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جامعة الدول العربية
األمانة العامة
اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

قواعد املنشأ العربية

ألغراض تطبيق اتفاقية تيسري وتنمية
التبادل التجاري بني الدول العربية
اضقوارد اضطاطظ
قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي رقم  3116د ( )66بتاريخ  3991/69/31م
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شوارد اضطظذأ اضطربيظ
ألزراض تطبيق اتفاشيظ تيدير وتظطيظ
اضتبادل اضتجاري بين اضدول اضطربيظ
تنفيذاً لنص المادة التاسعة مف اتفاقية تيسير وتنمية التبادؿ التجاري بيف الػدوؿ

العربية التي تنص على -:

يشترط العتبار السلعة عربية ألغراض ىذه االتفاقية أف تتوفر فييا قواعد المنشػ التػي
يقرىػػا المجلػػس وأال تقػػؿ القيمػػة الم ػػافة الناش ػ ة عػػف إنتاجيػػا فػػي الدول ػة الطػػرؼ عػػف
 %44مف القيمة النيا ية للسلعة عند تماـ انتاجيا .
والي ما جاء في البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة تجارة حرة عربيػة توػوف قواعػد المنشػ
على النحو التالي -:
اضقاردة :6
تطاريف -:
ألغ ػراض تطبيػػؽ قواعػػد المنش ػ العربيػػة يقحػػد بالمحػػطلحات والولمػػات ال ػواردة مػػا
يلي -:
أ -التصننعي  :العمليػػة أو سلسػػلة العمليػػات التػػي ت

ػ ليػػا المػػد إلت اإلنتاجيػػة

إلنتاج المواد أو المنتجات أو السل .
ب -المنننننواد الدايمنننننج ننننني ا عتنننننا  :المػ ػػواد ال ػ ػػاـ و /أو الم ػ ػواد األوليػ ػػة و/أو
المنتجات نحؼ المحنعة و/أو الوسيطة المست دمة في إنتاج السل .

ج -المعتج  :المنتج الذي تـ تحنيعو حتػى لػو وػاف مػد إل إنتاجيػاً لعمليػة تحػني
أ رى .

د -السمعج  :المنتجػات النيا يػة الناشػ ة عػف التعػديف أو االسػت راج أو الز ارعػة أو
الحيد أو الناش ة عف عملية التحني .
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ىػ ػ ػ -الننننندول العربينننننج ا قنننننل عمنننننوا  :الػ ػػدوؿ التػ ػػي يقررىػ ػػا المجلػ ػػس االقتحػ ػػادي
واالجتماعي .
شاردة : 2
ططيار اضطظذأ -:
ألغراض تطبيؽ قواعد المنش العربية ودوف اإل إلؿ بالقاعدة ( )5تعتبػر السػل أو
المنتجات التالية ذات منش وطني .
أ -المنتجػػات المتححػػؿ علييػػا ولي ػاً فػػي أي مػػف األط ػراؼ

ػػمف مفيػػوـ القاعػػدة

( )7مف قواعد المنش .

ب -السل المحنعة لدي أي مف األطراؼ العربية والتي يد ؿ فػي إنتاجيػا مػد ؿ
(مد إلت) مف منش طرؼ أ ر يجب أف ال تقؿ نسبة القيمة الم افة ليػذه السػل
عػػف  %44محسػػوبة طبق ػاً لمػػا ىػػو وارد فػػي القاعػػدة ( )3مػػف األ ػػذ باالعتبػػار فػػي
القاعدة (. )4

