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 مقدمة:
 

وقعتتكل تت لألتتنلوتوننلومتتووالوألرتتولووإألفتتوال شتتكل مع قوتت كل تتوو  لألتت لنو ل
وإلمح نلوالوووبيلبهنفلموألو لوإعالق كلوالقمر نو لووإمعت ونليتيلوإألالت الكلوإألفمشعت ل

إمطتتووولوإمبتت ن لوإمالتت و لوالتتمالوإل تتم أل ووكلبتتونل تتم لو والتت نلوإوتتووفلوإألووموتت ل
وإتتنو لألتتنلالهتت لوبتتونلوإلمحتت نلوالوووبتتيلألتتنلالهتت لوفتتوذهلوقتتنلالتت  لموقوتت ل تتم ل

وإم لحتننل و  ت لوإلمحت نلوالوووبتيلل1991وإلمع قو كلييل ط ول  النلبو شوو ل  مل

كلوإالنوتتنتلمالتت  لالووووتتللألتتنلوإتتنو لوإألمو تتطو لو تتنفل إتتكل و تت  لألوط تت لألو تتع ل شتت
ال وبيلحوضلوإألمو طلو ون  لوإ الملووإوف  لوالقمرت ن هل تمولووالتنولب إتم ول وت ل
أنلألعوتتملنو لالوتتوالوحتتوالحتتوضلوإألمو تتطلوقعتتكل شتتكل مع قوتت كل تتوو  لألتت ل
وإلمح نلوالوووبي،لو ولأل لوعوتيل قمتووال  مألت  ل تب  لألتنلوإلمع قوت كلوإألم ت به ليتيل

إألوط ت ،لومإتملألتنلفتال ل ق ألت لوتُ الووإميلألتنل تهوه لمعزوتزلحو ت لوإمالت وتليتيلو
لألوط  لمال وتلم أل لنو لحوضلوإألمو طلووإلمح نلوالوووبيهل

 

وبعتتنللمطبوتتفل مع قتت كلوإأل تت و  لألتت لوإلمحتت نلوالوووبتتي،لوهتتوكلوإح التت ل إتتكلوالتتونل
معتت ونلبووتتيلإشتتنو لوإأل تت و  ليتتكل تت  لم متت لوعألتت ل شتتكلوإل تتوو لووإمتته وولوإععتت  ل

 وتت ،لبتت نوكل تت لألتتنلوتوننلوألرتتولومتتووالإشمعتت ونلألتت للوإلمحتت نلوالووبتتكهلوألتتنل
ووإألفوالب إل النل نل مع قو لأح نوولو يل مع قو ل قشوألو لإلو   لألوط ت لمالت وتلحتوتلل

م ألحلبإزوإ لوإعووئفلوإمال وو لومح وتفلوإم  ألت لبإ مبت ولأنلل2001يوأل لبووه لييلأل وول

م وووهلوممبوتكلوإمال وتل يلوإألحعزلوإوئو يلإم وو ل الش لوإموألو لووإأل   أل لييلوإل ت
وإلمع قو لقوو نلوإألو هلوتوووألمو طو لوإميلم ألحلبمتوو ملوإألو تهلبتونلوإتنو لوتوبعت ل

 بفوضلوإمرنوول إكلوإلمح نلوتوووبيه

 
 ولم تنومل توملألتوالزلإشمالت ولوحوتو ملألألتنلوبح تونل تنلل م لوإووقل نلوإهنفلألنل

بتتونلنو ل مع قوتت للألعشوألتت كل تتنلقوو تتنلوإألو تتهلوإمعمتتوشو لوإألمبعتتللح إوتت ليتتكلوإمالتت وت
أح نوولووإلمح نلوتوووبكلو ننلألتنلوإ تو   لورفتوونلوتووبوتونلورفتوونلوبعتضل

لوإمونلموبطهملبنو لأح نوول مع قو كلمال وتلحوتلهلنو لوإبحولوإألمو طل
 

 تيلوإألطب ت ل شتكلوإمالت وتلبتونللوإووقتلل تم  نلقوو نلوإألو هلوإمعموشو لوإألم ووتلييل
،لالتتزولوإعتت وو،لمو وتت ،لوإالزوئتتو،لألرتتو،لو تتووئو ،ليمتت ونو لوإلوالمحتت نلوتوووبتتي،ل

ل،لوإ شط لوإعش طووو لإشمع لوإفوبو لولقط  لحزتهوتونن،لإبو ن،لوإألفوا،لمووا
ل

وتتمملوإل تت وتل إتتكلووتت ملقوو تتنلوإألو تت هلوإمعمتتوشو لوإألتتم ووتليتتيل تتمولوإتتنإو ل شتتكلأوهتت للللللل
لهل"لوو ملقوو نلوإألو هلوإموو أليلوإووووألمو طي"ل
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ل
حل"وإتتتنو لوإمتتتيلوطبتتتفلألعهتتت لوإمتتتوو م"لم تتتوول إتتتكلمشتتتملوإتتتنو ليتتتيلوإألوط تتت لألرتتتطش

وإووووألمو طو لولوإميلوقعكليوأل لبووه لومع ق كلمال وتلحوتلم مأل ل شكلومع فلقوو تنل
لوإألو هلوإووووألمو طيه

ل
 شتكلوقعتكلوتوننلومتووالوألرتولووإألفتوالوألنلوإالنوولب إم ولبتهنلنو لأحت نوول

حتتت نلوالوووبتتتيلبهتتتنفلموألوتتت لوإعالقتتت كلوالقمرتتت نو ل مع قوتتت كل تتتوو  لألتتت لنو لوإلم
ووإمع ونلييلوإألالت الكلوإألفمشعت لو والت نلوإوتووفلوإألووموت لإمطتووولوإمبت ن لوإمالت و ل
والتتمالوإل تتم أل ووكلبتتونل تتم لوإتتنو لألتتنلالهتت لوبتتونلوإلمحتت نلوالوووبتتيلألتتنلالهتت ل

