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 الھدف من ھذا الدلیل
 

 التجاریة.  في المبادالت قواعد المنشأ وأھمیتھا وكیفیة تطبیقھا واضح لھذا الدلیل إلى شرح  یھدف
 االتفاقیة وضعَت ھذه وقدمتوسطیة. -األورو التفضیلیة المنشأ لقواعد اإلقلیمیة االتفاقیة الدلیل على یرتكز
ما  حّرة في تجارة باتفاقیات ترتبط تطبق في ما بین الدول التي التي القواعد لتوحید متوسطیة - األورو

ال . المشاركة الدول بین المنشأ لتراكم أساًسا االتفاقیة ھذه تشّكل كما .و في دول االتحاد االوروبي بینھا
أخرى؛ على أن  دول وبین لبنان بین تربط التي التجاریة العالقات على المنّسقة القواعدھذه تطبَّق حالیًا 

المنشأ المطبقة حالیا  قواعد من عددًا مع االشارة الى أنھذا  .االتفاقیة یجري العمل بھا  مستقبال بعد ابرام
 األوروبیة الحرة التجارة رابطة ودول لبنان بین الحرة التجاریة كاالتفاقیة التجاریة االتفاقیات في اطار

 لتلك الواردة في بشكٍل كبیرٍ ة مشابھً یة الشراكة المبرمة بین االتحاد االوروبي ولبنان ) أو اتفاقاالفتا(
االھتمام بما یمكن ان متوسطیة . لذلك، من المنطقي إیالء العنایة بالتفاصیل وبالتالي -االتفاقیة األورو

بفضل اسیة المعد بصورة اسھذا الدلیل  یساعد في المستقبل وبخاصٍة من خالل "تراكم المنشأ".  یظھر
 -(آیسلندا ولیشتشتاین والنروج وسویسرا) إلى  االفتا/  األوروبیة الحرة التجارةدعم دول رابطة 

اللبنانیة لالستفادة من فرص التجارة التفضیلیة وفقا التفاقیة التجارة الحرة بین لبنان ودول المؤسسات 
التي تربطھا عالقات تجاریة مع  مؤسساتعینھ لل . وھي تأتي بالدعماالفتارابطة التجارة الحرة االوروبیة/
 متوسطیة مثال االتحاد األوروبي وتركیا ودول أخرى.  -دول أخرى في المنطقة األورو 

َم ھذا الدلیل أوالً وأخیًرا  وقد الموظفین. فھو یبیّن  ذاتھفي الوقت  كما یفید لخدمة أصحاب األعمالصّمِ
قطاعیّة مفّصلة كیف تطبَّق القواعد المعمول بھا في أوروبا ودول  عبر االستعانة بأمثلة عدّة وعبر فصول

في األعمال الفعلیة والحقیقیة. إضافة إلى التركیز على القواعد األساسیة لكیفیة  البحر األبیض المتوسط 
والمعامالت  اإلجراءاتالحصول على "المنشأ"، یقدّم ھذا الدلیل بعض المعلومات التطبیقیة حول 

 مثال شھادات المنشأ. األساسیة 
خاصٍة، یستھدف ھذا الدلیل المنتجین والمصدّرین واألشخاص الذي یقوم عملھم على مساعدتھم  وبصورةٍ 

الجمارك وغرف التجارة فضال عن أمور كفي إدارة وتنظیم قواعد المنشأ في أسواق التصدیر خاصتھم 
دلیالً تدریبیًا في الوقت عینھ. وھو یتضّمن ولمعلومات ل مرجعًاأخرى. وقد تم تصمیم ھذا الدلیل باعتباره 

 أمثلة عدة یمكن استخدامھا كتمارین ألغراض الدراسة الذاتیة أو التدریب. 
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 ... تنبیھ

ا یعتبَر ال أنھ غیر .األمور جريت كیف لشرح یُخصَّص دلیالً عملیًا الراھن الدلیل یشّكل  أو قانونیًا نص�
 اإلقلیمیة("االتفاقیة  متوسطیة -األورو االتفاقیة نص یظلّ . بھا المعمول للقواعد وموثوقًا رسمیًا تفسیًرا

 ذات الحرة التجاریة واالتفاقیات") متوسطیة -األورو التفضیلیّة المنشأ قواعد بشأن التجاري للتعاون
 بین المبَرمة ةالحرّ  التجارة اتفاقیات المثال سبیل على والمستوردة، المصدّرة الدول بین الموقعة الصلة
 أساًسا ألّي تفسیٍر قانونّيٍ.  ،)االفتا( االوروبیة الحرة التجارة رابطة ودول لبنان

 توفیرفضال عن ، ةدوالمستورِ  ةرالمصدِّ و الوقت الذي یُراد من ھذا الدلیل مساعدة الجھات المنتجة وفي
ال بل  ه الجھات في الوقت عینھ یكون بإمكان ھذ ،التوجیھات المفیدة حول كیفیة تطبیق القواعد ذات الصلة

الجمركیة المختصة متى تساورھا أیة إضافیة (وموثوقة) من السلطات  استشارةأیة  في طلب  تكون ملَزمة
  شكوك. وتكون ھذه السلطات مخّولة اتخاذ القرارات في الحاالت الفردیة.  

 ....مخالصة...

لصالح الجمھوریة  وتمویلھ الدلیل ھذا إعدادأي آیسلندا ولیشتشتاین والنروج وسویسرا  دول االفتا تولّت
إحدى . إنھ العاملة فیھ مؤسساتالاللبنانیة ووزارة االقتصاد والتجارة وأصحاب المصالح في لبنان بخاصٍة 

أخرى فضال عن بعض المساھمات  فعالیاتٍ مشروعٍ یشمل مجموعة ورش عمٍل قطاعیّة ونتائج 
 االستشاریة. 

  إلى مباشر، غیر أو مباشر بشكل سواء محتویاتھ، من أيّ  تُنَسب وال المستشارین نتاجَ  الدلیل ھذا یظلُّ 
 . مؤسساتھا أو اللبنانیة الجمھوریة أو دولھا من أيّ  أو االفتا

 وتقدیر شكر..... 

 WTI Advisorsھانس شلومان، مدیر شركة دبلیو.تي.آي أدفایزرز  تم إعداد ھذا الدلیل من قبل
 أشخاص  قدمھاالتي  بصفتھ المؤلّف الرئیس وإنما من دون إغفال المساھمات القیّمة  ) i(أكسفورد/ جنیف

 ن. وآخر

ورش من خالل وقد شّكلت النقاشات القائمة بین الحكومة وبین أصحاب المصالح في القطاع الخاص 
وعدد من األمثلة الواردة في ھذا الدلیل.  بعض المسائلحیث تّمت مناقشة عامالً ُملِھًما ي نظمت التالعمل 

ول في دائرة الجمارك النروجیة أوتار بیترسون وھو المستشار األ-في ھذا السیاق، تولى كلٌّ من لیف
ادیة السویسریة إدارة ورالف إیشباشر بصفتھ نائب رئیس اتفاقیات التجارة الحرة في وزارة المالیة االتح

مثلة على أفكارھم التمارین واألمجموعة من  رتكز تحلقات ورش العمل بالتعاون مع السید شلومان. ھذا و
شركة  بیتار من وكلیمانتینو مالحظاتھم في ھذا الخصوص. إضافة إلى ذلك، قدّم كّل من آنا ماركیتانوفا 

عدد من األمثلة على األبحاث  ستنددلیل ومراجعتھ. ویدبلیو.تي.آي أدفایزرز مساعدةً قیّمة في صیاغة ال
اللبنانیة ومنتجاتھا  مؤسساتالتي قامت بھا جنیفر ھاوكنز من شركة دبلیو.تي.آي أدفایزرز بشأن ال

 ووزارة االقتصاد والتجارة األفتا وأسواقھا. وقد التزم خبراء ومسؤولون في كّل من  تموینھا ومصادر
توفیر مالحظات قیّمة بشأن عدد من المسودّات المتعلقة بھذا الدلیل. وأخیًرا، ینّوه المؤلّف بأن أیة أخطاء 

 مسؤولیتھ الوحیدة دون سواه. نطاق أو إغفاالٍت تقع ضمن 
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 یاتالمحتو

  

  متوسطیة -األورو المنشأ قواعد حول واحدة صفحة من مؤلف ملخص: وكیف ولمَ  لماذا

 كمقدمة األمثلة من قلیل: وكیف ولمَ  لماذا

 منتج لبناني؟ أھي -المكّسرات ةطخل

 ھو منتج لبناني؟ أ –الفاكھة المستخَرج من الفواكھ المستوردة عصیر 

 ھي منتج لبناني؟أ –صنادیق الكرتون 

 ھو منتج لبناني؟ أ – لبنان في ةالمقطَّع أحجار الماس

 

 متوسطیة؟ -األورو  االتفاقیة على االختیار وقع لمَ  ؟ وماھیّتھا المنشأ؟ قواعد اختیار لماذا .1
 مقّدمة اللبنانیة؟ بالمؤسسات عالقتھا وما

 

 ما ھي قواعد المنشأ؟      

 الغرض منھا، ولَم بالتحدید؟ ما     

 ؟او عدم االھتمام بھا بقواعد المنشأ االھتمامومتى یتعیّن علّي  لماذا     

 متوسطیة؟ -ھي قواعد المنشأ األورو ما     
 

 متوسطیة جدیدة بشأن قواعد المنشأ؟  –الحاجة إذن إلى اتفاقیة أوروبیة  لمَ      
 

 ؟ حتى اآلن متوسطیة لم تطبَّق في لبنان –صحیح بأّن قواعد االتفاقیة األورو  ھل    
 

 ؟یعني ذلك عدم توفر أیة إمكانیات تراكم للمنتجین اللبنانیین ھل    
 

 إقرأ ھذا الدلیل –القواعد اآلن؟ أربعة أسباب تدفعك إلى فھم ھذه القواعد  معرفةإلى  لم الحاجة    
  

 

 منتج إلنتاج الرئیسة اآللیات على لالطالع إلیھ تحتاج ما كلّ "؟ لبناني"منتج  معنى ما .2
 منشأ"ذات "

 )2(المادة  لبنانیًا؟ ما منتجٌ  یصبح كیف 2.1
 )4"؟ (المادة بالكاملعلیھ  متحصل" منتج معنى ما 2.2

 الرئیسة الفكرة   
   Iمن المرفق  4المادة  –متوسطیة  –المحددة في االتفاقیة األورو  القاعدة   

 متوسطیة –باالتفاقیة األورو 
 ن أمور مخادعة یجب التنبّھ لھا؟ م ھل                    

 )5"؟ (المادة  بشكل كاف تجھیزه أو تشغیلھ أو تصنیعھ"تم  معنى ما 2.3
 الفكرة الرئیسة   
 القواعد التفصیلیة؟جد أ أین               
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  القواعد التفصیلیة؟ في المعتَمدة األساسیة اآللیات ھي ما                    
 تحدید المبادئ األساسیة  - القواعد التفصیلیة""تُقَرأ  كیف                    

الخطوات  –" بشكٍل غیر كافٍ االستثناء السلبي: "التشغیل أو المعالجة  2.3.1
 ) 6التي ال تجعل من منتجي "لبنانیًا" (المادة 

 العنایة إیالء% (مع 10 بنسبة عام ھامش سماح : اإلیجابي االستثناء 2.4
 )5.2) (البند بالتفاصیل

 تزویدكم بسالسل القیمة  –األخرى  والمرونات تعریف بمبدأ التراُكم 2.5
 األجنبي فور  طابعھا تفقد المدخالت: بعد التشغیل المنشأ صفة على الحصول 

 .المنشأ اكتسابھا صفة
 أكثر اإلقلیمیة القیمة بسالسل العمل یُعدُّ : أخرى بلدان إلى بالنسبة" المنشأ"تراُكم 
 )3(المادة  "منشأ ذات" منتجات لتوفیر سھولة

 قد التي القواعد من قلیل(عدد  معرفتھا؟  عليّ  یتعیّن التي األخرى األمور ھي ما 2.6
 )بك تؤثّر

 ): ما ھو الكیان الواجب أخذه بعین االعتبار؟7(المادة  االھلیة-وحدة     
): كیف تتم معاملة اإلكسسوارات 8(المادة  ِعددوقطع الغیار وال اإلكسسوارات

 المطلوبة ألغراض الصیانة؟  عددوقطع الغیار وال
 ذلك؟ من أھمیة ل ھل  –عن التوضیب  ماذا                     
): كیفیة تحدید المنشأ في حال تم تصدیر منتجاٍت مختلفة 9(المادة  المجموعة                     

 أي كمجموعة؟  –ككّل 
): ھل ینبغي تفسیر / تحدید المنشأ لكافة المدخالت 10(المادة  حیادیةال العناصر

 على سبیل المثال؟  والماكینات والعدد المادیة من أجل إنتاج الوقود 
       تحدَّد؟ وكیف الفكریة؟ الملكیة ومدخالت الخدمات عن ماذا                     

قلیمیة" و"قاعدة النقل المنتجات المؤقتة والنھائیة عبر الحدود: "مبدأ اإل نقل
 المباشر" وحظر استرداد الرسوم 

 "الملِزمة المنشأ"معلومات  على الحصول متأكدًا؟ أكن لم لو ماذا
 

 في خدمة الجھات المتوسطي - األوروبي المنشأ بشأن رسمیة معلومات أولیة غیر .3
السلع والمصّدرة قبل االطالع على القواعد التفصیلیة المحددة لبعض  المنتِجة

 والمنتجات
 نتجي؟ "منشأ" مُ بـ ھتمام: ھل من داعي الأوالً                    
 بالكامل"، ال داعي للتفكیر باألمر  متحصال علیھ:  في حال كان منتجك "ثانیًا                   
   الحاجة كانت إذا ما تحقق أجنبیة، مدخلة مواد أي استخدمتَ  حال في ثالثًا: 

وحتى . منتجك على خصیًصا بھا المعمولقاعدة التفصیلیة" ال" تطبیق تستدعي
 أو"التشغیل  – اإلستثناَءین من أيّ  تطبیق إمكانیة من بالتأكد أوالً  ترغب قد  أنك

 العامة". سماح"قاعدة الو" بشكٍل غیر كافٍ  المعالجة
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 اساسیة مثلة تطبیقیة للقواعد المطبقة على قطاعات و سلع لبنانیةأ .4
 البالستیكیة  المواد 4.1

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.1.1
 ما ھي القواعد الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.1.2

  39) القواعد األساسیة الواردة في الفصل 1(                     
 لمنتجات البالستیكیة األخرى با الخاصة التفصیلیة القواعد) 2(                     

 ما ھي المسائل الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.1.3
 األمثلة / التمارین  4.1.4

 . أنابیب البولي إیثیلین1رقم  مثال                    
 : األزھار البالستیكیة 2رقم   مثال                    
 الثالثیة األبعاد (مصنوعة من البالستیك) مصورة العاب ألغاز. 3رقم  مثال                    
 . طاوالت بالستیكیة 4رقم  مثال                    
  ذات االستعمال الواحدالُشَوك البالستیكیة  مجموعة. 5رقم  مثال                    
 البالستیكیة العقود. 6 رقم مثال                    

 األلمنیوم 4.2
 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.2.1 

 ما ھي القواعد األساسیة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.2.2
 ما ھي المسائل الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.2.3
 األمثلة / التمارین 4.2.4

 . قضبان األلمنیوم1رقم  مثال 
 : قضبان األلمنیوم وإنما من مصدٍر مختلف 2رقم  مثال                    
 ورق من حامل على مثبَّتة األلمنیوم لفة: 3 رقم مثال               
 األلمنیوم مسامیر: 4 رقم مثال                    
            مالحدیقة المصنوعة من االلمنیو : كراسي5رقم  مثال                    

 وورق الكرتون المقّوى  الورق 4.3
 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.3.1

 ما ھي القواعد األساسیة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.3.2
  49و 48) للفصلین العامة) قواعد الفصل الرئیسة (القاعدة 1(                       

  49و 48في الفصلین ببعض بنود  ) قواعد أخرى خاصة 2(                  
بالمنتجات االخرى المصنوعة من الورق  الخاصة التفصیلیة القواعد) 3(    

 والورق المقّوى  
 ما ھي المسائل الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.3.3
 األمثلة / التمارین 4.3.4

 أ. العُلب المصنوعة من الورق المقوى المزّودة بقفٍل 1رقم  مثال                    
 المصنوعة من الورق المقوى المزّودة بقفلٍ  العُلب ب.1رقم  لمثا                    
 أ. أكیاس ورقیة لھدایا األعیاد 2رقم  مثال                    
   أیضااألكیاس الورقیة ب. 2مثال رقم                     
 صنادیق)  10. ُعلب ورقیة قابلة للطّي وغیر مقاومة للماء (3رقم  مثال                    
 اإلیصاالت /المقبوضات ودفتر الرسائل كتابة دفاتر. 4مثال رقم                     
 المطبوع ) والمطبخ الصحي (للحّمام . الورق5مثال رقم                     
  الكتب  .6مثال رقم                     

  المجوھرات 4.4
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 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.4.1
 ما ھي القواعد األساسیة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.4.2

 ) العامة) قواعد الفصل الرئیسة (القاعدة 1(                       
 71قواعد أخرى خاصة بالمنتج واردة في الفصل ) 2(                  

 األمثلة / التمارین 4.4.4
 قضبان/ قوالب الذھب المصبوبة في لبنان.1مثال رقم 

 لبنان في المقطَّع األلماس. 2 رقم مثال                   
 . األلماس المقطع والمصقول في لبنان 3رقم  مثال                   
 باللؤلؤ المرّصعة الذھبیة األساِور. 4 رقم مثال                   
 (بروش) مصنوع من السیرامیك والنحاس  مزخرف دبوس. 5رقم  مثال                   
 بالذھب ةنحاسیة المطعَّم أكمام. أزرار 6رقم  مثال                   
 والمالبس  األقمشة 4.5

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.5.1
 ما ھي القواعد األساسیة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.5.2
 ما ھي المسائل الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.5.3
 األمثلة / التمارین 4.5.4

 من الصوف الممشط  أقمشة منسوجة. 1رقم  مثال                    
 . نسیج محبوك من الصوف الممشط والمطبوع (نماذج وزخرفات) 2رقم  مثال                    

 في لبنان 
 )البولیستر ألیاف على تحتوي(ال  الصوف من سجاد. 3 رقم مثال               
ز 4رقم  مثال                      . فستان أكریلیك مطرَّ
 )تطریز دون من البولیستر من(مصنوعة  نسائیة مالبس. 5 رقم مثال                    

 الكھربائیة  المعّدات 4.6
 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.6.1

 ما ھي القواعد األساسیة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.6.2
 ) عامة(قواعد  85و 84) قواعد الفصل الرئیسة للفصلین 1(                     
  85و 84) قواعد أخرى خاصة بالمنتج في الفصلین 2(                
 ) مزیج القواعد المبیَّنة: وسائط تخزین البیانات 3(                     

 ما ھي المسائل الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.6.3
 األمثلة / التمارین 4.6.4

 : المولّدات الكھربائیة 1رقم  مثال                   
 األخرى الزراعیة والمنتجات األغذیة 4.7

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.7.1
 ما ھي القواعد األساسیة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.7.2
 األمثلة / التمارین 4.7.4

 . خلیط البذور والمكّسرات مع سّكر مضاٍف 1رقم  مثال                    
 البذور والمكّسرات من دون سّكر مضاٍف  خلیط. 2 رقم مثال                    
 . النبیذ األحمر 2رقم  مثال                    
 ب . المرطبات التقلیدیّة: الجالّ 3رقم  مثال                    
 . البطاطا الطازجة 4رقم  مثال                    
 . صلصة الثوم 5رقم  مثال                    
 الشوكوالتھ. 6 رقم مثال                    
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 والمخلّل المحضر والمقتي الخیار. 7 رقم مثال                    
  . السكر المكّرر 8رقم  مثال                    
 FlourPower. "الدقیق اإلضافي" من َمطاِحن 10رقم  مثال                    

 . خلطات البّن المحّمص من البّن الخام (غیر المحّمص) 12رقم  مثال
 . خلطات البّن المحّمص 13رقم  مثال
 . زیت الزیتون البكر 14رقم  مثال
 الغنوكي معكرونة عجینة. 15 رقم مثال
 كغ)  1.000في زیت الزیتون ( والمحفوظة . سمك التونة المعلّبة16رقم  مثال
   . علب الباذنجان المطبوخ بالزیت17رقم  مثال

  
 األساسیة المبادئ عن موجزة لمحة: والمعامالت العملیات .5

 بلد المنشأ  إثبات 5.1                   
 معنى إثبات بلد المنشأ؟  ما

 أكون ملَزًما إثبات منشأ ِسلعي في كافة األوقات؟ وھل من استثناءات؟  ھل
 ؟ البضائع خاصتي ھي األشكال التي یمكن اعتمادھا إلثبات منشأ  ما

)؟ EUR-MEDأو  EUR.1( حركة شھادة على االستحصال عليّ  یتعیّن متى
 الفاتورة كافیًا؟  عالنومتى یكون إ

 معنى "مصدّر معتَمد"؟  ما
لتي یتعیّن فاتورة /  (إقرار المصدّر): ما ھي األمور ااعالن المنشأ ب إعداد

 ؟ ذھاتنفی
 حركة: ما ھي األمور الواجب التنبّھ لھا؟ الشھادة  تعبئة

 ما ھي األدلة المطلوبة التي تثبُِت بأّن السلَع قد استوفَت قواعد المنشأ؟ 
 ما ھو اإلثبات المطلوب الحصول علیھ من الموّردین؟  

    التي یجب االحتفاظ بھا؟  ستنداتما ھي الم
 سائَل أخرى ینبغي التنبّھ لھا؟ المنشأ؟ وھل من مما ھي مدة صالحیة  إثبات بلد 

 عندما تكون كّل األمور غیر واضحة... 5.2
 التعاون اإلداري والتحقق من المنشأ  5.2.1

 لَم التعاون مع السلطات الجمركیة؟ 
 التحقق من المنشأ 

 كیف تتم عملیة التحقق؟ وما الذي یحدث لكّل من التّجار وِسلعھم؟ 
  المنازعاتتسویة  5.2.2

 الخالف حول المنشأ بعد إجراء التحقق 
 متوسطیة  -الخالف حول تفسیر القواعد األورو

 ن المستوردین والسلطات الجمركیة النزاعات الناشئة بی
 

 

 سریان نظام في الصلة ذات مساھماتك تقدیم القواعد؟ تغییر الحاجة اقتضت لو ماذا .6
 !المنشأ قواعد
  متوسطیة -األورو  نفاذ قواعد المنشأ  استمراریة 6.1

وإنما من الصعوبة في مكان  –الحاجة إلى تطبیق قواعد متطابقة على التراكم 
 تغییر االتفاقیات المتعدّدة 

 متوسطي  –لیة فریق العمل األورو عم
  مقترحات بیئة االعمال أھمیةفي سبیل التغییر:  المساھمة   6.2            
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 المنشأ الوطنیةلجنة قواعد 
 مالحظات الھیئات المھنیة

 

 

 الرئیسة المصادر حول سریع دلیل المزید؟ اكتشاف یمكنني أین .7
  جھات المخّولة مساعدتي في لبنانال                   
  فھي  –النصوص األساسیة (في حال ساورتك أیة شكوك: حاِول قراءة القاعدة  

 أسھل مّما تعتقد)
المعلومات ذات الصلة بالتعریفات الجمركیة والقواعد واإلجراءات لدى الدول                    

 المستوِردة 
 

 المختصرات والمصطلحات والفھرس .8
 

 المفیدة:  الَمالحق بعض .9
 -متوسطیة   -األورو  التفصیلیةقواعد المن  مقتطفات: 1 الملحق  9.1

               المنتجات الغذائیة
 )24 – 1(من الفصل 

 MED-EURشھادة الحركة  إكمال –: 2 الملحق 9.2
 EUR.1شھادة الحركة  إكمال-: 3 الملحق 9.3
EUR- و  EUR.1لـ  )المنشأ(إقرارات  فاتورة بیانات إعداد: 4 الملحق 9.4

MED  
 (عدم اإلشارة إلى تطبیق التراكم)  EUR.1بیان فاتورة  )1(

 النسخة االنكلیزیة         
 النسخة العربیة        

 (اإلشارة إلى تطبیق التراكم)   EUR-MEDبیان فاتورة  )2(
 النسخة االنكلیزیة         
 النسخة العربیة        

 اكتساب صفة المصّدر المعتَمد في لبنان:  5الملحق  9.5
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 متوسطیة -األورو المنشأ قواعد حول واحدة صفحة من مؤلف ملخص: وكیف ولمَ  لماذا

. في حال تم التداول نتجٍ ما. فھو یحّدد إمكانیة تطبیق األفضلیات التجاریةمل ھویةالمنشأ بمثابة  یُعتبَر
 -مثال المعاملة المعفاة من الرسوم الجمركیة -ما بینھا بالسلع بین البلدان التي تمنح األفضلیات التجاریة في

. لذا، تحدّد قواعد المنشأ الأو  من االعفاءبلٍد مستفیٍد  في ناشئاالمنتج  عندئٍذ من المھم معرفة ما إذا كان
تفاقیات التجارة الحرة، على ا عاملة التفضیلیة بموجبم" منتجٍ ما.  وبصورٍة خاصٍة، تطبق ھذه الھویة"

أو اتفاقیة الشراكة بین لبنان واالتحاد  االفتا سبیل المثال االتفاقیة التجاریة الحرة المبرمة بین لبنان ودول
). یجوز التداول ببضائع البلدان الثالثة وإنما من جافتااالوروبي أو منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى (

 دون اللجوء إلى أیّة معاملة تفضیلیة. 

الخیارات المتاحة  نوعتمتلك كل اتفاقیة تجاریة قواعد المنشأ خاصتھا؛ األمر الذي یساھم في ت
یمكن أن ینتفَع المنتجون اللبنانیون من المعاملة التفضیلیة  أيقیمة. كما یمكنھ حجب سالسل المؤسسات لل

ھذه المنافع  دمجخرى  وإنما یصعب أو االتحاد األوروبي أو بعض الدول األ االفتا عند التعامل مع 
 امكانیةبدو تل القیمة القُطریة. لھذا السبب، وضّمھا إلى شبكة من الموّردین والعمالء لالستفادة من سالس

 "تراكم المنشأ" أمًرا ضروریًا. 

 -األورو طارسقة في االنّ المتوسطیة إلى اعتماد التراكم وقواعد المنشأ الم –بیة واالتفاقیة األور تھدف
ھذه االتفاقیة مجموعة واحدة من القواعد التي یمكن ال بل یجب تطبیقھا في المستقبل في  تحددالمتوسطي. 

. وتشمل ھذه االتفاقیات الدول االطراف ة أو اإلقلیمیة المبرمة بین كافة االتفاقیات التجاریة الثنائی
وتركیا ودول البلقان الغربیة  االفتادولة والدول األربعة في  28االعضاء في االتحاد األوروبي وعددھا 

(وبخاصٍة، یوغوسالفیا سابقًا) إضافة إلى معظم دول حوض المتوسط، السیما األردن. ویتأتى عن ھذه 
" للمنشأ ، وھذا ما یشّكل المسألة القلیميالتراكم "ا تطبیقسقة كما تتیح ن، قواعد مطبقتقیات، متى االتفا

لعمالء التجاریین. وھكذا، یُصبح متاًحا تصدیر المنتجات من مصر إلى لبنان وبالتالي في خدمة االرئیسة 
إخضاعھا لمعالجة إضافیة (وإنما أقّل مّما نحتاج إلیھ للحصول على المنشأ في حال تم استیراد المنتج من 

اقیة التجارة اتف استنادا علىالصین مثالً) وتصدیرھا إلى سویسرا من دون إخضاعھا ألیة رسوم جمركیة 
 . االفتاالحرة بین لبنان و

 لتلك تقریبًا مشابھة المتوسطیة -األورو االتفاقیة في بھا المعمول والفعلیة األساسیة المنشأ قواعد تكون
رضّي: فقد تقّصد أن تكون . وھذا لیس بأمٍر عَ األوروبي واالتحاد االفتا مع المبرمة االتفاقیات في الواردة

. فراغالقواعد األساسیة مشابھة بما أنھ تم تصمیمھا الستبدال القواعد الثنائیة القائمة من دون التسبّب بأّي 
وحدھا قواعد التراكم ال تبدو مطابقة وھذا أمر منطقي. من المتوقع أن تساھم مستقبالً في تحدید منطقة 

لتشغیل سالسل القیمة على طول المنطقة  لمؤسساتي المجال أمام امتوسطیة إفساًحا ف –التراكم االورو 
 بغیة االستفادة من األفضلیة التجاریة. 

التي تقوم  مؤسساتال كافة وتكون. المنشأ بقواعد الخاصة الكالسیكیّة اآللیاتعلى  القواعدُ ھذه  تعتمد
تحقیقًا إلضفاء صفة "المنشأ" اللبناني، ینبغي أن  .األحوال جمیع في فھمھا التصدیر قادرة على أعمالب

" في البلد (وھي عبارة عن "مزروعة ومحصودة") أو في متحصَّال علیھا بالكامل  تكون المنتجات إما "
" في بشكٍل كافٍ  "تشغیل ومعالجة  لعملیات حال احتوت على مدخالت أجنبیة، وُجَب عندئٍذ إخضاعھا 

ذات الصلة بمنتجٍ محدّد ما ھو مطلوب بالتمام  تقریبًا صفحة100المؤلّفة من  صیلیةالتفقواعد الالبلد.  تحدّد 
و/أو العملیات  وقیمة المواد المدخلة تعریفات الجمركیة العبر استخدام المعیار الكالسیكي مثال تغییر 



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

واد المدخالت معاملة نھ یُتیح مأالمحددة لتحدید منشأ المنتج النھائي. وھنا یأتي التراكم بالنفع الكبیر بما 
 متوسطیة كما لو كانت مدخالت محلیة.  –األجنبیة من الدول األورو 

، متوسطیة –األورو  االتفاقیة تفسحُ . لالتفاقیة االقلیمیة لقواعد المنشأ تجري حالیا مراجعة أولیة 
المجاَل أمام الحرة،  تلقائیًا في كافة البلدان المشاركة باتفاقیات التجارة لیتم تطبیقھاخصیًصا  المصّممة

اتفاقیات  تعدیلفور وذلك  اتفاقیة كّل على ِحدة 60تغییر القواعد مركزیًا عوًضا عن تغییر |أكثر من 
. یشارك لبنان في عملیة المراجعة المستمّرة. متوسطیة -االتفاقیة األورو  واعتماد احكام التجارة الحّرة

والتزامھا في إبالغ الخاص في اعمال المراجعة  مؤسسات في القطاع كما تستدعي الحاجة إشراك ال
المصادقة على االتفاقیة األورو على مصالحھا ومشاكلھا. ویكون لبنان ملَزًما  بالتأكید عن  االدارة العامة

 .       حقوقھمتوسطیة وإقرارھا لضمان  –
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 كمقدمة األمثلة بعض: وكیف ولمَ  لماذا 

 أھي منتج لبناني؟  –المكّسرات  خلطة

ور والمكّسرات ذإال أن بعض الب المعروفة.المكّسرات والبزورات إحدى الصادرات اللبنانیة  خلطات تُعدُّ 
فعلیًا في لبنان بل یتم استیرادھا من بلدان عدّة حیث تستوَرد بمعظمھا على شكٍل خاٍم. فھل تعتبَر  تُنتجال 

الخلطة ذات "منشأ لبناني" عندما یتعلق األمر بتصدیرھا إلى االتحاد األوروبي تجنّبًا لدفع 
% عمالً باالتفاقیة المبرمة بین لبنان 12.8و 7الرسوم الجمركیة التي تتراوح بین 

 واالتحاد االوروبي؟ 

 لخلطةا ھذه كانت إذا ما عدّة، على أمور بین من الجواب، إنھ ألمر مستغَرب أن یعتمدَ 
 یلیةضالتف بالقاعدة التفصیلیة  یعَرف ما یشّكلُ  إذ. السكر من مضافة كمیة على تحتوي

) العالمة 2008 البند التعریفي ( المكّسرات لخلطة) المنسق) بند التعریفة (النظام على بھا المعمول
الفارقة. أما الخلطات المالحة فمن الممكن أن تحتوي على مدخالٍت أجنبیّة في حال كانت المكّسرات 

% على األقّل من قیمة الخلطة في حال عدم احتوائھا على 60المنتَجة محلیًا تشّكل نسبة  الزیتیة البذورو
أن بھذه االمكانیة إذ یقتضي في ھذه الحال مذاق الخلطات الحلوة ال فیدتتسأیة كمیة مضافة من السّكر. ال 

" (أي تزَرع وتُحَصد  في لبنان). أما المكّسرات المزروعة متحّصال علیھا بالكاملتكون كافة المكّسرات "
والمحصودة في بلدان التراكم، أي الدول الشریكة في اتفاقیات التجارة الحرة التي تطبّق القواعدَ عینھا 

 ؛فتُعفى من الرسوم متوسطیة -األورو ةتفاقیاالراكم، على سبیل المثال من خالل والمشاِركة في الت
% ؛ حیث 10وبالتالي، أمكن إدخالھا من دون أّي قیٍد. في المقابل، تحتَسب  قاعدة التسامح العامة بنسبة 

 % من  المكّسرات األجنبیة. 10یمكن إدراج 

عملیات كلتا الحالتین، ال تبدو عملیة الخلط البسیط كافیة وھو ما یُعرف بالحدّ األدنى من العملیة (" وفي
المنشأ. إال أنھ في حال شملت العملیة مراحَل  سب صفةتتك") وال بشكٍل غیر كافٍ التشغیل أو المعالجة 

، كما ھو االمر عادةً، عندئٍذ التحمیص وإضافة النكھات فضال عن بعض المعالجات األخرى األكثر تعقیدًا
 المنشأ.  كسابھا صفةإیمكن 

 

  أھو منتج لبناني؟ -الفاكھة المصنَّع من الفواكھ المستوردة عصیر

 ذاتتعتبَر أنواع العصیر أو المشروبات التي تحتوي على العصیر التي یتم إنتاجھا في لبنان لبنانیة (" ھل
 منشأ") في حال اعتمدَ تصنیعھا على فواكھ مستوردة؟ 

 ساسعلى أ% 30كمیة السّكر المستورد نسبة  ىَ تعدّ یفاجئك الجواب: في المبدأ، إنھا كذلك، ما لم ت قد
 القیمة ولیس الحجم. 

) أن تتم االستعانة 2009 البند التعریفيتشترط القاعدة التفصیلیة المعمول بھا (بالنسبة إلى  ال
الجمركي المنفّذ بالنسبة إلى  البندبالفواكھ المزروعة في لبنان أو أّي مكاٍن آخر. یكون تغییر 

لة إلى عصائر كافیًا. كما یمكن استخدام الفواكھ المستوردة من دون أّي قیٍد أو  الفواكھ المحوَّ
 شرٍط. وبالتالي، تبدو القاعدة لیبرالیة بالكامل. 
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 الكرتون أھي منتج لبناني؟  دیقصنا

شركات لبنانیة إنتاج صنادیق الكرتون انطالقًا من الورق الممّوج  تتولى
 ؟ "ذات منشأ" لبنانيصنادیق الكرتون تكون وغیر الممّوج. فھل 

 

% من السعر النھائي 50الجواُب على قیمة المواد المستوردة. في حال لم تتجاوز القیمة أكثر من  یعتمد
المصنع) للصنادیق، عندئٍذ تعتبَر لبنانیة. أما المعیار اآلخر المعمول بھ في الوقت  بابتسلیم لمنتج ا(سعر 

مختلف  بندٍ نظًرا إلدراج الصندوق الكرتوني تحت  البند الجمركيویتمثل بتغییر  تطبیقھ عادةیتم و ذاتھ
التعریفة الجمركیة إلى فئة المنتجات المحددة بـ  بندأو  البند التعریفيخالفًا للكرتون العادي. (تشیر عبارة 

ق وھو أمر شائع االستخدام عالمیًا لدى معظم الدول من أجل تصنیف سّ نأربعة أرقام ضمن النظام الم
 . )السلع والبضائع ألغراٍض جمركیة

 

 أھي منتج لبناني؟  -الماس المقطعة في لبنان أحجار

في خانة الواردات والصادرات  )7102(بند النظام المنسق  تدخل أحجار الماس
اللبنانیة الھامة في آٍن. إذ یُضیف الصاغة اللبنانیون قیمة إضافیة على األلماس 

منتجات "لبنانیة المنشأ" الالمستوَرد من خالل تقطیعھ وتلمیعھ، الخ. ولكن ھل تعتبَر 
 بالنسبة إلى قواعد المنشأ؟ 

ا. یعتمد األمُر على ما إذا كانت أحجار ب تارةً إیجابًا وطوًرا سلبً ما یكون الجوا غالبًا
ا ذالماس خاًما ("غیر مصقولة") أو مصقولة جزئیًا عند استیرادھا إلى لبنان. في ھ

السیاق، تشترط القاعدة التفصیلیة الخاصة بـ "األحجار الكریمة وشبھ الكریمة 
ذات منشأ ") انطالقا غیر "عملیة التصنیع (منتج أجنبي "المصقولة" (وھي في الواقع تسمح بذلك) أن تتم 

، مصدرھا جنوب وثمینةخام  ماسةأحجار كریمة وشبھ كریمة غیر مصقولة". في حال تم تقطیع من 
، أي الماس المقطع، لبنانيَّ المنشأ وفقا النھائي أفریقیا على سبیل المثال، في لبنان عندئٍذ یُعتبَر المنتج 

. وبالتالي، یستفید المنتج من المعاملة التفضیلیة عند تصدیره إلى الدول متوسطیة -االوروللقواعد 
المشاركة في ھذه االتفاقیة. وفي الوقت الذي توفّر فیھ دول عدّة معاملة معفاة من أیة رسوم ألحجار 

 في كافة الحاالت. عینھ ال ینطبق األمر قد الماس، 
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 وما متوسطیة؟ -األورو االتفاقیة على االختیار وقع لمَ  ؟ ھیّتھا وما المنشأ؟ قواعد اختیار لماذا .1
  اللبنانیة؟ بالمؤسسات عالقتھا
 مقّدمة

 ما معنى قواعد المنشأ؟ 

قواعد المنشأ "جنسیة" منتجٍ ما. بالنسبة إلى بعض المنتجات، یبدو االمر واضًحا ال لبَس فیھ فیما  تحدّد
ما  -لھي تفاحة لبنانیة من دون أّي شك جبل لبنانیتعلق بمصدرھا. فالتفاحة التي تقطف من شجرة في 

لفستان الذي یتم صنعھ في عساھا تكون غیر ذلك؟ إال أن األمر أقّل وضوًحا بالنسبة إلى منتجات أخرى. فا
بواسطة  الورق المقّوى المستورد  المتنمن الحریر المستورد أو صندوق الكرتون المصنّع في  بیروت

فھل ھي منتجات لبنانیة؟  -من الھند أو خلطة المكّسرات التي تتضّمن الفستق الباكستاني واللوز المصري
 تتكفّل قواعد المنشأ باإلجابة عن السؤال. 

 الغرض منھا، ولَم بالتحدید؟  ما

یھّمنا أن نعرف جنسیة المنتج؟ یتمثل الجواب في  اذاَ السبب الذي یجعل من جنسیة المنتج أمًرا ھاًما؟ لم ما
. المتوجبة الرسوم الجمركیةتحدیدالمستھلك و اعالم -سببین رئیسیین وراء اھتمام الرأي العام أال وھما 

 . المعاملة التفضیلیةي، أي الرسوم الجمركیة أو بصورة عامة تتعلق قواعد المنشأ بالسبب الثان

دة من بعض الدول دون رالوا البضائعھذا السیاق، تطبّق معظم الدول أفضلیاٍت جمركیة خاصة على  في
التفاقیات التجارة الحرة، على استنادا على اسواھا. وبصورةٍ خاصٍة، یجوز أن تنطبق ھذه األفضلیات 

واتفاقیة الشراكة بین لبنان واالتحاد  االفتاجاریة الحرة المبرمة بین لبنان واقیة التسبیل المثال االتف
) أو جافتااالوروبي واتفاقیات التجارة الحرة بین لبنان وتركیا ومنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى (

خرى، تكمن الفكرة مة األنظاتفاقیة أغادیر التي ینوي لبنان االنضمام إلیھا. بالنسبة إلى ھذه األنظمة واأل
. یمكن التداول بین االطرافمنشأ" من األفضلیات المتفق علیھا ال ذاتالمنتجات " استفادةبرّمتھا في 

، تحدّد قواعد المنشأ البضائع التي نتیجة لذلكببضائع البلدان الثالثة وإنما من دون أیة معاملة تفضیلیة. 
 تستفید من األفضلیات التجاریة. 

مثال "صنِع في لبنان" أو  بِشارة المطابقةمر المستھلك؛ یتعلق األ اعالمالمسألة األولى:  بالنسبة الىاما -
"صنِع في فرنسا" أو ما إلى ذلك أو بإلزام المطاعم باإلشارة إلى مصادر اللحوم المستخدمة. وعادة ما یتم 

المستھلك. وتكون  عالمتیاریة، ال، أحیانًا تكون إلزامیة وأحیانًا أخرى اخدالالت المطابقةوضع بعض 
المستھلك منفصلة بالكامل عن  اعالمالقواعد التي تطبَّق لتحدید مصدر بضائع محددة تحقیقًا ألغراض 

تخدم غرًضا مغایًرا. لذلك، من المستحَسن عدم خلط  انھأقواعد المنشأ. وغالبًا ما تكون مختلفة تماًما بما 
التي تحدّد ما إذا كان أّي منتجٍ یستفید من معاملة تفضیلیة عند  المنشأقواعد بیتعلق ھذا الدلیل  –مور األ

   .المستھلك عالمالمنشأ ال دالالتالحدود وال یُعنى ب

 ؟ او عدم االھتمام بھا بقواعد المنشأ االھتمامومتى یتعیّن علّي  لماذا

أو حجبھا، ال تكون ملَزًما فعلیًا العنایة  المعاملة التفضیلیة منحأّن الغرض من قواعد المنشأ یكمن في  بما
و في حال طلب منك عمالؤك تطبیق القواعد لكي أ –بھا إال في حال أردت استخدام ھذه األفضلیات 

في مطلق  ىمعفأّي منتجٍ  - كان یتمكنوا الحقًا من استخدام األفضلیات التجاریة. یُقَصد بذلك، في حال
، فال داعي للقلق بشأن مدخالتك وقیمتك المستھدفق التصدیر من الرسوم الجمركیة في سواالحوال 
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ال تبدو القواعد مھمة بالنسبة إلیك (ومجددًا، قد یختلف األمر في حال أبدى عمیلك اھتماًما في  –المضافة 
 ھذا الشأن). 

قواعد  غض النظر عنتلجأ أیًضا إلى  قد
عندما تكون  مكناالمنشأ، یبدو ذلك م

أقّل ثمنًا بكثیر  موادلل الحالیة -مصادرال
أو بكل بساطٍة أفضل من تلك التي قد 

ن علیك استخدامھا للتقیّد بقواعد یتعیّ 
یمكنك تحقیق ربحٍ إضافي  بذلكالمنشأ و

و خالفھ تحقیق منافع إضافیة) من أ(
المنتج النھائي حتى لو تم تطبیق الرسم 

 الجمركي. 

أخرى: تعتبَر عملیة تطبیق  بعبارةٍ 
القواعد مسألة اختیاریة ولیست ملزمة. 

ھذا الخیار في حال كانت  اعتمادعلیك 
األفضلیات التجاریة ھامة على نحٍو 
كبیر أو في حال كانت مالئمة لك أو كال 
األمرین. ال داعي للقلق في حال كان 
 وضعك أفضل من دون تطبیق القواعد.  

 -وروھي قواعد المنشأ األ ما
 متوسطیة؟ 

متوسطیة أوالً  -االتفاقیة األورو تعتبَر
وأخیًرا مجموعة معیاریة من قواعد المنشأ األساسیة واإلجرائیة. وعادة ما تكون ھذه القواعد مشابھة 

  بشكٍل كبیر لقواعد

حكام تضم األواالتحاد األوروبي. و االفتاعھا لبنان مع المنشأ المعمول بھا أصالً  في االتفاقیات التي وقّ  
أو  ھتشغیلتم بالكامل" و" متحصل علیھاالمتعلقة بكیفیة الحصول على المنشأ أو عدمھ (" ذاتھاالعامة 
"  التفصیلیةقواعد ال"، الخ) فضال عن " بشكٍل غیر كافٍ  تھأو معالج ھتشغیلتم " و"بشكل كافٍ  تھمعالج

كیفیة تراكم المنشأ في سالسل القیمة للمنتجین في ب ذات صلةعینھا ذات الصلة بالمنتج. كما تتضمن قواعدَ 
" للمنشأ. لذلك، یتمحور ھذا الدلیل حول اكتشاف كیفیة االقلیميدول مشاركة تعَرف باسم "التراكم عدّة 

 . من قبل المؤسساتتطبیق ھذه القواعد 

 

 متوسطیة جدیدة بشأن قواعد المنشأ؟  –الحاجة إذن إلى اتفاقیة أوروبیة  لمَ 

 االفتا و لبنان بین التجاریة االتفاقیة بشأن مالحظة

بشأن قواعد المنشأ في االتفاقیة  المعتَمدالبروتوكول  یظلّ 
واالفتا نافذًا وساریًا لحین  توفیر بین لبنان الموقّعة التجاریة 

متوسطیة وبین اتفاقیة التجارة  -الرابط بین االتفاقیة األورو
 الحرة الموقّعة بین االفتا ولبنان، 

: فقد تم بخاصیّة محددةالوضع  یتمتع، االفتا إلى بالنسبة
وبین لبنان تشمل كافة  االفتاجماعیة بین توقیع اتفاقیة 

النظام المنسق من المنتجات باستثناء تلك الزراعیة (فصول 
اتفاقیات زراعیة  في وقد تم التطّرق إلى معظمھا )24إلى  1

 دول األفتا، كل على ِحدة من جھة أولى، وبین ثنائیة بین
 من جھة ثانیة. في المقابل، تتضمن االتفاقیة الرئیسةلبنان 

 بعض المنتجات الزراعیة المعالَجة ویتم إدراجھا في
 بروتوكول منفصل. 

أصحاب المشاریع االقتصادیة  دعوةفي ھذا السیاق، یتم 
ما ھیّة ، لمعرفة لرجوع إلى صفحة الویب الخاصة بـ االفتا ل

طور تغییر  القواعد المعمول بھا، بما أن االفتا ھي حالیًا في
االتصال بالسلطات  الشك، یمكن وعند. اتفاقیاتھا ومالءمتھا

. یمكن العثور على لالستیضاحالجمركیة لدى دول االفتا 
 لقسم األخیر من ھذا الدلیل.مواقعھا اإللكتروني في ا
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متوسطي. فھي  -قة في المسار االوروسّ نمتوسطیة مبدأ التراكم وقواعد المنشأ الم -االتفاقیة األورو توفّر
تحدد مجموعة واحدة من القواعد المتوقع تطبیقھا في المستقبل القریب في كافة االتفاقیات التجاریة الثنائیة 

  الحالیةبروتوكوالت . ویتم ذلك عبر استبدال الاالطراف المتعاقدةأو اإلقلیمیة من قبل 

متوسطیة  -االتفاقیة األورو باالشارة الى اعتمادالواردة في اتفاقیات التجارة الحرة وقواعد المنشأ المتعلقة ب
عضاء في االتحاد متوسطیة الموقّعة لالتفاقیات الدول األ -(راِجع الخانة أدناه). وتشمل األطراف األورو 

وتركیا ودول البلقان الغربیة (وبخاصٍة، یوغوسالفیا  االفتاربعة في دولة والدول األ 28األوروبي وعددھا 
، طبقتالمتوسط. ویتأتى عن ھذه االتفاقیات، متى البحر االبیض سابقًا) إضافة إلى معظم دول حوض 

" للمنشأ، وھذا ما یشّكل المسألة الرئیسة للعمالء التجاریین. االقلیميقة كما تتیح التراكم "سّ نقواعد م
(االتحاد  أّي بلٍد متوسطي آخر، على سبیل المثال الیونانتصدیر المنتجات من  یكون ممكنًا، وھكذا

إضافیة (وإنما أقّل مّما نحتاج إلیھ  لعملیات معالجةإلى لبنان وبالتالي إخضاعھا األوروبي) أو البوسنة 
مثالً) وتصدیرھا معفاة من الرسوم  دولة ثالثة، كالھندللحصول على المنشأ في حال تم استیراد المنتج من 

 . االفتاوفقا لالتفاقیة المبرمة بین لبنان و النروج وآیسلنداالجمركیة إلى 

 

 ؟ حتى اآلن متوسطیة لم تطبَّق في لبنان –صحیح بأّن قواعد االتفاقیة األورو  ھل

یة قید التنفیذ ضمن متوسط -دول أخرى في وضع االتفاقیة األورو وعدةھذا صحیح. لم یباشر لبنان  نعم،
ھذه  یتضمن  باتفاق الشراكةملحق  بادراجاالتفاقیات الثنائیة المبرَمة بینھما.  من المتوقع تطبیق ھذا االمر 

  القواعد المستحدثة

 

 یعني ذلك عدم توفر أیة إمكانیات تراكم للمنتجین اللبنانیین؟  ھل

بین ثالثة بلداٍن أو  اقلیميتتوفر بعض إمكانیات التراكم الثنائي وإنما ال أفق حتى اآلن ألّي تراكٍم – كال
 أكثر. 

 تتحقق حتى االن شروط االستفادة منبعض تراكم المنشأ وإنما لم  على االتفاقیات القائمة نصوت ھذا
بنان إمكانیة التراكم القُطري إال أنھا تفتقر إلى وبین ل االفتا. تضّمنت االتفاقیة المبرمة بین القلیميالتراكم ا

اتفاقیاٍت أخرى. لذلك، فھي تكون نافذة حالیًا على شكل تراكم ثنائي بین  - توفر شروط المطابقة مع
حالیًا إال  تفاقیة الشراكة الموقعة بین لبنان واالتحاد االوروبيا- وال تنصوفي لبنان.  االفتاالمنتجین في 

 . في المرتبة األولى ثنائي المنفّذ بین االتحاد االوروبي ولبنانالتراكم العلى 

 إقرأ ھذا الدلیل  –القواعد اآلن؟ أربعة أسباب تدفعك إلى فھم ھذه القواعد  معرفةإلى  لم الحاجة

علیك فھم كیفیة تطبیق قواعد المنشأ بصورة عامة إذا أردَت تصدیر أو استیراد المنتجات  یتعیّن )1(
كافة قواعد ونقصدُ  –المنشأ  صدیقك الدائم  على نحٍو ناجح. یھدف ھذا الدلیل إلى جعل قواعد

متوسطیة فقط. حتى لو لم تعمد یوًما إلى تطبیق ھذه األخیرة،  -المنشأ  ولیس القواعد األورو
 لوقت. من ا ةجیّد استفادةتبَر ذلك بمثابة یع
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(تقریبًا)  ذاتھاعبارة عن القواعد  الدلیل متوسطیة الواردة في متن –قواعد المنشأ األورو  تكون )2(
واالتحاد االوروبي. لذا، من  االفتاوالمعمول بھا أصالً في االتفاقیات التجاریة بین لبنان 

 الضروري االطالع علیھا بالتفصیل وبخاصٍة تلك التي تُعنى خصیًصا بقطاع عملك ومنتجاتك.  
فھم وتقییم والترویج للفرص التي یمكن أن تنشأ عن أكبر قدر ممكن من تراكم  یتعیّن علیك  )3(

 -وربح في المنطقة االورمتوسطي: التعاون التجاري المُ  -المنشأ. یُقصد بالتراكم األوروبي
 متوسطیة لك ولمنافسیك على حدٍّ سواء. 

المستقبلیة. إذ تعتبَر القواعد الثابتة وغیر المتغیّرة التي ال یتم ن علیك التفاعل وتحدید القواعد یتعیّ   )4(
كامل مسؤولیاتھا  مؤسساتتعدیلھا للتأقلم مع الواقع التجاري أمًرا من الماضي في حال أخذت ال

عملیة مراجعة القواعد (عملیة المراجعة الحالیة  لمساھمتك فيعلى ِمحمل الجدّ. وتحقیقًا 
ا بالموضوع. وھذا األ مر ینطبق أیًضا على والجوالت المستقبلیة في آٍن) ال بدّ أن تكون ملم�
متوسطیة أو مع بلدان  -االتفاقیات التجاریة المستقبلیة التي سیوقعھا لبنان سواء مع أطراف أورو

 ثالثة. لذا، احَرص على تحدید شكل القواعد لكي تتالءم وأعمالك! 
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 التطبیق  آلیاتنظرة على  –متوسطیة –األورو  االتفاقیة

فھو یتضمن إحدى عشرة مادة فقط. أما المكّون األساسي  بإیجازه متوسطیة –النص الرئیس لالتفاقیة األورو  یتمیّز
المالئم لمعالجة  المرجعتحت عنوان "تعریف مفھوم "منتجات المنشأ" و"طرق التعاون اإلداري": إنھ  Iبالمرفق فیتمثّل 

مع بروتوكوالت المنشأ في اتفاقیات التجارة  I. كما ویتالءم الملحق واإلجراءات ذات الصلة قواعد المنشأ الفعلیة (العامة)
التي یتألف  35إحدى المواد الـ  ،لدلیل من دون أیة مواصفات إضافیةفي ھذا ا متى تم ذكرھا، الحرة. (یُقَصد بعبارة "مادة"

 ). 1منھا الملحق 

"التشغیل أو  اتوھو یحدّد عملی I" الخاصة بالمنتج فقد أرفِق بالملحق  التفصیلیةواعد القتحت عنوان "  IIالملحق  أما
منشأ") وفقا لكّل منتجٍ على ِحدة. یلّخص ذات " المطلوبة للمنتجات مع إضافة مدخالٍت أجنبیة ("غیر بشكٍل كافٍ المعالجة 

منشأ ال صفة التي لیس لھا موادالعلى  الالزم اجراؤھا التصنیعالتشغیل أو بعملیات األمر برّمتھ: "قائمة  IIعنوان الملحق 
مالحظاٍت ویتضّمن " Iلملحق مسبوقة با II" الواردة في الملحق  التفصیلیةقواعد الصفة المنشأ ".  تكون " إلكساب المنتج

قواعد الالقراءة الصحیحة لبعض  حرًصا على ". وتكون المالحظات التمھیدیة ھامة IIللقائمة الواردة في الملحق  تمھیدیة
 . باألقمشة، على سبیل المثال تلك المتعلقة التفصیلیة

على الرغم  Iمتوسطیة مباشرةً االطراف بقواعد المنشأ الواردة في المرفق  –تفاقیة األورو االتلِزم   أال ومن المستغرب
تشّكل االتفاقیة وثیقة مرجعیة حیث ال تنطبق القواعد  فعلیًا إال بموجب من كونھا قانونًا اتفاقیة دولیة. عوًضا عن ذلك، 

ة المبرمة بین ة الحرّ یتفاقیات التجاراال. یُقَصد بذلك بأّن تلك ةاتفاقیات التجارة الحرة الثنائیة الموقعة بین األطراف المعنیّ 
 -متوسطیة ویتم ذلك عبر اإلشارة  بشكٍل نموذجّي إلى االتفاقیة األورو -األطراف المعنیة تتضمن قواعد المنشأ األورو

من االتفاقیة  8.1راِجع البند متوسطیة بالكامل (أو على نحٍو أدٍق، قواعد المنشأ الواردة في متنھ). على سبیل المثال، 
 )؛ فیما یلي نصھ: االفتاالموقعة بین مونتینیغرو و(

 الطرفین لكال الجمركیة السلطات بین اإلداري والتعاون المنشأ بقواعد یتعلق فیما الطرفین كال والتزامات حقوق"تخضع 
 ..."متوسطیة – األورو التفضیلیة المنشأ قواعد بشأن اإلقلیمیة االتفاقیة ألحكام

إلى اتفاقیات التجارة الحرة القائمة، یتم استبدال البروتوكول األصلي لقواعد المنشأ بمرجعٍ مماثٍل؛ األمر الذي  بالنسبة
 یتطلب وقتًا وجھدًا إضافیین.  ما قدیتطلّب بشكل بدیھي تغییر تلك االتفاقیات التجاریة الحرة، 

تأثیَرین اثنین أساسیین لالتفاقیة: أوالً، تكون قواعد المنشأ في  بروزوتوفّر ھذه اإلضافة إلى اتفاقیات التجارة الحرة  ھذا
بالكامل، ما یجعل من تراكم المنشأ القطري المرجّو أمًرا ممكنًا (التراكم حیث تكون ثالثة  متوافقةكافة تلك االتفاقیات 

نحٍو  ى، ال تكون أیة تغییراٍت مستقبلیة الحقة بالقواعد المماثلة ضروریة إال مرة واحدة وعلبلدان أو أكثر معنیّة). ثانیًا
متوسطیة  –باالتفاقیة األورو  الالحقةبحدّ ذاتھا. ھذا وتُطبَّق التغییرات متوسطیة  -حیث تتم في االتفاقیة األورو أساسيّ 

 ریة الحرة التي تعتبر بمثابة مرجعٍ لالتفاقیة. تلقائیًا فور إدخالھا وذلك في كافة تلك االتفاقیات التجا

متوسطیة ال تعتبَر بحدّ ذاتھا أیة اتفاقیة تجاریة. إذ ال تنطبق قواعد المنشأ  –ھذا وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاقیة األورو 
تي تختار توقیعھا في متوسطیة في السابق أو ال -خاصتھا إال من خالل اتفاقیات التجارة الحّرة التي وقعتھا الدول األورو

متوسطیة بأشكال  –اتفاقیة تجاریة حرة موقعة بین دول أورو  60المستقبل. وفي الوقت الذي تتوفر فیھ حالیًا أكثر من 
متوسطیة االخرى كما  ال تكون ملزمة  -متوسطیة اتفاقیة تجارة حرة مع كّل الدول االورو –شتّى، ال توقّع كل دولة أورو 

ماثلة. ولكن في حال جمعت بینھما أیة اتفاقیة تجاریة حرة أو قّررتا إبرام اتفاقیة مماثلة، عندئٍذ یتعیّن على إبرام اتفاقیاٍت م
  متوسطیة. -كال الطرفین اإلشارة في متنھا إلى قواعد المنشأ األورو
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 ذات" منتج لتصنیع الرئیسة اآللیات على لالطالع إلیھ تحتاج ما كلّ "؟ لبناني"منتج  معنى ما .2
 منشأ"

 
 بثالث االستعانة تتم المطلوبة؟ األدوات ھي ما

 القواعد من مجموعاتٍ 

: تعتمد القواعدُ عادةً ق (أتش.أس)سّ نالم النظام
على المنتج المحدّد المعنّي. ویحدّد تصنیفھ في 

" الواجب التفصیلیةقواعد ال"النظام المنسق 
لذي ابند تطبیقھا. غالبًا ما یتعیّن علینا معرفة ال

وإال  النظام المنسقصنّف فیھ المنتج الوارد في 
 للبندأّي تغییٍر  تنفیذلن نتمكن من معرفة ما إذا تم 

سق ن(سي.تي.أتش). یتوفر النظام المالجمركي 
إلكترونیًا أو على نحٍو أسھل عبر تطبیق الھاتف 
الذكي! قد تضطّر أحیانًا إلى قراءة المالحظات 

لیس معقدًا  التمھیدیة لفصٍل ما، ولكن األمر
للغایة، جّربھ وستكتشف بأنھ یمكنك تصنیف 
منتجاتك ومدخالتھا بسھولة تامة في تسعة من 

 أصل عشرة حاالٍت. 

البند  على اطالعك فور: التفصیلیة القواعد
 القواعد تطِلعك بمنتجك، الخاص التعریفي
 وإنما. بھا المعمول القواعد على ماھیة التفصیلیة

 فقط خاصة قاعدة تطبیق على احَرص: حِذًرا ُكن
 وُجبَ  وإال. ضمنھا محدّدًا منتجك كان حال في

 المالحظات إلى انتبھ.  الفصل قاعدة تطبیق
  .الحلّ  إلى المفتاح أحیانًا توفّر فھي التمھیدیة؛

 واحدة عامة لمحة توفیر من تأّكد: العامة القواعد
 في الموفّر النحو(على  العامة للقواعد األقلّ  على
من القاعدة  تأكد خاصٍة، وبصورةٍ  ).الدلیل ھذا

" (في المتحّصل علیھ بالكاملالمتعلقة بالمنتج "
حال تم ذلك، ال داعي للقلق بشأن أّي أمٍر آخر) 

" (في بشكٍل غیر كامل تھومعالج ھتشغیلتم و"
 التفصیلیةقاعدة الحال تم ذلك، عندئٍذ لن تأتیك 

 
 )12(المادة  لبنانیًا؟ ما منتجٌ  یصبح كیف 2.1

المنتج لطریقتین اثنتین أساسیتین  یخضع
صفة المنشأ اللبناني والمعدّل وفقا الكتساب 

 أو صارمة):  (متساھلةالستثناءاٍت قلیلة 
 في" بالكامل متحصالً علیھ" المنتج یكون إما

 األجنبیة المدخالت تحویل یتم وإما لبنان
 تشغیل" لعملیة إخضاعھا عبر أساسیة بصورة

 " في لبنان. بشكٍل كافٍ  ومعالجة
دت وقد بشكل  والمعالجة التشغیل"  عبارة حدِّ

" التفصیلیة القواعد" في منتجٍ  لكلّ " كافٍ 
-الخاصة بالمنتج الواردة في االتفاقیة األورو

 متوسطیة . 
تتیح إضافة  قاعدة التسامح العامة غیر أن

% على نحٍو مغایر 10مدخالت أجنبیة بنسبة 
 . التفصیلیةقواعد اللما ھو محدّد في 

خطوة اإلنتاج التي یُراد منھا منح صفة  أما
المنشأ فتخضع للحدّ األدنى: ال تساھم العملیات 

بشكٍل المدرجة في خانة "التشغیل أو المعالجة 
" في منح صفة المنشأ حتى لو غیر كافٍ 

 .  التفصیلیةقواعد شروط ال استوفت 
وتأخذك ھذه القواعد األساسیة بعیدًا؛ ولكن  ھذا

بالتأكید علیك التیقظ لعدٍد من األموٍر مثال 
 لك. ذالقواعد اإلجرائیة والتعریفات وما إلى 

 فھو االعتبار بعین أخذه الواجب األھم األمر أما
تعتبَر المنتجات والمواد  . إذالمنشأ" تراكم"

المستوردة من البلدان حیث یشّكل التراكم أمًرا 
ھاًما وأساسیًا بمثابة مدخالت "منشأ". وبعبارةٍ 

دة من لبنان؛ أي رأخرى: تتم معاملتھا وكأنھا وا
لن تكون مضطًرا إلى العمل علیھا ومعالجتھا 

المنتجات التي  أيلتصبح منتجاٍت لبنانیة، 
 تستفید من األفضلیة التجاریة عند تصدیرھا. 

