
م6891( لسنة 61مرسوم اتحادي رقم )  

 بالموافقة على انضمام دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 الى اتفاقٌــــة تٌســــٌر و تنمٌة التبــادل التجــاري

 بٌن دول الجامعـــة العربٌــــة

 ن آل نهٌان ، رئٌس دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،انحن زاٌد بن سلط

 بعد االطالع على الدستور المؤقت ،  

وبناء على ما عرضه وزٌر االقتصاد و التجارة ، و موافقة مجلس الوزراء ، و تصدٌق المجلس 

 االعلى لالتحاد ،

 رسمنــــا بمــــا هـــــو آت :

 المــــادة االولى

تٌـققـسٌر و تنمٌققة ووفققق علققى انضققمام دولققة اإلمققارات العربٌققة المتحققدة الققى ات اقــققـٌة           

 التبــادل التجاري بٌن

 دول الجامعة العربٌة المرفق نصوصـها بهذا المرســــــــوم .          

 

 

 المـــادة الثانٌة

تن ٌذ هذا المرســـوم ، وٌنشر فً الـجرٌدة  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء          

 . الرسمٌــــة

 

 

 زاٌـــــــد بن سـلطـــان آل نهٌان

 رئٌس دولة االمارات العربٌة المتحدة

 صدر عنا فً قصر الرئاسة بأبوظبً .

 هـ 1406جمادى االولى  26بتارٌخ : 

 م . 1986فبراٌــــــر  5الموافق : 

 

 

 

 



 اتفاقٌـــة تٌســـٌر و تنمٌة التبادل التجـــــاري

 بــٌن الـــدول العربٌــــة

 

القومً بوحدة االمة  نهاادول العربٌة انطالقاً من اٌمإن حكومات الدول االعضاء فً جامعة ال    

 العربٌـــة

منها لحٌوٌة التكامل االقتصادي العربً كخطوة نحو الوحدة االقتصادٌة العربٌة  وادراكاً     

وكوسٌلة أساسٌة لتعزٌز التنمٌة العربٌة الشاملة فً إطار اقتصاد عربً متحرر متطور ومترابط 

 متوازن .

ون اوتحقٌقا لما نصت علٌه المادة الثانٌة من مٌثاق جامعة الدول العربٌة من وجوب قٌام تع   

ن االقتصادٌة و المالٌـــة بما فً ذلك تسهٌل و توسٌع نطاق ؤووثٌق بٌن دول الجامعة فً الش

 التبادل التجاري فً مجاالت الزراعـــة والصناعة والخدمات المتعلقة بـها .

وتن ٌذا لما ورد فً المادتٌن السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي   

 بٌن دول الجامعة العربٌة .

 22( بتارٌخ  712الى قرار المجلس االقتصادي لجامعة الدول العربٌة رقم )  واستناداً   

تجاري بٌن دول الجامعة تساٌر م بوضع ات اقٌات جدٌدة لتسهٌل التبادل ال 1978فبراٌر)شباط ( 

 األوضاع االقتصادٌة المتطورة فً الوطن العربً 

 ات قت فٌما بٌنها على ما ٌلً :

 فصل تمهٌدي

 تعارٌؾ

 المادة االولى

ٌقصد الؼراض هذه االت اقٌة بالكلمات والعبارا ت الواردة أدناه المعانً المبٌنة إزاءها إال اذا دل 

 سٌاق النص على ؼٌر ذلك :

 االتفاقٌــة : -1

 تنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة المعقودة بٌن دول الجامعة العربٌة .وات اقٌة تٌسٌر 

 الدولــة العربٌــة : -2

 الدولة العضو بجامعة الدول العربٌة .        



 الـــدولة الطــــرؾ : -3

 . الدولة العربٌة التً تكون االت اقٌة نافذة بالنسبة لــهــا        

 

 المجلــــس : -4

( مققن معاهققدة الدفــــققـاع المشققترك و التعققاون  8المجلققس االقتصققادي المنشققب بموجققب المققادة )

 1950/  4/  13االقتصادي بٌن دول الجامعة العربٌة الموافق علٌها مـــن مجلس الجامعة فقً 

 م و أي تعدٌل ٌقع علٌها .

 

 الرسوم الجمركٌة و الضرائب ذات االثر المماثــل : -5

الرسققوم التققً ت رضققها الدولققة الطققرؾ بمقتضققى التعرٌ ققة الجمركٌققة علققى السققلع المسققتوردة ، و 

كذلك الرسوم و الضرائب االخرى التً ت رضها على السلع المستوردة وال تخضقع لهقا منتجقات 

ا ك ًٌ  ن اسم هذه الرسوم و الضرائب .االدولة الطرؾ ن سها أ

ـبققـى مقابقل خدمقة محققددة مثقل رسقوم األرضققٌة أو وال ٌقدخل فقً هقذا التعرٌققؾ الرسقوم التقً تج

 النقل أو الشحن أو الت رٌػ .أو  التخزٌن

 

 :القٌود ؼٌر الجمركٌة  -6

التدابٌر و االجراءات التً قد تتخذها الدولة الطرؾ للتحكم فً الواردات لؽٌر االؼراض   

أو االحصائٌة ، و تشمل هذه القٌود على وجة الخصوص القٌود الكمٌة و النقدٌة و   التنظٌمٌة 

 ت رض على االستٌراد .  االدارٌة ، و التً 

 

 الدول األقل نموا : -7

 الدول االطراؾ التً ٌقرر المجلس اعتبارها كذلك .  



 الفصل األول 

 فً األحكام العامة 

 

 المادة الثانٌة

 ٌلً : تستهدؾ هذه االتفاقٌة ما

تحرٌر التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة من الرسوم والقٌود المختل ة التً ت رض علٌها  -1

 : وفقا لالسس اآلتٌة

تحرٌر كامل لبعض السلع و المنتجات العربٌة المتبادلة بٌن الدول االعضاء من  (أ )

 القٌود المتنوعة الم روضة على المنتجات ؼٌر القطرٌة .والرسوم 

التدرٌجً للرسوم و القٌود المختل ة الم روضة على بعض السلع و التخ ٌض  (ب )

  المنتجات العربٌة المتبادلة االخرى

توفٌر حماٌة متدرجة للسلع والمنتجات العربٌة لمواجهة منافسة السلع ؼٌر العربٌة  (ج )

 المثٌلة أو البدٌلة .

ضوء المعاٌٌر ) أ ، ب ، ج ( ، فً  –المنتجات المشار الٌها بال قرات و تحدٌد السلع (د )

 . االسترشادٌة الواردة فً المادة الرابعة أو تلك التً ٌقررها المجلس

الربط المنسق بٌن انتاج السلع العربٌة و تبادلها ، و ذلك بمختلؾ السبل و على االخص  -2

 تقدٌم التسهٌالت التموٌلٌة الالزمة النتاجها

المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل تٌسٌر تموٌل التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة و تسوٌة  -3

. 

 منح تٌسٌرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بٌن الدول االطراؾ . -4

 .األخذ بمبدأ التبادل المباشر فً التجارة بٌن الدول االطراؾ  -5

مراعاة الظروؾ االنمائٌة لكل دولة من الدول االطراؾ فً االت اقٌة و على االخص  -6

 االقل نمًوا منها .أوضاع الدول 

 التوزٌع العادل للمنافع و االعباء المترتبة على تطبٌق االت اقٌة . -7



 المادة الثالثة                             

تعتبر المبادئ المت ق علٌها فً االت اقٌة حًدا أدنى للتعاون التجاري بٌن الدول االطراؾ ، ولكل 

ٌة دولة من دول عربٌة اخرى وذلك من خالل دولة طرؾ حق منح مٌزات وأفضلٌات أكثر ال

 ات اقات تعقدها سواء كانت ثنائٌة أو متعددة االطراؾ. 

 

 المادة الرابعة

( من المادة 5( و )3نتقاء السلع والمنتجات العربٌة المشار الٌها فً ال قرتٌن )اٌتم االسترشاد فً 

 و فً المادة السابعة ، بواحد أو أكثر من المعاٌٌر اآلتٌة : دسةالسا

 أن تشؽل السلعة مكاناً استراتٌجٌا فً نمط االستهالك المشبع لحاجات السكان . -1

 أن تتمتع السلعة بطلب كبٌر ومستمر . -2

أن تمثل قٌمة ما ٌنتج من السلعة نسبة هامة فً الناتج اإلجمالى إلحدى الدول  -3

 األطراؾ.

لسلعة مكاناً هاًما فً عالقات التشابك فً داخل الجهاز االنتاجً الحدى أن تشؽل ا -4

 .الدول االطراؾ 

أن ٌؤدي نمو التبادل فً السلعة الى تزاٌد اكتساب القدرة التكنولوجٌة و توطٌن  -5

 التكنولوجٌا المالئمة و تطوٌرها. 

 أن تمثل السلعة أهمٌة تصدٌرٌة كبٌرة بالنسبة الحدى الدول االطراؾ . -6

ن تكون السلعة هامة لتنمٌة احدى الدول االطراؾ وتواجه اجراءات تمٌٌزٌة أو أ -7

 تقٌٌدٌة شدٌدة فً االسواق االجنبٌة .

 أن ٌؤدي نمو التبادل فً السلعة الى تدعٌم التكامل االقتصادي العربً . -8

أن ٌؤدي نمو التبادل فً السلعة الى تحقٌق االمن القومً بص ة عامة و االمن  -9

 ة خاصة .العسكري بص 

 أي معاٌٌر أخرى ٌقرها المجلس.- 10

 

 المادة الخامسة

ال ٌجوز اللجوء للعقوبات االقتصادٌة بٌن الدول االطراؾ فً المجال التجاري الذي تنظمة  

 االت اقٌة ، اال بقرار من المجلس االقتصادي وألسباب قومٌة علٌا .

 



 الفصل الثانً 

  فً األحكام الموضوعٌة

 المادة السادسة

تع ى السلع العربٌة التالٌة من الرسوم الجمركٌة و الضرائب ذات األثر المماثل و من القٌود 

 ؼٌر الجمركٌة الم روضة على االستٌراد :

السلع الزراعٌة و الحٌوانٌة سواء فً شكلها األولً أو بعد إحداث تؽٌٌرات علٌها لجعلها  -1

 صالحة لالستهالك.

دنٌة سواء فً شكلها  األولً أو فً الشكل المناسب لها المواد الخام المعدنٌة و ؼٌر المع -2

 فً عملٌة التصنٌع .

السلع نصؾ المصنعة الواردة فً القوائم التً ٌعتمدها المجلس اذا كانت تدخل فً انتاج  -3

 سلع صناعٌة .

السلع التً تنتجها المشروعات العربٌة المشتركة المنشبة فً إطار جامعة الدول العربٌة  -4

 العربٌة العاملة فً نطاقها .أو المنظمات 

 السلع المصنعة التً ٌت ق علٌها وفقا للقوائم المعتمدة من المجلس . -5

 

 المادة السابعة

ٌتم الت اوض ٌبن األطراؾ المعنٌة بشبن التخ ٌض التدرٌجً فً الرسوم الجمركٌة و  -1

ب و الضرائب ذات األثر المماثل الم روض على السلع العربٌة المستوردة و ذلك بالنس

 االسالٌب ووفق القوائم التً ٌوافق علٌها المجلس .

، و لمدة زمنٌة محدودة تلؽى بانتهائها جمٌع الرسوم اً ٌكون التخ ٌض النسبً متدرج -2

الضرائب ذات األثر المماثل الم روضة على التبادل التجاري بٌن الدول والجمركٌة 

 األطراؾ .

هذة المادة تمنح منتجات الدول  من 2و  1مع عدم المساس بما نصت علٌه ال قرات  -3

األطراؾ التً ٌقرر المجلس أنها أقل نمواً معاملة ت ضٌلٌة وفقا للمعاٌٌر والحدود التً 

 ٌقررها .

ألٌة دولة طرؾ الحق فً منح أٌة ممٌزات اضافٌة لدولة  أو دول عربٌة أخرى بموجب  -4

 هذه االت اقٌة ات اقات ثنائٌة أو متعددة األطراؾ سواء كانت طرؾ أو ؼٌر طرؾ فً



الٌجوز أن تمنح دولة طرؾ أٌة مٌزة ت ضٌلٌة لدولة ؼٌر عربٌة ت وق تلك الممنوحة  -5

 األطراؾ . للدول



 المادة الثامنة

ٌتم الت اوض بٌن األطراؾ المعنٌة لؽرض فرض حد أدنى موحد و مناسب من الرسوم  -1

التً تستورد من ؼٌر القٌود ذات األثر المماثل على السلع  الجمركٌة      و الضرائب و

الدول العربٌة و تكون منافسة أو بدٌلة للسلع العربٌة و ٌصدر بذلك قرار من المجلس ، 

 كما ٌتولى المجلس زٌادتها تدرٌجٌا من وقت آلخربالتشاور مع الدول المذكورة.

