
قلميية بشأ ن قواعد املنشأ  التفضيليّة –الرشاكت اللبنانية  عىلقواعد املنشأ   تطبيق  توسطيةال ورو م  فهم واس تعامل االتفاقية االإ

قلميية حول قواعد املنشأ  التفضيلية   متوسطية -ال ورواالتفاقية االإ

 لرشاكت اللبنانيةعىل انشأ  امل قواعد  تطبيق

 ماهّيهتا وكيفية تطبيقها عىل منتجات القطاعات الاقتصادية ذات ال ولويةمتوسطية:  -االتفاقية ال ورو

 دليل توضيحي

 0202يناير  02 –( ال فتاوروبية )العميل / رابطة التجارة احلرة ال  مسوّدة خمصصة ملراجعة النظراء من قبل 

 هيدف هذا ادلليل اإىل رشح قواعد املنشأ  وأ مهيهتا وكيفية تطبيقها عىل حنٍو واحض مع الرتكزي عىل أ مهيهتا التجارية.  

قلميية لقواعد املنشأ  التفضيلية ال ورو متوسطية عىل حنٍو يضمن  -متوسطية. وقد حّددت االتفاقية ال ورو -هذا ويمكن الهدف الرئيس يف االتفاقية االإ

االتفاقية واعد عيهنا يف منطقة الرشق ال وسط واكفة أ حناء أ ورواب حيامث تربم ادلول املشاركة فامي بيهنا اتفاقيات جتارية حّرة. كام تشّّك هذه تطبيق الق

ارية اليت تربط بني أ ساًسا لرتامك املنشأ  بني ادلول املشاركة. ويف الوقت اذلي ينحرص فيه تطبيق هه القواعد املتّسقة يف املس تقبل عىل العالقات التج

بني لبنان ودول رابطة  لبنان وبني دول أ خرى، يُعتربر عدٌد من القواعد اليت حتّدد حالًيا املنشأ  ل غراض االتفاقيات التجارية مثال االتفاقية التجارة احلرة

-( أ و اتفاقية الرشاكة املربمة بني الاحتاد الاورويب ولبنان القواعدر عيهنا بشٍّك كبرٍي كام يه احلال يف االتفاقية ال وروال فتاالتجارة احلرة ال وروبية )

يالء العناية ابلتفاصيل وابلتايل النظر اإىل الاحامتالت اليت تنبثق يف املس تقبل وخباصٍة من خالل "ترامك  املنشأ ". متوسطية . ذلكل، من املنطقي اإ

)أ يسلندا وليشتش تاين والرنوج وسويرسا( اإىل توفري ادلمع  ال فتاورٍة أ ّولية، هيدف هذا ادلليل بفضل دمع دول رابطة التجارة احلرة ال وروبية / وبص

. ويه تأ يت ال فتاوبية/ رابطة التجارة احلرة الاور للرشاكت اللبنانية لالس تفادة من فرص التجارة التفضيلية وفقا لالتفاقية التجارة احلرة بني لبنان ودول

 ابدلمع عينه للرشاكت اليت تربطها عالقات جتارية مع دول أ خرى يف املنطقة ال ورو متوسطية مثال الاحتاد ال ورويب وتركيا ودول أ خرى. 

ال أ نه يأ يت ابلنفع يف الوقت عينه عىل املوظفني. فهو يبنّي عرب مر هذا ادلليل أ واًل وأ خرًيا اإىل الرشاكت اإ  الاس تعانة بأ مث ة عّدة وعرب فصول وقد ّصِّ

ضافة اإىل الرت  كزي عىل القواعد قطاعّية مفّص ة كيف تطبَّق القواعد املعمول هبا يف أ ورواب ودول البحر ال بيض املتوسط يف ال عامل الفعلية واحلقيقية. اإ

 ل العمليات واملعامالت ال ساس ية مثال شهادات املنشأ . ال ساس ية لكيفية احلصول عىل "املنشأ "، يقّدم هذا ادلليل بعض املعلومات التطبيقية حو 

دارة وتنظمي قواعد املنشأ  يف أ س واق وبصورٍة خاصٍة، يس هتدف هذا ادلليل املنتجني واملصّدرين وال شخاص اذلي يقوم معلهم عىل مساعدهتم يف اإ

ا ادلليل ابعتباره يوفّر املعلومات فضال عن اعتباره دلياًل التصدير خاصهتم مثال امجلارك وغرف التجارة فضال عن أ مور أ خرى. وقد مت تصممي هذ

 تدريبيًا يف الوقت عينه. وهو يتضّمن أ مث ة عدة ميكن اس تخداهما كامترين ل غراض ادلراسة اذلاتية أ و التدريب. 

 مالحظة خمصصة للمراجعني

بعني الاعتبار للمالحظات الواردة أ دانه اليت يُبدهيا املس تفيد. وجيوز  مت االإعالن عن هذه املسوّدة الثالثة بغرض املراجعة االإضافية من دون ال خذ -

 يف هذا الوقت التدقيق هبا عىل الصعيد ادلاخيل. 



ة  تصب  يف خانختضع املسوّدة باكملها للتنقيح واملراجعة . ويمت تشجيع القّراء عىل  تصور املنتج الهنايئ عىل شّك دليٍل هنايئ. )تكون أ ية اقرتاحاٍت   -

 الشّك الهنايئ موضعر ترحيٍب(. 

جيابيً  -  ا. تظل  املالحظات االإضافية بشأ ن املضمون والشّك موضعر ترحيٍب. فاإن لّك ما يسامه يف حتويل املنتج اإىل منتج أ فضل يشّّك عاماًل اإ

  



  ...حتذير

ص لرشح كيف حتدث ال مور غري أ نه ال  ا قانونًيا أ و تفسرًيا رمسًيا وموثوقًا للقواعد املعمول هبا. يظّل يشّّك ادلليل الراهن كتيّبًا تطبيقيًا ُُيصَّ يعتربر نصًّ

قلميية للتعاون التجاري بشأ ن قواعد املنشأ  التفضيلّية ال ورو -نص االتفاقية ال ورو متوسطية"( واالتفاقيات التجارية احلرة  -متوسطية )"االتفاقية االإ

س توردة، عىل سبيل املثال اتفاقيات التجارة احلرة املربرمة بني لبنان ودول رابطة التجارة احلرة الاوروبية ذات الص ة املوقعة بني ادلول املصّدرة وامل 

. ال فتا)  ( أ ساًسا ل ّي تفسرٍي قانوّنٍ

هيات املفيدة حول ويف الوقت عينه اذلي يُراد من هذا ادلليل مساعدة اجلهات املنتجة، يوفّر لّك من املصّدرين واملس توردين، حلسن احلظ، التوج

ضافية )وموثوقة( من السلطات ذات الص ة مىت اكن ذكل  مفيًدا.  كيفية تطبيق القواعد ذات الص ة كام ميكهنم ال بل يتعني علهيم الامتس أ ية مشورة اإ

 خمالصة....

عداد هذا ادلليل ومتويهل من قبل دول رابطة التجارة احلرة الاوروبية /  تش تاين والرنوج وسويرسا لصاحل امجلهورية اللبنانية أ ي أ يسلندا وليش  ال فتامت اإ

نه مثرة مرشوعٍ يشمل مجموعة ورش معٍل قطاع  ّية وأ حداث ووزارة الاقتصاد والتجارة وأ حصاب املصاحل يف لبنان خباصٍة ال عامل التجارية ذات الص ة. اإ

 أ خرى فضال عن بعض املساهامت الاستشارية. 

ب أ ّي من حمتوايته، سواء بشّك مبارش أ و غري مبارش، اإىل رابطة التجارة احلرة ال وروبية / يف املقابل، يظل  هذا ادلليل نت اجر املستشارين وال يُنسر

 أ و أ ّي من دولها أ و امجلهورية اللبنانية أ و مؤسساها.  ال فتا

 ....بعض لكامت الشكر والتقدير

)أ كسفورد/ جنيف WTI Advisorsتوىّل هانس شلومان، مدير رشكة دبليو.يت.أ ي أ دفايزرز 
1
منا   عداد هذا الكتيب بصفته املؤلّف الرئيس واإ (، اإ

غفال املساهامت القيّمة من قبل أ شخاص أ خرين.   من دون اإ

ىل أ نه مت اس تنباط عدد كبري من املواضيع نتيجة املناقشات اليت دارت مع اجلهات احلكومية و أ حصاب املصاحل يف القطاع ا خلاص عىل جتدر االإشارة اإ

ن وهو أ واتر بيرتسو-هامش ورش العمل حيث متّت مناقشة الرسائل وعدد من ال مث ة الواردة يف هذا ادلليل. يف هذا الس ياق، توىل لكٌّ من ليف

يش بارش بصفته انئب رئيس اتفاقيات التجارة احلرة يف وزارة املالية الاحتادية الس دارة املستشار الاول يف دائرة امجلارك الرنوجية  ورالف اإ ويرسية اإ

م يف هذا اخلصوص. حلقات ورش العمل ابلتعاون مع الس يد شلومان. هذا ويرتكز عدد من الامترين والامث ة عىل أ فاكرمه و/أ و يس تفيد من مالحظاهت

ضافة اإىل ذكل، قّدم لّك من أ ان ماركيتانوفا ولكامينتني بيتار من  رشكة دبليو.يت.أ ي أ دفايزرز مساعدًة قيّمة يف صياغة ادلليل ومراج  عته. ويقوم عدد من اإ

نية ومنتجاهتا ومصادرها وأ سواقها. وقد الزتم ال مث ة عىل ال حباث اليت قامت هبا جنيفر هاوكزن من رشكة دبليو.يت.أ ي أ دفايزرز بشأ ن الرشاكت اللبنا

ووزارة الاقتصاد والتجارة  توفري مالحظات قيّمة بشأ ن عدد من املسوّدات  ال فتاخرباء ومسؤولون يف لّك من دول رابطة التجارة احلرة ال وروبية / 

غفاالٍت تقع مض  ن مسؤوليته الوحيدة دون سواه. املتعلقة هبذا ادلليل. وأ خرًيا، ينّوه املؤلّف بأ ن أ ية أ خطاء أ و اإ

  



 احملتوى

  والفهرس تاخملترصات واملصطلحا

  متوسطية -ملاذا وملر وكيف: ملخص مؤلف من صفحة واحد حول قواعد املنشأ  ال ورو

  ملاذا وملر وكيف: قليل من احملفّزات كبداية

االتفاقية بني أ ورواب وحوض البحر املتوسط؟ وما عالقهتا ملاذا اختيار قواعد املنشأ ؟ وما هّيهتا ؟ ملر وقع الاختيار عىل  .0

 ابلرشاكت اللبنانية؟ مقّدمة

 

  

نتاج منتج "منشأ " .0 ليه لالطالع عىل ال ليات الرئيسة الإ  ما معىن "منتج لبنان"؟ لّك ما حتتاج اإ

 (0كيف يصبح منتٌج ما لبنانًيا؟ )املادة  0.0

 (4ما معىن منتج "مصنوع ابلاكمل"؟ )املادة  0.0

 (5معىن "مت تنفيذه أ و معاجلته عىل حنٍو واٍف"؟ )املادة ما  0.2

يالء العناية ابلتفاصيل( )البند 02الاس تثناء االإجيايب: تساهل عام بنس بة  0.4  (5.0% )مع اإ

 تزويدمك بسالسل القمية  –الرتامُك واملروانت ال خرى  0.5

 يت قد تؤثّر بمك(ما يه ال مور ال خرى اليت يتعنّي عيّل  معرفهتا؟ )عدد قليل من القواعد ال 0.2

 

  

املتوسطي اخلاصة ابجلهات املنتِّجة  -قبل الاطالع عىل منتجات حمّددة: قامئة تدقيق غري رمسية بشأ ن املنشأ  ال ورويب  .2

 واملصّدرة

 

  

عداد القواعد اخلاصة برشاكت التصدير اللبنانية: املنتجات والقطاعات الرئيسة املبيّنة عىل شّك أ مث ة ومتارين .4  اإ

 املواد البالستيكية  4.0

 ال ملنيوم  4.0

 الورق وورق الكرتون املقّوى  4.2

 اجملوهرات  4.4

 املنسوجات واملالبس  4.5

 املعّدات الكهرابئية  4.2

 ال غذية واملنتجات الزراعية ال خرى 4.4

 

  

 العمليات واملعامالت: حملة موجزة عن املبادئ ال ساس ية .5

ثبات بدل 5.0  املنشأ   اإ

 ال مور غري واحضة لكّ عندما تكون  5.0

 

  

 ماذا لو اقتضت احلاجة تغيري القواعد؟ تقدمي مساهامتك ذات الص ة يف نظام احلياة اخلاص بقواعد املنشأ ! .2

  متوسطية - ال ورو أ  اس مترارية نفاذ قواعد املنش 2.0

  مسامهتك يف سبيل التغيري: تشّّك مدخالت ال عامل أ مًرا حامًسا 2.0

 

  

  الرئيسة أ ين ميكنين اكتشاف املزيد؟ دليل رسيع حول املوارد .4



  اخملترصات واملصطلحات والفهرس .8

  

 بعض امللحقات املفيدة:  .9

   متوسطية - القامئة ال ورو: االإعفاء من قواعد 0امللحق  9.0

 EUR-MED: ملء شهادة احلركة بني أ ورواب وحوض املتوسط 0امللحق  9.0

 EUR.1: ملء شهادة احلركة 2امللحق  9.2

قرارات 4امللحق  9.4 قرارات الفاتورة )اإ   EUR-MEDو EUR.1 املنشأ (: صياغة اإ

 

 

  



 توسطيةم  -واحدة حول قواعد املنشأ  ال ورو ملاذا وملر وكيف: ملخص مؤلف من صفحة

ماكنية تطبيق ال فضليات التجارية. يف حال مت التداول ابلسلع بني البدلان اليت  متنح ال فضليات التجارية يُعتربر املنشأ  مبثابة جنس ية ملنتٍج ما. فهو حيّدد اإ

ذا اكنت املنتج ينشأ  من بدلٍ  -مثال املعام ة املعفاة من الرسوم امجلركية -فامي بيهنا مس تفيٍد أ و عدمه. ذلا، حتّدد قواعد املنشأ   عندئٍذ من املهم معرفة ما اإ

املربمة بني لبنان "جنس ية" منتٍج ما.  وبصورٍة خاصٍة، تنطبق هذه ال فضليات وفقا التفاقيات التجارة احلرة، عىل سبيل املثال االتفاقية التجارية احلرة 

ن والاحتاد الاورويب أ و منطقة التجارة احلرة العربية الكربى أ و اتفاقية الرشاكة بني لبنا ال فتاودول رابطة التجارة احلرة الاوروبية / 

ىل أ يّة معام ة تفضيلية.  منا من دون اللجوء اإ يي(. جيوز التداول ببضائع البدلان الثالثة واإ  )يج.اإيي.أ ف.يت.اإ

 ه أ ي أ نلقمية. عادة ما متتكل لك اتفاقية جتارية قواعد املنشأ  خاصهتا؛ ال مر اذلي يسامه يف جتزئة اخليارات املتاحة للرشاكت كام ميكنه جحب سالسل ا

و الاحتاد ال ورويب أ و بعض أ   ال فتامن املعام ة التفضيلية عند التعامل مع دول رابطة التجارة احلرة الاوروبية / ن ون اللبنانيوملنتجميكن أ ن ينتفعر ا

منا يصعب مزج هذه املنافع ومّضها اإىل ش بكة من املوّردين والعمالء لالس تفادة من سالسل القمية الُقطرية. لهذا السبب ، يبدو ادلول الاخرى  واإ

 احامتل "ترامك املنشأ " أ مًرا رضوراًي. 

