الئحة تطبيق قواعد املنشأ
لسنة 0341هـ 9112م

عٌالً باهطوطات املخ٘ه ٞهٕ مب٘جب املااة(8?? ٝج) ًاّ اااُْ٘ ازبٌاازن هطاَِ8@?= ٞ
أصدز ًدٙس عاَ ازبٌازن اهال٢خ ٞاألتُ ٛصٔاA-
الفصن األوه
أحكاً متهيدية
اسي الالئحة وبدء العىن بها
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تطٌٓ ٟرٖ اهال٢خ ٞال٢خ ٞتطبٚق ا٘اعد املِػأ هطِٙٗ َ900@ ٞعٌى بٔا ًّ تازٙخ

اهت٘اٚع عؤٚا.
تفسري
 -2يف ٓاارٖ اهال٢خااً ٞاااِ ٙلااتق اهطااٚا ًعِاا ٟلمااس تلااْ٘ هولوٌااات ٗاهعبااازات
اه٘ازة ٝفٔٚا ذات املعاُ ٛبلاُْ٘ ازبٌازن هطَِ8@?= ٞ
أ  -تصنيع -:

ٙعين كافا ٞاه عٌوٚاات ًاّ اهتئٚاصات اٗ اهتػااٚى اٗ اهتصاِٚع ٗٙػاٌى ذهام عٌوٚاات
اهتيٌٚع اٗ ا ٠عٌوٚات ضبدة. ٝ
ب – المواد-:

تعين أ ٠عِاصس اٗ ًا٘اة مااَ اٗ ًلُ٘اات اٗ أجاصا ١أٗ تٓاا تطاتخدَ يف تصاِٚع
املِتج .
ج – المنتج- :

ال إُتاجٚاً هعٌو ٞٚتصِٚع أمس. ٠
ٙعين املِتج اهر ٜمت تصِٚعٕ حت ٟه٘ كاْ ًدم ً
د – سلعة - :

تعين ا ًّ ٜامل٘اة أٗ املِتيات .

هـ  :القيمة الجمركية -:

ٓ ٛاهلٗ (CIF) ٌٞٚفلاً هلاُْ٘ ازبٌازن هعاَ =?@. َ8
ٗ – ضعس تطو ٍٚباب املصِعA -
ٙعين اهطاعس اهارٙ ٜاتٍ ضاداةٖ هوٌصاِع ٗٙػاٌى اٌٚا ٞكافا ٞاملا٘اة املطاتخدً ٞشا٢ادًا
تلاااهٚا اهتصااِٚع طبصااً٘اً ًِٔااا ا٠

ااسا٢ب أٗ زضااَ٘ ةاموٚاا ٞلااّ اضا جاعٔا

عِد تصدٙس اهطوع .
ز – القيمة المضافة -:

ٓ ٛضعس اهطوع ٞتطاو ٍٚبااب املصاِع طبصاً٘ ًا ًِٔاا اهلٌٚا ٞازبٌسكٚا ٞهلاى ًِاتج
ًطت٘زة ٙدمى يف إُتاج اهطوع. ٞ
ح – الفصول والبنود - :

تعين اهفص٘ي ٗاهبِ٘ة امللًُ٘ ٞاّ أزبعا ٞأزاااَ عػاسًٗ ٞٙطاتخدً ًا يف ٗصاا ٗتبِٚاد
اهطوع يف اهتعسٙف ٞازبٌسك ٞٚببلاً هوِااَ املِطق ). (HS
ط  -الدول األعضاء -:

تعين اهدٗي األعضا ١يف ا ٠اتفااٚات دباز ٝتفضٚوً ٞٚع مجٔ٘ز ٞٙاهط٘ةاْ .
 – ٜا٘اعد

املِػأ -:

ٙلصد بٔا االحلاَ ذات اهتطبٚاق اهعااَ اهتا ٟذبادة ًِػاأ اهبضااعٙٗ ٞساعا ٟاُإ فاٟ
حاه ٞاُضٌاَ اهط٘ةاْ ال ٠اتفاا ٞٚدباز ٝتطبق احلاَ ٗا٘اعد املِػأ ٗفلاً ملاا ُصا
عو ٕٚتوم االتفااٚات .