تقرر الدول االطراؾ مٌزة نسبٌة للسلع العربٌة فً مواجهة السلع ؼٌر العربٌة المنافسة  -2

 لبدٌلة             و تكون األولوٌة فً التطبٌق للمشترٌات الحكومٌة .أو ا

و ٌحدد المجلس أوضاع تقرٌر المٌزة النسبٌة وفقا لظروؾ كل دولة أو مجموعة من الدول 

ا فً ذلك على األخص تقرٌر المٌزة النسبٌة للسلع العربٌة المرتبطة باالمن  ًٌ االطراؾ مراع

 بص ة عامة .الؽذائً أو االمن القومً 

و للمجلس أن ٌقرر أٌة اجراءات أخرى بما ٌتجاوز الحدود المشار الٌها فً هذه المادة  -3

 . وذلك لمواجهة حاالت االؼراق و سٌاسات التمٌٌز التً قد تتخذها الدول ؼٌر العربٌة

اذا كانت منتجات الدول االطراؾ ال تؽطً احتٌاجات السوق المحلٌة للدول االطراؾ  -4

ألخٌرة الحق فً استٌراد كمٌات من المنتجات المماثلة بما ٌسدد العجز لف المستوردة ،

 ألحكام هذه المادة . قاً مع احترام القٌود المقررة طب

 

 المادة التاسعة

ٌشترط العتبار السلعة عربٌة ألؼراض هذة االت اقٌة أن تتوفر فٌها قواعد المنشا التً  -1

 40الناشئة عن انتاجها فً الدولة الطرؾ عن ٌقررها المجلس و أال تقل القٌمة المضافة 

فً  20فً المائة من القٌمة النهائٌة للسلعة عند إتمام انتاجها ، وتخ ض هذة النسبة الى 

المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجمٌع العربٌة ، و ٌقوم المجلس بوضع جدول 

ا. ًٌ  زمنً لزٌادة هاتٌن النسبتٌن تدرٌج

( 1تطلب الى المجلس خ ض النسبة المشار الٌها فً ال قرة ) ٌجوز ألٌة دولة طرؾ أن -2

من هذة المادة ، اذا كانت السلعة ذات طبٌعة استراتٌجٌة أو ذات أهمٌة خاصة بالنسبة 

 للبلد الطرؾ المنتج، و تكون موافقة المجلس محددة ب ترة زمنٌة .



 المادة العاشرة

و المصرفٌة التبادل التجاري بٌنها تشجع الدول االطراؾ من خاللها سٌاستها النقدٌة  -1

 . له وتوسٌع قاعدتة بشروط ت ضٌلٌة ومٌسرة وتسهل توفٌر التموٌل الالزم

المدفوعات  تسوٌةالنظام المناسب لتٌسٌر هٌضع صندوق النقد العربً وفقا إلت اقٌة أنشائ -2

الناجمة عن التبادل التجاري بٌن الدول االطراؾ كما ٌكلؾ بتقدٌم المقترحات الخاصة 

بالسٌاسات المصرفٌة التً تخدم الؽرض ن سة الى البنوك المركزٌة ومؤسسات النقد 

 العربٌة وفقا لتوجٌهات المجلس .

ٌع عملٌات تحث المؤسسات المالٌة العربٌة المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشج -3

التبادل التجاري بٌن الدول االطراؾ و تٌسٌر وتقدٌم التموٌل الالزم لها وتوسٌع قاعدتها 

 طبقا لشروط ت ضٌلٌة مٌسرة .

حث المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار والمؤسسات العربٌة المختصة على توفٌر  -4

و حسب الضمان الالزم للتبادل التجاري بٌن الدول االطراؾ وفق شروط ت صٌلٌة 

 نظمها الخاصة .

 

 الفصل الثالث

 فً االشراؾ على تنفٌذ االتفاقٌة

 عشرة ٌةالمادة الحاد

 ٌتولى المجلس االشراؾ على تن ٌذ االت اقٌة ، وله على األخص : -1

وضع واصدار القوائم الجماعٌة للسلع المع اة من الرسوم والضرائب ذات  -أ 

 . األثر المماثل والقٌود الجمركٌة

واصدارالقوائم الجماعٌة للسلع التً تتمتع بتخ ٌض فً الرسوم وضع  -ب 

 والضرائب ذات األثرالمماثل والقٌود الجمركٌة .

 وضع واصدار قوائم السلع ؼٌر العربٌة المنافسة أو البدٌلة للسلع العربٌة . -ج 

تحدٌد القواعد واألوضاع التً ٌتم بموجبها التخ ٌض التدرٌجً للرسوم  -د 

 . المماثل والقٌود الجمركٌةوالضرائب ذات األثر 

 تحدٌد الدول االطراؾ االقل نمواً ألؼراض هذه االت اقٌة .   -هـ                 

دراسة شكاوى الدول االطراؾ الخاصة بما  تواجهه من مشاكل التمٌٌز     - و

 معامالتها التجارٌة مع الدول االخرى . فً



االت اقٌة بموافقة أؼلبٌة ثلثً الدول ٌصدر المجلس قراراته فٌما ٌتعلق ببحكام هذه  -2

 األعضاء .

 .ٌ وضها بعض اختصاصاته المشار إلٌها فً هذه االت اقٌةناً للمجلس أن ٌشكل لجا  -3

 المادة الثانٌة عشرة

تتولى االدارة العامة للشؤون االقتصادٌة باألمانة العامة لجامعة الدول العربٌة اعداد تقرٌر 

التجارة بٌن الدول االطراؾ فً االت اقٌة والمصاعب التً  سنوي ٌعرض على المجلس عن سٌر

 تواجه التطبٌق وسبل معالجتها واالقتراحات الالزمة لمواجهة ذلك.

 الفصل الرابع

 فً تسوٌة المنازعات

 المادة الثالثة عشرة

تعرض المنازعات الناشئة عن تطبٌق هذة االت اقٌة على المجلس لل صل فٌها وله أن ٌحٌلها الى 

ن فرعٌة ٌ وضها  بعض اختصاصاته ، كما له أن ٌطبق بشبنها أحكام تسوٌة اة أو لجلجن

المنازعات الواردة فً ال صل السادس من االت اقٌة الموحدة إلستثمار رؤوس االموال العربٌة 

 فً الدول العربٌة و ملحقها و ٌحدد المجلس فً كل حالة طرٌقة تسوٌة النزاع .

 

 الفصل الخامس  

 أحكام ختامٌة 

 المادة الرابعة عشر

الٌجوز اعادة تصدٌر السلع والمنتجات التً ٌجري تبادلها وفقاً لهذة االت اقٌة الى أي بلد آخر 

 ؼٌر طرؾ إال بموافقة بلد المنشب. 

 

 المادة الخامسة عشر

ٌجوز ألٌة دولة طرؾ أن تطلب فرض الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل أو القٌود الكمٌة 

واالدارٌة أو االحت اظ بالقائم منها وذلك بص ة مؤقته لضمان نمو انتاج محلً معٌن على أن ٌقر 

 المحلً ذلك وللمدة التً ٌحددها.  



 المادة السادسة عشر

الدول العربٌة تجمٌع المعلومات  الالزمه وتحلٌلها للتعرؾ  تتولى أجهزة األمانة العامة لجامعة

 على مسار التبادل التجاري بٌن الدول االطراؾ وبٌنها وبٌن الدول االخرى. 

وتلتزم الدول االطراؾ بتوفٌر جمٌع البٌانات التً تراها األمانة العامة ضرورٌة لحسن تطبٌق 

 االت اقٌة. 

 

 المادة السابعة عشر

 سلع بٌن الدول االطراؾ بشكل  مباشر ، وبدون وساطة طرؾ ؼٌر عربً ٌتم تبادل ال

 

 المادة الثامنة عشر

تتعاون الدول االطراؾ لتٌسٌر النقل والمواصالت فٌما بٌنها بمختلؾ الوسائط على أسس 

ت ضٌلٌة وكذلك فٌما ٌتعلق بتسهٌل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربٌة فٌما بٌن الدول 

 اؾ . االطر

 

 المادة التاسعة عشر

تتعاون الدول االطراؾ فٌما بٌنها لتدعٌم وتنسٌق عالقاتها االقتصادٌة والتجارٌة مع الدول 

االخرى أو المنظمات والتكتالت االقتصادٌة الدولٌة واالقلٌمٌة بشكل ثنائً أو مشترك وتعمل 

ٌة بما ٌت ق مع مصالحها على اتخاذ مواقؾ موحدة فً المؤتمرات والندوات الدولٌة االقتصاد

 المشتركة .

 

 المادة العشرون

تراعً فً تطبٌق هذه اإلت اقٌة ، أحكام و مبادىء المقاطعة العربٌة والقرارات الصادرة بشبنها 

  من مختلؾ الجهات المختصة

 

 المادة الحادٌة و العشرون

اإلت اقٌة أو ٌعطل تن ٌذها الٌجوز ألٌة دولة طرؾ أن تصدر تشرٌعا أو قرارا ٌخالؾ أحكام هذة 

. 



 

 



 المادة الثانٌة و العشرون

 تودع االت اقٌة لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة للتوقٌع علٌها. .1

تعتبر االت اقٌة نافذه بعد ثالثة أشهر من تارٌخ اٌداع وثائق تصدٌقها من قبل خمس  .2

 دول عربٌة على األقل .

وثائق انضمام الدول العربٌة وتن ذ االت اقٌة بالنسبة لكل تتلقى األمانة العامة للجامعة  .3

 دولة منضمة بعد مرور شهر من تارٌخ اٌداع وثائق تصدٌقها .

 تتولى األمانة العامة للجامعة إبالغ الدول االعضاء بإٌداع وثائق التصدٌق لدٌها . .4

 

 المادة الثالثة و العشرون

إال بعد مرور ثالث سنوات على ن اذها بالنسبة  الٌجوز ألٌة دولة طرؾ أن تنسحب من االت اقٌة

 الٌها

و ٌكون االنسحاب بإشعار كتابً ٌوجه إلى األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة ، و ال ٌصبح  

 إال بعد سنة من تارٌخ تبلٌؽه بهذا اإلشعار . اً سارٌ

 

 المادة الرابعة و العشرون

ألطراؾ و ٌصبح التعدٌل نافذاً فى حق الدول ٌكون تعدٌل هذه االت اقٌة بموافقة ثلثً الدول ا

مرور شهر من اٌداع وثائق التصدٌق على التعدٌل من قبل جمٌع االطراؾ أو  المصدقة بعد

 خمس  دول على األقل .

 

 المادة الخامسة و العشرون

ٌتولى المجلس اختصاصاتة المنصوص علٌها فً هذة االت اقٌة حالما ٌتم انضمام ثلثً  .1

لالت اقٌة و فً هذه الحالة ال ٌكون للدول ؼٌر االطراؾ حق المشاركة  الدول االعضاء

 فً التصوٌت .

ل الدول االطراؾ االعضاء بالمجلس ثو لحٌن تحقق ما ورد فً ال قرة السابقة ٌجتمع مم .2

فً شكل هٌئة تسمى  ) هٌئة التجارة العربٌة ( تتولى اختصاصات المجلس المنصوص 

 علٌها فً هذه االت اقٌة.



م اإلدارة العامة للشؤون اإلقتصادٌة باألمانة العامة لجامعة الدول العربٌة بمهام تقو .3

األمانة ال نٌة للهٌئة طبقاً لنظام داخلً تصدره الهٌئة ٌتضمن تنظٌم الشؤون اإلدارٌة 

 للهٌئة وتحدٌد مواردها وقواعد التصرؾ فٌها.  



الجمعة الثانً و العشرٌن من شهر حررت االت اقٌة باللؽة العربٌة فً مدٌنة تونس ٌوم  .4

هجرٌة الموافق للسابع و العشرٌن من شهر شباط ) فبراٌر (  1401ربٌع الثانً عام 

مٌالدٌة من اصل واحد ٌح ظ باألمانة لجامعة الدول العربٌة وتسلم صورة  1981عام 

 مطابقة لالصل لكل دولة من الدول الموقعة على االت اقٌة أو المنضمة الٌها .

