
والوارداتالعامة للرقابة على الصادرات الهيئة 
General Organization for Import and Export Control 

(G.O.I.E.C )

المصدر المعتمد 
(Approved Exporter)



عن المصدر المعتمدنبذة 

هااا م( Approved Exporter)نظاااالمصدر اااعتمصدر  راااعم

نظااااالم راااانيمصدر ااااعت دمصدر اااا صاتمدااااع  لمص  اااا تص ا م

ر  راعبندمبا جتصءص مصد نف ذ ةمدلر عتمصدصدرن  صمعل  ام

طأار المنشأ  يأآ  شهادات »إ عصت ق ر صمبا س  اضةمعدم

تراريأأة  و بالفأأاتورة ال»« االتفاقيأأات التراريأأة التفةأأيلية 

 ثبا مرعم ع  دمعباتهمر فقمعل  ا« ي مستند تراري  خر

نك صعمرن اانمصدبضااالعمصد فضاا ل م راانيمهااذصمصدر ااعتمت االمباا

. خا ةمبح ثم ك دمدكلمر عتمر  رعمت لمخاصمبه

ويعامأأأل المسأأأتند الترأأأاري المأأأدون بأأأ  العبأأأارة ورقأأأ  

.المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منش 



: والردير بالذكر  ن هذا النظا  منصوص علي  يآ إتفاقيات مصر مع كل من

.«يةاألوروب–المشاركة المصرية »إتفاقية الترارة الحرة بين مصر اإلتحاد األوروبآ           1.

.«رإتفاقية  غادي»(                المغرب –االردن –تونس )إتفاقية الترارة الحرة بين مصر و 2.

.«كياإتفاقية مصر تر».                                   إتفاقية الترارة الحرة بين مصر و تركيا 3.

.«يتاإتفاقية اإل».                                     إتفاقية الترارة الحرة بين مصر وترمع اإليتا4.

. ةإتفاقية الترارة الحرة بين و مصر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و يرلندا الشمالي5.

كمأأأأأا  ن هأأأأأذا النظأأأأأا  رأأأأأاري إدخالأأأأأ   يةأأأأأاً باإلتفاقيأأأأأات محأأأأأل التفأأأأأاو  حاليأأأأأاً                             -

".  Afcftaإتفاقية الترارة الحرة االيريقية &اإلتفاق األوراسآ "

عأدد مأن ونظراً ألهمية هذا النظا ، رأاري تعأديل اإلتفاقيأات السأارية حاليأاً بأين مصأر و-

وميسأأا الكالشأأركاا الترأأاريين إلدرارأأ  بروتوكأأوالت قواعأأد المنشأأ  الملحقأأة بهأأا ك تفاقيأأة 

.وذلك نظرا لفاعليت ومنطقة الترارة الحرة العربية الكبرى 



-:يت  تنفيذ  لية المصدر المعتمد على مرحلتين  ساسيتين هما •

-:مرحلة تسريل المُصدر➢

أدر باسأتيفاا البيانأات االساسأية للشأركة✓ منأت   و )هآ مرحلة  ولى يقو  ييهأا المصد

ااااا الكترونياً على الموقع االلكترونآ للهيئة وهآ مرحلة هامة رد( موزع  ومزارع 

-:لكاية المصدريين وذلك لالسباب التالية 

.للحصول على كود المصدر المعتمد 1.

يهأا لدخول منظومة اصدار شهادات المنشأ  االلكترونيأة حأين االنتهأاا االتفأاق عل2.

.دولياً لكاية االتفاقيات الترارية التفةيلية

-:مرحلة منح صفة المصدر المعتمد ➢

وذلأك هآ مرحلة ثانية يت  ييها منح المصدر كود ليصبح مصأدر معتمأد لأدى الهيئأة✓

تراريأأة بعأأد اسأأتيفاا الشأأركة قواعأأد المنشأأ  المنصأأوص عليهأأا طبقأأاً لالتفاقيأأات ال

.التفةيلية 



المصدر  تسريل / اوالً 

نااارتم سااج لمعلااامصدرد ااعتمصد سااج لمإدك ت ن ااا مببت ساا ل لم

 ااعصتص مصدرّ عتمصدر احمبر  عمصد  لةمصد ارةمدلت ابةمعلامصد

،معلاامندم ا لمرتصج اةمwww.goeic.gov.eg صدا صتعص م

ر صااا مرقاعلم صدك ت ن اا مصدب انا م صدرس نعص مرادم ّبالمصد  لاةم

سا كرالمإلصد لبمبادقب لمن مصدتاضمعبتمصدبت اعمص دك ت نا 

.  جتصءص إلص

يأأد عأأن مأأدال ال تزحااالم باا لمصد لاابمصدك ت ن ااا مساا  لم حع ااعم

ص م االمصدرساا نعن اا عمعلااامإلداسأأبوع مأأن تأأاريو القبأأول
.صد ارةمدلت ابهمعلامصد اعتص م صد صتعص مباد  لةم

