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1. مقدمة
تسليط  هــو  التمهيدي  الملخص  هــذا  مــن  الرئيسي  الــهــدف 
بالقواعد  يسمى  مــا  فــي  المهمة  الــتــغــيــيــرات  عــلــى  الــضــوء 

االنتقالية المطبقة اعتباًرا من ايلول سبتمبر 2021.

في اإلطار األورومتوسطي، أبرم األردن اتفاقيات تجارة حرة مع 
شركاء اقتصاديين رئيسيين على النحو التالي:

تاريخ االتفاقية
التوقيع

تاريخ الدخول 
حيز النفاذ

اتفاقية الشراكة بين األردن 
واالتحاد األوروبي

1997/11/242002/5/1

اتفاقية التجارة الحرة بين 
األردن والرابطة األوروبية 

للتجارة الحرة1

2001/6/212002/1/1

اتفاقية إنشاء منطقة تجارة 
حرة بين الدول العربية 

األورومتوسطية )اتفاقية 
أغادير( 2

2004/2/252006/7/6

المنشأ  لقواعد  اإلقليمية  “االتفاقية  دخلت   ،2013 عام  في 
االتفاقية  تجمع  التنفيذ.  حيز  األورومتوسطية”،  التفضيلية 
قواعد  األورومتوسطية  التفضيلية  المنشأ  لقواعد  اإلقليمية 
المنشأ التفاقيات الشركاء األورومتوسطية من االتحاد األوروبي 
والرابطة األوروبية للتجارة الحرة؛ األردن ومصر وتونس والمغرب 

وأوكرانيا وغيرها، في إطار قانوني واحد.

للتجارة  االوروبية  والرابطة  االردن  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  دول   1
الحرة؛ ايسلندا، لخنشتاين، النرويج وسويسرا.

انه تم  تضم االتفاقية: االردن، مصر، تونس والمغرب.مع مالحظة   2
الموافقة على انضمام لبنان وفلسطين الى اتفاقية أغادير. يتطلب 

دخول اتفاقية انضمام دولتين حيز النفاذ استكمل اجراءات ادارية.

النهج  لهذا  االستثناءات  بعض  هناك  كانت  األخيرة،  اآلونــة  في 
الموحد ، وفيما يتعلق باألردن، قد يجد المصدر بعض الخيارات 
والخيارين  للتطبيق  مجدية  ولكنها  الحيرة  تثير  التي  للتصدير 
اإلضافيين هما: “القواعد االنتقالية”، والتي تنطبق على العديد 
ينطبق  تسهيل  وهو  األردن”  “ميثاق  أو  الشريكة،  البلدان  من 

فقط على الصادرات األردنية لالتحاد األوروبي.

المختصة  السلطة  ليست  الحاالت،  هذه  جميع  في  ملحوظة: 
التي  المنشأ  قــواعــد  يختار  ــذي  ال هــو  المصدر  أو  المنتج  ولكن 

تناسب احتياجاته.

األورومتوسطي  اإلقليمي  الميثاق  سيتضمن  أخــرى،  ناحية  من 
الكتيب  هـــذا  فــي  عليها.  المتفق  اإلنــتــقــالــيــة  المنشأ  قــواعــد 
سوف يتم التركيز على التعديالت التي تضمنتها قواعد المنشأ 
“البروتوكول  أيًضا  القواعداإلنتقالية  أن تسمى  يمكن  االنتقالية. 
المعدل لقواعد المنشأ”. للحصول على معلومات مفصلة، يمكن 
للمستخدم الرجوع إلى الدليل الشامل، والمتوفر بشكل منفصل.

2. قواعد المنشأ اإلنتقالية
بالكامــل  المتحصــل عليهــا  األردنيــة  المنتجــات   1.2
)3 المــادة  أ،  الملحــق  االنتقاليــة،  )القواعــد 
للمنتجات  جديًدا فقط  تعريًفا  االنتقالية  المنشأ  تضمنت قواعد 
مع  المائية”  التربية  “منتجات  وهــي  بالكامل  عليها  المتحصل 
تحديد أنه يمكن استخدام صغار السمك المستوردة أو اليرقات 
أو البيض للحصول على األسماك والقشريات والرخويات وغيرها 
من الالفقاريات المائية التي يتم التحصل عليها بالكامل. تسمح 
القاعدة اآلن باستيراد ما يسمى “ا صغار السمك”، والتي  هذه 
تولد بالفعل من األسماك الصغيرة، والتي يمكن تربيتها بواسطة 
مزارعي األسماك المحليين. هذه ممارسة تجارية شائعة وتساهم 

في زيادة أرباح استزراع األسماك.