  المملكة االردنٌة الهاشمٌة عن 

 عن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 

  البحرٌن  دولةعن 

  عن الجمهورٌه التونسٌة 

  عن الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 ًعن جمهورٌة جٌبوت 

  عن المملكة العربٌة السعودٌة 

  عن جمهورٌة السودان الدٌمقراطٌة 

  عن الجمهورٌة العربٌة السورٌه 

  جمهورٌة الصومال الدٌمقراطٌة عن 

  عن الجمهورٌة العراقٌة 

 عن سلطنة عمان 

  عن فلسطٌن 

 عن دولة قطر 

 عن دولة الكوٌت 

  عن الجمهورٌة اللبنانٌة 

  عن الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة 

  عن المملكة المؽربٌة 

 عن الجمهورٌة االسالمٌة المورٌتانٌة 

  الٌمنٌةعن الجمهورٌة العربٌة 

  عن جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 االدارة العامة للشؤون االقتصادٌة

 إدارة المال والتجارة واالستثمار

 

 إعالن

 منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى

 قرار المجلس االقتصادي واالجتماعً

 19/2/1997بتارٌخ  59د.ع  1317رقم 

 

 التنفٌذيالبرنامج 

 التفاقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري

 بٌن الدول العربٌة

 إلقامة منطقة تجارة حرة عربٌة كبرى

  



 

 

 

 

 

 

 

 

النـــإع  

منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى قــرار 

 1317قتصادي واالجتماعً رقم المجلس اال

.د 19/2/1997بتارٌخ  59ع   



واالجتماعً فً دورته التاسعة والخمسٌن المنعقدة بمقر األمانة العامة اتخذ المجلس االقتصادي 

بشبن االعالن عن منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى  1317 للجامعة بالقاهرة قراره رقم

 والموافقة على برنامجها التن ٌذي ونص القرار كما ٌلً : 

 

 

 محور أعمال الدورة

وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة بهدؾ الوصول الى  "البرنامج التن ٌذي الت اقٌة تٌسٌر

 اقامة منطقة تجارة حرة عربٌة كبرى ((. 

اطلع المجلس على تقرٌر اللجنة الوزارٌة السداسٌة المكل ة بدراسة البرنامج التن ٌذي إلقامة 

مهمتها بصٌاؼة منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى وإذ ٌثمن مابذلته من جهود من اجل انجاز 

برنامج تن ٌذي لت عٌل ات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة وصوال الى اقامة 

منطقة تجارة حرة عربٌة كبرى تتماشى مع أوضاع واحتٌاجات الدول العربٌة جمٌعها ، كما 

دول العربٌة، تتماشى وأحكام منظمة التجارة العالمٌة، وتحافظ على المصالح االقتصادٌة لل

وتنمى العالقات االقتصادٌة والتجارٌة مابٌن الدول العربٌة، وبعضها البعض وتنمٌة عالقاتها 

االقتصادٌة والتجارٌة مع العالم الخارجً وتكون خطوة عملٌة أولى نحو بناء تكتل اقتصادى 

 .عربى تكون له مكانته على الساحة االقتصادٌة العالمٌة

العرض القٌم الذي تقدم به معالى المهندس على أبو الراؼب وزٌر الصناعة واستمع المجلس الى 

 والتجارة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة رئٌس اللجنة الوزارٌة السداسٌة.

والى بٌان معالى األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة حول ابعاد إقامة منطقة تجارة حرة عربٌة 

 زها األمة العربٌة،ودقة المرحلة التارٌخٌة التً تجتا

والى االٌضاحات التً قدمها سٌادة األستاذ عبدالرحمن السحٌبانى األمٌن العام المساعد للشؤون 

 االقتصادٌة فً هذا الشبن، 

 وبعد المناقشة، 

 ٌــقــرر

اإلعالن عن قٌام منطقة تجارة حرة عربٌة كبرى خالل عشر سنوات ابتداء من  .1

1/1/1998. 

البرنامج التن ٌذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى فً صٌؽته على  الموافقة .2

 . المرفقة



تكلٌؾ األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات المالئمة وتطوٌر عمل ومهام اإلدارة العامة  .3

 للشؤون االقتصادٌة بما ٌتواءم وتحقٌق منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى. 

وتضع  صوص علٌها فً البرنامج إلى مباشرة مهامهاتدعى اللجان المكل ة والمن .4

برامجها التن ٌذٌة والزمنٌة من أجل تحقٌق هدؾ إقامة منطقة التجارة الحرة العربٌة 

الكبرى فً موعدها المقرر، وتعرض تقارٌرها أوال ببول على المجلس االقتصادي 

 .واالجتماعً

تكلٌؾ المنظمات العربٌة المتخصصة والمؤسسات المالٌة العربٌة المشتركة واالتحادات  .5

العربٌة كل فً مجال اختصاصه فً متابعة تن ٌذ هذا القرار والعمل على تطوٌر نظمها 

 ومهامها بما ٌتواءم وتحقٌق هدؾ إقامة منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى. 

إعداد دراسة وافٌة عن المناطق الحرة القائمة فً الدول تكلٌؾ األمانة العامة بترتٌب  .6

إلتخاذ  1998العربٌة وعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعً قبل نهاٌة عام 

  التن ٌذي. قرار بشبن معاملة منتجاتها فً إطار البرنامج

دعوة اللجنة السداسٌة الوزارٌة لمواصلة أعمالها خالل المراحل االولى من تطبٌق  .7

برنامج التن ٌذي لمعالجة أٌة عقبات تعترض تطبٌقة، مع انضمام الجمهورٌة التونسٌة ال

 لعضوٌة اللجنة. 

ٌكون موضوع تن ٌذ منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى محورا ألعمال المجلس فً  .8

 دوراته القادمة إلى أن ٌتم إستكمال بنائها.              

 ((19/2/1997-2ج– 59 د.ع-1317)) ق           

  



 البرنامج التنفٌذي 

 التفاقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري

 بٌن الدول العربٌة 



 البرنامج التنفٌذي

 إلتفاقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة

 كبرى منطقة تجارة حرة عربٌةإلقامة  

 

إت اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة لتحرٌر التبادل إنطالقاً من أهداؾ 

التجاري بٌنها والتى تمت الموافقة علٌها بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعً رقم 

 .27/2/1982بتارٌخ  30-د-848

التجاري بٌن وحرصا من الدول العربٌة على اإلسراع بت عٌل أحكام إت اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل 

الدول العربٌة بما ٌعزز مسٌرة العمل االقتصادي العربى المشترك إلقامة منطقة تجارة حرة 

 عربٌة كبرى. 

 

ورقم  13/9/1995بتارٌخ  56د  1248وإشارة لقرارى المجلس االقتصادي واالجتماعً رقم 

تبادل التجاري بالدعوة إلى ت عٌل إت اقٌة تٌسٌر وتنمٌة ال 1996مارس  6بتارٌخ  57د-1271

بٌن الدول العربٌة بهدؾ تحقٌق إقامة منطقة تجارة حرة عربٌة كبرى تضم كافة الدول العربٌة 

 وتتماشى هذة المنطقة مع أوضاع وإحتٌاجات الدول العربٌة جمٌعاً ومع أحكام التجارة العالمٌة. 

 

زز المكاسب وتحقٌقاً لرؼبة الدول العربٌة فً إقامة منطقة تجارة حرة عربٌة كبرى تع

االقتصادٌة المشتركة للدول العربٌة وتست ٌد من التؽٌرات فً التجارة العالمٌة وإقامة التكتالت 

 االقتصادٌة الدولٌة واالقلٌمٌة. 

 

بتكلٌؾ  1996ٌونٌو  23-21وتن ٌذاً لقرار القمة العربٌة المنعقدة فً القاهرة خالل ال ترة 

اٌلزم نحو اإلسراع فً إقامة منطقة التجارة الحرة المجلس االقتصادي  واالجتماعً باتخاذ م

 .☼العربٌة الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمنً ٌتم االت اق علٌهما

 

 م 19/2/1997بتارٌخ  59د. 1317أقر المجلس االقتصادي واالجتماعً بموجب قراره رقم 

كبرى وفقا ألحكام ات اقٌة هذا البرنامج التن ٌذي وجدوله الزمنى إلقامة منطقة تجارة حرة عربٌة 

تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة 

 العالمٌة وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولٌة.

 

 



 

 أوالً : القواعد واألسس :   

 ل التجاري بٌن الدولٌعتبر هذا البرنامج إطاراً لت عٌل ات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التباد .1

 العربٌة إلقامة منطقة تجارة حرة عربٌة كبرى.

تلتزم الدول العربٌة األطراؾ فى ات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن  .2

منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى خالل عشر  الدول العربٌة باستكمال إنشاء

  م .1/1/1998سنوات اعتباراً من 

وٌة لتطبٌق هذا البرنامج من قبل المجلس االقتصادي تتم مراجعة نصؾ سن .3

 . واالجتماعً

تعامل السلع العربٌة التً تدخل التبادل وفقاً لهذا البرنامج، معاملة السلع الوطنٌة  .4

فً الدول األطراؾ فٌما ٌتعلق بقواعد المنشب والمواص ات والمقاٌٌس 

 واشتراطات الوقاٌة الصحٌة واألمنٌة، والرسوم والضرائب المحلٌة.   

ال نٌة إلجراءات الوقاٌة  مراعاة األحكام والقواعد الدولٌة فٌما ٌتعلق باألسس .5

ومواجهة حاالت الدعم وإجراءات ومعالجة خلل مٌزان المدفوعات الناجم عن 

 ☼☼.تطبٌق هذا البرنامج

تتبع فً تعرٌؾ ومعالجة حاالت اإلؼراق األسس ال نٌة المتبعة دولٌاً فٌما  .6

 ☼☼.ٌخص مكافحة اإلؼراق

ٌطبق علٌها  الرسوم الجمركٌة والضرائب ذات األثر المماثل التً سوؾ .7

اإلع اء التدرٌجً هى الرسوم الجمركٌة والضرائب ذات األثر المماثل السارٌة 

) الٌوم االول من شهر ٌناٌر سنة الؾ  1/1/1998فً كل دولة طرؾ بتارٌخ 

وتسعمائة وثمانٌة تسعون مٌالدٌة(، وتكون هذه الرسوم قاعدة االحتساب 

 مج. للتخ ٌضات الجمركٌة ألؼراض تطبٌق هذا البرنا

إذا تم تخ ٌض الرسوم الجمركٌة أو الرسوم والضرائب األخرى ذات األثر  .8

فان الرسوم المخ ضة سوؾ تحل محل الرسوم  1/1/1998المماثل بعد تارٌخ 

 ( أعاله. 7المنصوص علٌها فً ال قرة )

بموجب أحكام المادتٌن الثالثة والسابعة من ات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري  .9

ن الدول العربٌة ٌجوز ألي بلدٌن عربٌٌن أو أكثر من أطراؾ االت اقٌة فٌما بٌ

 االت اق فٌما بٌنها على تبادل اإلع اءات بما ٌسبق الجدول الزمنى للبرنامج. 



 ثانٌاً: تحرٌر التبادل التجاري بٌن الدول األطراؾ 

 

 تحرٌركافة السلع العربٌة المتبادلة بٌن الدول األطراؾ وفقاً لمبدأ ٌتم .1

) الٌوم االول من 1/1/1998بدءاً من تارٌخ  التحرٌر التدرٌجً الذي ٌطبق

وتسعون مٌالدٌة( وذلك بتخ ٌض  شهر ٌناٌر سنة ألؾ وتسعمائة وثمانٌة

الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل بنسب سنوٌة 

نهاٌة متساوٌة على أن ٌتم إنجاز التحرٌر الكامل لكافة السلع العربٌة مع 

ال ترة المحددة إلقامة منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى بتارٌخ 

، وٌمكن بات اق الدول االطراؾ أثناء تن ٌذ البرنامج وضع 31/12/2007

أي سلع تحت التحرٌر ال وري.كما ٌنطبق التحرٌر المتدرج على قوائم 

 السلع العربٌة التالٌة: 

لمواد الخام المعدنٌة وؼٌر السلع العربٌة الزراعٌة والحٌوانٌة وا - أ

من المادة السادسة من أحكام  2,1 ألحكام ال قرتٌن المعدنٌة وفقاً 

 لتبادل التجاري بٌن الدول العربٌة. اات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة 

السلع العربٌة التى أقر إع اءها المجلس االقتصادي واالجتماعً  - ب

 قبل تارٌخ ن اذ البرنامج.

 

الرزنامة الزراعٌة( لعدد من السلع الزراعٌة التى تحدد مواسم االنتاج )  .2

باإلع اءات والتخ ٌضات من الرسوم الجمركٌة  السلع التتمتع فٌها هذه

وٌنتهى العمل بهذا التحدٌد فً . والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل

 موعد أقصاه تارٌخ االنتهاء من تن ٌذ البرنامج. 

التى ترؼب فً ادراجها ضمن تحدد الدول العربٌة السلع الزراعٌة  .3

( أعاله. وترفع الى المجلس 2الرزنامة الزراعٌة المشار إلٌها فً ال قرة)

 االقتصادي واالجتماعً لإلطالع علٌها. 

التسرى أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المستثناه ألسباب دٌنٌة  .4

البٌطري وتلتزم أو صحٌة أو أمنٌة أو بٌئٌة أو لقواعد الحجر الزراعً 

 الدول األطراؾ بتقدٌم بٌان بهذه المنتجات وكذلك أٌة تعدٌالت تطرأ علٌه.

( فً تصنٌؾ السلع الواردة فً HSتتبع الدول األطراؾ النظام المنسق ) .5

 البرنامج.



