
 
 

  
  بروتوآول قواعد المنشأ 

  
  الملحق باتفاقية التبادل التجاري الحر 

  بيـــــــن
  المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية

   
  الفصـــل األول 
  أحكام عامـــة 
  المادة األولـــى 

  تعاريــف 
  
  

  :ألغراض هذا البروتوآول يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي 
   
عمليات التجميع  في ذلك بما أوتحويل) الشغل(عمليات التشغيل  آافة :التصنيع )أ(

  .والترآيب أو أي عمليات إنتاجية أخرى 
ل                   : المـادة  ) ب( ات أو آ ل المكون ل العناصر أو آ آل مكون ، آل المواد االولية ، آ

 .جزء داخل في تصنيع  أي منتج 
تج )  ج( صنيعه أو المتحصل علي : المن م ت ذي ت تج ال دخًال المن ان م و آ ى ول ه حت

  .إنتاجيًا لعملية تصنيع أخرى 
  .آل من المواد والمنتجات :   السلع والبضائع )  د(
القيمة المحددة طبقًا التفاق القيمة لدى الجمرك : القيمة لألغراض الجمرآية  )هـ(

للمنظمة العالمية للتجارة المتعلق بتطبيق الفصل السابع من االتفاقية العامة 
   .1994ات الجمرآية والتجارة لسنة للتعريف

  

  
  
  



ئة )  و( واد الناش ة الم شأ(قيم ي   ) : ذات المن ددة ف ي مح ا ه واد آم ذه الم ة ه قيم
صنيع     ) ح(النقطة   ات الت ع عملي المطبقة بعد إجراء جمي

  .أوالتحويل الضرورية 
ه              :  سعر تسلم المصنع    )  ز( م في ذي ت تج للمصنع ال ل المن دفوع مقاب هوالسعر الم

واد           آخ ع الم ر عملية تصنيع اوتحويل بما فيها قيمة جمي
ة    ضرائب الداخلي ع ال ا جمي صوم منه ستخدمة مخ الم
تج المتحصل              صدير المن د ت والتي يمكن استرجاعها عن

  .عليه 
ة  ) ح( واد األجنبي ة الم واد   : قيم تيراد الم د اس ة عن راض الجمرآي ة لألغ القيم

ة ا           ة في عملي صنيع ،   األجنبية غير ذات المنشأ الداخل لت
ذه   ؤدى عن ه ه الم ق من ن التحق سعر األول الممك أو ال
ذه المدخالت                 د االستيراد إذا آانت قيمة ه المواد في بل
غير معروفة أو غيـر محددة وتكـون هـذه القيمـة سيف          

)CIF. (  
ة   ) ط( ود الفرعي ود والبن صول والبن ة    : الف ود الفرعي ود والبن صول والبن ي الف ه

صنيفة ي الت ستخدمة ف ام الم ون النظ ي تك ة الت  الجمرآي
ذا        ي ه سمى ف ضائع والم د الب صنيف وتبني سق لت المن

   " .H.S "البروتوآول بالنظام المنسق  
  .يشير المصطلح إلى تصنيف المنتـج أو المادة في بند محدد :  تصنيف ) ي(
  
تج     : القيمـة المضافة    )22( دخل في المن تحسب بخصم المدخالت األجنبية والتي ت

  .من سعر بيع السلعة باب المصنع ) CIF(النهائي 
الية ) 23( الة(اإلرس ن     ) : الرس د م ت واح ي وق الها ف تم إرس ي ي ات الت المنتج

 .المصدر إلى المرسل إليه مصحوبة بوثيقة شحن واحدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 



  تحديد مفهوم المواد ذات المنشأ 
  المادة الثانية 
  معيار المنشأ 

  
  

  : البروتوآول ألغراض تطبيق هذا 
  
 : تعتبر ذات منشأ أردني  -1
  

ذا                    -أ ة من ه ادة الرابع ًا للم    المنتجات المتحصل عليها آليًا في األردن ، طبق
  .البروتوآول 

صل     -ب ر متح واد غي ضمنة لم ي األردن والمت ا ف صل عليه ات المتح  المنتج
صنيع أو        ا ت رأ عليه د ط واد ق ذه الم ون ه ريطة أن تك ًا ، ش ا آلي عليه

