ 
 

ل فهNNم مسNNؤولين مغاربNNة لقواعNNد الواليNNات المNNتحدة     تسNNهي -5
 المتعلقة بالسلع المستعملة ؛

 
 .إعداد خطة عمل بأنشطة المتابعة المناسبة -6

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :األنشطة المرتبطة باإلعالم و القطاع الخاص

 

 تحسNNNNNيس شNNNNNرآات آNNNNNل بلNNNNNد مNNNNNن البلديNNNNNن بNNNNNالقواعد     -1              
 خNNالل نمطابقNNة للNNبلد اآلخNNر مNN   والمواصNNفات التقنNNية وإجNNراءات تقيNNيم ال   

 ندوات و استعمال موارد اإلنترنت؛ و
 

 تحسNNNيس الشNNNرآات المغربNNNية العاملNNNة فNNNي قطاعNNNات ذات    -2       
اهNتمام معيNن، مNثل النسNيج والجلد وقطع السيارة واإللكترونيات وصناعة        
األغذيNة، بالمقاربNات المNتعلقة بالتنظNيم التNي تتNبعها الواليNات المNتحدة في                 

القطاعNات وطNرق تلبNية متطلNبات القواعNد التنظيمية التقنية للواليات             هNذه   
 .المتحدة

 
أشNاطرآم الرغNبة والNتطلع إلNى أن يعمل التعاون و المساعدة               

التقنNNية الوارديNNن فNNي هNNذه الرسNNالة علNNى تكمNNيل اإلصNNالحات الجاريNNة فNNي    
المغNNرب بالنسNNبة للحواجNNز التقنNNية أمNNام الNNتجارة،  وعلNNى المسNNاعدة فNNي        
ضNمان تمكيNن  الواليات المتحدة األمريكية والمغرب من جني جميع فوائد             

 .تحرير التجارة بموجب اتفاق التبادل الحر 
 

                                 و مع أصدق التحيــــــات    
 

 نوفيلي. آاثرين أ 
 مساعدة الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 طقة المتوسطيةالمكلفة بأوروبا والمن
  



 

 

 السادس الفصل 

 إدارة الجمارك

 
 النشر : 1.6المادة 

 
  ينشGر آGل طGرف مGن الطرفيGن، علGى شبكة اإلنترنت، قوانينه وتنظيماته وإجراءاته        - 1

 .الجمرآيةاإلدارية 
 
يخصGص آGل طGرف مGن الطرفيGن مرآGز استفسGار أو أآGثر لإلجابة على استفسارات                   - 2

    GGية، وينشGGائل الجمرآGGن بالمسGGخاص المهتميGGتعلق     األشGGات تGGت معلومGGبكة اإلنترنGGى شGGر عل
 .بإجراءات تقديم هذه االستفسارات

 
وفGGي حGGدود اإلمكGGان، ينشGGر آGGل طGGرف مGGن الطرفيGGن   ) النشGGر (2.1.18لمGGادة ل طGGبقا - 3

اعتمادها، ينوي مسGبقًا أيGة إجGراءات تطبيقGية ذات صGبغة عامGة تهGم الشؤون الجمرآية التي          
ق علGى هGذه اإلجGراءات التنظيمGية المقGترحة قبل          ويتGيح لألشGخاص المهتميGن الفرصGة للتعلGي         

  .اعتمادها
  

  تخليص السلع : 2.6المادة 
 
 :يجب على آل طرف  - 1
 

إجGGراءات تGGنص علGGى تخلGGيص السGGلع خGGالل مGGدة ال        علGGى بقGGاء اإلاعGGتماد أو  )أ(
تGGتجاوز الوقGGت الGGالزم للGGتأآد مGGن االمتGGثال لقوانيGGنه وتنظGGيماته الجمرآGGية، وفGGي 

 سGGاعة مGGن وصGGولها شGGريطة اسGGتيفاء المعلومGGات     48، خGGالل حGGدود اإلمكGGان 
 الالزمة؛ 

 
 إجGراءات تتGيح، قGدر اإلمكGان، تخليص السلع في نقطة        علGى    بقGاء اإلاعGتماد أو     )ب(

 وصولها، دون تحويلها مؤقتًا إلى مستودعات أو محالت أخرى؛ 
 
حديد النهائي  إجراءات تتيح تخليص السلع مسبقا قبل الت       على   بقGاء   اإلاعGتماد أو     )ج(

للضGGرائب والرسGGوم واالقGGتطاعات الجمرآGGية مGGن طGGرف السGGلطات الجمرآGGية،   



 

 2

وفGGGي إطGGGار هGGGذه اإلجGGGراءات، يجGGGوز لهGGGا أن تشGGGترط علGGGى المسGGGتورد تقديGGGم     
ضGمانات آافGية علGى شGكل سGند أو وسيلة مناسبة أخرى تضمن أداء أي رسوم                  

  ؛ وو ضرائب واقتطاعات جمرآية مستحقة بشكل نهائي على هذه السلع
 
 إجراءات مبسطة لتخليص  علGى بقGاء اإلالسGعي مGن جهGة أخGرى إلGى اعGتماد أو             )د(

 .السلع
 

  استعمال التقنيات اآللية : 3.6المادة 
 

 :يتعين على سلطة الجمارك لدى آل طرف  
 

 مGGGن شGGGأنها أن تعجGGGل   التGGGياسGGGتخدام التكنولوجGGGيا المعلوماتGGGية إلGGGى أن تسGGGعى  )أ( 
 إجراءات استيراد السلع؛ وب

 
 المعايGGير الدولGGية عGGند اتخGGاذ قGGرار بشGGأن التكنولوجGGيا      تGGأخذ بعيGGن االعتGGبار  أن  )ب( 

 .المعلوماتية التي ستستخدم لهذا الغرض
 

  تقييم المخاطر : 4.6المادة  
 

أسGGاليب لتدبGGير المخاطGGر تمكGGن سGGلطته   علىبقGGاءاإلعGGتماد أو إلGGى ايسGGعى آGGل طGGرف  
 GGيش السGGلوب تفتGGى أسGGيز علGGن الترآGGية مGGط الجمرآGGورة وتبسGGن الخطGGية مGGة عالGGلع ذات درج
 .إجراءات تخليص وإخراج السلع المتدنية الخطورة

 
  التعاون : 5.6المادة 

 
يقGوم آGل طGرف بإخطار الطرف اآلخر مسبقًا بأي تعديل هام في اإلجراءات اإلدارية      - 1

أثير مهم على الجGاري بهGا العمGل والمتعلقة بتنفيذ قوانينه الجمرآية التي يمكن أن يكون لها ت        
 . االتفاقا هذنفيذت

 
 :يتعاون الطرفان على تحقيق االمتثال لقوانينهما وأنظمتهما الوثيقة الصلة بما يلي  - 2
 

 االتفGاق المGتعلقة باسGتيراد السلع، بما في ذلك الفصل       اتنفGيذ و تطبGيق أحكGام هGذ         )أ(
 وأحكام هذا الفصل؛ ) قواعد المنشأ (الخامس
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 تفاق القيمة للجمرك؛ تنفيذ و تطبيق ا )ب(
 
 القيود أو الحظر على الواردات أو الصادرات؛ أو )ج(
 
المسGGائل األخGGرى المGGتعلقة باسGGتيراد أو تصGGدير السGGلع، حسGGب مGGا يGGتفق علGGيه         )د(

 .الطرفان
 
 لGGدى أحGGد الطرفيGGن شGGك بدرجGGة معقولGGة بوجGGود نشGGاط غGGير شGGرعي يخGGالف     آGGانإذا  - 3

اد، يجGGوز له أن يطلGGب مGGن الطGGرف اآلخGGر تGGزويده          التGGي تGGنظم االسGGتير أنظمGGتهقوانيGGنه أو
بمعلومGات سGرية محGددة ذات الصGلة بذلGك النشGاط والتGي يGتم الحصول عليها عادة في إطار          

ويجGب أن يدلGي هGذا الطGرف بطلGبه آGتابة وأن يعGرف بالمعلومات المطلوبة        . اسGتيراد السGلع   
يبين بدقة األغراض التي المحGددة بتفاصGيل آافGية لتمكيGن الطGرف اآلخGر مGن تحديدها، وأن          

 .طلبت من أجلها هذه المعلومات
 
التي تم وبتقديم المعلومات المرتبطة بهذا الطلب      أن يجيب    الطGرف اآلخGر      علGى يجGب    - 4

 .جمعها
 
" شGك بدرجGة معقولGة بوجGود نشGاط غGير شرعي      "عGبارة  يقصGد ب ،  3ألغGراض الفقGرة      - 5

حصGول علGيها من مصدر عام أو    تGم ال  ذات صGلة    معلومGات حقيقGية   أسGاس   شGك مبنGي علGى       
 :خاص يتضمن

 
 أخGGرى  معنGGية دالئGGل سGGابقة علGGى أن مسGGتوردًا أو مصGGدرًا أو منGGتجًا أو مقاولGGة   )أ(

تمتGGثل  الطGGرف اآلخGGر، لGGم يضGGا أحGGد الطرفيGGن إلGGى أريضGGابGGنقل السGGلع مGGن أر
 قوانين أو تنظيمات تقنن عمليات استيراد أحد الطرفين؛ ل

 
 يضابنقل سلع من أر    المعنية    المقاوالت  او جميع    دالئGل سGابقة علGى أن بعGض         )ب(

لGGم   محGGدد، الطGGرف اآلخGGر، تدخGGل فGGي إطGGار قطGGاع يضGGاأحGGد الطرفيGGن إلGGى أر
 ل لقوانين أو تنظيمات أحد الطرفين التي تنظم االستيراد؛ أوتثمي

 
 .معلومات أخرى يتفق الطرفان على أنها آافية في إطار طلب خاص )ج(
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يGم أيGة معلومGات أخرى للطرف اآلخر من شأنها أن تساعد             تقدإلGى   يسGعى آGل طGرف        - 6
 الطGرف اآلخر ممتثلة   يضG ا تحديGد مGا إذا آانGت الGواردات أو الصGادرات مGن أو إلGى أر                  فGي 

للقوانيGGن و التنظGGيمات التGGي تحكGGم االسGGتيراد، ال سGGيما تلGGك المGGتعلقة بالوقايGGة مGGن الحمGGوالت   
 . غير الشرعية

 
للمغGGرب  التقنGGية حدة إلGGى تقديGGم المشGGورة والمسGGاعدة  أن تسGGعى الواليGGات المGGت  يجGGب  - 7

 تنمGGية تقيGGيم المخاطGGر وتبسGGيط اإلجGGراءات الجمرآGGية وتسGGريعها، و  تقنGGياتبغGGرض تحسGGين 
 االمتGGثال دعGGم وتعزيGGز اسGGتخدام التكنولوجGGيا التGGي يمكGGن أن تGGؤدي إلGGى      التقنGGية،المهGGارات 

 . االستيرادتحكم التي األنظمةواحترام القوانين و
 
، اسGGتنادا إلGGى اإلجGGراءات المذآGGورة فGGي هGGذه   جهودهمGGاال الطرفيGGن  قصGGارى آGGيGGبذل - 8

أنظمته التي   قوانينه و  تنفيذ    إليجGاد سGبل تعGاون جديGدة لGتعزيز قGدرة آGل مGنهما على                   المGادة، 
 : االستيراد، بما في ذلكتحكم

 
 في  المختصةبGرام اتفاقGية مسGاعدة متGبادلة بين السلطات الجمرآية         إ السGعي إلGى    )أ(

 االتفاق حيز التنفيذ؛ وا آال البلدين في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذ
 
األخGذ بعيGن االعتGبار إمكانGية فGتح قGنوات إضGافية للتواصGل بهGدف تيسير تبادل                 )ب(

المعلومGGات علGGى نحGGو آمGGن وسGGريع يGGؤدي إلGGى تحسGGين التنسGGيق بشGGأن القضGGايا   
 .الجمرآية

 
 السرية : 6.6المادة 
  
يقGGوم أحGGد الطرفيGGن بGGتقديم معلومGGات يصGGنفها بأنهGGا سGGرية إلGGى الطGGرف اآلخGGر   عGGندما  - 1

. بموجGGب هGGذا الفصGGل، فإنGGه يجGGب علGGى هGGذا األخGGير أن يحGGافظ علGGى سGGرية هGGذه المعلومGGات  
ويجGوز للطGرف الGذي يقGدم تلGك المعلومGات أن يطلGب ضGمانات مكGتوبة مGن الطGرف اآلخر                        

 GGه لGGات، وبأنGGك المعلومGGرية تلGGى سGGيحافظ علGGه سGGا بأنGGي حددهGGراض التGGتخدمها إال لألغGGن يس
الطGرف اآلخGر فGي طلGبه لGتلك المعلومGات، وبأنGه لGن يفصGح عGنها إال بترخGيص صريح من               

يمكGن للطرفيGن أن يGتفقا علGى إمكانية استخدام المعلومات أو اإلفصاح عنها               . الطGرف اآلخGر   
 .في سياق اإلجراءات القضائيةأو ألغراض تطبيق القانون 

 
2 -     Gوز ألي مGات سرية يطلبها الطرف اآلخر، إذا               يجGم معلومGرفض تقديGن أن يGن الطرفي

 .1آان الطرف اآلخر قد أهمل التصرف وفق الضمانات المقدمة بموجب الفقرة 
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يبقGي علGى إجراءات تحمي المعلومات السرية، بما       , يعGتمد آGل طGرف مGن الطرفيGن أ           - 3

الوضGGعية التنافسGGية  فGGي ذلGGك الكشGGف عGGن معلومGGات غGGير مGGرخص لهGGا قGGد تلحGGق ضGGررا ب      
 . للشخص الذي يقدم المعلومات، و المقدمة بارتباط مع قوانينه و  أنظمته الجمرآية

 
 

 حمولة مرسلة بالنقل السريع : 7.6المادة 
  
 إجGراءات جمرآGية منفصلة لتسريع مرور الحموالت     علGى  يعGتمد أو يبقGي آGل طGرف         

 :ا أن المرسلة بالنقل السريع، بما في ذلك إجراءات من شأنه
 

تسGمح، فGي حGدود اإلمكGان ، بGتقديم المعلومGات الضGرورية لتخليص الحموالت                   )أ(
 المرسلة بالنقل السريع عن طريق البريد اإللكتروني؛ 

 
تجGGيز تقديGGم المعلومGGات الضGGرورية لتخلGGيص الحمولGGة المرسGGلة بالGGنقل السGGريع     )ب(

 لحمولة ؛ هذه ا وصولوفحصها من قبل السلطات الجمرآية لذلك الطرف قبل 
 
تمكGن مرسGل الحمولGة مGن تقديم مستند شحن واحد يشمل جميع السلع الموجودة       )ج(

 في حمولة مرسلة بالنقل السريع؛ 
 
تقلGGل، فGGي حGGدود اإلمكGGان، الوثGGائق الالزمGGة لتخلGGيص الحمولGGة المرسGGلة بالGGنقل      )د(

 السريع؛ و
 
بالنقل السريع تمكGن، فGي ظGل الظGروف العاديGة، مGن تخلGيص الحمولة المرسلة           )هـ(

 سGاعات على األآثر  6التGي تصGل إلGى نقطGة دخGول معيGنة فGي مGدة ال تGتجاوز            
 .بعد تقديم المعلومات الالزمة لتخليصها

 
 

 المراجعة واالستئناف : 8.6المادة 
 

 آGGل طGGرف، فGGيما يGGتعلق بالGGتقدير الGGراجع للقضGGايا الجمرآGGية، للمسGGتورد فGGي      يضGGمن 
 :أرضه إمكانية الوصول إلى
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 راجعة إدارية مستقلة عن المسؤول أو المكتب الذي أصدر القرار؛ وم )أ( 
 

 .مراجعة قضائية للقرار وفقًا لقانونه )ب( 
 

 العقوبات  : 9.6المادة 
 

تدابير تقضي بفرض عقوبات مدنية وإدارية، وجنائية      على  يعGتمد آGل طGرف أو يبقي          
التي وأنظمGته   ي ذلGك قوانيGنه       الجمرآGية، بمGا فG      أنظمGته إن اقتضGى الحGال، النGتهاك قوانيGنه و         

تحكGم التصGنيف التعريفGي والقGيمة فGي الجمGرك وبلد المنشأ واالستفادة من الرسوم التفضيلية        
. 
 

    القرارات المسبقة- 10.6المادة 
 
يجGب أن ينشGر، مسGبقًا، آGل طGرف، مGن خGالل إدارتGه الجمرآGية، قرارا قبل استيراد                        - 1

ه، أو مصدر أو منتج في     يضا من مستورد في أر    سGلعة إلGى أرضGه بGناًء علGى طلGب مكGتوب             
 الطGGرف اآلخGGر، علGGى أسGGاس الحقGGائق والظGGروف التGGي يقدمهGGا صGGاحب الطلGGب،         يضGGاأر

 :والمتعلقة
 

 بالتصنيف التعريفي؛  )أ(
 
بطGرق تطبGيق معايGير تحديGد القGيمة فGي الجمGرك، بمGا في ذلك المعايير الواردة                  )ب(

  القيمة للجمرك؛ يةفي اتفاق
 
 الرسوم ؛ برد  )ج(
 
سGلعة لها صفة  "الشGروط آGي تعتGبر     أم ال بمعGرفة مGا إذا آانGت سGلعة تسGتوفي             )د(

 ؛ و"المنشأ
 
الشGروط لكGي تسGتفيد مGن اإلعفاء من     أم ال بمعGرفة مGا إذا آانGت سGلعة تسGتوفي            )هـ(

السGGGلع التGGGي يعGGGاد إدخالهGGGا بعGGGد إصGGGالحها أو    (6.2الرسGGGوم بموجGGGب  المGGGادة  
 ).تعديلها
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 يومًا  150آGل طGرف بGأن تصGدر سGلطته الجمرآGية قرارا مسبقًا، في غضون                 يGتعهد    - 2
مGGن تGGاريخ التوصGGل بالطلGGب، شGGريطة أن يكGGون صGGاحب الطلGGب قGGد قGGدم جمGGيع المعلومGGات      

 .الالزمة
 
يGGتعهد آGGل طGGرف بGGأن يكGGون آGGل قGGرار مسGGبق سGGاري المفعGGول اعتGGبارًا مGGن تGGاريخ          - 3

ه فGGي القGGرار، ويسGGتمر سGGريان مفعوGGله لمGGدة إصGGداره، أو اعتGGبارًا مGGن تGGاريخ آخGGر يGGتم تحديGGد
 .أدناها ثالث سنوات، شريطة أال تتغير الحقائق والظروف التي استند إليها القرار

 
يجGGوز للطGGرف الGGذي أصGGدر قGGرارا مسGGبقًا أن يعدGGله أو يلغGGيه عGGندما تGGبرر الحقGGائق أو   - 4

 . غير دقيقةالظروف ذلك، آأن تكون المعلومات التي استند إليها القرار خاطئة أو
 
 سلعة مستوردة معاملة صدر بشأنها قرار مسبق،       منح فGي حالGة ما إذا طلب مستورد          - 5

 مGGا إذا آانGGت الوقGGائع والظGGروف الخاصGGة بعملGGية االسGGتيراد     تحديGGدسGGلطة الجمGGارك  ل يمكGGن
 . إصدار القرار المسبقتم على أساسها الوقائع والظروف التي تتطابق مع

 
يلتزم آل طرف، بإعالن     ت السرية المنصوص عليها في قانونه     لمقتضياا مGع مGراعاة    - 6

 .قراراته المسبقة للعموم
 
أو أغفGل ظروفًا أو حقائق مهمة في طلبه          مغلوطGة     إذا قGدم صGاحب طلGب معلومGات           - 7

إلصGGدار قGGرار مسGGبق، أولGGم يتصGGرف وفقGGًا ألحكGGام وشGGروط ذلGGك القGGرار، يجGGوز للطGGرف        
مGة، بما في ذلك فرض عقوبات مدنية أو جنائية أو إدارية            المسGتورد أن يطGبق التدابGير الالز       

 . أو عقوبات أخرى
 

بمقتضGى هGذه المGادة ردًا مكGتوبًا مGن أحGد الطرفين على       " قGرار مسGبق  "عGبارة  يقصGد ب   - 8
طلGب ُقGدم وفقGًا لهGذه المGادة، يحGدد الموقGف الرسGمي لذلGك الطرف فيما يتعلق بتفسير قوانينه             

أعاله، آما يتم ) هـ(إلى ) أ( من 1ة بمسألة مشار إليها في الفقرة   ذات الصGلة الوثيق   وأنظمGته   
 .ستقبال م محددةتطبيقها في معامالت جمرآية

 
 االتفاق حيز  اسGنتين مGن تGاريخ دخول هذ       بعGد   يشGرع المغGرب فGي تطبGيق هGذه المGادة               - 9

  .التنفيذ
 

 التعاون التقني والتنفيذ  : 11.6المادة  
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مGن تGاريخ دخGول هGذا االتفGاق حGيز التنفيذ، يتشاور الطرفان           يومGًا    120فGي غضGون      - 1
 10.6 أن يعتمدها لتنفيذ المادة يمكن للمغرب ويضGعان بGرنامج عمGل بشأن اإلجراءات التي          

آمGGا يتشGGاوران بشGGأن المسGGاعدة التقنGGية التGGي يمكGGن للواليGGات المGGتحدة، أن تقدمهGGا لمسGGاعدة       
 .هذا المسعى المغرب في

 
 شGهرًا مGن تGGاريخ دخGول هGذا االتفGGاق حGيز التنفGيذ، يتشGGاور       18جاوز فGي تGاريخ ال يGGت   - 2

 إمكانية  و10.6 تنفGيذ مقتضGيات المGادة    بشGأن الطGرفان حGول الGتقدم الGذي أحGرزه المغGرب       
 .لتعاونا أنشطةاتخاذ مزيد من 



 

 
 

 الخامسالفصل 
 قواعد المنشأ

 

 ذات المنشأالسلع  : 1.5المادة 
 

نس222يج (باس222تثناء م222ا ه222و منص222وص عل222يه ف222ي ه222ذا الفص222ل أو الفص222ل ال222رابع   
، ي2تعهد آ2ل طرف بأن سلعة تعتبر سلعة ذات منشأ عندما تستورد مباشرة من                )وألبس2ة 
  الطرف اآلخر، وأراضي أحد الطرفين إلى أراضي

 
 آليا عن التحصيل أو اإلنتاج أو التحويل               أن تكون سلعة ناجمة       ( أ)

 لدى أحد الطرفين أو آالهما؛ 
 

 مرفقأ أو ال   .4 مرفقبالنسبة للسلع غير تلك الخاضعة لقواعد ال             )ب(
 أن تكون السلعة مادة للتجارة جديدة أو مختلفة ناجمة عن                                     ،أ.5

 أحد الطرفين أو آليهما؛         أراضيالتحصيل أو اإلنتاج أو التحويل في             
قيمة المواد التي أنتجت في أحد الطرفين أو                 ) 1(مجموع   وأن يكون     

التكاليف المباشرة لعمليات التحصيل أو اإلنتاج        ) 2 (إضافة إلى    آليهما  
 أحد الطرفين أو آليهما ال يقل عن          أراضيأو التحويل التي أنجزت في        

 أراضي في المائة من القيمة المقدرة للسلعة عند استيرادها إلى                         35
 الطرف ؛ أو

 
أ، أن  .5 مرفقأ أو ال  .4 مرفقالنسبة للسلع التي تخضع لقواعد ال      ب  )ج(

 .مرفق الذلكتكون السلعة مستوفية للشروط المحددة في 
 

 مادة للتجارة جديدة أو مختلفة : 2.5المادة 
 

س2لعة ت2م   " م2ادة لل2تجارة جدي2دة أو مخ2تلفة    "ألغ2راض ه2ذا الفص2ل، تعن2ي ع2بارة       
 ناجم22ة آل22يا ع22ن التحص22يل أو اإلن22تاج أو     س22لعة أو م22ادة غ22ير   م22نتحويله22ا جوه22ريا  

ال22تحويل ل22دى أح22د الطرفي22ن أو آالهم22ا والت22ي أص22بح له22ا اس22م جدي22د وخص22ائص أو         
 .استعماالت متميزة عن السلعة أو المادة التي تحولت منها
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  عمليات تصنيع غير آافية : 3.5المادة 

 
لتجارة جديدة  ، ي2تعهد آ2ل ط2رف بأن سلعة ال تعتبر مادة ل            1.5ألغ2راض الم2ادة      

) ب(لعمل2يات تجم2يع أج2زاء أو تغليف بسيطة، أو     ) أ(أو مخ2تلفة لمج2رد أنه2ا خض2عت          
 .لتخفيف بالماء أو بأية مادة أخرى ال تغير بصورة جوهرية خصائص تلك السلعة

 
 التراآم : 4.5المادة 

 
 يجوز احتساب التكاليف المباشرة              هيتعهد آل طرف بأن           .1 

 أحد الطرفين أو      أراضيريت في    لعمليات المعالجة التي أج     
 أحد    أراضيآليهما وآذلك قيمة المواد التي أنتجت في                       

الطرفين أو آليهما دون أي حد الستيفاء شرط القيمة                               
 ).ب( الفقرة 1.5، المحدد في المادة %35المضافة بنسبة 

 
 أراضييتعهد آل طرف بأن سلعة أو مادة ذات المنشأ المنتجة في               .2 

 الطرف اآلخر،    أراضيليهما، والمدمجة في سلعة في        أحد الطرفين أو آ    
 .تعتبر سلعة ذات منشأ الطرف اآلخر

 
يتعهد آل طرف بأن سلعة محصل عليها، منتجة أو محولة في                        .3 

 أحد الطرفين أو آليهما من طرف منِتج واحد أو أآثر، تعتبر                        أراضي
ع  وجمي  1.5سلعة لها صفة المنشأ شريطة أن تستوفي متطلبات المادة                   

نسيج (الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وآذا في الفصل الرابع               
 ).وألبسة

 
 قيمة المواد : 5.5المادة 

 
ألغ2راض ه2ذا الفص2ل، ي2تعهد آ2ل طرف بأن تشمل قيمة المادة المنتجة في                   .1 
 :  أحد الطرفين أو آليهما أراضي

 
ثم222ن الم222واد المدف222وع فع222ال م222ن ط222رف من222تج   )أ( 

 لمستحق أن يدفعه،السلعة أو الثمن ا
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تكال222يف الش2222حن والتأمي222ن والتغل2222يف وجم2222يع    )ب( 
لنقل المواد  الت2ي يتم تحملها     التكال2يف األخ2رى     

إل22ى مص22نع المن22تج، إن ل22م تك22ن ه22ذه التكال22يف    
 ثم22ن الم222واد المدف22وع فع222ال م222ن   تدخ22ل ض222من 

ط222رف من222تج الس222لعة أو الثم222ن المس222تحق أن      
 يدفعه،

 
 قيمة النفايات   تكال2يف الفض2الت مخصومًا منها      )ج( 

 التي يمكن إعادة استعمالها، و
 
الض22رائب أو الرس22وم الجمرآ22ية الت22ي يفرض22ها  )د( 

عل2ى الم2ادة، أح2د الطرفي2ن أو آالهما، شريطة           
أال ي2تم رد الض2رائب أو الرسوم الجمرآية عند          

 .التصدير
 

ي2تعهد آ2ل ط22رف بأن2ه ع22ندما تؤث2ر العالق2ة بي22ن من2تج الس22لعة        .2 
الثم2ن المدف2وع فع2ال أو المس2تحق ع2ن هذه      وب2ائع الم2ادة عل2ى       

غير قابلة للتطبيق، ) 1(الم2ادة، أو ع2ندما تك2ون أحك2ام الفقرة       
 أح22د الطرفي22ن أو  أراض22يف22إن ق22يمة الم22ادة الت22ي أنتج22ت ف22ي    

 :آليهما تشمل 
 

جم222يع المص222اريف الت222ي ج222رى تحمله222ا أث222ناء   )أ( 
التحص2يل أو اإلن2تاج أو التحويل للمادة، بما في    

 ليف العامة،ذلك التكا
 
 مبلغًا معقوًال للربح، و )ب( 

 
تكال2222يف الش2222حن والتأمي2222ن والتعب2222ئة وجم2222يع     )ج( 

التكال2يف األخ2رى الت2ي يج2ري تحمله2ا ف2ي نقل        
 .المادة إلى مصنع المنتج

 
 التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة : 6.5المادة 
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ألغ222راض ه222ذا الفص222ل، تعن222ي ع222بارة التكال222يف المباش222رة        .1 
ت المعالج2ة، تل2ك التكال2يف الت2ي ت2م تحمله2ا مباشرة في        لعمل2يا 

تحص22222يل أو إن22222تاج أو تحوي22222ل الس22222لعة أو الت22222ي يمك22222ن أن 
تشمل هذه التكاليف . هذه العملياتل بص2ورة معقول2ة     تخص2ص 

م2ا يلي، في حالة ما إذا آانت قابلة لإلدماج في القيمة المقدرة            
 : أحد الطرفين أراضيللسلع المستوردة من 

 التكال22يف الحقيق22ية لل22يد العامل22ة ال22ناجمة    جم22يع )أ( 
ع22ن التحص22يل أو اإلن222تاج أو ال22تحويل للس222لعة    
المعن222222ية، بم222222ا ف222222ي ذل222222ك ه222222امش ال222222ربح    
والتعويض2ات ع2ن التدري2ب والتكوي2ن وتكاليف         
الهندس2ة واإلش2راف ومراق2بة الج2ودة، وم2ا إلى           

 ذلك من مصاريف تدفع للمستخدمين؛
 
القوال22ب والم22واد  بأنواعه22ا المخ22تلفة و األدوات )ب( 

األخ2222رى غ2222ير المباش2222رة، واس2222تهالك اآلالت  
سلعة القابل2ة لك2ي تك2ون مخصص2ة لل     والمع2دات   
 المعنية؛

 
البح2ث وال2تطوير والتصميم والهندسة       تكال2يف    )ج( 

تك22ون ف22يه   أن إل22ى الح22د ال22ذي يمك22ن  وال22نماذج 
 سلعة المعنية؛ مخصصة لل

 
 وال2222تجارب الخاص2222ة بالس2222لعةالتفت2222يش تكال2222يف   )د( 

  ؛و المعنية
 
تعب22ئة الس22لعة المعن22ية لتص22ديرها إل22ى    تكال22يف  )هـ( 

 . الطرف اآلخرأراضي
 

، ف22إن التكال2يف الت22ي ال تدخ2ل ف22ي التكال22يف   للم2زيد م22ن اليقي2ن   .2 
تكون قابلة لكي المباش2رة لعمل2يات المعالج2ة ه2ي تل2ك الت2ي ال          

س22لعة أو ليس22ت تكال22يف تحص22يل لل بص22ورة مباش22رة تخص22ص
 :وتشمل هذه التكاليف . تحويل السلعةأو إنتاج أو 
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 الربح؛ و )أ( 
 
التكال2222يف العام2222ة الت2222ي يج2222ري تحمله2222ا ف2222ي     )ب( 

تك222ون قابل222ة لك222ي  ممارس222ة األعم222ال الت222ي ال  
لسلعة أو ال تتعلق بتحصيل أو إنتاج       تخص2ص ل  

أو تحوي2ل تل2ك الس2لعة، م2ثل روات2ب الموظفين            
اإلداريي22ن أو تكال22يف التأمي22ن ع22ن الح22وادث أو  

لمس22222ؤولية أو تكال22222يف اإلعالن22222ات أو   ع22222ن ا
روات2222ب موظف2222ي المب2222يعات أو العم2222والت أو   

 .المصاريف
 

 لشحنامواد التعبئة والتغليف وأوعية للبيع بالتقسيط و : 7.5المادة 
 

ي22تعهد آ22ل ط22رف ب22أن ال تدخ22ل تكال22يف م22واد التعب22ئة والتغل22يف وأوع22ية للب22يع        
مؤهلة ألن تكون سلعة ذات منشأ، إال   بالتقس2يط وللش2حن ف2ي تحديد ما إذا آانت السلعة            

 ق22يمة م22واد التعب22ئة والتغل22يف وأوع22ية للب22يع    الت22ي يمك22ن أن تحتس22ب ف22يها  ح22دود الف22ي 
) ب (1.5 ف2ي المائ2ة المح2دد ف2ي المادة        35اس2تيفاء ش2رط     طوربالتقس2يط وللش2حن ف2ي       

 .عندما يكون قابال للتطبيق
 

 المواد غير المباشرة : 8.5المادة 
  
ب22أن ال تدخ22ل الم22واد غ22ير المباش22رة ف22ي تحدي22د م22ا إذا آان22ت     ي22تعهد آ22ل ط22رف   

يمك22ن أن   تكال22يف ه22ذه الم22واد غ22ير المباش22رة      أنالس22لعة تعت22بر ذات منش22أ، باس22تثناء   
 . في المائة عندما يكون قابال للتطبيق35استيفاء شرط تحتسب في طور

 
 العبور والمسافنة : 9.5المادة 

 
ن ال تعتبر السلعة مستوردة مباشرة ألغ2راض ه2ذا الفص2ل، ي2تعهد آ2ل ط2رف ب2أ          

 الط2رف اآلخ2ر إذا خض2عت الس2لعة ف2يما بع2د لعمل2يات إنتاج أو تحويل أو                  أراض2ي م2ن   
ي الطرفي22ن، باس22تثناء ال22تفريغ وإع22ادة الش22حن أو أي22ة    أراض22أي22ة عمل22ية أخ22رى خ22ارج   

 أراض22يعمل22ية أخ22رى ض22رورية للحف22اظ عل22ى الس22لعة ف22ي حال22ة ج22يدة أو ل22نقلها إل22ى       
 .رالطرف اآلخ
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  التزامات المستورد : 10.5المادة 
 

ي22تعهد آ22ل ط22رف بأن22ه ع22ندما يطل22ب مس22تورد معامل22ة تفض22يلية لس22لعة م22ا، ف22إن     
 :  المستورد

 
يعت22بر أن22ه ق22د أش22هد ب22أن تل22ك الس22لعة مؤهل22ة للحص22ول عل22ى       )أ( 

 المعاملة التعريفية التفضيلية ؛ و
 
تورد، يج2ب أن يق2دم إل2ى الس2لطة الجمرآ2ية ف2ي الط2رف المس               )ب( 

ع2ند الطل2ب، تص2ريحا موقع2ا يبي2ن جميع المعلومات المالئمة             
يمكن لكل . والم2تعلقة بتحص2يل أو إنتاج أو تحويل تلك السلعة      

ط2222رف أن يش2222ترط أن يتض2222من التص2222ريح، عل2222ى األق2222ل،      
 :التفاصيل التالية

 
وص22222ف الس22222لعة وآمي22222تها وعدده22222ا وأرق22222ام   )1( 

 الفواتير ومستندات الشحن؛
 
 تحص22يل أو إن22تاج أو تحوي22ل   وص22ف لعمل22يات  )2( 

 أح22د الطرفي22ن أو آل22يهما    أراض22ي الس22لعة ف22ي  
وتحدي222د التكال222يف المباش222رة الت222ي تدخ222ل ف222ي     
 عمليات المعالجة عندما تكون قابلة للتطبيق ؛

 
 المواد المستخدمة في التحصيل     أي من وص2ف    )3( 

أو اإلن2تاج أو ال2تحويل للس2لعة ال2ناجمة آليا عن      
 أراض22ي ل22تحويل ف22ي التحص22يل أو اإلن22تاج أو ا 

أح2د الطرفين أو آليهما، وتقرير يبين قيمة هذه          
 المواد؛

 
وص222ف للعمل222يات الت222ي أجري222ت عل222ى الس222لعة   )4( 

وتص222222ريح بمنش222222أ وق222222يمة أي م222222ن الم222222واد  
المس2تخدمة ف2ي الس2لعة الت2ي ت2م التص2ريح بأنها           

 أحد  أراضيخض2عت لعمليات تحويل آاف في       
 من2222تجا ف2222ي لك2222ي تك2222ونالطرفي2222ن أو آل2222يهما 
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 أح22222د الطرفي22222ن أو آل22222يهما أو ت22222م    راض22222يأ
 ف222ي  مط222بقالتص222ريح بأنه222ا خض222عت لتغي222ير  

 مرفق الجمرآية المحدد في ال    ةال2تعريف تص2نيف   
 أ ؛ و.5أ أو .4

 
 الم22واد األجنب22ية  أي م22نوص22ف لمنش22أ وق22يمة    )5( 

المس22تخدمة ف22ي الس22لعة الت22ي ل22م يص22رح بأنه22ا     
 أح222د أراض22ي   ل222تحويل جوه22ري ف222ي خض22عت 

أو الت22ي ل22م ي22تم التص22ريح  الطرفي22ن أو آل22يهما، 
 ف2222ي تص2222نيف  مط2222بقبأنه2222ا خض2222عت لتغي2222ير

أ أو .4 م22رفق الجمرآ22ية المح22دد ف22ي الةال22تعريف
 .أ.5

 
ينبغ2ي أال يطل2ب الط2رف المس2تورد ه2ذا التص2ريح إال ع2ندما يك2ون لدي2ه أسباب                   

، عندما  )أ( المذآ2ور ف2ي الفق2رة الفرعية          المص2رح ب2ه    تدع2وه للش2ك ف2ي ص2حة اإلش2هاد         
 معاينة تلك السلعة مالءمةت الط2رف المس2تورد لتقي2يم مخاطر تشير إلى         تك2ون إج2راءا   

يجب على  . المس2توردة، أو ع2ندما يق2وم الط2رف بمعاي2نة تل2ك البض2اعة بشكل عشوائي                
المس222تورد أن يح222تفظ لم222دة خم222س س222نوات م222ن ت222اريخ اس222تيراد الس222لعة، بالمعلوم222ات 

 .الضرورية إلعداد هذا التصريح
 

 ت متعلقة بعملية االستيرادالتزاما : 11.5المادة 
 

يم2نح آ2ل ط2رف المعامل2ة التعريف2ية التفضيلية عند آل طلب،          .1
إال إذا آان222ت ل222دى ذل222ك الط222رف معلوم222ات تبي222ن أن طل222ب     
المس2تورد غ2ير مس2توٍف لش2رط م2ا من هذا الفصل أو الفصل               

 ) نسيج وألبسة(الرابع 
 

الطرف  أراضيلتحديد ما إذا آانت سلعة مستوردة إلى                     2.
مؤهلة للحصول على معاملة تعريفية                   وردالمست

تفضيلية، يجوز للطرف المستورد، من خالل سلطته                            
 .الجمرآية، أن يتحقق من المنشأ
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 تفض222يلية،  تعريف222يةإذا رف222ض أح222د الطرفي222ن طل222بًا لمعامل222ة   .3
فيج222ب أن يص222در ق222رارًا مك222توبًا يتض222من األس222باب الفعل222ية   

خذ ذل222ك الط222رف ويج222ب أن ي222ت. واألس222اس القانون222ي لق222راره
 .قراره في غضون المدة المحددة بقوانينه

 
 ف2ي هذه المادة يمنع طرفا من القيام بعمل وفقا للمادة      ءال ش2ي   4.