 

 

 

 

 ثالثا : القٌود ؼٌر الجمركٌة

( من ات اقٌة تٌسٌر 6-تعرؾ القٌود ؼٌر الجمركٌة على النحو الذي عرفته المادة االولى ) فقرة 

 التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة وهى:   وتنمٌة 

"التدابٌر واإلجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرؾ للتحكم فً الواردات لؽٌر األؼراض 

د على وجه الخصوص القٌود الكمٌة والنقدٌة التنظٌمٌة أو االحصائٌة، وتشمل هذه القٌو

 واإلدارٌة التً ت رض على االستٌراد"، 

 وتعامل على النحو التالً : 

التخضع السلع العربٌة التً ٌتم تبادلها فى إطار هذا البرنامج التن ٌذي الى أٌة قٌود ؼٌر جمركٌة 

المجلس االقتصادي تحت أي مسمى كان، وتتولى لجنة الم اوضات التجارٌة التى أنشبها 

متابعة تطبٌق ذلك فى الدول  3/9/1987بتارٌخ  43د -1037واالجتماعً بموجب قراره رقم 

 األطراؾ.

 

 رابعاً : قواعد المنشأ

ٌشترط العتبار السلعة عربٌة ألؼراض تطبٌق هذا البرنامج أن تتوفر فٌها قواعد المنشب التى 

ٌقرها المجلس االقتصادي واالجتماعً وتن ٌذاً لذلك فإن كافة السلع التى تدخل التبادل الحر أو 

التحرٌر المتدرج، والتى منشؤها إحدى الدول العربٌة األطراؾ، تخضع لقواعد منشب تضعها 

 56د-1249جنة قواعد المنشب التى أنشبها المجلس االقتصادي واالجتماعً بموجب قراره رقم ل

ولحٌن إقرار ماتتوصل إلٌه اللجنة ٌتم العمل بقواعد المنشب التى أقرها  13/9/1996بتارٌخ

المتخذ فً دورته السابعة  1269المجلس االقتصادي واالجتماعً بموجب قراره رقم 

 والخمسٌن. 

 

 : تبادل المعلومات والبٌانات خامساً 

تتعهد الدول األطراؾ بتطبٌق مبدأ الش افٌة وإخطار المجلس االقتصادي واالجتماعً 

بالمعلومات والبٌانات واالجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما ٌك ل حسن تن ٌذ ات اقٌة 

 تن ٌذي لها. تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة والبرنامج ال



 

 سادساً : تسوٌة المنازعات

تمشٌاً مع المادة الثالثة عشرة من ات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة، ٌتم 

تشكٌل لجنة لتسوٌة المنازعات فى كافة القضاٌا المرتبطة بتطبٌق ات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل 

 خالؾ حول تطبٌق هذا البرنامج.  التجاري بٌن الدول العربٌة. وكذلك أي

 

 

 سابعاً : المعاملة الخاصة للدول العربٌة األقل نمواً 

تطبٌقاً لمبدأ المعاملة الخاصة للدول العربٌة األقل نمواً الوارد فى أحكام ات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة 

البرنامج،  التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة ٌتم منح معاملة ت ضٌلٌة لهذه الدول فى إطار هذا

على أن تتقدم هذه الدول بطلب ٌتضمن طبٌعة المعاملة الت ضٌلٌة المطلوبة وال ترة الزمنٌة 

نمواً هى الدول المحددة وفق تصنٌؾ األمم المتحدة  وموافقة المجلس علٌها. والدول العربٌة األقل

 وتعامل دولة فلسطٌن معاملتها. 

 

ثره بعدد من النشاطات االقتصادٌة االخرى ٌتم التشاور ثامناً : نظراً الرتباط تحرٌر التجارة وتأ

 بٌن الدول االطراؾ حول : 

 الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة. -

 التعاون التكنولوجً والبحث العلمى. -

 تنسٌق النظم والتشرٌعات والسٌاسات التجارٌة. -

 حماٌة حقوق الملكٌة ال كرٌة.  -

 

 ذ وفض المنازعاتتاسعاً : آلٌة المتابعة والتنفٌ

 المجلس االقتصادي واالجتماعً هو جهة االشراؾ على تطبٌق البرنامج وللمجلس : 

 . تطبٌق البرنامج التن ٌذي اجراء مراجعة نصؾ سنوٌة لمدى التقدم فً .1

 .اتخاذ القرارت المالئمة لمواجهة أي عقبات تعترض تطبٌق البرنامج التن ٌذي .2

 فض المنازعات الناشئة عن تطبٌق البرنامج التن ٌذي.  .3

تشكٌل اللجان ال نٌة والتن ٌذٌة التى ٌ وضها المجلس بعض اختصاصاته وصالحٌاته فً  .4

 المتابعة والتن ٌذ وفض المنازعات الناشئة عن تطبٌق البرنامج. 

 وٌساعد المجلس فى أداء مهامه األجهزة واللجان التن ٌذٌة التالٌة:  



 التنفٌذ والمتابعة:  لجنة -1

الدول العربٌة، كما ٌمكن للجنة دعوة جهات ؼٌر  لًتتكون لجنة التن ٌذ والمتابعة من ممث

 حكومٌة ذات العالقة بص ة مراقب إذا إرتبت ذلك.

وتكون بمثابة اللجنة التن ٌذٌة للبرنامج ولها صالحٌات المجلس فٌما تتخذه من قرارات متعلقة 

دراسة القوانٌن واإلجراءات الجمركٌة الالزمة لتطبٌق التخ ٌضات الجمركٌة بتطبٌقة، كما تتولى 

 داخل كل دولة عربٌة مشاركة فى البرنامج.

 

 

 

 وتتولى اللجنة مهمة تن ٌذ البرنامج التن ٌذي على النحو التالً : 

 دراسة التقارٌر التى تقدمها الدول األعضاء كل ثالثة أشهر والمتضمنة:  (1)

 طبٌق البرنامج. التقدم فً ت مدى -

 . العقبات والمشاكل التى تواجهها فى التطبٌق -

 الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشاكل والعقبات.  -

  األسالٌب التى تقترحها لتطوٌر العمل بالبرنامج. -

 

 ( تعقد اللجنة أربعة اجتماعات سنوٌة لدراسة التقارٌر المشار إلٌها آن اً 2)    

 وذلك على النحو التالً :

 االجتماع األول : األسبوع األخٌر من ٌناٌر. 

 االجتماع الثانى : األسبوع األخٌر من إبرٌل. 

 االجتماع الثالث :  األسبوع األخٌر من ٌولٌو.

 االجتماع الرابع : األسبوع األخٌر من أكتوبر. 

كما ٌمكنها عقد اجتماعات أخرى حسبما ٌتطلب الوضع بٌن مجموعات من الشركاء الرئٌسٌٌن 

 فً التجارة. 

حول مدى التقدم المحرز فً تطبٌق البرنامج الى كل  تقوم اللجنة بتقدٌم تقارٌر دورٌة  (3)

 المجلس االقتصادي واالجتماعً.  دورة من دورات

البرنامج وٌمكنها االستعانة  تتولى اللجنة مهمة فض المنازعات الناشئة عن تطبٌق( 4)     

أو تشكٌل لجان تحكٌم مؤقتة مكونة من عدد الٌتجاوز شئون التجارة الدولٌة  بخبراء عرب فى



خمسة خبراء أو قضاة أو محكمٌن للنظر فى القضاٌا وفى هذه الحالة تقوم لجنة التحكٌم برفع 

 . توصٌاتها الى اللجنة للبت فٌها

تتخذ اللجنة قراراتها ببؼلبٌة ثلثً الدول األعضاء وفى حالة عدم الوصول الى قرار ( 5)    

 موضوع الى المجلس االقتصادي واالجتماعً مع توضٌح أسباب الخالؾ. ٌرفع ال

 لجنة المفاوضات التجارٌة : -2

تتولى اللجنة مهمة تص ٌة القٌود ؼٌر الجمركٌة الم روضة على السلع العربٌة ومتابعة تن ٌذ ذلك 

رادها فً الدول العربٌة االعضاء فى البرنامج. بما فى ذلك تحدٌد قوائم السلع الممنوع استٌ

 وأسلوب معالجتها فى إطار تطبٌق البرنامج. 

 لجنة قواعد المنشأ العربٌة:  -3

تتولى وضع قواعد منشب للسلع العربٌة ألؼراض تطبٌق ات اقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري 

 بٌن الدول العربٌة، وتطبٌق البرنامج التن ٌذي. 

 األمانة الفنٌة :  -4

تتولى االدارة العامة للشؤون االقتصادٌة مهام األمانة ال نٌة ألجهزة االشراؾ والتن ٌذ للبرنامج 

 التن ٌذي وتقوم بــ :  

 اعداد مشارٌع جداول األعمال للجان المنبثقة عن البرنامج.  (1)

اعداد تقرٌر سنوي عن سٌر التجارة بٌن الدول االعضاء فى البرنامج، ومدى أثر  (2)

ج على هذه التجارة، من حٌث اتجاهاتها ومعدالت نموها كما وكٌ ا. تطبٌق البرنام

 واقتراح الحلول واستقراء التطورات فى التجارة العربٌة والدولٌة. 

التعاون مع االتحادات العربٌة من القطاع الخاص فى اعداد التقرٌر السنوي، وفى  (3)

مال لجنة التن ٌذ إدراج القضاٌا التً ٌواجهها عند تطبٌق البرنامج على جداول أع

 والمتابعة واللجان ال نٌة االخرى، والمشاركة فى اجتماعاتها. 

 التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالٌة العربٌة وتطوٌر أنشطتها لتحقٌق البرنامج.  (4)

تطوٌر تبادل البٌانات والمعلومات بٌن الدول العربٌة باستخدام شبكات االتصال  (5)

للمعلومات تشمل البٌانات االقتصادٌة واالحصائٌة  عدالعربٌة والدولٌة. وتكوٌن قوا

التجارٌة، البٌانات الجمركٌة، التعرفة الجمركٌة، الرسوم  عن الدول العربٌة، النظم

والضرائب ذات األثر المماثل، قواعد المنشب العربٌة، بٌانات انتاج واستٌراد وتصدٌر 

ظمات التجارٌة الدولٌة. معدالت السلع العربٌة. بٌانات االسواق الدولٌة، بٌانات المن

 التخ ٌض الجمركٌة للدول العربٌة المشاركة فى البرنامج. 



تستعٌن االمانة ال نٌة بالمنظمات العربٌة المتخصصة فى مجال قواعد المنشب العربٌة،  (6)

المواص ات والمقاٌٌس، الرزنامة الزراعٌة وؼٌرها من المجاالت التى ٌؽطٌها 

 البرنامج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحفظ جمهورٌة العراق ☼ 

)) ٌتح ظ وفد جمهورٌة العراق على اإلشارة الواردة فى دٌباجة البرنامج التن ٌذي بشبن اجتماع 

حرة عربٌة ووضع وٌعتبر أن بحث إقرار إقامة منطقة تجارة  1996القاهرة فى حزٌران 

برنامج تن ٌذي لها نابع من المرجعٌة التى بحث فى إطارها هذا الموضوع وبشكل خاص 

 ماصدر عن المجلس االقتصادي واالجتماعً فى دورته السابقة ((. 

 تحفظ جمهورٌة العراق ☼ ☼

 )) انطالقا من فهم العراق وحرصه الشدٌد على أولوٌة االلتزام بقواعد وأسس العمل العربى

 5المشترك التى تؤكد الهوٌة القومٌة لهذه األمة، فإن وفد العراق ٌتح ظ على ماورد فى المادتٌن 

من القواعد واألسس الواردة فى ))أوالً(( من البرنامج وٌؤكد أن المجلس االقتصادي  6و 

فى أوالً ولٌس القواعد  6و  5واالجتماعً هو المرجعٌة الوحٌدة التى تحدد أحكام المادتٌن 

واالت اقٌات الدولٌة. ورفض وفد العراق اإللتزام ببي نص ٌتعارض مع قواعد العمل االقتصادي 

 العربً المشترك واالت اقٌات المرجعٌة فى إطاره بما فى ذلك قرار السوق العربٌة المشتركة((. 