حتدد هذه االتفاقية مجموعة واحدة من املتوسطي.  -د املنشأ  املتسقة يف املسار ال ورويباملتوسطية اإىل اعامتد الرتامك وقواع –هتدف االتفاقية ال وربية 

قلميية املربمة بني املفّوضني ابلتو  قيع. وتشمل هذه القواعد اليت ميكن ال بل جيب تطبيقها يف املس تقبل يف اكفة االتفاقيات التجارية الثنائية أ و االإ

وتركيا ودول البلقان الغربية  ال فتادوةل وادلول ال ربعة يف رابطة التجارة احلرة ال وروبية /  08د ال ورويب وعددها االتفاقيات ادلول الاعضاء يف الاحتا

ضافة اإىل معظم دول حوض املتوسط، الس امي ال ردن. ويتأ ىت عن هذه االتفاقيات، مىت تطبَّق، قواعد متّسق ة كام تتيح )وخباصٍة، يوغوسالفيا سابقًا( اإ

 القطري" للمنشأ  ، وهذا ما يشّّك املسأ ةل الرئيسة للعمالء التجاريني. وهكذا، يُصبح متاًحا تصدير املنتجات من مرص اإىل لبنان وابلتايلالرتامك "

ليه للحصول عىل املنشأ  يف حال مت اس ترياد املنتج من الصني مثاًل( وتصديرها من دون منا أ قّل مّما حنتاج اإ ضافية )واإ اعها ل ية اإخض اإخضاعها ملعاجلة اإ

 . ال فتارسوم مجركية اإىل سويرسا مبوجب اتفاقية التجارة احلرة بني لبنان ودول رابطة التجارة احلرة الاوروبية / 

رابطة ة مع دول ا لتكل الواردة يف االتفاقيات املربماملتوسطية مشاهبة تقريبً  -يةتكون قواعد املنشأ  ال ساس ية والفعلية املعمول هبا يف االتفاقية ال ورب 

. وهذا ليس بأ مٍر عريّض: فقد تقّصد أ ن تكون القواعد ال ساس ية مشاهبة مبا أ نه مت تصمميها والاحتاد ال ورويب ال فتاوروبية / التجارة احلرة ال  

ن املتوقع أ ن تسامه مس تقباًل الستبدال القواعد الثنائية القامئة من دون التسبّب بأ ّي انقطاعٍ. وحدها قواعد الرتامك ال تبدو مطابقة وهذا أ مر منطقي. م

فساًحا يف اجملال أ مام الرشاكت لتشغيل سالسل القمية عىل طول املنطقة بغية الاس تفادة من ال فضلية  –يف حتديد منطقة الرتامك ال ورو  متوسطية اإ

 التجارية. 

حتقيقًا  حوال.عىل أ عامل التصدير قادرة عىل فهمها يف اكفة ال   وتكون اكفة الرشاكت القامئةواعُد ال ليات الالكس يكيّة اخلاصة بقواعد املنشأ . قتطبّق ال

ما "مصنوعة ابلاكمل" يف البدل )ويه عبارة عن "مزروعة وحمصودة"( أ و يف حال  احتوت الإضفاء صفة "املنشأ " اللبنان، ينبغي أ ن تكون املنتجات اإ

صفحة ذات الص ة مبنتٍج حمّدد 022 البدل.  حتّدد قواعد القامئة املؤلّفة من عىل مدخالت أ جنبية، وُجبر عندئٍذ اإخضاعها "لتشغيل ومعاجلة وافيني" يف

ضافة القمية و/أ و العمليات احملددة لتحد يد منشأ  املنتج ما هو مطلوب ابلامتم عرب اس تخدام املعيار الالكس ييك مثال تغيري تعريفات الرسوم امجلركية واإ

 متوسطية كام لو اكنت مدخالت حملية.  –ا أ نه يُتيح معام ة مواد املدخالت ال جنبية من ادلول ال ورو الهنايئ. وهنا يأ يت الرتامك ابلنفع الكبري مب

ًما احملافظة عىل مشاركته. متوسطية ال وىل -عة ال ورومعلية املراجتنفيذ حاليًا  يمت مر توسطية م  – االتفاقية ال ورو نّ مبا أ   حيث يكون لبنان ملزر ت قد ّصِّ

متوسطية، -ل ورو للتطبيق تلقائًيا يف اكفة البدلان املشاركة ابتفاقيات التجارة احلرة، وفور اعامتد هذه االتفاقيات ال خرية لالإشارة اإىل االتفاقية اا خصيًص 



دة. يشارك لبنان يف معلية املراجعة املس مت 22يتيح ذكل تغيري القواعد مركزاًي عوًضا عن تغيري أ كرث من  ّرة. كام تس تدعي احلاجة اتفاقية لّك عىل حِّ

ًما ابلتأ كيد املصادقة عىل االتفاقية ال ورو  بالغ حكوماهتا مبصاحلها ومشالكها. ويكون لبنان ملزر قرارها لضامن  –اإرشاك الرشاكت والزتاهما يف اإ متوسطية واإ

     حقوقه.   

   

  

 

 

  



 كبداية ال مث ةملاذا وملر وكيف: قليل من  

 أ يه منتج لبنان؟  –خلطة املكرّسات 

ال أ ن بعض الزبور واملكرّسات ال تُصنَّع فعلًيا يف لبنان بل  حدى الصادرات اللبنانية الشهرية اإ يمت اس تريادها من تُعد  تشكي ة املكرّسات والزبورات اإ

د مبعظمها عىل شٍّك خاٍم. فهل تعتربر اخللطة ذات "منشأ  لبنان" عندما يتعلق ا ل مر بتصديرها اإىل الاحتاد ال ورويب جتنًّبا بدلان عّدة حيث تس تورر

 % معاًل ابالتفاقية املربمة بني لبنان والاحتاد الاورويب؟ 00.8و 4دلفع الرسوم امجلركية اليت ترتاوح بني 

ف   ذ يعتربر ما يعرر ذا اكنت هذه اخللطة حتتوي عىل مكية مضافة من السكر. اإ بقاعدة القامئة يف هذا الس ياق، يعمتُد اجلواب، من بني أ مور عّدة عىل ما اإ

مفن املمكن أ ن حتتوي  ( العالمة الفارقة. أ ما اخللطات املاحلة0228التعريفة امجلركية )أ و أ تش.أ س( خللطة املكرّسات )أ تش.أ س  بنداملعمول هبا عىل 

% عىل ال قّل من قمية اخللطة يف حال عدم احتواهئا عىل 22عىل مدخالٍت أ جنبّية يف حال اكنت املكرّسات وبذور الزيت املنترجة حملًيا تشّّك نس بة 

فة املكرّسات "مصنوعة ابلاكمل" )أ ي أ ية مكية مضافة من السكّر. ال تأ يت اخللطات احللوة املذاق ابلعوض الكبري. وحبسب رأ هيم، ال بّد أ ن تكون اك

د  يف لبنان(. أ ما املكرّسات املزروعة واحملصودة يف بدلان الرتامك، أ ي ادلول الرشيكة يف اتفاقيات التجارة احلرة اليت  ع وحُتصر تطّبق القواعدر عيهنا تزرر

دخالها من دون واملشارِّكة يف الرتامك، عىل سبيل املثال من خالل اتفاقيات املربمة بني أ ورواب  وحوض املتوسط فتُعفى من الرسوم؛ وابلتايل، أ مكن اإ

ب  قاعدة التساهل العام بنس بة  دراج 02أ ّي قيٍد. يف املقابل، حتتسر  % من  املكرّسات ال جنبية. 02% ؛ حيث ميكن اإ

)"التشغيل أ و املعاجلة غري الاكفيرني"( وال ص ة لها  ويف لكتا احلالتني، ال تبدو معلية اخللط البس يط اكفية وهو ما يُعرف ابحلّد ال دىن من العملية

ضافة النكهات فضال عن بعض املعاجلات ال خرى ال كرث تعقيًدا، كام هو الامر  ال أ نه يف حال مشلت العملية مراحلر التحميص واإ عادًة، عندئٍذ ابملنشأ . اإ

دراهجا يف خانة املنشأ .   ميكن اإ

 

 أ هو منتج لبنان؟  -س توردةعصري الفاكهة املصنَّع من الفواكه امل 

نتاهجا يف لبنان لبنانية )"حميّل املنشأ "( يف حال اعمتدر تص  نيعها عىل فواكه هل تعتربر أ نواع العصري أ و املرشوابت اليت حتتوي عىل العصري اليت يمت اإ

 مس توردة؟ 

هنا كذكل، ما مل تتخط مكية السكّر املس تورد نس بة   % من انحية القمية وليس احلجم. 22قد يفاجئمك اجلواب: يف املبدأ ، اإ

ذ 0229ال تشرتط قاعدة القامئة املعمول هبا )ابلنس بة اإىل عنوان أ تش.أ س  ( ابلرضورة أ ن تمت الاس تعانة ابلفواكه املزروعة يف لبنان أ و أ ّي ماكٍن أ خر. اإ

ةل اإىل عصائر اك فيًا. كام ميكن اس تخدام الفواكه املس توردة من دون أ ّي قيٍد أ و رشٍط. يكون تغيري تعريفة الرمس امجلريك املنفّذ ابلنس بة اإىل الفواكه احملوَّ

 وابلتايل، تبدو القاعدة ليربالية ابلاكمل. 

 

 صناديق الكرتون أ يه منتج لبنان؟ 

نتاج صناديق الكرتون   ن؟ انطالقًا من الورق املمّوج وغري املمّوج. فهل "تنشأ " صناديق الكرتون يف لبناتتوىل رشاكت لبنانية اإ



( للصناديق، عندئٍذ سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من السعر الهنايئ )52يعمتد اجلواُب عىل قمية املواد املس توردة. يف حال مل تتجاوز القمية أ كرث من 

نظًرا الإدراج الصندوق الكرتون حتت  امجلركية بند التعريفةتعتربر لبنانية. أ ما املعيار ال خر املعمول به يف الوقت عينه فيمت تنفيذه عادة ويمتثل بتغيري 

 النظام املنّسقامجلركية اإىل فئة املنتجات احملددة بـ أ ربعة أ رقام مضن  بند التعريفةعنواٍن خمتلفة خالفًا للكرتون العادي. )تشري عبارة عنوان أ تش.أ س أ و 

 غراٍض مجركية. وهو أ مر شائع الاس تخدام عاملًيا دلى معظم ادلول من أ جل تصنيف السلع والبضائع ل  

 

 أ يه منتج لبنان؟  -أ جحار املاس املقطعة يف لبنان

ضافية  ذ يُضيف الصاغة اللبنانيون قمية اإ عىل ال ملاس عىل صعيد القمية، تدخل أ جحار املاس يف خانة الواردات والصادرات اللبنانية الهامة يف أ ٍن. اإ

د من خالل تقطيعه وتلميعه، اخل. ولكن هل تعتربر منتجات "لبنانية املنشأ " ابلنس بة اإىل قواعد املنشأ ؟   املس تورر

ذا اكنت أ جحار املاس خاًما )"غري مصقوةل"( أ و مصقوةل جزئًيا عند اس تريا غالًبا ما يكون جيااًب وطوًرا سلبًيا. يعمتد ال مُر عىل ما اإ دها اإىل اجلواب اترًة اإ

تمت "معلية التصنيع لبنان. يف هذا الس ياق، تشرتط قاعدة القامئة اخلاصة بـ "ال جحار الكرمية وش به الكرمية املصقوةل" )ويه يف الواقع تسمح بـذكل( أ ن 

جنوب  )منتج أ جنيب "ذات منشأ  غري حميل"(  انطالقا من  أ جحار كرمية وش به كرمية غري مصقوةل". يف حال مت تقطيع أ جحار ماس خام وهامة، مصدرها

قا للقواعد املعمول هبا يف أ ورواب وحوض أ فريقيا عىل سبيل املثال، يف لبنان عندئٍذ يُعتربر املنتج احمليل املنشأ ، أ ي املاس املقطع، لبنانَّ املنشأ  وف

يه دول عّدة املتوسط. وابلتايل، يس تفيد املنتج من املعام ة التفضيلية عند تصديره اإىل ادلول املشاركة يف هذه االتفاقية. ويف الوقت اذلي توفّر ف 

ال أ ن هذا ال مر ال ينطبق يف اكفة احلاالت.   معام ة معفاة من أ ية رسوم ل جحار املاس، اإ

 

  



لبنانية؟ ملاذا اختيار قواعد املنشأ ؟ وما هّيهتا ؟ ملر وقع الاختيار عىل االتفاقية بني أ ورواب وحوض البحر املتوسط؟ وما عالقهتا ابلرشاكت ال  .0

 مقّدمة

ا. فالتفاحة اليت تقطف من جشرة "جنس ية" منتٍج ما. ابلنس بة اإىل بعض املنتجات، يبدو ال مر واحًضا ال لبسر فيه فامي يتعلق مبصدرهحتّدد قواعد املنشأ  

ال أ ن ال مر أ قّل وضوًحا ابلنس بة اإىل منتجات أ خرى. فالفس تان  -يف وادي البقاع لهيي تفاحة لبنانية من دون أ ّي شك ما عساها تكون غري ذكل؟ اإ

املس تورد من الهند أ و خلطة املكرّسات اذلي يمت صنعه يف صور من احلرير املس تورد أ و صندوق الكرتون املصنّع يف بريوت بواسطة  الورق املقّوى 

 فهل يه منتجات لبنانية؟ تتكفّل قواعد املنشأ  ابالإجابة عن السؤال.  -اليت تتضّمن الفس تق الباكس تان واللوز املرصي

 ما الغرض مهنا، وملر ابلتحديد؟ 

يمتثل اجلواب يف س ببني رئيس يني وراء اهامتم الرأ ي العام أ ال  ما السبب اذلي جيعل من جنس ية املنتج أ مًرا هاًما؟ ملا هيّمنا أ ن نعرف جنس ية املنتج؟

  وهام معلومات املس هتكل والرسوم امجلركية. تتعلق قواعد املنشأ  ابلسبب الثان، أ ي الرسوم امجلركية أ و بصورة عامة ال فضلية التجارية.

