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اجلريدة الر�سمية العدد )949(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/109

ب�ساأن ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية الإدخال املوؤقت 

)B1( و )A( اتفاقية ا�سطنبول " وملحقيها "

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

 ، )B1( و )A( وعلى اتفاقية الإدخال املوؤقت " اتفاقية ا�سطنبول " وملحقيها

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

 ، )B1( و )A( املوافقــة على ان�سمـــام �سلطنـــة عمــان اإىل التفاقيـة امل�ســار اإليهــا وملحقيهـــا

. )B1( من امللحق )مع التحفظ على الفقرة )1/اأ( من املادة )5

املــادة الثانيــــة 

 )A( على جهـــات الخت�ســـا�ص اإيداع وثائق الن�سمام اإىل التفاقية امل�سـار اإليها وملحقيهـــا

و )B1( وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 26 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافـــــق : 24 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية الإدخال امل�ؤقت

) ا�سطنب�ل - 26 ي�ني� 1990 (

B1 و  A  واملالحق

اتفاقية ا�سطنب�ل

الإدخال امل�ؤقت

مقدمة:

اإن االأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية املربمة حتت رعاية جمل�س التعاون اجلمركي , 

نظرا اإىل اأن ال��شع الراهن النت�شار االتفاقيات اجلمركية الدولية ح�ل االإدخال امل�ؤقت , 

وطبيعتها امل�شتتة غري مر�س ,

ونظرا اإىل اأن ال��شع قد يزداد �ش�ءا فـي امل�شتقبل عندما يقت�شي االأمر تنظيم اأن�اع جديدة 

من اإجراءات االإدخال امل�ؤقت ,

ومع االأخـذ فـي االعتبـــار رغبــات اجلــهات املمثلــة للتجـــارة وغريهــا من االأطـراف املهتمة , 

فـي ت�شهيل اإجراءات االإدخال امل�ؤقت ,

اإقرار وثيقة  اأن تب�شيط وتن�شيق االإجراءات اجلمركية وعلى وجه اخل�ش��س  اإىل  ونظرا 

اأن  �شاأنه  , من  امل�ؤقت  دولية م�حدة جتمع بني جميع االتفاقيات امل�ج�دة ح�ل االإدخال 

التجارة  فـي تط�ير  ب�شكل فعال  وي�شهم   , الدولية للإدخال  االأحكام  اإىل  ال��ش�ل  ي�شهل 

الدولية والتبادالت الدولية االأخرى ,

واقتناعا منها باأن وج�د وثيقة دولية تت�شمن اأحكاما م�حدة بخ�ش��س االإدخال امل�ؤقت ، 

من �شـاأنه اأن يحقق ف�ائد كبرية للتبادالت الدولية , وي�ؤدي اإىل حتقيق درجة عالية من 

تب�شيــط وتن�شيــق االإجراءات اجلمركيــة , االأمــر الذي ه� اأحـــد االأهــداف االأ�شا�شيــة ملجل�س 

التعاون اجلمركي ،

, �شعيا  امل�ؤقت من خلل تب�شيط وتن�شيق االإجراءات  واإ�شرارا منها على ت�شهيل االإدخال 

لتحقيــق االأهداف االقت�شاديــة , اأو االإن�شانية , اأو الثقافية , اأو االجتماعيــــة , اأو ال�شياحيـــة ,

ونظرا اإىل اأن اإقرار مناذج م�حدة لدفاتر ) كارنيه ( االإدخال امل�ؤقت , والتي تك�ن مبثابة 

وثائــق جمركيــة دوليــة , على جانــب ال�شمـان الدويل , �ش�ف ي�شهـم فـي ت�شهيــل اإجراءات  

االإدخال امل�ؤقت عندما يقت�شي االأمر تقدمي امل�شتند اجلمركي وال�شمان .

عليه فقد اتفقت على ما يلي :
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الف�سل الأول

اأحكام عامة

تعاريف

املـــادة )1( 

الأغرا�س تطبيق هذه االتفاقية :

يق�شد بعبارة ) االإدخال امل�ؤقت ( : اأ - 

االإجراء اجلمركي الذي ميكن مب�جبه اإدخال بع�س الب�شائع ) مبا فيها و�شائل 

النقـل ( فـي منطقــة جمركيــة وتعفـى اإعفــاء م�شروطــا من دفـع ر�شــ�م و�شــرائـــــب 

اال�شترياد املفرو�شة عليها وبدون تطبيق قي�د اأو حظر اال�شترياد ذات الطبيعة 

االقت�شادية , اإذ اإنه ت�شت�رد تلك الب�شائع ) مبا فيها و�شائل النقل ( لغر�س معني 

ب�شرط اإعادة ت�شديرها خلل فرتة معينة وبدون اأن يطراأ عليها اأي تعديل عدا 

اال�شتهلك العادي الناجت عن اال�شتعمال .

يق�شد بعبارة ) ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد ( : ب - 

الر�شـ�م اجلمركيــة وكافــة الر�شــ�م وال�شــرائب االأخـــرى التي ت�شتــ�فــي ا�شتيــــــراد 

الب�شائــع ) مبا فيها و�شــائل النقــل ( اأو فيــما يتعلــق بها , ولكنها ال ت�شمـــل االأتعاب 

وامل�شاريف والتي ال تتعدى التكاليف التقديرية للخدمات املقدمة .

يق�شد بعبارة ) التاأمني ( : ج - 

ما تقبـل به اجلمــارك ك�شمــان لل�فـاء بالتزام ما جتاهها , وي��شف التاأمني باأنه 

) عام ( اإذا كان ي�شمن ال�فاء بااللتزامات النا�شئة عن عدة عمليات .

د - يق�شد بعبارة ) دفرت ( كارنيه ) االإدخال امل�ؤقت ( :

امل�شتند اجلمركي الدويل الذي يعترب و�شيلة لتعريف الب�شائع ) مبا فيها و�شائل 

النقل ( وداللة على �شمان ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد , وهذا امل�شتند م��شح على 

�شكل مرفق بامللحق )اأ( .

يق�شد بعبارة ) ال�شخ�س ( : هـ - 

كــل مــن ال�شخــ�س الطبيعي وال�شخ�س االعتبــاري , ما مل يتطلـب ال�شياق خلف ذلك .

يق�شد بعبارة ) املجل�س ( : و - 

املنظمــة التي اأ�ش�شــت مب�جــب االتفاقيـة املن�شئــة ملجلــ�س التعـاون اجلمركـــي فـــي 

بروك�شل بتاريخ 15 دي�شمرب 1950م .

يق�شد بعبارة ) الت�شديق ( : ز - 

الت�شديق اأو القب�ل اأو امل�افقة .
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الف�سل الثاين

نطاق التفاقية

املـــادة )2( 

يتعهــد كــل طــرف متعاقــد مبنـح االإدخال امل�ؤقــت , وفقا الأحكــام هذه االتفاقيـــة ,   - 1

للب�شائع ) مبا فيها و�شائل نقلها ( املحددة فـي ملحق هذه االتفاقية .

مع عــدم االإخــلل باالأحكام ال�اردة فـي امللحــق )E( مينع االإدخـــال امل�ؤقت باإعفاء   - 2

, وبدون تطبـــيق قي�د اال�شترياد  كلي م�شــروط من ر�ش�م و�شرائب اال�شتيــراد 

ذات ال�شفة االقت�شادية .

هيكل املالحق

املـــادة )3( 

يتك�ن كل ملحق من ملحق هذه االتفاقية من حيث املبداأ , من االآتي :

تعريفات امل�شطلحات اجلمركية الرئي�شية امل�شتخدمة فـي امللحق . اأ - 

االأحكـام اخلا�شــة املطبقــة على الب�شائــع ) مبا فيهــا و�شائــل النقــل ( والتي ت�شــكل  ب - 

م��ش�ع امللحق .

الف�سل الثالث

اأحكام خا�سة

اأ - امل�ستند والتاأمني

املـــادة )4( 

1 - يحــق لكــل طــرف متعاقــد اإخ�شــاع االإدخـال امل�ؤقــت للب�شائـع ) مبا فيهــا و�شائـــل 

نقلها ( ب�شرط تقديــم م�شتنــد جمـــركي وتقديـم التاأمــني , ما لــم يقتــ�س النــ�س 

خـــلف ذلك فـي ملحق ما .

2 - فـي احلـاالت التي تتطلـب تقدمي التاأمـني ) مب�جـب الفقرة )1( باأعله ( يج�ز 

للأ�شخا�س الذين ي�شتخدم�ن اإجراء االإدخال امل�ؤقت بانتظام , اأن يقدم�ا تاأمينا عاما .
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3 - يجب اأن ال يتجاوز مقدار التاأمني مبلغ ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد التي اأعفيت 

منهـا الب�شائع ) مبا فيها و�شائل نقلهـا ( اإعفــاء م�شروطـــا , ما لـــم يقتـ�س الن�س 

خلف ذلك فـي ملحق ما .

4 - بالن�شبـة للب�شائـع ) مبا فيها و�شائل نقلها (  اخلا�شعـة لقيـ�د اال�شتيـراد مب�جــب 

االأنظمـة ال�طنيــة , يج�ز اأن يطلــب تاأمــني اإ�شافــي وفقــا للأحكــام الــ�اردة فـي 

االأنظمة ال�طنية .

ب - دفاتر الإدخال امل�ؤقت ) كارنيه (

املـــادة )5( 

يلتـزم كــل طـرف متعاقـد بقبـ�ل دفـاتـر االإدخـال امل�ؤقـت املعمـ�ل بها فـي اإقليمــه وال�شـــــادرة 

وامل�شتعملـة وفقــا لل�شروط املن�ش��س عليها فـي امللحق اخلا�س بالب�شائع ) مبا فيها و�شيلة 

النقـــل ( امل�شـــت�ردة ب�ش�رة م�ؤقتـة مبقتــ�شى امللحق االأخــرى لهـذه االتفاقيـــة التـي قـبل 

اإليها  امل�شار  للمبالغ  التاأمني  �شبيل  ال�طنية وعلى  بها وذلك بدال من وثائقه اجلمركية 

فـي املادة )7( من امللحق )A( اخلا�س بدفاتر املرور اجلمركي مع عدم االإخلل باإجراءات 

. )E( االإدخال امل�ؤقت مبقت�شى اأحكام امللحق

ج - التعرف على الب�سائع

املـــادة )6( 

يج�ز لكل طرف متعاقد اإخ�شاع االإدخال امل�ؤقت للب�شائع ) مبا فيها و�شائل نقلها ( ل�شرط 

اأن تك�ن قابلة للتعرف عليها عند اإنهاء االإدخال امل�ؤقت .

د - الفرتة الزمنية لإعادة الت�سدير

املـــادة ) 7 ( 

يجـب اإعـادة ت�شـدير الب�شـائـع ) مبـا فيهـا و�شـائـل نقلهـا ( التي منــحت االإدخــال   - 1

امل�ؤقــت , خــلل فتــرة زمنيــة حمـددة والتـي تعتبـر كافـية لتحقيـق الغــر�س مــن 

االإدخال امل�ؤقت , ويت�شمن كل ملحق على حدة حتديدا لهذه املدة .

2 - يج�ز لل�شلطات اجلمركية اإما اأن متنح فرتة اأط�ل مما ه� حمدد فـي كل ملحق 

اأو اأن متدد الفرتة االأولية .

3 - اإذا تعذر اإعادة ت�شدير الب�شائع ) مبا فيها و�شائل نقلها ( التي منحت االإدخال 

امل�ؤقت , نتيجة �شبطها , ما عدا ال�شبط الذي مت بناء على دع�ى تقام من قبل 

اأ�شخا�س خ�ش��شيني , فاإنه يتم تعليق �شرط اإعادة الت�شدير ملدة ال�شبط .
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هـ - حت�يل الإدخال امل�ؤقت

املـــادة ) 8 ( 

لكل طرف متعاقد اأن ي�شمح بتح�يل حق اإجراء االإدخال امل�ؤقت اإىل اأي �شخ�س اآخر عند 

الطلب , وذلك �شريطة قيام ذلك ال�شخ�س :

بال�فاء بال�شروط ال�اردة فـي هذه االتفاقية .   اأ - 

بقب�ل التزامات امل�شتفيد االأول من اإجراء االإدخال امل�ؤقت . ب - 

و - انتهاء الإدخال امل�ؤقت 

املـــادة ) 9 ( 

ينتهي االإدخال امل�ؤقت عادة باإعادة ت�شدير الب�شائع ) مبا فيها و�شائل نقلها ( التي منحت 

اإدخاال م�ؤقتا . 

املـــادة ) 10 ( 

يج�ز اإعادة ت�شدير الب�شائع ) مبا فيها و�شائل نقلها ( التي اأدخلت م�ؤقتا , فـي اإر�شالية 

واحدة اأو اأكرث .

املـــادة ) 11 ( 

يـج�ز اإعـادة ت�شـديــر الب�شائـع ) مبا فيهـا و�شائـل نقلهـا ( عن طـريـق جمـرك غيـر اجلمــــرك 

التي وردت عن طريقه .

ز - حالت اأخرى ميكن فيها الإنهاء 

املـــادة ) 12 ( 

يج�ز اإنهاء االإدخال امل�ؤقت مب�افقة ال�شلطات املخت�شة , ب��شع الب�شائع ) مبا فيها و�شائل 

نقلهـا ( فـي مينـاء حـر اأو منطقـة حــرة , اأو فـي م�شتــ�دع جمــركـي اأو حتــت اإجــراء الرتانـــزيت 

اجلمركي , بغية ت�شديرها فيما بعد اأو الت�شرف بها بت�شريح ر�شمي .
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املـــادة ) 13 ( 

يجــ�ز اإنهــاء االإدخــال امل�ؤقــت عن طريــق التخليــ�س لل�شتعمــال الداخــلي , عند ال�شـــرورة 

وعندما ت�شمح بذلك اأنظمــة البلــد , �شريطة التقــيد بال�شـروط واالإجراءات التي تطبق فـي 

مثل هذه احلالة .

املـــادة ) 14 ( 

يج�ز اإنهاء االإدخال امل�ؤقت اإذا تعر�شت الب�شائع ) مبا فيها و�شائل نقلها ( لتلف   -1

�شديد نتيجة حادث اأو ق�ة قاهرة , وكانت ح�شبما تقرره ال�شلطات اجلمركية :

قــد اأخ�شعــت لر�شــ�م و�شرائــب اال�شترياد املفرو�شــة عليها حني تقدميها اإىل   اأ - 

اجلمارك حلالتها التالفة , لغر�س اإنهاء االإدخال امل�ؤقت .

قــد مت التنـازل عنها لل�شلطات املخت�شة فـي اإقليم االإدخال امل�ؤقـت , دون اأن  ب - 

يرتتب عليهــا اأي نفقــات وفـي هــذه احلالــة ال يتعــني على ال�شخـــ�س امل�شتفيـــد 

من االإدخــال امل�ؤقت , دفع ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد .

قد اأتلفت , حتت اإ�شراف اجلهة امل�ش�ؤولة , على ح�شاب اأ�شحاب ال�شاأن , على  ج - 

اأن تخ�شع اأية اأجزاء اأو م�اد متبقية , اإذا جرى ف�شحها لل�شتعمال الداخلي 

لر�ش�م و�شرائب اال�شترياد املفرو�شة عليها عند تقدميها اإىل اجلمارك عقب 

حدوث احلادث اأو الق�ة القاهرة بنف�س احلالة التي هي عليها .

2 - يـج�ز اإنهاء االإدخال امل�ؤقت اأي�شا , بناء على طلب �شاحب ال�شاأن , اإذا مت الت�شرف 

فـي  عليها  املن�ش��س  الطرق  باإحدى   ) نقلها  و�شائل  فيها  مبا   ( الب�شائع  فـي 

الفقرة 1 / ب اأو ج باأعله , ح�شبما تقرره ال�شلطات اجلمركية .

يجـ�ز اإنهــاء االإدخــال امل�ؤقـت اأي�شا , بنـاء على طلــب �شاحـب ال�شــاأن , لدى اقتــناع   - 3

ال�شلطــات اجلمركيــة بتلـف الب�شائـع اأو فقدانهـا كليــا ) مبا فيهــا و�شائــل نقلهـا ( 

نتيجة احلادث اأو الق�ة القاهرة .
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الف�سل الرابع

اأحكام متفرقة 

اخت�سار الإجراءات 

املـــادة ) 15 ( 

يلتزم كل طرف متعاقد باخت�شار االإجراءات اجلمركية اللزمة فيما يتعلق بالت�شهيلت 

املن�شــ��س عليهــا فـــي هــذه االتفاقيـة اإىل اأدنـى حـد ممكـن , كمــا وتن�شـر على الفــ�ر جمـيــــــع 

االأنظمة املتعلقة بتلك االإجراءات . 

