
  )٤((IV)الملحق 
  دول رابطة (افتا)بناء على االتفاقیة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة و

  بشأن تعریف مفھوم المنشأ للمنتجات وسبل التعاون اإلداري
  

  أحكام عامة: الباب األول
  )١مادة (
  فتعار ی

وأربعة أرقام وستة على مستوى رقمین  یقصد بالفصول والبنود الفرعیة الفصول والبنود الفرعیة  ) أ(
  أرقام المستخدمة في جدول النظام المنسق

 " تصنیف المنتج أو المادة في بند معینالمصنفةیقصد بعبارة "  ) ب(
" المنتجات المرسلة من مصدر إلى مستورد أو تلك المشمولة في مستند اإلرسالیةیقصد بعبارة "  ) ت(

 نقل واحد أو فاتورة واحدة في حال عدم وجود ذلك المستند
حول تنفیذ  ١٩٩٤ GATTالتفاقیة جات وفقا  " القیمة المحددةالقیمة الجمركیةبعبارة "یقصد   ) ث(

 حول القیمة الجمركیة) WTOالمادة السابعة من االتفاقیة ( اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة 
" الثمن المدفوع عن المنتج تسلیم المصنع إلى الشركة الصانعة في سعر المصنعیقصد بعبارة "  ) ج(

) تمت فیھ عملیة التصنیع األخیرة على أن یشمل ھذا الثمن قیمة المواد المستعملة طرف (بلد
 عند إعادة تصدیر المنتج تردمخصوما منھا الضرائب الداخلیة التي 

 " المواد والمنتجاتالبضاعةیقصد بعبارة "  ) ح(
 لملحق" السلع التي اكتسبت صفة المنشأ وفقا لھذا االسلع المكتسبة صفة المنشأیقصد بعبارة "  ) خ(
" النظام المنسق لوصف وتبویب السلع بما في ذلك القواعد العامة النظام المنسقیقصد بعبارة "  ) د(

 والشروح القانونیة
 " أي نوع من الشغل أو المعالجة بما فیھا التجمیع أو العملیات المحددةالتصنیعیقصد بعبارة "  ) ذ(
.الخ المستخدمة في تصنیع .ء" أي من المكونات أو المواد الخام أو األجزامادةیقصد بعبارة "  ) ر(

 المنتج
" المواد التي لم تكتسب صفة المنشأ وفقا لھذا المواد التي لیست لھا صفة المنشأیقصد بعبارة "  ) ز(

 الملحق
" أیسلندة أو النرویج أو سویسرا أو الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الطرفیقصد بعبارة "  ) س(

بـ"دول مجلس التعاون" ). نظرا لقیام اتحاد جمركي بین  الخلیج العربیة (التي سیشار إلیھا فیما یلي
یعد من منشأ مجلس التعاون دول مجلس التعاون فإن المنتج المصنع في أي من دول المجلس 

ونظرا لقیام اتحاد جمركي بین سویسرا و لیختنشتاین فان المنتجات المصنعة في لیختنشتاین تعد 
 من منشأ سویسرا

نتج الجاري تصنیعھ حتى وإن كان معدا الستعمال الحق كمادة ستدخل في " الممنتجیقصد بعبارة "  ) ش(
 عملیة تصنیع أخرى

 " البحر اإلقلیميأقالیمتشمل عبارة "   ) ص(
" القیمة الجمركیة وقت استیراد ھذه المواد قیمة المواد التي لیست لھا صفة المنشأ یقصد بعبارة "  ) ض(

لتأكد منھ لقاء القیمة، أول ثمن مدفوع یمكن االمستعملة أو في حال تعذر معرفة أو التأكد من ھذه 
 المواد في طرف ما.