الفصن الجاٌي
صفة املٍشأ
وعايري حتديد صفة املٍشأ

 -:ال ساض تِفٚر اتفااٚات دباز ٝتفضٚو ٞٚتعترب املِتيات اهتاه ٞٚهلا صفًِ ٞػأ
اهدٗه ٞاهعض٘ املصدزٗ ٝذهم ٗفلاً هوٌعٚاز ّٙاالتٚني -A
 – 8املِتيات املتخصى عؤٚا باهلاًى ٗتػٌىA -
أ – اسب٘ٚاُات اسب ٞٚامل٘ه٘ةٗ ٝاملسبا ٝيف اهبود.
ب – املِتيات املتخصى عؤٚا ًّ اسب٘ٚاُات اسب ٞٚاملسبا ٝيف اهبود.
ج – املِتيات اهصزاع ٞٚاهيت دبِ ٟأٗ ذبصد يف اهبود .
ة – املِتيات املعدُ ٞٚاملطتخسج ًّ ٞأزا  ٛاهبود أٗااع حبسٓا .
ٓا ًِ -تيات اهصٚد اهرب ٜأٗ اهبخس ٜيف ذهم اهبود أٗ ًٚإٓ االاو. ٌٞٚٚ
ٗ – ًِتيات اهصٚد اهبخس ٜاهيت ٙتٍ اسبص٘ي عؤٚا ًّ اهبخس مازج املٚاٖ
اإلاوٌٞٚٚ
هبود ًا ب٘اضطً ٞساكب صٚد ًطيو ٞيف اهبود املعين ٗتسفع عوٌٕ .
ش – اهفضالت ٗاشبسة ٝاهِادب ٞعّ عٌوٚات اهتصِٚع يف اهبود .
ح – األصِاف املطتعٌو ٞاهيت دبٌع يف اهبود ٗاهيت ال تصوح إال هااٙات اض جاع
امل٘اة اشباَ .
 -9اهتخ٘ٙى ازب٘ٓس ٠هوطوع A ٞاااا
اذا كاُ املِتيات املتخصو ٞعؤٚا ف ٟاهبود ذبت٘ ٠عوً٘ ٟاة ًّ ًِػأ اجِب ٗ ٟت
ًتخصى عؤٚا بػلى كاًى جي ٛاْ ربضع ٓرٖ امل٘اة هعٌوٚات ذب٘ٙو( ٞٚتصِٚع)ٞٚ
كاف ٞٚحت ٟذبصى عو ٟصف ٞاملِػأ ٗذهم ٗفلاً هوٌعاٙت اآلتA-ٞٚ
أً -عاٙت تاٚت اهبِد ازبٌسكA ٟ

تعترب املِتيات اد ذب٘ه ج٘ٓسٙاً ٗاكتطب صف ٞاملِػأ احملو ٟعِدًا تلع اهطوعٞ
اهِٔا ٞٚ٢ف ٟبِد تعسٙف ٞمجسك ٞٚف ٟاهِااَ املِطق ٗخيتوا عّ اهبِ٘ة ازبٌسكٞٚ
اهت ٟتلع فٔٚا امل٘اة امللُ٘ ٞهلرٖ اهطوعٗ ٞذهم عوً ٟطت٘ ٠ازبع ٞازااَ ًّ اهبِ٘ة
اهسٚ٢ط ٞاٗ عوً ٟطت٘ ٠ضت ٞازااَ ًّ اهبِ٘ة اهفسع. ٞٚ
ًعٚاز اهل ٌٞٚاملضافAٞ
تعترب املِ تيات اد ذب٘ه ج٘ٓسٙاً ٗاكتطب صف ٞاملِػأ اذا حلل ُطب ٞضبدةٝ
ًّ اهل ٌٞٚاملضاف ٞاحملو. ٞٚ
جً -عٚاز اهتصِٚع اٗ عٌوٚات املعازبA ٞ
تعترب املِتيات اد اكتطب صف ٞاملِػأ احملو ٟاذا ًست امل٘اة ذات املِػأ االجِبٟ
اهدامو ٞف ٟتصِٚع املِتيات بعٌوٚات تصِٚع ٞٚاٗ ًعازب ٞكافً ٞٚتفق عؤٚا .
العمليات البسيطة التى ال حتقق صفة املنشأ
; -التلتطب اهطوع ذات املِػأ األجِيب صف ٞاملِػأ اه٘بين إذا ًست بعٌوٚات
ًعازب ٞبطٚطٞ
تعترب ت كاف ٞٚهصبغ صف ٞاملِػأ عؤٚا ٗذهم ًجىA-
أ – اهعٌوٚات اهيت دبس ٠سبفظ اهبضاع ٞبػلى جٚد أل ساض اهِلى ٗاهتخصّٙ
كاهتيفٚا ٗاهتربٙد ٗاه٘ ع يف ضباهٚى ًوخ ٕٚاٗ ًا. ٕٚ٢
ب– عٌوٚات إشاه ٞاألتسب ٞكاهاسبوٗ ٞكرهم عٌوٚات اهاطٚى ٗاهطالٗ ١اهتلطٚع .
ج-

