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 شوارد اضطظذأ اضطربيظ

 ألزراض تطبيق اتفاشيظ تيدير وتظطيظ
 اضتبادل اضتجاري بين اضدول اضطربيظ

 
التبادؿ التجاري بيف الػدوؿ  وتنمية تنفيذًا لنص المادة التاسعة مف اتفاقية تيسير

 -العربية التي تنص على :
ىذه االتفاقية أف تتوفر فييا قواعد المنشػ  التػي  يشترط العتبار السلعة عربية ألغراض

الطػػرؼ عػػف  ةفػػي الدولػػ إنتاجيػػاتقػػؿ القيمػػة الم ػػافة الناشػػ ة عػػف  وأاليقرىػػا المجلػػس 
 اجيا .عند تماـ انت% مف القيمة النيا ية للسلعة 44

لي ما جاء في البرنامج التنفيذي  منطقة تجارة حرة عربيػة توػوف قواعػد المنشػ   إلقامةوا 
 -لنحو التالي :على ا

 
 : 6اضقاردة 

 -تطاريف :
ألغػػراض تطبيػػؽ قواعػػد المنشػػ  العربيػػة يقحػػد بالمحػػطلحات والولمػػات الػػواردة مػػا 

 -يلي :
ليػػا المػػد إلت اإلنتاجيػػة : العمليػػة أو سلسػػلة العمليػػات التػػي ت  ػػ  التصننعي   - أ

 إلنتاج المواد أو المنتجات أو السل  .
اد ال ػػػػػاـ و/ أو المػػػػػواد األوليػػػػػة و/أو المػػػػػو :  المنننننواد الدايمنننننج  ننننني ا عتنننننا  -ب

 المنتجات نحؼ المحنعة و/أو الوسيطة المست دمة في إنتاج السل  .
لعمليػة تحػني   إنتاجيػاً : المنتج الذي تـ تحنيعو حتػى لػو وػاف مػد إل المعتج  -ج

 أ رى .
راعػة أو ة عػف التعػديف أو االسػت راج أو الز : المنتجػات النيا يػة الناشػ  السمعج -د

 د أو الناش ة عف عملية التحني  .الحي
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الػػػػػدوؿ التػػػػػي يقررىػػػػػا المجلػػػػػس االقتحػػػػػادي  : الننننندول العربينننننج ا قنننننل عمنننننوا   -ىػػػػػػ
 . واالجتماعي

 
 : 2شاردة 

 -ططيار اضطظذأ :
( تعتبػر السػل  أو 5بالقاعدة ) اإل إلؿألغراض تطبيؽ قواعد المنش  العربية ودوف 

 المنتجات التالية ذات منش  وطني .
المتححػػػؿ علييػػػا وليػػػًا فػػػي أي مػػػف األطػػػراؼ  ػػػمف مفيػػػـو القاعػػػدة المنتجػػػات  - أ

 ( مف قواعد المنش  .7)

السل  المحنعة لدي أي مف األطراؼ العربية والتي يد ؿ فػي إنتاجيػا مػد ؿ  -ب
مف منش  طرؼ أ ر يجب أف ال تقؿ نسبة القيمة الم افة ليػذه السػل   )مد إلت(

( مػػف األ ػػذ باالعتبػػار فػػي 3عػػدة )محسػػوبة طبقػػًا لمػػا ىػػو وارد فػػي القا% 44عػػف 
 ( .4القاعدة )

 
 : 3شاردة 

 -أدس احتداب اضقيطظ اضطضاسظ :
 -تحتسب القيمج المضا ج و قا  لمععاصر وا سس التاليج :

وتشػػمؿ األجػػور النقديػػة والعينيػػة ونفقػػات التػػدريب -كا ننج ا جننور والمرتبننات : -6
االجتماعيػػة لعمػػاؿ اإلنتػػاج والت مينػػات والمزايػػا الم تلفػػة وموافػػ ة نيايػػة ال دمػػة 

والعػػػامليف فػػػي الجيػػػاز اإلداري والفنػػػي المتعلقػػػيف باإلنتػػػاج مباشػػػرة والمشػػػرفيف 
وموظفي مراقبة الجودة والت زيف والتغليؼ ، أو غيػر مباشػرة والجيػاز اإلداري 

 والمحاسبي وموظفي التسويؽ .

