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  تعريف مفھوم المنتجات التى لھا
  صفة المنشأ الوطنى وأساليب التعاون ا�دارى

  الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين
  ـــــــــــــــــــ

        تتتتقائمة احملتوياقائمة احملتوياقائمة احملتوياقائمة احملتويا
  

        أحكام وقواعد عامةأحكام وقواعد عامةأحكام وقواعد عامةأحكام وقواعد عامة    ::::الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول 
  .تعاريف:  )1(المادة   

  تعريف مفهوم املنتجات الىت هلا صفة املنشأ الوطىنتعريف مفهوم املنتجات الىت هلا صفة املنشأ الوطىنتعريف مفهوم املنتجات الىت هلا صفة املنشأ الوطىنتعريف مفهوم املنتجات الىت هلا صفة املنشأ الوطىن    ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 

  .متطلبات عامة:  )2(المادة   
  .المنشأ الثنائى ومتعدد ا.طرافتراكم :  )3(المادة 

  .المنتجات التى تم الحصول عليھا بالكامل:  )4(المادة   
  .تم تشغيلھا أو معالجتھا بشكل كافالمنتجات التى :  )5(المادة 
  .عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية �كساب صفة المنشأ:  )6(المادة 
  .وحدة ا.ھلية:  )7(المادة 

  .�كسسوارات، قطع الغيار، العددا:  )8(المادة   
  .المجموعــــــات:  )9(المادة   
  .العناصر الحيادية: )10(المادة   

        املتطلبات اإلقليميةاملتطلبات اإلقليميةاملتطلبات اإلقليميةاملتطلبات اإلقليمية    ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
  .متطلبات إقليمية : )11(المادة   
  .النقل المباشر : )12(المادة   
  .المعارض : )13(المادة   

        ....فاء منها فاء منها فاء منها فاء منها أو اإلعأو اإلعأو اإلعأو اإلع) ) ) ) الدروباكالدروباكالدروباكالدروباك((((رد الرسوم رد الرسوم رد الرسوم رد الرسوم     ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
  .أو ا�عفاء منھا) الدروباك(حظر رد الرسوم الجمركية   : )14(المادة   

        ))))شهادة إثبات املنشأشهادة إثبات املنشأشهادة إثبات املنشأشهادة إثبات املنشأ((((إثبات املنشأ إثبات املنشأ إثبات املنشأ إثبات املنشأ     ::::الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس
  .المتطلبات العامة : )15(المادة   

  .إجراءات إصدار شھادة المنشأ العربية  :)16(المادة 
  .عىإصدار شھادة المنشأ العربية بأثر رج  :)17(المادة 
  .إصدار نسخة لشھادة المنشأ العربية  :)18(المادة 
  .إصدار شھادة المنشأ العربية على أساس شھادة اثبات منشأ صادرة سابقاً   :)19(المادة 
    .مدة ص?حية شھادات المنشأ  :)20(المادة 
      .تقديم شھادات المنشأ  :)21(المادة 
    .ا@ستيراد على دفعات  :)22(المادة 
  .ا@عفاء من اثبات شھادة المنشأ  :)23(المادة 
    .المستندات المساندة  :)24(المادة 
  .حفظ  مستندات شھادة المنشأ والمستندات المساندة  :)25( المادة
  .@خت?فات وا.خطاء الشكليةا  :)26(المادة 
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        اإلدارياإلدارياإلدارياإلداريترتيبات التعاون ترتيبات التعاون ترتيبات التعاون ترتيبات التعاون     ::::الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس
   .المساعدات المتبادلة  :)27(المادة 
  .التحقق من إثبات المنشأ  :)28( المادة
  .تسوية المنازعات  :)29(المادة 
  .العقوبات  :)30(المادة 
   .المناطق الحرة في الدول العربية  :)31(المادة 

                                الشروط اخلاصة الشروط اخلاصة الشروط اخلاصة الشروط اخلاصة     ::::الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع
   .التوقيع على انشاء مناطق تجارة حرة  :)32(المادة 
   .منشأالسلع التي @ تكتسب صفة ال  :)33(المادة 

        ....    أحكام ختاميةأحكام ختاميةأحكام ختاميةأحكام ختامية    ::::الفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامن
  .السلع الموجودة فى حالة عبور أو فى المخازن الجمركية أثناء تطبيق النظام  :)34(المادة 
   .السلع التي @تسري عليھا احكام البرنامج  :)35(المادة 
  .تعدي?ت القواعد  :)36(المادة 
   .تنفيذ القواعد  :)37(المادة 
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  ا.ول الفصل

        األحكام العامةاألحكام العامةاألحكام العامةاألحكام العامة
  )1(المادة 

        تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف
  :من أجل العمل بهذه القواعد

ذلك عمليـات التجميـع أو    فيالتشغيل أو التصنيع  بما  أويعنى كافة عمليات التجهيز   ::::""""تصنيعتصنيعتصنيعتصنيع""""    -أ أ أ أ 

  .عمليات محددة

تصـنيع   فيغيرها، التي تستخدم  تعنى أية عناصر ، مواد خام ،  مكونات ، أجزاء، أو   ::::""""املواداملواداملواداملواد""""-ب ب ب ب 

  .منتجال

عمليـات   فيتم تصنيعه ، حتى ولو كان بهدف أن يستخدم فيما بعد  الذييعنى المنتج    ::::""""املنـتجاملنـتجاملنـتجاملنـتج""""-ج ج ج ج 

  .تصنيعية أخرى

  .تعنى كل من المواد والمنتجات    ::::""""سلعسلعسلعسلع""""    -د د د د 

لتطبيق المادة السابعة من  1994التفاقية عام  تحدد وفقاً التيتعنى القيمة  ::::1111""""القيمة اجلمركيةالقيمة اجلمركيةالقيمة اجلمركيةالقيمة اجلمركية""""    -ــــهههه

اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة (االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

  .)الجمركيبالتقييم 

يتم سداده للمصنع عن السلعة تسليم باب المصنع   الذييعنى السعر  ::::""""سعر تسليم باب املصنعسعر تسليم باب املصنعسعر تسليم باب املصنعسعر تسليم باب املصنع""""    -و و و و 

أو تصنيع ، بشرط تشغيل  أويتم فيها آخر عملية تجهيز  التيالدولة العربية العضو  في

أن يشمل هذا السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوما منها أية ضرائب أو رسوم 

  .يمكن أن يعـاد سدادها عند تصدير السلعة) غير جمركية(داخلية 

ليس لها صفة المنشأ المسـتخدمة،   التيتعنى القيمة الجمركية عند استيراد المواد  ::::""""قيمة املوادقيمة املوادقيمة املوادقيمة املواد""""-ز ز ز ز 

حالة عدم معرفة القيمـة   فيالدولة العربية العضو  فيكد يدفع للمواد أو أول سعر مؤ

  .الجمركية أو عدم إمكان التأكد منها

بعد  ) ز(الفقرة الفرعية  فييعنى قيمة تلك المواد الموضحة  ::::""""هلا صفة املنشأ هلا صفة املنشأ هلا صفة املنشأ هلا صفة املنشأ     التيالتيالتيالتيقيمة املواد قيمة املواد قيمة املواد قيمة املواد """"-ح ح ح ح 

  .إجـراء جميع التغييرات الالزمة

منها القيمة الجمركية لكل منتج  سلعة تسليم باب المصنع مخصوماًالسعر  هي ::::""""القيمة املضافةالقيمة املضافةالقيمة املضافةالقيمة املضافة""""-1-طططط

  .إنتاج السلعة فييدخل  وطنيمن منشأ غير 

                                                        

  .العمل بتطبيق القيمة حسب نظام بروكسيل حلني انضمامهاباستمرار ح للدول العربية غري املنضمة ملنظمة التجارة العاملية اسمال 1
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هي سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصوماً منها القيمة ": ": ": ": القيمة املضافة ألغراض الرتاكمالقيمة املضافة ألغراض الرتاكمالقيمة املضافة ألغراض الرتاكمالقيمة املضافة ألغراض الرتاكم""""    -2                            

ـ   ة فـي إنتـاج   الجمركية لكل المواد التي لها صفة المنشأ لدولة عربية عضـو والداخل

  .السلعة

وصف  فيتعنى الفصول والبنود مكونة من أربعة أرقام عشرية المستخدمة  ::::""""الفصـول والبنـود الفصـول والبنـود الفصـول والبنـود الفصـول والبنـود """"-ىىىى

هذه القواعـد   في إليهالتعريفة الجمركية طبقا للنظام المنسق، المشار  فيالسلعة  وتبيد

  ..HSبـ 

  .تصنيف المنتج أو المادة وفقا لبند معين إلىتشير  ":ففففمصنمصنمصنمصن""""-كككك

إلـى أحـد    وقت واحد من أحد المصـدرين  فيلها تم إرسا التيتعنى المنتجات سواء  ::::""""شـحنة شـحنة شـحنة شـحنة الالالال""""-لللل

يتم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطى شحنها من المصدر إلى  التيالمستوردين، أو تلك 

  .حالة عدم وجود هذا المستند ، يتم تغطيتها بفاتورة واحدة فيالمرسل إليه، أو 

  .ياه اإلقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وفقا للقوانين الدوليةاألراضي والم: "اإلقليماإلقليماإلقليماإلقليم""""-م م م م 

  .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أعضاءتعني الدول العربية  ::::""""عضاءعضاءعضاءعضاءالدول العربية األالدول العربية األالدول العربية األالدول العربية األ" " " "     -عععع
  

  
  الثانيالفصل 

        هلا صفة املنشأهلا صفة املنشأهلا صفة املنشأهلا صفة املنشأ    التيالتيالتيالتيتعريف مفهوم املنتجات تعريف مفهوم املنتجات تعريف مفهوم املنتجات تعريف مفهوم املنتجات 
  )2(مادة 

        املتطلبات العامةاملتطلبات العامةاملتطلبات العامةاملتطلبات العامة
لمنطقـة   التنفيـذي بين الدول العربية والبرنـامج   التجاريوتنمية التبادل لغرض تنفيذ اتفاقية تيسير 

التجارة الحرة العربية الكبرى، تعتبر المنتجات التالية أن لها صفة منشـأ الدولـة العربيـة العضـو     

  :المصدرة

 4نطاق مفهوم المـادة   فييتم الحصول عليها بالكامل داخل تلك الدولة  التيالمنتجات  -أ

  .قواعدمن هذه ال

يتم الحصول عليها داخل تلك الدولة وتحتوى علـى مـواد لـم يـتم      التيالمنتجات  -ب

تشغيل  أو، بشرط أن يكون قد تم إجراء عمليات  تجهيز االحصول عليها بالكامل داخله

مـن هـذه    5لمفهوم المـادة   أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل تلك الدولة طبقاً

  .القواعد
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  )3(مادة 

        راكم املنشأراكم املنشأراكم املنشأراكم املنشأتتتت
لها صفة منشأ أية دولـة   التيمن هذه المادة تعتبر المواد ) 2(االعتبار أحكام الفقرة  فيمع األخذ  -1

تصنيع منتج يتم إنتاجـه   فيعربية عضو كأن لها صفة منشأ دولة عربية عضو آخر عند دخولها 

شكل كاف على هذه تشغيل أو تصنيع ب أوأن يتم إجراء عمليات تجهيز  الضروريوليس من  .افيه

تشغيل أو تصنيع عليها تتعدى ما هو مشار إليه   أوالمواد،  بفرض انه تم إجراء عمليات تجهيز 

   .من هذه القواعد) 1(الفقرة  6المادة  في

أعاله يستمر فقط  اعتبارها منتج له صـفة  ) 1(اكتسبت صفة المنشأ بموجب الفقرة التيالمنتجات  -2

ية العضو عندما تكون القيمة المضافة المحققة فيها تزيـد عـن قيمـة    تلك الدولة العرب فيمنشأ 

 فـي  إليهـا لها صفة منشأ إحدى الدول العربية األعضاء األخرى المشار  التيالمواد المستخدمة 

  ).1(الفقرة 

من الدول العربيـة األعضـاء    أيله منشأ  وإذا لم يكن األمر كذلك فإن المنتج المعنى يعتبر كمنتج

تم الحصول فيها على أعلى نسبة من قيمة المـواد   التيالتجارة الحرة العربية الكبرى منطقة  في

   .لها صفة المنشأ التيالمستخدمة 

لها صفة منشأ دول عربية أخرى مشار  التيتحديد صفة المنشأ المواد  فياالعتبار  فيولن يؤخذ 

تلـك   فـي تصنيع كافية عليهـا  تشغيل أو  أوتم إجراء عمليات تجهيز  والتي) 1(الفقرة  في إليها

  .الدول

هذه المادة عندما تحصل المواد المستخدمة على صفة  فييتم فقط تطبيق التراكم المنصوص عليه  -3

  .المنشأ وذلك بتطبيق هذه القواعد

أكثر من دولـة، فـإن المنـتج     فيند تساوى القيمة المضافة الوطنية المحققة لمنتج يتم إنتاجه ع -4

تشغيل أو تصـنيع لهـذا    أوأ آلخر دولة عضو تم فيها إجراء عمليات تجهيز يكتسب صفة المنش

  .المنتج

في تطبيق قاعدة التراكم الكلي في ضوء ما يسفر عنه تطبيق التـراكم متعـدد    يتم النظر مستقبالً - 5