 لوإتمل1991وفوذهلوقتنلالت  لموقوت ل تم لوإلمع قوت كليتيل طت ول  تالنلبو تشوو ل ت مل

حننل و   لوإلمح نلوالوووبيلوإالنونتلمال  لالووووللألنلوإنو لوإألمو تطو لو تنفل إتكل
 و تتت  لألوط تتت لألو تتتع ل شتتتكلالتتت وبيلحتتتوضلوإألمو تتتطلو تتتون  لوإ تتتالملووإوفتتت  ل

لوالقمر ن هل
ل

 مولووالتنولب إتم ول وت لأنلألعوتملنو لالوتوالوحتوالحتوضلوإألمو تطلوقعتكل شتكل
ألتت لوعوتتيل قمتتووال  مألتت  ل تتب  لألتتنل مع قوتت كل تتوو  لألتت لوإلمحتت نلوالوووبتتي،لو تتول

وإلمع قو كلوإألم  به لييلوتُ الووإميلألنل هوه لمعزوتزلحو ت لوإمالت وتليتيلوإألوط ت ،ل
لومإملألنلفال ل ق أل لألوط  لمال وتلم أل لنو لحوضلوإألمو طلووإلمح نلوالوووبيهل

ل
ي تنلوب إلم يلل إكل مع قو كلوإ وو  لوإمكلوقعمه لنو لأح نوولأل لوإلمح نلوتووبتكل،لل

وقعكلمشملوإنو ل مع قو كلمال وتلحوتلأل ل  لألنلمو و لونو لوإليمت لس توووو،لو توشونول
ل،لوإووووجل،لإوفو م ونل(لووإمكلمطبفلقوو نلوإألو  لوتوووألمو طو له

ل

 
 قواعد المنشأ

 
 ؟ ما هو المنشأ -1

بب تتت ط لوإألو تتتهل تتتولوإالو تتتو لوإلقمرتتت نو للإش تتتش لوإمتتتيلوتتتمملمب نإهتتت لمال ووتتت ل،ليألتتتنل
وو لمحنونلالو و لولمرتووفلوإ تشع لحمتيلوأل تنلمحنوتنلوإلإمزوألت كلولوت بت  لوإمو

ورفتتو لأولأ لقوتتونل فتتو لأول إمزوألتت كلألطب تت ل شوهتت ل،ل تتمولولووالتتنلوو تت نلألتتنل
وإألو هلأحن أل لحوولمعموشيلولوتفولمعموشيلولممحننلوإألع ألش لوإالألو وت لإش تش ل وتنل

ل  مووون  لبو  ل شيلألو ه  له
ل
 ؟ غير التفضيلي ما هو المنشأ -2

وإألو هلحوولوإمعموشيل ول    الوإالو و لوإوطوو لإش ش لنونل    الأ لألوععلل شوه ل
،ولوإألو هلحوولوإمعمتوشيلوأل تنلوإحرتو ل شوتلل توو ل تنلطووتفل"لوأل تنلوإحرتو ل
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 شولل وو ل نلطووفل"لأنلومحر ل شوللب إ  أل ل"لييلبشنلأل لأول ونأل لم موملنوإت ل
يإنلوإألو هلوتمملوإحرتو ل شوتلليتيلوإنوإت لوإمتيلوعتمكليوهت للأولأ  ولييلمروو لوإألومج

لأفول ألشو لم فو ل قمر نو لالو وو له
ل

ولو تتمفنملوإألو تتهلحوتتولوإمعمتتوشيل شتتيل تتبو لوإأل تت  ليتتيلمحنوتتنلألتت ل مول  وتتكلوإ تتشع ل
 ممعوضلإلالوو وكل حووفلأولقوونل ألو لأولتحتووضل حرت ئو لولوأل تنل  تمفنوأل ل

هل"لسل شيل بو لوإأل   ل:ل الأل لرتو ليتيلهههل(لإ تشع لأوم لييل و فل"ل الأل لوإألو 
لألعوو له

ل
 ؟ ما هو المنشأ التفضيلي -3

وللللوإألو هلوإمعموشيل ولأل لم م ب للوإ ش لألنلنو لألعوو ل ونأل لم موييلألعوت وولألت ل،
ومطشالألعو ولوإألو هلوإمعموشيل ألوأل لأنلوالو ل شيلوإ ش ل ألشو كلم فو لو  تولألتنل

حوولوإمعموشيل،لولألت لمإتمليتإنلوإ تش لوإألمحرت ل شوهت لب إ  ألت لوإميلومطشبه لوإألو هل
وأل نلووم لونلم معونلييلح الكلوإألو هلوإمعموشيل،لولو  الوإألو تهلوإمعمتوشيلألزووت ل
ألعووتت لإش تتش لوإمتتيلوتتمملمب نإهتت لبتتونلنو لأقتتوكلأل تت ل تتمولوإألو تتهلول  نمتت لوتتمملنفوإهتت ل

لبمعووع لالألو و للأق لأولبنونلمعووع لهل
ل
 ن أن تستفيد كل المنتجات من المنشأ التفضيلي ؟هل يمك -4

وووو لوأل نلأنلم معونل  لوإألومال كلألنلوإألو هلوإمعموشيلأألت ليتيلوإووقت لوإعألشتيليتإنل
وإنوإ لإنلمعطيلمعموالكلإ ش ل"لح    ل"لقنلممولبرو   مه لوإألحشو لإموليإوتلليتيل

 إتيلل معت فلب تهنلأل  ل م لوإح الكلالبنلألنلوإمع وضلبونلورطووفلوإألعوو لإشورو ل
ل م لوإ ش ه

ل
ألتنل تم لولب إو ب لإإلمع ق كلوإألم ووتلييل تمولوإتنإو ليتإنل تش لألعووت لمتمل  تمبع ن  لل

