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  قواعد المنشأ العربية

  ألغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنية
  التبادل التجاري بين الدول العربية

  ـــــــــــــــ
  

دول  ين ال ادل التجاري ب ة التب سير وتنمي ة تي ادة التاسعة من اتفاقي ذا لنص الم تنفي
  -:العربية التي تنص على 

  
ة ا           ذه االتفاقي شأ         يشترط إلعتبار السلعة عربية ألغراض ه ا قواعد المن وفر فيه ن تت

ة الطرف عن                    ا في الدول التي يقرها المجلس واال تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجه
  .من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها % 40

ون قواعد                        ة تك ارة حرة عربي ة تج ة منطق ذي إلقام امج التنفي والى ما جاء في البرن
  -:المنشأ على النحو التالي 

  
  : تعاريف 1القاعدة 
  

  :ألغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية يقصد بالمصطلحات والكلمات الواردة ما يلي
واد               التصنيع   -أ اج الم ة النت  العملية أو سلسلة العمليات التي تخضع لها المدخالت االنتاجي

  .او المنتجات او السلع 
  
اج -ب ي االنت ة ف واد الداخل ام و : الم واد الخ ة وأو ال/الم واد األولي صف /م ات ن او المنتج

  .او الوسيطة المستخدمة في انتاج السلع /المصنعة و
  
  . المنتج الذي تم تصنيعه حتى لو آان مدخال انتاجيا لعملية تصنيع أخرى :المنتج  -ج
  
صيد او              :السلعة   -د  المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين او االستخراج او الزراعة او ال

  .عملية التصنيع الناشئة عن 
  
  .الدول التي يقررها المجلس االقتصادي واالجتماعي   : الدول العربية األقل نموا -هـ
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  :معيار المنشأ :2قاعدة 
  

ة ودون االخالل بالقاعدة               شأ العربي سلع أو     ) 5(ألغراض تطبيق قواعد المن ر ال تعتب
  :المنتجات التالية ذات منشأ وطني 

  
من قواعد ) 7(يها آليا في أي من األطراف ضمن مفهوم القاعدة  المنتجات المتحصل عل-أ

  .المنشأ 
) مدخالت( السلع المصنعه لدى أي من األطراف العربية والتي يدخل في انتاجها مدخل              -ب

سلع عن   ذه ال ة المضافة له سبة القيم ل ن شأ طرف آخر يجب ان ال تق % 40من من
ا ورد في القاعدة           مع ا  ) 3(محسوبة طبقا لما هو وارد في القاعدة            ار م ذ باالعتب ألخ

)4. (  
  

   :3قاعدة 
  :أسس احتساب القيمة المضافة 

  :تحتسب القيمة المضافة وفقا للعناصر واألسس التالية 
  

ا           :آافة األجور والمرتبات     -1 دريب والمزاي ات الت  وتشمل األجور النقدية والعينية ونفق
املين في         المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات االج      اج والع ال اإلنت تماعية لعم

ة      وظفي مراقب شرفين وم رة آالم اج مباش ين باالنت ي المتعلق از االداري والفن الجه
بي   از االداري والمحاس رة آالجه ر مباش ف ، أو غي زين والتغلي ودة والتخ الج

  .وموظفي التسويق 
  
عدات واآلالت ، ويشمل استهالآات المباني الصناعية والم : استهالك األصول الثابتة -2

ارات ،     د االيج ي بن دخل ف ي ال ت شرآة الت ة لل سكنية المملوآ اني ال ذلك المب وآ
ا     ي تقره تهالك الت سب االس ا لن ك وفق ل ذل صنيع ، آ شاط الت رة بن ة مباش والمتعلق
ة     ساب القيم ي ح ل ف تهالك أي أص دخل اس صة ، وال ي مية المخت ات الرس الجه

  .الى صفر المضافة متى ما وصلت القيمة الدفترية 
  
 وتشمل ايجارات األراضي الصناعية المستخدمة المحلية والمستودعات        :االيجارات   -3

صاالت العرض الخاصة بمنتجات       ( والمباني الصناعية ومحالت تسويق المنتجات      
  .وسكن العمال غير المملوآة للمنشأة ) المصنع 

  
ى ا          :تكلفة التمويل    -4 اليف المدفوعة عل الي التك لقروض المستخدمة في       وتشمل اجم