   .األطراف
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  )4(مادة 

        مت احلصول عليها بالكاملمت احلصول عليها بالكاملمت احلصول عليها بالكاملمت احلصول عليها بالكامل    التيالتيالتيالتياملنتجات املنتجات املنتجات املنتجات 
  :الدولة العربية العضو فيأنه قد تم الحصول عليها بالكامل تعتبر المنتجات التالية  -1

  .المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارها -أ

  .تم جنيها أو حصادها هناك التيالمنتجات الزراعية -ب

  .ولدت وتربت هناك التيالحيوانات الحية -ج

  .اكتم تربيتها هن التيالمنتجات من الحيوانات الحية  -د

  .تم الحصول عليها بالصيد أو صيد األسماك هناك التيالمنتجات  هـ

يتم الحصول عليها من بحـار خـارج الميـاه      التيمنتجات صيد البحار والمنتجات األخرى  -و

  .اإلقليمية للدولة العربية العضو بواسطة سفنها

  .)و(الفقرة  فيها منتجات تم تصنيعها على ظهر سفن مصانع من المنتجات فقط المشار إلي –ز

  .تصلح فقط الستعادة المواد الخــام والتيتم جمعها هناك  التيالسلع المستعملة  -ح

  .تتم هناك التيالعوادم والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية  -ط

ن منتجات مستخرجة من التربة البحرية أو من التربة خارج مياهها البحرية بشـرط أن يكـو   -ى

  .شغيل تلك التربةلها وحدها حق ت

  .)ى(إلى ) أ(الفقرات من  فيالبضائع المنتجة هناك من المنتجات فقط المشار إليها  -ك

فقط على البواخر والسفن ) ز(، )و(الفقرتين  فييسرى اصطالح البواخر والسفن المصانع الواردة  -2

  :المصانع وفق الشروط التالية

  .ل العربية العضوالدو فيأن يكون قد تم تسجيلها أو قيدها  -أ

  .أن تبحر تحت علم تلك الدولة العربية العضو -ب

منها على األقل مواطنون من تلك الدولة العربية العضـو، ورئـيس مجلـس    % 50يمتلك  أن-ج

المجلس المشرف عليها، وأغلبية أعضاء تلك المجالس مواطنون من تلـك الـدول    إدارتها، أو

  .العربية العضو
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  )5(مادة 

        تشغيلها أو تصنيعها بشكل كافتشغيلها أو تصنيعها بشكل كافتشغيلها أو تصنيعها بشكل كافتشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف    أوأوأوأومت جتهيزها مت جتهيزها مت جتهيزها مت جتهيزها     التيالتيالتيالتيات ات ات ات املنتجاملنتجاملنتجاملنتج
لم يتم الحصول عليها كليا منتجات قد تم إجراء عمليـات   التي، تعتبر المنتجات 2ألغراض المادة  -1

  .هذه القواعد فيتجهيز أو تشغيل أو تصنيع بشكل كاف إذا تم استيفاء الشروط المحددة 

يجب إجرائهـا   التيالتشغيل أو التصنيع  أوعمليات التجهيز  وتوضح الشروط المشار إليها أعاله،    

تشملها هـذه   التيتجرى خالل التصنيع، لكل المنتجات  التيليس لها صفة المنشأ  التيعلى المواد 

ومن ثم، يستتبع ذلك أنه إذا ما استخدم منـتج  . وتنطبق هذه الشروط على هذه المواد فقط القواعد،

قيمتـه تحتسـب   تصنيع منتج آخر فإن  فيء الشروط الواردة بالقائمة اكتسب صفة المنشأ باستيفا

  .من هذه القواعد) 33(ضمن القيمة المضافة الوطنية للمنتج الجديد، دون اإلخالل بالمادة 

 وفقـاً  التـي ليس لها صفة المنشـأ   التيفإنه يمكن استخدام المواد ) 1(استثناء من أحكام الفقرة  -2

  :تصنيع منتج، وذلك بشرط أن فيئمة ال يجب استخدامها القا فيللشروط الواردة 

  .من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 10قيمتها  إجماليأال يتعدى  -أ      

 تحدد القيمة القصـوى للمـواد    التيالقائمة  فيمن النسب المئوية الواردة  أيأال يتم تجاوز -ب      

  .فقرةالمنشأ، نتيجة لتطبيق هذه الليس لها صفة  التي

  .من النظام المنسق 63إلى  50ل من الفصو فيتقع  التيوال تطبق هذه الفقرة على المنتجات     

  .6بما ورد بالمادة  اإلخاللدون  2و  1يتم تطبيق الفقرة  -3
  
        )6(مادة 

 التشغيل أو التصنيع غري الكافية إلكساب صفة املنشأالتشغيل أو التصنيع غري الكافية إلكساب صفة املنشأالتشغيل أو التصنيع غري الكافية إلكساب صفة املنشأالتشغيل أو التصنيع غري الكافية إلكساب صفة املنشأ    أوأوأوأوعمليات التجهيز عمليات التجهيز عمليات التجهيز عمليات التجهيز 

تشغيل أو تصـنيع    أوتعتبر العمليات التالية عمليات تجهيز ) 2(فقرة ال فيبدون اإلخالل بما ورد  -1

  غير كافية إلكساب صفة المنشأ للمنتجات، سواء تم استيفاء متطلبات المادة الخامسة أولم يتم

التهوية والنشر، (حالة جيدة أثناء النقل والتخزين  فيتتم لضمان حفظ المنتجات  التيالعمليات  -أ

أكسيد الكبريـت أو   ثانيعلى -محاليل ملحية أو محاليل تحتوى  فيد، الوضع التجفيف، التبري

    .)أية محاليل مائية أخرى، التخلص من األجزاء التالفة، والعمليات المشابهة

المطابقـة   –التصنيف  –الترتيب  –الغربلة أو التنخيل  –العمليات البسيطة مثل إزالة األتربة  -ب

  .التقطيع –الطالء  –الغسيل  –) من السلعذلك تكوين مجموعات  فيبما (

  .تغيير األغلفة وفكها وتجميعها ) 1( –ج

التعبئة البسيطة فى زجاجات أو قوارير ، أكياس ، علب ، صناديق ، لصق البطاقـات أو  ) 2(

  .العالمات، وما إلى ذلك من عمليات التعبئة المشابهة

  .مميزة على المنتجات أو عبواتها لصق العالمات والماركات وما إلى ذلك من عالمات  -د
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الخلط البسيط للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة أم ال ، عندما يكون أحد المكونات أو  هـ

أكثر للخليط غير مستوفى للشروط الواردة فى هذه القواعد  إلمكان اعتبار ان لها صفة منشـأ  

  .الدولة العربية العضو 

  .تكوين منتج كامل لألجزاء ل عملية تجميع بسيطة -و

  .) و(إلى ) أ(الفقرات من  فيجمع عمليتين أو أكثر من العمليات المحددة  -ز

   .ذبح الحيوانات  -ح

 فيالدولة العربية العضو أو  فيتم إجرائها على المنتج  التياالعتبار مجموعة العمليات  فييؤخذ  -2

التشـغيل أو التصـنيع    أويات التجهيز الدول العربية األعضاء مجتمعة عند تحديد ما إذا كانت عمل

  ) .1(أجريت على هذا المنتج غير كافية إلكساب صفة المنشأ وفقا لمضمون الفقــرة  التي
  
  
  )7(مادة 

        وحدة األهليةوحدة األهليةوحدة األهليةوحدة األهلية
يعتبر أنـه   والتيالمنتج المعين ،  هيتكون وحدة األهلية الخاصة بتطبيق أحكام هذه القواعد ،   - 1

  :اآلتيالتصنيف باستخدام النظام المنسق بمسمياته ومن ثم يستتبع الوحدة األساسية عند تحديد 

عندما يتكون المنتج من مجموعة أو تجميع لعدد من المكونات مصنفا تحت بند واحد طبقا  -أ 

  .للنظام المنسق ، فإن الكل يشكلون وحدة األهلية

نـد للنظـام   عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت نفـس الب  -ب

  .المنسق، فإنه يجب أخذ كل منتج على حدة عند تطبيق أحكام هذه القواعد

من النظام  5عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج ألغراض التصنيف وفقا للقاعدة العامة رقم   - 2 

 .المنسق ، فإنه يتم ضمه أيضا ألغراض تحديد المنشأ
  
  
  )8(مادة 

        دددداإلكسسوارات ، قطع الغيار ، العداإلكسسوارات ، قطع الغيار ، العداإلكسسوارات ، قطع الغيار ، العداإلكسسوارات ، قطع الغيار ، العد
 والتـي تعتبر اإلكسسوارات وقطع الغيار والعدد المرسلة مع المعدة أو اآللة أو الجهاز أو السـيارة ،  

ال يتم إصدار فاتورة منفصلة لها ، كوحدة واحـدة   التيتكون جزء من المعدة وتدخل ضمن سعرها أو 

  .مع المعدة أو اآللة أو الجهاز أو السيارة موضع الشحنة
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  )9(مادة 

        ــــاتــــاتــــاتــــاتاmموعاmموعاmموعاmموع
من النظام المنسق، أن لها صفة المنشأ  3القاعدة العامة رقم  فيتعتبر المجموعات، الموضح تعريفها 

وبالرغم من ذلك فإنه عندما تتكـون مجموعـة    .عندما تكون جميع مكونات المنتجات لها صفة المنشأ

ة واحدة ستعتبر أن من منتجات لها صفة المنشأ ومنتجات ليس لها صفة المنشأ، فإن المجموعة كوحد

مـن سـعر   % 15ليس لها صفة المنشأ عـن   التيلها صفة المنشأ وذلك بشرط أال تزيد قيمة المواد 

  .المجموعة تسليم باب المصنع
  
  )10(مادة 

        العناصر احلياديةالعناصر احلياديةالعناصر احلياديةالعناصر احليادية
تحديد منشأ العناصر التالية  الضروريإلمكان تحديد ما إذا كان للمنتج صفة المنشأ، فإنه ليس من 

  :إنتاجه فيقد تم استخدامها  يكون التي

  .الطاقة والوقود -أ 

  .المصنع والمعدات -ب

  .الماكينات والعدد - ج

  .للمنتج النهائيالتكوين  فيال يقصد إدخالها  والتيال تدخل  التيالسلع  -د
  
  

  الفصل الثالث

        املتطلبات اإلقليميةاملتطلبات اإلقليميةاملتطلبات اإلقليميةاملتطلبات اإلقليمية
  )11(مادة 

        متطلبات إقليميةمتطلبات إقليميةمتطلبات إقليميةمتطلبات إقليمية                
 فيالمتعلقة بالحصول على صفة المنشأ  الثانيالفصل  فيردة جب استيفاء كافة الشروط الواي -1

  . 3المادة  فيالدولة العربية العضو، فيما عدا ما هو وارد 

إذا أعيدت بضائع لها صفة المنشأ مصدرة من الدولة العربية العضو لدولة أخرى ، باستثناء مـا   -2

يس لها صفة المنشأ ، ما لم يمكـن  المادة الثالثة ، فإنه يجب اعتبار أنها ل فيهو منصوص عليه 

  :اإلثبات بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أن

  .تم تصديرها  التينفس البضائع  هيتم إعادتها  التيالبضائع  -أ

للمحافظة عليها بحالة جيدة خالل  ضروريعمليات عليها بخالف ما هو  أيأنه لم يتم إجراء  -ب

  .خالل التصدير فيتلك الدولة أو  فيوجودها 
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  )12(مادة 

        النقل املباشرالنقل املباشرالنقل املباشرالنقل املباشر
بـين الـدول    التجـاري تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل  -1

تستوفى   التيلمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على المنتجات فقط  التنفيذيالعربية والبرنامج 

الدول العربية األعضـاء أو عبـر المنـاطق أو     يتم نقلها مباشرة بين والتيمتطلبات هذه القواعد، 

تلك المناطـق، بشرط بقائها تحت مراقبـة   فيالمجاورة، كترانزيت أو تخزين مؤقت  األخرىالدول 

عمليات بخالف التفريغ وإعادة  أيدولة الترانزيت أو التخزين ، وال تتم عليها  فيسلطات الجمارك 

  .دة حالة جي فيعملية بهدف حفظها  أيالشحن أو 

لها صفة المنشأ عن طريق خطوط األنابيب عبر مناطق أخرى غير الدول  التيويمكن نقل المنتجات 

  .العربية األعضاء

قد ) 1(الفقرة  فيجميع الشروط الواردة  أنيجب أن يقدم لسلطات جمارك الدولة المستوردة إثبات  -2

  :تم استيفائها عن طريق 

  .لدولة المصدرة عبر دولة الترانزيتمستند نقل واحد يغطى المرور من ا - أ

  :شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تتضمن-ب

  .وصف دقيق للمنتجات -1

ينطبق عليها ذلك،  التيتاريخ التفريغ وإعادة الشحن للمنتجات، وفـى الحاالت  -2

  .أسماء البواخر أو وسائل النقل األخرى المستخدمة

  .دولة الترانزيت فيفيها المنتجات  بقيت التيشهادة  بالظروف  -3

  .حالة عدم وجود ما سبق ، أية مستندات بديلة ومرضية للسلطات الجمركية في - ج
  
  )13(مادة 

        املعـــــارضاملعـــــارضاملعـــــارضاملعـــــارض
ترسل للعرض فى دولة خالف الدول العربية األعضـاء   التيلها صفة المنشأ  التيتستفيد البضائع  -1