وإمعموالكلوإألألووح لإمول شوتملوإمه تنلنوئألت لألتنلأنلوإ تش لوإف رت لببشتنملم ت لمتألنل
ل ط ولوإلمع فلبووملولبونل وو ملوإمال و له

ل
 تستحق معاملة تفضيلية ؟  كيف يمكن معرفة ما إذا كانت السلع -5

إ تيلم تمحفلوإ تتشع لألع ألشت لمعمتتوشو ليإوتللوالتتال شوهت لأنلم تتموييلوإ تووطلوإتتووونتلل
ييلبوومو و لوإألو هلوإف صلبمعووفلألعهتوملل"لوإألومالت كلوإو  تئ ل"لول تمولوعوتيلأنل

وهتت لب إ  ألتت لأولأالووتتكل شوهتت ل تتننولألتتنل ألشوتت كلوإ تتش لالبتتنلونلم تتونلألمحرتت ل ش
ب تت لبوومو تتو لألو تتهلق ئألتت لبعألشوتت كلوإمرتتوو لوإووالتتال الوو  تت لوإم تتفو لولوشحتتفل

لإشحرو ل شيلألع ألش لمعموشو له
ل

ول م لوإ  ئأل لمعنلبو  ل شيلمرووفلوإألومال كل أل لوونلييلوإوو ملوإألو تفلإتموليإوتللول
قب لمحنونلأل ل تيلوإعألشوت كلوإتالزمل الوو  ت ليإوتللالبتنلألتنلألعويت لمرتووفلمعووعت كل

لوإوو ملوإألو فله
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ل
لا المقصود بالتصنيف الجمركي ؟م -6

 نلوإمرووفلوإالألو يلأل تمفلألتنلوإووت ملوإتم لوحتننل ت لبوتنلل"رتوف"لللألتنلوإبوتونل
وإميلومملمب نإه لمال وو لل،لولإ  لبونلألنل م لوإبوونل ونلف صلبللهلولوتمملمحنوتنلبوتونل

 شوتلللييلوإمعووع لوإوطوو لإ  لنوإ ل،لولومملم  وملوإوو ملوإألو فلوإم لوعمألنوإمعووع ل
(ليرتت لأل  تتأل لبتتنوو  ل إتتيلبوتتونلوب  وتت لوإعتتننل"لأل ووتت لألتتنلل99 تتمولوإتتنإو ل إتتيسل

ولوت بت  لوللللأوبع لأوق مل"لولت لألومجلألنلوإألومال كلوأل نلمحنوتنل ت لوإلإمزوألت كل
وإمعمتتتوالكلولوإحرتتتصلولأ تتت فلوإألع ألشتتت لوإالألو وتتت لبوتتت  ل شتتتيل تتتمولوإمرتتتووفل

لوإالألو يله
ل

إمرتووفلوإالألو تيلولوإألو تهلحوتولوإمعمتوشيلو تمع نلييلبعضلوالحو نليإنل اللألنلو
بهأل لإألحووضلوإ  ب  ل"ل شيل بو لوإأل   ل:لييلحت الكل التوو وكلأل  يحت لوإلحتووفل

ل"
ل

ولييل ط ولوإألو هلوإمعموشيلألنلوإمووو لأنلوعوفلوإبونلوإالألو يلوإرتحوحلوإتم ل
ولمإتمللللل شيلأ   للوأل نلأنلممحتننل ألشوت كلوإمرتوو لأولوإم تفو لوإأل  تب لإشألو تهل

  مألتت نول شتتيلوإمرتتووفلوإالألو تتيلوإألو تتفل،لولوتتممل ويتت فلق ئألتت لوإعألشوتت كلوإأل  تتب ل
لإشألو هلإ  لبوومو و لبو  ول شيلمرووعه لييلوإوو ملوإألو فله

ل
إتتموليإوتتللألتتنلوإمتتووو لأنلوتتممللمحنوتتنلوإبوتتنلوإالألو تتيلوإرتتحوحلإش تتشع لول الليتتإنل

وونلولووبفتيلأومت لوإمه وتنل شتيلو/لأولوإأل موإأل    لولوإرعوب كل معوق لوإألرنول
لووللألمووملإشم الولمأل نلأل هإ لأنلمرووفل شعملل ولوإمرووفلوإرحوحله

ل
ول مول وتكلاللمعتتوفلوإمرتووفلوإالألو تتيلوإرتتحوحلإش تش لوأل وتتملوإشالتو ل إتتيلأل متتال
وإالأل وملوإألحشو لوإم لوأل نلأنلو   نمل شيلمإملب وطلأنلمعوفلبوموملألت ل تيل

لوون  لولأل ل يلأل وو مه لولوو ئعه لهوإ شع لوإميلمرنو  لأولم م
ل
ل
هلللل توجلللد معلللايير آعلللرت بعللل ف عمليلللات تشلللبيل أو تصلللنيع معينلللة ينببلللي  -7

 إستيفائها؟
 إيلال والوإألمطشب كلوإألمعش  لب إم فو لأولوإمرتوو لووالتنلأومت ل تنتلمعووعت كلممعشتفل

نونلألو هلبألعهومل"لوإالو و ل"لييل و فلوإألو هل،لولموهولأ ألو ل م لوإمعووع كل ونلمح
لوت أل ملولوإألومال كلوإ أل و ل"ول وممل وملمإمليوأل لبعن"له

