
 

 
 

 
 الـرابع الفصـل 

 قـواعـد المـنشـأ

 ذات المنشأالسلع  :١-٤المادة 
 

المنسوجات (هذا الفصل أو الفصل الثالث      ورد بـشأنه نص خاص في       باسـتثناء مـا     

 يكفل كل من الطرفين أن السلعة تعتبر ذات منشأ إذا ما كانت مستوردة              ،)والملبوسـات 

 : خر، وإذا ما استوفت أياً من اآلتيإلى إقليم الطرف اآل إقليم أحد الطرفين مباشرة من
 
إقليم أي من   إذا كان قد تم، بشكل كامل، إنماء السلعة أو إنتاجها أو صناعتها في                ) أ(

 الطرفين أو كليهما؛

، بالنسبة للسلع التي    ألف-٤ألف أو   -٣باستثناء السلع الخاضعة لقواعد الملحق         ) ب(

د نمت أو أنتجت أو     و مختلفة إذا كانت ق    هي عبارة عن بضاعة تجارية جديدة أ      

% ٣٥صنعت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، وكان مجموع ما يلي ال يقل عن               

 : من القيمة التقديرية للسلعة وقت استيرادها إلى إقليم طرف

   قيمة المواد التي أنتجت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛  ) ١

أحد الطرفين أو    التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة التي تمت في إقليم           ) ٢

 كليهما؛
 
إذا كانت  ،  ألف-٤أو الملحق     ألف-٣بالنسبة للسلع التي تخضع لقواعد الملحق          ) ج(

 . الملحقذلكالسلعة مستوفية للشروط المحددة في 
 

 جديدة أو مختلفةبضاعة تجارية  : ٢-٤المادة 
 

 تعني سلعة تم   " جديدة أو مختلفة  تجارية   بضاعة "ألغـراض هذا الفصل، فإن عبارة       

سلعة أو مادة لم يتم بالكامل إنماؤها أو إنتاجها أو تصنيعها في            من  تحـويلها جوهـريا     



 

 
 

إقليم أحد الطرفين أو كليهما، ولها اسم جديد أو خصائص جديدة أو استعمال متميز عن               

 .السلعة أو المادة التي تم تحويلها منها
 

  العمليات غير المؤهلة  :٣-٤المادة 
 

 جديدة أو مختلفة لمجرد أنها      ةتعتبر سلعة ما بضاعة تجاري    ، ال   ١-٤ألغـراض المادة    

 : خضعت ألي من اآلتي

    تجميع بسيط أو تعبئة بسيطة؛  ) أ(

تخفيف بالماء أو بأية مادة أخرى بما ال يغير بصورة جوهرية من خصائص               ) ب(

 .السلعة
 

 التراكم : ٤-٤المادة  
 
) ب(دد في الفقرة    المح%  ٣٥يكفل كل طرف الستيفاء شرط محتوى قيمة بنسبة          .١ 

 أنه يجوز أن تحتسب، دون حدود، التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة           ١-٤من المادة   

التي أجريت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما وكذلك قيمة المواد التي أنتجت في إقليم                

 . أحد الطرفين أو كليهما
 

ليم أحد الطرفين أو    يكفل كل طرف أن أية سلعة أو مادة ذات منشأ منتجة في إق             .٢ 

 .كليهما وتدمج ضمن سلعة في إقليم الطرف اآلخر، يعتبر منشؤها إقليم الطرف اآلخر
 

قد نمت أو أنتجت أو صنعت       يكفل كل طرف أن السلعة تعتبر ذات منشأ إذا كانت            -٣ 

في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، من قبل منِتج واحد أو أكثر، شريطة أن تستوفي                 

 وجميع ما يسري من متطلبات أخرى واردة في هذا            ١-٤بات المادة   السلعة متطل 

 ).المنسوجات والملبوسات(الفصل أو في الفصل الثالث 
   



 

 
 

 قيمة المواد :٥-٤المـادة 
 
    ألغراض هذا الفصل، يكفل كل طرف بأن تشمل قيمة المادة المنتجة في إقليم أحد                  -١