ل ذا       تحوي ن ه سة م ادة الخام ضيات الم ًا لمقت األردن طبق افيين ب  آ
  .البروتوآول 

  
  
 :تعتبر ذات منشأ مصري  -2
 

ذا   -أ ن ه ة م ادة الرابع ًا للم ي مصر ، طبق ًا ف ا آلي ات المتحصل عليه  المنتج
  .البروتوآول 

صل       -ب ر متح واد غي ضمنة لم صر والمت ي م ا ف صل عليه ات المتح  المنتج
ل        عليها آليًا ، شريطة أن ت      صنيع أو تحوي ا ت كون هذه المواد قد طرأ عليه

  .آافيين بمصر طبقًا لمقتضيات المادة الخامسة من هذا البروتوآول 
  
  
  
  
  
  
  
  

  المادة الثالثة 
  التراآم الثنائي 

  
على الرغم مما ورد بالمادة الثانية أعاله تعتبر المنتجات ذات المنشأ   

ات ذات منشأ مصري وال يشترط أن األردني طبقًا لمقتضيات هذا البروتوآول منتج



تكون هذه المنتجات قد طرأ عليها تصنيع أو تحويل آافيين شريطة أن تكون قد 
خضعت لتصنيع أو تحويل يفوق العمليات المشار إليها في المادة السادسة من هذا 

  .البروتوآول 
  

شأ         ات ذات المن ر المنتج اله تعتب ة أع ادة الثاني ا ورد بالم رغم مم ى ال وعل
شترط أن              ا لمصري طبقًا لمقتضيات هذا البروتوآول منتجات ذات منشأ أردني وال ي

د                     افيين ، شريطة أن تكون ق ل آ تكون هذه المنتجات قد طرأ عليها تصنيع أو تحوي
ذا     خضعت لتصنيع أو تحويل يفوق العمليات المشار إليها في المادة السادسة من ه

  .البروتوآول 
  

  المادة الرابعة 
  لمتحصل عليها آليًاالمنتجات ا

  
   :يعتبر ما يلي منتجات متحصل عليها آليًا في آل من مصر أو األردن  -1

ا أو   -أ اع بحارهم ن ق ن أراضيهما أو م ستخرجة م ة الم ات التعديني  المنتج
  .محيطاتهما 

 . المنتجات النباتية التي تجنى أو تحصد في البلدين -ب
  .دين   الحيوانات الحية التي تولد وتربى في البل-ج
  .   المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الحية المرباة في البلدين-د
  . منتجات القنص أو الصيد الممارسة في البلدين -هـ
ر         -و ن البح ستخرجة م رى الم ات األخ ري والمنتج صيد البح ات ال   منتج

  .بواسطة سفنهما 
صًا   أعاله المصنوع  " و"  منتجات المواد المشار إليها في الفقرة         -ز ة خصي

  .التابعة لهما " السفن المصانع"على ظهر 
  . المواد المستعملة والتي ال تصلح إال إلستراجاع المواد األولية -ح
  . الفضالت الناتجة عن العمليات الصناعية المنجزة بهما -ط
  

  
  
  
  
  
  
ة    -ي يهما المائي اطن أراض يهما أو ب ن أراض ستخرجة م ات الم  المنتج

إلقليمية ما دامت الممارسة لفرض استغالل        الواقعة خارج مياههما ا   
  .حقوق فقط على هذه األرض أو باطن هذه األرض 



ا من -ك شار إليهم ضائع المصنعة حصرًا من المنتجات الم ى " أ"  الب إل
 " .ي"

  
  

  المادة الخامسة 
   طرق تحديد المنشأ 

  
 أي لتحديد منشأ السلع المصنعة لدى) فقرة ب(لتطبيق أحكام المادة الثانية   

من الطرفين والتي يدخل في إنتاجها مدخالت من منشأ طرف ثالث يتم األخذ 
بمعيار نسة القيمة المضافة المحلية لتحديد قواعد المنشأ لهذه السلع بحيث ال تقل 

  %) .40(عن 
  :وتحسب نسبة القيمة المضافة على النحو التالي 

  
  لمواد األجنبية المستوردة   قيمة ا–                    القيمة النهائية للسلع 

                             باب المصنع             الداخلة في التصنيع
   

  x 100%  ------------------= نسبة القيمة المضافة المحلية 
                                   القيمة النهائية للسلعة باب المصنع 

  
  