  
  
  
  
  
  



  
  الباب الثاني: أحكام عامة

  المكتسبة صفة المنشأ تعریف مفھوم المنتجات
  )٢مادة (

  معاییر المنشأ
ألغراض ھذه االتفاقیة تعد المنتجات المستوردة من قبل طرف ما ذات منشأ ومؤھلة للمعاملة الجمركیة 

  یة إذا توافرت فیھا شروط المنشأ التالیة:التفضیل
  ٤المنتجات المتحصل علیھا بالكامل وفقا لما ھو محدد في المادة   ) أ(
 شریطة أن تكون قد خضعت لعملیة شغل أو تصنیع كافیة  لمتحصل علیھا بالكاملالمنتجات غیر ا  ) ب(

  ٣أو المادة  ٥وفقا لما ھو محدد في المادة 
  

  )٣مادة (
  تراكم المنشأ

، إن المواد التي ھي من منشأ طرف آخر بالمعنى المقصود في ھذا ٢ما ورد في المادة بالرغم ع .١
الملحق تعتبر من منشأ الطرف المعني إذا دخلت في منتجات متحصل علیھا ھناك شریطة أن تكون قد 

 ٦خضعت لعملیة شغل أو معالجة أكثر مما ھو أشیر إلیھ في المادة 
المصدرة من طرف إلى  آخر بالمعنى المقصود في ھذا الملحقإن المنتجات التي ھي من منشأ طرف  .٢

آخر تحتفظ بمنشئھا عند تصدیرھا في نفس الحالة أو دون أن تكون قد خضعت في بلد التصدیر لعملیة 
 ٦شغل أو معالجة أكثر مما ھو أشیر إلیھ في المادة 

ضعت لعملیة شغل أو ، عند استعمال مواد من منشأ طرفین أو أكثر وتكون قد خ٢ألغراض الفقرة  .٣
تبعا للمادة ذات القیمة الجمركیة األعلى أو، في ، یحدد المنشأ  ٦معالجة أكثر مما ھو أشیر إلیھ في المادة 

  حال تعذر معرفة أو التأكد من ھذه القیمة، أول ثمن مدفوع یمكن التأكد منھ لقاء تلك المادة في ذلك الطرف 
  
  )٤مادة (

  املالمنتجات المتحصل علیھا بالك
  تعتبر المنتجات التالیة متحصال علیھا بالكامل في طرف ما:(أ)، ٢ألغراض المادة 

  
  المنتجات المعدنیة المستخرجة من تربتھا أو من قاع البحر أم من تحت قاع البحر  ) أ(
 المنتجات النباتیة التي تم جنیھا في ذلك الطرف  ) ب(
 بطریقة الزراعة المائیة الحیوانات الحیة المولودة فیھ وتمت تربیتھا ھناك بما في ذلك  ) ت(
 منتجات الحیوانات الحیة التي تمت تربیتھا ھناك  ) ث(
 المنتجات المتحصل علیھا بالصید (البري والبحري) في ذلك الطرف  ) ج(
منتجات صید السماك وغیرھا من المنتجات التي أخذت من البحر إلى خارج البحر اإلقلیمي التابع   ) ح(

 للبلد على مركب یحمل علم ذلك الطرف
ت المصنعة بصورة حصریة من المنتجات المشار إلیھا في الفقرة (ح) على متن السفینة المنتجا  ) خ(

 المصنع التي تحمل علم ذلك الطرف 
المنتجات المستخرجة من قاع البحر أو من تحت قاع البحر خارج میاھھا اإلقلیمیة شریطة وجود   ) د(

 حقوق حصریة الستغالل قالع البحر
صالحة ألداء غرضھا األصلي ویمكن استخدامھا فقط للحصول ھناك ولم تعد  األدوات التي جمعت  ) ذ(

 على أجزاء أو مواد أولیة بما في ذلك اإلطارات المستعملة الصالحة للتجدید
 الفضالت والخردة المتحصل علیھا من عملیات االستھالك أو التصنیع ھناك  ) ر(
لفقرات الفرعیة من من المنتجات المحددة في ا حصراالمنتجات المصنعة أو المتحصل علیھا ھناك   ) ز(

  .(أ) إلى (ر)



  
  )٥مادة (

  المنتجات المشغولة أو المعالجة بصورة كافیة
(ب)، تعتبر المنتجات غیر المتحصل علیھا بالكامل مشغولة أو معالجة بصورة ٢ألغراض المادة   )١