 

معػدات والويشػمؿ اسػتيإلوات المبػاني الحػناعية -: استهالك ا صول الثابتج -2
واآلالت ، ووػػػذلؾ المبػػػاني السػػػونية المملووػػػة للشػػػروة التػػػي ال تػػػد ؿ فػػػي بنػػػد 
اإليجػػػػػػارات ، والمتعلقػػػػػػة مباشػػػػػػرة بنشػػػػػػاط التحػػػػػػني  ، وػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ وفقػػػػػػًا لنسػػػػػػب 
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االسػػتيإلؾ التػػػي تقرىػػػا الجيػػػات الرسػػػمية الم تحػػػة ، وال يػػػد ؿ اسػػػتيإلؾ أي 
 ة إلي حفر .أحؿ في حساب القيمة الم افة متى ما وحلت القيمة الدفتري

 

وتشػػػػػمؿ إيجػػػػػارات األرا ػػػػػي الحػػػػػناعية المسػػػػػت دمة المحليػػػػػة  -:ا يجنننننارات  -3
والمسػػػػػتودعات والمبػػػػػاني الحػػػػػناعية ومحػػػػػإلت تسػػػػػويؽ المنتجػػػػػات )حػػػػػاالت 
 العرض ال احة بمنتجات المحن  ( وسوف العماؿ غير المملووة للمنش ة .

 

وض وتشػػػػػمؿ إجمػػػػػالي التوػػػػػاليؼ المدفوعػػػػػة علػػػػػى القػػػػػر  -: تكمفنننننج التموينننننل -4
المسػػػػت دمة فػػػػي تمويػػػػؿ األحػػػػوؿ الالابتػػػػة المعرفػػػػة أعػػػػإله أو لتمويػػػػؿ النشػػػػاط 
المباشر للمؤسسة ، أو تواليؼ ىذه القروض وفقًا للنظـ السػارية فػي وػؿ دولػة 

. 
 

وتشػمؿ المػواد ال ػاـ األساسػية  -: المواد اليام الوسيطج ذات المعشأ الوطعي -5
يػػػة ويغطػػػي مفيػػػـو المنشػػػ  الوسػػػيطة المسػػػت دمة فػػػي العمليػػػات اإلنتاجوالمػػػواد 

فػػػي إحػػدى الػػػدوؿ األع ػػػاء  الػػوطني مػػػا تػػـ إنتاجػػػو محليػػًا ، أو مػػػا تػػػـ إنتاجػػو
 المنش  الوطني . ويحقؽ حفة

 

: وتشػػمؿ توػػاليؼ التحاليػػؿ الم تبريػػة ونفقػػات األبحػػاث  عفقننات ريننرو معوعننج -6
والتطػػػوير ورسػػػـو التػػػ ميف واأل طػػػار علػػػى المبػػػاني واآلالت وتوػػػاليؼ ورسػػػـو 

حقػػػوؽ اال تػػػراع والملويػػػة الفوريػػػة العربيػػػة المتعلقػػػة باإلنتػػػاج وتولفػػػة بػػػراءات و 
 إيجار اآلالت المست دمة في العملية اإلنتاجية .

 

وتشػػػمؿ وافػػػة نفقػػػات الوقػػػود والويربػػػاء والمػػػاء  -: الوقنننود والكهربننناا والمننناا -7
 المست دمة في العملية اإلنتاجية .

 

ؽ واليػاتؼ بريػد والبػر ات الوتشمؿ محروف -: المصرو ات العموميج وا داريج -8
 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 :
 

 -لم افة وتووف على النحو التالي :التجميعية لعناحر القيمة اللحيغة إما وفقًا  -6
                                                366×    ( 8إلي  3القيمج المضا ج ) مجموع الععاصر من ج المضا ج = عسبج القيم

 القيمج العهائيج لمسمعج باب الصع                                 
حػن    القيمػػة الم ػػافة د المػد إلت األجنبيػػة ) ناقحػػا الرسػػـو مقيمػة السػػلعة بػػاب ال

 ا ب المفرو ة علييا ( .وال ر 
 

 -وتحسب على النحو التالي :إما باست داـ القيمة النيا ية للسلعة  -2
 حن    قيمة المواد المستوردة الدا لة في التحني مالقيمة النيا ية للسلعة باب ال

 ) عاقصا الرسوم والضرائب المفروضج عميها (                                
                                                366×                                                    =  المحميج   جعسبج القيمج المضا