الت�سريح امل�سبق 

املـــادة ) 16 ( 

اإذا كان االإدخال امل�ؤقت خا�شعا لت�شريح م�شبق , فاإنه يتعني على اجلمرك املخت�س   - 1

منح هذا الت�شريح بال�شرعة املمكنة .

اإذا اقت�شـى االأمــر فـي حـاالت ا�شتثنائيـة , احل�شـ�ل علـى ت�شــريـح مـــن جهــة غيـــر   - 2

جمركية , فيجب اأن مينح هذا الت�شريح بال�شرعة املمكنة . 

احلد الأدنى من الت�سهيالت 

املـــادة ) 17 ( 

تنــ�س اأحكـام هــذه االتفاقيـة على احلـد االأدنــى من الت�شهيلت املطلـ�ب منحهــا , وال حتــ�ل 

هـــذه االأحكــام دون تطبيــق ت�شهيـلت اأو�شــع متنحهــا االأطــراف املتعاقــدة اأو قـــد متنحــــها 

م�شتقبل مب�جب اأحكام من طرف واحد , اأو مب�جب اتفاقية ثنائية اأو متعددة االأطراف .

الحتادات اجلمركية اأو القت�سادية 

املـــادة ) 18 ( 

الأغـرا�س تطبيــق هذه االتفاقيــة , تعتبــر اأقاليــم االأطــراف املتعاقــدة التي ت�شكــــل   - 1

احتادا جمركيا اأو اقت�شاديا فيما بينها , اإقليما واحدا .

مـا مـن �شـيء فـي هــذه االتفاقيــة مينــع االأطـراف املتعاقــدة التي ت�شكــل احتــادا   - 2

اأو اقت�شاديا فيما بينهــا , من �شــن اأحكام خا�شـة تنطبــق على عمليات  جمركيــا 

االإدخال امل�ؤقت فـي املنطقة التابعة لذلك االحتاد , �شريطة اأال تقلل تلك االأحكام 

من الت�شهيلت التي تن�س عليها هذه االتفاقية .
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احلظر والقي�د 

املـــادة ) 19 ( 

ال متنــع االأحكــام ال�اردة فـي هذه االتفاقيــة تطبيـق القيـ�د املفرو�شـة مبقت�شـى االأنظمـة 

والل�ائح ال�طنية العتبارات غري اقت�شادية , كاالعتبارات االأخلقية اأو االأمنية اأو ال�شحية 

اأو البيطريـة اأو �شحـة النبـات , اأو تلــك املتعلقـة بحماية ال�شلالت املهددة باالنقرا�س من 

احلي�انات والنباتات الربية , اأو االعتبارات املتعلقة بحماية حقـ�ق الن�شر والتاأليف وامللكية ال�شناعية .

املخالفات 

املـــادة ) 20 ( 

اأي خــــرق الأحكــام هــذه االتفاقيــة يجعــل املخــالــف عر�شــة للعق�بــات املفرو�شــة   - 1

مبقت�شى قان�ن الطرف املتعاقد الذي وقعت فيه تلك املخالفة .

اإن مل يكـن من املمكـن حتديــد االإقليـم الـذي وقعت فيه املخالفـة فاإنها تعتبـر كمــا   - 2

ل� اأنها وقعت فـي اإقليم الطرف املتعاقد الذي اكت�شفت فيه تلك املخالفة . 

تبادل املعل�مات 

املـــادة ) 21 ( 

تلتزم االأطراف املتعاقدة بتبادل املعل�مات اللزمة لتطبيق اأحكام هذه االتفاقية فيما بينها , 

بناء على الطلب وفـي احلدود التي ت�شمح بها الت�شريعات ال�طنية .

الف�سل اخلام�س

اأحكام ختامية 

اللجنة الإدارية

املـــادة ) 22 ( 

ت�شكـل جلنــة اإداريـة ملتابعــة تنفيــذ هذه االتفاقيــة , ودرا�شـة اأي تعديــلت مقتــرحــة   - 1

واالإجراءات الكفيلة بتحقيق تف�شري وتطبيق م�حد لها كما يناط بهذه اللجنة 

تقرير اإدخال ملحق جديدة لهذه االتفاقية .

تك�ن االأطـراف املتعــاقــدة اأع�شــاء فـي اللجنــة االإداريـة ويجــ�ز للجنـة اأن تــقرر   - 2

ال�شمــاح للإدارة املختــ�شة التابعــة الأي ع�شــ� , اأو دولــة , اأو اإقليــم جمركي م�شتقــل 

م�شــار اإليـه فـي املادة )24( مـن هذه االتفاقيـــة , والتي لي�شــت اأطرافا متعاقــدة , 

اأو ممثلة ملنظمات دولية , بح�ش�ر دورات اللجنة ب�شفة مراقبني , وذلك بالن�شبة 

للق�شايا التي تهمهم .
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يق�م املجل�س بت�فري خدمات ال�شكرتارية لهذه اللجنة .  - 3

تق�م اللجنة باختيار رئي�س ونائبه , فـي كل دورة لها .  - 4

تقـ�م االإدارات املخت�شــة لدى االأطــراف املتعاقـدة مب�افـاة املجلـ�س باقرتاحاتها   - 5

, مع طلب  اإىل ذلك  تدعـ�  التي  االأ�شباب  بيان  االتفاقية مع  تعديل هذه  ب�شـاأن 

املجل�س  يق�م  , حيث  اللجنــة  دورات  اأعمـال  فـي جداول  املطل�بة  الفقرات  اإدراج 

 , , والــدول  , واالأع�شاء  بعر�شهــا على االإدارات املخت�شة فـي االأطراف املتعاقدة 

 , االتفاقية  املادة )24( من هذه  فـي  اإليها  امل�شار  امل�شتقلة  واالأقاليـــم اجلمركية 

والتي لي�شت اأطرافا متعاقدة فيها .

يدعــ� املجــل�س اللجنة اإلــى االنعقــاد فـي م�عــد حتــدده اللجـنة وكذلك بنــاء على   - 6

طلب االإدارات املخت�شة من طرفني متعاقدين على االأقل ويق�م املجل�س بتعميم 

 ، واالأع�شاء   , املتعاقدة  االأطراف  فـي  املخت�شة  االإدارات  على  االأعمال  جدول  م�ش�دة 

والدول , واالأقــاليــم اجلمركيــة امل�شتقلــة امل�شــار اإليهــا فـي املـــادة )24( من هـــذه 

االتفاقية والتي لي�شت اأطرافا متعاقدة فيها , وذلك قبل �شتة اأ�شهر على االأقل 

من اجتماع اللجنة . 

بناء على القرار الذي تتخذه اللجنة مب�جب االأحكام ال�اردة فـي الفقرة )2( من   - 7

هذه املادة , ي�جه املجل�س الدع�ة اإىل االإدارات املخت�شة فـي االأع�شاء , والدول , 

واالأقــاليم اجلمركيــة امل�شتقلــة امل�شار اإليهـــا فـي املــادة ) 24 ( من هــذه االتفاقيــة 

والتي لي�شت اأطرافا متعاقدة فيها , واإىل املنظمات الدولية املخت�شة والتي �شيتم 

متثيلها من قبل مراقبني فـي دورات اللجنة .

تطــرح االقرتاحــات للت�شــ�يت حيث يحــق لكل طرف متعاقد حا�شــرا االجتمـــاع   - 8

اأن يديل ب�شـ�ت واحــد , ويتــم اعتمــاد االقرتاحــات , ما عدا االقتـراحات اخلا�شــة 

بـاإجــراء التعديــلت علـى هــذه االتفاقيــة , باأغلبيــة اأ�شـــ�ات احلـــا�شريــن . واأمـــــا 

االقرتاحات اخلا�شة باإجراء التعديل على هذه االتفاقية فيجب اإقرارها باأغلبية 

اأ�ش�ات ثلثي االأطراف احلا�شرين . 

عند الت�ش�يت وفـي حالة تطبيق الفقرة ) 7 ( من املادة ) 24 ( من هذه االتفاقية ,   - 9

يك�ن للحتـادات اجلمركيـة اأو االقت�شاديــة التي هـي اأطـراف فـي هذه االتفاقية ، 

عدد من االأ�ش�ات م�شاو ملجم�ع االأ�ش�ات املخ�ش�شة الأع�شائها التي هي اأطراف 

متعاقدة فـي هذه االتفاقية .

10 -  على اللجنة اأن تعتمد حم�شر االجتماع قبل اختتام الدورة . 

 ) اللئحة   ( االإجراءات  ق�اعد  تطبق   , املادة  هذه  فـي  العلقة  ذات  االأحكام  غياب  فـي    - 11

اخلا�شة باملجل�س , ما مل تقرر اللجنة خلف ذلك .
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ت�س�ية اخلالفات 

املـــادة ) 23 ( 

اأي خــلف ين�شــاأ بـني طرفـني متعاقـديـن اأو اأكثــر حـ�ل تف�شيــر اأو تطبيــق هـــــذه   - 1

االتفاقية يجب ت�ش�يته عن طريق التفاو�س قدر امل�شتطاع .

املعنية  املتعاقدة  اأن حتيله االأطراف  اأي خلف ال تتم ت�ش�يته بالتفاو�س يجب   - 2

بالنزاع اإىل اللجنة االإدارية التي تق�م بالنظر فيه واإعداد الت��شيات لت�ش�يته .

ت��شيات  قب�ل  على  م�شبقا  تتفق  اأن  بالنزاع  املعنية  املتعاقدة  للأطراف  يج�ز   - 3

اللجنة االإدارية واعتبارها ملزمة .

الت�قيع ، والت�سديق ، والن�سمام

املـــادة ) 24 ( 

يحــق الأي عـ�شـــ� من اأع�شــاء املجــل�س , اأو الأي ع�شـــ� مــن اأع�شــاء االأمــم املتحــــدة   - 1

اأو وكاالتها املتخ�ش�شة , اأن ي�شبح طرفا متعاقدا لهذه االتفاقية عن طريق :

 اأ - الت�قيع عليها بدون التحفظ على الت�شديق .

ب - اإيداع وثيقة الت�شديق بعد الت�قيع عليها متهيدا للت�شديق .

ج - االن�شمام اإليها .

2 - تكــــ�ن هــذه االتفــاقيــة مفتــ�حــة للت�قيــع مــن قبـــل االأع�شــــاء امل�شــــار اإليهـــم فـي 

اأقرت فيهما االتفاقية  اإما فـي دورتي املجل�س اللتني  الفقرة )1( من هذه املادة 

اأو بعد ذلك مبقر املجل�س فـي بروك�شل لغاية 30 ي�ني� 1991م وبعد ذلك امل�عد 

ت�شبح االتفاقية مفت�حة الن�شمام االأع�شاء . 

3 - اأي دولـة اأو حك�مــة اإقليم جمركي م�شتقـل والتي تر�شـح من قبل طرف متعاقـد 

مــ�ش�ؤول عن رعايــة علقاتهــا الدبل�ما�شيــة ب�شفـة ر�شميــة وتك�ن م�شتقلــة ذاتيا 

فـي ت�شيري علقاتها التجارية , ولكنها لي�شت ع�ش�ا فـي املنظمات امل�شار اإليها فـي 

الفقرة )1( من هذه املادة , والتي قد وجهت اإليها الدع�ة بهذا اخل�ش��س من 

قبل جهة االإيداع بناء على طلب من اللجنة االإدارية , يج�ز لها اأن ت�شبح طرفا 

متعاقدا فـي هذه االتفاقية باالن�شمام اإليها بعد دخ�لها حيز التنفيذ .

اإليـه فـي الفقـــرة )1( اأو )3(  اأو اإقليــم جمركــي م�شــار  اأو دولــة ,  4 - على اأي ع�ش� 

اأو الت�شـــــديــــق  اأن يحـــدد عنــــد الت�قيــع علــى هـــذه االتفاقية   , املـــادة  من هــــذه 
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 )A( عليهـــا اأو االن�شمام اإليها , امللحق التي يقبلها , اإال اأنه يلزم بقب�ل امللحق

باالإ�شافة اإىل ملحق اآخر على االأقل . ويج�ز له اأن ي�شعر جهة االإيداع فيما بعد 

بقب�له ملحقا اأو ملحق اأخرى .

على االأطراف املتعاقدة التي تقبل باأي ملحق جديد تقرر اللجنة االإدارية اإدخاله   - 5

على هذه االتفاقية , اأن ت�شعر جهة االإيداع ح�شبما جاء فـي الفقرة )4( من هذه املادة .

اأو املعل�مـــــات  على االأطـراف املتعاقــدة م�افـاة جهــة االإيـداع ب�شــروط التطبيــق   - 6

املطل�بــة مبقت�شـى املـادة )8( والفقــرة )7( من املــادة )24( من هـذه االتفاقيــة , 

 )E( من امللحـق )( واملـادة)4A( مـن امللحـق )والفقرتـني )2( و )3( من املــادة )2

كما يجب عليها م�افاة تلك اجلهة باأية تغيريات تطراأ على تطبيق تلك االأحكام .

يجـ�ز الأي احتـاد جمـركي اأو اقت�شـادي اأن ي�شبـح طرفـا متعاقـدا لهـذه االتفاقـية   - 7

وفقــا للفقــرات ) 1 ، 2 ، 4 ( مــن هــذه املــادة , وعلـى ذلـك االحتــاد اجلمــركـــــي اأو 

هذه  حتكمها  التي  باالأم�ر  يتعلق  فيما  باأهليته  االإيداع  جهة  اإبلغ  االقت�شادي 

االتفاقية . للحتاد اجلمركي اأو االقت�شادي الذي هـ� طـرف متعـاقد فـي هـذه 

االتفاقيـة اأن ميــار�س با�شـمـه احلقــ�ق وال�فــاء بااللتزامــات التي متنحهــا هذه 

االتفاقيـــة اإىل اأع�شاء ذلك االحتاد الذي هم اأطراف متعاقدة فـي هذه االتفاقية 

يحـق  ال  احلالــة  هذه  وفـي  اخت�شا�شـه  �شـمن  الداخلـــة  للأم�ر  بالن�شبة  وذلك 

لهـــ�ؤالء االأع�شـاء ممار�شة هذه احلق�ق مبا فيها حق الت�ش�يت على انفراد .

جهة الإيداع

املـــادة ) 25 ( 

1 - تـــ�دع هــذه االتفاقيـة , وكـــل الت�قيعـات بتحفـظ على الت�شديــق اأو بــدون  , وكافــــة 

وثائـق الت�شديق واالن�شمام , لدى اأمني عام املجل�س .

تق�م جهة االإيداع ) االأمني العام ( باالآتي :  - 2

اأ - ا�شتلم وحفظ الن�ش��س االأ�شلية لهذه االتفاقية .

اإعداد ن�شخ م�شدقة من الن�ش��س االأ�شلية لهذه االتفاقية , واإر�شالها اإىل  ب - 

االأع�شـاء واالحتـــادات اجلمركيــــة اأو االقت�شــاديــة امل�شـــار اإليهــا فـي الفقرتـني 

)1( و )7( من املادة )24( من هذه االتفاقية .

ج - ا�شتلم اأي ت�قيع بتحفظ على الت�شديق اأو بدون , اأو الت�شديق , اأو االن�شمام 

اإىل هذه االتفاقية , وا�شتلم وحفظ كل ال�ثائق اأو االإ�شعارات املتعلقة بذلك .
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د - التاأكد من اأن الت�قيع اأو ال�ثائق اأو االإ�شعارات بهذه االتفاقية هي بال�شكل 

ال�شحيح واملنا�شب واإ�شعار الطرف املتعاقد �شاحب ال�شاأن بذلك عند ال�شرورة .

اإخطــار االأطــراف املتعاقــدة فـي هــذه االتفاقيــة , واجلهــات امل�قعـة االأخــرى  هـ - 

واأع�شــاء املجلــ�س والذيــن هـم لي�شــ�ا اأطرافــا متعاقـدة فـي هـــذه االتفاقيــة , 

وكذلك اأمني عام االأمم املتحدة باالآتي :

الت�اقيع على امللحق , والت�شديق واالن�شمام اإليها وكذلك قب�لها وفقا   -

للمادة )24( من هذه االتفاقية .