من بعض ادلول دون سواها. وبصورٍة خاصٍة، جيوز أ ن تنطبق هذه  يف هذا الس ياق، تطّبق معظم ادلول أ فضلياٍت مجركية خاصة عىل السلع الوافدة

واتفاقية  ال فتاوروبية / ال فضليات وفقا التفاقيات التجارة احلرة، عىل سبيل املثال االتفاقية التجارية احلرة املربمة بني لبنان ودول رابطة التجارة احلرة الا

.اإيي( أ و اتفاقية الرشاكة بني لبنان والاحتاد الاورويب واتفاقيات التجارة احلرة بني لبنان وتركيا ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى )يج.اإيي.أ ف.يت

لهيا. ابلنس بة اإىل هذه ال نظمة وال نظمة ال خرى، تمكن الفكرة برّمهتا يف  أ ن املنتجات "احمللية املنشأ " تس تفيد من أ غادير اليت ينوي لبنان الانضامم اإ

منا من دون أ ية معام ة تفضيلية ابلتأ كيد. ذلا، حتّدد ل. ميكن التداول ببضائع البدلان الثالثة واإ قواعد املنشأ  البضائع  ال فضليات املتفق علهيا بشّك متبادر

 اليت تس تفيد من ال فضليات التجارية. 

لزام لكمة رسيعة خبصوص املسأ ةل ال وىل: م علومات املس هتكل؛ يتعلق ال مر ابلومس مثال "صنِّع يف لبنان" أ و "صنِّع يف فرنسا" أ و ما اإىل ذكل أ و ابإ

لزامية وأ حيااًن أ خرى ا ختيارية، املطامع ابالإشارة اإىل مصادر اللحوم املس تخدمة من قبلها. وعادة ما يمت وضع بعض بطاقات الومس، أ حيااًن تكون اإ

ون القواعد اليت تطبَّق لتحديد مصدر بضائع حمددة حتقيقًا ل غراض معلومات املس هتكل منفص ة ابلاكمل عن قواعد املنشأ . ملعلومات املس هتكل. وتك

ن عدم خلط الامور   يتعلق هذا ادلليل ابلنوع ال ول من  قواعد املنشأ .  –وغالًبا ما تكون خمتلفة متاًما مبا انه ختدم غرًضا مغايًرا. ذلكل، من املس تحسر

 

يالء العناية )عدمه( بقواعد املنشأ ؟   ملاذا ومىت يتعنّي عيّل اإ

ال يف حال أ ردت ا ًما فعلًيا العناية هبا اإ س تخدام هذه مبا أ ّن الغرض من قواعد املنشأ  يمكن يف توفري ال فضليات التجارية أ و جحهبا، ال تكون ملزر

د بذكل، يف حال يس تفيد أ ّي أ و يف حال طلب منك معالؤك تطبيق القواعد ليك يمتكن –ال فضليات  وا الحقًا من اس تخدام ال فضليات التجارية. يُقصر

ال تبدو القواعد  –منتٍج من معام ة معفاة من الرسوم امجلركية يف سوق التصدير الهدف خاصتك، فال داعي للقلق بشأ ن مدخالتك وقميتك املضافة 

ليك )وجمدًدا، قد ُيتلف ال مر يف حال أ بدى  معيكل اهامتًما يف هذا الشأ ن(.  هممة ابلنس بة اإ

هامل قواعد املنشأ ، يبدو ذكل مفيًدا عندما تكون مصادرك احلالية أ قّل مثنًا بكثري أ و بّك بساطٍة أ فضل من تكل ال ىل اإ يت قد يتعني قد تلجأ  أ يًضا اإ

ضافية( من املنتج الهنايئ حىت لو مت تطبيق الرمس عليك اس تخداهما للتقيّد بقواعد املنشأ  وحيامث ميكنك حتقيق رحٍب اإضايف )او خالفه حتقيق مناف ع اإ

 امجلريك. 



هامة عىل حنٍو  بعبارٍة أ خرى: تعتربر معلية تطبيق القواعد مسأ ةل اختيارية وليست ملزمة. عليمك الاختيار هذا اخليار يف حال اكنت ال فضليات التجارية

 قلق يف حال اكن وضعك أ فضل من دون تطبيق القواعد.  كبري أ و يف حال اكنت مالمئة كل أ و الك ال مرين. ال داعي لل

 توسطية؟ م  -ما يه قواعد املنشأ  ال ورو

. وعادة ما تكون هذه القواعد مشاهبة بشٍّك كبري الإجرائيةاال ساس ية و املنشأ  قواعد ة أ واًل وأ خرًيا مجموعة معيارية من توسطيم  -تشّّك االتفاقية ال ورو

( والاحتاد ال ورويب. وتضم ال حاكم العامة ال فتاأ صاًل يف االتفاقيات اليت وقعها لبنان مع دول رابطة التجارة احلرة ال وروبية )لقواعد املنشأ  املعمول هبا 

اخل(  لوافيني"،عيهنا املتعلقة بكيفية احلصول عىل املنشأ  أ و عدمه )"مصنوعة ابلاكمل" و"التشغيل أ و املعاجلة الوافيني" و"التشغيل أ و املعاجلة غري ا

ف  فضال عن " قواعد القامئة " عيهنا ذات الص ة ابملنتج. كام تتضمن قواعدر حول كيفية ترامك املنشأ  يف سالسل القمية للمنتجني يف عّدة دول مشاركة تعرر

 ابمس "الرتامك القطري" للمنشأ . ذلكل، يمتحور هذا ادلليل حول اكتشاف كيفية تطبيق هذه القواعد يف الرشاكت. 

 متوسطية جديدة بشأ ن قواعد املنشأ ؟  –اجة اإذن اإىل اتفاقية أ وروبية ملر احل

متوسطي. فهيي حتدد مجموعة واحدة من القواعد املتوقع تطبيقها يف  -قواعد املنشأ  املتّسقة يف املسار ال وروالرتامك و  أ  توسطية مبدم  -توفّر االتفاقية ال ورو

قلميية من قبل املفّوضني ابلتوقيع. ويمت ذكل عرب استبدال الربوتوكوالت املتوفرة بشأ ن قواعد املس تقبل القريب يف اكفة االتفاقيات التجارية ال  ثنائية أ و االإ

ع اخلانة أ دانه(. وتشمل ال طراف ال ورو  -املنشأ  الواردة يف اتفاقيات التجارة احلرة مبرجعٍ يشري اإىل االتفاقية ال ورو متوسطية املوقّعة  -متوسطية )راجِّ

وتركيا ودول البلقان الغربية  ال فتادوةل وادلول ال ربعة يف رابطة التجارة احلرة ال وروبية /  08ادلول الاعضاء يف الاحتاد ال ورويب وعددها  لالتفاقيات

ضافة اإىل معظم دول حوض املتوسط، الس امي ال ردن. ويتأ ىت عن هذه االتفاقيات، مىت تطبَّق، قواعد م  تّسقة كام تتيح )وخباصٍة، يوغوسالفيا سابقًا( اإ

لبنان وابلتايل الرتامك "القطري" للمنشأ ، وهذا ما يشّّك املسأ ةل الرئيسة للعمالء التجاريني. وهكذا، يمتكن املنتجون من تصدير املنتجات من مرص اإىل 

ليه للحصول عىل املنشأ  يف حال مت اس ترياد املنتج من الصني منا أ قّل مّما حنتاج اإ ضافية )واإ  مثاًل( وتصديرها معفاة من الرسوم امجلركية اإخضاعها ملعاجلة اإ

 . ال فتااإىل سويرسا وفقا لالتفاقية املربمة بني لبنان ودول رابطة التجارة احلرة ال وروبية / 

 ال فتاوروبية / نان ودول رابطة التجارة احلرة ال  االتفاقية التجارية بني لب  بشأ نمالحظة 

 ال فتاالربوتوكوالت املتوفرة بشأ ن قواعد املنشأ  يف االتفاقية التجارية بني بني لبنان ودول رابطة التجارة احلرة الاوروبية / تظّل 

املتوسطيني مثال االتفاقية املوقعة بني الاحتاد الاورويب وبني لبنان( حلني  -خرى املربمة بني الرشاكء ال وربيني)واالتفاقيات ال  

 توسطية ابلاكمل. م  -ية ال وروالتفاق تطبيق ا

ا نوعًا ما: فقد مت توقيع اتفاقية جامعية بني ال فتاابلنس بة اإىل رابطة التجارة احلرة الاوروبية /  رابطة التجارة ، يبدو الوضع خاصًّ

قت هذه 0-02وبني لبنان تشمل اكفة املنتجات ابس تثناء تكل الزراعية )الفصول أ تش.أ س  ال فتاوروبية / احلرة ال   (. وقد أ رفِّ

أ يًضا( وبني لبنان والرنوج وبني لبنان وأ يسلندا  ليشتشايناالتفاقية بـ "اتفاقيات زراعية" ثنائية بني لبنان وسويرسا )وتشمل 

 اليت تشمل املنتجات الزراعية، الس امي ال غذية. 

. ال فتا يؤثّر ذكل عىل كيفية تطبيق قواعد املنشأ  يف االتفاقيات التجارية املربمة مع دول رابطة التجارة احلرة الاوروبية / كام

 الواردة قواعدر مطابقة تقريًبا لتكل ال فتاتضم اتفاقيات التجارة احلرة اجلرامعية املوقعة بني لبنان ورابطة التجارة احلرة ال وروبية / 

توسطية. يف املقابل، ال تكتفي االتفاقيات الزراعية الثنائية الثالثة بتغطية املنتجات عىل حنو انتقايئ  بل م  -فاقية ال ورويف االت

 تشمل أ يًضا قواعد املنشأ  الفردية اخلاصة بتكل املنتجات املشموةل. 

 تكل االتفاقيات، يتعنّي عىل املصّدرين توسطية مل تطبق حىت ال ن يفم  – ا أ ّن قواعد االتفاقية ال ورويُراد من ذكل، طامل

الرجوع اإىل مجموعة القواعد اخملتلفة بناًء عىل خصائص املعام ة. يف حال وجود أ يّة شكوٍك يف هذا الس ياق، يتعني عىل أ حصاب 

كن االإطالع عىل ملزيٍد من املعلومات. مي ال فتااملصاحل االتصال ابلسلطات امجلركية يف دول رابطة التجارة احلرة الاوروبية / 

لكرتونية يف اجلزء ال خري من هذا ادلليل )صفحة   (.024الروابط ذات الص ة مبواقعها االإ

 



 توسطية مل تطبَّق بعد يف لبنان؟ م  – ح بأ ّن قواعد االتفاقية ال وروهل حصي

ة بيهنام.   -نعم، هذا حصيح. مل يبارش أ ّي من لبنان وعدد من ادلول ال خرى يف وضع االتفاقية ال ورو متوسطية قيد التنفيذ مضن االتفاقيات الثنائية املربمر

رفاق ملحق ابالتفاقية، بعنوان اجملموعة الفعلية للقواعد، بتكل االتفاقيات الثنائية  . من املتوقع تطبيق هذا ال مر عرب اإ

ماكنيات ترامك للمنتجني اللبنانيني؟   هل يعين ذكل عدم توفر أ ية اإ

منا ال أ فق حىت ال ن ل ّي ترامٍك قُطري ملفٍت بني ثالثة بدلاٍن أ و أ كرث.  –الك  ماكنيات الرتامك الثنايئ واإ ذ تتوفر بعض اإ  اإ

منا مل حتقق حىت ال ن ش بكةً  لفرص الرتامك القطري. عىل سبيل املثال، تضّمنت االتفاقية املربمة بني  هذا وتتوقع االتفاقيات القامئة بعض ترامك املنشأ  واإ

ال أ هنا تفتقر اإىل النسخ املطابقة املطلوبة يف اتفاقياٍت أ خرى. ذللكل، فهيي ال فتارابطة التجارة احلرة ال وروبية )  ماكنية الرتامك الُقطري اإ ( وبني لبنان اإ

ويف لبنان. وفقا التفاقية الرشاكة املوقعة بني لبنان  ال فتاني املنتجني يف دول رابطة التجارة احلرة ال وروبية / تكون انفذة حالًيا عىل شّك ترامك ثنايئ ب

 والاحتاد الاورويب، من غري املمكن حالًيا اإحقاق أ ّي ترامك  غري الرتامك الثنايئ املنفّذ بني الاحتاد الاورويب ولبنان. 