 ). التعاون اإلداري والجمرآي (4.4
 

 المشاورات والتعديالت : 12.5المادة 
 

يتش222اور وي222تعاون الط222رفان لض222مان تطب222يق فعل222ي وموح222د      .1
 . االتفاقاى وأهداف هذألحكام هذا الفصل، بما يتماش

 
، أو لج22ان فرع22ية  خاص22ةيج22وز للطرفي22ن إح22داث ف22رق عم22ل  .2 

اللج22نة  (2.19 بموج22ب الم22ادة نش22أةم22ن اللج22نة المش22ترآة الم 
بما في ( ت2تعلق به2ذا الفص2ل     مس2ألة  ةلل2نظر ف2ي أي2     ) المش2ترآة 

ب2ناء على طلب طرف، يمكن للطرفين أن      ). أ.5 م2رفق ذل2ك ال  
 ه22ذا الفص22ل س2ير لم22راجعة رع2ية   أو لج22نة ف عم2ل يكلف2ا ف22ريق 

  م22222222222222222222222222رفقبم22222222222222222222222222ا ف22222222222222222222222222ي ذل22222222222222222222222222ك ال(
 ض222وء ال222تطورات  ف222ي لهما يوإص222دار توص222يات ل222تعد  ) أ.5

الم2222تعلقة به2222ذا الموض2222وع، بم2222ا ف2222ي ذل2222ك ال2222تحوالت ف2222ي   
 . التكنولوجيا وعمليات اإلنتاج وعناصر أخرى ذات الصلة

 
 : 13.5المادة 

 
 التراآم الجهوي 

 
ب22تهما ف22ي تش22جيع ال22تكامل الجه22وي،  ض22وء رغف22ي وان، الط22رفهف22ي وق22ت يح22دد 

يج22ري الط22رفان محادث22ات به22دف تقري22ر مس22توى إدم22اج الم22واد الت22ي تن22تجها بل22دان           
 االم2نطقة الممك2ن أخذه2ا ف2ي الحس2بان الس2تيفاء شروط المنشأ المنصوص عليها في هذ           

 .االتفاق آمرحلة لتحقيق التكامل الجهوي
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 تعاريف : 14.5 المادة 
 

 :ألغراض هذا الفصل  
 

 طرف  أراضيع2بارة م2ادة أجنبية مادة غير تلك المنتجة في           يقص2د ب  
 واحد أو أآثر من األطراف،

 
 كلمة سلعة أية سلعة أو منتج أو بضاعة أو مادة؛يقصد ب

 
 سلعة ناتجة آليا عن عملية تحصيل أو إنتاج أو تحويل في    ع2بارة يقص2د ب  

 أو أآثر أح2د الطرفي2ن أو آل2يهما أي2ة س2لع ت2تكون آل2يًا م2ن عنص2ر واح2د             
 :مما يلي 

 
 أراض222يالمن222تجات المعدن222ية المس222تخرجة م222ن  )أ( 

 أحد الطرفين أو آليهما؛
 
المن22تجات النبات22ية آم22ا ه22ي مح22ددة ف22ي ال22نظام     )ب( 

 أح222د أراض222يالمنس222ق، الت222ي ي222تم جن222يها ف222ي   
 الطرفين أو آليهما؛

 
الح2222يوانات الح2222ية الت2222ي ول2222دت وترب2222ت ف2222ي   )ج( 

 ما؛ أحد الطرفين أو في آليهأراضي
 
المن2222تجات الت2222ي ي2222تم الحص2222ول عل2222يها م2222ن       )د( 

 أحد الطرفين   أراضيح2يوانات ح2ية م2رباة ف2ي         
 أو آليهما؛

 
المنتجات التي يتم الحصول عليها عن طريق            )هـ(

القنص أو الصيد بشراك أو صيد األسماك في           
 أراضي

 أحد الطرفين أو آليهما؛
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األس22222ماك واألس22222ماك الص22222دفية    (المن22222تجات   )و(
الت22ي تس22تخرج )  األح22ياء ال22بحريةوغ22يرها م22ن

م2ن ال2بحار بس2فن ت2م ق2يدها أو تسجيلها في أحد              
 الطرفين وتبحر تحت علمه؛

 
المن22تجات المص22نعة عل22ى ظه22ر س22فن مص22انع      )ز(

م2ن المن2تجات المش2ار إل2يها ف2ي الفق2رة الفرعية             
 ، )و(

ش2222ريطة أن تك2222ون الس2222فن الت2222ي تحم2222ل ه2222ذه  
رف المص22انع ق22د ت22م ق22يدها أو تس22جيلها ف22ي الط22

 اآلخر وترفع علمه؛
 
المن2تجات المس2تخرجة من أحد الطرفين أو من          )ح(

ق222بل ش222خص ينتم222ي ألح222د الطرفي222ن م222ن ق222اع  
ال2بحار أو م2ن باطن أرضه الواقع خارج المياه          

، ش2222ريطة أن تك2222ون له2222ذا الط2222رف   اإلقليم2222ية
 حقوق استغالل هذه المناطق من قاع البحار؛

 
الت22ي تؤخ22ذ م22ن الفض22اء الخارج22ي،    المن22تجات  )ط(

ش222ريطة أن يحص222ل عل222يها أح222د الطرفي222ن أو     
ش22خص ينتم22ي ألح22د الطرفي22ن وأال تع22الج ف22ي     

  االتفاق؛ا بلد غير طرف في هذأراضي
 
 :النفايات والفضالت الناجمة عن )ي( 

 
 أح22د أراض22يعمل22ية إن22تاج أو تحوي22ل ف22ي   )1( 

 الطرفين أو آليهما، أو
ت222ي ت2222م جمعه222ا ف2222ي   الس222لع المس2222تعملة ال  )2( 

 أح2د الطرفي2ن أو آليهما، شريطة         أراض2ي 
أن تك2ون هذه السلع ال تصلح إال الستعادة         

 المواد األولية؛
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  مشتقة أحد الطرفينأراض2ي س2لع مس2تعادة ف2ي       )ك(
 أراض22يم22ن س22لع مس22تعملة ت22م اس22تخدامها ف22ي   

 ذل2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ك 
 الطرف في إنتاج أو إعادة تصنيع السلع؛ و

 
د الطرفي222ن أو  أح222أراض222يس222لع أنتج222ت ف222ي    )ل(

آل2222يهما ول2222م تس2222تخدم ف2222ي إن2222تاجها إال الس2222لع 
 المش222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ار 

، أو  )ك(إلى  ) أ(إل2يها ف2ي الفقرات الفرعية من        
مش222تقات م222ن ه222ذه الس222لع ف222ي أي م222رحلة م222ن 

 مراحل اإلنتاج؛
 

 م2ادة غ2ير مباش2رة سلعًا استخدمت في تحصيل        ع2بارة يقص2د ب  
صفة أو إن2تاج أو تحوي2ل أو تج2ربة أو تفتيش سلعة ال تدخل ب              

مباش2رة ف2ي تل2ك الس2لعة، أو س2لعة اس2تخدمت لصيانة منشآت         
أو تش2غيل مع2دات مرت2بطة بتحص2يل أو إن2تاج أو تحوي2ل هذه               

 :السلعة، بما في ذلك 
 

 الوقود والطاقة؛ )أ(
 
 األدوات والقوالب بأنواعها؛ )ب(
 
قط222ع الغ222يار والم222واد الت222ي تس222تخدم لص222يانة      )ج(

 المعدات والمنشآت؛
 
ي2222ت والتش2222حيم والم2222واد المرآ2222بة   م2222واد التزي )د(

وغ22يرها م22ن الم22واد الت22ي تس22تخدم ف22ي تحص22يل 
أو إن22تاج أو تحوي22ل س22لعة أو تس22تخدم لتش22غيل     

 المعدات و المنشآت؛
 
القف22222ازات وال22222نظارات واألحذي22222ة والمالب22222س  )هـ(

 ومعدات السالمة واألدوات؛
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المع2222دات واألجه2222زة واألدوات الت2222ي تس2222تخدم  )و(
 عة؛لتجربة أو تفتيش السل

 
 المواد الحفازة والمذيبات؛ و )ز(
 
                     السلعة و    أية سلع أخرى ال تدخل في ترآيب         )       ح (

  في تحصيل أو إنتاج أو تحويل هاماستخدا لكن
  أن يتم      السلعة يمكن، بصورة معقولة،          تلك           

التحصيل أو اإلنتاج    من عملية    جزء هإثبات أن 
 أو التصنيع؛

 
 م2ادة س2لعة، بم2ا ف2ي ذل2ك أي ج2زء أو مك2ون، يستخدم في             بمص2طلح يقص2د   

تحص2يل أو إن2تاج أو تحوي2ل س2لعة أخ2رى لل2تجارة جدي2دة أو مخ2تلفة ناجم22ة         
 عن التحصيل أو اإلنتاج أو التحويل في أحد الطرفين أو آليهما؛

 
 أحد الطرفين أو آليهما سلعة ناجمة أراض2ي  م2ادة ُمن2تَجة ف2ي      ع2بارة يقص2د ب  

تحص22يل أو اإلن22تاج أو ال22تحويل ف22ي أح22د الطرفي22ن أو آل22يهما أو   آل22يا ع22ن ال
م222ادة لل222تجارة جدي222دة أو مخ222تلفة محص222ل عل222يها أو من222تجة أو محول222ة ف222ي  

  أحد الطرفين أو آليهما؛أراضي
 

) 1: (سلع مستعادة موادًا على شكل أجزاء منفردة نتجت عن      ع2بارة   يقص2د ب  
عن تنظيف ) 2(نفردة ؛ و  تفك2يك س2لع مس2تعملة تفك2يكًا آ2امًال إل2ى أجزاء م             

معالج2ات أخ2رى ض2رورية له2ذه األجزاء لتحسين           أو   أو مراق2بة أو تج2ربة       
 ظروف العمل بطريقة صحيحة ؛

 
 أح22د أراض22يس22لع أع2يد تص22نيعها س22لعًا ص22ناعية ُجِمع2ت ف22ي   ع22بارة يقص2د ب 

له22ا ) 2(ت22تكون آل22يًا أو جزئ22يًا م22ن س22لع مس22تعادة؛ و   ) 1: (الطرفي22ن الت22ي 
(ابه، ومستوفية لمعايير أداء مشابهة للسلع الجديدة ؛ و         عم2ر افتراض2ي مش    

 ؛ لتلك التي تحملها السلع الجديدةتتمتع بضمانات من المصنع مشابهة) 3
 

عمل22يات تجم22يع أج22زاء أو تغل22يف بس22يطة عمل22يات آإض22افة     ع22بارة يقص22د ب
بطاري222ات لألجه222زة اإللكترون222ية، ومواءم222ة ع222دد ص222غير م222ن المكون222ات     
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يق وض22عها ف22ي ق22ارورات أو لص22قها مع22ًا أو    بعض22ها م22ع بع22ض ع22ن ط22ر   
 لحمها أو التعبئة أو إعادة التعبئة أو تشكيل مجموعات؛

 
محول22ة جوه22ريا ف22يما ي22تعلق بس22لعة أو م22ادة تحول22ت نت22يجة      ع22بارة يقص22د ب

تحول22ت الس22لعة أو الم22ادة الم22تعددة  ) 1: (عمل22ية تص22نيع أو معالج22ة إذا م22ا  
تغ222يرت ) 2(الس222تخدامات؛ االس222تخدامات إل222ى س222لعة أو م222ادة مح222دودة ا    

آانت ) 3(الخص2ائص الفيزيائ2ية ل2تلك الس2لعة أو المادة إلى حد ملحوظ؛ أو               
العمل2ية الت2ي م2رت به2ا تل2ك الس2لعة أو المادة معقدة من حيث عدد العمليات         
والم2واد المخ2تلفة الت2ي اش2تملت عل2يها العملية وآذلك الوقت الذي استغرقته               

ا؛ حي22ث فق22دت تل22ك الس22لعة أو الم22ادة    ومس22توى المه22ارة الالزم22ة إلنجازه22   
 .الخصائص المميزة لها نتيجة لسلعة أو مادة جديدة

 
 
 

 أ-5المرفق 
 قواعد المنشأ التفصيلية

 

 مالحظات تفسيرية: فرع أ 
 

 
 :بالنسبة للسلع المشمولة بهذا المرفق، تعتبر سلعة ذات منشأ إذا .1
 

منش22أ المس22تعملة ف22ي  الم22واد الت22ي ل22يس له22ا ص22فة الآ22ل م22ادة م22نخض22عت  )أ( 
ال2تعرفة آم2ا هو محدد في هذا المرفق     إن2تاج ه2ذه الس2لعة، لتغي2ير تص2نيف           

آنت2يجة لعمل2ية إن2تاج أنج2زت آل2يا ف2ي أراض2ي أح2د الطرفين أو آليهما أو                 
إذا اس2توفت الش2روط المتطل2بة ف2ي هذا المرفق عندما يكون تغيير تصنيف        

 د ؛ والتعرفة لكل مادة ليس لها صفة المنشأ، غير محد
 

 . في هذا الفصل أية شروط أخرى  منطبقة استوفت السلعة  )ب( 
 
 :ألغراض تفسير قواعد المنشأ المنصوص عليها في هذا المرفق  .2
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القاعدة التفصيلية أو مجموع القواعد التفصيلية التي تطبق                 )أ(
 البند هذا    معينين  توضع مباشرة جنب      أو بند فرعي   بندعلى  

 . الفرعيالبندأو 

يجب أن تأخذ القاعدة المطبقة على البند الفرعي األولوية على القاعدة )  ب  (     
 .المطبقة على البند المرتبط بذلك البند الفرعي

ال  يستوجب تغيير تصنيف التعريفة إال للمواد التي ليس لها صفة المنشأ،                 ) ج       (
 و

 :تطبق التعاريف التالية  ( د)

 .لنظام المنسق الفصل في ا"  الفصل" يقصد بمصطلح 
 

المستخدمة         األربعة أرقام األولى من األرقام العشرية            "البند"يقصد بمصطلح    
 و، في تصنيف وتبنيد السلع في النظام المنسق

 
 أرقام األولى لتصنيف وتبنيد السلع في النظام             ةستال" فرعيالبند ال "يقصد بمصطلح    

 .المنسق
 
 

 قواعد تفصيلية: فرع ب 
 

 :هذا المرفق قاعدة خاصة ب
 

بالمائة وزنا من حليب البقر              10يجب على سلعة متضمنة ألآثر من                    
، 2202 أو   2106،  2105،  1901 أو في البنود      4المجفف، المصنف في الفصل      

استعمال حليب الغنم أو الماعز     . أن يحصل عليها من حليب البقر الذي له صفة المنشأ          
، 1901 أو في البنود          4لفصل   الذي ليس له صفة المنشأ في سلعة مصنفة في ا                     

 .، لن يزيل صفة المنشأ عن السلعة2202 أو 2106، 2105
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 ).14-6الفصول (المنتجات النباتية :   Iالقسم 
 

 أحد الطرفين     يضاتعامل سلعة فالحية أو بستانية تم جنيها في أر                    :  مالحظة 
لو آانت مزروعة عن طريق بذور، بصيالت، ريزومات،                 حتى   آسلع ذات منشأ        

 .سائل، طعوم، براعم أو أطراف أخرى من نباتات حية غير ذات منشأف
 

 حية، بصالت وبصيالت وجذور وما شابهها، ىأشجار ونباتات أخر:   6الفصل 
 .  وارقة للزينة ن مقطوفة وأغصا أزهار

  
 . من أي فصل آخر0603 إلى 0602تغيير إلى البنود من  0602-0603

 درنات، صالحة لألآل خضر ونباتات وجذور و  : 7الفصل 
 

 . من أي فصل آخر0713 إلى 0710تغيير إلى البنود من  0713 -0710
 

فواآه وأثمار قشرية صالحة لألآل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو                  : 8الفصل  
 .شمام

 

 . من أي فصل آخر0814 إلى 0811تغيير إلى البنود من  0811-0814
 

 .بن وشاي ومته وبهارات وتوابل : 9الفصل 
  

 0901.22 إل22ى 0901.21تغي22ير إل22ى الب22نود الفرع22ية م22ن   0901.21-0901.22
 .فصل آخر من أي

  م222ن أي ب222ند فرع222ي0902.10 الفرع222ي الب222نودتغي222ير إل222ى    0902.10
  .آخر

 م2ن أي فصل آخر ما       0904.20 الفرع2ي    الب2نود تغي2ير إل2ى        0904.20
 .7عدا الفصل رقم 
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 . من أي فصل آخر0910.20 الفرعي البنودتغيير إلى    0910.20

 بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة ؛ نباتات :   12الفصل 
 .للصناعة أو الطب ؛  قش وعلف

آخر    من أي بند فرعي   1212.10 الفرع2ي    الب2ند تغي2ير إل2ى س2لعة         1212.10
 أو م22222222222222222222222222222222222ن ق22222222222222222222222222222222222رون خ22222222222222222222222222222222222رنوب أو  

 .1212.10 الفرعي البندبذور قرون خرنوب من 

مغ اللك ؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات                       ص:   13الفصل 
 .نباتية

آخرأو من  فرعي      من أي بند 1302.32 الفرعي البندتغيير إلى     1302.32
   1302.32 الفرعي البندمواد مخاطية غير معدلة  من 

 

منتجات صناعة األغذية ؛ مشروبات سوائل آحولية وخل ؛ :   IIالقسم 
 ).24 إلى 16فصول من (نعة   تبغ وأبدل تبغ مص

 .محضرات خضر، فواآه أو محضرات من أجزاء أخر من النباتات:   20الفصل 
 

 .8 أو 7 من أي فصل آخر عدا الفصول 2001 البندتغيير إلى   2001
 .7 من أي فصل آخر عدا الفصل 2002 البندتغيير إلى   2002
 .7صل  من أي فصل آخر عدا الف2003 البندتغيير إلى   2003
 .7 من أي فصل آخر عدا الفصل 2004 البندتغيير إلى   2004
 .7 من أي فصل آخر عدا الفصل 2005البند تغيير إلى   2005
 .8 أو 7 من أي فصل آخر عدا الفصول 2006 البندتغيير إلى   2006
 .8 أو 7 من أي فصل آخر عدا الفصول 2007 البندتغيير إلى   2007
 .8 من أي فصل آخر عدا الفصل 2008 البندتغيير إلى   2008

 



 

 
 
17

 من أي 2009.39-2009.11تغيير إلى البنود الفرعية  2009.11-2009.39
 .0805 البندفصل آخر عدا   

  
 من أي     2009.80-2009.41تغيير إلى البنود الفرعية          2009.41-2009.80

فصل آخر أو من عصيرمرآز من العنب، من التفاح، من               
وافة، من مانجو، أو من جزر         اإلجاص، من الموز، من ج       

 .2009 البند
 

 من أي فصل آخر ؛ أو        2009.90 الفرعي   البندتغيير إلى     2009.90
آخر   من أي بند فرعي    2009.90 الفرعي   البند  تغيير إلى   

، ولو تم أو لم يتم تغيير من أي فصل آخر،             20من الفصل   
ال يمثل مكون واحد أو مكونات العصير                              أشريطة     

 من حجم     %60بلد أجنبي واحد أآثر من           المستوردة من     
 .هذا المنتج

 
 .محضرات غذائية متنوعة:   21الفصل 

 
عصير مرآز من فاآهة أو خضرة        (2106.90 الفرعي   البندتغيير إلى    2106.90

من أي فصل آخر أو        ) ه بالفيتامينات أو بأمالح معدنية        ؤواحدة تم إغنا    
 مانجو وجزر،       من عصير العنب، التفاح، اإلجاص، الموز،جوافة،                 

، أو البنود    0805 البند عدا تلك الواردة في          2009 البندالمصنف في    
  . 2002.90 الفرعي البند أو 2009.39 إلى 2009.11الفرعية من 

 

 .مشروبات، سوائل آحولية وخل:   22الفصل 
 

 إلى 2204.10تغيير إلى البنود الفرعية من   :2204.30 إلى 2204.10من 
 . آخرأي فصل من 2204.30

 
  الفصلين(لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط وصنوعاته      :   IIIالقسم 

 .)40و 39
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 .لدائن ومصنوعاتها:   39الفصل 
 

 من  3919.90 إلى    3919.10تغيير إلى البنود الفرعية          3919.10-3919.90
 .البنود الفرعية األخرى الخارجة عن هذه المجموعة

 
 إلى   72فصول   ال( معادن عادية ومصنوعاتها           : IVالقسم 

83(. 
 

 .)فوالذ(حديد صب، حديد وصلب :   72الفصل 
 

   آخربند من أي 7209 البندتغيير إلى     7209
  آخربند من أي 7210 البندتغيير إلى     7210
  آخربند من أي 7211 البندتغيير إلى     7211
  آخر بند من أي 7212 البندتغيير إلى     7212

 
 آلية، معدات آهربائية وأجزاؤها، أجهزة                آالت وأجهزة      : Vلقسم ا

تسجيل وإذاعة الصوت  أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت                            
أجزاء   ولوازم هذه      ) تليفزيون(والصورة في اإلذاعة المرئية      

 . أجهزة
 

 آالت وأجهزة آلية، معدات آهربائية وأجزاؤها، أجهزة تسجيل                          : 85الفصل 
الصورة في اإلذاعة    وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت و           

 . أجزاء ولوازم هذه األجهزة) تليفزيون(المرئية 
 

تغيير إلى مجموعة أسالك لشمعات االحتراق أو مجموعة أسالك              8544.30
  الفرعي                                                              البندمن                                                               

 من األنواع المستعملة في العربات السيارة، من أي                8544.30
 الفرعي، شريطة أن       البندآخر أو من سلعة من هذا               بند فرعي  
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توي تجميع هذه المجموعة من األسالك على األقل آل من                        يح
 :العمليات التالية

  أجزاء منفصلة على األقل؛10تجميع ) أ(
تقطيع سلك بطول مختلف لخلق مجموعات فرعية من                       ) ب(

 أسالك؛
 وصالت األسالك؛) تعرية(تجريد ) ج(
إقحام وصالت نهايات األطراف لمجموعات األسالك                        ) د(

 المجمعة جزئيا؛
 ترآيب مجموعة من األسالك لترآيب حبال؛) ه(
 لحزم الحبال والعمليات األخرى لمراقبة          %100تجارب ب ) و(

 .جودة، و تغليف ووضع العالمات على المنتج النهائي
    إلى      8544.11تغيير إلى البنود الفرعية                            و8544.11-8544.20

 إلى        8544.41البنود الفرعية                 و       854420
                    ، بما في ذلك                 فرعي      بند     ن أي      م     854470

قيمة شريطة أال تقل        في هذه المجموعة،           فرعي  بند
 والتكاليف المباشرة لعمليات التحويل        المواد المنتجة  

 35ن  عآليهما،    أحد الطرفين أو    يضارأالمنجزة في    
خوله إلى    دللمنتج عند         بالمائة من القيمة المقدرة           

 .اآلخر  الطرفيضاأر
 
 

 السيارات و الطائرات و البواخر و معدات النقل             : VIالقسم 
 )89-86الفصول (المتصلة بها 

 
 سيارات دون اآلليات المتحرآة المتعلقة بالسكك الحديدية و الترام و                  :87الفصل  

             Railway orTramway Rolling-Stockآذا أجزاؤها و لوازمها   
    

  بند آخر من أي8707تغيير إلى البند     8707
       من أي بند فرعي           8708.91 الفرعي      البندتغيير إلى        8708.91

 آخر

8544.41-8544.70 
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 آخر  من أي بند فرعي8708.93 الفرعي البندتغيير إلى       8708.93 
 آخر  من أي بند فرعي8708.94 الفرعي البندتغيير إلى  8708.94
 آخر  من أي بند فرعي8708.99 الفرعي البندتغيير إلى  8708.99

 من أي بند       40/39/8716.31الفرعي   البند   تغيير إلى      40/39/8716.31
 آخر فرعي

  من أي بند فرعي           8716.90 الفرعي      البندتغيير إلى       8716.90
 .آخر



 

 

                          
  

 2004 يونيو 15واشنطن في                                                          
 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 

 السيد الوزير،
 

الذي حصل بين وفد المملكة المغربية و        يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي 
قواعد (وفد الواليات المتحدة األمريكية أثناء المفاوضات بشأن الفصل الخامس

 :من اتفاق التبادل الحر الموقع يومه بين حكومتينا) المنشأ
 

      خالل المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر، قدم وفد الواليات المتحدة 
ملكة المغربية الوصف المرفق بهذه الرسالة و المرتبط األمريكية إلى وفد الم

إذا . ببعض جوانب تجارة الواليات المتحدة في لحوم الخراف والغنم و الماعز
بدأت الواليات المتحدة، بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ، في تصدير لحوم الخراف 

 مشاورات، والغنم أو الماعز إلى المغرب، تدخل الواليات المتحدة و المغرب في
 .بناء على طلب من أي من الحكومتين

       
     و يشرفني أن أقترح أن تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا 

 . ال يتجزء من االتفاق
 

 .           و مع أصدق التحيــــــات
 

 زويليك. روبيرت ب
  الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 
 
 
 



 

 

  تجارة الواليات المتحدة في لحوم الخراف و الغنم و الماعزبعض جوانب
 

، استوردت 2003ففي عام . الواليات المتحدة مستورد صاف للحوم الخراف
من )  مليون دوالر أمريكي  327قيمتها (  طنا متريا 67.580الواليات المتحدة 

 أطنان 2.908لحوم الخراف والغنم و الماعز، بينما لم تصدر سوى 
و خالل سنة . على الصعيد العالمي)  ماليين دوالر أمريكي7قيمتها (مترية

 طنا متريا من لحوم الخراف و 12،3 ، لم تصدر الواليات المتحدة إال 2003
إلى بلدان الشرق األوسط، ولم )  دوالر أمريكي62.000قيمتها (الغنم  و الماعز

يات المتحدة اتفاقات تصدر أية آمية إلى البلدان في المناطق التي تربطها بالوال
فضال عن ذلك، اقتصرت صادرات . تبادل حر، أو إلى بلدان شمال إفريقيا

الواليات المتحدة من لحوم الخراف والغنم ، بصورة عامة، على األمريكيتين،  
ألن تكاليف الشحن      و التـأمين العالية قلصت األرباح الناتجة عن تصدير هذه 

 في المائة من مجموع صادرات 5 وجهت أقل من و. المنتجات إلى أماآن بعيدة
 .الواليات المتحدة إلى بلدان تقع خارج النصف الغربي من الكرة األرضية

 
تستهلك الواليات المتحدة آميات آبيرة من لحوم الخراف و الغنم، في حين أن  

 طن   70.000فباإلضافة إلى ما يقرب من  . الكميات المصدرة منها متواضعة 
 في 97 ، اشترى المستهلكون المحليون نحو 2003توردت عام متري التي اس

و .  طن متري من لحوم الخراف والغنم التي ذبحت محليا100.000المائة من 
 في المائة من لحوم الحيوانات التي ذبحت 3صدرت الواليات المتحدة نحو 

و من حق لمغرب أن يشترط أن تكون جميع لحوم الخراف والغنم و . محليا
 التي تباع في المغرب مأخوذة من حيوانات ذبحت على الطريقة الماعز

 .اإلسالمية
 

. إن الحالة بالنسبة للحوم الماعز تشبه الحالة بالنسبة للحوم الخراف والغنم
فبالنسبة للحوم الماعز، لم تصدر الواليات المتحدة أية لحوم ماعز على مدى  

ي الواليات المتحدة، يوجد طلب ضعيف على لحوم الماعز ف. بضعة سنين مضت
، استوردت الواليات 2003ففي عام .  و معظم اللحوم المعروضة مستوردة

 . مليون دوالر أمريكي5،5المتحدة لحوم ماعز بلغت قيمتها 
 
 
 
 



 

 

 
ال يرجح أن تحدث زيادة آبيرة في استيراد الخراف والغنم و الماعز الحية من 

لية نظرا الرتفاع معدالت وفيات فتكاليف التأمين عا. أستراليا و انيوزيالندا
الحيوانات الحية، وتتردد شرآات الشحن في قبول تحمل مسؤولية توفير 

 . األعالف لهذه الحيوانات و العناية بها أثناء الشحن
 

  بكاملها، لم تستورد الواليات 2003 إلى 1999خالل الفترة الممتدة من  
.  من األغنام من انيوزيالندا من األغنام من أستراليا و رأسين12المتحدة سوى 

و معظم الحيوانات الحية، بما فيها الخراف، التي تستوردها الواليات المتحدة 
و آندا، وهي ). آندا و المكسيك( تأتي من البلدين المجاورين للواليات المتحدة 

 . المورد األآبر، توفر حيوانات استنسال أنواع جديدة عالية الجودة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 

 2004 يونيو 15                                                                 واشنطن في 
 

 زويليك المحترم. السيد روبيرت ب
  الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 يك،سعادة السفير زويل

 
 :       لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم و التي تنص على ما يلي

 
يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي حصل بين وفد المملكة المغربية و        " 

قواعد (وفد الواليات المتحدة األمريكية أثناء المفاوضات بشأن الفصل الخامس
 :ع يومه بين حكومتينامن اتفاق التبادل الحر الموق) المنشأ

 
      خالل المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر، قدم وفد الواليات المتحدة 
األمريكية إلى وفد المملكة المغربية الوصف المرفق بهذه الرسالة و المرتبط 

إذا . ببعض جوانب تجارة الواليات المتحدة في لحوم الخراف والغنم و الماعز
 بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ، في تصدير لحوم الخراف بدأت الواليات المتحدة،

والغنم أو الماعز إلى المغرب، تدخل الواليات المتحدة و المغرب في مشاورات، 
 .بناء على طلب من أي من الحكومتين

       
     و يشرفني أن أقترح أن تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا 

 . "ال يتجزء من االتفاق
 

     و يشرفني أن أؤآد أن التفاهم الوارد في رسالتكم تشاطره حكومتي،  وأن رسالتكم و  
 .  رسالتي الجوابية تشكالن جزءا ال يتجزء من االتفاق



 

 

 
 .           و مع أصدق التحيــــــات

                                               الطيب الفاسي فهري
                                 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون                   

 
 
 
 

 بعض جوانب تجارة الواليات المتحدة في لحوم الخراف و الغنم و الماعز
 

، استوردت 2003ففي عام . الواليات المتحدة مستورد صاف للحوم الخراف
من )  مليون دوالر أمريكي  327قيمتها (  طنا متريا 67.580الواليات المتحدة 

 أطنان 2.908لحوم الخراف والغنم و الماعز، بينما لم تصدر سوى 
و خالل سنة . على الصعيد العالمي)  ماليين دوالر أمريكي7قيمتها (مترية

 طنا متريا من لحوم الخراف و 12،3 ، لم تصدر الواليات المتحدة إال 2003
إلى بلدان الشرق األوسط، ولم ) ريكي دوالر أم62.000قيمتها (الغنم  و الماعز

تصدر أية آمية إلى البلدان في المناطق التي تربطها بالواليات المتحدة اتفاقات 
فضال عن ذلك، اقتصرت صادرات . تبادل حر، أو إلى بلدان شمال إفريقيا

الواليات المتحدة من لحوم الخراف والغنم ، بصورة عامة، على األمريكيتين،  
شحن      و التـأمين العالية قلصت األرباح الناتجة عن تصدير هذه ألن تكاليف ال

 في المائة من مجموع صادرات 5و وجهت أقل من . المنتجات إلى أماآن بعيدة
 .الواليات المتحدة إلى بلدان تقع خارج النصف الغربي من الكرة األرضية

 
، في حين أن تستهلك الواليات المتحدة آميات آبيرة من لحوم الخراف و الغنم 

 طن   70.000فباإلضافة إلى ما يقرب من  . الكميات المصدرة منها متواضعة 
 في 97 ، اشترى المستهلكون المحليون نحو 2003متري التي استوردت عام 

و .  طن متري من لحوم الخراف والغنم التي ذبحت محليا100.000المائة من 
لحيوانات التي ذبحت  في المائة من لحوم ا3صدرت الواليات المتحدة نحو 

و من حق لمغرب أن يشترط أن تكون جميع لحوم الخراف والغنم و . محليا
الماعز التي تباع في المغرب مأخوذة من حيوانات ذبحت على الطريقة 

 .اإلسالمية
 

. إن الحالة بالنسبة للحوم الماعز تشبه الحالة بالنسبة للحوم الخراف والغنم
صدر الواليات المتحدة أية لحوم ماعز على مدى  فبالنسبة للحوم الماعز، لم ت



 

 

يوجد طلب ضعيف على لحوم الماعز في الواليات المتحدة، . بضعة سنين مضت
، استوردت الواليات 2003ففي عام .  و معظم اللحوم المعروضة مستوردة

 . مليون دوالر أمريكي5،5المتحدة لحوم ماعز بلغت قيمتها 
 

في استيراد الخراف والغنم و الماعز الحية من ال يرجح أن تحدث زيادة آبيرة 
فتكاليف التأمين عالية نظرا الرتفاع معدالت وفيات . أستراليا و انيوزيالندا

الحيوانات الحية، وتتردد شرآات الشحن في قبول تحمل مسؤولية توفير 
 . األعالف لهذه الحيوانات و العناية بها أثناء الشحن

 
  بكاملها، لم تستورد الواليات 2003 إلى 1999خالل الفترة الممتدة من  

.  من األغنام من أستراليا و رأسين من األغنام من انيوزيالندا12المتحدة سوى 
و معظم الحيوانات الحية، بما فيها الخراف، التي تستوردها الواليات المتحدة 

هي و آندا، و). آندا و المكسيك( تأتي من البلدين المجاورين للواليات المتحدة 
 . المورد األآبر، توفر حيوانات استنسال أنواع جديدة عالية الجودة

