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 טורקיה – ישראל חופשי סחר אזור הסכם

 

במרץ  14-ב , לאחר שנחתם1997במאי  1-ב לתוקף נכנס לטורקיה ישראל בין( ח"אס) חופשי סחר לאזור ההסכם

מועדפת לכל צד ביצוא מוצרים לשוק הצד השני, ביטול מתן גישה  ןת של הסכם הוו העיקרייתומטר בירושלים. 1996

העלאת ו והגברת שיתוף הפעולה הכלכליקידום פיתוח בין שני הצדדים, סביבה נוחה לסחר  חסמי סחר הדדיים, כינון

 בין המדינות.השקיפות והוודאות המשפטית בנוגע לתנאי הפעילות העסקית 

 .1995-של ישראל עם האיחוד האירופי מ יצויין כי במידה רבה ההסכם נבנה בדומה להסכם

 

 פרקי ההסכם

 סעיפים: 38-פרקים ו 5-הסכם האס"ח בנוי מ

 

 .כולל הקדמה הצהרתית עם המניעים להסכם ומטרותיו :מבוא והגדרות כלליות .1

 

ן. שומימציג את תנאי ההטבות אשר מעניקים הצדדים זה לזה ואת דרך י :םמוצרים תעשייתיי – Iפרק  .2

, כל המוצרים ככלל(. 25-97ההטבות בפרק זה חלות על פרקי התעשייה בספר המכס )פרקים 

( העומדים בדרישות ההסכם, לרבות כללי מקור, פטורים ממכס ביצוא 25-97התעשייתיים )פרקי מכס 

יש לבדוק  ,Annex I–מישראל וביבוא לישראל מטורקיה. יחד עם זאת, עבור מספר מוצרים כמפורט ב 

 ההטבות באופן פרטני תחת רשימת ההטבות למוצרי חקלאות ומזון. את

 

ראה הרחבה בהמשך(: מציג ) מעובדים ומוצרי דיג ותחקלאמזון ומוצרים חקלאיים, מוצרי  - IIפרק  .3

את קווי המסגרת של ההטבות אשר מעניקים הצדדים זה לזה בפרקי המזון והחקלאות בספר המכס 

 .(1-24)פרקים 

 

 : בפרק זה מקובצים הוראות ודגשים חשובים הנוגעים לאס"ח, ביניהם:הוראות משותפות – IIIפרק  .4

  פרוטוקולB מנהליקובע את כללי המקור ואת השיטות לשיתוף פעולה  להסכם אשר. 

  מונופולים ממלכתיים: מכיל התחייבות הנוגעת למונופולים ממשלתיים בעלי אופי מסחרי  -13סעיף

 המדינות בכל הנוגע לסחר המשותף.למניעת אפליה בין תושבי 

  או איום לנזקבמקרה של נזק י סחר קביעת היטלל מציגים את הכללים והגדרות: 15-18סעיפים 

 לתעשייה המקומית של מי מהצדדים בשל עלייה חדה ביבוא. 

  תקנים: מגדיר כי ההתייחסות לנושאי התקינה תעשה תוך שימוש בהסכם ה -19סעיףWTO 

 (.TBTלסחר )למחסומים טכניים 

 

הפרק מתייחס לכך שישראל וטורקיה מביעות נכונות להרחיב  :זכות כינון ואספקת שירותים - IVפרק  .5

. בנוסף, הצדדים אחד בשטחו של הצד האחרצד פירמות של מעטפת לייסוד  כך שייתן ההסכם את יריעת

 .שירותים אצל הצד האחרליברליזציה של אספקת שירותים ע"י פירמות של צד אחד לצרכני ל מסכימים

 

בפרק זה ניתן למצוא בין היתר את הסעיפים המרכזיים  הוראות כלליות, מוסדיות וסופיות:  – Vפרק  .6

 :הבאים

  קניין רוחני, תעשייתי ומסחרי: התחייבות של הצדדים להגנה על סוגי קניין הנ"ל. - 22סעיף 
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  מסחרית. תחרותהגבלתה או עיוות של תחרות: התחייבות משותפת ל - 25סעיף 

  ועדה מעורבת: הגדרות, מטרות ודרכי פעולה. - 27-28סעיפים 

  יישוב מחלוקות: נוגע להליכי יישוב סכסוכים ואופן השימוש בהליכי הבוררות. - 30סעיף 

  חריג מטעמי ביטחון. – 31סעיף 

  תחולתו סעיפים טכניים חשובים כדוגמת כניסה לתוקף של ההסכם :הוראות סיום 32-38סעיפים ,

 .ועוד הרחבתו העתידית לתחומים אחריםהגיאוגרפית, 

 

 הרחבה:

 מעובדים ומוצרי דיג ותחקלאמזון ומוצרים חקלאיים, מוצרי  - IIפרק  

 מבנה ההטבות בהסכם:

 

של סקטור המזון והחקלאות במיוחד ביבוא  רגישותעקב המעובדים ומוצרי דיג: םמוצרי חקלאות, מוצרי -

התחרותיות והוצאות ההובלה הנמוכות, הסכימו הצדדים על רשימת הקלות מוגבלת. ההסכם  ובשל לישראל

כולל רשימה מצומצמת של מוצרים וההטבות אשר יהיו מסוגים שונים בהתאם לרגישות המוצר בסחר 

פריטים אלו מופיעים  (.פטור ממכס או מכס מופחת, בכפוף למכסה או ללא הגבלה כמותית)הבילטראלי 

 להסכם. Aוטוקול תחת פר

 

דגנים וחטיפים שונים,  ם דוגמתהקלות זהות לאלו הניתנות לאיחוד האירופי ביצוא מוצריקיבלה ישראל  -

שימורי ירקות, מיצי פרי הדר, מיץ ענבים מוצרים כגון בירה ומזון לתינוקות וכן הקלות ב, שוקולד, קפה נמס

 ויינות ובמוצרים חקלאים כאבוקדו. מנגו, אפרסמונים וזרעי ירקות. 

 

 ישראל התחייבה לא להעלות מכסים על שוקולד ומוצריו, על סיגריות ועל כמויות מוגבלות של שמנים.  -

 

על מוצרי טבק  20% –ם ו , בירה ,שמרים יבשיםמינראלייעל מים  50%תנו העדפות מכסים בשיעור ני -

תבצעו הורדות מכס על שימורי אגסים, משמשים, דובדבנים, אפרסקים, אגוזי אלסר ופיסטוקים. הורדו הו

 מכסים במכסות מוגבלות על שימורי זיתים וירקות, טונה ואפיפיות. 

   

 חבת ההטבות.כמו כן, נכלל בהסכם סעיף הקובע במפורש ששני הצדדים ימשיכו לבחון את האפשרות של הר

 כללי מקור 

. איחוד האירופייהיו זהים לכללים שנקבעו בהסכם של ישראל עם ה טורקיה יהיו-בהסכם הסחר ישראל כללי המקור

מוצר ישראלי המכיל חומרים או המאפשר שבאופן איחוד אירופי -טורקיה-כיום מתקיים מערך צבירה בין ישראל

לפטור ביצוא למדינות האיחוד האירופי גם כאשר לא עבר בארץ כל שלבי רכיבים תורכיים, יחשב כמוצר מקורי הזכאי 

 העיבוד הנדרשים.

 IsraelFTAs@Economy.gov.il  בילטראליים הסכמים לשאלות ניתן לפנות למחלקת

 כלשהי מסמך זה נועד  למידע כללי בלבד ואינו מהווה פרשנות משפטית
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