ول مع          ويؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة     - ذا البروتوآ  آأساس وفق أحكام ه

  :األخذ بأحد المعيارين التاليين 
ود         -أ ح البن شكل واض ضمن ب ى أن يت ي عل صنيف الجمرآ ر الت ار تغيي  معي

  .حتى ستة أرقام) H.S Code(والبنود الفرعية وفقًا للنظام المنسق 
شأ ال    -ب سلع  معيار عمليات التصنيع على أن يذآر بدقة العملية التي تحدد من

  .المعنية 
  
  
  
  
  

  المادة السادسة 
  التصنيع أو التحويل غير الكافي 

  
تعتبر عمليات التصنيع أو التحويل اآلتية غير آافية إلضفاء صفة المنشأ   

  :سواء حدث تغيير في بند التعريفة أم لم يحدث 
  



زين          -أ ل أو التخ اء النق ة أثن ا الطبيعي ي حالته واد ف ظ الم ة لحف ات الالزم  العملي
رت أو       ت( الح أو المكب اء الم ي الم ع ف د ، الوض ف ، تبري شر ، تجفي ة ، ن هوي

  ) .المختلط بمواد أخرى ، إزالة األجزاء الفاسدة والعمليات المشابهة
سيق             ( العمليات البسيطة    -ب آالتنظيف ، الغربلة ، الفرز ، الغسل ، التصنيف ، التن

ال         ف ، الط ات ، التنظي ي مجموع ضائع ف ع الب ك وض ي ذل ا ف ع بم ء ، التقطي
 ) .إلخ...

  . تغيير التغليف ، تجميع وتقسيم الطرود -ج
ا -د ب وم اس والعل وارير واألآي ات والق ي الزجاج ة ف سيطة للتعبئ ات الب  العملي

  .شابهها من عمليات التغليف البسيطة وتثبيت البطاقات على العبوات 
  .التمييز  وضع العالمات على السلع أو أغلفتها وما شابهها من دالالت -هـ
 عمليات خلط المواد البسيطة حتى ولو آانت من أصناف مختلفة بحيث ال تتوفر              -و

شأ األردني أو                  ى صفة المن ول لحصولها عل فيها الشروط الواردة في البروتوآ
  .المصري 

  . عمليات الجمع البسيطة الهادفة إلى تكوين منتج متكامل -ز
  " .ز"إلى " أ"ار إليها من  تراآم عمليتين أو أآثر من العمليات المش-ح
  .  ذبح الحيوانات -ط
  
  

  المادة السابعة 
  المجموعات 

  
ام المنسق                 ة من النظ ة الثالث ر ذات   ) H.S(طبقًا لمفهوم القاعدة العام تعتب

شأ المجموعات المتناسقة  م(من ر ) األطق شأ وأخرى غي واد ذات من ة من م المكون
ي ت  ة ف واد الداخل ون الم شأ شريطة أن تك ون ذات من شأ ، أو أن تك ا ذات من كوينه

وق         ا ال تف ي إنتاجه ة ف شأ الداخل ر ذات المن واد غي ة الم عر   %) 15(قيم ن س م
  .المجموعة المتناسقة عند الخروج من المصنع 

  
  
  

  المادة الثامنة 
  العناصرالحيادية

  
د                    لتحديد المنشأ المصري أو األردني للمنتجات ، ليس من الضروري تحدي

ة الكهر شأ الطاق زات ، اآلالت واألدوات  من شآت والتجهي ود ، المن ة ، الوق بائي
  .المستخدمة للحصول على المنتج 

  
  



  الفصل الثالـــث 
  المادة التاسعـــة 
  النقل المباشر

  
ات       ى المنتج ط عل ق فق اق يطب ي االتف ه ف صوص علي اء المن ام اإلعف إن نظ

  .اضي بلد آخر والمواد التي تم نقلها بين األردن ومصر بدون المرور عبر أر
  

غير أن المواد ذات المنشأ األردني أو المصري والتي تشكل إرسالية واحدة      
ر أراضي دول أخرى، مع                         ا عب م نقله و ت شأها األصلي ول ى من يمكن أن تحافظ عل
سلطات                 ة ال إمكانية نقلها او التخزين المؤقت بشرط بقاء تلك المنتجات تحت مراقب