شاردة : 3
أدس احتداب اضقيطظ اضطضاسظ -:
تحتسب القيمج المضا ج و قا لمععاصر وا سس التاليج -:
 -6كا ننج ا جننور والمرتبننات -:وتشػػمؿ األجػػور النقديػػة والعينيػػة ونفقػػات التػػدريب
والم ازيػػا الم تلفػػة وموافػ ة نيايػػة ال دمػػة والت مينػػات االجتماعيػػة لعمػػاؿ اإلنتػػاج
والع ػػامليف ف ػػي الجي ػػاز اإلداري والفن ػػي المتعلق ػػيف باإلنت ػػاج مباشػ ػرة والمش ػػرفيف
وموظفي مراقبة الجودة والت زيف والتغليؼ  ،أو غيػر مباشػرة والجيػاز اإلداري
والمحاسبي وموظفي التسويؽ .
 -2استهالك ا صول الثابتج -:ويشػمؿ اسػتيإلوات المبػاني الحػناعية والمعػدات
واآلالت  ،وو ػػذلؾ المب ػػاني الس ػػونية المملوو ػػة للش ػػروة الت ػػي ال ت ػػد ؿ ف ػػي بن ػػد
اإليج ػ ػػارات  ،والمتعلق ػ ػػة مباشػ ػ ػرة بنش ػ ػػاط التح ػ ػػني  ،و ػ ػػؿ ذل ػ ػػؾ وفقػ ػ ػاً لنس ػ ػػب
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االسػػتيإلؾ التػػي تقرىػػا الجيػػات الرسػػمية الم تحػػة  ،وال يػػد ؿ اسػػتيإلؾ أي
أحؿ في حساب القيمة الم افة متى ما وحلت القيمة الدفترية إلي حفر .
 -3ا يجنننننارات  -:وتش ػ ػػمؿ إيج ػ ػػارات األ ار ػ ػػي الح ػ ػػناعية المس ػ ػػت دمة المحلي ػ ػػة
والمس ػ ػػتودعات والمب ػ ػػاني الح ػ ػػناعية ومح ػ ػػإلت تس ػ ػػويؽ المنتج ػ ػػات (ح ػ ػػاالت
العرض ال احة بمنتجات المحن ) وسوف العماؿ غير المملووة للمنش ة .
 -4تكمفنننننج التموينننننل  -:وتش ػ ػػمؿ إجم ػ ػػالي التو ػ ػػاليؼ المدفوع ػ ػػة عل ػ ػػى الق ػ ػػروض
المسػ ػػت دمة فػ ػػي تمويػ ػػؿ األحػ ػػوؿ الالابتػ ػػة المعرفػ ػػة أعػ ػػإله أو لتمويػ ػػؿ النشػ ػػاط
المباشر للمؤسسة  ،أو تواليؼ ىذه القروض وفقاً للنظـ السػارية فػي وػؿ دولػة

.

 -5المواد اليام الوسيطج ذات المعشأ الوطعي  -:وتشػمؿ المػواد ال ػاـ األساسػية
والمػ ػواد الوس ػػيطة المس ػػت دمة ف ػػي العملي ػػات اإلنتاجي ػػة ويغط ػػي مفي ػػوـ المنشػ ػ
الػػوطني مػػا تػػـ إنتاجػػو محلي ػاً  ،أو مػػا تػػـ إنتاجػػو فػػي إحػػدى الػػدوؿ األع ػػاء

ويحقؽ حفة المنش الوطني .

 -6عفقننات ريننرو معوعننج  :وتشػػمؿ توػػاليؼ التحاليػػؿ الم تبريػػة ونفقػػات األبحػػاث
والتط ػػوير ورس ػػوـ التػ ػ ميف واأل ط ػػار عل ػػى المب ػػاني واآلالت وتو ػػاليؼ ورس ػػوـ
بػ ػراءات وحق ػػوؽ اال تػ ػراع والملوي ػػة الفوري ػػة العربي ػػة المتعلق ػػة باإلنت ػػاج وتولف ػػة
إيجار اآلالت المست دمة في العملية اإلنتاجية .
 -7الوقنننود والكهربننناا والمننناا  -:وتش ػػمؿ واف ػػة نفق ػػات الوق ػػود والويرب ػػاء والم ػػاء
المست دمة في العملية اإلنتاجية .
 -8المصرو ات العموميج وا داريج  -:وتشمؿ محروفات البريػد والبػرؽ واليػاتؼ
والمطبوعات واالشتراوات  ........إلخ .
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روال  :توضيح كيفيج احتساب القيمج المضا ج  ،تحسب عسبج القيمنج المضنا ج و قنا
حد ا سموبين التاليين -:

 -6إما وفقاً للحيغة التجميعية لعناحر القيمة الم افة وتووف على النحو التالي -:
عسبج القيمج المضا ج = القيمج المضا ج ( مجموع الععاصر من  3إلي 366 × ) 8
القيمج العهائيج لمسمعج باب الصع

قيمػة السػػلعة بػػاب المحػن

القيمػػة الم ػػافة د المػد إلت األجنبيػػة ( ناقحػػا الرسػػوـ

وال ار ب المفرو ة علييا ) .
 -2إما باست داـ القيمة النيا ية للسلعة وتحسب على النحو التالي -:
القيمة النيا ية للسلعة باب المحن

عسبج القيمج المضا ج المحميج =

قيمة المواد المستوردة الدا لة في التحني

( عاقصا الرسوم والضرائب المفروضج عميها )

القيمج العهائيج لمسمعج باب المصع

× 366

وتحسب القيمج المضا ج و قا لذلك باعتبارها :
الفػػرؽ بػػيف القيمػػة النيا يػػة للسػػلعة المنتجػػة حتػػى انتيػػاء عمليػػة التحػػني التػػي أجريػػت
علييػػا وقيمػػة المػواد المسػػتوردة الدا لػػة فػػي عمليػػة اإلنتػػاج ( ناقحػاً ال ػ ار ب والرسػػوـ

المفرو ػػة علييػػا )  ،وال تػػد ؿ فػػي ذلػػؾ الم ػواد ذات المنش ػ الػػوطني والمسػػتوردة مػػف
دولة عربية طرؼ في اإلتفاقية  ،أو أي بلد عربي يرتبط معيا باتفاؽ تعػاوف أو توامػؿ
 ،وتعامؿ باعتبارىا سلعاً أو مواداً محلية .
تحسػػب القيمػػة النيا يػػة للسػػلعة المنتجػػة علػػى أسػػاس ( قيمػػة التولفػػة ليػػذه السػػلعة ) ال
يد ؿ في حساب القيمة النيا ية للسلعة أي مبالغ مدفوعة مقابػؿ فػرض رسػوـ جمرويػة
أو رسوـ إنتاج محلية تووف قد فر ت علييا أو على مد إلت إنتاجيا .
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وتحسػػب قيمػػة المػواد الدا لػػة فػػي عمليػػة اإلنتػػاج علػػى أسػػاس السػػعر الػػذي أشػػتريت بػػو
مف ال ارج " سيؼ " وفؽ القيمة الجمروية المعتمػدة بمعرفػة الدولػة عنػد وحػوؿ المػواد
إلي بلػد اإلنتػاج وال تت ػمف قيمػة محػاريؼ النقػؿ الػدا لي أو غيرىػا مػف المحػروفات
التي ال ترتبط بالعملية اإلنتاجية بشوؿ مباشر .
شاردة : 4
يؤ ػػذ بمعيػػار نسػػبة القيمػػة الم ػػافة وفػػؽ أحوػػاـ االتفاقيػػة و سػػاس لتحديػػد قواعػػد
المنش للسل العربية م األ ذ في االعتبار أي مف المعياريف التالييف -:
أ -معي ػػار تغبي ػػر البن ػػد الجمرو ػػي عل ػػى أف يت ػػمف بش ػػوؿ وا ػ ػ البن ػػود والبن ػػود
الفرعية .
ب -معيار عمليات التحػني

علػى أف يػذور بدقػة العمليػة التػي تحػدد منشػ السػل

المعنية .
شاردة : 5
شوارد اضطظذأ اضتراصطي -:
تعام ػػؿ م ػػد إلت اإلنت ػػاج المس ػػتوردة م ػػف بل ػػد عرب ػػي أ ػػر معامل ػػة الم ػػد إلت
الوطنية إذا ما توفرت فييا نسبة الػ  % 44في بلد المنش .
شاردة : 6
تعظيماً الستفادة األطراؼ يراعي أف يتـ التشاور بيػنيـ مسػتقبإلً لمواءمػة قواعػد