 
 

                                                            
نھا مالتي یتكّون  35متى تّمت اإلشارة في ھذا الدلیل إلى عبارة "مادة" من دون أي تفاصیل اخرى، یُراد من ذلك اإلشارة إلى إحدى المواد الـ   1

متوسطیة . یشّكل ھذا الملحق بعنوان "تعریف مفھوم "المنتجات ذات منشأ" وسبل التعاون اإلداري" المكّوَن  –باالتفاقیة األورو  Iنص الملحق 
 Iمتوسطیة. وھو المرجع الذي تتم فیھ معالجة قواعد المنشأ الفعلیة (العامة) واإلجراءات ذات الصلة. یكون الملحق  –األساسي لالتفاقیة األورو 

 . IIمرتبًطا ببروتوكوالت المنشأ في اتفاقیات التجارة الحرة. وتكون "القواعد التفصیلیة" مدرجة في المرفق 
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ا ما تكون بأّي نفعٍ) وقاعدة التسامح العامة (غالبً 
% مقبولة باستثناء المنسوجات  10النسبة لغایة 

 .والمالبس) 
 

 )4"؟ (المادة بالكامل متحصل علیھ" منتج معنى ما 2.2

 الرئیسة  الفكرة

بالكامل عبارة عن المنتجات "المحلیة الصنع بكل ما للكلمة من معنى"  تحصل علیھاالمنتجات الم تكون
في بلٍد واحٍد فقط. فلنأُخذ مثالً الزیتون المقطوف من األشجار المحلیة أو النحاس  تصنیعھاأي أنھ تم 

 المستخَرج من التربة أو المفروشات المصنوعة من الخشب المحلّي. 

 من وتجریده ما منتجٍ  مؤھالت نزع في عادة یساھمان قد آخر بلدٍ  من منشأ مدَخل أو صغیرة إضافة أيّ  إن
 بعض في أجنبیة تكون قد المنتجات بأن لَوجدتَ  القواعد على كثبٍ  عن نظرة ألقیتَ  فلو". المحلي"طابعھ 
 الخردة". على سبیل المثال، ھذه ھي الحال بالنسبة إلى بالكامل متحصال علیھا" تصبح أن قبل الحاالت

المستخدمة والنفایات الناتجة عن عملیة اإلنتاج (یجوز أن تنشأ عن مواد المدخالت األجنبیة) أو المنتجات 
المجّمعة محلیًا التي ال تعود صالحة لالستخدام بعد اآلن (یمكن أن تكون مستوردة). وفي حاالٍت أخرى، 

 عامالً أجنبیًا، مثال العجول المولودة محلیًا من أبقار "مستوردة".  حالة األقدمیةشّكل ت

 متوسطیة  –باالتفاقیة األورو  Iمن المرفق  4المادة  –متوسطیة  –المحددة في االتفاقیة األورو  القاعدة

وتكون معظمھا  –بالكامل  متحصالً علیھاسھبة بالمنتجات التي تعتبَر االتفاقیة قائمة شاملة ومُ  تتضّمن
لتنقیحات الطفیفة إلظھار وجھة والتي خضعت لبعض ا 4ذاتیة التفسیر. فیما یلي القائمة الواردة في المادة 

 النظر اللبنانیة: 

 بحره قاع من أو اللبنانیة االراضي من المستخرجة المعدنیة المنتجات -أ
 لبنان، في حصادھا تمّ  التي الزراعیة المنتجات -ب

 لبنان، في وتربت ولدت التي الحیة الحیوانات -ج    
  لبنان، في تربت التي الحیة الحیوانات من المنتجات -د      
 لبنان، في االسماك صید أو بالصید علیھا الحصول تمّ  التي المنتجات -ه    

 خارج بحار  من علیھا الحصول یتمّ  التي االخرى والمنتجات البحار صید منتجات -و 
   سفنھ، بواسطة للبنان االقلیمیة المیاه

 في الیھا المشار فقط المنتجات من مصانع سفن ظھر على مصنعة منتجات -ز
    ،)و( الفقرة

 بما الخام، المواد الستعادة فقط تصلح التي لبنان في جمعھا تمّ  التي المستعملة السلع -ح
 كنفایات، االستخدام أو للتجدید فقط تصلح التي المستعملة االطارات ذلك في

 لبنان، في تتم التي التصنیعیة العملیات عن الناتجة والخردة النفایات -ط
 أن بشرط البحریة میاھھ خارج التربة من أو البحریة التربة من مستخرجة منتجات -ي

 التربة، تلك تشغیل حق وحده لھ یكون
 )ي(الى) أ(من الفقرات في الیھا المشار المنتجات من لبنان في المنتجة البضائع -ق 

 من أمور مخادعة یجب التنبّھ لھا؟  ھل
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 العبارات المستخدَمة ذاتیة التفسیر بمعظمھا إال أّن ثالثة أمور تستدعي التوقف عندھا أال وھي:  تكون

. یمكنك تجاھلھا بشكٍل كبیٍر إال أنھ 4عملیة الصیاغة بعض الشوائب الواردة في نص المادة  تخلّلت -
عن "منتجات من المفید التعّرف على خلفیتھا. على سبیل المثال، تتحدّث النسخة االنكلیزیة 

الخضار المحصودة في بلٍد معیّن" إال أنھا لم تأِت على ذكر الفواكھ والشتول. ویعود السبب في 
ذلك لكون النسخة الفرنسیة "المنتجات النباتیة" أي المنتجات القائمة على النباتات قد أسیئت 

 وجمعھا دھااالتي تم حصبالكامل  المتحصل علیھاترجمتھا. لذا تذّكر: تكون كافة المنتجات النباتیة 
مثاالً على ذلك، یُصنَّف التفاح الذي یتم قطفھ من أشجار  الراھنة. 4في لبنان واردة في المادة 

تحت ھذه القاعدة على الرغم من اعتبارھا فواكھ ولیس  جبل لبنان –التفاح المزروعة في 
  لبنان.  خضروات ؛ وبالتالي فھي تعتبر على أنھ "تم الحصول علیھا بالكامل" في

(ط) بین النقطة الفرق بین النقطة (ح) للمنتجات المستخدمة التي یتم تجمیعھا في البلد و الِحظ -
بالنسبة إلى الخردة والمخلّفات الناشئة عن عملیة اإلنتاج.، إذ یمكن أن یكون كالھما منتجاٍت ذات 

بدّ أن تبلغ السلع المستخدمة مرحلة معیّنة تصبح فیھ غیر صالحة لالستعمال بعد  منشأ أجنبي. ال
 اآلن؛ على أن تأتي الخردة والمخلّفات حصیلة لعملیة اإلنتاج داخل البلد. 

إال أن  البحار أعالي منقواعد المنشأ بالنسبة إلى األسماك التي یتم اصطیادھا  ختلفما ت غالبًا -
" البواخرفي ھذا الشأن. تم شرح عبارتي " موحدةسطیة  تعتمد مقاربة متو -االتفاقیة األورو

من المادة. فھي تشیر إلى  2(ز) و(و) في الفقرة 1و"السفن المصانع" المذكورتین في الفقرة 
) 3) التي تبحر وھي ترفع العلم اللبناني و2) المسّجلة في لبنان و1والسفن المصانع  البواخر

لھا  رئیًسا% على األقّل من قبل مواطنین لبنانیین أو من قبل شركة تتخذ مقًرا 50المملوكة بنسبة 
في لبنان حیث یكون مدیرھا أو مدراؤھا وأغلبیة أعضاء مجلس إدارتھا من الجنسیة اللبنانیة 

، للبنان أو الشركات المحدودةو أ التضامنشركات  بالنسبة إلىث یعود نصف رأسمالھا، وحی
ن لھ ون التابعو) حیث یكون قبطان السفینة والموظف4الھیئات الرسمیة أو مواطنین لبنانیّین و

 . % على األقّل من طاقمھا مواطنین لبنانیّین75) یكون 5مواطنین لبنانیّین و
 

  )5"؟ (المادة ھ أو معالجتھ بشكل كاف تم تشغیلما معنى "   2.3
 الرئیسة  الفكرة

جنبیة عندئٍذ یتعیّن أبالكامل)، أي أنھ یتضمن موادًا  متحصالً علیھحال لم یكن أّي منتجٍ "أصیالً" ( في
تحویل ھذه المواد األجنبیة الكتسابھا صفة المنشأ من دون االكتفاء بمرورھا عبر البلد ویعتبَر ذلك 

متوسطیة إلى ھذا التحول بعبارة "التشغیل أو  –بمثابة مجّرد إعادة شحٍن. تشیر االتفاقیة األورو 
بعبارة "التحّول األساسي".  تظّل الفكرة ھي " بینما تشیر إلیھا اتفاقیات أخرى بشكٍل كافٍ المعالجة 

 عینھا. 

، تحدَّد عبارة "التشغیل أو المعالجة" الفعلیین المطلوبین لتورید متوسطیة -إلى االتفاقیة األورو بالنسبة
"). التفصیلیةقواعد المنتجاٍت نھائیة "ذات منشأ" وفقا للقواعد الخاصة بالمنتج (المشار إلیھا بعبارة "

منشأ الكتساب صفة المنشأ، أي لتصبح ذات وتحدّد ھذه القواعد التحّول الذي تخضع لھ مواد غیر 
بمثابة قواعد "ھجرة" لتحویل المواد األجنبیة إلى  التفصیلیةقواعد المنشأ". تعتبَر ذات منتجات "

 منتجاٍت محلیة الصنع. 
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 القواعد التفصیلیة؟جد  أ أین

التصنیع التشغیل أو بعملیات متوسطیة على قائمة  –من االتفاقیة األورو  Iبالمرفق  IIالملحق  یحتوي
 .  الالزم اجراؤھا على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ إلكساب المنتج صفة المنشأ

  القواعد التفصیلیة؟ في المعتَمدة األساسیة اآللیات ھي ما

التصنیع وعملیات  وقیمة المواد المدخلة كيتغییر البند الجمر: األساسیة الثالثة اآللیات یلي في ما
بالكامل). قد یبدو  متحصل علیھامنتجات  استخدام القواعد التفصیلیة . (ھذا وتتطلب بعضالمعیّنة
 2.4راِجع البند  – تطبیق قاعدة التسامح العامةیسمح بولكنھ لیس كذلك وإال لن  وجود  اختالف االمر 

 ). أدناه

 عندما یتم تصنیفھ  بشكٍل كافٍ یُعتبَر أي منتجٍ على أنھ تم تشغیلھ أو معالجتھ  :البند الجمركي تغییر -
سق، مختلف عن ذلك المحدد لكافة المواد غیر ذات منشأ نمؤلٍّف من أربعة أرقام في النظام المفي 

 المستخدمة في تصنیع المنتج. 
 

واجزاؤه آخر أثاث – 9403 البند: مثال  
 تحت مصنفة المستخدمة المواد جمیع فیھا تكون تصنیع عملیات: التفصیلیة القاعدة

.المنتج بند عدا جمركي بند  
).3506( ،غراء)3208( ،ورنیش)4407( خشب: المستخدمة المواد  

 فھو وبالتالي المنتج بند غیر بنود تحت مصنفة مواد من مصنوع المنتج ھذا:النتیجة
اللبناني المنشأ ویكتسب القاعدة شرط یستوفي  

 
 من محددة نسبة فیھا المستخدمة المواد جمیع قیمة تتعدى أن یمكن ال: المدخلة المواد قیمة
.المصنع باب تسلیم المنتج سعر  

 
 

)لدائن من( غسیل احواض -3922 البند مثال  
 المستخدمة المواد جمیع قیمة فیھا تتعدى ال تصنیع عملیات: التفصیلیة القاعدة

.المصنع باب تسلیم المنتج سعر من% 50  
$300: المنتج سعر  
)االولیة بأشكالھا بولیمرات$ (100:المستخدمة المواد قیمة  

 القاعدة یستوفي والمنتج المنتج سعر من% 33 حوالي االجنبیة المواد قیمة تبلغ: النتیجة
 لبناني منشأ ذات ویعتبر

 
 

 على التصنیع عملیات من مراحل أو تصنیع عملیات تجرى أن یجب: معیّنة تصنیع عملیات  -
 المنتج لھا یخضع أن یجب التي األدنى الحدّ  العملیات بمثابة ھذه تعتبر. منشأ ذات غیر المواد

 ال انھ غیر ذلك تسبق مرحلة من لبنان في التصنیع عملیات تبدأ أن یمكن. المنشأ یكتسب لكي
.الحقة مرحلة من تبدأ ان یمكن  

 تدخین غالیین 9614 التعریفي البند: مثال
أولي بشكل مشّكلة كتل من تصنع:    التفصیلیة القاعدة -  

من القطع خشنة الشكل وغیر المصقولة في لبنان عندئٍذ   الغلیون/ النتیجة: في حال تم تصنیع  العملیة
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األساسي منحوتًا من  الغلیونیستوفي شروط القاعدة التفصیلیة ویكون منتًجا لبنانیًا. أما في حال كان شكل 
ال تكون   -حتى لو أضافت العملیة قیمة كبیرة -حوتات من قبل أخصائي لبناني الخشب وتم تشطیب المن

وبالتالي ال تعتبَر المسورة لبنانیة المنشأ. في المقابل، في حال الشروط ة یشروط "العملیة المحددة" مستوف
منتِج لبنانّي آخر نحت ھذه  یتولىالشكل الخشن" قبل أن "اشترى منتٌِج لبنانيٌّ جذع شجرةٍ وقام بتقطیع 

(یتطلب األمر اتخاذ خطواٍت إضافیة  الشروط ةیة مستوفد، عندئٍذ تكون القاعغلیونالقطعة وتحویلھا إلى 
 المنفّذة في لبنان).  –ع الضخمة مصنّعة من القط –أكثر من تلك المطلوبة 

 

متطلبات ال(فضال عن الوفاء بھذه اآللیات  دمجأحیانًا إلى  التفصیلیةقواعد التعمدُ  –المجموعات -
بالكامل" لبعض المدخالت) وتشترط على المنتجین الوفاء  المتحّصل علیھالخاصة بالمنتج "

 ببعض ھذه اآللیات أو جمیعھا في الوقت عینھ. 
 
 كمیة على تحتوي التي الغازیة والمیاه المعدنیة المیاه السیما المیاه، – 2202 التعریفي البند: مثال

 تحتوي ال التي الكحولیة غیر والمشروبات األخرى المنّكھة أو المحالة المواد أو السّكر من مضافة
 . 2009 للبند الخاضعة الخضراوات أو الفواكھ عصیر على

 
 ذلك باستثناء بندٍ  أي تحت الواردة المواد من التصنیع) 1: (معا شروط ثالثةتتضمن  التفصیلیة القاعدة
یجب أن  ال التي) والمصنوعات السكریة السكر( 17 الفصلمن  المواد قیمة) 2( و بالمنتج الخاص
 المستخدَمة الفاكھة عصیر منتجات تكون) 3(و المصنع باب المنتج تسلیم سعر من% 30 نسبة تتعدى
 . فروت والغریب والحامض األناناس عصیر باستثناء المنشأ محلیة منتجات بمثابة

 

 تحدید المبادئ األساسیة   - القواعد التفصیلیة""تُقَرأ  كیف

 أربعةمن شكَل جدوٍل مؤلٍف  IIالملحق الواردة في  تتّخذ القواعد التفصیلیةھو مبیَّن في الجدول أدناه،  كما
وصفًا للمنتجات الواقعة ضمن نطاق  2ق بینما یقدّم العمود سّ نالنظام الم لبند 1أعمدة: یُخصَّص العمود 

منشأ.  ذاتفیحدّدان المعیار الذي یمنح صفة المنشأ لمواد غیر  4و 3عمودین أما ال المالئم البند التعریفي
 4. وفي حال تم تحدید معیاٍر بدیٍل في العمود 3وفي معظم الحاالت، یكون المعیار محدّدًا في العمود 

 عندئٍذ یعود للجھة المصدّرة حق اختیار أّي من المعیاَرین. 

 

 المطبّقة القاعدة المنتج وصف النظام المنسق

عملیات التصنیع على المواد غیر ذات منشأ  المنتج وصف  بند النظام المنسق
 الكتساب صفة المنشأ

 )1( )2( )3( )4( 

 نفاثة) تربینات( عنفات 8411
 وعنفات دافعة وعنفات

 أخرى  غازیة

 تكون تصنیع عملیات
:فیھا  

 المستخدمة المواد جمیع-

عملیات تصنیع تكون 
 المواد كافة قیمة فیھ 

ال تتعدّى  المستخدمة
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 بند أي تحت مصنفة
 المنتج، بند غیر جمركي

 و

 المواد جمیع قیمة-
 تتعدى ال المستخدمة

 المنتج قیمة من% 40
 المصنع باب تسلیم

 سعر المنتج% 25 نسبة
 .المصنع باب تسلیم

 

یُرجى التحقق منھا. ستالحظ  -التفصیلیةقواعد ال أدناه عددًا وافًرا من األمثلة المعتمدة في 4القسم  یبیّن
 بأنھا أمثلة مباشرة في معظم الحاالت. 

الخطوات التي ال تجعل من منتجي  –" بشكٍل غیر كافٍ االستثناء السلبي: "التشغیل أو المعالجة  2.3.1
 ) 6"لبنانیًا" (المادة 

صفة المنشأ، فالعكس صحیح أیًضا، أي عملیة  بشكٍل كافٍ و المعالجة أكما توفّر عملیة التشغیل  تماًما
لتي ال تجعل من ا )" البسیطة " العملیاتیُشار إلیھا أیًضا بعبارة ( بشكٍل غیر كافٍ التشغیل او المعالجة 

. في ھذا السیاق، تعتبَر بعض عملیات التشغیل أو التفصیلیةقاعدة الالمنتج لبنانیًا حتى لو تم الوفاء بشروط 
مواد "غیر  ""ھجرةا تملك الحدّ األدنى من التأثیر على المنتج على نحٍو یتعذّر علیھا توفیر المعالجة وكأنھ

 منشأ".  ذاتمنشأ" إلى مواد  " ذات

" الواردة في االتفاقیة بشكٍل غیر كافٍ القائمة الواردة أدناه بخصوص عملیة "التشغیل أو المعالجة  تكون
 متوسطیة مسَھبة:  –األورو 

 ؛والتخزین النقل أثناء جیدة حالة في المنتجات حفظ لضمان العملیاتصیانة  (أ) 

 ؛وتجمیعھا االغلفة فك) ب(
؛ أخرى أغطیة أو والطالء والزیوت وأالكسید الغبار، وإزالة والتنظیف، الغسیل عملیات) ج(  
 ؛المنسوجات فرد و الكي) د( 
 ؛التلمیع و البسیطة الطالء عملیات) ه(
 ؛واألرز الحبوب من والزجاج وتلمیع، كامل، أو جزئي تبییض تقشیر،) و(
 ؛السك من كتل تشكیل أو السكر تلوین عملیات) ز(
 ؛والخضراوات والمكسرات للفواكھ الخارجیة القشرة أو النوى وإزالة تقشیر عملیات) ح(
 ؛الشحذ أو التقطیع أو البسیط الطحن عملیات) ط(
 تكوین ذلك في بما( المطابقة أو الترتیب، أو، التصنیف أو النخل أو الغربلة عملیات) ي(

؛)السلع مجموعات  
 وغیرھا العالمات أو البطاقات لصق أو أكیاس، أو قواریر، أو علب أو زجاجات في البسیطة التعبئة) ك(

 ؛التعبئة عملیات من
 ؛عبواتھا أو المنتجات على المشابھة والعالمات والشعارات والملصقات العالمات طباعة أو لصق) ل(
 ال؛ أو مختلفة أنواع من كانت سواء للمنتجات، البسیط الخلط) م(
 ؛ موادأیة ب السكر خلط) ن(
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 أجزاء؛ إلى المنتجات تفكیك أو كاملة المادة تشكل التي المواد من ألجزاء بسیط تجمیع عملیات) س(
 ؛)ن( إلى) أ( الفقرة في المحددة العملیات من أكثر أو عملیتین اجراء) ع(
 .الحیوانات ذبح عملیات) ف(
 

تنطبق وحسب على المواد غیر ذات  بشكٍل غیر كافٍ : مّما ال شّك فیھ بأّن قواعد التشغیل أو المعالجة نبیھت
 فھي أصالً ذات "منشأ".  – ال یوجد مدة محددة لمعالجة المواد المحلیة  منشأ. 

في لبنان یعتبَر منتًجا لبنانیًا  ذات منشأ: إّن أي منتجٍ یتم تصنیعھ من خالل التركیب البسیط للمواد أمثلة
نطاق الفقرة (ص). كما تؤدّي عملیة خلط المكّسرات  ضمنعلى الرغم من أّن عملیة التشغیل قد تنضوي 

واقع: ما اللبنانیة مع البذور اللبنانیة، بغّض النظر عن مدى سھولة العملیة، إلى توفیر خلطة لبنانیة. (في ال
 عسى أن یكون غیر ذلك؟) 

 

 

 )5.2المالحظة) (التفاصیل% (إحذَر 10 ھامش سماح بنسبة: اإلیجابي االستثناء 2.4
المجاَل أمام استخدام بعض المواد غیر ذات منشأ لصناعة منتجٍ ما، إال  التفصیلیةقاعدة اللو لم تفِسح  حتى

المنتج  % من سعر 10قیمتھا اإلجمالیة نسبة  عدىأال تتشرط  أنھ یمكن استخدام بعٍض من ھذه المواد، 
 المصنع.  وھذا ما یُعَرف بقاعدة التسامح العامة.  بابتسلیم 

 الحارّ  كاتشبال: مثال

("الصلصات والمحّضرات وخلیط التوابل والبھارات...").  2103یُصنَّف الكاتشب تحت البند التعریفي 
متوسطیة المعمول بھا لھذا البند "عملیات تصنیع تكون فیھا المواد  –تنص القاعدة التفصیلیة األورو 

العادیة  قاعدة تغییر البند الجمركي  إنھا –(غیر ذات منشأ) المستخدمة من أّي بنٍد غیر بند المنتج" 
 . معروفةال
 

في ھذا السیاق، تتولى شركة لبنانیة تصنیع نوع خاص من الكاتشب الحاّر المصنوع من الطماطم 
ومكّوناٍت أخرى لتصدیره إلى سویسرا. إال أنھا ترغب باستخدام صلصة صویا خاصة (تقع تحت البند 

دوالًرا أمیركیًا لكّل لیتٍر من الكاتشب  0.40ردة من تایلند بقیمة التعریفي عینھ تماًما كالكاتشب) مستو
 دوالراٍت أمیركیة.  5.00النھائي. ویُباع الكاتشب بسعٍر المنتج تسلیم باب المصنع بقیمة 

في النھایة، یُعتبَر الكاتشب "ذات منشأ" لبنانّي ألنھ وعلى الرغم من عدم الوفاء بالقاعدة التفصیلیة إال أّن 
%  فقط من  سعر المنتج تسلیم باب المصنع. وتسمح 8صلصة الصویا المستوردة من تایلند یشّكل سعر 

 %.  10قاعدة التسامح العامة بنسبة 
 

للمدخالت األجنبیة ("غیر ذات منشأ")،  الستخدامأقصى  احدّ انھ عندما تتضمن القاعدة تجدر اإلشارة إلى 
 حدمن أجل زیادة تلك النسبة المئویة؛ على أن یتم التقیّد بال قاعدة التسامح العامةفإنھ ال یجوز تطبیق 

یجب %، 40حدًا أقصى من المدخالت األجنبیة بنسبة  التفصیلیةقاعدة الاألقصى. وھكذا، في حال تطلّبت 
 % 10% + 40ولیس  التقید بھذا الحد

 المجوھرات: مثال



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

على "عملیات تصنیٍع  7116بند التعریفي تنص القاعدة التفصیلیة الخاصة بالمجوھرات المصنّفة تحت ال
% من سعر المنتج تسلیم باب المصنع". ومن غیر الممكن 50ال تتعدّى فیھا قیمة جمیع المواد المستخدَمة 

مع العلم بأن الحدّ   -% 60في ھذه الحالة استخدام المواد التي ال تتمتع بصفة المنشأ وصوالً لنسبة 
 %. 50األقصى یظّل 

 

 من الفصول في الواردة(المنتجات  والملبوسات األقمشة على قاعدة التسامح العامة تطبَّق ال: نيالثا الشرط
 .المنتجات ھذه على المحددة التساھل قواعد بعض تطبَّق المقابل، في). النظام المنسق من 63 إلى 50

 مثال: بذالت الرجال 
" التي تنص على ex chapter 62" )  تحت قاعدة الفصل6202تقع بذالت الرجال (البند التعریفي 

اجنبي (غیر ذات منشأ). تشیر الحاشیة إلى قماش ". أي أنھ یستحیل استخدام غزل"عملیات التصنیع من 
من المالحظات التمھیدیة (الملحق  6قاعدة التسامح الخاصة  المعمول بھا على األقمشة الواردة في المادة 

I  بالمرفقI  .الخاصة بالقواعد التفصیلیة ( 
في ھذا اإلطار، ترغب شركة لبنانیة مصنّعة للبذالت الفخمة باستخدام نسیج خاٍص یتم استیراده من 

%من سعر المنتج تسلیم باب المصنع؛ إال أنھ یكون ذلك ممكنًا 9الیابان لتصمیم ظھر السترة. وتبلغ القیمة 
%. في المقابل، ال تنطبق القاعدة المعمول بھا على 10بذلك لغایة وفقا لقاعدة التسامح العامة التي تسمح 

من  6.1القبّعات على األقمشة والملبوسات. عوًضا عن ذلك، تنطبق قاعدة التسامح الخاصة  في المادة 
% 8) لغایة الداخلیة والبطانةالمالحظات التمھیدیة؛ ما یسمح باستخدام األقمشة (باستثناء أقمشة البطانة 

ما لم یرفع المصنّع  –ن سعر المنتج تسلیم باب المصنع. وبالتالي، ال تكتسب البذلة المنشأ اللبناني فقط م
% أو یتم 8من سعر المنتج تسلیم باب المصنع على نحٍو تنخفض فیھ قیمة النسیج الیاباني إلى ما دون 

 التعاون مع موّرد  أقّل تكلفة. 

 

أما السبب في أحیاٍن أخرى.  مؤسساتتشّكل تحدیًا للع أحیانًا إال أنھا العامة بالنفبینما تأتي قاعدة التسامح 
التغییرات الالحقة باألسعار. في حال ارتفع سعر المواد المدَخلة یُصبح من الكامن وراء ذلك فھو 

. وینطبق األمر عینھ في حال كانت ظروف التسامح % من قاعدة 10الصعوبة في مكاٍن التقیّد بنسبة 
؛ األمر المعتَمد من قبلھا المصنع بابتسلیم المنتج ما تخفیض سعر  مؤسسةالسوق صعبة وتعیّن على 

یجوز أن  الذي یؤثّر على النسبة المئویة لقیمة المدخالت األجنبیة التي تترَجم زیادةً باألرقام النسبیة. 
بالوزن عوًضا عن القیمة وحیث ال تعتمد  التسامحاكل في التعبیر عن قاعدة یتمثّل الحّل الممكن لھذه المش

 فضال عن القاعدة  شروطمسألة مطابقة قواعد المنشأ على تقلّبات السعر. ینطبق ھذا االمر أحیانًا على 
 . توسیع نطاق التطبیقبعض البلدان  اقتراح

 تزویدك بسالسل القیمة  –التراُكم والمرونات األخرى   2.5
 .المنشأ األجنبي فور اكتسابھا صفة طابعھا تفقد المدخالت: بعد التشغیل المنشأ صفة على لحصولا

تخضع ھذه المواد دون سواھا لعملیة یشترط أن منشأ، أي  ذاتعلى مواد غیر  التفصیلیةقواعد ال تطبَّق
بشكٍل منشأ لعملیة تشغیل أو معالجة  ذات. وفي حال خضعت مواد غیر بشكٍل كافٍ تشغیل أو معالجة 

وتكتسب صفة المنشأ. وھي فور "ھجرتھا" تفقد طابعھا  التفصیلیةقواعد ال، فھي تستوفي بالتالي كافٍ 
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وفي حال استخِدَمت كمدَخٍل في تصنیع منتٍج ما، عندئٍذ ال تحتَسب قیمتھا باعتبارھا قیمة مواد  .األجنبي
 منشأ.  ذاتغیر 

 لتوفیر سھولة أكثر اإلقلیمیة القیمة بسالسل العمل یُعدُّ : أخرى بلدان إلى بالنسبة" المنشأ"تراُكم 
 )3" (المادة منشأ ذات" منتجات

) یكون 1عن قواعد المنشأ العامة. في الحاالت الطبیعیة، یُشترط على المنتج إما أن  استثناءاالتراكم  یشّكلُ 
كي ل بشكٍل كافٍ و معالجتھا في لبنان أیة قد تم تشغیلھا ) تكون مدخالتھ األجنب2بالكامل أو  متحصالً علیھ

دة للتراكم   اعتباره یحّسن تعریف ماھیة المدَخل بیكون أو یصبح منتًجا لبنانیًا. تتمثل إحدى الطرق المحدِّ
متوسطیة  أمام المكّونات التي -منشأ". ھذا وتتیُح قاعدة التراكم الواردة في االتفاقیة األورو ذات"غیر 

متوسطي معالجتھا أو تشغیلھا على نحٍو إضافي في لبنان كما لو كانت منشأة في  -تنشأ في بلٍد  أوروبيّ 
ي بلداٍن  حیث یطبّق لبنان مبدأ ف التي تتمتع بصفة المنشألبنان. وبالتالي تعاَمل المنتجات اللبنانیة وتلك 

التراكم على نحٍو مماثل كما لو استخِدمت كمدخالٍت: ال یخضع كال المنتجین إلجراء التشغیل والمعالجة 
 منشأ".  ذات عینھ كغیرھا من المنتجات، مثال مدخالت أجنبیة "غیر

. یتم العمل بالتراكم اقلیميوالثاني متوسطیة: األول ثنائي  –نوعان من التراكم وفقا لالتفاقیة األورو  یتوفّر
ھا اتفاقیات التجارة الحرة. أما التراكم ربطالمتوسطیة التي ت  -الثنائي بین بلدین اثنین من البلدان األورو

اتفاقیات التجارة  ربطھا) ت1المتوسطیة التي:  -فیُطبَّق بین ثالثة بلداٍن أو أكثر من البلدان األورو قلیمياال
الوفاء بالمتطلبات المشار إلیھا  عن باالبالغ أصوالً  قامت) 3د قواعد منشأ مشابھة و) تعتم2الحرة و
 أعاله. 

" بشكٍل كافٍ متوسطي آخر إلى "التشغیل أو المعالجة  -ال تخضع المكّونات المستوردة من بلٍد أورو لذلك،
في لبنان الحدّ األدنى من  الكتساب صفة المنشأ اللبناني بل یتعیّن أن تتخطى عملیة تشغیلھا أو معالجتھا

العملیات أو، في حال لم یتم ذلك، یظّل أّي منتجٍ لبنانیًا في حال كانت القیمة المضافة في لبنان أعلى وأھم 
 متوسطیة . -دة من البلدان األورومن قیمة المواد المستور

  ).7117 التعریفي البند( تقلیدیة مجوھرات تصمیم للمجوھرات اللبنانیةآزاریا  شركة تتولى: مثال

معفاة من أیة رسوم جمركیة. وتضم ھذه المجوھرات مجموعاٍت من  االفتاالھدف: تصدیرھا إلى دول 
السالسل والعقود المصنوعة من القطع المعدنیة غیر المصفّحة أو غیر المغطاة بالمعادن الثمینة 

ألحجار شبھ الكریمة والسبائك والمرّصعة باألحجار شبھ الكریمة فضال عن سبائك معدنیة أخرى. تكون ا
المعدنیة ذات منشأ لبناني إال أنھ وحرًصا على جعل المنتج النھائي أكثر تنافسیة، ینبغي استیراد سالسل 

أو  -%55أو األردن (أقّل من سویسرا) بقیمة   -%57العقود من سویسرا (یكون السعر أعلى )  بقیمة 
 . -%53.5الصین (السعر األقّل) بقیمة 

تسلیم المنتج % من سعر 50منشأ أكثر من  ذات : ال تتخطى قیمة سالسل العقود غیردة التفصیلیةالقاع
 المصنع.  باب

 ال تراكم  –. االستیراد من الصین 1رقم  الخیار

 منشأ، أي غیر لبنانیة.  ذات، تعتبَر المدخالت الصینیة المنشأ غیر االفتاتصدیر المنتجات إلى  عند
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بنسبة  المصنع بابتسلیم المنتج سعر قاعدة  سلبًا على  الصیناستخدام سالسل العقود المستوردة من  یؤثّر
50% . 

 : ال یعتبَر المنتج لبنانیًا. النتیجة

 الثنائي التراكم – سویسرا من االستیراد. 2 رقم الخیار

"، أي لبنانیة وفقا لقاعدة منشأ ذات" االفتاالمدخالت السویسریة المنشأ عند تصدیرھا إلى دول  تعتبَر
% من قاعدة سعر التسلیم 50التراكم الثنائي. فال تشّكل العقود المستوردة من سویسرا عائقًا بالنسبة إلى 

 . االفتاعندما یتم تصدیر المنتج النھائي إلى 

اإلمكانات إلنتاج مجموعة كاملة من المجوھرات بأسعار الشركة : یُعتبَر المنتج لبنانیًا. تمتلك النتیجة
من دون أیة رسوم جمركیة إال أنھ ال یجوز أال تعتبر تنافسیة في  االفتاتنافسیة تباع إلى عمالئھا في 

 لم یُطبَّق (حتى اآلن).  قلیميمثال االتحاد األوروبي طالما أن التراكم اال –أسواق أخرى 

 متوسطیة.  –فور تطبیق قواعد االتفاقیة األورو  االقلیميالتراكم ا –ن األردن االستیراد م – 3رقم  الخیار

المتوسطي -وفقا للتراكم األورو االفتاتعتبَر المدخالت األردنیة المنشأ لبنانیة المنشأ عند تصدیرھا إلى  ال
وبین لبنان واألردن  واالفتا فور تطبیقھ في كافة االتفاقیات التجاریة الدولیة (بین لبنان  –القطري 

% 50). ال تشّكل سالسل العقود المستوردة من األردن عائقًا بالنسبة إلى االفتا(أغادیر) وبین األردن و 
 المصنع.  بابتسلیم المنتج من قاعدة سعر 

إنتاج مجموعة كاملة من المجوھرات بأسعار  آزاریا: یعتبَر المنتج لبنانیًا وبالتالي یحق لشركة النتیجة
متوسطیة معفاة من الرسوم  –واالتحاد األوروبي وأطراف أخرى أوروبیة  االفتافسیة لتباع في تنا

 متوسطیة . -الجمركیة فور تطبیق القواعد األورو

 

 )بك تؤثّر قد التي القواعد من قلیل(عدد  معرفتھا؟  عليّ  یتعیّن التي األخرى األمور ھي ما 2.6

 ): ما ھو الكیان الواجب أخذه بعین االعتبار؟ 7(المادة  االھلیة-وحدة 

 حال في صعوبة أیة األمر ھذا یسبّب وال". االھلیة-"وحدة  بـ یُعَرف ما على بناءً  ما منتجٍ  أصل یُحدَّد
 ،لیاتواال كالسیارات ،ذاتھ النوع من األخرى المنتجات عن بالكامل منفصالً  یكون فقط واحدٍ  منتجٍ  توفر
 ذلك یُعتبر فھل األلمنیوم؟ من كرسّيٍ  بمئة ملیئة حاویةٍ  بشحن الشركات إحدى قامت لو ماذا ولكن. الخ

) 94 للفصل(وفقا   المنشأ قواعد كرسي كلّ  یستوفي أن ینبغي ھل: أخرى وبعبارةٍ ؟ 100 أو واحدة وحدةً 
 حدة؟ على كلّ 

عند  عینھا المستخدمةالوحدة األساسیة  المستخدمة ألغراض تحدید المنشأ عبارة عن ألھلیةوحدة ا تكون
 . تحقیقًا لذلك، تتوفر حالتان اثنتان: تحدید التصنیف باستخدام النظام المنسق بمسمیاتھ

من المكونات مصنفا تحت بند واحد طبقا للنظام  عندما یتكون المنتج من مجموعة أو تجمیع لعددٍ  )1
مثال، ھذه ھي الحال بالنسبة إلى "أدوات . على سبیل الفإن الكل یشكلون وحدة االھلیة المنسق،
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الفرعي الخاص بھا وھي التعریفي  بندھا تبعالكتابة" مثال مجموعة األوراق والمغلفات: فھي ت
 . 4817.30 البند التعریفي

فإنھ  ،عینھ عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت بند النظام المنسق )2
عندما یكون التغلیف مدرجا مع  عند تطبیق أحكام ھذه القواعد. یجب أخذ كل منتج على حدة

فإنھ یتم ضمھ أیضا  من النظام المنسق، 5المنتج ألغراض التصنیف وفقا للقاعدة العامة رقم 
 .  ألغراض تحدید المنشأ

أعاله، یتعیّن على كل كرسي على حدة من الكراسي المئة استیفاء الوارد  كما ھو مبیّن في المثل وھكذا،
 راِجع أدناه.  –"المجموعات"  خاص بـقواعد المنشأ المعمول بھا. مالحظة: یُطبَّق استثناء 

 

 

 عدد): كیف تتم معاملة اإلكسسوارات وقطع الغیار وال8(المادة  ددعِ وقطع الغیار وال اإلكسسوارات
 المطلوبة ألغراض الصیانة؟ 

المطلوبة  عددتصدیر المعدات أو المكنات بالتزامن مع اإلكسسوارات أو قطع الغیار أو ال غالبًا ما یتم
العدة أو االلة أو جزًءا من  عددھذه اإلكسسوارات وقطع الغیار وال وعندما تكونألغراض الصیانة. 

واحدة مع ھذه  تعتبر كوحدة، فإنھا فاتورة منفصلة لھا،وتدخل ضمن سعرھا أو التي ال یتم إصدار  الجھاز
 . آلالت موضوع الشحنةالمعدّات أو ا

 المنشأ قواعد الصلة ذات المستخدَمة المدخالت تستوفي أن ینبغي إذ: والتنبّھ الحذر إلى یدفعنا ما وھذا
 المسلّمة الخاصة الغیار وقطع األدوات قیمة تحتَسب: المثال سبیل على األساسي، على المنتج بھا المعمول

منشأ" بنسبة   ذات) مقابل الحدّ األقصى من مواد "غیر 8415 البند التعریفي( الھوائي التكییف وحدة مع
 .8415 البند التعریفي% الواجب استخدامھا وفقا للقاعدة التفصیلیة الخاصة بـ 40

 ذلك؟ من أھمیة ل ھل  –عن التوضیب  ماذا

كما تم ذكره في سیاق "وحدة التأھیل": تشّكل عملیة التوضیب عادةً جزًءا من المنتج ألغراٍض  – نعم
 البند تغییر طبقیجمركیة، أي أنھ یتعیّن علیھا الوفاء بقواعد المنشأ. ال یسبّب ذلك أیة مشكلة طالما 

مختلف وبالتالي ال  بندٍ تحت  الجمركي أو قواعد العملیة الخاصة بما أّن مواد التوضیب سیتم تصنیفھا عادةً 
 عالقة لھا بالعملیة الخاصة المطلوبة.    

: إذ تحتَسب قیمة مواد المضافة المقابل، قد تشّكل عملیة التوضیب مشكلة بالنسبة إلى قواعد القیمة في
الحدّ مقابل احتساب ) أو التوضیب االجور وسائر التكالیف المدفوعة في اطار التغلیفالتوضیب (و

 ى للمدخالت األجنبیة. األقص

 أي كمجموعة؟  –): كیفیة تحدید المنشأ في حال تم تصدیر منتجاٍت مختلفة ككّل 9(المادة  مجموعةال

 للنظام وفقا العامة المعاملة قواعد تكون ال الحالة، ھذه في: بالمجموعات األمر یتعلق عندما واجبٌ  الحذر
 !بالكامل ومتناغمة متسقة المنشأ تحدید ولغرض المنسق



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

قد تتمتع  مختلفة  بنود تعریفیةھذه المشكلة في األفق في حال تضّمنت المجموعات سلعًا واردة تحت  تلوح
) بأّن 3(المالحظة التفسیریة رقم  البند التعریفيبیّن فیھ یبقواعد منشأ مختلفة. وفي الوقت الذي 

یع المنتج الرئیس (أي ذلك الذي المجموعات، وفقا لبعض الشروط الصارمة، تصنّف سویًا في ظّل تصن
 متوسطیة.  –یحدّد طابع المجموعة، فإن ھذا األمر ال یطبَّق ألغراض قواعد المنشأ األورو 

لتحدید منشأ ما، من الضروري تحدید منشأ كّل من مكّوناتھا. وكقاعدة عامة، تعتبَر مجموعات  وتحقیقًا
منشأ، أي تستوفي كافة  ذاتي تؤلّف المجموعة عندما تكون كافة أغراض المكّون الت ذات منشأالسلع 

المعتَمد لتصنیف ھذا المنتج. في المقابل، تنطبق  للبندالمنشأ   المنتجات التي تشمل مجموعة ما  معیارَ 
غیر أخرى و ذات منشأقاعدة التسامح الخاصة  على المجموعات: في حال تألفت المجموعة من منتجات 

 التي ال تتمتع بصفةمنشأ في حال لم تتخط قیمة كافة المنتجات  ذات، تعتبَر المجموعة ككّل ذات منشأ
 المصنع للمجموعة.  بابتسلیم  المنتج % من سعر15المنشأ سویًا نسبة 

: تُصدَّر األحذیة المصنّعة في لبنان مع ملّمع األحذیة المستورد من الصین باعتبارھا مجموعة مثال
 یبھما سویًا ویصبحان جاھزین للبیع بالتجزئة. یتم توض –كاملة 

 دوالًرا أمیركیًا  94.00األحذیة:  قیمة
 دوالرات أمیركیة  6.00ملّمع الحذاء:  قیمة

 دوالٍر أمیركي  100.00اإلجمالیة للمجموعة:  القیمة
ة وتعتبر ی%؛ تكون قاعدة المجموعة مستوف15: تكون قیمة مكّون المجموعة غیر المنشأ أقّل من النتیجة

 المجموعة لبنانیة.
 

): ھل ینبغي تفسیر / تحدید المنشأ لكافة المدخالت المادیة من أجل إنتاج 10(المادة  حیادیةال العناصر
 على سبیل المثال؟  والماكینات والعددالوقود 

حیث یكون  لعددنات وایكاوالمعدّات والم صنعالمدخالت كالوقود والطاقة والم تستثنى صراحةً  إذ  كال،
السلع التي ال تدخل والتي ال یقصد ادخالھا في التكوین النھائي على "ذاتھ . ینطبق  األمر مالئمالمنشأ غیر 

مة في العملیات الكیمیائیة. یبدو دة المستخدَ ". على سبیل المثال، ینطبق ذلك على العوامل المساعِ للمنتج
مدخالٍت مادیة ولكنھا ال تعتبر في نھایة المطاف  األمر مشابًھا بعض الشيء إلى الوقود فھي عبارة عن

 . وحسب إذ یقتصر األمر على استخدامھا لغرض معیّن في العملیة –جزًءا من المنتج 

       ؟تحدَّد وكیف الفكریة؟ الملكیة ومدخالت الخدمات عن ماذا

ما تحدَّد الخدمات ومدخالت الملكیة الفكریة (على سبیل المثال، التصامیم والنقل والتبرید والعملیات  غالبًا
في بعض األحیان، من إضافة القیمة لمنتجٍ ما في عملیة  اووافرً  لة، الخ) باعتبارھا جزًءا ھاًماالمسجّ 

 انتقالھ من مرحلة المادة الخام إلى المنتج النھائي. 

كتلك الواردة في  التقلیدیّةر في قواعد المنشأ إلى أّن "المنشأ" ال یضطلع بأّي دوٍر یُذكَ اإلشارة  تجدر
ما متوسطیة، سواء كانت الخدمات وقواعد الملكیة الفكریة محلیة أو أجنبیة أو لم تكن.  –االتفاقیة األورو

في حال تّمت إضافة الخدمات تحدید مكان السلع في أثناء عملیة إضافة القیمة.  ھوبالنسبة إلى المنشأ  یھم
الفكریة لتوفیر مواد المدخالت األجنبیة في الخارج، عندئٍذ تحتَسب قیمتھا ضمن مواد  الملكیاتأو 
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المدخالت األجنبیة بغّض النظر عن مصدر الخدمات أو ما إذا كانت الملكیات الفكریة أجنبیة المنشأ، على 
 ة مستخدمة بموجب ترخیص. سبیل المثال، بالنسبة إلى براءة اختراع أجنبی

ذة في لبنان بخصوص مواد أجنبیة: " المنفّ بشكل كافٍ  تصنیععلى عملیة "التشغیل أو الذاتھ األمر  ینطبق
، ال یھم سواء استخدَمت المضافة طالما أن السلع المادیة متوفرة في لبنان في خالل عملیة التحّول أو القیمة

، تعتبَر العملیة منفّذة في جمیع الحاالتاألجنبیة في سیاق العملیة. في  الخدمات األجنبیة أو الملكیة الفكریة 
 محلیة. ُمضافة باعتبارھا تحّول محلي و قیمة  -لبنان

المنتجات المؤقتة والنھائیة عبر الحدود: "مبدأ اإلقلیمیة" و"قاعدة النقل المباشر" وحظر  نقل
 استرداد الرسوم 

 ) 11اإلقلیمیة (المادة  مبدأ □
في  .متوسطيّ  -أورو بلدٍ  في انقطاع أي دون من المنشأ صفة اكتساب بشروط الوفاء یتعیّن المبدأ، في

تعتبر ھذه السلع غیر حائزةعلى صفة  ،ة المنشأ مصدرة من منطقة التراكمعیدت سلع لھا صفحال أ
عادتھا ھي نفس السلع التي تم تصدیرھا و انھ لم یتم اجراء ما لم یجر االثبات أن السلع التي تم إ المنشأ،

وتكون عملیة التشغیل أو التصنیع  ضروري للمحافظة علیھ بحالة جیدة.عملیات  علیھ غیر ما ھو 
المواد المستخدمة للتشغیل أو المعالجة خارج منطقة  تكون) 1:  ة ما یليطیبشكل كاف مسموحة شر

القیمة المضافة  تكون) 2متوسطي و -نشأ في منطقة التراكم االوروم ذاتمتوسطي  -التراكم االورو
المصنع للمنتج  بابتسلیم المنتج % من سعر 10متوسطي أقّل من  -خارج منطقة التراكم االورو

 . المردود

وفقا لمبدأ اإلقلیمیة في  التسامح% ، عندئٍذ یتعذّر تطبیق قاعدة 10بنسبة  التسامحقَت قاعدة حال طبِّ  في
 الوقت.  ذات

 سق. نضمنًا من النظام الم 63إلى  50 من یُطبَّق مبدأ اإلقلیمیة على المنتجات المحددة في الفصول ال

 ) 12النقل المباشر (المادة  قاعدة □
عادة المنتجات بشكٍل مباشر من بلد المنشأ إلى وجھة التصدیر الكتساب صفة "المنشأ". في ھذه  تنقَل 

المتوسطیة ال تعّول على قاعدة "عدم    -بیةوالحالة، تنطبق بعض المرونات إال أن القواعد األور
لمنشأ كل من االتحاد األوروبي وغیره بخصوص قواعد ا ینص علیھا" العامة األحدث التي غییرالت

م   .الخاصة بنظام األفضلیات المعمَّ
ویكمن السبب وراء تطبیق قاعدة النقل المباشر في الحرص على تنفیذ كافة عملیات التشغیل  ھذا

 المتوسطي.  -والمعالجة ضمن منطقة التراكم األورو

 المتوسطي –المنتج اللبناني الذي یُنقَل عبر الحدود خارج منطقة التراكم األوروبي  ستوفيیجب أن ی
) البقاء تحت إشراف 1: للحفاظ على صفة المنشأ لالستفادة من المعاملة التفضیلیة   الشروط التالیة

) عدم الخضوع لعملیاٍت أخرى غیر عملیات 2السلطات الجمركیة في بلد الترانزیت أو التخزین و
التحمیل أو إعادة التحمیل أو أیّة عملیة مخّصصة لحفظھ. أما المستندات الواجب تقدیمھا إلى السلطات 

) وثیقة نقل واحدة تشمل رحلة 1المتوسطي فھي:  -الجمركیة في أثناء االستیراد من البلد األوروبي
تبیّن وقائع رحلة  ")تغییر) شھادة صادرة عن السلطات الجمركیة ("شھادة عدم 2المنتج بكاملھا أو 
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المنتج وتفید عن الظروف التي أحاطت بالمنتج في أثناء نقلھ بالترانزیت، أي عدم إخضاعھ ألیة عملیة 
 .   تصنیعتشغیل أو 

لالستفادة من معاملة التعریفة التفاضلیة، یُنقَل المنتج اللبناني إما عبر الحدود خارج منطقة  تحقیقًا
أّي توقف وإما یتم إرفاقھ بشھادة عدم التالعب في حال تخلّلت  متوسطي من دون -التراكم األورو

 الرحلة محطات توقف. 

مع استثناء وحیٍد بالنسبة إلى "االسترداد الجزئي"  منھاعفاء اإلأو  رد الرسوم الجمركیة  حظر □
 ) 14(المادة 

-عائقًا بالنسبة إلى قواعد المنشأ. وفقا لالتفاقیة األورو iiمسألة استرداد الرسوم الجمركیة  تشّكل 
منشأ التي تستخدَم لتصنیع منتجٍ ما یُراد  ذاتأیة رسوٍم على المواد غیر  ردمتوسطیة، ال یحق للبنان 

متوسطیة  أو حتى إعفاء تلك المواد من الرسوم -تحویلھ إلى منتجٍ لبنانّي المنشأ وفقا للقواعد األورو
 بإمكان الرسوم، عندئٍذ یصبح  رد أ: لو تم تطبیق مبدللغایة ما السبب وراء ذلك فبسیطٌ أ الجمركیة

على سبیل المثال، من الصین أو الھند أو أوزبكستان أو البرازیل أو الوالیات  دة ،رالمدخالت الوا
 من أیة رسوم جمركیة.  متوسطیة  معفاةً -المنطقة األورودخول المتحدة األمیركیة 

ل، ینطبق استثناء ھام في ھذه الحالة: یكون االسترداد الجزئي جائًزا  مفِسًحا المجال أمام في المقاب
تطبیق نسبة رسوم أساسیة. ویحق للبنان اتخاذ الترتیبات الالزمة لتنفیذ االسترداد، إال فیما یتعلق 

عفاء من الرسوم من النظام المنسق (األغذیة  والعلف) أو اإل 24إلى  1بالمنتجات المذكورة من الفصل 
الجمركیة المعمول بھا على المواد التي ال تتمتع بصفة المنشأ والمستخدمة لتصنیع منتجٍ لبناني، على 

 النحو التالي: 

یتم اإلبقاء على نسبة  -) سق (أتش.أسنمن النظام الم 97إلى  64ومن  49إلى  25من  الفصول -
 % أو أیة نسبة أقّل  للرسوم الجمركیة في حال كانت نافذة. 4
یتم اإلبقاء على  -ق /أتش.أس (األقمشة والملبوسات) سّ نمن النظام الم 63إلى  50من  الفصول -

 % أو أیة نسبة أقّل  للرسوم الجمركیة في حال كانت نافذة. 8نسبة 
 

ما توفّر البلدان المستوردة  غالبًا" الملِزمة المنشأ"معلومات  على حصولال متأكًدا؟ أكن لم لو ماذا
قبل تصدیرھا الفعلي، ما یساعد المنتجین والتّجار على لمنشأ المنتجات إمكانیة االستفادة من تقییٍم ملِزم 

تقییم التكالیف وتحدید األسعار عبر توضیح ما إذا كانت منتجاتھم مؤّھلة لمعاملة التعریفة التفاضیلة أو 
 عدمھ بناًء على قواعد المنشأ المعمول بھا. 

 امتداد على نظام عن عبارة بياألورو اإلتحاد في" الملِزمة المنشأ"معلومات  تكون المثال، سبیل على
 منشأ بخصوص األوروبي االتحاد في عضو دولة من قرارٍ  على الحصول من التجار یمّكن المجتمع
 یكون ال. iiiاألوروبي االتحاد كامل في قانونًا ملِزًما الحقة مرحلة في القرار ھذا یكون أن على سلعھم؛

  كخیارٍ  ُمتاًحا المعلومات ھذه نظام یكون بل ملِزًما أمًرا الملِزمة المنشأ معلومات على الحصول قرار
 .بسلعھم الخاص المنشأ مسألة توضیح في الراغبین للتّجار
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 سق: بعض المعلومات األساسیة نالم النظام

") عبارة عن نظام فھرسة معتَمد دولیًا لتصنیف المنتجات HSسق (نإّن النظام الم المنسق؟ النظام ھو ما
یخضع للمراجعة الدوریة. أما مجموعة وھو ) .W.C.Oلجمارك العالمیة (اعلى أساس عاٍم وفقا لمنظمة 
نظام ھذا الغیر أن  النظام المنسقدولة اتفاقیة  153. وقد أقّرت 2012 صیغةالقواعد  المطبقة حالیًا فھي 

 دولة.  207في یُنفَّذ فعلیًا 

 اإلنترنت؟ على  أین أجد بند النظام المنّسق

 لصیغةیلي الرابط الكامل  ام في الموقع اإللكتروني لمنظمة الجمارك العالمیة. في المنسقنظام ال یتوفر
2012 : 

http://www.wcoomd.org/en/faq/~/link.aspx?id=3F9BB5F791484D45810FE0A5
B9782E4C&z=z 

 ؟  البند التعریفي تتم عملیة البحث بواسطة الكلمات الرئیسیّة أو عبر استخدام رقم رمز  ھل

- -tools/hs-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument
online.aspx 

- trade.com/reference/hscode.htm-oreignhttp://www.f  

 تكون تطبیقات الھاتف الذكّي متاحة؟   ھل

  http://www.hscodehandbook.comیتوفر تطبیق واحد لھواتف اآلیفون، على سبیل المثال:  أجل؛

 تتوفر الخدمات اإللكترونیة التي تساھم في تصنیف السلع؟  ھل

ولكنھا لیست مجانیة. یمكنكم إیجاد إحدى الخدمات على العنوان اإللكتروني التالي:  أجل،
http://www.customsiq.com/ciq/solution.cfm 

 ؟ لنظام المنسقھي البنیة األساسیة لـ ما

 رمیًا  سھل االستخدام إذا كنت تعرف كیف تبحث عن المسائل: باعتباره نظاًما ھَ  النظام المنسقتصمیم  تم

 المنسوجات والمصنوعات منھا)   XIنوع المنتج (مثال: القسم  – األقسام

ألبسة وتوابع  -62 الفصل(مثال/  رقمین من مؤلف تصنیف ما؛ لمنتجٍ  شامل وصف –(رقمان)  الفصول
 )من غیر المصنرات ألبسة،

البند وصف محدّد أكثر لمنتج ما ؛ تصنیف مؤلف من أربعة أرقام ( مثال  –(أربعة أرقام)   البنود
 قمصان للرجال أو الشباب) – 6205 التعریفي 

http://www.wcoomd.org/en/faq/%7E/link.aspx?id=3F9BB5F791484D45810FE0A5B9782E4C&z=z
http://www.wcoomd.org/en/faq/%7E/link.aspx?id=3F9BB5F791484D45810FE0A5B9782E4C&z=z
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-online.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-online.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-online.aspx
http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
http://www.hscodehandbook.com/
http://www.customsiq.com/ciq/solution.cfm
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البند (مثال،  أرقام ستة من مؤلف تصنیف ما؛ لمنتجٍ  للغایة محدّد وصف –(ستة أرقام) البنود الجزئیة
 )للقطن 6205.20 الجزئي

المنتجات من ستة أرقام حیث یشیر الرقمان األّوالن إلى الفصل بینما تشیر األرقام األربعة إلى  تصنَّف
حیث  2843.30 البند التعریفي. على سبیل المثال، یكون رمز البند الجزئيوتشیر األرقام الستة إلى  البند

عبارة  2843 البندمعادن ثمینة"  ویكون من وغیر عضویة أعضویة مركبات فصل "إلى  28یشیر الرقم 
ط". ئات العضویة وغیر العضویة للمعادن الثمینة؛ والخالركب"المعادن الثمینة الغرویّة؛ والم بندعن 

 ات الذھب". ركبفرعّي "م بندٍ عبارة عن  2843.30 االبندویكون 

  ؟ex-outمعنى  ما

 في الواردة المنتجات كافة عن من غیر المنسق بند النظامل تابع محدّد منتجٍ  إلى اإلشارة العبارة بھذه یُقصد
لى عدم إدراج كافة المنتجات المصنّفة ع المنسق النظامبند " قبل ex" البادئة إضافة وتدلّ  ھذا. البند ھذا

أي أنھ یبلغ عدد المنتجات موضوع النقاش منتًجا واحدًا فقط من بین المنتجات  المنسق، لنظاموفقا ل
" یكون ملَزًما إیالء العنایة ex outللنظام المنسق. ومتى یصادف أحدھم عبارة "األخرى المصنّفة وفقا 

فصل أو الالزمة بوصف المنتج المشار إلیھ / المنتجات المشار إلیھا بالتزامن مع وصف النظام المنسق لل
    . إذ لن تكتمَل الصورة لدیك في حال تم األخذ بكّل وصٍف على حدة.  البند أو البند الجزئي

 

 المتوسطي - األوروبي المنشأ بشأن رسمیة غیر تدقیق قائمة: محّددة منتجات على االطالع قبل .3
 والمصّدرة المنتِجة بالجھات الخاصة

 
یلي األدوات الثالثة  للتذكیر: فیما

 : المطلوب استعمالھا
: غالبًا ).H.S( المنّسق النظام -

ما تعتمد القواعد على نوع 
المنتج المحدد موضوع النقاش. 

النظام ھذا ویتولى تصنیفھ في 
قاعدة التحدید " المنسق

"  الواجب تطبیقھا.  التفصیلیة
كما تستدعي الحاجة في بعض 
االحیان معرفة مكان تصنیف 

النظام ضمن المدخالت 
وإال لن نتمكن من  – المنسق

معرفة ما إذا تم إجراء تغییر 
النظام . یتوفر الجمركي البند

على اإلنترنت ومجانًا  المنسق
أو، على نحو أسھل، على شكل 
تطبیق للھاتف الذكي! قد 
تضطّر أحیانًا إلى قراءة 
المالحظات التمھیدیة لفصٍل 

 نتجي؟ "منشأ" مُ بـ ھتمام: ھل من داعي الأوالً 
إما  :اثنتَین بفائدتین"المنشأ"  صفة تتمتع  أن یجوز: تذكَّر □

رسوم جمركیة أقّل أو عدم فرض أیة رسوم على منتجاتك 
جمركیة أقّل أو عدم فرض أیة  رسوم عند تصدیرھا و/أو 

رسوم على المنتج النھائي  لعمیلك عند تصدیرھا إلى بلٍد 
آخٍر. ال وجود ألّي التزاٍم عاٍم یتم تطبیقھ على منتجات 

حال لم تكن بحاجة إلى منافع "المنشأ" فال  "المنشأ". في
 بشأن القواعد.  لالھتمامداعي 

 علیك إیالء العنایة بصفة "المنشأ" لمنتجك  یتعیّن: أي □
o وحال قّررت تصدیر منتجك؛  في  
o حال كانت الرسوم الجمركیة العادیة  في

المفروضة في سوق التصدیر أعلى من 
قد تحصل علیھ وفقا  الذيالسعر التفاضلي 

لالتفاقیة التجاریة الخاصة ببلدك والمبرمة مع 
البلد المصدّر، مثال، اتفاقیة الشراكة بین لبنان 

 تحاد األوروبي؛ أو واال
o المسألة بھذه اھتماًما عمیلك أبدى حال في 

 رسوم معدّالت توفیر على منھ حرًصا
 العمیل بأن ال تنسَ   لمنتجاتھ. فضلى جمركیة
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ما، ولكن األمر لیس معقدًا 
للغایة، جّربھ وستكتشف بأنھ 
یمكنك تصنیف منتجاتك 
ومدخالتھا بسھولة تامة في 

 تسع من أصل عشر حاالٍت. 
 فور: التفصیلیة القواعد -

 البند التعریفي على اطالعك
 تطِلعك بمنتجك، الخاص
 على ماھیة التفصیلیة القواعد
 ُكن وإنما. بھا المعمول القواعد

 تطبیق على احَرص: احِذرً 
 كان حال في فقط خاصة قاعدة

 وإال. ضمنھا محدّدًا منتجك
. الفصل قاعدة تطبیق وُجبَ 
 المالحظات إلى انتبھ

 أحیانًا توفّر فھي التمھیدیة؛
  .الحلّ  إلى المفتاح

 توفیر من تأّكد: العامة القواعد -
 األقلّ  على واحدة عامة لمحة

 النحو(على  العامة للقواعد
 ).الدلیل ھذا في الموفّر

من  تأكد خاصٍة، وبصورةٍ 
القاعدة المتعلقة بالمنتج 

بالكامل" (في  المتحّصل علیھ"
حال تم ذلك، ال داعي للقلق 
بشأن أّي أمٍر آخر) و"التشغیل 

" (في بشكٍل كافٍ والمعالجة 
حال تم ذلك، عندئٍذ لن تأتیك 

بأّي نفعٍ)  التفصیلیةقاعدة ال
لبًا وقاعدة التسامح العامة (غا

المسموح بھا ما تكون النسبة 
ما  إال في% مقبولة  10لغایة 
 .األقمشة والمالبس)ب یتعلّق

. لمنتجاتھ كُمدخلٍ  منتجك الستخدام یسعى قد
" منشأ ذات" منتجاتھ تكون أن أراد حال في

 في تفاضلیة  رسوم أسعار من لالستفادة
 إلى یحتاج قد خاصتھ، التصدیر أسواق

 عن فضال" المنشأ ذات" بمنتجاتك االستعانة
 كانت لو حتى: لذلك.  التراكم قواعد تطبیق

 منخفضة بمنتجك الخاصة الرسوم معدّالت
 قبلك من المبذول الجھد لتبریر كافیة وغیر
 عمیلك مع المسألة من تحقق اإلنتاج، لتعدیل

 !الجھد المبذول تبدید قبل
 عدم حال في المنشأ بشأن للقلق داعي الیُقَصد بذلك:  كما □

 منتجاتك من بأيّ  الصلة ذات الجمركیة الرسوم فرض
حال تم فرض رسوم جمركیة وإنما  في .عمیلك ومنتجات
لة التطابق أكثر أفضة للغایة، تأكد ما إذا كانت مسكانت منخ

 تكلفة من سداد الرسوم. 
 