امللحق اجلديدة التي تقرر اللجنة االقت�شادية اإدخالها على هذه االتفاقية .  -

تاريخ دخـ�ل هذه االتفاقيـة حيــز التنفيــذ وكل مـن ملحقهــا وفقــا للمـادة   -

)26( من هذه االتفاقية .

االإ�شعارات امل�شتلمة وفقا للم�اد )24( و )29( و )30( و )32( من هذه االتفاقية .  -

اإ�شعارات اإنهاء االتفاقية وفقا للمادة )31( من هذه االتفاقية .  -

اأية تعديلت تعترب مقب�لة وفقا للمادة )32( , من هذه االتفاقية وتاريخ   -

دخ�لها حيز التنفيذ .

3 - فـي حالة ظه�ر اأي خلف - بني اأي طرف متعاقد وجهة االإيداع ب�شاأن اأداء جهة 

االإيداع ملهامها - تق�م جهة االإيداع اأو ذلك الطرف املتعاقد بعر�س امل��ش�ع على 

االأطراف املتعاقدة االأخرى واجلهات امل�قعة , اأو على املجل�س اإن اقت�شى االأمر .

الدخ�ل فـي حيز التنفيذ

املـــادة ) 26 ( 

الت�قيع عليها  تاريخ  التنفيذ بعد ثلثة �شه�ر من  1 - تدخل هذه االتفاقية حيز 

من قبل خم�شة من االأع�شاء اأو االحتادات اجلمركية اأو االقت�شادية املذك�رة فـي 

الفقرتني )1( و )7( من املادة )24( عليها بدون حتفظ على الت�شديق اأو اإيداعها 

ل�ثائق الت�شديق اأو االن�شمام .

2 - بالن�شبة الأي طـرف متعاقد ي�قع  بدون حتفظ على الت�شديق اأو ي�شدق اأو ين�شـم 

اإلــى هــــذه االتفاقية بعد الت�قيـع عليهــا بدون حتفــظ على الت�شديـق من قـــبل 

اإيداعها ل�ثائق ت�شديقها  اأو   , اأو اقت�شادية  اأو احتادات جمركية  اأع�شاء  خم�شة 

الطـرف  لهــذا  بالن�شبــة  التنفــيذ  اإليها تدخل هذه االتفاقيــة حيــز  اأو االن�شمام 

بعد ثلثة �شه�ر من الت�قيع عليها بدون حتفظ على الت�شديق اأو بعد اإيداعه 

ل�ثيقة الت�شديق اأو االن�شمام اإليها .
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3 - يدخـل اأي ملحـق من ملحـق هذه االتفاقيــة حيـز التنفيــذ بعد ثلثــة اأ�شهــر من 

قب�ل خم�شة اأع�شاء اأو احتادات جمركية اأو اقت�شادية لذلك امللحق .

4 - بالن�شبـة الأي طــرف متعاقــد يقبــل اأي ملحــق بعد اأن يكــ�ن قد قبــل به خم�شــة 

اأع�شـاء اأو احتـادات جمركيـة اأو اقت�شاديـة , يدخـل ذلك امللحـق حيز التنفيـذ بعد 

ثلثة اأ�شهر من تاريخ اإ�شعاره بقب�له , اإال اأنه ال يدخل اأي ملحق حيز التنفيذ 

بالن�شبة لذلك الطرف املتعاقد قبل دخ�ل االتفاقية ذاتها حيز التنفيذ بالن�شبة اإليه .

حكم الإلغاء 

املـــادة ) 27 ( 

عند دخ�ل ملحق ما من ملحق هذه االتفاقية حيز التنفيذ ويك�ن مت�شمنا حكما خا�شا 

باالإلغاء فمن �شاأن ذلك امللحق اأن يلغي ويحل حمل االتفاقيات اأو اأحكامها املق�ش�دة بهذا 

احلكم , وذلك فـي العلقات القائمة بني االأطراف املتعاقدة التي قبلت بذلك امللحق وهي 

اأطراف متعاقدة على تلك االتفاقية .

التفاقيات ومالحقها

املـــادة ) 28 ( 

1 - الأغرا�س تطبيق هذه االتفاقية , اإن اأي ملحق يلتزم به اأي طرف  متعاقد يعترب 

جــزءا ال يتجــزاأ من هــذه االتفاقيــة واإن اأي اإ�شــارة اإىل االتفاقيـة بالن�شبـة لذلــك 

الطرف املتعاقد تت�شمن االإ�شارة اإىل ذلك امللحق .

2- الأغرا�س الت�ش�يت فـي اللجنة االإدارية يعترب كل ملحق مبثابة اتفاقية م�شتقلة 

بحد ذاته .

التحفظات

املـــادة ) 29 ( 

1- اإن قبـ�ل طــرف متعاقــد ملحقـا مــا يعــد قبــ�ال بجميــع االأحكـام ال�اردة فيـه ما مل 

ي�شعر جهة االإيداع عند القب�ل اأو فـي اأي وقت الحق باالأحكام التي يرى التحفظ 

عليها فـي حدود اإمكانية ذلك فـي امللحق املق�ش�د مع ذكر اأوجه اخللف القائمة 

بني االأحكام ال�اردة فـي ت�شريعه ال�طني وبني االأحكام املعنية .

�شن�ات مبراجعة  االأقل كل خم�س  باأن يق�م مرة على  يلتزم كل طرف متعاقد   - 2

االأحكام التي حتفظ عليها , ومقارنتها باالأحكام ال�اردة فـي ت�شريعه ال�طني من 

ثم ي�شعر جهة االإيداع بنتائج تلك املراجعة .

3 - يج�ز للطرف املتعاقد الذي اأبدى حتفظات معينة , اأن ي�شحبها جزئيا اأو كليا , 

فـي اأي وقت مب�جب اإ�شعار ي�جه اإىل جهة االإيداع مع ذكر التاريخ الذي ي�شبح 

فيه ال�شحب نافذ املفع�ل .
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المتداد الإقليمي

املـــادة ) 30 ( 

1 - يجـ�ز الأي طـرف متعاقـد عند الت�قيـع على هـذه االتفاقيـة بدون حتفـظ على 

الت�شـديق , اأو  عند اإيداع وثيقة الت�شديق اأو االن�شمـام , اأو فــي اأي وقـت الحـق , اأن 

يعلن مب�جب اإ�شعار ي�شلم اإىل جهة االإيداع اأن هذه االتفاقية �ش�ف متتد لت�شمل 

كافة اأو بع�س االأقاليم امل�ش�ؤول عن علقاتها الدولية . ويدخل هذا االإ�شعار حيز 

التنفيذ بعد ثلثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتلمه من قبل جهة االإيداع , اإال اأن هذه 

االتفاقية ال ت�شري على االأقاليم املذك�رة فــي االإ�شعار قبل دخ�ل االتفاقية حيز 

التنفيذ بالن�شبة للطرف املتعاقد املعني .

2 - يج�ز الأي طرف متعاقد يق�م بت�جيه االإ�شعار وفقا ملا جاء فــي الفقرة )1( من 

هذه املادة بخ�ش��س متديد نطاق االتفاقية الأي اإقليم يت�ىل م�ش�ؤولية علقاته 

املادة )31( من  فــي  ال�اردة  , وفقا للإجراءات  اأن ي�شعر جهة االإيداع   , الدولية 

هذه االتفاقية , باأن االإقليم امل�شار اإليه لن ي�شتمر فــي تطبيق االتفاقية .

الإنهاء

املـــادة ) 31 ( 

هذه االتفاقية غري حمددة االأجل اإال اأنه الأي طرف متعاقد اإنهاوؤها فــي اأي وقت   - 1

كان بعد تاريخ دخ�لها حيز التنفيذ مب�جب املادة )26( .

2 - يجب اأن يك�ن االإنهاء ب�ثيقة خطية يتم اإيداعها لدى جهة االإيداع .

3 - ي�شري مفع�ل االإنهاء بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ ا�شتلم جهة االإيداع ل�ثيقة االإنهاء .

تنطبق االأحكام ال�اردة فــي الفقرتني )2( و)3( من هذه املادة على ملحق هذه   - 4

االتفاقيــة اأي�شــا , كما يحــق الأي طــرف متعـاقـد فــي اأي وقــت بعد تاريــخ دخ�لهـا 

حيـز التنفيـــذ مب�جـب املــادة )26( , اأن ي�شحــب قب�لــه مبلحــق واحــد اأو اأكثــر . 

واأما الطرف املتعاقد الذي ي�شحب قب�له بجميع امللحق , فاإنه يك�ن قد اأنهى 

االتفاقية بالن�شبة لــه . وكذلــك اإذا �شحــب طـرف متعاقد قب�لــه بامللحــق )اأ( مع 

ا�شتمراره بقب�ل امللحق االأخرى فاإنه يك�ن قد اأنهى االتفاقية بالن�شبة له .

اإجراءات التعديل

املـــادة ) 32 ( 

اأن  االتفاقية  )22( من هذه  للمادة  وفقا  اجتماعها  عند  االإدارية  للجنة  يج�ز   -  1

ت��شي باإدخال تعديلت على هذه االتفاقية وملحقها .
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2 - تق�م جهة االإيداع باإبلغ ن�س اأي تعديل م��شى به اإىل جميع االأطراف املتعاقدة 

على االتفـاقيــة واإلــى اجلهــات امل�قعــة االأخــرى , واإىل اأع�شــاء املجلــ�س الذيـــن هم 

لي�ش�ا اأطرافا متعاقدة على هذه االتفاقية .

3 - يدخل اأي تعديل م��شى به وفقا للفقرة ال�شابقة حيز التنفيذ بالن�شبة جلميـع 

االأطـراف املتعاقـدة بعد �شتـة اأ�شهـر من انق�شـاء فرتة اثني ع�شر �شهرا من تاريـخ 

اإبلغ التعديل امل��شى به اإذا مل يقدم اأي طرف متعاقد اعرتا�شا على التعديل 

امل��شى به خلل تلك الفرتة اإىل جهة االإيداع .

4 - اإذا قام اأي طرف متعاقد باإبلغ جهة االإيداع , باعرتا�شه على التعديل امل��شى به 

قبل انق�شاء فرتة االثني ع�شر �شهرا املذك�رة فـي الفقرة )3( من هذه االتفاقية , 

فاإن التعديل ال يعترب مقب�ال وال يك�ن له اأي مفع�ل اأيا كان .

5 - الأغرا�س تبليغ االعرتا�شات فاإن كل ملحق يعترب اتفاقية قائمة بذاتها .

قب�ل التعديالت

املـــادة ) 33 ( 

اأنـه قبــل  اإليهــا يعتبـر  اأو ين�شــم  كل طـرف متعـاقد ي�شـدق على هـذه االتفاقـية   - 1

الت�شديق اأو االن�شمام .

اإن قبــ�ل اأي طــرف متعــاقــد مبلحــق معــني يعتبــر قبــ�ال بكافـة التعـديـــلت التي   - 2

تطـــراأ على ذلــك امللحـــق الــذي يكــ�ن قـد دخــل حــيز التنفــيذ بتـاريخ اإ�شعاره جهـة 

االإيــداع بقب�لــه , وذلــك مــــا لــم يبــد اأيــة حتفظـــــات وفقــا للمــادة )29( مــــن هــذه 

االتفاقية .

الت�سجيل والن�س��س الأ�سلية

املـــادة ) 34 (

ت�شجل هذه  االتفاقية لدى اأمانة االأمم املتحدة بناء على طلب جهة االإيداع , وذلك ح�شبما 

جاء فــي املادة ) 102( من ميثاق االأمم املتحدة .

واإ�شهادا على ذلك قام امل�قع�ن اأدناه , املخ�ل�ن اأ�ش�ال بالت�قيع , بت�قيع هذه االتفاقية .

اأ�شــل واحــد باللغتــني  اإبـرام هــذه االتفاقيــة فــي ا�شطنبــ�ل بتــاريخ 1990/6/26م من  تـم 

االإجنليزيــة , والفرن�شـية , وكـل الن�شـني �شحيحــان على حــد �شــــ�اء , واملطلــ�ب من جهـــة 

االإيــداع اإعــداد وتعمــيم ترجمـــات معتمــدة لهــذه االتفاقيــة باللغــات العربيـــة , وال�شينـية , 

والرو�شية , واالأ�شبانية .
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) A ( امللحق

خا�س مب�ستندات الإدخال امل�ؤقت 

  ) ATA ( ودفاتر املرور اجلمركي

) CPD ( دفاتر الإدخال امل�ؤقت

 الف�سل الأول

تعاريف

املـــادة )1( 

الأغرا�س تطبيق هذا امللحق :

اأ  - يق�شد بعبارة " م�شتندات االإدخال امل�ؤقت " : امل�شتند اجلمركي الدويل املقب�ل 

كت�شريح جمركي ميكن به حتديد الب�شائع ) مبا فيها و�شائل النقل ( والذي 

يت�شمن �شمانا �شاحلا دوليا لتغطية ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد .

ب - يق�شد بعبارة " دفرت االإدخال امل�ؤقت " ) ATA ( : م�شتندات االإدخال امل�ؤقت 

امل�شتخدمة الإدخال الب�شائع م�ؤقتا وال ت�شمل و�شائل النقل .

ج - يق�شد بعبارة " دفرت املرور اجلمركي " ) CPD ( : م�شتندات االإدخال امل�ؤقت 

امل�شتخدمة الإدخال و�شائل النقل م�ؤقتا .

د - يق�شد بعبارة " جمم�عة امل�ؤ�ش�شات ال�شامنة " : جمم�عة امل�ؤ�ش�شات ال�شامنة 

التي تديرها منظمة دولية والتي تتبع لها امل�ؤ�ش�شات ال�شامنة .

" : املنظمة التي لها امل�ؤ�ش�شات ال�طنية امل�شرح لها  "املنظمة الدولية  بــ  يق�شد  هـ - 

باأن ت�شمن وت�شدر م�شتندات االإدخال امل�ؤقت .

ال�شلطات  قبل  من  املعتمدة  امل�ؤ�ش�شة   :  " ال�شامنة  امل�ؤ�ش�شة   " بعبارة  يق�شد   - و 

اجلمركية لدى طرف متعاقد , ل�شمان املبالغ امل�شار اإليها فـي املادة )8( من هذا 

امللحق , فـي االإقليم التابع لذلك الطرف املتعاقد , على اأن تك�ن تلك امل�ؤ�ش�شة 

مرتبطة مبجم�عة امل�ؤ�ش�شات ال�شامنة .

ز - يق�شد بعبارة " م�ؤ�ش�شة االإ�شدار " : امل�ؤ�ش�شة املعتمدة من قبل ال�شلطات اجلمركية 

الإ�شدار م�شتندات االإدخال امل�ؤقت وتتبع ب�ش�رة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة جمم�عة 

امل�ؤ�ش�شات ال�شامنة .

ح - يق�شد بعبارة " م�ؤ�ش�شة االإ�شدار املرا�شلة " : م�ؤ�ش�شة االإ�شدار التي اأن�شئت لدى 

طرف متعاقد اآخر وتتبع نف�س جمم�عة امل�ؤ�ش�شات ال�شامنة .

ط - يق�شد بعبارة " الرتانزيت اجلمركي " : االإجراء اجلمركي الذي تنقل الب�شائع 

مب�جبه حتت الرقابة اجلمركية من جمرك اإىل اآخر .
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الف�سل الثاين

النطــاق

املـــادة )2( 

وفقــا للمــادة )5( مــن هـذه االتفــاقيــة , يجـب علــى كـل طــرف متعـاقــد اأن يقبـل ,   - 1

بــدال عن م�شتنداتـــه اجلمركـية ال�طنيـة وك�شـمان كـاف عن املبالـغ امل�شـار اإليهــا 

فـي املـــادة )8( مــن هــذا امللحـق , م�شتنـدات االإدخال امل�ؤقــت ال�شاحلــة الإقليــمه , 

والتـي تـم اإ�شـدارهــا وا�شتعمــالهــا وفقـا لل�شـروط املن�شــ��س عليهـا فـي هذا امللحق 

للب�شائع ) مبا فيها و�شائل النقل ( , امل�شت�ردة م�ؤقتا مب�جب امللحق االأخرى 

بهذه االتفاقية والتي قبلها .