  



 

 جامعة الدول العربٌة 

 الشئون االقتصادٌة

 إدارة التجارة والتنمٌة

 

 

 

للسلع العربٌةقواعد المنشأ   

 فً اطار 

 منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى
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 تعرٌؾ مفهوم المنتجات التً لها

 صفة المنشأ الوطنً واسالٌب التعاون اإلداري

 بٌن الدول العربٌة أعضاء منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى

 

 قائمة المحتوٌات

 الفصل األول: أحكام وقواعد عامة

 (: تعارٌؾ1المادة)

 الفصل الثانً: تعرٌؾ مفهوم المنتجات التً لها صفة المنشأ الوطنً

 ( : متطلبات عامة2المادة)

 ( :تراكم المنشأ الثنائً ومتعدد األطراؾ3المادة)

 ( :المنتجات التً تم الحصول علٌها بالكامل.4المادة)

 التً تم تشؽٌلها او معالجتها بشكل كاؾ( :المنتجات 5المادة)

 ( :عملٌات التشؽٌل او التصنٌع ؼٌر الكافٌة إلكساب صفة المنشأ6المادة)

 ( :وحدة األهلٌة7المادة)

 ( : اإلكسسوارات، قطع الؽٌار، العدد8المادة)

 ( :المجموعات9المادة)

 ( :العناصر الحٌادٌة11المادة)

 الفصل الثالث: المتطلبات اإلقلٌمٌة

 ( :متطلبات إقلٌمٌة11المادة)

 ( :النقل المباشر12المادة)

 ( :المعارض13المادة)

 الفصل الرابع: رد الرسوم)الدروباك( او اإلعفاء منها

 ( : حظر رد الرسوم الجمركٌة)الدروباك( او اإلعفاء منها.14المادة)

 الفصل الخامس: إثبات المنشأ )شهادات إثبات المنشأ(

 ات العامة( : المتطلب15المادة)

 ( : إجراءات اصدار شهادة المنشأ العربٌة.16المادة)

 ( : إصدار شهادة المنشأ العربٌة بأثر رجعً.17المادة)



 ( : إصدار نسخة لشهادة المنشأ العربٌة.18المادة)

 ( : إصدار شهادة المنشأ العربٌة على اساس شهادة اثبات منشأ صادرة سابقا.19المادة)

 حٌة شهادات المنشأ.( : مدة صال21المادة)

 ( : تقدٌم شهادات المنشأ.21المادة)

 ( : االستٌراد على دفعات.22المادة)

 ( : اإلعفاء من اثبات شهادة المنشأ.23المادة)

 ( : المستندات المساندة.24المادة)

 ( : حفظ مستندات شهادة المنشأ والمستندات المساندة.25المادة)

 الشكلٌة.( : االختالفات واألخطاء 26المادة)

 الفصل السادس: ترتٌبات التعاون اإلداري

 ( : المساعدات المتبادلة.27المادة)

 ( : التحقق من اثبات المنشأ.28المادة)

 ( : تسوٌة المنازعات .29المادة)

 ( : العقوبات.31المادة)

 ( : المناطق الحرة فً الدولة.31المادة)

 الفصل السابع: الشروط الخاصة

 التوقٌع على إنشاء مناطق تجارة حرة.( : 32المادة)

 ( : السلع التً ال تكتسب صفة المنشأ.33المادة)

 الفصل الثامن: احكام ختامٌة

 ( : السلع الموجودة فً حالة عبور او فً المخازن الجمركٌة اثناء تطبٌق النظام.34المادة)

 ( : السلع التً ال تسري علٌها احكام البرنامج.35المادة)

 : تعدٌالت القواعد.( 36المادة)

 ( : تنفٌذ القواعد.37المادة)

 

 

 

 



 الفصل األول

 األحكام العامة 

 (1المادة)

 تعارٌؾ

 

 من أجل العمل بهذه القواعد:

" : ٌعنً كافة عملٌات التجهٌز أو التشؽٌل أو التصنٌع بما فً ذلك عملٌات التجمٌع أو عملٌات تصنٌع " - أ

 محددة.

 د خام، مكونات ، أجزاء، أو ؼٌرها، التً تستخدم فً تصنٌع المنتج." : تعنً اٌة عناصر، مواالمواد"  - ب

" : ٌعنً المنتج التً تم تصنٌعه، حتى ولو كان بهدؾ ان ٌستخدم فٌما بعد فً عملٌات تصنٌعٌة المنتج"   -ج

 أخرى.

 تعنً كل من المواد والمنتجات. " سلع" -د

لتطبٌق المادة السابعة من االتفاقٌة  1994: القٌمة التً تحدد وفقا التفاقٌة عام  " القٌمة الجمركٌة" -هـ

 العامة للتعرٌفات 

 الجمركٌة والتجارة) اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة الخاصة بالتقٌٌم الجمركً(.      

: ٌعنً السعر الذي ٌتم سداده للُمصنع عن السلعة تسلٌم باب المصنع فً  " سعر تسلٌم باب المصنع" -و

 الدولة 

 العربٌة      

العضو التً ٌتم فٌها آخر عملٌة تجهٌز أو تشؽٌل او تصنٌع، بشرط ان ٌشمل هذا السعر قٌمة كافة المواد       

 المستخدمة

 ٌمكن ان ٌعاد سدادها عند تصدٌر السلعة.مخصوما منها أٌة ضرائب أو رسوم داخلٌة )ؼٌر جمركٌة(       

: تعنً القٌمة الجمركٌة عند استٌراد المواد التً لٌس لها صفة المنشأ المستخدمة، او  " قٌمة المواد" -ز

 اول سعر 

 مؤكد ٌدفع للمواد فً الدولة العربٌة العضو فً حالة عدم معرفة القٌمة الجمركٌة او عدم إمكان التأكد منها.       

:ٌعنً قٌمة تلك المواد الموضحة فً الفقرة الفرعٌة)ز( بعد  " قٌمة المواد التً لها صفة المنشأ" -ح

 إجراء جمٌع 

 التؽٌٌرات الالزمة.        

: هً سعر السلعة تسلٌم باب المصنع مخصوما منها القٌمة الجمركٌة لكل منتج  " القٌمة المضافة"  -1-ط

 لٌس له 

 دخل فً انتاج السلعة.صفة المنشأ ٌ             



: هً سعر السلعة تسلٌم باب المصنع مخصوما منها  " القٌمة المضافة ألؼراض التراكم" -2

 القٌمة   

 الجمركٌة لكل المواد التً لها صفة المنشأ لدولة عربٌة عضو والداخلة فً انتاج السلعة. 

عشرٌة المستخدمة فً وصؾ وتبنٌد : تعنً الفصول والبنود مكونة من أربعة أرقام  " الفصول والبنود" -ى

 السلعة 

 .  HSفً التعرٌفة الجمركٌة طبقا للنظام المنسق، المشار إلٌه فً هذه القواعد بـ         

 تشٌر إلى تصنٌؾ المنتج او المادة وفقا لبند معٌن. " مصنؾ" : -ك

صدرٌن إلى أحد : تعنً المنتجات سواء التً تم ارسالها فً وقت واحد من أحد الم " الشحنة" -ل

 المستوردٌن، أو تلك  

التً ٌتم تؽطٌتها بمستند نقل واحد ٌؽطى شحنها من المصدر إلى المرسل إلٌه، أو فً حالة عدم وجود هذا        

 المستند، 

 ٌتم تؽطٌتها بفاتورة واحدة.       

 : األراضً والمٌاه اإلقلٌمٌة الخاضعة لسٌادة الدولة وفقا للقوانٌن الدولٌة.  " اإلقلٌم" -م

 : تعنً الدول العربٌة أعضاء منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى. " الدول العربٌة األعضاء" -ع

 

 الفصل الثانً

 تعرٌؾ مفهوم المنتجات التً لها صفة المنشأ

 (2مادة)

 المتطلبات العامة

 

تنفٌذ اتفاقٌة تٌسٌر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة والبرنامج التنفٌذي لمنطقة التجارة الحرة العربٌة لؽرض 

 الكبرى، تعتبر المنتجات التالٌة ان لها صفة منشأ الدولة العربٌة العضو المصدرة:

 من هذه القواعد. 4لمادةالمنتجات التً ٌتم الحصول علٌها بالكامل داخل تلك الدولة فً نطاق مفهوم ا - أ

المنتجات التً ٌتم الحصول علٌها داخل تلك الدولة وتحتوي على مواد لم ٌتم الحصول علٌها بالكامل داخلها،  - ب

بشرط أن ٌكون قد تم إجراء عملٌات تجهٌز أو تشؽٌل أوتصنٌع كافٌة على هذه المواد داخل تلك الدولة  طبقا 

 من هذه القواعد. 5لمفهوم المادة 

 

 

 



 (3ادة)م

 تراكم المنشأ

( من هذه المادة تعتبر المواد التً لها صفة منشأ اٌة دولة عربٌة 2مع األخذ فً االعتبار أحكام الفقرة ) -1

عضو كأن لها صفة منشأ دولة عربٌة عضو آخر عند دخولها فً تصنٌع منتج ٌتم إنتاجه فٌها. ولٌس من 

نٌع بشكل كاؾ على هذه المواد ، بفرض أنه تم الضروري أن ٌتم إجراء عملٌات تجهٌز أو تشؽٌل أو تص

( من هذه 1( الفقرة )6إجراء عملٌات تجٌز أو تشؽٌل أو تصنٌع علٌها تتعدى ما هو مشار إلٌه فً المادة )

 القواعد .

( أعاله ٌستمر فقط اعتبارها منتج له صفة منشأ فً 1المنتجات التً اكتسبت صفة المنشأ بموجب الفقرة ) -2

ربٌة العضو عندما تكون القٌمة المضافة المحققة فٌها تزٌد عن قٌمة المواد المستخدمة التً تلك الدولة الع

 (.1لها صفة منشأ إحدى الدول العربٌة األعضاء األخرى المشار إلٌها فً الفقرة )

ة وإذا لم ٌكن األمر كذلك فإن المنتج المعنً ٌعتبر كمنتج له منشأ أي من الدول العربٌة األعضاء فً منطق

التجارة الحرة العربٌة الكبرى التً تم الحصول فٌها على أعلى نسبة من قٌمة المواد المستخدمة التً لها 

 صفة المنشأ .

ولن ٌؤخذ فً االعتبار فً تحدٌد صفة المنشأ المواد التً لها صفة منشأ دول عربٌة أخرى مشار إلٌها فً 

 و تصنٌع كافٌة علٌها فً تلك الدول .( والتً تم إجراء عملٌات تجهٌز أو تشؽٌل أ1الفقرة )

ٌتم فقط تطبٌق التراكم المنصوص علٌه فً هذه المادة عندما تحصل المواد المستخدمة على صفة المنشأ  -3

 وذلك بتطبٌق هذه القواعد .

عند تساوي القٌمة المضافة الوطنٌة المحققة لمنتج ٌتم إنتاجه فً أكثر من دولة ، فإن المنتج ٌكتسب صفة  -4

 آلخر دولة عضو تم فٌها إجراء عملٌات تجهٌز أو تشؽٌل أو تصنٌع لهذا المنتج . المنشأ

 ٌتم النظر مستقبالً فً تطبٌق قاعدة التراكم الكلً فً ضوء ما ٌسفر عنه تطبٌق التراكم متعدد األطراؾ .  -5

 

 

 

 (4مادة )

 المنتجات التً تم الحصول علٌها بالكامل

 

 الحصول علٌها بالكامل فً الدولة العربٌة العضو :تعتبر المنتجات التالٌة أنه قد تم  -1

 المنتجات التعدٌنٌة المستخرجة من أراضٌها أو من قاع بحارها   -أ

 المنتجات الزراعٌة التً تم جنٌها أو حصادها هناك .  -ب

 الحٌوانات الحٌة التً ولدت وتربت هناك  -ج

 المنتجات من الحٌوانات الحٌة التً تم تربٌتها هناك . -د

 المنتجات التً تم الحصول علٌها بالصٌد أو صٌد األسماك هناك  -هـ

منتجات صٌد البحار والمنتجات األخرى التً ٌتم الحصول علٌها من بحار خارج المٌاه اإلقلٌمٌة  -و

 للدولة العربٌة 

 العضو بواسطة سفنها .    



 إلٌها فً الفقرة )و(.منتجات تم تصنٌعها على ظهر سفن مصانع من المنتجات فقط المشار  -ز

 السلع المستعملة التً تم جمعها هناك والتً تصلح فقط الستعادة المواد الخام . -ح

 العوادم والخردة الناتجة عن العملٌات التصنٌعٌة التً تتم هناك . -ط

منتجات مستخرجة من التربة البحرٌة أو من التربة خارج مٌاهها البحرٌة بشرط أن ٌكون لها  -ي

 ق وحدها ح

 تشؽٌل تلك التربة .     

 البضائع المنتجة هناك من المنتجات فقط المشار إلٌها فً الفقرات من )أ( إلى )ي(. -ك

ٌسري اصطالح البواخر والسفن المصانع الواردة فً الفقرتٌن )و( ، )ز( فقط على البواخر والسفن المصانع وفق  -2

 الشروط التالٌة :

 أن ٌكون قد تم تسجٌلها أو قٌدها فً الدول العربٌة العضو   -أ

 أن تبحر تحت علم تلك الدولة العربٌة العضو . -ب

% منها على األقل مواطنون من تلك الدولة العربٌة العضو ، ورئٌس مجلس إدارتها ، 51أن ٌمتلك  -ج

 أو 

 ون من تلك الدول العربٌة العضو .المجلس المشرؾ علٌها ، وأؼلبٌة أعضاء تلك المجالس مواطن    

 

 

 

 (5مادة )

 المنتجات التً تم تجهٌزها أو تشؽٌلها أو تصنٌعها بشكل كاؾ

 
( ، تعتبر المنتجات التً لم ٌتم الحصول علٌها كلٌاً منتجات قد تم إجراء عملٌات تجهٌز أو 2ألؼراض المادة ) -1

 فً هذه القواعد .تشؽٌل أو تصنٌع بشكل كاؾ إذا تم استٌفاء الشروط المحددة 

وتوضح الشروط المشار إلها أعاله، عملٌات التجهٌز أو التشؽٌل أو التصنٌع التً ٌجب إجرائها علىى المىواد                

  التً لٌس 

لها صفة المنشأ التً تجري خالل التصنٌع ، لكل المنتجات التً تشملها هذه القواعد ، وتنطبق هذه الشىروط                

 هذه على 

المواد فقط . ومن ثم ، ٌستتبع ذلك أنه إذا ما استخدم منتج اكتسب صىفة المنشىأ باسىتٌفاء الشىروط الىواردة                 

 بالقائمة فً 

تصنٌع  منتج آخر فىإن قٌمتىه تحتسىب ضىمن القٌمىة المضىافة الوطنٌىة للمنىتج الجدٌىد دون اإلخىالل بالمىادة                  

 ( من هذه 33)

 القواعد .                