عٌوٚات تاٚت اال وفٗ ٞعٌوٚات فلٔا ٗعٌوٚات ٗدبٌٚعٔا .

ة – عٌوٚات اهتعب ٞ٣اهبطٚط ٞيف شجاجات أٗ ا٘ازٙس أٗ أكٚاع أٗ عوب أٗ صِاةٙق
أٗ عٌوٚات هصق اهبطااات اٗ اهعالًات اهتياز. ٞٙ

ٓا -

عٌوٚات اشبوط اهبطٚط هوٌِتيات ض٘ ٠كاُ ًّ اصِاف طبتوف ٞاَ ًّ

صِا ٗاحد حبٚح ٙلْ٘ احد ًلُ٘ات اشبوٚط اٗ اكجس ت ًطت٘ف ٟهػسٗط
ا٘اعد املِػأ .
ٗ – عٌوٚات ازبٌع اهبطٚط ٞهالجصا ١هتلًِ٘ ّٙتج كاًى .
ش – عٌوٚات مجع عٌوٚتني اٗ اكجس ًّ اهعٌوٚات اهطابل. ٞ
(اهفلس ًّ ٝأ اىل ٗ).
ح -عٌوٚات ذبح اسب٘ٚاُات .

الفصن الجالح
القيىة املضا فة
أسس احتساب القيىة املضافة
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ذبتطب اهل ٌٞٚاملضافٗ ٞفلاً هوعِاصس ٗاهتلاهٚا اهتاهA -ٞٚ

(أ) امل٘اة اشباَ ٗامل٘اة اه٘ضٚط ٞاملطتخدً ٞف ٟاهعٌوٚات االُتاج ٞٚذات املِػأ
اه٘بِ.ٟ
(ب) تلوف ٞاهعٌاه ٞاملباغسٗ ٝتػٌى االج٘ز ٗاهعالٗات املخصص ٞهالفساة اهرّٙ
غازك٘ ف ٟعٌو ٞٚاُتاج اهطوع. ٞ
(ج) املصسٗفات املباغس ٝهتػاٚى املِػأٗ ٝتػٌىA -
-8
-9

اهتلوف ٞاهتػاٚو ٞٚهوٌاكِات ٗاآلهٚات املطتخدً ٞفعالً ف ٟاُتاج اهطوع. ٞ
تلاهٚا عوٌٚات اهتِاٚا ٗاهتيفٚا ٗاهطال ٗ ١تٓا .

-:

تلاهٚا اهتعبً ٕ٣ع اضتجِا ١تلاهٚا تعب ٕ٣اهبضا٢ع باسض اهِلى اٗ اهتصدٙس

;-

تلوف ٞا ٠تلاهٚا ماص ٞباهتصاًٗ ٍٚاهسضً٘ات ٗاج٘ز االةٗات املطتخدًٞ

ف ٟاُتاج اهطوع.ٞ
(ة) اجيازات املصِع ًٗصسٗفات اهتأًني .
(ٓا) املصسٗفات املدف٘ع ٞملدٙس ٠املصِع ٗاج٘ز طبترب ٠اهبضا٢ع .
(ٗ) اهطاا ٞاه٘ا٘ة ٗاملاٗ ١اً ٠صسٗفات مدً. ٞٚ
(ش) ًصسٗفات اضتٔالكات املِػأ ٗاآلهٚات ٗاملعدات .
 -9باهس ٍ ًّ أحلاَ اهفلس )8( ٝتطتبعد ًّ حطاب اهل ٌٕٚاملضاف ٞاهتلاهٚا
االةاز ٕٙاهات ًتعولً ٞباغس ٝباالُتاج .