ل
ل؟لما هو التراكم -8

 نلوإألشحتتفلوإ تت ويلوإألويتتفلببوومو تتو لوإألو تتهلولوإتتم لوومتتحلوإعألشوتت كلوإألطشوبتت ل
إل  تت الوإألو تتهلولوومتتحلألتت لوإتتم لوالتتاليعشتتللإألوتتمجلألتت لحمتتيلو تتمعونلألتتنلوإألو تتهل
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نوثلألنلوإ  ئ لالنولأنلو موملألرنوونلألفمشعت نلوإمعموشيل،ل اللأوللييلوإمروو لوإح
أولأ  ولييلبشنونلألفمشعونلييلمروو ل شع لألنلوإ ش ،لولييلمشملوإح الكلوإميلمطبتفل
يوه لبشنونلوعالقوو نلوإألو هلولبووهألت لومعت فلمالت و لحتو ليإوتللألتنلوإألأل تنلأنلوحتنثل

ليوأل لبووه لأل لو أليل"لموو ملوإألو هل"له
ل

متيلوفطوهت ل تمولوإتنإو ليتإنلوإمتوو ملوعوتيلأنلوإألومالت كلوإمتيلولييلوط ولوإلمع قوت كلوإ
  م بكلألو ه  لييلنوإ ل مولوأل نل  مفنوأله لألت لألومالت كلو  تئ ليتيلنوإت ل متول

لأفولنونلوإففال لب إح إ لوإمعموشو لوإميلومألم لبه لوإألومجلوإوه ئيله
ل

نل متول شتيلولييلح إ لوإموو مليإنل ألشو كلوإم فو لأولوإمروو لوإميلممملييل ت لبشت
إتتوالألتتنلوإمتتووو لأنلم تتونل"ل ألشوتت كلم تتفو لأولمرتتوو ل  يوتتلل"لولألوتتمجلو  تتي ل

(لالبنلأنلم ونل ألشوت كلم تفو لأولمرتوو لأ بتولألتنل6إ وه لطب  لإأل لوونلييلوإأل نتلس
ل(ه9ألالونلوإعألشو كلوإب وط لوإألم ووتلييلوإأل نتلس

ل
  1مثال: 

ل،للللمتتمل و تت إلل إتتيل وو تتووللألوتتمجلألتت لألمحرتت ل شوتتللب إ  ألتت لألتتنلوالمحتت نلوتوووبتتي
 شوتتللو م تتالوإألوتتمجلوإوهتت ئيلوإألو تتهلوإ وو تتو لب تتوطلأنلم تتونل ألشوتت كلوإم تتفو لو

وإمتتيلأالووتتكل شوتتلليتتيل وو تتوولأ بتتولألتتنلوإعألشوتت كلوإب تتوط ل،ليتتإمولمتتملمرتتنوول تتمول
لوإألومجلوإوه ئيلألنل وو وول إيلوإلمح نلوتوووبيليإنلألو هئلل و ونل وو وو له

ل
  2: مثال
حوتتولم ألتت لوإرتتو لو  تتئ ليتتيلوالمحتت نلوتوووبتتيلمتتمل و تت إه ل إتتيلوإوتتوووجلحوتتثللأإتت 

أالووتتكل شوهتت ل ألشوتت كلمرتتوو لأولم تتفو لو  تتولألتتنلوإعألشوتت كلوإب تتوط لوإتتووونتليتتيل
(ل ملأو شكل م لوتإلل إيل وو وولحوثلممل شوه ل ألشوت كلمرتوو لأولم تفو ل9وإأل نتس

(لولمتمل  ألت  لمرتوو ل تم لوتإتلليتيل9سو  ولألنلوإعألشو كلوإب وط لوإتووونتليتيلوإألت نت

ل وو ووله
 نلوتإتتللوإمتتيلفوالتتكلألتتنلوالمحتت نلوتوووبتتيل إتتيلوإوتتوووجل  وتتكلمولألو تتهلوالمحتت نل
وتوووبيلولإأل ل  وكلوإعألشوت كلوإمتيلأالووتكل شوهت ليتيلوإوتوووجلأ  تولألتنلوإعألشوت كل

 تتو ونللوإب تتوط لي تتنل  م تتبكلوإألو تتهلوإووووالتتيل اللأنلوإألو تتهلوإوهتت ئيلإهتتم لوتإتتل
 وو وو لتنل ألشو كلوإمروو لأولوإم فو لوإميلأالووكل شوللييل وو وول  وكلو  تول

ل(ه9ألنلوإعألشو كلوإب وط لوإووونتلييلوإأل نتس
 

 ملحوظة هامة: 
أولوإألوونلحوولوإو  ئ لوالالأنلمالو ل شوه ل ألشو كل  يوللحميلم م ال نلوإأل وو كل

لهمممألوه لوالمع قو كلألح لوإنوو  للوإألو هلولم معونلألنلألزوو لأح  ملوإموو ملوإمي
 

 3مثال : 
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قألتت قلقطتتنلألحتت ملمولألو تتهل وتتن لمتتمل  تتمووون لألتتنلوالمحتت نلوتوووبتتيلولبب تت ط لمتتمل
م طوع ل إيلأ    ل ملمملمرنوو ل إيل وو وولحوثلمألكلحو   ل تم لوت ت   لإلومت  ل

لولههولوالحولونل  لوإعألشو كلوإوه ئو لمألكلييل وو وقألر نلوال إيلأولأوالن ل
 نلوإألوتتمجلوإوهتت ئيل تتوعمبولحوتتولو  تتي لولإتتنلو تتمعونلألتتنلأح تت ملوالمعتت فلوإألبتتوملبتتونل
وإب ح نلوالوووبيلول وو وولولمإملتنلوإ   نتلوإألطب لل شتيلبوتنلوإ ألرت نلوإوالت إيل

(لمحتتننلأوتتللإل م تت الوإألو تتهل6201وولوتوالن لوإتتووونتليتتيلوإووتت ملوإألو تتفلبتتوقملس

شيلوالق لأنلوبنألمروو ل مولوإألومجلألتنلألوحشت لوإفتز لوإمعموشيلنوف لوإألوط  لالبنل 
له