سة ، أو     ر للمؤس شاط المباش ل الن اله أو لتموي ة أع ة المعرف ل األصول الثابت تموي
  .تكاليف هذه القروض وفقا للنظم السارية في آل دولة 
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واد     : المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني      -5 ام األساسية والم وتشمل المواد الخ

م            الوسيطة المستخدمة في العمليات اال     ا ت وطني م شأ ال نتاجية ، ويغطي مفهوم المن
شأ     ق صفة المن ضاء ويحق دول األع دى ال ي اح ه ف م انتاج ا ت ا ، أو م ه محلي انتاج

  .الوطني 
  
 وتشمل تكاليف التحاليل المختبرية ونفقات األبحاث والتطوير        :نفقات أخرى منوعة     -6

اليف ورسوم              اني واآلالت وتك ى المب راءات وحقوق    ورسوم التأمين واألخطار عل ب
االختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة باالنتاج وتكلفة ايجار اآلالت المستخدمة 

  .في العملية االنتاجية 
  
اء المستخدمة          :الوقود والكهرباء والماء   -7  وتشمل آافة نفقات الوقود والكهرباء والم

  .في العملية االنتاجية 
  
ة -8 ة واالداري صروفات العمومي اتف   : الم رق واله د والب صروفات البري شمل م وت

  .الخ .. والمطبوعات واالشتراآات 
  

ا ألحد                   : أوال   ة المضافة وفق سبة القيم توضيح آيفية احتساب القيمة المضافة ، تحسب ن
  :األسلوبين التاليين 

  
  : اما وفقا للصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو التالي-1

  )8 الى 1مجموع العناصر من ( فة القيمة المضا
  100×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     = نسبة القيمة المضافة 

  القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
  

اب المصنع        ة المضافة     = قيمة السلعة ب ة     + القيم صا الرسوم    ( المدخالت األجنبي ناق
  )والضرائب المفروضة عليها 

  -:ة النهائية للسلعة وتحسب على النحو التالي  اما باستخدام القيم-2
   قيمة المواد المستوردة الداخلة في التصنيع–القيمة النهائية للسلعة باب المصنع 

  )ناقصا الرسوم والضرائب المفروضة عليها ( 
  100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة القيمة المضافة المحلية 

  يمة النهائية للسلعة باب المصنع                     الق
  

  
  :وتحسب القيمة المضافة وفقا لذلك باعتبارها 

ا                  ي أجريت عليه صنيع الت الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية الت
ضرائب والرسوم المفروضة       (وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية االنتاج         ناقصا ال

ة طرف               ، وال تدخل    )عليها ة عربي في ذلك المواد ذات المنشأ الوطني والمستوردة من دول
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ا               اون او تكامل ، وتعامل باعتباره اق تع ا باتف رتبط معه د عربي ي ة ، أو أي بل في االتفاقي
  .سلعا او موادا محلية 

  
سلعـة    ( تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس   ذه ال ة له دخل  ) قيمة التكلف ال ي

 القيمة النهائية للسلعة أي مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمرآية أو رسوم              في حساب 
  .انتاج محلية تكون قد فرضت عليها او على مدخالت انتاجها 

  
ه من                        ذي اشتريت ب سعر ال ى اساس ال اج عل ة االنت وتحسب قيمة المواد الداخلة في عملي

لة عند وصول المواد الى بلد      وفق القيمة الجمرآية المعتمدة بمعرفة الدو     " سيف" الخارج  
رتبط                ي ال ت االنتاج وال تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلي او غيرها من المصروفات الت

  .بالعملية االنتاجية بشكل مباشر 
  

   :4قاعدة 
يؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام االتفاقية آأساس لتحديد قواعد المنشأ            

  :عتبار أي من المعيارين التاليين للسلع العربية مع األخذ في اال
  . معيار تغيير البند الجمرآي على ان يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية -أ
  . معيار عمليات التصنيع على ان يذآر بدقة العملية التي تحدد منشأ السلع المعنية  -ب
  

   :5قاعدة 
  : قواعد المنشأ التراآمي -

ا     تعامل مدخالت االنتاج المستو    ة اذا م ردة من بلد عربي آخر معاملة المدخالت الوطني
  .في بلد المنشأ % 40توفرت فيها نسبة الـ 

  
   :6قاعدة 

د     ة قواع ستقبال لمواءم نهم م شاور بي تم الت ي ان ي راف يراع تفادة االط ا الس تعظيم
صادية                        ات االقت نهم وأي من التجمع ل م ين آ ه ب المنشأ بينهم مع ما سوف يتم االتفاق علي