دراك  ًذا، مل احلاجة اإىل اإ قرأ  هذا ادلليل  –تدفعك اإىل فهم هذه القواعد  القواعد ال ن؟ أ ربعة أ س باباإ  اإ

ذا أ ردتر تصدير أ و اس ترياد املنتجات عىل حنٍو انحج. هيدف هذا ادلليل اإىل جع (0) ل يتعنّي عليك فهم كيفية تطبيق قواعد املنشأ  بصورة عامة اإ

متوسطية فقط. حىت لو مل تعمد يوًما اإىل تطبيق هذه  -ونقصُد  اكفة قواعد املنشأ   وليس القواعد ال ورو –قواعد املنشأ   صديقك ادلامئ 

 ال خرية، يعتربر ذكل مبثابة استامثر جيّد للوقت. 

قيات التجارية بني لبنان متوسطية الواردة يف متنه عبارة عن القواعد عيهنا )تقريًبا( املعمول هبا أ صاًل يف االتفا –تكون قواعد املنشأ  ال ورو  (0)

والاحتاد الاورويب. ذلا، من الرضوري الاطالع علهيا ابلتفصيل وخباصٍة تكل اليت تُعىن خصيًصا  ال فتاورابطة التجارة احلرة ال وروبية / 

 بقطاع معكل ومنتجاتك.  

املتوسطي:  -مك املنشأ . يُقصد ابلرتامك ال ورويبيقع عىل عاتقك فهم وتقيمي والرتوجي للفرص اليت ميكن أ ن تنشأ  عن أ كرب قدر ممكن من ترا (2)

 املتوسطية كل وملنافس يك عىل حّدٍ سواء.  -التعاون التجاري املُرحب يف املنطقة الاوربية

ذ تعتربر القواعد الثابتة وغري املتغرّية اليت ال يمت تعديلها للتأ قمل مع الواق  (4) ع التجاري أ مًرا من يتعنّي عليك التفاعل وحتديد القواعد  املس تقبلية. اإ

حمل اجلّد. وحتقيقًا لتوفري مدخكل يف معلية مراجعة القواعد )معلية املراجعة  املايض يف حال أ خذت الرشاكت اكمل مسؤولياهتا عىل مِّ

ا ابملوضوع. وهذا الامر ينطبق أ يًضا عىل االتفاقيات التجارية  املس تقبلية اليت احلالية واجلوالت املس تقبلية يف أ ٍن( ال بّد أ ن تكون ملمًّ

ص عىل حتديد شّك القواعد ليك تتالءم وأ عامكل!  -س يوقعها لبنان  سواء مع أ طراف أ وروبية  متوسطية أ و مع بدلان اثلثة. ذلا، احرر

  



 نظرة عىل بنية التطبيق وأ لياته  –توسطية اخلاصة ابخلرباء م  – االتفاقية ال ورو

جيازه فهو يتضمن اإحدى عرشة مادة فقط. أ ما املكّون ال سايس فيمتثّل ابملرفق  –متزّي النص الرئيس لالتفاقية ال ورو ي  حتت عنوان  Iمتوسطية ابإ

نه املاكن املالمئ ملعاجلة قواعد املنشأ  الفعلية )العامة( واالإجراءات ذات  الص ة. كام "تعريف مفهوم "منتجات املنشأ " و"طرق التعاون االإداري": اإ

ضافية مع بروتو Iويتالءم امللحق  د بعبارة "مادة" مىت مت ذكرها يف هذا ادلليل من دون أ ية مواصفات اإ كوالت املنشأ  يف اتفاقيات التجارة احلرة. )يُقصر

 (. 0اليت يتأ لف مهنا امللحق  25اإحدى املواد الـ 

ق ابمللحق  IIأ ما امللحق  تشغيل أ و املعاجلة الوافيني" املطلوبة للمنتجات مع وهو حيّدد معلية "ال  Iحتت عنوان " قواعد قامئة " اخلاصة ابملنتج فقد أ رفِّ

دة. يلّخص عنوان امللحق  ضافة مدخالٍت أ جنبية )"غري املنشأ "( وفقا لّّك منتٍج عىل حِّ ال مر برّمته: "قامئة التشغيل أ و املعاجلة املطلوب تنفيذهام  IIاإ

ويتضّمن  Iمس بوقة ابمللحق  IIعة".  تكون " قواعد القامئة " الواردة يف امللحق عىل مواد غري املنشأ  حتقيقًا الإضفاء صفة املنشأ  عىل املنتجات املصنّ 

". وتكون املالحظات المتهيدية هامة من اجل القراءة الصحيحة لبعض قواعد القامئة، عىل سبيل املثال II"مالحظاٍت متهيدية للقامئة الواردة يف امللحق 

 تكل املتعلقة ابل نسجة. 

ىل أ ّن االتفاقية ال ورو  عىل الرمغ من كوهنا قانواًن اتفاقية دولية.  Iمتوسطية ال تلزِّم مبارشًة الاطراف بقواعد املنشأ  الواردة يف املرفق  –جتدر االإشارة اإ

ال مبوجب اتفاقيات التجارة احلرة ال  ثنائية املوقعة بني ال طراف املعنّية. عوًضا عن ذكل، تشّّك االتفاقية وثيقة مرجعية حيث ال تنطبق القواعد  فعلًيا اإ

د بذكل بأ ّن تكل اتفاقيات التجارة احلرة املربمة بني ال طراف املعنية تتضمن قواعد املنشأ  ال ورو متوسطية ويمت ذكل عرب االإشارة  بشٍّك منوذيّج  -يُقصر

ع البند متوسطية ابلاكمل )أ و عىل حنٍو أ دٍق، قواعد املنشأ  الوارد -اإىل االتفاقية ال ورو من االتفاقية املوقعة بني  8.0ة يف متنه(. عىل سبيل املثال، راجِّ

 (؛ فامي ييل نصه: ال فتامونتينيغرو ورابطة التجارة احلرة الاوروبية )

االإقلميية بشأ ن تفاقية "ختضع حقوق والزتامات الك الطرفني فامي يتعلق بقواعد املنشأ  والتعاون االإداري بني السلطات امجلركية لالك الطرفني ل حاكم اال
 متوسطية..." – قواعد املنشأ  التفضيلية ال ورو

يمت استبدال الربوتوكول ال صيل لقواعد املنشأ  مبرجعٍ مماثٍل؛ ال مر اذلي يتطلّب بشّك بدهييي تغيري تكل  القامئة، ابلنس بة اإىل اتفاقيات التجارة احلرة

ضافيني.   االتفاقيات التجارية احلرة، ما يتطلب وقتًا وهجًدا اإ

ين اثنني أ ساس يني لالتفاقية: أ واًل، تك ون قواعد املنشأ  يف اكفة تكل االتفاقيات متسقة هذا وتوفّر هذه االإضافة اإىل اتفاقيات التجارة احلرة ظهور تأ ثرير

ية تغيرياٍت مس تقبلية ابلاكمل، ما جيعل من ترامك املنشأ  القطري املرجّو أ مًرا ممكنًا )الرتامك حيث تكون ثالثة بدلان أ و أ كرث معنّية(. اثنًيا، ال تكون أ  

ال مرة واحدة وعل حنٍو مركزّي حيث  متوسطية  حبّد ذاهتا. هذا وتُطبَّق التغيريات الالحقة -تمت يف االتفاقية ال وروالحقة ابلقواعد املامث ة رضورية اإ

دخالها وذكل يف اكفة تكل االتفاقيات التجارية احلرة اليت تعترب مبثابة مرجعٍ لالتفاقية.  –ابالتفاقية ال ورو   متوسطية تلقائًيا فور اإ

برام  متوسطية -نتيجًة ذلكل، ال ميكن تطبيق االتفاقية ال ورو ال مبوجب اتفاقيات التجارة احلرة؛ أ ي أ نه يعود لّّك بدٍل حرية اختيار البدل اذلي يرغب ابإ اإ

متوسطية  اتفاقيًا جتاراًي حبّد -متوسطية ، أ ي قواعد املنشأ . ال تعتربر االتفاقية ال ورو-اتفاقية جتارة حرة معه حيامث ينطبق احملتوى الرئيس لالتفاقية ال ورو

برام اتفاقية جتارة حّرة أ و التعامل فامي بيهنام.  ذاته بني ال ط  راف املعنّية كام ال تلزِّم أ ايًّ من الطرفني اإ

 

   

  



نتاج منتج "منشأ " ىن "منتج لبنان"؟ لّك ما حتتاجما مع .0 ليه لالطالع عىل ال ليات الرئيسة الإ  اإ

 ما يه ال دوات املطلوبة؟ تمت الاس تعانة بثالثة مجموعاٍت من القواعد

)أ تش.أ س(: تعمتد القواعُد عادًة عىل املنتج احملّدد املعيّن. وحيّدد تصنيفه يف أ تش.أ س" قواعد  النظام املنّسق

ال لن نمتكن  القامئة" الواجب تطبيقها. غالًبا ما يتعنّي علينا معرفة الفئة اليت صنّفت فيه املنتج الوارد يف أ تش.أ س واإ

دخال أ ّي تغيرٍي عىل ذا مت اإ / أ تش.أ س  النظام املنّسقامجلركية )يس.يت.أ تش(. يتوفر  بند التعريفة  من معرفة ما اإ

لكرتونًيا أ و عىل حنٍو أ سهل عرب تطبيق الهاتف اذليك! قد تضطّر أ حيااًن اإىل قراءة املالحظات المتهيدية لفصٍل ما،  اإ

بسهوةل اتمة يف تسعة ولكن ال مر ليس معقًدا للغاية، جّربه وس تكتشف بأ نه ميكنك تصنيف منتجاتك ومدخالهتا 

 من أ صل عرشة حاالٍت. 

واعد القامئة مباهية القواعد املعمول هبا. ق تطلِّعكمبنتجك،  عىل عنوان أ تش.أ س اخلاص فور اطالعك: القامئة قواعد

ال وُجبر تطبيق قاعدة  ص عىل تطبيق قاعدة خاصة فقط يف حال اكن منتجك حمّدًدا مضهنا. واإ ًرا: احرر منا ُكن حذِّ واإ

  املفتاح اإىل احلّل. فهيي توفّر أ حياانً  .  انتبه اإىل املالحظات المتهيدية؛الفصل

 ا ادلليل(.ذ)عىل النحو املوفّر يف ه تأ كّد من توفري حملة عامة واحدة عىل ال قّل للقواعد العامةالقواعد القامئة: 

تأ كد من القاعدة املتعلقة ابملنتج "املصنوع ابلاكمل" )يف حال مت ذكل، ال داعي للقلق بشأ ن أ ّي  وبصورٍة خاصٍة،

أ مٍر أ خر( و"التشغيل واملعاجلة غري الوافيني" )يف حال مت ذكل، عندئٍذ لن تأ تيك قاعدة القامئة بأ ّي نفعٍ( وقاعدة 

 . تثناء املنسوجات واملالبس( % مقبوةل ابس   02التساهل العام )غالًبا ما تكون النس بة لغاية 

 

 (0كيف يصبح منتٌج ما لبنانيًا؟ )املادة  0.0

 (: صارمةأ و  متساه ة)ُيضع املنتج لطريقتني اثنتني أ ساس يتني من أ جل صفة املنشأ  اللبنان واملعّدل وفقا الس تثناءاٍت قلي ة 

ما يكون املنتج " ما يمت حتويل متحصاًل عليه ابلاكملاإ خضاعها لعملية "" يف لبنان واإ التشغيل واملعاجلة املدخالت ال جنبية بصورة أ ساس ية عرب اإ

 " يف لبنان. الوافيني

دت عبارة "  متوسطية .  -" اخلاصة ابملنتج الواردة يف االتفاقية ال وروقواعد القامئةالتشغيل واملعاجلة الوافيني" لّّك منتٍج يف " وقد حّدِّ

ضافة مدخالت أ جنبية بنس بة  لقاعدة التساهل العامكام ُيضع التأ ثري للتعديل وفقا   % عىل حنٍو مغاير ملا هو حمّدد يف قواعد القامئة. 02اليت تتيح اإ

نتاج اليت يُراد مهنا منح صفة املنشأ  احمليل فتخضع للحّد ال دىن: ال تسامه العمليات املدرجة يف خانة "التشغيل أ و املع اجلة غري الوافيني" يف أ ما خطوة االإ

 نح صفة املنشأ  احمليل حىت لو اس توفت قواعد القامئة.  م 

 كل. هذا وتأ خذك هذه القواعد ال ساس ية بعيًدا؛ ولكن ابلتأ كيد عليك التيقظ لعدٍد من ال موٍر مثال القواعد االإجرائية والتعريفات وما اإىل 

ذ تعتربر امل ترامك" املنشأ  أ ما ال مر ال مه الواجب أ خذه بعني الاعتبار فهو " نتجات واملواد املس توردة من البدلان حيث يشّّك الرتامك أ مًرا هاًما . اإ

لتصبح منتجاٍت  وأ ساس ًيا مبثابة مدخالت "منشأ ". وبعبارٍة أ خرى: تمت معاملهتا وك هنا وافدة من لبنان؛ أ ي لن تكون مضطًرا اإىل العمل علهيا ومعاجلهتا

 جارية عند تصديرها. لبنانية، مثال املنتجات اليت تس تفيد من ال فضلية الت

 

 (4ما معىن منتج "مصنوع ابلاكمل"؟ )املادة  0.0

 الفكرة الرئيسة 



نتاهجا يف بدٍل واحٍد فقط. ف  لنأ ُخذ مثاًل تكون املنتجات املصنوعة ابلاكمل عبارة عن املنتجات "احمللية الصنع بّك ما لللكمة من معىن" أ ي أ نه مت اإ

ج من الرتبة أ و املفروشات املصنوعة من اخلشب احمليّل.   الزيتون املقطوف من ال جشار احمللية أ و النحاس املس تخرر

ضافة ن أ ّي اإ ل انش ئان عن أ ّي بدٍل أ خر قد يساهامن عادة يف نزع مؤهالت منتٍج ما وجتريده من "طابعه احمليل". فلو أ لقيتر نظرة عن  اإ صغرية أ و مدخر

جدمت بأ ن املنتجات قد تكون أ جنبية يف بعض احلاالت قبل أ ن تصبح "مصنوعة ابلاكمل". عىل سبيل املثال، هذه يه احل ال كثٍب اإىل القواعد لور

نتاج )جيوز أ ن تنشأ  عن مواد املدخالت ال جنبية( أ و املنتجات املس تخدمة اجملّمعة حمل ابلن  ىل اخلردة والنفاايت الناجتة عن معلية االإ ًيا اليت ال تعود س بة اإ

حملًيا من أ بقار  صاحلة لالس تخدام بعد ال ن )ميكن أ ن تكون مس توردة(. ويف حاالٍت أ خرى، يشّّك السلف عاماًل أ جنبًيا، مثال العجول املولودة

 "مس توردة". 