بالكامل"، ال داعي  متحصال علیھفي حال كان منتجك "  :ثانیًا
 للتفكیر باألمر 

: لمنتجك المحلّي الطابع وتؤّكد  واضحة الحاالت تكون ما عادة
تولیَت تصدیر فواكھ تنمو على األشجار في بلدك أو  فلو

 كدحیواناٍت وِلدت وتربّت في بل

 
 متحّصٌل علیھامنشأ" ألنھا " ذاتأو معادَن مستخرجة من التربة في بلدك، تعتبَر ھذه المنتجات "

 بالكامل". وال داعي للغوص في التفاصیل. 
بالكامل" دون سواھا،  المتحصَّل علیھااألمر عینھ في حال استخدمت ھذه المنتجات المحلیة " ینطبق □

مثال العصیر النقّي المصنوع من التفاح المزروع محلیًا والمفروشات المصنوعة محلیًا وأقراط األذن 
 . المستخَرج محلیًا من الذھب المصنوعة

إنھا الحال بالنسبة إلى لحوم األبقار التي تّمت تربیتھا  –درجة المقابل، ال یكون األمر واضًحا لھذه ال في □
وذبحھا داخل البلد وإنما تم استیرادھا باعتبارھا عجوالً حدیثة الوالدة. ماذا عن األسماك التي یتم 
اصطیادھا من قبل صیادین محلیین في أعالي البحار أو ضمن المیاه اإلقلیمیة لبلٍد مجاوٍر؟ في حاالٍت 
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من  4أي: المادة  –بالكامل"  المتحصَّل علیھاتأّكد عن كثٍب من القاعدة المتعلقة بالمنتجات " مماثلة،
 متوسطیة (راجع أعاله)! –االتفاقیة األورو 

 

قاعدة ال" تطبیق تستدعي الحاجة كانت إذا ما تحقق أجنبیة، مدخلة مواد أي استخدمتَ  حال في: ثالثًا
 أيّ  تطبیق إمكانیة من بالتأكد أوالً  ترغب قد  وحتى أنك. منتجك على خصیًصا بھا المعمولالتفصیلیة" 

 العامة". سماح"قاعدة الو" بشكٍل غیر كافٍ  المعالجة أو"التشغیل  – اإلستثناَءین من

تحقق من االستثناء السلبي: ھل تعتبَر العملیة المنفّذة في بلدي بمثابة عملیة صغیرة ("تشغیل  أوالً، □
المنشأ، بغّض النظر عن القیمة المضافة؟  صفة") تحجُب عملیة إضفاء كافٍ  بشكٍل غیرأو معالجة 

ن تكون ھذه العملیة عبارة عن مجّرد عملیة خلط وتبرید وتجزئة الشحنات بالتزامن مع االستعانة أ یمكن
من  6بأن ھذه ھي الحال، تحقق من القاعدة الواردة في المادة  كنَت تعتقد ابمواد مدخالت أجنبیة، الخ. إذ

عملیة المعالجة؛ فإن منتجك المخَرج ال یحتاج إلى اكتساب صفة المنشأ بغّض النظر عّما تنص علیھ 
"القاعدة التفصیلیة" الخاصة بالمنتج. وإنما تذّكر: ال یھم في النھایة ما تقوم بھ بمفردك بالعملیات 

یما كافة الخطوات األخرى المتّخذة في بلدك. لذلك، في حال شاركتك أطراف اخرى الخاصة بك الس
یجوز أن تشّكل عملیتك  – كثبٍ كما تم اتخاذ خطوات إضافیة على صعید اإلنتاج، عندئٍذ أنظر عن 

ھذه الكاملة جزًءا من اإلجراء المتّخذ لمنح صفة المنشأ. كما تجدر اإلشارة إال أنھ حتى لو التزمَت تنفیذ 
ن بلد اإلنتاج األصلي م" ذات منشأ بمفردك ومن دون أیة مساعدة، یظّل منتجك " بسیطةالعملیات ال

أكیاٍس من  غیر المعبأ الى(على سبیل المثال، اإلسمنت  ذاتھلمدخالتك في حال كان المنتج ھو 
 تفاقیة تجاریةال وفقاأو أخرى مشابھة  ذاتھااإلسمنت). وفي حال كان ذلك البلد یتمتع باالمتیازات 

 عنما تصدّر منتجك.  ذاتھا، یحق لك االستفادة من االمتیازات معیّنة
% أو أقّل من سعر 10كافة المدخالت األجنبیة  تبلغ قیمةھل  –تحقَق من االستثناء اإلیجابي  ثانیًا، □

حال أتى الجواب إیجابًا، تستفید عادةً من "قاعدة  فيالمصنع لمنتجي المصدَّر؟  بابتسلیم المنتج 
منشأ ") بغّض النظر عّما تنص ذات التسامح العامة". ھذا یعني بأّن منتَجك مخصص لإلنتاج المحلي ("

ذات الصلة بتحضیر  التفصیلیةقاعدة ال". على سبیل المثال، "تنص التفصیلیةقاعدة العلیھ "
) من النظام المنسق 20الفصل أجزاء أخرى من النباتات (أو  الخضراوات أو الفواكھ أو المكّسرات

 علیھا متحّصالعلى ضرورة أن تكون الفواكھ أو الخضراوات أو المكّسرات (األجنبیة) المستخدَمة 
%  أنھ یمكنك استخدام الفواكھ 10بالكامل (أي محصودة في البلد). ویُقَصد بقاعدة التسامح العامة بنسبة 

 بابتسلیم المنتج % من سعر 10 تتعدىال  قیمتھاأو الخضراوات أو المكّسرات األجنبیة في حال كانت 
ق قاعدة التسامح العامة على المصنع. وإنما احذَر من "االستثناَءین الناشئین عن االستثناء": ال تطبَّ 

تخطي النَسب المئویة ب). كما ال یسمح لك ذلك 63إلى  50من  النظام المنسقوالمالبس (فصول  األقمشة
. على سبیل المثال، إذا كانت القاعدة التفصیلیة تتیح استخدام ما نسبتھ التفصیلیةقواعد الالمحددة في 

% والمطالبة بنسبة 60ة، ال یحق لك االستفادة من نسبة القیم اساس% من المدخالت األجنبیة على 50
 % أخرى وفقا لقاعدة التسامح العامة. 10

خطوةٍ على ِحدة! تأكد من تطبیق "التراكم"  كلّ  –تطبیق "القاعدة التفصیلیة" الخاصة بالمنتج  ثالثًا، □
منشأ" تماًما   ذاتمتى یكون ذلك مالئًما: تعتبَر المدخالت المترتبة عن البلدان الشریكة في التراكم "

 كالمدخالت المحلیة. 
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آلیات أساسیة (یُشار إلیھا أحیانًا بعبارة تغییرات) یتم اعتمادھا على ِحدة أو على أربع یلي  ما في □
 متزامن:  نحو

i. ولكن تكون واردة في  التفصیلیةقاعدة البالكامل (ال تعتبَر فعلیًا بمثابة متحصل علیھا  منتجات
 . ومن المتوقع أن تساعدك قاعدة التسامح العامة حیث أمكن تطبیق ذلك!) واعد التفصیلیةالق

ii. البند الجمركي تغییر  
iii. وغیر ذات منشأ األجنبیة المدخالت قیمة من األقصى الحدّ (  قیمة المواد المدخلة( 
iv. معیّنة عملیات تصنیع  

 : االستثناءان  □
i. منشأ وإنما احذَر القیود)  ذاتمن المدخالت غیر  %10: قاعدة التسامح العامة (متساِھل 

ii.  (في حال عدم التحقق من المسألة):بشكٍل ("التشغیل أو المعالجة  بسیطةالعملیات ال تقییدي
 ") المستثناة حتى لو تم الوفاء بالقاعدة التفصیلیة (أي، عند إضافة القیمة). غیر كافٍ 

 
 : دلیل سریع التفصیلیةقواعد ال: قراءة الخانة

 والبحث عن منتجي؟  التفصیلیةقواعد الالتوّجھ مباشرة إلى  أیمكنني

وأدركَت القاعدة المعمول بھا، فھذا أفضل بالنسبة  من دون أّي عناءٍ یمكنك ذلك وإذا وجدَت منتجك  أجل،
 إلیك. 

المقابل، قد ال یكون منتجك مذكوًرا بشكٍل صریحٍ. في ھذه الحال، علیك التأكد من األمر عن كثٍب ولن  في
الواردة (راِجع الخانة  .H.S)سق (نكافیة بمفردھا. علیك البحث في النظام الم التفصیلیةقواعد التكون 
تكون المسألة سھلة في معظم الحاالت بما أن األدوات والتطبیقات  -كیفیة القیام بذلك حول أعاله

 سق إلى نظاٍم قابل للبحث) حیث ستجد منتجك بالتأكید. ناإللكترونیة ساھمت في تحویل النظام الم

االت لن المالئم المؤلف من أربعة أرقام على األقّل، إال أنھ في بعض الح البندمن الحصول على  تأكَّد
لنظام ل البند الجزئيتتمكن من التأكد من منتجك إال عندما تنتقل إلى المستوى المؤلف من ستة أرقام (

قد تالحظ بأن عددًا من المنتجات تّم وصفھا على نحو أكثر وضوًحا. إذا كنت متأكدًا من  –) المنسق
 المؤلّف من أربعة أرقام.  بندالالتصنیف المؤلف من ستة أرقام، فال بد أن تكون متأكدًا أیًضا من 

 بندعلى  التفصیلیةقواعد ال: ھل تحتوي مرة اخرىوتحقق من األمر  القاعدة التفصیلیةإلى  مجدّدًا انتِقل
منتجك؟ في حال كان منتجك موجودًا قُم بذلك. وفي حال عدمھ، طبِّق قاعدة الفصل وھي عبارة عن 

 ائمة. في بدایة الفصل الوارد في الق العامةالقاعدة 

 "؟ ex4818" معنى ما

 التابعة المنتجات لكافة لیس وإنما الحاالت لبعض خاصة قاعدة أحیانًا القاعدة التفصیلیة تشمل أن یجوز
 أو" ex4818" إلى البند التفصیلیة القواعد تشیر الحال، ھذه في. من النظام المنسق محدّد بندٍ ل
"ex4415” بـ ذلك. (ویُعَرف "ex-out .("بتطبیق قم عندئذٍ  منتجك، ببند یتعلق األمر كان حال في 

 تطبَّق الحالة، ھذه في. بمنتجك لھا عالقة ال الخاصة القاعدة فإنّ  كذلك، یكن لم حال وفي. الخاصة القاعدة
 ورقال"  إال على ex4818" بشأن  صرامةً  األكثر القاعدة تنطبق ال المثال، سبیل على. العامة القاعدة
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. ھذا وتنطبق 4818 تحت البند التعریفيلحّمام دون سواھا ولیس على محارم الوجھ التي تقع ل الصحي
 قاعدة الفصل العامة (األسھل) بالنسبة إلى محارم الوجھ. 

 "؟ex chapter 46 باستثناء"/ و" 46"الفصل  بین الفرق ما

 المؤلف الفصل رقم بتحدید كفیالً  ذلك یكون قد: العامة الفصل قواعد بشأن موَجز تقدیم توضیح من بدّ  ال
فاألمر بسیط:  –". ال داعي للقلق ex" عبارة أحیانًا وتسبقھا) 46(الفصل  مثال وحسب اثنین رقمین من

منتجاٍت  ىفي حال تم تطبیق قاعدة واحدة على الفصل بكاملھ وال داعي لتطبیق أیة قواعد خاصة عل
 خاص بالفصل. ال النظام المنسق" یتبعھا وصف 47"الفصل  على النحو التالي محدّدة، عندئٍذ تكون القاعدة

المقابل، في حال تم تطبیق قواعد خاصة على بعض المنتجات في فصٍل ما، یتم إدراج ھذه القواعد  في
الفصل األول. من البدیھي أال تنطبق قاعدة الفصل على كافة المنتجات الواردة في الفصل بل  قاعدةضمن 

 ex chapter ھذا السبب، تحدَّد قاعدة الفصل بعبارة "لقر إلى قاعدة خاصة بھا. فقط على تلك التي تفت
ن تستبعھ أالخاص بالفصل على  النظام المنسقل، ویعتمد الوصف على وصف ا" على سبیل المث48

 " والقواعد الخاصة لمنتجاٍت محدّدة مذكورة في ذلك الفصل، على التوالي.    ما عداعبارة "
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 على المبیّنة الرئیسة والقطاعات المنتجات: اللبنانیة التصدیر بمؤسسات  الخاصة القواعد تطبیق .4
 وتمارین أمثلة شكل

 القسم ھذا استخدام كیفیة: التمرین مقابل في القراءة

مَ  ھذا القسم بشكٍل خاص باعتباره مادة ترویجیة وتدریبیّة. تكون األقسام التالیة ذات الصلة بالمنتج  صّمِ
عن األقسام االخرى. تتكّرر النواحي والمفاھیم  األقسام القطاعیة كاملة ویمكن قراءتھا بشكل مستقلّ  /

 األساسیة في كّل قسٍم. 

" الخاصة بمنتجٍ محدٍد بعباراتھا التفصیلیةقواعد لاعدّة حاالٍت، إلى إعادة صیاغة " فيیتم اللجوء 
األصلیة وغالبًا ما یتم ذلك بالشكل األصلي (على شكل جدول) لتزوید المستخدم  بفكرة واضحة عن 
الشكل األصلي وتسھیل العمل علیھ عبر مدّه باألمثلة. في المقابل، من غیر المجدي إبراز كافة 

في متن ھذا الدلیل أو ملحقاتھ. ویتم تشجیع القّراء على الرجوع إلى  العامة والقواعد التفصیلیةاألحكام 
ما أمكن ذلك. من شأن  متوسطیة حیث –الكامل لالتفاقیة األورو   مجموعة القواعد الكاملة، أي النص

ذلك أن یساھم في "توضیح" القواعد التي یسھل عادة فھمھا أكثر من المتوقع. یجوز أن تعتبَر 
 مطبوعة بالكامل باعتبارھا وثیقة مرجعیة مقاربة أكثر مالءمة وفعالیة.  االستعانة بنسخة

 القّراء تشجیع یتم وھكذا. تمارین بمثابة قطاعيّ  قسمٍ  كلّ  نھایة في األمثلة تعتبَر ذلك، إلى إضافة
 ثم ومن المھمة یحدّد الذي"الحالة"   عنوان تحت أّوالً  الفرعي القسم قراءة على باستخدامھا الراغبین
 أي الفرعي القسم بقراءة المباشرة قبل القواعد على بناءً  المطروحة األسئلة على اإلجابة محاولة

 .النحو ھذا على األمثلة قراءة یمكن وبالتأكید،"التحلیل". 

  

 المواد البالستیكیة  4.1

 : إمكانیة تغییر بعض القواعد تنبیھ

. األساسیةتطبیق المفاھیم واآللیات  كیفیةالمستخدمین على  یُخصَّص ھذا الجزء والقسم من الدلیل إلطالع
. ویأخذ وقت صیاغة ھذه االمثلة النافذة القواعدعلى  ترتكز األوصاف واألمثلة والتمارین الواردة أدناه

متوسطیة. یجوز أن تتغیّر  -المستخدمون بعین االعتبار المفاوضات التي تنفّذ لتعدیل االتفاقیة األورو
 عد، ما قد یؤثر بالتأكید على نتیجة بعض األمثلة / التمارین. بعض القوا

 

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.1.1

مختلف یمكن أن تتخذ ھذه المواد  ویُعتبَر استخدام "المواد البالستیكیة" أمًرا شائعًا في حیاتنا الیومیة؛  -
طبق على المیزة على قواعد المنشأ التي تأخرى. وتؤثّر ھذه اكثر من أي مادة  بھانرغب  التي -االشكال 

  وتنحصر بنسبة محددة من القیمة المضافة منتجات البالستیك 

إلى  39.01 من بالبنود المذكورة تحتق الموادَ البالستیكیة باعتبارھا "تلك المواد سّ نیحدّد النظام الم -
(عادة ما یكون عبارة عن الحرارة  و تمتّعت بالقدرة على التشّكل تحت تأثیر خارجيّ أالتي تتمتع  39.14
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والضغط بالتزامن مع الُمذیبات أو المواد الملدّنة، في حال دعت الحاجة إلى ذلك) إما في مرحلة البلمرة 
وإما في مرحلة الحقٍة، من خالل عملیة الصب أو السباكة أو التشكیل أو الدرفلة أو أیة عملیة أخرى 

 ا عند إزالة التأثیر الخارجي". لقولبة األشكال التي یتم االحتفاظ بھ

من  واحد -البالستیكیة األساسیة لفصل صناف المواد البالستیكیة في شكلھا األّولي واأل یُصنَّف كّل من   -
 . )لدائن و مصنوعاتھا(" 39ھو الفصل -النظام المنسق 

. وفي بعض الحاالت یتم تطبیق قاعدة القیمة المضافة بنَسٍب مختلفةمعظم ھذه المنتجات،  تطبق على -
من المدخالت األجنبیة) فضال عن حدّ أقصى من  %50( -المضافة القیمة -وھما: قاعدة  معاقاعدتین 

 . 39مجموعة المدخالت المحدّدة في الفصل 

غالبا ما تكون مقرونة بنسبة قیمٍة مضافة كقاعدة  عملیات صناعیة محددةشرط  على بعض البنود یُطبَّق -
 بدیلة

. على وجھة استعمالھاالمواد البالستیكیة وذلك وفقا لمن تتضّمن فصول أخرى اإلشارة إلى منتجات  -
 إلى المفروشات المصنوعة من البالستیك.  94سبیل المثال، یشیر الفصل 

 ما ھي القواعد الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.1.2

  39) القواعد األساسیة الواردة في الفصل 1(

من النظام المنسق نظًرا العتماد قاعدة تفصیلیة مختلفة لھذا الفصل  39د قاعدة عامة للفصل ال توج -
یُعَمل بھا على كّل منتجٍ مذكوٍر في الفصل. ال یحتاج ھذا الفصل، تماًما كعدٍد من الفصول األخرى، إلى 

 قاعدة فصٍل عامة. 

 من بدًءا المصنعة واالصناف من البالستیكبالمنتجات نصف  الخاصة التفصیلیة القواعد یلي ما في -
 إلى وصوالً  المطبخ فأواني والغاِلق والصنادیق المرحاض فمقاِعد األرضیات بأغطیة مروًرا األنابیب
-3901 البنود التعریفیة( األّولیة بأشكالھا البالستیكیة المواد باستثناء  - والمدرسیة المكتبیة األدوات
3915:(( 

 .أسأتش عنوان
النظام بند 

 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

إلى  3916 من
3921 

منتجات ومنتجات شبھ مصنعة 
 البنود من لدائن ، عدا

ex3916و أرقامex3917 
والتي  Ex3921 وex3920و

علیھا القواعد الواردة في تسري 
  ما یلي:
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منتجات مسطحة تكون  - 
مشغولة أكثر من مجرد 

أو تكون  شغل السطح،
 مقطعة غیر مستطیالت

 (بما فیھا المربعات)،
  منتجات أخرى،

عملیات تصنیع تكون 
قیمة المواد المستخدمة 

ال  )39فیھا من الفصل (
% من سعر 50تتعدى 

باب تسلیم المنتج 
 . المصنع

عملیات تصنیع ال 
تتعدى قیمة جمیع المواد 

%  25المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 .باب المصنع

   خرى أ منتجات - 

منتجات البلمرة  إضافة - 
یساھم  التيالمتجانسة 
واحد في أكثر  فیھا جزء 

% من وزن 99من 
اجمالي محتویات 

  البولیمر

عملیات تصنیع  -
 تكون فیھا :

المواد  قیمة -
المستخدمة ال 

% من 50تتعدى 
سعر المنتج 
تسلیم باب 

 و المصنع،
یمة ایة مواد ق -

مستخدمة ضمن 
الحدود المبینة 
اعاله من الفصل 

) ال تتعدى 39(
% من سعر 20

المنتج تسلیم باب 
 المصنع

عملیات تصنیع ال 
تتعدى قیمة جمیع المواد 

%  25المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 .صنعباب الم

عملیات تصنیع تكون  غیرھا - 
قیمة المواد المستخدمة 

 39فیھا من الفصل 
-المنتج % من سعر 20

 )5( -المصنع  بابتسلیم 

 

في حال كان المنتج ) 5(
مكونا من مواد داخلة في 

إلى  3901 البنود
ومن  -، من جھٍة 3906

إلى  3907البنود من
اخرى،  جھةٍ من  3911

عملیات تصنیع ال 
تتعدى قیمة جمیع المواد 

%  25المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 .باب المصنع
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یسري ھذا الشرط فقط 
مجموعة المواد على 

التي تعتبر رئیسیة من 
حیث الوزن في تكوین 

   المنتج

ex3916 
 ex3917و

اشكال وانابیب ومواسیر  -
 وخراطیم

عملیات تصنیع  -
 تكون فیھا:

المواد  قیمة -
المستخدمة ال 

% من 50تتعدى 
سعر المنتج 
تسلیم باب 

 و المصنع،
قیمة ایة مواد من  -

نفس بند المنتج 
ضمن الحدود 
المبینة اعاله ال 

%من 20تتعدى 
سعر المنتج 

م باب یتسل
  المصنع

عملیات تصنیع ال 
تتعدى قیمة جمیع المواد 

%  25المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 .باب المصنع

ex3920 - تصنع من ملح جزئي   الواح وأفالم مشعة
الترموبالستیك الذي 
یعتبر من االثیلین 
وحامض میتكریلك 
المحاید جزئیا عن طریق 
أیونات المعادن خاصة 

 الزنك والصودیوم

عملیات تصنیع ال 
تتعدى قیمة جمیع المواد 

%  25المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 .باب المصنع

(...)    

إلى  3922 من
3926  

 تتعدى ال عملیات تصنیع  منتجات من لدائن
(غیر  المواد جمیع قیمة
 المستخدَمة) منشأ ذات
 سعر من% 50فیھا

 باب تسلیم-المنتج 
 - المصنع
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 لمنتجات البالستیكیة األخرى با الخاصة التفصیلیة القواعد) 2(

على بنود من لبعض المنتجات األخرى المصنوعة من البالستیك  التفصیلیة العائدةقواعد ال تتوزع -
 . لوجھة استعمال كل منھاوذلك وفقا فصول متعددة 

القواعد وتطبیقھا: فعلى سبیل المثال، تصنَّف األزھار ھذه إال أنّھ یسھل نسبیًا العثور على معظم  -
طن ("الریش والق 67لخاصة بالفصل . وتنطبق قاعدة الفصل ا6702.10 البند التعریفيالبالستیكیة تحت 

القطن واألزھار االصطناعیة واألغراض المصنوعة من الشعر واألغراض المصنوعة من الریش و
المنتج"  غیر بند بندٍ  من أي المستخدَمةالمواد  تكون فیھا عملیات تصنیعالبشري) ونّصھا كاآلتي "
بكل بساطة. ویُقَصد بذلك بأّن صناعة األزھار البالستیكیة تغییر البند الجمركي وبعبارة أخرى: إنھا قاعدة 

 البندطالما أنھا غیر مذكورة تحت  -منشأ) ذاتفي لبنان،  انطالقًا من مواد بالستیكیة أی�ا یكن شكلھا (غیر 
على  الوحیدةتغییر البند الجمركي تؤدّي إلى إنتاج أزھار بالستیكیة لبنانیة المنشأ. كما تطبَّق قاعدة   -ذاتھ

 ). 9503 البند التعریفي) ومعظم األلعاب البالستیكیة (9403 البند التعریفيالمفروشات البالستیكیة (

 ما ھي المسائل الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.1.3

 ةواحدنسبة إلى تطبیق  39 --فصل اللمنتجات البالستیكیة المذكورة ضمن ل العائدةمد معظم القواعد تتع -
 . المضافة كثر من  القیمةأو أ

، قد معرفة دقیقة بالتركیبة الكیمائیة  للمنتجوفي بعض األحیان، تتطلُب عملیة تحدید القاعدة المناسبة  -
تضطّر مثالً أن تتأكد ما إذا كان منتجك نتیجة "عملیة بلمرة متعددة باإلضافة" أو  مجّرد صفیحة أو 

 شریحة "أیونیمر" أو صفیحة أو شریحة بالستیكیة أخرى. 

 األمثلة / التمارین  4.1.4

 : اآللیات األساسیة تذكیر

ھل من أفضلیة تعریفیة جمركیة  لة المنشأ مھمة بالنسبة إلى عملك. أّما إذا كانت مس تحقق .1
 : كانت مھّمةفي حال تنوي أنت أو عمیلك استخدامھا؟ 

  
 بالكامل" في لبنان. في حال لم یكن كذلك:  تحصال علیھما إذا كان المنتج "م تحقق .1
. تأّكد من تطبیق القواعد التفصیلیةواحرص على تطبیق  بند النظام المنسق من  تحقق .2

 ذاتالبلدان الشریكة في التراكم " من منشأك مالئًما: تعتبَر المدخالت "التراكم" حیثما یكون ذل
 منشأ" تماًما كالمدخالت المحلیة. 

یضاف أو بشكل منفصل  واحدة منھا ) یتم اعتمادمتنوعةأحیانًا  =یلي آلیات أساسیة ( في ما .أ
 : الیھا قواعد اخرى

i. جداولال ولكن تكون واردة في  تفصیلیة ال تعتبَر فعلیًابالكامل ( تحصل علیھام منتجات .
 حیث أمكن تطبیق ذلك!)  ویمكن ان تستعین بھامش التسامح

ii. البند الجمركي تغییر  
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iii. ذات منشأ  وغیر األجنبیة المدخالت قیمة من األقصى الحدّ ( نسبة قیمة مضافة( 
iv. عملیات تشغیل أو تصنیع  محددة 
v. االستثناءان : 

iii.   انتبھوإنما  ذات منشأ% من المدخالت غیر 10العام ( مح: قاعدة التساھامش السماح 
 لقیود) ل

iv.  (في حال عدم التحقق من المسألة)بشكٍل ("التشغیل أو المعالجة  بسیطة: العملیات التقییدي
في حال اشتراط نسبة قیمة (أي،  بالقاعدة التفصیلیة") المستثناة حتى لو تم الوفاء غیر كافٍ 

 ). مضافة
 

 . أنابیب البولي إیثیلین 1رقم  مثال

 الحالة

أنابیب بولي إیثیلین عالیة الكثافة من أجل تصدیرھا إلى االتحاد  PolymersLebanonشركة  تنتج
 األوروبي. فیما یلي المواد المدخلة: 

بند النظام   :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 المعاد إیثیلین البولي رقائق
 إیثیلین بولي أنابیب من تدویرھا

 (المقَطعة)

 أمیركیًا دوالًرا 30.00 3901 الیابان
 الواحدة للوحدة

 أمیركیًا دوالًرا 25.00 3901 لبنان إیثیلین البولي
 الواحدة للوحدة

 منشأ"؟  ذاتدوالٍر أمیركي للوحدة الواحدة. فھل تعتبَر األنابیب " 100سعر التسلیم  یكون

  التحلیل

  بالكامل متحصال علیھیعتبَر المنتج  ال -
  3917.21 البندالمنتج النھائي، أي أنابیب البالستیك، ضمن تصنیف  یقع -
" بشأن ex3917و " ex3916" القاعدة التفصیلیة تُطبَّق أنبوب، عن عبارة المنتج أن بما -

 "األشكال الخاصة واألنابیب". تتّخذ القاعدة الشكَل التالي: 
بند النظام 

 قالمنس
عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف

على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 
 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 
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ex3916  و
"ex3917 

   أشكال وأنابیب

عملیات تصنیع  -  - 
 تكون فیھا:

قیمة المواد  -
المستخدمة ال 

% من 50تتعدى 
سعر المنتج تسلیم 

 و باب المصنع،
قیمة ایة مواد من  -

نفس بند المنتج 
ضمن الحدود 
المبینة اعاله ال 

%من 20تتعدى 
م یسعر المنتج تسل

 باب المصنع

عملیات تصنیع ال 
تتعدى قیمة جمیع المواد 

%  25المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 .باب المصنع

 

) عبارة عن قاعدة القیمة المضافة الموّحدة. یتم الوفاء 3البدیل األول الوارد في العمود ( یكون -
دوالًرا  55% (55بالشرط األول: في الوقت الذي یشّكل فیھ إجمالي مدخالت البولي إیثیلین نسبة 

یثیلین المصنع، تُقدّر نسبة البولي إالمنتج تسلیم دوالر أمیركي) من سعر  100أمیركیًا من أصل 
بالطبع ال یشّكل البولي إیثیلین % فقط من سعر التسلیم في المصنع. (30المستورد من الیابان بـ 

المصنَّع في لبنان عائقًا مقابل النسبة المئویة القصوى. وال تنحصر شروط القاعدة التفصیلیة بعملیة 
منشأ في حال أدِرَجت ضمن المنتجات  ذاتالتشغیل والمعالجة المتوقع تنفیذھا على المنتجات غیر 

 حیث تكون مسألة المنشأ موضوع نقاش).  المالئمةالنھائیة 
عینھ  البندمنشأ المذكورة في  ذاتعن الشرط الثاني؟ تنص القاعدة على أن المنتجات غیر  ماذا -

بانیة المصنع. ھذا وتتألف المدخالت الیاباب تسلیم  المنتج % كحدٍّ أقصى من سعر20تشّكل نسبة 
 البند التعریفيمن رقائق ناتجة عن أنابیب البولي إیثیلین المعاد تدویرھا التي تصنَّف أصالً تحت 

 %؟    20تماًما مثل المنتج النھائي. فھل ھذا یحفّز على تطبیق قاعدة الـ  3917
البند  في المذكورة الخام حالتھا إلى المنتجات تحویل األثناء، ھذه في أعیدَ، فقد كال؛: ھو الجواب -

 اآلن بعد تصنَّف لن الرقائق أن أي. الیابان في أصالً  تم قد ذلك أن الواضح ومن 3901 التعریفي
 %.20 الـ قاعدة أمام عائقًا تعتبَر ال وبالتالي 3917 البند التعریفي تحت

متوسطیة  -تم الوفاء بالقاعدة التفصیلیة. تكون األنابیب لبنانیة المنشأ وفقا لقواعد االتفاقیة األورو  -
(وھي أدرَجت سابقًا تحت عدّة قواعد منشأ مماثلة في اتفاقیة الشراكة بین االتحاد األوروبي 

 ولبنان). 
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 : األزھار البالستیكیة 2رقم   مثال

  الحالة

إنتاج الزینة الداخلیة السیما األزھار  في طرابلس BetterThanNature Neverguessشركة  تتولى
 واالتحاد األوروبي. فیما یلي مواد المدخالت:  االفتا البالستیكیة عالیة الجودة من اجل تصدیرھا إلى 

 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 2.00 3907.60 الصین تیرفثاالت   بولي إیثیلین
 وحدة

) 1دوالًرا أمیركیًا واحدًا (  3907.60 تایوان تیرفثاالت   بولي إیثیلین
 للوحدة الواحدة

   

 عامالً أساسیًا؟  المصنع بابھل تعتبَر األزھار منتجاٍت لبنانیة؟ كیف یُعتبَر سعر تسلیم األزھار  

  التحلیل

 بالكامل  متحصالً علیھیعتبَر المنتج  ال -
  6702.10 البند التعریفي تحت المنتج النھائي، أي األزھار البالستیكیة،  یُصنَّف -
) نظًرا لعدم تطبیق 67القاعدة التفصیلیة المعمول بھا عبارة عن قاعدة الفصل العامة (فصل  تكون -

عملیات القیاسیة: " تغییر البند الجمركي أیة قاعدة خاصة على المنتج. وتشّكل قاعدة الفصل قاعدة 
 ". من أّي بنٍد غیر بنِد المنتجمنشأ)  ذات(غیر تصنیع تكون فیھا جمیع المواد 

). ویتم 6702.10) عن المنتج النھائي (3907.60مختلف ( بندٍ مواد المدخالت تحت  تصنَّف -
 شأ المحلي" . لذلك تكتسب األزھار "صفة المن تغییر البند الجمركي.الوفاء بقاعدة 

المصنع بأّي دوٍر. وال تتضّمن  قاعدة الفصل  بابتسلیم المنتج ھذه الحالة، ال یضطلع سعر  في -
(على سبیل المثال، تغییر البند الجمركي أّي شرٍط آخر ینبغي الوفاء بھ سوى  67الخاصة بالفصل 

 بندٍ أ) تصنَّف تحت أي منش ذاتالقیمة المضافة). طالما أّن األزھار یتم إنتاجھا من مواد (غیر 
، تعتبَر عندئٍذ "منتًجا لبنانیًا". ویُطبق ھذا االمر على نحٍو منفصل 6207 البند التعریفيباستثناء 

 عن القیمة المضافة؛ وبالتالي بشكٍل منفصل أیًضا عن سعر التسلیم.  
 

 الثالثیة األبعاد (مصنوعة من البالستیك) مصورة العاب ألغاز. 3رقم  مثال

 الحالة
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ثالثیة األبعاد  لغاز مصورةلعاب أأومقّرھا في بیروت تصنیع  JigsawBeirutشركة  تتولى
 لتصدیرھا إلى االتحاد األوروبي انطالقًا من المدخالت األجنبیة التالیة: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

دوالرات أمیركیة لكّل  4.00 3904.22 البرتغال فینیل كلورید (ملدّن) بولي
 وحدة 

فینیل كلورید (ملدّن) بولي
  

دوالرات أمیركیة لكّل  6.00 3904.22 مصر
 وحدة 

فینیل كلورید (ملدّن) بولي
  

 المتحدة الوالیات
 األمیركیة

دوالرات أمیركیة لكّل  6.00 3904.22
 وحدة 

  

دوالًرا أمیركیًا للوحدة الواحدة: فھل تحصل األحجیة  20.00المصنع بقیمة  بابتسلیم المنتج سعر  مقابل
 على "صفة المنشأ"؟ 

  التحلیل

 بالكامل.  متحصالً علیھ؛ وبالتالي فھو لیس 9503 البند التعریفيتصنیف المنتج تحت  تم -
بما أن الوصَف یشیر صراحةً إلى "األحاجي من  ex9503القاعدة التفصیلیة المعمول بھا  تكون -

 كافة األنواع": 
بند النظام 

 المنسق
عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف

على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 
 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

Ex9503 ،نماذج مصغرة  لعب أخرى
سواء  ونماذج مماثلة للتسلیة،
العاب  كانت متحركة أم ال،

 . ز"بزل" من جمیع االنواعالغأ

عملیات تصنیع   -
 تكون فیھا:

جمیع المواد - -
المستخدمة فیھا 
من أي بند غیر 

 بند المنتج،؟و
قیمة جمیع المواد - -

خدمة ال تالمس
% من 50تتعدى 

سعر المنتج تسلیم 
 باب المصنع
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غیر ذات (المستخدَمة مواد كافة ال تكون فیھا) 1تصنیع (عملیات القاعدة شرطین اثنین:  تضم -
قیمة كافة المواد (غیر ذات منشأ)  تتعدّى) حیثما ال 2منتج و(ال بندباستثناء  بند) تحت أّي منشأ
 المصنع.  بابتسلیم المنتج % من سعر 50نسبة 

د بن تحت المدخالت مواد لتصنیف نظًرا، تغییر البند الجمركي أي، األول بالشرط الوفاء تم -
 ).9503(  النھائي المنتج عن بند مختلف) 3904.22( تعریفي

 المنتج % من سعر80دوالًرا أمیركیًا، ما یعادل  16.00القیمة اإلجمالیة للمدخالت األجنبیة  تبلغ -
دوالًرا أمیركیًا. وھو رقم أعلى بكثیر مّما تجیزه قاعدة  20.00المصنع النھائي بقیمة  بابتسلیم 
 كحدٍّ أقصى من المواد "غیر ذات منشأ").  %50( المضافة القیمة

المتوسطیة على كّلٍ من البرتغال (عضو  –المقابل، یُطبَّق مبدأ التراكم وفقا لالتفاقیة األوربیة  في -
فینیل كلورید المستورد من  بوليبي) ومصر. في ھذه الحالة، تتم معاملة وفي االتحاد األور

منشأ". أي أن المنتج "غیر ذات منشأ" دون سواه  ذاتالبرتغال ومصر على أساس مدخالت "
دوالرات أمیركیة لكّل  6.0المنتج المستورد من الوالیات المتحدة األمیركیة بقیمة  عن یكون عبارة

 . المواد المدخلة متوسطي یتم الوفاء بقاعدة  قیمة -و%.  ووفقا للتراكم األور30وحدةٍ أي بنسبة 
متوسطیة ؟ ینطبق التراكم الثنائي دون سواه حالیًا  -قواعد األوروكان الوضع قبل تطبیق ال كیف -

دة من البرتغال تحصل روفقا التفاقیة الشراكة بین لبنان واالتحاد األوروبي، أي أن المدخالت الوا
% من المدخالت ال تزال حتى 60دة من مصر؛ أي أّن نسبة رخالفًا لتلك الوا صفة المنشأعلى 

 منشأ". وبالتالي، ال یعتبَر المنتج لبنانيَّ المنشأ. ذات اآلن "غیر 
 

 . طاوالت بالستیكیة 4رقم  مثال

 الحالة

ومقّرھا في صور تصنیع الطاوالت البالستیكیة الجمیلة للحدائق  Plastique du Liban شركة تتولى
واالتحاد األوروبي إضافة إلى المغرب وتونس. وتتوقع  االفتاوالتخییم. كما تتولى تصدیرھا إلى كّل من 

 ما یلي مدخالتھا األجنبیة:  الشركة إنتاج كمیاٍت إضافیة منھا في المستقبل. في

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیة دوالرات 3.00 9403.90 إیطالیا من الطاوالت البالستیكیة  أجزاء
 الواحدة للطاولة

 أمیركیًا دوالًرا 1.80 9403.90 الصین من الطاوالت البالستیكیة  أجزاء
 الواحدة للطاولة

 

كما تستخدم الشركة المخلفّاِت البالستیكیة المجّمعة في لبنان باعتبارھا مدخالت مواد خاٍم وتبلغ قیمتھا 
بأن معظم المنتجات التي یتم  Plastique du Libanدوالًرا أمیركیًا للطاولة الواحدة. تدرك شركة  1.60
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التخلص منھا والمجّمعة من قبل شركة متخصصة في إعادة التدویر تنبثق من منتجاٍت بالستیكیة مستوَردة 
 في األصل. 

دوالراٍت أمیركیة للطاولة الواحدة: فھل تحصل الطاولة  10.00المصنع  بابسلیم المنتج تسعر  یبلغ
ن علیھ األمر لو كان المنتج موضوع البحث عبارة عن طاولة لعبة "على صفة المنشأ "؟ وكیف سیكو

 مخصصة لمنزل الدمى؟ 

  التحلیل

 بالكامل"  متحّصال علیھاتكون الطاوالت " ال -
 الطاوالت أن وبما"). البالستیكیة("المفروشات  9403.70 بند النظام المنسق تُصنَّف تحت  -

و  ex9401( المحددة القاعدة التفصیلیة فإنّ  المعادن، من ولیس البالستیك من مصنوعة
ex9403 ذات الصلة بـ "المفروشات المعدنیة األساسیة التي تحتوي على القطن المحشو..." ال "

". فیما exchapter94یُصار عوًضا عن ذلك، إلى تطبیق قاعدة الفصل العامة "  .تنطبق علیھا
 یلي نّص القاعدة: 

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

ex 
chapter94 

اصناف لالسرة وما  أثاث،
 یماثلھا (حشایا حوامل حشایا،
 وسائد وأصناف محشوة مماثلة)

أجھزة انارة غیر مذكورة و ال 
اشارات  داخلة في مكان اخر،

مبان  وأصناف مماثلة، یئة،ضم
   ما عدا: مسبقة الصنع،

عملیات تصنیع تكون 
فیھا جمیع المواد 
المستخدمة فیھا من أي 

  بند غیر بند المنتج

عملیات تصنیع ال 
تتعدى قیمة جمیع المواد 

%  40المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 باب المصنع 

 

 عملیات تصنیع: "تغییر البند الجمركي)) قاعدة 3القاعدة البدیلة األولى (الواردة في العمود  تشّكل -
المنتج. في ھذه الحالة،  بند باستثناء  بندٍ تحت أّي  مصنفة منشأ) ذاتمواد (غیر ال تكون فیھا كافة

ج النھائي، أي عینھ تماًما كالمنت البندتقع القطع المدخلَة المستوردة من الصین وإیطالیا تحت 
. نتیجة لذلك، ال یتم الوفاء بالقاعدة وال تعتبَر الطاوالت 9403 البند التعریفي –طاوالت الحدیقة 

 لبنانیة المنشأ. 
وردة من ) بالنفع. إذ تبلغ نسبة القطع المست4المقابل، قد تأتي القاعدة البدیلة الثانیة (العمود ( في -

% من المنتج النھائي بخصوص 30ردة من إیطالیا  بنسبة% بینما تُقدَّر القطع المستو18الصین 
-وفقا لالتفاقیة األورو قلیمي%. وال ینطبق مبدأ التراكم  اال48القیمة لتبلَغ نسبة القطع سویًا 

متوسطیة ؛ األمر الذي یؤّكد مبدأ التراكم مع إیطالیا بالنسبة إلى الصادرات نحو كّل من دول 
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مجموعة أغادیر، السیما المغرب وتونس. وتحتَسب القطع الواردة  ودول واالفتا االتحاد األوروبي
%.  40منشأ" وھكذا ال تعتبَر بعد اآلن عائقًا أمام القیمة القصوى البالغة  ذاتمن إیطالیا على أنھا "

 وھذا ما یجعل من المنتج لبنانیًا في كافة الحاالت. 
وبي على الرغم من عدم توقیع االتفاقیة وینطبق التراكم الثنائي بین لبنان واالتحاد األور ھذا -

متوسطیة ، ویعني ذلك بأنھ تتم معاملة الطاوالت عند استیرادھا من االتحاد األوروبي  -األورو
 منشأ").  ذاتعلى أنھا منتٌج لبناني ("

ینبغي أن تكون  ماذا عن المخلفات البالستیكیة المعاد تدویرھا التي یتم تجمیعھا في لبنان؟ ھل ولكن -
 متحّصال علیھاناشئة عن منتجات مستوردة في األصل؟ كال، ال یھم ذلك. في الواقع، تعتبر المادة "

السلع المستعملة التي تم جمعھا والتي تصلح (ح) على أّن "  4بالكامل" في لبنان. وتنص المادة 
كامل في البلد المحدد، والمقصود بال علیھا متحصال سلعا.." تعتبر بمثابة فقط الستعادة المواد الخام

 ھنا لبنان. أما المنشأ األول للسلع فغیر مھم. 
 

  ذات االستعمال الواحدالُشَوك البالستیكیة  مجموعة. 5رقم  مثال

  الحالة

ُشوًكا بالستیكیة غیر قابلة إلعادة االستعمال مخصصة للسوق  Plastique du Liban شركة  تنتج
 المحلي وللتصدیر إلى دول االتحاد األوروبي. 

 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیًا دوالًرا 0.20 3903 بلجیكا البولیسترین البولیمر
 الواحدة للحزمة

العربیة  المملكة البولیسترین البولیمر
 السعودیة

دوالًرا أمیركیًا  0.30 3902
 الواحدةللحزمة 

د دوالًرا أمیركیًا للحزمة الواحدة: فھل تعتبَر حزمة الشَوك  0.80المصنع بـ  بابتسلیم المنتج سعر  حدِّ
 منشأ"؟  ذاتالبالستیكیة "منتًجا 

 التحلیل

 بالكامل"  متحّصال علیھاَوك "تعتبَر الشُ  ال -
لبند ؛ وبالتالي تنطبق القاعدة التفصیلیة المعمول بھا ل3924.10في النظام المنسق   تصنَّف -

عملیات تصنیع ال تتعدى قیمة جمیع المواد فیما یلي نصھا: " 3926إلى  3922التعریفي
المصنع." وبعبارةٍ  بابتسلیم  المنتج عرس% من 50منشأ) نسبة  ذات(غیر المستخدمة فیھا 

 ). %50( مضافة مجّرد قیمةأخرى: إنھا عبارة عن 
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% وتلك المستوردة من المملكة العربیة السعودیة 25المدخالت المستوردة من بلجیكا  تشّكل -
المتوسطي  -%. وبالتالي ال یتم الوفاء بالقاعدة من دون أّي تراكم. ووفقا للتراكم األورو37.5

متوسطیة . ما یعني بأّن كافة -منشأ"  في البلدان األورو ذاتتعتبَر المدخالت البلجیكیة منتجات "
متوسطیة مشاركة  -تحاد األوروبي أو تركیا أو دول أخرى أوروبیةأو اال  االفتاالصادرات إلى 

 یكون لبنان قد أبرم معھا اتفاقیة تجارة حّرة، عندئٍذ تصنّف الشَوك البالستیكیة منتجاٍت لبنانیة. 
تحاد األوروبي، أي أن الشوك تعتبَر أصالً منتجاٍت لبنانیة تحقیقًا ثنائي مع االالیوم التراكم ال ینطبق -

منشأ" وبالتالي  ذاتلغرض تصدیرھا إلى االتحاد األوروبي (ألن المدخالت البلجیكیة تعتبَر "
تعتبَر المدخالت السعودیة أجنبیة) إال أن ذلك ال ینطبق على المنتجات المصدّرة إلى سویسرا أو 

عوًضا عن االفتا  من دولدت المدخالت من بلٍد ر. یجوز أن ینعكس الوضع في حال واالفتا
 بلجیكا. 

 

 البالستیكیة العقود. 6 رقم مثال

  الحالة

مثال عقود البالستیك. فیما یلي المواد  لتزیینتصنیع إكسسوارات ا FlashFashionشركة  تتولى
 المستخدَمة: 

بند النظام   :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیة دوالراتٍ  5.00 3904.90 كوریا بایكالیت
 الواحد للعقد

 

دَ   منشأ"؟  ذاتدوالراٍت أمیركیة للعقد الواحد: فھل یُعتبَر العقد " 8.00سعر التسلیم في المصنع بـ  حدِّ

 التحلیل

  7117.90 البند التعریفيالمنتج تحت  یُصنَّف -
 بالكامل.  متحصالً علیھیكون المنتج  ال -
") مقلدة -حلى غوایة(" 7117 البند التعریفيالقاعدة التفصیلیة المعمول بھا عبارة عن قاعدة  تكون -

منشأ)  ذات(غیر  المستخدَمة موادال تكون فیھاتصنیع عملیات التي تشترط الوفاء بشرطین بدیلَین: 
تصنیع انطالقًا من القطع المعدنیة األساسیة غیر عملیات المنتج أو ند ب غیر بندٍ تحت أّي مصنفة 

) غیر ذات منشأ(المستخدَمة  المواد  جمیعقیمة  تتعدىأال ط مطلیّة أو المغطاة بمعادن ثمینة، شرال
 المصنع.  بابتسلیم المنتج % من سعر 50نسبة 

  البایكالیت لتصنیف نظًرا ، تغییر البند الجمركي قاعدة أي االولى، البدیلة القاعدة استیفاء تم -
 .3904 البند التعریفي تحت الُمدخل
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. في ھذه الحالة، تبلغ قیمة المواد المضافةالقیمة  عدةالشرط البدیل الثاني عبارة عن قا ویكون -
المصنع.   بابتسلیم المنتج % من سعر 60دوالراٍت أمیركیة لتشّكل بذلك  5.00"  غیر ذات منشأ"

بغّض النظر عن أّن العقد  ال یبدو   -الت افي أّيٍ من الحالمضافة لم یتم الوفاء بقاعدة القیمة 
 مؤّھالً في المرتبة األولى ألنھ لم یتم تصنیعھ من القطع المعدنیة األساسیة. 

 . تغییر البند الجمركي قاعدة  استیفائھ یكتسب المنتج صفة "المنشأ" نتیجة -
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 األلمنیوم  4.2

 بعض القواعد  عدیل: إمكانیة تتنبیھ

. األساسیةتطبیق المفاھیم واآللیات  كیفیةالمستخدمین على  یُخصَّص ھذا الجزء والقسم من الدلیل إلطالع
. ویأخذ وقت صیاغة ھذه االمثلة النافذة القواعدعلى  ترتكز األوصاف واألمثلة والتمارین الواردة أدناه

متوسطیة. یجوز أن تتغیّر  -لتعدیل االتفاقیة األوروالمستخدمون بعین االعتبار المفاوضات التي تنفّذ 
 بعض القواعد، ما قد یؤثر بالتأكید على نتیجة بعض األمثلة / التمارین.

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.2.1

 . نوعةعدد كبیٌر من المنتجات المت في تصنیع مثل الحدید أو النحاس أو الرصاص األلمنیوم ستعملیُ  -

 البندتحت  76وبخاصٍة الفصل  واحٍد من النظام المنسق د عدٍد من ھذه المنتجات في فصلٍ وقد تم تحدی -
" التفصیلیةقواعد ال" مجموعة من متوسطیة، تطبَّق –". وفقا لالتفاقیة األورو ومصنوعاتھ"األلمنیوم 

من أجل تطبیقھا. مؤسسات على المنتجات الواردة في ھذا الفصل، األمر الذي یسّھل األمر نسبیًا على ال
في األمثلة  یظھروھذا ما س -أن بعض القواعد تبدو مضلّلة بعض الشيء اال انھ ال بد من االشارة  الى

 الواردة أدناه.  

 بناءً  تصنیفھا یتم جزئي أو كاملٍ  بشكلٍ  األلمنیوم من مصنوعة منتجاتٍ  األخرى الفصول وتتضّمن ھذا -
 94 الفصل تحت األلمنیوم من المصنوعة المفروشات تُصنَّف ،المثال سبیل على. وجھة استعمالھا- على

 عربات سیارة،(" 87 الفصل تبعفت ألمنیوم من دّراجاتال ماأ...).  ؛حشایا وحوامل حشایا  اثاث،("
 ...)؛دراجات جرارات،

 ما ھي القواعد األساسیة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.2.2

 ) العامة) قاعدة الفصل الرئیسة (القاعدة 1(

") أي ومصنوعاتھ("األلمنیوم من النظام المنسق  76فصل الما یلي قاعدة الفصل الرئیسة الخاصة ب في -
 قاعدة خاصة:   لم یلحظ لھاللمنتجات التي  العامةالقاعدة 

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
صفة المنشأ الكتساب على المواد التي لیس لھا 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

ex 
chapter76 

عملیات تصنیع تكون  منیوم ومصنوعاتھ،عدا :ال-
 فیھا :
جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا 
من أي بند غیر 

 و بند المنتج،
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قیمة جمیع المواد  -
المستخدمة فیھا 

% 50ال تتعدى 
من سعر المنتج 
تسلیم باب 

 المصنع
 

منشأ"  ذات(راجع أدناه)، تكون منتجات األلمنیوم "عندما ال یكون ھناك قاعدة خاصة بالبند : أي -
(أي المدخالت األجنبیة ع كافة المدخالت "غیر ذات منشأ" في حال تطبیق شرطین اثنین: أوالً، تق

 تتعدّىالمنتج. ثانیًا، ال بند مختلف عن تعریفي  بندتراكم منشأ) تحت  ال یطبق معھامن الدول التي 
 المصنع.  بابتسلیم  المنتج سعر –% من القیمة النھائیة 50قیمة تلك المدخالت "غیر ذات منشأ" 

في ذات (على نحٍو تراكمّي)، أي: تقتضي الحاجة الوفاء بھما  الشرطان معا: یُطبَّق ةھاممالحظة  -
 .   الوقت

 

  76الفصل في ) قواعد أخرى خاصة بالمنتج واردة 2(

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

7601  

 المنیوم خام

 عملیات تصنیع تكون فیھا :
جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا من 
أي بند غیر بند 

 و المنتج،
قیمة جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا ال 
% من 50تتعدى 

سعر المنتج تسلیم 
 باب المصنع

 
  أو

 

ینتج بالمعالجة الحراریة أو 
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المعالجة الكھربائیة من 
المنیوم لیس في شكل 

أو من فضالت  خالئط،
  وخردة االلمنیوم

عملیات تصنیع تكون فیھا  خردة وفضالت من المنیوم 7602
 فیھا المستخدمةجمیع المواد 

  المنتج، بند غیر بند أي من

 

Ex7616  لمنیوم االمصنوعات أخرى من
والنسج والشباك  عدا القدد،

والسیاجات والنسج المقواة 
(بما فیھ  والمواد االخرى المماثلة

من أسالك المنیوم  المسامیر)
والمصنوعة من معدن المنیوم 

 ممدد

 عملیات تصنیع تكون فیھا :
جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا من 
أي بند غیر بند 

ومع ذلك  المنتج،
 یجوز استخدام القدد،

والنسج والشباك 
والسیاجات والنسج 

اة والمواد المقوّ 
 االخرى المماثلة
(بما فیھ المسامیر) 
أو من أسالك 

 المنیوم ممدد، و
قیمة جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا ال 
% من 50تتعدى 

سعر المنتج تسلیم 
 باب المصنع

 إضافة: المائلة(الكتابة  
 ثخینٍ  بحرفٍ  تفسیریة؛

 التنویھات؛ إضافة: أسود
 )األصلي النص

 

(وھو عبارة عن  7601 البند التعریفي" المذكور تحت الخامذلك: بالنسبة إلى "األلمنیوم  ویعني -
ألمنیوم غیر مشغول یتّخذ شكالً غیر محدّد، السیما قوالب األلمنیوم األساسیة) تطبَّق قاعدة الفصل 

عاله. على نحٍو بدیٍل وكخیاٍر بدیٍل وثاٍن للحصول على صفة المنشأ، یتم أراِجع ما ورد  –العادیة 
الجة الكھربائیة ،من المنیوم لیس في شكل ینتج بالمعالجة الحراریة أو المعتطبیق عملیة خاصة: " 

العملیة، عندئٍذ ال تنطبق الشروط  ھذه" في حال تم اعتماد خالئط أو من فضالت وخردة االلمنیوم
 -)7601عینھ ( البند التعریفين ممدخالت  یمكن عند ذلك استعمال الواقعة تحت القاعدة العادیة و

الخام. وال تھم ما ھي قیمة المواد المدخلة (األجنبیة  وماأللمنیقد تكون ھذه ھي الحال بالنسبة إلى 
وغیر ذات منشأ) طالما یُستخدَم اإلجراء المحدّد لتصنیع المنتج النھائي. تشّكل ھذه القاعدة البدیلة 
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ة الحراریة أو لجبـ "المعا مؤسساتإذ تستعین معظم ال –ھام للقاعدة األساسیة تساھل عامَل 
األلمنیوم األساسیة. وبعبارٍة أخرى، یلتزم منتِجو قوالب األلمنیوم عادة  بالكھرباء" لتصنیع قوالب

 الوفاء بالقاعدة. 
(تشتق عن) من ): یتم تصنیعھا 7602 البند التعریفيأو خردة األلمنیوم" (فضالت إلى " بالنسبة -

كات األسالك األلمنیوم المصنّعة خارجیًا أو أطر النوافذ أو شبمن  دراجات الأیة مادة أجنبیة، مثال 
أو خردة".  تجدر اإلشارة إلى أّن االستثناء المتعلق بـ  فضالتطالما لم تستوَرد باعتبارھا "

 " یحدّ من سھولة إجراء "التشغیل والمعالجة". بشكٍل غیر كافٍ "التشغیل أو المعالجة 
 تعقیدًا أكثر فتبدو المنتجات من عددًا تشمل التي 7616بالبند التعریفي  الصلة ذات القاعدة أما -

 على إال القاعدة تطبَّق ال. كثبٍ  عن إلیھا نظرنا لو ما في وصریح مباشر معنى عن تكشف وإنما
 الملحومة السیاج شبكة"  بمثابة تعتبَر ال التي تلك وبخاصةٍ  العنوان، في المذكورة المنتجات بعض
. الخ"، الممدَّدة األلمنیوم"معادن  بمثابة أو" األلمنیوم بأسالك الخاصة...  والشبكة الشوي ومنقل
 البند الجزئي تحت المصنّفة المنتجات تلك على خاصة بصورةٍ  تنطبق القاعدة ھذه أن ذلك ویعني

 تحت الواقعة تلك(غیر  شباكوال الرأس والعریضة القصیرة والمسامیر: "األوتاد 7616.91للبند
واللوالب..." الخ. یمكن تصنیع ھذه المنتجات من شبكة سیاج ملحومة  ) 8305iv التعریفي البند

عینھ. وإال، وُجب تطبیق  البندمنشأ، حتى لو صنِّفت تحت  ذاتومنقل شوي وشبكة ... الخ " غیر 
 % من القیمة. 50قاعدة الفصل العادیة: ال تتخطى المواد األجنبیة "غیر ذات منشأ" أكثر من 

 
 الخاصة بمنتجاٍت أخرى مصنوعة من األلمنیوم  التفصیلیةقواعد ال) 3(

المعمول بھا على بعض المنتجات المصنوعة من األلمنیوم وذلك وفقا  التفصیلیةقواعد الاستخدام  ینتشر -
 لمنتج. لوجھة استعمال ا

 على الرغم من ذلك، یتّسم عدد منھا بالسھولة نسبیًا:  -

(أغراض  8305 البند التعریفيعلى سبیل المثال، تُصنَّف مشابك الورق على شكل شرائح تحت  -
 83متنّوعة مصنوعة من المعادن األساسیة"). في ھذه الحالة، تطبَّق قاعدة الفصل الخاص بالفصل 

عبارٍة وب –ونّصھا كاآلتي "التصنیع من مواد واقعة تحت أّي عنوان باستثناء تلك الخاصة بالمنتج" 
. ویعني ذلك بأّن  ال مشكلة مع التصنیع انطالقًا من تغییر البند الجمركيأخرى: إنھا عبارة عن قاعدة 

 ألمنیوم (أجنبي) أیًا یكن شكلھ طالما لم یتخذ شكل مشبك ورقي أو أّي أمٍر مشابھ. 

(إال في  94الفصل ھا على مفروشات األلمنیوم المذكورة في ذات تغییر البند الجمركيتُطبَّق قاعدة  -
 حال تضّمنت المالبس القطنیة الرقیقة، حیث تقتضي الحاجة في ھذه الحالة تطبیق قاعدة خاصة). 

 87 النظام المنسقتكتسُب الدراجات الھوائیة المصنوعة من األلمنیوم المذكورة في فصل  -
منشأ"  في  ذاتات "("المركبات غیر  مقطورات عربات سكك الحدید أو الترامواي؛...)  صفة المنتج

 –المصنع  بابتسلیم  المنتج % من سعر40 تتعدىالمدخالت (غیر ذات منشأ) األجنبیة ال كانت حال 
 . المضافة لقیمةلباعتبارھا قاعدة مباشرة 

في المقابل، تبدو بعض القواعد أكثر تعقیدًا. على سبیل المثال، ال بدّ أن تستوفي عربة األطفال  -
وقاعدة  تغییر البند الجمركي) كالً من قاعدة 8715البند التعریفيیوم أو أجزاء منھا (المصنوعة من األلمن
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 بابتسلیم  المنتج % من سعر40المدخالت األجنبیة  تتعدّى قیمةعلى حدٍّ سواء (ال  قیمة المواد الُمدخلة
 المصنع). 

 ما ھي المسائل الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.2.3

 مقرونةالبسیطة وإنما  تغییر البند الجمركي بالنسبة إلى معظم منتجات األلمنیوم األساسیة، تُطبَّق قاعدة  -
بلد الالمحلیة المنفّذة في المضافة لذلك، ال بد أن تكون القیمة  –) %50( قیمة المواد المدخلةمع قاعدة 

  غیر كاٍف. البند الجمركيھامة فعادةً ما یكون مجّرد تغییر  

ة لج" المصنّعة عبر المعاالخامفي ھذه الحالة، یُطبَّق استثناءان اثنان: بالنسبة إلى منتجات "األلمنیوم  -
الحراریة أو بالكھرباء، على سبیل المثال، آالت اللحام، ال تطبَّق أیة شروط أخرى، إذ تكتسب صفة المنشأ 

دون سواھا.  ویعني  تغییر البند الجمركيبق قاعدة األلمنیوم فتنط فضالتتلقائیًا. أما بالنسبة إلى  خردة أو 
ذلك أنھ طالما أن المدخالت لیست جاھزة بعد الستیرادھا على شكل خردة أو مخلّفات، عندئٍذ تكون 
عة) من األلمنیوم محلیًا لبنانیة المنشأ، بغّض النظر عن قیمة الُمدَخل.   الخردة أو المخلفات المصنَّعة (المجمَّ

. في 76بّھ إلى المنتجات المصنوعة من األلمنیوم  المصنّفة تحت أّي فصٍل آخر غیر الفصل ینبغي التن  -
 في حاالٍت عدّة. مبالغ فیھ ھذه الحالة، تُطبَّق القواعد الخاصة وال تكون مقیّدة أو َشرطیة على نحٍو 

 األمثلة / التمارین  4.2.4

 : اآللیات األساسیة تذكیر

ھل من أفضلیة تعریفة جمركیة  -لة المنشأ مھمة بالنسبة إلى عملك.أمّما إذا كانت مس تحقق .2
 : كانت مھّمةفي حال تنوي أنت أو عمیلك استخدامھا؟ 

 بالكامل" في لبنان. في حال لم یكن كذلك:  متحصالً علیھما إذا كان المنتج " تحقق .3
تطبیق "التراكم" . تأّكد من التفصیلیةقواعد الواحرص على تطبیق  البند التعریفيمن  تحقق .4

منشأ"  ذاتحیثما یكون ذلك مالئًما: تعتبَر المدخالت الناتجة عن البلدان الشریكة في التراكم "
 تماًما كالمدخالت المحلیة. 