 : الطرفين أو كليهما كالً من اآلتي
 

ـ  )أ(  ن المـواد المسدد فعال من قبل منتج السلعة، أو الثمن المستحق            ثم

 .سداده من قبل هذا المنتج

 التي  تكالـيف الـشحن والتعبـئة والتأمين وجميع التكاليف األخرى            )ب( 

المواد إلى مصنع المنتج، إذا لم تكن هذه التكاليف         تتـرتب على نقل     

لعة أو الثمن    ثمن المواد المسدد فعال من قبل منتج الس        تـدخل ضمن  

 .المستحق سداده من قبل هذا المنتج
 
التي يمكن  المخلفات  تكالـيف الفضالت أو التلف مخصوماً منها قيمة          )ج( 

 .إعادة استعمالها
 
أحد  من قبل    الـضرائب أو الرسوم الجمركية التي تفرض على المادة         )د( 

ة الطرفين أو كليهما، شريطة أال يتم رد الضرائب أو الرسوم الجمركي          

 .عند التصدير
 
كل طرف بأنه عندما تؤثر العالقة بين منتج المادة وبائع المادة على الثمن              يكفـل  -٢

 أو عندما ال تنطبق أحكام      - أو المستحق سداده عن هذه المادة        -المـسدد فعـال     

، فإن قيمة المادة التي أنتجت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما تشمل كالً              )١(الفقرة  

 :من اآلتي
 

لمادة، اتصنيع  جمـيع المصاريف التي تترتب على إنماء أو إنتاج أو            )أ( 

 .بما في ذلك المصاريف العامة
 



 

 
 

 .مبلغاً معقوالً للربح )ب( 
 
تكالـيف الـشحن والتأمـين والتعبئة وجميع التكاليف األخرى التي            )ج( 

 .تترتب على نقل المادة إلى مصنع المنتج
 

  عمليات المعالجةالتكاليف المباشرة ل :٦-٤المادة 
 
 تلك  ،التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة   ألغـراض هـذا الفصل، تعني عبارة         -١

التكالـيف التي تنجم مباشرة عن إنماء أو إنتاج أو تصنيع السلعة، أو من المعقول               

وتشمل هذه التكاليف، بالقدر التي تكون فيها       .  أن تخصص ألي من هذه العمليات     

في القيمة المقدرة للسلع المستوردة إلى إقليم أحد الطرفين، ما          قابلـة ألن تُـَضمَّن      

 :يلي
 

جميع التكاليف الفعلية لليد العاملة التي شاركت في إنماء أو إنتاج أو             )أ( 

ـ  ـ  ت سلعة المعنية، بما في ذلك مزايا العاملين والتدريب في         صنيع ال

ة، موقع العمل وتكاليف التدريب والهندسة واإلشراف ومراقبة الجود       

 .وغير ذلك من التكاليف المشابهة الخاصة بالمستخدمين
 
القوالب والمواد األخرى غير المباشرة واستهالك       و تكاليف األدوات  )ب( 

 .سلعة المعنيةالقابلة ألن تخصص للاآلالت والمعدات، 
 
الذي البحث والتطوير والتصميم والهندسة والنماذج، بالقدر        تكاليف   )ج( 

 . سلعة المعنيةلة ألن تخصص للتكون قاب أن يمكن

  .  تكاليف فحص واختبار السلعة المعنية)د( 

 .تعبئة السلعة المعنية لتصديرها إلى إقليم الطرف اآلخر تكاليف  )هـ( 
 



 

 
 

، فأن التكاليف التي ال تندرج ضمن التكاليف المباشرة لعمليات          لمـزيد من اليقين    -٢

سلعة أو ليست   لرة مباشرة ل  بصوكون تخصيصها   المعالجـة هـي تلـك التي ال ي        

 :وتشمل هذه التكاليف ما يلي. تكاليف إنماء أو إنتاج أو تصنيع السلعة
 

 . الربح )أ( 

المـصاريف العامة التي تنتج عن ممارسة العمل التجاري والتي ال             )ب( 

لسلعة المعنية أو ال تتعلق بإنماء السلعة أو        تكون قابلة ألن تخصص ل    

ل رواتب الموظفين اإلداريين وتكاليف     ، مـث  تـصنيعها إنـتاجها أو    

التأمين عن الحوادث أو عن المسؤولية وتكاليف الدعاية، ورواتب أو          

 . عموالت أو مصاريف موظفي المبيعات
 

 لشحنلوبالتجزئة للبيع  مواد التعبئة واألوعيةالتعبئة و : ٧-٤المادة 
 

 مؤهلة ألن تكون سلعة     يكفل كل طرف أال يؤخذ في الحسبان لتقرير ما إذا كانت السلعة           