 ).٢كافیة إذا توفرت فیھا الشروط المحددة في الملحق (
منتجات التي لیست لھا صفة المنشأ والتي ال یجوز ، فإن ال١خالفا على ما ورد في الفقرة   )٢

یجوز استعمالھا  ٢استعمالھا في تصنیع منتج ما حسبما ورد في الشروط المحددة في الملحق 
 شریطة ما یلي:

  
  % من سعر المصنع للمنتج١٠أال تتجاوز قیمتھا اإلجمالیة   ) أ(
فیما یخص القیمة  ٢حق أال یترتب على تطبیق ھذه الفقرة تجاوز ألیة نسبة محددة في المل  ) ب(

 القصوى للمنتجات التي لیست من منشأ البلد
، یجوز القیام بعملیات المعالجة من قبل ٢ألغراض تحقیق الشروط المنصوص علیھا في الملحق  )٣

أكثر من منتج واحد في طرف واحد. على مصدر أو منتج المنتج النھائي االحتفاظ بالمستندات 
 الجة.المؤیدة لعملیات الشغل أو المع

   ٦في المادة عدا ما ورد النص علیھ  ٣لغایة  ١تطبق الفقرات من  )٤
  

  )٦مادة ( 
  عملیات الشغل أو المعالجة غیر الكافیة

  
وإن توفرت فیھا شروط ھذا  غیر كافیة إلضفاء صفة المنشأ على المنتجات  تعتبر العملیات التالیة  .١

 الملحق: 
  

  ة جیدة أثناء النقل أو التخزینعملیات الحفظ التي تضمن بقاء المنتجات بحال  ) أ(
 فتح وتجمیع األغلفة  ) ب(
 وإزالة الغبار واألكاسید والزیوت والطالء أو غیرھا من المواد فعملیات الغسل والتنظی  ) ت(
 عملیات كي المنسوجات  ) ث(
 عملیات الطالء أو الصقل البسیطة  ) ج(
 القشور أو التبییض أو الصقل والتلمیع للحبوب والرز إزالةعملیات   ) ح(
 السكر أو صنع مكعبات السكرعملیات تلوین   ) خ(
 القشور أو  النوى أو األغلفة عن الفواكھ والثمار والخضار إزالةعملیات   ) د(
 عملیات الشحذ أو القطع البسیطة  ) ذ(
 عملیات الغربلة والفرز والتصنیف  ) ر(
والتثبیت على البطاقات أو األلواح  الصنادیق و كیاسألعلب واالقواریر والعملیات التعبئة في   ) ز(

 وغیرھا من عملیات التغلیف البسیطة
تثبیت أو طباعة العالمات والملصقات والشعارات وغیرھا من العالمات الممیزة على المنتجات أو   ) س(

 على أغلفتھا
 مختلفة  أنواععملیات الخلط البسیطة للمنتجات وإن كانت من   ) ش(
  المنتجات إلى أجزاء تجزئةأو كامال كون صنفا التجمیع البسیط ألجزاء األصناف لكي ت  ) ص(
 ذبح الحیوانات  ) ض(
 مجموعة من عملیتین أو أكثر من العملیات المحددة في الفقرات الفرعیة من (أ) لغایة (ض)  ) ط(

  



ما إذا كانت تؤخذ جمیع العملیات التي تجرى على المنتج في إقلیم الطرف في االعتبار عند تحدید  .٢
 . )١(تي خضع لھا المنتج غیر كافیة بالمعنى المقصود في الفقرة عملیة الشغل أو المعالجة ال

 
  )٧مادة (

  وحــدة التأھیل
لتطبیق أحكام ھذا الملحق ھي المنتج المحدد بعینھ الذي یعد الوحدة األساسیة عند  التأھیلإن وحدة  .١

  ، وعلیھ:تحدید التصنیف باستخدام جدول النظام المنسق
  

  مجموعة أصناف في بند واحد فإن الكل یكون وحدة التأھیل إذا تم تصنیف منتج ما مكون من  ) أ(
إذا كانت ھناك إرسالیة تضم عدة منتجات متطابقة مصنفة في نفس البند فغنھ یؤخذ كل منتج   ) ب(