المنشػ ػ بي ػػنيـ مػ ػ م ػػا س ػػوؼ ي ػػتـ االتفػ ػػاؽ علي ػػو ب ػػيف و ػػؿ م ػػنيـ وأي م ػػف التجمعػ ػػات
االقتحادية الدولية واإلقليمية وذلؾ بما ال ي ؿ بالتزامات أي منيـ تجاىيا .
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اضقاردة : 7
اضطظتجات اضطتحصل رضيكا صضياً -:
ػػمف مفيػػوـ القاعػػدة (/2أ) فػ ف البنػػود التاليػػة تعتبػػر منتجػػات متححػػؿ علييػػا فػػي
الدولة الع و المحدرة -:
أ -المنتج ػػات التعديني ػػة أو ال ػ ػػاـ الت ػػي تسػ ػػت رج م ػػف أر ػ ػػيا أو مياىي ػػا أو قػ ػػاع
بحارىا .
ب -المنتجات الزراعية التي تجني أو تححد فييا .
ج -الحيوانات التي تولد وتربي فييا .
د -المنتجات المتححؿ علييا مف الحيوانات التي تربي فييا .
ىػ -المنتجات المتححؿ علييا بالقنص أو حيد األسماؾ فييا .
و -منتجػػات الحػػيد البحػػري والمنتجػػات البحريػػة األ ػػرى التػػي تسػػت رج مػػف أعػػالي
البحار عف طريؽ سفنيا .
ز -المنتجػػات المعػػدة و/أو المحػػنعة علػػى ظيػػر السػػفف المحػػان التابعػػة ليػػا مػػف
المنتجات المشار إلييا في الفقرة (و) أعإله على سبيؿ الححر .
ح -األحػناؼ المستعملة التي تجم فييا وال تحل إال السترجاع المواد ال اـ .
ط -الف إلت وال ردة الناتجة عف عمليات الحن التي تدور فييا .
ي -الب ػػا

المنتجػػة فييػػا علػػى سػػبيؿ الححػػر مػػف المنتجػػات المشػػار إلييػػا فػػي

الفقرات (أ) إلي (ط) أعإله .
اضقاردة (: )8
اضططضيات اضثاظويظ -:
ألغ ػراض القاعػػدة (/2ب) مػػف قواعػػد المنش ػ العربيػػة تعتبػػر أي مػػف العمليػػات
التالية عمليات تحني الانوية وغير وافية الوتساب المنتج حفة المنش الوطني .
أ -العمليات ل ماف حفظ السل لغايػات النقػؿ أو الت ػزيف ( التيويػة أو التملػي ) أو
إزالة األجزاء التالفة أو ما شابييا .
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ب -عملي ػ ػات التعب ػ ػة والتجمي ػ ػ البس ػػيط وعملي ػػات تق ػػديـ الس ػػلعة للبيػ ػ بالتجز ػػة (
والتغليؼ واعادة التغليؼ ) .
ج -عمليات تحني بسيطة أ ري مالؿ -:
 -6اإلذابػػة البسػػيطة بالمػػاء أو بػ ي مػػذيب أ ػػر أو المػػزج وال لػػط البسػػيط لمػػادتيف أو
أوالر .
 -2التنظيؼ بما في ذلؾ إزالة الحدأ والشحوـ والدىاف أو غير ذلؾ .
 -3تشذيب وقص المواد ال از دة .
 -4الفحص  ،اال تبارات  ،الترقيـ  ،التعليـ (عإلمات)  ،الفرز أو التدريج .
 -5الطإلء أو الغسيؿ أو التعقيـ .
 -6عملية تزييف المنسوجات في إطار إنتاج المنسوجات والمتعلقة بالطي  ،التيػذيب
 ،الز رفة البسيطة  ،التطريز البسيط والعمليات األ رى المشابية .
اضقاردة : 9
أف ال تمالػػؿ اإلجػراءات التنفيذيػػة المتحػػلة بقواعػػد المنشػ الوطنيػػة التػػي ت ػػعيا
الدوؿ العربية قيوداً على التبادؿ التجاري فيما بينيا .
اضقاردة : 64
يجػػب إال يػػؤدي تطبيػػؽ قواعػػد المنش ػ العربيػػة فػػي حػػد ذاتيػػا إلػػي إيجػػاد الػػار
تقييديػػة أو مشػػوىة للتجػػارة العربيػػة أو م لػػة بيػػا  ،وىػػي ال تفػػرض شػػروطاً حػػارمة
غي ػػر