ور وأال تطرأ     د العب ة لبل ات       الجمرآي ا تعلق بعملي ر م ات أخرى غي ة عملي ا أي  عليه
  .التفريغ أو إعادة الشحن أو آل عملية أخرى تهدف إلى صيانتها 

  
د     ة لبل سلطات الجمرآي اإلدالء لل ور ب ر أو العب ر المباش ل غي ات النق تم إثب وي

  : االستيراد 
  
  .بسند النقل المنجز في بلد التصدير  -
  
تتضمن  ) الترانزيت(رآية لبلد العبور    وبشهادة صادرة من طرف السلطات الجم      -

وصفًا دقيقًا للبضاعة ، تاريخ تفريغ وإعادة شحن هذه البضائع والظروف التي            
 .مرت بها هذه المنتجات أثناء تواجدها ببلد العبور 

رف       ن ط د م ستند يعتم أي م اء ب تم االآتف بق ، ي ا س ود م دم وج ة ع ي حال وف
  .السلطات الجمرآية لبلد االستيراد 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع 
  إثبات المنشأ 
 المادة العاشرة

  
يجب أن تكون المنتجات ذات المنشأ األردني أو المصري وفق هذا 
البروتوآول والمتبادلة بين الطرفين مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقًا للنموذج 

  .مستوفية جميع بياناتها ) المرفق(المعتمد 
  



  
  المادة الحادية عشرة 

  هادة المنشأ والتصديق عليها إجراءات إصدار ش
  

شهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ األردني تصدر من قبل الغرف التجارية  -1
  .والصناعية ويتم التصديق عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة األردنية

شهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ المصري تصدر ويتم التصديق عليهما من  -2
 .ى الصادرات والواردات قبل الهيئة العامة للرقابة عل

تصدر السلطات المختصة للدولة المصدرة شهادة المنشأ بناء على طلب  -3
 .آتابي من المصدر أو من ينوب عنه رسميًا وتحت مسؤوليته 

على المصدر أو من ينوب عنه استيفاء آافة خانات شهادة المنشأ بشكل  -4
مخصصة واضح ويجب أن تكتب البيانات ووصف المنتجات في المساحة ال

لذلك وبدون ترك مساحات أو سطور بيضاء وإذا لم تمأل المساحة المخصصة 
 .بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر األخير 

يتعين على المصدر المتقدم بطلب إلصدار شهادة المنشأ تقديم المستندات  -5
التي تساعد على استيفاء باقي متطلبات البروتوآول وذلك عند الطلب من 

 .ختصة بإصدار شهادة المنشأ السلطات الم
تصدر شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة بإصدار شهادة المنشأ إذا  -6

آانت المنتجات أو السلع المصدرة مكتسبة صفة المنشأ وتستوفى آافة 
 .المتطلبات األخرى لهذا البروتوآول 

 .يكتب تاريخ إصدار شهادة المنشأ في المربع المخصص له في الشهادة  -7
 إصدار شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة عند التصدير تنفيذًا أو يتم -8

 .تأآيدًا لعملية التصدير 
  
  
  

  
  

  المادة الثانية عشرة 
  إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي 

  
بصفة استثنائية ، يمكن إصدار شهادة المنشأ بعد تصدير المنتجات وذلك في  -

ر بسبب أخطاء ، إغفال غير حالة عدم إصدارها في الوقت المناسب للتصدي
مقصود في الشهادة ، ظروف خاصة ، أو إذا ثبت لدى السلطات المختصة أنه 

  .قد تم إصدار شهادة المنشأ إال أنها لم تقبل عند االستيراد ألسباب فنية 
  



يجب على المصدر إيضاح مكان وتاريخ التصدير للمنتجات المطلوب إصدار  -
استمارة الطلب مع تحديد أسباب هذا الشهادة لها بأثر رجعي وذلك في 

 .الطلب
  
  ".  أصدرت بأثر رجعي" يجب تظهير شهادة المنشأ باللغة العربية بعبارة  -

  
  

  المادة الثالثة عشرة
  إصدار نسخة مطابقة لشهادة المنشأ

  
سلطات                     -1 شأ ، يمكن للمصدر ان يطلب من ال  في حالة فقد أو تلف شهادة المن

ى اساس مستندات            المختصة التي أصدرت الشهاد    ة عل سخة مطابق ة األولى ن
  .التصدير التي توجد بحوزتها 