 -:باهس ٍ ًّ احلاَ املاة )<( ٝتطبق اضظ احتطاب اهل ٌٞٚاملضاف ٞفٟ
اتفااٚات دباز ٝتفضٚوً ٞٚع اهط٘ةاْ ٗاهدٗي االعضا ١حطبٌا ٗزة فُ ٟص٘ص توم
االتفااٚات .

الفصن الرابع
وتطمبات إقميىية
الٍقن املباشر

= -الضتٚفاً ١تطوبات ا٘اعد املِػأ يف اتفااٚات اهتياز ٝاهتفضٚو ٞٚجيب ُلى اهبضا٢ع
ًباغس ٝبني اهدٗي األعضا , ١ت إُ ٗالضباب جاساف ٞٚلّ ُلؤا عرب اااه ٍٚامس٠
(ك اُص ) ٙاٗ هاسض اهتخص ّٙاملؤا بػسط بلأ٢ا ذب زااب ٞضوطات ازبٌازن فٟ
توم اهدٗي ٗال تتٍ عؤٚا ا ٠عٌوٚات خبالف اهتفسٙغ ٗاعاة ٝاهػخّ اٗ عٌوٚات
حفأا ف ٟحاه ٞجٚد. ٝ
حظر رد الرسوً اجلىركية
(الدروباك) أو اإلعفاء وٍها

> ا عِد اضتخداَ ً٘اة هٚظ هلا صف ٞاملِػأ ف ٟتصِٚع ًِتيات هلا صفًِ ٞػأ اهدٗي
االعضا ١فإُ ال جي٘ش زة اهسضَ٘ ازبٌسك( ٞٚاهدز ٗبان) اٗ االعفأًِ ١ا هلرٖ امل٘اة
ٗذهم عِد تصدٙس املِتيات هدٗه ٞعض٘ امس. ٠

الفصن اخلاوس
إثبات املٍشأ
االسترياد عمى دفعات

? ا عِد اضتتاة ًِتيات ًفللٕ اٗ ت صبٌع ٞعو ٟةفعات ٗذهم بِا١اً عو ٟبوب املطت٘زة
ٗباهػسٗط اهيت ٗ عتٔا ضوطات ازبٌازن ببلاً هولاعد ٝزاٍ (( )9أ) ًّ اهِااَ املِطق
هوطوع اهيت تلع ذب

اهلطٍ (= )8>( ٗ )8أٗ اهبِ٘ة  ًّ 9406 ٗ 7308اهِااَ

املِطق  ,فإُٕ ٙلف ٟتلد ٍٙإثبات ًِػأ ٗاحااااااد هطوطات ازبٌاازن عِد اضتتاة اهدفعٞ
األٗىل هاسض تلٌو ٞاالجسا١ات .
اإلعفاء وَ إثبات املٍشأ

 - 9جي٘ش إةماي ًِتيات اهدٗي األعضا ١يف غلى بسٗة صاتً ٝسضوًّ ٞ
غخص ألمس أٗ أًتع ٞغخص ٞٚهوٌطافس ّٙةْٗ بوب إثبات ًِػأٓا  ,عوٟ
اال تلْ٘ ذات صبا ٞدبازٗ ٞٙاْ ٙعوّ عّ أضتٚفأ٢ا ملتطوبات ا٘اعد
املِػأ اشباص ٞبٔا بدْٗ غم ف ٟذهم  ,غسٙط ٞأال تصٙد اٌٚتٔا اإلمجاهٞٚ
عّ ) (500ةٗالز أًسٙل ٛباهِطب ٞهوطسٗة ٗ ) (1200ةٗالز هألًتعٞ
اهػخص. ٞٚ
أغراض إثبات املٍشأ

ٙ -80طوب إثبات املِػاأ فلاط ًاّ اجاى تطبٚاق اتفااٚاات اهتيااز ٝاهتفضاٚو,ٞٚ
اجىA
ًٗتً ٟا كاْ سٗزٙاً ًّ -
( )8اهتل ٍٚٚهأل ساض ازبٌسكٗ ٞٚاحصا١ات اهتياز ٝاشبازج.ٞٚ
( )9أٗ تطبٚق اهل٘ٚة اهلٌ.ٞٚ
( ):أٗ هااٙات تطبٚق ًلافخ ٞاإل سا .

