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 -النظام:مقدمة عن 

أنش���ئ النظ���ام المعم���م للمزای���ا ف���ي إط���ار اللجن���ة  -
الخاصة المعنیة باالفضلیات والمنبثق�ة م�ن مجل�س 

لیص�بح من�ذ  ۱۹۷۰التجارة والتنمیة باالنكتاد عام 
م��ا ب��ین ذل��ك الح��ین ص��كاً للتع��اون االقتص��ادي فی

البلدان المتقدم�ة والنامی�ة وتم�نح بمقتض�اھا ال�دول 
المتقدمة من جانبھا تفضیالت جمركی�ة تص�ل إل�ى 
ح��د اإلعف��اء الجمرك��ي ل��بعض ص��ادرات ال��دول 

 النامیة.

 أھم مالمح النظام : -
أي Voluntary ان����ھ نظ����ام تط����وعي  .۱

ممنوح من ال�دول المتقدم�ة لل�دول النامی�ة 
 دون التزام قانوني.

أي  Unilateral حادي االتج�اهانھ نظام أ .۲
 تمنحھ الدول المتقدمة من طرف واحد.

ان���ھ نظ���ام ال یق���وم عل���ى مب���دأ المعامل���ة  .۳
حی��ث ال  NON Reciprocal بالمث��ل 

تحص���ل ال���دول المتقدم���ة عل���ى مزای���ا أو 
تفضیالت جمركیة م�ن ال�دول النامی�ة ف�ي 

 مقابل ما تمنحھ لھا من مزایا مشابھة.
ش�رط ع�دم  كما أن ھذا النظ�ام ال یتض�من .٤

التمیی��ز وم��ن ث��م ف��یمكن ألي دول��ة مانح��ة 
أن تع��دل ف��ي معاملتھ��ا التمییزی��ة م��ع أي 
دول����ة نامی����ة دون مطالب����ة ب����اقي ال����دول 

 النامیة بذات المعاملة.

وتعتبر كافة الدول المتقدمة تقریبا دول مانح�ة 
للنظ��ام المعم��م للمزای��ا وھ��ي عل��ى س��بیل المث��ال ال 

یكی��ة ، المجموع��ة الحص��ر : الوالی��ات المتح��دة األمر
األوروبی����ة (االتح����اد األوروب����ي)، كن����دا ، االتح����اد 
الس���وفیتي الس���ابق (روس���یا االتحادی���ة) ، الس���وید ، 
فنلن���دا ، الن���رویج ، سویس���را ، الیاب���ان ، اس���ترالیا ، 
 نیوزیلندا ، النمسا ......الخ.

 
 ومن أھم الدول التي تطبق النظام المعمم للمزایا:

: والتي تقوم بمنح الوالیات المتحدة األمریكیة •
إعف��اء جمرك��ي كام��ل لع��دد كبی��ر م��ن الس��لع 

س��������لعة  ۲۸۸۲س��������لعة زراعی��������ة،  ٥۰۰(
ص��ناعیة) وذل��ك عن��د تص��دیرھا م��ن ال��دول 

إل���ى الس���وق  -وم���ن بینھ���ا مص���ر  -النامی���ة 
األمریك��ي عل��ى أن ی��تم ذل��ك وفق��ا للش���روط 
 المحددة بشأن قواعد المنشأ وشروط الشحن.

: حی�ث تق�وم كن�دا بم�نح معامل�ة جمركی�ة اكند •
تفض���یلیة تت����راوح م���ا ب����ین التخف���یض إل����ى 
اإلعف��اء الجمرك��ي الكام��ل عل��ى واردتھ��ا م��ن 
الدول النامیة ومن بینھا مصر لعدد كبیر م�ن 

س���لعة  ۱۲٤۰س���لعة زراعی���ة،  ۲٤۰الس���لع (
ص����ناعیة) وذل�����ك وفق�����ا للش�����روط الكندی�����ة 

 الخاصة بقواعد المنشأ وشروط الشحن.
إلى عدید من الدول المتقدم�ة األخ�رى إضافة  •

مث��ل النظ��ام الیاب��اني والسویس��ري والروس��ي 
 الخ. ۰۰۰۰۰والنمساوي

 
 

 لمزید من المعلومات رجاء االتصال
 بقطاع االتفاقات التجاریة
 وزارة التجارة والصناعة

 إدارة االتفاقات الثنائیة ومتعددة األطراف 

 ۳٤۲۲۳٤۷- ۳٤۲۰۷۸۱تلیفون: 
۳٤۲۰٤۹٦فاكس :  

  bma@tas.gov.egبرید الیكتروني 
 

                  
 او موقع االونكتاد                           

www.unctad.org 
  

 