 صع  مالقيمج العهائيج لمسمعج باب ال                                          
 

 وتحسب القيمج المضا ج و قا  لذلك باعتبارها :
النيا يػػة للسػػلعة المنتجػػة حتػػى انتيػػاء عمليػػة التحػػني  التػػي أجريػػت  الفػػرؽ بػػيف القيمػػة

ناقحػػًا ال ػػرا ب والرسػػـو  علييػػا وقيمػػة المػػواد المسػػتوردة الدا لػػة فػػي عمليػػة اإلنتػػاج )
، وال تػػد ؿ فػػي ذلػػؾ المػػواد ذات المنشػػ  الػػوطني والمسػػتوردة مػػف  (المفرو ػػة علييػػا 

بي يرتبط معيا باتفاؽ تعػاوف أو توامػؿ دولة عربية طرؼ في اإلتفاقية ، أو أي بلد عر 
 ، وتعامؿ باعتبارىا سلعًا أو موادًا 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 رسػـو جمرويػة 

 قد فر ت علييا أو على مد إلت إنتاجيا .إنتاج محلية تووف أو رسـو 
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وتحسػػب قيمػػة المػػواد الدا لػػة فػػي عمليػػة اإلنتػػاج علػػى أسػػاس السػػعر الػػذي أشػػتريت بػػو 
وفؽ القيمة الجمروية المعتمػدة بمعرفػة الدولػة عنػد وحػوؿ المػواد  مف ال ارج " سيؼ "

حػروفات إلي بلػد اإلنتػاج وال تت ػمف قيمػة محػاريؼ النقػؿ الػدا لي أو غيرىػا مػف الم
 التي ال ترتبط بالعملية اإلنتاجية بشوؿ مباشر .

 
 : 4شاردة 

يؤ ػػػذ بمعيػػػار نسػػػبة القيمػػػة الم ػػػافة وفػػػؽ أحوػػػاـ االتفاقيػػػة و سػػػاس لتحديػػػد قواعػػػد 
 -المنش  للسل  العربية م  األ ذ في االعتبار أي مف المعياريف التالييف :

بنػػػود والبنػػػػود معيػػػار تغبيػػػػر البنػػػد الجمروػػػػي علػػػى أف يت ػػػػمف بشػػػوؿ وا ػػػػ  ال - أ
 الفرعية .

علػى أف يػذور بدقػة العمليػة التػي تحػدد منشػ  السػل   معيار عمليات التحػني   -ب
 المعنية .

 
 : 5شاردة 

 -شوارد اضطظذأ اضتراصطي :
تعامػػػػؿ مػػػػد إلت اإلنتػػػػاج المسػػػػتوردة مػػػػف بلػػػػد عربػػػػي أ ػػػػر معاملػػػػة المػػػػد إلت 

 .   % في بلد المنش  44الوطنية إذا ما توفرت فييا نسبة الػ 
 

 : 6شاردة 
لمواءمػة قواعػد تعظيمًا الستفادة األطراؼ يراعي أف يتـ التشاور بيػنيـ مسػتقبإًل 

المنشػػػػ  بيػػػػنيـ مػػػػ  مػػػػا سػػػػوؼ يػػػػتـ االتفػػػػاؽ عليػػػػو بػػػػيف وػػػػؿ مػػػػنيـ وأي مػػػػف التجمعػػػػات 
 ي ؿ بالتزامات أي منيـ تجاىيا . وذلؾ بما ال  واإلقليميةاالقتحادية الدولية 
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 : 7اضقاردة 
 -اضطتحصل رضيكا صضيًا :اضطظتجات 

/أ( فػػ ف البنػػود التاليػػة تعتبػػر منتجػػات متححػػؿ علييػػا فػػي 2 ػػمف مفيػػـو القاعػػدة )
 -الدولة الع و المحدرة :

المنتجػػػػات التعدينيػػػػة أو ال ػػػػاـ التػػػػي تسػػػػت رج مػػػػف أر ػػػػيا أو مياىيػػػػا أو قػػػػاع  - أ
 بحارىا .