  
ار            -2 ة بعب ة العربي شهادة باللغ ة لل سخة المطابق ر الن صورة طبق   "  يجب تظهي

سخة نفس                  " األصل   ذه الن ى أن تحمل ه من الشهادة التي سبق اصدارها عل
ساب ا   د احت اريخ عن ذا الت ذ به ى ويؤخ شأ األول هادة المن اريخ ش ال ت آلج

  .لصالحية شهادة المنشأ 
  

  المادة الرابعة عشرة
  صالحية شهادة المنشأ

  
ة               -1 صالحية شهادة المنشأ أربعة أشهر تحتسب من تاريخ إصدارها من الدول

ة   صة للدول سلطات المخت رة لل ذه الفت الل ه ديمها خ ب تق صدرة ويج الم
  .المستوردة 

  
  
ص  -2 سلطات المخت ة لل شأ المقدم هادات المن ول ش سمح بقب ة ي ة بالدول

ام          ق النظ ل تطبي ن أج شهادة م الحية ال دة ص ضاء م د انق ستوردة بع الم
وة  ا لق دد إم ائي المح د النه ل الموع ديمها قب ذر تق د تع ك عن التفضيلي وذل

 .قاهرة أو ظروف استثنائية تقبلها الدولة المستوردة 
هادات   -3 ول ش ستوردة قب ة الم صة للدول ة المخت سلطات الجمرآي ن لل يمك

ي ح  شأ ف سليم      المن م ت د ت ان ق ا إذا آ دد له د المح د الموع ديمها بع ة تق ال
 .المنتجات قبل الموعد المحدد 



  
  المادة الخامسة عشرة 
  تقديم شهادة المنشأ 

  
تقدم شهادة المنشأ للسلطات المختصة للدولة المستوردة وفقًا لإلجراءات 

به في إطار التي تطبقها آل دولة محررة باللغة العربية طبقًا للنموذج المعمول 
  .جامعة الدول العربية 

 
  المادة السادسة عشرة 

  حفظ المستندات
  
يحتفظ المصدر المتقدم بالطلب إلصدار شهادة المنشأ بالمستندات لمدة ثالث  -1

  .سنوات على األقل 
شأ        -2 ـادة المن درت شه ي أص صدرة والت ة الم صة للدول سلطات المخت تفظ ال  تح

 . سنوات على األقل 3 لمدة باستمارة الطلب وباقي المستندات
اتورة  -3 ان الف شأ وبي شهادة المن ستوردة ب ة الم صة للدول سلطات المخت تفظ ال  تح

 . سنوات على األقل 3المقدمة إليها لمدة 
  

  المادة السابعة عشرة 
  االختالفات واألخطاء الشكلية

  
إن اآتشف اختالفات بسيطة بين البيانات المدرجة في شهادة المنشأ  -1

ات المقدمة لمكتب الجمارك بقصد استيفاء إجراءات استيراد والمستند
البضائع ال يؤدى تلقائيًا إلى عدم صالحية الشهادة إذا ثبت أنها مطابقة 

  .للبضائع المستوردة 
  
اء     -2 ل أخط شكلية الواضحة مث اء ال سبب األخط شأ ب هادة المن رفض ش ال ت

ى شكوك حول صحة                ؤدي إل ذه األخطاء ال ت ات  الطباعة إذا آانت ه  البيان
 .المتضمنة في هذه الوثيقة 

  
  

  الفصل الخامس 
  التعاون اإلداري والفني 
   المادة الثامنة عشرة 
  النماذج واألختام

  



يجب أن تزود الجهات المختصة التي تصادق على شهادات المنشأ في آال  -1
البلدين بعضهما البعض بنماذج من األختام المستخدمة المعدة للتصديق على 

نشأ وآذلك عناوين السلطات المختصة المسؤولة عن تأآيد صحة شهادة الم
  .هذه الشهادات وبيانات الفواتير وذلك عـن طريق الجهات المسؤولة

لضمان التطبيق السليم والصحيح لهذا البروتوآول تساعد مصر واألردن  -2
إحداهما األخرى في التحقق من صحة شهادات المنشأ أو بيانات الفواتير 