ػػرورية أو تتطل ػػب اإليف ػػاء بش ػػرط مع ػػيف ال يتعل ػػؽ بالتح ػػني وشػ ػرط أساس ػػي

لتحديد بلد المنش .
اضقاردة :66
تطبؽ قواعد المنش ال احػة بوػؿ دولػة عربيػة بطريقػة متسػقة  ،موحػدة منحػفة
ومعقولة .
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اضقاردة : 62
تقػػوـ قواعػػد المنش ػ لػػدي الػػدوؿ العربيػػة علػػى أسػػاس معيػػار إيجػػابي ( القواعػػد
التي تمن المنش ) ويسم بالعمؿ بالمعيار السلبي وجزء مف تو ي معيػار إيجػابي
أو في الحاالت الفردية عندما يووف التحديد اإليجابي للمنش غير

روري.

اضقاردة : 63
انسجاما م الشفافية  ،تبلغ الدوؿ العربية األمانة العامة ػإلؿ الفتػرة االنتقاليػة
 ،إلي حيف االنتياء مف أعداد قواعد المنشػ التفحػيلية  ،قػوانيف ونظػـ وأحوػاـ تطبيػؽ
المنش لدييا .
القاعدة : 64
عند إد اؿ تغيرات على قواعد المنش الوطنية أو إد ػاؿ قواعػد منشػ جديػدة ال
تطبؽ الدوؿ العربية ىذه التغيرات ب الر رجعي .
اضقاردة : 65
يعتبػػر أي أجػػراء إداري تت ػػذه دولػػة عربي ػة فيمػػا يتعلػػؽ بتحديػػد المنش ػ ويوػػوف
م الفػ ػاً لقواع ػػد المنشػ ػ المتف ػػؽ عليي ػػا ق ػػابإل للمراجع ػػة م ػػف قب ػػؿ جي ػػاز فن ػػي لتس ػػوية
المنازع ػػات مت ح ػػص ف ػػي ى ػػذا المو ػػوع  ،وذل ػػؾ وف ػػؽ أحو ػػاـ الفح ػػؿ ال اربػ ػ م ػػف
اتفاقية تيسير وتنمية التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية .
اضقاردة : 66
إثبات اضطظذأ :
أ -المنتجات ذات المنش الوطني وفؽ قواعػد المنشػ العربيػة والمتبادلػة بػيف األطػراؼ
ولغايػػات االسػػتفادة مػػف االتفاقيػػة والبرنػػامج التنفيػػذي إلقامػػة منطقػػة التجػػارة الح ػرة
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العربيػػة يجػػب أف توػػوف محػػحوبة بشػػيادة منش ػ وطنيػػة وفق ػاً للنمػػوذج المعتمػػد (
المرفؽ ) وما يجب أف تستوفي جمي حقوليا .

ب -إحدار شيادة المنش وتحديقيا .
 -6تمػػن شػػيادة المنش ػ للسػػل العربيػػة ذات المنش ػ الػػوطني ( وػػؿ بلػػد تػػذور الجيػػة
التي تحدر وتحدؽ على شيادات المنش فييا ) .
 -2يجب أف تت مف شيادة المنش اسـ وعنػواف المحػن ورقػـ وتػاريخ فػاتورة الشػحف
وموقعة مف قبؿ المحدر .
 -3يجب أف يعب نموذج شيادة المنش ب حرؼ مطبوعة ويووف وحؼ الب اعة فػي
المواف الم حص لذلؾ مف النموذج دوف مجاؿ للشطب أو اإل افة .
 -4تحدر شيادة المنشػ مػف بلػد المنشػ لتلػؾ السػلعة عنػد تحػدير الب ػاعة ويجػوز
فػػي ظػػروؼ اسػػتالنا ية إحػػدارىا بعػػد التحػػدير أو مػػف بلػػد موػػاف التحػػدير عنػػدما
يووف ىناؾ ط أو إغفػاؿ غيػر مقحػود فػي الشػيادة ويجػب فػي ىػذه الحالػة أف
تحمؿ الشيادة عإلمة احة تبيف الظروؼ التي أحدرت فييا .
 -5الجيػػة التػػي تحػػادؽ علػػى شػػيادة المنش ػ والمحػػدرة أي ػاً يجػػب أف يحػػتفظ وػػؿ
منيمػ ػػا بنس ػ ػ ة منيػ ػػا والمسػ ػػتندات المرفقػ ػػة بيػ ػػا لمػ ػػدة الإلالػ ػػة سػ ػػنوات مػ ػػف تػ ػػاريخ
إحدارىا وذلؾ وفقاً للقواعد المطبقة لدي وؿ مف الجانبيف .