 المنتجات الزراعية التي تجني أو تححد فييا . -ب
 تولد وتربي فييا . الحيوانات التي -ج
 المنتجات المتححؿ علييا مف الحيوانات التي تربي فييا . -د
 المنتجات المتححؿ علييا بالقنص أو حيد األسماؾ فييا . -ىػ
منتجػػات الحػػيد البحػػري والمنتجػػات البحريػػة األ ػػرى التػػي تسػػت رج مػػف أعػػالي  -و

 البحار عف طريؽ سفنيا .
لػػى ظيػػر السػػفف المحػػان  التابعػػة ليػػا مػػف المنتجػػات المعػػدة و/أو المحػػنعة ع -ز

 المنتجات المشار إلييا في الفقرة )و( أعإله على سبيؿ الححر .
 األحػناؼ المستعملة التي تجم  فييا وال تحل  إال السترجاع المواد ال اـ . -ح
 الف إلت وال ردة الناتجة عف عمليات الحن  التي تدور فييا . -ط
سػػبيؿ الححػػر مػػف المنتجػػات المشػػار إلييػػا فػػي  الب ػػا   المنتجػػة فييػػا علػػى -ي

 الفقرات )أ( إلي )ط( أعإله .
 
 ( :8) ضقاردة ا

 -اضططضيات اضثاظويظ :
/ب( مػػػف قواعػػػد المنشػػػ  العربيػػػة تعتبػػػر أي مػػػف العمليػػػات 2ألغػػػراض القاعػػػدة )

 المنش  الوطني . التالية عمليات تحني  الانوية وغير وافية الوتساب المنتج حفة
) التيويػة أو التملػي  ( أو ماف حفظ السل  لغايػات النقػؿ أو الت ػزيف العمليات ل  - أ

 األجزاء التالفة أو ما شابييا .إزالة 
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  البسػػػػيط وعمليػػػػات تقػػػػديـ السػػػػلعة للبيػػػػ  بالتجز ػػػػة ) ػة والتجميػػػػػات التعب ػػػػػعمليػػػػ - ب
عادة التغليؼ ( .  والتغليؼ وا 

 -عمليات تحني  بسيطة أ ري مالؿ : -ج
لمػػادتيف أو  اإلذابػػة البسػػيطة بالمػػاء أو بػػ ي مػػذيب أ ػػر أو المػػزج وال لػػط البسػػيط -6

 أوالر .
 في ذلؾ إزالة الحدأ والشحـو والدىاف أو غير ذلؾ . اميؼ بنظالت -2
 تشذيب وقص المواد الزا دة . -3
 الفحص ، اال تبارات ، الترقيـ ، التعليـ )عإلمات( ، الفرز أو التدريج . -4
 و الغسيؿ أو التعقيـ .الطإلء أ -5
إنتاج المنسوجات والمتعلقة بالطي ، التيػذيب عملية تزييف المنسوجات في إطار  -6

 ، الز رفة البسيطة ، التطريز البسيط والعمليات األ رى المشابية .
 

 : 9اضقاردة 
أف ال تمالػػؿ اإلجػػراءات التنفيذيػػة المتحػػلة بقواعػػد المنشػػ  الوطنيػػة التػػي ت ػػعيا  

 بية قيودًا على التبادؿ التجاري فيما بينيا .الدوؿ العر 
 

 : 64اضقاردة 
يجػػػب إال يػػػؤدي تطبيػػػؽ قواعػػػد المنشػػػ  العربيػػػة فػػػي حػػػد ذاتيػػػا إلػػػي إيجػػػاد  الػػػار  

بيػػػا ، وىػػػي ال تفػػػرض شػػػروطًا حػػػارمة ديػػػة أو مشػػػوىة للتجػػػارة العربيػػػة أو م لػػػة يتقي
رط أساسػػػي ط معػػػيف ال يتعلػػػؽ بالتحػػػني  وشػػػغيػػػر  ػػػرورية أو تتطلػػػب اإليفػػػاء بشػػػر 

 لتحديد بلد المنش  .
 : 66اضقاردة 
منحػفة ؽ قواعد المنش  ال احػة بوػؿ دولػة عربيػة بطريقػة متسػقة ، موحػدة تطب 
 . ومعقولة
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 : 62اضقاردة 
القواعػػػد  المنشػػػ  لػػػدي الػػػدوؿ العربيػػػة علػػػى أسػػػاس معيػػػار إيجػػػابي )تقػػػـو قواعػػػد  

ء مف تو ي  معيػار إيجػابي ( ويسم  بالعمؿ بالمعيار السلبي وجز  التي تمن  المنش 
 .يجابي للمنش  غير  روريأو في الحاالت الفردية عندما يووف التحديد اإل

 
 : 63اضقاردة 
انسجاما م  الشفافية ، تبلغ الدوؿ العربية األمانة العامة  ػإلؿ الفتػرة االنتقاليػة  

ـ تطبيػؽ يلية ، قػوانيف ونظػـ وأحوػاتياء مف أعداد قواعد المنشػ  التفحػ، إلي حيف االن
 المنش  لدييا .