اأيــ�شا قبــ�ل م�شتنــدات االإدخــال امل�ؤقــت , ال�شـــــادرة  يجـ�ز لكــل طــرف متعــاقد   - 2

وامل�شتعملــة وفقــا لل�شـروط املمـــاثــلــة , لعمليـــات االإدخــال املــ�ؤقـت وفقــــا للأنظمــة 

والل�ائح ال�طنية املعم�ل بها لديه .

يج�ز لكل طرف متعاقد قب�ل م�شتنـدات االإدخــال امل�ؤقــت , الـ�شــادرة وامل�شتعملــة   - 3

وفقا لل�شروط املماثلة , للرتانزيت اجلمركي .

4 - ال ي�شمل االإدخال امل�ؤقت الب�شائع ال�اردة بق�شد املعاجلة اأو االإ�شلح .

املـــادة )3( 

1 - يجب اأن تك�ن م�شتندات االإدخال امل�ؤقت مطابقة للنماذج املذك�رة فـي مرفقات 

هذا امللحق املرفق )1( اخلا�س بدفاتر االإدخال امل�ؤقت , واملرفق )2( لدفاتر املرور 

اجلمركي .

الف�سل الثالث

ال�سمان واإ�سدار م�ستندات الإدخال امل�ؤقت

املـــادة )4( 

1 - وفقا لتلـك ال�شـروط وال�شمانـات التي يحددهـا كل طرف متعاقد فاإنه يج�ز له 

اأن ي�شمح للم�ؤ�ش�شات ال�شامنـــة اأن تعمــل كجهــات �شامنــة , واأن ت�شــدر م�شتنــدات 

االإدخال امل�ؤقت , مبا�شرة اأو عن طريق م�ؤ�ش�شات االإ�شدار .

ال تعتـــمـــد امل�ؤ�ش�شـــة ال�شــامنـــة من قبــل اأي طـــرف متعاقــد ما لـــم يغط �شمانهـا   - 2

امل�ش�ؤوليــات النا�شـــئة لـــدى ذلـــك الطـــرف املتعــاقــد فيمــا يتعلــق بالعمليات التــي 

تغطيها م�شتندات االإدخال امل�ؤقت ال�شادرة من قبل احتادات االإ�شدار املرا�شلة .
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املـــادة )5( 

�شلحية  بفرتة  امل�ؤقت  االإدخال  م�شتندات  االإ�شدار  م�ؤ�ش�شات  ت�شدر  اأال  يجب   - 1

تتجاوز �شنة واحدة اعتبارا من تاريخ �شدورها .

اإال مب�افقة  امل�ؤقت  االإدخال  اأي تفا�شيل مدرجة فـي م�شتندات  ال يج�ز تغيري   - 2

من جهة االإ�شدار اأو ال�شمان . وال يج�ز اإجراء اأي تغيري فـي تلك امل�شتندات بعد 

قب�لها من قبل ال�شلطات اجلمركية باإقليم االإدخال امل�ؤقت , اإال باإذن من تلك ال�شلطات .

بعــد �شــدور دفتــر االإدخال امل�ؤقــت , ال ت�شــاف اأي اأ�شنــاف اإ�شافيــة فــي قائمـــة   - 3

الب�شـائع املذكــ�رة بظهــر الغـلف االأول للدفتـر اأو باأي �شفحـات تابعــة ومـرفقة 

بهـا ) قائـمة عامة ( .

املـــادة )6( 

يجب اأن تظهر التفا�شيل التالية فـي م�شتندات االإدخال امل�ؤقت :

- ا�شم جهة االإ�شدار .

- ا�شم �شل�شلة امل�ؤ�ش�شات ال�شامنة الدولية .

- الدول اأو االأقاليم اجلمركية التي تك�ن فيها م�شتندات االإدخال امل�ؤقت �شاحلة .

- اأ�شماء امل�ؤ�ش�شات ال�شامنة الدولية بالدول اأو االأقاليم اجلمركية ذات ال�شلة .

املـــادة ) 7 ( 

يجب اأال تتجاوز الفرتة املحددة الإعادة ت�شدير الب�شائع ) مبا فيها و�شائل النقل ( امل�شت�ردة 

مب�جب االإدخال امل�ؤقت , فـي اأي حال من االأح�ال مدة �شلحية تلك امل�شتندات .

الف�سل الرابع

ال�سمان

املـــادة ) 8 ( 

تتعهد كل م�ؤ�ش�شة �شامنة باأن تدفع لل�شلطات اجلمركية لدى الطرف املتعاقد   - 1

حيث يقع مقرها , مبلغ ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد واأي مبالغ اأخرى , ما عدا تلك 

امل�شار اإليها فـي الفقرة )4( من املادة )4( من هذه االتفاقية , وامل�شتحق دفعها فـي 

حالة عدم االلتزام ب�شروط االإدخال امل�ؤقت , اأو الرتانزيت اجلمركي , فيما يتعلق 

بالب�شائع ) مبا فيها و�شائل النقل ( التي يتم اإدخالها فـي ذلك االإقليم مب�جـب 

م�شتنــدات االإدخــال امل�ؤقــت ال�شــادرة من قــبل جهــة االإ�شـــدار املرا�شلـــة , وتكـ�ن 

م�ش�ؤولة بالت�شامـن وعـلى انفـراد مــع االأ�شخـا�س الــذين ت�شتحــق عليـــهم املبالغ 

املذك�رة باأعله , عن دفع تلك املبالغ .
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دفرت االإدخال امل�ؤقت :  - 2

يجب اأال تتجاوز م�ش�ؤولية امل�ؤ�ش�شة ال�شامنة عن مقدار ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد ب�اقع 

ع�شرة فـي املائة .

دفرت املرور اجلمركي :

اإجمايل مبلغ ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد  اأكرث من  ال تلتزم امل�ؤ�ش�شة ال�شامنة بدفع مبلغ 

باالإ�شافة على الفائدة اإذا كانت مطبقة .

اإذا اأفـرجـت ال�شلطــات اجلمــركيــة باإقلــيم االإدخــال امل�ؤقــت عن م�شتنــدات االإدخال   - 3

امل�ؤقــت ب�شــ�رة غيــر م�شروطــة فيمــا يتعلــق ببع�س الب�شائــع ) مبــا فيهــا و�شائــــل 

النقل ( فل يج�ز لها بعد ذلك مطالبة امل�ؤ�ش�شة ال�شامنة امل�شار اإليها فـي الفقرة 

)1( من هذه املادة , فيمـا يتعلــق بتلــك الب�شائــع ) مبا فيها و�شائل النقل ( . وعلى 

الرغم من ذلك , يج�ز مطالبة امل�ؤ�ش�شة ال�شامنة اإذا اكت�شفت الحقا اأنه كان مت 

احل�ش�ل على االإفراج عن امل�شتندات بطريقة غري �شليمة اأو بالغ�س , اأو اأن هناك 

خرقا ل�شروط االإدخال امل�ؤقت اأو الرتانزيت اجلمركي .

دفرت االإدخال امل�ؤقت :  - 4

ال�شامنة دفع  امل�ؤ�ش�شة  , من  اأي ظرف من الظروف  , فـي  ال�شلطات اجلمركية  ال تطلب 

امل�ؤ�ش�شة  على  مطالبة  تقدم  مل  اإذا   , املادة  هذه  من   )1( فـي الفقرة  اإليها  امل�شار  املبالغ 

ال�شامنة خلل عام من تاريخ انتهاء �شلحية دفرت االإدخال امل�ؤقت .

دفرت املرور اجلمركي :

دفع  ال�شامنة  امل�ؤ�ش�شة  من   , الظروف  من  ظرف  اأي  فـي  اجلمركية  ال�شلطات  تطلب  ال 

املبالغ امل�شار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة , اإذا مل ي�شلم للم�ؤ�ش�شة ال�شامنة اإ�شعار 

 . الدفرت  انتهاء �شلحية  تاريخ  املرور اجلمركي خلل عام من  االإفراج عن دفرت  بعدم 

وباالإ�شافة اإىل ذلك يجب على ال�شلطات اجلمركية اأن تزود امل�ؤ�ش�شة ال�شامنة بتفا�شيل 

احت�شاب ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد امل�شتحقة خلل عام من االإ�شعار بعدم االإفراج . وتنتهي 

م�ش�ؤولية امل�ؤ�ش�شة ال�شامنة عن تلك املبالغ اإذا مل تقدم تلك املعل�مات خلل عام واحد .
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الف�سل اخلام�س 

اإ�سفاء ال�سفة القان�نية على م�ستندات الإدخال امل�ؤقت 

املـــادة ) 9 ( 

دفرت االإدخال امل�ؤقت :  -1 

 اأ - متنح امل�ؤ�ش�شة ال�شامنة مهلة �شتة اأ�شهر اعتبارا من تاريخ تقدمي املطالبة 

مـــن قبــــل ال�شلطــــات اجلمـــركيـــة باملبالـــغ امل�شـــار اإليهـــا فـي الفقــــرة )1( مـــــن 

املــــادة )8( بهـــذا امللحــق , لكي تقــدم خللهــا مــا يثبــت اإعـادة الت�شديــر ح�شــب 

ال�شروط املبينة فـي هذا امللحق , اأو اأي اإعفاء قان�ين اآخر من دفرت االإدخال امل�ؤقت .

اإذا مل يتم تقدمي ذلك االإثبات خلل الفرتة امل�شم�ح بها فيجب على امل�ؤ�ش�شة  ب - 

ال�شامنة اإيداع تلـك املبالـغ على الفــ�ر اأو دفعها م�ؤقتا . وي�شبح هذا االإيداع 

اأو الدفع نهائيا بعد فرتة ثلثة اأ�شهر اعتبارا من تاريخ االإيداع اأو الدفع . 

ومع ذلك يج�ز للم�ؤ�ش�شة ال�شامنة , اأن تقدم خلل الفرتة الثانية االإثبات 

املبالغ  ا�شرتداد  بغية   , الفقرة  )اأ( من هذه  الفرعية  الفقرة  فـي  اإليه  امل�شار 

امل�دعة اأو املدف�عة .

بالن�شبة للأطراف املتعاقدة التي ال تن�س االأنظمة والل�ائح لديها على اإيداع  ج - 

وفقــا  املدف�عــة  املبالــغ  فــاإن   , م�ؤقــتا  دفعهــا  اأو  اال�شتــرياد  و�شرائــب  ر�شـ�م 

تعاد  اأنه  اإال   , نهائية  تعترب  الفقرة  هذه  من  )ب(  الفرعية  الفقرة  الأحكــام 

املبالغ املدف�عة , اإذا قــدم االإثبــات امل�شــار اإليـــه فـي الفقـرة الفرعية )اأ( من 

هـذه الفقرة خــلل عـــام اعتبارا من تاريخ الدفع .

2 - دفرت املرور :    

بعدم  االإ�شعار  تاريخ  من  اعتبارا  واحد  عام  مهلة  ال�شامنة  امل�ؤ�ش�شة  متنح   - اأ 

االإفراج عن دفاتر املرور اجلمركي , ولكي تقدم خللها ما يثبت تقدمي اإعادة 

اآخر  اإعفاء قان�ين  اأي  اأو  الت�شدير ح�شب ال�شروط املذك�رة فـي هذا امللحق 

من دفرت املرور اجلمركي . اإذا كان لدى ال�شلطات اجلمركية �شك فـي �شحة 

االإثبـات املقــدم فيجـب عليهــا اأن ت�شعــر امل�ؤ�ش�شــة ال�شامنــة بذلـك خلل فتـرة 

ال تزيد على �شنة واحدة .
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ب - اإذا مل يتم تقدمي ذلك االإثبات خلل الفرتة امل�شم�ح بها فيجب على امل�ؤ�ش�شة 

خلل  م�ؤقتا  دفعها  اأو  امل�شتحقة  اال�شترياد  و�شرائب  ر�ش�م  اإيداع  ال�شامنة 

اأو الدفع نهائيا بعد  اأ�شهـر . وي�شبـح هذا االإيداع  فتــرة ال تزيد على ثلثة 

فرتة عام واحد اعتبارا من تاريخ االإيداع اأو الدفع . ويج�ز الحتاد ال�شمان 

مع ذلك , اأن يقدم خلل الفرتة الثانية االإثبات امل�شار اإليه فـي الفقرة )اأ( من 

هذه الفقرة بغية ا�شرتداد املبالغ امل�دعة اأو املدف�عة .

بالن�شبــة للأطــراف املتعاقــدة التي ال تنـ�س االأنظمــة والل�ائــح لديهــا علـى  ج - 

اأو دفعها م�ؤقتا , فاإن املبالغ املدف�عة وفقا  اإيداع ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد 

الأحكام الفــقرة الفرعيــة )ب( من هـذه الفقــرة تعتبــر نهائيــة , اإال اأنـه تـــعاد 

املبالغ املدف�عة , اإذا قدم االإثبات امل�شار اإليه فـي الفقرة الفرعية ) اأ ( من هذه 

الفقرة خلل عام اعتبارا من تاريخ الدفع .

املـــادة ) 10 ( 

يجـب تقديــم االإثبــات علـى اإعــادة ت�شــديــر الب�شائــع ) مبا فيهــا و�شائـــل النقـــل (   - 1

امل�شت�ردة مب�جب م�شتندات االإدخال امل�ؤقت , مع اأرومة االإي�شال الإعادة الت�شدير , 

والتي مت ا�شتكمالها وختمها من قبل ال�شلطات اجلمركية باإقليم االإدخال امل�ؤقت .

اإذا مل تتحقق اإعادة الت�شدير ر�شميا وفقا للفقرة )1( من هذه املادة ,  فاإنه يج�ز   - 2

لل�شلطــات اجلمركيـة باإقليـم االإدخال امل�ؤقت قب�ل ما يلـي , كاإثبـات على اإعــــادة 

الت�شدير واإن كانت قد انتهت فرتة �شلحية امل�شتندات :

ال�شلطــــات  قبـل  من  امل�ؤقــــت  االإدخــــال  م�شتـــنـدات  فـي  املدرجـــة  التفا�شيــــل  اأ - 

 , اال�شترياد  اإعادة  اأو  اال�شترياد  عند   , اآخر  متعـاقد  طـرف  لدى  اجلمركيـة 

اأو �شهــادة �شـــادرة من قـبــل تلك ال�شلطـــات على اأ�شــا�س التفا�شيـــل املدرجـــة 

اال�شتـرياد  اإعادة  اأو  اال�شتيـراد  عنـد  امل�شتنـدات  اقتطاعه من  اإي�شال مت  فـي 

اإعادة  اأو  باال�شتيــراد  متعلقــة  التفا�شيــل  تك�ن  اأن  �شريطـــة   , اإقليمهـا  فـي 

اال�شتيــراد الــذي ميكن اإثبـات حدوثه بعد اإعادة الت�شدير التي يراد اإثباتها .

م�ج�دة   ) النقـل  و�شائــل  فيهــا  مبــا   ( الب�شائـــع  بـــاأن  م�شتنــدي  اإثبــات  اأي  ب - 

خارج ذلك االإقليم .
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ال�شلطــات اجلمركيـة لدى طرف متعـاقد معني مـن  اأي حــالــة تعفـــى فيها  فـي   - 3

�شــرط اإعــادة الت�شـــديــر لبعـ�س الب�شــائـع ) مبا فيهـا و�شائـل النقـل ( واملدخلـــــة 

مب�جب م�شتندات االإدخال امل�ؤقت فل تعفى امل�ؤ�ش�شة ال�شامنة من التزاماتها اإال 

اإذا �شهدت تلك ال�شلطات باأن املتعلق بتلك الب�شائع )مبا فيها و�شائل النقل( قد 

مت ت�ش�يته قان�نيا .

املـــادة ) 11 ( 

فـي احلاالت امل�شار اإليها فـي الفقرة )2( من املادة )10( بهذا امللحق يحق لل�شلطات اجلمركية 

ا�شتيفاء ر�شم على ت�ش�ية ال��شع .

الف�سل ال�ساد�س

اأحكام متفرقة

املـــادة ) 12 ( 

لل�شروط  امل�شتعملة وفقا  امل�ؤقت  االإدخال  التظهريات اجلمركية فـي م�شتندات  ال تخ�شع 

ال�اردة فـي هذا امللحـق لدفـع االأجـ�ر مقابـل اخلدمـات اجلمركيـة بفـروع اجلمــارك خـــلل 

�شاعات العمل العادية .