يثبت بشـكل   أنة عربية عضو، من أحكام االتفاق بشرط دول فيوتم بيعها بعد المعرض لالستيراد 

  :يليمرضى لسلطات الجمارك ما 

يقام بها المعرض وتم  التيقد أرسل هذه المنتجات من الدولة العربية العضو للدولة  مصدراً إن -أ

    .عرضها هناك 

لة العربية الدو فيهذه المنتجات قد تم بيعها أو التصرف فيها من قبل ذلك المصدر لشخص  إن -ب

  .العضو
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كانـت   التيهذه المنتجات قد تم شحنها خالل المعرض أو بعد انتهائه مباشرة بنفس الحالة  إن -ج

  .عليها عند إرسالها للمعرض

  المعرض فيأنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ شحنها إال لغرض العرض  -د

 فـي خامس وتقديمه لسلطات الجمـارك  يجب إصدار أو إعداد إثبات للمنشأ وفقا ألحكام الفصل ال -2

وعند الضرورة  .ويجب أن يتضمن ذلك اسم وعنوان المعرض .الدولة المستوردة بالطرق العادية 

  .تم العرض فيها التييثبت الظروف  إضافيقد يلزم أيضا مستند 

ض على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفيـة، أو العـرو  ) 1(تنطبق الفقرة  -3

يـتم   التيتخضع المنتجات أثنائها لرقابة الجمارك، وال تنطبق على العروض  التيالعامة المشابهة 

  .تنظيمها ألغراض خاصة داخل المحالت أو مقار األعمال بهدف بيع المنتجات األجنبية
  

  الفصل الرابع
  )14(مادة 

        أو اإلعفاء منهاأو اإلعفاء منهاأو اإلعفاء منهاأو اإلعفاء منها) ) ) ) الدروباكالدروباكالدروباكالدروباك((((حظر رد الرسوم اجلمركية حظر رد الرسوم اجلمركية حظر رد الرسوم اجلمركية حظر رد الرسوم اجلمركية 
ليس لها  التيأو اإلعفاء منها للمواد ) الدروباك(الدول األعضاء رد الرسوم الجمركية  فيال يجوز  -1

  .تصنيع منتجات لها صفة منشأ الدول العربية األعضاء فيصفة المنشأ المستخدمة 

و اإلعفـاء أو عـدم سـداد    أعلى أية ترتيبات لالسترداد ) 1(الفقرة  في إليهيطبق الحظر المشار  -2

مـن الـدول    أي فـي مطبقة  ماثلخرى لها تأثير مأرسوم  أيةأو كلى للرسوم الجمركية أو  جزئي

و اإلعفـاء  أهذا االسترداد  التصنيع عندما يكون مطبقاً فيالعربية األعضاء على المواد المستخدمة 

 يهإلاستخدمت فيها تلك المواد، وال يسرى الحظر المشار  التيو عدم السداد وقت تصدير المنتجات أ

حالة بقاء تلك المنتجات لالستهالك المحلى أو التصدير لدول غير أعضاء بمنطقة  في) 1(في الفقرة 

  .التجارة الحرة العربية الكبرى

وقت بناء علـى   أي فييجب أن يكون مصدر المنتجات الصادر عنها إثبات منشأ مستعدا ألن يقدم  -3

تثبت أنه لم يتم الحصول علـى رد الرسـوم    تيالطلب السلطات الجمركية كافة المستندات الالزمة 

إنتاج السـلع المصـدرة،    فياستخدمت  التيليس لها صفة المنشأ  التيالمتعلقة بالمواد ) دروباك(

تسرى على مثل هذه المواد قـد   التيلها تأثير مماثل  التيوأن جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم 

  .تم سدادها فعالً

) 7(من المـادة  ) 2(لمفهوم الفقرة  على التغليف طبقاً) 3( إلى) 1(رات من أحكام الفق تطبق أيضاً -4

، وعلى المنتجات المكونـة  )8(لما تنص عليه المادة  وعلى اإلكسسوارات وقطع الغيار والعدد طبقاً

حالة ما إذا كانت هذه البنود ليس لها صـفة   فيوذلك  .)9(لما تنص عليه المادة  لمجموعات طبقاً

  .المنشأ
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ثالث سنوات من وضع هذه االتفاقية موضع التطبيق على أن يتم ال تسرى أحكام هذه المادة خالل  -5

  .بعد ذلك مناقشتها وبحثها والبدائل األخرى من قبل اللجنة الفنية لقواعد المنشأ

  
  الفصل الخامس

        إثبات املنشأإثبات املنشأإثبات املنشأإثبات املنشأ
  )15(مادة 

        املتطلبات العامةاملتطلبات العامةاملتطلبات العامةاملتطلبات العامة
 فـي لها صفة منشأ أية دولة عربية عضو عند استيرادها  التيتستفيد من هذه القواعد المنتجات  -1

الملحق  فييوجد نموذج لها  التيدولة عربية عضو آخر ، وذلك عند تقديم شهادة المنشأ العربية 

  .)3(رقم 

 فيلها صفة المنشأ طبقا لهذه القواعد  تستفيد  التيفإن المنتجات ) 1(بالرغم مما تضمنته الفقرة  -2

تقديم شهادة المنشأ  الضروري، من هذا االتفاق دون أن يكون من  23المادة  يفالحاالت المحددة 

  .المشار إليها أعاله
  
  )16(مادة 

        إجراءات إصدار شهادة املنشأ العربيةإجراءات إصدار شهادة املنشأ العربيةإجراءات إصدار شهادة املنشأ العربيةإجراءات إصدار شهادة املنشأ العربية
تصدر الجهة المختصة بالدولة المصدرة شهادة المنشأ العربية وفقا للنموذج المرفق بعد ملئه من  -1

  .له  رسميالمصدر أو من ممثل 

 .)3الملحق رقم  فيالوارد نموذجها (بملء شهادة المنشأ العربية  الرسمييقوم المصدر أو ممثله  -2

دعت  إذاويتم ترجمتها كاملة وتصديقها من نفس الجهة وتمأل هذه الشهادة طباعة باللغة العربية، 

 الخانـات  فـي الضرورة لذلك، وتكتب بالحروف المطبوعة ويجب ملء بيانات وصف المنتجـات  

وعندما ال تمأل المساحة المخصصة بالكامـل يـتم   . مسافات خالية أيالمخصصة لذلك بدون ترك 

  .تحت السطر األخير للوصف وتلغى المساحة الخالية أفقيوضع خط 

يجب أن يكون المصدر المتقدم بطلـب السـتخراج    24في االعتبار ما ورد بنص المادة  األخذمع  -3

على طلب الجهة المختصة فـي الدولـة المصـدرة     الن يقدم بناءمستعدا  ،شهادة المنشأ العربية

لشهادة المنشأ العربية، جميع المستندات الالزمة إلثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنيـة وكـذلك   

  .متطلبات هذه القواعد باقياستيفاء 

األعضاء  الدول العربية إلحدىالجهات المختصة  أولسلطات تصدر شهادة المنشأ العربية من قبل ا -4

إذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الدولة العربية العضو،  وتستوفى كافـة  

  .متطلبات هذه القواعد
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تتخذ السلطات الجمركية أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة لشهادة المنشأ العربية أية خطـوات   -5

ويحق لها من أجل ذلـك   .بات هذه القواعدمتطل باقيالزمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء 

ويجـب أن تتأكـد    .تفتيش لحسابات المصدر أو أية مراجعة مالئمـة  بأيدليل أو القيام  أيطلب 

 فيالسلطات الجمركية أو الجهة المختصة المصدرة لشهادات المنشأ من أن النماذج المشار إليها 

الفراغ المخصص إلدراج وصـف   أنأكد من ويتم الت .قد تم استيفائها بطريقة صحيحة) 2(الفقرة 

  .المنتجات قد تم استيفاءه بطريقة تؤدى إلى استبعاد كافة إمكانيات التزوير عن طريق اإلضافة

  .المخصصة لذلكالخانة  في هاتاريخ إصدارالرقم المسلسل لشهادة المنشأ ويتم تدوين  -6

المختصة بالدولة المصدرة لشهادة  ات جهيتم إصدار شهادة المنشأ العربية من قبل السلطات أو ال -7

  .الفعليالمنشأ وإتاحتها للمصدر بمجرد إتمام أو ضمان التصدير 

بجهـة  ) التجارة والتنمية إدارة( العامة لجامعة الدول العربية  األمانةتوافى الدولة العربية العضو  -8

ها على الدول العربيـة  تصدر شهادة المنشأ وتصدق عليها لتتولى تعميم والتياالختصاص لديها 

  .األعضاء
  
  )17(مادة 

        بأثر رجعىبأثر رجعىبأثر رجعىبأثر رجعى    إصدار شهادة املنشأ العربيةإصدار شهادة املنشأ العربيةإصدار شهادة املنشأ العربيةإصدار شهادة املنشأ العربية
بالرغم مما تضمنته الفقرة السابعة من المادة السادسة عشر فانه يمكن إصـدار شـهادة المنشـأ     -1

  :حالة فيالعربية بعد تصدير المنتجات 

  .مقصود أو ظروف خاصة عدم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذف غير -أ

شهادة المنشأ العربية قـد   أنأن يثبت بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أو الجهة المختصة  -ب

تم إصدارها ولكنها لم تقبل عند االستيراد ألسباب فنية، وذلك عند تقديم كتـاب مـن سـلطات    

  .الجمارك أو الجهة المختصة المستوردة بذلك

طلبه مكان وتـاريخ تصـدير المنتجـات     فيجب على المصدر أن يوضح ، فإنه ي)1(لتنفيذ الفقرة  -2

  .المتعلقة بها شهادة المنشأ العربية وأن يوضح أسباب هذا الطلب 

يمكن لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة إصدار شهادة المنشأ العربية بأثر رجعـى فقـط بعـد     -3

  .معلومات المقابلة بملفاتهاطلب المصدر مع ال فيالتحقق من توافق المعلومات المقدمة 

  :يجب تظهير شهادة المنشأ العربية المصدرة  بأثر رجعى بالعبارة التالية -4

  ."مصدرة بأثر رجعى" 

  .خانة المالحظات لشهادة المنشأ العربية في) 4(الفقرة  فيتدرج العبارة المشار إليها  -5
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  )18(مادة 

        إصدار نسخة لشهادة املنشأ العربيةإصدار نسخة لشهادة املنشأ العربيةإصدار نسخة لشهادة املنشأ العربيةإصدار نسخة لشهادة املنشأ العربية
للمصدر الحصول على نسخة من شهادة المنشأ العربية بموجب طلب يقدمـه للجهـة التـي     يمكن –1

  . إليهاالشهادة موضحا فيه سبب طلب هذه النسخة والجهة التي ستقدم  أصدرت

  ".األصلنسخة طبق "يجب تظهير النسخة المصدرة بالعبارة التالية  -2

  .نسخة شهادة المنشأ العربية  فية المالحظات خان في) 2(الفقرة  فيتدرج العبارة المشار إليها  -3

  .تحمل النسخة نفس تاريخ إصدار شهادة المنشأ العربية األصلية وتسرى من ذلك التاريخ  -4
  
  )19(مادة 

        على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة سابقاً على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة سابقاً على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة سابقاً على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة سابقاً     إصدار شهادة املنشأ العربيةإصدار شهادة املنشأ العربيةإصدار شهادة املنشأ العربيةإصدار شهادة املنشأ العربية
أي مـن  الـدول العربيـة     فيالجمارك لها صفة المنشأ تحت رقابة سلطات  التيعند وضع المنتجات 

أكثـر   أوشهادة جزئية واحـدة   إصدارللمنشأ  األصلياألعضاء فإنه يحق لتلك الجهة استنادا لإلثبات 

مجانا من شهادات المنشأ العربية أو التظهير على خلف شهادة المنشأ العربية وذلـك بهـدف إرسـال    

ويـتم إصـدار شـهادة أو    . ل العربية األعضـاء أكثر من الدو دولة أو إلىبعض أو كل هذه المنتجات 

  . شهادات المنشأ العربية بمعرفة سلطات الجمارك الموضوعة المنتجات تحت رقابتها
  
  )20(مادة 

        مدة صالحية شهادات املنشأمدة صالحية شهادات املنشأمدة صالحية شهادات املنشأمدة صالحية شهادات املنشأ
الدولـة المصـدرة ،    فيأشهر من تاريخ إصداره  ستةتستمر صالحية شهادة المنشأ العربية لمدة  -1

  .الجهات المختصة بالدولة المستوردة  أوك الفترة لسلطات جمارك ويجب تقديمه خالل تل

لتقـديمها   النهائييمكن قبول شهادة المنشأ المقدمة لسلطات جمارك الدولة المستوردة بعد الموعد  -2

 فـي لتطبيق المعاملة التفضيلية ، وذلك إذا كان سبب عدم إمكـان تقـديمها   ) 1(الفقرة  فيالمحدد 

  .قوة قاهرة تقبلها الدولة المستوردة  أوجع لظروف ضرورية ير النهائيالموعد 

حاالت أخرى من تأخير تقديم إثباتات المنشأ يمكن لسلطات جمارك الدولة المستوردة قبولهـا   في -3