 
 
 
 
 
 



 

 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 

   2004 يونيو 15  واشنطن في  

  الطيب الفاسي فهري المحترمالسيد    ا
  المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاونالوزير

 المملكة المغربية 
 

 السيد الوزير،          
 و    يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي توصل إليه وفدا الواليات المتحدة األمريكية                        

 من اتفاق التبادل الحر الموقع       ) قواعد المنشأ (5المملكة المغربية خالل المفاوضات المتعلقة بالفصل           
 :بين حكومتينايومه 

 للتجارة جديدة أو مختلفة ناتجة عن التحصيل أو              مادة"سلعة   ت إذا آان   بهدف تحديد ما   
قواعد الب آل طرف أن يسترشد   لى  من االتفاق، يتعين ع   ) ب (1.5 المادة   ألغراض" اإلنتاج أو التحويل  

 للتنظيمات الجمرآية للواليات       102.20 الفرع     فيالتفصيلية للتصنيف التعريفي المنصوص عليها            
 . من تعديالتطرأ عليهاتقد حسبما ") قواعد التفصيليةال) ("CFR 19 102.20(  دةــالمتح

 
أي بية للتعليق على        المغر   المملكة   لحكومة  الفرصةستتيح الواليات المتحدة األمريكية         

ي لتجارامكتب الممثل      ن من  مسؤولو سيجتمع زيادة على ذلك،    . لقواعد التفصيلية  لتعديل مقترح     
 سائر  و "Office of the United States Trade Representative" لواليات المتحدة ل

 عاون و   وزارة الشؤون الخارجية والت        ين من  مسؤولمع    الواليات المتحدة المختصة    وآاالت حكومة     
  المغربية   وآذا ممثلي السلطات      ،وزارة التجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة              

 . بخصوص التعديالت المقترحةة المغرب انشغال لحكومأي قصد دراسة  المختصةاألخرى
 

 بين حكومتينا    االرسالة وجوابكم التأآيدي عليها اتفاق      تشكل هذه    ويشرفني أن أقترح أن       
 .تاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذابتداء من   حيز التنفيذيدخل

 . أصدق التحياتعو م                                            
 

 ليكي  زو. بتروبير                                                          
 لمتحدة األمريكيةالممثل التجاري للواليات ا                                    

 
 
 

 2004 يونيو 15 واشنطن في                   

 

 



 

 

   زويليك المحترم. بالسيد روبيرت
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 ،زويليك سعادة السفير   
 : ما يليالمؤرخة في هذا اليوم و التي تنص علىرسالتكم  تلقيتلقد    
يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي توصل إليه وفدا الواليات المتحدة                 "

قواعد (5األمريكية و المملكة المغربية خالل المفاوضات المتعلقة بالفصل                          
 :من اتفاق التبادل الحر الموقع يومه بين حكومتينا) المنشأ

مادة للتجارة جديدة أو مختلفة ناتجة       "بهدف تحديد ما إذا آانت سلعة        
من االتفاق،  ) ب (1.5ألغراض المادة    " ن التحصيل أو اإلنتاج أو التحويل         ع

يتعين على آل طرف أن يسترشد بالقواعد التفصيلية للتصنيف التعريفي                              
   للتنظيمات الجمرآية للواليات المتحــدة     102.20المنصوص عليها في الفرع      

)102.20 CFR 19") (  من   حسبما قد تطرأ عليها        ") القواعد التفصيلية 
 .تعديالت

 
ستتيح الواليات المتحدة األمريكية الفرصة لحكومة المملكة المغربية            

زيادة على ذلك، سيجتمع       . للتعليق على أي تعديل مقترح للقواعد التفصيلية             
 Office of the"مسؤولون من مكتب الممثل التجاري للواليات المتحدة               

United States Trade Representative "   ت حكومة  و سائر وآاال
الواليات المتحدة المختصة مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون          
و وزارة التجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وآذا                       
ممثلي السلطات المغربية األخرى المختصة قصد دراسة أي انشغال لحكومة                     

 .المغرب بخصوص التعديالت المقترحة
 
 
 
 
 



 

 

ي أن أقترح أن تشكل هذه الرسالة وجوابكم التأآيدي عليها                  ويشرفن
اتفاقا بين حكومتينا يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول االتفاق حيز                             

 ".التنفيذ
ي،  حكومت  التفاهم الوارد في رسالتكم تشاطره       آد أن ؤيشرفني أن أ   و  

التنفيذ وأن رسالتكم و هذا الجواب يشكالن اتفاقا بين حكومتينا يدخل حيز                            
  .بتاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذ

                                                                 
 .أصدق التحياتمع و                               

                                                  
 

 ري   الطيب الفاسي فه                                
 و التعاون المنتدب في الشؤون الخارجيةالوزير           



 
 

 

 الفصل الرابع
 المنسوجات والمالبس

 
 إلغاء التعريفات الجمرآية: 1 -4المادة 

 
آل طرف رسومه الجمرآية على              ما لم ينص هذا االتفاق على خالف ذلك، يلغي                               - 1

إلغاء التعريفات     (IVالمنسوجات والمالبس ذات المنشأ وفقًا لجدوله الوارد في المرفق                                 
 ).الجمرآية

 
 الجمرآية على المنسوجات والمالبس ذات المنشأ المنصوص عليها في                 تلغى آليًا الرسوم    - 2

، وتصبح هذه السلع معفاة من الرسوم الجمرآية          أحد الطرفين بنود الفئة المرحلية ألف في جدول         
 .التنفيذ االتفاق حيز ااعتبارًا من دخول هذ

 
 عليها في بنود    تخفض الرسوم الجمرآية على المنسوجات والمالبس ذات المنشأ المنصوص           - 3

 في المائة من معدل الرسوم الجمرآية           50 في جدول الطرف المعني بنسبة           دالالفئة المرحلية    
، تلغى  الثانية يناير من السنة        1ابتداء من .  يناير من السنة األولى       1 األساسية لذلك الطرف في     

الرسوم الرسوم الجمرآية على خمس مراحل سنوية متساوية، وتصبح هذه السلع معفاة من                               
 . يناير من العام السادس1 الجمرآية اعتبارًا من

 
تلغى الرسوم الجمرآية على المنسوجات والمالبس ذات المنشأ المنصوص عليها في بنود                    - 4

 يناير  1 على تسع مراحل سنوية متساوية ابتداًء من             أحد الطرفين الفئة المرحلية واو في جدول        
 يناير من السنة     1فاة من الرسوم الجمرآية اعتبارًا من          من السنة األولى، وتصبح هذه السلع مع         

 .التاسعة
 
 تلغى الرسوم الجمرآية على المنسوجات والمالبس ذات المنشأ المنصوص عليها في بنود                        -5

 1ابتداء من    :  سنوية حسبما يلي     على عشر مراحل    أحد الطرفين  في جدول     حاءالفئة المرحلية    
من معدل   سنويًا في المائة      3 بنسبةت الرسوم الجمرآية      يناير من السنة األولى، تخفض معدال         

 في المائة أخرى سنوية من معدل          3الرسوم الجمرآية األساسية لذلك الطرف، و تخفض بنسبة             
 يناير من آل سنة بعد ذلك  حتى نهاية السنة                    1 األساسية لذلك الطرف في          الرسوم الجمرآية  

 )6(  ست  على  معدالت الرسوم الجمرآية   ، تلغى امسة يناير من السنة الخ     1و ابتداء من     .الرابعة
 يناير من    1مراحل سنوية متساوية، وتصبح هذه السلع معفاة من الرسوم الجمرآية اعتبارًا من                   

 .السنة العاشرة
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الواليات المتحدة الرسوم الجمرآية على أية              ، تلغي  التنفيذ االتفاق حيز        ابعد دخول هذ      - 6

 أصناف مؤهلة لإلعفاء من الرسوم الجمرآية،         على أنها مصنفة  منسوجات أو مالبس ذات منشأ        
 . بموجب نظام األفضليات المعمم الذي تطبقه الواليات المتحدة، اعتباًر من تاريخ هذا التصنيف

 
المالبس أن تكون    آل طرف من الطرفين        يشترط ،التنفيذ االتفاق حيز    ادخول هذ  عند تاريخ     - 7

 في حدود الكميات       معفاة من الرسوم الجمرآية        ب 4المرفق  ذات المنشأ المنصوص عليها في          
تخفض الرسوم الجمرآية على آميات المالبس ذات المنشأ المنصوص                و. السنوية المحددة فيه   

 .3 ب التي تزيد على آميات المالبس وفقًا ألحكام الفقرة 4عليها في المرفق 
 
ي مستورد يطالب بإعفاء سلعة        يطلب الطرف المستورد من خالل سلطاته المختصة من أ               - 8

ب تقديم بيان للسلطات       -4تتعلق بمالبس ذات منشأ من الرسوم الجمرآية مدرجة في المرفق                      
 و  7المختصة وقت دخوله يبين فيه أن السلعة تستحق اإلعفاء الجمرآي طبقا ألحكام الفقـــرة                         

وم الجمرآية إذا لم يقدم     آما أن الطرف المستورد ليس ملزما بتقديم إعفاء من الرس          . ب-4المرفق  
و يجوز للطرف المصدر أن يطلب من المصدر إعداد بيان بأهلية                     . المستورد مثل ذلك البيان      

-4السلعة من اإلعفاء من الرسوم الجمرآية بهدف إدارة الكميات السنوية المدرجة في المرفق                       
 .ب
 
إلغاء الرسوم    بناءا على طلب أي من الطرفين، يتشاور الطرفان للنظر في تعجيل                                    - 9

وأي اتفاق بين الطرفين للتعجيل      . ب- 4المدرجة في المرفق     الجمرآية، وزيادة الكميات السنوية      
 يلغي أي معدل      ب  -4المدرجة في المرفق      بإلغاء الرسوم الجمرآية أو تعديل الكميات السنوية             

 عندما يوافق آل    اق هذا االتف  للرسوم الجمرآية أو فئة مرحلية أو آمية سنوية ُحددت عمًال بأحكام            
 .طرف من الطرفين على االتفاق وفقًا إلجراءاته القانونية ذات الصلة

 
 
 
 
 
 

 . و المالبسبالمنسوجات اإلجراءات الوقائية الخاصة 2-4المادة 
 
إذا أصبح استيراد منسوجات أو مالبس، تستفيد من المعاملة الجمرآية التفضيلية بموجب                         - 1

أحد الطرفين يزداد بكميات آبيرة، بالقيمة المطلقة أو بالقياس إلى            ضي  أرا االتفاق، إلى    اأحكام هذ 
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السوق المحلية لتلك المنسوجات أو المالبس، نتيجة لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمرآية بموجب                    
 االتفاق، وأصبح استيراد تلك المنسوجات أو المالبس، في ظل هذه الظروف، ُيلحق ضررًا                      اهذ

تنتج سلعة مشابهة أو تتنافس مباشرة مع تلك السلعة، فإنه يجوز                  يًا لصناعة  أو تهديدًا فعل     آبيرًا
، في حدود ما هو ضروري وللمدة الالزمة لمنع حدوث ذلك الضرر أو إصالحه                      ألحد الطرفين 

، يتمثل في زيادة معدل الرسوم الجمرآية على تلك السلعة إلى مستوى ال                       تقويم ولتيسير إجراء 
 :مرآية األقل على تلك السلعة بموجبيتجاوز معدل الرسوم الج

 
معدل الرسوم الجمرآية المطبقة على الدولة األآثر رعاية السارية المفعول وقت                         )أ(

 اتخاذ اإلجراء؛
 
معدل الرسوم الجمرآية المطبقة على الدولة األآثر رعاية السارية المفعول في                             )ب(

 .التنفيذتاريخ دخول هذ االتفاق حيز 
 
 : الكبير أو التهديد الفعلي، يقوم الطرف المستوردفي تحديد الضرر-2
 

 على الصناعة المعنية، آما       المصدرمن الطرف     سلعة    بدراسة تأثير زيادة واردات      )أ(
تتجلى في التغييرات االقتصادية ذات الصلة، مثل اإلنتاج واإلنتاجية واالنتفاع                             

 و التشغيل جور  األنات والحصة من السوق والصادرات و      والطاقة اإلنتاجية و المخز   ب
 واألسعار المحلية واألرباح واالستثمار، التي ال يمثل أي منها عنصرًا حاسمًا؛ و

 
خذ في االعتبار التغييرات في التكنولوجيا أو تفضيل المستهلكين بوصفهما                       ؤال ي   )ب(

 . ضرر آبير أو تهديد فعلي بضرر آبيرتحديد ما إذا آان قد حدثعاملين يدعمان 
 
لطرف المستورد اتخاذ إجراء وقائي بموجب أحكام هذه المادة إال بعد أن تقوم                          ال يجوز ل      -3

 .سلطاته المختصة بإجراء تحقيق
 
، دون تأخير، إخطارًا خطيًا باعتزامه اتخاذ            المصدريرسل الطرف المستورد إلى الطرف           - 4

ول  ذلك الطرف ح     يدخل في مشاورات مع     المصدرإجراء وقائي، وبناءا على طلب من الطرف           
 .هذه المسألة

 
 : على الطرف المستورد-5 
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تمديد  للطرف    بإجراء وقائي لمدة تتجاوز ثالث سنوات، إال أنه يجوز             أن ال يحتفظ       )أ(
المدة لفترة تصل إلى سنتين إذا قررت السلطات المختصة للطرف، على نحو                                

ًا ال يزال ضروري    أن اإلجراء      4 و    3 الفقرتين    يتماشى مع اإلجراءات المحددة في       
 لمنع حدوث ضرر آبير أو إلصالح ذلك الضرر، ولييسر للصناعة المحلية إجراء                  

 ؛ التقويم الالزم، ومع وجود دليل على أن الصناعة تعمل على التقويم
 
  سنوات 10تزيد على    بعد مدة    إجراء وقائي ضد سلعة ما           أن ال يتخذ أو يحتفظ ب           )ب(

آية على تلك السلعة عمًال          الرسوم الجمر    بحيث يجب على آل من الطرفين إلغاء            
  االتفاق؛ ابهذ

 
أآثر من مرة     من سلع الطرف اآلخر         السلعة    نفس      يتخذ إجراء وقائيًا ضد          ال  أن )ج(

 واحدة؛ و
 
عند إلغاء اإلجراء الوقائي يطبق على السلعة الخاضعة لإلجراء الوقائي قيمة الرسم                  )د(

 .التي آانت سارية المفعول قبل تطبيق هذا اإلجراء
 

 يتفق عليه الطرفان     المصدر، بتحرير التجارة لتقديم تعويض للطرف           المستورد يقوم الطرف - 6
 تنازالت لها تأثير تجاري معادل أو قيمة معادلة إلى حد آبير لقيمة الرسوم اإلضافية                     شكلعلى  

وتقتصر هذه التنازالت على المنسوجات والمالبس، ما لم يتفق           . التي ستنتج عن اإلجراء الوقائي     
 وإذا لم يتمكن الطرفان من االتفاق على التعويض، يجوز للطرف                   . خالف ذلك  على   لطرفان   ا

 ا له المصدر أن يعلق التنازالت المرتبطة بالتعريفات الجمرآية بموجب أحكام هذا االتفاق التي                    
ويجوز اتخاذ هذا     . ئيإلجراء الوقا  لتأثيرات تجارية معادلة إلى حد آبير للتأثيرات التجارية                    

اإلجراء الجمرآي    المصدر  و يطبق الطرف     . المصدر اء الجمرآي ضد أية سلع للطرف         اإلجر
ام الطرف  زف الت قيتو و. ألدنى مدة ضرورية لتحقيق تأثيرات تجارية معادلة إلى حد آبير              فقط  

المستورد بتوفير تعويض تجاري وحق الطرف المصّدر باتخاذ إجراء جمرآي عندما يتوقف                         
 .العمل باإلجراء الوقائي

 
 فرض قيود على       في  االتفاق على أنه يحد من حق أحد الطرفين             اال يفسر أي شيء في هذ        - 7

تفاق بشأن المنسوجات والمالبس أو           االاستيراد المنسوجات والمالبس على نحو يتماشى مع                  
إال أنه ال يجوز ألي طرف من الطرفين اتخاذ إجراء وقائي، أو                   . تفاق بشأن التدابير الوقائية     اال

ر العمل بإجراء وقائي بموجب أحكام هذه الفقرة ضد منسوجات أو مالبس تخضع لتدبير                   استمرا
 .هذين االتفاقينوقائي أو تصبح خاضعة لتدبير وقائي يتخذه أحد الطرفين عمًال بأحكام أي من 
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 قواعد المنشأ والمسائل ذات الصلة: 3 -4المادة
 

 تطبيق أحكام الفصل الخامس
 
، تنطبق أحكام الفصل الخامس          فقاته مر  في ذلك  ه هذا الفصل، بما          باستثناء ما ينص علي       - 1
 .على المنسوجات والمالبس) قواعد المنشأ(
 
 االتفاق لتحديد بلد منشأ            اال تطبق قواعد المنشأ المحددة في هذ                 لمزيد من التوضيح،            - 2

 .المنسوجات أو المالبس ألي غرض عدا أغراض المعاملة التفضيلية
 

 المشاورات
 

اءا على طلب أي من الطرفين، يتشاور الطرفان للنظر فيما إذا آان ينبغي تنقيح قواعد                             بن  -3
 لمعالجة قضايا توفر إمدادات األلياف أو الخيوط أو              منسوج أو ملبس معين      المنشأ المطبقة على   

 . الطرفين أراضيالقماش في
 
 في الحسبان جميع     ، يأخذ آل طرف من الطرفين       3في المشاورات المشار إليها في الفقرة           - 4

هام من نوع خاص من األلياف أو             وجود إنتاج       تثبت البيانات التي يقدمها الطرف اآلخر التي         
إنتاج آبير إذا أثبت أحد الطرفين أن         يوجد  يعتبر الطرفان أنه      و. الخيوط أو القماش من أراضيه     

توقيت و القماش في     األلياف أو الخيوط أ    منتجيه المحليين قادرون على توفير آميات تجارية من            
 .جيد

 
 قواعد المنشأ      في مراجعة     يتشاور الطرفان للنظر        من الطرف المصدر،        بناءا على طلب       -5

 62.07نظام المنسق   ال وصفها في جدول       ذات المنشأ الوارد   المطبقة على المنسوجات والمالبس    
 : االتفاقابغية تعزيز أهداف هذ. 62.12 و 62.08و 
 

 سنة واحدة على تاريخ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ ، إذا                      في أي وقت بعد مرور          )أ(
آانت الصادرات السنوية للطرف المطالب من هذه السلع إلى الطرف اآلخر ال                            
تتجاوز بشكل ملموس صادراته السنوية من نفس السلع قبل  تاريخ دخول هذا                                

 أو. االتفاق حيز التنفيذ
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 التنفيذ ، إذا أبرم أي من الطرفين اتفاقية             االتفاق حيز      ابعد دخول هذ    في أي وقت       )ب(
 ا قواعد منشأ لهذه السلع تختلف عن قواعد المنشأ المنصوص عليها في هذ                        تحدث
 .االتفاق

 
بعد  يومًا     60 خالل     5 و     3 يسعى الطرفان الختتام المشاورات المشار إليها في الفقرتين                   -6

 قاعدة منشأ فإن هذا االتفاق ينسخ               و إذا اتفق الطرفان في مشاوراتهما بمراجعة               . طلب  تسليم
 ).التعديالت (2-22 عندما يوافق الطرفان على هذا االتفاق وفقًا ألحكام المادة قاعدة المنشأ هذه

 
 الحد األدنى

  
المنسوجات أو المالبس التي ال تعتبر سلعة ذات منشأ، ألن أليافًا أو خيوطًا معينة استخدمت                    - 7

لتي تحدد تصنيفها الجمرآي لم تمر بتغيير مطبق في التصنيف                 في إنتاج مكونات تلك السلعة ا         
، تعتبر، رغم ذلك، سلعة ذات منشأ إذا آان مجموع وزن جميع               أ-4المرفق  في  الجمرآي المبين   

 في المائة من مجموع وزن           7األلياف أو الخيوط التي استخدمت في ذلك المكون ال تتجاوز                     
، فإن السلعة التي تحتوي على خيوط مطاطة، تدخل           بغض النظر عن الجملة السابقة       و 1.المكون

في تكوين مكون السلعة الذي يحدد التصنيف الجمرآي لتلك السلعة، ال تعتبر سلعة ذات منشأ إال                    
 . أحد الطرفين أراضيإذا آانت هذه الخيوط مصنعة آليًا في

 
 معاملة المجموعات

 
، فإن المنسوجات والمالبس     أ-4لمرفق  ا المبينة في     التفصيلية بغض النظر عن قواعد المنشأ          -8

 آسلع وضعت في         قاعدة التفسير العامة الثالثة من النظام المنسق                 ضمنالتي يمكن تصنيفها        
 ال تعتبر سلعًا ذات منشأ إال إذا آانت آل سلعة في المجموعة سلعة                         مجموعات للبيع بالتقسيط   

 في المائة   10لمجموعة ال يتجاوز    ذات منشأ أو إذا آان مجموع قيمة السلع غير ذات المنشأ في ا              
 . المعينة ألغراض تحديد نسبة الرسوم الجمرآيةلمجموعةامن قيمة 

 
 )مستويات األفضلية الجمرآية(المعاملة الجمرآية التفضيلية لألنسجة والمالبس غير ذات المنشأ 

 

                                                           
مكون السلعة الذي يحدد تصنيفها         "ألياف، فإن      أو قماشا أو مجموعة           لمزيد من اليقين، عندما تكون السلعة خيوطا              1

 .هو جميع األلياف في الخيوط أو القماش أو مجموعة األلياف" الجمرآي
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وص المنص يمنح آل طرف معاملة جمرآية تفضيلية لألقمشة                ،   11بأحكام الفقرة      رهنا     � 9
 من النظام المنسق، التي تصنع آليًا في         60 و   58 و   55 و   54 و   52 و   51عليها في الفصول    

 أحد الطرفين وتستوفي شروط المعاملة الجمرآية التفضيلية ذات الصلة بموجب أحكام                    أراضي
 االتفاق، باستثناء شرط أن تكون سلعًا ذات منشأ، بغض النظر عن منشأ األلياف أو الخيوط                       اهذ

 . تلك السلعةإلنتاجخدمة المست
 
مالبس المنصوص   لل  يمنح آل طرف معاملة جمرآية تفضيلية             ،11 بأحكام الفقرة        رهنا  -10

 ا أو االثنين معا     من النظام المنسق، التي يجري قصها أو حياآته             62 و    61عليها في الفصلين      
أحد الطرفين  أراضي  إلعطائها الشكل المطلوب أو خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في                    

 االتفاق، باستثناء    اوتستوفي شروط المعاملة الجمرآية التفضيلية ذات الصلة بموجب أحكام هذ                 
شرط أن تكون سلعة ذات منشأ، بغض النظر عن منشأ القماش أو الخيوط المستخدمة إلنتاج                             

 . السلعة
 
ي ف10 و    9 وصفها في الفقرتين        ة الوارد يمنح آل طرف معاملة جمرآية تفضيلية للسلع           -11

 :حدود مجموع الكميات السنوية المحددة في الجدول التالي
 

 ات السنويةميمجموع الك
 سة باألمتار المربعةامق

  تاريخسنة بعد
 دخول

 االتفاق حيز اهذ
 التنفيذ

 : األولىالسنة   30 000 000
 : الثانيةالسنة   30 000 000
 : الثالثةالسنة   30 000 000
 : الرابعةالسنة   30 000 000
 :الخامسةالسنة   25 714 000
 : السادسةالسنة   21 428 000
 : السابعةالسنة   17 142 000
 : الثامنةالسنة   12 856 000
 : التاسعةالسنة   8 571 000
 : العاشرةالسنة     4 285 000
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لب اطيجوز للطرف المستورد أن يطلب، من خالل سلطاته المختصة، من أي مستورد ي                      -12
لسلطات ل، أن يقدم    10 أو الفقرة    9بموجب أحكام الفقرة     لباس   معاملة جمرآية تفضيلية لنسيج أو    ب

 ه يطلب فيه معاملة جمرآية تفضيلية بموجب أحكام هذ                     الدخول بيان األهلية     المختصة وقت      
روط يجب أن يعد المستورد ذلك البيان وأن يضّمنه بيانات تبين أن السلعة مستوفية لش                   و. الفقرة

يجوز لطرف مصّدر أن يطلب       و. 10 و   9الفقرتين  المعاملة الجمرآية التفضيلية بموجب أحكام       
 بغية  10 و   9 لمعاملة جمرآية تفضيلية بموجب أحكام الفقرتين          من المصّدر إعداد بيان باألهلية     

 . المعاملة التفضيليةياترصد استخدام مستو
 
  في المحددة  المربعة التي ستخصم من الكمية السنوية        كمية بما يعادلها من األمتار       التحديد   ل -13

نظام الواليات   :  عوامل التحويل المدرجة في العالقة              الطرف المستورد     طبقي  ،11الفقرة   
المتحدة لتصنيف المنسوجات والمالبس مع جدول التعريفات الجمرآية المنسق للواليات المتحدة                

 التجارة األمريكية، مكتب المنسوجات                ، وزارة   2003،    ")لمنسوجات ا   عالقة("األمريكية    
 .، أو يستعمل منهجية مبنية على هذه العالقةالمنشور الذي سيحل محلها والمالبس، أو

 
 األول من السنة الحادية عشر بعد            ابتداًء من اليوم     13 إلى    9  من يتوقف تطبيق الفقرات    -14

 .تاريخ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ
 
 
   

 
 طنيةمعاملة بعض السلع الق

 
 ليس   أ-4 مدرج في المرفق         لباسمنسوج أو     ل يمنح آل طرف معاملة جمرآية تفضيلية           -15

 لم تمر بتغيير     ةسلعة ذات منشأ ال لسبب إال ألن األلياف القطنية التي استخدمت في إنتاج السلع                   
مصنفة تحت العنوان    ال(، إذا آانت األلياف القطنية         أ- 4التصنيف الجمرآي المحدد في المرفق         

ها بلد أو أآثر من البلدان األفريقية            أ منش ، المستخدمة في سلعة      المنسق  من النظام   52.01.00
 النشرة مكرر من     6 الواقعة جنوب الصحراء، آما هو مبين في المادة               و المستفيدة و    األقل نمواً 

 اإلعفاء من    2001 يناير    1 الموافق لـ     1421 شوال    6 بتاريخ    4861  الجريدة الرسمية رقم     
 افي تاريخ دخول هذ       االستيراد لفائدة المنتجات ذات المنشأ الواردة من بعض دول إفريقيا               رسم

 أحد الطرفين أو في بلد        أراضي   شريطة أن يتم حلج ألياف القطن في              و    االتفاق حيز التنفيذ ،    
 يمنحها معاملة    ومجموع آمية السلع التي    .  المشار إليهم أعاله     ضمن البلدان األقل نموا        مصنف

 آيلو غراما     1. 067. 257رة محدود بـ        ـذه الفق  ـام ه  ـى أحك  ـــنادًا إل  ــ است  جمرآية تفضيلية  
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 و بناء على طلب أحد الطرفين، يعقد الطرفان مشاورات حول ما إذا آان يجب تقويم هذه                   . سنويًا
 الكمية أو أية مسألة أخرى تتعلق بهذه الفقرة 

 
 الجمارك والتعاون اإلداري: 4 -4المادة 

 
 :ألغراض يتعاون الطرفان - 1
 

 المنسوجات و  التي تؤثر على التجارة ب            إجراءاتهماتنفيذ أو المساعدة في تنفيذ                )أ(
 المالبس؛ و

 
  االدعاءات المتعلقة بالمنشأ؛  صحةالتحقق من )ب(
 
تنفيذ أو المساعدة في تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الدولية التي تؤثر                         )ج(

 لتجارة بالمنسوجات والمالبس؛ وعلى ا
 
 .التي تؤثر على التجارة بالمنسوجات والمالبسالدولية منع التحايل على االتفاقيات  )د(

 
بناءا على طلب الطرف المستورد، ُيجري الطرف المصّدر تحققًا بغرض تمكين الطرف                       - 2

 المصّدر ذلك      ُيجري الطرف    و  .لباس  منسوج أو     المستورد من تحديد صحة االدعاء بمنشأ            
 و. التحقق، بغض النظر عما إذا آان المستورد يطالب بمعاملة جمرآية تفضيلية للسلعة أم ال                      

 .يجوز للطرف المصّدر أن يقوم بعملية التحقق بمبادرة منه
 
إذا آان يوجد لدى الطرف المستورد شك معقول في أن مصّدرًا أو منتجًا منتميًا للطرف                           - 3

والمالبس، فإنه يتعين على      أ غير قانوني يتعلق بالتجارة بالمنسوجات           المصّدر يشارك في نشاط     
الطرف المصّدر أن يقوم، بناءا على طلب الطرف المستورد، بالتحقق بغرض تمكين الطرف                        

 المتعلقة بالتجارة     الجمرآية إلجراءات ل ثلتالمستورد من تحديد ما إذا آان المصّدر أو المنتج يم              
 في ذلك القوانين واللوائح التنظيمية واإلجراءات التي يعتمدها                         بالمنسوجات والمالبس، بما      

التي و آذلك إجراءات أي من الطرفين         االتفاق،   ا عمًال بأحكام هذ     يبقي عليها  الطرف المصّدر و  
ولتحديد ما إذا    أوالمالبس،  أ التجارة بالمنسوجات       تؤثر على   يطبقها لتنفيذ اتفاقيات دولية أخرى       

 ادعاءتلك مقاولة   والمالبس المصّدرة أو المنتجة من قبل        أتعلق بالمنسوجات   آان ادعاء المنشأ الم   
الشك المبني  وجود نشاط غير قانوني        بالشك المعقول    يقصد ب ألغراض هذه الفقرة،       و. صحيحا

 أو) التعاون (6 من الفصل        5-5 ذات صلة من النوع المحدد في المادة              على حقائق واقعية        
 :إلى تشير معلومة
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  ذات الصلة المتعلقة       ل من جانب المصّدر أو المنتج على إجراءات جمرآية                   تحاي )أ(

 االتدابير التي اعتمدت لتنفيذ هذ             في ذلك          بالتجارة بالمنسوجات والمالبس، بما         
 االتفاق؛ أو

 
تعلق بالتجارة بالمنسوجات   ي  بأي اتفاق دولي آخر     المتعلقةالتدابيرسلوك ييسر انتهاك      )ب(

  .والمالبسأ
 

 الطرف المصّدر، من خالل سلطاته المختصة، للطرف المستورد، من خالل سلطاته               يسمح - 4
، بما في ذلك القيام بزيارات،       3 أو الفقرة     2تحقق عمًال بأحكام الفقرة      الالمختصة، المساعدة في     

 في  ىخرأ مقاولةمع السلطات المختصة للطرف المصّدر، إلى مكان المصّدر أو المنتج أو أي                   
الطرف المصّدر إلى   أراضي   من   اللباسوألمصّدر يشارك في حرآة المنسوج        الطرف ا  أراضي
 من  اتويخطر الطرف المستورد الطرف المصّدر مسبقًا بأية زيار           .  الطرف المستورد   أراضي
 .هذا القبيل

 
، وثائق   قانون الطرف   يقدم آل طرف من الطرفين للطرف اآلخر، على نحو يتماشى مع                  - 5

 تحقق الضرورية للطرف المصدر إلجراء     ل العابر والمعلومات األخرى       اإلنتاج والتجارة والنق   
 و يعامل آل طرف أية وثائق أو معلومات متبادلة خالل هذا                         .3و   أ 2 ةأحكام الفقر  عمال ب  
 ).السرية (6 من الفصل 6 وفقًا ألحكام المادة التحقق

 
، اتخاذ إجراء    انونهقأثناء إجراء التحقق، يجوز للطرف المستورد، على نحو يتماشى مع                   - 6

 : مناسب قد يشمل تعليق تطبيق المعاملة الجمرآية التفضيلية لـ
 

ي قدم طلب بشأن منشئه في حالة إجراء التحقق بموجب                       ذ ال  اللباسالمنسوج أو      )أ(
 ؛ أو2أحكام الفقرة 

 
تحقق بموجب أحكام    إلجراء   أو ينتجه شخص يخضع       يصّدره أي منسوج أو لباس       )ب(

 .ةثما آان هناك شك معقول بوجود نشاط غير قانوني يتعلق بتلك السلع، حي3الفقرة 
 

 للطرف اآلخر    3 أو الفقرة      2يقدم الطرف الذي يقوم بإجراء تحقق بموجب أحكام الفقرة                  - 7
تقريرًا خطيًا عن نتائج التحقق، يضم جميع الوثائق والحقائق التي تدعم أي استنتاج توصل إليه                       

 .ذلك الطرف
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8- 
، 2ا لم يتمكن الطرف المستورد من اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة                             إذ )أ (

أو إذا آان قراره سلبيًا،  يجوز له، على                 شهرًا بعد طلبه إجراء تحقق،         12خالل  
 اتخاذ إجراء مناسب، بما في ذلك رفض تقديم معاملة                          قانونهنحو يتماشى مع         

 وألية سلع مماثلة يصّدرها أو       . موضوع التحقق   للمنسوج أو اللباس   جمرآية تفضيلية 
 .ينتجها الشخص الذي صّدر أو أنتج تلك السلعة

 
، خالل  3إذا لم يتمكن الطرف المستورد من اتخاذ قرار منصوص عليه في الفقر                       )ب(

أو إذا آان قراره سلبيًا،  يجوز له، على نحو                     شهرًا بعد طلبه إجراء تحقق،          12
سب، بما في ذلك رفض تقديم معاملة جمرآية           اتخاذ اإلجراء المنا    قانونهيتماشى مع   
 .نتجه الشخص الخاضع للتحققيصدره أو ي  ألي منسوج أو لباستفضيلية

 
 
 

9-  
 
  يجوز للطرف المستورد أن يرفض منح معاملة جمرآية تفضيلية أو دخول سلعة                              -أ

   فقط بعد إخطار الطرف اآلخر بنيته في القيام بذلك ؛8بموجب أحكام الفقرة 
 
 بسبب عدم قدرته على     8 إذا لم يتخذ الطرف المستورد إجراء بموجب أحكام الفقرة               -ب

، يجوز له أن يواصل اتخاذ اإلجراء          3 أو    2اتخاذ قرار آما ورد وصفه في الفقرة           
 إلى أن يتسلم معلومات آافية تمكنه من اتخاذ                     8المناسب بموجب أحكام الفقرة           

 . القرار
 
 الطرفان لحل أية صعوبات فنية أو تفسيرية قد             يتشاوررفين،  بناءا على طلب أي من الط        - 10

إضافة إلى  . تنشأ في إطار أحكام هذه المادة أو يناقشان طرق تحسين فعالية جهودهما التعاونية                    
ذلك، يجوز ألي طرف من الطرفين أن يطلب من الطرف اآلخر مساعدة فنية أو مساعدة أخرى                    

طرف الذي يتلقى طلبًا من هذا القبيل آل جهد لالستجابة                   ويبذل ال  . في تنفيذ أحكام هذه المادة        
 .للطلب بسرعة

 
 عاريفت: 5-4المادة 

 
 :ألغراض هذا الفصل
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 : يقصد بمصطلح معدل الرسوم الجمرآية األساسية

 
 من جدول      1 بالنسبة للواليات المتحدة، معدالت الرسوم الجمرآية العامة في العمود                              �أ   

 ؛ و2003 يناير 10لدى الواليات المتحدة السارية المفعول في التعريفات الجمرآية المنسق 
 
 بالنسبة للمغرب، أسعار الرسوم الجمرآية المحددة في جدول التعريفات الجمرآية المنسق                      -ب

 ؛2003 يناير 1لدى المملكة المغربية المطبق على الدولة األآثر رعاية في 
 

  أو مالبس سلع ذات منشأ؛ ادعاء بأن منسوجات"ادعاء بالمنشأ"مصطلح يقصد ب
 

 ؛أراضيهالطرف الذي تصّدر المنسوجات أو المالبس من " الطرف المصّدر "مصطلحيقصد ب
 

  ؛أراضيهالطرف الذي تستورد المنسوجات أو المالبس إلى " الطرف المستورد "مصطلحيقصد ب
 

ت  سلعة مدرجة في مرفق اتفاق بشأن المنسوجا                 "منسوجات أو مالبس     "مصطلح   و يقصد ب     
 .والمالبس
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 أ-4المرفق 