 
 : 64القاعدة 
تغيرات على قواعد المنش  الوطنية أو إد ػاؿ قواعػد منشػ  جديػدة ال  إد اؿعند  

 تطبؽ الدوؿ العربية ىذه التغيرات ب الر رجعي . 
 

 : 65اضقاردة 
 ة فيمػػػا يتعلػػػؽ بتحديػػػد المنشػػػ  ويوػػػوفاء إداري تت ػػػذه دولػػػة عربيػػػيعتبػػػر أي أجػػػر  
نشػػػػ  المتفػػػػؽ علييػػػػا قػػػػابإل للمراجعػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ جيػػػػاز فنػػػػي لتسػػػػوية لقواعػػػػد الم م الفػػػػاً 

المنازعػػػات مت حػػػص  فػػػي ىػػػذا المو ػػػوع ، وذلػػػؾ وفػػػؽ أحوػػػاـ الفحػػػؿ الرابػػػ  مػػػف 
 اتفاقية تيسير وتنمية التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية .

 
 : 66اضقاردة 

 إثبات اضطظذأ :
ة والمتبادلػة بػيف األطػراؼ المنتجات ذات المنش  الوطني وفؽ قواعػد المنشػ  العربيػ - أ

ولغايػػات االسػػتفادة مػػف االتفاقيػػة والبرنػػامج التنفيػػذي إلقامػػة منطقػػة التجػػارة الحػػرة 
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العربيػػػة يجػػػب أف توػػػوف محػػػحوبة بشػػػيادة منشػػػ  وطنيػػػة وفقػػػًا للنمػػػوذج المعتمػػػد ) 
 المرفؽ ( وما يجب أف تستوفي جمي  حقوليا .

 إحدار شيادة المنش  وتحديقيا . - ب

نشػػ  للسػػل  العربيػػة ذات المنشػػ  الػػوطني ) وػػؿ بلػػد تػػذور الجيػػة تمػػن  شػػيادة الم -6
 التي تحدر وتحدؽ على شيادات المنش  فييا ( .

يجب أف تت مف شيادة المنش  اسـ وعنػواف المحػن  ورقػـ وتػاريخ فػاتورة الشػحف  -2
 وموقعة مف قبؿ المحدر .

يجب أف يعب  نموذج شيادة المنش  ب حرؼ مطبوعة ويووف وحؼ الب اعة فػي  -3
 المواف الم حص لذلؾ مف النموذج دوف مجاؿ للشطب أو اإل افة .

السػلعة عنػد تحػدير الب ػاعة ويجػوز المنشػ  مػف بلػد المنشػ  لتلػؾ  تحدر شيادة -4
فػػي ظػػروؼ اسػػتالنا ية إحػػدارىا بعػػد التحػػدير أو مػػف بلػػد موػػاف التحػػدير عنػػدما 

أف غفػاؿ غيػر مقحػود فػي الشػيادة ويجػب فػي ىػذه الحالػة إيووف ىناؾ  ط  أو 
 فييا . أحدرتتحمؿ الشيادة عإلمة  احة تبيف الظروؼ التي 

أي ػػًا يجػػب أف يحػػتفظ وػػؿ الجيػػة التػػي تحػػادؽ علػػى شػػيادة المنشػػ  والمحػػدرة  -5
منيمػػػػا بنسػػػػ ة منيػػػػا والمسػػػػتندات المرفقػػػػة بيػػػػا لمػػػػدة الإلالػػػػة سػػػػنوات مػػػػف تػػػػاريخ 

 إحدارىا وذلؾ وفقًا للقواعد المطبقة لدي وؿ مف الجانبيف .

سػػارية المفعػػوؿ لمػػدة )أربعػػة أشػػير( مػػف تػػاريخ إحػػدارىا فػػي البلػػد  شػػيادة المنشػػ  -6
 المحدر وتقدـ  إلؿ ىذه المدة .