إخالء مسؤولية الوكالة االلمانية للتعاون الدولي GIZ وإخالء المسؤولية العام - ليس 
لهذا المستند أي وضع قانوني ويقصد به أن يكون معلوماتًيا بحًتا.



منح  سيتم  حيث   .)38-28 المنسق  النظام  )فصول  الكيميائية 
المنشأ استنادًا للمفاهيم التالية: 

قاعدة التفاعل الكيميائي	 
الخلط المتعمد للمواد الكيميائية	 
تغيير متعمد في حجم الجسيمات	 
تنقية المواد الكيميائية	 
ألداء 	  واأللـــوان  لألصباغ  الدقيق  الضبط  )أي  المواد  توحيد 

نفس الكثافة عبر العديد من عمليات الصبغ أو الطباعة(
فصل النظائر	 

بالنسبة للصناعات في هذا القطاع، سيكون تطبيق هذه القواعد 
قواعد  تطبيق  الكيميائيين  للمهندسين  يمكن  حيث  أســهــل، 
تأكيد  وبالتالي  ومعرفتهم،  تخصصهم  مع  تتوافق  التي  المنشأ 
على  للحصول  بطلب  التقدم  عند  مباشر  بشكل  التصنيع  عملية 

منشأ أردني.

التراكــم الكلــي )القواعــد االنتقاليــة، الملحــق أ،   4.2
)7 المــادة 

تقدم القواعد المنشأ االنتقالية مفهوم التراكم الكلي، باستثناء 
العالقات  لتقدير  وفــًقــا  ذلـــك،  ومــع  والــمــالبــس.  المنسوجات 
الكلي  التراكم  بقبول  اإلخطار  للبلدان  يمكن  المحددة،  الثنائية 

للمنسوجات والمالبس أيًضا.

بين  االقتصادي  التكامل  لتحقيق  السعي  يشمل  الكلي  التراكم 
منطقة التجارة الحرة. الهدف االساسي هو تحقيق أعمق تكامل 

اقتصادي ممكن لسالسل القيمة اإلقليمية.

لتسهيل تطبيق التراكم الكلي، تقدم القواعد االنتقالية تصريح 
منشأ خاص، والذي يسمى “تصريح الموردين” )الملحق األول، 
المادة 29(. يرجى مالحظة أنه يجب اعتماد التراكم في الحقل7 
من إثبات المنشأ وتثبيت عبارة “التراكم المطبق مع )اسم الطرف 

المتعاقد / األطراف المتعاقد المعني باللغة اإلنجليزية(”.

بالنسبة لألسماك التي تصطادها سفن الصيد األردنية في المياه 
تخفيف شــروط معينة  تم  قد  أنه  إلى  اإلشــارة  تجدر  اإلقليمية، 
لتحديد السفن األردنية. يتعلق األمر بشروط الملكية والطاقم، 

التي كانت في السابق شديدة الصرامة.

الحــد األدنــى لنســبة القيمــة المضافــة فــي آخــر   2,2
بلــد يتــم فيــه تصنيــع المنتــج

مع دخول قواعد المنشأ اإلنتقالية حيز النفاذ، لن يكون هناك 
عليها  المنصوص  المعقدة  المنشأ  قــواعــد  لتطبيق  حاجة 
لن  إرشــادي،  األوروبية. كدليل  األردنية  الشراكة  اتفاقية  في 
المنشأ  لتحقيق  استيفاؤها  المطلوب  المضافة  القيمة  تكون 
األردني أعلى من 50٪ )من مدخالت الدولة الثالثة(. وجود هذه 
النسبة كحد أعلى سيكون له األثر اإليجابي قيما يتعلق باستيفاء 
المنتجات للمنشأ في إطار اإلتفاقية خاصة لآلالت واإللكترونيات 

والقطاعات الكهروميكانيكية، بما في ذلك صناعات السيارات.

قواعد  على   4 المادة  في  االنتقالية  القواعد  تحتوي  مالحظة: 
جديدة تسمح باحتساب القيم على أساس المتوسط، وعادة ما 
يتم تطبيقها طوال السنة المالية. يسمح هذا الحساب للمنتجين 
والمصدرين بالحساب بمتوسط قيم المدخالت وأسعار البيع. هذا 
سهل للغاية للعمالء ويعطي تحديًدا أكثر قابلية للتنبؤ بالمنشأ. 
في ظل ظروف خاصة، قد يختار المصدرون تغيير األساس لمثل 

هذا الحساب بالفعل بعد ثالثة أشهر.