 المنسوجات والمالبسبشأن قواعد المنشأ 
  94 و 70 و 63 إلى 50 و 42  منللفصول

 
 :بالنسبة للسلع المشمولة في هذا المرفق، تعتبر السلعة سلعة ذات منشأ إذا - 1

 
 آانت آل مادة من المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في إنتاج السلعة تمر  ��1

 بتغيير ذي صلة في تصنيف التعريفات الجمرآية المحدد في هذا المرفق       
 ، أو إذا آانتآليهما أحد الطرفين أو أراضي نتيجة إلنتاج يتم بالكامل في       
  السلعة مستوفية بطريقة أخرى لشروط هذا الفصل ذات الصلة حيث ال      
 ل مادة غير ذات منشأ يكون التغيير في تصنيف التعريفات الجمرآية لك      

 ؛ و مطلوبًا       
 
 آانت السلعة مستوفية ألية شروط ذات صلة ينص عليها هذا الفصل ��2

 ).قواعد المنشأ (الخامس والفصل      
 

 :ألغراض تفسير قواعد المنشأ المبينة في هذا المرفق- 2
 

 ن بعينهالقاعدة المحددة أو مجموعة القواعد المحددة التي تطبق على عنوا )أ(
  أو على عنوان فرعي بعينه مبينة إلى جانب ذلك العنوان أو العنوان      
  الفرعي مباشرة؛      

 
  قاعدة تطبق على عنوان فرعي لبند من بنود التعريفات الجمرآية لهاةأي )ب(

  أولوية على أية قاعدة تطبق على عنوان يقع تحته ذلك العنوان الفرعي؛      
 
  لتغيير تصنيف جمرآي ال يطبق إال على المواد غير ذاتأي اشتراط )ج(

  المنشأ؛      
 
 تعتبر السلعة مكونة آليًا من مادة إذا آانت تلك السلعة مصنوعة آليًا من  )د(

  و تلك المادة؛      
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 : التاليةاريفتطبق التع )ه(
 

  فصًال من النظام المنسق؛"فصل "مصطلحيقصد ب
 

جمرآي بموجب  التصنيف  البعة أرقام في العدد الذي يرمز إلى           أول أر  "عنوان"مصطلح  يقصد ب 
 النظام المنسق؛

 
  و فرعًا من النظام المنسق؛"فرع "مصطلحيقصد ب

 
تصنيف الجمرآي  إلى ال  أول ستة أرقام في العدد الذي يرمز                "عنوان فرعي  "مصطلحيقصد ب 

 .بموجب النظام المنسق
 

 الحقائب :42الفصل 
 

 من أي فصل آخر، باستثناء            4202.12عنوان الفرعي     تغيير إلى ال      4202.12
 أو بنود       55.16 إلى        55.12 أو        54.08 أو        54.07 العناوين

 أو  5903.10.20 أو    5903.10.18 أو    5903.10.15التعريفات  
 أو       5903.20.18 أو              5903.20.15 أو              5903.10.25
 أو       5903.90.15 أو              5903.20.25 أو              5903.20.20
 أو       5903.90.25 أو              5903.90.20 أو              5903.90.18
 أو       5907.00.05 أو              5906.99.25 أو              5906.99.20
  .5907.00.60 أو 5907.00.15

 
 من أي فصل آخر، باستثناء            4202.22تغيير إلى العنوان الفرعي            4202.22

 أو بنود       55.16 إلى        55.12 أو        54.08 أو        54.07 العناوين
  أو 5903.10.20 أو    5903.10.18 أو    5903.10.15التعريفات  

 أو       5903.20.18 أو              5903.20.15 أو              5903.10.25
 أو       5903.90.15 أو              5903.20.25 أو              5903.20.20
 أو       5903.90.25 أو              5903.90.20 أو              5903.90.18
 أو       5907.00.05 أو              5906.99.25 أو              5906.99.20
  .5907.00.60 أو 5907.00.15
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تثناء  من أي فصل آخر، باس           4202.32تغيير إلى العنوان الفرعي           4202.32
 أو بنود       55.16 إلى        55.12 أو        54.08 أو        54.07 العناوين

 أو  5903.10.20 أو    5903.10.18 أو    5903.10.15التعريفات  
 أو       5903.20.18 أو              5903.20.15 أو              5903.10.25
 أو       5903.90.15 أو              5903.20.25 أو              5903.20.20
 أو       5903.90.25 أو              5903.90.20 أو              5903.90.18
 أو       5907.00.05 أو              5906.99.25 أو              5906.99.20
  .5907.00.60 أو 5907.00.15

 
 من أي فصل آخر، باستثناء       4202.92أي تغيير إلى العنوان الفرعي         4202.92

 أو بنود       55.16 إلى        55.12 أو        54.08 أو        54.07 العناوين
 أو  5903.10.20 أو    5903.10.18 أو    5903.10.15التعريفات  

 أو       5903.20.18 أو              5903.20.15 أو              5903.10.25
 أو       5903.90.15 أو              5903.20.25 أو              5903.20.20
 أو       5903.90.25 أو              5903.90.20 أو              5903.90.18
 أو       5907.00.05 أو              5906.99.25 أو              5906.99.20
  .5907.00.60 أو 5907.00.15

 
 الحرير :50الفصل 
 

 . من أي فصل آخر50.03 إلى 50.01أي تغيير إلى العناوين   50.03  50.01
 

 من أي عنوان خارج تلك       50.06 إلى   50.04أي تغيير إلى العناوين        50.06  50.04
 .المجموعة

 
 
 
 
 
 

 . من أي عنوان آخر50.07أي تغيير إلى العنوان   50.07
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الصوف وشعر الحيوانات الناعم أو الخشن؛ والخيوط واألقمشة المنسوجة من                       :51الفصل 
 شعر الخيل

 
 . من أي فصل آخر51.05 إلى 51.01تغيير إلى العناوين   51.05 � 51.01

 
 من أي عنوان خارج        51.10 إلى    51.06تغيير إلى العناوين        51.10 � 51.06

 .تلك المجموعة
 

 من أي عنوان خارج        51.13 إلى    51.11تغيير إلى العناوين        51.13 � 51.11
 52.05، أو     51.10 إلى     51.06تلك المجموعة، باستثناء العناوين         

 .55.10 إلى 55.09، أو 54.04 إلى 54.01، أو 52.06إلى 
 

 القطن :52الفصل 
 

 من أي فصل آخر، ما        52.07 إلى   52.01تغيير إلى العناوين       52.07 � 52.01
  .55.07 إلى 55.01 أو 54.05 إلى 54.01عدا العناوين 

 
 من أي عنوان خارج        52.12 إلى    52.08تغيير إلى العناوين        52.12 � 52.08

 52.05، أو     51.10 إلى     51.06ناء العناوين     تلك المجموعة، باستث    
 .55.10 إلى 55.09، أو 54.04 إلى 54.01، أو 52.06إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألياف المنسوجات النباتية األخرى؛ والخيوط الورقية واألقمشة المنسوجة من                       :53الفصل 
 خيوط ورقية

 
 . من أي فصل آخر53.05 إلى 53.01تغيير إلى العناوين   53.05 � 53.01
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 من أي عنوان خارج        53.08 إلى    53.06تغيير إلى العناوين        53.08 � 53.06

 .تلك المجموعة
 

 من أي عنوان آخر، باستثناء العنوانين                 53.09تغيير إلى العنوان            53.09
  .53.08 و 53.07

 
 من أي عنوان خارج      53.11 إلى   53.10تغيير  إلى العنوانين        53.11 � 53.10

  .53.08 و 53.07ناء العنوانين تلك المجموعة، باستث
 

 الخيوط الرفيعة من صنع اإلنسان :54الفصل 
 

 من اي فصل آخر،          54.06 إلى     54.01تغيير إلى العناوين          54.06 � 54.01
  .55.07 إلى 55.01 أو 52.03 إلى 52.01باستثناء العناوين 

 
 أو        5407.61.11تغيير إلى بنود التعريفات الجمرآية                                          54.07

 من بندي التعريفات الجمرآية            5407.61.91 أو       5407.61.21
 أو من أي فصل آخر، باستثناء              5402.52.10 أو     5402.43.10

 55.09 أو    52.06 إلى    52.05، أو    51.10 إلى    51.06العناوين  
 .55.10إلى 

 
 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين                    54.07تغيير إلى العنوان            

 إلى   09 .55، أو     52.06 إلى     52.05، أو     51.10 إلى     51.06
55.10. 

 
 أي فصل آخر، باستثناء العناوين          من من     54.08تغيير إلى العنوان          54.08

 إلى   55.09، أو      52.06 إلى      52.05، أو      51.10 إلى      51.06
55.10. 

 
 األقمشة التي من صنع اإلنسان :55الفصل 
 

 من أي فصل آخر،          55.11 إلى     55.01تغيير إلى العناوين          55.11 � 55.01
 .54.05 إلى 54.01، أو 52.03 إلى 52.01استثناء العناوين ب
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 من أي عنوان خارج        55.16 إلى    55.12تغيير إلى العناوين        55.16 � 55.12

 52.05، أو     51.10 إلى     51.06تلك المجموعة، باستثناء العناوين         
 .55.10 إلى 55.09، أو 54.04 إلى 54.01، أو 52.06إلى 

 
اللباد واألقمشة غير المغزولة؛ والخيوط الخاصة؛ والحبال                       مواد التبطين و          :56الفصل    

 المجدولة والحبال الغليظة والحبال والكابالت وما إلى ذلك
 

 من أي فصل آخر،          56.09 إلى     56.01تغيير إلى العناوين          56.09 � 56.01
، أو  5212 إلى    52.04، أو    51.13 إلى    51.06باستثناء العناوين    

 و   54، أو الفصلين       53.11 إلى     53.10، أو     53.08 إلى     53.07
55.  

 
 السجاد والمنسوجات األخرى التي تستعمل لتغطية األرضيات :57الفصل 

 
 من أي فصل آخر،          57.05 إلى     57.01تغيير إلى العناوين          57.05 � 57.01

، أو  52.12 إلى    52.04، أو    51.13 إلى    51.06باستثناء العناوين    
 إلى    55.08عناوين    ، أو ال       54، أو الفصل           53.11 أو        53.08
55.16. 

 
 
 

  
أنسجة مغزولة خاصة؛ وأنسجة الزينة؛ وأشرطة الزينة؛ واألقمشة المزينة                              :58الفصل 

بالصور أو الرسومات؛ وأشرطة القماش التي تستخدم لتزيين المالبس؛ واألقمشة             
 المطرزة

 
 من أي فصل آخر،          58.11 إلى     58.01تغيير إلى العناوين          58.11 � 58.01

، أو  52.12 إلى    52.04، أو    51.13 إلى    51.06اء العناوين    باستثن
 و   54، أو الفصلين       53.11 إلى     53.10، أو     53.08 إلى     53.07

55. 
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األقمشة المشبعة أو المطلية أو المغطاة أو المكونة من طبقات؛ وأصناف                                      :59الفصل 
 المنسوجات من النوع المناسب لالستخدامات الصناعية

 
 إلى  51.11 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          59.01ان  تغيير إلى العنو   59.01

، أو   53.11 إلى      53.10، أو      52.12 إلى      52.08، أو      51.13
  .55.16 إلى 55.12، أو 54.08 إلى 54.07

 
 من أي عنوان آخر، باستثناء العناوين                  59.02تغيير إلى العنوان            59.02

ى  إل  53.06، أو      52.12 إلى      52.04، أو      51.13 إلى      51.06
 .55 و 54، أو الفصلين 53.11

 
 من أي فصل آخر،          59.08 إلى     59.03تغيير إلى العناوين          59.08 � 59.03

، أو  52.12 إلى       52.08، أو   51.13 إلى   51.11باستثناء العناوين   
 إلى   55.12، أو      54.08 إلى      54.07، أو      53.11 إلى      53.10
55.16.  

 
آخر، باستثناء العناوين        من أي فصل             59.09تغيير إلى العنوان             59.09

 إلى   53.10، أو      52.12 إلى      52.08، أو      51.13 إلى      51.11
 .55.16 إلى 55.12، أو العناوين 54، أو الفصل 53.11

 
 
 

 من أي عنوان آخر، باستثناء العناوين                  59.10تغيير إلى العنوان            59.10
 إلى   53.07، أو      52.12 إلى      52.04، أو      51.13 إلى      51.06
 .55 و 54، أو الفصلين 53.11 إلى 53.10، أو 53.08

 
 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين                    59.11تغيير إلى العنوان              59.11

 إلى   53.10، أو      52.12 إلى      52.08، أو      51.13 إلى      51.11
 .55.16 إلى 55.12، أو 54.08 إلى 54.07، أو 53.11

 
 األقمشة المحاآة أو المحبوآة :60الفصل 

 



 20

 من أي فصل آخر،          60.06لى   إ 60.01ر إلى العناوين        تغيي  60.06 � 60.01
، أو العناوين     52، أو الفصل       51.13 إلى     51.06باستثناء العناوين     

 و   54، أو الفصلين       53.11 إلى     53.10، أو     53.08 إلى     53.07
55. 

 
 

 )المالبس( األشياء الكمالية أو المحاآة أو المحبوآة التي تستخدم لتزيين : 61الفصل 
 

 و     10.22.5408باستثناء األقمشة المصنفة إلى الفئات                        :من هذا الفصل 1القاعدة 
، عندما  5408.24.10 و    5408.23.21 و    5408.23.11

تستخدم األقمشة المحددة في العناوين الفرعية والعناوين التالية              
 آمواد تبطين مرئية في بعض بذالت الرجال والنساء و                               

عاطف وأغطية    التنانير والم    الجاآيتات من نوع البذالت و               
 السيارات والسترات الرياضية أو العسكرية والسترات الجلدية

  وما شابهها، يجب أن تكون مصنوعة من خيوط وأن                        
 : أحد الطرفينأراضيتكون قد تمت صناعتها في                          
 

، أو    5208.59 إلى       5208.31، أو       51.12 إلى       51.11   
، 5210.59 إلى    5210.31، أو    5209.59 إلى    5209.31

 إلى       5212.13، أو             5211.59 إلى             5211.31أو       
 5407.42، أو     5212.25 إلى     5212.23، أو     5212.15

، أو      5407.54 إلى            5407.52، أو            5407.44إلى      
 5407.82، أو     5407.74 إلى     5407.72، أو     5407.61

، أو      5407.94 إلى            5407.92، أو            5407.84إلى      
، 5408.34 إلى    5408.32، أو    5408.24لى   إ 5408.22

 5513.21، أو   5512.99، أو   5512.29، أو   5512.19أو  
، أو      5515.99 إلى            5514.21، أو            5513.49إلى      

، 5516.24 إلى    5516.22، أو    5516.14 إلى    5516.12
 إلى       5516.42، أو             5516.34 إلى             5516.32أو       

، 6001.10، أو    5516.94 إلى    5516.92، أو    5516.44
، أو       6005.44 إلى             6005.31، أو             6001.92أو       

 .6006.44 إلى 6006.10
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ألغراض تحديد منشأ سلعة من السلع المدرجة في هذا الفصل،                 : من هذا الفصل2القاعدة 
القاعدة المطبقة على تلك السلعة تنطبق فقط على مكون السلعة                  
الذي يحدد تصنيفها الجمرآي ويجب أن يكون ذلك المكون                          

 التغيير الجمرآي المبينة في القاعدة الخاصة                 مستوفيًا لشروط  
وإذا آانت القاعدة تقتضي أيضًا أن يستوفي القماش          . بتلك السلعة 

 من هذا الفصل     1المبطن للسلعة المرئي المدرج في القاعدة رقم          
شروط التغيير الجمرآي، فإن هذه الشروط ال تطبق إال على                       

 من اللباس،         نسيج البطانة المرئية المبطنة للجزء الرئيسي                    
باستثناء األآمام، التي تغطي أآبر مساحة، وال تطبق على                            

 .البطانة التي يمكن نزعها
 

 6101.30 إلى     6101.10تغيير في العناوين الفرعية           6101.30 � 6101.10
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11لى  إ

 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01، أو 
 

 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    

 ، وآليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 
 
تستوفي س  أية مواد تبطين مرئية موجودة في المالب        )ب(

 .61 من الفصل 1 القاعدة مقتضيات
 

 من أي فصل آخر،             6101.90تغيير إلى العنوان الفرعي                  6101.90
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى  60.01، أو   55.16 إلى   55.08، أو العناوين     54الفصل  
 أو االثنين     شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها              ،60.06
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى              معا
 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي في 
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 إلى      6102.10  من     تغيير إلى العناوين الفرعية                   6102.30 � 6102.10
 إلى  51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين              6102.30

، أو  53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04أو  ،  51.13
 إلى  55.08، أو العناوين     54، أو الفصل     53.11 إلى   53.10
 :، شريطة أن6006 إلى 6001، أو 5516

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ، واآليهمأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
 تستوفيأية مواد تبطين مرئية موجودة في المالبس          )ب(

 .61 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 من أي فصل آخر،            6102.90تغيير إلى العنوان الفرعي                 6102.90
 إلى    52.04، أو        51.13 إلى        51.06باستثناء العناوين        

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
 60.01، أو    55.16 إلى    55.08و العناوين    ، أ 54أو الفصل    

 أو   ، شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها                  60.06إلى   
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة          االثنين معا 
 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي أخرى في 

 
 إلى        6103.11تغيير إلى العنوانين الفرعيين                               6103.12 � 6103.11

 إلى  51.06ي فصل آخر، باستثناء العناوين          من أ   6103.12
، 53.08 إلى    53.07، أو    52.12 إلى    52.04، أو    51.13

 4408، أو العناوين      55، أو الفصل      53.11 إلى    53.10أو  
 :، شريطة أن6006 إلى 6001، أو 5516 إلى 5508

 
  أو االثنين معا      أن يجري قص السلعة أو حياآتها            )أ(

 أو تجميعها           لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها               
، آليهماأحد الطرفين أو     أراضي  بطريقة أخرى في     

 و
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 تستوفيأية مواد تبطين مرئية موجودة في المالبس          )ب(
 .61 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 

 
 أو     6103.19.60تغيير إلى بندي التعريفات الجمرآية                            6103.19

 51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين              6103.19.90
53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04، أو   51.13إلى  

 55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11 إلى   53.10، أو   
، شريطة أن يجري قص       60.06 إلى    60.01، أو    55.16إلى  

  لتأخذ الشكل المطلوب             أو االثنين معا            السلعة أو حياآتها        
 أحد الطرفين     أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في           

 .يهماآلأو 
 

 من أي فصل آخر،             6103.19تغيير إلى العنوان الفرعي                 
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى  60.01، أو   55.16 إلى   55.08، أو العناوين     54الفصل  
 :، شريطة أن60.06

 
 لتأخذ  أو االثنين معا   يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ، وآليهما أحد الطرفين  أو أراضي أخرى في 

 
 تستوفيأية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب (

 .61 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 6103.29 إلى    6103.21تغيير إلى العناوين الفرعية         6103.29 � 6103.21
، أو  51.13 إلى    51.06خر، باستثناء العناوين      من أي فصل آ     

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
، أو  55.16 إلى   55.08، أو العناوين     54، أو الفصل     53.11
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01

 
  أو االثنين معا        و حياآتها   أيجري قص السلعة           )أ(

 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها                    
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أحد الطرفين أو         أراضي     بطريقة أخرى في             
 ،آليهما

 
بالنسبة ألي لباس يرد وصفه تحت العنوان                          )ب(

 أو أي جاآيت أو سترة، يرد وصفهما                  61.01
، مصنوعة من الصوف أو       61.03تحت العنوان    

من شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو من ألياف            
من صنع اإلنسان، تستورد آجزء من مجموعة               

عناوين الفرعية، فإن أية مواد تبطين             من هذه ال     
 1 متطلبات القاعدة      تستوفيمرئية موجودة فيهما      

 .61من الفصل 
 

 إلى      6103.31أي تغيير إلى العناوين الفرعية                              6103.33 � 6103.31
 إلى  51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين              6103.33

، أو  53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04، أو   51.13
 إلى  55.08، أو العناوين     54، أو الفصل     53.11 إلى   53.10
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01، أو 55.16

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
 القاعدة  توفيتسأية مواد تبطين مرئية في المالبس            )ب(

 .61 من الفصل 1
 

 أو   6103.39.40أي تغيير إلى بندي التعريفات الجمرآية                     6103.39
 51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين            6103.39.80

 إلى    53.07، أو        52.12 إلى        52.04، أو        51.13إلى    
، أو العناوين   54، أو الفصل    53.11 إلى   53.10، أو   53.08
، شريطة أن     60.06 إلى     60.01 ، أو  55.16 إلى     55.08

 لتأخذ الشكل       أو االثنين معا        يجري قص السلعة أو حياآتها           
أحد أراضي  المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في            

 .آليهماالطرفين أو 
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 من أي فصل آخر،             610339تغيير إلى العنوان الفرعي                 

، 5212 إلى    5204، أو    5113 إلى    5106باستثناء العناوين    
54، أو الفصل    5311 إلى   5310، أو   5308 إلى   5307 أو

، 6006 إلى     6001، أو     5516 إلى      5508، أو العناوين        
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
تستوفي ة في المالبس               أية مواد تبطين مرئي               )ب(

 .61 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 6103.49 إلى    6103.41تغيير إلى العناوين الفرعية         6103.49 � 6103.41
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  

، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 

 إلى      6104.11أي تغيير إلى العناوين الفرعية                               6104.13 � 6104.11
 إلى  51.06ثناء العناوين     من أي فصل آخر، باست        6104.13

، 53.08 إلى    53.07، أو    52.12 إلى    52.04، أو    51.13
 55.08، أو العناوين     54، أو الفصل     53.11 إلى    53.10أو  

 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01، أو 55.16إلى 
 

 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    

 ،آليهماأحد الطرفين  أو أراضي أخرى في 
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تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(
 .61 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 

 
 أو      61041.90تغيير إلى بندي التعريفات الجمرآية                                 6104.19

 51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين            6104.19.80
 إلى    53.07، أو        52.12 إلى        52.04، أو        51.13إلى    

، أو العناوين   54، أو الفصل    53.11 إلى   53.10، أو   53.08
، شريطة أن     60.06 إلى     60.01، أو     55.16 إلى     55.08

 لتأخذ الشكل         االثنين معا       أو حياآتها   (يجري قص السلعة            
أحد أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في        ) المطلوب

 .آليهما الطرفين  أو 
 

 من أي فصل آخر،            6104.19لفرعي    تغيير إلى العنوان ا            
 إلى    52.04، أو        51.13 إلى        51.06باستثناء العناوين        

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
 60.01، أو    55.16 إلى    55.08، أو العناوين     54أو الفصل    

 :، شريطة أن60.06إلى 
 

 لتأخذ    االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها          )أ(
وب وخياطتها أو تجميعها بطريقة               الشكل المطل   

 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 
 
أية مواد تبطين مرئية في المالبس يجب أن تكون              )ب(

 .61 من الفصل 1مستوفية لمقتضيات القاعدة 
 

 6104.29 إلى    6104.21 تغيير إلى العناوين الفرعية        6104.29 � 6104.21
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01، أو 
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 لتأخذ    االثنين معا     يجري قص السلعة أو حياآتها           )أ(
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    

 ،آليهما الطرفين  أو أحدأراضي أخرى في 
 

 أو جاآيت أو سترة، يرد       61.02بالنسبة ألي لباس يرد وصفه تحت العنوان             )ب(
 61.04 أو تنورة يرد وصفها تحت العنوان             61.04وصفهما تحت العنوان      

مصنوعة من الصوف أو من شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو من ألياف                        
 من هذه العناوين الفرعية، فإن       من صنع اإلنسان، تستورد آجزء من مجموعة        

أية مواد تبطين مرئية موجودة فيهما يجب أن تكون مستوفية لمتطلبات القاعدة               
 .61 من الفصل 1

 
 6104.33 إلى    6104.31تغيير إلى العناوين الفرعية          6104.33 إلى 6104.31

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          
 53.10، أو     53.08 إلى     53.07و   ، أ  52.12 إلى     52.04

55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01، أو 

 
 لتأخذ الشكل    أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      ) أ(        

أحد أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في           المطلوب
 ،آليهماالطرفين أو 

مقتضيات تستوفي   أية مواد تبطين مرئية في المالبس                   )ب(    
 .61 من الفصل 1القاعدة 

 
 

 من أي       6104.39.20تغيير إلى بند التعريفات الجمرآية                    6104.39
، أو     51.13 إلى         51.06فصل آخر، باستثناء العناوين                  

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
55.16 إلى   55.08لعناوين  ، أو ا  54، أو الفصل    53.11إلى  

، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
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 من أي فصل آخر،            6104.39تغيير إلى العنوان الفرعي                
 إلى     52.04، أو         5113لى      إ    51.06باستثناء العناوين         

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
 60.01، أو    55.16 إلى    55.08، أو العناوين     54أو الفصل    

 :، شريطة أن60.06إلى 
 

 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    

 ،آليهمافين  أو أحد الطرأراضي أخرى في 
 
تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .61 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 من أي   6104.49 إلى   6104.41تغيير إلى العناوين الفرعية       6104.41-6104.49
، أو     51.13 إلى         51.06فصل آخر، باستثناء العناوين                  

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11لى  إ

، شريطة أن يجري قص السلعة و            60.06 إلى     60.01، أو     
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 
 

 إلى      6104.51  من     تغيير إلى العناوين الفرعية                  6104.53 � 6104.51
 إلى  51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين            6104.53

، 53.08 إلى    53.07، أو    52.12 إلى    52.04، أو    51.13
 55.08، أو العناوين     54، أو الفصل     53.11 إلى    53.10أو  

 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01، أو 55.16إلى 
 

 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(
شكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    ال

 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 
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تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(
 .61 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 

 
 أو     6104.59.40تغيير إلى بندي التعريفات الجمرآية                           6104.59

 51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين            6104.59.80
 إلى    53.07، أو        52.12 إلى        52.04، أو        51.13إلى    

، أو العناوين   54، أو الفصل    53.11 إلى   53.10، أو   53.08
، شريطة أن     60.06 إلى     60.01، أو     55.16 إلى     55.08

 لتأخذ الشكل       أو االثنين معا        يجري قص السلعة أو حياآتها           
 أحد  أراضي  المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في          

 .آليهماطرفين  أو ال
 

 من أي فصل آخر،            6104.59تغيير إلى العنوان الفرعي                
 إلى    52.04، أو        51.13 إلى        51.06باستثناء العناوين        

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
 60.01، أو    55.16 إلى    55.08، أو العناوين     54أو الفصل    

 :، شريطة أن60.06إلى 
 

 لتأخذ   أو االثنين معا    و حياآتها أ يجري قص السلعة   )أ(
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    

 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 
 
 تستوفيأية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .61 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 6104.69 إلى    6104.61تغيير إلى العناوين الفرعية          6104.69 � 6104.61
، أو  51.13 إلى    51.06أي فصل آخر، باستثناء العناوين        من  

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  

، شريطة أن يجري قص السلعة أو             6006 إلى     60.01، أو     
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها
 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي ا بطريقة أخرى في تجميعه
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 من أي فصل        61.06 إلى      61.05  من  تغيير إلى العنوانين        6105.61.06
 إلى  52.04، أو    51.13 إلى    51.06آخر، باستثناء العناوين      

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
 60.01، أو    55.16 إلى    55.08، أو العناوين     54أو الفصل    

 أو   ، شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها                  60.06إلى   
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة          االثنين معا 
 .آليهماأحد الطرفين  أو أراضي أخرى في 

 
 6107.19 إلى   6107.11 تغيير إلى العنوانين الفرعية      6107.19 � 6107.11

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          
 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04

55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  
، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماين  أو أحد الطرفأراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 
 
 
 

 : من6107.21تغيير إلى العنوان الفرعي     6107.21
 

، أو     6006.21.10بنود التعريفات الجمرآية               )أ(
، أو          6006.23.10، أو                    6006.22.10
 شريطة أن تكون السلعة، باستثناء         6006.24.10

الياقة أو أطراف األآمام أو الحزام أو القماش                         
 من نسيج وسلع       الممزوج بالمطاط، مصنوعة آلياً      

جرى قصها وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى              
 ، أوآليهما أحد الطرفين  أو أراضي في 

 
 إلى    51.06أي فصل آخر، باستثناء العناوين                    )ب(

 53.07، أو      52.12 إلى      52.04، أو      51.13
، أو الفصل    53.11 إلى    53.10، أو    53.08إلى  
، أو     55.16 إلى          55.08، أو العناوين               54
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، شريطة أن يجري قص              60.06لى     إ   60.01
 لتأخذ الشكل       أو االثنين معا      السلعة أو حياآتها           

المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى                    
 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي 

 
 من  6107.99 إلى    6107.22  تغيير إلى العناوين الفرعية            6107.99 -6107.22

 أو   ،51.13 إلى      51.06أي فصل آخر، باستثناء العناوين               
 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04

55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  
، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماأحد الطرفين  أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 

 6108.19 إلى    6108.11تغيير إلى العناوين الفرعية         6108.19 � 6108.11
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  

السلعة أو   ، شريطة أن يجري قص           6006 إلى     60.01، أو     
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 

 : من6108.21تغيير إلى العنوان الفرعي    6108.21
 

، أو     6006.21.10بنود التعريفات الجمرآية               )أ(
، أو          6006.23.10، أو                    6006.22.10
أن تكون السلعة، باستثناء       شريطة    6006.24.10

الحزام أو القماش الممزوج بالمطاط أو أشرطة                   
الزينة، مصنوعة آليًا من نسيج وسلع جرى قصها            

 أراضي وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                
 ، أوآليهماأحد الطرفين  أو 

 
 إلى    51.06أي فصل آخر، باستثناء العناوين                    )ب(

 53.07، أو      52.12 إلى      52.04، أو      51.13
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، أو الفصل    53.11 إلى    53.10، أو    53.08إلى  
، أو     55.16 إلى          55.08، أو العناوين               54

، شريطة أن يجري قص              60.06 إلى       60.01
 لتأخذ الشكل       أو االثنين معا      السلعة أو حياآتها           

المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في            
 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي 

 
 6108.29 إلى    6108.22ر إلى العناوين الفرعية        تغيي 6108.29 � 6108.22

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          
 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04

55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  
، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                ثنين معا    أو اال      حياآتها

 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 

 : من6108.31تغيير إلى العنوان الفرعي    6108.31
 

، أو     6106.21.10بنود التعريفات الجمرآية               )أ(
، أو          6006.23.10، أو                    6106.22.10
اء  شريطة أن تكون السلعة، باستثن        6006.24.10

الياقة أو أطراف األآمام أو الحزام أو القماش                         
الممزوج بالمطاط أو أشرطة الزينة، مصنوعة آليًا          
من نسيج وسلع جرى قصها وخياطتها أو تجميعها            

 آليهما أحد الطرفين  أو      أراضي  بطريقة أخرى في    
 ا، أو

 
 إلى    51.06أي فصل آخر، باستثناء العناوين                    )ب(

 إلى  53.07 أو    ،52.12 إلى    52.04، أو    5.13
، 54، أو الفصل    53.11 إلى   53.10، أو   53.08

 إلى  60.01، أو   55.16 إلى   55.08أو العناوين    
، شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها         60.06

 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو          أو االثنين معا   
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 أحد الطرفين     أراضي  تجميعها بطريقة أخرى في        
 .آليهماأو 

 
 6108.39 إلى    6108.32تغيير إلى العناوين الفرعية         6108.39 � 6108.32

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          
 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04

55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  
، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                أو االثنين معا       حياآتها

 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 
 
 

 6108.99 إلى    6108.91تغيير إلى العناوين الفرعية         6108.99 � 6108.91
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  

، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 

 من أي فصل       61.11 إلى     61.09تغيير إلى العناوين          61.09-61.11
 إلى  52.04، أو   51.13 إلى   51.06آخر، باستثناء العناوين       

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
 60.01، أو    55.16 إلى    55.08، أو العناوين     54أو الفصل    

 أو   ، شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها                  60.06إلى   
وخياطتها أو تجميعها بطريقة     لتأخذ الشكل المطلوب      االثنين معا 
 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
 6112.19 إلى    6112.11تغيير إلى العناوين الفرعية         6112.19 � 6112.11

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          
 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04

55.16 إلى   55.08العناوين  ، أو   54، أو الفصل    53.11إلى  
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، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 

 من أي فصل آخر،            6112.20تغيير إلى العنوان الفرعي               6112.20
 إلى    52.04، أو        51.13 إلى        51.06باستثناء العناوين        

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
 60.01، أو    55.16 إلى    55.08، أو العناوين     54أو الفصل    

 :، شريطة أن60.06إلى 
 

 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    

 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 
 
بالنسبة ألي لباس يرد وصفه تحت العنوان                               )ب(

 62.02 أو         62.01 أو         61.02 أو         61.01
مصنوع من الصوف أو من شعر الحيوانات الناعم           
أو القطن أو من ألياف من صنع اإلنسان، يستورد               
آجزء من بذلة للتزلج، أية مواد تبطين مرئية                         

 من    1لقاعدة    متطلبات ا   تستوفي    موجودة فيهما        
 .61الفصل 

 
 6112.49 إلى    6112.31تغيير إلى العناوين الفرعية         6112.49 � 6112.31

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          
 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04

55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  
، شريطة أن يجري قص السلعة أو           60.06 إلى    60.01، أو    
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                 أو االثنين معا         حياآتها

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 
 

 من أي فصل       61.17 إلى     61.13تغيير إلى العناوين         61.17 � 61.13
 إلى  52.04، أو    51.13 إلى    51.06آخر، باستثناء العناوين      

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
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 60.01، أو    55.16 إلى    55.08، أو العناوين     54أو الفصل    
 أو   ، شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها                  60.06إلى   

 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة          االثنين معا 
 .آليهماأحد الطرفين  أو أراضي أخرى في 

 
 
 
 

 وات تزيين المالبس الداخلية والمالبس غير المنسوجة أو المحبوآةأد :62الفصل 
 

 و     10.22.5408باستثناء األقمشة المصنفة إلى الفئات                      : من هذا الفصل1القاعدة 
، عندما  5408.24.10 و   5408.23.21 و   5408.23.11

تستخدم األقمشة المحددة في العناوين الفرعية والعناوين التالية            
 ة في بعض بذالت الرجال والنساء و                      آمواد تبطين مرئي       

التنانير والمعاطف وأغطية        الجاآيتات من نوع البذالت و             
السيارات والسترات الرياضية أو العسكرية والسترات الجلدية            
وما شابهها، يجب أن تكون مصنوعة من خيوط وأن تكون قد                

 : أحد الطرفينأراضيتمت صناعتها في 
 

، أو   5208.59إلى    5208.31، أو      51.12 إلى      51.11  
، 5210.59 إلى   5210.31، أو    5209.59 إلى    5209.31

 إلى      5212.13، أو            5211.59 إلى            5211.31أو      
 5407.42، أو    5212.25 إلى     5212.23، أو     5212.15

، أو      5407.54 إلى           5407.52، أو            5407.44إلى      
 5407.82، أو    5407.74 إلى     5407.72، أو     5407.61

، أو      5407.94 إلى           5407.92، أو            5407.84إلى      
، 5408.34 إلى   5408.32، أو    5408.24 إلى    5408.22

، أو       5512.99، أو             5512.29، أو             5512.19أو       
، 5515.99 إلى   5514.21، أو    5513.49 إلى    5513.21

 إلى      5516.22، أو            5516.14 إلى            5516.12أو      
 5516.42، أو    5516.34 إلى     5516.32، أو     5516.24

، أو      5516.94 إلى           5516.92، أو            5516.44إلى      
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، 6005.44 إلى    6005.31، أو    6001.92، أو    6001.10
 .6006.44 إلى 6006.10أو 

 
تعتبر المالبس المدرجة في هذا الفصل مالبس ذات منشأ إذا                     : من هذا الفصل2القاعدة 

 أراضيجرى قصها وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                 
رجية من  أحد الطرفين أو إقليميهما وإذا آان نسيج الطبقة الخا               

المالبس، باستثناء الياقات أو أطراف األآمام، يتكون آليًا من                  
 :واحد أو أآثر مما يأتي