ذات منـشأ العبوات ومواد التعبئة واألوعية التي تستخدم لتعبئة السلعة لبيعها بالتجزئة             

يجوز أن تؤخذ في    وللشحن، إذا كانت هذه األوعية والمواد مصنعة مع السلعة، غير أنه            

لنسبة قيمة األوعية ومواد التعبئة ذات المنشأ الستيفاء اشتراط محتوى القيمة           الحـسبان   

 في الحاالت التي    ١-٤من المادة   ) ب(الخمـس والثالثـين بالمائـة المحددة في الفقرة          

 .يسري فيها ذلك االشتراط
 

 المواد غير المباشرة  :٨-٤ المادة 
  

يكفـل كـل طرف بأن المواد غير المباشرة لن تؤخذ في الحسبان لتقرير ما إذا كانت                 

 قيمة  التي يجوز أن تحسب فيها    حدود  ال في   السلعة مؤهلة ألن تكون سلعة ذات منشأ، إال       

ي المواد غير المباشرة الستيفاء اشتراط محتوى القيمة لنسبة الخمس والثالثين بالمائة ف           

 .الحاالت التي يسري فيها ذلك االشتراط



 

 
 

 
 الشحنات العابرة والترانزيت: ٩-٤المادة

 
 الطرف اآلخر إذا    ألغـراض هـذا الفصل، ال تعتبر السلعة مستوردة مباشرة من إقليم           

أو أية عملية أخرى خارج إقليم      تصنيع  خـضعت الـسلعة فـيما بعد لعمليات إنتاج أو           

الطـرفين، باسـتثناء التفريغ وإعادة الشحن أو أية عملية أخرى ضرورية للحفاظ على              

 .السلعة في حالة جيدة أو لنقلها إلى إقليم الطرف اآلخر
 

 التزامات المستورد :١٠-٤المادة 
 

كل طرف، ِبشأن أي مستورد يطلب معاملة جمركية تفضيلية لسلعة ما، كالً من             يكفـل   

 :  اآلتي
 

أن يعتبـر المـستورد قد شهد بأن تلك السلعة مؤهلة للحصول على معاملة         )أ( 

 . تعرفة جمركية تفضيلية

أن يلتزم المستورد بأن يقدم للسلطة الجمركية للطرف المستورد، بناءاً على            )ب( 

اراً يبين جميع المعلومات المتعلقة بإنماء أو إنتاج أو تصنيع          طلـبها، إقـر   

 كحد  -ويجوز لكل من الطرفين اشتراط تعين تضمن المعلومات         . الـسلعة 

 : الواردة في اإلقرار التفاصيل التالية ذات الصلة-أدنى 
 

 .وصف السلعة وكميتها وعددها وأرقام الفواتير ومستندات الشحن )١( 

 التـي تمت من أجل إنماء السلعة أو إنتاجها أو           وصـف للعملـيات    )٢( 

 - وحيثما ينطبق ذلك     -تصنيعها في إقليم أي من الطرفين أو كليهما         

 .تحديد التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة



 

 
 