  .دولية واالقليمية وذلك بما ال يخل بالتزامات أي منهم تجاهها ال
  

  
  
  

   :7القاعدة 
  -: المنتجات المتحصل عليها آليا -

ة في               ) أ/2(ضمن مفهوم القاعدة     ا آلي ر منتجات متحصل عليه فان البنود التالية تعتب
  :الدولة العضو المصدرة 
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  .ضها أو مياهها او قاع بحارها  المنتجات التعدينية او الخام التي تستخرج من ار-أ
  
  . المنتجات الزراعية التي تجني أو تحصد فيها -ب
  
  . الحيوانات التي تولد وتربى فيها -ج
  
  . المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات التي تربى فيها -د
  
  . المنتجات المتحصل عليها بالقنص او صيد األسماك فيها -هـ
  
ستخرج من اعالي البحار                 منتجات الصيد البحري والم    -و ي ت ة االخرى الت نتجات البحري

  .عن طريق سفنها 
  
ا من المنتجات                   / المنتجات المعدة و   -ز ة له سفن المصانع التابع ى ظهر ال أو المصنعة عل

  .اعاله على سبيل الحصر ) و(المشار اليها في الفقرة 
  
  .واد الخام  األصناف المستعملة التي تجمع فيها وال تصلح اال السترجاع الم-ح
  
  . الفضالت والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التي تدور فيها -ط
  
رات                     -ي ا في الفق ) أ(البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار اليه

  .أعاله ) ط(الى 
  

   :8القاعدة 
  :العمليات الثانوية 

دة  راض القاع ر أي م  ) ب/2(ألغ ة تعتب شأ العربي د المن ن قواع ة م ات التالي ن العملي
  .عمليات تصنيع ثانوية وغير آافية الآساب المنتج صفة المنشأ الوطني 

زين  -أ ل او التخ ات النق سلع لغاي ظ ال ضمان حف ات ل يح( العملي ة او التلم ة ) التهوي أو ازال
  ).االجزاء التالفة أو ما شابهها 

  
سلعة لل -ب ديم ال ات تق سيط وعملي ع الب ة والتجمي ات التعبئ ة  عملي ع بالتجزئ التغليف (بي آ

  )واعادة التغليف 
  
  -: عمليات تصنيع بسيطة أخرى مثل -ج

 االذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمادتين أو أآثر    -1
.  

  . التنظيف بما في ذلك ازالة الصدأ والشحوم والدهان او غير ذلك -2
  . تشذيب وقص المواد الزائدة -3
  .الفرز او التدريج ) عالمات( فحص ، االختبارات ، الترقيم ، التعليم ال-4
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  . الطالء او الغسيل أو التعقيم  -5
ذيب،               -6 الطي ، الته ة ب  عملية تزيين المنسوجات في اطار انتاج المنسوجات آالمتعلق

  .الزخرفة البسيطة ، التطريز البسيط والعمليات األخرى المشابهة 
  

  :9القاعدة 
دول                   أن ال تم   ضعها ال ي ت ة الت شأ الوطني صلة بقواعد المن ة المت ثل االجراءات التنفيذي

  .العربية قيودا على التبادل التجاري فيما بينها 
  

  :10القاعدة 
ة او                       ار تقييدي اد آث ى ايج ا ال د ذاته يجب اال يؤدي تطبيق قواعد المنشأ العربية في ح

ر ضرورية او     مشوهة للتجارة العربية او مخلة بها ، وهي ال تفرض      شروطا صارمة غي
  .تتطلب االيفاء بشرط معين ال يتعلق بالتصنيع آشرط أساسي لتحديد بلد المنشأ 

  
   :11القاعدة 

صفة        دة من سقة ، موح ة مت ة بطريق ة عربي ل دول ة بك شأ الخاص د المن ق قواع تطب
  .ومعقولة 

  
  :12القاعدة 

نح    (جابي  تقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على اساس معيار اي          القواعد التي تم
ابي او في الحاالت                   ) المنشأ ار ايج ويسمح بالعمل بالمعيار السلبي آجزء من توضيح معي

  .الفردية عندما يكون التحديد االيجابي للمنشأ غير ضروري 
  
  :13القاعدة 

رة  الل الفت ة ، خ ة العام ة األمان دول العربي غ ال شفافية ، تبل دأ ال ع مب سجاما م ان
ام    م واحك وانين ونظ صيلية ، ق شأ التف د المن داد قواع ن اع اء م ين االنته ى ح ة ال االنتقالي