 
، 5801.23األقمشة القطنية المخملية المصنفة تحت العنوان الفرعي              )أ(

  في المائة أو أآثر من وزنها؛ 85التي تحتوي على القطن بنسبة 
 
، 5801.22العنوان الفرعي    األقمشة القطنية المضلعة المصنفة تحت          )ب(

 في المائة أو أآثر من وزنها                  85التي تحتوي على القطن بنسبة               
  أضالع لكل سنتيمتر؛ 7.5وتحتوي على أآثر من 

 
، 5111.19 أو     5111.11األقمشة المصنفة تحت العنوان الفرعي             )ج(

 سنتيمترًا، جرت حياآته في       76إذا حيكت باليد بنْول عرضه أقل من            
تحدة وفقًا لقواعد مؤسسة هاريس تويد أسوسيشن، ليمتيد                  المملكة الم  

 ولوائحها التنظيمية، وتصادق عليه تلك المؤسسة بهذه الصفة؛
 
، الذي ال يتجاوز      5112.30األقمشة المصنفة تحت العنوان الفرعي           )د(

 غرامًا، ويحتوي على صوف من شعر            340وزن المتر المربع منه         
في المائة من وزنه وعلى ألياف من         20حيوان ناعم بنسبة ال تقل عن         

  في المائة من وزنه؛ أو15صنع اإلنسان بنسبة ال تقل عن 
 
المصنف تحت العنوان    ) قماش قطني أو آتاني رقيق       (أقمشة الباتيستة     )ه(

، مربعة الشكل مصنوعة من              5513.21 أو       5513.11الفرعي    
لى  إ 60 خيطًا لكل متر ويحتوي على         76خيوط فردية يتجاوز عددها      

 عقدة تجمع نهايات السداة واللحمة لكل سنتيمتر مربع، وال يتجاوز              70
 . غرامات لكل متر مربع110وزنها 
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ألغراض تحديد منشأ سلعة من السلع المدرجة في هذا الفصل،                 : من هذا الفصل3القاعدة 
القاعدة المطبقة على تلك السلعة تنطبق فقط على مكون السلعة                  

رآي ويجب أن يكون ذلك المكون                 الذي يحدد تصنيفها الجم         
مستوفيًا لشروط التغيير الجمرآي المبينة في القاعدة الخاصة                    

وإذا آانت القاعدة تقتضي أيضًا أن يستوفي القماش          . بتلك السلعة 
 من هذا الفصل     1المبطن للسلعة المرئي المدرج في القاعدة رقم          

 شروط التغيير الجمرآي، فإن هذه الشروط ال تنطبق إال على                    
نسيج البطانة المرئية المبطنة للجزء الرئيسي من اللباس،                             
باستثناء األآمام، التي تغطي أآبر مساحة، وال تنطبق على                          

  .البطانة التي يمكن نزعها
 

 6201.13 إلى    6201.11تغيير إلى العناوين الفرعية          6201.13 � 6201.11
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          

 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04
 إلى     55.08، أو العناوين             54، أو الفصل             53.11إلى     

، 60.06 إلى       60.01  أو           58.02 إلى       55.16،58.01
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهمالطرفين أو  أحد اأراضيأخرى في 

 
تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62 من الفصل   1مقتضيات القاعدة 
 

 من أي فصل آخر،       6201.19  من تغيير إلى العنوان الفرعي        620119
 إلى    52.04، أو        51.13 إلى        51.06باستثناء العناوين        

، 53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    52.12
 إلى  55.16،5801 إلى    55.08، أو العناوين      54فصل  أو ال 

، شريطة أن يجري قص         60.06 إلى     60.01   أو         58.02
 لتأخذ الشكل المطلوب              أو االثنين معا            السلعة أو حياآتها        

أحد الطرفين   أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في            
 .آليهماأو 
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 6201.93 إلى   6201.91تغيير إلى العناوين الفرعية           6201.93 � 6201.91

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين          
 53.10، أو     53.08 إلى     53.07، أو     52.12 إلى     52.04

55.16 إلى   55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11إلى  
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01  أو 58.02 إلى 58.01، 

 
 لتأخذ  نين معا  أو االث   يجري قص السلعة و حياآتها       )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين  أو أراضي أخرى في 

 
تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 من أي فصل آخر،             6201.99تغيير إلى العنوان الفرعي                  6201.99
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
، شريطة أن يجري قص          60.06 إلى     60.01   أو          58.02
 لتأخذ الشكل المطلوب            أو االثنين معا          أو حياآتها         السلعة

 أحد الطرفين     ي  أراضوخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في           
 .آليهماأو 

 
 6202.13 إلى    6202.11تغيير إلى العناوين الفرعية          6202.13 � 6202.11

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           
 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى        60.01  أو           58.02 إلى        55.16،58.01
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين  أو أراضي أخرى في 
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تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 
 
 

 من أي فصل آخر،             6202.19تغيير إلى العنوان الفرعي                  6202.19
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
، شريطة أن يجري قص          60.06 إلى     60.01   أو          58.02

 لتأخذ الشكل المطلوب             أو االثنين معا         السلعة أو حياآتها        
أحد الطرفين أو   أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في        

 .آليهما
 

 6202.93 إلى    6202.91تغيير إلى العناوين الفرعية         6202.93 � 6202.91
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10أو  ،  53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى        60.01  أو           58.02 إلى        55.16،58.01
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
تستوفي ن مرئية في المالبس                    أية مواد تبطي          )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 من أي فصل آخر،             6202.99تغيير إلى العنوان الفرعي                  6202.99
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
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، شريطة أن يجري قص          60.06 إلى     60.01   أو          58.02
 لتأخذ الشكل المطلوب            أو االثنين معا          السلعة أو حياآتها            

 أحد الطرفين     أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في           
 .آليهماأو 

 
 

 6203.12 إلى    6203.11تغيير إلى العناوين الفرعية          6203.12 � 6203.11
، أو  51.13 إلى    51.06استثناء العناوين    من أي فصل آخر، ب       

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

ا أو تجميعها بطريقة            الشكل المطلوب وخياطته        
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
 تستوفيأية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 أو     6203.19.50تغيير إلى بندي التعريفات الجمرآية                             6203.19
 51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين              6203.19.90

53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04، أو   51.13إلى  
 55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11 إلى   53.10، أو   
، 60.06 إلى     60.01أو    58.02 إلى      55.16،58.01إلى   

 لتأخذ   أو االثنين معا     شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها           
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                             

 .آليهما أو أحد الطرفينأراضي 
 

 من أي فصل آخر،             6203.19تغيير إلى العنوان الفرعي                 
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
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 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01   أو 58.02

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    ي قص السلعة أو حياآتها     يجر )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
  تستوفي    أية مواد تبطين مرئية في المالبس                         )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 6203.29 إلى    6203.21تغيير إلى العناوين الفرعية          6203.29 � 6203.21
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
 :شريطة أن

 
خذ  لتأ  أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
بالنسبة ألي لباس يرد وصفه تحت العنوان                               )ب(

 أو جاآيت أو سترة، يرد وصفهما تحت                 62.01
، مصنوعة من الصوف أو من                 6203العنوان    

شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو من ألياف من                 
 تستورد آجزء من مجموعة من هذه        صنع اإلنسان، 

العناوين الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئية                          
 من    1متطلبات القاعدة        تستوفي    موجودة فيهما        

 .62الفصل 
 

 6203.33 إلى    6203.31تغيير إلى العناوين الفرعية          6203.33 � 6203.31
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
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 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11
، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01

 :شريطة أن
 

 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    

 ،آليهما أحد الطرفين أو أراضيأخرى في 
 
تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 أو     6203.39.50تغيير إلى بندي التعريفات الجمرآية                             6203.39
 51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين              6203.39.90

53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04، أو   51.13إلى  
 55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11  إلى 53.10، أو   
، 60.06 إلى    60.01  أو      58.02 إلى    58.01،  55.16إلى  

 لتأخذ   أو االثنين معا     شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها           
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                             

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي 
 

 من أي فصل آخر،             6203.39تغيير إلى العنوان الفرعي                 
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01   أو 58.02

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

كل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    الش
 ،آليهما أحد الطرفين  أو أراضي أخرى في 

 
أية مواد تبطين مرئية في المالبس يجب أن تكون                )ب(

 .62 من الفصل 1مستوفية لمقتضيات القاعدة 
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 6203.49 إلى    6203.41تغيير إلى العناوين الفرعية           6203.49 � 6203.41

، أو  51.13 إلى    51.06اء العناوين    من أي فصل آخر، باستثن       
 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
 لتأخذ   أو االثنين معا     شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها           
ا بطريقة أخرى في             الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعه                

 .آليهماأحد الطرفين  أو أراضي 
 

 6204.13 إلى    6204.11تغيير إلى العناوين الفرعية          6204.13 � 6204.11
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
لى  إ      55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62ل  من الفص1مقتضيات القاعدة 
 

 أو     6204.19.40تغيير  إلى بند التعريفات الجمرآية                                 6204.19
 51.06 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين              6204.19.80

53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04، أو   51.13إلى  
 55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11 إلى   53.10، أو   
، 60.06  إلى  60.01 أو      58.02 إلى      55.16،58.01إلى   

 لتأخذ   أو االثنين معا     شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها           
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                             

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي 
 



 44

 من أي فصل آخر،             6204.19تغيير إلى العنوان الفرعي                 
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى    55.16،58.01 إلى       5508، أو العناوين          54الفصل    
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01   أو 58.02

 
و حياآتها لتأخذ الشكل               أيجري قص السلعة                )أ(

المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في            
 ،آليهما أحد الطرفين  أو أراضي 

 
تستوفي ن مرئية في المالبس                    أية مواد تبطي          )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 6204.29 إلى    6204.21تغيير إلى العناوين الفرعية          6204.29 � 6204.21
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08ين       ، أو العناو            54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى        60.01  أو           58.02 إلى        55.16،58.01
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
بالنسبة ألي لباس يرد وصفه تحت العنوان                                )ب(

و سترة، يرد وصفهما تحت           أو جاآيت أ       62.02
 أو تنورة يرد وصفها تحت العنوان         6204العنوان  
 مصنوعة من الصوف أو من شعر                              6204

الحيوانات الناعم أو القطن أو من ألياف من صنع                
اإلنسان، تستورد آجزء من مجموعة من هذه                       
العناوين الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئية                          

 من    1عدة    متطلبات القا   تستوفي    موجودة فيهما        
 .62الفصل 
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 6204.33 إلى    6204.31تغيير إلى العناوين الفرعية          6204.33 � 6204.31

، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           
 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01و       أ         58.02 إلى       55.16،58.01
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 أو      6204.39.60بند التعريفات الجمرآية                  تغيير إلى                6204.39
 51.06  من أي فصل آخر، باستثناء العناوين             6204.39.80

53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04، أو   51.13إلى  
 55.08، أو العناوين    54، أو الفصل    53.11 إلى   53.10، أو   
، 60.06 إلى    60.01   أو       58.02 إلى    55.16،58.01إلى  

 لتأخذ   أو االثنين معا     لسلعة أو حياآتها   شريطة أن يجري قص ا       
الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                             

 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي 
 

 من أي فصل آخر،             6204.39تغيير إلى العنوان الفرعي                 
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01   أو 58.02

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 
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تستوفي لمالبس     أية مواد تبطين مرئية في ا                         )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 6204.49 إلى    6204.41تغيير إلى العناوين الفرعية          6204.49 � 6204.41
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
  إلى      55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، شريطة  60.06 إلى   60.01 أو   58.02 إلى   55.16،58.01
 لتأخذ الشكل      أو االثنين معا      أن يجري قص السلعة أو حياآتها          

أحد أراضي  المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في              
 .آليهماالطرفين أو 

 
 6204.53 إلى    6204.51تغيير إلى العناوين الفرعية         6204.53 � 6204.51

، أو  51.13 إلى    51.06، باستثناء العناوين      من أي فصل آخر     
 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   5307، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
 :شريطة أن

 
 لتأخذ   أو االثنين معا    يجري قص السلعة أو حياآتها      )أ(

تها أو تجميعها بطريقة            وخياط الشكل المطلوب    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 من أي فصل    6204.59.40تغيير إلى بند التعريفات الجمرآية           6204.59
 إلى   52.04، أو     51.13 إلى     51.06آخر، باستثناء العناوين       

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
، شريطة أن يجري قص          60.06 إلى     60.01   أو          58.02

 لتأخذ الشكل المطلوب              أو االثنين معا            السلعة أو حياآتها        
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أحد الطرفين    أراضي   وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في             
 .آليهماأو 

 
 من أي فصل آخر،             6204.59تغيير إلى العنوان الفرعي                 

 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         
، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01   أو 58.02

 
 لتأخذ  أو االثنين معا  ة أو حياآتها     يجري قص السلع   )أ(

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة                    
 ،آليهماأحد الطرفين أو أراضي أخرى في 

 
تستوفي أية مواد تبطين مرئية في المالبس                               )ب(

 .62 من الفصل 1مقتضيات القاعدة 
 

 6204.69 إلى    6204.61تغيير إلى العناوين الفرعية          6204.69 � 6204.61
، أو  51.13 إلى    51.06 أي فصل آخر، باستثناء العناوين           من

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى        60.01  أو           58.02 إلى        55.16،58.01
لتأخذ  أو االثنين معا        شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها           

وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                     الشكل المطلوب         
 .آليهماأحد الطرفين أو أراضي 

 
 من أي فصل آخر،             6205.10تغيير إلى العنوان الفرعي                  6205.10

 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         
، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
، شريطة أن يجري قص          60.06 إلى     60.01   أو          58.02

 لتأخذ الشكل المطلوب             أو االثنين معا        السلعة أو حياآتها             
أحد الطرفين    أراضي   وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في             

 .آليهماأو 



 48

 
6205.20 � 6205.30  

 
عة من القطن أو           تعتبر قمصان الرجال أو األوالد المصنو                  :قاعدة العنوان الفرعي

األلياف التي من صنع اإلنسان سلعًا ذات منشأ إذا جرى قصها                                  
 وإذا آان نسيج         أراضيهماوتجميعها في إقليم أحد الطرفين أو في                     

الطبقة الخارجية، باستثناء الياقات أو أطراف األآمام، يتكون آليًا من                 
 :نسيج أو أآثر مما يأتي

 
 أو       5208.21رعية       أنسجة مصنفة تحت العناوين الف                         )أ(   

 أو     5208.32 أو         5208.31 أو         5208.29 أو         5208.22
 أو     5208.49 أو         5208.42 أو         5208.41 أو         5208.39
، ومتوسط عدد الخيوط         5208.59 أو      5208.52 أو      5208.51

  خيطًا لكل متر؛ أو135يتجاوز 
 

 أو      5513.11ألياف مصنفة تحت العنوانين الفرعيين                             )ب(   
 نهاية   70الشكل وتشتمل على أآثر من             ، ليست مربعة        5513.21

 70سداة ولحمة لكل سنتيمتر مربع، ومتوسط عدد الخيوط يتجاوز                      
 خيطًا لكل متر؛ أو

 
 أو     5210.21األقمشة المصنفة تحت العنوانين الفرعيين                      )ج(   

 نهاية   70، غير مربعة الشكل، وتحتوي على أآثر من                    5210.31
 70عدد الخيوط فيها يتجاوز      سداة ولحمة لكل سنتيمتر مربع ومتوسط         

 خيطًا لكل متر؛
 

 أو      5208.22أنسجة مصنفة تحت العنوانين الفرعيين                            )د(   
 نهاية سداة   75، غير مربعة الشكل وتحتوي على أآثر من          5208.32

 خيطًا   65ولحمة لكل سنتيمتر مربع، ومتوسط عدد خيوطها يتجاوز                 
 لكل متر؛

 
 أو       5407.81رعية       أنسجة مصنفة تحت العناوين الف                         )ه(   

 غرامًا لكل متر         170، وتزن أقل من            5407.83 أو      5407.82
 مربع ومنسوجة بقطعة ترآب على النْول؛ أو
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، 5208.49 أو      5208.42أنسجة تحت العنوانين الفرعيين             )و(   

 نهاية سداة ولحمة لكل سنتيمتر       85غير مربعة وتحتوي على أآثر من        
  خيطًا لكل متر؛ أو85اوز مربع، ومتوسط عدد الخيوط فيها يتج

 
، غير مربعة الشكل        5208.51أنسجة تحت العنوان الفرعي           )ز(   

 نهاية سداة ولحمة لكل سنتيمتر مربع،                75وتحتوي على أآثر من           
 خيطًا أو أآثر      95ومصنوعة من خيوط مفردة ومتوسط عدد الخيوط            

 لكل متر؛ أو
 

 مربعة الشكل   ،5208.41أنسجة مصنفة تحت العنوان الفرعي         )ح(   
 85ويحتوي على أآثر من         ) نسيج قطني مخطط    (على نمط الجنهام       

نهاية سداة ولحمة لكل سنتيمتر مربع، ومصنوع من خيوط مفردة يبلغ               
 خيطًا أو أآثر لكل متر، وتظهر بمظهر                     95عددها في المتوسط          

 الترابيع نتيجة لتغير ألوان الخيوط في السداة واللحمة؛ أو
 

، سداته ملونة     520841نفة تحت العنوان الفرعي         أنسجة مص   )ط(   
بأصباغ نباتية وخيوط اللحمة بيضاء أو ملونة بأصباغ نباتية، ومتوسط             

 . خيطًا لكل متر65عدد الخيوط فيه يتجاوز 
 

 6205.30 إلى    6205.20تغيير إلى العناوين الفرعية         6205.30 � 6205.20
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
 لتأخذ   أو االثنين معا     أو حياآتها  شريطة أن يجري قص السلعة       

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                             
 .آليهما أحد الطرفين  أو  أراضي

 
 من أي فصل آخر،             6205.90تغيير إلى العنوان الفرعي                  6205.90

 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         
، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
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، شريطة أن يجري قص          60.06 إلى     60.01   أو          58.02
 لتأخذ الشكل المطلوب             أو االثنين معا        السلعة أو حياآتها             

أحد الطرفين أو   أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في        
 .آليهما

 
 من أي فصل     62.10 إلى    62.06تغيير إلى العناوين الفرعية          62.10 � 62.06

 إلى   52.04، أو     51.13 إلى     51.06آخر، باستثناء العناوين       
، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
، شريطة أن يجري قص             60.06 إلى       60.01 أو       58.02

 لتأخذ الشكل المطلوب              أو االثنين معا            السلعة أو حياآتها        
أحد الطرفين أو   أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في        

 .ليهماآ
 

 6211.12 إلى    6211.11تغيير إلى العناوين الفرعية         6211.12 � 6211.11
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
لتأخذ الشكل المطلوب    شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها        
أحد الطرفين أو   أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في        

 .آليهما
 

 من أي فصل آخر،             6211.20تغيير إلى العنوان الفرعي                  6211.20
 إلى     52.04، أو         51.13 إلى         51.06باستثناء العناوين         

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
 :، شريطة أن60.06 إلى 60.01   أو 58.02

 
يجري قص السلعة أو حياآتها لتأخذ الشكل                              )أ(

المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في            
 ،آليهما أحد الطرفين  أو أراضي 
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 وصفه تحت العنوان               بالنسبة ألي لباس يرد               )ب(
 62.02 أو         62.01 أو         61.02 أو         61.01

مصنوع من الصوف أو من شعر الحيوانات الناعم           
أو القطن أو من ألياف من صنع اإلنسان، يستورد               
آجزء من بذلة للتزلج  مصنفة تحت هذا العنوان                  
الفرعي، أية مواد تبطين مرئية موجودة فيهما                       

 .62 من الفصل 1متطلبات القاعدة تستوفي 
 

 6211.49 إلى    6211.31تغيير إلى العناوين الفرعية         6211.49 � 6211.31
، أو  51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
 لتأخذ   أو االثنين معا     أو حياآتها  شريطة أن يجري قص السلعة       

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                             
 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي 

 
 من أي فصل آخر،             6212.10تغيير إلى العنوان الفرعي                 6212.10

شريطة أن يجري قص السلعة وخياطتها أو تجميعها بطريقة                     
شريطة أن تكون    ، و آليهما أحد الطرفين  أو       أراضي  ي  أخرى ف 

تلك السلع، التي هي من إنتاج منتج أو آيان يسيطر على اإلنتاج،             
 اأثناء آل فترة سنوية، غير مؤهلة لمعاملة تفضيلية بموجب هذ                

باستثناء ) (األقمشة(االتفاق، إال إذا آان مجموع تكلفة القماش                
، )ي ُتزّين بها المالبس             األبزمة والزخارف الت         األزرار و    

، المستخدمة في   آليهما أحد الطرفين  أو       أراضي  المصنوعة في   
إنتاج جميع تلك األصناف، التي أنتجها ذلك المنتج أو الكيان                        

 في المائة    75أثناء الفترة السنوية السابقة، تشكل ما ال يقل عن               
 باستثناء األزرار و  (من مجموع القيمة الجمرآية المعلنة للقماش         

، الموجودة في جميع    )األبزمة والزخارف التي ُتزّين بها المالبس      
تلك السلع التي أنتجها ذلك المنتج أو الكيان والمسجلة أثناء فترة                

 .السنة السابقة
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 6212.90 إلى    6212.20تغيير إلى العناوين الفرعية         6212.90 � 6212.20
و ، أ 51.13 إلى    51.06من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           

 إلى  53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12 إلى   52.04
 إلى       55.08، أو العناوين                   54، أو الفصل                   53.11

، 60.06 إلى       60.01   أو             58.02 إلى       55.16،58.01
 لتأخذ   أو االثنين معا     شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها           

الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في                             
 .آليهماطرفين  أو  أحد الأراضي 

 
 من أي فصل     62.17 إلى    62.13تغيير إلى العناوين الفرعية          62.17 � 62.13

 إلى   52.04، أو     51.13 إلى     51.06آخر، باستثناء العناوين       
، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى   55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين          54الفصل    
، شريطة أن يجري قص           60.06لى    إ  60.01  أو         58.02

 لتأخذ الشكل المطلوب              أو االثنين معا            السلعة أو حياآتها        
 أحد الطرفين     أراضي  وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى في           

 .آليهماأو 
 
 
 
 
 
أصناف منسوجات أخرى مصنعة؛ والمجموعات؛ والمالبس المستعملة واألشياء               :63الفصل 

 ات؛ والِخرقالمستعملة المصنوعة من المنسوج
 

ألغراض تحديد منشأ سلعة من السلع المدرجة في هذا الفصل،                 : من هذا الفصل1القاعدة 
القاعدة المنطبقة على تلك السلعة تنطبق فقط على مكون السلعة                  
الذي يحدد تصنيفها الجمرآي ويجب أن يكون ذلك المكون                             

بتلك مستوفيًا لشروط التغيير الجمرآي المبينة في القاعدة الخاصة           
 .السلعة

 
 من أي فصل آخر،         63.02 إلى     63.01تغيير إلى العنوانين          63.02 � 63.01

52.12 إلى   52.04، أو   51.13 إلى   51.06باستثناء العناوين   
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، أو الفصل    53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    
   58.02 إلى      55.16،58.01 إلى      55.08، أو العناوين         54
ريطة أن يجري قص السلعة أو               ، ش  60.06 إلى      60.01أو   

 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو                   أو االثنين معا          حياآتها
 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي تجميعها بطريقة أخرى في 

 
من بندي     6303.92.10تغيير إلى بند التعريفات الجمرآية                    63.03

 أو من أي فصل        5402.52.10 أو    5402.43.10التعريفات  
 إلى   52.04، أو     51.13 إلى     51.06اء العناوين     آخر، باستثن  

، أو  53.11 إلى   53.10، أو   53.08 إلى   53.07، أو   52.12
 إلى    55.16،58.01 إلى       55.08، أو العناوين          54الفصل    
، شريطة أن يجري قص           60.06 إلى      60.01   أو           58.02

 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها       أو االثنين معا    السلعة أو حياآتها  
 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي ا بطريقة أخرى في أو تجميعه

 
 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           63.03تغيير إلى العنوان         

 إلى  53.07، أو   52.12 إلى   52.04، أو   51.13 إلى   51.06
، أو العناوين    54، أو الفصل      53.11 إلى    53.10، أو    53.08
ى  إل  60.01   أو         58.02 إلى     55.16،58.01 إلى     55.08
 أو االثنين     ، شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها               60.06
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى                 معا
 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي   في

 
 من أي فصل آخر،           63.08 إلى      63.04تغيير إلى العناوين         63.08 � 63.04

52.12لى   إ 52.04، أو   51.13 إلى   51.06باستثناء العناوين   
، أو الفصل    53.11 إلى    53.10، أو    53.08 إلى    53.07، أو    
 أو  58.02 إلى    55.16،58.01 إلى    55.08، أو العناوين     54

 ، شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها          60.06 إلى   60.01
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها                     أو االثنين معا      

 .ليهماآ أحد الطرفين  أو أراضي بطريقة أخرى في 
 

 . من أي عنوان آخر63.09تغيير إلى العنوان     63.09
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 من أي فصل آخر، باستثناء العناوين           63.10تغيير إلى العنوان          63.10
 إلى  53.07، أو   52.12 إلى   52.04، أو   51.13 إلى   51.06
، أو العناوين    54، أو الفصل      53.11 إلى    53.10، أو    53.08
 إلى   60.01   أو         58.02 إلى     55.16،58.01 إلى     55.08
 أو االثنين     ، شريطة أن يجري قص السلعة أو حياآتها               60.06
 لتأخذ الشكل المطلوب وخياطتها أو تجميعها بطريقة أخرى                 معا
 .آليهما أحد الطرفين  أو أراضي في 

 
 األلياف الزجاجية المجدولة والخيوط المصنوعة من ألياف زجاجية  :70الفصل 

 
 من أي عنوان آخر، باستثناء العناوين        70.19وان  تغيير إلى العن      70.19

  .70.20 إلى 70.07
 

 لفاعات العنق الصوفية :94الفصل 
 

 من أي فصل آخر،             9404.90تغيير إلى العنوان الفرعي                  9404.90
، 51.13 إلى     510.11 أو     50.07باستثناء العناوين الفرعية       

 54.07، أو   53.11 إلى   53.09، أو   52.12 إلى   52.08أو  
، أو العنوان الفرعي         55.16 إلى      55.12، أو      54.08إلى    

6307.90.  
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 ب.4المرفق 
 

 حصص المالبس السنوية الخاضعة لإلعفاء الجمرآي
 

:مالحظات عامة  
 
 . أرقام6يتضمن هذا المرفق مالبس يرد وصفها في جدول نظام التعريفات المنسق ب  1.

 
آل طرف يلغي التعريفات الجمرآية على جميع المالبس المشار إليها في هذا                    ,  السنة السادسة    يناير من   1ابتداء من     .2

 . ق بدون أي تحديد للكميات المستوردة سنويافالمر
 

 واردات المملكة المغربية
 آمية السلع بالكيلوغرام

 
الكمية في 

5السنة   

الكمية في 
4السنة   

الكمية في 
3السنة   

الكمية في 
2السنة   

ية في الكم
1السنة   

رقم السلعة في نظام 
المنسق  التعريفات   

61,167 53,521 45,875 38,229 30,583 6104.62 



 56

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 6104.63 
700 613 525 438 350 6105.10 
500 438 375 313 250 6106.10 

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 6106.20 
165,518 144,828 124,139 103,449 82,759 6108.22 
52,000 45,500 39,000 32,500 26,000 6109.10 
2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 6109.90 
3,731 3,265 2,798 2,332 1,866 6110.11 
3,227 2,824 2,420 2,017 1,614 6110.12 

42 37 32 26 21 6110.19 
1,000 875 750 625 500 6110.20 

62,200 54,425 46,650 38,875 31,100 6110.30 
1,000 875 750 625 500 6111.20 
5,000 4,375 3,750 3,125 2,500 6111.30 
17 15 12 10 8 6201.92 

867 758 650 542 433 6201.93 
9,540 8,348 7,155 5,963 4,770 6202.92 
200 175 150 125 100 6203.11 
600 525 450 375 300 6203.31 

2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 6203.33 
71,867 62,883 53,900 44,917 35,933 6203.42 
12,000 10,500 9,000 7,500 6,000 6203.43 
11,733 10,267 8,800 7,333 5,867 6204.33 

200 175 150 125 100 6204.42 
1,500 1,313 1,125 938 750 6204.43 
1,500 1,313 1,125 938 750 6204.44 
300 263 225 188 150 6204.52 
1,500 1,313 1,125 938 750 6204.59 
100 88 75 63 50 6204.61 
467 408 350 292 233 6204.62 

30,400 26,600 22,800 19,000 15,200 6204.63 
1000 875 750 625 500 6204.69 

63,033 55,154 47,275 39,396 31,517 6205.20 
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 6205.30 

60 53 45 38 30 6206.30 
2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 6206.40 
2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 6208.92 
1,000 875 750 625 500 6209.20 
2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 6211.33 
400 350 300 250 200 6211.42 

2,424,847 2,121,741 1,818,635 1,515,529 1,212,423 6212.10 
6000 5250 4500 3750 3000 6301.40 
400 350 300 250 200 6303.91 

6960 6090 5220 4350 3480 6303.92 
 

 واردات الواليات المتحدة األمريكية

 آمية السلع بما يعادلها من األمتار المربعة
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الكمية في 
5السنة   

الكمية في 
4السنة   

الكمية في 
3السنة   

الكمية في 
2السنة   

الكمية في 
1السنة   

رقم  السلعة في نظام 
المنسق  التعريفات   

2,055,033    1,798,154    1,541,275    1,284,396    1,027,517    6104.62

1,083,600    948,150    812,700    677,250    541,800    6104.63

1,564,220    1,368,693    1,173,165    977,638    782,110    6105.10

153,700    134,488    115,275    96,063    76,850    6106.10

890,400    779,100    667,800    556,500    445,200    6106.20

34,045,406    29,789,730    25,534,055    21,278,379    17,022,703    6108.22

34,268,133    29,984,617    25,701,100    21,417,583    17,134,067    6109.10

3,512,933    3,073,817    2,634,700    2,195,583    1,756,467    6109.90

3,058,643 2,676,313 2,293,982 1,911,652 1,529,322 6110.11

2,645,461 2,314,778 1,984,096 1,653,413 1,322,731 6110.12

34,433 30,129 25,825 21,521 17,217 6110.19

11,473,167    10,039,021    8,604,875    7,170,729    5,736,583    6110.20

10,789,400    9,440,725    8,092,050    6,743,375    5,394,700    6110.30

4,732,367    4,140,821    3,549,275    2,957,729    2,366,183    6111.20

498,067    435,808    373,550    311,292    249,033    6111.30

8,501,417    7,438,740    6,376,063    5,313,385    4,250,708    6201.92

664,733    581,642    498,550    415,458    332,367    6201.93

2,571,980    2,250,483    1,928,985    1,607,488    1,285,990    6202.92

967,220    846,318    725,415    604,513    483,610    6203.11

664,840    581,735    498,630    415,525    332,420    6203.31

286,400    250,600    214,800    179,000    143,200    6203.33

216,789,227    189,690,573    162,591,920    135,493,267    108,394,613    6203.42

3,498,833    3,061,479    2,624,125    2,186,771    1,749,417    6203.43

1,201,467    1,051,283    901,100    750,917    600,733    6204.33

4,091,433    3,580,004    3,068,575    2,557,146    2,045,717    6204.42

4,289,500    3,753,313    3,217,125    2,680,938    2,144,750    6204.43

2,509,000    2,195,375    1,881,750    1,568,125    1,254,500    6204.44

4,191,970    3,667,974    3,143,978    2,619,981    2,095,985    6204.52

2,590,900    2,267,038    1,943,175    1,619,313    1,295,450    6204.59

785,250    687,094    588,938    490,781    392,625    6204.61

78,432,620    68,628,543    58,824,465    49,020,388    39,216,310    6204.62

12,598,860    11,024,003    9,449,145    7,874,288    6,299,430    6204.63

2,303,933    2,015,942    1,727,950    1,439,958    1,151,967    6204.69

12,023,100    10,520,213    9,017,325    7,514,438    6,011,550    6205.20

3,725,333    3,259,667    2,794,000    2,328,333    1,862,667    6205.30

8,636,160    7,556,640    6,477,120    5,397,600    4,318,080    6206.30

4,590,733    4,016,892    3,443,050    2,869,208    2,295,367    6206.40
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11,948,400    10,454,850    8,961,300    7,467,750    5,974,200    6208.92

22,801,800    19,951,575    17,101,350    14,251,125    11,400,900    6209.20

3,663,200    3,205,300    2,747,400    2,289,500    1,831,600    6211.33

2,551,773    2,232,802    1,913,830    1,594,858    1,275,887    6211.42

16,573,573 14,501,877 12,430,180 10,358,483 8,286,787 6212.10

760,000 665,000 570,000 475,000 380,000 630140

2,068,400 1,551,300 1,292,750 1,034,200 51,710 630391

724,800 634,200 543,600 453,000 362,400 630392

 

 : مالحظة 
نظام : ألغراض تحديد آمية السلع بما يعادلها من األمتار المربعة،  تطبق عوامل التحويل المدرجة في العالقة                  

المنسوجات والمالبس مع جدول التعريفات الجمرآية  المنسق للواليات المتحدة                    الواليات المتحدة لتصنيف    
  ، وزارة2003، ")عالقة المنسوجات("األمريكية 

 التجارة األمريكية، مكتب المنسوجات والمالبس، أو المنشور الذي سيحل محلها



 

 

 ترجمـــــة  مجــــاملــة
 

 2004 يونيو 15                                واشنطن في      
  

 السيد الطيب الفاسي فهري
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية 
 

 السيد الوزير،
مريكية والمغرب عالقة بالتوقيع يومه على اتفاق التبادل الحر بين الواليات المتحدة األ   

، يسZZعدني أن أحZZدد اإلطZZار العZZام لخطZZط الواليZZات المZZتحدة مZZن أجZZل تقديZZم المسZZاعدة التقنZZية       
 . الرامية إلى تعزيز شراآة بلدينا في قطاع المنسوجات

 
 :إن أغراض هذه المساعدة هي

 
 من االتفاق ؛) المنسوجات و المالبس(تيسير تنفيذ الفصل الرابع -1
 
لد من البلدين ألسواق المنسوجات و المالبس في الواليات المتحدة          تعزيZز فهZم آل ب     -2

 و المغرب، وتعزيز مشارآتهما في معارض المنسوجات و المالبس؛
 
 تشجيع الفاعلين المغاربة على النظر في احتياجاتهم من موردين أمريكيين؛ -3
 
عليZZZن تشZZZجيع إمكانZZZيات إقامZZZة شZZZراآة صZZZناعية و تجاريZZZة و تكنولوجZZZية بيZZZن الفا-4

 .األمريكيين و المغاربة في قطاع المنسوجات
 

إننZي متفZتح للZنظر فZي رغباتكم و توقعاتكم الحصول على مساعدة تقنية،   و يحدوني        
األمZل فZي أن تساعد األنشطة الموجزة في هذه الرسالة على ضمان أن تجني الواليات المتحدة          

 . التبادل الحرو المغرب المنافع الكاملة لتحرير التجارة بموجب اتفاق
 

 .و مع أصدق التحيات
 

 نوفيلي. آاترين أ
 مساعدة الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 المكلفة بأوروبا و المنطقة المتوسطية
 



 - 1 -   

 

 الفصل الثالث
 الصحية وتدابيرالصحة النباتية الزراعة والتدابير

 

 الزراعة: فرع ألف
 

 النطاق و التطبيق: 1.3المادة 
 

يط>بق ه>ذا الف>رع عل>ى اإلج>راءات الم>تعلقة ب>تجارة الس>لع الزراعية التي يعتمدها أو                    
 .يبقيها طرف من الطرفين

 
 تدبير و تنفيذ الحصص التعريفية: 2.3المادة 

 
نفذ آ>ل ط>رف ويدّب>ر الحص>ص التعريف>ية الم>تعلقة بالس>لع الزراعية الواردة في              ي> . 1

إلغ>>>>>>اء  (4الملح>>>>>>ق بالمالحظ>>>>>>ات العام>>>>>>ة لجدو>>>>>>له ف>>>>>>ي الم>>>>>>رفق      1الم>>>>>>رفق 
، بما في ذلك 1994 من الغات لسنة 13، وفقا للمادة )الحص>ص التعريفية  ()ال>تعريفة 