سلعة تصنيع  ال  وصـف المـواد المـستخدمة في إنماء أو إنتاج أو             )٣( 

أحد الطرفين أو   م  إقليالـناجمة كليا عن إنماء أو إنتاج أو تصنيع في           

 .كليهما، وتصريح بقيمة هذه المواد

 وتصريح بمنشأ وقيمة أي     ةوصف للعمليات التي خضعت لها السلع      )٤( 

مواد أجنبية، استخدمت في السلعة، يدعى بأنها خضعت لمعالجة في          

 مواد منتجة في إقليم     لكي تكون إقلـيم أحد الطرفين أو كليهما وكافية        

 وارد على    أو يدعى بأنها خضعت لتغيير     أحـد الطرفين أو كليهما،    

 .ألف-٤ألف أو -٣لحق  الجمركية وفقا للمةتصنيف التعرف

 المواد األجنبية المستخدمة في السلعة      أي من وصـف لمنـشأ وقيمة       )٥( 

 إقليم أحد الطرفين  لتحويل جوهري فيالتـي ال يدعي بأنها خضعت  

تصـنيف   وارد على  أو كلـيهما، أو ال يدعى بأنها خضعت لتغيير        

 . ألف-٤ ألف أو -٣لحـق  الجمركية وفقا للمةالتعرف
 

ويتعـين أن يطلب الطرف المستورد اإلقرار المشار إليه فقط في الحاالت التي يكون              

) ب(من الفقرة   ) ١(فيها لديه أسباب تدعوه للشك في دقة الشهادة المشار إليها في البند             

لمستورد الخاصة بتقييم المخاطر تشير     من هذه المادة، أو عندما تكون أنظمة الطرف ا        

وعلى المستورد أن .  ذلك التحقق، أو عندما يقوم الطرف بتحقق عشوائي  مالءمةإلـى   

يحـتفظ بالمعلومات ذات الصلة بإعداد اإلقرار لمدة خمس سنوات من تاريخ استيراد             

 .السلعة
 

 التزامات متعلقة باالستيراد  :١١-٤المادة 
 
 طلب لمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية يتم تقديمه وفقاً         يوافـق كل طرف على أي      .١

ألحكـام هذا الفصل، إال إذا كان لدى ذلك الطرف معلومات تدل على أن طلب               



 

 
 

المـستورد غيـر مستوٍف ألي من المتطلبات الواردة في هذا الفصل أو الفصل              

 ).المنسوجات والملبوسات(الثالث 
  

 كانت سلعة مستوردة إلى إقليمه مؤهلة          يجوز للطرف المستورد، لتحديد ما إذا        -٢

للحصول على معاملة تعرفة جمركية تفضيلية، أن يتحقق من منشئها من خالل             

 .سلطته الجمركية
 

إذا رفـض أحـد الطـرفين طلباً لمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية، فإن على هذا              . ٣

ند إليها الطرف أن يصدر قراراً مكتوباً يتضمن الوقائع واألسس القانونية التي است

ويجب أن يصدر ذلك الطرف قراره في غضون المدة المحددة في           . فـي قراره  

 .قوانينه
 

٣ في هذه المادة يمنع أياً من الطرفين من اتخاذ أي إجراء استنادا للمادة               ء   ال شي    .٤

 ).التعاون الجمركي (٣-
  

 المشاورات والتعديالت :١٢-٤المادة  
 
لضمان تطبيق أحكام هذا الفصل على نحو فعال        على الطرفين التشاور والتعاون      .١

 .ومنتظم، ووفقا ألهداف هذه االتفاقية
 

، أو لجان فرعية تنبثق      تشكل لتنفيذ مهام محددة    عملتشكيل فرق     يجوز للطرفين    .٢

للنظر في  ) اللجنة المشتركة ( ٢-١٩ بموجب المادة    نشأةعن اللجنة المشتركة الم   

ـ  ويجوز للطرفين،  ). ألف-٤ا في ذلك الملحق     بم( تتعلق بهذا الفصل     مسألة ةأي

 العمل  سير أو لجنة فرعية لمراجعة       عمل بناء على طلب أي منهما، تكليف فريق      

وإعداد توصيات بإجراء   )  ألف – ٤بما في ذلك الملحق     (بأحكـام هـذا الفصل      



 

 
 

 ضوء التطورات ذات الصلة بما في ذلك ما يطرأ من تغييرات في     فيالت  يتعـد 

 . ق اإلنتاج وأية عوامل أخرى ذات صلةالتقنية وفي طر
 

 التراكم اإلقليمي : ١٣-٤المادة 
 

يجري اإلقليمي،   وعلى ضوء رغبتهما في تشجيع التكامل        ان، الطرف هفـي وقـت يحدد    

الطـرفان محادثات بهدف تقرير المدى الذي يمكن أن تحتسب لغايته المواد المنتجة في              

صوص عليها في هذه االتفاقية، وذلك كخطوة       بلدان المنطقة الستيفاء شروط المنشأ المن     