  .تطبيق قواعد المنشأ لديها 
  

  
  :14القاعدة 

نشأ جديدة ال تطبق  عند ادخال تغييرات على قواعد المنشأ الوطنية او ادخال قواعد م 
  .الدول العربية هذه التغييرات بأثر رجعي 

  
  :15القاعدة 

ا                    شأ ويكون مخالف د المن ا يتعلق بتحدي يعتبر أي اجراء اداري تتخذه دولة عربية فيم
ات            سوية المنازع ي لت از فن ل جه ن قب ة م ابال للمراجع ا ق ق عليه شأ المتف د المن لقواع
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ة        متخصص في هذا الموضوع ، وذلك وفق اح    سير وتنمي ة تي ع من اتفاقي ام الفصل الراب ك
  .التبادل التجاري بين الدول العربية 

  
  :16القاعدة 

  :اثبات المنشأ 
راف        -أ ين األط ة ب ة والمتبادل شأ العربي د المن ق قواع وطني وف شأ ال ات ذات المن  المنتج

ة   ولغايات االستفادة من االتفاقية والبرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة ال          حرة العربي
د   وذج المعتم ا للنم ة وفق شأ وطني شهادة من ون مصحوبة ب ق(يجب أن تك ا )* المرف آم

  .يجب ان تستوفى جميع حقولها 
  

   اصدار شهادة المنشأ وتصديقها -ب
ي          (  تمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ الوطني          -1 ة الت ذآر الجه د ت ل بل آ

   ) .تصدر ويصدق على شهادات المنشأ فيها
شحن               -2 اتورة ال  يجب ان تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ ف

  .وموقعة من قبل المصدر 
ضاعة في           -3 أحرف مطبوعة ويكون وصف الب شأ ب  يجب ان يعبأ نموذج شهادة المن

  .المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب او االضافة 
ضاعه ويجوز في             تصدر شهادة المنشأ من بلد ال      -4 صدير الب منشأ لتلك السلعة عند ت

دما يكون                       صدير عن ان الت د مك صدير او من بل د الت ظروف استثنائية اصدارها بع
ل   ة ان تحم ذه الحال ي ه شهادة ويجب ف ي ال صود ف ر مق ال غي أ أو اغف اك خط هن

  .الشهادة عالمة خاصة تبين الظروف التي اصدرت فيها 
ها -5 ى ش صادق عل ي ت ات الت ل    الجه تفظ آ ب ان يح ضا يج صدرة أي شأ والم دة المن

اريخ  ن ت نوات م ة س دة ثالث ا لم ة به ستندات المرفق ا والم سخة منه ا بن منهم
  .اصدارها وذلك وفقا للقواعد المطبقة لدى آل من الجانبين 

  
  
  
دة        -6 ة اشهر   (  شهادة المنشأ سارية المفعول لم د          ) اربع اريخ اصدارها في البل من ت

  . هذه المدة المصدر وتقدم خالل
ضاعة وقت           -7  شهادة المنشأ يجب ان تقدم للسلطات الجمرآية في البلد المستورد للب

اريخ         ن ت هر م ة اش ن اربع ر م ا اآث ضى عليه د م ون ق ى أن ال يك يص عل التخل
  .صدورها 

ي                        -8 سلطات الت شأ يحق للمصدر ان يطلب من ال  في حال فقدان او تلف شهادة المن
نسخة اخرى حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة       اصدرت هذه الشهادة اصدار     
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ة   ا بوضوح آلم دون عليه ة يجب ان ي ذه الحال ي ه ديها وف ر ( ل ة غي سخة ثاني ن
  ) .بدل تالف او فاقد ) ( اصلية 

  
ة           -ج ا لطبيع ة وفق ة لإلزال ر قابل حة وغي ضاعة واض ى الب شأ عل ة من ع دالل ب وض  يج

  .البضاعة 
  
  

  :17القاعدة 
  :النقل المباشــر 

  
المنتجات التي منشؤها أحد األطراف يتم نقلها مباشرة دون ان تمر باقليم غير اقاليم              
ك        األطراف العربية ومع ذلك فان تلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور في أقاليم غير أقاليم تل
األطراف بما في ذلك امكانية شحنها او تخزينها المؤقت في مثل تلك االقاليم ما دام المرور 