على  كل منھا -یلي آلیات أربعة أساسیة (یُشار إلیھا أحیانًا بعبارة تغییرات) یتم اعتماد فیما .أ
 : معاِحدة أو 

i. ولكن تكون واردة في  التفصیلیةقاعدة البالكامل (ال تعتبَر فعلیًا  متحصل علیھا منتجات
 . ومن المتوقع أن تساعدك قاعدة التسامح العامة حیث أمكن تطبیق ذلك!) القوائم

ii. الجمركي البند تغییر  
iii. وغیر ذات منشأ األجنبیة المدخالت قیمة من األقصى الحدّ (  قیمة المواد المدخلة( 
iv. عملیات تصنیع معیّنة  

 : االستثناءان .ب
i. منشأ وإنما إحذَر  ذات% من المدخالت غیر 10: قاعدة التسامح العامة (ھامش السماح

 القیود) 
ii.  (في حال عدم التحقق من المسألة)بشكلٍ : العملیات الصغرى ("التشغیل أو المعالجة تقییدي 

 ") المستثناة حتى لو تم الوفاء بالقاعدة التفصیلیة (أي، عند إضافة القیمة). غیر كافٍ 
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 . قضبان األلمنیوم 1رقم  مثال

 الحالة

ملم لتصدیرھا إلى االتحاد األوروبي.  7إنتاج قضبان األلمنیوم بحجٍم تقاطعّيٍ  یقّل عن  -أ- الشركة تتولى
 فیما یلي مواد المدخالت: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 لـ تابع(بلد  آیسلندا الخام األلمنیوم قوالب
 )االفتا

 وحدة لكلّ  یورو 20 7601.20

 وحدة لكلّ  یورو 20 7601.20 البحرین الخام األلمنیوم قوالب

 

یورو لكّل وحدةٍ. فھل یستفید المنتج من صفة "  100بقیمة  المصنع بابتسلیم  المنتج الشركة سعر تعتمد
 یورو لكّل وحدةٍ؟  130المصنع إلى  بابتسلیم  المنتج المنشأ"؟ ماذا لو تم رفع سعر

 التحلیل

 بالكامل  متحصالً علیھیُعتبَر المنتج  ال -
ملم،  7 العرضي لمقطعھا مقاس أكبر یتجاوز الالتي أي قضبان األلمنیوم ي، المنتج النھائ یقع -

  7604.29 التعریفي البندتحت 
) نظًرا ex chapter 76( العامة الفصل قاعدة عن عبارة بھا المعمول القاعدة التفصیلیة تكون -

 ا المنتج. ذلعدم تطبیق أیة قاعدة خاصة على ھ
المستخدمة تكون جمیع المواد (غیر ذات منشأ)  مواد من) 1(  التصنیع: یلي ما على القاعدة تنصُ  -

(غیر ذات  المستخدَمة المواد كافة قیمة تتعدى ال نحوٍ  على) 2( المنتج؛ بنٍد غیر بند من أيّ  فیھا
 .المصنع باب المنتج تسلیم  سعر من% 50منشأ) 

). وتكون 7604المنتج النھائي (بند ) مختلٍف عن 7601( بند تعریفيمواد المدخالت تحت  تصنَّف -
  .مستوفاة تغییر البند الجمركيقاعدة 

المصنع أي  باب) من السعر النھائي للتسلیم 20+60یورو ( 80قیمة المدخالت األجنبیة بـ  تُحدَّد -
 من المواد غیر ذات منشأ كحدٍّ أقصى) %50(المضافة %. وال تكون قاعدة القیمة 80بنسبة 
وھكذا تظلُّ  یورو؛ 130المصنع  بابتسلیم المنتج . كما ینطبق ھذا األمر في حال بلغ سعر محققة

 %. 61.5= 80/130قیمة المدخالت األجنبیة 
). االفتا(تكون آیسلندا عضًوا في  االفتاي حال ومتى تم تطبیق التراكم مع الوضع مختلفًا ف یكون -

منشأ". أي أن  ذاتنھا مدخالت "أفي تلك الحالة، تتم معاملة القوالب المستوردة من آیسلندا على 
تسلیم المنتج منشأ". وفي حال بلغ سعر  ذاتن دون سواھا تعتبَر "غیر القوالب الواردة من البحری

تسلیم  المنتج % من سعر60یورو، تظّل القوالب الواردة من البحرین بنسبة  100المصنع   باب
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% المسموح بھا. وبالتالي، تظّل قضبان األلمنیوم غیر لبنانیة 50المصنع، أي: أكثر من نسبة  باب
یورو، عندئٍذ تكون نسبة  130المصنع إلى  بابتسلیم المنتج  ارتفع سعر المنشأ. لكن في حال 
 القیمة المضافة% فقط. من المتوقع أن یتم الوفاء بمعیار 46.1= 60/130المدخالت البحرینیة 

وبالتالي تعتبَر قضبان األلمنیوم لبنانیة المنشأ عند تصدیرھا إلى االتحاد األوروبي. وینطبق األمر 
. في تلك الحالة، یجوز تطبیق التراكم االفتاتصدیر المنتجات إلى أّي بلٍد في في حال تم عینھ الیوم 

 نشأ". م ذاتدة من آیسلندا منتجاٍت "رالثنائي وتعتبَر المدخالت الوا
 

 : قضبان األلمنیوم وإنما من مصدٍر مختلف 2رقم  مثال

 الحالة

 قّررت تغییر المصدر:  -أ-لما تقدّم أعاله إال أن الشركة  الوضع مماثالً  یكون

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 وحدة لكلّ  یورو 50 7601.20  آیسلندا الخام األلمنیوم قوالب

 وحدة لكلّ  یورو 30 7601.20 البحرین الخام األلمنیوم قوالب

یورو لكّل وحدةٍ. فھل یُعتبَر المنتج  100سلیم المصنع بقیمة لمنتج تالتزمت الشركة اعتماد سعر ا وقد
 منشأ"؟  ذات"

  التحلیل

%. وتقدَّر نسبة المدخالت األجنبیة 30تتعدّى نسبة المدخالت البحرینیة في الوقت الحالي  ال -
 . االفتاعضًوا في  ا% منھا من آیسلندا، باعتبارھ50% حیث تكون 80اإلجمالیة بـ  

منشأ".  ذات% فقط  "غیر 30: حیثما یتم تطبیق التراكم، تعتبَر المدخالت البحرینیة ونسبتھا أي -
تكون القضبان لبنانیة المنشأ عند  –كحدٍّ أقصى)  %50( مستوفاةالمضافة وتكون قاعدة القیمة 

 –تصدیرھا إلى االتحاد األوروبي. ویكون األمر على ھذا النحو فور تطبیق االتفاقیة األورو 
من جھٍة أولى وبین لبنان واالتحاد األوروبي من  واالفتامتوسطیة في االتفاقیات المبرمة بین لبنان 

 جھٍة أخرى. 
، عندئٍذ تعتبَر القضبان بمثابة منتجاٍت لبنانیة. االفتاحال تم تصدیر القضبان إلى بلٍد تابع لـ  في -

ولبنان. أما المدخالت  االفتا عة بین ویعود ذلك إلى اعتماد التراكم الثنائي في االتفاقیة الموق
 منشأ" وبالتالي ال تعتبَر مدخالٍت أجنبیة.   ذاتنھا "أالمستوردة الیوم من آیسلندا فتتم معاملتھا على 

 

 ورق من حامل على تةمثبَّ  األلمنیوم لفة: 3 رقم مثال

  الحالة
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إلى ألمانیا. تحقیقًا لذلك، فھي لتصدیرھا تة على حامل من ورق مثبّ لفائف ألمنیوم  -أ-الشركة  تنتج
 تستورد المكّونات التالیة: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 لكلّ  امیركیًا دوالًرا 0.40 7607.11 الصین األلمنیوم  لفة
 وحدة

 لكلّ  امیركیًا دوالًرا 0.06 4805 تركیا الورق
 وحدة

دوالًرا لكّل وحدةٍ. فھل تعتبَر لفة األلمنیوم المزّودة  0.90المصنع  بابتسلیم منتج سعر ال یكون
 منشأ"؟  ذاتبدعامة ورقیة "

 

  التحلیل

  7607.20.90 التعریفي البندالمنتج تحت  یُصنَّف -
 بالكامل  متحصالً علیھیكون  ال -
 ex( العامة الفصل قاعدة عن عبارة بھا المعمول التفصیلیة القواعد تكون الحالة ھذه وفي -

chapter76 تكون فیھا) 1تصنیع ( عملیات) نظًرا لعدم توفر أیة قاعدة خاصة. وتشترط القاعدة 
) على نحٍو ال 2المنتج؛ ( بندباستثناء  بندٍ تحت أّي  مصنفة المنشأ) لیس لھا صفةمواد (كافة ال

 بابم تسلیالمنتج من سعر  %50المنشأ)  لیس لھا صفةتتخطى قیمة كافة المواد المستخدَمة (
 المصنع. 

(المؤلف  ذاتھالتعریفي  البند تحت الصین من المستوردة األلمنیوم لفائف تصنَّف الحالة، ھذه في -
 من شروط  األول المعیار أنّ  أي؛ 7607 البند وبخاصةٍ  النھائي، المنتج باعتباره) أرقامٍ  4 من

 لم وبالتالي،. مستوفى غیر" المنشأ التي لیس لھا صفة" المواد لكافة البند الجمركي وتغییر القاعدة
 .متوسطیة -األورو للقواعد وفقا اللبناني المنشأ المنتج یكتسب

 قاعدة القیمة المضافة مناسبة ایضا تبدو ال -
 التفاقیةل وفقا التراكم وإمكانیة تركیا من المستوردة المدخالت دور یبدو ال ذلك، إلى إضافة -

 فإنّ " منشأ ذات" التركیة المدخالت اعتبَرت لو حتى. الحالة ھذه في مناسبًا متوسطیة -االورو
 .بالبند الجمركي تغییرٍ  يّ تخضع أل ال الصینیة المدخالت

 
 األلمنیوم مسامیر: 4 رقم مثال

  الحالة

 ما یلي المواد المستخدَمة:  مسامیَر األلمنیوم؛ في -أ-الشركة  تصنّعُ 
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بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 العربیة اإلمارات الخام األلمنیوم
 المتحدة

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.20 7601
 وحدةٍ 

دوالًرا أمیركیًا لكّل  0.20 7602 لبنان األلمنیوم خردة
 وحدةٍ 

 المتحدة الوالیات ألمنیوم باك من أسالكشِ 
 األمیركیة

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.40 7616.91
 وحدةٍ 

 منشأ"؟  ذاتدوالًرا امیركیًا لكّل وحدة: فھل تكون المسامیر " 1.50المصنع  بابتسلیم المنتج یكون سعر  

  التحلیل

  بالكامل متحصال علیھ ال یعتبرالمنتج  نإ -
  7616.10 البند التعریفيالمنتج تحت  یُصنَّف -
مواد تكون فیھا كافة ال) 1تصنیع (عملیات ونّصھا كاآلتي:  ex7616القاعدة المعمول بھا  تكون -

المنتج. ھذا ویجوز استخدام شبكة السیاج  بند  غیر بندٍ تحت أّي مصنفة المنشأ)  لیس لھا صفة(
والمواد المماثلة (السیما  والنسج المقواةك والسیاج االملحومة واألقمشة ومنقل الشوي والشب
قیمة كافة  عدىال تتأ) على 2و(؛ ممددمعدن ألمنیوم من الشرائط المقفلة) من أسالك األلمنیوم أو 

 المصنع.  بابتسلیم  المنتج من سعر %50المنشأ)  لیس لھا صفةالمواد المستخدَمة (
مع بعض االستثناءات والقیمة  تغییر البند الجمركي عدة شروط منھاالقاعدة عبارة عن  تكون -

 المضافة. 
مختلفة عن مسامیر األلمنیوم. في  بنودوخردة األلمنیوم تحت  الخامكّل من األلمنیوم  یُصنَّف -

. على 7616 البند التعریفي، أي البند ذاتھالمقابل، یقع كّل من شبكات ومسامیر األلمنیوم تحت 
ة وإنما یتم إیالء العنایة باالستثناءات امستوف تغییر البند الجمركي الرغم من ذلك، ال تبدو قاعدة 

المنتج،  بند بما فیھا–، بنددة تكون مصنفة تحت أي التي تتیح إتمام التصنیع انطالقا من مواد محد
 ة.  امستوف تغییر البند الجمركيقاعدة بذلك حیث نالحظ اإلشارة إلى شبكات األلمنیوم. وتكون 

منشأ" وبالتالي، تعتبَر  المواد المستوردة من  ذاتاللبنانیة ھي " دخالتبأّن الم من المؤكد -
بحیث تبلغ  غیر ذات منشأ فقط  ھي اإلمارات العربیة المتحدة ومن الوالیات المتحدة األمیركیة 

لمصنع لمسامیر األلمنیوم. ا بابتسلیم المنتج % من سعر 40دوالًرا أمیركیًا أي  0.60قیمتھا 
 شروط. ة الاوتكون قاعدة القیمة المضافة مستوف

  اذا مجموعة شروط القاعدة مستوفاة -
 المنتج صفة " المنشأ"   یكتسبُ  -

 

 

 : كراسي الحدیقة المصنوعة من االلمنیوم 5رقم  مثال
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  الحالة

 تصنیع كراسي حدیقة عبر االستعانة بالمواد التالیة:  -أ-شركة ال تتولى

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیًا دوالًرا 1.50 7601 الھند الخام األلمنیوم
 الواحد للكرسيّ 

 أمیركیًا دوالًرا 1.40 7602 لبنان األلمنیوم خردة
 الواحد للكرسيّ 

المتر المربع  ال یزن قطنیة أقمشة
 2غ/م300منھا أكثر من 

المصّممة والجاھزة لالستعمال 
 للكراسي

 أمیركیًا دوالًرا 1.00 9401.90 مالي
 الواحد للكرسيّ 

د دوالرات أمیركیة للكرسي الواحد. فھل تحصل الكراسي على صفة  10سعر التسلیم في المصنع بـ  حدِّ
 منشأ"؟  ذاتالمنتج "

  التحلیل

 بالكامل متحصالً علیھالمنتج  یعتبر ال -
 لـالخاص  البند، یتم تصنیف الكراسي تحت 9403 البند التعریفيللمفروشات المصنّفة تحت  خالفًا -

 . 9401البند التعریفي"المقاعد"، وبخاصٍة 
 التي األساسیة المعدنیة"المفروشات  تشمل التي" ex9403و ex9401القاعدة المعمول"  تكون -

أو أقّل". في ھذه الحالة، یستوفي  2مغ/ 300 بوزنٍ  المحشوة غیر القطنیة األقمشة على تحتوي
 الشروط وتطبَّق القاعدة التفصیلیة.  القطن

 القاعدة معقّدة بعض الشيء:  تكون -
بند النظام 

 المنسق
عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف

على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 
 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

Ex9401  و
Ex9403 

أثاث معدني محتوي على أقمشة 
وزن المتر  غیر محشوة بالقطن،

 غ أو أقل 300المربع منھا 

عملیات تصنیع تكون 
فیھا جمیع المواد 
المستخدمة فیھا من أي 

 بند غیر بند المنتج،

عملیات تصنیع ال 
تتعدى قیمة جمیع المواد 

% 40المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 باب المصنع
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  أو

من  عملیات تصنیع 
قماش قطني معد مسبقا 
في أشكال الستخدامھ مع 

، 9403أو  9401مواد 
  بشرط:-

 تتعدى قیمتھ  أال -
 محلي(غیر 

% 25) المنشأ  -
المنتج   سعر من

تسلیم باب 
 و المصنع،

ان تكون جمیع  -
باقي المواد 

ة فیھا مالمستخد
لھا صفة المنشأ 
ومن أي بند غیر  

أو  9401البند 
    9403البند 

 

وینطبق األمر  تغییر البند الجمركيبدیلَین: یتمثّل الخیار األول بقاعدة  ) خیاَرین1العمود ( یتضّمن -
عینھ تماًما كقاعدة الفصل. إال أنھ في ھذه الحالة، تكون األقمشة القطنیة المستوردة من مالي 
جاھزة لتشّكَل جزًءا من الكراسي، أي أنھا لن تصنَّف بعد اآلن باعتبارھا أقمشة قطنیة واردة في 

. كما یُقَصد بذلك بأن القطن 9401.90 البند التعریفيوإنما "جزًءا" من الكراسي تحت  52الفصل 
تغییر البند وبالتالي لم یتم الوفاء بقاعدة  –تماًما كالكراسي النھائیة البند ذاتھ قد تم تصنیفھ تحت 

 . الجمركي
. في المقابل، البندالبدیل الثاني فیسمح باستخدام األقمشة القطنیة المصنّفة أصالً تحت ھذا  أما -

 المنتج % من سعر25تستدعي الحاجة تطبیق مطلَبین صارَمین: أوالً، ال یتجاوز القطن نسبة 
من دوالًرا أمیركیًا  1.00المصنع؛ وقد تم الوفاء بھذا الشرط حیث تبلغ قیمة القطن  بابتسلیم 
 %.  10دوالرات أمیركیة، أي  10.00أصل 

البند أخرى غیر  بنودمنشأ" ومصنّفة تحت  ذاتن تكون كافة المدخالت األخرى "أال بد  ثانیًا، -
. وال یبدو بأن ھذه ھي الحالة: إذ تأتي مدخالت  األلمنیوم 9403 والبند التعریفي 9401 التعریفي

الوقت الراھن إلى منتجاٍت أخرى لتكتسَب صفة " ال یتم تشغیلھا في أمن مصادر أجنبیة ولكن 
أو أجزاء منھا قبل أن یتم منتجاٍت اخرى، وبخاصٍة الكراسي  المنشأ"؟ أجل، یتم تحویلھا إلى

وھكذا تتمّكن  الجمركي البندتجمیعھا مع األقمشة  لتصبح الكراسي النھائیة. لذلك، ال بد من تغییر 
"). وھذا ما ex chapter 94انیة المنشأ (وفقا لقاعدة "أجزاء األلمنیوم من اكتساب صفة اللبن
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الذي تستثنیھ القاعدة التفصیلیة صراحةً:  ما إن تعتمد ھذا الخیار الذي یتیح لك االستعانة بالقطن "
. 9403 أو 9401 البندین التعریفیّینالمنشأ" فإنھ یتعذّر علیك استخدام موادًا تقع ضمن  لیسھ صفة

منشأ" قبل بلوغ المرحلة التي یتم فیھا تصنیفھما  ذاتن تكون المواد "أبدّ والمقصود من ذلك: ال 
. وبعبارة أخرى: قبل أن تتحّول إلى 9403 البند التعریفيأو  9401 البند التعریفيتحت أّي من 

 قطع أثاث. 
 معالجتھا عبر إال كذلك تصبح ال وھي" منشأ ذات" لیست األلمنیوم فمدخالت كذلك؛ الحالة تبدو ال -

) . وبالتالي، ال یتم الوفاء بالقاعدة التفصیلیة 9401 ند التعریفيبال( للكراسي قطع إلى لتتحول
. (على سبیل المثال، كان األمر البندویتعذّر على الكراسي اكتساب صفة المنشأ اللبناني تحت ھذا 

 كانت قد اعتبَرت لیكون مختلفًا لو تم استیراد مدخالت األلمنیوم من بلِد شریك في التراكم، عندئذٍ 
 منشأ").   ذات"
 ): "4الصرف الواردة في العمود (المضافة ویتوفر بدیٌل ثالث وھو عبارة عن قاعدة القیمة  ھذا -

المنشأ نسبة  التي لیس لھا صفةفیھ قیمة كافة المواد المستخدمة  تتعدّىتصنیع على نحٍو ال عملیات 
% من سعر 39المصنع ". تبلغ كافة المدخالت األجنبیة مجتمعةً  بابتسلیم المنتج % من سعر 40

 المصنع. یتم الوفاء بالقاعدة وتكتسب الكراسي صفة المنشأ اللبناني.  بابتسلیم المنتج 
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 الورق وورق الكرتون المقّوى  4.3

 بعض القواعد  عدیل: إمكانیة تتنبیھ

. األساسیةتطبیق المفاھیم واآللیات  كیفیةالمستخدمین على  إلطالع یُخصَّص ھذا الجزء والقسم من الدلیل 
. ویأخذ وقت صیاغة ھذه االمثلة النافذة القواعدعلى  ترتكز األوصاف واألمثلة والتمارین الواردة أدناه

متوسطیة. یجوز أن تتغیّر  -المستخدمون بعین االعتبار المفاوضات التي تنفّذ لتعدیل االتفاقیة األورو
 عد، ما قد یؤثر بالتأكید على نتیجة بعض األمثلة / التمارین.بعض القوا

 
 

 ھي الخصائص والممیزات؟  ما 4.3.1

 . التي یخضع لھا الورق ومصنوعاتھ محددة ومحصورةالقواعد یالحظ أن  -

الورق السیما المنتجات الورقیة  48. ویشمل الفصل 49و  48 لبنود الفصلینع المنتجات الورقیة تبت -
فیغطي المواد  49. أما الفصل )لحّمامل الصحي ( ورقالاألكثر كالسیكیة بدًءا من القرطاسیة وصوالً إلى 

وصوالً إلى ورق من العجینة المطبوعة. في الوقت الذي ترد المواد القائمة على صنع الورق بدًءا 
 . 47ل النفایات في الفص

 تضطلع عملیة إعادة التدویر بدوٍر ھام في الممارسة والتطبیق.  -

 

 ما ھي القواعد الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.3.2

  49و 48) للفصلین العامة) قواعد الفصل الرئیسة (القاعدة 1(

")، أي: وكرتونوكرتون ومصنوعات العجائن أو من ورق  ("ورق 48لفصل لقاعدة الما یلي نّص  في -
 للمنتجات التي تفتقر إلى أیة قاعدة خاصة: العامةالقاعدة 

النظام بند 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

Ex chapter 
48 

ومصنوعات  ورق وكرتون،
أو من  عجائن السلیلوز،من 

 ورق أو كرتون ،عدا

عملیات تصنیع تكون 
فیھا جمیع المواد 
المستخدمة فیھا من أي 

 بند غیر بند المنتج

 

 ذاتلم تطبَّق أیة قاعدة خاصة (راِجع أدناه)، تعتبر منتجات الورق والورق المقّوى " ماأي:  -
منشأ" في حال تم تصنیف كافة المدخالت "غیر ذات منشأ" (أي: المدخالت األجنبیة المستوردة 



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

مختلف عن المنتج بحدّ ذاتھ. إنھا  البند التعریفيمن الدول التي تفتقر إلى تراكم المنشأ) تحت 
 . والسھلة" البسیطة الجمركي البندعبارة عن قاعدة "تغییر 

("الكتب المطبوعة والصحف  49الفصل على تماًما  ذاتھاركي تغییر البند الجمقاعدة  تطبق -
 والصور والمنتجات األخرى ذات الصلة بقطاع الطباعة..."): 

بند النظام  
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

Ex chapter 
49 

كتب وصحف وغیرھا من 
منتجات صناعة 
الطباعة،مخطوطات یدویة 

 ومستنسخات وتصامیم ،عدا:

عملیات تصنیع تكون 
فیھا جمیع المواد 
المستخدمة فیھا من أي 

 بند غیر بند المنتج

 

 

  49و 48في الفصلین ببعض بنود  ) قواعد أخرى خاصة 2(

وھي  التي تطبق على بعض المنتجاتمن القواعد الخاصة  محدوداعددًا  48یتضّمن الفصل  -
 كاآلتي: 

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

  Ex 4811 ى مسطر أو ورق وورق مقو
 مخطط أو مربعات فقط

صنع من مواد إنتاج یُ 
الورق من الفصل 

)47،(    

 

 استنساخ وورق كربون ورق 4816
 االستنساخ ورقمن  وغیره ذاتي

  الشفافة األوراق أو النقل أو
 (...) األخرى

یصنع من مواد إنتاج 
الورق من الفصل 

)47،(    

 

مغلفات (ظروف) وبطاقات  4817
رسائل وبطاقات برید غیر 

من  للمراسلة،مصورة وبطاقات 
ورق أو كرتون،علب وجعب 

من ورق أو كرتون  وما یماثلھا،

عملیات تصنیع تكون 
 فیھا :
جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا 
من أي بند غیر 

 



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

محتویة على مجموعات من 
 أوراق المراسلة

 بند المنتج، و
قیمة جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا 
% 50ال تتعدى 

من سعر المنتج 
تسلیم باب 

 المصنع
Ex4818   یصنع من مواد إنتاج  )لحّمامصحي (لورق

 .   47الفصل  الورق من 
 

Ex4819 ،كیاس كبیرة أو صغیرة،وأ علب 
 جعب ومخاریط وغلف أخرى،

من ورق أو كرتون أو من حشو 
السلیولوز،علب لحفظ االوراق 

 والملفات من السلیولوز

عملیات تصنیع تكون 
 فیھا :
جمیع المواد  -

فیھا المستخدمة 
من أي بند غیر 

 بند المنتج، و
قیمة جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا 
% 50ال تتعدى 

من سعر المنتج 
تسلیم باب 

 المصنع

 

Ex4820  عملیات تصنیع  مجموعات ورق الرسائل 
قیمة جمیع المواد  -

المستخدمة فیھا 
% 50ال تتعدى 

من سعر المنتج 
تسلیم باب 

 المصنع

 

Ex4823  ورق أو مصنوعات أخرى من
كرتون أو حشو السلیولوز أو من 

 طیقات ألیاف السلیولوز،مقطعة

یصنع من مواد انتاج 
 .   47الفصل الورق من 

 

 ثالثة قواعد خاصة یتم تطبیقھا على منتجاٍت عدّة.  توجد -

من قاعدة الفصل العامة. إذ  تشدّدًابالنسبة إلى المجموعة األولى من المنتجات، تكون القاعدة أكثر  -
 – 47تشترط القاعدة بأن یتم تصنیع ھذه المنتجات مباشرة من المواد المستخدمة لصنع الورق (الفصل 

لّب األلیاف الخشبیة أو األلیاف األخرى والسیلیلوز والنفایات الورقیة المعاد تدویرھا، الخ...). 
المتّخذة بعد انتھاء مرحلة المواد الخام ضمن البلد.  باختصار، تقتضي الحاجة تنفیذ كافة خطوات اإلنتاج
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منشأ" مستوردة ومذكورة في الفصل  ذاتوبصورةٍ خاصة، ال یمكن استخدام أیة منتجات مؤقتة "غیر 
(ولكن بالتأكید یمكن استخدام المنتجات المماثلة كما لو استقِدَمت من بلدان تطبّق التراكم وحیث  48

منشأ"). تنطبق ھذه القاعدة على الورق والورق المقّوى المسّطر أو ورق  ذاتتعتبَر بمثابة منتجات "
 )؛ 4811 البند التعریفي(یتم إدراج  ھذه المجموعة مع منتجاٍت أخرى تحت  اتالدفاتر أو مربّع

 )؛ 4816 البند التعریفي( المماثلة والمنتجات الذاتي االستنساخ وورق الكربون ورق -

ھ منتجات أخرى متنوعة ذات البند. كما یغطي 4818.10وبخاصٍة  ،ex4818  )املحمّ (ل الصحي ورقال  -
ومماثلة مثال َمحاِرم الوجھ، على سبیل المثال "كلینكس"؛ حیث تنطبق قاعدة الفصل العامة واألسھل 

 (الواردة أعاله)؛ 

 ) ex4823( مختلفة أشكال أوبأحجام  (...) األخرى السیلیلوز وحشوات المقّواة واألوراق األوراق -

لحّمام الصحي لورق ال) أو تقطیع 4811(األجنبي) ( الورق المخطط والمربعاتما یعني بأّن  -
 صفة المنشأ اللبناني.  كسب المنتجات) لن ت4803جنبیة) ((األ لفات الورقمن المصنوعة  ) 4818.10(

إال الفصل العامة وحصًرا من قاعدة  ییدًاتقبالنسبة إلى المجموعة الثانیة من المنتجات، تبدو القاعدة أكثر  -
قیمة المدخالت  تتعدىأال  ھذا وتنص ھذه القاعدة على  ما یتعلق بخیار الُمدخالت. أنھا لیست تقییدیة في

إضافة إلى  المصنع للمنتج النھائي بابتسلیم  المنتج % من سعر50األجنبیة (غیر ذات منشأ") نسبة 
تغییر البند  كما تعمد القاعدة إلى المزج بین  لیھ القاعدة العامة.تغییر البند الجمركي الذي تنص ع

 وبین القیمة المضافة وھي تنطبق على:  الجمركي

 ) 4817المغلّفات وبطاقات الرسائل، الخ ( -

ومجدّدًا یضم العنوان منتجاٍت أخرى حیث تطبَّق قاعدة  ex4819( الخ واألكیاس، والصنادیق العلَب -
الفصل العامة على نحٍو متواصل، على سبیل المثال، سالت الرسائل وُعلَب التخزین المستخدمة في 

 المكتب)؛ 

 بنود) من المواد المذكورة تحت 4819األمر ال یقتصر على إنتاج علَب الورق المقّوى (یعني ذلك بأّن  -
حال كانت غیر محلیة المنشأ)، على سبیل المثال،  قد تكون ھذه ھي الحال مع الورق المقوى مختلفة (في 

(الورق المقّوى الممّوج) بل یشترط أیًضا أال تتجاوز قیمة كافة  4808 البند التعریفيالمذكور تحت 
القیمة النھائیة  % من50المواد "غیر المحلیة المنشأ" المستخدمة (السیما كافة الَمشابِك، الخ) أكثر من 

 المصنع).  باباإلجمالیة (تسلیم 

 كتابة دفاتر تصنیع یمكن: واحدٍ  منتجٍ  من مؤلفة مجموعة إلى بالنسبة تساھالً  أكثر قاعدة وتطبق ھذا -
 %. 50أن تكون القیمة المضافة ط ھ شرذات البند) من مواد مذكورة تحت ex4802( الرسائل

تغییر ( المعایدة وببطاقات المطبوعة البریدیة بالبطاقات  تتعلقان خاصتَین، قاعدتَین 49 الفصل یتضّمن -
 الذي یشمل الصور) والرزنامات.  4911 البندباستثناء  البند الجمركي،

 

 بالمنتجات االخرى المصنوعة من الورق والورق المقّوى   الخاصة التفصیلیة القواعد) 3(
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 البالستیك مثال المستخدَمة، للمواد وفقا أولیة بصورة المحدّدة األخرى المنتجات تماًما كمجموعة -
 تم حال في وبخاصةٍ ، 48 الفصل غیر اخرى فصول تحت الورقیّة  المنتجات بعض تُصنَّف واأللمنیوم،

 الورق من المصنوعة المفروشات على األمر ینطبق المثال، سبیل على. جھة استعمالھاو حسب تحدیدھا
 البند التعریفي( المقّوى الورق من المصنوعة المجوھرات علب أو) 94 النظام المنسقفصل ( المقّوى
 ) ؛ وتنطبق علیھا قواعد محددة اخرى. 7607 البند التعریفي) أو لفة ورق األلمنیوم المدعمة (4202

 

 ما ھي المسائل الرئیسة التي یجب التنبّھ لھا؟  4.3.3

بعض المنتجات االستعانة بالمواد األساسیة المستخدمة لصناعة الورق. وھو أمر تتطلب عملیة إنتاج  -
 تقییدي إال أنھ یشبھ إلى حدّ كبیر القید المفروض على منتجات األقمشة والمالبس. 

عبارة عن القاعدة السائدة في ھذا السیاق ویتم تطبیقھا على معظم  قاعدة تغییر البند الجمركيتكون  -
 ة. دخلالمالمواد یجوز في بعض الحاالت تطبیق قاعدة قیمة انھ قیة والمواد المطبوعة. إال المنتجات الور

، مثال 49 - 47یجوز تجمیع منتجات الورق والورق المقّوى ذات الوظائف المحدّدة خارج الفصلین  -
 المصابیح المصنوعة من الورق والمفروشات المصنوعة من الورق المقّوى. 

 لتمارین األمثلة / ا 4.3.4

 : اآللیات األساسیة تذكیر

ھل من أفضلیة تعریفة جمركیة  -مّما إذا كانت مسالة المنشأ مھمة بالنسبة إلى عملك تحقق .1
 : تنوي أنت أو عمیلك استخدامھا؟ في حال كانت مھمة

 ما إذا كان المنتج "مصنوًعا بالكامل" في لبنان. في حال لم یكن كذلك:  تحقق .2
. تأّكد من تطبیق "التراكم" التفصیلیةقواعد الواحرص على تطبیق  التعریفيالبند من  تحقق .3

حیثما یكون ذلك مالئًما: تعتبَر المدخالت الناتجة عن البلدان الشریكة في التراكم "محلیة 
 المنشأ" تماًما كالمدخالت المحلیة. 

على ِحدة أو  كل منھا ادیلي آلیات أساسیة (یُشار إلیھا أحیانًا بعبارة تغییرات) یتم اعتم فیما .أ
 : معا

i. القوائممصنوعة بالكامل (ال تعتبَر فعلیًا القاعدة التفصیلیة ولكن تكون واردة في  منتجات .
 ومن المتوقع أن تساعدك قاعدة التسامح العامة حیث أمكن تطبیق ذلك!) 

ii. البند الجمركي تغییر  
iii. منشأ ذات وغیر األجنبیة المدخالت قیمة من األقصى الحدّ (المواد المدخلة   قیمة( 
iv. عملیات تصنیع معیّنة  
 : االستثناءان .ب
i. من المدخالت غیر المحلیة المنشأ وإنما احذَر القیود)  %10: قاعدة التسامح العامة (متساھل 

ii.  (في حال عدم التحقق من المسألة)بشكٍل ("التشغیل أو المعالجة  بسیطة: العملیات التقییدي
  القیمة المضافة ) قاعدة تم الوفاء بالقاعدة التفصیلیة (أي، عند ") المستثناة حتى لوكافٍ  غیر
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 أ. العُلب المصنوعة من الورق المقوى المزّودة بقفٍل 1رقم  مثال

  الحالة

 علبًا من الورق المقّوى مزّودة بأقفال لتصدیرھا إلى سویسرا.  BeirutPaperشركة  تنتِج

بند النظام   :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

دوالراٍت أمیركیة لكّل 4.00 4802 الصین المقّوى (الورق المربّع)  الورق
 وحدةٍ 

المتحدة  الوالیات القفل
 األمیركیة 

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.50 8301.50
 وحدة

دوالرات  10.00المصنع بقیمة  بابتسلیم المنتج یحصل المنتج على صفة " المنشأ" مع سعر  فھل
 دوالرات أمیركیة؟  8.00أمیركیة لكّل وحدةٍ؟ وماذا لو بلغ سعر التسلیم في الوحدة 

  التحلیل

 ". متحصال علیھ بالكامل" المنتج یعتبَر ال -
 4819.10 البند الجزئيتصنیف العلب تحت  یتم -
 راِجع..."). والصنادیق("العلب  المحدّد التصنیف تحت یقع المنتج ألن" ex4819" القاعدة تطبَّق -

 أعاله 4.3.2الفقرة في إلیھا المشار القاعدة
وبین "القیمة المضافة"؛ على أال یتم تصنیف منتجات  تغییر البند الجمركي القاعدة بین  توّحد -

قیمتھا  عدىأال تت ذاتھ وشرط بند النظام المنسقالمدخالت األجنبیة ("غیر ذات منشأ") تحت 
 المصنع.  بابسلیم المنتج ت% من سعر 50اإلجمالیة 

 علب أي النھائي، المنتج عن بند مختلفة التعریفیة البنود تحت المنتجین كال یُصنَّف الحالة، ھذه في -
 .الجمركي البند تغییر أي األول بالمعیار الوفاء ویتم. المقّوى الورق

دوالراٍت أمیركیة، یكون معیار القیمة  10.00 المصنع بابتسلیم المنتج حال بلغ سعر  في -
دوالًرا أمیركیًا أي  4.50المضافة مستوفي الشروط. وتبلغ قیمة كافة المدخالت األجنبیة مجتمعةً 

المصنع؛ وھي نسبة أقّل من  الحدّ األقصى المقدّرة بـ  بابتسلیم المنتج % من سعر 45ما نسبتھ 
 ). االفتا%.  تعتبَر المنتجات "لبنانیة" تحقیقًا لغرض تصدیرھا إلى سویسرا (50

دوالراٍت أمیركي، عندئٍذ ال یكون  8.00أقّل من  المصنع اببالتسلیم المنتج حال كان سعر  في -
دوالًرا أمیركیًا من  4.50لمنتجات "غیر ذات منشأ" المعیار الثاني مستوفَي الشروط. وتبلغ قیمة ا

المصنع. ال تكون  بابتسلیم المنتج % من سعر 46.25دوالراٍت أمیركي أي بنسبة  8.00أصل 
وبالتالي یتعیّن على لبنان سداد تعریفة معاملة البلد األكثر تفضیالً ؛ "أمنش ذاتالمنتجات "

 ا. ن) الكاملة عند تصدیرھا إلى سویسرأ(أم.أف.
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 المصنوعة من الورق المقوى المزّودة بقفٍل  العُلب ب.1 رقم مثال

  الحالة

 تغییر مصادرھا:  BeirutPaperاألمر مشابًھا للحالة أعاله وإنما تولّت  شركة  یكون

بند النظام   :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 لكلّ  أمیركیة دوالراتٍ  5.00 4819.10 تركیا المقّوى (الورق المربّع)  الورق
 وحدة

المتحدة  الوالیات القفل
 األمیركیة 

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.50 8301.50
 وحدة

دوالرات  10.00المصنع بقیمة  بابتسلیم المنتج یحصل المنتج على صفة " المنشأ" بناًء على سعر  فھل
 أمیركیة لكّل وحدةٍ؟ 

  التحلیل

منشأ"، عندئٍذ لن یكتسَب المنتج النھائي  ذاتأّن المدخالت المستوردة من تركیا ال تعتبَر " طالما -
% 50صفة "المنشأ " نظًرا لعدم الوفاء بمعیار القیمة المضافة (مواد المدخالت األجنبیة بنسبة 

 بباسلیم المنتج ت% من سعر 55مجتمعة إلى كما تصل قیمة المدخالت األجنبیة كحدٍّ أقصى). 
 دوالرات أمیركیة).  10.00دوالًرا أمیركیًا من أصل  5.50المصنع (

متوسطیة وفقا لالتفاقیة المبرمة بین لبنان  -الرغم من ذلك، فور تطبیق قواعد االتفاقیة األورو على -
من جھة وبین لبنان وتركیا من جھٍة أخرى، تنشأ إمكانیة تراُكم المنشأ. وتعتبَر المنتجات االفتا و

منشأ" (أي تتم معامالتھا تماًما كالمدخالت اللبنانیة) وبالتالي، ال تعتبَر  ذاتمن تركیا " الواردة
 0.50عائقًا امام أّي قسٍم من القائمة. في ھذه الحالة، ال تتعدّى قیمة المدخالت "غیر ذات منشأ" 

علَب دوالًرا لكّل وحدةٍ (مع استیراد الَمشابك من الوالیات المتحدة األمیركیة). وبالتالي، تعتبَر ال
 لبنانیة المنشأ. 

 

 أ. أكیاس ورقیة لھدایا األعیاد 2رقم  مثال

  الحالة

صناعة األكیاس الورقیة التي تتولى تصدیرھا إلى سویسرا والنروج  Beirut Paperشركة  تشمل
. في الواقع، تعمدُ الشركة عادةً إلى شراء األكیاس العادیة السائبة االفتافي  تانعضو نادولتوكالھما 

لتحّولھا الحقًا من خالل عملیة الطباعة المتطورة إلى أكیاس بأشكال مختلفة عالیة الجودة مخصصة 
الستخدام العمالء، ومنھا على سبیل المثال أكیاس التسوق المخصصة لعید المیالد حیث تعمد إلى تصنیفھا 

 حجم والشكل إلى طلباٍت أصغر حجًما، الخ. حسب ال

 یلي مصادر المدخالت:  ما في
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 :القیمة البند التعریفي :المنشأ :المستخَدمة المواد

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.60 4819.40 الصین الورق  أكیاس
 وحدة

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.02 3215.19 الھند الطباعة  حبر
 وحدة

دوالًرا أمیركیًا  1.25المصنع بقیمة  بابتسلیم المنتج تكتسب أكیاس الورق صفة " المنشأ" مع سعر  فھل
 دوالًرا أمیركیًا؟  1.00لكّل وحدةٍ؟ وماذا لو بلغ سعر التسلیم في الوحدة 

  التحلیل

 ". بالكامل متحصال علیھ" المنتج یعتبَر ال -
  4819.40 الجزئيالبند التعریفي أكیاس الورق تحت  تصنَّف -
" بما أّن المنتج یتالءم والوصف المحدّد ex4819" بالمنتج الخاصة لتفصیلیةالقاعدة ا تُطبَّق -

مع "القیمة  قاعدة تغییر البند الجمركي"...أكیاس... من الورق..."). كما تعمد القاعدة إلى توحید 
 بند النظام المنسقتحت  فةمصن المدخالت ("غیر ذات منشأ") األجنبیة تكونأال  طالمضافة"؛ شر

 المصنع.  بابتسلیم  المنتج  % من سعر50وأال تتخطى قیمتھا اإلجمالیة  ذاتھ
ھذه الحالة، یتم تصنیف المدخالت المستوردة من الصین، وبخاصٍة األكیاس العادیة، تحت  في -

یكون المعیار األول مستوفَي الشروط ألّن  المنتج النھائي. والبند عینھ تماًما ك يالتعریف البند
المنتج سعر  بالنسبة الى المضافة األكیاس ال تتمتع بصفة "المنشأ ". یمكن الوفاء بمعیار القیمة 

دوالًرا أمیركیًا. إال أن األكیاس ال تكتسب صفة المنشأ نظًرا  1.25المصنع بقیمة  بابتسلیم 
 (في الوقت عینھ).  العتماد كال المعیاَرین على نحو تراكميّ 

 

   أیضاب. األكیاس الورقیة 2رقم  مثال

 الحالة

في ھذه الحالة إلى تغییر مصادرھا حیث ...الحالة مماثلة لتلك المذكورة أعاله ولكن عمدت شركة  تكون
 االفتا وردت األكیاس العادیة من آیسلندا، وھي دولة عضو فياست

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.60 4819.40 آیسلندا الورق  أكیاس
 وحدة

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.02 3215.19 الھند الطباعة  حبر
 وحدة
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تسلیم  المنتج  متوسطیة بناًء على سعر -المنشأ" وفقا للقواعد األوروتكتسب أكیاس الورق صفة " فھل
دوالًرا أمیركیًا لكّل وحدةٍ؟ وماذا لو تم استیراد األكیاس الورقیة من الھند وحبر  1.00المصنع بقیمة  باب

 الطباعة من إیطالیا؟ فھل تكتسب األكیاس الورقیة صفة " المنشأ؟" 

  التحلیل

-منشأ" وفقا للقواعد األورو ذاتأكیاس الورق العادیة اآلیسلندیة المنشأ بمثابة منتجاٍت " تعتبَر -
متوسطیة فور تطبیق ھذه األخیرة في اتفاقیة الشراكة الموقعة بین لبنان واالتحاد األوربي. ھذا 
وتجدر اإلشارة إلى أنھ وعلى الرغم من تطبیق قواعد المنشأ الثنائیة الحالیة في االتفاقیة المبرمة 

مر عینھ باعتباره "تراكًما ثنائیًا". وبما أّن نھ یجوز تطبیق األإبین لبنان واالتحاد األوروبي، ف
(آیسلندا) ویعاد تصدیرھا، بعد معالجتھا، إلى دول  عضو في االفتااألكیاس یتم استیرادھا من بلٍد 

(سویسرا والنروج)، فمن المتوقع أن یتم التراكم ضمن العالقة الثنائیة عضو في االفتا أخرى 
ي ولیس بین أّي شریٍك ثالٍث. وقد بات ھذا األمر ممكنًا في القائمة بین لبنان واالتحاد األوروب

 الوقت الحالي.   
المنتج % من سعر 2مختلٍف وال یشّكل سوى  بندٍ أّن الحبر المستورد من الھند یتم تصنیفھ تحت  بما -

 والقیمة المضافة.  تغییر البند الجمركيالمصنع، من الممكن الوفاء بكال المعیاَرین،  بابتسلیم 
حال تم استبدال مصادر األكیاس الورقیة، عندئٍذ قد تأتي النتیجة مغایرة. في حال تم استیراد  في -

الحبر من إیطالیا واألكیاس العادیة من الھند (بالسعر عینھ) یجوز أن تخالف المدخالت "غیر ذات 
تسلیم نتج الم% من سعر 60والقیمة المضافة ( تغییر البند الجمركيمنشأ" الھندیة  كالً من معیار 

من  اھدالمصنع للمنتج النھائي). وحتى لو كانت كلفة األكیاس أقّل بكثیٍر فیما لو تم استیرا باب
 تغییر البند الجمركي دوالًرا أمیركیًا لكّل وحدةٍ، فإن مخالفة معیار  0.30الھند، على سبیل المثال، 

األكیاس النھائیة بأشكال مختلفة ھ كذات البندتظّل قائمة ألّن األكیاس العادیة / الخام تقع تحت 
ومتطّورة. (وبالتأكید، في حال أمكن استیراد المدخالت بكلفة أقّل بكثر، فمن المحتَمل أن تتخطى 

منشأ" في مقابل  ذاتأیة تعریفة یمكن اكتسابھا من التفضیالت التجاریة الخاصة بالمنتجات "
بذلك إلیالء المسألة العنایة الشركة المنتجات "غیر ذات منشأ". من المستحَسن أن یتم إطالع 

 الالزمة). 
 

 صنادیق)  10. ُعلب ورقیة قابلة للطّي وغیر مقاومة للماء (3رقم  مثال

  الحالة

قیة أساسیة قابلة للطّي وإنما غیر مقاومة للماء تباع ضمن صندوٍق رعلبًا و BeirutPaperشركة  تنتج
 علٍب.  10مؤلٍف من 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیة دوالرات 0.09 4808.10 البوسنة المقّوى الممّوج  الورق
 الواحد للصندوق
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 أمیركیًا دوالًرا 0.21 4808.10 الصین الممّوج المقّوى الورق
 الواحد للصندوق

 من تدویره الُمعاد المقّوى الورق
 القدیمة والصنادیق العلب

 (الممّوجة)

 أمیركیة دوالرات 0.06 4808.10 الكویت
 الواحد للصندوق

دَ   دوالًرا أمیركیًا، فھل تكتسب ھذه العلب صفة "المنشأ "؟  0.40للعلب بـ  المصنع باب تسلیمسعر  حدِّ

 

 اإلیصاالت /المقبوضات ودفتر الرسائل كتابة دفاتر. 4 رقم مثال

 الحالة

الرسائل ودفاتر المقبوضات المصّممة حسب الطلب ألعمال البیع دفاتر كتابة  Beirut Paperشركة  تنتج
بالتجزئة. في الواقع، یبدو كال المنتجین مماثلین بشكٍل كبیر باستثناء دفاتر كتابة الرسائل ذات الصفحات 

بوطات صفحاٍت  مطبوعة  مع غالٍف قالعادیة مع غالٍف مزخرٍف بطریقٍة جمیلة بینما تتضّمن دفاتر الم
برز عبارة "دفتر المقبوضات". في معظم الحاالت، یتم تصنیع كال المنتجین للتصدیر إلى مختلٍف ی

 العمالء السویسریین. 

 یلي مصادر المواد:  فیما

 النظام بند :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 العربیة المملكة الالصقة  المادة
 السعودیة

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.01 3506
 وحدة

 لكلّ  أمیركیة دوالرات 0.10 4707 الصین تدویره المعاد الورق
 وحدة

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 0.02 3215.19 الھند الطباعة حبر
 وحدة

د  ودفاتر الرسائل كتابة دفاتر من لكل أمیركیًا دوالًرا 0.20 بـ المصنع باب تسلیم سعر المنتج حدِّ
 متوسطیة؟ -األورو االتفاقیة لقواعد وفقا"المنشأ "  صفة تكتسب فھل المقبوضات،

  التحلیل

 بالكامل  تحصال علیھمایعتبَر كال المنتجین م ال -
 –) 4820.10عینھ ( البند الجزئيوحتى تحت  4820بند النظام المنسقكال المنتجین تحت  یُصنّف -

"السجالت ودفاتر الحسابات ودفاتر المالحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر المقبوضات ودفاتر كتابة 
 الرسائل ودفاتر المذّكرات والیومیات واألغراض المشابھة". 
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 تشیر": ex-out" قاعدة عن عبارة الراھن للعنوان متوسطیة -األورو القاعدة التفصیلیة تكون -
"ex4820ى "دفاتر كتابة الرسائل". في ھذه الحالة، تطبق قاعدة القیمة المضافة البسیطة " إل

من قیمة المنتج  %50قیمة المدخالت األجنبیة ("غیر ذات منشأ")  تتعدّىونّصھا كاآلتي: ال 
المصنع). لذلك، تنطبق ھذه القاعدة على دفاتر كتابة الرسائل التي  بابتسلیم  المنتج  المحلي (سعر

 . BeirutPaperا شركة تصنّعھ
تكلفة المدخالت "غیر ذات منشأ" المستوردة من المملكة العربیة السعودیة  والصین والھند  تبلغ -

دوالًرا  0.20 المصنع النھائي وقیمتھ  أصال بابتسلیم المنتج دوالًرا أمیركیًا من سعر  0.13
قیمة المضافة المعمول بھا على %. وفي ھذه الحالة، تتم مخالفة قاعدة ال65أمیركیًا ، أي بنسبة 

 دفتر كتابة الرسائل وبالتالي فھي ال تكتسب المنشأ اللبناني. 
القاعدة االمر بالنسبة إلى دفاتر المقبوضات ویعود السبب في ذلك لكونھا غیر مصنّفة تحت  یختلف -

 العامة الفصل قاعدة تُطبق لذلك وحسب؛ الرسائل كتابة بدفاتر تنحصر التي" ex4820" التفصیلیة
")ex chapter 48  على نحٍو افتراضّي. وتنص القاعدة على ما یلي: "التصنیع من مواد (غیر ("

البند الجمركي المنتج". وبعبارةٍ أخرى: تطبَّق قاعدة تغییر  غیر بند بندٍ منشأ) واردة تحت أّي  ذات
 القیاسیة. 

). 4820النھائي ( لمنتجابند عن مختلفة بنود ھذه الحالة، تقع كافة المدخالت األجنبیة تحت  في -
وھكذا یتم الوفاء بقاعدة الفصل وتكتسب دفاتر المقبوضات صفة المنشأ اللبناني. لتوضیح المسألة: 

% من 95%  (19ال تضطلع القیمة المضافة بأّي دوٍر یُذَكر، أیًا یكن. حتى لو بلغت قیمة المواد 
بھا، أي قاعدة الفصل، مستوفیة الشروط  المعمول لقاعدة التفصیلیةاالمنتج النھائي)، عندئٍذ تكون 

 أثناء عملیة اإلنتاج.  في البند الجمركيبما أّن المدخالت تخضع لتغییٍر في 
مصیر دفاتر كتابة الرسائل مختلفًا للغایة عن مصیر دفاتر المقبوضات (المطابقة لھا تقریبًا).  یكون -

منشأ" ویستفید من االمتیازات الجمركیة واآلخر (أي  ذاتفأحدھما (أي دفتر المقبوضات) یعتبَر "
منشأ" وبالتالي ال تستفید من االمتیازات المماثلة وفقا  ذاتدفاتر كتابة الرسائل) تكون "غیر 

 أو االتحاد األوروبي.  االفتا الىالتفاقیات التجارة  ذات الصلة، على سبیل المثال عند تصدیرھا 
 

 المطبوع والمطبخ ) حّماملالصحي (ل ورقال. 5 رقم مثال

 الحالة

ورق حّمام ومطبخ مطبوًعا عالي القیمة بنماذج وأنماط ممیّزة. تحقیقًا  Beirut Paperشركة  تصنّع
) المستوردة من الصین 4803 البند التعریفي( الورقلذلك، فھي تستخدم األوراق عینھا الخاصة بمخزون 

والحبر المستورد من الھند. كما تخضع للتقطیع واللف والطباعة والتوضیب. ویبدو كال المنتجین 
ھما المخصصة. فھل تكتسب جھة استعمالما یتعلق بعملیة التقطیع وو متشابھین على نحٍو كبیر إال في

 -لتصدیر إلى الدول وفقا للقواعد األوروالمنتجات  صفة "المنشأ " بصفتھا منتجاٍت لبنانیة لغرض ا
 متوسطیة؟ 

 التحلیل

 بالكامل  متحصال علیھاتكون المنتجات  ال -
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 الصحي( ورقال" إلى ex4818. وتشیر قاعدة "4818 البند التعریفيكال المنتجین تحت  یقع -
لّب  – 47كما تشترط القاعدة تصنیع ورق الحّمام مباشرة من مواد صنع الورق (الفصل  )لحّمامل

األلیاف الخشبیة أو األلیاف االخرى والسیلیلوز والمخلفات الورقیة الُمعاد تدویرھا، الخ). 
باختصار، ینبغي تنفیذ كافة مراحل اإلنتاج التي تلي مرحلة المواد الخام داخل البلد. وبصورةٍ 

. 48منشأ" ومستوردة مذكورة في الفصل  ذات، ال یمكن استخدام أیة منتجاٍت مؤقتة "غیر خاصةٍ 
وبالتالي ال یعتبَر ورق  4803 التعریفي البندالمستورد من الصین تحت  ورقإذ یُصنَّف مخزون ال

ن من بلٍد یعتمد مبدأ التراكم، حیث یمك الورقمنشأ" . (في حال تم استیراد مخزون  ذاتالحّمام "
متوسطیة  -أن یكون ھذا البلد في المستقبل عبارة عن أّي من األطراف الموقعة لالتفاقیة األورو

الواقعة في محیط أوروبا والبحر المتوسط، عندئٍذ یمكن الوفاء بالقاعدة بما أن مخزون المنسوجات 
 منشأ").  ذاتسیُعتبَر "

" بل یتم ex4818" قاعدة تُطبَّق ال إذ. المطبخ ورق إلى بالنسبة ومختلفًا مغایًرا الوضع یكون -
 ورق. وبما أّن مخزون الالجمركي البندأي تغییر ن ذلك تطبیق قاعدة الفصل العامة عوًضا ع

ورق المطبخ باعتباره المنتج النھائي، تكون  بندمختلف عن  بندٍ المستوَرد من الصین یقع تحت 
 انّي المنشأ. وھكذا، یكون ورق المطبخ لبن –القاعدة مستوفیة الشروط 

 

  الكتب . 6رقم  مثال

  الحالة

للنشر تحریر الكتب وطباعتھا وتوزیعھا وھي متخصصة في طباعة  CedarPublishingشركة   تتولى
كتب أجنبیة، وعادةً ما یأتي معظمھا من الدول العربیة. وتتوّزع قیمة الكتب النھائیة لدى مغادرتھا دار 

%  من الملكیة الفكریة 70% للطباعة والحبر و10المواد (الورق) و% من 20النشر على الشكل التالي: 
ھذه الكتب إلى  CedarPublishingعن حقوق النشر العائدة للمؤلف). تصدّر شركة  ة(ومعظمھا عبار

 عدّة بلداٍن، السیما أسواق الشتات الموّزعة في كّل من أوروبا والعالم العربي. 

أوراقھا الممیّزة باعتبارھا عالمة تجاریة ممیّزة لكتبھا. وتحقیقًا  CedarPublishingوتنتِج شركة  ھذا
لذلك، تقوم بشراء بعض أنواع الكتب القدیمة التي تستوردھا عادةً من االمازون من معیدي بیع الكتب 
 المستعملة من كافة أنحاء العالم. ثم تتولى الحقًا إعادة تدویر الورق إلعادة تصنیع ورقھا الخاص. أما كافة

 المواد األخرى المستخدمة فتكون من لبنان. 

 متوسطیة؟   -تكتسب الكتب صفة "المنشأ " وفقا للقواعد األورو ھل

  التحلیل

الواقع، كان من المفروض أن تكون الحالة كذلك لو تم  بالكامل. في متحصالً علیھاتكون الكتب  ال -
تجمیع ورق المخلفات محلیًا العائدة لكتٍب مستعملة ومستوردة (في األصل). إال أّن القاعدة ذات 

 -باالتفاقیة األورو  1متوسطي رقم  -(ح) من الملحق األورو  4الصلة (الواردة في المادة 
انت "األغراض المستعملة التي یتم جمعھا مالئمة متوسطیة ) تبدو صارمة: فقط في حال ك

السترداد المواد الخام". أي أن تلك الكتب التي ال تزال تتمتع بوضعٍ جیّد وتكون مالئمة لغرض 
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االستعمال العادي (القراءة) ال تدخل بعین االعتبار ما لم یتم التخلص منھا (على سبیل المثال، 
 تدویر من قبل مالكیھا). توضع في الحاویات المخصصة إلعادة ال

 ex chapter( الفصل قاعدة وتُطبَّق، 4901 البند التعریفي تحت الكتاب، أي المنتج، تصنیف یتم -
. قد ال یشّكل االمر أیة مشكلة في حال اكتفت شركة الجمركي البند): تغییر 49

CedarPublishing  الحالة، تتولى باستخدام الورق المستعَمل، أیًا یكن مصدره. إال أنھ في ھذه
مثال المنتج النھائي  ، 4901 البند التعریفيالشركة استیراد الكتب المستعملة المصنّفة تحت 

وتحّولھ إلى ورق معاد تدویره لتعود وتحّولھ إلى كتب. قد یبدو األمر وكأنّھ لم یتم الوفاء بقاعدة 
 . البندتغییر 

الرغم من ذلك، تجدر اإلشارة إلى تنفیذ عملیة من ثالث خطواٍت. إذ یتم أوالً تحویل الكتب  على -
 البند التعریفي) ومن ثم یُعاد تشكیلھا كورق طباعة (4706 البند التعریفيالمستوردة إلى لّب (

ل مجدّدًا إلى كتاب (4802 في كّل  يالجمرك البند). ویتم تغییر 4901 البند التعریفي) قبل أن تحوَّ
عبارة عن القاعدة المعمول بھا لكال المنتجین المؤقتین  ھذه القاعدةمن الخطوات الثالثة بما أن 

 -باالتفاقیة األورو 1من الملحق  5.1تحقیقًا الكتساب صفة المنشأ. واألھم من ذلك، یوّضح البند 
لقواعد للیة وذلك وفقا متوسطیة بأّن السلع (المنتجات المؤقتة) تكتسب صفة المنشأ في سیاق العم

 المعمول بھا وبالتالي لم تعد مواد المدخالت "غیر ذات منشأ" خاصتھا مھمة.  التفصیلیة
 
في حال تم استخدام أّي منتجٍ یكون قد اكتسَب صفة المنشأ عبر الوفاء بالشروط المحددة في ) 1("

المعمولة على المنتج المدَرج  القاعدة التفصیلیة لتصنیع منتجٍ آخر، عندئٍذ ال تنطبق علیھ الشروط
 ضمنھ. وال تؤخذ بعین االعتبار أیًا من المواد غیر ذات منشأ التي استخدمت في عملیة تصنیعھ". 

 
أخرى، فور تجزئة الكتب المستوردة إلى لّبٍ في لبنان، یصبح اللُب لبنانّي "المنشأ" وفقا  بعبارةٍ  -

منشأ" وبالتالي ال تنطبق  ذاتمواد مدخلة " . وتستخدم كافة الخطوات الالحقة47لقاعدة الفصل 
القواعد التفصیلیة بعد اآلن على ھذه المادة. وتكون الكتب معادلة للمنتجات اللبنانیة المنشأ. كما أن 
واقع حدوث ھذه العملیة ضمن شركة واحدة ال یُحِدث أّي تغییٍر على صعید النتیجة (راجع 

 ). التفصیلیةقواعد الواردة في من المالحظات التمھیدیة ال 3.1المالحظة 
% 70: ال تبدو حقیقة احتواء الكتب عند مغادرتھا المصنع على قیمة أجنبیة بنسبة مالحظة -

 -المنشأ وفقا للقواعد األورو دوبخاصٍة حقوق النشر العائدة للمؤلفین ھامة تحقیقًا ألغراض تحدی
مواد المدخالت المادیة وحسب ب) العنایة متوسطیة. إذ تولي ھذه القواعد (في الواقع، القواعد العامة

باعتبارھا مدخالٍت أجنبیة ھامة ینبغي إیالء العنایة بھا. إضافة إلى ذلك، یمكن اللجوء إلى 
الخدمات األجنبیة والملكیة الفكریة األجنبیة  من دون أّي قیٍد. وال یشّكل المصدر األجنبي للقیمة 

السلع المادیة تقع في لبنان في الوقت الذي تتم فیھ إضافة  المضافة غیر المادیة أیة أھمیة طالما أنّ 
 القیمة.  
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 المجوھرات  4.4

 بعض القواعد  عدیل: إمكانیة تتنبیھ

. األساسیةتطبیق المفاھیم واآللیات  كیفیةالمستخدمین على  یُخصَّص ھذا الجزء والقسم من الدلیل إلطالع
. ویأخذ وقت صیاغة ھذه االمثلة النافذة القواعدعلى  أدناهترتكز األوصاف واألمثلة والتمارین الواردة 

متوسطیة. یجوز أن تتغیّر  -المستخدمون بعین االعتبار المفاوضات التي تنفّذ لتعدیل االتفاقیة األورو
 بعض القواعد، ما قد یؤثر بالتأكید على نتیجة بعض األمثلة / التمارین.

 

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.4.1

، مثال لقیمةا غالبًا ما یتعامل المنتجون العاملون في قطاع تصمیم المجوھرات مع مواد أساسیة عالیة  -
 على كیفیة تطبیق قواعد المنشأ.  اكبیرً ا ھذا األمر أثرً  ویخلّفاألحجار والمعادن الكریمة. 