  .   معلةمات الواردة بها وذلك من خالل اإلدارات المختصة ودقة وصحة ال
  

  المادة التاسعة عشرة
  التحقق من إثبات المنشأ 

  
 تتم المراقبة الالحقة ألدلة إثبات المنشأ باتباع أسلوب العينة عند وجود أسباب -1

واضحة للشك لدى السلطات الجمرآية لبلد االستيراد في صحة المستندات أو 
منشأ للمواد المذآورة أو استيفائها للشروط الواردة في هذا حول صفة ال
  .البروتوآول 

رة -2 ذه الفق ام ه ق أحك تيراد ) 1( لتطبي د االس صة لبل سلطات المخت د ال أعاله تعي
صدير           شهادة المنشأ وصور من هذه المستندات للسلطات المختصة في بلد الت

شكلي         ة وال ك لمساندة طلب       مع إعطائها عند االقتضاء األسباب الجوهري ة وذل
 .التحقيق 

ة     -3 ف المعامل رارًا بوق ستوردة ق دول الم صة لل سلطات المخت اذ ال ة اتخ ي حال  ف
ى     رض عل ق ، يع ار التحقي رة انتظ اء فت ة أثن ات المعني ضيلية للمنتج التف
ة التي            اإلجراءات التحفظي ضائع مع عدم اإلخالل ب المستورد اإلفراج عن الب

 .نين واألنظمة المعمول بها في آال البلدين تراها  مناسبة طبقًا للقوا
  
 يتم إخطار السلطات المختصة التي طلبت التحقيق بنتائج هذا التحقيق في أقرب -4

د                        ة عن رة مماثل د لفت ة للتمدي ة أشهر قابل ة وفي أجل أقصاه ثالث فرصة ممكن
ا إذا آانت                  االقتضاء ويجب أن توضح هذه النتائج مدى صحة المستندات وم

ا ة  المنتج ستوفاة لكاف صري وم ي أو م شأ أردن ات ذات من ة منتج ت المعني
 .متطلبات هذا البروتوآول 

ذآورة أعاله من                         -5 دة الم ول وعدم وجود رد خالل الم ة وجود شك معق  في حال
ة عن مدى                    رد  معلومات آافي تاريخ طلب التحقيق أو في حالة عدم تضمن ال

و   ات ، تق ي للمنتج شأ الحقيق ستند أو المن حة الم ة ص سلطات الجمرآي م ال
االت  ي ح ات إال ف ذه المنتج ضيلية له ة التف نح المعامل رفض م صة ب المخت

 .استثنائية 
  

  المادة العشرون 
  المناطق الحرة 



  
يتخذ الطرفان جميع اإلجراءات الضرورية لضمان عدم استبدال المنتجات   

منطقة حرة المتبادلة المرفق بها شهادة منشأ والتي تمر خالل عملية نقلها داخل 
متواجدة بإقليم أحد الطرفين بمنتجات أخرى وال يتم إخضاعها لعمليات غير 
العمليات العادية التي تقوم بالحفاظ عليها بشكلها الطبيعي وعلى المستورد أن 

  .يتقدم بشهادة تثبت ذلك 
  

  المادة الحادية والعشرون 
  التشاور

  
بينهما مستقبًال لموائمة تعظيمًا الستفادة الطرفين يراعى أن يتم التشاور 

قواعد المنشأ مع ما سوف يتم االتفاق عليه بين آل منهما وأي من التجمعات 
  .االقتصادية الدولية واإلقليمية وذلك بما ال يخل بالتزامات أي منهما تجاهها 

  
  

  المادة الثانية والعشرون 
  العقوبات 

  
وانين ا           ا        تطبق السلطات المختصة لكال البلدين طبقًا للق ل منهم سارية في آ ل

ر            ات غي ضمنة لمعطي ة مت از وثيق ر بإنج ز أو أم خص أنج ل ش ى آ ات عل عقوب
  .صحيحة بهدف منح المنتجات العامة التفضيلية 

  
  
  

  المادة الثالثة والعشرون 
   تسوية المنازعات 

  
ات       ة إثب ة ألدل ة الالحق ق بالمراقب ات تتعل ات أو نزاع ود خالف ة وج ي حال ف

ها في هذا البروتوآول والتي ال يمكن تسويتها بين السلطات          المنشأ المنصوص علي  
تها       ة لدراس شترآة الدائم ة الم ة التجاري ى اللجن ات إل ذه الخالف ال ه صة تح المخت
ك حظر التعامل مع                   ا في ذل ا بم واقتراح اإلجراءات الالزمة لحسمها وعدم تكراره