( فإنىه ٌمكىن اسىتخدام المىواد التىً لىٌس لهىا صىفة المنشىأ التىً وفقىاً للشىروط 1استثناء من أحكىام الفقىرة )  -2

 الواردة فً القائمة ال ٌجب استخدامها فً تصنٌع منتج ، وذلك بشرط أن : 

 % من سعر المنتج تسلٌم باب المصنع .11أال ٌتعدى إجمالً قٌمتها  - أ



تجاوز أي من النسب المئوٌة الواردة فً القائمة التً تحدد القٌمة القصوى للمواد التً لٌس  أال ٌتم - ب

 لها صفة المنشأ ، نتٌجة لتطبٌق هذه الفقرة .

 من النظام المنسق .  63إلى  51وال تطبق هذه الفقرة على المنتجات التً تقع فً الفصول من                        

 . 6دون اإلخالل بما ورد بالمادة  2و  1ٌتم تطبٌق الفقرة  -3

 

 

 

 

 (6مادة )

 عملٌات التجهٌز أو التشؽٌل أو التصنٌع ؼٌر الكافٌة إلكساب صفة المنشأ
 

( تعتبر العملٌات التالٌة عملٌات تجهٌز أو تشىؽٌل أو تصىنٌع ؼٌىر كافٌىة 2بدون اإلخالل بما ورد فً الفقرة )  -1

 ٌفاء متطلبات المادة الخامسة أو لم ٌتم إلكساب صفة المنشأ للمنتجات، سواء تم است

العملٌات التً تتم لضمان حفظ المنتجات فً حالة جٌدة أثناء النقل والتخزٌن )التهوٌة والنشر ، التجفٌؾ  - أ

على ثانً أكسٌد الكبرٌت أو أٌىة محالٌىل مائٌىة  –، التبرٌد، الوضع فً محالٌل ملحٌة أو محالٌل تحتوي 

 أخرى ، التخلص من األجزاء التالفة ، والعملٌات المشابهة (.

)بمىا ي –المطابقىة  –التصىنٌؾ  –الترتٌىب  –الؽربلة أو التنخٌىل  –العملٌات البسٌطة مثل إزالة األتربة  - ب

 التقطٌع –الطالء  –الؽسٌل  –ذلك تكوٌن مجموعات من السلع ( 

 ( تؽٌٌر األؼلفة وفكها وتجمٌعها .1) –ج 

( التعبئة البسٌطة فً زجاجات أو قوارٌر ، أكٌاس ، علب ، صنادٌق ، لصق البطاقات أو  العالمىات ، 2)

 وما إلى ذلك من عملٌات التعبئة المشابهة .

 لصق العالمات والماركات وما إلى ذلك من عالمات ممٌزة على المنتجات أو عبواتها . -د

خلط البسٌط للمنتجات سواء كانت من نوعٌات مختلفة أم ال ، عندما ٌكون أحد المكونات أو أكثر للخلٌط ال -هـ

 ؼٌر 

 مستوفى للشروط الواردة فً هذه القواعد إلمكان اعتبار أن لها صفة منشأ الدولة العربٌة العضو .     

 عملٌة تجمٌع بسٌطة لألجزاء لتكوٌن منتج كامل . -و

 أو أكثر من العملٌات المحددة فً الفقرات من )أ( إلى )و(. جمع عملٌتٌن -ز

 ذبح الحٌوانات  -ح            

ٌؤخذ فً االعتبار مجموعة العملٌات التً تم إجرائهىا علىى المنىتج فىً الدولىة العربٌىة العضىو أو فىً الىدول   -2

التصنٌع التً أجرٌت على هذا العربٌة األعضاء مجتمعة عند تحدٌد ما إذا كانت عملٌات التجهٌز أو الشؽٌل أو 

 (1المنتج ؼٌر كافٌة إلكساب صفة المنشأ وفقاً لمضمون الفقرة )

 

 

 

 

 



 (7مادة )

 وحدة األهلٌة

 
تكىىون وحىىدة األهلٌىىة الخاصىىة بتطبٌىىق أحكىىام هىىذه القواعىىد ، هىىً المنىىتج المعىىٌن ، والتىىً ٌعتبىىر أنىىه الوحىىدة   -3

 األساسٌة عند تحدٌد التصنٌؾ باستخدام النظام المنسق بمسمٌاته ومن ثم ٌستتبع اآلتً : 

للنظىام  عندما ٌتكون المنتج من مجموعة أو تجمٌع لعدد من المكونات مصنفاً تحت بنىد واحىد طبقىاً  - أ

 المنسق ، فإن الكل ٌشكلون وحدة األهلٌة .

عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت نفس البند للنظام المنسق ، فإنىه  - ب

 ٌجب أخذ كل منتج على حدة عند تطبٌق أحكام هذه القواعد .

من النظام المنسق ، فإنه  5مة رقم عندما ٌكون التؽلٌؾ مدرج مع المنتج ألؼراض التصنٌؾ وفقاً للقاعدة العا -4

 ٌتم ضمه أٌضاً ألؼراض تحدٌد المنشأ .

 

 (8مادة )

 اإلكسسوارات ، قطع الؽٌار ، العدد

 

تعتبر اإلكسسوارات وقطع الؽٌار والعدد المرسلة مع المعدة أو اآللة أو الجهاز أو السٌارة ، والتً تكون جزء من 

إصدار فاتورة منفصلة لها ، كوحدة واحدة مع المعدة أو اآللة أو الجهاز أو المعدة وتدخل ضمن سعرها أو التً ال ٌتم 

 السٌارة موضع الشحنة .

 

 

 (9مادة )                                    

 المجموعات                                

أن لها صفة المنشأ عندما تكون  من النظام المنسق ، 3تعتبر المجموعات ، الموضح تعرٌفها فً القاعدة العامة رقم 

جمٌع مكونات المنتجات لها صفة المنشأ ، وبالرؼم من ذلك فإنه عندما تتكون مجموعة من منتجات لها صفة المنشأ 

ومنتجات لٌس لها صفة المنشأ ، فإن المجموعة كوحدة واحدة ستعتبر أن لها صفة المنشأ وذلك بشرط أال تزٌد قٌمة 

 % من سعر المجموعة تسلٌم باب المصنع15صفة المنشأ عن  المنتجات التً لٌس لها

 

 (11مادة )                             

 العناصر الحٌادٌة                       
 

إلمكان تحدٌد ما إذا كان للمنتج صفة المنشأ ، فإنه لٌس من الضروري تحدٌد منشأ العناصر التالٌة التً ٌكون قد تم 

 اجه :استخدامها فً إنت

 الطاقة والوقود . -أ

 المصنع والمعدات . -ب

 الماكٌنات والعدد . -ج

 السلع التً ال تدخل والتً ال ٌقصد إدخالها فً التكوٌن النهائً للمنتج. -د



 

 الفصل الثالث                          

 المتطلبات اإلقلٌمٌة                   

 (11مادة )                        

 متطلبات إقلٌمٌة                     

  

ٌجب استٌفاء كافة الشروط الواردة فً الفصل الثانً المتعلقة بالحصول على صفة المنشأ فً الدولة العربٌة  -1

 .3العضو ، فٌما عدا ما هو وارد فً المادة 

ء ما هو منصوص إذا أعٌدت بضائع لها صفة المنشأ مصدرة من الدولة العربٌة العضو لدولة أخرى ، باستثنا -2

علٌه فً المادة الثالثة ، فإنه ٌجب اعتبار أنها لٌس لها صفة المنشأ ، ما لم ٌمكن اإلثبات بدرجة مرضٌة 

 للسلطات الجمركٌة أن :

 البضائع التً تم إعادتها هً نفس البضائع التً تم تصدٌرها .  - أ

أنه لم ٌتم إجراء أي عملٌات علٌها بخالؾ ما هو ضروري للمحافظة علٌها بحالة جٌدة خالل وجودها   - ب

 فً تلك الدولة أو فً خالل التصدٌر .

 

 (12مادة )                            

 النقل المباشر                          

 

ر وتنمٌة التبادل التجاري بٌن الدول العربٌة تطبق المعاملة التفضٌلٌة الممنوحة بموجب اتفاقٌة تٌسٌ -1

والبرنامج التنفٌذي لمنطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى على المنتجات فقط التً تستوفى متطلبات هذه 

القواعد ، والتً ٌتم نقلها مباشرة بٌن الدول العربٌة األعضاء أو عبر المناطق أو الدول األخرى المجاورة ، 

ن مؤقت فً تلك المناطق ، بشرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك فً دولة الترانزٌت كترانزٌت أو تخزٌ

أو التخزٌن ، وال تتم علٌها أي عملٌات بخالؾ التفرٌػ وإعادة الشحن أو أي عملٌة بهدؾ حفظها فً حالة 

 جٌدة .

ر مناطق أخرى ؼٌر الدول العربٌة وٌمكن نقل المنتجات التً لها صفة المنشأ عن طرٌق خطوط األنابٌب عب            

 األعضاء . 

( قد تم 1ٌجب أن ٌقدم لسلطات جمارك الدولة المستوردة إثبات أن جمٌع الشروط الواردة فً الفقرة ) -2

 إستٌفائها عن طرٌق : 

 مستند نقل واحد ٌؽطً المرور من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزٌت .  - أ

 رانزٌت تتضمن :شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الت - ب

 وصؾ دقٌق للمنتجات -1        

تارٌخ التفرٌػ وإعادة الشحن للمنتجات ، وفً الحاالت التً ٌنطبق علٌها  -2        

 ذلك   

 أسماء البواخر أو وسائل النقل األخرى المستخدمة .            

 شهادة بالظروؾ التً بقٌت فٌها المنتجات فً دولة الترانزٌت . -3        

 فً حالة عدم وجود ما سبق ، أٌة مستندات بدٌلة ومرضٌة للسلطات الجمركٌة .  -ج                    



 

 (13مادة )                              

 المعارض                             
 

ها صفة المنشأ التً ترسل للعرض فً دولة خالؾ الدول العربٌة األعضاء وتم بٌعها بعد المعرض البضائع التً ل -1

 لالستٌراد فً دولة عربٌة عضو ، من أحكام االتفاق بشرط أن ٌثبت بشكل مرضً لسلطات الجمارك ما ٌلً : 

بها المعرض وتم عرضها إن مصدراً قد أرسل هذه المنتجات من الدولة العربٌة العضو للدولة التً ٌقام  -أ

 هناك .

 إن هذه المنتجات قد تم بٌعها أو التصرؾ فٌها من قبل ذلك المصدر لشخص فً الدولة العربٌة العضو . -ب

إن هذه المنتجات قد تم شحنها خالل المعرض أو بعد انتهائه مباشرة بنفس الحالة التً كانت علٌها عند  -ج

 إرسالها 

 للمعرض.    

إعداد إثبات للمنشأ وفقاً ألحكام الفصل الخامس وتقدٌمه لسلطات الجمارك فً الدولة المستوردة  ٌجب إصدار أو -2

 بالطرق 

العادٌة . وٌجب أن ٌتضمن ذلك اسم وعنوان المعرض . وعند الضرورة قد ٌلزم أٌضاً مستند إضافً ٌثبت الظروؾ     
 التً تم

العرض فٌها.     