 توسطية م  – ابالتفاقية ال ورو Iمن املرفق  4املادة  –توسطية م  – ة احملددة يف االتفاقية ال وروالقاعد

واليت  4وتكون معظمها ذاتية التفسري. فامي ييل القامئة الواردة يف املادة  –االتفاقية قامئة شام ة ومسهبة ابملنتجات اليت تعتربر مصنوعة ابلاكمل  تتضّمن

 خضعت لبعض التنقيحات الطفيفة الإظهار وهجة النظر اللبنانية: 

 املنتجات املعدنية املس تخرجة من الرتبة أ و من قاع البحر يف لبنان؛  ( أ  )

 اخلرضاوات احملصودة يف لبنان؛  ( ب)

 اليت تمت تربيهتا يف لبنان؛ )ج( احليواانت احلّية املولودة و 

 )د( املنتجات املصنوعة من احليواانت احلّية اليت تمت تربيهتا يف لبنان؛ 

 )ه( املنتجات الناش ئة عن الصيد أ و صيد ال سامك يف لبنان؛ 

قلميية اللبنانية بواسطة  )و( منتجات الصيد البحري واملنتجات ال خرى اليت تس تخرج من البحر خارج املياه االإ

ليه؛   السفن العائدة اإ

لهيا يف النقطة )و(؛  )ز( املنتجات املصنّعة عىل منت السفن املصانع اللبنانية ابس تثناء املنتجات املشار اإ

يعها يف لبنان واملراد مهنا اسرتجاع املواد اخلام، مبا يف ذكل العجالت )ح( ال غراض املس تعم ة اليت يمت جتم 

 املس تعم ة من أ جل اس تعادهتا  أ و الس تخداهما كنفاايٍت؛ 

 )ط( اخمللّفات واخلردة الناش ئة عن معليات التصنيع املنفّذة يف لبنان؛ 

قلميية رشيطة أ ن حيتفظ لبنان حبقوقه )ي( املنتجات املس تخرجة من الرتبة البحرية أ و الرتبة الباطنية خارج امل  ياه االإ

 الوحيدة للعمل عىل تكل الرتبة او الرتبة الباطنية؛

ة يف لبنان ابس تثناء تكل احملددة من النقطة )أ ( اإىل )ي(.    )ك( السلع املنتجر

 

 هل من أ مور خمادعة جيب التنبّه لها؟ 

ال  مة ذاتية التفسري مبعظمها اإ  أ ّن ثالثة أ مور تس تدعي التوقف عندها أ ال ويه: تكون العبارات املس تخدر

ال أ نه من املفيد التعّرف عىل خلفيهتا. عىل سبيل 4ختلّلت معلية الصياغة بعض الشوائب الواردة يف نص املادة  - . ميكنمك جتاهلها بشٍّك كبرٍي اإ

ال  عناملثال، تتحّدث النسخة الانلكزيية  أ هنا مل تأ تِّ عىل ذكر الفواكه والش تول. ويعود السبب "منتجات اخلضار احملصودة يف بدٍل معنّي" اإ

ذلا تذكّروا: تكون اكفة يف ذكل لكون النسخة الفرنس ية "املنتجات النباتية" أ ي املنتجات القامئة عىل النبااتت قد أ س يئت ترمجهتا. 

  الراهنة. 4املنتجات النباتية املصنوعة ابلاكمل اليت مت حصدها يف لبنان واردة يف املادة 



ظ الفرق بني النقطة )ح( للمنتجات املس تخدمة اليت يمت جتميعها يف البدل و)ط( ابلنس بة اإىل اخلردة واخمللّفات الناش ئة عن معلية  - الحِّ

ذ ميكن أ ن يكون الكهام منتجاٍت ذات منشأ  أ جنيب. ال بّد أ ن تبلغ السلع املس تخدمة مرح ة معّينة تصبح فيه غري صاحلة  نتاج.، اإ االإ

نتاج داخل البدل. لالس تعامل   بعد ال ن؛ عىل أ ن تأ يت اخلردة واخمللّفات حصي ة لعملية االإ

ال أ ن االتفاقية ال ورو من أ عايل البحارغالًبا ما تتعارض قواعد املنشأ  ابلنس بة اإىل ال سامك اليت يمت اصطيادها  - متوسطية  تعمتد مقاربة -اإ

من املادة. فهيي تشري  0)ز( و)و( يف الفقرة 0قياس ية يف هذا الشأ ن. مت رشح عباريت "السفن" و"السفن املصانع" املذكورتني يف الفقرة 

% عىل ال قّل من قبل 52( اململوكة بنس بة 2( اليت تبحر ويه ترفع العمل اللبنان و0( املسّج ة يف لبنان و0اإىل السفن والسفن املصانع 

دارهتا من  مواطنني لبنانيني أ و من قبل رشكة تتخذ مقًرا رئيًسا لها يف لبنان حيث يكون مديرها أ و مدراؤها وأ غلبية أ عضاء جملس اإ

لهيئات الرمسية أ و مواطنني اجلنس ية اللبنانية وحيث يعود نصف رأ ساملها، يف حال رشاكت الرشاكة أ و احملدودة املسؤولية، للبنان أ و ا

 % عىل ال قّل من طامقها مواطنني لبنانّيني. 45( يكون 5( حيث يكون قبطان السفينة واملوظفني التابعني هل مواطنني لبنانّيني و4لبنانّيني و

 

 (5ما معىن "مت تنفيذه أ و معاجلته عىل حنٍو واٍف"؟ )املادة   0.2

 الفكرة الرئيسة 

(، أ ي أ نه يتضمن مواًدا أ جنبية عندئٍذ يتعنّي حتويل هذه املواد ال جنبية الكتساهبا متحصاًل عليه ابلاكمل"أ صياًل" )يف حال مل يكن أ ّي منتٍج 

عادة حشٍن. تشري االتفاقية ال ورو  متوسطية اإىل هذا التحول بعبارة  –صفة املنشأ  من دون الاكتفاء مبرورها عرب البدل ويعتربر ذكل مبثابة جمّرد اإ

لهيا اتفاقيات أ خرى بعبارة "التحّول ال سايس".  تظّل الفكرة يه عيهنا. "التشغيل أ    و املعاجلة الوافيني" بيامن تشري اإ

د عبارة "التشغيل أ و املعاجلة" الفعليني املطلوبني لتوريد منتجاٍت هنائية "ذات منشأ " وفقا للقواعد  -ابلنس بة اإىل االتفاقية ال ورو متوسطية ، حتدَّ

لهيا بعبارة "قواعد القامئة"(. وحتّدد هذه القواعد التحّول اذلي ختضع هل مواد غري املنشأ  الكتساب صفة املنشأ ، أ ي لتصبح  اخلاصة ابملنتج )املشار اإ

 منتجات "منشأ ". تعتربر قواعد القامئة مبثابة قواعد "جهرة" لتحويل املواد ال جنبية اإىل منتجاٍت حملية الصنع. 

 أ ين جند قواعد القامئة؟ 

جراءها عىل مواد غري املنشأ  الإضفاء صفة  –من االتفاقية ال ورو  Iابملرفق  IIحيتوي امللحق  متوسطية عىل قامئة التشغيل أ و املعاجلة املطلوب اإ

 املنشأ  عىل املنتجات املصنّعة. 

 ما يه ال ليات ال ساس ية املعمتردة يف قواعد القامئة؟ 

ضافة القمية والعمليات احملّددة. )هذا وتتطلب بعض قواعد القامئة توفري املنتجات  فامي ييل ال ليات الثالثة ال ساس ية: تغيري تعريفة الرمس واإ

ال لن يمت تطبيق قاعدة التساهل العام(.   املصنوعة ابلاكمل(. قد يبدو الامر اس تنساًخا ولكنه ليس كذكل واإ

يُعتربر أ ي منتٍج عىل أ نه مت تشغيهل أ و معاجلته عىل حنٍو واٍف عندما يمت تصنيفه عىل حنٍو مؤلٍّف  )يس.يت.أ تش(: امجلركية بند التعريفةتغيري  -

 ، أ ي العنوان اخملتلف عن ذكل احملدد لاكفة املواد غري احمللية املنشأ  املس تخدمة يف تصنيع املنتج. النظام املنّسقمن أ ربعة أ رقام يف 

 طع الاخرى املفروشات والقِّ  – 9422مثال: أ تش.أ س 

 قاعدة القامئة: مصنّعة من مواد خاضعة ل ية تعريفة ابس تثناء تكل املعمتردة للمنتج.



 ( 2522( واملادة الالصقة )أ تش.أ س 2028( والطالء )أ تش.أ س 4424املواد: اخلشب )أ تش.أ س 

 امئة وتعتربر منًجا لبنانًيا. أ خرى وابلتايل تس تويف رشوط قاعدة الق عناوينالنتيجة: يُصنَّع املنتج من مواد مصنّفة حتت 

 

اخلاصة مبنتٍج ما سعر املنتج تسلمي ابب املصنعال تتجاوز قمية اكفة أ و بعض مواد غري املنشأ  النس بة املئوية احملددة ل  – اإضافة القمية -
2
 . 

 حوض الاس تحامم )مصنوع من البالستيك(  -2900مثال: أ تش.أ س 

 للمنتج سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52يمت تصنيعه عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد املس تخدمة قاعدة القامئة: 

 $222قمية املنتج: 

 $ )البولميري وفقًا للشّك الاّويل( 022قمية املواد: 

ر قمية املواد "غري احمللية املنشأ " حبواىل   % من قمية املنتج وابلتايل فهيي تس تويف رشوط قاعدة القامئة ويكون املنتج لبناّن املنشأ . 22النتيجة: تُقدَّ

 

ّددة عبارة عن احلّد املنشأ . وتكون العمليات احمل احمللية  تتطلب بعض معليات أ و مراحل التصنيع تنفيذها عىل مواد غري – العملية احملّددة -

نتاج  ضافية أ كرث من العملية احملّددة يف قاعدة ال دىن املطلوب ليك تكسب املنتجات صفة املنشأ ؛ أ ي ميكن أ ن تتضّمن معلية االإ عنارص اإ

منا ليس أ قّل. كام يُقّصد بذكل بأ نه من املمكن أ ن تبدأ  معلية "التشغيل أ و املعاجلة" يف لبنان يف مرح ة مب كرة )أ ي قبل بلوغ القامئة؛ واإ

منا ليس بعدها عىل االإطالق.   اخلطوات اليت تنص علهيا القاعدة( واإ

 الغليون)البايب( وحصن الغليون  – 9204مثال: أ تش.أ س 

  خش نة الشّك وغري املصقوةلالقطع قامئة القاعدة: مصنّعة من 

يف لبنان عندئٍذ  يس تويف رشوط قاعدة القامئة  وغري مصقوةلخش نة الشّك قطع من  البايب/ الغليونالعملية / النتيجة: يف حال مت تصنيع 

حىت لو  -ال سايس منحواًت من اخلشب ومت تشطيب املنحواتت من قبل أ خصايئ لبنان  البايبويكون منتًجا لبنانًيا. أ ما يف حال اكن شّك 

تعتربر املسورة لبنانية املنشأ . يف املقابل، يف حال اشرتى منتٌِّج  ال تكون رشوط "العملية احملددة" مس توفاة وابلتايل ال  -أ ضافت العملية قمية كبرية

ىل " الشّك اخلشنلبنانٌّ جذع جشرٍة وقام بتقطيع  ة د، عندئٍذ تكون القاعابيب" قبل أ ن يتوىل منتِّج لبناّن أ خر بنحت هذه القطعة وحتويلها اإ

ضافية أ كرث من تكلالرشوط  مس توفاة   املنّفذة يف لبنان(.  –مصنّعة من القطع الضخمة  –املطلوبة  )يتطلب ال مر اختاذ خطواٍت اإ

 

ىل مزج هذه ال ليات )فضال عن الوفاء مبتطلبات اخلاصة ابملنتج "املصنوع ابلاكمل" لبعض  – التوليفات - تعمُد قواعد القامئة أ حيااًن اإ

 ينه. املدخالت( وتشرتط عىل املنتجني الوفاء ببعض هذه ال ليات أ و مجيعها يف الوقت ع 

املياه، الس امي املياه املعدنية واملياه الغازية اليت حتتوي عىل مكية مضافة من السكّر أ و املواد احملالة أ و املنّكهة ال خرى  – 0020مثال: أ تش. أ س 

 . 0229واملرشوابت غري الكحولية اليت ال حتتوي عىل عصري الفواكه أ و اخلرضاوات اخلاضعة لتعريفة العام 



( قمية املواد يف الفصل 0( التصنيع من املواد الواردة حتت أ ي عنوان ابس تثناء ذكل اخلاص ابملنتج و )0قاعدة القامئة ابلزتامن مع ثالثة رشوط: )

مة2و) سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 22)السكر واحللوايت( اليت ال تتخطى نس بة  04 ة مبثاب ( تكون منتجات عصري الفاكهة املس تخدر

 منتجات حملية املنشأ  ابس تثناء عصري ال انانس واحلامض والغريب فروت.  