 .اإلقليميلألمام باتجاه تحقيق التكامل 
 

 تعاريف  : ١٤-٤المادة 
 

 : ألغراض هذا الفصل، فإن كلمة أو عبارة 
 

 .  تعني مادة غير منتجة في إقليم أي من الطرفين أو كليهما:مادة أجنبية
 

 . تعني أية سلعة أو منتج أو بضاعة أو مادة:سلعة
 

سلع تم، بشكل كامل، إنماءها أو إنتاجها أو تصنيعها في إقليم أي من الطرفين أو               

 :تعني سلعاً تتكون كلياً من عنصر واحد أو أكثر مما يلي: كليهما
 

 .سلع المعادن المستخرجة من إقليم أحد الطرفين أو كليهما )أ( 

لمنسق، التي  الـسلع النباتية، وفقا للتعريف الوارد بشأنها في النظام ا          )ب( 

 .يتم حصادها في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

الحـيوانات الحـية التي ولدت وترعرعت في إقليم أحد الطرفين أو             )ج( 

 .كليهما



 

 
 

السلع التي يتم الحصول عليها من حيوانات حية ترعرعت في إقليم            )د( 

 .أحد الطرفين أو كليهما

صيد أو الصيد بالشراك    السلع التي يتم الحصول عليها عن طريق ال       )  هـ(

 .أو صيد األسماك في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

) األسـماك واألسماك الصدفية وغيرها من األحياء البحرية       (الـسلع    )و(

التي يتم الحصول عليها باستخدام سفن مقيدة أو مسجلة في إقليم أحد            

 .الطرفين وترفع علم ذلك الطرف عند إبحارها

المصانع التي تكون على ظهر السفن من السلع        الـسلع المنتجة في      )ز(

، شريطة أن تكون هذه السفن قد تم قيدها         )و(المـشار إليها في البند      

 .أو تسجيلها لدى أحد الطرفين وترفع علمه عند إبحارها

الـسلع المستخرجة من قبل أحد الطرفين أو من قبل شخص ينتمي              )ح(

 خارج مياهه   ألحـد الطـرفين مـن قـاع أو باطن البحار الواقعة           

، شريطة أن تكون لهذا الطرف حقوق استغالل باطن تلك          اإلقليمـية 

 .البحار

السلع التي يتم الحصول عليها من الفضاء الخارجي، شريطة أن يتم             ) ط(

الحـصول علـيها مـن قـبل أحد الطرفين أو شخص ينتمي ألحد              

 .الطرفين وأال تعالج في إقليم بلد ليس طرفاً في هذه االتفاقية

 :فايات والمخلفات الناجمة عن أي من اآلتيالن )ي( 
 
 .عملية إنتاج أو تصنيع في إقليم أحد الطرفين أو كليهما )١( 

الـسلع المـستعملة التي يتم جمعها في إقليم أحد الطرفين أو             ) ٢(

كلـيهما، شـريطة أال تـصلح هذه السلع إال الستعادة المواد            

 .الخام
 



 

 
 

 أحد الطرفين من سلع     سـلع مـستعادة، تـم الحصول عليها في إقليم          )ك(

ذلك الطرف في إنتاج السلع المعاد        مستعملة، تم استخدامها في إقليم    

 .تصنيعها

سـلع أنتجت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما ولم يستخدم في إنتاجها              )ل(