ولحوتتثلأنلوإفتتز لقتتنلمألتتكلحو  متتلل إتتيلقألتت قلب إععتت ليتتيلوإهوتتنليتتإنلوإ ألرتت نلوإمتتيل
لروعكلألوللإنلم م الوإألو هلوإمعموشيه

ل
ل4مثال : 

(لمتتمل  تتمووون  ل إتتيلوالمحتت نلوتوووبتتيلألتتنلوإوالوتت كل8يوو تتللحألمتتو لألتتنلوإعرتت لس

 نلوتوووبتتيلألتنلوإألعمتت نل  تمفنومل تتم لوإعوو تللوإحألمتتو لإلومتت  لوإألمحتنتل،ليتتيلوالمحت
ولللل(ل،لبنوو لمتملو تموع  ل توطلمفووتولوإبوتنلوإالألو تي2009 ر ئوليوو للألنلوإبونلس

%لألتنل تعولوإألوتمجل30(لو ب ل19 مإمل وطلأاللومعن ل  مفنوملوإألوونلألنلوإعر لس

ألوتمجل و م تالوإألو تهوووول،لييل م لوإح إ ليإنل روولوإعوو تللوإم شوملب الوإألرو ل
لتنلوإعوو للحوولوإو  ئ لممل الوو ل ألشو كلم فو ل  يولل شوه له

 ملحوظة:
 نل وطلوإموو ملمألكلرتو حمللبهتنفلم تالو لوألتولوإرتو   لنوفت لوإألوط ت لوإألطب تلل

لإهمولوإ وطله
ل
ل
ل

 أنواع التراكم:
لووالنل ال  لأووو لألنلوإموو ملومملمو وإهملييل مولوإنإو :

ل مل و ئيلهمووأوالل:
 موو ملقطو ه  وو ل:

 موو مل شيله  إ  ل:

ل
 التراكم الثنائي: أوال :

وتتمملمطبوتتفلوإمتتوو ملوإ وتت ئيلبتتونلبشتتنونل،لولمإتتملوعوتتيلأنلوإألومالوتتونليتتيل تتاللوإبشتتنونل
وأل وهملو مفنوملألوونلولأل وو كلو  ئ لييلوإبشنلورفو ل أل لإتول  وتكلو  تئ ليتيلبشتن ل

ميلوممل الووئه ليتيلوحتنلوإبشتنونلوأل تنلأنلممت فل إتيلول مإمليإنل ألشو كلوإم فو لوإ
لمشملوإعألشو كلوإميلمالو لييلوإبشنلورفو لإل   ال شع لألعوو لألو هلأحنلوإنوإمونه

ل
 الشكل )أ(
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Country A ⇆ Country B 

 تعني أن هناك اتفاق ثنائي بين البلدين. ⇆هذه العالمة 

 

 :1مثال 

االتحاااا اروبوبااي تاار تإااديصه حلااي مإااص هياا  تاار ت  يعاا         قماااك انااان ءافااي   ااي

و صاانعم مناا  مالبااة راااه و برااالي و هصيمااي ثاار صاادب  المالبااة ال اااه ه حلااي 

االتحااا اروبوباي  و و رن ال مااك ااان ءافا ا  اي ااتحااا اروبوباي   اد تار معاملنا  

صية و و عليا  علي أء  ءافي   ي مإص عند حسنخدام   ي صناعة مالبة راه و مإا

   د حانسبم المالبة ال اه و المنشأ النفضيلي المإصي .

 ملحوظة:

مشاابا  تحام ءفاة مان الادوا ال حلاي أي يمكن أيضا تإديص ءفاة المالباة ال ااه و 

 المنشأ النفضيلي المإصي و لكن  ي اطاب " النصاار ال  صي ".

 

   : 2مثال 

إديصه حلي ألماءيا الني صانعم منا  لبن تر الحإوا علي  بالكامل  ي سويسصا  ثر تر ت

ربنااا لنإااديصه حلااي سويسااصا و ل ااد تماام معاملااة اللاابن علااي أءاا  ءافااي   ااي االتحاااا 

اروبوبي و و هي  أن ال العمليا  الناي أرصيام علاي اللابن لنحويلا  حلاي رابن تمام 

علااي مناانش ءافااي  " اللاابن "  ااان المناانش النفااائي قااد حساانو ي قواعااد المنشااأ و حانساا  

شاااأ اروبوباااي    اااااا تااار حبساااال  حلاااي اولاااة رااااصي طاااص   اااي من  اااة الناااصاار المن

اليوبومنوساا ي  ااان ال اابن سااو  يكنساا  أيضااا المنشااأ اروبوبااي و لكاان  ااي  اال 

 . ( النصاار ال  صي

السلع قد تكنس  المنشأ بفضل النصاار الثناائي و ي   مالهظة أء  علي الصغر من أن  

عناد تباالفاا ماع اولا  أااصي طاص   اي النظاا  و لكان حال أءفا قد تحنفظ بنفة منشأها 

 لية  ي  ل النصاار الثنائي و حءما  ي  ل النصاار ال  صي(.

  

 ثانيا : التراكم القطري :

( باين C( و B( و Aينر ت بيق النصاار ال  صي بين أاثص من بلدين  اااا ااءام الابالا  

ص عمليااا  النشااأيل أو بعضاافا الاابعف حتفاقيااا  ت بااق ءفااة قواعااد المنشااأ  يمااا يخاا

( يمكنفا أن ت باق الناصاار ال  اصي  اي Aالنإنيع الالزمة ااساب المنشأ  ان الدولة 

ت ابتفااا مااع البلاادين اباااصين بشااصط أن يساامه ااتفاااق بياانفر بن بيااق هااذا النااو  ماان 

 النصاار.