 

أ  "قواعد القاعدة"    املبادئ ال ساس ية حتديد  -كيف تُقرر

ص العمود  4من  IIكام هو مبنيَّ يف اجلدول أ دانه، يتأ لف امللحق  ت الواقعة وصفًا للمنتجا 0بيامن يقّدم العمود  النظام املنّسقلعنوان  0أ معدة: ُُيصَّ

فيحّددان املعيار اذلي مينح صفة املنشأ  ملواد غري حملية املنشأ . ويف معظم احلاالت، يكون  4و 2مضن نطاق عنوان أ تش.أ س املالمئة أ ما العمودين 

ين. عندئٍذ يعود للجهة املصّدرة حق اختيار أ ّي  4. ويف حال مت حتديد معياٍر بديٍل يف العمود 2املعيار حمّدًدا يف العمود   من املعيارر

 القاعدة املطّبقة وصف املنتج تصنيف أ تش.أ س

 معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل مواد غري املنشأ  اليت متنح صفة املنشأ   وصف املنتج رمق عنوان أ تش.أ س

0 0 2 4 

طائرات التوربو النفاثة واملرواح الرتبينيّة  8400

 وتربينات الغاز ال خرى

مصنّعة من: مواد خاضعة ل ية تعريفة 

ابس تثناء تكل املعمول هبا للمنتج  وحيامث ال 

تتخطى قمية اكفة املواد املس تخدمة نس بة 

 سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 42

 للمنتج.

مصنّعة عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

سعر املنتج تسلمي % 05املس تخدمة نس بة 

 للمنتج. ابب املصنع

 

 يُرىج التحقق مهنا. س تالحظ بأ هنا أ مث ة مبارشة يف معظم احلاالت.  -أ دانه عدًدا وافًرا من ال مث ة املعمتدة يف قواعد القامئة 4يبنّي القسم 

 ( 2اخلطوات اليت ال جتعل من منتجي "لبنانيًا" )املادة  –الاس تثناء السليب: "التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"  0.2.0

احلّد ال دىن من متاًما كام توفّر معلية التشغيل او املعاجلة الوافية صفة املنشأ ، فالعكس حصيح أ يًضا، أ ي معلية التشغيل أ و املعاجلة غري الوافية )"

تشغيل أ و املعاجلة وك هنا متكل العمليات" اليت ال جتعل من املنتج لبنانًيا حىت لو مت الوفاء برشوط قاعدة القامئة. يف هذا الس ياق، تعتربر بعض معليات ال 

 احلّد ال دىن من التأ ثري عىل املنتج عىل حنٍو يتعّذر علهيا توفري "جهرة" مواد "غري حملية املنشأ " اإىل مواد  "حملية املنشأ ". 

 وسطية مسهربة: مت –تكون القامئة الواردة أ دانه خبصوص معلية "التشغيل أ و املعاجلة غري الوافية" الواردة يف االتفاقية ال ورو 

 حامية العمليات للتأ كد من أ ن املنتجات يه يف حاةٍل جيّدة طوال مدة النقل والتخزين؛  ( أ  )

م؛  ( ب)  تركيب وجتميع احلُزر

زاةل الغبار أ و ال كس يد أ و الزيت أ و الطالء أ و الغالفات ال خرى؛   )ج( غس يل وتنظيف واإ

 )د( يّك أ و ضغط ال مقشة؛ 

 )ه( معليات ادلهان والطالء؛ 

 التقشري  والتنظيف والتلميع والصقل اجلزيئ أ و اللكّي للحبوب وال رز؛  )و(

 )ز( العمليات املضافة لتلوين السكّر أ و تشكيل قوالب السكّر؛ 

زاةل اللّب ونزع القرشة للفواكه واملكرّسات واخلرضاوات؛   )ح( أ عامل تقشري واإ



 )ط( أ عامل النحت والتنعمي أ و التقطيع البس يط؛  

عداد مجموعة أ غراض(؛   )ي( معليات النقل واملسح والفرز والتصنيف والرتقمي واملالءمة )الس امي اإ

)ك( أ عامل التعبئة يف الزجاجات والعبوات واحلناجر وال كياس والصناديق والعلرب وتثبيت البطاقات أ و اللوحات فضال عن اكفة معليات 

 التوضيب البس يطة ال خرى؛ 

 المات والبطاقات والشعارات الس امي الالفتات املمزّية ال خرى عىل املنتجات أ و احلُزم ذات الص ة؛ )ل( وضع أ و طباعة الع

 )م( معلية املزج البس يطة للمنتجات سواء اكنت من أ نواع خمتلفة أ و عدمه؛ 

 )ن( خلط السكّر مع أ يّة مادة أ خرى؛ 

 اكمل أ و فّك املنتجات وفصلها اإىل قطع؛  )ص( معلية الرتكيب البس يطة ل جزاء من ال غراض للحصول عىل غرٍض 

 )ع( توحيد معليتني اثنتني أ و أ كرث من تكل احملّددة من )أ ( اإىل )ن(؛ 

 احليواانت.  ذحب)ف( 

 

حول املدة مالحظة: مّما ال شّك فيه بأ ّن قواعد التشغيل أ و املعاجلة غري الوافية تنطبق وحسب عىل املواد غري حملية املنشأ . ال وجود ل ّي رشٍط 

 فهيي أ صاًل ذات "منشأ ".  –الواجب ختصيصها للعمل عىل مواد حملية 

ّن أ ي منتٍج يمت تصنيعه من خالل الرتكيب البس يط للمواد الناش ئة يف لبنان يعتربر منتًجا لبنانًيا عىل الرمغ من أ ّن معلية التشغيل قد تنضوي يف  أ مث ة: اإ

لبنانية. )يف  نطاق الفقرة )ص(. كام تؤّدي معلية خلط املكرّسات اللبنانية مع البذور اللبنانية، بغّض النظر عن مدى سهوةل العملية، اإىل توفري خلطة

 الواقع: ما عىس أ ن يكون غري ذكل؟( 

 

ر % )02الاس تثناء االإجيايب: تساهل عام بنس بة  0.4  (5.0التفاصيل( )البند اإحذر

ح قاعدة القامئة اجملالر أ مام اس تخدام  ال أ نه ميكن اس تخدام بعٍض من هذه املواد، رشيطة حىت لو مل تفسِّ بعض املواد غري حملية املنشأ  لصناعة منتٍج ما، اإ

ىل وجوب  املنتج تسلمي ابب املصنع سعر% من 02أ ال تتخطى قميهتا االإجاملية نس بة  ف بقاعدة التساهل العام. جتدر االإشارة اإ للمنتج.  وهذا ما يُعرر

التساهل العام  تطبيق قيٍد ما وهو: حيامث يكون متاًحا تطبيق حّد أ قىص من النس بة املئوية للمدخالت ال جنبية )"غري حملية املنشأ "(، ال تطبَّق قاعدة

قيّد ابملس توى ال قىص. وهكذا، يف حال تطلّبت قاعدة القامئة حًدا أ قىص من املدخالت ال جنبية من أ جل زايدة تكل النس بة املئوية؛ عىل أ ن يمت الت 

 % من نس بة التساهل. 02% + 42%، فهذا هو القيد املتوقع تطبيقه وليس 42بنس بة 

من أ تش.أ س(. يف املقابل، تتوفر  22اإىل  52من الرشط الثان: ال تطبَّق قاعدة التساهل العام عىل ال مقشة وامللبوسات )املنتجات الواردة يف الفصول 

سهااًب عىل هذه املنتجات. قّل اإ منا ال   بعض قواعد التساهل احملددة واإ

 ( املغزوةلال لياف الزجاجية )غري تكل أ غراض  – 4209مثال: أ تش.أ س

 قاعدة القامئة: مصنّعة من الغزل غري امللّون 

 % من الغزل املس تورد امللّون 5% من الغزل املس تورد وغري امللّون و95املواد: 

 %. وهكذا، تكون قاعدة القامئة مس توفاة ويعتربر املنتج لبنانًيا. 02النتيجة: مل يمت ختطِّ التساهل مع مواد غري حملية املنشأ  البالغة 



هُِّر  ال مور عىل الرشاكت ومهنا: التغيريات الالحقة ابل سعار. يف حال ارتفع سعر املواد  قاعدة التساهل العام نقاط ضعٍف أ ساس ية، ما يصّعبتُظِّ

% من قاعدة التساهل. وينطبق ال مر عينه يف حال اكنت ظروف السوق صعبة وتعنّي عىل 02املدخر ة يُصبح من الصعوبة يف ماكٍن التقيّد بنس بة 

د من قبلها. يمتثّل احلّل املمكن لهذه املشالك يف التعبري عن قاعدة التساهل ابلوزن عوًضا عن املعمتر  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعرشكة ما ختفيض 

بدلان تطبيقًا القمية وحيث ال تعمتد مسأ ةل مطابقة قواعد املنشأ  عىل تقلّبات السعر. ينطبق هذا ال مر أ حيااًن عىل قواعد القاعدة كام اقرتحت بعض ال 

 أ وسع نطاقًا. 

 بسالسل القمية  تزويدك –الرتامُك واملروانت ال خرى   0.5

 احلصول عىل صفة املنشأ  عىل الطريقة احمللية: فور اكتساب املدخالت صفة املنشأ  فاإهنا تفقد طابعها ال جنيب.

ة. ويف حال خضعت مواد غري حملية مواد غري حملية املنشأ ، أ ي ختضع هذه املواد دون سواها لعملية تشغيل أ و معاجلة وافيتطبَّق قواعد القامئة عىل 

ويف حال  املنشأ  لعملية تشغيل أ و معاجلة وافية، فهيي تس تويف ابلتايل قواعد القامئة وتكتسب صفة املنشأ . ويه فور "جهرهتا" تفقد طابعها ال جنيب

ب قميهتا ابعتبارها قمية مواد غري حملية  ٍل يف تصنيع منتٍج ما، عندئٍذ ال حتتسر ت مكدخر مر  املنشأ . اس تخدِّ

قلميية أ كرث سهوةل لتوفري منتجات "  (2املنشأ " )املادة حملية "ترامُك املنشأ " ابلنس بة اإىل بدلان أ خرى: يُعد  العمل بسالسل القمية االإ

ما أ ن  ( تكون مدخالته 0أ و  ابلاكملمتحصاًل عليه ( يكون 0يشّّكُ الرتامك احنرافًا عن قواعد املنشأ  العامة. يف احلاالت الطبيعية، يُشرتط عىل املنتج اإ

دة لل رتامك عىل اعتباره ال جنبية قد مت تشغيلها او معاجلهتا يف لبنان عىل حنٍو واٍف وذكل يك يكون أ و يصبح منتًجا لبنانًيا. تمتثل اإحدى الطرق احملّدِّ

ل "غري حميل املنشأ ". هذا وتتيُح قاعدة الرتامك الواردة يف االتف متوسطية أ مام املكّوانت اليت تنشأ  يف بدٍل   -اقية ال وروحيّسن تعريف ماهية املدخر

ل املنتجات اللبنانية وتكل الناش ئ -أ ورويبّ  ة يف بدلاٍن  متوسطي معاجلهتا أ و تشغيلها عىل حنٍو اإضايف يف لبنان كام لو اكنت منشأ ة يف لبنان. وابلتايل تعامر

مت مكدخالٍت: ال ُيضع الك املنتجني الإجراء التشغيل واملعاجلة عينه كغريها من حيث يطّبق لبنان مبدأ  الرتامك عىل حنٍو مماثل كام لو اس ت خدِّ

 املنتجات، مثال مدخالت أ جنبية "غري منشأ ة". 

 –ن ال وروبية متوسطية: ال ول ثنايئ والثان قطرّي. يمت العمل ابلرتامك الثنايئ بني بدلين اثنني من البدلا –يتوفّر نوعان من الرتامك وفقا لالتفاقية ال ورو 

( جتمعها 0املتوسطية اليت:  –املتوسطية اليت جتمعها اتفاقيات التجارة احلرة. أ ما الرتامك القطري فُيطبَّق بني ثالثة بدلاٍن أ و أ كرث من البدلان ال وروبية 

لهيا أ عاله. ( تولّت أ صواًل توجيه اإخطاراٍت تبنّي الوفا2( تعمتد قواعد منشأ  مشاهبة و0اتفاقيات التجارة احلرة و  ء ابملتطلبات املشار اإ

متوسطي أ خر اإىل "التشغيل أ و املعاجلة الوافية" الكتساب صفة املنشأ  اللبنان بل يتعنّي أ ن  -ذلكل، ال ختضع املكّوانت املس توردة من بدٍل أ ورويب

، يظّل أ ّي منتٍج لبنانًيا يف حال اكنت القمية املضافة يف تتخطى معلية تشغيلها أ و معاجلهتا يف لبنان احلّد ال دىن من العمليات أ و، يف حال مل يمت ذكل

 متوسطية . -لبنان أ عىل وأ مه من قمية املواد املس توردة من البدلان ال ورو

 

روبية / (. الهدف: تصديرها اإىل دول رابطة التجارة احلرة الاو 4004مثال: تتوىل رشكة أ زاراي اللبنانية للمجوهرات تصممي جموهرات تقليدية )أ تش.أ س 

اة معفاة من أ ية رسوم مجركية. وتضم هذه اجملوهرات مجموعاٍت من السالسل والعقود املصنوعة من القطع املعدنية غري املصفّحة أ و غري املغط ال فتا

ال ابملعادن المثينة واملرّصعة ابل جحار ش به الكرمية فضال عن س بائك معدنية أ خرى. تكون ال جحار ش به الكرمية والس بائك املع دنية ذات منشأ  لبنان اإ

أ و ال ردن )أ قّل   -%54أ نه وحرًصا عىل جعل املنتج الهنايئ أ كرث تنافس ية، ينبغي اس ترياد سالسل العقود من سويرسا )يكون السعر أ عىل (  بقمية 



 . -%52.5أ و الصني )السعر ال قّل( بقمية  -%55من سويرسا( بقمية 

 . سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52عقود غري املنشأ  أ كرث من قاعدة القامئة: ال تتخطى قمية سالسل ال

 ال ترامك  –. الاس ترياد من الصني 0اخليار رمق 

 ، تعتربر املدخالت الصينية املنشأ  غري حملية املنشأ ، أ ي غري لبنانية. ال فتاعند تصدير املنتجات اإىل رابطة التجارة احلرة الاوروبية / 

 . سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من قاعدة 52لعقود املس توردة من ال ردن عائقًا ابلنس بة اإىل يشّّك اس تخدام سالسل ا

 النتيجة: ال يعتربر املنتج لبنانًيا. 