، أو من مشتقات هذه     )ك(إلى  ) أ( في البنود من     اإال السلع المشار إليه   

 .نتاجالسلع في أي مرحلة من مراحل اإل
 

أو تصنيع   تعني سلعة استخدمت في إنماء أو إنتاج أو          :مـادة غير مباشرة   

سلعة أخرى، بشرط أال تدخل السلعة األولى ضمن السلعة         اختبار أو فحص    

الثانـية لـتكون جزءاً منها، أو سلعة استخدمت في صيانة مباٍن أو تشغيل              

 :ي ذلكمعدات مرتبطة بإنماء أو إنتاج أو تصنيع سلعة أخرى، بما ف

 .الوقود والطاقة )أ   (

 .األدوات والقوالب بأنواعها )ب(

 .قطع الغيار والمواد التي تستخدم لصيانة المعدات والمباني )ج (

مـواد التـزييت والتشحيم والمواد المركبة، وغيرها من المواد التي            )د  (

سلعة، أو تستخدم لتشغيل    تصنيع  تـستخدم فـي إنمـاء أو إنتاج أو          

 .لمبانيالمعدات وا

 .القفازات والنظارات واألحذية والمالبس ومعدات السالمة واللوازم )هـ(

المعـدات واألجهـزة والمـستلزمات التي تستخدم الختبار أو فحص      )و  (

 .السلع

 . (solvents) والمذيبات ةالمواد المحفز )ز  (

أية سلع أخرى، ال تدخل ضمن تركيب السلعة بحيث تكون جزءاً           )      ح   (

 سلعة يمكن تصنيع    في إنماء أو إنتاج أو         إذا ما كان استخدامها    منها،

اإلنماء أو اإلنتاج     من عملية    جزء هأنأن يثبت، بصورة معقولة، على      

 .أو التصنيع



 

 
 

 
سلعة، بما في ذلك أي من أجزائها أو مكوناتها، استخدمت في إنماء أو              تعني   :مادة

ة جديدة أو مختلفة نمت أو      سلعة أخرى عبارة عن بضاعة تجاري     تصنيع  إنـتاج أو    

 .أو كليهماصنعت في إقليم أحد الطرفين أنتجت أو 
 

تعني سلعة ناجمة كليا عن إنماء أو       : مادة ُمنتَجة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما       

فـي إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو بضاعة تجارية جديدة أو    أو تـصنيع    إنـتاج   

 .إقليم أحد الطرفين أو كليهمافي تصنيع أو إنتاج أو ناجمة عن إنماء مختلفة 
 

 :  تعني مواداً على شكل أجزاء منفردة ناجمة عن اآلتي:سلع مستعادة

 .تفكيك سلع مستعملة تفكيكاً كامالً إلى أجزاء منفردة ) ١(

١(معالجة لألجزاء المشار إليها في البند       أو أية   تنظيف أو اختبار أو فحص       ) ٢(

 . لتعمل بشكل سليم، وفقاً لما يكون ضرورياً لتحسينها)
 

 تعنـي سلعاً صناعية تم تجميعها في إقليم أحد الطرفين           :سـلع معـاد تـصنيعها     

 :ومستوفية لكل من اآلتي
 
 .تتكون كلياً أو جزئياً من سلع مستعادة ) ١(

 . لها عمر افتراضي مماثل، ومستوفية لمعايير األداء كسلع جديدة ) ٢(

 .تمتع بها السلع الجديدةتتمتع بضمانات من المصنع مماثلة لتلك التي ت) ٣ (
 

 تعني عمليات مثل إضافة بطاريات ألجهزة، أو        :عمليات تجميع أو تعبئة بسيطة    

دد صغير من األجزاء مع بعضها، عن طريق الصواميل أو اللصق أو            عتـركيب   

 .اللحام، أو التعبئة أو إعادة التعبئة
 

لية معالجة أو   يعنـي، بالنسبة لسلعة أو مادة، التغيير نتيجة عم        : تحـويل جوهـري   

 : تصنيع، بشرط تحقق أي من اآلتي



 

 
 

أن يكـون للسلعة أو المادة عدة استخدامات، وتم تحويلها إلى سلعة أو مادة               ) ١(

 . لها استخدامات محدودة

أن تكـون الخـصائص الفيزيائية لتلك السلعة أو المادة قد تغيرت بدرجة              ) ٢(

 . ملموسة

من حيث نوع ومرات    أن تكـون السلعة أو المادة قد خضعت لعملية معقدة            ) ٣(

المعالجـة والمـواد المستخدمة في ذلك، والوقت الذي استغرقته ومستوى           

المهارة الالزمة إلنجازها، وبحيث تفقد السلعة أو المادة خصائصها المميزة          

 .في السلعة أو المادة الجديدة التي نتجت عن ذلك



 

 
 