( على كافة المعارض التجارٌة والصناعٌة والزراعٌة والحرفٌة ، أو العروض العامة المشابهة 1تنطبق الفقرة) -3

 التً تخضع 

المنتجات أثنائها لرقابة الجمارك ، وال تنطبق على العروض التً ٌتم تنظٌمها ألؼراض خاصة داخل المحالت أو       
 مقار 

 األجنبٌة . األعمال بهدؾ بٌع المنتجات      

 

 الفصل الرابع                           

 (14مادة )                         

 حظر رد الرسوم الجمركٌة )الدروباك ( او اإلعفاء منها

 
ال ٌجوز فً الدول األعضاء رد الرسوم الجمركٌة )الدروباك( أو اإلعفاء منها للمواد التً لٌس لها صفة  -1

 صنٌع منتجات لها صفة منشأ الدول العربٌة األعضاء.    المنشأ المستخدمة فً ت

( على أٌة ترتٌبات لالسترداد أو اإلعفاء أو عدم سداد جزئً أو كلً 1ٌطبق الحظر المشار إلٌه فً الفقرة ) -2

للرسوم الجمركٌة أو اٌة رسوم أخرى لها تأثٌر مماثل مطبقة فً اي من الدول العربٌة األعضاء على المواد 

فً التصنٌع عندما ٌكون مطبقا هذا االسترداد او االعفاء او عدم  السداد وقت تصدٌر المنتجات  المستخدمة

( فً حالة بقاء تلك المنتجات 1التً استخدمت فٌها تلك المواد ، وال ٌسرى الحظر المشار إلٌه فً الفقرة )

 ة الكبرى.لالستهالك المحلً أو التصدٌر لدول ؼٌر أعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربٌ

ٌجب أن ٌكون مصدر المنتجات الصادر عنها إثبات منشأ مستعداً ألن ٌقدم فً أي وقت بناء على طلب  -3

السلطات الجمركٌة كافة المستندات الالزمة التً تثبت أنه لم ٌتم الحصول على رد الرسوم )دروباك( المتعلقة 



لع المصدرة ، وأن جمٌع الرسوم الجمركٌة أو بالمواد التً لٌس لها صفة المنشأ التً استخدمت فً إنتاج الس

 الرسوم التً لها تأثٌر مماثل التً تسري على مثل هذه المواد قد تم سدادها فعالً .

( وعلى 7( من المادة )2( على التؽلٌؾ طبقاً لمفهوم الفقرة )3( إلى )1تطبق أٌضاً أحكام الفقرات من ) -4

(، وعلى المنتجات المكونة لمجموعات طبقاً 8نص علٌه المادة )اإلكسسوارات وقطع الؽٌار والعدد طبقاً لما ت

 ( ، وذلك فً حالة ما إذا كانت هذه البنود لٌس لها صفة المنشأ .9لما تنص علٌه المادة )

ال تسري أحكام هذه المادة خالل ثالث سنوات من وضع هذه االتفاقٌة موضع التطبٌق على أن ٌتم بعد ذلك  -5

 ئل األخرى من قبل اللجنة الفنٌة لقواعد المنشأ .مناقشتها وبحثها والبدا

 

 الفصل الخامس 

 إثبات المنشأ

(15مادة )  

 المتطلبات العامة

تستفٌد من هذه القواعد المنتجات التً لها صفة منشأ أٌة دولة عربٌة عضو عند استٌرادها فً دولة عربٌة عضو  -1

 آخر، وذلك

( .3عند تقدٌم شهادة المنشأ العربٌة التً ٌوجد نموذج لها فً الملحق رقم )      

( فإن المنتجات التً لها صفة المنشأ طبقاً لهذه القواعد تستفٌد فً الحاالت المحددة 1بالرؼم مما تضمنته الفقرة ) -2

 فً المادة

منشأ المشار إلٌها أعاله .  ( من هذا االتفاق دون أن ٌكون من الضروري تقدٌم شهادة ال23)      

 

(16مادة )  

 إجراءات إصدار شهادة المنشأ العربٌة

تصدر الجهة المختصة بالدولة المصدرة شهادة المنشأ العربٌة وفقاً للنموذج المرفق بعد ملئه من المصدر أو  -1

 من ممثل رسمً له.

( ، وتمىالً 3نموذجهىا فىً الملحىق رقىم ٌقوم المصدر أو ممثله الرسمً بملء شهادة المنشأ العربٌىة ) الىوارد  -2

هذه الشهادة طباعة باللؽة العربٌة ، وٌتم ترجمتها كاملة وتصدٌقها من نفس الجهة إذا دعت الضرورة لذلك ، 

وتكتب بالحروؾ المطبوعة وٌجب ملء بٌانات وصؾ المنتجات فً الخانىات المخصصىة لىذلك بىدون تىرك أي 

حة المخصصة بالكامل ٌتم وضع خط أفقً تحت السطر األخٌر للوصىؾ مسافات خالٌة ، وعندما ال تمأل المسا

 وتلؽى المساحة الخالٌة.



ٌجب أن ٌكون المصدر المتقدم بطلب الستخراج شهادة المنشىأ  24مع األخذ فً االعتبار ما ورد بنص المادة  -3

المنشأ العربٌة ، جمٌع العربٌة ، مستعداً ألن ٌقدم بناء على طلب الجهة المختصه فً الدولة المصدرة لشهادة 

 المستندات الالزمة إلثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنٌة وكذلك استٌفاء باقً متطلبات هذه القواعد .

تصدر شهادة المنشأ العربٌة من قبل السلطات أو الجهات المختصة إلحدى الىدول العربٌىة األعضىاء إذا كانىت  -4

 لدولة العربٌة العضو ، وتستوفى كافة متطلبات هذه القواعد .المنتجات المعنٌة تعتبر منتجات لها صفة منشأ ا

تتخىىذ السىىلطات الجمركٌىىة أو الجهىىة المختصىىة بالدولىىة المصىىدرة لشىىهادة المنشىىأ العربٌىىة أٌىىة خطىىوات الزمىىة  -5

للتحقق من منشأ المنتجات واستٌفاء باقً متطلبات هذه القواعد ، وٌحث لها مىن أجىل ذلىك طلىب أي دلٌىل أو 

تفتٌش لحسابات المصىدر أو أٌىة مراجعىة مالئمىة ، وٌجىب أن تتأكىد السىلطات الجمركٌىة أو الجهىة القٌام بأي 

( قىد تىم اسىتٌفائها بىط رٌقىة 2المختصة المصدرة لشهادات المنشأ مىن أن النمىاذج المشىار إلٌهىا فىً الفقىرة )

طرٌقىة تىؤدى إلىى صحٌحة ، وٌتم التأكد من أن الفراغ المخصىص إلدراج وصىؾ المنتجىات قىد تىم اسىتٌفاءه ب

 استبعاد كافة إمكانٌات التزوٌر عن طرٌق اإلضافة .

 ٌتم تدوٌن الرقم المسلسل لشهادة المنشأ وتارٌخ إصدارها فً الخانة المخصصة لذلك . -6

ٌتم إصدار شهادة المنشىأ العربٌىة مىن قبىل السىلطات أو الجهىات المختصىة بالدولىة المصىدرة لشىهادة المنشىأ  -7

 إتمام أو ضمان التصدٌر الفعلً . وإتاحتها للمصدر بمجرد

توافى الدول العربٌة العضو األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة )إدارة التجىارة والتنمٌىة( بجهىة االختصىاص  -8

 لدٌها والتً تصدر شهادة المنشأ وتصدق علٌها لتتولى تعمٌمها على الدول العربٌة األعضاء .

 

(17مادة )  

بأثر رجعًإصدار شهادة المنشأ العربٌة   

 

بالرؼم مما تضمنته الفقرة السابعة من المادة السادسة عشر فإنه ٌمكن إصدار شهادة المنشأ العربٌة بعد  -1

 تصدٌر المنتجات فً حالة: 

 عدم إصدارها وقت التصدٌر بسبب أخطاء أو عملٌات حذؾ ؼٌر مقصود أو ظروؾ خاصة . - أ

أن ٌثبت بدرجة مرضٌة للسلطات الجمركٌة أو الجهة المختصة أن شهادة المنشأ العربٌة قد تم   - ب

إصدارها ولكنها لم تقبل عند االستٌراد ألسباب فنٌة ، وذلك عند تقدٌم كتاب من سلطات الجمارك أو 

 الجهة المختصة المستوردة بذلك .

 

فً طلبه مكان وتارٌخ تصدٌر المنتجات المتعلقة بها ( ، فإنه ٌجب على المصدر أن ٌوضح 1لتنفٌذ الفقرة ) -2

 شهادة المنشأ العربٌة وأن ٌوضح أسباب هذا الطلب.

ٌمكن لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة إصدار شهادة المنشأ العربٌة بأثر رجعً فقط بعد التحقق من  -3

 توافق المعلومات المقدمة فً طلب المصدر مع المعلومات المقابلة بملفاتها.

 ٌجب تظهٌر شهادة المنشأ العربٌة المصدرة بأثر رجعً بالعبارة التالٌة : " مصدرة بأثر رجعً". -4

 ( فً خانة المالحظات لشهادة المنشأ العربٌة.4تدرج العبارة المشار إلٌها فً الفقرة ) -5

      

 

 



(18مادة )  

 إصدار نسخة لشهادة المنشأ العربٌة

 

شهادة المنشأ العربٌة بموجب طلب ٌقدمه للجهة التً أصدرت الشهادة ٌمكن للمصدر الحصول على نسخة من  -1

 موضحاً فٌه

 سبب طلب هذه النسخة والجهة التً ستقدم إلٌها .    

 ٌجب تظهٌر النسخة المصدرة بالعبارة التالٌة : " نسخة طبق األصل " -2

 شهادة المنشأ العربٌة . ( فً خانة المالحظات فً نسخة2تدرج العبارة المشار إلٌها فً الفقرة ) -3

 تحمل النسخة نفس تارٌخ إصدار شهادة المنشأ العربٌة األصلٌة وتسري من ذلك التارٌخ .  -4

 

(19مادة )  

 إصدار شهادة المنشأ العربٌة على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة سابقاً 

عند وضع المنتجات التً لها صفة المنشأ تحت رقابة سلطات الجمارك فً أي من الدول العربٌة األعضاء فإنه ٌحق 

لتلك الجهة استناداً لإلثبات األصلً للمنشأ إصدار شهادة جزئٌة واحدة أو أكثر مجاناً من شهادات المنشأ العربٌة أو 

إرسال بعض أو كل هذه المنتجات إلى دولة أو أكثر من الدول  التظهٌر على خلؾ شهادة المنشأ العربٌة وذلك بهدؾ

العربٌة األعضاء. وٌتم إصدار شهادة أو شهادات المنشأ العربٌة بمعرفة سلطات الجمارك الموضوعة المنتجات تحت 

 رقابتها.

 

(21مادة )  

 مدة صالحٌة شهادات المنشأ

رٌخ إصداره فً الدولة المصدرة ، وٌجب تقدٌمه تستمر صالحٌة شهادة المنشأ العربٌة لمدة ستة أشهر من تا -1

 خالل تلك الفترة لسلطات الجمارك أو الجهات المختصة بالدولة المستوردة .

ٌمكن قبول شهادة المنشأ المقدمة لسلطات جمارك الدولة المستوردة بعد الموعد النهائً لتقدٌمها المحدد فً  -2

ذا كىان سىبب عىدم إمكىان تقىدٌمها فىً الموعىد النهىائً ٌرجىع ( لتطبٌق المعاملة التفضٌلٌة ، وذلك إ1الفقرة )

 لظروؾ ضرورٌة أو قوة قاهرة تقبلها الدولة المستوردة .

فً حاالت أخرى من تأخٌر تقىدٌم إثباتىات المنشىأ ٌمكىن لسىلطات جمىارك الدولىة المسىتوردة قبولهىا إذا كانىت  -3

 المنتجات قد وصلت قبل التارٌخ النهائً المذكور .

 

 



(21مادة )  

 تقدٌم شهادات المنشأ

 

تقدم شهادات المنشأ لسلطات جمارك الدولة المسىتورة وفقىاً لإلجىراءات المطبقىة فىً تلىك الدولىة، وٌمكىن أن تطلىب أن 

 ٌرفق ببٌان االستٌراد إقرار من المستورد بأن المنتجات مستوفاة للشروط المطلوبة لتطبٌق هذه االتفاقٌة .

 

 

(22مادة )  

دفعاتاالستٌراد على   

عند استٌراد منتجات مفككة أو ؼٌر مجمعة على دفعات وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط التً وضعتها سلطات 

( أو البنىود 17( و )16( )أ( من النظام المنسق تقع تحىت القسىم )2جمارك الدولة المستوردة طبقاً للقاعدة العامة رقم )

 تقدٌم إثبات منشأ واحد لسلطات الجمارك عند استٌراد الدفعة األولى .من النظام المنسق، فإنه ٌتم  9416و  7318

 

(23مادة )  

 اإلعفاء من إثبات المنشأ

 

ٌسمح بدخول المنتجات العربٌة فً طرود صؽٌرة من شخص آلخر، أو التً تمثل جزءاً من األمتعة الشخصٌة لمسافر 

قدٌم إثبات للمنشأ، بفرض أن هذه المنتجات لٌست ألي دولة عربٌة على أساس أن لها صفة المنشأ دون أن ٌطلب ت

مستوردة لإلتجار وأن ٌعلن عن استٌفائها لمتطلبات هذه القواعد وبدون وجود شك فً ذلك . وفً حالة إرسال المنتجات 

 بالبرٌد فإن المستورد ٌقدم تعهد بأن السلع الواردة لٌست بهدؾ االتجار على بٌان الجمارك أو على ورقة ترفق بهذا

البٌان، وال تعتبر الواردات المشار إلٌها أعاله التً تتم بصفة ؼٌر دورٌة وتحتوي فقط على منتجات لالستخدام 

الشخصً للمستلم أو المسافرٌن أو عائالتهم ، أنها واردات لٌست بؽرض االتجار على أال تزٌد القٌمة اإلجمالٌة لتلك 

دوالر أمرٌكً بالنسبة للمنتجات التً  1211للطرود الصؽٌرة، أو دوالر أمرٌكً بالنسبة  511المنتجات عن ما ٌعادل 

 تعتبر جزء من األمتعة الشخصٌة للمسافرٌن ، وٌجوز للدولة العربٌة العضو تجاوز تلك الحدود.