املـــادة ) 13 ( 

الب�شائع  ت�جد  بينما   , �شرقتها  اأو  �شياعها  اأو  امل�ؤقت  االإدخال  م�شتندات  تلف  حالة  فـي 

)مبا فيها و�شائل النقل ( املتعلقة بها فـي اإقليم اأحد االأطراف املتعاقدة , فاإنه يجب على 

ال�شلطات اجلمركية بذلك الطرف املتعاقد اأن تقــبل , بناء علـى طلـب من جهــة االإ�شـدار 

ووفقا لتلك ال�شـــروط التي قــد تقررهـــا تلك ال�شلطات , امل�شتندات البديلــة عن املفقــ�دة , 

والتي تنتـهي �شلحيتها بنف�س تاريخ امل�شتندات التي حتل حملها .

املـــادة ) 14 ( 

1- عندما يت�قع اأن عملية اال�شترياد �ش�ف تتجاوز فرتتها مدة �شلحية م�شتندات 

االإدخال امل�ؤقت لعدم متكن �شاحب ال�شاأن من اإعادة ت�شدير الب�شائع ) مبا فيها 

و�شائل النقل ( خلل تلك الفرتة , فاإنه يج�ز للم�ؤ�ش�شة التي اأ�شدرت امل�شتندات 

اأن ت�شدر م�شتندات بديلة , على اأن تقدم تلك امل�شتندات اإىل ال�شلطات اجلمركية 

لدى الطرف املتعاقد املخت�س ملراجعتها .

وعلــى ال�شلطــات اجلمركيـة املختـ�شة عند قبـ�ل امل�شتنـدات البديلة , االإفراج عن 

امل�شتندات التي مت ا�شتبدالها .
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2 - ال متـدد �شلحـية دفاتـر املـرور اجلمركــي اإال مـرة واحـدة وملـدة ال تتجـــاوز عاما 

واحــدا . وبعـد انق�شـاء تلك الفتــرة يجــب اإ�شدار دفتــر جديد بــدال عن الدفتـــر 

ال�شابق , وتقبل به ال�شلطات اجلمركية .

املـــادة ) 15 ( 

عندما تطبق الفقرة )3( من املادة )7( من هذه االتفاقية , يجب على ال�شلطات اجلمركية 

اأن ت�شـعــر امل�ؤ�ش�شة ال�شامنـة بقــدر االإمكــان عـــن ال�شبطيـات التي يتــم اإجراوؤهــا من قبلهــــــا 

اأو بالنيابــــة للب�شائـــع ) مبـــا فيهـــا و�شائل النقــل ( املدخلــــة مبـــ�جــــب م�شتنــدات االإدخــــــال 

امل�ؤقـت وامل�شم�نة من قبل تلك امل�ؤ�ش�شة , وت�شعرها باالإجراءات التي ت�د اتخاذها .

املـــادة ) 16 ( 

هذا  اأحكام  عن  النظر  وبغ�س   , اال�شتعمال  اإ�شاءة  اأو  املخالفة  اأو  الغ�س  وج�د  حالة  فـي 

امللحق , تكــ�ن للأطـــراف املتعاقـــدة احلريــة فـي اتخــاذ االإجـــراءات �شد االأ�شخـــا�س الذين 

ي�شتعمل�ن م�شتندات االإدخال امل�ؤقت , وا�شتعادة ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد واملبالغ امل�شتحقة 

اأنف�شهم  جعـــل�ا  الذين  االأ�شخـــا�س  اأولئـــك  على  غرامـــات  اأي  لفــر�س  وكـذلك   , االأخرى 

ال�شلطات  اإىل  امل�شاعدة  تقدم  اأن  احلاالت  هذه  مثل  فـي  امل�ؤ�ش�شات  وعلى   , لهــــا  عر�شــــة 

اجلمركية .

املـــادة ) 17 ( 

اأو يتم اإ�شدارها , فـي االإقليم  اأو اأجزاءها التي مت اإ�شدارها  اإن م�شتندات االإدخال امل�ؤقت 

الـــــذي يتـــم ا�شتيــــرادهــا فيـــه , والتــي تر�شــل اإىل جهـــة االإ�شــدار من قبل امل�ؤ�ش�شــة ال�شامنــة 

اأو من قبل املنظمة الدولية اأو من قبل ال�شلطات اجلمركية لدى طرف متعاقد فاإنه يجب 

اإدخالها معفاة من ر�ش�م و�شرائب اال�شترياد , ومعفاة من اأي قي�د اأو حظر على اال�شترياد . 

ويجب منح الت�شهيلت املماثلة عند الت�شدير .

املـــادة ) 18 ( 

1 - يحــق لكــل طــرف متعــاقــد الــدخــ�ل فـي التحفــظ وفقــا للمــادة )29( مــن هــــذه 

االتفاقية , فيما يتعلق بقب�ل دفاتر االإدخال امل�ؤقت حلركة الربيد .

2 - ال ي�شمح باأي حتفظ اآخر فـي هذا امللحق .
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املـــادة ) 19 ( 

عند دخ�له حيز التنفيذ وفقا للمادة )27( من هذه االتفاقية , فاإن هذا امللحق   - 1

يلغـــي ويحـــل حمـــل االتـــفاقيـــة اجلمركيــة ح�ل دفاتر االإدخال امل�ؤقت للب�شائــع 

) اتفاقية االإدخال امل�ؤقت ( املربمة فـي بروك�شل بتاريخ 6 دي�شمرب 1961م , فـي 

تنظيـم العلقــات بني االأطـــراف املتعاقــدة التــي قد قبلــت هــذا امللحــق والتي هــي 

اأطراف متعاقدة فـي تلك االتفاقية .

2- على الرغم من اأحكام الفقرة )1(  من هذه املادة , اإن دفاتر االإدخال امل�ؤقت التي 

قد مت اإ�شدارها مب�جب �شروط اتفاقية االإدخال امل�ؤقت قبل دخ�ل امللحق حيز 

التنفيذ , يجب اأن تقبل لغاية اكتمال العمليات التي �شدرت الأجلها .
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)A( بامللحق )املرفق )1

من�ذج دفرت الإدخال امل�ؤقت

يطبــع دفتــر االإدخـــال امل�ؤقـــت باللغـــتني االإجنليزيـــة اأو الفرن�شيــة . ويـج�ز اأن يطبـع بلغـة 

اإ�شافية اأي�شا .

يجب اأن يك�ن مقا�س دفرت االإدخال امل�ؤقت  396 × 210مم

ومقا�س االإي�شال  297 × 210 مم
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مالحظة خا�سة با�ستعمال دفرت الإدخال امل�ؤقت

 )6( لغاية   )1( االأعمدة  فـي  الدفرت  بهذا  امل�شم�لة  الب�شائع  جميع  قيد  يجب   -  1

العامة بظهر  للقائمة  املخ�ش�س  واإذا مل يكف احليز   . فيه  العامة  القائمة  من 

ال�شفحات فيجب ا�شتعمال مناذج اإحلاقية مطابقة للنم�ذج الر�شمي . 

2 - الأجل قفل القائمة العامة , يجب اإدراج جماميع العم�دين )3( و )6( باآخر القائمة 

رقما وكتابة . واإن كانت القائمة تتك�ن من عدة �شفحات فاإنه يجب اأن يذكر عدد 

النماذج االإحلاقية رقما وكتابة بنهاية القائمة امل�ج�دة بظهر ال�شفحة االأوىل . 

ويجب اأن تعامل الق�ائم امل�ج�دة بظهر االإي�شال بنف�س الطريقة . 

التي حتت�ي على  ال�شلع  واأما   . العم�د )1( رقم لكل �شنف  اأن يذكر فـي  3 - يجب 

لها  اأن يخ�ش�س  ( فيج�ز  والل�ازم  الغيار  عدة قطع منف�شلة ) مبا فيها قطع 

رقم واحد . فاإذا كان االأمر كذلك فيجب ذكر طبيعة وقيمة كل قطعة منف�شلة 

وكذلك وزنها اإذا لزم االأمر , فـي العم�د )2( , واأن يذكر اإجمايل ال�زن والقيمة 

فقط فـي العم�دين )4( و )5( . 

4 - عند اإعداد الق�ائم بظهر االإي�شال , يجب ا�شتعمال نف�س اأرقام االأ�شناف كما هي 

فـي القائمة العامة . 

5 - الأجل ت�شهيل الرقابة اجلمركية , ي��شى ب��شع علمات وا�شحة مطابقة الأرقام 

االأ�شناف على ال�شلع ) مبا فيها قطعها املنف�شلة ( . 

6 - يج�ز ت�شنيف االأ�شناف التي حتمل و�شفا مماثل فـي جمم�عات , �شريطة اأن 

يخ�ش�س لكل �شنف رقم م�شتقل . واذا مل تكن االأ�شناف امل�شنفة ب�شكل املجم�عات 

نف�س ال�شعر اأو ال�زن فاإنه يجب اأن تذكر اأ�شعار كل �شنف من االأ�شناف واأوزانها 

اإذا لزم االأمر فـي العم�د )2( . 

7 - اإذا كانت الب�شائع بق�شد العر�س فاإنه ين�شح امل�شت�رد , حفاظا على م�شلحته , اأن 

يدرج فـي حقل )ج( باإي�شال اال�شترياد ا�شم وعن�ان املعر�س واجلهة املنظمة له . 

8 - يجب اإكمال دفرت االإدخال امل�ؤقت ب�شكل مقروء وغري قابل للمح� . 

9 - ينبغــي معاينــة وت�شجيــل الب�شائــع امل�شم�لــة بالدفتــر فـي بلــد املغــادرة اأو اإقليمــه 

اجلمركية  ال�شلطات  اإىل  الغر�س  هذا  الأجل  تقدم  اأن  ينبغي  حيث   , اجلمركي 

برفق الدفرت , وذلك فيما عدا احلاالت التي ال تقت�شي االأنظمة اجلمركية بذلك 

البلد اأو االإقليم اجلمركي معاينة الب�شائع . 
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10 - اإذا متــت تعبئــة حقــ�ل الدفرت بلغة بلد اال�شتيــراد اأو اإقليمــه اجلمركــي فيجــ�ز 

لل�شلطات اجلمركية اأن تطلب تقدمي ترجمة له . 

11 - يجــب اأن تعـــاد اإىل م�ؤ�ش�شة االإ�شــدار الدفــاتر املنتهيـــة ال�شـلحيــة والدفاتـر التي 

ال يريد اأ�شحابها ا�شتعمالها مرة اأخرى . 

12 - يجب ا�شتعمال االأرقام العربية فـي جميع حق�ل الدفرت . 

13 - وفقا للم�ا�شفة رقم ) 8601 ( ال�شادرة من هيئة امل�ا�شفات العاملية , يجب اأن 

تذكر الت�اريخ ح�شب الرتتيب االآتي : ) ال�شنة / ال�شهر / الي�م ( . 

14 - اإذا كانت ا�شتعملــت مناذج زرقاء للرتانزيــت اجلمركــي , فاإنــه يجــب على حامــل 

الرتانزيت  فـي  الب�شائع  لديه  ت��شع  الذي  اجلمرك  اإىل  يقدمه  اأن  الدفرت 

الفتـرة الزمنيــة املحـددة  املقــ�شد خــلل  اإلــى جمرك  , وثم يقــدمـــه  اجلمــركــي 

للرتانزيت . ويجب على اجلمارك و�شع اخلتم والت�قيع على اإي�شاالت الرتانزيت 

اجلمركي واأرومتها ب�ش�رة �شليمة فـي كل مرحلة من املراحل . 
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) A ( بامللحق )املرفق )2

من�ذج دفرت املرور اجلمركي

يطبع دفرت املرور اجلمركي باللغتني االإجنليزية والفرن�شية ويجب اأن يك�ن مقا�س دفرت 

املرور اجلمركي  21  × 29.7 �شم . 

وعلى جهة االإ�شدار اأن تدرج ا�شمها بكل اإي�شال , واأن ت�شيف اإليه احلروف االأوىل من ا�شم 

جمم�عة ال�شركات ال�شامنة الدولية التي تتبع لها . 

مب�جـــــب  التاليـــــة  اجلمركيــــة  االأقاليــم   / الـــدول  فـي  الدفتـــر  هــــذا  ا�شتعمـــال  يجــــ�ز 

�شمـــان امل�ؤ�ش�شات التالية : 

قائمة باأ�شماء الدول / االأقاليم اجلمركية وال�شركات املعتمدة . 



- 29 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

) B1 ( ملحق

خا�س بالب�سائع املعدة للعر�س اأو ال�ستعمال فـي املعر�س ، 

اأو الأ�س�اق امل��سمية ، اأو الجتماعات اأو املنا�سبات املماثلة

الف�سل الأول

تعريــــــــف

املــادة )1(

الأغرا�س هذا امللحق  يق�شد بعبارة " منا�شبة ": 

1 - املعر�س التجاري اأو ال�شناعي اأو الزراعي اأو احلرفـي , اأو ال�ش�ق امل��شمية , اأو اأي 

معر�س مماثل , 

2 - املعر�س اأو االجتماع الذي نظم فـي االأ�شل الأغرا�س خريية ,

اأو  املعرفة  لت�شجيع فرع معني من  االأ�شل  فـي  الذي نظم  االجتماع  اأو  املعر�س   -  3

الفن اأو احلرفة اأو الريا�شة , اأو ن�شاط علمي اأو تعليمي اأو ثقافـي معني , ولن�شر 

معرفة اأو عبادة دينية اأو لت�شجيع ال�شياحة , اأو لتعزيز ال�شداقة بني ال�شع�ب .

4 - اجتماع ممثلي منظمة دولية , اأو جمم�عة منظمات دولية .

5 - االجتماع التمثلي ذا طابع ر�شمي اأو تذكاري .

وذلـــك ما عــدا املعــار�س املقامــة الأغرا�س خا�شــة , باملحــلت اأو امل�اقــع التجاريــة بغيــة بيــع 

ال�شلع االأجنبية . 

الف�سل الثانى

النطاق

املــادة )2(

1 - متنح الب�شائع التالية االإدخال امل�ؤقت وفقا للمادة )2( من هذه االتفاقية : 

  اأ - الب�شائع املعدة لعر�شها اأو تقدميها فـي منا�شبة معينة , مبا فيها امل�اد امل�شار 

اإليها فـي ملحــــــق االتفاقيــــــة ح�ل ا�شتيــــراد املــ�اد التعليميــــــة اأو العلمية اأو 

الثقافية ملنظمة الي�ن�شك� , واملربمة فـي ني�ي�رك بتاريخ 22 ن�فمرب 1950م , 

وفـي بروت�ك�لها , املربم فـي نريوبي , بتاريخ 26 ن�فمرب 1976م . 
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ب - الب�شائــع املعدة ال�شتعمالها فيما يتعلــق بعر�س منتجــات اأجنبية فـي منا�شبــة 

معينة مبا فـي ذلك : 

1 - الب�شائع اللزمة الأغرا�س �شرح معدات اأو اأجهزة اأجنبية مطل�ب عر�شها . 

2 - م�اد البناء والديك�ر , مبا فيها الرتكيبات الكهربائية , للأك�شاك امل�ؤقتة 

جلهات العر�س االأجنبية . 

3 - مـــ�اد الدعايـــة والعر�س التي تكـــ�ن م�اد الدعايـــة ب�شكـــل وا�شـــح لل�شلـــع 

االأجنبيــة املعرو�شــة , مثـــل الت�شجيــلت ال�ش�تيــة واملرئيـــة , واالأفــــلم , 

وال�شليد الفان��شية , باالإ�شافة اإىل االأجهزة اللزمة ال�شتعمالها معها . 

ذات  واالأفـــلم  واملرئية  ال�ش�تيـــة  والت�شجيلت   , الف�ريـــة  الرتجمة  اأجهزة   - ج 

الطبيعـة التعليميـــة اأو العلميـــة اأو الثقافيـــة , املـعـدة ال�شتعمالهــــا فـي حمافـــل 

اأو م�ؤمترات اأو ملتقيات دولية . 

2 - الأجل تطبيق الت�شهيلت املذك�رة فـي الفقرة )1( من هذه املادة :

 اأ - يجب اأن يك�ن عدد اأو كمية كل �شنف معق�لة بالن�شبة للغر�س من 

ا�شترياده . 

ب - يجـــب اأن تقتنـــع ال�شلطـــات باإقليم االإدخال امل�ؤقـــت اأنـــه �شيتـــم ال�فـــاء 

ب�شروط هذه االتفاقية . 