نعص مصسااا  فاءمصدر اااعتمصدب اناااا م  قاااع لمكاااااةمصدرسااا حاااالم

ةمصدركا دمراادمصتب ااالمصأأدرتسأأريل رقأ  صدعصعراةم اا لمرنحااهم

  ا لمص ن قاالمب اعهامصداامرتحلاة0000))صت الممعلامص  الم

رنيم فةمصدر عتمصدر  رع

http://www.goeic.gov.eg/


-:االوراق االساسية لبرنام  تسريل المصدر المطلوبة •

.  ت مصدب ا ةمصدضت ب ةم1.

.  ت مسجلمصدر عت دمن م ح فةمص سثرات2.

.« للمنت »صدسجلمصد ناع م3.

«... شركة ترارية ، موزع ، مزارع » دغ تمصدرن تممصدسجلمصد جاتيم4.

.  ت مردمصدت لمصدق ر م5.

.  ت مردمصد    عمصدر  رعمدعىمصد تكة6.

.صد ف  ضمن مصد  ك لمم7.

/ تصأأدير تفأأوي  بال)« دغ ااتمصدرناا تم» رااام ف ااعمب ااندمصدرن جااا مصدر ااعت مإتااا م8.
( .الو/ ..تعاقد / سرل صناعآ 

صدرن اانمخ ااابمباد رل ااا مصد  اان   ةمصد اا م قاا لمب ااامصد ااتكةمصدر اان ةمإلك ساااب9.
غبة بالتسأريل حال الر) صدر تيم بقا مدق صععمصدرن نمد  فا  ا مصد جات ةمصدرخ لفةم

(.كمصدر معتمد 





:إستيفاا االررااات لتنفيذ  لي  المصدر المعتمد : ثانياً ➢

قواعأد المنشأ  يستلز  على المصدر تقدي  خطاب يوةح كاية االررااات التآ تقأو  بهأا الشأركة المصأنعة إلكتسأاب المنشأ  المصأري طبقأاً ل•

-:لالتفاقيات الترارية المختلفة ويرب ان يذكر بها البيانات التالية 

.صدبنعمصدجرتك مدلبضاعةمصدر عت م. 1

(إرياق ما يفيد بذلك ).                صدر صعمصدخالمصدرحل ةمصد ام ر معل  امصد رل ا مصد  ن   ة. 2

(إرياق ما يفيد بذلك ).صدر صعمصدخالمصدرس  تع م صدبن عمصدجرتك ةمد ام بلعمص س  تصعمدكلمرن را. 3

.نسبةم  رةمصدخارا مص جنب ةمدس تمصدرن تمبابمصدر نع. 4

.صد  ن   ةمصد  م ر معلامصدخارا م     مإلك سابمصدرن نمصدر تيصد رل ا .5



رنأأة بعأأد دراسأأة المسأأتندات وكايأأة البيانأأات تشأأكل ل

ت من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والأواردا

وف على ميدانية للشركة المصنعة للوقللقيا  بزيارة 

كتسأاب العمليات التصنيعية التآ تقو  بهأا الشأرك  ال

ص المنشأأ  المصأأري طبقأأاً لقواعأأد والمنشأأ  المنصأأو

(.لكحال إحتياج اللرنة لذ) الترارية باالتفاقيات 



:يرب  ن يقد  المصدر بعد استيفاا اإلررااات والشروط المطلوبة التعهدات التالية



المخالفةيآ حالة الرزااات 

  بقمجا صءص معلاامصدر اعتمصدر  راعمحاالم جا عمرخادفاا مج هت اةمعلاامصدم

: ك دمصد عتجما مصد  ب قم بقا مدرام ل م

-:يآ حالة المخالفة األولى➢

ت  يأآ النظأا  إنذار إلى المصدر المعتمد اليكترونياً وتعليق عةوي  لم  ج هم✓

ر اعصن مح ام ق لمب  ح يمصدخ انم   ا اقمن ضااعهمعلاامصدم ا لمإجاتصءم حقاق

صدساراحم رادمثال" حأال االحتيأاج لأذلك " دل نكعمردمإس  فالهمدل ت  مردمجع عم

.دهمبإ عصتمإع دمصدرن ن

-:يآ حالة  المخالفة الثانية➢

عا دم  لمسحبمصد ف  ضمردمصدر عتمصدر  رعم   ا مصدساراحمداهمبإ اعصتمإ✓

 تمممممراتصدرن نم  م ساريمداهمر اا ع مصد قاعلمدلاعخ لماا مصدنظاالمرات منخاتىم بالم

فا  ااا مبسااحبمصد فاا  ضم بقااا مدرااامهاا مر بااعمبا   شأأهر مأأن تأأاريو إخطأأارال 6