شػػػيادة المنشػػػ  يجػػػب أف تقػػػدـ للسػػػلطات الجمرويػػػة فػػػي البلػػػد المسػػػتورد للب ػػػاعة  -7
وقػػت الت لػػيص علػػى أف ال يوػػوف قػػد م ػػي علييػػا أوالػػر مػػف أربعػػة أشػػير مػػػف 

 تاريخ حدورىا .

در أف يطلػػب مػػف السػػلطات ادة المنشػػ  يحػػؽ للمحػػفػػي حػػاؿ فقػػداف أو تلػػؼ شػػي -8
نسػػ ة أ ػػري حسػػب نمػػوذج والػػا ؽ التحػػدير  إحػػدارىػػذه الشػػيادة  التػػي أحػػدرت

يجب أف يدوف علييا بو وح ولمة )نسػ ة الانيػة الموجودة لدييا وفي ىذه الحالة 
 .  غير أحلية( )بدؿ تالؼ أو فاقد (
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بلػة لززالػة وفقػًا لطبيعػة وغيػر قا وا ػحة يجب و   داللػة منشػ  علػى الب ػاعة -ج
 الب اعة .

 
 : 67اضقاردة 

 اضظقل اضطباذر :
قليـ غيػر  المنتجات التي منشؤىا أحد األطراؼ يتـ نقليا مباشرة دوف أف تمػر بػ 

أقػػاليـ األطػػراؼ العربيػػة ومػػ  ذلػػؾ فػػ ف تلػػؾ المنتجػػات يموػػف نقليػػا بػػالمرور فػػي أقػػاليـ 
شحنيا أو ت زينيا المؤقػت فػي مالػؿ تلػؾ  غير أقاليـ تلؾ األطراؼ بما في ذلؾ إموانية

األقػػاليـ مػػا داـ المػػرور بيػػذه األقػػاليـ تقت ػػيو أسػػباب جغرافيػػة ومػػا دامػػت المنتجػػات قػػد 
ولـ تجر علييا عمليػات  اإليداعأو المرور بقيت تحت أشراؼ السلطات الجمروية لبلد 

عادة الشػحف أو أيػة عمليػات أ ػرى تيػدؼ إلػي المحا فظػة علػى غير عمليات التفريغ وا 
 حالتيا .

 
 : 68اضقاردة 

 -اضتطاون اإلداري :
يجػػب أف تػػزود الجيػػات المعنيػػة ) التػػي تحػػادؽ علػػى الشػػيادات (  فػػي الػػدوؿ  

األطػػػػراؼ بع ػػػػيـ الػػػػبعض بنمػػػػاذج األ تػػػػاـ المعػػػػدة للتحػػػػديؽ علػػػػى شػػػػيادات المنشػػػػ  
وعنػػاويف الجيػػات المسػػؤولة عػػف إحػػدار ىػػذه الشػػيادات مػػ  إيػػداع حػػورة منيػػا لػػدي 

 مانة العامة للجامعة العربية .األ
 : 69اضقاردة 

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

رتيػػػا فػػػي البلػػػد يالم تحػػػة فػػػي أحػػػد األطػػػراؼ أف تتطلػػػب مػػػف نظ للسػػػلطةيموػػػف  -ب 
المنشػػػػ  مبينػػػػة فػػػػي طلبيػػػػا األ ػػػػر القيػػػػاـ بمراجعػػػػة الحقػػػػة أوليػػػػة لبيانػػػػات شػػػػيادة 

إي ػػػاحات إ ػػػافية : وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يسػػػم  بػػػد وؿ العناحػػػر التػػػي تسػػػتدعي 
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الب ػػا   المتعلقػػة بشػػيادة المنشػػ  مو ػػوع المراجعػػة الإلحقػػة إلػػي البلػػد المسػػتورد 
مػ  تقػػديـ  ػػماف مؤقػػت ) قابػػؿ لإلسػػترجاع ( للرسػػـو وال ػػرا ب المسػػتحقة طبقػػًا 

 بيا في بلد المستورد . للترتيبات واإلجراءات المعموؿ 

 
 : 24اضقاردة 

 -تدويظ اضظزارات :
فػػي حػػاؿ وجػػود  إلفػػػات أو نزاعػػات ناتجػػة عػػف تطبيػػػؽ قواعػػد المنشػػ  العربيػػػة  

يحػػػوؿ ىػػػػذا النػػػزاع إلػػػػي لجنػػػة تسػػػػوية المنازعػػػات ، وذلػػػػؾ للتحقيػػػؽ وعػػػػإلج الشػػػػواوي 
التعامػػؿ مػػ  واقتػػراح اإلجػػراءات الإلزمػػة لمواجيتيػػا وعػػدـ توراراىػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ حظػػر 

وذلػؾ مػ  عػدـ المتعمد بقواعػد المنشػ  أو بيانػات الشػيادة  إ إللوالمحدر الذي يالبت 
اإل إلؿ بالقوانيف واللوا   السارية في وؿ دولة طػرؼ ، علػى أف يػتـ أ طػار الجانػب 

 األ ر بيذه اإلجراءات في حينو .
 