 الرتامك الثنايئ –. الاس ترياد من سويرسا 0اخليار رمق 

ابعتبارها "حملية منشأ "، أ ي لبنانية وفقا لقاعدة الرتامك  ال فتابية / تعتربر املدخالت السويرسية املنشأ  عند تصديرها اإىل دول رابطة التجارة احلرة ال ورو 

% من قاعدة سعر التسلمي عندما يمت تصدير املنتج الهنايئ اإىل دول رابطة 52الثنايئ. فال تشّّك العقود املس توردة من سويرسا عائقًا ابلنس بة اإىل 

 . ال فتاالتجارة احلرة ال وروبية / 

نتاج مجموعة اكم ة من اجملوهرات بأ سعار تنافس ية تباع اإىل معالهئا يف  رابطة التجارة احلرة النتيجة: يُعتربر املنتج لبنانًيا. متتكل أ زاراي االإماكانت الإ

ال أ نه ال جيوز أ ال تعترب تنافس ية يف أ سواق أ خرى  ال فتاال وروبية /  يب طاملا أ ن الرتامك القطري مل مثال الاحتاد ال ورو –من دون أ ية رسوم مجركية اإ

 يُطبَّق )حىت ال ن(. 

 متوسطية.  –الرتامك القطري فور تطبيق قواعد االتفاقية ال ورو  –الاس ترياد من ال ردن  – 2اخليار رمق 

املتوسطي -وفقا للرتامك ال ورويب ال فتاال تعتربر املدخالت ال ردنية املنشأ  ابعتبارها لبنانية املنشأ  عند تصديرها اإىل دول رابطة التجارة احلرة ال وروبية / 

وبني لبنان وال ردن )أ غادير( وبني  فتاال  فور تطبيقه يف اكفة االتفاقيات التجارية ادلولية )بني لبنان ودول رابطة التجارة احلرة ال وروبية /  –القطري 

ىل ال فتاال ردن و دول رابطة التجارة احلرة ال وروبية /  سعر املنتج % من قاعدة 52(. ال تشّّك سالسل العقود املس توردة من ال ردن عائقًا ابلنس بة اإ

 . تسلمي ابب املصنع

ن  تاج مجموعة اكم ة من اجملوهرات بأ سعار تنافس ية لتباع يف دول رابطة التجارة احلرة ال وروبية / النتيجة: يعتربر املنتج لبنانًيا وابلتايل حيق لرشكة أ زاراي اإ

 متوسطية . -متوسطية معفاة من الرسوم امجلركية فور تطبيق القواعد ال ورو –والاحتاد ال ورويب وأ طراف أ خرى أ وروبية  ال فتا

 

 (ليل من القواعد اليت قد تؤثّر بكا؟ )عدد ق ما يه ال مور ال خرى اليت يتعنّي عيّل  معرفهت 0.2

 (: ما هو الكيان الواجب أ خذه بعني الاعتبار؟ 4وحدة التأ هيل )املادة 

ف بـ "وحدة التأ هيل". وال يسبّب هذا ال مر أ ية معض ة يف حال توفر منتٍج واحٍد فقط يكون من د أ صل منتٍج ما بناًء عىل ما يُعرر فصاًل ابلاكمل حُيدَّ

نيوم؟ املنتجات ال خرى من النوع عينه، اكلس يارات واملكنات، اخل. ولكن ماذا لو قامت اإحدى الرشاكت بشحن حاويٍة مليئة مبئة كريّسٍ من ال مل عن 

 ( لّك عىل حدة؟94؟ وبعبارٍة أ خرى: هل ينبغي أ ن يس تويف لّك كريس قواعد املنشأ   )وفقا للفصل 022فهل يُعترب ذكل وحدًة واحدة أ و 

لتعتربر بذكل الوحدة الواجب اس تخداهما لتحديد  النظام املنّسق وحدة التأ هيل ل غراض حتديد الوحدة ال ساس ية عيهنا وحدًة واحدة مضن تشّّك 

 تصنيف أ تش.أ س. حتقيقًا ذلكل، تتوفر حالتان اثنتان: 

، عندئٍذ فهيي تعترب الوحدة  الواجب اس تخداهما النظام املنّسقيف حال تأ لّف غرٌض ما من عدٍد من املكّوانت املصنّفة كوحدٍة واحدة يف  (0

مثال مجموعة ال وراق واملغلفات: فهيي متكل تعريفاهتا  "أ دوات الكتابة"من أ جل حتديد املنشأ . عىل سبيل املثال، هذه يه احلال ابلنس بة اإىل 

 . 4804.22الفرعية أ تش.أ س اخلاصة هبا ويه أ تش.أ س 



دة. يف حال أ درجر يف حال تأ لفت حشنة ما من عدٍد من املن  (0 تجات املامث ة املصنّفة وفقا للتعريفة عيهنا، عندئٍذ يمت النظر بّّك منتٍج عىل حِّ

دراجه من أ جل حتديد املنشأ .    التوضيب مع املنتج حتقيقًا لعملية التصنيف، وجبر أ يًضا اإ

استيفاء قواعد املنشأ  املعمول هبا. مالحظة: يُطبَّق اس تثناء عىل  وهكذا، يف املثل اذلي قّدانه أ عاله، يتعنّي عىل لك كريس عىل حدة من الكرايس املئة

ع أ دانه.  –"اجملموعات"   راجِّ

 دوات املطلوبة ل غراض الصيانة؟ م ة االإكسسوارات وقطع الغيار وال  (: كيف تمت معا8االإكسسوارات وقطع الغيار والادوات )املادة 

د أ حيااًن اإىل تصدير املعدات أ و املكنات ابلزتامن مع االإكسسوارات أ و قطع الغيار أ و ال دوات املطلوبة ل غراض الصيانة. ويف بعض احلاالت حيث  يُعمر

دراهجا يف السعر أ و حيامث ال تمت فوتر  هتا عىل حنٍو منفصٍل، تشّّك هذه االإكسسوارات وقطع الغيار وال دوات جزًءا من املعّدات الطبيعية وحيامث يمت اإ

هنا تشّّك قطعة واحدة مع هذه املعّدات أ و املكنات.   فاإ

مة ذات الص ة قواعد املنشأ  املعمول هبا للمنتج ال سايس،  ذ ينبغي أ ن تس تويف املدخالت املس تخدر عىل سبيل وهذا ما يدفعنا اإىل احلذر والتنبّه: اإ

ب قمية ال دوات وقطع الغيار اخلاصة امل  ( مقابل احلّد ال قىص من مواد "غري حملية  8405سلّمة مع وحدة التكييف الهوايئ )أ تش.أ س املثال: حتتسر

 .8405% الواجب اس تخداهما وفقا لقاعدة القامئة اخلاصة بـ أ تش.أ س 42املنشأ " بنس بة 

ب ذكل؟  –ماذا عن التوضيب   هل حُيتسر

عد املنشأ . كام مت ذكره يف س ياق "وحدة التأ هيل": تشّّك معلية التوضيب عادًة جزًءا من املنتج ل غراٍض مجركية، أ ي أ نه يتعنّي علهيا الوفاء بقوا –نعم 

امجلركية )يس.يت.أ تش( أ و قواعد العملية اخلاصة مبا أ ّن مواد التوضيب سيمت تصنيفها عادًة حتت  بند التعريفةال يسبّب ذكل أ ية مشلكة طاملا أ ّن تنطبق 

 تعريفة خمتلفة وابلتايل ال عالقة لها ابلعملية اخلاصة املطلوبة.    

ب قمية مواد التوضيب ذ حتتسر ضافة القمية: اإ )والعامةل الس امي اجلهود املبذوةل ال خرى  يف املقابل، قد تشّّك معلية التوضيب مشلكة ابلنس بة اإىل قواعد اإ

 املنضوية مضن التوضيب( مقابل احلّد ال قىص للمدخالت ال جنبية. 

 أ ي مكجموعة؟  –(: كيفية حتديد املنشأ  يف حال مت تصدير منتجاٍت خمتلفة كّّك 9مجموعة السلع )املادة 

تكون قواعد املعام ة العامة وفقا للنظام املتسق ولغرض حتديد املنشأ  متسقة ومتنامغة احلذر واجٌب عندما يتعلق ال مر ابجملموعات: يف هذه حلاةل، ال 

 ابلاكمل!

ت اذلي تلوح هذه املشلكة يف ال فق يف حال تضّمنت اجملموعات سلًعا واردة حتت عناوين أ تش.أ س خمتلفة  قد تمتتع بقواعد منشأ  خمتلفة. ويف الوق

( بأ ّن اجملموعات، وفقا لبعض الرشوط الصارمة، تصنّف سواًي يف ظّل تصنيع املنتج الرئيس )أ ي ذكل 2ة رمق تبنّي فيه أ تش.أ س )املالحظة التفسريي

 متوسطية.  –اذلي حيّدد طابع اجملموعة، فاإن هذا ال مر ال يطبَّق ل غراض قواعد املنشأ  ال ورو 

عدة عامة، تعتربر مجموعات السلع منشأ ة عندما تكون اكفة أ غراض املكّون وحتقيقًا لتحديد منشأ  ما، من الرضوري حتديد منشأ  لّك من مكّوانهتا. وكقا

ج. يف املقابل، تنطبق اليت تؤلّف اجملموعة حملية املنشأ ، أ ي تس تويف اكفة املنتجات اليت تشمل مجموعة ما معيار املنشأ  للتعريفة املعمترد لتصنيف هذا املنت

أ لفت اجملموعة من منتجات حملية وغري حملية الصنع، تعتربر اجملموعة كّّك حملية املنشأ  يف حال مل قاعدة التساهل اخلاص عىل اجملموعات: يف حال ت

 للمجموعة.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 05تتخط قمية اكفة املنتجات غري املنشأ  سواًي نس بة 



ر ال حذية املصنّعة يف لبنان ابعتبارها مجموعة اكم ة مع ملّمع  يمت توضيهبام سواًي ويصبحان جاهزين للبيع  –ال حذية املس تورد من الصني مثال: تُصدَّ

 ابلتجزئة. 

 دوالًرا أ مريكًيا  94.22قمية ال حذية: 

 دوالرات أ مريكية  2.22قمية ملّمع احلذاء: 

 دوالٍر أ مرييك  022.22القمية االإجاملية للمجموعة: 

 %؛ تكون قاعدة اجملموعة مس توفاة وتعترب اجملموعة لبنانية. 05من  النتيجة: تكون قمية مكّون اجملموعة غري املنشأ  أ قلّ 

 

نتاج الوقود واملكنات والادوات عىل سبيل املثال؟ (: 02العنارص احملايدة )املادة   هل ينبغي تفسري / حتديد املنشأ  لاكفة املدخالت املادية من أ جل اإ

ذ يمت، رصاحًة، اس تثناء املدخالت اكلوقود والطاقة واملعامل واملعّدات واملكنات وال دوات حيث يكون املنشأ  غري وثيق الص ة. ين  طبق  ال مر الك، اإ

وامل املساعدة عينه عىل "سلعٍ أ خرى مل تدخل يف مرح ة التكوين الهنايئ للمنتج وال يُراد لها ذكل أ صاًل". عىل سبيل املثال، ينطبق ذكل عىل الع

املطاف جزًءا  املس تخدمة يف العمليات الكمييائية. يبدو ال مر مشاهبًا بعض اليشء اإىل الوقود فهيي عبارة عن مدخالٍت مادية ولكهنا ال تعترب يف هناية

ذ يقترص ال مر عىل اس تخداهما وحسب لغرض معنّي يف العملية.  –من املنتج   اإ

دماذا عن اخلدمات ومدخالت امللكية ا  ؟      لفكرية؟ وكيف حتدَّ

د اخلدمات ومدخالت امللكية الفكرية )عىل سبيل املثال، التصامم والنقل والتربيد والعمليات املسّج ة، اخل( ابعتبارها جزًءا هاًما، ووافرة  ميغالًبا ما حتدَّ

ضافة القمية ملنتٍج ما يف معلية انتقاهل من مرح ة املادة اخلام   اإىل املنتج الهنايئ. يف بعض ال حيان، من اإ

ىل أ ّن "املنشأ " ال يضطلع بأ ّي دوٍر يُذكرر يف قواعد املنشأ  الالكس يكية كتكل الواردة يف االتفاقية ال ورو متوسطية، سواء اكنت  –جتدر االإشارة اإ

ىل املنشأ  يمكن يف حتديد م ضافة القمية. يف حال اخلدمات وقواعد امللكية الفكرية حملية أ و أ جنبية أ و مل تكن. فاملهم ابلنس بة اإ اكن السلع يف أ ثناء معلية اإ

ب قميهتا مضن مواد املدخالت ال جنب  ضافة اخلدمات أ و امللكيات الفكرية لتوفري مواد املدخالت ال جنبية يف اخلارج، عندئٍذ حتتسر ية بغّض النظر متّت اإ

ذا اكنت امللكيات الفكرية أ جنبية املنشأ ، عىل سبيل ىل براءة اخرتاع أ جنبية مس تخدمة مبوجب ترخيص.  عن مصدر اخلدمات أ و ما اإ  املثال، ابلنس بة اإ

 لبنان يف خالل ينطبق ال مر عينه عىل معلية "التشغيل أ و املعاجلة الوافيني" املنفذة يف لبنان خبصوص مواد أ جنبية: طاملا أ ن السلع املادية متوفرة يف

مت  ضافة القمية، ال هيم سواء اس تخدر اخلدمات ال جنبية أ و امللكية الفكرية  ال جنبية يف س ياق العملية. يف أ يّة حاةل، تعتربر العملية معلية التحّول أ و اإ