ش اءناا  منان (C( و B علي سبيل المثاا  اء  يمكن حسنخدا  ماواا ءافا ة  اي البلادين  

( قد تار C( و  Bمن اال البلدين   (A  البلدو حن الواباا  حلي  (Aءافي   ي الدولة  

( و البلادين ارااصين و علاي الاصغر مان الا  Aتحم أهكا  ااتفاقا  الثنائية بين البلد 
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 اء  ورن البالا الثالثة ت بق ءفة ءظا  قواعد المنشأ هي  يمكن ت ميع ال المكوءاا  

 فائية منشأ ما.ااساب السلعة الن

 

 -النالي : الشكل من االا و يمكن توضيه ال   

Country A ⇆ Country B 

⇅    ⇅ 

Country C 
 

تصب فر حتفاقيا  ثنائية اما أءا  الباد أن ت باق اال و ينضه من الشكل أن البالا الثالثة 

ط (   اAاولة ءفة قواعد المنشأ مع البلدين اباصين و لية من الكا ي أن ت بق البلاد 

ءفة قواعد المنشأ مع البلدين اراصين و لكن ل اما علي هاتين البلدين أن ي ب اا أيضاا 

إن أي بلددي كنها دا أن قطاددر التددراكم اقددد مدد  الددا    ءفاة قواعااد المنشااأ  يمااا بينفمااا .

التي كسنح بروقوكول ا للناشأ بتطاير التراكم م  إحتوائه علي نفس قواعدي الناشدأ 

فيد اولة من النصاار ال  صي البد أن ت اصي عملياا  تشاأيل أو و لكي تسنالنتطابقه ، 

 تإنيع علي المنن ا  الناف ة .

 

 :1مثال 

النصويش لاديفا حتفاقاا  ماع اال مان سويساصا و تصاياا و تسامه هاذه ااتفاقياا  بن بياق 

النصاار اما أءفا تحنوي علي ءفة قواعد المنشاأ و سويساصا أيضاا لاديفا حتفاقياة مماثلاة 

 ت بق ءفة قواعد المنشأ المبصمة مع النصويش . مع تصايا

و بنا  علي ال   اءا  يمكان للناصويش أن تسانخد  منن اا  ءافا    اي تصاياا و سويساصا 

 لنإنيع مننش يكنس  المنشأ النصوي ي .

( تناانش منن ااا ءافاا ا باساانخدا  مااواا ءافاا    ااي Aو  ااي سااينابيو أاااص  ااان الدولااة  

( الناي صانعم منا  Cا المننش النافي  حلي اولاة ( هذA(  ااا صدب  الدولة Bاولة 

( و و ااءاام الادوا ارببعااة لااديفا Dمنن اا أاااصا مساانخدمة ماواا ءافاا    ااي بلاد بابااع  

تساامه بااالنصاار و ت بااق ءفااة قواعااد المنشااأ و رن ااال حتفاقيااا  مااع بعضاافا الاابعف 

 . المواا و المكوءا  المسنخدمة ءاف    ان المننش النفائي يعد أيضا ءاف ا

 

   :2مثال 

مإص تننش منن ا ءاف ا باسنخدا  مكوءا  ءاف    ي ااتحااا اروبوباي  اي هاذه الحالاة 

 ان المننش يكنس  المنشأ المإصي  ااا تر تإديص هذا المنانش المإاصي حلاي سويساصا 

هي  تر تإنيع  و تحويلا  حلاي ألاة تحناوي أيضاا علاي مكوءاا  اا  منشاأ تصااي و و 

ن اااة  اااي سويساااصا اا  منشاااأ سويساااصي رن اااال المكوءاااا  عليااا  تكاااون ارلااا  المن

المسنخدمة  ي حءنارفا  تعد مكوءاا  ءافا    اي المن  اة اماا أن المكوءاا  النافا    اي 

 ألشوتت كلم تتفو لأولمرتتوو لأ بتتولألتتنلألالتتونلوإعألشوتت كللمإااص و تصايااا أرصياام عليفااا
ل(ه9وإب وط لوإألم ووتلييلوإأل نتلس
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ل
وإألوط  لحوولألومبط لبإمع قو لأل لوإبشنلر حب لأفتولأأل لييلح إ لأل ل مول  وكلنوإ لييل

 ألشو لمروو ليإوللالبنلأنلمالتو ل شتيلوإألتوونلوإو  تئلليتيلمشتملوإبشتنلسحوتولوإعمتول(ل
ل ألشو كلم فو لأولمروو ل  يولله

ل
 :3مثال 

(لمومجلألومالت لو  تئ لبإ تمفنوملأل ووت كلموكلألو تهلوالمحت نلوتوووبتيلAألروسلوإنوإ ل

وتتمجلو م تتالوإألو تتهلوإألرتتو ليتتإمولمتتملمرتتنوول تتمولوإألوتتمجليتتيل تتم لوإح إتت ليتتإنلوإأل
حوتثلمتملمرتووعللولمحووشتلل إتيلأإتللمحمتو ل شتيل(ل Cوإألرو ل إتيلوتوننلسوإنوإت 
ل(له Bأل وو كلموكلألو هلمو يلسنوإ 

 نلوتإللوإميلممل وم اله لييلوتوننلم م الوإألو هلوتونويلتنلوإأل ووت كلوإأل تمفنأل ل
عتت ليتتيلوإألوط تتللس شتتيلأ تت الأنلوإأل ووتت كلوإو  تتئ ليتتيليتتيل وم الهتت ل  وتتكلو  تتئللب إع

ألرتتولأالووتتكل شوهتت ل ألشوتت كلم تتفو لأولمرتتوو لأ بتتولألتتنلألالتتونلوإعألشوتت كلوإب تتوط ل
(ل،ليإنلإملو تنل وت مل معت فلمالت و لحتو لبتونلألرتولولوتوننل9وإألم ووتلييلوإأل نتلس

لهيإنلوإأل وو كلوإمو وللالبنلأنلمالو ل شوه ل ألشو كلمروو لأولم فو ل  يو 
 

 ثالثا : التراكم الكلي:

 ي حطاب قواعد منشأ النصاار اروبوبي  ان النصاار الكلي ي باق باين أعضاا  المن  اة 

( اااذل  ياانر ت بي اا  بنااا  علااي بصوتواااوال  حاااصي EEA ااقنإااااية اروبوبيااة   

 م ب ة مع توءة و المأصب و ال  ائص .