سلطات               بهذه األ  قاليم تقتضيه اسباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت اشراف ال
ادة   غ واع ات التفري ر عملي ات غي ا عملي ر عليه م تج داع ول رور أو االي د الم ة لبل الجمرآي

  .الشحن أو أية عمليات أخرى تهدف الى المحافظة على حالتها 
  

   :18 القاعدة 
  :التعاون االداري 

  
زود الج     ة   يجب ان ت شهادات    ( هات المعني ى ال صادق عل دول األطراف    ) التي ت في ال

اوين الجهات                      شأ وعن ى شهادات المن صديق عل دة للت ام المع اذج األخت بعض بنم بعضهم ال
ة                        ة للجامع ة العام دى األمان ا ل داع صورة منه شهادات مع اي ذه ال المسؤولة عن اصدار ه

  .العربية 
  
  
   :19القاعدة 

ة شهادات    تعمل السلطات المختصة -أ  في البلدان األطراف وتتعاون فيما بينها على مراجع
  .المنشأ اصال ومضمونا 

  
ام                    -ب د اآلخر القي ا في البل  يمكن للسلطة المختصة في أحد األطراف ان تطلب من نظيرته

ستدعي        ي ت ا العناصر الت ة في طلبه شأ مبين ات شهادة المن ة لبيان ة أولي ة الحق بمراجع
  :ايضاحات اضافية 
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ة                    وفي   شأ موضوع المراجع شهادة المن ة ب ضائع المتعلق دخول الب سمح ب ة ي ذه الحال ه
ت       مان مؤق ديم ض ع تق ستورد م د الم ى البل ة ال ترجاع ( الالحق ل لالس وم ) قاب للرس

  .والضرائب المستحقة طبقا للترتيبات واالجراءات المعمول بها في البلد المستورد 
  

  :20القاعدة 
  : تسوية النزاعات -

ذا                   في حال و   ة يحول ه شأ العربي جود خالفات او نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد المن
راح     شكاوي واقت الج ال ق وع ك للتحق ات ، وذل سوية المنازع ة ت ى لجن زاع ال الن
ك حظر التعامل مع المصدر              ا في ذل ا بم االجراءات الالزمة لمواجهتها وعدم تكراره

ات            شأ أو بيان د بقواعد المن ك مع عدم االخالل           الذي يثبت اخالله المتعم شهادة وذل  ال
تم اخطار الجانب اآلخر                         ى ان ي ة طرف ، عل ل دول سارية في آ بالقوانين واللوائح ال

  .بهذه االجراءات في حينه 
  

  :21القاعدة 
  : أحكام ختامية -

تعتبر هذه القواعد ملزمة للدول األطراف وواجبة التطبيق خالل ثالثة أشهر من تاريخ             
  .س االقتصادي واالجتماعي اقرارها من قبل المجل

  
  :22القاعدة 

   : معاملة خاصة للدول العربية األقل نموا-
من قواعد المنشأ العربية تحتسب براءات االختراع والرسوم   ) 3(دون االخالل بالقاعدة    

دول        ي ال سابها ف د ح ة عن ضافة العربي ة الم من القيم تخدامها ض ل اس ة مقاب المدفوع
  .العربية األقل نموا 
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  جامعة الدول العربية
  األمانة العامة

  اإلدارة العامة للشؤون االقتصاديه
  ادارة المال والتجارة واالستثمار

  
  
  
  
  
  
  

  بيانات
  شهادة المنشأ العربية
  بموجب أحكام

  اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري
  بين الدول العربية
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  شكل ومضمون شهادة المنشأ
  
  .يكون النموذج موحدا ويحمل شعار الجامعة العربية والدولة المصدرة  أن -
دد   - ا وع ا ووزنه ضمن نوعه سلعة تت ة عن ال ات وافي شأ معلوم هادة المن ضمن ش  ان تت

  .الطرود والعالمات التجارية للسلعة وقيمتها 
تجة   أن يذآر في الشهادة اسم الشرآة المنتجة ، واسم المصدر اذا آان غير الشرآة المن               -

  .، واسم المستورد 
  . أن يذآر في الشهادة رقم وتاريخ الصنع -
 أن تحدد القيمة النهائية للسلعة، تسليم المصنع دون اضافة الرسوم والضرائب واألرباح -