  .المذكور  النهائيإذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ 
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  )21(مادة 

        تقديم شهادات املنشأتقديم شهادات املنشأتقديم شهادات املنشأتقديم شهادات املنشأ
ويمكن  .تلك الدولة فيسلطات جمارك الدولة المستوردة وفقا لإلجراءات المطبقة تقدم شهادات المنشأ ل

يرفق ببيان االستيراد إقرار من المستورد بأن المنتجات مستوفاة للشروط المطلوبة  أنأن تطلب 

  .لتطبيق هذه االتفاقية

  
  )22(مادة 

        االسترياد على دفعاتاالسترياد على دفعاتاالسترياد على دفعاتاالسترياد على دفعات
 التيفعات وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط عند استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة على د

من النظام المنسـق تقـع   ) أ) (2(وضعتها سلطات جمارك الدولة المستوردة طبقا للقاعدة العامة رقم 

من النظام المنسق ، فإنه يتم تقديم إثبات منشـأ   9406و  7308أو البنود ) 17(و ) 16(تحت القسم 

 .الدفعة األولىواحد لسلطات الجمارك عند استيراد 
  
  )23(مادة 

        اإلعفاء من إثبات املنشأاإلعفاء من إثبات املنشأاإلعفاء من إثبات املنشأاإلعفاء من إثبات املنشأ
تمثل جزءا من األمتعـة   التيطرود صغيرة من شخص آلخر ، أو  في العربية يسمح بدخول المنتجات  

على أساس أن لها صفة المنشأ دون أن يطلب تقديم إثبات للمنشأ دولة عربية   أليالشخصية لمسافر 

عن استيفائها لمتطلبات هذه القواعد   ستوردة لالتجـار وأن يعلن، بفرض أن هذه المنتجات ليسـت م

وفى حالة إرسال المنتجات بالبريد فإن المستورد يقدم تعهد بـأن السـلع    .ذلك  فيوبدون وجود شك 

الواردة ليست بهدف االتجار على بيان الجمارك أو على ورقة ترفق بهذا البيان، وال تعتبر الـواردات  

 الشخصـي تتم  بصفة غير دورية  وتحتوى فقط  على منتجـات لالسـتخدام    التي هأعال إليهاالمشار 

تزيد القيمة اإلجماليـة   أالبغرض االتجار على ليست المسافرين أو عائالتهم ، أنها واردات  أوللمستلم 

 أمريكـي دوالر  1200بالنسبة للطرود الصغيرة ، أو  أمريكيدوالر  500 عن ما يعادل لتلك المنتجات 

تعتبر جزء من األمتعة الشخصية للمسافرين، ويجوز للدولة العربيـة العضـو    التيلنسبة للمنتجات با

 .تجاوز تلك الحدود
  )24(مادة 

        املستندات املساندةاملستندات املساندةاملستندات املساندةاملستندات املساندة
تشملها  التيالمنتجات  أنتستخدم إلثبات  التي) 16(من المادة ) 3(الفقرة  في إليهاالمستندات المشار 

متطلبـات   بـاقي من الدول العربية األعضاء وتستوفى  أيلها صفة منشأ شهادة المنشأ العربية تعتبر 

  :هذه القواعد، يمكن أن تتكون من
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تم بمعرفة المصدر أو المورد للحصول على البضائع المعنيـة،   الذيدليل مباشر للتصنيع  - أ

  .وذلك من خالل حساباته أو دفاتره الداخلية

من الدول العربية  أي فيخدمة، صادرة أو معدة مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المست -ب

  .الوطنياألعضاء حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للقانون 

الدولـة   فيتمت على المواد  التيالتصنيع  أوالتشغيل  أومستندات تثبت عمليات التجهيز  -ج

انون تلك الدولة حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للق فيالعربية العضو، صادرة أو معدة 

  .الوطني

  .شهادة المنشأ العربية مرفقا بها صورة من فاتورة البضاعة - د
  
  )25(المادة 

        حفظ مستندات شهادة املنشأ واملستندات املساندةحفظ مستندات شهادة املنشأ واملستندات املساندةحفظ مستندات شهادة املنشأ واملستندات املساندةحفظ مستندات شهادة املنشأ واملستندات املساندة
لمـدة ثـالث    24والمـادة   16من المادة ) 3(الفقرة  فييحتفظ المصدر بالمستندات المشار إليها  -1

  .سنوات على األقل

الدولة المصدرة بالمستندات المشار إليهـا   فيأصدرت شهادة المنشأ العربية  التيتحتفظ السلطات  -2

  .لمدة ثالث سنوات على األقل 24والمادة  16من المادة ) 3(الفقرة  في

  .تحتفظ سلطات الجمارك للدولة المستوردة بشهادات المنشأ العربية لمدة ثالث سنوات على األقل -3
  
  )26(مادة 

        الشكليةالشكليةالشكليةالشكليةاالختالفات واألخطاء االختالفات واألخطاء االختالفات واألخطاء االختالفات واألخطاء 
 فـي إثبـات المنشـأ وتلـك الـواردة      فيالبيانات المدونة  فيال يؤدى اكتشاف اختالفات بسيطة  -1

اعتبار إثبات  إلىالمستندات المقدمة لمكتب الجمارك من أجل اتخاذ إجراءات استـيراد المنتجات، 

المنتجـات  هـذه المسـتندات خاصـة ب    أنما تم إثبات بطريقة صحيحة  إذاالمنشأ الغيا تلقائيا، 

  .المقدمة

رفـض   إلىنسخ إثبات المنشأ على اآللة الكاتبة  فيال تؤدى األخطاء الشكلية الواضحة مثل خطأ  -2

تلـك   فـي كانت هذه األخطاء ال تثير شكوكا بشأن صـحة البيانـات الـواردة     إذاتلك المستندات 

  .المستندات
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  الفصل السادس

        اإلدارياإلدارياإلدارياإلداريترتيبات التعاون ترتيبات التعاون ترتيبات التعاون ترتيبات التعاون 
  )27(مادة 

        2222ساعدات املتبادلةساعدات املتبادلةساعدات املتبادلةساعدات املتبادلةاملاملاملامل
السلطات المختصة للدول العربية األعضاء بمد األمانة العامـة لجامعـة    أوتقوم سلطات الجمارك  -1

التصديق على شهادات المنشـأ،   في ةبنماذج األختام المستخدم) االقتصاديالقطاع (الدول العربية 

قق مـن هـذه الشـهادات    وعناوين السلطات الجمركية أو السلطات المختصة المسؤولة عن التح

  .فور وصولها األعضاءالعامة تعميمها على الدول  األمانةوبيان الفواتير وان تتولى 

من أجل ضمان التنفيذ السليم لهذه القواعد  تساعد الدول العربية األعضاء كل منها اآلخـر مـن    -2

ة البيانـات  التحقق من صحة شهادات المنشأ العربية وصـح  فيخالل إدارات الجمارك المختصة 

  .تلك المستندات فيالواردة 
  
  
  )28(مادة 

        التحقق من إثبات املنشأالتحقق من إثبات املنشأالتحقق من إثبات املنشأالتحقق من إثبات املنشأ
يحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة  بمراجعة عينـة عشـوائية الحقـة     -1

صحة المسـتندات أو منشـأ    فيالمنشأ أو عندما يكون لديها شك بدرجة معقولة  إثباتلمستندات 

  .متطلبات هذه القواعد باقي الستيفاءأو  المنتجات المعنية

تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة بإعادة شهادة المنشـأ العربيـة   ) 1(لتنفيذ ما ورد بالفقرة  -2

والفاتورة إذا ما كانت قد قدمت، أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولـة المصـدرة، مـع    

تندات أو معلومات تم الحصول عليها توضـح  كما يتم إرسال أية مس. إعطاء أسباب طلب التحقق

شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقـق مـن    فيالمعطاة  احتمال أن المعلومات

  .صحة البيانات

تفتـيش   بأيطلب أية أدلة والقيام  فيتقوم الجهة المختصة بالدولة المصدرة بالتحقق، ولها الحق  -3

  . أخرى تراها مالئمة على حسابات المصدر أو أية مراجعة

إذا ما قررت سلطات جمارك الدولة المستوردة إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجـات المعنيـة    -4

خالل فترة انتظار نتائج التحقق ، فإنه يعرض على المستورد اإلفراج عن المنتجـات طبقـا أليـة    

  .إجراءات احتياطية تراها ضرورية
                                                        

اخلاص بإلغاء تبادل مناذج التوقيع على شهادة املنشأ  17/2/2005بتاريخ  75. ع.د 1588تتحفظ مجهورية مصر العربية على قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  2
 .بالتصديق عليها وذلك بسبب سهولة التزوير فيما يتعلق باألختام بتبادل مناذج األختام واجلهات املفوضةواالكتفاء 
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 .أسـرع وقـت ممكـن    فيطلبت التحقق بنتائج عملية التحقق  التي يتم إبالغ السلطات الجمركية -5

ويجب أن توضح النتائج ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجـات صـفة المنشـأ    

  .متطلبات هذه القواعد لباقيللدولة العربية العضو ومستوفاة 

ر من تاريخ طلب التحقـق،  يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خالل ستة أشه التيالحاالت  في -6

أو إذا كان الرد ال يحتوى على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات موضع التحقق أو المنشـأ  

حاالت استثنائية، برفض مـنح   فيللمنتجات، تقوم سلطات الجمارك الطالبة للتحقق، إال  الحقيقي

  .المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات
  
  
  )29(مادة 

        تسوية املنازعاتتسوية املنازعاتتسوية املنازعاتتسوية املنازعات
   .يوم 30 أقصاهاتسوية المنازعات باالتصال الثنائي بين الجهات المعنية خالل مدة  -1

في حالة عدم الوصول الى تسوية خالل ثالثين يوم ترفع المنازعات التي قد تنشأ حول تفسير هذه  -2

 التي ال يمكن تسويتها  بين سلطات الجمارك فـي الدولـة  ) 28المادة (القواعد او بشأن اجراءات 

المستوردة والجهة المختصة بالدولة المصدرة الى لجنة التنفيذ والمتابعة للنظـر فـي حلهـا او    

  .تحويلها الى لجنة فض المنازعات

يتم تسوية المنازعات بين المستورد وسلطات الجمارك بالدولة المستوردة في اطـار التشـريعات    -3

   .النافذة في هذه الدولة
  
  
  )30(مادة 

        العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات
الدول المعنية عقوبات طبقا لقوانينها علي أي شخص  فيسلطات الجمركية أو الجهة المختصة تطبق ال

صياغة مستند يحتوى على معلومات غير صحيحة بهدف الحصول علـى معاملـة    فييصيغ أو يتسبب 

  .تفضيلية للمنتجات
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  )31(مادة 

 املناطق احلرة يف الدول العربيةاملناطق احلرة يف الدول العربيةاملناطق احلرة يف الدول العربيةاملناطق احلرة يف الدول العربية

يتم االتجـار   التيالمنتجات  أناألعضاء كافة الخطوات الالزمة لضمان تتخذ كل من الدول العربية  -1

إقليمهـا، لـن يـتم اسـتبدالها      فيفيها بموجب إثبات منشأ أنه خالل نقلها عبر منطقة حرة تقع 

بمنتجات أخرى، وال يتم إخضاعها لعمليات أخرى بخالف العمليات العادية بهدف المحافظة عليهـا  

  .من التلف

، فإنه عندما تستورد منتجات لها صـفة  ) 1(الفقرة  فياالستثناء من األحكام الواردة  وعلى سبيل -2

عمليـات   أيمنشأ إحدى الدول العربية األعضاء لمنطقة حرة بموجب إثبات منشأ ويتم إجــراء  

تشغيل أو تصنيع عليــها ، تقوم السلطات المعنية بإصدار شهادة منشأ عربية جديدة   أوتجهيز 

التشغيل أو التصنيع  المذكورة قـد    أوعلى طلب المصدر إذا ما كانت عمليات التجهيز  وذلك بناء

  .تمت وفق ما ورد بهذه القواعد
  
  

  الفصل السابع

        الشروط اخلاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصة
  )32(مادة 

        مناطق جتارة حرةمناطق جتارة حرةمناطق جتارة حرةمناطق جتارة حرةالتوقيع على إنشاء التوقيع على إنشاء التوقيع على إنشاء التوقيع على إنشاء 
عة من الدول غير حالة توقيع أية دولة عربية التفاقات إنشاء مناطق تجارة حرة مع دولة أو مجمو في

العربية فإنه يمكن لها االتفاق على قواعد منشأ مخالفة لقواعد المنشأ العربية بشرط أال تـؤدى تلـك   

إعاقة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأن تطبق تلك القواعد علـى عمليـات    إلىالقواعد 

الموقعة معها التفاقات إنشاء منطقة تجارة التجارة بين تلك الدولة العربية العضو والدول غير العربية 

  .حرة

  
  )33(المادة 

            3سب صفة املنشأ العربيةسب صفة املنشأ العربيةسب صفة املنشأ العربيةسب صفة املنشأ العربيةتتتتالسلع التي ال تكالسلع التي ال تكالسلع التي ال تكالسلع التي ال تك
مصنعة في الكيان الصهيوني  أوال تكتسب السلعة صفة المنشأ العربي إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة 

 أو المنتج لها مملـوك كليـاً   رأس المال أن) 10(كانت أي من العناصر الحيادية الواردة في المادة  أو