.صد جات ةم

-:يآ حالة تكرار المخالفة  الثالثة➢

لأى وذلأك حرصأاً ع).    بم رارا مردمصدنظالم  م حقمدهمصد قعلمرت منختى✓

مصأأأداقية النظأأأا  والتفأأأوي  خأأأارج مصأأأر، وكأأأذا حمايأأأةً لمصأأأداقية بأأأاقآ 

(.المصدرين المعتمدين وعد  اإلةرار به 



المعتمداالشتراطات الوارب توايرها لالنةما  لنظا  المصدر 

ار يرب  ن تكأون الشأركة مصأدرة لعأدة شأحنات متتاليأة يأآ  طأ•

.االتفاقيات الترارية التفةيلية المختلفة 

عد  ورود مخالفات  و  حكا  بش ن الشركة  و سبق إنأذارها  و•

.إيقايها من الرهات المعنية باالستيراد والتصدير

ثبأت يرب تخصيص مقر داخل الشأركة لحفأظ المسأتندات التأآ ت•

درة لمدة خمس سنوات .المنش  للمنترات المصد

هيئأأة يرأأب تأأويير نظأأا  محاسأأبآ الكترونأأآ بالشأأركة يسأأمح لل•

ب العامة للرقابة على الصادرات والأواردات يأآ  ي وقأت بحسأا

يأأأأآ تصأأأأنيع (  رنبيأأأأة –محليأأأأة )نسأأأأبة المأأأأواد المسأأأأتخدمة 

أأأأأدرة ونسأأأأأبة التكأأأأأاليف الثابتأأأأأ  والمتغيأأأأأر ة  المنترأأأأأات المصد

نشأ  للمنترات محل التحقق  لمعرية مدى توايقها مأع قواعأد الم

.لفةالمطبقة طبقاً لالتفاقيات الترارية التفةيلية المخت



انواع أعالن املنشأ 
:يت  اصدار نوعان من اعالن المنش  كالتالآ 

-:االولالنوع •
صجنب اةمه مصدذيم ح  ىمعلامرن جا م لم  ن   امبرا صعمخاالمرحل اةم 

ولأأ  تةأأمن تلأأك المأأواد  يأأة مأأواد ارنبيأأة مأأن دول  عةأأاا داخأأل 

.االتفاقية 

-:النوع الثاني•
صجنب اةه مصدذيم ح  ىمعلامرن جا م لم  ن   امبرا صعمخاالمرحل اةم 

مليأة ع) تتةمن مواد ارنبية من دول  عةاا داخل االتفاقية تسمى 

( .تراك  المنش  

ةمصد اتصكلما م لكمصدحادةم جبمندم  لمذكتمنسراءمصدع لمصد ام لمعرل ا•

لأى مع اإلقرار بحفأظ كايأة المسأتندات الدالأة عر  امبإع دمصدرن نم،م

الأدول تراك  المنش  على  ن اةاية العبارة التالية مأع تحديأد اسأماا

-:كالتالآ 



نح يأأآ حالأأة القبأأول واسأأتيفاا المسأأتندات وقواعأأد المنشأأ  يأأت  مأأ

-:المصدر كود المصدر المعتمد كالتالآ

( EG/كود المحايظة / رق  المُصدر / سن  االعتماد )✓

لكل رق  مصدر معتمد ويلتز  كل مصدر  QR Codeاصدر يت ✓

.على ادرار  باعالن المنش 

-:على سبيل المثال 

EG / 02 / 5555 / 2022                          



ذييالت يرب إصدار إقرار الفاتورة الوارد نص   دناال من رانأب المصأدر ويقأاً للتأ

.تالواردة بهذا الملحق، ومع ذلك ليس من الةروري إعادة كتابة هذال التذييال

:-النص اإلنرليزي
The exporter of the products covered by this document 
(customs authorization No…(1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … 
preferential origin(2).

:-النص العربى
.... ) (( .تفأوي  رمركأى رقأ  )يقر مصددر المنترات التى تغطيها هأذال الوثيقأة 

حة مأا عأدا مأا هأو موةأح صأرا...) ( ب ن تلك المنترات ذات منش  تفةيلآ يآ 

.خالف ذلك

) ( ...............................

(المكان والتاريو)

) ( ...............................

الموقع توقيع المصدر؛ باإلةاية إلى  ن  ينبغى بيان إس  الشخص)

(على اإلعالن بخط واةح



نموذج إعالن منشأ





مع من االستفسار يررى التواصل لمزيد

داليا شهاب الدين/السيدة الدكتورة 

المركزية للصادرات والمنش االدارة رئيس 

:البريد االلكترونآ 
D.shehab@goeic.gov.eg
Agreements@goeic.gov.eg

mailto:D.shehab@goeic.gov.eg
mailto:Agreements@goeic.gov.eg