تصمیم المجوھرات  أو ن ، على سبیل المثال عبر والمنتجالقیمة الوافرة التي یُضیفھا على الرغم من  -
عبر تنفیذ بعض األعمال الفنیّة على األحجار الكریمة، إال أن المواد المستخدمة من قبلھم تكون قیّمة 

 میحق للصائغ الذي یتولى تصمی ذللغایة لدرجٍة ال تكون حصة عملھم من  سعر المنتج النھائي كبیرة. إ
دوالٍر  8.000ب والبالتین واأللماس شراء ھذه المواد بقیمة ھوعة من الذوتصنیع أقراط األذن المصن

 2.000قیمة عملھ تبلغ والٍر أمیركي. على الرغم من أّن د 10.000أمیركي وبیع المنتج النھائي بقیمة 
المصنع. وال تتخطى المواد  بابتسلیم  المنتج % من سعر20دوالر أمیركي إال أنھا ال تتعدى نسبة 

القیاسي الذي یحصر نسبة  القیمة المضافة%؛ أي أنّھ یتعذّر في بعض األحیان  تطبیق شرط 80نسبة 
 %.  50% أو 40المدخالت األجنبیة بـ 

الكریمة بدء عملھم عبر حجاركما یحق لمصّممي المجوھرات والمنتجات األخرى المصنوعة من اال -
ھ تماًما كالمنتج النھائي. على سبیل المثال، یحق عینالتعریفي   البنداستخدام المواد المصنّفة فنیًا تحت 

فضالً عن الطبقات اإلضافیة للتطعیم بالفضة واألحجار الكریمة  لخالص للصائغ شراء سوار من الذھب ا
ال  قاعدة تغییر البند الجمركيي عبارة عن سواٍر. ما یعني بأّن وعلى الرغم من ذلك، یظّل المنتج النھائ

 كاٍت تتولى إضافة قیمة ھامة على أعمالھا. یكون منصفًا لعدّة شر

ة لجنھا تخضع لمعاأعلى نحٍو غیر محدّد، بما  لخامیةینطبق األمر عینھ على المعادن ذات األشكال ا -
معیّنة مثال عملیة االستخراج والتحفیز من أجل زیادة درجة نقاوتھا و/أو االرتقاء بشكلھا (على سبیل 

لنوعیة المحددة). ما یستدعي اإلشارة إلى بعض العملیات باعتبارھا المثال، القوالب ذات الوزن وا
 تحّوالٍت ھامة. 

تستقي األحجار والمعادن الثمینة أھمیتھا من طابعھا النادر؛ ما یدفع مصّممي المجوھرات أحیانًا إلى  -
 استیراد معظم موادھم األساسیة، إذا لم نقل جمیعھا، نظًرا الحتمال عدم توفّرھا في البلد. 

كون قواعد المنشأ الخاصة متوسطیة بعین االعتبار ھذه الوقائع. ونتیجةً لذلك، ت –تأخذ القواعد األورو  -
تغییر البند بعدّة منتجاٍت في ھذا القطاع، متساھلة نسبیًا. على الرغم من ذلك، تظّل اآللیات القیاسیة (

المحددة) مستخدمة ویجوز أن یواجھ مصّممو المجوھرات التصنیع والقیمة المضافة وعملیة  الجمركي
 بعض الصعوبات في الوفاء بالمتطلبات.   
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 ما ھي القواعد الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.4.2

 ) العامة) قاعدة الفصل الرئیسة (القاعدة 1(

("اللؤلؤ الطبیعي أو المستنبَت واألحجار الكریمة  71فصل النظام المنسق قاعدة الفصل الرئیسة لـ  تكون
ومصنوعات ھذه معادن ثمینة  قشرة من أو ملبسة ب ومعادن عادیة مكسوةأو شبھ الكریمة والمعادن الثمینة 

للمنتجات التي تفتقر إلى أیة قاعدة خاصة  العامةالتقلیدیة والنقود"):  أي القاعدة  حلى الغوایة؛ والمواد
 وتكون على النحو التالي:  الجمركي البندعبارة عن تغییر 

بند النظام  
 قسنالم

اجراءھا عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

  Ex 
chapter 71 

طبیعي أو مستنبَت وأحجار  لؤلؤ
یمة أو شبھ كریمة ومعادن كر

معادن عادیة مكسوة ثمینة و
سة بقشرة من معادن ثمینة ملبّ و

حلى  ومصنوعات ھذه المواد،
 عدا:  ،نقود الغوایة التقلیدیة،

المعدنیة للمعادن الثمینة 
واألغراض المشابھة؛ 
والمجوھرات التقلیدیة والنقود 

 خاصة قواعد 3(باستثناء 
 )ادناه راجع والحقة،

عملیات تصنیع  -
تكون فیھا جمیع 
المواد المستخدمة 
فیھا من أي بند 

   غیر بند المنتج 

 

منشأ" في حال تم  ذاتویعني ذلك: ما لم تطبَّق أّي قاعدة خاصة (راِجع ادناه)، تكون المجوھرات " 
تصنیف كافة المدخالت "غیر ذات منشأ" (أي: المدخالت األجنبیة من البلدان التي ال تعتمد مبدأ تراكم 

 المنتج بحدّ ذاتھ.   بند  مختلف عن بند تعریفيالمنشأ) تحت 

  71خاصة بالمنتج واردة في الفصل  ) قواعد أخرى2(

تتمتع قواعد األغراض األساسیة العالیة القیمة، وبخاصٍة األحجار الكریمة، بسھولة كبرى. إذ یبدو األمر  -
حجار الكریمة األخرى من خالل تقطیعھا األمنطقیًا: تم إضافة كمیة ھائلة من القیمة على األلماس و

وتلمیعھا فضال عن اتخاذ خطواٍت أخرى متطورة في الوقت الذي تحافظ فیھ األغراض بحدّ ذاتھا على 
االحتفاظ بھذه القیمة  تغییر البند الجمركيبعد). وال تجیز قاعدة  ماقبل وما األلماس شكل تعریفتھا ( بند

م األحیان، ال تأتي قاعدة القیمة المضافة بالنفع؛ ففي الوقت الذي قد وفقا للتفضیالت التجاریة. في معظ
تبدو فیھ القیمة المضافة ھامة، لن تكون كذلك بالنسبة إلى القیمة العالیة أصالً للمادة الخام المستخدَمة 

 (على سبیل المثال، األلماس الخام). 
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سیطة على بعض المنتجات األخرى، المضافة البالمواد من ذلك، تنطبق قاعدة قیمة على الرغم  -
 7116 البند التعریفيوبخاصٍة المجوھرات التي تشمل اللؤلؤ أو األحجار الكریمة والمصنّفة تحت 

و شبھ الكریمة)؛ على أال أ(المجوھرات المصنوعة من اللؤلؤ الطبیعي أو المستنبَت أو األحجار الكریمة 
 % . 50منشأ") األجنبیة نسبة  ذاتفي ھذه الحالة قیمة المدخالت ("غیر  عدىتت

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

ex 7102 الكریمة أو شبھ الكریمة  األحجار
 تركیبیة المشغولة (الطبیعیة أو ا

 ) مجددةأو 

 أحجار من مصنوعة
 كریمة شبھ أو كریمة

 .مشغولة غیر

 

ex 7101 المستنبَت أو الطبیعي اللؤلؤ 
 مؤقتًا والمرصوف المصنَّف

 .النقل عملیة لمالءمة تحقیقًا

عملیات تصنیع ال تتعدى 
قیمة جمیع المواد 

%  50المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 .باب المصنع

 

 الثمینة:  المعادن 7108

 بأشكال خامیة -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تصنع من

مواد من أي بند    -
غیر البنود 

 7108و 7106
  7110و

 أو
فصل المعادن  -

الثمینة كیماویًا أو 
حراریًا أو 

بالتحلیل من 
 البنود

 7108 أو 7106 -
 7110 أو

 أو
عمل سبائك من  -

المعادن الثمینة 
 من البنود

 7108أو  7106 -
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شبھ مشغولة أو في  -

  صورة مسحوق

بخلط  7110أو 
تلك المعادن مع 

بعضھا أو 
بمعادن أساس 

 أخرى
 

تصنع من معادن ثمینة 
 بأشكال خامیة

Ex7107  و
ex7109  و
ex7111  

معادن ثمینة مكسوة أو ملبسة 
بقشرة من معادن ثمینة نصف 

 مشغولة

تصنع من معادن عادیة 
 مع معادن ثمینة خامیة

 

 أو الطبیعي اللؤلؤ من مصنوعات 7116
 المستنبَت أو من األحجار

 الكریمة شبھ او الكریمة
التركیبیة أو  أو(الطبیعیة 

 )المجددة

عملیات تصنیع ال تتعدى 
قیمة جمیع المواد 

%  50المستخدمة فیھا 
من سعر المنتج تسلیم 

 .باب المصنع

 

تصنیع تكون  عملیات (مقلدة) حلى غوایة 7117
جمیع المواد  فیھا

لمستخدمة فیھا من أي ا
 المنتج، بند غیربند 
  أو

تصنع من أجزاء من 
معدن عادي أو مغطى 
 بطبقة من معدن ثمین،

 قیمة تتعدى أال شرط
 المستخدَمة جمیعالمواد
 من% 50فیھا 

سعرالمنتج تسلیم باب 
 .المصنع

 

 

 

 الخاصة بالمجوھرات األخرى  التفصیلیةقواعد ال) 3(
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 . 71تتوفر بعض منتجات ھذا القسم خارج الفصل  -

"الخرز الزجاجي أو اللؤلؤ التقلید واألحجار الكریمة أو شبھ الكریمة التقلیدیة ، سبیل المثال على -
 ما ورد أعاله: واألواني الزجاجیة الصغیرة واألغراض المشابھة إضافة  إلى المجوھرات التقلید (راجع

 . )سي.تي.أتشتغییر البند الجمركي (  ، حیث تنطبق قاعدة 7018 بند) الواردة تحت 7117

 األمثلة / التمارین   4.4.3

 : اآللیات األساسیة تذكیر

iii. فھل من أفضلیة للتعریفة  -مّما إذا كانت مسالة المنشأ مھمة بالنسبة إلى عملك. تحقق
 : الجمركیة تنوي أنت أو عمیلك استخدامھا؟ في حال كانت مھّمة

iv. بالكامل" في لبنان. في حال لم یكن كذلك:  متحصالً علیھما إذا كان المنتج " تحقق 
v. ة. تأّكد من تطبیق التفصیلیقواعد الواحرص على تطبیق  البند التعریفيمن  تحقق

"التراكم" حیثما یكون ذلك مالئًما: تعتبَر المدخالت الناتجة عن البلدان الشریكة في التراكم 
 دخالت المحلیة. منشأ" تماًما كالم ذات"

یلي آلیات أساسیة (یُشار إلیھا أحیانًا بعبارة تغییرات) یتم اعتمادھا على ِحدة أو على  ما في .أ
 نحو متزامن: 

i. بالكامل (ال تعتبَر فعلیًا القاعدة التفصیلیة ولكن تكون واردة في  متحصل علیھا منتجات
 المتوقع أن تساعدك قاعدة التسامح العامة حیث أمكن تطبیق ذلك!)  القائمات. ومن

ii. الجمركي البند تغییر  
iii. منشأ ذات وغیر األجنبیة المدخالت قیمة من األقصى الحدّ (  قیمة المواد المدخلة( 
iv. عملیات تصنیع معیّنة  
 : االستثناءان .ب
i. من المدخالت غیر المحلیة المنشأ وإنما احذَر القیود)  %10: قاعدة التسامح العامة (متساھل 

ii.  (في حال عدم التحقق من المسألة)بشكلٍ ("التشغیل أو المعالجة  بسیطة: العملیات التقییدي 
 ). المضافة ") المستثناة حتى لو تم الوفاء بالقاعدة التفصیلیة (أي، القیمةغیر كافٍ 

 

 . قضبان/ قوالب الذھب المصبوبة في لبنان 1رقم  مثال

  الحالة

قوالب من الذھب عالیة النقاوة من أجل تصدیرھا إلى سویسرا. ویتم  Gilded Beirut شركة  تنتِج
 تذویبھا وتقطیعھا انطالقًا من المدخالت التالیة: 

 

 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
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 المنسق

 7113 تایلند القدیمة  المجوھرات

 الذھب من والخردة المخلفات
 المجوھرات تصمیم عن المترتبة

 7112 لبنان

 7108 باكستان )منخفضة(نقاوة  الذھب قضبان

 تحصل قضبان الذھب على صفة "المنشأ "؟  فھل

  التحلیل

فالذھب یتم استخراجھ جزئیًا من مصادَر  –بالكامل  متحصال علیھاتكون قوالب الذھب  ال -
 خارجیة. 

 في لبنان المجوھرات تصمیم عملیة عن الناشئة الذھب والخردة فضالتال تعتبَر الواقع، في -
 عملیة في المستخدَمة المواد استیراد تم لو حتى" بالكامل متحصال علیھا" كمدخالتٍ  والمستخدَمة

 ). i( 4.1 المالحظة راجع. الخارج من التصمیم
 معدنٍ  شكل وتتّخذ عریفيتالبند ال تحت الذھب، قوالب أي النھائي، المنتج یُصنَّف الحالة، ھذه في -

 التصنیع عملیة تنفیذ على األولى القاعدة تنص. أعاله راجع بدیلة، قواعدَ  ثالث تطبیق ویتم". خام"
 في القاعدة ھذه تطبق وال. 7110و 7108و 7106 دوالبن باستثناء بندٍ  أي تحت واردة موادَ  من
 في. الذھب قضبان شكلَ  تتّخذُ  باكستان من المستوردة الذھب مدخالت بعض ألن الحالة ھذه

 الفصل أو الحراریة أو بالكھرباء لجة("المعا الثانیة البدیلة القاعدة التذویب عملیة تستوفي المقابل،
 ...").الكیمیائي

 القوالب صفة المنشأ اللبناني.  تكتسب -
 

 لبنان في المقطَّع األلماس. 2 رقم مثال

  الحالة

األلماس الخام  منویُنفَّذ جزٌء من ھذه العملیة  ؛تقطیع األلماس وصقلھ Gilded Beirutشركة  تتولى
 المستوَرد من جنوب أفریقیا: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 7102.31 أفریقیا جنوب الخام  األلماس

 تحصل أحجار الماس المقطعة والمصقولة في لبنان على صفة "المنشأ "؟  فھل

  التحلیل

 األلماس مقّطعة بالكامل  تكون -
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. وھنا تنطبق القاعدة التفصیلیة الخاصة التي تتیح 7102 البند التعریفياأللماس تحت  تصنَّف -
منشأ). وھذه ھي  ذات"التصنیع انطالقًا من أحجار كریمة أو شبھ كریمة غیر مشغولة (وغیر 

 الحالة حیث تأتي األلماس على شكل أحجار خام (أي غیر مشغولة) من جنوب أفریقیا. 
 األلماس المقطعة صفة المنشأ.  تكتسب -

 

 . األلماس المقطع والمصقول في لبنان 3رقم  مثال

  الحالة

األلماس المستورد  Gilded Beirut عملیة تقطیع األلماس وصقلھ لدى شركة تستھدفورد أعاله،  كما
 في األصل من الكونغو والذي تم تقطیعھ في بلجیكا. 

 :المستخَدمة المواد

 .الكونغوالمقّطع  في بلجیكا من األلماس الخام المستورد من  األلماس

 تكتسب األلماس صفة "المنشأ" اللبناني؟  فھل

  التحلیل

"غیر مقشورة" عند استیرادھا إلى  تظلّ  األلماس ال ألنّ  بالقاعدة التفصیلیة الوفاء عدم الواضح من -
 لبنان. 

المقابل، ووفقا لمدى التراكم مع بلجیكا (= االتحاد األوروبي) المعمول بھ، فمن الممكن أن  في -
ذلك إلى كون عملیة التقطیع المنفّذة في بلجیكا  ایكتسَب المنتج النھائي صفة المنشأ اللبناني. ویُعز

َ  یة. وبالتالي، تكتسب األلماسُ القاعدة التفصیل شروط تستوفي البلجیكي. أما عملیات المعالجة  المنشأ
عملیات ال یتم تصنیفھ تحت أالالحقة المنفّذة في لبنان أي التقطیع والصقل المحترفَین فیجوز 

وھكذا تكتسب األلماس المنشأ اللبناني فقط  – 6: وفقا للمادة بشكٍل غیر كاٍف"التشغیل والمعالجة 
 ق مبدأ التراكم. في حال تطبی

متوسطیة وحتى لو أعیدَ  -تكون ھذه ھي الحالة حتى في حال عدم تطبیق االتفاقیة األورو قد -
تصدیر األلماس إلى االتحاد األوروبي. من المتوقع أن ینطبق ذلك على الصادرات المتّجھة إلى 

رة وحیثما تطبق قواعد التي أبرم لبنان معھا اتفاقیة تجارة حوالدول األورو متوسطیة في المستقبل 
 متوسطیة.  -االتفاقیة األورو

 

 باللؤلؤ المرّصعة الذھبیة األساِور. 4 رقم مثال

  الحالة

واالتحاد األوروبي. فیما یلي  االفتاالمجوھرات لتصدیرھا إلى دول  MyPearls Beirutشركة  تصنّع
 المواد المستخدَمة لصناعة األساور الذھبیة المرّصعة باللؤلؤ: 
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بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 القیمة

 دوالًرا 30.00 7108 سویسرا  الذھب
 وحدةٍ  لكلّ  أمیركیًا

 دوالًرا 20.00 7108 توغو الذھب
 وحدةٍ  لكلّ  أمیركیًا

 دوالًرا 25.00 7101.10 البحرین الطبیعیّة الآللئ
 وحدةٍ  لكلّ  أمیركیًا

دوالٍر أمیركي، فھل تحصل األساور على صفة المنتج  100.00المصنع بـ  بابتسلیم  المنتج سعر یُحدَّد
 منشأ"؟  ذات"

  التحلیل

 بالكامل؛ إذ تستوَرد المواد المستخدمة لتصنیعھا من بلدان أخرى.  متحصال علیھاتكون األساور  ال -
 یبدو األمر واضًحا من النظرة األولى:  الذي تُصنَّف تحتھ األساِور؟ ال البندھو  فما -

 7113 البند التعریفي
 والفضة الذھب صائغ وأواني"المجوھرات 

 والقطع المجوھرات: األخرى واألغراض
 أو الثمینة المعادن من المصنوعة المماثلة
 "معدنيّ  بغالفٍ  المزّودة الثمینة المعادن

 7116.10 البند التعریفي
 والفضة ذھبال صائغ وأواني"المجوھرات 

 من المصنوعة األغراض: األخرى واألغراض
 الكریمة واالحجار المستنبَت أو الطبیعي اللؤلؤ

 اللؤلؤ من المصنوعة...: الكریمة شبھ أو
 "االصطناعي أو الطبیعي

 
 العمل؟  ما

للمنتجات. قد ال  النظام المنسقمقاربة ممكنة على التماس التوضیح اإلضافي بشأن تصنیف  تقوم -
 یبدو األمر مناسبًا (مالحظة: في النھایة، یمكن تنفیذ ذلك ألغراض التصدیر واالستیراد). 

مقاربة أخرى على التحقق من القواعد والتأكد ما إذا كانت تفضي إلى النتیجة عینھا. في ھذه  تقوم -
 مختلفة:  التفصیلیةقواعد التكون  الحالة ،

  7113. فيالبند التعریإلى  بالنسبة -
o قاعدة ھي بھا المعمول القاعدة التفصیلیة تكون "ex chapter 71 نظًرا لعدم تطبیق أیة "

 قاعدة خاصة على ھذا المنتج. 
o التصنیع من مواد (غیر  الجمركي البندالقاعدة عبارة عن القاعدة القیاسیة  لتغییر  تكون" :

 منتج". ذات منشأ) واردة تحت أّي عنوان باستثناء ذلك الخاص بال
o مختلفة  بنودالوفاء بالقاعدة بغّض النظر عن بلد منشأ المواد  نظًرا لتصنیف المواد تحت  یتم

 عن األساِور. وھكذا، یحصل المنتج  على "صفة المنشأ ". 
  7116 البند التعریفيإلى  بالنسبة -
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o مع وإنما المضافة القیمة قاعدة عن عبارة الراھن للبند المحدّدة القاعدة التفصیلیة تكون 
 فیھ عدىتت ال نحوٍ  على التصنیع: "غیر ذات منشأ للمدخالت المعتاد من أعلى مخصصاتٍ 

 " المصنع باب تسلیم سعر المنتج من% 50 المستخدَمة منشأ ذات غیر المواد كافة قیمة
o المصنع  بابتسلیم  المنتج % من سعر75ھذه الحالة، تشّكل مواد المدخالت األجنبیة  في

َب األساور صفة المنشأ اللبناني في ظّل عدم توفر سن تكتأللمنتج النھائي. ومن غیر الممكن 
 أّي تراكٍم. 

o وفي حال تم تصدیر األساور إلى 30المقابل، تبلغ نسبة الذھب المستوَرد من سویسرا  في .%
ب السویسري بمثابة مادة ، عندئٍذ یُطبَّق التراكم الثنائي ویُعتبَر الذھدولة عضو في االفتاأّي 

 وبین لبنان.  االفتامنشأ". ویتم تطبیق ذلك بموجب االتفاقیة الحالیة الموقعة  ذاتُمدخٍل "
o متوسطیة، على سبیل المثال، االتحاد  -إلى الصادرات الموّجھة إلى بلدان أخرى أورو بالنسبة

ویُطبَّق ذلك فور . یميقلاألوروبي أو تركیا أو األردن، تستدعي الحاجة تطبیق التراكم اال
متوسطیة  في عالقاتھ الثنائیة المتبادلة مع الدول  -اعتماد لبنان لقواعد االتفاقیة األورو

 المحدّدة وفیما بین تلك الدول. 
 

 مصنوع من السیرامیك والنحاس   (بروش)مزخرف دبوس. 5رقم  مثال

 . الحالة

 بروشال نتاجالمواد التالیة المستخدمة ال إكسسوارات خاصة بالموضة. فیما یلي -أ-الشركة  تصنّع
 المصنوعة من السیرامیك والنحاس: 

بند النطام  :المنشأ :المستخدَمة المواد
 المنسق

 القیمة

 أمیركیًا دوالًرا 2.00 7419 الصین نحاس  مواد من
 الواحد للمشبك

 أمیركیًا دوالًرا 0.50 6914 الھند السیرامیك
 الواحد للمشبك

 على صفة "المنشأ " وفقا للقاعدة البدیلة األولى؟  بروشھل یحصل ال 

على صفة "المنشأ "  بروشدوالراٍت أمیركي، فھل یحصل ال 3المصنع بـ  بابتسلیم  المنتج سعر یُحدَّد
 وفقا للقاعدة البدیلة الثانیة؟ 

  التحلیل

 .بالكامل علیھ متحصالیكون المنتج  ال

 . 7117.19 البند التعریفيالمشبك تحت  یُصنَّف
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عملیات التي تشترط الوفاء بشرطین بدیلَین اثنین وھما:  7117 عن البند القاعدة المعمول بھا عبارة تكون
غیر عادیةتصنیع من قطع معادن عملیات المنتج أو  بند غیر بندٍ منشأ تحت أّي  ذاتتصنیع  من مواد غیر 

نسبة فیھا منشأ) المستخدَمة  ذاتالمواد (غیر  قیمة كافة تتعدىمطلیة أو مغطاة بمعادن ثمینة؛ شریطة أال 
 المصنع.  بابتسلیم المنتج % من سعر 50

ج الوفاء بھا ألّن المواد المستخدمة  تغییر البند الجمركي القاعدة البدیلة األولى عبارة عن  تكون ویُرجَّ
 المنتج.  بندأخرى مختلفة عن  بنودتُصنَّف تحت 

فھي عبارة عن القیمة المضافة مع عملیة محدّدة ویجوز أال یتم الوفاء بھا ألّن  ةالقاعدة البدیلة الثانی أما
المصنع وألن العملیة  بابتسلیم المنتج % من سعر 80قیمة المواد المستوردة من الصین والھند تتخطى 

دَ المشبك من المعدن وموا ھالمحددة تتطلب التصنیع من قطع معادن أساسیة في الوقت الذي یُصنَّع فی
 أخرى. 

 قاعدة البدیلة الثانیة أو عدمھ. أنھ تم الوفاء بالقاعدة البدیلة األولى، لم یعد مھًما ما إذا تم الوفاء بال وبما

 بالذھب  ةنحاسیة المطعَّم أكمام. أزرار 6رقم  مثال

  الحالة

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 7419 الصین نحاسیة  تَُحف

 7108 توغو الذھب

 البند" والمصنّفة تحت حلى مقلدةبھا بحیث تعتبر " امكمّ تطعیم أزرار االھي كمیة الذھب التي یمكن  ما
 ؟7117.90 التعریفي

 المناسب؟  النظام المنسق" فما ھو قانون حلى مقلدةباعتبارھا " امكمحال لم تصنَّف أزرار اال في

 منشأ؟  ذاتتكون  ھل

  التحلیل

 البند" والقاعدة الخاصة بالمنتجات المصنّفة تحت ھذا حلى غوایة "مقلدةكّل من عبارة " ینص -
 امكمأزرار اال غیر أن ؛ وزنھا صغیر باعتبار أنمعادن ثمینة أیة على أن المنتج ال یحتوي 

یشّكل الذھب جزًءا أساسیًا من  وبذلكصغیرة الحجم ومطعّمة بالذھب الظاھر للعین المجّردة 
 . 7117.90البند التعریفيالمطعّمة بالذھب تحت  امكم. ال تُصنَّف أزرار االام كماالأزرار 

 النظام المنسق بندالثمینة، یكون  المعادنوالعادیة مصنوعة من المعادن  امكماّن أزرار اال بما -
المجوھرات والِقطع المزّودة  - 7113.20المطعّم بالذھب عبارة عن  امكمالمناسب ألزرار اال

 بغالف معدني أساسي مع المعادن الثمینة. 
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لعدم توفر أیة قاعدة خاصة بھذا  نظًرا ex chapter 71 عن عبارة بھا المعمول القاعدة تكون -
 المنتج. 

 البندباستثناء  بندمنشأ واردة تحت أّي  ذاتالقاعدة على ما یلي: التصنیع من مواد غیر  تنص -
 . تغییر البند الجمركيبالمنتج. في ھذه الحالة، تكون القاعدة المعتمدة عبارة عن  الخاص

 . مختلفة بنودالوفاء بالقاعدة نظًرا لتصنیف كّل من المواد والمنتجات تحت  یتم -
 منشأ".  ذاتالمنتج " یكون -
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 والملبوسات األقمشة 4.5

 بعض القواعد  عدیلإمكانیة ت: تنبیھ

. األساسیةتطبیق المفاھیم واآللیات  كیفیةالمستخدمین على  یُخصَّص ھذا الجزء والقسم من الدلیل إلطالع
. ویأخذ وقت صیاغة ھذه االمثلة النافذة القواعدعلى  ترتكز األوصاف واألمثلة والتمارین الواردة أدناه

متوسطیة. یجوز أن تتغیّر  -التي تنفّذ لتعدیل االتفاقیة األوروالمستخدمون بعین االعتبار المفاوضات 
 بعض القواعد، ما قد یؤثر بالتأكید على نتیجة بعض األمثلة / التمارین.

 

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.5.1

واالتحاد  االفتا في عدٍد من الدول، السیما دول  لبوساتوالم األقمشةدرجت العادة تقلیدیًا على حمایة  -
الدول ھذه من قبل ومدعومة  لھذا القطاع موضوعةاألوروبي. وقد ساھم ذلك في تحدید قواعد منشأ 

 . ةالمماثل

متوسطیة عن بعض جوانب ھذه الحمایة. على سبیل المثال، تستثنى الفصول  -تبِرز االتفاقیة األورو -
) و قاعدة التسامح 5.2 المادة% (10ة بالكامل من قاعدة التسامح العامة بنسب 63إلى  50الممتدة من 

) للمعالجة الخارجیة (التصدیر المؤقت ألغراض المعالجة 11.4و  11.3 المادتان% (10العامة بنسبة 
 الخارجیة وإعادة االستیراد). 

الشرط الذي ینص على الوفاء بخطوتین  -إال أن المیزة األشھر تقوم على القاعدة المؤلفة من خطوتین -
اثنتین من أصل ثالثة (عملیة تحویل ألیاف القطن إلى خیوط مندوف وتحویل الخیوط إلى نسیج وتحویل 

ئي صفة المنشأ. ویتوفر ذلك النسیج إلى قماش/ مالبس) داخل البلد على المواد األجنبیة لَمنح المنتج النھا
 والمالبس. وھنا، تختلف التفاصیل.  باألقمشةفي عدّة قواعد قائمة خاصة 

في ھذا القطاع على  متشددةیمكن أن یأتي تراكم المنشأ بالنفع الكبیر من أجل تخطي قواعد المنشأ ال -
متوسطیة على ضرورة  -رووفقا لالتفاقیة األو قلیميالرغم من وجود تقییداٍت ھامة. ینص التراكم اال

اكتساب المنتج المؤقت صفة المنشأ في الوقت الذي یتم التداول بھ خارج الحدود. وال یجوز تقاسم 
" الذي ال ليالخطوات والعملیات المانحة للمنشأ عبر الحدود، األمر الذي قد یشترط اعتماد "التراكم الك

 متوسطیة.  -تنّص علیھ االتفاقیة األورو

تقتضي الحاجة ھذا القطاع من خالل كمیة القواعد. في ھذه الحالة،  الحرص على حمایة برز یكما  -
والمالبس  األقمشة) للتطّرق  إلى 63إلى  50كحدٍّ أقصى (من  من النظام المنسق فصال 14 االستعانة بـ

حظات من المال الكبرىبدًءا من خیوط الحریر وصوالً إلى نماذج الفساتین. وحتى اآلن، فإن الحصة 
 والمالبس.  األقمشة) من نصیب Iبالمرفق  I(الملحق  التفصیلیةقواعد الالتمھیدیة ذات الصلة ب

 ما ھي القواعد الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.5.2

بالضرورة على قواعد  األكثر أھمیةخالفًا لبعض القطاعات األخرى األقل حساسیة، ال تقوم القواعد  -
 الفصل الرئیسة. 
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(الحریر وخیوط  50 النظام المنسقفي الوقت الذي تنص فیھ قواعد الفصل الرئیسة لكّل من فصول  -
صوف ، الخ) أقمشة منسوجة من(الصوف وخیوط الصوف و 51الحریر واألنسجة الحریریة ، الخ) و

(ألیاف نباتیة أخرى وخیوط  53قطن المحبوكة، الخ) و أقمشة منسوجة من(القطن وخیوط القطن و 52و
عملیات تصنیع تكون فیھا (" الجمركي البندتغییر  ) على قاعدةونسج من خیوط من ورقمن ورق 

المنتج")، تمتلك معظم المنتجات  غیر بند بندٍ أّي ) المستخدمة فیھا من منشأ ذاتغیر (مواد ال جمیع
 . تشدداخاصة واألكثر الواقعة في تلك الفصول قواعدھا ال

المصنوعة من ھذه المواد. وعادة ما تتطلب عملیة  األقمشةبصورةٍ خاصٍة، ینطبق ھذا األمر على  -
خرى (التحویل من أتصنیع المنتوجات تنفیذ خطوتین اثنتین، أي: التحویل من  ألیاف أو مواد خام 

دة عادة على ما یلي (مع إدخال ألیاف/ مواد خام إلى خیوط ومن خیوط إلى منسوجات). وتنص القاع
 بعض التغییرات الطفیفة): 

قواعد الذات الصلة ب 5) (تشیر الحاشیة السفلیة إلى المالحظة التمھیدیة رقم 7( من عملیات التصنیع
 ): التفصیلیة

 من ألیاف جوز الھند  خیوط -
 طبیعیة،  ألیاف -
 ، أو ممشطة أو مجھزة للغزل حةخرى غیر مسرّ طبیعیة أ ألیاف -
 ، أو عجینة النسیجالكیماویة أو  المواد -
 الورقمواد صناعة  -

 

منشأ") مستوَرد مؤھلة عادةّ  ذاتالمصنوعة من غزٍل ("غیر  األقمشةأخرى: ال تكون  وبعبارة -
للحصول على المنشأ اللبناني، باستثناء خیوط ألیاف جوز الھند والجوت التي یمكن استخدامھا 

عینھا بالنسبة إلى ألیاف البولیستر والحبال غیر المحبوكة األخرى،  عادةً. في المبدأ، تطبق اآللیات
االقمشة ) 58) والمنسوجات المحبوكة الخاصة (الفصل 57) والسجاد (الفصل 56الخ (الفصل 

 )؛ مع تطبیق بعض االستثناءات القلیلة (قواعد خاصة بالمنتج) . 60(الفصل  المصنرة
 ومن الممكن توفیرھامة بالنسبة إلى المنسوجات المطبوعة. المقابل، یتم تطبیق قاعدة بدیلة و في -

الوفاء  طغیر المطبوعة المستوردة؛ شر األقمشةمنشأ" على أساس  ذاتالمطبوعة " األقمشة
الخاصة  التفصیلیةقواعد الأي القاعدة القیاسیة المذكورة في عدٍد من  –بالشروط ذات الصلة 

 بالمنسوجات والتي تنص على ما یلي:   
والتبییض  نظیفالطبع التي تترافق مع عملیتَي تحضیر أو تشطیب على األقّل (مثال الت عملیة

 النھائي ،النقع، مقاومة االنكماش والتشطیب  عملیةو الشد والفرد  ة،الحراربوالتثبیت  لتلمیعوا
 % من سعر47.5أال تتخطى قیمة النسیج المطبوع المستخدَم نسبة  ط)، شرازالة العقد الرتق،
 المصنع. بابتسلیم المنتج 

إلى ذلك، تتمیّز القواعد الخاصة بالمالءات وبیاضات السریر والستائر، الخ بالتساھل بعض  إضافة -
) في حال كانت مصنوعة من المواد المحبوكة: في ھذه 6304 -6301 البند التعریفيالشيء (

الحالة، یجوز تصنیعھا من الخیوط غیر المبیّضة. (بالنسبة إلى المواد غیر المحبوكة، ال یشھد  
 الشرط العام المؤلف من خطوتین أّي تغییٍر). 
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بة أو المغطاة أو المصفّحة، المشرّ  األقمشةنحٍو مماثٍل، تتمتع القواعد المعمولة على عدٍد من  على -
عینھ؛ حیث تكون عادة عملیة التصنیع انطالقًا من الخیوط  محبالتسا 59الخ المذكورة في الفصل 

ممكنة. یبدو األمر منطقیًا بما أن عملیة التغلیف والتشریب، الخ عبارة عن خطوةٍ إضافیة 
 ومنفصلة في أّيٍ من الحاالت. 

، 62و 61ذات الصلة بقواعد الملبوسات، وبخاصٍة الفصلین  وتبِرز قواعد الفصل الرئیسة ھذا -
المطلَب المؤلف من خطوتین اثنتین (كحدٍّ أدنى)  على حٍد سواء حیثما یشترط تنفیذ عملیة التصنیع 

المستوردة ال یكتسب صفة المنشأ  األقمشةمن الخیوط. ما یعني بأن التصنیع الذي یعتمد على 
 اللبناني. 

االستثناءات على  إحدىطبق تتطبق بعض االستثناءات. على سبیل المثال،   الرغم من ذلك، على -
منشأ طالما  ذاتمتى یتم اللجوء إلى تطریز المالبس، یكون ممكنًا استعمال النسیج غیر  –التطریز 

 المصنع.   بابتسلیم المنتج % من سعر 40أّن قیمتھ ال تتخطى 
 

 ؟ التنبّھ لھاما ھي المسائل الرئیسة الواجب  4.5.3

 ویشترط  تنفیذھا القیام بخطوتین اثنتین.  متشددةوالمالبس  قمشةات صلة باألذتكون عدّة قواعد  -

والمالبس (تستثنى صراحة  األقمشةعلى  5.2 لمادةال تطبق قاعدة التسامح العامة المذكورة في ا -
أقّل تساھالً؛ وتكون  ةعام مح ا). في المقابل، یجوز تطبیق قواعد تس 63إلى  50الفصول الممتدة من 

" = IIمحدّدة في المالحظات التمھیدیة ("المالحظات التمھیدیة ذات الصلة بالقائمة الواردة في الملحق 
 ).التفصیلیةقواعد ال

بصورة عامٍة، تضطلع المالحظات التمھیدیة بدوٍر ھاٍم في ھذا القطاع. تأّكد من الرجوع إلیھا تحّسبًا لـ  -
 "المفاجآت" اإلیجابیة والسلبیة على حدِّ سواء! 

 : اآللیات األساسیة تذكیر

ھل من أفضلیة للتعریفة الجمركیة مّما إذا كانت مسالة المنشأ مھمة بالنسبة إلى عملك.  تحقق .1
 : تنوي انت أو عمیلك استخدامھا؟ في حال كانت مھّمة

 بالكامل" في لبنان. في حال لم یكن كذلك:  متحصالً علیھاما إذا كان المنتج " تحقق .2
. تأّكد من تطبیق "التراكم" التفصیلیةقواعد الواحرص على تطبیق  البند التعریفيمن  تحقق .3

منشأ"  ذاتمالئًما: تعتبَر المدخالت الناتجة عن البلدان الشریكة في التراكم "حیثما یكون ذلك 
 المحلیة.  كالمدخالتتماًما 

یلي آلیات أساسیة (یُشار إلیھا أحیانًا بعبارة تغییرات) یتم اعتمادھا على ِحدة أو على  فیما .أ
 نحو متزامن: 

i. بالكامل (ال تعتبَر فعلیًا القاعدة التفصیلیة ولكن تكون واردة في  متحصٌل علیھا منتجات
 القائمات. ومن المتوقع أن تساعدك قاعدة التسامح العامة حیث أمكن تطبیق ذلك!) 

ii. الجمركي البند تغییر  
iii. منشأ ذات وغیر األجنبیة المدخالت قیمة من األقصى الحدّ (المواد المدخلة  قیمة( 
iv. معیّنة عملیات تصنیع  
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 : االستثناءان .ب
iii. حذَر القیود) ادخالت غیر المحلیة المنشأ وإنما من الم %10: قاعدة التسامح العامة (متساھل 
iv.  (في حال عدم التحقق من المسألة)بشكلٍ : العملیات الصغرى ("التشغیل أو المعالجة تقییدي 

 ). المضافة ") المستثناة حتى لو تم الوفاء بالقاعدة التفصیلیة (أي، عند القیمةغیر كافٍ 
 

 األمثلة / التمارین  4.5.4

 من الصوف الممشط  قمشة منسوجةأ. 1رقم  مثال

  الحالة

من الصوف الممشط  المنسوجة األقمشةفي بیروت تصنیع  ومقّرھا LebanonFabricsشركة  تتولى
 بغیة تصدیره إلى إیطالیا وسویسرا. 

م ابند النظ :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 5101 كولومبیا غیر الممشط  الصوف

 5106 البیرو الممشط الصوف خیوط

ھي قاعدة المنشأ المعمول بھا على ھذا المنتج؟ وھل یحصل المنتج على صفة "المنشأ " في لبنان؟ ھل  ما
 یكون ضروریًا االطالع على قیمة المدخالت؟ 

  التحلیل

  بالكامل متحصال علیھیكون المنتج  ال -
ھذا بخاصة  تفصیلیة. في ھذا الحالة، تنطبق قاعدة 5111 البند التعریفي المنتج تحت  یُصنَّف -

 العنوان: 
بند النظام 

 المنسق
عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا على المواد  المنتج وصف

 التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

 5111 من
 5113 إلى

 

أقمشة منسوجة من 
أو من شعر  صوف،

و أ حیوان ناعم أو خشن،
 من شعر الخیل:

خیوط تحتوي على  -

 

 یصنع من غزل مفرد

) تنص الحاشیة السفلیة على ما یلي: 7(
بشأن  5راِجع المالحظة التمھیدیة رقم 

الشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات من 
 ) خلیط من المواد النسجیة
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 مطاط 

 

 غیرھا  -

 

 

 

 من : یصنع

 خیوط ألیاف جوز الھند -
 ألیاف طبیعیة -
حة أو الیاف صناعیة لیست مسرّ  -

 ممشطة أو مجھزة للغزل 
 مواد كیماویة أو عجینة النسیج، -
  أو -
عملیة طباعة مصحوبة بعملیتین  -

تجھیز أو تشطیب على االقل(مثال 
 التلمیع، التبییض، التنظیف،

الشد، الفرد،  التثبیت بالحرارة،
التشطیب  االنكماش،عملیة مقاومة 

 إزالة العقد) الرتق، النقع، النھائي،
 القماش غیر قیمة تتعدى أال شرط

 من% 47.5 نسبة المستخدَم المطبوع
 المنتج تسلیم باب المصنع سعر

 

السبُب في ذلك إلى احتواء المدخالت على لتفصیلیة مستوفیة الشروط، ویعود تكون القاعدة ا ال -
خیوط الصوف في الوقت الذي تنص فیھ القاعدة على ضرورة أن تبدأ عملیة التصنیع الُمدّرة 
للمنشأ من مستوى األلیاف (الطبیعیّة)، أي: المرحلة التي تسبق مرحلة الخیوط. وھي عبارة عن 

والمالبس.  األقمشةالتي غالبًا ما تطبَّق على من "خطوتین اثنتین"  المؤلفة األكثر تقییدًاالقاعدة 
وھي تشترط تنفیذ خطوتَي "التحویل من ألیاف إلى خیوط" ومن "خیوط إلى نسیج" بالنسبة إلى 

على حدّ سواء داخل البلد مانح المنشأ، أي لبنان في ھذه  الصناعیةاأللیاف الطبیعیة واأللیاف 
 الحالة. 

فھل تكون قاعدة التسامح العامة مفیدة في حال  -ماذا عن قیمة الخیوط المستوردة من البیرو ولكن -
ال العام  مح%؟ الجواب ھو كال. ویعود السبب في ذلك ألّن قاعدة التسا10جاءت النسبة أقّل من 

استیراد . لذا تستدعي الحاجة 63إلى  50تنطبق إال على المنتجات المذكورة في الفصول من 
 -مدخل من بلد التراكم الذي یكون محور اھتماٍم في المستقبل فور تطبیق القواعد األوروال

 منشأ" وتتم معاملتھا وكأنھا لبنانیة المصدر.  ذاتمتوسطیة. في تلك الحالة، تعتبَر الخیوط "
 

 . نسیج محبوك من الصوف الممشط والمطبوع (نماذج وزخرفات) في لبنان 2رقم  مثال

  الحالة



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

في بیروت تصنیع المنسوجات الصوفیة المحبوكة والمطبوعة.  LebanonFabricsأیًضا شركة  تتولى
ة إضافیة لجمن البیرو وتطبعھا في لبنان. كما تلتزم تزویدھا بأیة معا االقمشةفي الواقع، تشتري الشركة 

 مواد المدخالت الخاصة بالشركة:  في خالل عملیة تشطیب المنتج. فیما یلي قائمة

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة دالموا
 المنسق

 :القیمة

 الصوف من القماش المنسوج
 المطبوع وغیر الممشط

 دوالًرا 470.00 5112 البیرو
 وحدةٍ  لكلّ  أمیركیًا

 المتحدة الوالیات الطباعة  ألوان
 األمیركیة

 دوالًرا 35.00 32 الفصل
 وحدةٍ  لكلّ  أمیركیًا

 دوالرات 5.00 29 الفصل البرازیل متنّوعة كیمیائیة مواد
 وحدة لكلّ  أمیركیة

د دوالٍر أمیركي لكّل وحدةٍ: فھل یكتسب المنتُج صفة "المنشأ  1000المصنع بـ  بابتسلیم  المنتج سعر حدِّ
تسلیم  المنتج أو االتحاد األوروبي أو تركیا؟ ماذا لو بلغ سعر االفتا" تحقیقًا ألغراض تصدیره إلى كّل من 

 $؟ 900المصنع  باب

  التحلیل

 بالكامل".  متحصالً علیھیكون النسیج المطبوع " ال -
وتكون القاعدة المعمول بھا عبارة عن القاعدة المبیّنة  5112 البند التعریفيالمنتج تحت  یُصنَّف -

 . 5113إلى  5111 البنود التعریفیةمن  1أعاله في المثال رقم 
عدم الوفاء بالقاعدة البدیلة األولى. فإّن مادة المدخل الرئیسة ھي أصالً عبارة عن نسیج  جلیًا یبدو -

 صوفّيٍ لذلك ال یمكن الوفاء بأّيٍ من الخطوتین داخل البلد. 
"تنفیذ  المحدّدة العملیة شرط یُجیز إذ. الشروط مستوفیة الثانیة البدیلة القاعدة تبدو المقابل، في -

 التلمیع، التبییض، التنظیف،(مثال  األقلّ  على تشطیب أو تحضیر عملیَتي عم المترافقة الطباعة
إزالة  الرتق، النقع، التشطیب النھائي، الشد، الفرد، عملیة مقاومة االنكماش، التثبیت بالحرارة،

 باب تسلیم سعر المنتج من% 47.5 نسبة المستخدَم المطبوع النسیج قیمة تتخطى أال شریط)، العقد
 .المصنع

 1000دوالًرا أمیركیًا من أصل  470% (47ھذه الحالة، تبلغ نسبة النسیج غیر المطبوع  في -
%. ما یعني بأنّھ تم الوفاء 47.5دوالٍر لكّل وحدةٍ) من سعر التسلیم في المصنع، أي: أقّل من 

 LebanonFabricsنھ یتعیّن على شركة أبالقاعدة ومن الممكن أن یكون المنتج لبنانيَّ المنشأ. إال 
التحقق من أن أعمال التشطیب خاصتھا فضال عن أعمال الطباعة ترتقي إلى مستوى العملیتین 

 الواردتین أعاله أو المماثلتین ("على سبیل المثال"). 
دوالٍر أمیركي فإنھ یتعذّر بعد اآلن  900المصنع إلى  بابتسلیم المنتج حال انخفض سعر  في -

منشأ" وغیر المطبوع المستورد  ذاتالوفاء بالقاعدة في أّي من الحاالت ألّن قیمة النسیج "غیر 
 % التي تسمح بھا القاعدة.  47.5من البیرو قد تكون أعلى من نسبة 



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

 )البولیستر ألیاف على تحتوي(ال  الصوف من سجاد. 3 رقم مثال

  الحالة

ومقّرھا في جبیل باعتبارھا شركة متخصصة في صناعة السجاد  OrientalCarpetsشركة  تشتھر
الشرقي الحدیث المحبوك من الصوف. یُباع السجاد إلى العمالء المنتشرین في كافة أنحاء العالم، 

 : ةمواد الُمدَخلالوبخاصٍة في أوروبا. فیما یلي 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 5105  نیوزیلندا الممشط  الصوف

 5310 البرازیل (الجوت) (للدعم) قماش

 متوسطیة؟ -ھل یحصل السجاد على صفة المنشأ وفقا لقواعد المنشأ االورو

 التحلیل

 ال یكون السجاد متحصالً علیھ بالكامل -

("السجاد وأغطیة األرض األخرى  57الفصل  . یعتمدُ 5701.10 البند التعریفيالمنتج تحت  یقع -
واحدة تمیّز بین المنتجات المصنوعة من ألیاف البولیستر المحبوكة  تفصیلیةمن النسیج") قاعدة 

بإبرة النول وألیاف البولیستر األخرى ومواد أخرى. في ھذه الحالة، یكون السجاد مصنوًعا من 
 حت القاعدة المخصصة "للمواد األخرى":  ي یتم تصنیفھ تلالصوف (والجوت للدعم)، وبالتا

بند النظام 
 المنّسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

أخرى  أرضیاتوأغطیة  السجاد 57 الفصل
 : مواد نسجیةمن 

 لباد ابرة -
 

 
 لباد أخرى من -

 
 

 
 غیرھا -

 

 

(...) 

 

(...) 

 

) (تنص 7( من مصنوعة
الحاشیة السفلیة على ما 
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یلي: راِجع المالحظة 
بشأن 5التمھیدیة رقم 

الشروط الخاصة 
المتعلقة بالمنتجات من 
خلیط من المواد 

 ): النسجیة

من ألیاف  خیوط -
 أو الھند جوز

 الجوت،
الغزل  خیوط -

 االصطناعیة، 
 طبیعیة، أو   ألیاف -
قصیرة  ألیاف -

ومتقطعة من 
صنع اإلنسان 
غیر ممّشطة  أو 
خالفھ المعدّة 

 للغزل، 
 استخدام یجوز
 الجوت قماش
 كدعمٍ 

ھذه الحالة، یكون السجاد مصنوًعا من الصوف والجوت. توِضُح الجملة األخیرة بأّن طبقة  في -
منشأ") یمكن استخدامھا كدعٍم. وبالتالي، ال مشكلة ھنا  ذات("غیر  الدعم المصنوعة من الجوت
 توَرد من البرازیل. سفي استخدام قماش الجوت الم

الصوف المستورد من نیوزیلندا ممشًطا. بالنسبة إلى المواد الطبیعیة، مثال الصوف، تنص  یكون -
األلیاف من صنع اإلنسان القاعدة التفصیلیة على "التصنیع  ... من ألیاف طبیعیّة". اما بالنسبة إلى 

ھذه األلیاف "غیر ممشطة (حتى اآلن) أو ن تكون أاعیة) فتنصُّ القاعدة على ضرورة (االصطن
 خالفھ لم تتم معالَجتھا تمھیدًا للغزل". ال وجود ألّي شرٍط إضافي خاص باأللیاف الطبیعیة. فھل
ھذا یعني بأّن الصوف المستوَرد واأللیاف الطبیعیة األخرى المستوردة یمكن تمشیطھا مع 

 االحتفاظ في الوقت عینھ بصفة "األلیاف الطبیعیة" تحقیقًا ألغراض القاعدة؟ 
 4.1ھو نعم، كما تبیّنھ المالحظات التمھیدیة الخاصة بقواعد القیمة. إذ تشیر المالحظة  الجواب -

 إلى ما یلي: 
  IIالتمھیدیة بالقائمة الواردة في الملحق  المالحظات

تستخدَم عبارة "األلیاف الطبیعیة" في القائمة لإلشارة إلى األلیاف األخرى غیر تلك   4.1
االصطناعیة. وھي تنحصر بالمرحلة التي تسبق مرحلة الغزل، السیما المخلفات، ما لم یُحدّد 

 مشیطھا أو خالفھ معالجتھا وإنما لیس غزلھا. ت یتمخالف ذلك. كما تشمل األلیاف التي 
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 المنشأ لبنانيّ  الصوف من المصنوع السجاد یكون لذلك، نتیجةً  -
 

ز 4رقم  مثال  . فستان أكریلیك مطرَّ

  الحالة

الفساتین المصنوعة من األكریلیك.  وھي دار لألزیاء في بیروت PassionFashionشركة  تصّمم
أساسیًا في التصمیم. تباع الفساتین على الصعید المحلي وإنما مع  نصراویشّكل التطریز شبھ التقلیدي ع

زیادة النسبة المصدَّرة  إلى أوروبا بعد العروض الناجحة  التي تم تنظیمھا في كّل من إیطالیا وباریس. 
 فیما یلي المدخالت: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیًا دوالًرا 2.30 5509.32 الھند )األكریلیك(من  الخیوط
 فستانٍ  لكلّ 

 أمیركیًا دوالًرا 0.60 9606.21 تایلند )البالستیك(من  األزرار
 فستانٍ  لكلّ 

 المتحدة الوالیات (للتطریز) القطن خیوط
 األمیركیة

 دوالراتٍ  0.10 52
 فستان لكلّ  أمیركیة

د دوالراٍت أمیركیة لكّل فستان: فھل یحصل الفستان على  6الحالي بـ  المصنع المنتج تسلیم بابسعر  حدِّ
 متوسطیة؟  -صفة المنشأ اللبناني وفقا للقواعد األورو

ن تكلفتھ تكون أملیًا في استیراد النسیج الجاھز من الھند في المستقبل بما  PassionFashion شركة تفّكر
دواًرا أمیركیًا لكّل فستاٍن).  ماذا یعني ھذا األمر بالنسبة إلى مسألة  2.35تقریبًا لتكلفة الخیوط ( مساویة
 المنشأ؟ 

  التحلیل

  بالكامل متحصال علیھاتكون الفساتین  ال -
  المنتج ھذا على بالمنتج الخاصة القاعدة التفصیلیة طبقت. 6204.43 تحت البند تصنیفھا یتم -

 ")الخیوط من("التصنیع  العامة الفصل قاعدة تطبیق یجوز وال التطریز بفضل
 

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 
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Ex6202و 
ex6204 

 ex6206و
 ex6209و
 ex6211و

الخاصة بالنساء  المالبس
والشابات واألطفال 

زة وإكسسوارات المالبس المطرّ 
 الخاصة باألطفال 

 الخیوط من مصنوعة
) (تنص الحاشیة 9(

السفلیة على ما یلي: 
راِجع المالحظة 

 ) 6التمھیدیة رقم 

  أو

 النسیج من مصنوعة
 أال شریطة المطّرز غیر

 غیر النسیج قیمة تتخطى
 نسبة المستخدَم المطّرز

 التسلیم سعر من% 40
 )9( للمنتج المصنع في

 

القاعدة الوفاء بشرط واحد من الشرطین البدیلَین: إما أن یتم التصنیع من الخیوط وإما من  تشترط -
 % من قیمة المنتج النھائي. 40النسیج غیر المطّرز طالما ال تتعدّى القیمة نسبة 

األكریلیك وخیوط القطن). لذلك، یتم الوفاء ھذه الحالة، یتم تصنیع المنتج من الخیوط (خیوط  في -
 بالقاعدة األولى واألساسیة طالما یتعلق األمر بمدخالت النسیج. 

تتم اإلجابة عن  من القیمة)؟ %10ما الدور الذي تضطلع بھ األزرار المستوردة من تایلند ( ولكن -
 التفصیلیةقواعد اللصلة بذات ا 6ھذا السؤال في الحاشیة السفلیة أو في المالحظة التمھیدیة رقم 

 التي تشیر إلیھا الحاشیة السفلیة. 
 المالحظة التمھیدیة على ما یلي (من بین أمور عدّة):  تنص

  IIالتمھیدیة ذات الصلة بالقائمة الواردة في الملحق  المالحظات
، یجوز استخدام المواد التي لم یتم تصنیفھا في الفصول 6.3 من دون اإلخالل بالمالحظة 6.2

، من دون أّي قیٍد أو شرط في صناعة  المنسوجات سواء احتوت على 63إلى  50الممتدة من 
 أو عدمھ.  األقمشة

 : مثال
حال نّصت أیة قاعدة مذكورة في القائمة على استخدام خیٍط معیّن للحصول على منسوجاٍت  في

السروال) فإن ھذا األمر ال یحول دون استخدام أغراض معدنیة مثال األزرار بما  محدّدة (مثال
.  وتحقیقًا للغرض عینھ، فإن ھذا األمر ال 63إلى  50نھا غیر مذكورة في الفصول الممتدة من أ

 . األقمشةابات حتى لو احتوت عادة على یمنع من استخدام السحّ 
 

 تضطلع األزرار المستوردة من تایلند بأّي دوٍر أیًا تكن قیمھا، فالفساتین لبنانیة المنشأ.  ال -
 أیة تغییراٍت على مصادرھا واستوردت النسیج الجاھز من الھند؟ یعنيالشركة ماذا لو أدخلت  لكن -

اآلن.  ، أي "التصنیع من الخیوط" لم تعد مستوفیة الشروط بعدذلك بأن القاعدة البدیلة األولى
دوالًرا أمیركیًا من أصل  2.30% من قیمة المنتج النھائي (40وبالتالي، تكون قیمة النسیج أقّل من 

 %)38دوالراٍت أمیركیة =  6.00
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أنھ من المستغرب بأّن تضطلع قیمة األزرار في ھذه الحالة بدوٍر ما. ویُعزا ذلك مجدّدًا إلى  إال -
 التي تنص كاآلتي:  6.3مالحظة التمھیدیة رقم ) التي تشیر إلى ال9الحاشیة  السفلیة (

  IIالتمھیدیة ذات الصلة بالقائمة الواردة في الملحق  المالحظات

حیثما تنطبق قاعدة النسبة المئویة المحددة، ینبغي أخذ قیمة المواد غیر المذكورة في الفصول  6.3
 منشأ المذكورة.  ذاتبعین االعتبار عند احتساب قیمة المواد غیر  63إلى  50الممتدة من 

 
ة نسیج %. في ھذه الحالة، تحتَسب نسب40القیمة القصوى بنسبة  من اساسقیمة األزرار  تحتَسب -

% من 49دوالًرا أمیركیًا) مجتمعَین بنسبة  0.60دوالًرا أمیركیًا) واالزرار ( 2.35األكریلیك (
تبدو عبارة   -الحدّ. (ینبغي التأكد من النتیجة  یتجاوزالمصنع، األمر الذي  بابتسلیم  المنتج سعر

 غیر واضحة).  6.3"قاعدة النسبة المئویة"  في المالحظة 
 

 )تطریز دون من البولیستر من(مصنوعة  نسائیة مالبس. 5 رقم مثال

  الحالة

مالبس نسائیة مصنوعة من البولیستر. لھذه الغایة، تستورد نتاج إأیًضا   PassionFashion تتولى
 مدخالتھا من الصین: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیًا دوالًرا 0.80 9606.21 الصین بالستیك أزرار
 وحدة لكلّ 

 أمیركیًا دوالًرا 2.90 5512.11 الصین البولیستر نسیج
 وحدةٍ  لكلّ 

     

دَ  دوالراٍت أمیركیة لكّل وحدةٍ: فھل تحصل المالبس على  9.00المصنع بـ  بابتسلیم المنتج سعر  حدِّ
 صفة "المنشأ "؟ 

  التحلیل

 بالكامل  متحصال علیھاتكون المالبس  ال -
"، بل تشیر وحسب ex6204" الخاصة القاعدة تنطبق وال 6204 البند التعریفي تحت تصنیفھا تم -

: "التصنیع  62قاعدة العامة الخاصة بالفصل الالمطّرزة. أي تطبق في ھذه الحالة  صنافإلى األ
) إلى المالحظتین التمھیدیتَین رقم 9) و(7كال الحاشیتان السفلیتان ( ر)". وتشی9) (7من الخیوط (

 . 6و  5
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منشأ" ولیس من الخیوط. وبالتالي، یفتقر الوفاء بقاعدة الفصل  ذاتالمالبس من نسیج "غیر  تصنَع -
العامة إلى خطوة واحدة (التحویل من خیوط إلى نسیج). ال تعتبَر المنتجات لبنانیة ألغراض قواعد 

 متوسطیة.  -نشأ األوروالم
 قیمة المدخالت مالئمة في ھذه الحالة. قاعدة تكون  ال -

  



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

 

 المعّدات الكھربائیة  4.6

 بعض القواعد  عدیل: إمكانیة تتنبیھ

. األساسیةتطبیق المفاھیم واآللیات  كیفیةالمستخدمین على  إلطالع یُخصَّص ھذا الجزء والقسم من الدلیل 
. ویأخذ وقت صیاغة ھذه االمثلة النافذة القواعدعلى  والتمارین الواردة أدناهترتكز األوصاف واألمثلة 

متوسطیة. یجوز أن تتغیّر  -المستخدمون بعین االعتبار المفاوضات التي تنفّذ لتعدیل االتفاقیة األورو
 بعض القواعد، ما قد یؤثر بالتأكید على نتیجة بعض األمثلة / التمارین.

 

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.6.1

قطاع المعدّات الكھربائیة مجموعة واسعة من المنتجات بدًءا بالثالجات مروًرا بأجھزة الكمبیوتر  یشمل -
 فالمحّركات والبطاقات الذكیة وصوالً إلى أجھزة المایكروفون ووحدة الذاكرة الفالشة (یو.أس.بي). 