الف�سل الثالث

اأحكام متفرقة

املــادة )3(

اإن الب�شائع املمن�حة اإدخاال م�ؤقتا , ما دامت خا�شعة للت�شهيلت مب�جب هذه االتفاقية , 

وما مل ت�شمح بذلك االأنظمة باإقليم االإدخال امل�ؤقت , يجب اأال :

اأ - تعار , اأو ت�شتعمل باأي طريقة للإيجار اأو املكافاأة . 

ب - تنقل من مكان اإقامة املنا�شبة . 

املــادة )4(

1 - تك�ن املدة الزمنية الإعادة ت�شدير الب�شائع امل�شت�ردة للعر�س اأو اال�شتعمال فــي 

اأ�شهر على  �شتة   , اأو منا�شبات مماثلة  اأو اجتماعات  اأ�ش�اق م��شمية  اأو  معار�س 

االأقل اعتبارا من تاريخ االإدخال امل�ؤقت .



- 31 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

2 - بغ�س النظر عن االأحكام ال�اردة فـي الفقرة )1( من هذه املادة , ت�شمح ال�شلطات 

باأن   , ا�شتعمالها فـي منا�شبة الحقة  اأو  �شيتم عر�شها  التي  اجلمركية للب�شائع 

تبقى داخل اإقليم االإدخال امل�ؤقت , ب�شرط االلتزام بال�شروط التي قد تتطلبها 

االأنظمة والل�ائح لذلك االإقليم , وب�شرط اأن يعاد ت�شديرها خلل �شنة اعتبارا 

من تاريخ االإدخال امل�ؤقت .

املــادة )5(

1 - وفقا لل�شروط ال�اردة فـي املادة )13( من هذه االتفاقية , متنح الب�شائع التالية , 

التخلي�س لل�شتعمال الداخلي , معفــــاة من ر�شــــ�م و�شرائــب اال�شترياد , وبــدون 

تطبيق قي�د اال�شترياد :

 اأ - العينات ال�شغرية التي متثل الب�شائع االأجنبية املعرو�شة مبنا�شبة معينة , 

مبا فيها عينات االأغذية وامل�شروبات , �ش�اء مت ا�شتريادها ب�شكل تلك العينات 

اأو مت  اإنتاجها من امل�اد ال�شائبة امل�شت�ردة بتلك املنا�شبة ب�شرط :

1 - اأن يك�ن مت ت�ريدها جمانا من اخلارج , واأن ت�شتعمل خ�شي�شا لت�زيعها 

جمانـــا علـــى جمهـــــ�ر الـــــزوار للمنا�شبـــــة , ولل�شتعمـــــال اأو اال�شتهـــــلك 

ال�شخ�شي من قبل االأ�شخا�س الذين يتم ت�زيعها عليهم .

2 - اأن ميكن التعرف عليها كعينات دعائية , وتك�ن كل منها ذات قيمة �شئيلة .

3 - اأن تك�ن غري �شاحلة للأغرا�س التجارية , واأن تك�ن معباأة حيث يلزم 

ذلك بكميات اأقل ب�ش�رة وا�شحة عن اأ�شغر عب�ة للبيع بالتجزئة .

4 - اأن يتم ا�شتهلك عينات االأغذية وامل�شروبات التي ال ت�زع ب�شكل عب�ات 

كما ه� مذك�ر فـي الفقرة )3( باأعله باملنا�شـــبة نف�شها .

5 - اأن تك�ن القيمة والكمية االإجمالية للعينات معق�لة فـي راأي ال�شلطات 

وعدد   , املنا�شبة  طبيعة  اإىل  نظرا   , امل�ؤقت  االإدخال  باإقليم  اجلمركية 

زوارها ومدى م�شاركة جهة العر�س فيها .

ب - الب�شائــع امل�شت�ردة خ�شي�شا للعر�س اأو الأغرا�س ت�شغيل املعــدات اأو االأجهــزة 

املعرو�شة مبنا�شبة معينة , حيث ت�شتهلك اأو تتلف اأثناء ذلك العر�س , �شريطة 

اأن تك�ن القيمة والكمية االإجمالية لتلك الب�شائع معق�لة فـي راأي ال�شلطات 

اجلمركية باإقليم االإدخال امل�ؤقت , بالن�شبة اإىل طبيعة املنا�شبة , وعدد زوارها , 

ومدى امل�شاركني فيها .



- 32 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

ج - املنتجات ذات القيمة املتدنية والتي ت�شتنفد فـي اإن�شاء وتاأثيث وديك�ر االأك�شاك 

امل�ؤقتة جلهات العر�س االأجنبية بتلك املنا�شبة , مثل الدهان وال�رني�س وورق 

اجلدران .

د - امل�اد املطب�عة , والكتل�جات , واالإعلنات التجارية , وق�ائم االأ�شعار ومل�شقــات 

الدعايـــة , والتقاويـــم , واإن كـــانـــت م�شـــ�رة , وال�شــ�ر الفـــ�تــ�غــرافيـــــة غـــيــر 

امل�ؤطــرة , والتـــي هـي مـن مــ�اد الدعــايـة ب�شـــ�رة وا�شحــة للب�شائـــع االأجنبيــة 

املعرو�شة مبنا�شبة معينة , و�شريطة ما يلي :

1 - اأن تك�ن م�ردة جمانا من اخلارج , ويتم ا�شتعمالها خ�شي�شا لت�زيعها 

جمانا على جمه�ر الزوار فـي تلك املنا�شبة .

2 - اأن تكـــ�ن القيمة والكمية االإجمالية لتلك الب�شائع معق�لـــة , فـي راأي 

ال�شلطات اجلمركية باإقليم االإدخال امل�ؤقت , بالن�شبة اإىل طبيعة املنا�شبة 

وعدد زوارها , ومدى م�شاركة جهة العر�س فيها .

هـ - امللفات , وال�شجلت , والنماذج , وال�ثائق االأخرى التي ت�شت�رد ال�شتعمالها 

بتلك ال�شفة باجتماعات اأو م�ؤمترات اأو ملتقيات دولية , اأو فيما يتعلق بها .

2- ال تنطبـق االأحكــام ال�اردة فـي الفقرة )1( من هذه املادة علــى امل�شروبـات الكح�لية 

وم�شن�عات التبغ وال�ق�د .

املــادة ) 6 (

1 - يتـــم اإجــراء املعاينــة اجلمركيــة والف�شــح , فـي تلك املنا�شبــة عنــد ا�شتيــراد واإعــادة 

ت�شدير الب�شائع التي �شيتم عر�شها اأو ا�شتعمالها مبنا�شبة معينة , اأو التي مت 

عر�شها اأو ا�شتعمالها متى اأمكن ذلك .

2 - ي�شعى كل طرف متعاقد الإن�شـــاء مكتـــب جمركـــي لفتـــرة معق�لــــة مبقر املنا�شبــة 

املقامــة داخـــل االإقليـــم التابـــع لـــه , كلما راأى �شرورة لذلك نظرا الأهميـــة وحجــم 

املنا�شبة .
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املــادة ) 7 (

تخ�شع الأحكام هذه االتفاقية املنتجات املتح�شل عليها اأثناء املنا�شبة من الب�شائع امل�شت�ردة 

م�ؤقتا , نتيجة لعر�س ت�شغيل املعدات واالأجهزة املعرو�شة فيها .

املــادة ) 8 (

يك�ن لكل طرف متعاقد حق الدخ�ل فـي التحفظ وفقا للمادة )29( من هذه االتفاقية 

فيما يتعلق باالأحكام ال�اردة فـي الفقرة 1/اأ من املادة )5( من هذا امللحق .

املــادة ) 9 (

عند الدخ�ل فـي حيز التنفيذ , وفقا للمادة ) 27 ( من هذه االتفاقية , يلغي ويحل هذا 

امللحــــــق حمــــل االتفاقيـــة اجلمركيـــة اخلا�شـــة بتح�شيـــلت ا�شتيـــراد الب�شائـــــــع لعر�شهـــا 

اأو ا�شتعمــالها فـي املعــار�س اأو االجتمــاعـــات اأو املـنا�شــبات املماثلــة , واملربمــة فـي بروك�شـــل 

بتاريخ 8 ي�ني� 1961م , فـي تنظيم العلقات بني االأطراف املتعاقدة التي قبلت بهذا امللحق 

وهي اأطراف متعاقدة فـي تلك االتفاقية . 
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CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION

 (Istanbul, 26 June 1990)

Body of the Convention

 Annexes A, B.1 

PREAMBLE

THE CONTRACTING PARTIES to this Convention, established under the auspices of 
the Customs Co-operation Council,

NOTING that the present situation regarding the proliferation and dispersed nature of 
international Customs Conventions on temporary admission is unsatisfactory,

CONSIDERING that the situation could worsen in the future when new categories of 
temporary admission need to be regulated internationally,

HAVING REGARD to the wishes of trade representatives and other interested parties, 
to the effect that the accomplishment of temporary admission formalities be 
facilitated,

CONSIDERING that the simplification and harmonization of Customs procedures 
and, in particular, the adoption of a single international instrument combining 
all existing Conventions on temporary admission can facilitate access to 
international provisions governing temporary admission and effectively 
contribute to the development of international trade and of other international 
exchanges,

CONVINCED that an international instrument proposing uniform provisions in respect 
of temporary admission can bring substantial benefits for international 
exchanges and ensure a high degree of simplification and harmonization of 
Customs procedures, which is one of the essential aims of the Customs Co-
operation Council,

RESOLVED to facilitate temporary admission by simplifying and harmonizing procedures, 
in pursuit of economic, humanitarian, cultural, social or touring objectives,

CONSIDERING that the adoption of standardized model temporary admission papers 
as international Customs documents with international security contributes to 
facilitating the temporary admission procedure where a Customs document 
and security are required,

HAVE AGREED as follows :
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CHAPTER I
 General provisions

 Definitions
 Article 1

For the purposes of this Convention, the term :

a - "temporary admission" means :
the Customs procedure under which certain goods (including means of transport) 
can be brought into a Customs territory conditionally relieved from payment of 
import duties and taxes and without application of import prohibitions or restrictions 
of economic character; such goods (including means of transport) must be imported 
for a specific purpose and must be intended for re-exportation within a specified 
period and without having undergone any change except normal depreciation due 
to the use made of them;

b - "import duties and taxes" means :
Customs duties and all other duties, taxes, fees or other charges which are collected 
on or in connection with the importation of goods (including means of transport), 
but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate 
cost of services rendered;

c - "security" means :
that which ensures to the satisfaction of the Customs that an obligation to the 
Customs will be fulfilled. Security is described as "general" when it ensures that the 
obligations arising from several operations will be fulfilled;

d - "temporary admission papers" means :
the international Customs document accepted as a Customs declaration which 
makes it possible to identify goods (including means of transport) and which 
incorporates an internationally valid guarantee to cover import duties and taxes;

e - "Customs or Economic Union" means :
a Union constituted by, and composed of Members, as referred to in Article 24, 
paragraph 1, of this Convention, which has competence to adopt its own legislation 
that is binding on its Members, in respect of matters governed by this Convention, 
and has competence to decide, in accordance with its internal procedures, to sign, 
ratify or accede to this Convention;

f - "person" means :
 both natural and legal persons, unless the context otherwise requires;
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g - "the Council" means :
the Organization set up by the Convention establishing a Customs Co-operation 
Council, Brussels, 15 December 1950;

h - "ratification" means : 
ratification, acceptance or approval.

CHAPTER II

 Scope of the Convention

 Article 2

1- Each Contracting Party undertakes to grant temporary admission, in accordance 
with the provisions of this Convention, to the goods (including means of transport) 
specified in the Annexes to this Convention.

2 - Without prejudice to the provisions of Annex E, temporary admission shall be granted 
with total conditional relief from import duties and taxes and without application of 
import restrictions or prohibitions of economic character.

Structure of the Annexes

Article 3

Each Annex to this Convention consists, in principle, of :

a - definitions of the main Customs terms used in the Annex;

b - special provisions applicable to the goods (including means of transport) which 
form the subject of the Annex.

CHAPTER III 

Special provisions

 Document and security

 Article 4

1 - Unless otherwise provided for in an Annex, each Contracting Party shall have the 
right to make the temporary admission of goods (including means of transport) 
subject to the production of a Customs document and provision of security.

2 - Where (under paragraph 1 above) security is required, persons who regularly use 
the temporary admission procedure may be authorized to provide general security.

3 - Unless otherwise provided for in an Annex, the amount of security shall not exceed 
the amount of the import duties and taxes from which the goods (including means 
of transport) are conditionally relieved.



- 4 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

4 - For goods (including means of transport) subject to import prohibitions or restrictions 
under national legislation, an additional security may be required under the provisions 
laid down in national legislation.

Temporary admission papers

Article 5

Without prejudice to temporary admission operations under the provisions of Annex 
E, each Contracting Party shall accept, in lieu of its national Customs documents and 
as due security for the sums referred to in Article 8 of Annex A, temporary admission 
papers valid for its territory and issued and used in accordance with the conditions 
laid down in that Annex for goods (including means of transport) temporarily imported 
under the other Annexes to this Convention which it has accepted.

Identification

Article 6

Each Contracting Party may make the temporary admission of goods (including means 
of transport) subject to the condition that they be identifiable when temporary admission 
is terminated.

Period for re-exportation

Article 7

1- Goods (including means of transport) granted temporary admission shall be re-exported 
within a given period considered sufficient to achieve the object of temporary 
admission. Such a period is laid down separately in each Annex.

2 - The Customs authorities may either grant a longer period than that provided for in each 
Annex, or extend the initial period.

3 - When the goods (including means of transport) granted temporary admission cannot 
be re-exported as a result of a seizure other than a seizure made at the suit of private 
persons, the requirement of re-exportation shall be suspended for the duration of 
the seizure.

Transfer of temporary admission

Article 8

Each Contracting Party may, on request, authorize the transfer of the benefit of the 
temporary admission procedure to any other person, provided that such other person :

a - satisfies the conditions laid down in this Convention; and

b - accepts the obligations of the first beneficiary of the temporary admission procedure.
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Termination of temporary admission

Article 9

Temporary admission is normally terminated by re-exportation of the goods (including 
means of transport) granted temporary admission.

Article 10

Temporarily admitted goods (including means of transport) may be re-exported in one 
or more consignments.

Article 11

Temporarily admitted goods (including means of transport) may be re-exported through 
a Customs office other than that through which they were imported.

Other possible cases of termination

Article 12

Temporary admission may be terminated with the agreement of the competent authorities, 
by placing the goods (including means of transport) in a free port or free zone, in 
a Customs warehouse or under a Customs transit procedure with a view to their 
subsequent exportation or other authorized disposal.

Article 13

Temporary admission may be terminated by clearance for home use, when circumstances 
justify and national legislation so permits, subject to compliance with the conditions 
and formalities applicable in such case.

Article 14

1 - Temporary admission may be terminated where goods (including means of transport) 
have been seriously damaged by accident or force majeure and are, as the Customs 
authorities may decide :

a - subjected to the import duties and taxes to which they are liable at the time when 
they are presented to the Customs in their damaged condition for the purpose 
of terminating temporary admission;

b - abandoned, free of all expense, to the competent authorities of the territory of 
temporary admission, in which case the person benefiting from temporary admission 
shall be free of payment of import duties and taxes; or

c - destroyed, under official supervision, at the expense of the parties concerned 
any parts or materials salvaged being subjected, if cleared for home use, to the 
import duties and taxes to which they are liable at the time when, and in the 
condition in which they are presented to the Customs after accident or force 
majeure.
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2 - Temporary admission may also be terminated where, at the request of the person 
concerned, the goods (including means of transport) are disposed of in one of the 
ways provided for in paragraph 1 (b) or (c) above, as the Customs authorities may 
decide.

3 - Temporary admission may also be terminated at the request of the person concerned 
where that person satisfies the Customs authorities of the destruction or total loss 
of the goods (including means of transport) by accident or force majeure. In that 
case, the person benefiting from temporary admission shall be free of payment of 
import duties and taxes.

CHAPTER IV 

Miscellaneous provisions 

Reduction of formalities

 Article 15
Each Contracting Party shall reduce to a minimum the Customs formalities required in 
connection with the facilities provided for in this Convention. All regulations concerning 
such formalities shall be promptly published.

Prior authorization

Article 16
1 - When temporary admission is subject to prior authorization, this shall be granted by 

the competent Customs office as soon as possible.