الم>>تعلق بمس>>اطر رخ>>ص   مالحظاته>>ا التفس>>يرية واتف>>اق الم>>نظمة العالم>>ية لل>>تجارة      
 .االستيراد

 
 :يجب على آل طرف أن يضمن.2
 
أن تك>ون مس>اطره الم>تعلقة بتدبير الحصص التعريفية شفافة ومتاحة للعموم وفي              ) أ(

 وقت محدد وغير تمييزية وتتجاوب مع أوضاع السوق وقليلة العبء على التجارة؛
 
ن>>ية واإلداري>>ة له>>ذا  أن آ>>ل ش>>خص ينتم>>ي لط>>رف ت>>توفر ف>>يه المتطل>>بات القانو    ) ب(

الط>رف، يعت>بر مؤه>ال لطل>ب الحص>ول عل>ى ج>زء م>ن الحصص التعريفية الخاصة                   
 بذلك الطرف و مؤهال لكي ينظر في طلبه؛

 
أال يخص>ص أي ط>رف أية آمية من الحصص التعريفية لمجموعات منتجين أو              ) ج(

 3 غ>يرها م>ن الم>نظمات غ>ير الحكوم>ية، باستثناء ما هو منصوص عليه في المرفق                
 ؛)نظام المزايدة المتعلق بالقمح(جيم 

تدبر نظام حصصها التعريفية، و لهذا الغرض، ال  أن الس>لطات الحكومية وحدها ) د(
تق>وم ب>تفويض تدب>ير حصص>ها التعريف>ية لمجموع>ة منتجي>ن أو غيرها من المنظمات             

 غير الحكومية، 
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ريف>ية، إل>ى   أن ي>وزع الحص>ص التعريف>ية المم>نوحة له، بموج>ب حصص>ه التع        ) ه>ـ (
آم>>>يات ش>>>حن تجاري>>>ة مق>>>بولة وإل>>>ى أقص>>>ى ح>>>د ممك>>>ن، بالكم>>>يات الت>>>ي طل>>>بها         

 . المستوردون
 
ي>>>بذل آ>>>ل ط>>>رف قص>>>ارى جه>>>ده لتدب>>>ير حصص>>>ه التعريف>>>ية عل>>>ى نح>>>و يمك>>>ن    .3

 .المستوردين من استعمالها بالكامل
 
ال يج>وز ألي طرف أن يجعل طلب الحصول على رخصة استيراد أو استخدامها     . 4

 . يع من حصصه التعريفية مشروطا بإعادة تصدير سلعة زراعيةأو توز
 
ال يج>>وز ألي ط>>رف احتس>>اب المس>>اعدات الغذائ>>ية أو الش>>حنات األخ>>رى غ>>ير      . 5

 .التجارية للسلع في تحديد ما إذا آانت آمية الحصة قد استنفدت
 
بطل>ب من أحد الطرفين، يتشاور الطرف المستورد مع الطرف اآلخر بخصوص            . 6

 . الحصص التعريفية للطرف المستوردتدبير
 

 دعم الصادرات الزراعية       : 3.3المادة 
 
يتش>اطر الط>رفان ه>دف إلغاء دعم تصدير السلع الزراعية على المستوى المتعدد            . 1

األط>>راف، ويعم>>الن مع>>ا م>>ن أج>>ل التوص>>ل إل>>ى اتف>>اق ف>>ي إط>>ار الم>>نظمة العالم>>ية     
 . إدخاله بأي شكل من األشكالللتجارة إللغاء ذلك الدعم وتفادي إعادة

 
، ال يجوز ألي طرف من الطرفين 3باس>تثناء م>ا ه>و منص>وص عل>يه ف>ي الفق>رة          . 2

إدخ>>ال دع>>م الص>>ادرات أو إبق>>اءه لتص>>دير أي>>ة س>>لعة زراع>>ية موجه>>ة إل>>ى أراض>>ي     
 .الطرف اآلخر

 
إذا رأى ط>>>رف مص>>>در أن جه>>>ة ليس>>>ت ط>>>رفا ف>>>ي ه>>>ذا االتف>>>اق تص>>>در س>>>لعة   . 3

 م>ن دعم التصدير، إلى أراضي الطرف اآلخر، يتعين على الطرف            زراع>ية، تس>تفيد   
المس>>تورد أن يتش>>اور، ب>>ناء عل>>ى طل>>ب مك>>توب م>>ن الط>>رف المص>>در، م>>ع الط>>رف   
المص>در بغ>ية التوصل إلى اتفاق على إجراءات يجوز للطرف المستورد أن يعتمدها              

إلج>>راءات وإذا اع>>تمد الط>>رف المس>>تورد ا. لمواجه>>ة آث>>ار تل>>ك ال>>واردات المدعوم>>ة 
الم>>تفق عل>>يها، يمت>>نع الط>>رف المص>>ّدر ع>>ن تقدي>>م أي دع>>م لتص>>دير تل>>ك الس>>لعة إل>>ى  

 .أراضي الطرف المستورد
 

 مؤسسات تجارة الصادرات التي تملكها الدولة: 4.3المادة 
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يعم>>ل الط>>رفان مع>>ا للتوص>>ل إل>>ى اتف>>اق ف>>ي إط>>ار الم>>نظمة العالم>>ية لل>>تجارة، بش>>أن   
 :ي تملكها الدولة لـمؤسسات تجارة الصادرات الت

 
 إلغاء القيود على حق التصدي؛ و) أ(
 
إلغ>اء أي تموي>ل خ>اص يم>نح بكيف>ية مباش>رة أو غ>ير مباش>رة لمؤسسات تجارة                    ) ب(

الص>ادرات الت>ي تملكه>ا الدول>ة والت>ي تص>ّدر م>ن أج>ل ب>يع حص>ة آبيرة من مجموع            
 صادرات بلدها من منتوج زراعي معّين؛ و

 
خص>وص تش>غيل و دعم مؤسسات تجارة الصادرات التي         ض>مان ش>فافية أآ>بر ب      ) ج(

 .تملكها الدولة 
 

 تدابير الوقاية الزراعية : 5.3المادة 
   
، يجوز ألحد الطرفين أن     )إلغاء التعريفة الجمرآية   (3.2بغ>ض النظر عن المادة      . 1

يط>بق تدب>يرا ف>ي ش>كل رس>م إض>افي على سلعة زراعية ذات منشأ أحد الطرفين آما         
تداب>>>ير الوقاي>>>ة ( أل>>ف  3 ج>>دول ذل>>>ك الط>>رف المض>>>من ف>>ي الم>>>رفق    ه>>و وارد ف>>>ي 

. 5 إلى 2، ش>ريطة اس>تيفاء الش>روط المنص>وص عل>يها ف>ي الفق>رات م>ن                 )الزراع>ية 
غ>ير أن مجم>وع هذا الرسم اإلضافي و أي رسم جمرآي آخر على تلك السلع، يجب                 

 :أال يتجاوز الرسم الجمرآي األقل مما يلي
 

 ائد المطبق على الدولة األآثر رعاية ؛ أومعدل الرسم الجمرآي الس  )أ(
مع>>دل الرس>>م الجمرآ>>ي المط>>بق عل>>ى الدول>>ة األآ>>ثر رعاي>>ة المعم>>ول ب>>ه ف>>ي    ( ب)

 .اليوم السابق لتاريخ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ
 
 ط>>بقا لج>>دول آ>>ل ط>>رف ال>>وارد ف>>ي  1يح>>دد الرس>>م اإلض>>افي ال>>وارد ف>>ي الفق>>رة  . 2

 . ألف3المرفق 
 
ف م>ن الطرفي>ن أن يط>بق أو يبق>ي تدب>يرا وقائيا زراعيا، و أن      ال يج>وز ألي ط>ر   . 3

 : يطبق أو يبقي في نفس الوقت بالنسبة لنفس السلعة
 

 ؛ أو)التدابير الوقائية(تدبيرا وقائيا بموجب الفصل الثامن   )أ(
 واتف>>اق التداب>>ير  1994 م>>ن الغ>>ات لس>>نة   19تدب>>يرا بموج>>ب الم>>ادة    ( ب)

 .الوقائية
      

 :ن يطبق أو يبقي تدبيرا وقائيا زراعيا على سلعة ال يجوز ألي طرف أ. 4
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ف>ي ت>اريخ م>نح الس>لعة الزراعية إعفاء من الرسوم الجمرآية بموجب جدول ذلك             ( أ)
  أو بع>>>د ذل>>>ك ال>>>تاريخ،)إلغ>>>اء ال>>>تعريفة الجمرآ>>>ية (4الط>>>رف ال>>>وارد ف>>>ي الم>>>رفق 

  ألف؛ أو3باستثناء ما هو منصوص عليه في المرفق 
 

 .  حصة سلعة موضوع حصة تعريفيةيؤدي إلى الرفع من رسم ( ب)
 
ويجب على الطرف المطبق . يط>بق آل طرف تدبيرا وقائيا زراعيا بكيفية شفافة        . 5

للتدب>ير أن ي>بّلغ آ>تابة الط>رف ال>ذي تخض>ع سلعته للتدبير و أن يزوده بالبيانات التي                 
ويتعي>>ن أن يتش>>اور  .  يوم>>ا م>>ن تطب>>يق التدب>>ير  60ت>>تعلق بذل>>ك التدب>>ير، داخ>>ل أج>>ل   

لط>رف ال>ذي يطبق التدبير، إذا طلب منه ذلك، مع الطرف الذي تخضع سلعته لذلك                 ا
 .التدبير بخصوص تطبيقه

 
ق>>>د يك>>>ون تطب>>>يق ه>>>ذه الم>>>ادة موض>>>وع مباح>>>ثات وم>>>راجعة ف>>>ي إط>>>ار اللج>>>نة   . 6

اللج>>نة ( 2.19المش>>ترآة أو أي>>ة لج>>نة فرع>>ية معن>>ية بال>>زراعة أنش>>ئت ط>>بقا للم>>ادة      
 ).المشترآة

 
 .محفل تجارة السلع الزراعية :6.3  المادة 

 
يؤآ>>د الط>>رفان رغب>>تهما ف>>ي توف>>ير محف>>ل م>>ن خ>>الل اللج>>نة المش>>ترآة المنش>>أة ط>>بقا  

 أو لج>نة فرع>ية منش>أة بموج>بها لمعالج>ة قض>ايا تجارة السلع الزراعية                2-19للم>ادة   
 .تحت هذا الفرع

 
 تعاريف:   7.3المادة 

 
 :ألغراض هذا الفرع

 م>>ن اتف>>اق الم>>نظمة 2ل>>ك الس>>لع المش>>ار إل>>يها ف>>ي الم>>ادة   تبالس;;لع الزراع;;ية يقص>>د 
 العالمية للتجارة بشأن الزراعة؛ و 

 1.5.3 التدابير الوارد وصفها في المادة بالتدابير الوقائية الزراعيةيقصد 
 
 
 
 

 
 التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية: الفرع باء 

 
 النطاق والتطبيق: 8.3المادة 
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ع على جميع التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية التي يتخذها يطبق هذا الفر
أحد الطرفين و يمكن أن تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التجارة بين 

 .الطرفين
 

 مقتضيات عامة: 9.3المادة 
 
يؤآد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما القائمة إزاء بعضهما البعض طبقا التفاق                  . 1

 .صحية و تدابير الصحة النباتيةالتدابير ال
 
ال يج>وز ألي ط>رف اللج>وء إل>ى تس>وية ال>نزاع ف>ي إطار هذا االتفاق لتسوية أية                      . 2

 . الفرعامسألة تنشأ في إطار هذ
 
يؤآ>>د الط>>رفان رغب>>تهما ف>>ي توف>>ير محف>>ل م>>ن خ>>الل اللج>>نة المش>>ترآة المنش>>أة       . 3

ص>>حية ومس>>ائل الص>>حة     أو لج>>نة فرع>>ية معن>>ية بالمس>>ائل  ال   2.19بموج>>ب الم>>ادة  
النبات>ية منش>أة بموج>بها لمعالج>ة المس>ائل الص>حية ومس>ائل الصحة النباتية التي تؤثر          

 . على التجارة بين الطرفين
 

 تعريف: 10.3المادة 
 

أي إجراء   بالتدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية          ألغراض هذا  الفرع، يقصد        
ن اتفاق  التدابير الصحية و تدابير الصحة          من المرفق ألف م    1مشار إليه في الفقرة     

 النباتية
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  ألف3المرفق 
 

 التدابير الوقائية الزراعية
 

 جدول الواليات المتحدة
 

يج>وز للوالي>ات الم>تحدة أن تط>بق إج>راء وقائ>يا زراعيا مبنيا على السعر                 1. 
نها على سلعة زراعية ذات منشأ يتضم) تداب>ير الوقاي>ة الزراعية   (5.3عم>ال بالم>ادة   

 إذا دخل>>>ت الس>>>لعة م>>>نطقة الس>>>لطات الجمرآ>>>ية للوالي>>>ات الم>>>تحدة بس>>>عر  أالج>>>دول 
اس>تيراد للوح>دة أق>ل م>ن الس>عر ال>ذي ي>ؤدي إلى استخدام التدبير الوقائي المشار إليه                    

 . بالنسبة لكل سلعةأفي الجدول 
 

نة  يحدد سعر استيراد الوحدة على أساس سعر استيراد السلعة محملة على السفي              (أ) 
FOB" سعر االستيراد( بالدوالر األمريكي " فوب.( 
 

تعك>>>س األس>>>عار الت>>>ي ت>>>ؤدي إل>>>ى اس>>>تخدام التدب>>>ير الوقائ>>>ي الق>>>يم التاريخ>>>ية   )  ب(
و يجوز أن يتفق الطرفان بصفة متبادلة       . للوح>دات المس>توردة م>ن المن>تجات المعن>ية         

 .ائي بصورة دوريةعلى تقييم وتحيين األسعار التي تؤدي إلى استخدام التدبير الوق
 
، تح>دد الوالي>ات المتحدة الرسم الجمرآي اإلضافي طبقا   2.5.3ألغ>راض الم>ادة     . 2

 :للجدول اآلتي 
 
ال يط>بق أي رسم جمرآي إضافي إذا آان الفرق بين سعر استيراد السلعة     و                  )  أ(

  أق>>ل م>>ن أوأالس>>عر ال>>ذي ي>>ؤدي إل>>ى اس>>تخدام التدب>>ير الوقائ>>ي الـ>>ـوارد ف>>ي الج>>دول   
  في المائة من السعر الذي يؤدي إلى استخدام التدبير الوقائي؛10يعادل 
 

إذا آ>>ان الف>>رق بي>>ن س>>عر االس>>تيراد و الس>>عر ال>>ذي ي>>ؤدي إل>>ى اس>>تخدام  ) ب(
 في المائة 40 في المائة ولكنه أقل من أو يعادل       10التدب>ير الوقائ>ي أآثر من       

ف>>إن الرس>م الجمرآ>>ي  م>ن الس>عر ال>>ذي ي>ؤدي إل>ى اس>>تخدام التدب>ير الوقائ>ي،        
 ف>>ي المائ>>ة م>>ن الف>>رق بي>>ن الرس>>م الجمرآ>>ي      30اإلض>>افي يج>>ب أن يع>>ادل   

 1.5.3المطبق على الدولة األآثر رعاية للسلعة آما هو محدد بموجب المادة         
و نس>بة التعريفة الجمرآية المحددة بالنسبة للسلعة في جدول الواليات المتحدة         

 ؛)الجمرآيةإلغاء التعريفة  (4الوارد في المرفق 
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إذا آ>ان الف>رق بي>ن س>عر االس>تيراد والس>عر ال>ذي ي>ؤدي إلى استخدام                    )ج (
 في المائة 60 في المائة ولكنه أقل من أو يعادل       40التدب>ير الوقائ>ي أآثر من       

م>>ن الس>>عر ال>>ذي ي>>ؤدي إل>>ى اس>>تخدام التدب>>ير الوقائ>>ي، ف>>إن الرس>>م الجمرآ>>ي   
لف>>رق بي>>ن الرس>>م الجمرآ>>ي    ف>>ي المائ>>ة م>>ن ا  50اإلض>>افي يج>>ب أن يع>>ادل   

 1.5.3المطبق على الدولة األآثر رعاية للسلعة آما هو محدد بموجب المادة         
و نسبة التعريفة الجمرآية المطبقة المحددة بالنسبة للسلعة في جدول الواليات           

 ؛) إلغاء التعريفة الجمرآية (4المتحدة الوارد في المرفق 
 
 و الس>>عر ال>>ذي ي>>ؤدي إل>>ى اس>>تخدام   إذا آ>>ان الف>>رق بي>>ن س>>عر االس>>تيراد  ) د(

 في المائة 75 في المائة ولكنه أقل من أو يعادل       60التدب>ير الوقائ>ي أآثر من       
م>>ن الس>>عر ال>>ذي ي>>ؤدي إل>>ى اس>>تخدام التدب>>ير الوقائ>>ي، ف>>إن الرس>>م الجمرآ>>ي   

 ف>ي المائ>ة م>ن الف>رق بين الرسم الجمرآي المطبق على              70اإلض>افي يع>ادل     
 و نس>>بة 1.5.3س>>لعة آم>>ا ه>>و مح>>دد بموج>>ب الم>>ادة   الدول>>ة األآ>>ثر رعاي>>ة لل 

ال>>>تعريفة الجمرآ>>>ية المط>>>بقة المح>>>ددة بالنس>>>بة للس>>>لعة ف>>>ي ج>>>دول الوالي>>>ات  
 ؛)إلغاء التعريفة الجمرآية ( 4المتحدة الوارد في المرفق 

 
إذا آان الفرق بين سعر االستيراد و السعر الذي يؤدي إلى استخدام                   )هـ(

 في المائة من السعر الذي يؤدي إلى استخدام               75التدبير الوقائي أآثر من        
 في المائة من       100التدبير الوقائي، فإن الرسم الجمرآي اإلضافي يعادل               

الفرق بين الرسم الجمرآي المطبق على الدولة األآثر رعاية للسلعة آما هو               
 و نسبة التعريفة الجمرآية المطبقة المحددة                1.5.3محدد بموجب المادة        

إلغاء       ( 4عـة في جـدول الواليات المتحـدة الوارد في المرفق  بالنسبة للسل 
 ).التعريفة الجمرآية
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 الئحة الوقاية الزراعية  للواليات المتحدة: الجدول أ 

 

HS  Product Description Trigger Price 
(US$/Kilogram 

or US$/Liter) 
0712.20.200

0 
DRIED ONION POWDER OR FLOUR 0.77/kilogram 

0712.20.400
0 

DRIED ONIONS WHOLE, CUT, SLICED 
OR BROKEN, BUT NOT FURTHER 
PREPARED

1.26/kilogram 

0712.90.402
0 

GARLIC POWDER OR FLOUR 0.53/kilogram 

0712.90.404
0 

GARLIC, DRIED 0.48/kilogram 

2002.10.002
0 

TOMATOES WHOLE OR IN PIECES, 
PREPARED OR PRESERVED NESOI, 

IN CONTAINERS HOLDING LESS THAN 
1.4 KG 

0.52/kilogram 

2002.10.008
0 

TOMATOES WHOLE OR IN PIECES, 
PREPARED OR PRESERVED NESOI, 

IN CONTAINERS HOLDING 1.4 KG OR 
MORE 

0.43/kilogram 

2002.90.801
0 

TOMATO PASTE IN CONTAINERS 
HOLDING LESS THAN 1.4 KG. 0.64/kilogram 

2002.90.802
0 

TOMATO PASTE IN CONTAINERS 
HOLDING 1.4 KG. OR MORE 0.56/kilogram 

2002.90.803
0 

TOMATO PUREE IN CONTAINERS 
HOLDING LESS THAN 1.4 KG. 0.46/kilogram 

2002.90.804
0 

TOMATO PUREE IN CONTAINERS 
HOLDING 1.4 KG. OR MORE 0.31/kilogram 

2002.90.805
0 

TOMATOES NESOI PREPARED OR 
PRESERVED 0.69/kilogram 

2005.60.000
0 

ASPARAGUS, PREPARED OR 
PRESERVED NESOI, NOT FROZEN 1.59/kilogram 

2005.70.602
0 

OLIVES (NOT GREEN), WHOLE, 
PITTED, CANNED, OVER .3KG, IN 1.61/kilogram 

2005.70.603
0 

OLIVES (NOT GREEN), WHOLE, 
PITTED, CANNED, LESS THAN .3 KG, 1.56/kilogram 
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 )تتمة( الئحة الوقاية الزراعية  للواليات المتحدة : الجدول أ 
 

HS  Product Description Trigger Price 
(US$/Kilogram 

or US$/Liter) 
2005.70.605

0 
OLIVES (NOT GREEN), SLICED, 
CANNED, IN SALINE SOLUTION 1.79/kilogram 

2005.70.606
0 

OLIVES (NOT GREEN), 
CHOPPED/MINCED, CANNED, IN 0.97/kilogram 

2005.70.607
0 

OLIVES (NOT GREEN), WEDGED OR 
BROKEN, CANNED, IN SALINE 1.50/kilogram 

2008.40.002
0 

PEARS, PREPARED OR PRESERVED, 
NESOI, IN CONTAINERS HOLDING 

LESS THAN 1.4 KG 
0.65/kilogram 

2008.40.004
0 

PEARS, PREPARED OR PRESERVED, 
NESOI, IN CONTAINERS 1.4 KG OR 

MORE 
0.63/kilogram 

2008.50.400
0 

APRICOTS, OTHER THAN PULP, 
OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED, NESI

0.98/kilogram 

2008.70.102
0 

NECTARINES, PREPARED OR 
PRESERVED, NESOI IN CONTAINERS 
HOLDING LESS THAN 1.4 KG

0.58/kilogram 

2008.70.104
0 

NECTARINES, PREPARED OR 
PRESERVED, NESOI IN CONTAINERS 
1.4 KG OR MORE

0.55/kilogram 

2008.70.202
0 

PEACHES, PREPARED OR 
PRESERVED, NESOI IN CONTAINERS 
HOLDING LESS THAN 1.4 KG

0.58/kilogram 

2008.70.204
0 

PEACHES, PREPARED OR 
PRESERVED, NESOI IN CONTAINERS 
1.4 KG OR MORE

0.55/kilogram 

2008.92.903
0 

FRUIT MXTRS WITH PEACH/PEAR 
PACKD IN LIQ LT 1.4K 0.83/kilogram 

2008.92.903
5 

FRUIT MIXTURES WITH PEACHES OR 
PEARS PACKED IN LIQUID, IN 

CONTAINTERS HOLDING MORE THAN 
1.4 KG 

0.75/kilogram 
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 )تتمة( الئحة الوقاية الزراعية  للواليات المتحدة : الجدول أ 
 

HS  Product Description Trigger Price 
(US$/Kilogram or 

US$/Liter) 
2008.92.904

0 
FRUIT MIXTURES CONTAINING 
ORANGES OR GRAPEFRUIT 1.21/kilogram 

2008.92.905
0 

FRUIT MIXTURES NESOI 0.80/kilogram 

2009.11.002
0 

ORANGE JUICE UNFERMENTED 
FROZEN CONTAINERS UNDER .946 
LITER 

0.23/liter 

2009.11.004
0 

ORANGE JUICE UNFERMENTED 
FROZEN CONTAINERS .946-3.785L IN 
LITERS 

0.22/liter 

2009.11.006
0 

ORANGE JUICE UNFERMENTED 
FROZEN  
CONTAINERS OVER 3.785L IN LITERS

0.20/liter 

2009.12.450
0 

ORANGE JUICE, 
UNFERMENTED, N/FROZEN, 
NESOI,<20 BRIX IN LITERS 

0.49/liter 

2009.19.000
0 

ORANGE JUICE, UNFERMENTED,  
NESOIIN LITERS 0.49/liter 

2103.20.402
0 

TOMATO SAUCES NESOI IN 
CONTAINERS HOLDING LESS THAN 
1.4 KG 

0.84/kilogram 

2103.20.404
0 

TOMATO SAUCES NESOI IN 
CONTAINERS HOLDING1.4 KG OR 
MORE 

0.94/kilogram 
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  جدول المغرب

 
يج>وز للمغ>رب أن يط>بق تدبيرا وقائيا زراعيا مبنيا على الكمية عمال بالمادة                .  1   

 ذات منشأ فالحي واردة في ع>>>>لى س>>>لع>ة زراع>>ي>ة     ، )اب>ير الوقاي>ة الزراعية  تد (5.3
 إذا آ>ان حج>م ال>واردات م>ن ه>ذه السلعة يتجاوز، في أية سنة               6 إل>ى    2الفق>رات م>ن     

  .6 - إلى ب 1-مدنية، حجم السلعة آما هو منصوص عليه في الجداول من ب
 
لنسبة للطيور الكاملة    ، يض>ع المغ>رب رسما إضافيا با        2.5.3ألغ>راض الم>ادة       .  2

   م>>>>>>>ن ال>>نظ>ام المغ>>رب>>ي         المغرب>ية ف>ي الب>نود الفرع>ية    HSالمش>ار إل>يها برم>ز    
 و   0207.24.0000 و      0207.12.0000 و          0207.11.0000 ال>م>>نس>>>ق   

 :طبقا  للجدول التالي   0207.25.0000
 

م>ن الس>نة األول>ى إل>ى الس>نة الس>ابعة، يجوز للمغرب أن يطبق رسما إضافيا أقل                    ( أ)
 ف>ي المائ>ة م>ن الف>رق بي>ن رس>م الدول>ة األآ>ثر رعاية للسلعة آما هو                  100ع>ادل   أو ي 

 ونس>بة ال>تعريفة المط>بقة آم>ا ه>ي مح>ددة للس>لعة في جدول           1.5.3مح>دد ف>ي الم>ادة       
 ؛) إلغاء التعريفة (IVالمغرب في المرفق 

 
م>ن الس>نة الثام>نة إل>ى السنة الثالثة عشرة، يجوز للمغرب أن يطبق رسما إضافيا               ( ب)
 ف>ي المائ>ة من الفرق بين رسم الدولة األآثر رعاية للسلعة آما هو   75ق>ل أو يع>ادل     أ

 ونس>بة ال>تعريفة المط>بقة آم>ا ه>ي مح>ددة للس>لعة في جدول           1.5.3مح>دد ف>ي الم>ادة       
  ؛وIVالمغرب في المرفق 

 
م>ن الس>نة ال>رابعة عش>رة إل>ى الس>نة الثام>نة عش>رة، يجوز للمغرب أن يطبق رسما            ) ج(

 ف>ي المائة من الفرق بين رسم الدولة األآثر رعاية للسلعة       50ل أو يع>ادل     إض>افيا أق>   
 ونس>بة التعريفة المطبقة آما هي محددة للسلعة في          1.5.3آم>ا ه>و مح>دد ف>ي الم>ادة           

  .IVجدول المغرب في  المرفق 
 
 ، يتعي>>ن عل>>ى المغ>>رب أن يض>>ع رس>>ما إض>>افيا بالنس>>بة  2.5.3ألغ>>راض الم>>ادة . 3

 المغرب>>ية تح>>ت الب>>نود الفرع>>ية    HSج>>نحة المش>>ار إل>>يها برم>>ز    ألرب>>اع الفخ>>ذ واأل 
 :  طبقا  للجدول التالي 0207.14.0029 و  0207.13.0029

 
 
 
 

م>>ن الس>>نة األول>>ى إل>>ى الس>>نة العاش>>رة، يج>>وز للمغ>>رب أن يط>>بق رس>>ما        ( أ)
 ف>ي المائ>ة م>ن الف>رق بي>ن رسم الدولة األآثر رعاية             100إض>افيا أق>ل أو يع>ادل        
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 ونسبة التعريفة المطبقة بالنسبة للسلعة 1.5.3 مح>دد ف>ي الم>ادة     للس>لعة  آم>ا ه>و      
 ؛ IVفي المرفق

 
م>>ن الس>>نة الحادي>>ة عش>>رة إل>>ى الس>>نة الخامس>>ة عش>>رة، يج>>وز للمغ>>رب أن   )ب(

 ف>>ي المائ>>ة م>>ن الف>>رق بي>>ن رس>>م الدول>>ة   75يط>>بق رس>>ما إض>>افيا أق>>ل أو يع>>ادل  
 ال>تعريفة المطبقة   ونس>بة  1.5.3األآ>ثر رعاي>ة للس>لعة آم>ا ه>و مح>دد ف>ي الم>ادة                 

  ؛IVبالنسبة للسلعة في جدول المغرب  في المرفق 
 

م>ن الس>نة السادس>ـة عش>رة إل>ى الس>نة العش>رين، يج>وز للمغ>رب أن يطبق               )  ج(
 ف>>ي المائ>>ة م>>ن الف>>رق بي>>ن رس>>م الدول>>ة األآ>>ثر 50رس>>مـا إض>>افيا أق>>ل أو يع>>ادل 

ة المطبقة بالنسبة    ونس>بة التعريف   1.5.3رعاي>ة للس>لعة آم>ا ه>و مح>دد ف>ي الم>ادة               
 ؛IVللسلعة في جدول المغرب  في المرفق 

 
م>>ن الس>>نة الحاديـ>>ة والعش>>رين إل>>ى الس>>نة ال>>رابعة والعش>>رين، يج>>وز      ( د)

 في المائة من الفرق بين رسم    30للمغ>رب أن يط>بق رس>ما إضافيا أقل أو يعادل            
 ونس>>بة ال>>تعريفة 1.5.3الدول>>ة األآ>>ثر رعاي>>ة للس>>لعة آم>>ا ه>>و مح>>دد ف>>ي الم>>ادة   

  ؛ IVالمطبقة بالنسبة للسلعة في جدول المغرب  في المرفق 
 
ف>ي أج>ل ال ي>تعدى الس>نة ال>رابعة و العش>رين ، س>يقوم الط>رفان بمراجعة                 )    ه(

تفع>يل ه>ذه الفق>رة و آ>ذا الحاج>ة إل>ى الوقاية المبنية على أساس الكمية بعد السنة             
مغ>>رب، اب>>تداء م>>ن م>ا ل>>م ي>>تفق الط>>رفان عل>ى ع>>دم تمدي>>د الوقاي>>ة، يج>وز لل   . 24

 في المائة من رسم الدولة 25 ، أن يط>بق رس>ما إضافيا أقل أو يعادل         25الس>نة   
 .  1.5.3األآثر رعاية للسلعة آما هو محدد في المادة 

 
 ، يض>>ع المغ>>رب رس>>ما إض>>افيا للحم>>ص المش>>ار إل>>يه   2.5.3ألغ>>راض الفص>>ل . 4

 ، و 0713.20.9090 و 0713.20.9010 تح>>>>ت البندي>>>>ن الفرعيي>>>>ن   HSبرم>>>>ز 
 و 0713.40.9010  ف>>>>>ي البندي>>>>>ن الفرعيي>>>>>ن   HSللع>>>>>دس المش>>>>>ار إل>>>>>يه برم>>>>>ز   

 : ، طبقا للجدول التالي  0713.40.9090
 
 م>ن الس>نة األول>ى إلى السنة السادسة ، يجوز للمغرب  أن يطبق رسما إضافيا أقل     -أ

هو  ف>ي المائ>ة م>ن الف>رق  بي>ن رس>م الدولة األآثر رعاية للسلعة آما             100أو يع>ادل    
 ونس>بة ال>تعريفة المط>بقة بالنس>بة للس>لعة في جدول المغرب        1.5.3مح>دد ف>ي الم>ادة       

  ؛IVفي المرفق 
 
 م>>ن الس>>نة الس>>ابعة إل>>ى الس>>نة الثان>>ية عش>>رة، يج>>وز للمغ>>رب أن يط>>بق رس>>ما        -ب

 ف>ي المائ>ة من الفرق بين رسم الدولة األآثر رعاية للسلعة   75إض>افيا أق>ل أو يع>ادل       
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 و نس>بة ال>تعريفة المطبقة بالنسبة للسلعة في جدول           1.5.3لم>ادة   آم>ا ه>و مح>دد ف>ي ا        
 ؛ و IVالمغرب في المرفق 

 
 م>ن الس>نة الثال>ثة عش>رة إل>ى الس>نة الس>ابعة عشرة ، يجوز للمغرب أن يطبق            �) ج(

 ف>ي المائ>ة م>ن الفرق بين رسم الدولة األآثر رعاية      50رس>ما إض>افيا أق>ل أو يع>ادل          
 و نس>>>بة ال>>>تعريفة المط>>>بقة بالنس>>>بة للس>>>لعة ف>>>ي ج>>>دول 1.5.3للس>>>لعة ط>>>بقا للم>>>ادة 
  .IVالمغرب في المرفق 

 
 ، يتعي>ن على المغرب أن يضع رسما إضافيا للوز المر            2.5.3 ألغ>راض الم>ادة      -5

  و 0802.11.0011 تح>>>>ت الب>>>>نود الفرع>>>>ية التال>>>>ية    HSالمش>>>>ار إل>>>>يه برم>>>>ز   
لج>>>>دول   ، ط>>>>بقا ل 0802.12.0019 و 0802.12.0011 و 0802.11.0019

 : التالي
 

م>ن الس>نة األول>ى إل>ى الس>نة الخامسة، يجوز للمغرب أن يطبق رسما إضافيا                  - أ
 ف>ي المائ>ة م>ن الف>رق بي>ن رس>م الدولة األآثر رعاية للسلعة آما       100أق>ل أو يع>ادل      

 و نس>>بة ال>>تعريفة المط>>بقة بالنس>>بة للس>>لعة ف>>ي ج>>دول     1.5.3ه>>و مح>>دد ف>>ي الم>>ادة   
  ؛IVالمغرب في المرفق 

  
م>ن الس>نة السادس>ة إلى السنة العاشرة ، يجوز للمغرب أن يطبق رسما إضافيا        -ب   

 ف>ي المائة من الفرق بين رسم الدولة األآثر رعاية للسلعة آما هو       75أق>ل أو يع>ادل      
 و نس>بة ال>تعريفة المطبقة بالنسبة للسلعة في جدول المغرب       1.5.3مح>دد ف>ي الم>ادة       

  ؛ IVفي المرفق 
 
دي>ة عش>رة إلى السنة الرابعة عشرة ، يجوز للمغرب أن يطبق              م>ن الس>نة الحا     -ج

 ف>ي المائة من الفرق بين رسم الدولة األآثر رعاية  50رس>ما إض>افيا أق>ل أو يع>ادل          
 و نسبة التعريفة المطبقة بالنسبة للسلعة في     1.5.3للس>لعة آم>ا ه>و مح>دد  في المادة            

 .IVجدول المغرب في المرفق 
 
 ، يتعي>>>ن عل>>>ى المغ>>>رب أن يض>>>ع رس>>>ما إض>>>افيا 2.5.3 ألغ>>>راض الفص>>>ل -6

   0813.20.0000 تح>>ت الب>>ند الفرع>>ي  HSلل>>برقوق المجف>>ف المش>>ار إل>>يه برم>>ز  
 : طبقا للجدول التالي 

 
م>ن الس>نة األول>ى إل>ى الس>نة الخامسة، يجوز للمغرب أن يطبق رسما إضافيا                  - أ

ية للسلعة آما هو  ف>ي المائة من الفرق بين رسم الدولة األآثر رعا      75أق>ل أو يع>ادل      
 و نس>بة ال>تعريفة المطبقة بالنسبة للسلعة في جدول المغرب       1.5.3مح>دد ف>ي الم>ادة       

  ؛ وIVفي المرفق 
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م>ن الس>نة السادس>ة إل>ى السنة التاسعة ، يجوز للمغرب أن يطبق رسما إضافيا             -   ب
 آما   ف>ي المائ>ة م>ن الفرق بين رسم الدولة األآثر رعاية للسلعة             50أق>ل  أو  يع>ادل          

 و نس>>بة ال>>تعريفة المط>>بقة بالنس>>بة للس>>لعة ف>>ي ج>>دول     1.5.3ه>>و مح>>دد ف>>ي الم>>ادة   
 .  IV المرفق  ف>>>>ي المغرب 

 
 يج>وز للمغ>رب أن يبق>ي عل>ى تدب>ير وقائ>ي زراعي حتى نهاية السنة المدنية التي         -7

 .يطبق فيها التدبير الوقائي فقط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 -الجدول ب