 

ليسننشاانين و روبوبااي وأيسااالءد وتنكااون المن  ااة ااقنإااااية اروبوبيااة ماان ااتحاااا ا

 النصويش و و رغصاض المنشأ  ان المن  ة الفا تعامل ااقلير واهد .

 

ي إااد بااالنصاار الكلااي أن ااال العمليااا  النااي ت ااصي ااااال المن  اا  ياانر أاااذها  ااي 

الحسبان عند حهنساب منشاأ السالعة النفاائي وال ين لا  ارماص أن تكاون السالعة ءافا   

و لكنا  ي ا  أن تكاون  أعضا  المن  ة قبل تإاديصها لعضاو أااص  ي واهده من اوا

 ال عمليا  النشأيل أو النإنيع الني أرصيم علي المننش ضصوبية ااساب  المنشأ .

  

تسامه البصوتوااوال  المبصما  باين ااتحااا اروبوباي و المأاصب و تاوءة و ال  ائاص 

دث  اي المن  اة ااقنإاااية بنصاار عمليا  النشأيل أو النإنيع و و علي غصاب ما يح

 اء  من الم لوب أن ت صي علي المنانش  اال عملياا  النإانيع أو النشاأيل اروبوبية 

الضصوبية ااساب المنشأ لاية  اي المن  اة ال مصاياة لواهادو مان الادوا و لكان  اي 

المن  ااة النااي تشااكلفا م موعااة الاادوا ااملااة و تحدياادا ااتحاااا اروبوبااي  و تااوءة       

 أصب و ال  ائص.و الم
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بددديع أع ددداط الناطقدددة ا قت دددا كة النثدددال التدددالي كوودددح مف دددوك التدددراكم الهلدددي 

 :  األوروبية

 

هي  تر تإنيع  حلي ءسايش % اا منشأ هندي 100قامم البصتأاا باسنيصاا غ ا ق ن 

ق ني وهذا النسيش لن يكنس  المنشأ البصتأالي رن ال اعدو تحانر أن تبادأ أوال بارلياا  

 يبص( للحإوا علي المنشأ . بالف

 ااا صادب  البصتأااا هاذا النسايش غياص النافاي  حلاي الناصويش هيا  تار تإانيع  حلاي 

 اااي هاااذه الحالاااة  اااان المالباااة ال ااااه و النصوي ياااة تكنسااا  المنشاااأ  مالباااة رااااه و

النفضاايلي هياا  تاار ت ميااع العمليااا  النااي أرصياام  ااي البصتأاااا حلااي العمليااا  النااي 

هاتااان العملينااان تعاادا عملينااا تأيااص رااوهصي تاار حساانيفا ها  ااي  أرصياام  ااي النااصويش و

هااذا  المن  ااة ممااا يكساا  المناانش النفااائي منشااأ المن  ااة و علياا  يمكاان تإااديصه  ااي 

 ااطاب .

 لي بيع قونس و النغرب و الجزائر :كووح مف وك التراكم اله : مثال

ة  اان النسايش اا قامم توءة باسنيصاا غ ا صايني و هولنا  حلاي ءسايش  اي هاذه الحالا

و  ااااااا تاااار منشاااأ صاااايني رن قواعاااد المنشااااأ تن لااا  البااااد  مااان ارليااااا    الفيباااص(

تإااديصال ماك غيااص النافااي  ماان تااوءة حلااي المأااصب هياا  تاار تإاانيع  حلااي مالبااة 

عملياا  النإانيع راه و مأصبية هذه المالبة سننمنع بالمنشأ النفضيلي رء  تر ت ميع 

لمأصب حلي الني أرصيم  اي تاوءة اءناا  هاذه المالباة  أو النشأيل الني أرصيم  ي ا

  اما هدث  ي المثاا السابق تماما ( و و علي ال   ان المنانش النفاائي يكنسا  المنشاأ 

المأصبي و علي  يمكن تإديصو حلي االتحاا اروبوبي و و علاي الاصغر مان الا  و رن 

المأااصب و ال  ائااص ماان النااصاار الكلااي غيااص م بااق بااين االتحاااا اروبوبااي و تااوءة و 

رف  و الدوا اروبومنوس ية اراصي ارطصا  من ال ف  الثاءية  ان المننش ال يمكان 

 حعااو تإديصه و منح  النفضيال  الخاصة بالمن  ة .

 

 

 

 ما هو الفرق بيع التراكم القطري و التراكم الهلي؟

لخاصااة بااالنصاار توضاايه الفااابق بم ابءااة المثاااا النااالي بمااا وبا  ااي ارمثلااة ايمكاان 

 الكلي.

 

 مثال:

هي  قامم بنحويل  حلاي ءسايش % منشأ هندي 100قامم سويسصا باسنيصاا غ ا ق ن 

ق ني هذا النسيش لن يكنس  المنشأ السويسصي رن قاعدو حاساب  المنشاأ تسانل   الباد  

من الأ او  ااا قامم سويسصا بنإديص هذا النسايش غياص النافاي  حلاي تصاياا هيا  تار 

ة حلي مالبة راه و  ان هذا النسيش غيص النافي  لن ينمنع بالمعاملة النفضايلية تإنيع

 رن ال اعدو لر تسنو ي   البد  من الأ ا ( .
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وسنحإل علي ءفة النني ة لو تر تإديص هاذا النسايش غياص النافاي  حلاي ألماءياا و تار 

 تإنيع  حلي مالبة راه و هناك .