2 - When, in exceptional cases, non-Customs authorization is required, this shall be 
granted as soon as possible.

Minimum facilities

Article 17
The provisions of this Convention set out the minimum facilities to be accorded. They 
do not prevent the application of greater facilities which Contracting Parties grant or 
may grant in future by unilateral provisions or by virtue of bilateral or multilateral 
agreements.

Customs or Economic Unions

Article 18
1 - For the purpose of this Convention, the territories of Contracting Parties which form 

a Customs or Economic Union may be taken to be a single territory.

2 - Nothing in this Convention shall prevent Contracting Parties which form a Customs 
or Economic Union from enacting special provisions applicable to temporary admission 
operations in the territory of that Union, provided those provisions do not reduce the 
facilities provided for by this Convention.
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Prohibitions and restrictions

Article 19

The provisions of this Convention shall not preclude the application of prohibitions or 
restrictions imposed under national laws and regulations on the basis of non-economic 
considerations such as considerations of public morality or order, public security and 
public hygiene or health, veterinary or phytosanitary considerations, considerations 
relating to the protection of endangered species of wild fauna and flora, or considerations 
relating to the protection of copyright and industrial property.

Offences

Article 20

1 - Any breach of the provisions of this Convention shall render the offender liable in the 
territory of the Contracting Party where the offence was committed to the penalties 
prescribed by the legislation of that Contracting Party.

2 - When it is not possible to establish in which territory an irregularity occurred, it shall 
be deemed to have been committed in the territory of the Contracting Party where 
it is detected.

Exchange of information

Article 21

The Contracting Parties shall communicate to one another, on request and to the extent 
allowed by national legislation, information necessary for implementing the provisions 
of this Convention.

CHAPTER V

 Final provisions

 Administrative Committee

 Article 22

1 - There shall be established an Administrative Committee to consider the implementation 
of this Convention, any measures to secure uniformity in the interpretation and application 
thereof, and any amendments proposed thereto. The Administrative Committee 
shall decide upon the incorporation of new Annexes to this Convention.

2 - The Contracting Parties shall be members of the Administrative Committee. The 
Committee may decide that the competent administration of any Member, State or 
Customs territory referred to in Article 24 of this Convention which are not Contracting 
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Parties, or representatives of international organizations may, for questions which 
interest them, attend the sessions of the Committee as observers.

3 - The Council shall provide the Committee with Secretariat services.

4 - The Committee shall, on the occasion of every session, elect a Chairman and a 
Vice-Chairman.

5 - The competent administrations of the Contracting Parties shall communicate to the 
Council proposals for amendments to this Convention and the reasons therefore, 
together with any requests for the inclusion of items on the Agenda of the sessions 
of the Committee. The Council shall bring them to the attention of the competent 
administrations of the Contracting Parties and of the Members, States or Customs 
territories referred to in Article 24 of this Convention which are not Contracting Parties.

6 - The Council shall convene the Committee at a time fixed by the Committee and 
also at the request of the competent administrations of at least two Contracting 
Parties. It shall circulate the draft Agenda to the competent administrations of the 
Contracting Parties and of the Members, States or Customs territories referred to 
in Article 24 of this Convention which are not Contracting Parties, at least six weeks 
before the Committee meets.

7 - On the decision of the Committee, taken by virtue of the provisions of paragraph 2 of 
this Article, the Council shall invite the competent administrations of the Members, 
States or Customs territories referred to in Article 24 of this Convention which are not 
Contracting Parties and the international organizations concerned to be represented 
by observers at the sessions of the Committee.

8 - Proposals shall be put to the vote. Each Contracting Party represented at the meeting 
shall have one vote. Proposals other than proposals for amendments to this 
Convention shall be adopted by the Committee by a majority of Members present 
and voting. Proposals for amendments to this Convention shall be adopted by a 
two-thirds majority of Members present and voting.

9 - Where Article 24, paragraph 7 of this Convention applies, the Customs or Economic 
Unions Parties to this Convention shall have, in case of voting, only a number of 
votes equal to the total votes allotted to their Members which are Contracting 
Parties to this Convention.

10 - Before the closure of its session, the Committee shall adopt a report.

11 - In the absence of relevant provisions in this Article, the Rules of Procedure of the 
Council shall be applicable unless the Committee decides otherwise.
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Settlement of disputes
Article 23

1 - Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation 
or application of this Convention shall so far as possible be settled by negotiation 
between them.

2 - Any dispute which is not settled by negotiation shall be referred by the Contracting 
Parties in dispute to the Administrative Committee which shall thereupon consider 
the dispute and make recommendations for its settlement.

3 - The Contracting Parties in dispute may agree in advance to accept  the recommendations 
of the Administrative Committee as binding.

Signature, ratification and accession

Article 24

1 - Any Member of the Council and any Member of the United Nations or its specialized 
agencies may become a Contracting Party to this Convention :

a - by signing it without reservation of ratification;
b - by depositing an instrument of ratification after signing it subject to ratification; or 
c - by acceding to it.

2 - This Convention shall be open for signature by the Members referred to in paragraph 
1 of this Article, either at the Council Sessions at which it is adopted, or, thereafter 
at the Headquarters of the Council in Brussels until 30 June 1991. After that date, it 
shall be open for accession by such Members.

3 - Any State, or Government of any separate Customs territory which is proposed by 
a Contracting Party having responsibility for the formal conduct of its diplomatic 
relations but which is autonomous in the conduct of its commercial relations, not 
being a Member of the Organizations referred to in paragraph 1 of this Article, to 
which an invitation to that effect has been addressed by the depositary at the 
request of the Administrative Committee, may become a Contracting Party to this 
Convention by acceding thereto after its entry into force.

4 - Any Member, State or Customs territory referred to in paragraph 1 or 3 of this Article 
shall at the time of signing without reservation of ratification, ratifying or acceding to 
this Convention specify the Annexes it accepts, it being necessary to accept Annex 
A and at least one other Annex. It may subsequently notify the depositary that it 
accepts one or more further Annexes.

5 - Contracting Parties accepting any new Annex which the Administrative Committee 
decides to incorporate in this Convention shall notify the depositary in accordance 
with paragraph 4 of this Article.
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6 - Contracting Parties shall communicate to the depositary the conditions of application 
of or the information required under Article 8 and Article 24, paragraph 7 of this 
Convention; Annex A, Article 2, paragraphs 2 and 3; Annex E, Article 4 . They shall 
also communicate any changes in the application of those provisions.

7 - Any Customs or Economic Union may become, in accordance with paragraphs 
1, 2 and 4 of this Article, a Contracting Party to this Convention. Such Customs 
or Economic Union shall inform the depositary of its competence with respect 
to the matters governed by this Convention. The Customs or Economic Union 
which is a Contracting Party to this Convention shall, for the matters within its 
competence, exercise in its own name the rights, and fulfill the responsibilities, 
which this Convention confers on its Members which are Contracting Parties to 
this Convention. In such case, these Members shall not be entitled to individually 
exercise these rights, including the right to vote.

Depositary

Article 25

1 - This Convention, all signatures with or without reservation of ratification and all 
instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary General 
of the Council.

2 - The depositary shall :

a - receive and keep custody of the original texts of this Convention;

b - prepare certified copies of the original texts of this Convention and transmit them 
to the Members and the Customs or Economic Unions referred to in Article 24, 
paragraphs 1 and 7, of this Convention;

c - receive any signature with or without reservation of ratification, ratification or 
accession to this Convention and receive and keep custody of any instruments, 
notifications and communications relating to it;

d - examine whether the signature or any instrument, notification or communication 
relating to this Convention is in due and proper form and, if need be, bring the 
matter to the attention of the Contracting Party in question;

e - notify the Contracting Parties to this Convention, the other signatories, those 
Members of the Council that are not Contracting Parties to this Convention, and 
the Secretary General of the United Nations of :

- signatures, ratifications, accessions and acceptances of Annexes under Article 
24 of this Convention;
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- new Annexes which the Administrative Committee decides to incorporate in 
this Convention;

- the date of entry into force of this Convention and of each of the Annexes in 
accordance with Article 26 of this Convention;

- notifications received in accordance with Articles 24, 29, 30 and 32 of this 
Convention;

- denunciations under Article 31 of this Convention;

- any amendment deemed to have been accepted in accordance with Article 32 
of this Convention and the date of its entry into force.

3 - In the event of any difference appearing between a Contracting Party and the depositary 
as to the performance of the latter's functions, the depositary or that Contracting 
Party shall bring the question to the attention of the other Contracting Parties and 
the signatories or, where appropriate, to the Council.

Entry into force

Article 26

1 - This Convention shall enter into force three months after five of the Members or 
Customs or Economic Unions referred to in Article 24, paragraphs 1 and 7, of this 
Convention have signed this Convention without reservation of ratification or have 
deposited their instruments of ratification or accession.

2 - For any Contracting Party signing without reservation of ratification, ratifying or 
acceding to this Convention after five Members or Customs or Economic Unions 
have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments 
of ratification or accession, this Convention shall enter into force three months after 
the said Contracting Party has signed without reservation of ratification or deposited 
its instrument of ratification or accession.

3 - Any Annex to this Convention shall enter into force three months after five Members 
or Customs or Economic Unions have accepted that Annex.

4 - For any Contracting Party which accepts an Annex after five Members or Customs 
or Economic Unions have accepted it, that Annex shall enter into force three 
months after the said Contracting Party has notified its acceptance. No Annex 
shall, however, enter into force for a Contracting Party before this Convention has 
entered into force for that Contracting Party.
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Rescinding provision

Article 27

Upon the entry into force of an Annex to this Convention containing a rescinding 
provision, that Annex shall terminate and replace the Conventions or the provisions of 
the Conventions which are the subject of the rescinding provision, in relations between 
the Contracting Parties which have accepted that Annex and are Contracting Parties 
to such Conventions.

Convention and Annexes

Article 28

1 - For the purposes of this Convention, any Annexes to which a Contracting Party is 
bound shall be construed to be an integral part of this Convention, and in relation to 
that Contracting Party any reference to this Convention shall be deemed to include 
a reference to such Annexes.

2 - For the purposes of voting in the Administrative Committee, each Annex shall be 
taken to be a separate Convention.

Reservations

Article 29

1 - Any Contracting Party which accepts an Annex shall be deemed to accept all the 
provisions therein, unless at the time of accepting the Annex or any time thereafter 
it notifies the depositary of the provisions in respect of which it enters reservations, 
insofar as this possibility is provided for in the Annex concerned, stating the 
differences existing between the provisions of its national legislation and the 
provisions concerned.

2 - Each Contracting Party shall at least once every five years review the provisions in 
respect of which it has entered reservations, compare them with the provisions of 
its national legislation and notify the depositary of the results of that review.

3 - Any Contracting Party which has entered reservations may withdraw them, in whole 
or in part, at any time, by notification to the depositary specifying the date on which 
such withdrawal takes effect.

Territorial extension

Article 30

1 - Any Contracting Party may, at the time of signing this Convention without reservation 
of ratification or of depositing its instrument of ratification or accession, or at any time 
thereafter, declare by notification given to the depositary that this Convention shall 
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extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible. 
Such notification shall take effect three months after the date of the receipt thereof 
by the depositary. However, this Convention shall not apply to the territories named 
in the notification before this Convention has entered into force for the Contracting 
Party concerned.

2 - Any Contracting Party which has made a notification under paragraph 1 of this 
Article extending this Convention to any territory for whose international relations 
it is responsible may notify the depositary, under the procedure of Article 31 of this 
Convention, that the territory in question will no longer apply this Convention.

Denunciation

Article 31

1 - This Convention is of unlimited duration but any Contracting Party may denounce it 
at any time after the date of its entry into force under Article 26 of this Convention.

2 - The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the 
depositary.

3 - The denunciation shall take effect six months after the receipt of the instrument of 
denunciation by the depositary.

4 - The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article shall also apply in respect 
of the Annexes to this Convention, any Contracting Party being entitled, at any 
time after the date of their entry into force under Article 26 of this Convention, to 
withdraw its acceptance of one or more Annexes. Any Contracting Party which 
withdraws its acceptance of all the Annexes shall be deemed to have denounced 
this Convention. Furthermore, a Contracting Party which withdraws its acceptance 
of Annex A, even though it continues to accept other Annexes, shall be deemed to 
have denounced this Convention.

Amendment procedure

Article 32

1 - The Administrative Committee, meeting in accordance with Article 22 of this Convention, 
may recommend amendments to this Convention and its Annexes.

2 - The text of any amendment so recommended shall be communicated by the depositary 
to all Contracting Parties to this Convention, to the other signatories and to those 
Members of the Council that are not Contracting Parties to this Convention.
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3 - Any recommended amendment communicated in accordance with the preceding 
paragraph shall enter into force in respect of all Contracting Parties six months after 
the expiry of a period of twelve months following the date of communication of the 
recommended amendment if no objection to the recommended amendment has 
been notified during that period to the depositary by a Contracting Party.

4 - If an objection to the recommended amendment has been notified to the depositary 
by a Contracting Party before the expiry of the period of twelve months specified 
in paragraph 3 of this Article, the amendment shall be deemed not to have been 
accepted and shall have no effect whatsoever.

5 - For the purposes of notifying an objection, each Annex shall be taken to be a separate 
Convention.

Acceptance of amendments

Article 33

1 - Any Contracting Party which ratifies this Convention or accedes thereto shall be 
deemed to have accepted any amendments thereto which have entered into force 
at the date of deposit of its instrument of ratification or accession.

2 - Any Contracting Party which accepts an Annex shall be deemed, unless it enters 
reservations under Article 29 of this Convention, to have accepted any amendments 
to that Annex which have entered into force at the date on which it notifies its 
acceptance to the depositary.

Registration and authentic texts

Article 34

In accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention 
shall be registered with the Secretariat of the United Nations, at the request of the 
depositary.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this 
Convention.
Done at Istanbul this twenty-sixth day of June nineteen hundred and ninety, in a single 
original, in the English and French languages, both texts being equally authentic. 
The depositary is requested to prepare and circulate authoritative translations of this 
Convention in the Arabic, Chinese, Russian and Spanish languages.
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ANNEX A
ANNEX CONCERNING TEMPORARY ADMISSION PAPERS

(ATA CARNETS AND CPD CARNETS)
CHAPTER I
Definitions

Article 1

For the purposes of this Annex, the term :

a - "temporary admission papers" means :
the international Customs document accepted as a Customs declaration which 
makes it possible to identify goods (including means of transport) and which 
incorporates an internationally valid guarantee to cover import duties and taxes;

b - "ATA carnet" means :
the temporary admission papers used for the temporary admission of goods, excluding 
means of transport;

c - "CPD carnet" means : 
the temporary admission papers used for the temporary admission of means of 
transport;

d - "guaranteeing chain" means :

a guaranteeing scheme administered by an international organization to which 
guaranteeing associations are affiliate;

e - "international organization" means :
an organization to which national associations authorized to guarantee and issue 
temporary admission papers are affiliated;

f - "guaranteeing association" means :
an association approved by the Customs authorities of a Contracting Party to guarantee 
the sums referred to in Article 8 of this Annex, in the territory of that Contracting 
Party, and affiliated to a guaranteeing chain;

g - "issuing association" means :
an association approved by the Customs authorities to issue temporary admission 
papers and affiliated directly or indirectly to a guaranteeing chain;

h - "corresponding issuing association" means :
an issuing association established in another Contracting Party and affiliated to the 
same guaranteeing chain;

i - "Customs transit" means :
the Customs procedure under which goods are transported under Customs control 
from one Customs office to another.
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CHAPTER II

Scope

Article 2

1 - In accordance with Article 5 of this Convention, each Contracting Party shall accept 
in lieu of its national Customs documents, and as due security for the sums referred 
to in Article 8 of this Annex, temporary admission papers valid for its territory and 
issued and used in accordance with the conditions laid down in this Annex for goods 
(including means of transport), temporarily imported under the other Annexes to 
this Convention which it has accepted.

2 - Each Contracting Party may also accept temporary admission papers, issued and used 
under the same conditions, for temporary admission operations under its national 
laws and regulations.

3 - Each Contracting Party may accept temporary admission papers, issued and used 
under the same conditions, for Customs transit.

4 - Goods (including means of transport), intended to be processed or repaired shall 
not be imported under cover of temporary admission papers.

Article 3

1 - Temporary admission papers shall correspond to the models set out in the Appendices 
to this Annex : Appendix I for ATA carnets, Appendix II for CPD carnets.