.  
  . أن ال يكون في الشهادة فراغات يمكن التالعب بها -
  . ان تكون األختام واضحة -
الغ       تحديد الجهات التي تصدر الشهادة و      - ة ، وأن يجري اب التي تصدق عليها في آل دول

دول         ى ال ا عل ري تعميمه ات ليج ك الجه ماء تل ة بأس ة العربي ة للجامع ة العام األمان
  .األعضاء في االتفاقية 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
      شعار                                                            ……………………: اسم الدولة 

    الدولة المصدرة              …………………………………
  

  شهادة منشأ
  بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل

  التجاري بين الدول العربية
  

  :المصدر وعنوانه    
  

  :الشرآة المتجة 

  :رقم وتاريخ الفاتورة    :المستورد وعنوانه 
  

  القيمة  الكمية  الوزن  ةنوع البضاع  عدد وانواع وارقام وعالمات الطرود
  بالعملة المحلية

  الصافي  القائم    
  
  
  
  
  

    

  :القيمة االجمالية رقما وآتابة  
  

  بيان عناصر االنتاج
  القيمة  الكمية  عناصر التكلفة االجنبية

  
  
  
  
  
  

  عائدات لجهة اجنبية

    

      :المجموع 
      :التكلفة النهائية لالنتاتج 

صريح المصدر  صحة المع:  ت شأ  اصرح ب ن من ضائع هي م أن الب واردة اعاله وب ات ال ة ……………لوم سبة القيم  وان ن
  التوقيع.         من آلفة االنتاج الكلية ) رقما وآتابة .. ( ………………المحلية المضافة تمثل نسبة 

  
شأ              …………… تشهد   ا اعاله هي من من سلع الموضح بياناته ة المضافة     ………… بان ال ة المحلي سبة القيم  وان ن
  .من آلفة االنتاج الكلية ) رقما وآتابة .. ( ……………تمثل 

  
                                                     تصديق الجهة الحكومية المختصة…………………تحريرا في 

  توقيع وخام الجهة التي أصدرت الشهادة
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  قائمة الجهات الرسمية المصدقة والمصدرة لشهادة المنشأ
  األعضاءالعربية في الدول 

  في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
  

  جهة التصديق  جهة االصدار  اسم الدولة
رف       المملكة األردنية الهاشمية-1 اد الغ ان واتح ناعة عم ة ص غرف

  التجارية
ة  ارة بالمملك صناعة والتج وزارة ال

  األردنية الهاشمية
ة   و   دولة االمارات العربية المتحدة-2 ارة بدول صاد والتج زارة االقت

  االمارات العربية المتحدة
ارة او وزارة  صاد والتج وزارة االقت

  الخارجية باالمارات
  االدارة العامة للجمارك-وزارة المالية  غرف التجارة في الجمهورية   الجمهورية التونسية-3
  ة بالمملكةوزارة التجار  وزارة التجارة بالمملكة   المملكة العربية السعودية-4
  وزارة التجارة والتعاون  غرفة السودان التجارية   جمهورية السودان-5
  وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية  غرف التجارة والصناعة والزراعة   الجمهورية العربية السورية-6
اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد        جمهورية العراق-7

  الصناعات العراقية
  وزارة التجارة

  وزارة االقتصاد والتجارة  غرفة التجارة والصناعة   دولة فلسطين-8
  وزارة المالية واالقتصاد والتجارة  غرف التجارة وصناعة قطر   دولة قطر-9

ادارة        دولة الكويت-10 صادرات ب ى ال ة عل سم الرقاب ق
ة  ات الدولي ارة –العالق ؤون التج  ش

  الخارجية بوزارة التجارة والصناعة 

سم الرقا ادارة    ق صادرات ب ى ال ة عل ب
ة  ات الدولي ارة –العالق ؤون التج  ش

  الخارجية بوزارة التجارة والصناعة
نفط او وزارة    غرف التجارة والصناعة   الجمهورية اللبنانية-11 صناعة وال وزارة ال

  الزراعة حسب نوع السلعة
ة   -12 ة الليبي ة العربي  الجماهيري

  الشعبية االشتراآية العظمى
     والصناعة والزراعةغرف التجارة

ر     المملكة المغربية-13 ضرائب غي ارك وال ادارة الجم
  المباشرة

ر   ضرائب غي ارك وال ادارة الجم
  .المباشرة بالمملكة 

  وزارة التموين والتجارة  الغرفة التجارية الصناعية   الجمهورية اليمنية-14
  

  
  

 