  ألف– ٤الملحق 

 قواعد منشأ خاصة لبعض المنتجات
 

 مـالحـظات توضيحية): ألف(الجزء 

 بالنـسبة للـسلع التي يسري بشأنها هذا الملحق، تعتبر السلعة سلعة ذات منشأ إذا                -١

 :تحقق كل من اآلتي
 

   إذا كانت جميع المواد التي ليست ذات منشأ المستخدمة في إنتاج السلعة قد                –أ  

خـضعت لتغيير وارد على تصنيف التعرفة المحدد في هذا الملحق بسبب            

يحدث بشكل كامل في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو أن تستوفي            إنـتاج   

السلعة المتطلبات الواردة عليها المحددة في هذا الملحق حين يكون التغيير           

 .في تصنيف التعرفة لجميع المواد التي ليست ذات منشأ غير محدد
 

 . إذا كانت السلعة مستوفية ألي من المتطلبات المحددة في هذا الفصل–ب 
  
 : ألغراض تفسير قواعد المنشأ المذكورة في هذا الملحق-٢
 

 القاعـدة المحـددة، أو مجمـوعة القواعد المحددة، المطبقة على عنوان أو              –أ  

 .عنوان فرعي معين، ترد مباشرة بجانب العنوان أو العنوان الفرعي
 

ى  القاعدة التي تنطبق على عنوان فرعي تغلب على القاعدة التي تنطبق عل            –ب  

 .العنوان الذي هو مصدر العنوان الفرعي
 

 ينطبق متطلب التغيير في التصنيف الجمركي فقط على المواد التي ليست            -جـ  

 .ذات منشأ
 

 : التعاريف التالية تعني–د 



 

 
 

 
 .فصل في النظام المنسق:   فصل

 .أول أربعة أرقام في رقم تصنيف التعرفة في النظام المنسق:     بند

 . ستة أرقام في رقم تصنيف التعرفة في النظام المنسقأول:   بند فرعي
 



 

 
 

 
 
 

 قواعد خاصة) : باء(الجزء 
 

 :مالحظات الملحق
 
من وزنها من مواد حليب صلبة مصنفة       % ١٠ السلعة التي تحتوي على ما يجاوز        -١

 يجب أن   ٢٢٠٢ أو   ٢١٠٦ أو   ٢١٠٥ أو   ١٩٠١وفقـاً للفصل الرابع أو البنود الفرعية        

 .ي منشأتكون من حليب ذ
 

المـواد الغذائـية المحضرة، والمشروبات، والمشروبات        القسم الرابع

 .الروحية والخل، والتبغ والبدائل الصناعية للتبغ
 

                 السكاكر والحلويات  ١٧الفصل رقم 

 من أي فصل    ١٧,٠٣ إلى   ١٧,٠١تغييـر إلـى البنود من        ١٧,٠٣ – ١٧,٠١

 آخر
 

     الكوكا ومستحضرات الكوكا              ١٨الفصل رقم 

 ١٨٠٦,١٠تغيير لبودرة الكوكا المحالة ضمن البند الفرعي         ١٨٠٦,١٠

مـن أي بند آخر، بشرط أال تحتوي بودرة الكوكا المحالة           

 .١٧هذه على سكر ليس ذو منشأ ضمن الفصل 
 

             مستحـضرات الخضار والفواكه والمكسرات أو أجزاء                    ٢٠الفـصل رقـم     

 األخرىالنبات 
 

 من ٢٠٠٩,٣٩ إلى   ٢٠٠٩,١١تغيير إلى البنود الفرعية من       ٢٠٠٩,٣٩ – ٢٠٠٩,١١

 .٠٨٠٥أي فصل آخر، ماعدا من البند الفرعي 



 

 
 

 
 مستحضرات مأكوالت متنوعة ٢١الفصل رقم 

               تغييـر للعـصير المركز المصنوع من نوع واحد من           ٢١٠٦,٩٠

 أو المعادن من ضمن     الفاكهة والخضار المقوى بالفيتامينات   

 من أي فصل آخر ما عدا من البند         ٢١٠٦,٩٠البند الفرعي   

 إلى  ٢٠٠٩,١١ وكـذلك مـن البـنود الفرعية من          ٠٨٠٥

 .٢٠٢٢,٩٠ أو من البند الفرعي ٢٠٠٩,٣٩
 