 ر الكاملة حجم انطالق الوقاية للطيو

 HS  0207.11.0000البنود الفرعية من النظام المنسق المغربي

  0207.25.0000 و 0207.24.0000 و0207.12.0000

طن ( حجم انطالق الوقاية 

 )متري

  السنة

1625 1 
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1755 2 

1885 3 

2015 4 

2145 5 

2275 6 

2405 7 

2535 8 

2665 9 

2795 10 

2925 11 

3055 12 

3185 13 

3315 14 

3445 15 

3575 16 

3705 17 

3835 18 

 2 �الجدول ب 

 حجم انطالق الوقاية ألرباع الفخذ واألجنحة 

  HS 0207.13.0029البنود الفرعية من النظام المنسق المغربي

0207.14.0029 

 

 طن(حجم انطالق الوقاية

 )متري

       السنة
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            5200          1 

            5460          2 

            5720          3             

            5980          4 

            6240          5 

            6500          6 

            6760          7 

            7020          8 

            7280          9 

            7540         10 

            7800         11 

            8060           12   

            8320         13 

            8580         14 

            8840         15 

            9100         16 

            9360         17 

            9620         18 

           9880         19 

           10140         20 

           10400         21 

           10660         22 

           10920         23 

           11180         24 
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أآثر من مجموع  5%

الصادرات األمريكية من 

أرباع الفخذ إلى المغرب 

 خالل السنة السابقة

 آثر  أو أ25

 

 3-جدول ب

 )  طن متري (  حجم انطالق الوقاية للحمص

  وHS   0713.20.901 0البندان الفرعيان من النظام المنسق المغربي

 0713.20.9090  

  

طن (حجم انطالق  الوقاية 
 )متري

 السنة

300 1 
312 2 
324 3 
337 4 
351 5 
365 6 
380 7 
395 8 
411 9 
427 10 
444 11 
462 12 
480 13 
500 14 
520 15 
540 16 
562 17 
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 4-الجدول ب

  حجم انطالق  الوقاية للعدس

 HSالبندان الفرعيان من النظام المنسق المغربي

 0713.409090 و 0713.40.9010

طن (حجم انطالق  الوقاية 
 )متري

 السنة

500 1 
520 2 
541 3 
562 4 
585 5 
608 6 
633 7 
658 8 
684 9 
712 

740 

770 

801 

 5 -الجدول ب

  حجم انطالق  الوقاية للوز المر

   HSالبنود الفرعية من النظام المنسق المغربي

و0802.12.0011  و0802.11.0019 و 0802.11.0011

8
3
3
8
6
6
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0802.12.0019 

 

طن (حجم انطالق  الوقاية 
 )متري

 السنة

65 1 
68 2 
70 3 
73 4 
76 5 
79 6 
82 7 
86 8 
89 9 
93 

96 

100 

104 

 

 

 

 

 

 

1
0
8
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  6-الجدول ب

 حجم انطالق الوقاية للبرقوق المجفف

 البند الفرعي من النظام المنسق المغربي

0813.20.0000 

طن (حجم انطالق الوقاية 
 )متري

 السنة

121 1 
126 2 
131 3 
136 4 
142 5 
147 6 
153 7 
159 8 
166 9 
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  باء3المرفق 
 

 .رخص استيراد لحم البقر العالي الجودة
 
 
يج>>وز للمغ>>رب أن يض>>ع ب>>رنامجا إلص>>دار رخ>>ص الس>>تيراد لح>>م ال>>بقر العال>>ي      . 1

الج>>ودة م>>ن الوالي>>ات الم>>تحدة للتنص>>يص عل>>ى أن لح>>م ال>>بقر ي>>باع إل>>ى الف>>نادق أو        
 المحددة في قوائم متفق عليها بين مرف الفنادق أو المطاع المط>اعم أو مستورد من ط     

 . الطرفين
 
 :يجب على المغرب.  2
 
 8تطب>يق و تدب>ير أي ب>رنامج أو مس>اطر إلص>دار رخ>ص االس>تيراد طبقا للمادة                  ) أ(

 واتف>>اق الم>>نظمة العالم>>ية لل>>تجارة بش>>أن مس>>اطر رخ>>ص      1994م>>ن الغ>>ات لس>>نة   
 االستيراد؛

 
امج رخص االستيراد أو المساطر ال تعيق االستعمال  المنظم     ال>تأآد م>ن أن ب>رن      ) ب(

 لكمية الحصة المحددة من لحم البقر العالي الجودة؛ و 
 
تحدي>د م>بلغ أي>ة رسوم مرتبطة برخصة االستيراد في تكاليف الخدمات  المقدمة                ) ج(

 . في إطار تطبيق مسطرة الرخص وفقا لبرنامج مساطر و رخص االستيراد
 
ط>>رفان ويحّي>>نان قوائ>>م الف>>نادق والمط>>اعم الت>>ي له>>ا ح>>ق االس>>تفادة م>>ن     ي>>راجع ال. 3

و .     رخ>ص االس>تيراد م>رة واح>دة آل سنة على األقل، أو بطلب من أحد الطرفين                
 التمييــزية لتعديل ريح>دد الط>رفان مجموع>ة م>تفق عل>يها م>ن المعاي>ير والمساطر غي             

 .تلك القوائم
 
ص االستيراد مرة واحدة آل سنة على األقل،        ي>راجع الط>رفان تطبيق برنامج رخ      . 4

 .أو بطلب من أحد الطرفين
 
بطل>>ب م>>ن أح>>د الطرفي>>ن، يتش>>اور الط>>رفان ح>>ول أي>>ة قض>>ايا مرت>>بطة بتطب>>يق        . 5

 يوم>ا م>ن تلقي طلب   30و ت>بدأ المش>اورات ف>ي غض>ون        . ب>رنامج رخ>ص االس>تيراد     
 .التشاور إليجاد حل للموضوع
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 :ألغراض هذا المرفق . 6
 

 1من المرفق ) ج(5 تل>ك الس>لع المحددة في الفقرة   بلح;م ال;بقر العال;ي الج;ودة       يقص>د   
 ؛ و)إلغاء التعريفة الجمرآية ( 4من المالحظات العامة للمغرب في المرفق 

 
الف>>نادق م>>ن أربع>>ة وخمس>>ة نج>>وم والمط>>اعم المص>>نفة     بالف;;نادق والمط;;اعم،  يقص>>د 
 .رسميا

 
  جيم3المرفق 

 
 ح بالقمال>خ>اص  نظام المزايدة 

 
يج>وز للمغ>رب تطبيق وإدارة نظام للمزايدة خاص بالكميات المحددة في حصص         . 1

 9النس>ب التعريف>ية للقم>ح الص>لب والقمح الطري آما تنص عليه الفقرتين الفرعيتين           
 1 د م>>>>ن الم>>>>رفق 10 ج 9، م>>>>ع م>>>>راعاة الش>>>>روط المح>>>>ددة ف>>>>ي الفقرتي>>>>ن  10و

  ).ء التعريفة الجمرآيةإلغا (4للمالحظات العامة لجدول المغرب بالمرفق 
 
 :يتعين أن تكون سياسات ومساطر المزايدة المغربية. 2
 

 شفافة وغير تمييزية و متاحة للعموم؛ و  ) أ(

 .موضوعة ومطبقة بطريقة تقلل من آلفة المشارآة في المزايدة) ب(
 
ولهذا . يض>من المغ>رب أن الس>لطات الحكوم>ية وحده>ا ه>ي الت>ي تدي>ر المزايدات                . 3

 ال يج>>وز له أن يف>>وض لمجموع>>ات المنتجي>>ن أو م>>نظمات غ>>ير حكوم>>ية        الغ>>رض،
 . أخرى إدارة المزايدات

 
 .تقام المزايدات على أساس منتظم وفي توقيت مناسب لتسهيل التجارة.  4
 
 :يمنح المغرب التراخيص في إطار نظام المزايدة . 5
  

 بكميات شحن ممكنة تجاريا؛) أ(
 

س>>ابقا وقدم>>وا ض>>مانات بحس>>ن األداء، بم>>بلغ ي>>تفق  ألش>>خاص مارس>>وا ال>>تجارة ) ب(
 عليه الطرفان؛ و

 

عل>>ى نح>>و يش>>جع المنافس>>ة و يم>>نع التالع>>ب أو ال>>تحكم ف>>ي نظ>>ام الم>>زايدة م>>ن      ) ج(
 .طرف مجموعات المنتجين أو منظمات غير حكومية أخرى
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يتعي>ن أال يجع>ل المغ>رب طل>ب الحص>ول عل>ى رخص>ة للمشارآة في المزايدة أو         . 6
 . لها مشروطا بإعادة تصدير السلعة موضوع المزايدةاستعما

 
 :يشترط المغرب . 7
أن أي ح>امل رخص>ة ال يس>تطيع اس>تعمال آ>امل الكم>ية المح>ددة في رخصته في         ) أ(

ت>>اريخ ان>>تهاء ثلث>>ي الم>>دة الت>>ي تش>>ملها الم>>زايدة يتعي>>ن عل>>يه أن يح>>ول ف>>ورا الج>>زء      
 آخر؛ والمتبقي من الكمية المحددة في رخصته إلى مرخص 

 

 على األقل   % 90أن يكون حامل الرخصة األصلي مسؤوال عن ضمان إنجاز          ) ب(
 .من الكمية المرخص له بها أصال

 
 على األقل %90يش>ترط المغ>رب عل>ى أي حامل رخصة لم يتمكن من استعمال         . 8

م>ن الكم>ية الم>رخص له به>ا خالل المدة التي تغطيها المزايدة أن يؤدي آال أو جزءا      
ان ال>>ذي قدم>>ه آم>>ا اتف>>ق عل>>يه الط>>رفان، وأال يس>>مح له بالمش>>ارآة ف>>ي          م>>ن الض>>م 

بع>د ه>ذه الم>دة، يجوز لحامل الرخصة أن يطلب           . الم>زايدات خ>الل الس>نتين التاليتي>ن       
 .مجددا المشارآة في نظام المزايدة، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك

 
 تاريخ استعمال الرخصة    ألغ>راض الفقرتي>ن الس>ابعة والثام>نة، يعتبر المغرب أن          . 9

 . هو تاريخ فاتورة شحن الكميات المعنية
 
ي>تفق الط>رفان على سياسات ومساطر المزايدة، وعلى أية تغييرات أو تعديالت           . 10 

و يتعي>ن أن ينش>ر المغ>رب السياس>ات والمساطر المطبقة على آل مزايدة من                . عل>يها 
ألنترنيت الخاصة بالسلطات   خ>الل أوس>ع وس>ائل النش>ر الم>تاحة بم>ا ف>ي ذلك مواقع ا                

 .  يوما قبل المزايدة45المعنية، وذلك في أجل ال يقل عن 
 
 يوم>ا م>ن تلق>ي طل>ب م>ن أح>د الطرفي>ن، يتش>اور الط>رفان ح>ول أية                  15خ>الل   . 11

 .قضايا تتعلق بتطبيق أو تفعيل هذا المرفق بغية إيجاد حلول لها
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 بيان مشترك صادر عن
  األمريكيةو الواليات المتحدةية  المغرب المملكة

 في مجال الصحة والصحة النباتية  التعاونبشأن 
 
 حكومة المملكة المغربية و حكومة الواليات المتحدة األمريكية التنفيذ الكامل تساند - 1

  ةـدابير الصحة النباتيلتجارة المتعلق بتطبيق تدابير الصحة وتلمنظمة العالمية الالتفاق 
 )الصحة النباتيةتدابيرواتفاق المنظمة العالمية للتجارة المتعلق بالتدابير الصحية ( 
 
 و    لصحةقضايا ا لواليات المتحدة تاريخ من التعاون والشراآة في مجال          لو   لمغربل - 2

 .الصحة النباتية
 

ثنائي في مجال الصحة والصحة     بذل جهود لتعزيز تعاونهما ال    ل نيتهما   الحكومتانؤآد  ت - 3
 يدعم التنمية االقتصادية،    همابين االستثمار والنباتية، إدراآًا منهما أن تحرير وتقوية التجارة         

 .فالحةصالح الإ تطبيق اتفاق التبادل الحر وبما في ذلك 
 

 الصحة النباتية من خالل االشتراك في         قضايا  الصحة و   قضايا  في  الحكومتان تعاونت - 4
 و تشجع التطبيق الكامل لالتفاق وتسهل التجارة الثنائية وتساند               ة يتفق عليها الطرفان    أنشط

 .إصالح الفالحة المغربية
 

نشئ ت الصحة النباتية،           قضايا الصحة و      بخصوص قضايا   التعاون الفعال       قوية    لت - 5
") ملفريق الع (" بالتعاون في مجال الصحة والصحة النباتية             ي معن مل فريق ع   الحكومتان

 سنويًا حسبما    ملأن يجتمع فريق الع      الحكومتان نويوت. ة حكوم  عن آل   يتكون من ممثلين   
 .تم االتفاق عليه بالتناوب في آل من البلدين

 

وفي خطة العمل هذه، يحدد فريق       . تتوقع الحكومتان أن يضع فريق العمل خطة عمل          - 6
وإدراآًا من   . لنباتيةالعمل المشاريع ذات األولوية للتعاون في مجال الصحة والصحة ا                       

 يتعين على    ، أولويات تعاون جديدة        على ضوء تغير الظروف      حددانتالحكومتين أنهما قد     
 .آلما اقتضت الضرورة ذلك خطة العمل يحينفريق العمل أن 

 
 أن  خطة العمل، و  يخص   ما في العموم آراء    للحصول على  ناالحكومتينبغي أن تسعى      - 7
 .مناسبًاآلما آان ذلك  عين االعتبارب  الحكومتان هذه اآلراءخذتأ
 
 
  بقضايا  يقدم فريق العمل تقارير عن أعماله إلى اللجنة الفرعية المعنية                     ينبغي أن      - 8



 

 2

بعين ويأخذ فريق العمل         .  التبادل الحر     الصحة والصحة النباتية المنشأة بموجب اتفاق              
 . أية آراء وتوصيات تقدمها اللجنة الفرعيةاالعتبار

 
نقطة اتصال فيما يتعلق بأنشطة      آ عمل منسقًا رئيسيًا لي    أن تعين  آل حكومة     نينتظر م  - 9

 .فريق العمل وتنفيذ خطة العمل
 

عمل ال وفقا لخطة   ،األنشطة التعاونية التي ُيضطلع بها         الحكومتان أن آل          تعترف  - 10
 .حكومةلقوانين واللوائح التنظيمية لكل االعتمادات المرصودة و لتوفر خاضعة ل

 
 

         عن                                           عن   
 حكومة المملكة المغربية                  حكومة الواليات المتحدة األمريكية

 
 
 
 
 
 

 2004 يونيو 15واشنطن في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان مشترك صادر عن   



 

 3

 ية المغرب المملكة واألمريكيةالواليات المتحدة  
 مجال الصحة والصحة النباتيةفي   التعاونبشأن 

 
 حكومة الواليات المتحدة األمريكية و حكومة المملكة المغربية التنفيذ الكامل تساند - 1

  ةـلتجارة المتعلق بتطبيق تدابير الصحة وتدابير الصحة النباتيلمنظمة العالمية الالتفاق 
 )الصحة النباتيةدابيرتواتفاق المنظمة العالمية للتجارة المتعلق بالتدابير الصحية ( 
 
 و    لصحةقضايا ا لمغرب تاريخ من التعاون والشراآة في مجال          ل لواليات المتحدة و  ل - 2

 .الصحة النباتية
 

بذل جهود لتعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الصحة والصحة          ل نيتهما   الحكومتانؤآد  ت - 3
 يدعم التنمية االقتصادية،    همابين ماراالستث والنباتية، إدراآًا منهما أن تحرير وتقوية التجارة         

 .فالحةصالح الإ تطبيق اتفاق التبادل الحر وبما في ذلك 
 

 الصحة النباتية من خالل االشتراك في         قضايا  الصحة و   قضايا  في  الحكومتان تعاونت - 4
 و تشجع التطبيق الكامل لالتفاق وتسهل التجارة الثنائية وتساند               أنشطة يتفق عليها الطرفان    

 .الح الفالحة المغربيةإص
 

نشئ ت الصحة النباتية،           قضايا الصحة و      بخصوص قضايا   التعاون الفعال       قوية    لت - 5
") ملفريق الع (" بالتعاون في مجال الصحة والصحة النباتية             ي معن مل فريق ع   الحكومتان

 سنويًا حسبما    ملأن يجتمع فريق الع      الحكومتان نويوت. ة حكوم  عن آل   يتكون من ممثلين   
 .تفاق عليه بالتناوب في آل من البلدينتم اال

 

وفي خطة العمل هذه، يحدد فريق       . تتوقع الحكومتان أن يضع فريق العمل خطة عمل          - 6
وإدراآًا من   . العمل المشاريع ذات األولوية للتعاون في مجال الصحة والصحة النباتية                       

 يتعين على    ،يدة   أولويات تعاون جد     على ضوء تغير الظروف      حددانتالحكومتين أنهما قد     
 .آلما اقتضت الضرورة ذلك خطة العمل يحينفريق العمل أن 

 
 أن  خطة العمل، و  يخص   ما في العموم آراء    للحصول على  ناالحكومتينبغي أن تسعى      - 7
 .مناسبًاآلما آان ذلك  بعين االعتبار  الحكومتان هذه اآلراءخذتأ
 
  بقضايا  لى اللجنة الفرعية المعنية       يقدم فريق العمل تقارير عن أعماله إ              ينبغي أن      - 8

بعين ويأخذ فريق العمل         .  التبادل الحر     الصحة والصحة النباتية المنشأة بموجب اتفاق              
 . أية آراء وتوصيات تقدمها اللجنة الفرعيةاالعتبار



 

 4

 
نقطة اتصال فيما يتعلق بأنشطة      آ عمل منسقًا رئيسيًا لي    أن تعين  آل حكومة     ينتظر من  - 9

 .فيذ خطة العملفريق العمل وتن
 

عمل ال وفقا لخطة   ،األنشطة التعاونية التي ُيضطلع بها         الحكومتان أن آل          تعترف  - 10
 .حكومةلقوانين واللوائح التنظيمية لكل االعتمادات المرصودة و لتوفر خاضعة ل

 
 

                     عن                                        عن
 تحدة األمريكية                حكومة المملكة المغربية    حكومة الواليات الم

 
 
 
 
 

 2004 يونيو 15واشنطن في 
 

 
 



 

 

                    
 2004 يونيو 15                                             واشنطن في 

 
 معالي السيد الطيب الفاسي فهري المحترم 

 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون
 المملكة المغربية

 
 السيد الوزير،

 
HHذي توصHHي الHHتفاهم التالHHد الHHرفني أن أؤآHHتحدة يشHHات المHHدا  الواليHHيه وفHHل إل

األمريكHية والمملكة المغربية خالل المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الموقع يومه       
 : بين حكومتينا

،  بموجب اتفاق تفضيلي 2005 يناير    1          إذا  مHنح المغHرب،   اعتبارا من           
ول المعفى من الرسوم   يشHمل بلHدا أو أآHثر مHن بلHدان جامعة الدول العربية فقط، الدخ               

لسHلع زراعHية مسHتوردة  مباشHرة مHن هHذه الHبلدان و مصHنفة تحHت العناويHن الفرعية              
 من المالحظات   1من المرفق   ) ب ( 3للHنظام المنسHق المغربHي المدرجHة فHي الفقHرة             

مHHن االتفHHاق، ال )  إلغHHاء الHHتعريفة(IVالعامHHة لجHHدول الHHتعريفات المغربHHي فHHي المHHرفق 
مHتحدة أن يمHنح المغHرب الدخHول المعفHى من الرسوم الستيراد تلك             تHتوقع الواليHات ال    

السHلع األمريكية، شريطة أال يعطل دخول  تلك السلع من بلدان جامعة الدول العربية               
. إلHHى المغHHرب معفHHاة مHHن الرسHHوم الجمرآHHية، المصHHالح الHHتجارية للواليHHات المHHتحدة      

عة زراعية من بلد عضو في إضHافة إلHى ذلHك، فHإن المغHرب ال يHتوقع استيراد أية سل           
و إذا أثيرت . جامعHة الHدول العربHية إذا لHم يكHن ذلHك الHبلد مصدرا صافيا لهذه السلعة         
 .قضايا تتعلق بهذا التفاهم ، تتشاور الواليات المتحدة و المغرب بشأنها

 
              يشHرفني أن أقHترح أن تشHكل هذه الرسالة وجوابكم التأآيدي عليها جزءا         

 .ء من االتفاقال يتجز
 
 

 .                                                       و  مع أصدق التحيات
 
 

 زويليك.              روبيرت ب                                                      
حدة                                                    الممHHHHثل الHHHHتجاري للواليHHHHات المHHHHت 

 األمريكية
 
 
 
 



 

 

                                                     
    
 

 2004 يونيو 15واشنطن في 
 
 
 

 زويليك المحترم. معالي السيد روبيرت ب
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 سعادة السفير،

  
 : تنص على ما يلي            لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم و التي

 
يشHرفني أن أؤآHد الHتفاهم التالHي الHذي توصHل إليه وفدا  الواليات المتحدة األمريكية         " 

 : والمملكة المغربية خالل المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الموقع يومه بين حكومتينا
ي يشمل بلدا ،  بموجب اتفاق تفضيل   2005 يناير       1          إذا  مHنح المغHرب،   اعتHبارا من            

أو أآHثر من بلدان جامعة الدول العربية فقط، الدخول المعفى من الرسوم لسلع زراعية مستوردة          
مباشHرة مHن هHذه الHبلدان و مصHنفة تحHت العناويHن الفرعHية للنظام المنسق المغربي المدرجة في               

 (IVالمرفق من المالحظات العامة لجدول التعريفات المغربي في 1مHن المHرفق    ) ب ( 3الفقHرة   
مHHن االتفHHاق، ال تHHتوقع الواليHHات المHHتحدة أن يمHHنح المغHHرب الدخHHول المعفHHى مHHن  ) إلغHHاء الHHتعريفة

الرسHوم السHتيراد تلHك السHلع األمريكHية، شHريطة أال يعطHل دخHول  تلHك السHلع مHن بلدان جامعة                
. المتحدةالHدول العربHية إلHى المغHرب معفHاة مHن الرسHوم الجمرآHية، المصHالح التجارية للواليات              

إضHافة إلى ذلك، فإن المغرب ال يتوقع استيراد أية سلعة زراعية من بلد عضو في جامعة الدول       
و إذا أثيرت قضايا تتعلق بهذا التفاهم ، . العربHية إذا لHم يكن ذلك البلد مصدرا صافيا لهذه السلعة         

 .تتشاور الواليات المتحدة و المغرب بشأنها
 

رح أن تشHكل هHذه الرسHالة وجوابكHم التأآيدي عليها جزءا ال يتجزء                           يشHرفني أن أقHت    
 ".من االتفاق
           

و يشHHرفني أن أؤآHHد أن الHHتفاهم المشHHار إلHHيه فHHي رسHHالتكم تشHHاطره حكومتHHي، وأن      
 .رسالتكم و هذه الرسالة الجوابية تشكالن جزءا ال يتجزء من االتفاق

 
 .                                 و مع أصدق التحيات                                     

   
 

                                                               الطيب الفاسي فهري 
                                              الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 



  

  

 
 2004 يونيو 15واشنطن في      

 
 
 
  المحترمليكيزو. رت بيالسيد روب 

  األمريكيةالممثل التجاري للواليات المتحدة
 
 
 

  السفير زوليك،سعادة
 

 الواليMMات المMMتحدة اتفاهم التالMMي الMMذي توصMMل إلMMيه وفMMدالMM أن أؤآMMد يشMMرفني         
 الموقMMع تفMMاق التMMبادل الحMMرابشMMأن  مفاوضMMاتالاألمريكMMية والمملكMMة المغربMMية خMMالل 

  : بين حكومتينايومه
 

ومنMMMتجاته الدجMMMاج ومنMMMتجاته ولحMMMم  يجMMMب أن تكMMMون واردات لحMMMم الMMMبقر             
المصMMالح سMMتعمل  و.  للسMMماح لهMMا بMMالدخول إلMMى المغMMرب   تصMMديرمMMرفوقة بشMMهادة 
المكلفMMة لواليMMات المMMتحدة وزارة الفالحMMة ل بMMتعاون مMMع مصMMلحة ،البMMيطرية المغربMMية

 تحديد محتوى الشهادات التي سترافق      علMى  ،األغذيMة بحسMن نMية     ومراقMبة    بسMالمة 
وبخصMوص قضMية بقايا المضادات الحيوية        .واردات لحMم الMبقر والدجMاج األمريكMي        

أو مMMMواد الكوآسيديوسMMMتاتيك أو الهMMMرمونات أو المبMMMيدات أو المMMMواد اإلشMMMعاعية أو  
ر  فMي الشMهادة مMا لMم تغيّ          التالMية  األدويMة، اتفMق الطMرفان علMى قMبول إدخMال الصMيغة             

 : بين الطرفينواتفاقتشاور  بعد الصيغة
 

 :لحم البقر
 و ،  حMMيوانات خضMMعت للفحMMص قMMبل ذبحهMMا وبعMMدهمMMأخوذة مMMن اللحMMوم هMMذه"       
ال تحتوي على أية مواد حافظة إنها  .لحMوم صMحية وخالMية مMن األمراض    هMا  تMأآد أن  

ال تحتوي على أنها لحوم آما .  محظورةةأو مMواد مضMافة أخMرى أو ملونات األغذي         
لمضMادات الحيوية أو مواد الكوآسيديوستاتيك أو الهرمونات        مMن ا  أيMة بقايMا مضMرة       

نهMMا إ .أو المبMMيدات أو المMMواد اإلشMMعاعية أو األدويMMة طMMبقا للMMبرنامج الوطنMMي للMMبقايا   
للتفتMMيش مMMن طMMرف مصMMلحة وزارة الفالحMMة للواليMMات  أعMMدت فMMي مؤسسMMة خاضMMعة 

 ". صالحة لالستهالك البشري، و هيالمكلفة بسالمة ومراقبة األغذية حدةالمت
 

 :لحم الدجاج
 و ،   خضعت للفحص قبل ذبحها وبعده     طيور  هذه مأخوذة من     لحوم الدجاج "       
ال تحتوي على أية مواد حافظة إنها . األمراضصMحية وخالMية مMن    أنهMا لحMوم   تMأآد   

ال تحMMتوي علMMى أيMMة بقايMMا و .  محظMMورةيMMةأو مMMواد مضMMافة أخMMرى أو ملونMMات األغذ



  

  

لمضMMادات الحMMيوية أو مMMواد الكوآسيديوسMMتاتيك أو المبMMيدات أو المMMواد مMMن امضMMرة 
أعMMدت  فMMي مؤسسMMة   نهMMا إ. اإلشMMعاعية أو األدويMMة طMMبقا للMMبرنامج الوطنMMي للMMبقايا    

للتفتMMMيش مMMMن طMMMرف مصMMMلحة وزارة الفالحMMMة للواليMMMات المMMMتحدة المكلفMMMة خاضMMMعة 
 ". صالحة لالستهالك البشري، وهيقبة األغذيةبسالمة ومرا

 
 جزءا ، عليها و جوابكم التأآيدي هMذه الرسالة  تشMكل أن يشMرفني أن أقMترح            
  ." االتفاق" منالثالثالفصل  أ من الفرع  من ءال يتجز

 
 .                                                                و مع خالص التحيات

 
                                                         

    الطيب الفاسي فهري                                                      
    الوزيMMMر المنMMMتدب فMMMي الشMMMؤون الخارجMMMية و                                           

 التعاون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 

  2004ونيو  ي15 واشنطن في
 

 السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 

  السيد الوزير،
 

 :هذا اليوم و التي تنص على ما يليفي رسالتكم المؤرخة             لقد تلقيت  
 

يشMMرفني أن أؤآMMد الMMتفاهم التالMMي الMMذي توصMMل إلMMيه وفMMدا الواليMMات المMMتحدة       "     
األمريكMMية والمملكMMة المغربMMية خMMالل المفاوضMMات بشMMأن اتفMMاق التMMبادل الحMMر الموقMMع  

 : يومه بين حكومتينا
 

          يجMMMب أن تكMMMون واردات لحMMMم الMMMبقر ومنMMMتجاته ولحMMMم الدجMMMاج ومنMMMتجاته     
و سMMتعمل المصMMالح  . ح لهMMا بMMالدخول إلMMى المغMMرب  مMMرفوقة بشMMهادة تصMMدير للسMMما  

البMMيطرية المغربMMية، بMMتعاون مMMع مصMMلحة وزارة الفالحMMة للواليMMات المMMتحدة المكلفMMة  
بسMالمة ومراقMبة األغذيMة بحسMن نMية، علMى تحديد محتوى الشهادات التي سترافق                 

وبخصMوص قضMية بقايا المضادات الحيوية       . واردات لحMم الMبقر والدجMاج األمريكMي        
أو مMMMواد الكوآسيديوسMMMتاتيك أو الهMMMرمونات أو المبMMMيدات أو المMMMواد اإلشMMMعاعية أو  
األدويMة، اتفMق الطMرفان علMى قMبول إدخMال الصMيغة التالMية فMي الشMهادة مMا لMم تغّير                         

 :الصيغة بعد تشاور واتفاق بين الطرفين
 

 :لحم البقر
وبعده،  و   هMذه اللحMوم مMأخوذة مMن حMيوانات خضMعت للفحMص قMبل ذبحها                          "

إنها ال تحتوي على أية مواد حافظة . تMأآد أنهMا لحMوم صMحية وخالMية مMن األمراض       
آما أنها لحوم ال تحتوي على . أو مMواد مضMافة أخMرى أو ملونات األغذية محظورة         

أيMة بقايMا مضMرة مMن المضMادات الحيوية أو مواد الكوآسيديوستاتيك أو الهرمونات                
إنهMMا . ية أو األدويMMة طMMبقا للMMبرنامج الوطنMMي للMMبقايا  أو المبMMيدات أو المMMواد اإلشMMعاع 

أعMMدت فMMي مؤسسMMة خاضMMعة للتفتMMيش مMMن طMMرف مصMMلحة وزارة الفالحMMة للواليMMات   
 ".المتحدة المكلفة بسالمة ومراقبة األغذية، و هي صالحة لالستهالك البشري

 
 



  

  

 
 
 

 :لحم الدجاج
 ذبحها وبعده،  لحMوم الدجMاج هMذه مMأخوذة من  طيور خضعت للفحص قبل               " 

إنها ال تحتوي على أية مواد حافظة . و تأآد أنها لحوم صحية وخالية من األمراض      
و ال تحMMتوي علMMى أيMMة بقايMMا . أو مMMواد مضMMافة أخMMرى أو ملونMMات األغذيMMة محظMMورة 

مضMMرة مMMن المضMMادات الحMMيوية أو مMMواد الكوآسيديوسMMتاتيك أو المبMMيدات أو المMMواد  
إنهMMا أعMMدت  فMMي مؤسسMMة    .  للMMبرنامج الوطنMMي للMMبقايا  اإلشMMعاعية أو األدويMMة طMMبقا  

خاضMMMعة للتفتMMMيش مMMMن طMMMرف مصMMMلحة وزارة الفالحMMMة للواليMMMات المMMMتحدة المكلفMMMة 
 ".بسالمة ومراقبة األغذية، وهي صالحة لالستهالك البشري

 
        يشMرفني أن أقMترح أن تشMكل هMذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها ، جزءا      

 " ". االتفاق"  منالفصل الثالثرع  أ من ال يتجزء من الف
 

 ي، حكومتMM تشMMاطرهفMMي رسMMالتكم الMMتفاهم المشMMار إلMMيه يشMMرفني أن أؤآMMد أن و      
 من  )أ( الفرع مMن    ء جMزءا ال يMتجز      الرسMالة الجوابMية تشMكالن      هMذه ن رسMالتكم و     أو

 ."االتفاق" الثالث من الفصل
 

 .    و مع خالص التحيات                                            
 

 ليكيزو. رت بيروب                                                                  
        الممMMMMثل الMMMMتجاري للواليMMMMات المMMMMتحدة                                             

 األمريكية



 

 

 
 2004 يونيو 15واشنطن في                               

 
 
 

 زويليك المحترم. السيد روبيرت ب
 الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 :سعادة السفير زويليك

 
 

يشRرفني أن أؤآRد الRتفاهم التالRي الذي توصل إليه وفدا المملكة المغربية         
          لمفاوضRRRRات بشRRRRأن اتفRRRRاق التRRRRبادل الحRRRRر     والواليRRRRات المRRRRتحدة األمريكRRRRية خRRRRالل ا 

 :الموقع يومه بين حكومتينا") االتفاق( "
 

سRRيطابق المغRRرب آليRRته، المؤديRRة إلRRى تطبRRيق الرسRRوم الجمرآRRية علRRى       
 1201.00.8900السRلع المحRددة فRي البنود الفرعية من النظام المنسق المغربي   

1205.10.9019،1205.10.9099                                                   ، 1205.90.9019 ،
، مRع الRتزاماته بموجRب اتفRاق المRنظمة       1206.00.8900  و1205.90.9099

 .العالمية للتجارة، وذلك عند دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ
 

فRي الRتجارة مRع الواليRات المتحدة، يجب على المغرب أال يطبق على أية           
سRلعة أخRرى آلRية ال تتماشRى مRع المRنظمة العالمRية للRتجارة تؤدي إلى تطبيق رسم                     

 .جمرآي
 

يشRرفني أن اقترح أن تشكل هذه الرسالة وجوابكم التأآيدي عليها جزءا     
 ".االتفاق"ال يتجزء من 
 

 
 .                                   و مع أصدق التحيات

 
 

                                   الطيب الفاسي فهري
  الشؤون الخارجية والتعاون                                  الوزير المنتدب في

 
 
 

 



 

 

 2004 يونيو 15                              واشنطن في 
   

     السيد الطيب الفاسي فهري المحترم  
 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون 

 المملكة المغربية 
 

 السيد الوزير،
   
 :ص علـى ما يلي   لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم والتي تن 

 
يشRRRرفني أن أؤآRRRد الRRRتفاهم التالRRRي الRRRذي توصRRRل إلRRRيه وفRRRدا المملكRRRة المغربRRRية   " 

الموقع ") االتفاق( "والواليات المتحدة األمريكية خالل المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر              
 :يومه بين حكومتينا

ع المحددة سRيطابق المغRرب آليته، المؤدية إلى تطبيق الرسوم الجمرآية على السل    
،1205.10.9019 1201.00.8900 مRن الRنظام المنسRق المغربي   فRي البRنود الفرعRية    
، مRRع  1206.00.8900  و1205.90.9099، 1205.90.9019 ،1205.10.9099

 .التزاماته بموجب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة، وذلك عند دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ
 

دة، يجRRب علRRى المغRRرب أال يطRRبق علRRى أيRRة سRRلعة فRRي الRRتجارة مRRع الواليRRات المRRتح
 .أخرى آلية ال تتماشى مع المنظمة العالمية للتجارة تؤدي إلى تطبيق رسم جمرآي

يشRرفني أن اقترح أن تشكل هذه الرسالة وجوابكم التأآيدي عليها جزءا ال يتجزء             
 " ".االتفاق"من 

 
تشRاطره حكومتRي، وأن   و يشRرفني أن أؤآRد أن الRتفاهم المشRار إلRيه فRي رسRالتكم        

 ".االتفاق"رسالتكم وهذه الرسالة الجوابية تشكالن جزءا ال يتجزء من 
 

 . و مع أصدق التحيات
 

 زويليك.                                  روبيرت ب
                                      الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية



 

 

                                        
 

 2004 يونيو 15واشنطن في   
 
 
 
 
 

 المحترم زويليك. السيد روبيرت ب
  الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية

 
 سعادة السفير زويليك،

 
 

       يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي حصل بين وفد المملكة المغربية و 
المتحدة األمريكية أثناء المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر وفد الواليات 

 :الموقع يومه بين حكومتينا
 

 أي تدبير وقائي فالحي على لمزيد من اليقين، ال يجوز للمغرب أن يطبق      
 المحدد في البنود الفرعية من النظام المنسق المغربي الحلواللوز 

 و 0802.12.0091 و0802.11.0099 و0802.11.0091
0802.12.0099.    