 في االعتبار على حدة عند تطبیق أحكام ھذا الملحق
) من ٥ة (إذا أخذت مواد التغلیف مع المنتج ألغراض التصنیف وفقا لما نصت علیھ القاعد. ٢

  .القواعد العامة لتفسیر النظام المنسق، فإنھ تؤخذ مواد التغلیف ألغراض تحدید المنشأ
  

  )٨مادة (
  اللوازم وقطع الغیار واألدوات

أو األجھزة أو المركبات التي تعد  اآلالتالمرسلة مع أي من المعدات أو  تعتبر اللوازم وقطع الغیار واألدوات
مكملة لتلك المعدات أو المكائن أو  تعتبرفواتیر مستقلة خاصة بھا،  ترفقالتي لم وجزء منھا وداخلة في ثمنھا 

  األجھزة أو المركبات المشار إلیھا.   
  

  )٩مادة (
  األطقم

وطني إذا كانت  منشأمن القواعد العامة لتفسیر النظام المنسق،  من  ٣تعتبر األطقم، كما عرفت في القاعدة 
وطني و أخرى لیست من  منشأتھ. إال أنھ إذا كان الطقم مكونا من منتجات من ذا المنشأجمیع مكوناتھا من 

أال تتجاوز قیمة المنتجات التي لیست من منشأ وطني  شریطةمنشأ وطني، یعتبر الطقم ككل من منشأ وطني 
  % من سعر المصنع للطقم.١٥

  )١٠مادة ( 
  العناصر المحایدة

ن عدمھ فإنھ ال داعي لتحدید منشأ العناصر التالیة المستخدمة في م وطني منشألتحدید ما إذا كان المنتج من 
  صنعھ:

  الطاقة والوقود  ) أ
 المعدات واألجھزة  ) ب
 والعدد اآلالت  ) ت
  السلع األخرى التي ال تدخل في وغیر معدة ألن تدخل في التركیب النھائي للمنتج  ) ث

  
  )١١مادة (

  فصل حسابات المواد
  

وطني و أخرى لیست من منشأ وطني في تصنیع  شأمنعند استخدام مواد متطابقة وتبادلیة من  -١
  منتج ما، فغنھ ینبغي فصل تلك المواد بحسب منشأھا أثناء التخزین.

یقصد بعبارة " مواد متطابقة وتبادلیة" المواد التي ھي من نفس النوع والجودة التجاریة ولھا نفس 
  في المنتج النھائي.الخواص الفنیة والمادیة والتي ال یمكن عن بعضھا البعض متى دخلت 

  



 
یجوز للمنتج الذي یواجھ مصاعب مادیة ونفقات كبیرة جراء في االحتفاظ بمخزون مستقل من  -٢

 لیس من منشأ وطني اآلخروطني و بعضھا  منشأالمواد المتطابقة والتبادلیة التي بعضھا من 
" إلدارة المستخدمة في صنع منتج ما، یجوز لھ استخدام ما یدعى بطریقة " فصل الحسابات

 المخزون.
ینبغي تسجیل وتطبیق طریقة " فصل الحسابات" وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا  -٣

عموما المطبقة لدى أي طرف یتم فیھ تصنیع المنتج. ینبغي أن تتوفر في الطریقة المختارة 
 اآلتي:

  
 شأ وطنيلیست من من والتيوطني  منشأأن تسمح بالتمییز الواضح بین المواد التي من   ) أ

  في المخزون الموجودة
أن تضمن عدم إضفاء صفة المنشأ على منتجات أخرى فیما لو تم فصل المواد من    ) ب

 الناحیة المادیة.
  

إثباتات المنشأ للمنتجات التي ال یتعین على المنتج الذي یستعمل ھذا التسھیل سوى استكمال  -٤
 المنشأ المستندیة للمواد. بداللة  االحتفاظمن منشا وطني ویتحمل كامل المسئولیة عن 

لیھا في یجوز ألي طرف أن یطلب تطبیق إخضاع طریقة إدارة المخزون التي ورد النص ع -٥
  ھذه المادة لتفویض مسبق