لتحسینات وإضافة في القیمة من دون الحاجة إلى إدخال أي تغییر یخضع عددٌ من ھذه المنتجات لبعض ا -
. تأخذ القاعدة التفصیلیة ھذا األمر بعین االعتبار: بالنسبة إلى كافة المنتجات الواردة البند الجمركيعلى 

) ، توفّر القاعدة التفصیلیة وسیلتین بدیلتَین (أو حتى ثالثة أو أربعة وسائل85و 84تقریبًا في الفصلین 
للحصول على المنشأ. تتمثل إحدى الطرق البدیلة بقاعدة القیمة المضافة "الصرف". وبعبارٍة أخرى، 
طالما تتم إضافة قیمة ھامة، تتیح القاعدة التفصیلیة تشغیل ومعالجة السلع األجنبیة التي تكون أصال من 

 ائي. ) باعتبارھا المنتج النھذاتھ البند التعریفي(المصنّفة تحت  ذاتھالنوع 

) من معاملة تقوم على اإلعفاء من الرسوم .I.Tتستفید عدّة سلعٍ في مجال تكنولوجیا المعلومات ( -
واالتحاد األوروبي  االفتاالجمركیة في عدٍد من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة السیما 
رة العالمیة في ما یُعرف وتركیا ودول أخرى. ویعود ذلك إلى مشاركة الدول األعضاء في منظمة التجا

مجموعة من منتجات  اعفاءبموجبھ على تم التوافق  )حیثI.T.Aبـ اتفاقیة تكنولوجیا المعلومات (
 ھذه االتفاقیةتكنولوجیا المعلومات من الرسوم الجمركیة.  ھذا ویتم العمل حالیًا على توسیع نطاق 

أصالً من  معفاةلتأكد مّما إذا كانت منتجاتھم االمنتجین والتجار  لذلك یطلب منلتشمَل منتجاٍت إضافیة. 
: قد یرغب عمیلك باستخدام منتجك باعتباره ُمدخالً نبیھالرسوم الجمركیة قبل النظر إلى قواعد المنشأ. ت

لمنتجٍ نھائي قد یرغب بتصدیره إلى مكاٍن ثالٍث. إال أن منشأ منتجك قد یكون مھًما إلتمام ھذه الصفقة 
 أكد من األمر! التقم ب –التجاریة 

 ما ھي القواعد الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار؟  4.6.2

 نوویة ت("مفاعال 84 الفصل: النظام المنسق ین منفصل ضمن الكھربائیة المعدّات معظم تصنیف یتم -
 ومعداتواجھزة ("آالت  85 والفصل") المماثلة جزاؤھاوأ ؛دوات آلیةوأ جھزةوأآالت و مراجلو

جھزة تسجیل واذاعة الصوت والصورة في أ جھزة تسجیل واذاعة الصوت،أ"؛ جزاؤھاأو الكھربائیة
 ")جھزةازم ھذه األجزاء ولوأ (تلفزیون)، االذاعة المرئیة
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وكما تّمت اإلشارة إلیھ أعاله، تتضّمن القاعدة التفصیلیة طریقتین بدیلتین اثنتین للحصول على المنشأ  -
. تقوم إحدى ھاتین الطریقتین البدیلتین على 85و  84اردة في الفصلین ما یتعلق بكافة المنتجات الو في

قواعد ال) من 4األقّل على قاعدة القیمة المضافة "الصرف" التي غالبًا ما تكون مذكورة في العمود (
 أي العمود  الذي یظّل فارًغا في معظم األوقات في الفصول األخرى.  – التفصیلیة

 ) عامة(قواعد  85و 84) قواعد الفصل الرئیسة للفصلین 1(

 ینللمنتجات التي تفتقر إلى أیة قاعدة خاصة) لكّل من الفصل العامةتكون قاعدة الفصل الرئیسة (القاعدة  -
غیر أنھا تسمح في ،وبین القیمة المضافة  الجمركي البندھا. فھي تجمع بین تغییر ذاتھي  85و 84

 كحّلٍ بدیٍل.  المضافة وحدھا بالقیمة  ذاتھالوقت 

 یلي نص القاعدة:  ما في

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

Ex chapter 
84 

 والغالیات النوویة"المفاعل 
 المیكانیكیة؛ واألجھزة والمكنات

: باستثناء المماثلة؛ والقطع
 راجع الخاصة، القواعد(تطبیق 

 ...)أدناه

 : عملیات التصنیع

 تكون فیھا جمیع -
 ذاتمواد (غیر ال

المستخدمة منشأ) 
فیھا من بنٍد غیر 

  بند المنتج
 تتعدى ال حیث -

 المواد كافة قیمة
(غیر  المستخدَمة

 نسبة) منشأ ذات
سعر  من% 40

 باب تسلیم المنتج
 .المصنع

 حیث عملیات التصنیع
 كافة قیمة تتخطى ال

(غیر  المستخدَمة المواد
% 30 نسبة) منشأ ذات
 المنتج تسلیم  سعر من

 .للمنتج المصنع باب

Ex chapter 
85 

"اآلالت والمعدات الكھربائیة  
والقطع المماثلة"؛ ومسّجالت 

 استعادة وأجھزة الصوت
 وإعادة تسجیل وأجھزة التسجیل
 التلفاز وصورة صوت تسجیل
 ذات واإلكسسوارات والقطع
: (تطبیق باستثناء" الصلة

 : عملیات تصنیع

 تكون فیھا جمیع -
 ذاتمواد (غیر ال

المستخدَمة منشأ) 
 من بنٍد غیر  فیھا
 المنتج.  بند

 تتعدّى ال حیث -

على  عملیات تصنیع
نحٍو ال تتخطى قیمة 

 المستخدَمةكافة المواد 
) منشأ ذات(غیر فیھا 
 سعر من% 30 نسبة

 باب المنتج تسلیم
 .المصنع
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 ...)أدناه راجع الخاصة، القواعد

 

 المواد كافة قیمة
 فیھاالمستخدَمة 

(غیر ذات منشأ) 
 من% 40 نسبة
المنتج  سعر
 باب تسلیم

 .المصنع
ن لتحقیق صفة "المنشأ" الخاصة بمنتجات المعدّات ان اثنتان بدیلتَ اذلك: تتوفر مبدئیًا طریقت ویعني -

 الكھربائیة (ما لم تطبَّق قاعدة خاصة على منتجٍ محدٍّد). 
 ذاتالبدلیة األولى: ینبغي الوفاء بشرطین اثنین. أوالً، ال بد ان تقع كافة المدخالت "غیر  الطریقة -

مختلف  بنٍد تعریفيمنشأ) تحت  منشأ" (أي المدخالت األجنبیة الواردة من دول ال تعتمد أي تراكم
 ذاتتلك المدخالت "غیر  عدى قیمةن تتأوثانیًا، ال یجوز ). – الجمركي البند المنتج (تغییربند عن 

المصنع. أمر ھام: یطبق كال  بابتسلیم  المنتج سعر –% من القیمة النھائیة 40منشأ" أكثر من 
 ھ. ذاتا (على نحٍو تراكمي)، ویعني ذلك: ینبغي الوفاء بھما في الوقت معالشرطین 

كافة  عدىتت لممنشأ" في حال  ذاتالبدیلة الثانیة: تعتبَر منتجات المعدات الكھربائیة " الطریقة -
. أي المصنع بابتسلیم  المنتج  % من القیمة النھائیة سعر30منشأ" نسبة  ذاتالمدخالت "غیر 

منشأ". غیر أنھ یشّكل في المقابل  ذات"غیر  تعلى قیمة المدخال تشدداقییٍد أكثر أنھ یتم تطبیق ت
الخاص بمواد المدَخل إذ یمكن أن یكون  البند التعریفيالشرط الوحید المطلوب الوفاء بھ. ال یھم 

 المنتج النھائي.  لبندمطابقًا 
 

  85و 84) قواعد أخرى خاصة بالمنتج في الفصلین 2(

 الخاصة التفصیلیة القواعد من العدید فھناك البنود جمیع على األساسیة القواعدھذه  ال تطبق -
 . محدّدة بمنتجاتٍ 

 عادةً ما تتّخذ ھذه القواعد الخاصة بالمنتج إحد األشكال الثالثة:  -

 بعض إلى بالنسبةتغییر في  البند الجمركي  أيّ  دون من فقط القیمة المضافة: 1 التغییر -
) منشأ ذات(غیر  للمدخالت عادة یُتیح ما المضافة، للقیمة واحدة قاعدة تطبق المنتجات،

 سبیل على. المصنع باب المنتج تسلیم سعر من% 50 حتى أو% 40 نسبة بلوغ األجنبیة
البند ( األخرى المكتبیة واآلالت الكمبیوتر أجھزة إلى بالنسبة الحالة ھي ھذه المثال،

) ex8528( البروجیكتور/  العرض وأجھزة الكمبیوتر وشاشات) 8472-8469 التعریفي
 البند التعریفيا، السیما كابالت األلیاف البصریة، الخ (والكابالت المعزولة كھربائیً 

8544 .( 

 یلي نص القاعدة (على سبیل المثال): ما في
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بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب على 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

بما في ذلك ( حبالو اأسالك 8544
وغیرھا ) الحبال المتحدة المحور

من الموصالت المعزولة 
 بما في ذلك( المعزولةللكھرباء

أو  ءبالمینا باللك أو المطلیة تلك
وإن كانت  )المؤكسدة،كھربائیا

حبال من  دة بقطع وصل،مزوّ 
ألیاف بصریة مغلف كل منھا 
على حدة وإن كانت مجمعة مع 
موصالت كھربائیة أو مزودة 

  بقطع وصل

 ال عملیات تصنیع
 المواد جمیع قیمة عدىتت

(غیر  المستخدَمة فیھا
% 40 نسبة) منشأ ذات
 تسلیم سعر المنتج من

 .المصنع باب

 

 

 إنالقیمة المضافة المزدوجة والموَحّدة (وھو عبارة عن بدیل بسیط).  : معیارَ 2 التغییر -
ھذا النوع الثاني من القاعدة الشائع استخدامھ عادةً عبارة عن قاعدة القیمة المضافة 

ولى العادیة القائمة على القیمة المضافة الواحدة، فھي "المزدوجة". وتماًما كالقاعدة األ
منشأ") نسبة مئویة معیّنة (عادة تكون  ذاتقیمة المواد األجنبیة ("غیر  عدىتشترط أال تت

المصنع. إضافة إلى ذلك، تتطلب القاعدة (على نحٍو  بابتسلیم  المنتج %) من سعر40
محدّدة)  بنودتراكمّيٍ) بأال تكون قیمة بعض أنواع المدخالت (المنتجات المصنّفة تحت 

باب تسلیم  المنتج سعرمن أعلى من نسبة مئویة  البنود التعریفیةالمذكورة في بعض 
 >-%. على نحٍو بدیٍل، (10المصنع، وعادة ما تكون النسبة منخفضة، على سبیل المثال 

) یمكن تطبیق قاعدة القیمة المضافة الواحدة مع مخصصات أقّل للمدخالت 4العمود رقم 
 فیماضافیة في المقابل. %) وإنما من دون فرض أّي شروط إ30أو  25(على سبیل المثال، 

 یلي مثاالن اثنان: 
 

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

 ال عملیات تصنیع : تصنیععملیات مجموعات تولید الكھرباء  8502
 المواد كافة قیمة عدىتت
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قیمة  عدىال تت - ومغیرات دوارة للتیار الكھربائي
المواد  جمیع

المستخدَمة (غیر 
منشأ) نسبة ذات 

% من سعر 40
 بابتسلیم المنتج 

المصنع للمنتج، 
 و 

في حدود الحد  -
االقصى المشار 

أعاله، ال  الیھ 
قیمة كافة  عدىتت

 ذاتالمواد (غیر 
 المستخدمةمنشأ) 

 البندین من
 8503و 8501

 سعر من% 10
باب  المنتج تسلیم

 .المصنع

(غیر فیھا  المستخدَمة
 من% 30) منشأ ذات
 باب المنتج تسلیم سعر

 .المصنع

 مناضد، طاوالت، ،لوحات 8537
وغیرھا من حوامل  خزائن

جھزة داخلة تحتوي على عدة أ
 8536 و 8535 في احد البندین

 ،ئيالكھربا توزیعال لتحّكم
 او أجھزة المتضمنة تلكبمافیھا 

 ،90 الفصل يداخلة ف  دواتآ
وكذلك لوحات التحكم 
الرقمیة،غیر اجھزة التوصیل 

 .8517الداخلة في البند 

 : عملیات تصنیع

قیمة  عدىال تت -
المواد  كافة

فیھا المستخدَمة 
منشأ)  ذات(غیر 

% من سعر 40
 بابتسلیم المنتج 

 المصنع ، و 
في حدود الحد  -

االقصى المشار 
أعاله، ال  الیھ 

 كافة قیمة عدىتت
 ذات(غیر  المواد
 المستخدمة) منشأ
 البندین من

 8503و 8501
 من% 10 نسبة
المنتج  سعر

 ال عملیات تصنیع
 المواد كافة قیمة تتخطى

(غیر فیھا  المستخدَمة
 من% 30) منشأ ذات
 باب المنتج تسلیم سعر

 .المصنع
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 باب تسلیم
 .المصنع

 

منشأ" المحّددة بطریقتَین (إضافة إلى  ذاتالقیمة القصوى من المدخالت "غیر : 3 التغییر -
یشّكل التغییر الثالث نسخة خاصة من  حدة).االقاعدة البدیلة المتمثلة بالقیمة المضافة الو
(على نحٍو تراكمي). شرطا القیمة المضافة معا التغییر الثاني، راجع أعاله: ومجدّدًا، یُطبَّق 

عاله: نسبة مئویة قصوى من المدخالت "غیر محلیة أاألول مماثالً لذلك الوارد یكون الشرط 
 المنتج % من سعر40المصنع (على سبیل المثال،  بابتسلیم  المنتج سعر من اساسالمنشأ" 

قیمة  عدىالمصنع). أما الشرط الثاني فینصُّ إضافة إلى ذلك على ضرورة أال تت بابتسلیم 
منشأ. على سبیل المثال، تطبَّق ھذه القاعدة على ال ذات الموادقیمة منشأ"  ذاتالمواد "غیر 

، 8519 انالتعریفی انالبندأجھزة تسجیل الصوت والصورة  وأجھزة استعادة التسجیل (
) یمكن تطبیق قاعدة القیمة المضافة الواحدة مع 4العمود رقم >-). على نحٍو بدیٍل، (8521

%) وإنما من دون فرض أّي 30أو  25مخصصات أقّل للمدخالت (على سبیل المثال، 
 ما یلي مثاالن اثنان:  شروط إضافیة في المقابل. في

 
بند النظام 

 المنسق
عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف

المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب على 
 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

Ex8518  

(میكروفونات)  مذیاعات
 وإن صوت، مكبرات وحواملھا،

 صنادیقھا، في مركبة كانت
 كھربائیة مجموعات سماعات،

 الصوت لتضخیم

 : عملیات تصنیع

قیمة  عدىال تت -
كافة المواد 

فیھا  المستخدَمة 
منشأ)  ذات(غیر 

% من سعر 40
 بابسلیم المنتج ت

 المصنع ، و 
قیمة  تتعدىال  -

كافة المواد 
فیھا المستخدمة  

التي لیس لھا 
 قیمة صفة المنشأ

 المواد كافة
التي  المستخدَمة

 .لھا صفة المنشأ

 ال عملیات تصنیع
 الموادجمیع  قیمة عدىتت

(غیر  المستخدَمة فیھا
 من% 25) منشأ ذات
 باب المنتج تسلیم سعر

 .المصنع
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 اجھزة ادارة االسطوانات، 8519
قارئات  حاكیات كھربائیة،

یرھا من أجھزة وغ كاسیت،
غیر اعادة تولید الصوت 

متضمنة جھاز مندمج لتسجیل 
 الصوت

 : عملیات تصنیع

قیمة  عدىال تت -
كافة المواد 

فیھا  المستخدَمة 
منشأ)  ذات(غیر 

% من سعر 40
 بابسلیم المنتج ت

 المصنع ، و 
قیمة  تتعدىال  -

كافة المواد 
فیھا المستخدمة  

التي لیس لھا 
 قیمة صفة المنشأ

 المواد كافة
التي  المستخدَمة

 .لھا صفة المنشأ

 ال عملیات تصنیع
 الموادجمیع  قیمة عدىتت

(غیر  المستخدَمة فیھا
 من% 30) منشأ ذات
 باب المنتج تسلیم سعر

 ..المصنع

 

 85و 84 الفصلین في الواردة التفصیلیة القواعد من قلیل عدد یعتمد: إضافیة تغییرات -
 على األمر ھذا یطبق المثال، سبیل على. المنشأ على للحصول بدیلة كطرقٍ  محدّدة عملیاتٍ 

) أدناه) 3راِجع النقطة ( – ex8523(فقط) ( متكاملة واحدة بدارةٍ  المزّودة الذكیة البطاقات
وبین القیمة المضافة  تغییر البند الجمركي خرى على المزج بینكما تقوم بعض القواعد األ

 ). 8418 البند التعریفي –المزدوجة (على سبیل المثال، البّرادات والثالجات 
 
 ) مزیج القواعد المبیَّنة: وسائط تخزین البیانات 3(

تم إبراز "مزیج" القواعد الواردة اعاله على نحٍو جیٍّد عبر النظر إلى القواعد المعمول بھا على وسائط  -
التخزین، من شرائط وأقراص إلى وحدة الذاكرة الفالشة (یو.أس.بي) فالبطاقات الذكیة. وتكون كافة ھذه 

 : 8523 البند التعریفي القواعد مذكورة تحت 

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب 

 صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

أجھزة  أشرطة، ،اسطوانات 8523
 للتخزین الثابت للمعلومات،
"بطاقات ذكیة" وغیرھا من 
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حوامل غیر مسجلة معدة لتسجیل 
الصوت أو لتسجیالت 
مماثلة،غیر االصناف المذكورة 

 )37في الفصل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسجلة  غیر أسطوانات -
للحاكیات الكھربائیة 

 المنتجاتباستثناء 
 ؛ 37المذكورة في الفصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المسّجلة  األقراص -
والشرائط وأجھزة 
التخزین غیر المتطایر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  عملیات تصنیع
 جمیعقیمة  عدىال تت نحوٍ 

فیھا المواد المستخدَمة 
 %40منشأ)  ذات(غیر 

تسلیم  المنتج من سعر
: 1(التغییر المصنع  باب

 المضافة القیمة قاعدة
 )الصرف

 

 

 

 :عملیات تصنیع

قیمة  عدىال تت -
كافة المواد 

فیھا المستخدَمة 
منشأ)  ذات(غیر 

% من سعر 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال  عملیات تصنیع
المواد  جمیعقیمة  عدىتت

ذات المستخدَمة (غیر 
 سعر% من 30منشأ) 

 باب المنتج تسلیم
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والصلبة والوسائط 
األخرى المستخدمة 
لتسجیل الصوت أو أیة 
ظاھرة، باستثناء 
المنتجات المذكورة في 

 ؛ 37الفصل 
 

وشرائط  أسطوانات -
التسجل األصلیة لصناعة 
األقراص، باستثناء 
المنتجات المذكورة في 

 ؛ 37الفصل 
 

 

 
 
 
 
 
 
القُرب والبطاقات  بطاقات -

الذكیة المزّودة بدارتَین 
متكاملتین إلكترونیتین أو 

 أكثر 
 

 

 

 

 

 

 

 

باب تسلیم المنتج 
 المصنع ، و 

في حدود الحد  -
االقصى المشار 

 ال أعاله، الیھ
 قیمة عدىتت

 المواد جمیع
) منشأ ذات(غیر 

 من المستخدمة
 8523 البند
 سعر من% 10

 باب المنتج تسلیم
 .المصنع
 معیار: 2(التغییر 

 المضافة القیمة
 )الموّحدة المزدوجة

 

 عینھا القاعدة(تطبق 
 )أعاله الواردة

 

 

 عینھا القاعدة(تطبق 
 )أعاله الواردة

 

 

 

 

 

 عینھا القاعدة(تطبق 
 )أعاله الواردة

 .المصنع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عینھا القاعدة(تطبق 
 )أعاله الواردة

 

 

 

 عینھا القاعدة(تطبق 
 )أعاله الواردة

 

 

 

 

 عینھا القاعدة(تطبق 
 )الواردة أعاله
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 المزّودة الذكیة البطاقات -
 متكاملة واحدة بدارة

 وإلكترونیة

 

 

 : عملیات تصنیع

 تكون فیھا المواد -
) منشأ ذات(غیر 

غیر  من أّي بندٍ 
 و المنتج، بند

 قیمة عدىتت ال -
 المواد جمیع

فیھا  المستخدَمة
) منشأ ذات(غیر 

 سعر من% 40
 باب المنتج تسلیم

(تماًما  المصنع
 كقاعدة الفصل)

 

 :عملیات تصنیع

قیمة  عدىال تت -
المواد  جمیع

فیھا المستخدَمة 
منشأ)  ذات(غیر 
% من 40نسبة 

المنتج سعر 
 بابتسلیم 
 المصنع ، و 

 الحد حدود في -
 المشار االقصى

أعاله، ال  الیھ
تتخطى قیمة كافة 

 ذاتالمواد (غیر 
منشأ) المستخدمة 
 فیھا من البندَین

  8542و 8541
% من سعر 10

 

 

 

 ال عملیات تصنیع
 الموادجمیع  قیمة عدىتت

 ذات(غیر  المستخدَمة
 سعر من% 30) منشأ

 باب المنتج تسلیم
 .المصنع

 

 

 

 

 

 

 

ال  عملیات تصنیع
المواد جمیعقیمة  عدىتت

(غیر  فیھا المستخدَمة
(قیمة % 25منشأ)  ذات

النسبة مختلفة عن 
العادیة المقدّرة بـ 

المنتج  سعر من %)30
 .المصنع باب تسلیم
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 بابتسلیم المنتج 
المصنع (التغییر 

 )مجدّدًا 2
  أو

حیث  النشر  عملیة
تتكّون الدارات المتكاملة 

صلٍب  لٍ موصّ  شبھِ  على
عبر عملیة اإلدخال 
االنتقائي لشبھ موصٍل 
مالئم، سواء تم تجمیعھ 

و اختباره في بلٍد ما أو/
تراكم  أال یطبّق مبد

(بدیل معالجة المنشأ 
 محّدد). 

 

  

 

 االعتبار؟ بعین أخذھا الواجب الرئیسة المسائل ھي ما 4.6.3

الخاصة بالمعدات الكھربائیة ھي القیمة المضافة.  التفصیلیةقواعد لعلى ایبدو جلیًا بأّن المیزة المھیمنة  -
"الصرف" ممكنة حیث تشّكل على المضافة حاالٍت نادرة، تكون القیمة  باستثناءففي كافة الحاالت 

األقّل وسیلة بدیلة نحو قواعد أكثر تعقیدًا (وإنما أكثر تساھالً في بعض األحیان) في حال لم تكن ھي 
 القاعدة الرئیسة. 

 المدخالتعدى تت أال األحیان بعض في یُشتَرط أنھ إال ھاًما؛ أمًرا الجمركي البند تغییر یكون ما نادًرا -
 القیمة بعض أخرى، منتجاتٍ  دوبن وأحیانًا المنتج بند عن عبارة یكون وعادة محدٍّد، بندٍ  تحت الواردة
 وإنما البدیلة الصرف المضافة القیمة قاعدة تتوفر ما وغالبًا. تسامًحا  األكثر بالقاعدة للوفاء المحددة
 %).30 أو %25( أقلّ  بحدود

 الفصل قاعدة اعتماد قبل بالمسألة التدقیق على احَرص – بالمنتج الخاصة القواعد من ھائل عددٌ  یتوفر  -
 !العامة

 

 

 األمثلة / التمارین  4.6.4
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 : اآللیات األساسیة تذكیر

ھل من أفضلیة للتعریفة الجمركیة  -مّما إذا كانت مسالة المنشأ مھمة بالنسبة إلى عملك تحقق .1
 مھمة:  تفي حال كان تنوي انت او عمیلك استخدامھا؟

 بالكامل" في لبنان. في حال لم یكن كذلك:  متحصالً علیھما إذا كان المنتج " تحقق .2
. تأّكد من تطبیق "التراكم" تفصیلیةالقواعد الواحرص على تطبیق  البند التعریفيمن  تحقق .3

منشأ"  ذاتحیثما یكون ذلك مالئًما: تعتبَر المدخالت الناتجة عن البلدان الشریكة في التراكم "
 المحلیة.  كالمدخالتتماًما 

یلي آلیات أساسیة (یُشار إلیھا أحیانًا بعبارة تغییرات) یتم اعتمادھا على ِحدة أو على نحو  فیما .أ
 متزامن: 

v. بالكامل (ال تعتبَر فعلیًا القاعدة التفصیلیة ولكن تكون واردة في  متحصٌل علیھا تمنتجا
 القائمات. ومن المتوقع أن تساعدك قاعدة التسامح العامة حیث أمكن تطبیق ذلك!) 

vi. لجمركيا البند تغییر  
vii. منشأ ذات وغیر األجنبیة المدخالت قیمة من األقصى الحدّ (المواد المدخلة   قیمة( 

viii. معیّنة تصنیع عملیات  
 : االستثناءان .ب
i. منشأ وإنما إحذَر القیود)  ذاتمن المدخالت غیر  %10: قاعدة التسامح العامة (متساھل 

ii. تم لو حتى المستثناة") بشكٍل غیر كافٍ  المعالجة أو("التشغیل  بسیطةال العملیات: تقییدي 
 ).المضافة القیمة(أي،  بالقاعدة التفصیلیة الوفاء

 

 : المولّدات الكھربائیة 1رقم  مثال

  الحالة

المصنّعة للمعدّات الكھربائیة إنتاج المولّدات الكھربائیة. ویُحدَّد  GenerationLebanonشركة  تتولى
دوالٍر أمیركي لكّل وحدةٍ، كما یكون عددٌ من ھذه اآلالت  10000المصنع بـ  بابتسلیم المنتج سعر 

. لھذه الغایة، تستخدم الشركة مواد المدخالت االفتا عضو فيمخصًصا للتصدیر إلى النروج وھي دولة 
 األجنبیة التالیة: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركي دوالرٍ  1000 7209 الصین فوالذیة ألواح
 وحدة لكلّ 

المتحدة  الوالیات الدیزل محّركات
 األمیركیة 

 أمیركي دوالرٍ  2000 8408
 وحدة لكلّ 

 أمور األوروبي االتحاد الكھربائیة الِقطع
 85متنّوعة 

دوالٍر أمیركي  1000
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(ولیس 
8503( 

 وحدة لكلّ 

 أمیركي دوالرٍ  1000 8503  األوروبي االتحاد الساكن الجزء حزمة
 وحدة لكلّ 

 

  التحلیل

 بالكامل" في لبنان  متحصال علیھاتكون المولّدات " ال -
 . البندذا بھخاصة  تفصیلیة؛ كما تطبق قاعدة 8502.13 البند التعریفيتصنیفھا تحت  یتم -
) على احتمالین بدیلَین للحصول 2باعتبارھا إحدى أمثلة التغییر  عالهأالقاعدة (المذكورة  تنص -

 على المنشأ اللبناني: 
o من سعر 40منشأ") نسبة  ذاتقیمة المواد األجنبیة ("غیر  عدى: ال تت1رقم  البدیل %

المصنع. إضافة إلى ذلك، تنص القاعدة (على نحو تراكمي) على أال  بابالمنتج تسلیم 
(القطع المخصصة  8503 البند التعریفية تحت فمصنّ ال تقیمة المدخال  عدىتت

دون سواھا أو بشكل رئیس")  8502أو  8501 البندلالستعمال مع اآلالت الواقعة تحت 
 المصنع.  بابتسلیم المنتج % من سعر 10نسبة 

o یمكن تطبیق قاعدة القیمة المضافة البسیطة 4العمود  >-: على نحٍو بدیٍل (2رقم  البدیل (
) وإنما من دون إضافة أیة شروط في %30مخصصاٍت أقّل للمدخالت ( قاعدة تلحظمع 

 المقابل. 
سعر  من% 51 أي أمیركي دوالرٍ  5100 األجنبیة للمدخالت اإلجمالیة القیمة تبلغ الحالة، ھذه في -

 كالب الوفاء یتم لم بأنھ عادةً  ذلك ویعني.  أمیركي دوالرٍ  10000 بقیمة المصنع باب تسلیم المنتج
 إلدراج نظًرا ذلك، إلى إضافة). األجنبي المدخل قیمة من %30 أو %40( البدیلَین االحتمالین

 تتم أن المحتمل فمن، 8503 البند التعریفي تحت) %11(= یورو 1.100 بقیمة األجنبیة السلع
 )8503 البند التعریفي من أقصى كحدٍّ  %10( األول البدیل للحل الثاني الشرط مخالفة أیًضا

فماذا عن  –االتحاد األوروبي  عندوالر أمیركي  2100المدخالت بقیمة من  تنشأالمقابل،  في -
تراُكم المنشأ؟ من الممكن أن یكون التراكم ُمجدیًا في المستقبل وحسب. أما في الوقت الحالي، لن 

سطیة الموقعة متو -تأِت السلع ذات االتحاد األوروبي المنشأ بالنفع من دون تطبیق االتفاقیة األورو
وبین لبنان واالتحاد األوروبي، بما أّن المنتجات النھائیة یتم تصدیرھا إلى النروج  االفتاو لبنانبین 

 عضو في) ولیس االتحاد األوروبي. قد تأتي النتیجة مختلفة فیما لو أتت السلع من دولة االفتا(
األمر  یكونوبین لبنان. كما یمكن أن  ااالفتوعندئٍذ یُطبَّق ما یُعرف بالتراكم الثنائي بین  االفتا

في ھذه  -مغایًرا الیوم بالنسبة إلى بعض المولّدات في حال تم تصدیرھا إلى االتحاد األوروبي
 الحالة، ینطبق مجدّدًا التراكم الثنائي في ظّل االتفاقیة الموقعة بین لبنان وبین االتحاد األوروبي. 

 –انھ من المتوقع أن یكون األمر مختلفًا في المستقبل عند تطبیق كّل من قواعد المنشأ األورو  إال -
بین  قلیميواالتحاد األوروبي نظًرا لتطبیق التراكم االاالفتا متوسطیة وقواعد التراكم بین لبنان و

بفضل ھذا التراكم  ولبنان. لذلك، تعتبَر منتجات االتحاد األوروبي واالفتامثلث االتحاد األوروبي 
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ال  –التي تعنى فقط  التفصیلیةقواعد المنشأ" وبالتالي تصنَّف خارج نطاق تطبیق  ذاتالقطري "
 منشأ".    ذاتباألمور الالحقة بالمنتجات "غیر  -تنَس ذلك

متوسطیة، تأتي النتیجة مختلفة: إذ تبلغ قیمة كافة  -اعتماد التراكم القطري وفقا للقواعد األورو فور -
المصنع (على نحٍو یفي بكال  بابتسلیم  المنتج % فقط من سعر30لمدخالت األجنبیة مجتمعةً ا

%.  وبما أّن حزمة الجزء الساكن المستوردة تحدیدًا 30و 40المطلبین للقیمة المضافة البدیلة، أي 
ت على دامنشأ" على حدّ سواء، فمن المحتمل أال تحتوي المولّ  ذاتمن االتحاد األوروبي تعتبَر "

 شرطبال . ویعني ذلك بأنّھ یجوز الوفاء8503 البند التعریفيمنشأ" تحت  ذاتأیة منتجاٍت "غیر 
باعتبار عدم استعمال  8503البند التعریفي% كحدٍّ أقصى من 10 -الثاني للقاعدة البدیلة األولى 

 . مواد غیر ذات منشأ
 

 )ممغنطة(أسالك  من نحاس لف أسالك. 2 رقم مثال

  الحالة

 ) للتصدیر إلى سویسرا. ویُحدَّد سعرممغنطة أسالكأسالك لف نحاسیة ( BeirutElectricsشركة  تصنّع
 دوالراٍت أمیركیة لكّل وحدةٍ. فیما یلي مصادر المواد:   10.00المصنع بـ  بابتسلیم  المنتج

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 دوالراتٍ  3.00 7408 األوروبي االتحاد النحاس سلك
 وحدة لكلّ  أمیركیة

 أمیركیًا دوالًرا 0.50 3818 الصین العزل ألغراض ورنیش
 وحدة لكلّ 

 لك اللف لبنانَي المنشأ؟ سیُعتبَر  ھل

  التحلیل

 بالكامل  متحصالً علیھیكون المنتج  ال -
 البندالتفصیلیة البسیطة تحت  ، حیث تطبَّق القاعدة8544.11 التعریفيتحت البند  المنتج یُصنَّف -

منشأ"  ذاتعلى شرط القیمة المضافة البسیطة. ال تتخطى المدخالت "غیر  صالتي تن  8544
الخاص  التعریفي البندالمصنع. (تجدر اإلشارة إلى أن  بابتسلیم  المنتج% من سعر 40نسبة 

 بالمدخالت غیر مالئم). 
% من القیمة النھائیة. ویتم الوفاء 35 معاجنبیة ت األقیمة كافة المدخال عدىھذه الحالة، ال تت في -

 بالقاعدة التفصیلیة وبالتالي یصبح سلك اللف لبنانيَّ المنشأ. 
بالقاعدة التفصیلیة.  بما أنھ تم الوفاءبذلك: ال داعي في ھذه المرحلة إلى التحقق من التراكم  یُقَصد -

التراكم في المستقبل عندما تصبح القواعد  التحقق من احتماالت ،من المفید في مكانٍ  ،نھأإال 
متوسطیة قابلة للتطبیق. نظًرا إلمكانیة ارتفاع أسعار المدخالت فضال عن زیادة نسبة  -األورو
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سوق الخاص بأسالك اللف، وبالتالي تراجع األسعار،  فمن السھل تجاوز حصة الالمنافسة في 
 %! 40المدخالت األجنبیة لتتخطى عتبة 

 

 . البطاقة الذكیة 3رقم  مثال

 الحالة

 بابتسلیم المنتج تصنیع بطاقاٍت ذكیة لتصدیرھا إلى تركیا. ویُحدَّد سعر  SmartLebanonشركة  تتولى
میركیة لكّل وحدة. تحقیقًا لذلك، فھي تستورد كافة مدخالتھا من موّردین أدوالراٍت  10.00المصنع بـ 

 أجانب: 

النظام  بند :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 المتحدة الوالیات رقاقة من دون  بطاقة
 األمیركیة

 أمیركیًا دوالًرا 1.00 3926
 وحدة لكلّ 

 أمیركیًا دوالًرا 2.00 8542 النروج  الرقاقة
 وحدة لكلّ 

 أمیركیًا دوالًرا 1.00 8523 سویسرا ممغنطة  شریحة
 وحدة لكلّ 

 ھل تعتبَر البطاقة الذكیة لبنانیة المنشأ عند تصدیرھا إلى تركیا؟ 

  التحلیل

 بالكامل" في لبنان.  متحصال علیھاتكون البطاقات الذكیة " ال -
 تفصیلیةقاعدة ل 8523 البند اخضاعویتم . 8523.52 البند التعریفيالبطاقات الذكیة تحت  تصنَّف -

ملة من شروط مختلفة مخصصة لمنتجاٍت متنّوعة واردة اخاصة بالمنتج تتألف من مجموعة ك
 ). ألِق نظرة علیھا! 4.6.2 فقرة. وقد تم إبراز القاعدة التفصیلیة أعاله  (الالبندتحت ھذا 

تطبَّق األولى على البطاقات  –الواقع، یتم العمل بقاعدتین اثنتین ذات صلة بالبطاقات الذكیة  في -
تین وإلكترونیتین أو أكثر بینما تطبَّق الثانیة على البطاقات الذكیة الذكیة المزّودة بدارتین متكامل

لذلك فلنلِق  –المزّودة بدارة واحدة متكاملة وحسب. ال فكرة لدینا عن نوع البطاقة المتداول بھا 
 نظرة على نص كال القاعدتین: 

 متكاملتین بدارتَین المزّودة" الذكیة والبطاقات القرب"بطاقات  بـ الخاصة األولى القاعدة تمتلك -
 قاعدتین بدیلتَین. تنص األولى على ما یلي: 

 
 

 تصنیع: عملیات
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 المنتج و  غیر بند بندٍ أي  من المستخدمة فیھا المواد  تكون جمیع  -
 المصنع باب المنتج تسلیم سعر من% 40فیھا  المستخدَمة المواد كافة قیمة تتعدّى ال -

 

الواضح بأنھ لم یتم الوفاء بھذه القاعدة  بما اّن الشرائح الممغنطة المستوردة من سویسرا  من -
 البند. وبالتالي، ال یبدو الجزء األول من الشرط، أي تغییر 8523 البند التعریفيتصنَّف تحت 

المقابل، قد تكون قاعدة التسامح العامة مفیدة في ھذا  . في ، مستوفَي الشروطالجمركي
بنسبة  التفصیلیةقواعد لجیز مخالفة المدخالت األجنبیة لت 5.2 المادة رقمر بأن الخصوص: تذكَّ 

أال یتم اإلخالل بقیود النسبة المئویة اإلجمالیة). ھذا وتبلغ قیمة الشرائح الممغنطة  ط(شر% 10
تسلیم المنتج دوالرات أمیركیة من سعر  10حدًا أمیركیًا من أصل  % ( دوالًرا وا10السویسریة 

المصنع). في ھذه الحالة، یكون الجزء األول من القاعدة مستوفَي الشروط. في حال فرض  باب
الموّرد السویسري زیادة على سعره بقدر سنٍت واحٍد فقط، عندئٍذ قد تدخل شركة 

SmartLebanon  أن األمر سیكون مغایًرا فور تطبیق قواعد ب من المؤكد إال أنھ. مأزقفي
. في ھذه المرحلة، یمكن أن االفتامتوسطیة في المثلث المؤلف من تركیا ولبنان و -التراكم األورو

تعتبَر الشریحة الممغنطة السویسریة (وبالطبع الرقاقة المستوردة من النروج) بمثابة مدخالٍت 
 دة في أّيٍ من الحاالت. منشأ". وھكذا، یسھُل الوفاء بالقاع ذات"
كافة  قیمةولكن بحذٍر. تبلغ  –العنصر الثاني من الشرط البدیل األول فیمكن الوفاء بھ  أما -

% . ومّرةً أخرى، من المتوقع أن یأتي التراكم بالنفع في المستقبل: تبلغ 40المدخالت األجنبیة 
فقط  %10منشأ" (البطاقات المستوردة من الوالیات المتحدة األمیركیة)  ذاتنسبة المدخالت "

 منشأ".  ذاتنظًرا العتبار المدخالت السویسریة والنروجیة منتجات "
 القاعدة البدیلة الثانیة على قاعدة القیمة المضافة الصرف:  تقوم -

 

 بابتسلیم المنتج % من سعر 30 فیھا المواد المستخدَمة جمیعقیمة  تتعدىال  عملیات تصنیع
 المصنع. 

 
قاعدة التسامح  تضطلع أن یمكن ھل ولكن% 40 األجنبیة المدخالت قیمة تبلغ الحالة، ھذه في -

 ھو الجواب القاعدة التفصیلیة؟ علیھا تنص التي% 10 الـ نسبة تخطي عبر مساعدٍ  بدور العامة
 على مخالفة من االتفاقیة  5.2 المادة رقم الواردة في   قاعدة التسامح العامة تنص إذ! كال

 المئویة النسبة تخطي"عدم  طشر وذلك% 10 بنسبة القاعدة التفصیلیة لشروط األجنبیة المدخالت
قاعدة التسامح  بأن  ذلك ویعني". منشأ ذات غیر المواد من القصوى القیمة القائمة في المحددة
 ھذه في بالقاعدة الوفاء یتم لن وبالتالي،. المضافة القیمة شروط بخصوص بالنفع تأتي ال العامة
 تركیا من المؤلف المثلث ضمن التراكم اعتماد فور مختلفة األمور كافة تكون ومجدّدًا. الحالة
 الوالیات من المستوردة" (البطاقات منشأ ذات"غیر  المدخالت نسبة تبلغ إذ: واالفتا ولبنان

 ذات" منتجات والنروجیة السویسریة المدخالت العتبار نظًرا فقط% 10) األمیركیة المتحدة
 ".منشأ
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بدارة متكاملة واحدة فقط؟ في الواقع، تمتلك القاعدة  ةماذا لو كانت البطاقة الذكیة مزّود لكن -
والثانیة والثالثة  4المعمول بھا على ھذا المنتج  ثالثة قواعد بدیلة، األولى واردة في العمود رقم 

 تفصل بینھما عبارة "أو"): ( 3في العمود رقم 
بند النظام 

 المنسق
عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا على  المنتج وصف

 المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب صفة المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

)ex 8523( -  المزّودة" الذكیة"البطاقات 
 واحدة إلكترونیة بدارةٍ 

 :عملیات تصنیع

قیمة كافة ى عدال تت -
 المواد المستخدَمة

منشأ)  ذات(غیر  فیھا
% من سعر 40نسبة 

 بابتسلیم المنتج 
  والمصنع ، 

 الحد حدود في -
 الیھ المشار االقصى

قیمة  عدىأعاله، ال تت
(غیر  كافة المواد

منشأ)  ذات
 من فیھا المستخدمة

 8541 البندَین
% من 10 8542و

تسلیم المنتج سعر 
 المصنع  باب

  أو

حیث تتكّون  النشر عملیة
الدارات المتكاملة على شبھ 
موصل صلٍب عبر عملیة 
اإلدخال االنتقائي لشبھ 
موصٍل مالئم، سواء تم 
تجمیعھ و/او اختباره في بلٍد 
 ما ال یطبّق مبدأ تراكم المنشأ 

 ال عملیات تصنیع
 جمیع قیمة عدىتت

فیھا  المستخدَمة المواد
) منشأ ذات(غیر 

المنتج  سعر من% 25
 .المصنع باب سلیمت

 

% كحدٍّ أقصى من المدخالت 40ھذه الحالة، ینطبق العنصر األول من القاعدة البدیلة، أي  في -
منشأ". في المقابل، یجوز أال ینطبق العنصر الثاني ألن الرقاقة المستوردة من النروج  ذات"غیر 

% من سعر 20دوالًرا أمیركیًا والتي تشّكل  2.00بقیمة  8542 البند التعریفيتحت  صنفةالم
%. في ھذه المرحلة، من 10المصنع قد تجاوزت الحدّ المسموح بھ وھو  بابتسلیم المنتج 
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یُصبح  ومجدّدًا، یجوز أنالمحتَمل أال یكتسب المنتج المنشأ اللبناني بغرض تصدیره إلى تركیا. 
 االفتامتوسطي المعتَمد في المثلث المؤلف من  -لتراكم األورواألمر ممكنًا في المستقبل بفضل ا

منشأ" وبالتالي مصنّفة خارج  ذاتمن النروج قد تكون " المستوردةوتركیا ولبنان ألّن الرقاقة 
 متوسطي.  -القاعدة التفصیلیة. وھكذا تعتبَر البطاقات الذكیة لبنانیة المنشأ بفضل التراكم األورو

الواردة  –تزال مبھمة بعض الشيء على الرغم من الوفاء بالقاعدة البدیلة الثانیة أن المسألة ال  غیر -
الخاصة". قد تتطلب اإلجابة عن ھذا األمر مزیدًا من التبّصر  النشر): أي عملیة 3في العمود (

ن أتشتري الرقاقات الجاھزة، لذلك من المحتَمل الشركة كن یبدو بأّن لالفنّي في عملیة اإلنتاج. (
 ون الجواب كال).  یك

) فیجوز أال یتم 4الواردة في العمود (أي معیار القیمة المضافة الصرف  القاعدة البدیلة الثالثة أما -
%. من المؤّكد بأّن النتیجة ستكون مختلفة مع 40الوفاء بھا ألّن المدخالت األجنبیة تصل إلى 

ردة من الوالیات المتحدة % فقط من البطاقة الخام المستو10حیث تشّكل  -اعتماد التراكم
 % المسموح بھا. 25منشأ"، وبالتالي تظلُّ ضمن  ذاتدخالً غیر األمیركیة  "مُ 

 

 . لوحة التحّكم الكھربائیة 4رقم  مثال

  الحالة

دولة عضو في لوحات التحّكم الكھربائیة لتصدیرھا إلى آیسلندا، وھي  BeirutElectricsشركة  تصنّع
 دوالر أمیركي. فیما یلي المواد المستخدَمة:  100المصنع بـ  بابتسلیم  المنتج . یُحدَّد سعراالفتا

 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 :القیمة

 أمیركیة دوالرات 10 4017 لبنان مطاطي صلب  غطاء
 وحدة لكلّ 

 لكلّ  أمیركیًا دوالًرا 2 3926 الصین بالستیكیة قطع
 وحدة

 االتحاد كھربائیة قطع
 األوروبي

8535 ،
8536 ،
8544 

 أمیركیًا دوالًرا 20
 وحدة لكلّ 

  تعتبَر لوحات التحّكم لبنانیة المنشأ لدى وصولھا إلى آیسلندا؟  ھل

  التحلیل

 بالكامل"  متحصال علیھاتكون لوحات التحّكم الكھربائیة " ال -
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("لوحات المفاتیح الكھربائیة واأللواح  8537 البند التعریفيالمنتج واردًا تحت  یكون -
تّمت اإلشارة إلیھا  البندخاصة بھذا  تفصیلیةوالكونسول... للتحّكم الكھربائي"). وتتوفر قاعدة 

ھا أدناه ي من القواعد الخاصة. نعید إبرازأعاله باعتبارھا إحدى األمثلة الخاصة بالنوع الثان
 لمالءمتك:   

بند النظام 
 المنسق

عملیات التشغیل أوالتصنیع التي یقتضي اجراءھا  المنتج وصف
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ الكتساب صفة 

 المنشأ

)1( )2( )3( )4( 

 مناضد، طاوالت، ،لوحات 8537
خزائن وغیرھا من حوامل 
تحتوي على عدة أجھزة داخلة 

 8536 أو 8535في أحد البندین
 ، أو التوزیع الكھربائي  للتحّكم

بما فیھا تلك المتضمنة أدوات أو 
 ، 90 أجھزة داخلة في الفصل

وكذلك لوحات التحكم الرقمیة 
غیر أجھزة التوصیل الداخلة في 

 .8517 البند

عملیات تصنیع تكون  
 فیھا:
قیمة جمیع المواد  -

المستخدمة ال 
% من 40تتعدى 

سعر المنتج 
تسلیم باب 

 المصنع،
 و
في حدود الحد  -

األقصى المشار 
أعاله، ال  الیھ

تتعدى قیمة 
المواد 

المستخدمة فیھا 
 8538من البند 

% من سعر 10
المنتج تسلیم باب 

 .المصنع

 

عملیات تصنیع 
قیمة جمیع 

المواد 
المستخدمة فیھا 

% 30ال تتعدى 
من سعر المنتج 
تسلیم باب 

 المصنع،
 

أي  –) یتم الوفاء بالعنصر األول 3یستوفي المنتج شروط القاعدة البدیلة األولى (العمود  ھل -
قیمة المواد المستوردة  من الصین واالتحاد  عدى% كحدٍّ أقصى من المدخل األجنبي، وال تت40

 –المصنع. على نحٍو مماثل، تم الوفاء بالعنصر الثاني  بابتسلیم المنتج  % من سعر22األوروبي 
. (تستدعي ھذه النتیجة إلقاء نظرة ثانیة 8538 البندباعتبار أنھ لم یتم استخدام أیّة قطع مذكورة في 

یضم كافة "اللوحات وألواح التحكم، الخ" من دون   8538 البند التعریفيّن أبما  –عن كثٍب 
شركة التحقق التركیب المعدّات الكھربائیة وبالتالي تستخدَم السلع كمدخالٍت. لذلك، یتعیّن على 

مجدّدًا للتأكد من عدم استخدامھا أیة مدخالٍت مماثلة واردة من مصادر أجنبیة قد أسيَء تصنیفھا 
من قبل إدارة المشتریات التابعة لھا أو موّردیھا ویجوز إدراجھا في المدخالت المستوردة من 

 االتحاد األوروبي). 
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% من المدخالت األجنبیة 30التي تسمح بنسبة الوفاء بقاعدة القیمة المضافة الصرف وبما أّن    -
حاصلة؛  ، تبدو )4البدیلة الثانیة الواردة في العمود ( لقاعدةاالمنصوص علیھا في  أقصى كحدٍّ 

 . األحوال جمیع فياللبناني ھكذا، تكتسب لوحات التحكم المنشأ 
 

 األخرى الزراعیة والمنتجات األغذیة  4.7

 بعض القواعد  عدیل: إمكانیة تتنبیھ

تطبیق المفاھیم واآللیات  كیفیةالمستخدمین على  یُخصَّص ھذا الجزء والقسم من الدلیل إلطالع
وقت صیاغة ھذه  النافذة القواعدعلى  ترتكز األوصاف واألمثلة والتمارین الواردة أدناه. األساسیة

متوسطیة.  -لتعدیل االتفاقیة األورو. ویأخذ المستخدمون بعین االعتبار المفاوضات التي تنفّذ االمثلة
  یجوز أن تتغیّر بعض القواعد، ما قد یؤثر بالتأكید على نتیجة بعض األمثلة / التمارین.

 ما ھي الخصائص والممیّزات؟  4.7.1

 من المستھلكین وصانعي السیاسات.  اھتمام فھي تتطلب لذلك، .زراعیّة منتجاتٍ  الغذائیة المنتجات تعتبَر -

 اتفاقیات في المنتجات الغذائیة: خاصة حالة
 االفتا 
 لبنان بین الموقعة الحرة التجارة اتفاقیات نصت
  توقعھا التي األخرى كاالتفاقیات تماًما واالفتا
 من الزراعیة المنتجات استثناء على، االفتا

 في ذلك عن عوًضا وإدراجھا الجماعیة االتفاقیة
 لبنان بین الموقعة الثنائیة" الزراعیة"االتفاقیات 

  االتفاقیات ھذه وتطبق فردیة بصفة االفتا ودول
 االفتا. و لبنان بین الموقعة بالتزامن مع االتفاقیة

ات االتفاقیات الزراعیة مجموعھذه تشمل 
وال تضم جمیع المنتجات المنتجات من ة مختلف

المنشأ الخاصة  عد. وھي تتضّمن قواالزراعیة
والتي   اردةعلى تلك المنتجات الوطبقة بھا الم

متوسطیة  -للقواعد األورومطابقة أحیانًا  تكون
 أخرى.  حیانٍ األ ومختلفة عنھا في

یلقى أصحاب المشاریع االقتصادیة تشجیعًا 
للرجوع إلى الصفحة الرئیسیة لألفتا للتأكد من 
القواعد المعمول بھا، بما أّن األفتا ھي في طور 

ویتعیّن  تعدیل اتفاقیاتھا تحقیقًا لغرض المالءمة.
على أصحاب المصالح، في حال راودتھم أیة 
شكوك، االتصال بالسلطات الجمركیة التابعة 
لدول األفتا للحصول على مزیٍد من المعلومات. 
تكون روابط المواقع اإللكترونیة الخاصة بھا 

 متوفرة في القسم األخیر من ھذا الدلیل.

تلك المذكورة في االتفاقیة كتعكس قواعد المنشأ 
متوسطیة ھذا الواقع وفقا لما ھو واضح من  -ألوروا

غیر أن  بالتشدّدالمنظار األوروبي. تتّسم قواعد عدّة 
(على سبیل المثال، تلك  یبدو أكثر سھولةبعًضا منھا 
 والشاي).  بنالخاصة بال

في الواقع، تشترط قواعد عدّة أن تكون المنتجات  -
منع یبالكامل". وبعبارةٍ أخرى،  متحصال علیھا"

جنبیة أو معظمھا: وبما أّن أاستخدام أیة مدخالٍت 
 التفصیلیةقواعد القاعدة التسامح العامة تنطبق على 

جنبیة % من المدخالت األ10فإنھا تسمح باستخدام 
تنص القاعدة  في الوقت الذي ؛المنتجاتضمن 

لذلك، على أن تكون كافة المدخالت التفصیلیة، خالفا 
بالكامل". على سبیل المثال، ینطبق   متحصال علیھا"

) أو "البذور الزیتیة 10 ذلك على "الحبوب" (الفصل
والثمار الزیتیّة والحبوب والبذور والفواكھ المتنّوعة؛ 
والنباتات الصناعیة  أو الطبیة؛ والشعیر والعلف" 

 ). 12(الفصل 
 اشأ الخاص بالمنتجات الغذائیة دورً المنداللة  تلعب -

المستھلك وحمایتھ. في الواقع، ال  عالمقًا إلتحقی اھامً 
المنشأ ("صنِع في لبنان") بقواعد المنشأ  داللةدخَل ل

(المعاملة التي تقوم  ألغراض التفضیالت التجاریة
على اإلعفاء من الرسوم الجمركیة). یكون مسموًحا أو 

 سم منتجات لحوم، مثال، سجق مرقازحتى مطلوبًا و
 الموجودة في السوبرماركت "بعبارة "المنشأ: لبناني

 في كّل من
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و ألمانیا أو سویسرا ومع ذلك ال یُعتبَر السجق بمثابة منتج "لبنانّي المنشأ" ألغراض المعاملة أبلجیكا 
 % من لحوم األبقار التي تستوَرد حیةً 20نھا تحتوي على أالقائمة على اإلعفاء من الرسوم الجمركیة بما 

 (راجع الملحق).  2 النظام المنسقإلى لبنان لتذبَح الحقًا، على نحو یخالف القاعدة التفصیلیة لفصل 

 ما ھي القواعد الرئیسة الواجب أخذھا بعین االعتبار وما ھي المسائل التي یجب مراعاتھا؟  4.7.2

. 23إلى  1الفصول من على المنتجات الغذائیة تحت  التفصیلیةقواعد التُطبَّق مجموعة واسعة من   -
 ألِق نظرة!  – 1القواعد بالكامل في الملحق  ادراجونظًرا لقیمتھا وأھمیتھا، فقد تم 

محدودًا للغایة.  ذاتھمنشأ" من الفصل  ذاتبالنسبة إلى عدّة منتجاٍت، یكون استخدام المدخالت "غیر  -
منتجات إلى حدٍّ یُطلب فیھ استخدام األمر بالنسبة إلى بعض الیصل ، قد سابقا وكما تّمت اإلشارة إلیھ

(بالنسبة إلى اللحوم: تّمت  بالكامل" دون سواھا والمذكورة في ذلك الفصل علیھا المتحصلالمدخالت "
 . بعنوان: الحیوانات الحیّة)  1االستعانة بفصل آخر وبخاصٍة الفصل 

 األوروبي االتحاد في السّكر صناعة حاجة إلى تاریخیًا األمر ى(یُعز السّكر على خاصة حساسیة تطبق -
"غیر  السّكر قیمة تقیید على متعددة بمنتجاتٍ  صلة ذات  عدّة قواعد تنصُّ  السیاق، ھذا في). لحمایةالى ا
 البند التعریفي المربیّات، المثال، سبیل(على  التصنیع عملیة استخدامھ في یمكن الذي" منشأ ذات

 )الخ، 2106 البند التعریفي ،والمحضرات الغذائیة؛ 2009 البند التعریفي الفواكھ وعصیر؛ 2007

 البند التعریفيالحبوب،  منتجات أساسھاتضم بعض القواعد ثالثة معاییر أو أكثر (على سبیل المثال،  -
1904 ( 

 البند التعریفي..."، غیر المعطل اإلثیلي"الكحول  المثال سبیل على قراءتھا، فیصعب القواعد بعض أما -
 2208و 2207

 

 األمثلة / التمارین  4.7.3

االفتا دول للمنتجات الزراعیة المتبادلة بین لبنان وبین  ةالخاص األحكام: بالنظر إلى مالحظة
(راِجع الخانة الواردة أعاله)، ترّكز األمثلة / التمارین الواردة في ھذا القطاع بشكٍل رئیس 

بما أّن القواعد األساسیة الواردة في  استیرادأو  تصدیر على االتحاد األوروبي باعتباره وجھة
دول في االتفاقیة المبرمة بین لبنان وبین  بمعظمھامتوسطیة تطبق حالیًا  -االتفاقیة األورو

إلى تفسیر الحالة  االمثلةفي بعض لذلك عمدنا الوضع أكثر تعقیدًا.  ایكون فیھ حیث االفتا
ھذا الوضع في المستقبل وأن مكانیة أن یتغیر مع االشارة الى إ. لتوضیح ھذا االمرالراھنة 
لذلك . في المبادالت بین لبنان ودول االفتاتفاقیة االقلیمیة االورومتوسطیة حكام االتطبق أ

المر في البال عند قراءة االمثلة: وحیثما یبرز اسم الدول االعضاء في یجب أن یبقى ھذا ا
بق االمر عینھ مستقبالً في حال كانت االتحاد األوروبي كمصادر أو وجھاٍت، عندئٍذ ینط

 عبارة عن دول األفتا. 
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 . خلیط البذور والمكّسرات مع سّكر مضاٍف 1رقم  مثال

  الحالة

خلیًطا ممتاًزا من المكّسرات والبذور. تحتوي بعض المنتجات على كمیة  NuttyBeirutشركة  تنتِج
 مضافة من السّكر المستخدمة في جزٍء من عملیة اإلنتاج. أما المدخالت فتأتي بمعظمھا من الخارج: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیًا دوالًرا 0.22 1207.70 األردن البطیخ  بذور

 أمیركیًا دوالًرا 0.41 0802 تركیا الفستقثمار

 أمیركیًا دوالًرا 0.10 0801 بنین الكاجو ثمار

 دوالراتٍ  0.04 1703 باكستان (عسل أسود)السّكر  دبس
 أمیركیة

دوالًرا أمیركیًا لكّل وحدةٍ: فھل یحصل الخلیط على صفة   1.00المصنع بـ  بابتسلیم  المنتج سعر یُحدَّد
) وألمانیا (بلد عضو في االتحاد االفتا منشأ" من أجل تصدیره إلى سویسرا (بلد تابع لـ  ذاتالمنتج "

 األوروبي)؟ 

 التحلیل

 بالكامل متحصال علیھ یعتبَر الخلیط  ال -
 . 2008 البند التعریفي  المنتج تحت  یُصنَّف -
 قاعدة تتوفر األوروبي، االتحاد في العضو الدولة أي ألمانیا، إلى المنتج تصدیر إلى بالنسبة -

". وال ثمار قشریة غیر مضاف الیھا سكر أو كحول) وتشمل "ex2008( بالمنتج خاصة تفصیلیة
ملیاٍت تنفّذ على بعض احتواء الخلیط على سّكر مضاف والناتج عن ع بسببتطبَّق ھذه القاعدة 

بین  النافذ حالیا تفاق الشراكةمتوسطیة وفي ا -في االتفاقیة األورو واردةالمكّسرات. و ھذه القاعدة 
 لبنان واالتحاد األوروبي. 

 عملیات تصنیع). وتشترط القاعدة "ex chapter 20( العامة الفصل قاعدة تطبیق ذلك ویعني -
بالكامل". قد  متحصال علیھا المستخدَمة فیھا والفواكھ واالثمار القشریة الخضراوات جمیعتكون 

 ال تبدو الحالة كذلك ھنا بما أنھ یتم استیراد كافة المدخالت. 
متوسطي، یكون تراكم المنشأ ممكنًا مع كّل من األردن وتركیا.  -على قواعد التراكم األورو بناءً  -

ي، عندئٍذ تتم معاملة المكّسرات المستوردة من األردن متوسط -في حال تم تطبیق التراكم األورو
مكّسرات الكاجو  على منشأ"؛ على ان تحتوي كّل وحدة (كیٍس) ذاتو تركیا باعتبارھا "

المصنع  بابتسلیم  المنتج دوالرات أمیركیة لكل منھا مع سعر 0.10المستوردة من بنین بقیمة 
 قاعدة الفصل.  ھذا األمرُ  یخالف یجوز أنبصورةٍ عامة، دوالًرا أمیركیًا.  1.00بقیمة 

ّن المكّسرات المستوردة من أالرغم من ذلك، یمكن أن تكون قاعدة التسامح العامة مفیدة. وبما  على -
 المصنع بالتالي یمكن إدراجھا وإنما بحذٍر تام!  بابتسلیم  المنتج % تماًما من سعر10بنین تشّكل 



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

لة إلى سویسرا. إذ تتضّمن الشيء بالنسبة إلى الصادرات (الحالیة) المرسَ  بعض لَ ھالوضع أس یبدو -
بأن االتفاقیة الجماعیة الموقعة  ال تنسَ االتفاقیة الزراعیة الثنائیة الموقعة بین لبنان وبین سویسرا (

 راِجع الخانة أعاله) –على األغذیة والمنتجات الزراعیة األخرى  تسريال  االفتابین لبنان وبین 
 ذاتقیمة كافة المواد "غیر  عدىتصنیع ال تتعملیات : "20لفصل لقاعدة قیمة مضافة واحدة 

". في ھذه الحالة، تبلغ نسبة المنتج تسلیم باب المصنع% من سعر 50 فیھا منشأ" المستخدَمة
 طبیق% من قیمة الخلیط، وبالتالي ال یتم الوفاء بالشروط. (في حال تم ت77المدخالت األجنبیة 

لتشمَل االتفاقیة المبرمة بین لبنان  الواردة في االتفاقیة االقلیمیة متوسطیة -قواعد األوروال
 وسویسرا،  تكون الحالة مماثلة لحالة الصادرات الموّجھة إلى ألمانیا والمبیّنة أعاله). 

 
 
 

 البذور والمكّسرات من دون سّكر مضاٍف  خلیط .2 رقم مثال

  الحالة

خلیًطا مشابًھا للغایة من المكّسرات وإنما من دون  أیة كمیة مضافة من السّكر  NuttyBeirut شركة تنتِج
د المستورَ  (الموالس) السّكر سولكن من دون دب 1. وتكون المدخالت ھي عینھا المبیّنة في المثال رقم 

 من باكستان: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیًا دوالًرا 0.22 1207.70 األردن البطیخ  بذور

 أمیركیًا دوالًرا 0.41 0802 تركیا الفستق ثمار

 أمیركیًا دوالًرا 0.10 0801 بنین الكاجو ثمار

صفة المنشأ  -دوالًرا أمیركیًا لكّل وحدة 1.00 یبلغ المصنع  بابتسلیم  المنتج سعر-الخلیط  یكتسبُ  ھل
 متوسطیة؟  -اللبناني وفقا للقواعد األورو

 التحلیل

المكّسرات التي ال تحتوي ب المتعلقة" ex2008" الخاصة القاعدة التفصیلیة تُطبَّق الحالة، ھذه في -
 ".   كحولعلى سّكر مضاٍف أو 

 الواردة منشأ ذات الزیتیة والبذور المكسرات جمیع قیمة عدىتت التصنیع عملیاِت " القاعدة تلحظُ  -
المصنع  بابتسلیم  المنتج % من سعر60 ، 1207إلى  1202 ومن 0802و 0801 البنود تحت

ّن قواعد القیمة المضافة تنص عادة على القیمة أ". إنھا قاعدة قیمة مضافة خاصة للغایة. تذّكر ب
مناقشة كیفیة إضافة القیمة  أمامالمجال  یُفِسحمنشأ"، االمر الذي  ذاتالقصوى للمدخالت "غیر 

من الممكن أن یتم ذلك عبر استخدام مواد مدخالت وخدمات وخطوات معالجة وتكالیف  –المحلیة 
إعالنیة وأرباح إضافیة، الخ. تغیّر القاعدة ھذه اآللیة وتستبدلھا بأخرى حیث تشترط قیمة بنسبة 
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وإن دّل األمر على  منشأ".  ذات"على األقّل من المكّسرات والبذور الزیتیة   %60(أكثر من) 
% نظًرا لضرورة إدراج تكالیف 40المدخالت األجنبیة بلوغ نسبة  تعذّر شيء فھو یدّل على 
 .  من الحاالت أخرى متنّوعة في أّيٍ 

المنتج % من سعر 73ھذه الحالة، تشّكل المكّسرات المستوردة من تركیا واألردن وبنین سویًا  في -
دون إدراج أیة مكّسرات متوفرة محلیًا. على الرغم من ذلك، یتم الوفاء المصنع من  بابتسلیم 

متوسطیة. ویعود السبب في ذلك إلى اكتساب  -بالقاعدة بفضل التراكم وفقا للقواعد األورو
 ؛متوسطي -المكّسرات المستوردة من تركیا واألردن صفة "المنشأ" فور تطبیق التراكم األورو

. في تلك الحالة، تفصیلیةلقاعدة الافي بمنشأ" على نحٍو یَ  ذاتصبح "% من المكّسرات ت63ن أأي 
 تكون المنتجات لبنانیة. 