       
     و يشرفني أن أقترح أن تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا 

 . ال يتجزء من االتفاق
 

 .        و مع أصدق التحيــــــات
 

    
 الطيب الفاسي فهري

 الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 2004 يونيو 15                    واشنطن في                        
 
 
 

 الطيب الفاسي فهري المحترم السيد
  الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

 المملكة المغربية
 
 

 السيد الوزير،

 
       لقد تلقيت بسرور رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم و التي تنص على ما 

 : يلي
 

يشرفني أن أؤآد التفاهم التالي الذي حصل بين وفد المملكة المغربية و       " 
وفد الواليات المتحدة األمريكية أثناء المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر 

 :الموقع يومه بين حكومتينا
 

      لمزيد من اليقين، ال يجوز للمغرب أن يطبق أي تدبير وقائي فالحي على 
لمحدد في البنود الفرعية من النظام المنسق المغربي اللوز الحلو ا

 و 0802.12.0091 و0802.11.0099 و0802.11.0091
0802.12.0099  

       
     و يشرفني أن أقترح أن تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأآيدي عليها جزءا 

 ."ال يتجزء من االتفاق
 

كم تشاطره حكومتي،  وأن رسالتكم                و يشرفني أن أؤآد أن التفاهم الوارد في رسالت     
 .  و رسالتي الجوابية هذه  تشكالن جزءا ال يتجزء من االتفاق

 
 .                              و مع أصدق التحيــــــات

 زويليك. روبيرت ب                                           
 التجاري للواليات المتحدة األمريكيةالممثل                                        



 

 
 

 الفصل الثاني
 ألسواق إلى ا  السلع المعاملة الوطنية و ولوج
 

 
 النطاق والتغطية :1.2المادة 

 
تنطبق أحكام هذا الفصل على االتجار بسلع أحد الطرفين، إال إذا ورد نص يخالف                            

 .ذلك
 

 
 :الفرع ألف

 المعاملة الوطنية
 

 المعاملة الوطنية :2.2المادة 
 
خر معاملته لسلعه الوطنية، وفقًا للمادة الثالثة           يعامل آل طرف سلع الطرف اآل         - 1

، بما في ذلك    )1994الغات لعام   (من االتفاق العام بشأن التعريفات الجمرآية والتجارة         
المالحظات التفسيرية الواردة عليها، ولتحقيق هذه الغاية تدمج المادة الثالثة من الغات                  

، في هذا االتفاق وتعتبر جزءًا منه          والمالحظات التفسيرية الواردة عليها          1994لعام  
 .بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية

 
 تعني، بالنسبة لحكومات         1المعاملة الوطنية التي يمنحها طرف وفقا للفقرة                     - 2

األقاليم، معاملة ال تقل عن أفضل معاملة تمنحها حكومات األقاليم ألية سلعة مثيلة أو                      
ما يكون الحال، من الطرف الذي تتبعه تلك                  منافسة بصورة مباشرة أو بديلة، حسب            

 .الحكومة
 
 أ.2 على التدابير الواردة في المرفق 2 و1ال تنطبق أحكام الفقرتين  - 3
 
 
 



 
 

 
 
2

 :الفرع باء
 إلغاء التعريفات الجمرآية

 
 

 إلغاء التعريفات الجمرآية: 3.2المادة 
 
ين رفع أية      ال يجوز ألي من الطرف           لم ينص هذا االتفاق على خالف ذلك،                ما  - 1

 .رسوم جمرآية موجودة، أو فرض أية رسوم جمرآية جديدة، على سلعة ذات منشأ
 
، يلغي آل من الطرفين تدريجيًا رسومه        ما لم ينص هذا االتفاق على خالف ذلك          - 2

الجمرآية المفروضة على السلع ذات المنشأ وفقًا لجدوله الوارد في المرفق الرابع                           
 ).إلغاء التعريفات الجمرآية(
 
إلغاء الرسوم    ببطلب من أحد الطرفين، يتشاور الطرفان لدراسة اإلسراع                             - 3

وأي اتفاق بين الطرفين       . الجمرآية المبينة في جدوليهما الواردين في المرفق الرابع              
غاء الرسوم الجمرآية لسلعة ما، عندما يتم إقراره من آال الطرفين وفقا                       بإللإلسراع   
لة، يحل محل الرسوم الجمرآية أو فئة إلغاء الرسوم                    القانونية ذات الص       لإلجراءات

 .الواردة في جدولي المرفق الرابع و الخاصة بهذه السلعة
 
 : لمزيد من اإليضاح، يجوز ألي طرف - 4
 

رفع رسم جمرآي ليعود إلى المستوى المحدد في جدوله الوارد في المرفق              )أ(
 الرابع إذا تم تخفيضه من جانب واحد؛ أو 

 
سم جمرآي على حاله أو رفعه وفقًا لما تقرره هيئة تسوية                                  إبقاء ر     )ب(

 .المنازعات التابعة للمنظمة العالمية للتجارة
 
 
 
 

 :الفرع جيم
 أنظمة خاصة 



 
 

 
 
3

 
 اإلعفاء من الرسوم الجمرآية: 4.2المادة 

 
ال يجوز ألي طرف أن يعتمد أي إعفاء جديد من الرسوم الجمرآية، أو توسيع                      - 1

 الرسوم الجمرآية بالنسبة لمستفيدين حاليين، أو توسيعه ليشمل                تطبيق إعفاء قائم من     
 .نًا، صراحة أو ضمنًا، بالوفاء بشرط أداء مايأي مستفيد جديد، إذا آان هذا اإلعفاء ره

 
ال يجوز ألي من الطرفين أن يشترط، صراحة أو ضمنًا، الوفاء بمتطلب أداء ما                 - 2

 الجمرآية، باستثناء ما هو منصوص عليه         الستمرار العمل بأي إعفاء قائم من الرسوم         
 .ب.2في المرفق 

 
 إدخال السلع بصورة مؤقتة: 5.2 المادة

 
 :لـبدون رسوم جمرآية الدخول المؤقت يوافق آل من الطرفين على  - 1
 

معدات مهنية، بما فيها معدات الصحافة أو التلفزيون أو برامج الحاسوب                  )أ(
لتصوير السينمائي، الالزمة لمزاولة      أو معدات البث اإلذاعي أو معدات ا           

نشاط تجاري أو ِحرفة أو مهنة شخص يزاول األعمال التجارية مؤهل                       
 للدخول بصورة مؤقتة طبقا لقوانين الطرف المستورد؛

 
  عرضها أو استخدامها في عرض عملي؛المرادالسلع  )ب(
 
  و العينات التجارية وأفالم وتسجيالت اإلعالنات؛ )ج(
 
 . ألغراض الرياضةلمستوردة االسلع )د(

 
 .بغض النظر عن منشئها

 
يوافق آل طرف، بناًء على طلب الشخص المعني وألسباب تعتبر مقبولة لدى                      - 2

سلطاته الجمرآية، على تمديد المدة المحددة لإلدخال المؤقت بما يتجاوز الفترة المحددة               
 .في البداية

 



 
 

 
 
4

 اإلدخال المؤقت لسلعة مشار      لىال يجوز ألي من الطرفين أن يفرض شروطًا ع           - 3
  : معفاة من الرسوم الجمرآية، باستثناء أنه يفترض في السلعة1إليها في الفقرة 

 
أن يتم استعمالها فقط من قبل مواطن من الطرف اآلخر أو مقيم في                                  )أ(

أراضي الطرف اآلخر، أو تحت إشرافه الشخصي، في ممارسة نشاطه                    
 و الرياضي؛التجاري أو الِحرفي أو المهني أ

 
 أال يتم بيعها أو تأجيرها أثناء وجودها على أراضي هذا الطرف؛ )ب(
 
أن تكون مصحوبة بضمان بمبلغ ال يتجاوز الرسوم الجمرآية التي آان                      )ج(

 يتم رفعه عند          على أن     يتعين دفعها عند الدخول أو االستيراد النهائي                
 تصدير السلعة؛

 
 رها؛يمكن التعرف عليها عند تصدي أنه  )د(
 
، أو في   )أ( مغادرة الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية            عندأن تصدر     )ه(

 تتعلق بالغرض من الدخول المؤقت، حسبما يحدده ذلك           غضون مدة أخرى  
 ؛الطرف

 
  و أال تستورد بكمية تزيد على الكمية المعقولة لالستخدام المقصود؛ )و(
 
 . الطرف بموجب قوانينهأن يكون مسموحًا بإدخالها إلى أراضي ذلك )ز(

 
إذا لم يتم الوفاء بأي شرط من الشروط التي يحددها أحد الطرفين بموجب الفقرة                  - 4
، فإنه يجوز لذلك الطرف أن يفرض رسومًا جمرآية و أية رسوم أخرى تكون                                3

 .مستحقة في العادة على هذه السلعة
 
راع بتخليص    لإلس  يعتمد آل طرف، من خالل سلطاته الجمرآية، إجراءات                    - 5

وعندما تكون هذه    .  إدخالها بموجب هذه المادة من الجمارك بسرعة           يالسلع التي يجر   
السلع مصحوبة بشخص من مواطني الطرف اآلخر أو من المقيمين في أراضيه يسعى                

 على  ،للحصول على دخول مؤقت، يتعين أن تنص هذه اإلجراءات، في حدود اإلمكان               
 . متزامن مع دخول ذلك المواطن أو المقيمتخليص السلع من الجمارك في وقت
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يسمح آل من الطرفين بأن تصدر السلعة، التي جرى إدخالها مؤقتًا بموجب هذه                 - 6

 .المادة، من ميناء جمرآي غير الميناء الذي دخلت عن طريقه
 
يعفي آل طرف، من خالل سلطاته الجمرآية، المستورد أو أي شخص آخر                           - 7

ا بموجب هذه المادة من أية مسؤولية تنجم عن اإلخفاق في               مسؤول عن إدخال سلعة م     
 أو    التابعة لذلك الطرف        تصدير السلعة وذلك بإتالفها بحضور السلطات الجمرآية                

بتقديم دليل مقنع للسلطات الجمرآية، وفقًا لقوانينها، يفيد بإتالف السلعة في غضون مدة              
 .اإلدخال المؤقت األصلية أو أي تمديد قانوني

 
االتجار (والفصل الحادي عشر             ) االستثمار(رهنًا بأحكام الفصل العاشر                  - 8

 ):بالخدمات عبر الحدود
 

يسمح آل طرف لحاوية تستخدم في النقل الدولي وتدخل أراضيه من                            )أ( 
 يتعلق على    أراضي الطرف اآلخر بأن تخرج من أراضيه من أي طريق               

 عة؛ي و سريةاقتصادالحاوية بطريقة  نحو معقول بمغادرة
 
ال يجوز أن يطلب أي من الطرفين أي ضمان أو أن يفرض أية غرامة أو                    )ب( 

 فقط بسبب مغادرة الحاوية من ميناء مختلف عن ميناء الدخول؛رسوم 
 
 أي التزام، بما في      اإلعفاء من ال يجوز ألي طرف أن يضع شروطًا على             )ج( 

رورة ذلك أي ضمان، يفرضه على دخول حاوية إلى أراضيه، ترتبط بض               
  وخروج هذه الحاوية من ميناء خروج معين؛

 
ال يجوز ألي طرف أن يشترط أن تكون الشرآة الناقلة التي أحضرت                          )د( 

الحاوية من أراضي الطرف اآلخر إلى أراضيه أن تكون هي نفس الشرآة              
 .الناقلة التي تأخذ هذه الحاوية إلى أراضي الطرف اآلخر

 
 عد إصالحها أو تعديلهاإعادة إدخال السلع ب: 6.2المادة 

 
ال يجوز ألي من الطرفين فرض رسوم جمرآية على سلعة، بغض النظر عن                      - 1

من أراضيه  تم تصديرها   منشئها، يعاد إدخالها إلى أراضيه بعد أن تكون هذه السلعة قد               
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إلى أراضي الطرف اآلخر إلصالحها أو تعديلها، بغض النظر عن إمكانية إصالح أو                  
 . ة في منطقتهتعديل هذه السلع

 
ال يجوز ألي طرف أن يفرض رسومًا جمرآية على سلعة، بغض النظر عن                         - 2

 . مؤقتًا من أراضي الطرف اآلخر إلصالحها أو تعديلهاتم استيرادهامنشئها، 
 
تجديد أو ترميم أو تنظيف       " إصالح أو تعديل   "ألغراض هذه المادة، تعني آلمة         - 3

 : عملية أخرى ال تؤدي إلىأو إعادة تعقيم أو أي عمل آخر أو
 

تلف الخصائص األساسية للسلعة أو إنشاء سلعة جديدة أو سلعة مختلفة                        )أ( 
 تجاريًا؛ أو 

 
 .تحويل سلعة غير تامة الصنع إلى سلعة تامة الصنع  )ب(
 

  إدخال العينات التجارية ومواد اإلعالنات المطبوعة المتدنية القيمة بدون                :7.2المادة  
 رسوم جمرآية

 
آل طرف بأن تدخل إلى أراضيه بدون رسوم جمرآية العينات التجارية المتدنية               يسمح  

القيمة ومواد اإلعالنات المطبوعة المتدنية القيمة، المستوردة من أراضي الطرف                          
 :اآلخر، بغض النظر عن منشئها، ولكن يجوز له أن يشترط

 
لع أو   طلبات على الس     الجتذاب   أن يجري استيراد هذه العينات حصرًا                 )أ( 

من أراضي الطرف اآلخر أو من أراضي بلد ليس                 التي توفر     الخدمات   
 طرفًا؛ أو 

 
في رزم ال تشتمل الواحدة منها         تم استيرادها     أن تكون مواد اإلعالنات قد       )ب( 

 من هذه المواد أو الرزم          اعلى أآثر من نسخة من آل مادة وال تشكل أي                
 .جزءًا من شحنة أآبر

 :الفرع دال
 ير التعريفة الجمرآية التدابير غ

 
 القيود على الواردات والصادرات: 8.2المادة 
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 ال يجوز ألي طرف اعتماد أو إبقاء أي         ما لم ينص هذا االتفاق على خالف ذلك،        - 1

حظر أو قيد على استيراد أية سلعة من الطرف اآلخر أو على تصدير أية سلعة أو                              
ًا ألحكام المادة الحادية عشرة من          بيعها للتصدير إلى أراضي الطرف اآلخر، إال وفق             

، والمالحظات التفسيرية الواردة معها، ولهذه الغاية، تدمج المادة                 1994الغات لعام     
، والمالحظات التفسيرية الواردة معها في هذه             1994الحادية عشرة من الغات لعام           
 . 1 بعد إجراء جميع التغييرات الضروريةاالتفاقية وتصبح جزءًا منها

 
 المدمجة  1994هم الطرفان أن الحقوق وااللتزامات الناتجة عن الغات لعام                  يف - 2

من الطرفين، في ظل أية ظروف ُيحظر            تمنع أيا    ،  1 االتفاق بموجب الفقرة        افي هذ 
 : أو إبقاء اعتمادفيها أي شكل آخر من أشكال القيود،

 
ي شروط على أسعار الصادرات والواردات، باستثناء ما هو مسموح به ف                )أ(

 تنفيذ األوامر وااللتزامات المتعلقة بالرسوم التعويضية ومكافحة اإلغراق؛ 
 
  شرط أداء ما؛ أومشروطا باستيفاءتدابير تجعل منح رخصة االستيراد  )ب(
 
قيود طوعية على الصادرات ال تتماشى مع أحكام المادة السادسة من                            )ج(

 من اتفاق    18دة  ، بصيغتها المطبقة بموجب أحكام الما        1994الغات لعام    
المنظمة العالمية للتجارة المعني بتدابير اإلعانات والرسوم التعويضية                      

من اتفاق المنظمة العالمية للتجارة المعني بتنفيذ المادة             1.8وأحكام المادة    
 .1994السادسة من الغات لعام 

 
ا حظر أو قيد على استيراد سلعة م          على  أو إبقاء أحد الطرفين       اعتماد  في حالة     - 3

، أو تصديرها إلى تلك الجهة، يجب أال يفسر أي               في هذا االتفاق    من جهة ليست طرفاً    
 : االتفاق على أنه يمنع ذلك الطرف مناحكم من أحكام هذ

 
الحد من استيراد أو حظر استيراد سلع الجهة التي ليست طرفًا من                                   )أ( 

 أراضي الطرف اآلخر؛ أو 

                                                           
 . على حاالت الحظر أو القيود على استيراد المنتجات المعاد تصنيعها1 ولمزيد من اإليضاح، تطبق أحكام الفقرة[0] 1
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 إلى أراضي الطرف اآلخر،        فرض شرط على تصدير سلع ذلك الطرف            )ب( 

 في  يقضي بأال يعاد تصدير تلك السلع إلى أراضي الجهة التي ليست طرفاً              
، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون استهالآها في أراضي              هذا االتفاق 

 .الطرف اآلخر
 
على استيراد سلعة من جهة ليست           حظر أو قيد   على   طرف أو أبقى        اعتمدإذا   - 4

، يجري الطرفان، بناًء على طلب أحدهما، مشاورات بغية تجنب              اق في هذا االتف    طرفًا
بترتيبات تحديد األسعار والتسويق والتوزيع في               أو إخالل         أي تدخل غير مناسب        
 .أراضي الطرف اآلخر

 
  أ.2 على التدابير المحددة في المرفق 4 إلى 1ال تنطبق أحكام الفقرات من  - 5
 

 إلداريةا اإلجراءات الرسوم و: 9.2المادة 
 
الغات لعام    من      VIII: 1 ، وفقًا ألحكام المادة         من الطرفين     يتأآد آل طرف      - 1

 والمالحظات التفسيرية الواردة معها، أن جميع الرسوم مهما آان طابعها                            1994
باستثناء رسوم االستيراد و التصدير، و الرسوم المعادلة لضريبة داخلية أو أية رسوم                 (

، 1994 من الغات لعام        III:2يتماشى مع أحكام المادة     داخلية أخرى تطبق على نحو          
، )ورسوم مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية التي تطبق عمًال بقانون ذلك الطرف                  

التي تفرض على الواردات أو الصادرات أو تتعلق بها، يجب أن تكون محدودة بمبلغ                     
المحلية أو   للسلع    ة الخدمات المقدمة وال تشكل حماية غير مباشر             تكلفة يساوي تقريباً 

 .ألسباب جبائية رسوما ضريبية على السلع المستوردة أو المصدرة
 
بما في ذلك الرسوم و            ال يجوز ألي طرف أن يشترط معامالت قنصلية،                         - 2

 . باستيراد أية سلعة من الطرف اآلخرالتكاليف المتعلقة بهذه المعامالت،  فيما يتصل
 
بالرسوم بأنواعها، التي       محينة     قائمة       يضع آل طرف على شبكة اإلنترنت                - 3

 .تفرض على الواردات أو الصادرات
 

 الضرائب على الصادرات: 10.2المادة 
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 ، ال يجوز ألي طرف أن يفرض أو             ج.2باستثناء ما هو منصوص عليه في المرفق            
على تصدير أية سلعة إلى أراضي           ضريبة أو رسم جمرآي أو رسم آخر                يبقي أية     

ظل  أو     الضريبة أو الرسم الجمرآي أو الرسم مفروض             إذا آانت   الطرف اآلخر، إال   
 . لالستهالك المحليتوجه على السلعة عندما مفروضا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفرع هاء
 تعاريف 

 
  تعاريف:11.2المادة 

 
 : ألغراض هذا الفصل

 
اد مسجلة مرئية أو مسموعة تتكون         وم" أفالم وتسجيالت اإلعالنات   "ُيقصد بمصطلح    

أو صوت، تبين طبيعة أو طريقة تشغيل سلع أو خدمات             /  أساسية من صور و     بصورة
يعرضها للبيع أو التأجير شخص يتخذ مقرًا له أو يقيم على أراضي أحد الطرفين،                             
شريطة أن تكون هذه المواد من نوع مناسب للعرض على الزبائن المحتملين، ولكن                       

 ليس لبثها إذاعيًا لعامة الجمهور؛
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، ال تتجاوز قيمتها   عينات تجارية    " عينات تجارية ذات قيمة متدنية        " ُيقصد بمصطلح 
 دوالرًا أمريكيًا واحدًا أو ما              بحالتها التي شحنت عليها،           فردية أو مجتمعة       ةبصور

يعادله بالعملة المغربية، أو تحمل إشارة تدل على ذلك أو إذا آانت ممزقة أو مثقبة أو                      
صالحة للبيع أو االستخدام، باستثناء استخدامها        معالجة بأية طريقة أخرى تجعلها غير          

 آعينات تجارية؛
 

اشتراط أن تخضع سلع أحد الطرفين، المخصصة         " معامالت قنصلية "صطلح  مُيقصد ب 
للتصدير إلى أراضي الطرف اآلخر، مسبقا إلشراف قنصل الطرف المستورد في                          

ل على     أو تأشير القنص         واتيرأراضي الطرف المصدر من أجل الحصول على ف                     
شحن أو أية   التصدير أو إعالنات     المنشأ أو بيانات     التجارية أو على شهادات      الفواتير  ال

 وثائق جمرآية أخرى مطلوبة عند االستيراد، أو تتعلق باالستيراد؛
 

 ":سلعة مستهَلَكة"صطلح يقصد بم
 

 سلعة استهلكت فعًال؛ أو )أ(
 
غير جوهري في قيمة     سلعة معالجة أو مصنعة إلى حد يؤدي إلى إحداث ت              )ب(

 السلعة أو هيئتها أو استخدامها أو يؤدي إلى إنتاج سلعة أخرى؛
 

 أنها معفاة من الرسوم الجمرآية؛" معفاة من الرسوم"مصطلح يقصد ب
 

 التي    رياضةالمستلزمات    " السلع المستوردة ألغراض الرياضة          "صطلح    يقصد بم   
ب على أراضي الطرف          رياتستخدم في المسابقات الرياضية أو العروض أو التد                     

 المستورد؛
 
مكونات تلك السلع و أدواتها     " السلع الموجهة للعرض أو العرض العملي      " عبارة   شملت

 ؛ و األشياء الكماليةالمساعدة
 

ء إجراب عمال  أحد الطرفين      رخصة يصدرها   " رخصة االستيراد   "صطلح    يقصد بم   
 ألغراض التخليص     عدا الوثيقة الالزمة    ( يتطلب تقديم طلب أو وثيقة أخرى                 يإدار

 للهيئة اإلدارية ذات الصلة آشرط مسبق لالستيراد إلى أراضي الطرف؛) الجمرآي
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 :شرطًا يقتضي" شرط أداء"صطلح يقصد بم
 

 تصدير نسبة معينة من السلع أو الخدمات؛ )أ(
 
استخدام السلع أو الخدمات المحلية للطرف الذي يمنح إعفاًء من الرسوم                     )ب(

 ن السلع أو الخدمات المستوردة؛مصة االستيراد بدال الجمرآية أو من رخ
 
شراء الشخص المستفيد من اإلعفاء من الرسوم الجمرآية أو من رخصة                   )ج(

االستيراد سلعًا أو خدمات أخرى على أراضي الطرف الذي يمنح اإلعفاء               
من الرسوم الجمرآية أو من رخصة االستيراد، أو يعطي أفضلية للسلع                     

 المنتجة محليًا؛
 
إنتاج الشخص المستفيد من اإلعفاء من الرسوم الجمرآية أو من رخصة                    )د(

الطرف الذي يمنح اإلعفاء من     ي   أراض فياالستيراد سلعًا أو تقديم خدمات       
الرسوم الجمرآية أو من رخصة االستيراد، بمستوى معين أو نسبة معينة                

  المحلي؛ أوىمن المحتو
 

أو قيمة الواردات بحجم أو قيمة                 الربط بأية طريقة آانت بين حجم                     )ه(
  األجنبية؛ العمالتالصادرات أو بمقدار تدفق

 
 :و لكن ال يشمل شرطًا يقتضي

 
 تصدير سلعة مستوردة الحقا؛ )و(
 
  إلنتاج سلعة أخرى موجهة للتصدير الحقا؛ادةاستعمال سلعة مستوردة آم )ز(
 
 ادةاستعمالها آم  استبدال سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو بديلة من أجل                      )ح(

  أوإلنتاج سلعة أخرى موجهة للتصدير الحقا؛
 
 استبدال سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو بديلة ستصدر الحقا؛ )ط(
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السلع المصنفة في الباب      " المتدنية القيمة مواد اإلعالنات المطبوعة      "صطلح  يقصد بم 
لكتالوجات التجارية   من النظام المنسق، بما في ذلك آتيبات الدعاية والمنشورات وا            49

السياحية التي   ة   والحوليات التي تنشرها الجمعيات التجارية ومواد وملصقات الدعاي                 
تستخدم للترويج أو الدعاية أو اإلعالن عن سلعة أو خدمة، والتي يقصد منها أساسًا                          

 فردية أو    ،اإلعالن عن سلعة أو خدمة وتقدم بدون أي مقابل و التي ال تتجاوز قيمتها                    
 دوالرًا أمريكيًا واحدًا أو ما يعادله بالعملة                         بحالتها التي شحنت عليها،             مجتمعة
 .المغربية
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 أ.2المرفق 
 المعاملة الوطنية والقيود على الواردات والصادرات

 ة تدابير الواليات المتحد-الفرع ألف
 

 : على ما يلي8.2 والمادة 2.2ال تنطبق أحكام المادة 
 

 نواع األخشاب؛القيود على تصدير جميع أ )أ(
 
 )ب(

التدابير التي تتخذ بموجب األحكام المعمول بها من قانون التجارة                  ��1
 .U.S.C من قانون الواليات المتحدة         46، التذييل    1920البحرية لعام    

 من قانون الواليات المتحدة          46 ؛ وقانون سفن الرآاب، التذييل                883
U.S.C. 289       لواليات  من قانون ا        46؛ والتذييل      316 و       292 و

، في الحدود التي آانت فيها هذه التدابير                      U.S.C. 12108المتحدة    
 انضمام الواليات المتحدة إلى االتفاق العام بشأن                 عندتشريعات إلزامية     

لخفض مستوى   ، ولم تعدل         1947التعريفات الجمرآية والتجارة لعام            
 ؛ 1947 مع الجزء الثاني من الغات لعام تطابقها 

 
أي غير متطابق مع        تجديد العمل بسرعة بأي حكم             استمرار أو      ��2

 ؛ و"1"قانون مشار إليه في الفقرة الفرعية 
 
أي تشريع مشار إليه في الفقرة              ال يتطابق مع         تعديل أي حكم          ��3

خفض مستوى   في الحدود التي ال يؤدي فيها التعديل إلى                   � �1الفرعية   
 ؛ و8.2؛ و 2.2مع أحكام المادتين تطابقها 

 
اءات المرخص لها من طرف هيئة تسوية المنازعات التابعة                               اإلجر )ج(

 للمنظمة العالمية للتجارة؛ و
 
 .اإلجراءات المسموح بها بموجب االتفاق بشأن المنسوجات والمالبس  )د(
 

 
  تدابير المملكة المغربية-الفرع باء
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 :  على8.2المادة   و2.2ال تنطبق أحكام المادة 
 

يئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة العالمية           اإلجراءات المرخص لها من طرف ه          
 .للتجارة
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 ب.2المرفق 
 اإلعفاء من الرسوم الجمرآية

 ية المغربالمملكةتدابير
 

 على اإلعفاء من الرسوم الجمرآية الذي يمنحه المغرب،              4.2ال تنطبق أحكام المادة        
 الفرعية     ناوينالع(عمًال بعقوده القائمة المتعلقة باستيراد القطع المفككة آليًا                                      

8704.31.10.19؛ و   8704.21.11.90؛ و   8703.32.10؛ و   8703.22.10
، لتجميع    ) من النظام المنسق         8712.00.10.00؛ و           8711.10.93.00؛ و       

؛ و        8703.22.83.00الفرعية        العناوين        (محرآات السيارات الخاصة                        
  الحمولة   لنقل  ، و السيارات النفعية الخفيفة          ) من النظام المنسق       8703.32.43.00

، ) من النظام المنسق     8704.31.90.51؛ و    8704.21.99.51 الفرعية    العناوين(
، ) من النظام المنسق          8712.00.90.90 الفرعية        العناوين(والدراجات الهوائية        

، إال بعد    ) من النظام المنسق    8711.10.91.00 الفرعي    العنوان(والدراجات النارية    
 .تفاق حيز التنفيذ دخول هذا االعلىة خمس سنوات مد مضي
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 ج.2المرفق 
 الضرائب على الصادرات

 يةالمغربالمملكة تدابير 
 

 على صادرات الفوسفات المعالج أو غير            الضريبةعلى  10.2ال تنطبق أحكام المادة        
 درهمًا لكل طن من الفوسفات غير             34 شريطة أال يتجاوز معدل الضريبة        المعالج،   

 . تاريخ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذابتداء من المعالج، لمدة خمس سنوات 



 

 
 

 الفصل الثاني والعشرون
 أحكام ختامية

 
 المرفقات: 1-22المادة 

 
 .  منه ء ال يتجزا بهذا االتفاق جزءل المرفقات الملحقةتشك

 
 التعديالت:   2-22المادة 
  

ذ بعد أن   فينتيدخل أي تعديل حيز ال     و  .  آتابة على تعديل هذا االتفاق       ايجوز للطرفين أن يتفق    
 يتفق عليه      يمكن أن  ري للمصادقة في التاريخ الذي               يستكمل الطرفان أي إجراء ضرو           

 .الطرفان
 

  للتجارة  العالميةتعديل اتفاق المنظمة: 3-22المادة 
 

، الذي أدمجه الطرفان في هذا          المنظمة العالمية للتجارة   إذا ُعدل أي حكم من أحكام اتفاق              
 حسب االقتضاء، وفقًا    االتفاق، يتشاور الطرفان بغية تعديل الحكم ذي الصلة من هذا االتفاق،           

 .2-22للمادة 
 

   التنميةتتراتيجيااس: 4-22المادة 
 

 استراتيجيات وسياسات من أجل         للنظر في  ، يتشاور الطرفان       ينطرفال أي من  بطلب من     
التي من شأنها أن      و    أحد الطرفيــن    أراضي يطات اقتصادية جديدة ف     ا نش  و تشجيع   تطوير

 .تساهم في تحقيق أهداف هذا االتفاق
 

 االنضمام : 5-22المادة 
 
القواعد والشروط  رهنا ب  ،نضم إلى هذا االتفاق    تيجوز ألي بلد أو مجموعة بلدان أن             - 1 

 وفقًا لإلجراءات    وافقةن مع ذلك البلد أو مجموعة البلدان، وبعد الم              االتي يتفق عليها الطرف     
  .القانونية المطبقة في آل بلد

فى أي بلد أو مجموعة بلدان      و  أي طرف من الطرفين     ال تطبق أحكام هذا االتفاق بين         - 2
 االنضمام إلى هذا االتفاق، إذا لم يوافق في وقت االنضمام أي من الطرفين على هذا                         طور

 .التطبيق



 

 
 
2

 
  وإنهاء العمل بهذا االتفاقالتنفيذالدخول حيز : 6-22المادة 

 
الث بعد التاريخ الذي يتبادل     في اليوم األول من الشهر الث     التنفيذ  يدخل هذا االتفاق حيز      - 1

 تثبت أن آًال منهما قد استكمل إجراءاته القانونية، أو في تاريخ              مكتوبة فيه الطرفان إشعارات  
 .آخر يتفق عليه الطرفان

 
يوما من إرسال إخطار       180يجوز ألي من الطرفين إنهاء العمل بهذا االتفاق بعد                     - 2

 .مكتوب إلى الطرف اآلخر
 

   الحجيةصوص ذاتالن: 7-22المادة 
 
، ويعد النص الفرنسي متساويا في         حجيةلالعربي واإلنجليزي في ا      هذا االتفاق   اتساوى نص ي

 .الحجية إثر تبادل مذآرات دبلوماسية تؤآد مطابقته للنصين العربي و األنجليزي
 

يع بالتوق ذلك حسب األصول من حكومتيهما،         نخوال، الم دناه قام الموقعان أ    و إثباتا لما تقدم،    
 .على هذا االتفاق

 
 .2004تين أصليتين في اليوم الخامس عشر من يونيو  نسخي، ف.س. واشنطن دفي وقع

 
 
 
 

 عن حكومة                             عن حكومة   
                      الواليات المتحدة األمريكية                                                المملكة المغربية        

        
 


	ch1.pdf
	?????? 1-2 ??????? ?? ????????? ??????
	???? ? "??????? ??????? ???????":


	ch21.pdf
	?????? 21-5: ?????? ????? ????????? ???????? ???????? ??????

	ch21.2.side letter on taxation.pdf
	?????? ?????? ??????? ???????? ??????? ?????????
	??????? ??????? ? ??????? ?????????.

	ch18.pdf
	?????? 18-2: ??????? ? ????? ?????????

	ch17.1.joint statement on environmental cooperation.pdf
	??????  ??
	?????? ??????? ?? ???? ??????
	????? ??????? ?? ???? ??????
	????? ??????? ? ?????? ??? ???????
	?????? ??? ??????? ???????? ???????? ???????
	????????? ?????? ??????????

	ch15.pdf
	????? ?????? ???
	
	
	
	(?)	?????? ????? ???????? (??? 1994)?


	(?)	?? ?? ???? ??? ??? ???? ????? ?????? ??? ???????.
	????????
	??????? ?? ?????? ????? ?? ???????? ????????
	
	
	3 -	?????? ??? ?????? ???? ????????? ?????????? ???????? ???? ??????? ?????? ???? ????? ??? ????? ??? ??????? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ???????? ????? ???? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? ?????� ????????. ???? ????? ?????? ???? ??? ?????
	?????? 15-4: ????? ?????? ??? ???? ?????????



	1 -	??? ?????? ?????? ??????? ???????? ???????? ??? ?????????? ????? ?? ??? ?? ???? ??????? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??? ???? ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ????????? ????????
	
	
	
	
	??????? ??????








	ch14.pdf
	??????-14 3: ???????? ???????

	ch13.pdf
	1 -??????? ??????
	?????? ???????? ???????? ????????

	4- ????? ??????

	ch11.pdf
	?????? 4.11: ???? ???????
	?????? 5.11 ?????? ?????
	?????? 6.11: ???????? ??? ????????
	
	?????? 9.11: ???????? ????????



	ch10.1.side letter on clinics.pdf
	????? ?????? ????

	ch7.pdf
	?????? 7-3: ???????? ???????

	ch6.pdf
	?????? 1.6 :	?????
	?????? 3.6 :	 ??????? ???????? ??????
	??????  4.6 :	 ????? ???????
	?????? 5.6 :	 ???????
	?????? 6.6 :	??????
	?????? 7.6 :	????? ????? ?????? ??????
	?????? 8.6 :	???????? ??????????
	?????? 9.6 : 	????????

	?????? 10.6 -   ???????? ???????
	??????  11.6 : 	??????? ?????? ????????


	ch5.pdf
	?????? 2.5 :	???? ??????? ????? ?? ??????
	?????? 4.5 :	???????
	?????? 5.5 :	???? ??????
	?????? 6.5 :	???????? ???????? ??????? ????????
	?????? 8.5 :	?????? ??? ????????
	?????? 9.5 :	?????? ?????????
	?????? 10.5 :	 ???????? ????????




	???? ?????? " ?????"   ????? ?? ?????? ??????.
	???? ?????? "????? ??????" ????? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ??????.



	ch5.1.Exchange of letters on rules of origin.pdf
	?    ????? ????? ?????? ???? ???????
	????????????? ?? ?????? ???????? ? ???????
	??????? ????????
	????? ?????? ?.  ?????? ???????
	?????? ??????? ???????? ??????? ?????????
	??? ???? ???????.
	????? ?????? ????

	ch4.pdf
	???? ??????
	?????? ??? ????? ???????
	????? 52:	?????

	?????? 4.?
	??? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
	????? ??? ?????? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ????????? ?????? ? 6 ?????.
	?????? ?? 1 ????? ?? ????? ???????, ?? ??? ???? ????????? ???????? ??? ???? ??????? ?????? ????? ?? ??? ?????? ???? ?? ????? ??????? ????????? ?????.
	?????? ??????? ????????
	
	
	???? ????? ???????????

	?????? ???????? ??????? ?????????
	???? ????? ??? ??????? ?? ??????? ???????


	?????? :


	ch2.pdf
	????? ???:
	????? ????????? ????????
	?????? 10.2: ??????? ??? ????????


	ch22.pdf
	????? ??????

	ch1.pdf
	المادة 1-2 العلاقة مع الاتفاقات الأخرى 
	يقصد ب "المستوى الحكومي المركزي":  