  .و شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية إلسرائيلألشركات إسرائيلية  جزئياً

                                                        
من األحكام العامة، ويؤكد أن هناك دوالً عربية تتبادل العالقات التجارية مع دولة إسرائيل يف إطار عملية السالم ويف ) 33(يسجل وفد مجهورية مصر العربية حتفظه على املادة  3

 .مجهورية مصر العربية يتحفظ على تطبيق هذه املادة بالصياغة اليت وردت الذلك فإن وفد . خدمة هذه العملية
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  الفصل الثامن

        أحكام ختاميةأحكام ختاميةأحكام ختاميةأحكام ختامية
  )34(المادة 

        حالة عبورحالة عبورحالة عبورحالة عبور    يفيفيفيفالسلع املوجودة السلع املوجودة السلع املوجودة السلع املوجودة 
        املخازن اجلمركية أثناء تطبيق النظاماملخازن اجلمركية أثناء تطبيق النظاماملخازن اجلمركية أثناء تطبيق النظاماملخازن اجلمركية أثناء تطبيق النظام    يفيفيفيفأو أو أو أو     

طريقها أو موجودة بصـفة   فيتكون  والتيحيز التنفيذ تتمتع السلع المطابقة لهذه القواعد عند دخوله 

السلطات الجمركيـة أو   إلىهذا النظام شريطة أن تقدم  فيمخازن جمركية، بالمزايا المطبقة  فيمؤقتة 

 أورجعي من طرف السلطات الجمركية  بأثرالجهة المختصة وخـالل أربعة أشهر شهادة منشأ صادرة 

  .تثبت النقل المباشر لها التيالوثائق  إلىإلضافة الجهة المختصة للبلد المصدر  با
  
  )35(المادة 

        الربنامج التنفيذي الربنامج التنفيذي الربنامج التنفيذي الربنامج التنفيذي     أحكامأحكامأحكامأحكامالسلع التي ال تسري عليها السلع التي ال تسري عليها السلع التي ال تسري عليها السلع التي ال تسري عليها 
منطقة التجـارة الحـرة العربيـة     إلقامةالبرنامج التنفيذي  أحكامال تتمتع السلع التي ال تسري عليها 

واالمتيـازات الممنوحـة    باإلعفاءاتصيلية الكبرى وأن اكتسبت صفة المنشأ الواردة في الجداول التف

  .الوطنيللسلع العربية ذات المنشأ 
  
  )36(المادة 

        تعديل القواعدتعديل القواعدتعديل القواعدتعديل القواعد
ثلثـي الـدول العربيـة     بأغلبيـة أن يقرر تعديل أحكام هذه القواعـد   واالجتماعي االقتصاديللمجلس 

   .األعضاء
  
  
  

  )37(المادة 

        القواعدالقواعدالقواعدالقواعد    طبيقطبيقطبيقطبيقتتتت
إحاللها محـل القواعـد العامـة    هذه القواعد وطبيق ات الالزمة لتالخطو األعضاءتتخذ الدول العربية 

الكبرى بعـد فتـرة   المعمول بها حالياً ألغراض التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية 

 .انتقالية يحددها المجلس االقتصادي واالجتماعي



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهيديةالتالحظات امل
  
  
  



جلدول عمليات التشغيل والتصنيع الالزمة تمهيدية الت املالحظا
  إلكساب السلع صفة املنشأ

  

�)�:1(א������� �

تحدد القائمة الشروط المطلوبة لجميع المنتجات العتبارها قد خضعت لعمليات تشغيل أو 
  .ول من هذا البروتوك) 5(كافية في إطار المادة تصنيع 

�)2(א������� �

ويتضمن العمـود  . يصف العمودين األولين في القائمة المنتج الذي تم الحصول عليه    2/1
األول رقم البند أو الفصل المستخدمة في النظام المنسق ، ويتضـمن العمـود الثـاني    

لكـل دخـول فـي    . وصف السلع المستخدمة في هذا النظام لذلك البند أو الفصـل  
وعندما ، يكون الـدخول  .  4أو  3ن هناك قاعدة محددة في العمودين العمودين األولي

فـإن ذلـك يوضـح أن    " ex"في العمود األول ، في بعض الحاالت ، مسبوقاً بحرفي 
تسري فقط على الجزء من البند كما هو موضح  4أو  3القواعد المذكورة في األعمدة 

  . 2في العمود رقم 

أو يعطي رقم فصل ثم يعطي وصف المنتجات  1د رقم عندما يتم تجميع عدد من البنو  2/2
تسـري   4أو  3بوصف عام ، فإن القواعد الواردة في العمـودين   2في العمود رقم 

على جميع المنتجات ، التي تندرج في النظام المنسق في بنود للفصل الجمركي أو في 
  . 1أي من البنود المجمعة في العمود رقم 

تلفة في القائمة تسري على منتجات مختلفة في بند واحد فإن في حالة وجود قواعد مخ  2/3
كل جزء يحتوي وصفاً لهذا الجزء من البند الذي تغطيه القواعد الواردة في العمودين 

  . 4و3

للدخول في العمودين األولين ، فـإن   4و3في حالة تحديد قاعدة في كل من العمودين   2/4
تطبيق أمام القاعدة الواردة في العمـود رقـم   للمصدر الحق في االختيار بين البديلين ل

وإذا لم تعطي قاعدة منشأ في العمـود رقـم   ) . 4(أو تلك الواردة في العمود رقم ) 3(
  ) .3(فإنه يجب تطبيق القاعدة المذكورة في العمود رقم ) 4(

� �

� �
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اكتسـبت صـفة   من هذا البروتوكول الخاصة بالمنتجات التي ) 5(تسري أحكام المادة    3/1
المنشأ والتي تستخدم في صناعة منتجات أخرى ، وذلك بغض النظر عما إذا كانـت  
هذه الصفة قد اكتسبت داخل المصنع الذي تم فيه استخدام تلك المنتجات أو في مصنع 

  .أخر في الدولة العربية العضو 

  :مثال 

قيمـة المـواد    والذي تنص القاعدة على أال تتعدى 8407يتم تصنيع المحرك بند رقم 
من قيمته تسـليم  % 40التي ليس لها صفة المنشأ التي يمكن أن تدخل في إنتاجه عن 

وهذه المواد التي ليس لها صفة المنشأ مصنوعة من سبائك أخرى مـن  . باب المصنع 
  " .ex" 7224وتدخل تحت البند رقم " بالطرق "الصلب تم تشكيلها 

عضو لسبيكة ليس لها صفة المنشأ ، فإنهـا  في دولة عربية " الطرق"فإذا تمت عملية 
فـي  " ex" 7224تكون قد اكتسبت صفة المنشأ بموجب القاعدة الخاصة بالبنـد رقـم   

إذن يمكن احتساب أن للقطعة المطروقة صفة المنشـأ فـي حسـاب قيمـة     . القائمة 
المحرك بغض النظر عما إذا كانت قد أنتجت في نفس المصنع أو في مصنع آخر في 

العربية العضو ، وال يؤخذ في الحساب قيمة السبيكة التي ليس لها صفة المنشأ الدولة 
  .عندما يتم جمع قيمة المواد المستخدمة التي ليس لها صفة المنشأ 

تمثل القاعدة المذكورة في القائمة الحد األدنى لعمليات التشغيل أو التصنيع الالزمـة ،    3/2
يكسب أيضاً صفة المنشأ ، وبالعكس فـإن   وأن إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع أكثر

لذلك فإنه فـي  . إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع أقل ال يمكن أن يكسبها صفة المنشأ 
حالة سمـاح القاعدة باستخدام مواد ليس لها صفة المنشأ فـي مرحلـة معينـة فـي     

ـ  مح التصنيع ، فإنه يسمح باستخدام هذه المواد في مرحلة مبكرة ن التصنيع ، وال يس
  .باستخدامها في مرحلة الحقة 

يمكـن  " فإنه عندما تنص قاعدة على أنـه   2/3بدون اإلخالل بما ورد في المالحظة   3/3
فإنه يمكن أيضاً استخدام مواد من نفس بند المنـتج طبقـاً   " استخدام مواد من أي بند 

من مواد يصنع " وعلى كل حال فإن تعبير . ألية قيود محددة قد تكون واردة بالقاعدة 
يعني أن المـواد الـواردة   .... " من أي بند بما في ذلك المواد األخرى من البند رقم 

فقط في نفس بند المنتج ولها مواصفات مختلفة عن مواصفات المنتج كما هو وارد في 
  .من القائمة ، هي التي يمكن استخدامها ) 2(العمود رقم 



ن تصنيع منتج من أكثر من مادة واحدة فإن عندما تنص قاعدة في القائمة على أنه يمك  3/4
هذا يعني أنه يمكن استخدام أية مادة واحدة أو أكثر ، وأنه ليس مطلوباً استخدام كـل  

  .هذه المواد 

 

الخاصة باألقمشة أنه يمكن اسـتخدام األليـاف     5212إلى  5208تنص القواعد رقم   : مثال
أخرى ، فإن ذلك ال يعنى أنـه يجـب   الطبيعية وكذلك المواد الكيماوية ، وكذلك مواد 

  .استخدام كال المادتين إذ أنه من الممكن استخدام مادة واحدة أو األخرى أو كالهما

عندما تحدد قاعدة  في القائمة على أنه يمكن تصنيع منتج من مادة معينة فإن القاعـدة    3/5
  ال تمنع استخدام مـواد أخـرى ال تسـتوفى الشـروط بسـبب طبيعتهـا المكتسـبة       

  ) .أدناه الخاصة بالمنسوجات  6/2أنظر أيضاً القاعدة (  
التى تنص على اسـتبعاد   1904ال تمنع القاعدة الخاصة باألطعمة المجهزة البند رقم   :مثال 

استخدام الغالل ومشتقاتها ، من استخدام األمالح المعدنية والكيماويات وأية إضـافات  
  .أخرى ليست من منتجات الغالل 

إن هذا ال ينطبق على المنتجات التي ، بالرغم  من عدم إمكانية تصـنيعها  ومع ذلك ف  
من مواد  معينة محددة ف بالقائمة ، يمكن إنتاجها من مواد لها نفس الطبيعـة وذلـك   

  .خالل المراحل المبكرة  للتصنيع 
مصنوعة مـن مـواد غيـر    "  ex) "  62(في حالة احد منتجات المالبس من الفصل   : مثال 

ة فإنه إذا كان من المسموح  فقط استخدام غزل ليس له صفة المنشـأ  لهـذا   منسوج
المنتج ، فإنه ليس من الممكن البدء بقماش غير مغزول حتى ولو كل من غير الممكن 

في مثل هذه الحاالت ، فإن المواد التـي يمكـن   . قماش غير مغزول من الغزل  إنتاج
  .وهى مرحلة األلياف  البدء عادة تكون في مرحلة قبل مرحلة الغزل

ليس  التيعندما يعطى في قاعدة في القائمة نسبتان مئويتان للحد األقصى لقيمة المواد    3/6
 أييمكن استخدامها ،  فانه ال يمكن جمع هاتين  النسبتين معاً ،  التيلها صفة المنشأ 

خدمة ال ليس لها صفة المنشأ المسـت  التيبعبارة أخرى أن القيمة القصوى لكل المواد 
فإنه يجب عـدم تجـاوز    وباإلضافة لذلك . يمكن أن تزيد عن أعلى النسب المعطاة 

  .النسب الفردية الخاصة بالمواد المعينة التي تطبق عليها 
�4א������� �

في القائمة لإلشارة إلى األلياف بخـالف األليـاف   " ألياف طبيعية " يستخدم مصطلح    4/1
حصر في المراحل التي تسبق عملية الغزل وتشـمل ،  وهى تن. الصناعية أو التركيبية 



وذلك ما لم يحدد خالف ذلك ، النفايات ، واأللياف المسرحة والممشطة أو التـي تـم   
  .تجهيزها ولكن لم تغزل 

  
  

، الحرير بنـود أرقـام    0503شعر الخيل بند رقم " طبيعية  ألياف" يشتمل مصطلح   4/2
 5101ان الخشن أو الناعم بنود أرقـام  الصوف وشعر الحيو ألياف، 5003و  5002
نباتيـة أخـرى    ألياف، وأية  5203حتى  5201القطن بنود رقم  ألياف،  5105إلى 

  . 5305إلى  5201بنود أرقام 
، مـواد  " ، المواد الكيماويـة  " لب النسيج " يستخدم في القائمة المصطلحات التالية    4/3

والتي يمكن ) 63(إلى ) 50(الفصول  لوصف المواد غير المدرجة في" تصنيع الورق 
  .استخدامها في تصنيع ألياف صناعية أو تركيبية أو ورقية أو غزول 

في القائمة لإلشـارة إلـى الخيـوط أو األليـاف     " ألياف صناعية " يستخدم مصطلح   4/4
  . 5507حتى  5501الصناعية والتركيبية أو عوادمها بنود أرقام 
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لى هذه الملحوظة بالنسبة ألي منتج في القائمة فإن الشروط الواردة فـي  عندما يشار إ    5/1
العمود الثالث لن تطبق على أية خامات أساسية للنسيج تستخدم في صناعة هذا المنـتج  

  فاقل من الوزن الكلى للمواد النسيجية األساسـية المسـتخدمة  % 10والتي تمثل جميعها 
  ) . 5/4و 5/3أنظر أيضاً المالحظات أرقام (  