 

 

 



(24مادة )  

 المستندات المساندة

 

المنتجىات التىً تشىملها شىهادة المنشىأ ( التً تستخدم إلثبىات أن 16( من المادة )3المستندات المشار إلٌها فً الفقرة )

العربٌة تعتبر لها صفة منشأ أي من الدول العربٌة األعضاء وتستوفى باقً متطلبات هذه القواعد ، ٌمكن أن تتكون من 

: 

دلٌل مباشر للتصنٌع الذي تىم بمعرفىة المصىدر أو المىورد للحصىول علىى البضىائع المعنٌىة ، وذلىك مىن خىالل  - أ

 داخلٌة .حساباته أو دفاتره ال

مستندات تثبت صىفة المنشىأ للمىواد المسىتخدمة  صىادرة أو معىدة فىً أي مىن الىدول العربٌىة األعضىاء حٌىث  - ب

 تستخدم هذه المستندات طبقاً للقانون الوطنً .

مستندات تثبت عملٌات التجهٌز أو التشؽٌل أو التصنٌع التً تمت على المواد فً الدولة العربٌة العضو،  - ج

 تلك الدولة حٌث تستخدم هذه المستندات طبقاً للقانون الوطنًصادرة أو معدة فً 

 شهادة المنشأ العربٌة مرفقاً بها صورة من فاتورة البضاعة - ج

 

(25المادة )  

 حفظ مستندات شهادة المنشأ والمستندات المساندة

 

ة ثالث سنوات على األقل ( لمد24( والمادة )16( من المادة )3ٌحتفظ المصدر بالمستندات المشار إلٌها فً الفقرة ) -1

 . 

( من 3تحتفظ السلطات التً أصدرت شهادة المنشأ العربٌة فً الدولة المصدرة بالمستندات المشار إلٌها فً الفقرة ) -2

 المادة

( لمدة ثالث سنوات على األقل .24( والمادة)16)      

ة ثالث سنوات على األقل تحتفظ سلطات الجمارك للدولة المستوردة بشهادات المنشأ العربٌة لمد -3  

 

(26مادة )  

 االختالفات واألخطاء الشكلٌة

 

ال ٌؤدي اكتشاؾ اختالفات بسٌطة فً البٌانات المدونة فً إثبات المنشأ وتلك الواردة فً المستندات المقدمة لمكتب  -1  

 الجمارك

تلقائٌىاً ، إذا مىا تىم إثبىات بطرٌقىة مىا أن  من أجل اتخاذ اجراءات استٌراد المنتجات ، إلى اعتبار إثبات المنشأ الؼٌاً      

 هذه 



 المستندات خاصة بالمنتجات المقدمة .     

ال تؤدي األخطاء الشكلٌة الواضحة مثل خطأ فً نسخ إثبات المنشأ على اآللة الكاتبة إلى رفىض تلىك المسىتندات  -2

 المستندات.إذا كانت هذه األخطاء ال تثٌر شكوكاً بشأن صحة البٌانات الواردة فً تلك 

 الفصل السادس

 ترتٌبات التعاون اإلداري

(27مادة )  

 المساعدات المتبادلة

 

تقوم سلطات الجمارك أو السلطات المختصة للدول العربٌة األعضاء بمد األمانة العامة لجامعة الدول العربٌىة  -1

التصىىدٌق علىىى شىىهادات ) اإلدارة العامىىة للشىىؤون االقتصىىادٌة ( بنمىىاذج التوقٌعىىات واألختىىام المسىىتخدمة فىىً 

المنشأ ، وعناوٌن السلطات الجمركٌة أو السلطات المختصة المسؤولة عن التحقق من هذه الشىهادات وبٌىان 

 الفواتٌر وأن تتولى األمانة العامة تعمٌمها على الدول األعضاء فور وصولها.

منهىا اآلخىر مىن خىالل إدارات من أجل ضمان التنفٌذ السلٌم لهذه القواعد تساعد الدول العربٌىة األعضىاء كىل  -2

 الجمارك المختصة فً التحقق من صحة شهادات المنشأ العربٌة وصحة البٌانات الوارد فً تلك المستندات .

 

(28مادة )  

 التحقق من إثبات المنشأ

 

شأ ٌحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة بمراجعة عٌنة عشوائٌة الحقة لمستندات إثبات المن -1

 أو عندما  

ٌكون لدٌها شك بدرجة معقولة فً صحة المستندات أو منشأ المنتجات المعنٌة أو الستٌفاء باقً متطلبات هذه     

 القواعد .

( تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة بإعادة شهادة المنشأ العربٌة والفاتورة إذا ما كنت 1لتنفٌذ ما ورد بالفقرة ) -2

 قد قدمت، 

أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولة المصدرة ، مع إعطاء أسباب طلب التحقق ، كما ٌتم إرسال أٌة     

 مستندات أو

معلومات تم الحصول علٌها توضح احتمال أن المعلومات المعطاة فً شهادة المنشأ ؼٌر صحٌحة ، وذلك لمساندة     

 طلب التحقق 

 من صحة البٌانات.    

المختصة بالدولة المصدرة بالتحقق ، ولها الحق فً طلب أٌة أدلة والقٌام بأي تفتٌش على حسابات تقوم الجهة  -3

 المصدر أو أٌة 



 مراجعة أخرى تراها مالئمة .    

إذا ما قررت سلطات جمارك الدولة المستوردة إٌقاؾ منح المعاملة التفضٌلٌة للمنتجات المعنٌة خالل فترة انتظار  -4

 نتائج  

 ق، فإنه ٌعرض على المستورد اإلفراج عن المنتجات طبقاً ألٌة إجراءات احتٌاطٌة تراها ضرورٌة .التحق    

ٌتم إبالغ السلطات الجمركٌة التً طلبت التحقق بنتائج عملٌة التحقق فً أسرع وقت ممكن ، وٌجب أن توضح  -5

 النتائج ما إذا 

شأ للدولة العربٌة العضو ومستوفاة لباقً متطلبات هذه كانت المستندات صحٌحة وما  إذا كان للمنتجات صفة المن    

 القواعد .

فً الحاالت التً ٌوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خالل ستة أشهر من تارٌخ طلب التحقق ، أو إذا كان الرد ال  -6

 ٌحتوي 

وم سلطات الجمارك على معلومات كافٌة لتحدٌد صحة المستندات موضع التحقق أو المنشأ الحقٌقً للمنتجات ـ تق    

 الطالبة 

 للتحقق، إال فً حاالت استثنائٌة ، برفض منح المعاملة التفضٌلٌة لهذه المنتجات .    

 

(29مادة )  

 تسوٌة المنازعات

 

 ٌوم  31تسوٌة المنازعات باالتصال الثنائً بٌن الجهات المعنٌة خالل مدة أقصاها  -1

فً حالة عدم الوصول إلى تسوٌة خالل ثالثٌن ٌوم ترفع المنازعات التً قد تنشأ حول تفسٌر هذه القواعد أو بشأن  -2

 اجراءات 

( التً ال ٌمكن تسوٌتها بٌن سلطات الجمارك فً الدولة المستوردة والجهة المختصىة بالدولىة المصىدرة 28)المادة      

 إلى لجنة 

 ر فً حلها أو تحوٌلها إلى لجنة فض المنازعات .التنفٌذ والمتابعة للنظ     

ٌتم تسوٌة المنازعىات بىٌن المسىتورد وسىلطات الجمىارك بالدولىة المسىتوردة فىً إطىار التشىرٌعات النافىذة فىً هىذه  -3

 الدولة 

 

 

 

 

 

 



(31مادة )  

 العقوبات

 

تطبق السلطات الجمركٌة أو الجهة المختصة فً الدول المعنٌة عقوبات طبقاً لقوانٌنها على أي شخص ٌصٌػ أو ٌتسبب 

 فً صٌاؼة مستند ٌحتوي على معلومات ؼٌر صحٌحة بهدؾ الحصول على معاملة تفضٌلٌة للمنتجات 

 

(31مادة )  

 المناطق الحرة فً الدول العربٌة

ٌة األعضاء كافة الخطوات الالزمة لضمان أن المنتجات التً ٌتم االتجار فٌها بموجب إثبات تتخذ كل من الدول العرب  -1

 منشأ أنه 

خالل نقلها عبر منطقة حرة تقع فً إقلٌمها ، لن ٌتم استبدالها بمنتجات أخىرى، وال ٌىتم إخضىاعها لعملٌىات أخىرى      

 بخالؾ

 ؾ .العملٌات العادٌة بهدؾ المحافظة علٌها من التل     

( ، فإنه عندما تستورد منتجات لها صفة منشأ إحدى الىدول 1وعلى سبٌل االستثناء من األحكام الواردة فً الفقرة ) -2

 العربٌة 

األعضاء لمنطقة حرة بموجب إثبات منشأ وٌتم إجراء أي عملٌات تجهٌز أو تشؽٌل أو تصنٌع علٌها ، تقوم السلطات    

 المعنٌة  

عربٌة جدٌدة وذلك بناء على طلب المصدر إذا ما كانت عملٌات التجهٌز أو التشؽٌل أو التصنٌع  بإصدار شهادة منشأ    

 المذكورة 

 قد تمت وفق ما ورد بهذه القواعد .    

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السابع

 الشروط الخاصة

(32مادة )  

 التوقٌع على إنشاء مناطق تجارة حرة

  

فً حالة توقٌع أٌة دولة عربٌة التفاقات إنشاء مناطق تجارة حىرة مىع دولىة أو مجموعىة مىن الىدول ؼٌىر العربٌىة فأنىه 

ٌمكن لها االتفاق على قواعد منشأ مخالفة لقواعد المنشأ العربٌة بشرط أال تؤدي تلىك القواعىد إلىى إعاقىة تنفٌىذ منطقىة 

القواعد على عملٌات التجارة بٌن تلك الدولة العربٌة العضو والدول ؼٌر  التجارة الحرة العربٌة الكبرى ، وأن تطبق تلك

 العربٌة الموقعة معها التفاقات إنشاء منطقة تجارة حرة .

 

(33المادة )  

 السلع التً ال تكتسب صفة المنشأ العربٌة

 

الصهٌونً أو كانىت أي مىن  ال تكتسب السلعة صفة المنشأ العربً إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة فً الكٌان

( أن رأس المىىال المنتجىىع لهىىا مملىىوك كلٌىىاً أو جزئٌىىاً لشىىركات إسىىرائٌلٌة أو 11العناصىىر الحٌادٌىىة الىىواردة فىىً المىىادة )

 شركات موضوعة فً قوائم المقاطعة العربٌة إلسرائٌل .

 

 الفصل الثامن

 أحكام ختامٌة

(34المادة )  

 السلع الموجودة فً حالة عبور

مخازن الجمركٌة أثناء تطبٌق النظامأو فً ال  

 

تتمتع السلع المطابقة لهذه القواعد عند دخوله حٌز التنفٌذ والتً تكون فً طرٌقها أو موجودة بصفة مؤقتة فً مخازن 

جمركٌة ، بالمزاٌا المطبقة فىً هىذا النظىام شىرٌطة أن تقىدم إلىى السىلطات الجمركٌىة أو الجهىة المختصىة وخىالل أربعىة 

منشأ صادرة بأثر رجعىً مىن طىرؾ السىلطات الجمركٌىة أو الجهىة المختصىة للبلىد المصىدر باإلضىافة إلىى  أشهر شهادة

 الوثائق التً تثبت النقل المباشر لها



  

(35المادة )  

 السلع التً ال تسري علٌها أحكام البرنامج التنفٌذي

 

طقة التجارة الحىرة العربٌىة الكبىرى وان اكتسىبت ال تتمتع السلع التً ال تسري علٌها أحكام البرنامج التنفٌذي إلقامة من

 صفة المنشأ الواردة فً الجداول التفصٌلٌة باإلعفاءات واالمتٌازات الممنوحة للسلع العربٌة ذات المنشأ الوطنً .

 

(36المادة )  

 تعدٌل القواعد

 

العربٌة األعضاء . للمجلس االقتصادي واالجتماعً أن ٌقرر تعدٌل أحكام هذه القواعد بأؼلبٌة ثلثً الدول  

(37المادة )  

 تطبٌق القواعد

 

تتخذ الدول العربٌة األعضاء الخطوات الالزمة لتطبٌق هىذه القواعىد وإحاللهىا محىل القواعىد العامىة المعمىول بهىا حالٌىاً 

ألؼراض التبادل التجاري فً إطار منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى بعد فتىرة انتقالٌىة ٌحىددها المجلىس االقتصىادي 

 واالجتماعً . 

 

 

 

 