 -6شػػيادة المنشػ سػػارية المفعػػوؿ لمػػدة (أربعػػة أشػػير) مػػف تػػاريخ إحػػدارىا فػػي البلػػد
المحدر وتقدـ إلؿ ىذه المدة .
 -7شػػيادة المنش ػ يجػػب أف تقػػدـ للسػػلطات الجمرويػػة فػػي البلػػد المسػػتورد للب ػػاعة
وقػػت الت لػػيص علػػى أف ال يوػػوف قػػد م ػػي علييػػا أوالػػر مػػف أربعػػة أشػػير مػػف
تاريخ حدورىا .
 -8فػػي حػػاؿ فقػػداف أو تلػػؼ شػػيادة المنش ػ يحػػؽ للمح ػدر أف يطلػػب مػػف السػػلطات
التػػي أحػػدرت ىػػذه الشػػيادة إحػػدار نسػ ة أ ػػري حسػػب نمػػوذج والػػا ؽ التحػػدير
الموجودة لدييا وفي ىذه الحالة يجب أف يدوف علييا بو وح ولمة (نسػ ة الانيػة
غير أحلية) (بدؿ تالؼ أو فاقد ) .
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ج -يجب و
الب اعة .

داللػة منشػ علػى الب ػاعة وا ػحة وغيػر قابلػة لز ازلػة وفقػاً لطبيعػة

اضقاردة : 67
اضظقل اضطباذر :
المنتجات التي منشؤىا أحد األطراؼ يتـ نقليا مباشرة دوف أف تمػر بػ قليـ غيػر
أقػػاليـ األط ػراؼ العربيػػة وم ػ ذلػػؾ ف ػ ف تلػػؾ المنتجػػات يموػػف نقليػػا بػػالمرور فػػي أقػػاليـ
غير أقاليـ تلؾ األطراؼ بما في ذلؾ إموانية شحنيا أو ت زينيا المؤقػت فػي مالػؿ تلػؾ
األقػػاليـ مػػا داـ المػػرور بيػػذه األقػػاليـ تقت ػػيو أسػػباب جغرافيػػة ومػػا دامػػت المنتجػػات قػػد
بقيت تحت أشراؼ السلطات الجمروية لبلد المرور أو اإليداع ولـ تجر علييا عمليػات
غير عمليات التفريغ واعادة الشػحف أو أيػة عمليػات أ ػرى تيػدؼ إلػي المحافظػة علػى
حالتيا .
اضقاردة : 68
اضتطاون اإلداري -:
يجػػب أف تػػزود الجيػػات المعنيػػة ( التػػي تحػػادؽ علػػى الشػػيادات ) فػػي الػػدوؿ
األطػ ػراؼ بع ػػيـ ال ػػبعض بنم ػػاذج األ ت ػػاـ المع ػػدة للتح ػػديؽ عل ػػى ش ػػيادات المنشػ ػ
وعنػػاويف الجيػػات المسػػؤولة عػػف إحػػدار ىػػذه الشػػيادات م ػ إيػػداع حػػورة منيػػا لػػدي
األمانة العامة للجامعة العربية .
اضقاردة : 69
أ-

تعمؿ السلطات الم تحة في البلداف األطػراؼ وتتعػاوف فيمػا بينيػا علػى مراجعػة
شيادات المنش أحإل وم موناً .