 : 26اضقاردة 
 -أحصام ختاطيظ :

ألطػػراؼ وواجبػػة التطبيػػؽ  ػػإلؿ الإلالػػة أشػػير تعتبػػر ىػػذه القواعػػد ملزمػػة للػػدوؿ ا 
 مف تاريخ إقراراىا مف قبؿ المجلس االقتحادي واالجتماعي .

 
 : 22اضقاردة 

 -ططاطضظ خاصظ ضضدول اضطربيظ األشل ظطوًا :
( مف قواعد المنشػ  العربيػة تحتسػب بػراءات اال تػراع 3دوف اإل إلؿ بالقاعدة ) 

ف القيمػػة الم ػػافة العربيػػة عنػػد حسػػابيا فػػي والرسػػـو المدفوعػػة مقابػػؿ اسػػت داميا  ػػم
 الدوؿ العربية األقؿ نموًا .
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 ذصل وطضطون ذكادة اضطظذأ

 
 . هنموذج موحدًا ويحمؿ شعار الجامعة العربية والدولة المحدر أف يووف ال -
أف تت ػػػمف شػػػيادة المنشػػػ  معلومػػػات وافيػػػة عػػػف السػػػلعة تت ػػػمف نوعيػػػا ووزنيػػػا  -

 تيا .د والعإلمات التجارية للسلعة وقيمو وعدد الطر 

المنتجػػػػة  ، واسػػػػـ المحػػػػدر إذا وػػػػاف غيػػػػر  فػػػػي الشػػػػيادة اسػػػػـ الشػػػػروةذور يػػػػأف  -
 الشروة المنتجة ، واسـ المستورد .

 أف بذور في الشيادة رقـ وتاريخ الحن  . -

للسلعة ، تسػليـ المحػن  دوف إ ػافة الرسػـو وال ػرا ب  النيا ية أف تحدد القيمة -
 .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  -
ليجػػػػري يجػػػػري إبػػػػإلغ األمانػػػػة العامػػػػة للجامعػػػػة العربيػػػػة ب سػػػػماء تلػػػػؾ الجيػػػػات 

 تعميميا على الدوؿ األع اء في االتفاقية .
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 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 شعار                                                        ....................... :اسم الدولة 
 الدولة المصدرة                                                                  ...................................

 ذكادة طظذأ
 اشيظ تيدير وتظطيظ اضتبادل اتفبطوجب 

 اضتجاري بين اضدول اضطربيظ 
 المصدر وعنوانه /

 
 الشركة المنتجة /

 المستورد وعنوانه /
 

 رقم وتاريخ الفاتورة /

 الكمية الوزن  نوع البضاعة عدد ونوع وأرقام وعالمات الطرود 
 

 القيمة بالعملة المحلية
 
 

 
 

 الصافي القائم 
    

 مالية رقماً وكتابة :القيمة اإلج
 بيان عناصر اإلنتاج

 القيمة الكمية عناصر التكلفة األجنبية

 
 
 

 عائدات لجهة أجنبية 

  

   المجموع
   التكلفة النهائية لإلنتاج

يرة المضرافة تصريح المصدر : أصرر  بصرحة البيانرات الرواردة أعرالن وبرضن البضرائش مرن منشرض / .................. وأن نسربة القيمرة المحل
 التوقيش                            من كلفة اإلنتاج الكلية .) رقماً وكتابة ( ................  تمثل نسبة

 
تشهد ..................... بأن السم  الموضنح بياعهنا رعنالي هني منن معشنأ .................... ورن عسنبج القيمنج 

                             من كلفة اإلنتاج الكلية .) رقماً وكتابة ( ....... .........المحميج المضا ج تمثل عسبج 
 تصديق الجهج الحكوميج الميتصج             تحريرا   ي ......................            

 يتم الجهج التي رصدرت شهادةو توقي       

 