  
  الباب الرابع

  إعادة الرسوم (دروباك) واإلعفاء  
  )١٥مادة (

  من الرسوم الجمركیة واإلعفاءمنع إعادة الرسوم 
ألحكام نشأ وطني المستخدمة في صنع منتجات من منشأ أي طرف ال تخضع المواد التي لیست من م .١

 إعادة الرسوم أو اإلعفاء من الرسوم الجمركیة أیا كانت.
األثر المماثل  ذاتعلى أي ترتیب لرد الرسوم الجمركیة جزئیا أو بالكامل أو الرسوم  ١تنطبق الفقرة  .٢

صدیر المنتجات المتحصل علیھا من أي طرف على المواد المستخدمة في التصنیع عند تالمطبقة في 
 الداخلي. لالستعمالالمواد المذكورة ولیس عندما یتم اإلبقاء علیھا 

على مصدر المنتجات المشمولة بإثبات المنشأ أ یكون مستعدا في أي وقت بناء على طلب السلطات  .٣
یھ بالنسبة للمواد الجمركیة لتقدیم كافة المستندات المناسبة التي تثبت أن رد الرسوم تم الحصول عل

وأنھ قد تم تسدید كافة الرسوم وطني المستخدمة في صنع المنتجات المعنیة  منشأالتي لیست من 
 الجمركیة و الرسوم ذات األثر المماثل المفروضة على تلك المواد.

ي أیضا على األغلفة واللوازم وقطع الغیار والعدد والمنتجات التي ف ٣إلى  ١تطبق أحكام الفقرات من  .٤
 أطقم إذا كانت ال تتمتع ھذه المنتجات بصفة المنشأ.

إال على المواد من النوع المشمول بھذه االتفاقیة. كما أنھا ال تمنع  ٤إلى  ١ال تطبق أحكام الفقرات من  .٥
من تطبیق نظام رد رسوم الصادرات للمنتجات الزراعیة المطبقة عند التصدیر وفقا ألحكام ھذه 

 االتفاقیة.
المادة طالما كانت المواد التي لیست من منشأ وطني التي جرى استیرادھا للمعالجة قد  ال تطبق ھذه .٦

 أعفیت من الرسوم سواء تم إعادة تصدیر المنتج النھائي أم ال. 
  
  
  
 



  
  الباب الخامس
  إثبات المنشأ 

  )١٦مادة (
  شروط عامــة

ف آخر من المعاملة التفضیلیة تستفید المنتجات التي من منشأ أي من األطراف عند استیرادھا إلى طر .١
 بموجب ھذه االتفاقیة عند تقدیم أي من إثباتات المنشأ التالیة:

  
( وحسب التعدیل یستخدم ھذا النموذج  ٣المرفق عینة منھا في الملحق  EUR.1شھادة الحركة   ) أ

عند التصدیر إلى دول مجلس التعاون الخلیجي ) وعند التصدیر من دول المجلس یستخدم  
 الموحد لدول المجلس مع األطراف األخرى . النموذج

  
إقرار المنشأ الذي یقدمھ المصدر على الفاتورة أو إذن التسلیم أو أیة مستند تجاري آخر یصف    ) ب

من المادة  ٣المنتجات المعنیة بتفصیل كاف للتعرف علیھا (نص اإلقرار موجود في الفقرة 
٢١.( 

عند  ن منشأ وطني بالمعنى المقصود في ھذا الملحق، تستفید المنتجات التي م١بالرغم من الفقرة  .٢
االستیراد من المعاملة التفضیلیة بموجب ھذه االتفاقیة دونما حاجة لتقدیم أي من المستندات المشار 

 .١إلیھا في الفقرة 
(ب) لحین تطبیق دول المجلس "إقرار المنشأ" على المنتجات التي ١یتم تعلیق أحكام الفقرة الفرعیة  .٣

دولة ثالثة. في حال لم یتم ھذا التطبیق خالل سنتین من دخول ھذه االتفاقیة حیز النفاذ، یتم  من منشأ
(ب) في أقرب وقت ١النظر في الموضوع من قبل اللجنة المشتركة بغرض تطبیق الفقرة الفرعیة 

   للتطبیق، یجتمع الطرفان سنویا لمراجعة الوضع.ممكن. وفي حال لم تتفق اللجنة على موعد 