 

 . النبیذ األحمر 2رقم  مثال

  الحالة

دّ للتصدیر إلى عدة دول أعضاء في النبیذ الُمعَ  ،ومقرھا في البقاع Caves du Libanشركة  تصنّع
) المستوَرد من تركیا. 0806 البند التعریفي) من العنب (االفتا عضو فياالتحاد األوروبي وسویسرا (بلد 

 ھل یحصل النبیذ على المنشأ اللبناني؟ 

  التحلیل

 بالكامل. تحصال علیھ یُعتبَر النبیذ م ال -
في ھذه  – البندھذا بخاصة  تفصیلیةوال وجود ألیة قاعدة  2204 البند التعریفيالنبیذ تحت  یُصنَّف -

 الحالة، تطبَّق قاعدة الفصل العامة والتي تنص على ما یلي: 
 تكون فیھا عملیات تصنیع

 المنتج، و  غیر بند بندٍ أّي   مصنفة تحتالمستخدَمة مواد جمیع ال -
 بالكامل علیھا قد تم الحصول ،العنب نتم الحصول علیھا م موادایة  أو باعناال جمیع -
 بخالف العنصر الثاني: فالعنب لیس) تغییر البند الجمركيالقاعدة (ول الوفاء بالعنصر األ یتم -

 بالكامل في لبنان.  متحصال علیھ
 فور" منشأ ذات" یصبح تركیا من المستوَرد العنب فإنّ  متوسطیة – األورو التراكم لقواعد وفقا -

 بالتالي،. األوروبي واالتحاد وتركیا لبنان من كالً  یضم الذي المثلث ضمن القواعد ھذه تطبیق
 . القاعدة التفصیلیة تطبَّق وال". منشأ ذات" مدخالتٍ  من بالكامل متحصالً علیھ النبیذ یصبح

. على الرغم من ذلك، ال ذاتھاالقاعدة مبدئیًا إلى الصادرات المتّجھة إلى سویسرا، تطبَّق  بالنسبة -
جمركیة وفقا لالتفاقیة الزراعیة الثنائیة بین لبنان الرسوم تخفیض على ال یستفید النبیذ من أي

سواء كان النبیذ لبنانيَّ المنشأ أو بخصوص المنشأ. الشركة  تھتموسویسرا. لذلك، ال داعي أن 
الرسوم  طبق علیھعند دخولھ إلى سویسرا وی  مطلق االحوالفي  ذاتھایلقى المعاملة عدمھ، س
 رعایة. ولى بالاألَ  للدولة الممنوحةالجمركیة 
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 ب . المرطبات التقلیدیّة: الجالّ 3رقم  مثال

  الحالة

 استعمالعبر عصیر الجالب من أجل تصدیره  ،للمشروبات غیر الكحولیة Levantineشركة  تصنّع
 المدخالت األجنبیة التالیة: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 المنسق

 :القیمة

 أمیركیا دوالًرا 0.02 1701 البرازیل السكر  قصب
 وحدة لكل

 أمیركیا دوالًرا 0.02 2202.10 ألمانیا الورد ماء
 وحدة لكل

العربیة  المملكة )التمر عصیر(لصنع  التمر
 السعودیة

دوالًرا أمیركیا  0.01 0804.10
 وحدة لكل

المصنع بـ  بابتسلیم  المنتج المدخالت األخرى مثال دبس العنب والخرنوب من لبنان. ویُحدَّد سعر تأتي
 المنشأ"؟ المشروب صفة " یكتسبدوالرات أمیركیة: فھل  0.09

  التحلیل

 بالكامل متحصال علیھ یكون الجالب  ال -
("المیاه السیما المیاه المعدنیة  2202 بالبند  الخاصة التفصیلیةالى القاعدة الجالب  یخضع  -

ھة أخرى فضالً عن من السّكر أو مواد محلیة أو منكّ والغازیة التي تحتوي على كمیة مضافة 
 بندالمشروبات غیر الكحولیة األخرى باستثناء عصیر الفاكھة أو الخضراوات الواردة تحت ال

2209  .(" 
القاعدة مثیرة لالھتمام ومشّوقة في آٍن: فھي تطبّق ثالثة شروط على نحٍو تراكمّيٍ وھي:  تبدو -

 القیمة المضافة البسیطة  وقاعدة منشأ خاصة لبعض المدخالت:  ومعیار البند الجمركي تغییر 
تماًما كالمنتج النھائي. وبما أّن ماء الورد  2202 البندھذه الحالة، یُصنَّف ماء الورد تحت  في -

یُستوَرد من ألمانیا عندئٍذ یطبق التراكم الثنائي (حالیًا وفقا لبروتوكول المنشأ المعمول بھ الخاص 
متوسطیة). أما -وفقا لالتفاقیة األورو ومستقبالً راكة بین لبنان واالتحاد األوروبي باتفاقیة الش

 مختلفة. وقد تم الوفاء بالعنصر األول من القاعدة.  بنودجنبیة األخرى فتقع تحت المدخالت األ
 30نحٍو مماثل، فقد تم أیًضا الوفاء بالعنصر الثاني وتكون نسبة السّكر البرازیلي أقّل   من  على -

 % من قیمة المنتج المحلي. 
العنصر الثالث فیبدو مضلّالً ویعود السبب في ذلك لكون شراب التمر مصنوًعا من التمور  أما -

المستوردة من المملكة العربیة السعودیة. في المقابل، تستوَرد التمور باعتبارھا فواكھ حیث یعمد 
شخٍص غیر خبیر في ھذا المجال ما إذا لبنان دون سواه إلى تحویلھا إلى شراب. قد یستغرب أّي 
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) أو یجوز أن یكتسَب المنشأ اللبناني 2009ر الفاكھة (ائكان الشراب ینضوي تحت عنوان عص
 ). وھكذا، یتم الوفاء بالعنصر الثالث. 0804 البند التعریفي (من  الجمركي البندبسبب تغییر 

اكتسب إنما ، فھو لم یعد أجنبی�ا و17: حتى لو تّمت اإلشارة إلى شراب التمر في الفصل مالحظة -
 ةلسكریالمصنوعات ا من   %30البالغة  المنشأ اللبناني. وھكذا یكون قد تم التقیّد بالنسبة القصوى

 منشأ".   ذات"غیر 
 شراب الجالب لبنانّي المنشأ.  یكون -

 

 . البطاطا الطازجة 4رقم  مثال

 الحالة

زراعة البطاطا في  ،عن مؤسسة زراعیة مقّرھا في سھل البقاعوھي عبارة ،  بطاطا لبنانیة  شركة تتولى
 ). 0701.10 البند التعریفيلبنان. لھذه الغایة، فھي تستورد بذور البطاطا من كندا (

 منشأ"؟  ذاتتعتبر البطاطا " فھل

  التحلیل

علیھا بالكامل"  متحصال" تعتبر فھي وبالتالي" لبنان في تم جنیھا"خضاٍر  بمثابة البطاطا تعتبَر -
  (ب) 4.1ووفقا للمادة 

على  7الخاصة بالفصل التفصیلیة ولكن ماذا عن بذور البطاطا المستوردة من كندا؟ تنص القاعدة  -
 قد تم الحصول علیھا" 7الفصل  عملیات تصنیع تكون جمیع المواد المستخدمة فیھا من "

 بالكامل". فھل ینطبق ذلك على بذور البطاطا؟  
بشكٍل واضحٍ  5.1 المادة. إذ یشیر التفصیلیةكون منشأ البطاط مناسبًا وال دخل ھنا للقاعدة . ال یكال -

 بالكامل".  تحصال علیھاإلى أنھا تنطبق وحسب على "المنتجات التي ال تكون م
 

 . صلصة الثوم 5رقم  مثال

  الحالة

واالتحاد االفتا  صلصة الثوم لتصدیرھا إلى بلدان عدّة، السیما دول  Spicy Beirutشركة  تنتِج
 ما یلي المواد المستخدَمة:  األوروبي. في

 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 0703 الصین  الثوم

 1514 سوریا الكانوال زیت



 دلیل توضیحي –تطبیق قواعد المنشأ على المؤسسات اللبنانیة 
 

 2501 الھند الملح

 المنشأ؟  صفة الصلصة تكتسب  فھل

  التحلیل

  2103.90 يیفالبند التعرصلصة الثوم تحت  تصنَّف -
 بالكامل  تحصال علیھاتكون م ال -
بالبند متوسطیة عبارة عن القاعدة الخاصة  -القاعدة المعمول بھا في االتفاقیة األورو تكون -

 باستثناء بند  تحت أّي  مصنّفةمنشأ)  ذاتمواد (غیر ال تكون فیھاتصنیع عملیات :" 2103التعریفي
 .  -تغییر البند الجمركي باعتبارھا قاعدة  –المنتج" بند 

ویتم الوفاء  ؛ھ ذات صلصة الثومل بندتحت الفي التصنیع یُصنَّف أيٌّ من المواد المستخدمة  ال -
ویطبق األمر عینھ على الصادرات  بالقاعدة. بالتالي، تحصل صلصة الثوم على صفة المنشأ. كما

 الحالیة المرَسلة إلى االتحاد األوروبي وفقا لالتفاقیة الموقعة بین لبنان واالتحاد األوروبي. 
معقدًا بعض الشيء. بالنسبة إلى النظام المنّسق  ، یكون الوضع الحالي االفتا إلى أسواق  بالنسبة -

صلصة الثوم باعتبارھا منتًجا زراعیًا تّمت معالجتھ المعتَمد في كّل من سویسرا والنروج، تُصنَّف 
وتنص علیھ اتفاقیة التجارة الحرة الرئیسة الموقعة بین االفتا ولبنان. نتیجة لذلك، تطبق القواعد 

على التبادل بین لبنان واالتحاد السویسري فیما لم یرد  متوسطیة -ھا الواردة في االتفاقیة األوروذات
ولى حیث یطبق احكام  نظام الدولة األَ  سلنداتفاقیة مع كل من النروج وآیفي اال ذكر ھذا المنتج

. أما بالنسبة إلى آیسلندا فال یكون المنتج مذكوًرا في االتفاقیة الموقعة بین االفتا ولبنان عایةربال
وآیسلندا على حدٍّ سواء. لذلك، ال تنشأ مسألة األفضلیات  نوفي االتفاقیة الزراعیة الموقعة بین لبنا

الجمركیة ذات الصلة  وتحّث صلصة الثوم على اعتماد التعریفة  -وبالتالي مسألة قواعد المنشأ
 ولى بالرعایة. بالدولة األَ 

 

 الشوكوالتھ. 6 رقم مثال

  الحالة

 ما یلي المواد المستخدَمة:  متنّوعة. فيبأشكال  الشھیرةالشوكوالتھ انواع  Tasty Beirutشركة  تنتِج

 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 0401 لبنان  الحلیب

 1701 البرازیل السّكر

 1804 إندونیسیا الكاكاو زبدة
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 0802 سوریا الفستق مكّسرات

دوالًرا أمیركیًا لكّل وحدةٍ. فما ھي القاعدة المعمول بھا؟ وما  1.00المصنع بـ  بابتسلیم المنتج سعر  یُحدَّد
ھي القیمة الممكنة القصوى (بالدوالر األمیركي) لمدخالت السّكر البرازیلیة تحقیقًا الكتساب الشوكوالتھ 

 صفة المنشأ؟ 

 التحلیل

 بالكامل.  متحصالً علیھیكون المنتج  ال -
 1806.32 التعریفيالبند  تحت تصنیفھ یتم -
قاعدة ال. أي أّن القاعدة المعمول بھا عبارة عن البندتطبق أیة قاعدة خاصة بالمنتج على ھذا  ال -

(غیر ذات منشأ) المستخدَمة مواد ال تكون فیھا جمیع) 1تصنیع (عملیات : 18لفصل لالعامة 
 17المذكورة في الفصل  الموادجمیع  ى قیمة عد) ال تت2المنتج، و( غیر بند بندٍ أّي  مصنّفة تحت

 المصنع".  بابتسلیم المنتج من  سعر  %30السّكریة)  مصنوعات(السّكر وال
 وشرط القیمة المضافة. تغییر البند  الجمركي من كل  بشكٍل تراكمّيٍ علىالقاعدة  تنص -
م الوفاء المنتج. ویت ذات بندال یُصنُّف أّي من المواد تحت فھو ، تغییر البند الجمركي  إلى بالنسبة -

 . تغییر البند الجمركيبقاعدة 
تحت  17للوفاء بقاعدة القیمة المضافة، ینبغي أال تتخطى نسبة المواد المذكورة في الفصل  تحقیقًا -

 المصنع.  بابتسلیم المنتج % من سعر 30السّكریة"  مصنوعات"السكریات وال بند
دوالًرا أمیركیًا ، ال  1.00المصنع بقیمة  بابتسلیم المنتج سعر بالكتساب "صفة المنشأ "  تحقیقًا -

 دوالًرا أمیركیًا.  0.33ر (غیر ذات منشأ) تتعدى القیمة القصوى للسكّ 
 

 والمخلّل المحضر والمقتي الخیار. 7 رقم مثال

  الحالة

 الصغیر المحبّب الطازجة والمخلّلة على حدٍّ سواء؛ وفيوالمقتي  رات الخیارمحضّ  Veggieشركة  تنتِج
 ما یلي المدخالت المستخدَمة:  

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 0707 المكسیك الطازج المقتي

 0707 تركیا الطازج الخیار

 االفتا" ألغراض تصدیرھا إلى دول  أتحصل المنتجات، المخللة وغیر المخللة، على صفة "المنش ھل
 واالتحاد األوروبي؟ 

  التحلیل

 . 2005.99.10 التعریفيالبند الطازجة تحت والمقتي محضرات الخیار  تصنَّف -
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 . والمقتيإذ یتم استیراد كافة الخیار  -بالكامل متحصال علیھاواضًحا بأنھا لیست  یبدو -
عملیات تصنیع " (ex chapter 20" العامة الفصل قاعدة عن عبارة بھا المعمول القاعدة تكون -

 االثمار القشریة المستخدمة فیھا قد تم الحصول علیھا بالكامل)الخضراوات و تكون جمیع 
متوسطیة في المستقبل مع  -فور تطبیق االتفاقیة األوروإال أنھ و ؛الوفاء بالقاعدة عدم یبدو جلیًا  -

منشأ" عندما  ذاتواالتحاد األوروبي، تعتبَر المواد المستوردة من تركیا " واالفتاكل من تركیا 
واالتحاد األوروبي. على الرغم من ذلك، تظّل المواد  االفتاتستخدَم كمدخالٍت لتصدیرھا إلى 

مصدره المكسیك، عندئذ ال تكون القاعدة مستوفیة  المقتيالمستوردة من المكسیك أجنبیة طالما أن 
 الشروط بالنسبة إلى المنتجات التي تتضمن ھذا النوع من المواد. 

الطازج المستوَرد  المقتين تأتي قاعدة التسامح العامة بالنفع في حال لم تتخط قیمة أ: یجوز أنھ إال -
 یكتسبالُمعَدّ. وال  والمقتيالمصنع للخیار  بابتسلیم المنتج % من سعر 10من المكسیك نسبة 

 . متشددة"المنشأ " إال في حال تم الوفاء بھذه القاعدة ال صفةالمنتج 
 

 ھا؟ ذاتالنتیجة  تنطبقھل  – عن المخلالت ماذا

(الخضراوات والفواكھ  2001 البند التعریفيالخیار وخیار الغاریركن المخلّل تحت  یقع -
 ). الخلیكوالمكّسرات .... المحفوظة في الخّل أو حمض 

إال لتغییر  حاجةمن قاعدة الفصل: ال  مًحا" أكثر تساex2001" بـ الخاصة القاعدة التفصیلیة تكون -
 الوفاء بھ.  وھو أمر یمكن،  الجمركيالبند 

" إال على مجموعة فرعیة من المنتجات الواردة تحت ex2001" قاعدة تنطبق ال المقابل، في -
، وبخاصٍة "نبات الیام والبطاطا الحلوة واألجزاء المماثلة من النباتات الصالحة لألكل التي البند

" في ھذه الحالة، ال محفوظة بالخل أو حمض الخلیك ،% أو أكثر من وزن النشاء5تحتوي على 
% من محتوى النشاء؛ وھكذا 5 نسبة ال تبلغ إذیكتسب الخیار وخیار الغاریركن صفة المنشأ 

ینضوي كّل من الخیار وخیار الغاریركن تحت قاعدة الفصل عینھا تماًما كالمحضرات الطازجة. 
 . المخللغیر  المنتجى ھا بالنسبة إلذاتإضافة إلى ذلك، تطبق النتیجة 

بأیة رسوم جمركیة تفاضلیة ویعود السبب في ذلك  االفتا(ال یتمتع كال المنتجین عند تصدیرھما إلى دول 
كما ھي علیھ،  فال داعي ال تزال الحالة  أنّ . وطالما . لكونھما غیر واردین في االتفاقیات الزراعیة الثنائیة

 ھذه المواد ینوي استخدام حال كان المستورد  يفن بخصوص المنشأ إال ون والمصدّروالمنتجم تیھن أ
 ذلك ممكنًا في المستقبل).  یصبحوقد  –. عندئٍذ، ینبغي اعتماد التراكم في انتاجھ كمدخالتٍ 

 

 . السكر المكّرر 8رقم  مثال

  الحالة

ما  ى شكل سّكر خاٍم. فيومقّرھا بیروت السكر المكّرر الناعم المستورد عل RefinedBeirutشركة  تنتج
 یلي المواد المستخدَمة: 

 :القیمةبند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
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 المنسق

 االتحاد الخام السّكر
 األوروبي

 دوالر 100 0707
 للطنّ  أمیركي

 الواحد

 دوالًرا 45 1701 الھند الخام السّكر
 للطنّ  أمیركیًا

 الواحد

 یكتسب السّكر المكّرر المنشأ اللبناني؟  ھل

  التحلیل

  1701.99.10 البند التعریفي السّكر المكّرر تحت یُصنَّف -
 بالكامل  متحصالً علیھس یالواضح  بأن المنتج ل من -
الشمندر والسكروز النقّي  سكر " یُعَمل بھا على "سّكر القصب أوex1701" لـ خاصة قاعدة تطبق -

 ". مواد تلوین والذي یحتوي على  ةالصلب حالتھاكیماویًا ب
 الحال ھي(ھذه  القصب من وإما الشمندر من إما مستخًرًجا الخام السّكر یكون أن المحتَمل من -

 تُعنى وال. مكّرر سّكر عن عبارة الحالة ھذه في المنتج أن إال). السّكر أنواع معظم إلى بالنسبة
. وھذه لیست نكھات أو مواد تلوین" إال بالسكر الذي یحتوي على ex1701" بـ الخاصة القاعدة

 الحال ھنا. 
تغییر " العامة باعتبارھا قاعدة ex chapter 17" قاعدة عن عبارة بھا المعمول القاعدة وتكون -

فیھا من  ) المستخدَمةمواد (غیر ذات منشأال تكون فیھا جمیعتصنیع عملیات : "البند الجمركي
 المنتج".  غیر بند بندٍ أّي  جمركي

  قاعدة تكون وال كبند المنتج؛ تماًما ذاتھ البند تحت المدخالت مواد كافة تُصنَّف الحالة، ھذه في -
 .الفنیة الناحیة من الشروط تغییر البند الجمركي مستوفیة

أنھ ووفقا للتراكم الثنائي بین االتحاد األوروبي ولبنان، یُعتبَر السّكر الخام المستورد من االتحاد  إال -
منشأ"، وبالتالي ال تُطبَّق القاعدة التفصیلیة على السّكر المكّرر المصدّر إلى  ذاتاألوروبي "

مستقبل على اتفاقیات متوسطي في ال -االتحاد األوروبي. وفي حال تم تطبیق قواعد التراكم األورو
(وبین تلك الدول واالتحاد األوروبي)،  ةدول الثالثالواالتحاد األوروبي والموقعة بین لبنان التجارة 

 المماثلة.   ة دول الثالثالیجوز أن یُطبَّق التراكم على الصادرات المرسلة إلى 
لیة تكریره إلى الوفاء بالقاعدة التحدّي المتبقي في السّكر المستورد من الھند. إذ ال تؤدي عم یتمثّل -

% مفیدة. 10التفصیلیة. إال أن األمر یستأھل التدقیق للتأّكد ما إذا كانت قاعدة التسامح العامة بنسبة 
في حال لم یتخط السّكر الخام المستورد من الھند ھذه النسبة المئویة، عندئٍذ یحصل المنتج على 

 نسبة إلى ھذا المثل االفتراضي، یكون الواقع مغایًرا عادةً المنشأ. ونظًرا إلى فرق السعر الھام (بال
% من السّكر الھندي في 10 من المفید استخدامیبقى   ).مادة استھالكیةبما أن السكر عبارة عن 

 .  مطلق االحوال
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 FlourPower. "الدقیق اإلضافي" من َمطاِحن 10رقم  مثال

 الحالة

 اإلضافي عبر استخدام المواد التالیة:  الدقیقَ  FlourPowerمطاحن  تصنّع

 :المنشأ :المستخَدمة المواد

 كندا الصلب  القمح

 " صفة المنشأ؟ كستراقیق اإلیكتسب "الدالخاص بالقمح الصلب؟ وھل  النظام المنسقھو قانون  ما

 التحلیل

  1101 البند التعریفيتحت  االكستراتصنیف الدقیق  یتم -
 بالكامل  علیھمتحصالً یكون المنتج  ال -
نظًرا لعدم توفر أیة قاعدة خاصة  ex Chapter 11القاعدة العامة عبارة عن قاعدة عامة لـ  تكون -

 للمنتج. 
الجذور ووالنباتات  الحبوب والخضر جمیعفیھا  تصنیع تكونعملیات  القاعدة على ما یلي: تنص -

 بالكامل.  علیھا تم الحصولفیھا قد  أو الفاكھة المستخدَمة 0714 من الصالحة لألكل والدرنات
المھمة على التحقق مّما یلي: ھل یُصنَّف القمح الصلب تحت أّيٍ من ھذه المنتجات؟ یتم  وتقوم -

نھا تقع تحت الفصل أ: القمح والسمید. ما یعني 1001 البند التعریفيتصنیف القمح الصلب تحت 
 متحصالً علیھكون یأن یجب . لذلك، یُعتبَر القمح الصلب نوًعا من الحبوب وبالتالي : الحبوب10

 منشأ) وفقا للقاعدة التفصیلیة المعمول بھا.  ذاتبالكامل (أو 
بالكامل. ال تكون القاعدة  ال یكون متحصالً علیھھذه الحالة، یُستوَرد القمح الصلب من كندا و في -

 ة الشروط. یمستوف
ن ذلك، ینتِج لبنان كمیّة قلیلة من القمح. فھل تستخدم المطاِحن القمح المستوَرد؟ وھل الرغم م على -

 متحصالً علیھاالحبوب "تكون تستثني شروط القاعدة التفصیلیة التي تنص على ضرورة أن 
الحبوَب المستوردة من بلد التراكم؟ كال. ال تنطبق القاعدة التفصیلیة إال على المواد  ،بالكامل"

أعاله :"عملیة التشغیل أو  4و 3إضافة إلى عنوان العمودین  5راِجع  المادة  –ذات منشأ"  "غیر
صفة المنشأ ". وبعبارٍة  إلكساب منشأالتي لیس لھا صفة ال الموادالتصنیع الالزم اجراؤھا على 
منشأ" أصالً، أي: إما من لبنان وإما من دول تطبّق التراكم مع  ذاتأخرى، في حال كان منتجك "

لبنان، فال مشكلة في ذلك حتى اآلن. وتحافظ أیة تحّوالت أخرى في المستقبل على صفة "المنشأ". 
ائي لبنانی�ا أو یكتسب المنشأ من البلد الشریك في ھأما السؤال الوحید فھو اآلتي: ھل یُعتبَر المنتج الن

بشكٍل یعتمد األمُر على ما إذا كانت المساھمة اللبنانیة تتخطى "التشغیل أو المعالجة  التراكم؟
َ كافٍ  من البلد  ". في حال تم ذلك، یكون المنتُج لبنانیًا. وفي حال عدمھ، یكتسُب المنتُج المنشأ

 .    3راِجع المادة  –الشریك في التراكم الذي قدّم المساھمة الكبرى 
متوسطیة تحقیقًا لحصول الدقیق اإلضافي  –شرة لبنان تطبیق االتفاقیة األورو ذلك: فور مبا یعني -

متوسطیة  -على صفة "المنشأ"، یكون ملَزًما توفیر حاجتھ من القمح الصلب من البلدان األورو
 بالكامل ویتم الوفاء بالقاعدة.  متحصالً علیھحیثما یُطبَّق التراكم. في ھذه الحالة، یُعتبَر المنشأ 
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  والمحفوظ حضر. الزیتون الم11رقم  مثال

  الحالة

المحفوظ في خوابي. وتُعتبَر المملكة المتحدة  المحضر والزیتون  Olives of Lebanonشركة  تنتِج
اھتماًما كبیًرا بالزیتون اللبناني. وتفّكر  التجزئةب األغذیةھذا المنتج التقلیدي حیث یُبدي بائعو ل سوقا مھما

 الشركة ملیًا في تصدیر منتجاتِھا إلى سویسرا وتركیا ودول البلقان الغربیة. 

 یلي الُمدخالت:  فیما

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 0709.92 لبنان الطازج  الزیتون

 0711.20 الیونان )المحفوظ للمونة( الطازج الزیتون

یُخلَط الزیتون المستخدَم من كال البلدین  مع خلطاٍت تحمل العالمة التجاریة للشركة. فھل  یحصل  وعادة
 على المنشأ اللبناني؟  المحضر والمحفوظالزیتون 

 التحلیل

  2001.90 البند التعریفيالمنتج تحت  یُصنَّف -
بالكامل" خالفًا للزیتون الیوناني. ونتیجة لذلك، ال تكون  متحصالً علیھاللبناني " ونالزیت یكون -

 بالكامل".  متحصال علیھاالمحضرات "
تصنیع تكون عملیات " : "ex chapter 20القاعدة المعمول بھا عبارة عن قاعدة الفصل "  تكون -

 علیھامتحصال فیھا قد تم الحصول المستخدَمة جمیع الخضراوات والفواكھ واالثمار القشریة  افیھ
 بالكامل". 

ة الشروط. ووفقا للمدى حیث یُطبَّق التراكم مع الیونان، یعني ذلك بأّن یتكون القاعدة مستوف ال -
 ". بشكٍل كافٍ معالجة "عملیة الزیتون الیوناني لم یعد بحاجة إلى أیّة 

ویُقَصد  التجاریة مع االتحاد األوروبي، المبادالت الوقت الحالي، یطبق التراكم الثنائي على  في -
لة إلى االتحاد بذلك بأّن المنتج قد یتم تصنیفھ على أنھ لبنانّي المنشأ بالنسبة إلى الصادرات المرسَ 

 األوروبي. 
بعد ان یتم  قلیمياال التراكم ھایشمل أن أوال ینبغي، االفتا دول إلى المرَسلة الصادرات  إلى بالنسبة -

ولبنان  االفتا بین الحرة الموقعة التجارة اتفاقیة وتنص أصال( متوسطیة -األورو القواعد اعتماد
 " المنشأ".  حفوظالزیتون الم یكتسبُ  عندھا).على ذلك

األمر عینھ على كّلٍ من تركیا ودول البلقان الغربیة. بالنسبة إلى ھذه الدول، ینص التراكم  طبقی -
 . مع تلك الدوللبنان اتفاقیات تجارة حرة  عَ على ضرورة أن یوقّ 
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 . خلطات البّن المحّمص من البّن الخام (غیر المحّمص) 12رقم  مثال

  الحالة

) االفتاخلطاٍت من البّن المحّمص للتصدیر إلى سویسرا وآیسلندا (كالھما تابعین لـ   !WakeUpشركة  تنتِج
 البّن الخام المستوَرد كُمدخالٍت:  وھي تستخدم فضالً عن عدة دول أعضاء في االتحاد األوروبي 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 0901 كولومبیا  غیر محمص بن

 0901 البیرو غیر محمص بنّ 

 یحصل البّن المحّمص على صفة "المنشأ"؟  ھل

  التحلیل

 .0901 البند التعریفي تحت المحّمص البنّ  یُصنَّف -
 بالكامل.  متحصالً علیھیكون المنتج  ال -
 وھي سھلة و 0901 البند التعریفي قاعدةمتوسطیة المعمول بھا عبارة عن  -القاعدة األورو تكون -

 أيّ المستخدمة مصنّفة تحت مواد (غیر ذات منشأ) ال تكون فیھا جمیعتصنیع  اتعملی" تنفیذ تجیز
سرا وبین ھا حالیًا على االتفاقیات الزراعیة الموقعة بین لبنان وسویذات. (تطب�ق القاعدة جمركي بند

 لبنان وآیسلندا السیما االتفاقیة الموقعة بین لبنان واالتحاد األوروبي). 
 ذلك.  تجیزأّن القاعدة ب مع العلمعینھ،  البندتصنیف كّلٍ من المواد والمنتج النھائي تحت  یتم -
لعملیاِت لضرورة تخطي التشغیل أو المعالجة فتكمن في  المسألة الھامة الواجب مراعاتھا أما -

شاملة  6" الواردة في المادة بشكٍل غیر كافٍ . وتكون قائمة "عملیات التشغیل أو المعالجة بسیطةلا
 ال تتضّمن مرحلة التحمیص. و
 لبنانّي المنشأ.  االبّن المحّمص على صفة المنشأ ویمكن تصدیره باعتباره بن�  یحصل -

 

 . خلطات البّن المحّمص 13رقم  مثال

  الحالة

 :  البّن المحّمصاستخدام خلطاٍت من البّن المحّمص عبر   !WakeUpشركة  تنتِج

بند النظام  :المنشأ :المستخدَمة المواد
 المنسق

 0901 البرازیل محّمص  بن

 0901 سویسرا محّمص بنّ 
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 "المنشأ "؟ صفة على المحّمص البنّ  یحصل ھل

 التحلیل

  0901.21 التعریفيالبند خلطات (مزیج) البّن المحّمص تحت  تُصنَّف -
 بالكامل  متحصال علیھیكون البّن المحّمص  ال -
 البند التعریفيتحت الواردة تكون القاعدة المعمول بھا عبارة عن القاعدة المتحّررة للغایة  ومجدّدًا -

 بندٍ أّي  من المستخدمة مواد "غیر ذات منشأ" ال تكون فیھا كافةتصنیع عملیات : "0901
 ". جمركي

المنتج.  بندتلك الواردة  في  ومنھاالقاعدة على إمكانیة استخدام كافة المواد غیر ذات منشأ،  تنص -
ھ تماًما ذات البندوھذا ما ھي علیھ الحالة: إذ یُصنَّف البن المستورد من البرازیل وسویسرا تحت 

جب اتفاقیة كخلطة البّن المحّمص. (یُعتبَر البّن المستورد من سویسرا حائًزا على المنشأ بمو
التجارة الحرة الموقعة بین لبنان وسویسرا، وبالتالي یتأھل للتراكم الثنائي المعمول بھ حالیًا 

ة یوللتراكم القطري المتوقع تنفیذه مستقبالً. ولكن األمر سیّان بما أن القاعدة التفصیلیة مستوف
 الشروط أصالً.) 

إال المنشأ  ال یمكن اكتسابر بأنھ یالتذك یھمأنھ  ومّرة أخرى، تبدو القاعدة مستوفیة الشروط. إال   -
"، بشكٍل غیر كافٍ "التشغیل أو المعالجة عملیات في حال تخطت مرحلة التشغیل أو المعالجة 

 . 6المادة 
عملیة الخلط البسیطة للمنتجات، سواء كانت من أنواع مختلفة أو عدمھ، مذكورة في قائمة  تكون -

. في ھذه الحالة، قد تبدو عملیة المزج 6" في المادة بشكٍل كافٍ عملیات "التشغیل أو المعالجة 
غیر مؤھلة لمنح المنشأ اللبناني. وكان باإلمكان الحصول على نتیجة مختلفة لو  بسیطةعملیة 

العملیات تطلّبت العملیة مھارة خاصة أو أدوات مخصصة للغرض. تستدعي الحاجة التحقق من 
 .!الشركةاإلنتاج في  المنفذة في

 

 (من العصرة االولى). زیت الزیتون البكر 14رقم  مثال

 : الحالة

زیت الزیتون البكر لتصدیره إلى االتحاد األوروبي من المدخالت  Olives of Lebanonشركة  تنتِج
 التالیة: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 زیتون  من المستخلص الزیت
 البترون

 1509.10 لبنان

 1509.10 سوریا الزیتون زیت

 یحصل زیت الزیتون الممزوج على المنشأ اللبناني؟  ھل
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  التحلیل

  1509.10البند التعریفي زیت الزیتون البكر تحت  یُصنَّف -
بما أّن زیت  وغیرھا -زیوت نباتیة ومشتقاتھا – 1515إلى  1507القاعدة المعمول بھا من  تمتدُّ  -

 الزیتون ال یقع ضمن أوصاف أخرى من ھذه القاعدة. 
(غیر ذات  المواد النباتیةفیھا تصنیع تكون عملیات متوسطیة على ما یلي:  -القاعدة األورو تنص -

 بالكامل.  متحصالً علیھا منشأ) المستخدمة 
الزیت اللبناني المستخلص من زیتون البترون مصنوًعا بالكامل خالفًا لزیت الزیتون  یكون -

منشأ" فور تطبیق  ذات" زیت الزیتون السوري ن یُعتبرأالمستورد من سوریا. إال أنھ یجوز 
متوسطي في العالقات المتبادلة بین لبنان  -التراكم األورواالتفاقیة االقلیمیة التي تنص على 

. في ھذه الحالة، ال یخضع سوریا واالتحاد االوروبي وبین لبنان وسوریا األوروبي وبین واالتحاد
 . التفصیلیةقواعد الإلى  عندھا الزیت السوري 

 أن یتجاوز في تصنیعھعلینا التنبّھ بأنھ وعلى الرغم من تطبیق التراكم إال أنھ یتعیّن على المنتج  -
لحصول على المنشأ اللبناني. وال تكون عملیة المزج " لبشكٍل غیر كافٍ معالجة التشغیل أو ال"

نسبة من المدخالت  اجرى أعلىالبلد الذي  منشأالمنتج  منحالبسیطة كافیة. في تلك الحالة، ینبغي 
في مطلق یستفید  وھو. حسب الحالة أو سورّي المنشأ البنانیّ وبذلك یكون  من حیث قیمتھا، 

بین لبنان وسوریا  االقلیمي مطبقاالتراكم  ن یكون مبدأاالحوال من المعاملة التفضیلیة شرط أ
 وسوق التصدیر. 

إال أنھ یُتوقع أن یحصل علیھ  ؛: ال یكتسب الزیت الممزوج المنشأ اللبناني في الوقت الراھنلذلك -
 التفاقیات النافذة. ا في متوسطیة  -االتفاقیة األورو بعد ادراجفي المستقبل 

 
 وكيغنال معكرونة عجینة. 15 رقم مثال

  الحالة

 المعكرونة من المواد التالیة:  Maakarounشركة  تنتِج

 :بند النظام المنسق :المنشأ :المستخَدمة المواد

 1509 تونس الزیتون  زیت

 1001 روسیا االقاسي القمح

 1101 أوكرانیا القمح دقیق

 الوالیات الملح
 المتحدة

 األمیركیة

2501 

 تحصل المعكرونة على صفة " المنشأ"؟  ھل
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 التحلیل

 1902.19 البند التعریفي تحت المعكرونة تصنَّف -
 بالكامل  متحصالً علیھاتكون  ال -
عدمھ مثل بأي مادة اخرى أو باللحم أو محشّوة  یطبق على للعجائن الغذائیة وإن كانت مطبوخة -

(بما فیھا والرافیولي والكانیلوني والكسكسنوكي غوالالزانیا وال لشعیریةرونة واكالسباغیتي والمع
 . 1902لبند التعریفي القاعدة الخاصة  وإن كانت محضرة، المغربیة)

القاعدة المعمول بھا على المنتجات المذكورة على كمیة اللحم المستخدَمة. بالنسبة إلى  تعتمد -
مك أو القشریات % أو أقّل من اللحم أو األحشاء أو الس20المنتجات التي تحتوي على نسبة 

كافة الحبوب فیھا تصنیع تكون عملیات البحریة أو الرخویات، تنص القاعدة على ما یلي:  "
 بالكامل.  متحصالً علیھاومشتقاتھا (باستثناء القمح الصلب ومشتقاتھ) المستخدمة 

البند تحت  األخیرمن مشتقات القمح. ویُصنَّف ھو الدقیق األوكراني مصنوًعا من القمح، أي  یكون -
 "الحبوب".  تحت عنوان 10؛ وبالتالي یتم ذكره في الفصل 1001 التعریفي

 البندالمقابل، تتوفر أنواع عدّة من القمح الذي یُصنَع منھ الدقیق. ویُستثنى القمح الصلب ( في -
بالكامل. لذلك،  متحصلة علیھا) ومشتقاتھ وفقا للقاعدة  من الحبوب التي یجب أن تكون 1001.10

الدقیق المستخدَم في ھذه الحالة مصنوًعا من القمح الصلب. في كان ما إذا  التحققم إعادة من المھ
 تلك الحالة، تكون القاعدة مستوفیة الشروط وتحصل عجینة المعكرونة على  المنشأ. 

د من روسیا من دون أّي قیٍد أو شرٍط. ھا استخدام القمح الصلب المستورَ ذاتتطبیق القاعدة   محیس -
 م فرض أیة قیود. وال یت

 

 كغ)  1.000في زیت الزیتون ( والمحفوظة . سمك التونة المعلّبة16رقم  مثال

  الحالة

ة. فیما یلي التونة المعلّبة في زیت الزیتون داخل أوعیة زجاجی  "Fish as you wishشركة "  تنتِج
 المواد المستخدَمة: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 1509 إیطالیا الزیتون  زیت

 0303 تشیلي دةلالمج التونة

 0904 الھند البھار

 2501 البیرو الملح

 7010 الصین زجاجیة أوعیة

 یحصل المنتج على المنشأ؟  ھل
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  التحلیل

  16.04البند التعریفيالمنتج تحت  یُصنَّف -
 بالكامل  متحصالً علیھیكون المنتج  ال -
خاصة على قاعدة  نظًرا لعدم تطبیق أیة  16القاعدة المعمول بھا عبارة عن قاعدة الفصل  تكون -

 المنتج. 
 جمیعفیھ تكون  أنو/أو  1الفصل  منتصنیع من حیوانات عملیات  القاعدة على ما یلي: " تنص -

عبارة بالكامل". تكون القاعدة المعمول بھا  ھایعل قد تم الحصول 3الفصل  من ستخدمةالمواد الم
 تنّص على قاعدتین بدیلتَین یجوز الوفاء بھما على نحٍو تراكمّي.  تصنیع معیّنة اتعن قاعدة عملی

أن تكون ط (الحیوانات الحیّة)، شر 1لفصل ل البند التعریفيالقاعدة البدیلة األولى إلى  تشیر -
تعتبَر بمثابة حیوانات  دة من تشیلي اللبالكامل. غیر أن التونة المج متحصال علیھاالحیوانات الحیّة 

 مكن الوفاء بالقاعدة البدیلة األولى. یبالكامل. بالتالي، ال تكون متحصالً علیھا حیة وال 
 متحصال علیھا 3الفصل  المستخدمة منالقاعدة البدیلة الثانیة على ضرورة أن تكون المواد  تنص -

بالكامل. وبالتالي،  متحصل علیھا لكنھا  غیر 3بالكامل. ھذا وتُصنَّف التونة المجّمدة تحت الفصل 
 ال یمكن الوفاء بالقاعدة البدیلة الثانیة. 

 یحصل المنتج على المنشأ.  ال -
التونة بالكامل (أو بصورة عامة:  منشأعلى  فقطّكز تاإلشارة إلى أّن القاعدة التفصیلیة تر تجدر -

تحت صنف إذ یمكن أن تأتي من أّي مصدٍر وت –السمك). وال تكون كافة المكّونات األخرى مھمة 
 . في تحدید المنشأ مھمة غیرقیمة التونة  كما أنوتتمتع بأیّة قیمٍة.  بند تعریفي أّي 

 

 . علب الباذنجان المطبوخ بالزیت    17رقم  مثال

  الحالة

تحتوي على الباذنجان الصغیر  التي علَب الباذنجان المطبوخ بالزیت Batinjan Beirutشركة  تنتِج
 والخاص المستوَرد من ُعمان. فیما یلي المواد المستخدَمة: 

بند النظام  :المنشأ :المستخَدمة المواد
 :المنسق

 1509 إیطالیا الزیتون  زیت

 0709.30 ُعمان الباذنجان

 0904 الھند البھار

 2501 البیرو الملح

 یحصل المنتج على المنشأ؟  ھل

 التحلیل
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  2005.99 البند التعریفيالمنتج تحت  یُصنَّف -
 بالكامل  متحصال علیھیكون  ال -
" نظًرا لعدم توفر أیة ex Chapter 20" العامة القاعدة عن عبارة بھا المعمول القاعدة  تكون -

 جمیعفیھ تصنیع تكون عملیات المنتج. تنص قاعدة الفصل على: " بندقاعدة خاصة یُعَمل بھا على 
 بالكامل".  متحصال علیھاالمستخدَمة  كھ واالثمار القشریةاوالفو الخضراوات

الخضراوات المستخدمة في عملیة التصنیع عبارة عن الباذنجان المستوَرد من ُعمان. وال  تكون -
متوسطیة وبالتالي ال یُطبَّق أّي تراكٍم على موادھا.  -تعتبَر األخیرة طرفًا في االتفاقیة األورو

بالكامل. وبالتالي، ال یمكن  متحصال علیھونتیجةً لذلك، ال یعتبَر الباذنجان المستوَرد من ُعمان 
 الوفاء بالقاعدة. 

 االتفاقیة في طرفٍ  بلدٍ  أيّ  من مستقبالً  الباذنجان یمكن توفیر"المنشأ"،  صفة الكتساب تحقیقًا -
 العالقات في متوسطیة – األورو للقواعد وفقا التراكم تطبیق فور وذلك – متوسطیة -األورو

 .أخرى دول مع المتبادلة  المحدّدة التجاریة
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 األساسیة المبادئ عن موجزة لمحة: والمعامالت العملیات.  5

 إثبات بلد المنشأ  5.1

 معنى إثبات بلد المنشأ؟  ما

منح وضع المنشأ للسلع المتحّصل علیھا تم "االقتصادیة" للسلع التي یتم تبادلھا تجاریًا ویالمنشأ ھو الھویة 
ر.  تشغیلھا أو تصنیعھا بشكٍل كاٍف تم  تلك التي أوبالكامل   في البلد المصدِّ

 أكون ملَزًما إثبات منشأ ِسلعي في كافة األوقات؟ وھل من استثناءات؟  ھل

دید الھویة والتعریفة الجمركیة ویسمح بدخول المنتجات المرَسلة في طرود إثبات المنشأ أمٌر ملِزٌم لتح
و المنتجات التي تمثّل من أشخاص طبیعیّین إلى أشخاص آخرین أیورو)  500(القیمة القصوى: صغیرة 

یورو). یُسمح لھذه السلع بالدخول إلى بلٍد  1.200مسافر (القیمة القصوى: للاألمتعة الشخصیة جزًءا من 
تكون ھذه أال ) 1 طشر متوسطي لالستفادة من المعاملة التفضیلیة من دون إثبات بلد المنشأ -وأور

عدم وجود شّك في ) 3االتفاقیة واستیفائھا لمتطلبات  عن  أن یُصّرح) 2و مستوَردة لالتجار بھا المنتجات 
 . صحة البیان

 ؟ البضائع خاصتي ھي األشكال التي یمكن اعتمادھا إلثبات منشأ  ما

 منشأ عن"إقرار  عنوان تحت – الفواتیر في الواردة اإلقرارات نوَعي من أّيٍ  عبر السلع منشأ إثبات یمكن
 المبّسطة اآللیة ھذه بشروط الوفاء طشر"؛  البضاعة منشأ عن متوسطي -األورو"اإلقرار  و" البضاعة
 ".  EUR-MED" أو" EUR.1" – الحركة شھادات نوَعي بأحد أو) أدناه(راِجع 

 دول االفتال عدد من المصدّرین حتى اآلن على شھادات الحركة الكالسیكیة وإنما یسعى كّل من (یعوِّ 
متوسطیة أخرى لتوسیع نطاق استخدام إقرارات المنشأ، األكثر  -واالتحاد األوروبي وأطراف أورو

 سھولة، وتحویلھا إلى المعیار المعتَمد عوًضا عن اعتبارھا االستثناء في المستقبل.) 

 عالن)؟ ومتى یكون إEUR-MEDأو  EUR.1( حركة شھادة على االستحصال عليّ  یتعیّن متى
 فیًا؟ الفاتورة كا

وتكون مطلوبة باعتبارھا إثبات بلد  .لة المصدّرة إصدار شھادات الحركةسلطات الجمارك في الدو تتولى
الحصول على إقرارات الفاتورة   مالمنشأ القیاسي ما لم تنطبق إحدى الحالتین التي تفِسح المجال أما

مصدّرة صفة البسیطة الصادرة تلقائیًا عن الجھة المصدّرة. تقوم الحالة األولى على اكتساب الجھة ال
طات راِجع أدناه). األمر الذي یفترض مسبقًا تنفیذ عملیة مالئمة مع سل – 22"المصدّر المعتَمد" (المادة 

 بالمعاییر المعمول بھا في لبنان). الخاص  5لملحق (راِجع ا الجمارك في الدولة المصدّرة

یورو. في ھذه الحالة، یكون إقرار الفاتورة  6000الحالة الثانیة فتقوم على عدم تخطي قیمة الشحنة  أما
 . وضعھ الصادر عن المصدّر كافیًا بغّض النظر عن

 معنى "مصّدر معتَمد"؟  ما
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سلطات الالمصدّر المعتَمد عبارة عن مصدّر یستوفي بعض الشروط المفروضة علیھ من قبل  یكون
ض، بناًء على ذلك األساس وعند  یةالجمرك ، الطلب في الدولة المصدّرة. وھو عبارة عن الطرف المفوَّ
راِجع المادة ما یتعلق بمنشأ المنتجات عوًضا عن تقدیم شھادات الحركة ( في اعالن المنشأ بفاتورةإبراز 

). ھذا وتشمل شروط التمتّع بھذا الحق أعمال متوسطیة -المرفق باالتفاقیة األورو  1من الملحق  22
التصدیر المنتظمة والقدرة على توفیر إثبات بلد المنشأ في كافة األوقات بخصوص المنتجات المصدَّرة 

ى الوفاء بااللتزامات المستقبلیة على فضال عن الضمانة الوافیة ذات الصلة بمنشأ المنتجات والقدرة عل
ضوء سجالت التصدیر. وتحقیقًا الكتساب صفة المصدّر المعتَمد، یتعیّن على أّي مصدٍّر تقدیم طلٍب خطّيٍ 

  إلى السلطات الجمركیة

 

 فاتورة /  (إقرار المصّدر): ما ھي األمور التي یتعیّن تنفیذھا ؟ اعالن المنشأ ب إعداد

 فاتورة: الیلي الخطوات المطلوبة لملء إقرار  فیما

یجوز إعداد إقرار ( طلب لالعتراف بالمصدّر بصفتھ "مصدّر معتَمد"، كما ھو مبیّن أعاله. تقدیم -
منشأ المنقولة في شحن ما وحیثما تتم ذات مواد للال تبین بأّن القیمة اإلجمالیة عن المنشأ في ح

ن أعاله. في ھذه الحالة، ال یورو كما ھو مبیّ  6.000ال تتجاوز  تفضیلیة معاملة توفیر المطالبة ب
 بطلٍب منفصل باعتباره "مصدّر معتَمد") االستعانةتستدعي الحاجة 

 على متوسطیة، – األورو االتفاقیة من بIVأ أو  IVالعبارات الواردة في الملحقات  استخدام -
 . MED-EUR vو  EUR.1–   المنشأ إقرارات بخصوص التوالي

متوسطي واحد، عندئٍذ تتم  -المنتجات الموجودة في الشحنة في أكثر من بلٍد أورو تصنیعحال  في -
 لھذه الدول في نص إقرار الفاتورة.  ةالرسمی لداللةاإلشارة إلى مختصر ا

(في الحالة العادیة) كما یمكن إدراجھ في مذّكرة التسلیم أو أیة  اعالن المنشأ بفاتورةیمكن إبراز  -
 جاریة أخرى تبیّن المنتجات بالتفصیل إفساًحا في المجال أمام تحدیدھا. وثیقة ت
 . EUR-MEDو EUR.1كّل من إقرار  بشأن العبارات المتوقّع استخدامھا في 4راِجع الملحق 

 

 ؟EUR-MEDو EUR.1إلصدار شھادة الحركة  الطرق واألسس المعتَمدة 

ت الجمركیة في الدولة  حركة من قبل السلطا إصدار شھادةعلى متوسطیة  –االتفاقیة األورو  تنص
  المصدّرة.

ض . ویتم ذلك رسمیا وعلى مسؤولیتھ یمكن تقدیم الشھادة إّما من قبل المصدّر وإّما من قبل ممثّلھ المفوَّ
مرفقة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة. و) EUR-MEDأو EUR.1عبر تقدیم شھادة مملوءة (

 . 3و 2راِجع أدناه فضال عن الملحقین  –تلك النماذج  الطریقة المعتَمدة لتعبئةعلى القواعد  وتنصھذا 

لتقدیم كافة المستندات  في أي وقت، ،ن المنشأ بفاتورة أن یكون مستعداالمنظم العالیتعیّن على المصدّر
 –ة (األورو التفاقیا وكذلك الستیفاء باقي متطلباتالتي تثبُت صفة المنشأ للمنتجات المعنیّة المالئمة 

 الوثائقتعتمد متوسطیة) وذلك في أّي وقٍت وبناًء على طلب السلطات الجمركیة للدولة المصدّرة". ھذا و
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الحالة األخیرة، تقتضي  وفي لمنتج وعملیة اإلنتاج وإمكانیة تطبیق التراكم. ا علىمالئمة التي تعتبَر 
تراكم عبر اعتماد إقرارات المنشأ أو تصاریح الحاجة توثیق منشأ المواد الُمدخلة المستخدمة لتطبیق ال

 الموّردین أو الشھادات ذات الصلة. 

) في لبنان من خیوط واحدة 6303 البند التعریفي: تصنَّع الستائر المطّرزة (مثال
 منشأ لیتم تصدیرھا الحقًا إلى دول األفتا أو االتحاد األوروبي.  ذاتغیر 

التشغیل والمعالجة   عملیات نان على أساسالمنشأ في لباكتِسبَت صفة  النتیجة: 
متوسطیة.  -مع اإلشارة إلى عدم تطبیق أّي تراكم مع الدول األورو بشكٍل كافٍ 

  EUR.1یحق لسلطات الجمارك اللبنانیة إصدار شھادة حركة 
 

 حركة: ما ھي األمور الواجب التنبّھ لھا؟ الشھادة  تعبئة

لإلطالع على النسخة المطابقة  2فیما یلي الخطوات المتخذة لملء شھادة حركة (الطلب): (راِجع الملحق 
لإلطالع على النسخة المطابقة المشروحة  3والملحق  EURO-MEDالمشروحة من شھادة الحركة 

 ). EUR.1لشھادة الحركة 

 االسم الكامل والعنوان واسم البلد  أدِخل –المصدّر  -1الخانة  -
أسماء الدول المصدّرة  أدِخل –التجارة التفضیلیّة  نتیجة أعمالالشھادة الصادرة  – 2الخانة  -

 والمستوردة. 
وھو أمر اختیاري إال أنھ من المستحَسن إدخال اسم المرَسل إلیھ.  –المرَسل إلیھ  – 3الخانة  -

لمعارض المنفّذة خارج االتحاد األوروبي والتي ترَسل الحقًا بالنسبة إلى الصادرات المرسلة إلى ا
 إلى الدول التي تمنح األفضلیة ، ینبغي إضافة اسم المعرض وعنوانھ. 

اسم  أدِخل –و المنطقة حیثما تعتبَر المنتجات ذات منشأأالدولة أو مجموعة الدول  – 4الخانة  -
 الدولة حیثما اكتسب المنتُج المنشأَ. 

 إدخال اسم بلد المستورد  –بلد الوجھة  – 5الخانة  -
اختیاري ولكن یوصى بإدراج وسائل النقل المستخدمة لنقل منتجٍ ما إلى  -تفاصیل النقل – 6الخانة  -

 بلد االستیراد. 
األمور التالیة، عند االقتضاء: "نسخة طبق األصل"، "شھادة  أدِرج –المالحظات  – 7الخانة  -

الصادرة في ....." وإال  EUR.1 /EUR-MEDشھادة الحركة  صادرة بأثٍر رجعّي"، "استبدال 
: في حال تطبیق التراكم، ضع عالمة في الخانة EUR-MEDتتَرك الخانة فارغة. بالنسبة إلى 

"التراكم المطبّق مع" مع إدراج أسماء الدولة أو الدول.  وفي حال عدم تطبیق أّي تراكم، ضع 
  عالمة في خانة "عدم تطبیق أّي تراكم".

تم في حال  –رقم البند؛ والعالمات واألرقام؛ ورقم الحَزم ونوعھا؛ ووصف الِسلَع  -8الخانة  -
، 2، 1إدراج أنواع مختلفة من المنتج في الفاتورة كّل على ِحدة، یتم إدخال اسم كّل منتجٍ وترقیمھ: 

وفي حال لم تكن  . أدِخل المعلومات المتعلقة بتحدید العالمات واألرقام الموجودة على الُحَزم،3
د نوعھا: صنادیق وُرَزم، الخ. وفي  مرقّمة، أدِخل عبارة "غیر محدّدة ومرقّمة". رقِّم الحَزم وحدِّ
حال لم تكن موّضبة، أدِخل عبارة "سائبة". أدِخل الوصف التجاري الكامل والمحدّد على نحٍو 

مخصصة لوصف الِسلع بالكامل معقول والقابل للمقارنة بالفاتورة. ینبغي ملء المساحة الفارغة ال
منعًا إلجراء أیة تعدیالٍت؛ على أن تتم إضافة خٍط أفقّيٍ تحت البند األخیر فضالً عن إمكانیة 
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االستفادة من المساحة غیر المستعملة. في حال عدم وجود أیة مساحة فارغة كافیة إلدخال كافة 
 مفّصلة وأرِفقھ بالشھادة.  فاتورة أو قائمة -المنتجات، قم باإلشارة إلى مستنٍد الحقٍ 

د الكمیات بوحدة قیاس مترّي.  – 9الخانة  -  الوزن اإلجمالي أو مقیاس آخر. عند اإلمكان، حدِّ
 أدِخل رقم وتاریخ الفاتورة أو الفواتیر، عند اإلمكان.   -الفواتیر -10الخانة  -
 تتَرك ھذه الخانة فارغة.  –التظھیر الجمركي  – 11الخانة  -
أدِخل عنوان المكان حیث تم تنفیذ شھادة الحركة فضال  –لتصریح من قبل المصدّر ا – 12الخانة  -

 عن التاریخ والتوقیع. 
 لشھادة مخّصصة لمسؤولي الجمارك وال یحق للمصدّر تعبئتھا. من اتكون الجھة الخلفیة   -

 

 

 ما ھي األدلة المطلوبة التي تثِبُت بأّن السلَع قد استوفَت قواعد المنشأ؟ 

 ما ھو اإلثبات المطلوب الحصول علیھ من الموّردین؟  

السلع المعنیة للحصول على  در أو المورّ التي قام بھا المصدّ العملیات سلسلة عن  مباشر دلیل -
 الداخلیة؛  هحساباتھ أو دفاترفي ، مثال والواردة،

 المستندات التي تثبُت صفة المنشأ للمواد المستخدَمة في صناعة منتجٍ ما؛  -
منشأ في لبنان؛ أو  ذاتلمواد غیر  بشكٍل كافٍ  تصنیع التشغیل أو العملیات المستندات التي تثبُِت  -

أو إقرارات المنشأ  التي تثبُِت صفة المنشأ للمواد  EUR-MEDأو  EUR.1شھادات الحركة 
 األجنبیة المستخدمة لتصنیع منتجٍ ما؛ 

 . ةمبدأ اإلقلیمی متطلبات األدلة التي تثبت الوفاء ب -
 

 التي یجب االحتفاظ بھا؟  ستنداتما ھي الم

 بابتسلیم المنتج وافیة للمدخالت المستخدَمة وقیَمھا وأسعار  ستندات یحتفظ المصدّرون بم -
وتخضع ھذه المھلة  –على األقلّ ثالث سنواٍت لمدة المصنع و/أو عملیات اإلنتاج المستخدَمة 

التحقَق الفعلي من أّي إثبات منشأ والمطالبة بھذا االلتزام  یسمحالزمنیة للتشریعات الوطنیة. 
بشكل یسمح المخزون  فصل ؛ ما یستوجببالحصول على معاملة تفضیلیة مقدّمة على ھذا األساس

 . بشكٍل واضحٍ  المخرجاتعن لمدخالت ابتمییز 
ة التي لھا صفة عندما تكون ھناك تكلفة كبیرة أو یصعُب من الناحیة المادیة فصل المواد المخّزن -

المنشأ والتي لیس لھا صفة المنشأ المتطابقة والممكن إحاللھا محّل بعضھا البعض، فإنھ یمكن 
لسلطات الجمارك، بناًء على طلٍب خطّيٍ مقدَّم من أصحاب الشأن، التفویض بتطبیق طریقة تعَرف 

، في خالل فترة بـ "حساب الفصل" الستخدامھا في إدارة المخازن. ھذه الطریقة یجب أن تضمن
محددة، أن تكون كمیة المنتجات التي تم الحصول علیھا والتي یمكن اعتبارھا ذات منشأ متساویةً 

 لتلك التي كان یمكن الحصول علیھا إذا ما كان ھناك فصال فعلیًا للمواد المخزونة. 
    

 ا؟  ما ھي مدة صالحیة  إثبات بلد المنشأ؟ وھل من مسائَل أخرى ینبغي التنبّھ لھ
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. وفي حال تم تقدیم ه في الدولة المصدّرةصدارإتاریخ  منإثبات المنشأ لمدة أربعة أشھر  تستمرُّ صالحیة
أن یكون التأخیر ناجًما عن بعد الموعد النھائي لتقدیمھ المحدّد آنفًا،  یمكن قبولھ شرط إثبات المنشأ 

) التي ال تؤثّر على 3) النادرة الحصول و2) الخارجة عن سیطرة المستورد و1تلك: كظروٍف استثنائیة 
 أشھر في حال  4قدرة التحقق من المنشأ. كما یكون ممكنًا قبول إثبات المنشأ والموافقة علیھ بعد مرور 

َمت  . قبل التاریخ النھائي المذكورالمنتجات إلى السلطة الجمركیة  قدِّ

 

  األمور غیر واضحة...عندما تكون كلّ  5.2

 التعاون اإلداري والتحقق من المنشأ  5.2.1

 لَم التعاون مع السلطات الجمركیة؟ 

. تحقیقًا لذلك، التحقق من صحة المنشأمنشأ القواعد خاص ب ، یشترط أّي نظامحسن التنفیذحرًصا على 
 . اما بینھ التعاون فيیتعیّن على سلطات كال الطرفین، أي في الدول المستوردة وتلك المصدّرة، 

قواعد المنشأ یتم منطقیًا في الدولة المصدّرة، أي حیثما یتم التصنیع وبالتالي حیثما تكون ل االمتثالوبما أّن 
تكون السلطات  -"بشكٍل كافٍ بالكامل" أو حیثما تحدث "عملیة التشغیل أو المعالجة  متحصال علیھاالسلع "

 القواعد. لمتطلبات أّي منتِجٍ  استیفاءمخّولة التحقق من الجمركیة للدولة المصدّرة الجھة ال

 في رسوم جمركیة  أي ،نشأ یعطي الحق في معاملة تفضیلیةاستیفاء شروط اكتساب المولكن بما أّن 
السلع المستوَردة مؤّھلة فعلیًا لالستفادة من  إذا كانت ماتفضیلیة، تكون الدولة المستوردة ملَزمة التحقق 

  .اإلیرادات الضریبیّة االمر الذي یعني خسارةمنشأ في الدول المصدّرة.  ذاتي أنھا تعتبَر األفضلیات، أ
في حال أیة شكوك، ترِسُل السلطات الجمركیة التابعة للطرف المستوِرد طلَب تحقق إلى السلطات 

 الجمركیة لدى الدولة المصدّرة التي تكون ملَزمة تنفیذ عملیة تحقق (راِجع أدناه). 

مكن تطبیق ھذا األمر إال في حال ارتبطت كال السلطتَین بنظام متیٍن قائٍم على الثقة والتعاون. لھذا ال ی
متوسطیة بالتعاون عن كثٍب بین سلطاتھا الجمركیة حول المسائل  –السبب، تعّھدت الدول األورو 

 اإلداریة. 

 التحقق من المنشأ 

صحة محتوى أیة شھادة حركة أو إقرار  حولدقة شھادة الحركة وإما  حولتسور الشكوك أحیانًا إما 
. محدّدة توفیر آلیة تحققعلى متوسطیة  -طر، تحرص االتفاقیة األوروخالمنشأ. تحقیقًا لمواجھة ھذا ال

 باختصار، إنھ الغرض األساس الكامن وراء التعاون اإلداري.

) طلب التحقق متى 32ة وفقا لھذه القواعد (المادة تكون السلطات الجمركیة في الدولة المصدّرة مخّول
تساورھا "شكوك معقولة" حول منشأ المنتجات. یُعاد ھذا الطلب المقدّم للتحقق إلى السلطات الجمركیة 
للدولة المصدّرة. ویُعنى بمسألتین اثنتین (أو كالھما): صحة إثبات بلد المنشأ (شھادة الحركة أو إقرار 

إضافة إلى ذلك، یحق للسلطات الجمركیة في الدولة المصدّرة إجراء عملیة تحقق المنشأ) أو مضمونھ. 
 وذلك عشوائیًا. 
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ال وجود ألیّة قائمة مسھبة لألسباب الكامنة وراء الشكوك المعقولة بخصوص منشأ المنتجات و/ أو صحة 
 ما یلي بعض األمثلة:  المستند. في

 ال تكون المنتجات المرتبطة بإثبات المنشأ مؤھلة  لالستفادة من األفضلیات؛  -
 أّي وصٍف للمنتجات؛  EUR-MEDأو  EUR.1من شھادتَي الحركة   8ال تتضّمن الخانة  -
 ال تكون المنتجات الواردة في إثبات المنشأ مطابقة لتلك المقدَّمة؛  -
وال تتوفر أیة ظروف استثنائیة تبّرر قبولھ والموافقة تم إبراز إثبات المنشأ بعد انتھاء مدة سریانھ  -

 علیھ؛ 
 ؛ ذات صلة شطٍب للمعلومات وتغییراتٍ  على حاالتخانات إثبات المنشأ اإللزامیة  تدلّ  -
على اسم بلٍد غیر طرف في  EUR-MEDأو  EUR.1من شھادتَي الحركة   4تحتوي الخانة  -

 االتفاقیة أو بلٍد حیثما ال یكون التراكم مطبّقًا؛ 
 یتم إصدار إثبات المنشأ من قبل بلٍد غیر طرف في االتفاقیة أو بلٍد حیثما ال یكون التراكم مطبّقًا؛ -

 

 كیف تتم عملیة التحقق؟ وما الذي یحدث لكّل من التّجار وِسلعھم؟ 

ھذه العملیة عبر إرسال طلب تحقق إلى نظیرتھا على تنفیذ ي الدول المستوردة تحّث السلطات الجمركیة ف
رة.   في الدولة المصدِّ

للردّ على الطلب. ویجوز أن یتضّمن  من جھتھا، تقوم السلطات الجمركیة في الدولة المصدّرة بكّل ما یلزم
ر أو تنفیذ أیة عملیات تدقیق أخرى قد تكون  ذلك طلب الحصول على أدلة أو التدقیق في حسابات المصدِّ

ا، ضرورة حفظ ملفاتك   –ضروریة لتحدید الوقائع. علیك أن تأخذَ بعین االعتبار، بصفتك منتًِجا أو مصدّر�
 وذلك لمدة ثالث سنواٍت على األقّل.  -المقدّم من قبلك أي المستندات الداعمة لطلب المنشأ

تبلغ المدة الزمنیة المحددة للردّ على طلب التحقق عشرة أشھر. وفي حال لم یتم التحقق من المنشأ بناًء 
على رضا الدولة المستوِردة في غضون ھذه المدة، یجوز رفض طلب المعاملة التفضیلیة. وفي تلك 

 د ملَزًما سداد كافة الرسوم الجمركیة بالكامل. الحالة، یكون المستورِ 

 ماذا یحصل للِسلع طوال ھذه الفترة؟ یتم تحریر الِسلع؛ على أال یتم ذلك إال مقابل كفالة محدّدة. 