القوانين    المصدر الذي يثبت إخالله المتعمد بقواعد المنشأ وذلك مع عدم             اإلخالل ب
ذه اإلجراءات               واللوائح السارية في آال البلدين على أن يتم إخطار الجانب اآلخر به
في حينه وفي آل الحاالت فإن تسوية النزاعات بين المستورد والسلطات الجمرآية            

  .المختصة بالدولة المستوردة تبقى خاضعة للتشريع الوطني لهذه الدولة 
  
  



  شرونالمادة الرابعة والع
  لجنة التعاون اإلداري والفني 

  
تشكل لجنة للتعاون اإلداري والفني من خبراء مختصين في آل من البلدين   

   -:يعهد إليها بما يلي 
  .متابعة التطبيق الصحيح والموحد لهذا البروتوآول  -1
د من                  -2 ى المصانع والجهات المنتجة للتأآ اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتفتيش عل

 .عة بناءًا على طلب أحد الطرفين صحة منشأ السل
  
  

  المادة الخامسة والعشرون
  

ذا           ود ه ي بن ديل ف رار بالتع اذ ق شترآة اتخ ة الم ة التجاري وز للجن يج
  .البروتوآول 

  
  المادة السادسة والعشرون

  
يعتبر هذا البروتوآول جزءًا ال يتجزأ من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين   

   .10/12/1998يخ مصر واألردن الموقعة بتار
  

  
  
  

  المادة السابعة والعشرون 
  الملحقات

  
  .تشكل ملحقات هذا البروتوآول جزءًا ال يتجزأ منه  -
 .يمكن للجنة المشترآة اقتراح أي تعدالت بشأن شهادة المنشأ وملحقاتها  -
  
  

  المادة الثامنة والعشرون 
  تطبيق البروتوآول

  
ير الالزمة لتطبيق هذا تتخذ آل من مصر واألردن آل من جهته التداب  

  .البروتوآول 
  



اريخ      ان بت ة عم ي مدين ع ف رر ووق عبان/21ح ق 1419/ش ة المواف  هجري
ة    10/12/1998 ا ذات الحجي ل منهم ة ، لك ة العربي لين باللغ ن أص ة م  ميالدي

  .القانونية 
  
  

         عن حكومة                                             عن حكومة 
  ردنية الهاشمية                              جمهورية مصرية العربيةالمملكة األ

  
  

  أحمد جويلــــي . محمد صالح الحورانــي                                د
  

  وزير الصناعة والتجـارة                                وزير التجارة والتموين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  من الرحيم بسم اهللا الرح
  _______: اسم الدولة المصدرة                                                           رقم الشهادة 

  :   /    /          تاريخهــا                                                                                           
  
  
  

ر الدولة المصدرة شعار الجامعة       شعا  
  رقم                     

  شهادة منشأ
  : الشرآة المنتجة :                                  المصدر وعنوانه 

……………………………………                   ………………………………  
  : رقم وتاريخ الفاتورة :                                المستورد وعنوانه 

  …………………………………………………………………………              
  

القيمة بالعملة 
 الطـــرد نوع البضاعة الـــوزن الكمية المحلية

   القائم الصافي   
  
  
  
 

 النوع  الرقم  العالمة
  
  
  
  
 

 العدد

  (..................................................) القيمة اإلجمالية رقمًا وآتابة 
  بيان عناصر اإلنتاج 

 عناصر التكلفة األجنبية الكمية القيمة
  عائدات لجنة أجنبية   

 
 المجموع 

  التكلفة النهائية لإلنتاج
  

شأ                  وأن                  : تصريح المصدر     ضائع هي من من أن الب واردة أعاله وب أصرح بصحة المعلومات ال
ًا   (نسبة القيمة المحلية المضافة تمثل نسبة        ة   ...............) رقم من  ......................................) (آتاب

  .آلفة اإلنتاج الكلية 
شهد                           شأ وأن .............................  ت ا أعاله هي من من سلع الموضح بيانه أن ال ب
  .................)(........................آتابة ....................) رقمًا (نسبة القيمة المضافة تمثل 

  .من آلفة اإلنتاج الكلية 
                  الختـــــم                                تصديق الجهة الحكوميةالمختصـة 

  
  
  
  

 