2 - The Appendices to this Annex shall be construed to be an integral part of the Annex. 

CHAPTER III

Guarantee and issue of temporary admission papers

Article 4

1 - Subject to such conditions and guarantees as it shall determine, each Contracting 
Party may authorize guaranteeing associations to act as guarantors and to issue 
temporary admission papers, either directly or through issuing associations.

2 - A guaranteeing association shall not be approved by any Contracting Party unless its 
guarantee covers the liabilities incurred in that Contracting Party in connection with 
operations under cover of temporary admission papers issued by corresponding 
issuing associations.

Article 5

1 - Issuing associations shall not issue temporary admission papers with a period of 
validity exceeding one year from the date of issue.
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2 - Any particulars inserted on temporary admission papers by the issuing associations 
may be altered only with the approval of the issuing or guaranteeing association. 
No alteration to those papers may be made after they have been accepted by the 
Customs authorities of the territory of temporary admission, except with the consent 
of those authorities.

3 - Once an ATA carnet has been issued, no extra item shall be added to the list of goods 
enumerated on the reverse of the front cover of the carnet, or on any continuation 
sheets appended thereto (General list).

Article 6

The following particulars shall appear on the temporary admission papers :

- the name of the issuing association;

- the name of the international guaranteeing chain;

- the countries or Customs territories in which the temporary admission papers are 
valid; and

- the names of the guaranteeing associations of the countries or Customs territories 
in question.

Article 7

The period fixed for the re-exportation of goods (including means of transport) imported 
under cover of temporary admission papers shall not in any case exceed the period of 
validity of those papers.

CHAPTER IV

Guarantee

Article 8

1 - Each guaranteeing association shall undertake to pay to the Customs authorities 
of the Contracting Party in the territory of which it is established the amount of the 
import duties and taxes and any other sums, excluding those referred to in Article 
4, paragraph 4, of this Convention, payable in the event of non-compliance with 
the conditions of temporary admission, or of Customs transit, in respect of goods 
(including means of transport) introduced into that territory under cover of temporary 
admission papers issued by a corresponding issuing association. It shall be liable 
jointly and severally with the persons from whom the sums mentioned above are 
due, for payment of such sums.
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2 - ATA carnet : The liability of the guaranteeing association shall not exceed the amount 
of the import duties and taxes by more than ten percent.

CPD carnet : The guaranteeing association shall not be required to pay a sum 
greater than the total amount of the import duties and taxes, together with interest 
if applicable.

3 - When the Customs authorities of the territory of temporary admission have unconditionally 
discharged temporary admission papers in respect of certain goods (including 
means of transport), they can no longer claim from the guaranteeing association 
payment of the sums referred to in paragraph 1 of this Article in respect of these 
goods (including means of transport). A claim may nevertheless still be made against 
the guaranteeing association if it is subsequently discovered that the discharge of 
the papers was obtained improperly or fraudulently or that there had been a breach 
of the conditions of temporary admission or of Customs transit.

4 - ATA carnet : Customs authorities shall not in any circumstances require from the 
guaranteeing association payment of the sums referred to in paragraph 1 of this Article 
if a claim has not been made against the guaranteeing association within a year of 
the date of expiry of the validity of the ATA carnet.

5 - CPD carnet : Customs authorities shall not in any circumstances require from the 
guaranteeing association payment of the sums referred to in paragraph 1 of this 
Article if notification of the non-discharge of the CPD carnet has not been given to 
the guaranteeing association within a year of the date of expiry of the validity of 
the carnet. Furthermore, the Customs authorities shall provide the guaranteeing 
association with details of the calculation of import duties and taxes due within 
one year from the notification of the non-discharge. The guaranteeing association's 
liability for these sums shall cease if such information is not furnished within this 
one-year period.

CHAPTER V
Regularization of temporary admission papers

Article 9

1 - ATA carnet :
a - The guaranteeing association shall have a period of six months from the date of 

the claim made by the Customs authorities for the sums referred to in Article 8, 
paragraph 1 of this Annex in which to furnish proof of re-exportation under the 
conditions laid down in this Annex or of any other proper discharge of the ATA 
carnet.

b - If such proof is not furnished within the time allowed the guaranteeing association 
shall forthwith deposit, or pay provisionally, such sums. This deposit or payment 
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shall become final after a period of three months from the date of the deposit 
or payment. During the latter period, the guaranteeing association may still 
furnish the proof referred to in subparagraph (a) of this paragraph with a view to 
recovery of the sums deposited or paid.

c - For Contracting Parties whose laws and regulations do not provide for the 
deposit or provisional payment of import duties and taxes, payments made in 
conformity with the provisions of subparagraph (b) of this paragraph shall be 
regarded as final, but the sums paid shall be refunded if the proof referred to in 
subparagraph (a) of this paragraph is furnished within three months of the date 
of the payment.

2 - CPD carnet :

a - The guaranteeing association shall have a period of one year from the date of 
notification of the non-discharge of CPD carnets in which to furnish proof of re- 
exportation under the conditions laid down in this Annex or of any other proper 
discharge of the CPD carnet. Nevertheless, this period can come into force only 
as of the date of expiry of the CPD carnet. If the Customs authorities contest the 
validity of the proof provided they must so inform the guaranteeing association 
within a period not exceeding one year.

b - If such proof is not furnished within the time allowed the guaranteeing association 
shall  deposit, or  pay  provisionally, within a maximum period of three months the 
import duties and taxes payable. This deposit or payment shall become final 
after a period of one year from the date of the deposit or payment. During the 
latter period, the guaranteeing association may still furnish the proof referred 
to in subparagraph (a) of this paragraph with a view to recovery of the sums 
deposited or paid.

c - For Contracting Parties whose laws and regulations do not provide for the deposit 
or provisional payment of import duties and taxes, payments made in conformity 
with the provisions of subparagraph (b) of this paragraph shall be regarded as 
final, but the sums paid shall be refunded if the proof referred to in subparagraph 
(a) of this paragraph is furnished within a year of the date of the payment.

Article 10

1 - Evidence of re-exportation of goods (including means of transport) imported under 
cover of temporary admission papers shall be provided by the re-exportation 
counterfoil completed and stamped by the Customs authorities of the territory of 
temporary admission.

2 - If the re-exportation has not been certified in accordance with paragraph 1 of this 
Article, the Customs authorities of the territory of temporary admission may, even 
if the period of validity of the papers has already expired, accept as evidence of re-
exportation :



- 20 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

a - the particulars entered by the Customs authorities of another Contracting Party in 
the temporary admission papers on importation or re-importation or a certificate 
issued by those authorities based on the particulars entered on a voucher which 
has been detached from the papers on importation or on re-importation into their 
territory, provided that the particulars relate to an importation or re-importation 
which can be proved to have taken place after the re-exportation which it is 
intended to establish;

b - any other documentary proof that the goods (including means of transport) are 
outside that territory.

3 - In any case in which the Customs authorities of a Contracting Party waive the requirement 
of re-exportation of certain goods (including means of transport) admitted into their 
territory under cover of temporary admission papers, the guaranteeing association 
shall be discharged from its obligations only when those authorities have certified 
in the papers that the position regarding those goods (including means of transport) 
has been regularized.

Article 11

In the cases referred to in Article 10, paragraph 2 of this Annex, the Customs authorities 
shall have the right to charge a regularization fee.

CHAPTER VI

Miscellaneous provisions

Article 12

Customs endorsements on temporary admission papers used under the conditions 
laid down in this Annex shall not be subject to the payment of charges for Customs 
attendance at Customs offices during the normal hours of business.

Article 13

In the case of the destruction, loss or theft of temporary admission papers while the 
goods (including means of transport) to which they refer are in the territory of one of 
the Contracting Parties, the Customs authorities of that Contracting Party shall, at the 
request of the issuing association and subject to such conditions as those authorities 
may prescribe, accept replacement papers, the validity of which expires on the same 
date as that of the papers which they replace.

Article 14

1 - Where it is expected that the temporary admission operation will exceed the period 
of validity of the temporary admission papers because of the inability of the holder 
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to re-export the goods (including means of transport) within that period, the association 
which issued the papers may issue replacement papers. Such papers shall be 
submitted to the Customs authorities of the Contracting Parties concerned for control. 
When accepting the replacement papers, the Customs authorities concerned shall 
discharge the papers replaced.

2 - The validity of CPD carnets can only be extended once for not more than one year. 
After this period, a new carnet must be issued in replacement of the former carnet 
and accepted by the Customs authorities.

Article 15

Where Article 7, paragraph 3, of this Convention applies, the Customs authorities shall, 
as far as possible, notify the guaranteeing association of seizures made by them or on 
their behalf of goods (including means of transport) admitted under cover of temporary 
admission papers guaranteed by that association and shall advise it of the measures 
they intend to take.

Article 16

In the event  of fraud, contravention or abuse, the Contracting Parties shall, notwithstanding 
the provisions of this Annex, be free to take proceedings against persons using 
temporary admission papers, for the recovery of the import duties and taxes and other 
sums payable and also for the imposition of any penalties to which such persons have 
rendered themselves liable. In such cases the associations shall lend their assistance 
to the Customs authorities.

Article 17

Temporary admission papers or parts thereof which have been issued or are intended 
to be issued in the territory into which they are imported and which are sent to an 
issuing association by a guaranteeing association, by an international organization 
or by the Customs authorities of a Contracting Party, shall be admitted free of import 
duties and taxes and free of any import prohibitions or restrictions. Corresponding 
facilities shall be granted at exportation.

Article 18

1 - Each Contracting Party shall have the right to enter a reservation, in accordance 
with Article 29 of this Convention, in respect of the acceptance of ATA carnets for 
postal traffic.

2 - No other reservation to this Annex shall be permitted.
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 Article 19

1 - Upon its entry into force this Annex shall, in accordance with Article 27 of this 
Convention, terminate and replace the Customs Convention on the ATA carnet for 
the temporary admission of goods, Brussels, 6 December 1961 (ATA Convention), 
in relations between the Contracting Parties which have accepted this Annex and 
are Contracting Parties to that Convention.

2 - Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, ATA carnets which have 
been issued under the terms of the ATA Convention prior to the entry into force of 
this Annex, shall be accepted until completion of the operations for which they were 
issued.

Appendix I to Annex A - Model A.T.A Carnet

Appendix II to Annex A - Model CPD Carnet
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ANNEX B.1.

ANNEX CONCERNING GOODS FOR DISPLAY OR USE 

AT EXHIBITIONS, FAIRS, MEETINGS OR SIMILAR EVENTS

CHAPTER I

Definitions

Article 1

For the purposes of this Annex, the term "event" means :

1 - a trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair, or similar show or display; 

2 - an exhibition or meeting which is primarily organized for a charitable purpose;

3 - an exhibition or meeting which is primarily organized to promote any branch of 
learning, art, craft, sport or scientific, educational or cultural activity, to promote 
religious knowledge or worship, to promote tourism or to promote friendship 
between peoples;

4 - a meeting of representatives of any international organization or international 
group of organizations; or

5 - a representative meeting of an official or commemorative character;

6 - except exhibitions organized for private purposes in shops or business premises 
with a view to the sale of foreign goods.

CHAPTER II

Scope

Article 2

1 - The following goods shall be granted temporary admission in accordance with 
Article 2 of this Convention :

a - goods intended for display or demonstration at an event, including the materials 
referred to in the Annexes to the Agreement on the importation of educational, 
scientific and cultural materials, UNESCO, New York, 22 November 1950, and 
to the Protocol thereto, Nairobi, 26 November 1976;

b - goods intended for use in connection with the display of foreign products at an 
event, including :
i - goods necessary for the purpose of demonstrating foreign machinery or 

apparatus to be displayed,
ii - construction and decoration material, including electrical fittings, for the 

temporary stands of foreign exhibitors,
iii -  advertising and demonstration material which is demonstrably publicity 
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material for the foreign goods displayed, for example, sound and image 
recordings, films and lantern slides, as well as apparatus for use therewith;

c - equipment including interpretation equipment, sound and image recording 
apparatus and films of an educational, scientific or cultural character intended 
for use at international meetings, conferences or congresses.

2 - For the facilities referred to in this Annex to apply :

a - the number or quantity of each article must be reasonable having regard to the 
purpose of importation;

b - the Customs authorities of the territory of temporary admission must be satisfied 
that the conditions of this Convention shall be fulfilled.

CHAPTER III

Miscellaneous provisions

Article 3

Unless the national legislation of the territory of temporary admission so permits, goods 
granted temporary admission shall not, whilst they are the subject of the facilities 
granted under this Convention :

a - be loaned, or used in any way for hire or reward; or

b - be removed from the place of the event.

Article 4

1 - The period for the re-exportation of goods imported for display or use at exhibitions, 
fairs, meetings or similar events shall be at least six months from the date of 
temporary admission.

2 - Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article the Customs authorities 
shall allow such goods which are to be displayed or used at a subsequent event 
to remain within the territory of temporary admission, subject to compliance with 
such conditions as may be required by the laws and regulations of that territory and 
provided that the goods are re-exported within one year of the date of temporary 
admission.

Article 5

1 - Under the terms of Article 13 of this Convention, clearance for home use shall be 
granted free of import duties and taxes and without application of import prohibitions 
or restrictions in respect of the following goods :
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a - small samples which are representative of foreign goods displayed at an event, 
including such samples of foods and beverages, either imported in the form of 
such samples or produced from imported bulk materials at that event, provided 
that :
i - they are supplied free of charge from abroad and are used solely for distribution 

free of charge to the visiting public at the event, for individual use or consumption 
by the persons to whom they are distributed,

ii - they are identifiable as advertising samples and are individually of little value,

iii - they are unsuitable for commercial purposes and are, where appropriate, 
packed in quantities appreciably smaller than the smallest retail package,

iv - samples of foods and beverages which are not distributed in packs as provided 
for in (iii) above are consumed at the event, and

v - the aggregate value and quantity of the samples are, in the opinion of the Customs 
authorities of the territory of temporary admission, reasonable having regard 
to the nature of the event, the number of visitors to it and the extent of the 
exhibitor's participation therein;

b - goods imported solely for demonstration or for the purpose of demonstrating the 
operation of a foreign machine or apparatus displayed at an event and consumed 
or destroyed on the course of such demonstration, provided that the aggregate 
value and quantity of such goods are, in the opinion of the Customs authorities 
of the territory of temporary admission, reasonable having regard to the nature of 
the event, the number of visitors to it and the extent of the exhibitor's participation 
therein;

c - products of low value used up in constructing, furnishing, or decorating the 
temporary stands of foreign exhibitors at an event, such as paint, varnish and 
wallpaper;

d - printed matter, catalogues, trade notices, price lists, advertising posters, calendars, 
whether or not illustrated, and unframed photographs, which are demonstrably 
publicity material for the foreign goods displayed at an event, provided that :
i- they are supplied free of charge from abroad and are used solely for distribution 

free of charge to the visiting public at the event, and

ii - the aggregate value and quantity of such goods are, in the opinion of the Customs 
authorities of the territory of temporary admission, reasonable having regard 
to the nature of the event, the number of visitors to it and the extent of the 
exhibitor's participation therein;
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e - files, records, forms and other documents which are imported for use as such at, 
or in connection with, international meetings, conferences or congresses.

2 - The provisions of paragraph 1 of this Article shall not be applicable to alcoholic 
beverages, tobacco goods and fuels.

Article 6

1 - Customs examination and clearance on the importation and re-exportation of goods 
which are to be, or have been, displayed or used at an event shall, whenever 
possible and appropriate, be effected at that event.

2 - Each Contracting Party shall endeavour, wherever it deems it appropriate in view of 
the importance and size of the event, to establish a Customs office for a reasonable 
period on the premises of an event held within its territory.

Article 7

Products obtained incidentally during the event from temporarily imported goods, as 
a result of the demonstration of displayed machinery or apparatus, shall be subject to 
the provisions of this Convention.

Article 8

Each Contracting Party shall have the right to enter a reservation, in accordance with 
Article 29 of this Convention, in respect of the provisions of Article 5, paragraph 1 (a) of 
this Annex.

Article 9

Upon its entry into force, this Annex shall, in accordance with Article 27 of this Convention, 
terminate and replace the Customs Convention concerning facilities for the importation 
of goods for display or use at exhibitions, fairs, meetings or similar events, Brussels, 
8 June 1961, in relations between the Contracting Parties which have accepted this 
Annex and are Contracting Parties to that Convention.
 
 
 
 
 
 
 