يمكـن تطبيقـه فقـط علـى      5/1وعلى كل حال فإن السماح المذكور في المالحظة   5/2
المنتجات المخلوطة التي يتم إنتاجها من مـادتين أو أكثـر مـن المـواد األساسـية      

  .للمنسوجات 
��:א��وאد�א�����������������و��� �

  .الحرير  -
 .الصوف  -
 .شعر الحيوان الخشن  -
 .شعر الحيوان الناعم  -
 .شعر الخيل  -
 .القطن  -
 .مواد صناعة الورق ، الورق  -



 .الكتان  -
 .خيوط القتب  -
 .الجوت وعوادم األلياف النسيجية األخرى  -
  genus agaveألياف سيزال وألياف نسجية من أنواع الصبار -
  .ألياف جوز الهند ، واألباكا ، والرامي ، وألياف النسيج النباتية األخرى   -

  .الخيوط التركيبية -
 .وط الصناعية الخي -
 .بر وبيلين  البولي -
 .التركيبية  البوليستر ألياف -
 .البولياميد التركيبية  ألياف -
 .البولياكريلو نيتريلى التركيبية  ألياف -
 .سيلفاد التركيبية  فبنيليين بولي ألياف -
 .الصناعة األخرى  -
 .يثان  بوليغزل مصنوع من  -
فيهـا رقـائق مـن صـفائح     تـدخل  ) خيوط ممعدنة (  5605منتجات من البند رثم  -

األلومنيوم أو من بالستيك سواء كانت مغطاة ببودرة األلومنيـوم أو غيـر مغطـاة ،    
  مم ، بين طبقتين من البالستيك عـن طريـق الصـق ملـون     5وعرضها ال يتعدى 

 .أو شفاف  
 . 5605منتجات أخرى من البند  -
تركيبية  وألياف 5203قم القطن بند ر أليافمصنوع من  5202أن غزل من البند رقم : مثال 

تركيبية ال تتـوافر   أليافلذلك فانه يمكن استخدام . هو غزل مخلوط  5506بند رقم 
) المواد الكيمائية أو لـب المنسـوجات   التي تتطلب التصنيع من ( فيها قواعد المنشأ 

  .من وزن الغزل % 10وذلك حتى 
وغـزل   5107رقـم  مصنوع من غزل صوف بنـد   5112قماش صوف بند رقم  أن: مثال 

 تركيبـي لذلك فإن غزل . هو قماش مخلوط  5509تركيبية بند رقم  أليافمن  تركيبي
التي تتطلب أن تتم صناعته من مواد كيماويـة أو لـب   ( ال يتوافر فيه قواعد المنشأ 

التـي تتطلـب أن تـتم    ( أو غزل صوف ال تتوافر فيه قواعد المنشـأ  )) منسوجات 
أو خليط مـن  ) يست مسرحة أو ممشطة أو معدل للغزل طبيعية ل أليافصناعته من 

  من وزن القماش % 10إجمالي وزنها ال يزيد عن  أناالثنين ، يمكن استخدامه بشرط 



وقماش  5205المصنوع من غزل قطن  بند رقم  5802يعتبر القماش المعقود بند رقم : مثال 
نفسه نسيج مخلـوط   القطنيمنتج مخلوط فقط إذا كان القماش   5210بند رقم  قطني

مصنوع من غزل مصنف في بندين منفصلين أو إذا كان غـزل القطـن المسـتخدم    
  .مخلوط 

وقماش تركيبي بند رقم  5205إذا كان القماش المعقود مصنوع من غزل قطن بند رقم : مثال 
، لذلك فإنه من الواضح أن الغزل المستخدم هو نوعين منفصلين مـن المـواد    5407

  .القماش المعقود هو منتج مخلوط  النسجية ، وأن
تعتبر السجادة ذات العقد المصنوعة من غزل صناعي وغزل قطن والظهر من الجوت : مثال 

لذلك يمكن استخدام مواد .  أساسيةمنتج مخلوط ألنه  تم استخدام ثالثة خامات نسجية 
عـدة  ليس لها صفة المنشأ تدخل في مرحلة الحقة من التصنيع عندما تسـمح بـه القا  

من المواد النسـجية للسـجادة ، لـذلك يمكـن      % 10بشرط إال يتعدى اجمالى وزنها 
أو الغزل الصناعي في هذه المرحلـة مـن  التصـنيع    / استيراد كل الظهر الجوت و 
  .بشرط مالحظة شرط الوزن 

يوريثين مخلوطة بشعيرات مرنة  البوليتضم غزل مصنع من  التيفي حالة المنتجات   5/3
لهـذا  % 20أثير سواء كانت مستمرة أو غير مستمرة فإن السماح يكـون   البوليمن 

  .الغزل 
تحتوى على شرائح من رقائق األلومنيوم أو من البالسـتيك    التيفي حالة المنتجات    5/4

مـم   5سواء كانت مغطاة ببودرة األلومنيوم أو غير مغطـاة وعرضـها ال يتعـدى    
% 30ق الصق ، فإن السـماح يكـون   موضوعية بين طبقتين من البالستيك عن طري

  .بالنسبة لهذه الرقائق 
  

�:�6א������� �

في حالة المنتجات النسجية التي أمامها عالمة في القائمة ألن لها تذييل فإنـه يمكـن     6/1
استخدام المواد النسجية التي ال تتماشى مع القاعدة المذكورة في العمود الثالـث مـن   

المعنى باستثناء البطانة الداخلية ، في إنتاج المالبـس  القائمة الخاصة بالمنتج المصنع 
بشرط أن تكون مصنفة فى بند جمركي مختلف  عن البند الجمركـى للمنـتج ، وأن   

  .من قيمة المنتج  تسليم خارج المصنع % 8قيمتها ال تزيد عن 
 50يمكن استخدام المواد غير المصنفة في الفصول من  6/3بدون االخالل بالمالحظة   6/2

بدون قيود في صناعة المنتجات النسجية ، سواء كانت تحتوى علـى مـواد    63إلى 
    .نسجية أو ال 



مثل البنطلونات فإن  إذا نصت قاعدة في القائمة بضرورة استخدام الغزل لتصنيع منتج : مثال 
هذا ال يمنع استخدام منتجات معدنية مثل األزرار ألنها غير مصنفة في الفصول مـن  

ولنفس هذا السبب فإنه ليس ممنوعاً استخدام السست حتى ولو كانت هـذه   63إلى  50
  .السست تحتوى عادة على مواد  نسيجية 

عند تطبيق قواعد نسبة المواد التي ال تتوافر فيها صفة المنشأ ، فإنه يجب األخذ فـي     6/3
المصـنفة  االعتبار عند حساب المواد التي ال تتوافر فيها صفة المنشأ قيمة المواد غير 

  . 63إلى  50في الفصول 
  

�:�7א������� �

 2902و "  ex"   2901و  2715حتى  ex  "2713"   2707ألغراض البنود أرقام   7/1
  "ex  " 3403و   "ex  " فإن عمليات التصنيع المحددة هي:  
 .التقطير في فراغ    - أ
  .إعادة التقطير الهدام أو التكسير للبترول أو الغاز   -  ب
  .التكسير   -ج 
  .التقطير الهدام أو التكسير للبترول أو الغاز  –د 

  .االستخالص عن طريق بعض أنواع المذيبات  -هـ 
  :عمليات تصنيع تشمل كل العمليات التالية  –و

  .أولين  –المعالجة بحامض الكبريت المركز   
  إزالة األلوان والتقنية باستخدام تربـة طبيعيـة نشـطة    –التعادل بعوامل قلوية   
  .تربة منشطة ، أو فحم نباتي أو بوكسيت منشط  أو 

  .البلمرة  -ز
  .جعل المادة قلوية  -ح
  .التجازئية  –ط 

  :فإن عمليات التصنيع المحددة هي  2712 – 2711 – 2710ألغراض البنود أرقام   7/2
  .التقطير في فراغ   - أ
 .إعادة التقطير عن طريق عملية تجزئة دقيقة وكاملة   -  ب
  .التكسير  -ج
  .قطير الهدام أو التكسير للبترول أو الغاز الت -د

  .االستخالص عن طريق بعض أنواع المذيبات     
  :عمليات تصنيع تشمل كل العمليات التالية  -و



  .أولين  –المعالجة بحامض الكبريتيك المركز      
  إزالة األلوان والتقنية باسـتخدام تربـة طبيعيـة نشـطة     –التعادل بعوامل قلوية 

  .أو بوكسيت منشط  نباتيمنشطة ، أو فحم أو تربة  
  .البلمرة  –ز 
  .جعل المادة قلوية  –ج 
  .التجازئية  –ط 
فقط ، عملية إزالـة   " ex"   2710بالنسبة للبترول الثقيل المدرج تحت البند رقم  –ك 

ينتج عنها خفض نسبة محتوى الكبريـت   التي الكبريت باستخدام  الهيدروجين 
ــبة  ــ% 85بنس ــى األق ــة عل ــك بطريق ــة وذل ــات المعالج ــي المنتج   ل ف

   )ASTMD 1266-59T  . (  
فقط ، يتم إزالة زيت البـرافين   2710بالنسبة للمنتجات المدرجة تحت البند رقم  –ل 

  .بعملية أخرى خالف الترشيح 
فقـط ، تـتم  المعالجـة     2710بالنسبة للبترول الثقيل المدرج تحت البنـد رقـم    -م

درجة  250بار ودرجة حرارة تزيد عن  20كثر من بالهيدروجين نحت ضغط أ
آخر خالف إزالة الكبريت ،  شيءمئوية مع استخدام مادة حافزة لينتج عن ذلك 

وذلك  إذا كان الهيدروجين يكون عنصر نشط في المعادلة  الكيماوية والمعالجة 
 مثل إزالة" (  ex"   2710ذلك بالهيدروجين لزيوت التشحيم بند رقم  تلي التي

  .بهدف تحسين األلوان أو ثباتها ال تعتبر عمليات معالجة محددة ) األلوان 
فقط ، تقطير جوى بشرط أن يـتم  "  ex"   2710بالنسبة لزيوت الوقود بند رقم  -ن

 300من هذه المنتجات بما فيها الفاقد تحت درجة حـرارة  % 30تقطير أقل من 
  . ASTMD 86درجة مئوية باستخدام طريق 

 ex"   3710بة للبترول الثقيل بخالف زيوت الغاز وزيوت الوقود بند رقم بالنس -ش
  فقط ، تكون المعالجة بواسطة التفريـغ الفرجـونى الكهربـائي ذو التـردد     "  

  .العالي 
 ex  " ،2902"   2901و  2715حتـى   ex  " ،2713"   2710بالنسبة للبنود أرقام   7/3

  "ex   " 3403و   "ex   "ة مثل التنظيف ، التصفية ، إزالة األمالح ، عمليات بسيط
فصل المياه ، الترشيح ، التلوين ، وضع العالمات ، الحصول على عنصر الكبريـت  
الناتج عن مزج منتجات بمحتويات مختلفة من الكبريـت ، أو أي خلـيط مـن هـذه     

 .العمليات أو العمليات المشابهة ال تمنح صفة المنشأ 
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  :رقم الشھادة                                                                                                                                               :الدولة 
                  :المصدرةالجھة  

  /        :      /  الشھادة تاريخ                                                                                                                                           :اسم الفرع

        شهادة منشأشهادة منشأشهادة منشأشهادة منشأ    

  .بموجب أحكام اتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية         

  :عنوانه كام�ً  و المصدر -1 :كام�ً  المنتج و عنوانه -2
  
 
   

  مع دول أخرى؟ تم تطبيق التراكم – 5

  نعم □
  :الدولة اسم

□ - 

  :بلد المنشأ  -4
 

  :المستورد و عنوانه كام�ً  -3
  
 

  :م�حظات -7
  
  
 

  :تفاصيل الشحن  - 6
  
  
  
  

رق@@م و  – 10
ت@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@اريخ 
الف@@@@@@@@@@@@@اتورة 

  :)الفواتير(

ال@وزن الق@ائم     - 9
أو ) كج@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@م( 

 مق@@@@@اييس أخ@@@@@رى
، مت@@@@@@@@@@@@ر ت@@@@@@@@@@@@رل(

  ):ألخ..مكعب

  :، عدد و نوع و أرقام الطرود)إن وجدت( ، الع�مة التجاريةسلعوصف ال – 8
  
  
  
  
  
  
  

  :تصديق الجھة الحكومية المختصة -13
  

  :التوقيع
  

  :الخاتم
  
  
  

  :التاريخ
  
  

 توقي@@@@ع و خ@@@@اتم الجھ@@@@ة المص@@@@درة -12
  :للشھادة

  
  :التوقيع

  
  :الخاتم

  
  

  :التاريخ
  
  
  

  :درالمصوتعھد إقرار   -11
ب@@أن جمي@@ع البيان@@ات الم@@ذكورة أع@@�ه أق@@ر  

س@لع ال@@وارد وص@فھا أع@@�ه الص@حيحة وأن 
والمع@@@@@ايير ال�زم@@@@@ة  لش@@@@@روطمس@@@@@توفاة ل

 ._كساب صفة المنشأ
 

  : ...........................المكان
  ..........................: التاريخ

  
  التوقيع

  

  

  

شعار جامعة 
 الدول العربية

 عار الدولة ش



  