وماذا عن األشخاص المعنیّین؟ إذا تبیّن بأّن أّي مستنٍد تم استخدامھ للمطالبة بالمنشأ، مثال طلبات شھادة 
ات المنشأ أو أّي مستنٍد أساسي آخر، یتضّمن أیة معلوماٍت خاطئة بغیة االستفادة من الحركة أو إقرار

معاملة تفضیلیة، من الممكن أن تتم معاقبة ھؤالء األشخاص الذین صاغوا تلك المستندات (أو طلبوا من 
ص االتفاقیة أشخاص آخرین صیاغتھا) وفقا للتشریعات المحلیة المعمول بھا في الدولة المستوِردة. كما تن

 على أن تُحدَّد قیمتھا وفقا للتشریعات المحلیة.  ؛"عقوباتٍ  متوسطیة على إمكانیة فرض أیة " –األورو 

  المنازعاتتسویة  5.2.2

 الخالف حول المنشأ بعد إجراء التحقق 

لكن ماذا لو اختلفت السلطات الجمركیة في كال البلدین؟ في حال نشوء أّي خالٍف بشأن التحقق من المنشأ، 
بموجب اتفاقیة التجارة الحّرة.  ما بینھما  ھا فيؤإنشاإحالتھ إلى ھیئة ثنائیة یتم یتولى الطرفان المعنیّان 
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لحرة المبَرمة بین لبنان واألفتا أو مجلس على سبیل المثال، اللجنة المشتركة وفقا التفاقیة التجارة ا
االتحاد األوروبي. وفي حال تعذّرت تسویة والشراكة بالنسبة إلى اتفاقیة الشراكة الموقعة بین لبنان 

، عندئٍذ تتم إحالتھ إلى التحكیم. تتم كافة ھذه اإلجراءات بین الدولتَین، وال یكون التجار معنیّین المنازعات
 (وفقا لالتفاقیة). 

 

 متوسطیة  -الخالف حول تفسیر القواعد األورو

متوسطیة، تتم إحالتھ إلى اللجنة المشتركة القائمة  -في حال نشوء أّي نزاعٍ بشأن تفسیر االتفاقیة األورو
 -الدولة األوروجمیع حیث تكون  -متوسطیة. یبدو ھذا األمر منطقیًا -األورواالقلیمیة وفقا لالتفاقیة 
كافة الدول أساسیًا ینّص على حمایة القواعد، فمن مصلحة  ما أّن االتفاقیة تتضّمن بندًالة. وبمتوسطیة ممثَ 

 المشتركة التوصل إلى تفسیر موّحٍد للقواعد.  

 النزاعات الناشئة بین المستوردین والسلطات الجمركیة 

ي الدولة المستوِردة یكون القانون المعمول بھ لحّل النزاعات القائمة بین المستورد والسلطات الجمركیة ف
أي دولة مستوردة من خالل  مقاضاةعبارة عن القانون النافذ في الدولة المستوِردة. وال یحق للتّجار 

 التحكیم الدولي أو ما شابھ ذلك. 

متوسطیة أیة إشارة مباشرة إلى المصدّرین أو المنتجین. وال یجمعھم عادةً أّي  -ال تتضمن القواعد األورو
إنھ دور المستوِرد. (في بعض األحیان،  –مع السلطات المختصة في الدولة المستوِردة تعامٍل مباشر 

 یجوز أن یضطلع المصدّرون بدور المستوردین في آٍن).  

 

 قواعد المنشأ! سریان. ماذا لو اقتضت الحاجة تغییر القواعد؟ تقدیم مساھماتك ذات الصلة في نظام 6

متوسطیة الجدیدة على تسھیل عملیة تغییر القواعد. إنھ  -لالتفاقیة األوروتقوم إحدى األھداف األساسیة 
نظًرا لسرعة تغیُّر كّل من عملیات اإلنتاج وسالسل القیمة والمنتجات؛  مؤسساتألمر جیّد بالنسبة إلى ال

دورّي  وقد یكون ضروریًا تكییف القواعد لمجاراة السرعة. تحقیقًا لذلك، یتم إدراج أّي عملیة أو إصالحٍ 
 للقواعد بالنظام وھذا ما یتم تنفیذه حالیًا.  

 متوسطیة!  -استمراریة نفاذ قواعد المنشأ األورو 6.1

 وإنما من الصعوبة في مكان تغییر االتفاقیات المتعّددة  –الحاجة إلى تطبیق قواعد متطابقة على التراكم 

ة الواردة في كافة االتفاقیات التجاریة األساسیة ال یتم تطبیق تراكم المنشأ إال حیثما تكون القواعد الجوھری
للغایة على األقّل. وعادة ما تشترط االتفاقیات الموقعة مع األفتا واالتحاد األوروبي أن  أو متشابھةً  مطابقةً 

متوسطیة على ھذا التقلید. بالنسبة إلى التراكم  -تكون القواعد متطابقة؛ وقد حافظت االتفاقیة األورو
أ). -ج؛ وج-ب؛ وب-ھو یشمل ثالث دول على األقّل، ما یعني إبرام ثالث اتفاقیاٍت مختلفة (أف االقلیمي

للحفاظ على  متطابقاالتفاقیات الثالث على نحٍو  تعدیلقتضي ی، مفیدة معتبرة وفي حال لم تعد أیّة قاعدة
المتضمن متوسطي الحالي  -األورو االطارفي الیوم القیام بذلك  التراكم الثالثّي. في حال حاولتَ مكانیة إ
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وأكثر، كّل على ِحدة حرًصا على  60ھذه االتفاقیات الـ  كلّ  تعدیلاتفاقیة تجاریة، یتعیّن   60أكثر من 
 حمایة إمكانات التراكم.  

 متوسطي  –عملیة فریق العمل األورو 

منشأ تسھیالً للتراكم: قواعد ال تسھیل تطابقمتوسطیة في  -تتمثل إحدى األھداف األساسیة لالتفاقیة األورو
َمت على نحٍو ال تعتبَر فیھ مجّرد نظاٍم م ٍق واحد بل نظاًما یتغیّر من خالل عملیة مركزیة سّ نوقد صّمِ

" فور توقیع االتفاقیة ةمتوسطی -عمٍل أورو مجموعة، عمدَت الدول المعنیّة إلى إنشاء "لذلكواحدة متسقة. 
قرارات ذات الصلة باالقتراحات المقدّمة من المشاركین على متوسطیة من أجل مناقشة واتخاذ ال -األورو

حرًصا على تسھیل العملیة والتغییرات المشار إلیھا في االتفاقیة األورو القواعد.   لتعدیلنحٍو منظم تحقیقًا 
متوسطیة والحدّ من تعقیداتھا، تستند المجموعة في عملھا على بعض القواعد المتعدّدة المطبّقة أصالً في –

بأن عملیة  الدلیلھذا وقد تبیّن في الوقت الذي یتم فیھ إعداد ھذا اتفاقیاٍت عدّة موقعة بین األطراف. 
قدًما للغایة. یأمل المشاركون في العمل الخاصة بالجولة األولى من التنقیح قد قطعت شوًطا مت مجموعة

متوسطیة أن یحافظ النظام على دینامیّتھ؛  -إنھاء المسألة قریبًا. وبصورةٍ عامة، تتوقع االتفاقیة األورو
 على أن یُستتبَع األمر بجوالِت تنقیحٍ الحقة. 

 في سبیل التغییر: تشّكل مدخالت األعمال أمًرا حاسًما ةمساھمال 6.2

 أ الوطنیةلجنة قواعد المنش

وزارة االقتصاد  تشارك فیھامن خالل لجنة فنیة  ةمتوسطی -العمل األورو مجموعةیشارك لبنان في 
والصناعة والزراعة وجمعیة  وزارة الصناعة والزراعة فضال عن غَرف التجارةووالتجارة والجمارك 
 . الصناعیین اللبنانیین

  مالحظات الھیئات المھنیة

من خالل غَرف  ھامالحظات تقدیم ات اللبنانیة المعنیّة باستیراد السلَع وتصدیرھا قادرة على مؤسستكون ال
 . مباشرة وبشكل فردي تقدیمھایمكن و، كما والتجمعات المھنیةالتجارة 

تعتبَر ھذه المدخالت التي تقدّمھا الشركات غایةً في األھمیة ویمكن أن تحقق مساھمةً أساسیة. وعادةً ما 
صحاب الشركات ھم الجھة التي تعلم ما ھي القواعد الواجب تطبیقھا وتلك غیر المطبّقة في عالم یكون أ

األعمال الفعلي. كما یتمتعون بالقدرة على الكشف عن القواعد المطلوب تغییرھا وكیفیة إبراز تصامیم 
 المنتج الحالیة ومتطلبات المستھلك وسالسل القیمة والنماذج التجاریة.   
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 الرئیسة  المصادر .   أین یمكنني اكتشاف المزید؟ دلیل سریع حول 7

 الجھات المخّولة مساعدتي في لبنان 

 http://www.economy.gov.lb/index.php/home/2وزارة االقتصاد والتجارة:  -
  http://www.customs.gov.lb/customsالجمارك اللبنانیة:  -
  /http://www.industry.gov.lb وزارة الصناعة: -
  //:www.agriculture.gov.lb/index.php/home/2http:الزراعة وزارة -
 غَرف التجارة:  -

  /http://www.ccib.org.lb/en: في لبنان التجارة والصناعة والزراعة ةغرف □
http://www.iccwbo.org/worldwide-غرفة التجارة الدولیة في لبنان:  □

lebanon/-committes/icc-membersship/national 
 

 فھي أسھل مّما تعتقد) –النصوص األساسیة (في حال ساورتك أیة شكوك: حاِول قراءة القاعدة 

 متوسطیة باللغة االنكلیزیة: -االتفاقیة األورو -
 -lex.europa.eu/legal-http://eur

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2 
 غة الفرنسیة:متوسطیة بالل -االتفاقیة األورو -

 -lex.europa.eu/legal-http://eur
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2  

متوسطي:  -نظام التراكم األورو -
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin

/preferential/article_783_ en.htm 
 النظام المنّسق (التصنیف الجمركي للبضائع):  -

-and-http://wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument
tools/hs_nomenclature_2012/hs_nomenclature_table_2012.aspx 

http://www.foreign-ة لقوانین النظام المنّسق: قاعدة البیانات اإللكترونی -
trade.com/reference/hscode.htm 

 

 المعلومات ذات الصلة بالتعریفات الجمركیة والقواعد واإلجراءات لدى الدول المستوِردة 

 فتا دول اال -
 :السویسریةالجمارك   -

http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=en 

 : وزن العبوات كما تقّرره الجمارك  –التعریفة الجمركیة  □

http://www.economy.gov.lb/index.php/home/2
http://www.customs.gov.lb/customs
http://www.industry.gov.lb/
http://www.agriculture.gov.lb/index.php/home/2
http://www.ccib.org.lb/en/
http://www.iccwbo.org/worldwide-membersship/national-committes/icc-lebanon/
http://www.iccwbo.org/worldwide-membersship/national-committes/icc-lebanon/
http://www.iccwbo.org/worldwide-membersship/national-committes/icc-lebanon/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_%20en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_%20en.htm
http://wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012/hs_nomenclature_table_2012.aspx
http://wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012/hs_nomenclature_table_2012.aspx
http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=en
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http://xtares.adminch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=j2yQWPzSStXp
2122318102-p3y!mrG8PhnWqShz6wSMM7nXnM6DONzCQbfT2QHxl 

 http://www.toll.no/en/international/englishالجمارك النرویجیة:    -
 : 2015التعریفة الجمركیة النرویجیة للعام  □

http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=279236
&epslanguage=en  

 /http://www.tollur.is/englishالجمارك األیسلندیة:  -
 –التعریفة الجمركیة  □                    

iff/tar-duties/customs-https://www.tollur.is/english/businesses/customs/import 
 أمور أخرى -

مكتب مساعدة التصدیر في االتحاد األوروبي:  -
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 

 : TARIC -قاعدة بیانات التعریفة الجمركیة □
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?lang=en 

 (باللغة التركیة)  comhttp://www.gumruktarife.التركیة:  الجمارك -
 

  

http://xtares.adminch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=j2yQWPzSStXpmrG8PhnWqShz6wSMM7nXnM6DONzCQbfT2QHxlp3y!-2122318102
http://xtares.adminch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=j2yQWPzSStXpmrG8PhnWqShz6wSMM7nXnM6DONzCQbfT2QHxlp3y!-2122318102
http://www.toll.no/en/international/english
http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=279236&epslanguage=en
http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=279236&epslanguage=en
http://www.tollur.is/english/
https://www.tollur.is/english/businesses/customs/import-duties/customs-tariff/
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?lang=en
http://www.gumruktarife.com/
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 . المختصرات والمصطلحات والفھرس8

المستوى األول من تصنیف البضائع وھو عبارة عن  (النظام المنسق)الفصل 
وفقا البضائع المصنّفة  ویضمالنظام المنّسق > –في 

محدّدة برقَمین اثنین، على تكون للخصائص العامة و
والشاي والمتّة  بن: "ال09سبیل المثال، الفصل 

 97والبھارات". یتضّمن النظام المنّسق (حالیًا) 
 فصالً.  

مقدمة  مذكورة في  عامةوھي عبارة عن قاعدة  قاعدة الفصل
الفصل تطبَّق على كافة المنتجات المصنّفة تحت 

(راِجع  بالبندالفصل، ما لم تتوفر قاعدة خاصة 
 التعریف أدناه).

بلدین اثنین أو مشاركة  وھو نظام یُفِسُح المجال أمام  تراكم (المنشأ) 
الوفاء  من اجل أكثر في عملیة تصنیع منتجٍ واحد 

بقواعد المنشأ. تطبَّق قواعد التراكم بطرٍق مختلفة. 
متوسطیة  -على سبیل المثال، تحدّدُ االتفاقیة األورو

ذلك في اعتبار المواد  ھم. ویساميیاقل تراكٍم نظاَم 
منشأ"  ذاتفي بلٍد واحد بمثابة مدخالٍت " منشأ ذات

لصناعة المنتجات في بلٍد آخر بغرض تصدیرھا إلى 
المدخالت  اكتساببلٍد ثالٍث. وھكذا تفترض القاعدة 

الى  قبل عبور الحدودفي البلد االول " المنشأ"  صفةَ 
 لمزیٍد من المعالجة. البلد االخر 

ق تنّص بعض اتفاقیات التجارة الحرة على تطبی
 ةفي العالقات الثنائیة والثالثیي الكلّ التراكم 
الكلي . ویحق للدول الشریكة وفقا للتراكم االطراف

المعالجة المطلوبة من أجل الحصول مراحل  تقاسم 
على المنشأ من دون الحاجة إلى أّي منتجٍ وسیط 

لبنان طرفًا  یُعتبَرلبلوغ صفة المنشأ في الوسط. ال 
 .       الكلي في نظام التراكم 
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EFTA رابطة التجارة الحرة األوروبیة وتضم كالً من    
النروج مملكة  لیشتشتاین وامارة  آیسلندا و جمھوریة

 .يسویسراالتحاد ال و
یُعرف بـ ,  تجاري دوليمصطلح عبارة عن وھو  سعر المنتج تسلیم باب المصنع

أي سعر المبیع  "باب المصنعتسلیم  البضائع "سعر
المصنع الذي تمت فیھ آخر عملیة تشغیل على باب 
. یشمل السعر كافة التكالیف المباشرة أو تصنیع

وغیر المباشرة المتراكمة لحین تنفیذ الخطوة 
األخیرة من مرحلة المعالجة. وتحدّد االتفاقیة 

 متوسطیة "سعر المنتج تسلیم باب المصنع"  -األورو
یم الذي یتم سداده عن المنتج تسلسعر ال" على انھ

باب المصنع للمصنع الذي قام بآخر عملیة تشغیل أو 
السعُر قیمة كافة المواد ھذا  أن یشملَ  تصنیع، شرط

یمكن أیة ضرائب داخلیة مخصوما منھا  المستخدمة 
 عند تصدیر المنتج النھائي". عاد تسدیدھا ن یُ أ

تكالیف ال یشمل سعر المنتج تسلیم باب المصنع أیّة 
ال التأمین والشحن لتسلیم بعد مرحلة تصنیعھا مث
 البضائع إلى المشتري. 

 دولة أوروبیة عضو. 28االتحاد األوروبي ویضم  
 

FTA 
 

 
 اتفاقیة التجارة الحّرة.

 
 HSالنظام المنّسق

 
وھو عبارة عن مصطلح دولي لتصنیف المنتجات 

دعلى أساٍس   لألغراض الجمركیة وحسب.  موحَّ
 

 النظام المنّسق) –HS( البند
 

بند " أو "يبند التعریفالو "أ" البندیشیر أّي من "
" إلى المستوى (الثاني) لتصنیف النظام المنسق

في النظام المنّسق. > –أرقام  4البضائع المؤلف من 
أي "الفصل" برقَمین > –ویُحدَّد المستوى األّول،

إلى الفصل  بندٍ اثنین. یشیر الرقمان االّوالن من كّل 
 البندُ سبیل المثال، یكون  . علىالبندحیث یتوفر 

: "الشاي سواء كان منّكًھا أو عدمھ" واردًا 0902
 والشاي والمتّة والبھارات". البن"09في الفصل 

  

HS  أتش.أس 

 
 النظام المنّسق> –راِجع 

 
 بشكٍل غیر كافٍ  تصنیعھا أو شغلھا تم 

 
ر غیر مھمة أو التي تمتلك تأثیًرا العملیات التي تعتبَ 

منتجٍ ما وغیر المخّولة منح صفة المنشأ  ضئیالً على
ت شروط القاعدة التفصیلیة. ویُشار حتى لو استوفَ 

". البسیطة إلیھا في بعض األحیان بعبارة "العملیات 
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وتشمل عملیات الفرز والمزج والتوضیب فضال عن 
ھذا بمسھبة   قائمةً  6عملیات مماثلة. تتضّمن المادة 

 النوع من العملیات. 
ھذه  تجدر اإلشارة إلى أنّ ، من ذلك على الرغم

في بعض الحاالت في  تنجح العملیات الصغرى
طلقة والنسبیة. في المُ  باألرقامإضافة قیمة ھامة 

 -من االتفاقیة األورو  6ر المادة المقابل، تظھِ 
متوسطیة  (فضال عن عدّة قواعد منشأ أخرى) 

ھذا  أنّ القرار المتعلق بالسیاسة الذي ینص على 
 لمنح صفة المنشأ.  لیس كافیًاالنوع من العملیات 

 
 آي.تي

 
 تكنولوجیا المعلومات

 
 آي.تي.إیي

 
وھي عبارة عن  –اتفاقیة تكنولوجیا المعلومات 

في منظمة  ادولة عضوً  80اتفاقیة موقعة بین حوالى 
معاملة معفاة من  لتوفیرالتجارة العالمیة تحقیقًا 

من منتجات تكنولوجیا مجموعة لالرسوم الجمركیة 
 المعلومات. 

 
 القواعد التفصیلیة 

 
 وھي عبارة عن قواعد خاصة بالمنتج تبیّن عملیة 

بشكٍل كاٍف (التحّول األساسي) التصنیع  أوالشغل 
التي یتعین على المواد التي لیست لھا صفة المنشأ 
الخضوع لھا الكتساب المنشأ، أي، تصبح ذات 

التي تنص علیھا لیة منشأ. ترد القواعد التفصی
من المرفق  IIالتفاقیة األورو متوسطیة في الملحق ا
I  نص المنشأ الفعلي كما یشّكل في  1(یعتبَر المرفق

معظم الحاالت، صورة عاكسة مطابقة تقریبًا لـ 
"بروتوكول المنشأ" الوارد في معظم اتفاقیات االفتا 

 . )أو االتحاد األوروبي، على سبیل المثال
 

 المنشأ
 

تحقیقًا ألغراض قواعد المنشأ، یعتبَر المنشأ بمثابة 
االقتصادیة" للبضائع التي تحدّد البلد الذي  الھویة"

التطبیق  مماأ نھا. كما یُفِسح المنشأ المجالَ ع"نشأ" 
المحدد لألفضلیات التجاریة األحادیة أو الثنائیة 

اإلقلیمیة، مثال المعاملة المعفاة من تلك الجانب أو 
الجمركیة لبضائع األطراف الموقعة اتفاقیة  الرسوم

 التجارة الحرة.  
 

 ذات منشأ
 

أن  بھذه العبارةتحقیقًا ألغراض قواعد المنشأ، یُقصد 
شغلھ  یكون المنتج "متحصالً علیھ بالكامل" أو "تم 

بشكٍل كاٍف" في بلد المنشأ الكتساب  تصنیعھ أو 
لى قواعد "المنشأ" وفقا للقواعد المعمول بھا. بناًء ع

متوسطیة بشأن التراكم، تشمل  -االتفاقیة األورو
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) تلك 1المنتجات المدخلة "ذات منشأ" كالً من (
المنتجات التي تستوفي القواعد األساسیة المعمول 
بھا في بلد تصنیع أّي منتجٍ نھائي (المنتجات التي 
تصنَّع في البلد عینھ حیثما یتم تصنیع المنتج النھائي) 

ئع التي "تنشأ" في البلدان حیث یُطبَّق ) البضا2( و
 .   االقلیمي التراكم

 
 متوسطیة -االتفاقیة األورو

 
ویُشار إلیھا رسمیًا بـ"االتفاقیة اإلقلیمیة حول قواعد 

متوسطیة" المبرَمة بین كّل  -المنشأ التفضیلیة األورو
من االفتا واالتحاد األوروبي وتركیا والدول التي 

برشلونة، وبخاصٍة الجزائر ومصر وقّعت إعالن 
واسرائیل واألردن ولبنان والمغرب وسوریا وتونس 
وفلسطین إضافة إلى دول البلقان الغربیة. وقد تّمت 

 إضافة جزر فارو إلى ھذا النظام.
متوسطیة بشكٍل مباشر.  -ال تطبَّق االتفاقیة األورو

توفّر إطار عمل ونظاًما مرجعیًا لقواعد المنشأ  كما
یُراد إدراجھا عبر الرجوع إلیھا في اتفاقیات  التي

 وتلك القائمة علىالتجارة الحرة الثنائیة واإلقلیمیة 
 المجموعات  الموقعة بین أطراف عدّة. 

 
 الجمركیة حظر استرداد الرسوم

 
یجوز رد الرسوم الجمركیة أو االعفاء منھا لمواد  ال

لیس لھا صفة المنشأ والمستخدمة في تصنیع 
 .   لھا صفة المنشأ عند تصدیرھا منتجات

 
 المنتجات التي تم شغلھا أو تصنیعھا بشكل كاف

 
ا تعتبر المنتجات التي لم یتم الحصول علیھا كلیً 

منتجات قد تم شغلھا أو تصنیعھا بشكل كاف  
الكتساب صفة المنشأ شرط أن یكون قد تم تغییر 
البند الجمركي أو خضعت لعملیات تشغیل أو تصنیع  
محددة أو حققت قیمة مضافة معینة أو بعض ھذه 

 الشروط أو جمیعھا معا
 

 محقاعدة التسا
 

تسمح بخالف القواعد العامة االخرى،  القاعدة التي
. على سبیل باستخدام المواد التي لیس لھا منشأ

شار إلیھا بقاعدة التسامح المثال، تسمح القاعدة الم
المدخلة  باستخدام نسبة محددة من المواد العامة

% (لیس لھا صفة المنشأ)  10األجنبیة تصل إلى
حتى لو لم تلحظ القاعدة التفصیلیة المعمول بھا ھذا 

% على 10األمر. غیر أنھ: ال یمكن إضافة نسبة الـ 
أیة شروط خاصة بالنسبة المئویة المذكورة في 
القواعد التفصیلیة. في حال اشترطت القاعدة 

ى من المدخالت األجنبیة التفصیلیة استخدام حدٍّ أقص
%، عندئٍذ تكون ھذه النسبة عبارة عن 40بنسبة 

 % من نسبة 10% + 40ولیس –الحدّ المعمول بھا 
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محددة على بعض  تسامح. تطبق قواعد التسامح
حیثما ال تكون قاعدة  قمشةالمنتجات، مثال األ
 التسامح العامة نافذة .

 تي تم الحصول علیھا بالكامل في البلدالمنتجات ال علیھا بالكامل متحصلٌ  منتجاتٌ 
مواد ال تحتوي على والمنتجات المصنّعة منھا والتي 

 "لیس لھا صفة المنشأ". 
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 المفیدة:  المالحق بعض .9
 

 EUR.1 شھادة الحركةنموذج عن  -
 EUR- MED شھادة الحركةنموذج عن  -
 نموذج عن إقرار المنشأ  -
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إلى  1منتجات غذائیة (الفصول من  -متوسطیة   -األورو التفصیلیةقواعد المن  مقتطفات 9.1
24( 

عملیات التشغیل أو التصنیع التي یقتضي اجراءھا 
على المواد التي لیس لھا صفة المنشأ إلكتساب صفة 

 المنشأ

 وصف المنتج
 

بند النظام 
 المنسق

 
)4)                   أو                        (3(  )2(  )1(  

الحیوانات الواردة في الفصل جمیع  
االول یجب أن یتم الحصول علیھا 

 بالكامل

1الفصل  حیوانات حیة  

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد  
) 1المستخدمة فیھا من الفصلین(

 ) قد تم الحصول علیھا بالكامل2و(

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة 
 لألكل

2الفصل   

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد  
) قد تم 3مة فیھا من الفصل (المستخد

 الحصول علیھا بالكامل

أسماك وقشریات،رخویات 
 وغیرھا من الالفقریات المائیة

3الفصل   

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد  
) قد تم 4المستخدمة فیھا من الفصل (

 الحصول علیھا بالكامل
 
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا:
جمیع المواد المستخدمة فیھا من  -

) قد تم الحصول 4( الفصل
 علیھا بالكامل

أیة عصائر فاكھة مستخدمة  -
(عدا األناناس أو لیمون 
الحامض أو الغریب فروتت 

 لھا صفة المنشأ 2009من البند 
 و

 من المستخدمة المواد قیمة -
% 30 تتعدى ال) 17( الفصل

 باب تسلیم المنتج سعر من
 المصنع

ألبان ومنتجات صناعة 
االلبان،بیض طیور،عسل 
طبیعي،منتجات صالحة لألكل 
من أصال حیواني،غیر مذكورة 

 وال داخلة في مكان آخر،عدا:
 

 لبن لبن وقشدة مخثران، مخیض،
رائب"یوغورت"كفیر وغیره من 
أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو 

وإن كانت مركزة أو  المحمضة،
محتویة  على سكر مضاف أو 

أخرى أو منكھة أو  مواد تحلیة
فواكھ أو أثمار محتویة على 

قشریة (مكسرات) أو كاكاو 
 مضافة

  ex 4الفصل 
 
 
 
 

0403 

عملیات تصنیع تكون المواد  
) قد تم 5المستخدمة فیھا من الفصل (

 الحصول علیھا بالكامل
 

تنظیف وتطھیر وفرز وفرد للشعر 
 والوبر

منتجات أخرى من أصال حیواني 
غیر مذكورة وال داخلة في مكان 

 آخر،عدا:
 

وبر الخنزیر أو الخنزیر  شعر و
 البري أو الغریر ،المجھز

 ex 5الفصل 
 
 
 

ex     0502  

 عملیات تصنیع تكون فیھا: 
جمیع المواد المستخدمة فیھا من  -

) قد تم الحصول علیھا 6الفصل (

أشجار ونباتات أخرى حیة، 
بصیالت وجذور و ما شابھھا، 
أزھار مقطوفة وأغصان مورقة 

6الفصل   
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 بالكامل، و
قیمة جمیع المواد المستخدمة ال  -

% من سعر المنتج تسلیم 50تتعدى 
 باب المصنع

 للزینة

عملیات تصنیع تكون المواد  
) قد تم 7المستخدمة فیھا من الفصل (

 الحصول علیھا بالكامل

خضر ونبتات وجذور ودرنات 
 صالحة لألكل

7الفصل   

 عملیات تصنیع تكون فیھا: 
الفواكھ واألثمار  جمیع -

القشریة المستخدمة، قد تم 
 الحصول علیھا بالكامل،

 و
قیمة المواد المستخدمة من  -

% 30) ال تتعدى 17الفصل (
من سعر المنتج تسلیم باب 

 المصنع

فواكھ أو أثمار قشریة صالحة 
لألكل، قشور حمضیات وقشور 

 بطیخ أو شمام

8الفصل   

عملیات تصنیع تكون المواد  
) قد 9فیھا من الفصل (  المستخدمة

 تم الحصول علیھا بالكامل
 

عملیات تصنیع من مواد من أي بند 
 جمركي

 
عملیات تصنیع من مواد من أي بند 

 جمركي
 
 

عملیات تصنیع من مواد من أي بند 
 جمركي

 
 

 بن وشاي ومتھ وبھارات وتوابل
 عدا:

 
بن وإن كان محمصا أو منزوعا 
منھ الكافیین، قشور وغالالت 

 وأبدال بن، 
بن محتویة على بن بأیة نسبة  

 كانت
 شاي وإن كان منّكھا

 
 خلیط توابل

 ex 9الفصل 
 
 

0901 
 

 
0902 

 
ex     
0910 

 

عملیات تصنیع تكون المواد  
) قد 10المستخدمة فیھا من الفصل (

 تم الحصول علیھا بالكامل
 

10الفصل  حبوب  

عملیات تصنیع تكون جمیع الحبوب  
والجذور  والخضر والنبتات

والدرنات الصالحة لألكل من البند 
أو الفواكھ المستخدمة فیھا  )0714(

 قد تم الحصول علیھا بالكامل
 

تجفیف وطحن البقول القرنیة من 
 0708البند 

منتجات مطاحن، شعیر ناشط 
(مالت)، نشا، اینولین، دابوق 

 القمح (غلوتین)،عدا:
 
 

دقیق وسمید ومساحیق البقول 
ة الداخلة في البند القرنیة الیابس

0713 

 11الفصل 
ex  
 
 
 
 

ex     
1106 
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عملیات تصنیع تكون المواد  
) قد 12المستخدمة فیھا من الفصل (

 تم الحصول علیھا بالكامل
 

قشور وثمار زیتیة، حبوب 
وبذور وثمار منّوعة، نبتات 

 للصناعة أو الطب، قش وعلف

 12الفصل 

عملیات تصنیع ال تتعدى قیمة جمیع  
% من 50ال تتعدى  1301مواد البند 

 سعر المنتج تسلیم باب المصنع

صمغ اللك، صموغ وراتنجات 
 وصموغ زیتیة (مثل البالسم)

 

1301 
 
 

  
 
 
 
 
 

تصنع من مواد مخاطیة أو مكثفات 
 غیر معدلة

 
 
 

عملیات تصنیع ال تتعدى قیمة جمیع 
% من سعر المنتج 50مواد فیھا 

 تسلیم باب المصنع

 وخالصات نباتیة،عصارات 
 وبكتات،بكتینات ،مواد بكتینیة

أغار وغیرھا من مواد -أغار
مشتقة من  مخاطیة ومكثفات،

 منتجات نباتیة وإن كانت معدلة
 

مواد مخاطیة ومكثفات  -
مشتقة من منتجات نباتیة 

 وإن كانت معدّلة
 

 غیرھا -

 
1302 

عملیات تصنیع تكون المواد  
) قد 14المستخدمة فیھا من الفصل (

 تم الحصول علیھا بالكامل

مواد ضفر نباتیة، منتجات أخرى 
من أصل نباتي غیر مذكورة و ال 

 داخلة في مكان آخر

 14الفصل 

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد  
المستخدمة فیھا مصنفة تحت أي بند 

 جمركي آخر خالف بند المنتج
 
 
 
 
 
 
 

تصنَّع من مواد من أي بند جمركي 
 0203البنود عدا الواردة تحت 

أو العظام من البند  0207و0206و
0506 

 
تصنع من اللحم أو نفایات اللحم 

أو  0203الصالحة لألكل من البند 

شحوم وزیوت حیوانیة أو نباتیة 
ومنتجات تفككھا، دھون غذائیة 
محضرة، شموع من أصل 

 ني أو نباتي، عدا:حیوا
 

 شحم خنزیر (بما في ذلك دھنھ)
وشحوم طیور الدواجن،غیر تلك 

أو البند  0209الداخلة في البند 
1503: 

 
دھون مستخرجة من  -

 العظام أو النفایات
 
 
 

 غیرھا -

 15الفصل 
ex  

 
 
 
 
 

1501 
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أو من لحم أو نفایات  0206البند 
الدواجن الصالحة لألكل من البند 

0207 
  

 
 

تصنع من مواد من أي بند جمركي 
 0201عدا المواد من البنود 

أو العظام  0206و0204و0202و
 0506من البند 

 
 
 

عملیات تصنیع تكون المواد 
) قد تم 2المستخدمة فیھا من الفصل (

 الحصول علیھا بالكامل
 
 
 
 
 
 

تصنع من مواد من أي بند جمركي 
بما في ذلك مواد أخرى من البند 

1504 
 

عملیات تصنیع تكون المواد 
) 2المستخدمة فیھا من الفصلین (

 بالكامل ) قد تم الحصول علیھا3و(
تصنع من دھون مستخرجة من دھن 

 1505الصوف الخام من البند  
 
 

تصنع من مواد من أي بند جمركي 
بما في ذلك مواد أخرى من البند 

1506 
 

عملیات تصنیع تكون المواد 
) قد تم 2المستخدمة فیھا من الفصل (

 الحصول علیھا بالكامل
 
 
 

شحوم ودھون الحیوانات من 
فصائل البقر أو الضان أو الماعز 

 1503غیر تلك الداخلة في البند 
 دھون من عظام أو نفایات -

  
 
 
  
 

 غیرھا -
 
 
 

دھون وزیوت وجزئیاتھا من 
أسماك أو ثدییات بحریة، وإن 
كانت مكررة ولكن غیر معدلة 

 كیماویا:
 

 جزئیات صلبة -
 
 

 غیرھا -
 

 
دھون الصوف المكررة 

 (الالنولین)
 

ون وزیوت حیوانیة أخرى دھ
وإن كانت مكررة  ،وجزئیاتھا

 ولكن غیر معدلة كیماویا:
 جزئیات صلبة -

 
 

 غیرھا -
 
 
 

 نباتیة وجزئیاتھا: زیوت
 
 

1502 
 
 
 
 
 
 
 
 

1504 
 
 
 

ex     
1505 
1506 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1507من 
 1515الى 
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عملیات تصنیع تكون جمیع المواد 
المستخدمة فیھا مصنفة تحت أي بند 

 جمركي آخر خالف بند المنتج
 
 
 
 
 
 
 
 

تصنع من مواد أخرى غیرالمواد 
الى  1507أخرى من البنود  من 

1515 
 

عملیات تصنیع تكون المواد النباتیة 
المستخدمة فیھا قد تم الحصول علیھا 

 بالكامل
 
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا:
فیھا من جمیع المواد المستخدمة  -

) قد تم الحصول علیھا 2الفصل (
 بالكامل،

 و
جمیع المواد النباتیة المستخدمة  -

فیھا قد تم الحصول علیھا بالكامل. 
ومع ذلك یمكن استخدام مواد من 

البنود 
 .1513و1511و1508و1507

 
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا:
جمیع المواد المستخدمة فیھا من  -

الحصول ) قد تم 4) و(2الفصلین (
 علیھا بالكامل،

 و
جمیع المواد النباتیة المستخدمة  -

 
 

زیت فول الصویا وزیت  -
فول سوداني وزیت 
النخیل وزیت جوز الھند 
ولب النخیل وزیت 
الباباسو  والناتج وشموع 

 النبات العطریة و
Myrtil wax  والشمع

الیاباني وأجزاء زیت 
وزیوت الزمة  الجوجوبا

لالستخدامات الفنیة عدا 
الواد الالزمة لصناعة 
المواد الغذائیة لالستھالك 

 البشري
 

جزئیات صلبة عدا ما  -
 یخص زیت الجوجوبا

 
 غیرھا -

 
 
 

دھون وشحوم وزیوت حیوانیة 
أو نباتیة، وجزئیاتھا، مھدرجة 
 كلیل أو جزئیا، معدلة االسترة

أو معاد  (متغیرة أسترتھا)
المحولة بطریقة أسترتھا أو 

وإن كانت مكررة،  "األیلزة"،
ولكن غیر محضرة أكثر من 

 ذلك.
 
 
 
 

مرغرین، مخالیط أو محضرات 
غذائیة من دھون وشحوم أو 
زیوت نباتیة أو حیوانیة أو من 
جزئیات دھون أو شحوم أو 
زیوت مختلفة داخلة في ھذا 
الفصل،غیر الدھون والشحوم 
والزیوت الصالحة لألكل 

 1516من البند  وجزئیاتھا

 
 
 

1516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1517 
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فیھا قد تم الحصول علیھا بالكامل. 
ومع ذلك یمكن استخدام مواد من 

 1513و1511و1508و1507البنود 
 عملیات تصنیع: 

)، و/أو1حیوانات من الفصل ( -  
تكون جمیع المواد المستخدمة من  -

) قد تم الحصول علیھا 3الفصل (
 بالكامل.

 

محضرات لحوم ومحضرات 
أسماك أو قشریات أو رخویات 

 أو الفقریات مائیة أخرى.

16الفصل   

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد  
المستخدمة فیھا مصنفة تحت أي بند 

 جمركي آخر غیر بند المنتج
 
 

عملیات تصنیع ال تتعدى قیمة المواد 
 %30) 17المستخدمة من الفصل (

 من سعر المنتج تسلیم باب المصنع
 
 
 
 
 
 
 
 

عملیات تصنیع لمواد من أي بند 
جمركي بما في ذلك مواد أخرى من 

 1702البند 
 
 

عملیات تصنیع ال تتعدى قیمة المواد 
 %30) 17المستخدمة من الفصل (

 من سعر المنتج تسلیم باب المصنع
 
 

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد 
المستخدمة فیھا قد اكتسبت صفة 

 المنشأ
یمة المواد عملیات تصنیع ال تتعدى ق

) ال 17المستخدمة من الفصل (
% من سعر المنتج تسلیم 30تتعدى 

 باب المصنع
 

 سكر ومصنوعات سكریة عدا:
 
 
 

سكر قصب أو سكر شمندر 
(بنجر) وسكروز نقي كیماویا، 
بحالتھا الصلبة، یحتوي على 

 نكھات أو مواد تلوین.
 

أنواع سكر أخرى، بما فیھا 
الالكتوز والمالتوز والغلوكوز 
والفركتوز،النقیة كیماویا، في 
حالتھا الصلبة، سوائل سكریة 

نكھات أو غیر محتویة على م
مواد تلوین مضافة، أبدال عسل 
(عسل اصطناعي) وإن كانت 
ممزوجة بعسل طبیعي، سكر 
 وعسل أسود محروقان (كرمیل):

مالتوز وفركتوز نقي  -
 كیماویا

 
 
 

أنواع سكر أخرى صلبة  -
مضاف الیھا منكھات أو 

 مواد تلوین
 
 

 غیرھا -
 
 

عسل أسود (دبس سكر) ناتج عن 
استخالص السكر أو تكریره، 
مضاف الیھ منكھات أو مواد 

الفصل 
17ex 

 
 
 

ex     
1701 

 
 
 
 

1702 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex     
1703 
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 عملیات تصنیع تكون فیھا :
جمیع المواد المستخدمة فیھا  -

مصنفة تحت أي بند جمركي آخر 
 غیر بند المنتج، و

 
ال تتعدى قیمة المواد المستخدمة  -

من سعر  %30) 17من الفصل (
 لمصنعالمنتج تسلیم باب ا

 

 تلوین
 

سكاكر (بما فیھا الشوكوالتة 
 ال تحتوي على الكاكاو البیضاء)

 

 
 

1704 
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا : 
جمیع المواد المستخدمة فیھا  -

مصنفة تحت أي بند جمركي آخر 
 المنتج، و خالف بند

 
ال تتعدى قیمة المواد المستخدمة  -

من سعر  %30) 17من الفصل (
 المنتج تسلیم باب المصنع

 

 18الفصل  كاكاو ومحضراتھ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصنع من الحبوب الواردة في 
 )10الفصل (

 

 خالصات الشعیر الناشط /المالت
محضرات غذائیة من الدقیق أو 
الجریش أو السمید أو النشا أو من 
خالصات الشعیر الناشط، التي ال 
تحتوي على مسحوق الكاكاو أو 
التي تحتوي علیھ بنسبة تقل عن 

% وزنا، محسوبة على 40عن 
المكونات المنزوع دھنھا أساس 

كلیا، غیر مذكورة و ال داخلة في 
مكان آخر، محضرات غذائیة من 
المنتجات الداخلة في البنود من 

، غیر محتویة 0404الى  0401
على كاكاو أو محتویة علیھ بنسبة 

%وزنا محسوبة على 5تقل عن 
أساس المكونات المنزوع دھنھا 
كلیا، غیر مذكورة و ال داخلة في 

 آخر مكان
 

خالصات الشعیر الناشط  -
 (مالت)

 
 
 
 غیرھا -

 

1901 
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 عملیات تصنیع تكون فیھا :
جمیع المواد المستخدمة فیھا  -

جمركي آخر مصنفة تحت أي بند 
 خالف بند المنتج،

 و
ال تتعدى قیمة المواد المستخدمة  -

من سعر  %30) 17من الفصل (
 المنتج تسلیم باب المصنع

 
 
 
 
 
 

عملیات تصنیع تكون فیھا جمیع 
الحبوب ومشتقاتھا، ما عدا القمح 

 الصلب (الدورم)
ومشتقاتھ، المستخدمة فیھا قد تم 

 الحصول علیھا بالكامل
 

 : تكون فیھا عملیات تصنیع
جمیع الحبوب ومشتقاتھا، ما عدا  -

ومشتقاتھ،  القمح الصلب (الدورم)
المستخدمة فیھا قد تم الحصول علیھا 

 بالكامل، و
جمیع المواد المستخدمة فیھا من  -

) قد تم الحصول 3) و(2الفصلین (
 علیھا بالكامل،

 
 

تصنع من مواد من أي بند جمركي 
 1108عدا نشا البطاطا من البند 

 
 
 

 عملیات تصنیع:
من مواد من غیر البند  -

1806 
یكون المستخدم فیھا من  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عجائن غذائیة، وإن كانت 
مطبوخة أو محشوة (باللحم أو 

الباستا سواء بأي مادة أخرى)أو 
كانت مطھّوة أو محشّوة (باللحم 

محضرة أو أیة مواد أخرى) 
بطریقة أخرى مثل السباغتي أو 
المعكرونة أو الشعیریة أو 

الغنوكي أو الرافیولي الالزانیا أو 
سواء  كسكس،ال أو الكاتیلوني،

 :أو عدمھ محضرا كان
 

% أو 20تحتوي على  -
أقل من وزنھا من اللحم 
أو األحشاء أو السمك أو 

 القشریات
 
 

تحتوي على أكثر من  -
% من وزنھا من 20

اللحم أو االحشاء أو 
 السمك أو القشریات

 
 
 

تابیوكا وأبدالھا المحضرة من 
حواصب (رقائق)  النشاء بشكل

أو حبیبات أو حبوب مدورة أو 
 نخاالت أو بأشكال مماثلة

 
منتجات أساسھا الحبوب متحصل 
علیھا بالتنفیش أو التحمیص (مثل 
رقائق الذرة كورن 
فالكس)،حبوب (عدا الذرة) 
بشكل َحّب أو رقائق أو حبوب 

 
 
 
 
 
 
 

1902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1903 
 
 
 
 
 

1904 
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الحبوب والدقیق (عدا القمح 
الصلب "الدورم" والذرة من 

 نوع
Zea indurata (ومشتقاتھا 

 قد تم الحصول علیھ بالكامل
ال تتعدى قیمة المواد  -

) 17المستخدمة من الفصل (
% من سعر المنتج تسلیم باب 30

 المصنع
 
 
 

عملیات تصنیع لمواد من أي بند غیر 
 )11بنود الفصل (

أخرى (باستثناء الدقیق والجریش 
والسمید)، سابق طبخھا أو 

یقة أخرى، غیر محضرة بطر
 مذكورة و ال داخلة في مكان آخر

 
 
 
 
 

خبز وفطائر وكعك وبسكویت 
وغیرھا من منتجات المخابز، 
 وإن كانت تحتوي على كاكاو،

خبز القربان وبرشانات فارغة 
من االنواع المستعملة لمحضرات 
الصیدلة، رقائق الختم وورق 

 اآلرز ومنتجات مماثلة 

 
 
 
 

1905 

عملیات تصنیع تكون جمیع  
الخضراوات والفواكھ واألثمار 

 القشریة المستخدمة فیھا
 قد تم الحصول علیھا بالكامل،

 
عملیات تصنیع تكون جمیع المواد  

المستخدمة فیھا مصنفة تحت أي بند 
 جمركي آخر غیر بند المنتج،

 
 

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد 
المستخدمة فیھا مصنفة تحت أي بند 

 جمركي آخر غیر بند المنتج،
 
 

عملیات تصنیع ال تتعدى 
قیمة المواد المستخدمة من 

من  %30) 17الفصل (
تسلیم باب  سعر المنتج

 المصنع
 
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا:
قیمة جمیع المواد المستخدمة فیھا  -

مصنفة تحت أي بند جمركي آخر 
 غیر بند المنتج،

قیمة المواد المستخدمة من الفصل   -

محضرات خضر ومحضرات 
فواكھ وثمار قشریة أو محضرات 

 أجزاء نباتات أخرى:عدا
 

یام، بطاطا حلوة واجزاء أخرى 
صالحة لألكل من نباتات مشابھة 

% أو أكثر من  5تحتوي على 
بالخل أو وزنھا نشاء، محفوظة 

 حمض الخلیك.
بطاطا بشكل دقیق أو سمید، أو 
رقائق محضرة أو محفوظة بغیر 

 الخل أو حمض الخلیك.
 

 
خضر وفواكھ وثمار قشریة 

وقشور فواكھ وأجزاء أخرى من 
نباتات، محفوظة بالسكر(بطریقة 

 التقطر أو التلمیع أو التبلور)
 
 

 مربى وھالم فواكھ وخبیص
وھریس أو عجین  (مرمالد)

واكھ وثمار، مطبوخة، وإن ف
أضیف الیھا سكر أو مواد تحلیة 

 أخرى
 
 

ex     
20الفصل   

 
 
 

ex     
2001 

 
 
 
 

ex     
و2004  

ex     
2005 

 
 
 

2006 
 
 
 
 
 

2007 
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% من سعر 30ى ) ال تتعدّ 17(
 المنتج تسلیم باب المصنع

 
عملیات تصنیع تتعدى  قیمة جمیع 

والحبوب الزیتیة من الثمار القشریة 
الى  1202و  0802و  0801البنود 
المستخدمة فیھا والتي لھا  ،1207

% من سعر المنتج 60صفة المنشأ ، 
 تسلیم باب المصنع

 
 

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد 
المستخدمة فیھا مصنفة تحت أي بند 

 جمركي آخر غیر بند المنتج،
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا: 
المواد المستخدمة فیھا قیمة جمیع  -

مصنفة تحت أي بند جمركي آخر 
 غیر بند المنتج،

قیمة المواد المستخدمة من الفصل  -
% من سعر 30) ال تتعدى 17(

 المنتج تسلیم باب المصنع
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا: 
قیمة جمیع المواد المستخدمة فیھا  -

مصنفة تحت أي بند جمركي آخر 
 غیر بند المنتج،

قیمة المواد المستخدمة من الفصل  -
% من سعر 30) ال تتعدى 17(

 المنتج تسلیم باب المصنع 

 
ثمار قشریة غیر مضاف الیھا 

 سكر أو كحول.
 
 
 
 

زبدة فول سوداني، مخالیط  -
أساسھا حبوب أو قلب النخیل أو 

 ذرة
 
 

(الفواكھ والثمار  غیرھا، عدا-
المطبوخة بطریقة غیر التبخیر 
أو الغلي بالماء)،غیر مضاف 

 دةسكر، مجمّ الیھا 
 
 
 

عصیر فواكھ (بما فیھ سالفة 
أو خضر، غیر مختمر  العنب)

وال مضاف الیھ كحول، وإن 
أضیف الیھ سكر أو مواد تحلیة 

 أخرى

 
 
 
 

ex     
2008 

 
 
 

 
 

2009 

جمیع عملیات تصنیع تكون فیھا  
المواد المستخدمة فیھا مصنفة تحت 

 أي بند جمركي آخر غیر بند المنتج،
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا: 
جمیع المواد المستخدمة فیھا  -

مصنفة تحت أي بند جمركي آخر 
 غیر بند المنتج، و

الھندباء ( الشكوریا) المستخدمة  -
 فیھا قد تم الحصول علیھا بالكامل

 
 
 

 محضرات غذائیة متنوعة
 عدا:

 
 

خالصات وأرواح ومركزات بن 
أو شاي أو متھ ومحضرات 

المنتجات أو أساسھا أساسھا ھذه 
البن أو الشاي أو المتھ، ھندباء 
(شكوریا) محمصة أو غیرھا من 
أبدال البن محمصة وأرواحھا 

 وخالصاتھا ومركزاتھا
 

صلصات محضرة ومحضرات 

ex     
 21الفصل 
 
 
 
 

2101 
 
 

 
 
 

2103 
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تكون فیھا جمیع عملیات تصنیع 
المواد المستخدمة فیھا مصنفة تحت 
أي بند جمركي آخر غیر بند المنتج 
ومع ذلك یمكن استخدام مسحوق 

 الخردل المحضر
 تصنع من مواد من أي بند جمركي

 
 
 

تصنع من مواد من أي بند جمركي 
عدا الخضراوات المعدة أو 

الى  2002المحفوظة من البنود 
2005 

 
 فیھا:  عملیات تصنیع تكون

جمیع المواد المستخدمة فیھا  -
مصنّفة تحت أي بند جمركي آخر 

 غیر بند المنتج،
قیمة المواد المستخدمة من الفصل  -
% من سعر 30) ال تتعدى 17(

 المنتج تسلیم باب المصنع

للصلصات وتوابل مركبة ودقیق 
 خردل وخردل محضر

صلصات ومحضرات  -
الصلصات، وتوابل 
 مخلوطة ومخالیط للتتبیل

 
ات دقیق خردل ومحضر -

 الخردل
 
  

 حساء ومرق ومحضراتھا
 
 
 

محضرات غذائیة غیر مذكورة 
 وال داخلة في مكان آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex     
2104 

 
 
 

2106 
 
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا:  
جمیع المواد المستخدمة فیھا  -

مصنفة تحت أي بند جمركي آخر 
 غیر بند المنتج، و

جمیع االعناب المستخدمة أو أیة  -
مواد تم الحصول علیھا من العنب، 

 قد تم الحصول علیھا بالكامل
 عملیات تصنیع تكون فیھا: 

جمیع المواد المستخدمة فیھا  -
مصنفة تحت أي بند جمركي آخر 

 غیر بند المنتج،
قیمة المواد المستخدمة من الفصل  -
% من سعر 30) ال تتعدى 17(

 المنتج تسلیم باب المصنع و 
أیة عصائر مستخدمة (عدا عصیر  -

االناناس واللیمون والجریب فروت) 
 لھا صفة المنشأ

 
 عملیات تصنیع:

من مواد من أي بند غیر البندین  -

مشروبات، سوائل كحولیة و 
 خل،
 عدا:

 
 
 
 

میاه، بما فیھا المیاه المعدنیة 
مضاف الیھا والمیاه الغازیة، 

سكر أو مواد تحلیة أخرى أو 
منكھة ومشروبات أخرى غیر 
كحولیة، باستثناء عصیر الفواكھ 
أو الخضر الداخل في البند 

2009 
 
 
 
 

كحول أثیل غیر معطل ال یقل 
معیار الكحول الحجمي فیھ عن 

ex     
22الفصل   

 
 
 
 
 
 

2202 
 
 
 
 
 
 
 
 

2207 
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 2208و  2207
یكون فیھا جمیع العنب المستخدم  -

أیة مواد مشتقة منھ قد تم أو 
الحصول علیھا بالكامل، أو في حال 
كانت جمیع المواد األخرى 
المستخدمة فیھ لھا صفة المنشأ، 
فیمكن استخدام مشروب العرق 

 % من الحجم5بنسبة ال تتجاوز 
 

 عملیات تصنیع:
من مواد من أي بند غیر البندین  -

 2208و  2207
یكون فیھا جمیع العنب المستخدم  -

أو أیة مواد مشتقة منھ قد تم 
الحصول علیھا بالكامل، أو في حال 
كانت جمیع المواد األخرى 
المستخدمة فیھ لھا صفة المنشأ، 
فیمكن استخدام مشروب العرق 

 % من الحجم5بنسبة ال تتجاوز 

%حجما، كحول أثیل معطل 80
وغیره من االرواح الكحولیة (أو 

ار دي في) المعطلة، من أي عی
 كانت

 
 
 
 
 

كحول أثیل غیر معطل یقل معیار 
الكحول الحجمي فیھ عن 

%حجما، كحول أثیل معطل 80
الكحولیة  المشروباتن وغیره م

مشروبات كحولیة (أو دي في) و
معطرة (لیكور) وغیرھا من 

 المشروبات الروحیة
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2208 

تكون فیھا جمیع  عملیات تصنیع 
المواد المستخدمة فیھا مصنفة تحت 

 أي بند جمركي آخر غیر بند المنتج،
 

عملیات تصنیع تكون جمیع المواد 
) 2المستخدمة فیھا من الفصلین (

 ) قد تم الحصول علیھا بالكامل3و(
 
 
 

عملیات تصنیع تكون الذرة 
المستخدمة فیھا قد تم الحصول علیھا 

 بالكامل
 
 
 

یع تكون جمیع الزیتون عملیات تصن
المستخدم فیھا قد تم الحصول علیھ 

 بالكامل
 
 
 

 عملیات تصنیع تكون فیھا:

ونفایات صناعات األغذیة، بقایا 
 أغذیة محضرة للحیوانات

 عدا:
 

دقیق وسمید ومكتالت بشكل 
"بیلیتس"من لحوم أو أسماك أو 
قشریات أو رخویات مائیة أو 
غیرھا من الفقریات مائیة، غیر 

 صالحة لالستھالك البشري
 

بقایا صناعة النشاء من الذرة 
(عدا مركزات اللیكورز) تحتوي 

بنسبة تزید عن على البروتین 
% من الوزن على المنتج 40

 الجاف
 

كسب وغیرھا من بقایا صلبة 
أخرى ناتجة عن استخالص زیت 
الزیتون، وتحتوي على أكثر من 

 % زیت الزیتون 3
 

محضرات من االنواع المستعملة 
 في تغذیة الحیوانات

ex     
23الفصل   

 
 

 
ex     
2301 

 
 
 
 
 

ex     
2303 

 
 
 
 

ex     
2306 
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جمیع الحبوب والسكر أو الموالس -
(دبس السكر) أو اللحوم أو الحلیب 

 المستخدمة فیھا لھا صفة المنشأ، و
جمیع المواد المستخدمة من الفصل  -
 ) قد تم الحصول علیھا بالكامل3(
 

 
 

 
2309 
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 EUR-MEDشھادة الحركة اكمال . 2الملحق  9.2
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 EUR.1شھادة الحركة اكمال  . 3الملحق  9.3

 حیث ال 7رقم  في الخانة  EUR.1شھادة الحركة  عن  EUR-MEDشھادة الحركة یختلف ملء  
التراكم معھا. في المقابل، تم لتراكم وتحدید الدول التي ا في حصولشترط إدخال المعلومات المتعلقة ی

 مخصصة إلمكانیة إدخال المالحظات. الخانة  تكون 
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   EUR-MEDو EUR.1. صیاغة بیانات فاتورة (إقرارات المنشأ) لـ 4الملحق  9.4

 متوسطیة.  –باالتفاقیة األورو  1ب من المرفق IVأ وIVما یلي النصوص الواردة في الملحقین  في

 (عدم اإلشارة إلى تطبیق التراكم) EUR.1بیان فاتورة   )3(
) باستثناء ما ینص 1ر المنتجات التي تشملھا الوثیقة (التصریح الجمركي رقم ...... (ح مصدّ یصرّ 

 ). 2بوضوح على خالف ذلك، بأن ھذه المنتجات من منشأ تفضیلي من ...... (

 

 (اإلشارة إلى تطبیق التراكم)   EUR-MEDبیان فاتورة  )4(
 (مختلطة) نسخة عربیة

)) باستثناء ما ینص 1ر المنتجات التي تشملھا ھذه الوثیقة (التصریح الجمركي رقم ....... (یصّرح ُمصدّ 
 ). 2بوضوح على خالف ذلك، بأن ھذه المنتجات من منشأ تفضیلي من .......... (

- Cumulation applied with ………………………. (name of the country/ 
countries) 

- No cumulation applied (3) 
 

 الحواشي 
لمصدّر التصریح لعندما یتولى أي مصدّر معتَمد إعداد إقرار المنشأ، یُصار إلى إدخال رقم  )1(

د في ھذه الخانة. وفي حال عدم إعداد إقرار المنشأ من قبل أّي مصدّر معتَمد، تُحذَف المعتمَ 
 العبارات الواردة بین قوَسین أو تتَرك المساحة فارغة. 

یكون إقرار المنشأ مرتبًطا، بشكل كلّي أو جزئي،  عندما منشأ المنتجات. ویجب تحدید   )2(
بوضوح في مستند إقرار ان یبین ذلك  المصدّر  یجب على وملیلة، سوتة  في بمنتجات ناشئة 

 "CMعبر وضع رمز " المنشأ 
 . حسب الحاجة  اوحذفھاكمالھا  یتم  )3(
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 المصّدر المعتَمد في لبنان. اكتساب صفة 5الملحق  9.5

 
  

 شروط منح صفة المصّدر المعتمد في لبنان: .أ
 _ ان ال یقل عدد معامالت التصدیر التي ینظمھا خالل سنة واحدة عن خمس عشرة معاملة،1
 ان ال تكون الجھة المعنیة قد ارتكبت مخالفة جمركیة جسیمة وفقا لقوانین وأنظمة الجمارك،  -2
 ) الواردین أعاله، 2) و(1تقدیم طلب الى مدیریة الجمارك العامة للتثبت من توفر الشرطین (  -3
تقدیم تعھد من الجھة المستدعیة بإبراز كافة المستندات المالئمة التي تثبت منشأ المنتجات المعنیة بناء   -4

دة مع االتحاد االوروبي والتي على طلب ادارة الجمارك والتي تثبت توفر باقي  شروط االتفاقیة المعقو
 یشّكل لبنان طرفًا فیھا، 

توفیر رقم تسلسلي یثبت بأّن مقدّم الطلب عبارة عن مصدّر معتَمد. ویتم إدراج ھذا الرقم في السجل   -5
المودَع لدى رئاسة االقلیم في كل من طرابلس وشتورا ولدى رئیس قسم الجمارك في مرفأ بیروت 

اإلقلیمیة بالنیابة عن كافة مكاتب الجمارك األخرى لیشّكَل جزًءا من قائمة  والمطار ومدیریة بیروت
 المصدّرین المعتَمدین. 

یكون المصدّر المعتَمد ملَزًما اإلشارة إلى الرقم التسلسلي المخصص لھ في الفاتورة  والتي تعتبر بمثابة 
 إثبات بلد المنشأ وفقا لالتفاقیة المشار إلیھا أعاله. 

 
 المستخَدم من قبل المصّدر المعتَمد : النموذج  .ب

یكون النموذج المعتَمد للحصول على اإلجازة الممنوحة للمصدّر المعتَمد على النحو 
 ؛ حیث تشیر: Lb/0000/0000/Xالتالي:
 Lb  یمثل الجمھوریة اللبنانیة : 
  َد  تشیر األعداد الِعشریة المتسلسلة إلى الرقم التسلسلي الممنوح إلى المصدّر المعتم 
  .تمثّل األعداد العشریة األخیرة إلى السنة التي منِحت فیھا اإلجازة بصفتھ مصدًّرا معتَمدا 
  یشیر الرمزX  إما إلى األحرفB  أوT  أوC  التي ترمز إلى االقلیم الجمركي الذي أعطى

 االجازة
• B اإلجازات الممنوحة من قبل إقلیم بیروت  : 
• T اإلجازات الممنوحة من قبل إقلیم طرابلس  : 
• C  قلیم شتوراإ:  اإلجازات الممنوحة من قبل 

   
 

                                                            
i :یمكنكم التواصل مع المؤلّف عبر الموقع اإللكتروني التاليhannes.schloemann@wtiadvisors.com   

ii   َمة  في یعتبَر استرداد الرسوم  حالة حیث یتمكن المصّدر من استرداد الرسوم الجمركیة المسّددة سابقًا والمفروضة على استیراد المواد المستخد
 تصنیع منتجٍ عند تصدیره. 

iii  اء. وتكون األُسس التشریعیّة لھذه تصدر القرارات ذات الصلة بمعلومات المنشأ الملِزمة بناًء على طلب إدارات الجمارك في الدول األعض
 . 2454/93والئحة المجلس (إي.إي.سي) رقم  2913/92القرارات واردة في الئحة المجلس األوروبي (إي.إي.سي) رقم 

iv   .على سبیل المثال، تتوفر مشابك الورق على شكل شرائح لتثبیت الورق أو ألغراض التنجید أو التوضیب 
v  متوسطي في إضافة البیان الالزم: " تراكم مطبّق مع .... (اسم الدولة / الدول) أو "عدم  -سبة إلى إقرار الفاتورة األورویكمن الفرق الرئیس بالن

متوسطیة، السیما  -تطبیق أّي تراكم". یكون ذلك الجزء من تصریح المنشأ باإلنكلیزیة بینما یمكن إصدار النص الرئیس في أّي من اللغات األورو
 العربیة. 
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