 

 توسطي ؟نق و  بالتراكم اليورومما هو ال -9

يساانخد  مإاا له النااصاار اليوبومنوساا ي للنعبيااص عاان ءظااا  النااصاار ال  ااصي بااين 

ااتحااااا اروبوباااي و عااادا مااان الااادوا اروبوبياااة و الااادوا اليوبومنوسااا ي    هاااذا 

المإ له ليسم ل  أي االلة قاءوءية ( و ال    الثاءي مان هاذا الادليل ساينعصض أاثاص 

 لفذا المففو  بالنفإيل .

 

 ي اليول التي قطار نظاك قراكم الناشأ اليورومتوسطي ؟ما ه -11

 –الاداءمصك  –رمفوبية النشاي   –قبصص  –بل يكا  –اوا االتحاا اروبوبي  النمسا 

 –التفياا  –حي الياا  –أيصلنادا  –الم اص  –اليوءاان  –ألماءياا  – صءسا  – نلندا  –أسنوءيا 

سالو اايا  –أسباءيا  –البصتوغاا  –ا بولند –هوالءدا  –مال ا  –لواسمبوب   –لينواءيا 

المملكااااة المنحاااادو ( و بلأابيااااا و راااا ب الفااااابو و أيساااالندا و  –السااااويد  –ساااالو نيا  –

ليشننساانين و النااصويش و بوماءيااا و سويسااصا و تصايااا و ال  ائااص و مإااص و حسااصائيل و 

 غ و. اربان و لبنان و المأصب و توءة  و السل ة الفلس ينية للضفة الأصبي  و ق ا 

 

ي بق االتحاا اروبوبي النصاار ماع هاذه الادوا الناي ت باق اتفااق ت اابو هاصه يسامه  

 بفذا النصاار و يحنوي علي قواعد منشأ يوبومنوس ي  .

 

و ي ااير االتحاااا اروبوبااي اتحااااا  رمصاياا  مااع اااال ماان تصايااا و حمااابو أءاادوبا و 

حام االتحااا ال مصااي ماع رمفوبية ساان ماابينو و هاذا و تعامال المنن اا  الواقعاة ت

أءدوبا و سان مابينو بالن ابق مع أهكا  بصوتواوال  المنشأ الخاصاة بفاذه االتفاقاا  

امااا أن هااذه االتفاقيااا  تحنااوي علااي حعالءااا  ملح ااة توضااه المنن ااا  ماان الفإااوا 

( الناف    ي أءادوبا و اال المنن اا  النافا ة  اي ساان ماابينو و الناي يمكان  21-99 

  ة  ي االتحاا اروبوبي عند النبااا مع الدوا ارطصا  .حعنبصها ءاف

 

 ( ؟ VARIABLE GEOMETRWما النق و  بــ ) -11
المإاا له أن تااصاار المنشااأ ال  ااصي يمكاان ت بي اا    ااط بااين تلاا  الاادوا ي إااد بفااذا 

 الواقعة  ي المن  ة اليوبومنوس ية و الني تسنو ي المن لبا  الضصوبية .

 

 قاا ل مع ا قجاركا ؟أالاروقوكول ليولة ما  أكع كنهع أن أجي -12

حن ال بصوتواوال  المنشأ ري حتفاق باين االتحااا اروبوباي و أي فاصي  ت اابي تار 

( ماان ال صياادو الصساامية لاتحاااا اروبوبااي و ياانر L SERIESءشااصه  ااي سلساالة  

 ( من هذا الدليل.1توضيه هذه السالسل  ي الملحق  

 

 لعي؟أي إقفاقية قطار علي س -13
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 -المأااصب –ياانر ت بيااق االتفاقيااة المورااواو بااين اولناا  و أي فااصي  ت ااابي   مإااص 

 ااة ااقنإااااية المن  –....حلاا   ( أو م موعااة فااصاا  ت ااابيين   االتحاااا اروبوبااي 

 اروبوبية (.

 

 ملحوظة:

–النصويش  –رسباب تابيخية وقع االتحاا اروبوبي مع الدوا أعضا  اا نا   أيسلندا 

صا  و الناااي ت اااير حتحااااا رمصااااي ماااع ليشنسااانين عضاااو المن  اااة ااقنإاااااية سويسااا

 اروبوبية((.

 

 .1مثال 

يصغاا  مإاادب تصاااي  ااي فااحن مناانش ماان تصايااا حلااي المملكااة المنحاادو تحاام أهكااا  

ااتفاقية المبصمة بين تصايا و االتحاا اروبوبي   ي هذه الحالة تعامل المملكة المنحادو 

اا اروبوباي و عليا  يانر ت بياق ااتفاقياة المبصماة باين اولاة علي أءفا عضو  ي االتحا

 المإدب و ااتحاا اروبوبي.

 

 .2مثال

بالنسبة للمإدب النصوي ي مثال الذي يصغ   اي فاحن منانش مان الناصويش حلاي بل يكاا 

 ان ااتفاقية المبصمة بين أعضا  المن  اة ااقنإاااية اروبوبياة أو ااتفاقياة المبصماة 

 تحاا اروبوبي و النصويش االهما يمكن ت بي   .ما بين اا

 

 .3مثال

ااتفاقية المبصمة بين مإص و اوا اا نا سو  ت بق علي السلع المإدبو من مإدب 

أيسلندي حلي مإص  باعنباب أن أيسلندا و قعم حتفاقية مع مإص علي أءفا أهد أعضاا  

 م موعة اا نا (.

 

 .4مثال

منن ات  حلي الضف  الأصبية و ق ا  غ و  اء  ساو  حاا بغ  مننش أباءي  ي تإديص 

 يعنمد علي ااتفاقية المبصمة ما بين اربان و الضفة الأصبي  و ق ا  غ ه.

 

 .5مثال

حاا تر تإديص سلع تصاية حلي المأصب  اءفاا ساو  ي باق عليفاا أهكاا  ااتفااق المباص  

 بين تصايا و المأصب .
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