  
  )يطلب عند الضرورة (ال�حق  التحقق

  م�حظات
  

داخل''ة الكتاب''ة، و إذا م''ا أري''د إدخ''ال تع''ديل م''ا، تمح''ى يحظ''ر تض''مين الش''ھادة كلم''ات ممح''وة أو مت - 1
و يج''ب عل''ى الش''خص ال''ذي م''@ الش''ھادة التوقي''ع . البيان''ات الخاطئ''ة و تض''اف التص''حيحات ال7زم''ة

بحروف''ه اLول''ى عل''ى التع''دي7ت، كم''ا يج''ب أن تص''دق عليھ''ا الس''لطات الحكومي''ة المختص''ة ف''ي بل''د 
 .اOصدار

و أن يوض'ع . المدرجة بالشھادة، و يج'ب أن يس'بق ك'ل بن'د رق'م ل'ه ديحظر ترك أية فراغات بين البنو - 2
خط أفقى بعد كتاب'ة أخ'ر بن'د وأن ي'تم ش'طب أي'ة فراغ'ات بطريق'ة تجع'ل م'ن غي'ر الممك'ن إج'راء اي'ة 

 .إضافات Zحقة
عل'ى أن ت'ذكر جمي'ع  إن أمك'ن لرم'ز النظ'ام المنس'ق وفق'اً وطبق'اً للع'رف التج'اري س'لع يجب وصف ال - 3

 . لعملية التعرف عليھاتفاصيلھا تسھي7

 .كانت الجھة التي أصدرت الشھادة غير الجھة المصدقة عليھاإذا ) 12(يعبأ الحقل رقم  - 4
  

  

  : طلب تحقق مقدم إلى - :نتيجة التحقق -

  ):1(بعد التحقق تبين أن ھذه الشھادة  -
  

 بھا المعلومات الواردةوأن  الجھة المختصةمصدرة من  � 
  .دقيقة
  

أنظر ( - تستوفى متطلبات صحة و دقة البيانات   �
  )الم�حظات المرفقة 

 
  
  

  ..:...............................المكان و التاريخ
  
  
  :توقيعال
  
 
  :خاتمال
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  .في الخانة الم�ئمة Xضع الع�مة ) 1(
  
 

 
  :مطلوب التحقق من صحة ھذه الشھادة و دقتھا

 
 
 

  : ....................................المكان و التاريخ
  
 
  :توقيعال
  
 
  :خاتمال
  
  
  



  ملحق 
  

  لشھادة المنشأ لطباعةاتعليمات 
الصادرة بموجب أحكام البرنامج التنفيذي "تفاقية تيسيسر و تنمية التبادل التجاري 

  بين الدول العربية 1قامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  

مم  5مم ، و يجوز السماح بنقص حتى  X 297 210يبلغ مقياس كل نموذج   -
  .مم فى الطول 8 أو بزيادة حتى

يجLLLب أن يكLLLون الLLLورق المسLLLتخدم أبLLLيض و معLLLد للكتابLLLة، و" يحتLLLوى علLLLى   -
 . 2م /جرام  25عجائن ميكانيكية، و " يقل وزنه عن 

بمLLLا يظھLLLر للعLLLين أى تزييLLLف  ينبغLLي أن يكLLLون لLLLه خلفيLLLة خضLLLراء مطبوعLLLة -
 . باستخدام وسائل ميكانيكية أو كيميائية

 



  مصدرال تصريح
 

 

  .قدم للحصول على شھادة المنشأفي الطلب الم المذكورة مصدر السلع  ،الموقع أدناه، أنا
 

 .الشروط المطلوبة *صدار الشھادة المرفقة تستوفي لسلعأن اب   أصرح
  

   :شروط والمعايير التي تم استيفاؤھا *كساب صفة المنشأالفيما يلي    أحدد
...................................................................................................  

...................................................................................................  
...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  
  

  )1(المستندات المساندة التالية      أقدم
...................................................................................................  
...................................................................................................  

...................................................................................................  
  

جمي2ع المس2تندات ال8زم22ة *ثب2ات ص22فة المختص2ة بتق22ديم جھ22ة م بن22اء عل2ى طل2ب الوب2أن أق2   أتعھد
كم2ا أتعھ2د بالموافق2ة  المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء باقي متطلبات ھذه القواع2د،

أع82ه  ةذكورللسلع المتفتيش لحساباتي أو أى مراجعة لعمليات التصنيع لسماح بأى على ا
  .التى تتم بمعرفة ھذه السلطات 

....................................................................................................  
....................................................................................................  

 

  .لھذه السلع إصدار الشھادة المرفقة     أطلب
....................................................................................................  

....................................................................................................  
  
 : ................................................ )المكان و التاريخ(

  

  
  )التوقيع   (
  
  
  
  

  
  
  
  

التى تشير الى , الخ... ، الفواتير، إقرارات المصنعمستندات ا�ستيراد، شھادات المنشأ :على سبيل المثال) 1(
 .ة فى عملية التصنيع أو الى البضائع المعاد تصديرھا فى نفس لحالةالمنتجات المستخدم
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  : ى قواعدهاتفق علاملغري السلع إعداد مشروع مقرتح توفيقي شامل لفصول وبنود 
  

المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية بإعداد مشروع مقترح توفيقي شـامل لفصـول    يتكليف وفد
  .القادميعرض على اللجنة في اجتماعها  يها من قواعد المنشأ التفصيلية العربيةمتفق علالغير السلع وبنود 

  -:ويتم أعداد هذا المشروع وفق األسس والمنهجية التالية 
  
 :الهدف   - أ

حل توافقي شامل بخصـوص قواعـد المنشـأ    تقديم اقتراح يهدف عمل هذا الفريق إلى الوصول إلى 
التفصيلية للسلع العربية غير المتفق عليها يتحقق من خالله األهداف المرجوة مـن إقامـة منطقـة    

  .عربية الكبرى التجارة الحرة ال
  

 األسس -  ب

  :الفريق في عمله على األسس التالية  يعتمد
ة صلة والجهود المبذولة من المنظمذات القرارات القمة العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي  -1

 .العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
 .المنشأ العربية ونتائج عملها في هذا المجال الفنية لقواعد  ةمحاضر اجتماعات اللجن -2

 . فقواتلى  إصول والمشروع من كافة الدول األعضاء تقديم التنازالت لليتطلب  -3
 

 منهجية العمل  –ج 

  :يعمل الفريق على إنجاز المهمة الموكلة إليه من خالل ما يلى  
ـ  -1 الح الـدول العربيـة   العمل كفريق واحد يسعى إلى إعداد مشروع مقترحات توافقية تعكس مص

  .مجتمعة 
يقوم هذا الفريق بانجاز المهمة الموكلة إلية وتقديم مشروع المقترحات إلى األمانة العامة لجامعة  -2

أشهر من تاريخ هذا االجتماع للتعميم علـى كافـة الـدول     3الدول العربية خالل فترة ال يتجاوز 
 .األعضاء 

بتزويد الفريق من خالل األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة       تقوم الدول العربية الراغبة -3
بالمعلومات واإلحصاءات والمقترحات بما في ذلك السلع ذات األهمية من حيث اإلنتاج والتصدير 

ترى تلك الدول أهميتها تسهيالً لمهمة هذا الفريق خـالل  أي بيانات أخرى ووالعمالة واالستثمار 
خدام البريد االلكتروني الخاص باألمانة العامة بجامعة الدول العربية ويفضل است هتاريخمن شهر 

 .في ذلك 
للتنمية العربية ة االستعانة حسب الحاجة باإلمكانات والمعلومات المتاحة لدى المنظمبيقوم الفريق  -4

 .الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
 :ترحة النقاط التالية يأخذ الفريق في االعتبار عند إعداد مق -5

 نتائج عمل الفنية لقواعد المنشأ العربية ومرئيات الدول األعضاء المدونة في محاضرها  -

 .مداوالت الدول األعضاء والمقترحات التي طرحت خالل تلك االجتماعات  -



المعلومات واإلحصائيات والمقترحات بما في ذلك السلع ذات األهمية المقدمة من الدول  -
 .لمشار إليها أعاله األعضاء ا

 .تراكم المنشأ -
  

غير المتفـق  السلع مشروع مقترح شامل لفصول ولبنود ضوء ذلك ، يقوم  الفريق بإعداد  على -6
  .معززاً بالمبررات للسلع التي يرى الفريق أهمية ذكرها ى قواعدها عل

  
  .عرض ما تم التوصل إليه على اللجنة في اجتماعها القادم -7
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  قائمة بأمساء 
   جتماع االسادة املشاركني يف 

  ةاللجنة الفنية لقواعد املنشأ العربي
  )))))2007////8////30-26: : : : مقر األمانة العامة للجامعة((

        
        

        اململكة األردنية اهلامشيةاململكة األردنية اهلامشيةاململكة األردنية اهلامشيةاململكة األردنية اهلامشية
 - المستشار االقتصادي في السفارة األردنية   العجلوني  ظعبد الحفي/ السيد

  القاهرة

مساعد مدير السياسات والعالقات التجارية   يوسف الشمالي/ السيد

  الخارجية 

  والتجارةوزارة الصناعة   

  0096265629030: ت  

E-mail: yousef.s@mit.gov.jo  

  رئيس قسم قواعد المنشأ   العمريأحمد حسن / المهندس

  وزارة الصناعة والتجارة  

  0096265629030: ت  
E-Mail: hasomari@mit.gov.jo  

  رئيس قسم االتفاقيات وقواعد المنشأ   محمود الرشدان/ السيد

  دائرة الجمارك األردنية   

  0096264637826: ت  
E-Mail: rashdan1959@yahoo.com  

  عضو مجلس إدارة غرفة صناعة األردن/ أمين سر  اد بهجت الحمصيزي/ السيد

  األردن 11181 عمان 811986. ب.ص  

  4643719:   ف  4642649:  ت  
E-Mail: ziad.homsi@jci.org.jo  
Website :  www.jci.org.jo 

 جامعة الدول العربية
 القطاع ا;قتصادي 
 أمانة المجلس ا;قتصادي وا;جتماعي 

 



 

مدير دائرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة   فضل اللبدي/ المهندس

  في غرفة صناعة عمان

  0096264643001: ت  
E-Mail: smes_manager@aci.org.jo 

        
        

        دولة اإلمارات العربية املتحدةدولة اإلمارات العربية املتحدةدولة اإلمارات العربية املتحدةدولة اإلمارات العربية املتحدة
  خبير اقتصادي  على فائل مبارك/ السيد

  دبي - اد وزارة االقتص  

  + 9714 2952800: ت   

  + 9714-2955700: ف   
 E-Mail: alifayel@yahoo.com 

        مملكة البحرينمملكة البحرينمملكة البحرينمملكة البحرين
  اإلدارة العامة للجمارك–رئيس الرقابة والمتابعة  محمودالهود يوسف / السيد

  15: ب.ص  

  + 973359747: فاكس                                                 

  0097339989988/  00973359897: ت  
E-Mail: hoodalmahmood@customs.gov.bh  

وزارة  –رئيس قسم المعلومات والتسجيل   صالح حسن جناحي/ السيد

  الصناعة والتجارة

  +97317568049: ت  

  +97317581537: ف  
E-mail: sjanahi@industry.gov.bh  

إدارة العالقات االقتصادية  –اقتصادي أول   وداد عبداهللا الغريب / السيد

  وزارة المالية  –الخارجية 

  333: ب.ص  

  0097317575773: ت  

   0097317535515: ف  
E-Mail: wadad@mof.gov.bh 
 
 

 

        
        



 

        اجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسية
محسن جمال العيفة                       مستشار المصالح العمومية يوزارة التجارة /السيد

  والصناعات التقليدية 

  + 21671782687: ت                                                 

  + 21671795745: ف                                                 
Email: mjamel.elifa@commence.gov.tn 
Email:  Elifa_aned@yahoofr  

مديرة التكنولوجيا واالستراتيجية وزارة                          سميرة بن عمار/ السيدة

  لمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصناعة والطاقة وا

  + 21671893668: ت                                                 

  + 21671782742:ف                                                         

Email: samira.benamoua@inolustsie.gov.tn 
   

  وزارة المالية  –مدير   ميوسف بن عبد السال/ السيد

  اإلدارة العامة للديوانة  

  تونس  1002دربعل صشارع   

  +21671797749: ت  

  +21671797749: ف  
E-mail: benabdelsalam_youssef@yahoo.fr  

  
 

        رية الدميقراطية الشعبيةرية الدميقراطية الشعبيةرية الدميقراطية الشعبيةرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائاجلمهورية اجلزائاجلمهورية اجلزائاجلمهورية اجلزائ
مدير دراسات بوزارة الصناعة وترقية   زين الدين بوسوسة/ السيد

  االستثمارات

  04 239367: ت  

  021 230669: ف  

  رئيس مكتب وزارة التجارة  محمود بوشفر/ السيد

  02 644182: ت  

  مستشار بالمندوبية الدائمة  أحمد شبلي/ السيد

  ش البرازيل  14. العنوان  

  القاهرة  الزمالك  

  7364158/2:  ف  7380363/2:  ت  
  



 

        اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية
  مستشار اقتصادي  مطلق سعد المطلق/ السيد