ب -يموػػف للس ػػلطة الم تح ػػة فػػي أح ػػد األطػ ػراؼ أف تتطل ػػب مػػف نظيرتي ػػا ف ػػي البل ػػد
األ ػ ػػر القيػ ػػاـ بمراجعػ ػػة الحقػ ػػة أوليػ ػػة لبيانػ ػػات شػ ػػيادة المنش ػ ػ مبينػ ػػة فػ ػػي طلبيػ ػػا
العناحػػر التػػي تسػػتدعي إي ػػاحات إ ػػافية  :وفػػي ىػػذه الحالػػة يسػػم بػػد وؿ
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الب ػػا
مػ تقػػديـ

المتعلقػػة بشػػيادة المنشػ مو ػػوع المراجعػػة الإلحقػػة إلػػي البلػػد المسػػتورد
ػػماف مؤقػػت ( قابػػؿ لإلسػػترجاع ) للرسػػوـ وال ػ ار ب المسػػتحقة طبقػاً

للترتيبات واإلجراءات المعموؿ بيا في بلد المستورد .
اضقاردة : 24
تدويظ اضظزارات -:

فػػي حػػاؿ وجػػود إلفػػات أو ن ازعػػات ناتجػػة عػػف تطبيػػؽ قواعػػد المنش ػ العربيػػة
يح ػػوؿ ى ػػذا النػ ػزاع إل ػػي لجن ػػة تس ػػوية المنازع ػػات  ،وذل ػػؾ للتحقي ػػؽ وع ػػإلج الش ػػواوي
واقتػراح اإلجػراءات الإلزمػػة لمواجيتيػػا وعػػدـ تو ار ارىػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ حظػػر التعامػػؿ مػ
المحدر الذي يالبت إ إللو المتعمد بقواعػد المنشػ أو بيانػات الشػيادة وذلػؾ مػ عػدـ
اإل إلؿ بالقوانيف واللوا

السارية في وؿ دولة طػرؼ  ،علػى أف يػتـ أ طػار الجانػب

األ ر بيذه اإلجراءات في حينو .
اضقاردة : 26
أحصام ختاطيظ -:
تعتبػػر ىػػذه القواعػػد ملزمػػة للػػدوؿ األطػراؼ وواجبػػة التطبيػػؽ ػػإلؿ الإلالػػة أشػػير
مف تاريخ إق ارراىا مف قبؿ المجلس االقتحادي واالجتماعي .
اضقاردة : 22
ططاطضظ خاصظ ضضدول اضطربيظ األشل ظطواً -:
دوف اإل إلؿ بالقاعدة ( )3مف قواعد المنشػ العربيػة تحتسػب بػراءات اال تػراع
والرسػػوـ المدفوعػػة مقابػػؿ اسػػت داميا
الدوؿ العربية األقؿ نمواً .

ػػمف القيمػػة الم ػػافة العربيػػة عنػػد حسػػابيا فػػي
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ذصل وطضطون ذكادة اضطظذأ
-

أف يووف النموذج موحداً ويحمؿ شعار الجامعة العربية والدولة المحدره .

أف تت ػػمف شػػيادة المنش ػ معلومػػات وافيػػة عػػف السػػلعة تت ػػمف نوعيػػا ووزنيػػا

وعدد الطرود والعإلمات التجارية للسلعة وقيمتيا .
-

أف يػ ػذور ف ػػي الش ػػيادة اس ػػـ الش ػػروة المنتج ػػة  ،واس ػػـ المح ػػدر إذا و ػػاف غي ػػر
الشروة المنتجة  ،واسـ المستورد .

-

أف بذور في الشيادة رقـ وتاريخ الحن .

-

أف تحدد القيمة النيا ية للسلعة  ،تسػليـ المحػن دوف إ ػافة الرسػوـ وال ػ ار ب
واألرباح .

-

أف ال يووف في الشيادة فراغات يموف التإلعب بيا .

-

أف تووف األ تاـ وا حة .

-

تحديػػد الجيػػات التػػي تحػػدر الشػػيادة والتػػي تحػػدؽ علييػػا فػػي وػػؿ دولػػة  ،وأف
يجػ ػػري إبػ ػػإلغ األمانػ ػػة العامػ ػػة للجامعػ ػػة العربيػ ػػة ب سػ ػػماء تلػ ػػؾ الجيػ ػػات ليجػ ػػري
تعميميا على الدوؿ األع اء في االتفاقية .
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