(;) أٗ اهسضَ٘ اهتع٘ٙض.ٞٚ
(<) اٗ هااٙات حل٘ املول ٕٚاهفلسٗ ٞٙاملػ ٗات اسبلً٘.ٞٚ
(=) أٗ ألضباب صخ.ٕٚ
(>) أٗ هضبط اهتياز ٝاشبازجًٗ ٞٚلافخ ٞاهتٔسٙب.
(?) أٗ ألضباب أمسٙ ٠لسزٓا املدٙس.
شهادة املٍشأ

 -88تصاادز غاأاة ٝاملِػااأ يف اهدٗهاا ٞاملصاادز ٝهوطااوعٗ ٞفل ااً هوٌِاا٘ذج املعااد هاارهم .
ٗجيب اْ خيضع إثباات املِػاأ هوبضاا٢ع املطات٘زةً ٝاّ اهادٗي االعضاا ١يف اتفااٚاات
دبازً ٝع اهط٘ةاْ هالحلاَ اهعاًٗ ٞاهػاسٗط املِصا٘ص عؤٚاا يف توام االتفااٚاات
ٗٗفلاً هوٌِ٘ذج املعد هػٔاة ٝاملِػأ غلالً ًٗضٌُ٘اً ٗاملسفق ًع ٓرٖ اهال٢خ. ٞ
االعفاء اجلىركي

 -89ال متااِح املعاًواا ٞاهتفضااٚوٗ ٞٚال ٙطبااق االعفااا ١ازبٌسكاا ٛاملِصاا٘ص عوٚاإ يف
االتفااٚااا ٞاهتيازٙااا ٞاال بعاااد اضاااتٚفا ١اهطاااوع ٞهل٘اعاااد املِػاااأ مب٘جاااب االحلااااَ
املِص٘ص عؤٚا فٓ ٟرٖ اهال٢خٗ ٞاكتطاب اهطوع ٞهصفٕ املِػأ.
حتديد صفة املٍشأ

ً -8:ع ًساعا ٝاحلاَ املاةً )89( ٝاّ ٓارٖ اهال٢خا ٞجياب اْ تلادَ غأاة ٝاملِػاأ
ٗا ربوٚص اهبضاعٗ ٞجيب اْ ٙبني فٔٚا ب٘ ٘ح ًعٚاز صاف ٞاملِػاأ اهار ٜمب٘جبإ
ٙتٍ ًِح االعفا ١ازبٌسك ٛامللسز .

التحقق الالحق

; -8يف حاها ٞعادَ اضاتٚفا ١غأاة ٝاملِػااأ هوبٚاُاات املطو٘با ٞاٗ يف حاها ٞاهػام فااٟ
عد َ االضتٚفا ١حيق هطوطات ازبٌازن بوب املساجعٗ ٞاهتخلق ٗذهام بإعااة ٝغأاةٝ
املِػأ هودٗه ٞاملصدز( ٝاهعض٘) ًع ابدا ١اضباب بوب اهتخلقٗ .تلبى عِدٓا ضوطات
ازبٌااازن ًااّ صاااحبٔا اهاادفع ذبا االحتياااج مب٘جااب ُااص املاااةً )@0( ٝااّ ااااُْ٘
ازبٌازن .
املخالفات

< -8كى ًّ خياها احلااَ ٓارٖ اهال٢خاٙ ٞعاسض ُفطإ هوٌطاأه ٞمب٘جاب اااُْ٘
ازبٌازن هطِ.َ8@?= ٞ
تعدين

= -8جياا٘ش هوٌاادٙس تعاادٙى بِاا٘ة ٓاارٖ اهال٢خااً ٞااّ تولاااُ ١فطاإ اٗ بِااا١عو ٟت٘ص إٚ
حطبٌا ًا ٙلتض ٕٚاسباي .
تفويض

> -8جي٘ش هوٌدٙس اْ ٙف٘ض كى اٗ بعاق ضاوطاتٕ مب٘جاب احلااَ ٓارٖ اهال٢خإ
ملّ ٙساٖ ًّ

باط ازبٌازن .

صدر حتت توقيعى فى اليوم الثامن والعشرون من شور مجاد االول سنة 0341هـ
املوافق اليوم الرابع والعشرون من شور مايو سنة 9112م.
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