  1177وزارة المالية الرياض   

  +966505453097:  ت  

  +96614057304:   ف  
E-Mail: mutaqsaad@yahoo.com  

  لماليةوزارة ا –مستشار اقتصادي   قلمحمد المطناصر بن / السيد

  00966  4050000 - 1142: ت  

  009664057304: ف  
 

  وزارة الزراعة  –طبيب   سليمان عبيد العبيد / الدكتور

  00966 552255445: ت  
E-mail: dr-aa1977@hotmail.com  

  اخصائى تجاري   لعسكرصالح بن مبارك ا/ السيد

  وزارة التجارة والصناعة  

  4786965:  ت  

  4767035:   ف  
E-mail: sm50sm50@yahoo.com  

  مصلحة الجمارك  جمال هاشم محمد الحربي/ السيد

  خبير النظام المنسق  

  00966506975897: ت  

 0096614014115: ف  

  مستشار اقتصادي  ن أحمد الغامدىمصلح ب/  السيد

  وزارة الزراعة: العنوان   

  +966505200196:  ت  

 +96614031792:   ف  
E-mail: ecstc@moa.gov.sa  

  مستشار فنى  أحمد بن على اللحيدان/ السيد

  صندوق التنمية الصناعية السعودي  

  4774002 : ت  

 4790165:  ف  

E-mail: a.lohaidan@sidf.gov.sa  
  



 

مجلس  -  مدير إدارة الدراسات االقتصادية  خالد سند الحصيني/ السيد

  الغرف التجارية 

  4053200:  ت  

 4065196:   ف  

E-mail: hosaini@sedc.org.sa 

إدارة تشجيع  –وزارة التجارة والصناعة   رأفت أحمد آل سرير / المهندس

  الصناعة

 0096614773862 :ت  

  0096614776936 :ف 
E-mail: alsurir@yahoo.com  

  

        مجهورية السودانمجهورية السودانمجهورية السودانمجهورية السودان
وزارة الصناعة –مدير إدارة التكاليف والمالية   محاسن علي يعقوب نزل/ السيدة

  االتحادية

  83775095: ت  

  +2499123009240: جوال  

 83781770: ف  

  مبارك الخليفة الحشني                              مجموعة جيار والصناعية 

  249123105051: ت                                                     

E-mail: khalifa@giad.com 
E-mail: khalifa@giad.com     

  + 249123090284: ت  أحمد عبد الرحمن عثمان

E-mail: info@giad.com 

  شأة صناعيةمدير مناتحاد أصحاب العمل السوداني   محمد عبد الماجد محمد/ السيد

  427ب .خرطوم ص  

  00249- 912305924: ت  

  00249-85- 311685:   ف  

  الجمارك السودانية   وهبي الحاج أحمد/ السيد

  0912352462: ت  

  83780710: ف  
E-mail: wahbiahmed@yahoo.com  

  ة مجموعة جياد الصناعي  حسن عثمان محمد/ المهندس

  00249919308761: ت  

E-mail: hassan_os@yahoo.com  



 

  مدير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  عثمانإبراهيم عبدالرحيم / السيد

  +249912887986: ت  
E-mail: a-ir@maktoob.com  

  الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس   مبارك عوض الكريم محمد علي/ السيد

  0024912983375: ت  
E-mail: mubark.56@hotmail.com  

  وزارة المالية واالقتصاد الوطني   سيد محمد أحمد حمداني/ السيد

  0911221819: ت  
E-mail: sayed_hamadani@hotmail.com 

   أحمد العوض عبد اهللا                  وزارة التجارة الخارجية / السيد

        اجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السورية
  معاون وزير الصناعة  محمد توفيق سماق/ سعادة الدكتور

  وزارة الصناعة –دمشق   

  00963112231843: ت  

   00963112314187:ف  

وزارة  –مدير االقتصاد الزراعي واالستثمار   محمد زين الدين/ المهندس

  الزراعة

  0096323498233: ت  

     00963112210315: ف  
E-Mail: mzeindeen@yahoo.com  

  ناعة وزارة الص -  مدير اإلنتاج  عصام عبداهللا السكاف / المهندس

  دمشق –وزارة الصناعة   

   00963112453505: ت  

  00963112453505: ف  
E-mail: alskaf@gmail.com  

  مدير االقتصاد والتجارة الخارجية   صفوح صدقي النابلسي / الدكتور

  دمشق –االقتصاد والتجارة وزارة   

   0093 11 3312822: ت  

  0093 11 3346140 :ف  
 

        
        



 

        مجهورية العراقمجهورية العراقمجهورية العراقمجهورية العراق
  المستشار التجاري العراقي في القاهرة  عبدالخالق ناصر العامري/ السيد

  0162255564: ت  

  

مان
ُ
مانسلطنة ع
ُ
مانسلطنة ع
ُ
مانسلطنة ع
ُ
        سلطنة ع

وزارة  –مدير دائرة شؤون مجلس التعاون   عبداهللا بن جمعة الشبلي/ السيد

  التجارة والصناعة 

  550/112: ب.ص  

  0096824814214: ت  

  0096824812090: ف  
E-Mail: shibli65@hotmail.com  

غرفة تجارة وصناعة –رئيس قسم اإلحصاء   علي بن سعيد بن عبداهللا الجهضمي / السيد

  عمان

  +96824763769: ت  

  +96824792359: ف  
 E-mail: alisaid88@hotmail.com  

        
        دولة فلسطنيدولة فلسطنيدولة فلسطنيدولة فلسطني

مندويبة فلسطين لدى جامعة  –سكرتير أول   نرمين الكرد/ السيدة

  الدول العربية 

  الدقي  –ش النهضة  33  

  33355665: ت  
E-mail: palen_al@liub.net  

        
        دولة قطردولة قطردولة قطردولة قطر

  الشؤون االقتصادية مدير إدارة  سعود جاسم الجفيري/ سعادة السيد

  وزارة االقتصاد والتجارة  

  1968ب  .صقطر  –الدوحة   

  + 9744931324: ت  

  + 9744930998: ف  
E-mail: sjufoiri@mec.gov.qa  



 

الهيئة العامة للجمارك  –خبير الشؤون الجمركية   أحمد عيسي المهندي/ السيد

  والموانئ

  81. ب.قطر ص –لدوحة ا  

  09744457237: ت  

   09744457222: ف  

وزارة الطاقة  –مدير إدارة التنمية الصناعية . م  عبدالواحد مشهدي/ السيد

  والصناعة

   09744832121: تليفون   

 09744837676: فاكس    

  وزارة االقتصاد والتجارة  –باحث اقتصادي   احمد المزروقي / السيد

   4945168: ت  

  +9744930998: ف  

        دولة الكويتدولة الكويتدولة الكويتدولة الكويت
  مدير إدارة التعاون االقتصادي العربي والخليجي  يوسف حسين الرومي /السيد

  وزارة المالية  

  2482350 – 2482313: ت  

 -مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي  يصعبداهللا صالح العوي/ السيد

   وزارة التجارة والصناعة 

  6594004 -2483711: ت  

وزارة التجارة  – مراقب الوطن العربي  أحمد العيد حسين خليل/ السيد

  والصناعة 

  2483779: ت  

وزارة  –سكرتير أول اإلدارة االقتصادية   خالد فالح المطيري/ السيد

  الخارجية 

  2425141: ت  

  رئيس قسم التفتيش بالمطار  مطلق تركي العنزى/ السيد

  لجماركاإلدارة العامة ل   

  9651992: ت  

  4733413: ف  

  وزارة المالية –باحث اقتصادي   خالد غانم بوراشد/ دالسي

  242311: ت  

  2417561: ف  
E-Mail: al-mad30ge@hotmail.com 



 

        اجلمهورية اللبنانيةاجلمهورية اللبنانيةاجلمهورية اللبنانيةاجلمهورية اللبنانية
 مدير عام وزارة الصناعة باإلنابة  الخورى جرجي/ السيد

 –جادة سـامي الصـلح    –وزارة الصناعة   

  بيروت

  +9611427996: ت  

  +9611427212: ف  
E-Mail: generaldirector@industry.gov.lb  

ــة   مالك عاصى/ السيد وزارة  –رئــيس دائــرة التجــارة الخارجي

 االقتصاد والتجارة

  الحمراء –بيروت  –وزارة االقتصاد والتجارة   

  009611982350: ت  

  009611982387: ف  
E-Mail: massi@economy.gov.lb 

 اجلماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمىاجلماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمىاجلماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمىاجلماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى

  مستشار بالمندوبية الليبية   سالم خليفة العزابي/ السيد

  7623808: ت  

  7603804: ف  

  

 ية مصر العربيةية مصر العربيةية مصر العربيةية مصر العربيةمجهورمجهورمجهورمجهور

  مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة  سيد محمد البوص/ السيد سعادة

  جاردن سيتي –شارع أمريكا الالتينية  2  

 79480212: ت  

 27921198: ف  

E-Mail: s.elbous@yahoo.com  
Site: www.mfti.gov.eg 

  رئيس اإلدارة المركزية لالتفاقات التجارية         سعيد عبد اهللا                             السيد 

  23422347: ت                                                    

  23420496: ف                                                   

  إدارة الدول العربية التمثيل التجاري        صاوي     المستشار التجاري عبدالستار ال

  23424063: ت                                               

 23421116: ف                                               

E-Mail: helmerghany@fei.org.eg  



 

رئيس قطاع البحوث والدراسات االقتصادية   هدى الميرغني/ السيدة

 باتحاد الصناعات المصرية

  القاهرة –ش كورنيش النيل  1195  

  25796590: ت  

  25796593: ف  

  مدير إدارة مكتب مصلحة الجمارك  مجدي عبدالعزيز سيف النصر/ السيد

   23422019: تليفون   

   81/23422280: فاكس    
E-mail:madgya2002@yahoo.com 

  باحث اقتصادي بمكتب وزير التجارة  شيرين جمال مهران/ السيدة 

  جاردن سيتي –شارع أمريكا الالتينية  2  

  7921198: ف    7948021: ت  
E-mail: Shereen.mahran@email.com  

   محقق سياسات تجارية دولية  تامر محمود / السيد

  23422347: ت  

  23420496: ف  

  محقق سياسات تجارية دولية   الحسين محمدهشام / السيد

  23422347: ت  

 23420496: ف  

  قطاع التجارة الخارجية  –باسم حشاد                           محلل اقتصادي / السيد

  2422347: ت                                            

  23420496: ف                                           
E-mail: b.hashad@tas.gov.eg 

    التمثيل التجاري -سكرتير ثالث تجاري  المعتز باهللا على عبد اهللا            / السيد

  23424063: ت  

  23421116: ف  

تجارية دولية قطاع االتفاقيات  باحث سياسات  وليد فرحات علي زلطة/ السيد

  وزارة التجارة والصناعة  –التجارية 

  23422347: ت  

  23420496: ف  
E-mail: w.ali@tas.gov.eg 

        



 

        
        اجلمهورية املوريتانيةاجلمهورية املوريتانيةاجلمهورية املوريتانيةاجلمهورية املوريتانية

  مستشار بالمندوبية الدائمة  العالم ولد عبدالباقي/ السيد

  37490670: ت  

  37489060: ف  

        اململكة املغربيةاململكة املغربيةاململكة املغربيةاململكة املغربية
  رئيس قسم الدول العربية والمنظمات الدولية  لحول قويدر/ السيد

 مواليشارع  63 :وزارة التجارة الخارجية  

  المغرب –الرباط  –يوسف 

  0021274057393: ت  

  0021237703231: ف  
E-Mail: lahoual@mce.gov.ma 

  

  

وزارة البرمجة والثروة االقتصادية بمدير  السيرغيني حسن  /السيد

   القروية والصيد البحري  الفالحة والتنمية

  +212 37698407: ت  
E-mail: serghini@madrpm.gov.ma  

  رئيسة مصلحة بوزارة الصيد البحري  العباسي السعدية/ ةالسيد

  0021261971822: ت  

  0021237688294: ف  
E-mail: elabassi@mpm.gov.ma  

 رئيس قسم الصناعات الفالحية والغذائية  شوقي نبيل / السيد

  وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل االقتصاد   

  + 21237669635: ت  

E-mail: nabilc@mcinet.gov.ma 
رئيس مكتب قواعد المنشأ مع باقي الدول،   عبدالرحيم العنوني/ السيد

إدارة الجمارك   المجموعات والمنظمات الدولية

ة وزارة المالية والضرائب غير المباشر

  خوصصةوال

E-mail: a.abderrahim@douanie.gov.ma  
 

        



 

        
        املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعديناملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعديناملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعديناملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

المشرف على المكتب اإلقليمي للمنظمة   صالح موسى الجغداف/ المهندس

  والتعدين بالقاهرة العربية للتنمية الصناعية

  + 2023853990 – 3807565: ت  

  3803880: ف  
E-mail: aidmoroc@yahoo.com  

  مساعد المشرف على المكتب اإلقليمي   مصطفي عبدالمنعم إسماعيل/ السيد

  المعادي 14ش  33  

  +202 3853950: ت  

  +202 3803880: ف  
E-mail: aidmoroc@yahoo.com  

        
        املنظمة العربية للتنمية للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية للتنمية الزراعية

  المستشار الفني للمنظمة  عباس عبدالرحمن أبوعوف/ الدكتور

الخرطوم  11111رمز بريدي  474. ب.ص  

  السودان  –

  +249183477617: ت  

  +249183471402: ف  
E-mail: abbas@aoad.org 
Site:  www.aoad.org 
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