3,2 قواعد المعالجة
 1 الملحق  فــي  المنشأ  لقواعد  االنتقالية  القواعد  ســتــدرج 
الــمــواد  قــطــاع  فــي  إضــافــيــة  معالجة  قــواعــد  األول  بالتذييل 



)القـواعـــــد  الجمـــركــــية  الـــرســــــوم  اســــترداد   7,2
 )16 المــادة  أ،  الملحــــق  االنتقــــالية، 

تضمنت القواعد اإلنتقالية تحوال فيما يتعلق باسترداد الرسوم 
ُيسمح  المنسق،  النظام  فصول  لمعظم  فبالنسبة  الجمركية، 
لمخاوف  ــظــًرا  ن الــجــمــركــيــة.  ــرســوم  ال بــاســتــرداد  بالمطالبة 
التفضيلية  المنشأ  لقواعد  اإلقليمية  االتفاقية  أعــضــاء  بعض 
محظوًرا  الجمركية  الرسوم  استرداد  سيظل  األورومتوسطية، 
على المنسوجات والمالبس من فصول النظام المنسق 50 إلى 
أيًضا في  المعنية. ولكن  للمادة  الرئيسي  الهدف  أيًضا  63، وهو 
هذه الحالة، هناك خيار لمنح استرداد الرسوم الجمركية في حالة 

إقرار الطرف المعني بقبول التراكم الكلي.

االنتقاليــة،  )القواعــد  المحاســبي  الفصــل   ٨,2
 )12 المــادة  أ،  الملحــق 

ُيورد المنتجون أحياًنا مدخالت إنتاج متطابقة من بلدان مختلفة. 
يمكن أن تكون هذه المواد في بعض األحيان ذات منشأ في إطار 

اإلتفاقية وأحياًنا ال. 

حتى االتفاقية اإلقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية األورومتوسطية 
تدرك أن فصل المواد يعتبرمكلف وتقدم حاًل واحًدا وهو الفصل 
االنتقالية هو  القواعد  الذي ستقدمه  الوحيد  والفرق  المحاسبي. 
أن إثبات “التكاليف” قد تم حذفه؛ أصبح من الضروري اآلن فقط أن 

تظهر الشركات أن لديها سلًعا “قابلة لالستبدال”.

٣. القواعد والمتطلبات اإلدارية
 EUR. 1 الحركــة  شــهادة  أو  المنشــأ  شــهادة   1,3
 )17 المــادة  أ،  الملحــق  االنتقاليــة،  )القواعــد 
عادًة عندما يصرح المنتج أو المصدر في األردن ويثبت أنه سيصدر 
منتًجا ذو منشأ في إطار اإلتفاقية، فإنه يتقدم بطلب للحصول 

االنتقـــــالية،  )القــواعـــــد  الســماحــــية  قــاعـــــدة   5.2
)5 المــادة  أ،  الملحــق 

ترفع القواعد االنتقالية نسبة السماحية إلى 15٪. سيغير أيًضا 
طريقة احتساب النسبة المسموح بها لمعظم المنتجات الزراعية 
في  السمكية  المنتجات  )باستثناء   24 إلــى   4 و   2 الفصول  في 
من   ٪15 إلى  تصل  نسبة سماحية  على  التركيز  مع   ،)16 الفصل 
الوزن، بداًل من القيمة، مقارنة بالوزن اإلجمالي للمنتج. سيحتوي 
االنتقالية،  الــقــواعــد  مــن   ،7 و   6 المالحظتان  األول،  الملحق 
المتعلقة بمنتجات المنسوجات، أيضا على قيم سماحية مرتفعة 
النسب  أســاس  على  النسيج، وكذلك  مــواد  لخالئط  جيد  بشكل 

المئوية للوزن.

ــة، الملحــق أ،  قاعــدة النقــل ) القواعــد االنتقالي  6,2
 )14 المــادة 

تتغير القواعد االنتقالية بشكل جذري مع قاعدة النقل المباشر 
الصارمة وستركز على “عدم التغيير”، وبعبارة أخرى تسمى أيًضا 

“عدم التالعب”.

اعتراًفا بممارسات التجارة العالمية، تعترف القاعدة بأن الشحنات 
في  تقسيمها  ويمكن  بــل  مباشر،  غير  بشكل  نقلها  يتم  قــد 
الخارج. في حالة تجزئة الشحنة، يتعين على المصدر في األردن 
التقدم بطلب إثبات جديد للمنشأ، مع ذكر الكميات الجديدة وبلد 

المقصد )وبالتالي، تم إصدار “الحقة”(.

