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 النظام المعمم لالفضلیات التجارية
G.S.T.P. 

Generalized System of Trade Preferences 
 ـــــــ

النظام الشامل لالفضـلیات التجاريـة بـین الـدول النامیـة  بإنشاءالخاص  صدر اإلعالن •
G.S.T.P.  برازيلیـا بشـأن بـدء الجولـة  إعـالنصـدر  ۱۹۸٦وفي عـام  ۱۹۸۲ أكتوبرفي

عـام  بیـوجرادالنظام وقد اختتمت ھـذه الجولـة فـي  إطارت في من المفاوضا األولى
وتم فیھا تبادل التفضیالت الجمركیة وكذا فتح باب التوقیع على االتفـاق علـى  ۱۹۸۸

تستوفي األطراف الموقعة على االتفـاق إجـراءات التصـديق علـى وجـه السـرعة  أن
 حتى يدخل االتفاق حیز النفاذ.

يشـترك فیھـا  األطـرافات التجاريـة معاھـدة متعـددة ويعتبر النظام الشـامل لالفضـلی •
وتضــع إطــارا شــامال محــددا لقواعــد العالقــات  ۷۷جموعــة الـــ فــي م األعضــاءالــدول 

التجارية فیما بین الدول األعضاء على أسـاس تبـادل تفضـیالت ومزايـا جمركیـة كمـا 
 -يلي:

 -أوال: المعاملة الجمركیة التفضیلیة:
عـدد مـن  األعضـاءل دولـة بمـنح بـاقي الـدول تقوم ك أنيتم في ظل النظام 

بالرعايــة  األولـىالسـلع ذات المعاملـة الجمركیــة التفضـیلیة وفقـا لمبــدأ الدولـة 
)M.F.N عضـو  أخـرىلـة وأي د إلـى إضـافةقامت أي دولة بمنح میزة  إذا) أي انه

 فیتم تعمیم ھذه المیزة إلى باقي الدول األخرى.بالنظام 
ر وفقا للجولة األولى فـي ظـل النظـام المعمـم مرفق صورة من التزامات مص

 لالفضلیات التجارية.
 ثانیا: قواعد المنشأ:

بالنسبة للسلع الغیر متحصـل علیھـا بالكامـل فـان القیمـة المضـافة  •
 .F.O.Bمن القیمة  %٥۰تقل عن  أاليجب 

 النظـامبدول  المضافةالتراكمي فان القیمة  المنشأوبالنسبة لقواعد  •
 F.O.Bمن القیمة  %٦۰تقل عن  أاليجب  األعضاء

 ثالثا: الموقف الحالي للنظام:
 األولـىالتعامل بالقوائم التي تمـت االتفـاق علیھـا بالجولـة  اآلنيتم  •

 .۱۹۸۸منذ عام 
في بدارية التسعینات تم اقتراح عقد جولة مفاوضات جديدة من اجل  •

ــادة الســلع المتبادلــة مــن خــالل  ھــذه الجولــة قــد  أن إال النظــام؛زي
 ت نتیجة عدم تصديق الدول على ما تم االتفاق علیه.فشل

تـم الموافقـة  ۲۰۰٤خالل اجتماعـات االونكتـاد بسـاوباولو فـي يونیـو  •
على االقتراح األرجنتیني بشأن بدء جولة مفاوضات ثالثة وتـم تحديـد 

وتنتھي فـي نـوفمبر  ۲۰۰٤فترة المفاوضات على أن تبدأ في نوفمبر 
۲۰۰٦. 

 -اوضات:الموقف الحالي من المف •
ــة  تقــوم اآلن الــدول التــي ســترغب فــي االنضــمام إلــى ھــذه الجول
بالتفاوض من اجل توسیع التزاماتھا بالنظام؛ أما بالنسبة للدول التي 
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لن تشارك بالمفاوضات فسیتم التعامل معھا من خالل قوائم الجولـة 
 األولى.

 
 األعضاء بالنظام:رابعــا: الدول 

 

 یالیب غانا تربنداد  األرجنتین

 امالیزي غینیا تنزانیا إكوادور

 مصر غیانا تونس اندونیسیا

 المغرب الفلبین الجزائر إيران

 المكسیك فنزويال رومانیا باكستان

 موزمبیق فیتنام زيمبابوي البرازيل

 مینمار كامیرون سريالنكا بنجالديش

 نیجیريا كوبا سنغافورة بنین

 اجوانیكار كوريا الجنوبیة السودان بولیفیا

 الھند كوريا الشمالیة شیلي بیرو

  كولومبیا العراق تايالند
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