الشرط الرئيسي هو أن يتم تخزين المنتجات أو الشحنات وتقسيم 
الثالثة.  )الــبــلــدان(  البلد  فــي  جمركي  إشـــراف  تحت  اإلرســالــيــات 
البلد  يطلب  قد  المنتجات،  منشأ  وجــود شكوك حول  حالة  في 
واالستيراد  الشحن  وثائق  عدا  ما  األدلــة،  من  المزيد  المستورد 

الحالية.



الحرة  للتجارة  األوروبية  الرابطة  ودول  األوروبــي  االتحاد  أدخله 
)EFTA( في نظام األفضليات المعمم الخاص بهم.

األهم من ذلك، أن االتفاقية اإلقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية 
األوروبية المتوسطية ستحتفظ بشهادة الحركة EUR.1 كبديل. 
إلصــدار  أنظمة  تتبنى  قد  البلدان  أن  وهــو  الخيار،  الــمــادة  تحدد 
المنشأ(  وبــيــانــات  )شــهــادات  المنشأ  إثــبــاتــات  وقــبــول  ــال  وإرســ

إلكترونًيا.

تصريــح المورديــن )القواعــد االنتقاليــة، الملحــق   3,3
)29 المــادة  أ، 

يعتبر تصريح المورد الجديد بمثابة دليل على العمل أو المعالجة 
الوسيط  التصنيع  فيه  حدث  الذي  الطرف  في  إجراؤها  تم  التي 
إنشاء  المنشأ. يجب  اثبات  الكلي إلصدار  التراكم  يتم ذكر  وحيث 
أي  أو  التسليم،  إشعار  أو  الفاتورة،  إلــى  باإلضافة  المورد  إقــرار 
كافية  بتفاصيل  المعنية  البضائع  ووصــف  آخــر،  تــجــاري  مستند 

لتمكين التعرف عليها.

عندما يقوم المورد بانتظام بتزويد عميل معين بالسلع التي من 
لفترة  ثابتة  لها  المعالجة  أو  التشغيل  عملية  تظل  أن  المتوقع 
من الوقت، يجوز له تقديم تصريح مورد واحد لتغطية الشحنات 
الالحقة لتلك البضائع )“تصريح المورد طويل األجل” . قد يكون 
د طويل األجل سارًيا عادًة لمدة تصل إلى عامين من  إقرار المورِّ

تاريخ إصدار التصريح.

للمنشــأ  اخــرى  إثبــات  وثيقــة  علــى  الحصــول   4,3
)التصريــح الذاتــي( )القواعــد االنتقاليــة، الملحــق 

 )1٨ المــادة  أ، 
تـــقـــدم االتــفــاقــيــة اإلقــلــيــمــيــة لـــقـــواعـــد الــمــنــشــأ الــتــفــضــيــلــيــة 
األورومتوسطية تسهياًل، وهو إقرار فاتورة للشحنات التي تقل 
عن 6000 يورو أو ، في حالة األردن، 4662 ديناًرا أردنًيا )اعتباًرا من 

عام 2020؛ قد يتغير حد القيمة على أساس سنوي(.

على شهادة حركة EUR.1. وهذا يعني أنه تم منح المنشأ ألنه 
بشكل  تحويله  تم  أو  بالكامل  عليه  منتج متحصل  بتصدير  يقوم 
اإلقليمية  االتفاقية  بـ  الخاصة  المنشأ  قواعد  مستوفيًا  كــاٍف، 
عالمة  وضع  يجب  األورومتوسطية.  التفضيلية  المنشأ  لقواعد 
على الشروط الخاصة على الشهادة نفسها، عادًة في الحقل 7 
في الواقع، ستكون هذه الشروط الخاصة هي  “مالحظات”. 
استخدام القواعد االنتقالية. بالنسبة للقواعد االنتقالية، يجب 
 ”Transitional rules“ عبارة EUR.1 أن تتضمن شهادة الحركة
باللغة اإلنجليزية. هذه العبارة لها تأثير كبير ألن قواعد المنشأ 
المعمول بها ستكون مختلفة باإلضافة إلى فترة صالحية شهادة 

الحركة. .

الحركة  شهادة  إلغاء  هو  االنتقالية  القواعد  أدخلته  آخر  تبسيط 
نظامين  بــيــن  التمييز  أن  هــو  الــرئــيــســي  الــســبــب   .EUR-MED
الرسوم  اســتــرداد  حظر  إلغاء  مع  جــدوى  ذا  غير  يعتبر  مختلفين 
الجمركية وإدخال التراكم الكلي )باستثناء، كما هو موضح، لقطاع 

المنسوجات(.

)القواعــد  االلكترونيــة  االجــراءات  اســتحداث   2,3
)4 و   3  ،17 المــواد  أ،  الملحــق  االنتقاليــة، 

على الرغم من عدم تنظيمها على وجه التحديد، يمكن للبلدان 
للمصدرين  يمكن  حــيــث  إلــكــتــرونــيــة،  شــهــادات  أنــظــمــة  اعــتــمــاد 
والمنتجين التقدم إلكترونًيا إلصدار شهادات المنشأ. ومع ذلك، 
الخارج  في  اإللكترونية  التفضيلية  الشهادات  قبول  لعدم  نظًرا 

بعد، ستصدر السلطات المختصة نسخة ورقية.

في  آخــر  إلكتروني  تسجيل  نظام  خيار  االنتقالية  القواعد  تقدم 
االتفاقية اإلقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية األورومتوسطية. 
هذا البند مشابه لما يسمى “نظام المصدرين المسجلين” الذي 



يحتاج  قد  الحركة  شهادة  في   7 الحقل  بــأن  أخــرى  مــرة  للتذكير 
أيًضا إلى إشارة خاصة في حالة استخدام التراكم وبالتالي تحمل 
 / المتعاقد  الــطــرف  )اســـم  مــع  المطبق  “الــتــراكــم  المالحظة 

األطراف المتعاقد المعني باللغة اإلنجليزية(.”

صالحيــة شهــــادة المنشــــأ ومدـــــة االحتفــــــاظ   6,3
بهـــا )القــواعــد االنتقـــالية، الملحـــــق أ، الـمــــواد 

23، 31 و 4(
لمدة  المنشأ  إثبات  مفعول  يسري  االنتقالية،  القواعد  بموجب 
عشرة أشهر من تاريخ اإلصدار في بلد التصدير. في حالة النسخ، 
وبالتالي،  األصلية،  المنشأ  شهادة  وصالحية  تاريخ  النسخة  تأخذ 
بجميع  االحتفاظ  يجب  الصالحية.  فترة  تمديد  للنسخة  يمكن  ال 

إثباتات المنشأ والمستندات الداعمة لمدة 3 سنوات.
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أو موافقة من  يلزم وجود شهادة منشأ  الحد، ال  أقل من هذا 
السلطات المختصة، ويمكن للمصدرين إضافة إقرار محدد على 
المعنى  الصياغة  تتبع  أن  يجب  آخــر.  تجاري  مستند  أو  فاتورته 
االتفاقية اإلقليمية  الملحق 1 من  الدقيق كما هو مذكور في 
الرابع. في  الملحق  األورومتوسطية،  التفضيلية  المنشأ  لقواعد 

حالة التراكم، يجب اإلشارة إلى التراكم في اإلقرار أيًضا.

ستعيد  االنتقالية  القواعد  لكن  جــوهــريــًا،  تغييًرا  يعتبر  ال  إنــه 
تسمية هذا اإلقرار بـ “تصريح المنشأ”.

إصــدار بأثــر رجعــي، صــورة طبــق األصــل، النســخ   5,3
) القواعــد االنتقاليــة، الملحــق أ،المادتيــن 21 و 

 )22
بموجب القواعد االنتقالية، في حال عدم إصدار شهادة الحركة 
إصــدار شهادة حركة  ، يمكن  )EUR-1( بسبب خطأ غير مقصود 
على  )المنتجات(.  المنتج  تصدير  بعد  أي  رجــعــي،  بــأثــر   EUR.1
وقت  الشهادة  إصـــدار  عــدم  سبب  طلبه  فــي  يبين  أن  المصدر 
المعلومات  من  التحقق  اإلصــدار  سلطة  على  يجب  و  التصدير، 
تذكر  أن  يجب  لــذلــك.  وفــًقــا  المنشأ  شــهــادة  ــدار  وإصـ المقدمة 
تضمن هذه   .)7 )الحقل  رجعي”  بأثر  “أصدرت  بوضوح  الشهادة 
العبارة قبول البلد المستورد إلثبات المنشأ. ينطبق هذا اإلجراء 
أيًضا إذا تم تقسيم شحنة في الخارج وتم إصدار إثبات منشأ جديد 

يتم إصداره بالعنوان الجديد، الكميات ووصف البضاعة المعنية.

EUR.1 ، قد  في حالة سرقة أو فقدان أو إتالف شهادة حركة 
على  للحصول  المختصة  للسلطات  األردن  في  المصدر  يتقدم 
وضع  يجب  التصدير.  مستندات  على  بــنــاًء  األصــل  طبق  نسخة 
عالمة واضحة على الشهادة الصادرة حديًثا بعبارة “نسخة طبق 

األصل”DUPLICATE””( )في الحقل 7(.
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