ضافة قمية حملية.  -منفّذة يف لبنان  ابعتبارها حتّول حميل واإ

قلميية" و"قاعدة النقل املبارش" وحظر اسرتداد الرسوم  الوس يطةنقل املنتجات   والهنائية عرب احلدود: "مبدأ  االإ

 قلميية  ( 00)املادة  مبدأ  االإ



 -يف حال غادر منتٌج ما أ رايض الرتامك ال ورويب متوسطّي. -من دون أ ي انقطاع يف بدٍل أ وريبّ يف املبدأ ، يتعنّي الوفاء برشوط اكتساب صفة املنشأ  

ثبات بأ ن املنتج العائد هو عي  املتوسطي مث عاد أ دراجه نه اذلي غادر ال رايض. وال ُيضع املنتج العائد حرًصا عىل الاحتفاظ بصفة املنشأ ، ينبغي االإ

( اكنت املواد املس تخدمة للتشغيل أ و املعاجلة 0ل ية معلية غري تكل املطلوبة. يف املقابل، تكون معلية التشغيل أ و املعاجلة الوافيني مسموحة يف حال: 

 -( اكنت القمية املضافة خارج منطقة الرتامك ال ورويب0املتوسطي و -ورويباملتوسطي حملية املنشأ  يف منطقة الرتامك الا -خارج منطقة الرتامك الاورويب

 للمنتج العائد.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 02املتوسطي أ قّل من 

قلميية يف الوقت عينه. 02يف حال طّبقرت قاعدة التساهل بنس بة   % ، عندئٍذ يتعّذر تطبيق قاعدة التساهل وفقا ملبدأ  االإ

قلميية عىل املنتجات احملددة يف الفصول ال يُطبَّ   . النظام املنّسقمضنًا من  22اإىل  52ق مبدأ  االإ

 

  ( 00قاعدة النقل املبارش )املادة 

ال أ ن القواعد تنقرل عادة املنتجات بشٍّك مبارش من بدل املنشأ  اإىل وهجة التصدير الكتساب صفة "املنشأ ".  يف هذه احلاةل، تنطبق بعض املروانت اإ

املتوسطية ال تعّول عىل قاعدة "عدم التالعب" العامة ال حدث اليت يتوقعها لك من الاحتاد ال ورويب وغريه خبصوص قواعد املنشأ  اخلاصة  -ال وربية

م )يج.أ س.يب(.   بنظام ال فضليات املعمَّ

 املتوسطي.  -لنقل املبارش يف احلرص عىل تنفيذ اكفة معليات التشغيل واملعاجلة مضن منطقة الرتامك ال ورويبهذا ويمكن السبب وراء تطبيق قاعدة ا

( البقاء حتت اإرشاف السلطات امجلركية 0املتوسطي الرشوط التالية:  –يس تويف املنتج اللبنان اذلي يُنقرل عرب احلدود خارج منطقة الرتامك ال ورويب 

عادة التحميل أ و أ يّة معلية خمّصصة حلفظه. أ ما املستندات 0أ و التخزين ويف بدل الرتانزيت  ( عدم اخلضوع لعملياٍت أ خرى غري معليات التحميل أ و اإ

( 0( وثيقة نقل واحدة تشمل رح ة املنتج باكملها أ و 0املتوسطي فهيي:  -الواجب تقدميها اإىل السلطات امجلركية يف أ ثناء الاس ترياد من البدل ال ورويب

ابلرتانزيت،  شهادة صادرة عن السلطات امجلركية )"شهادة عدم تالُعب"( تبنّي وقائع رح ة املنتج وتفيد عن الظروف اليت أ حاطت ابملنتج يف أ ثناء نقهل

 أ ي عدم اإخضاعه ل ية معلية تشغيل أ و معاجلة.   

م ما  -ا عرب احلدود خارج منطقة الرتامك ال ورويبحتقيقًا لالس تفادة من معام ة التعريفة التفاضلية، يُنقرل املنتج اللبنان اإ املتوسطي من دون أ ّي توقف واإ

رفاقه بشهادة عدم التالعب يف حال ختلّلت الرح ة حمطات توقف.   يمت اإ

  عفاء الرسوم امجلركية مع اس تثناء وحيٍد ابلنس بة اإىل "الاسرتداد اجلزيئ" )املادة  ( 04حظر اسرتداد أ و اإ

رسوم امجلركية تشّّك مسأ ةل اسرتداد ال
3
ىل قواعد املنشأ . وفقا لالتفاقية ال ورو  متوسطية ، ال حيق للبنان اسرتداد أ ية رسوٍم عىل املواد -عائقًا ابلنس بة اإ

م لتصنيع منتٍج ما يُراد حتويهل اإىل منتٍج لبناّن املنشأ  وفقا للقواعد ال ورو عفاء تكل -غري احمللية املنشأ  اليت تس تخدر املواد من  متوسطية  أ و حىت اإ

بيل املثال، الرسوم امجلركية. أ ما السبب وراء ذكل فبس يطٌ: لو مت تطبيق مبدا اسرتداد الرسوم، عندئٍذ يصبح ممكنًا دخول املدخالت الوافدة ، عىل س 

 ة رسوم مجركية. متوسطية  معفاة من أ ي-من الصني أ و الهند أ و أ وزبكس تان أ و الربازيل أ و الوالايت املتحدة ال مريكية املنطقة ال ورو



بقاء عىل نس بة  - ()أ تش.أ س النظام املنّسقمن  94اإىل  24ومن  49اإىل  05الفصول من  - للرسوم امجلركية  % أ و أ ية نس بة أ قّل 4يمت االإ

 يف حال اكنت انفذة. 

بقاء عىل نس بة  - )ال مقشة وامللبوسات( تش.أ س/أ   النظام املنّسقمن  22اإىل  52الفصول من  - للرسوم  % أ و أ ية نس بة أ قّل 8يمت االإ

 امجلركية يف حال اكنت انفذة. 

 ماذا لو مل أ كن متأ كًدا؟ احلصول عىل "معلومات املنشأ  امللزِّمة" )يب.أ وو.أ ي"(

ماكنية الاس تفادة من تقيمٍي ملزِّم قبل تصديرها الفعيل، ما يساعد املنت جني والتّجار عىل تقيمي التاكليف وحتديد غالًبا ما توفّر البدلان املس توردة اإ

ذا اكنت منتجاهتم مؤّه ة ملعام ة التعريفة التفاضي ة أ و عدمه بناًء عىل قواعد املنشأ  املعمول هبا.   ال سعار عرب توضيح ما اإ

ع ميكّن التجار من احلصول عىل قراٍر من دوةل عىل سبيل املثال، تكون "معلومات املنشأ  امللزِّمة" يف االإحتاد ال ورويب عبارة عن نظام عىل امتداد اجملمت

عضو يف الاحتاد ال ورويب خبصوص منشأ  سلعهم؛ عىل أ ن يكون هذا القرار يف مرح ة الحقة ملزًِّما قانواًن يف اكمل الاحتاد ال ورويب
4

. ال يكون قرار 

 تاًحا كخياٍر  للتّجار الراغبني يف توضيح مسأ ةل املنشأ  اخلاص بسلعهم.احلصول عىل معلومات املنشأ  امللزِّمة أ مًرا ملزًِّما بل يكون نظام هذه املعلومات مُ 

 : بعض املعلومات ال ساس ية النظام املنّسق

ّن  ؟النظام املنّسقما هو  )أ تش.أ س"( عبارة عن نظام فهرسة معمترد دولًيا لتصنيف املنتجات عىل أ ساس عاٍم وفقا ملنظمة مجلارك  النظام املنّسقاإ

دوةل اتفاقية أ تش.أ س  052. وقد أ قّرت 0200العاملية )دبليو.يس.أ وو( كام ُيضع للمراجعة ادلورية. أ ما مجموعة القواعد  املطبقة حالًيا فهيي أ تش. أ س 

 دوةل.  024ذ فعلًيا يف غري أ ن نظام أ تش.أ س يُنفَّ 

 عنوان  أ تش.أ س عىل االإنرتنت

 : 0200يتوفر نظام أ تش.أ س يف املوقع االإلكرتون ملنظمة امجلارك العاملية. فمي ييل الرابط الاكمل لـ أ تش.أ س 

//www.wcoomd.org/en/faq/~/link.aspx?id=3F9BB5F791484D45810FE0A5B9782E4C&z=zhttp: 

 هل تمت معلية البحث بواسطة اللكامت الرئيس يّة أ و عرب اس تخدام رمق رمز أ تش.أ س؟ 

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

- trade.com/reference/hscode.htm-http://www.foreign  

 هل تكون تطبيقات الهاتف اذليّك متاحة؟  

  http://www.hscodehandbook.comأ جل، يتوفر تطبيق واحد لهواتف ال يفون، عىل سبيل املثال: 

 هل تتوفر اخلدمات االإلكرتونية اليت تسامه يف تصنيف السلع؟ 

ل جياد اإحدى اخلدمات عىل العنوان االإ  http://www.customsiq.com/ciq/solution.cfmكرتون التايل: أ جل، ولكهنا ليست جمانية. ميكنمك اإ

 ما يه البنية ال ساس ية لـ أ تش.أ س؟ 

ذا كنت تعرف كيف تبحث عن املسائل:   مت تصممي أ تش.أ س ابعتباره نظاًما هرميًا  سهل الاس تخدام اإ

 املنسوجات واملصنوعات مهنا(   XIنوع املنتج )مثال: القسم  –ال قسام 

كسسوارات املالبس غري املنسوجة( -20وصف شامل ملنتٍج ما؛ تصنيف مؤلف من رمقني )مثال/ الفصل  –الفصول   ال هجزة واإ

 لرجال أ و الش باب(مقصان ل – 2025وصف حمّدد أ كرث ملنتج ما ؛ تصنيف مؤلف من أ ربعة أ رقام ) مثال العنوان  –العناوين 

 للقطن( 2025.02وصف حمدد للغاية ملنتٍج ما؛ تصنيف مؤلف من س تة أ رقام )مثال، العنوان الفرعي –العناوين الفرعية 

ىل الفصل بيامن تشري ال رقام ال ربعة اإىل العنوان وتشري ال رقام الس تة اإ  ان الفرعي. ىل العنو تصنَّف املنتجات من س تة أ رقام حيث يشري الرمقان ال ّوالن اإ

اإىل فصل "املكّوانت العضوية وغري العضوية للمعادن المثينة"  ويكون رمق  08حيث يشري الرمق  0842.22عىل سبيل املثال، يكون رمز أ تش.أ س 

عبارة عن  0842.22عبارة عن عنوان "املعادن المثينة الغرويّة؛ واملكّوانت العضوية وغري العضوية للمعادن المثينة؛ واخلليط". ويكون الرمق  0842
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 عنوان فرعّي "مكّوانت اذلهب". 

 ؟ ex-outsما معىن 

تدّل اإضافة يُقصد هبذه العبارة الوضع حيث تمت االإشارة اإىل منتٍج حمّدد مشهل نظام أ تش.أ س عوًضا عن اكفة املنتجات الواردة يف هذا النظام. هذا و 

دراج اكفة املنتجاexالبادئة " ت املصنّفة وفقا لنظام أ تش.أ س، أ ي أ نه يبلغ عدد املنتجات موضوع النقاش منتًجا واحًدا " قبل نظام أ تش.أ س اإىل عدم اإ

 فقط من بني املنتجات ال خرى املصنّفة وفقا لقانون أ تش.أ س عينه.    

 

  



 املنتِّجة واملصّدرةاملتوسطي اخلاصة ابجلهات  -قبل الاطالع عىل منتجات حمّددة: قامئة تدقيق غري رمسية بشأ ن املنشأ  ال ورويب  .2

 ما يه ال دوات املطلوبة؟ تمت الاس تعانة بثالثة أ دوات يف هذا اخلصوص: 

 فامي ييل ال دوات الثالثة املطلوب اس تعاملها: 

: غالًبا ما تعمتد القواعد عىل نوع املنتج احملدد موضوع النقاش. هذا ويتوىل تصنيفه يف أ تش.أ س حتديد "قاعدة )أ تش.أ س( النظام املنّسق -

ال لن نمتكن  –القامئة"  الواجب تطبيقها.  كام تس تدعي احلاجة يف بعض الاحيان معرفة ماكن تصنيف املنتجات املدخ ة مضن أ تش.أ س  واإ

جراء تغيري ل  ذا مت اإ لتعريفة امجلركية)يس.يت.أ تش(. يتوفر أ تش.أ س عىل االإنرتنت وجمااًن أ و، عىل حنو أ سهل، عىل شّك من معرفة ما اإ

 تطبيق للهاتف اذليك! قد تضطّر أ حيااًن اإىل قراءة املالحظات المتهيدية لفصٍل ما، ولكن ال مر ليس معقًدا للغاية، جّربه وس تكتشف بأ نه

 يف تسعة من أ صل عرشة حاالٍت.  ميكنك تصنيف منتجاتك ومدخالهتا بسهوةل اتمة

ص  أ تش.أ س اخلاص اطالعك عىل عنوان فورقواعد القامئة:  - ًرا: احرر منا ُكن حذِّ مبنتجك، تطلِّعك قواعد القامئة مباهية القواعد املعمول هبا. واإ

ال وُجبر تطبيق قاعدة فهيي  اإىل املالحظات المتهيدية؛.  انتبه الفصل عىل تطبيق قاعدة خاصة فقط يف حال اكن منتجك حمّدًدا مضهنا. واإ

  املفتاح اإىل احلّل. توفّر أ حياانً 

تأ كد من  وبصورٍة خاصٍة، )عىل النحو املوفّر يف هذا ادلليل(. تأ كّد من توفري حملة عامة واحدة عىل ال قّل للقواعد العامةالقواعد القامئة:  -

ن أ ّي أ مٍر أ خر( و"التشغيل واملعاجلة غري الوافيني" )يف داعي للقلق بشأ   يف حال مت ذكل، الالقاعدة املتعلقة ابملنتج "املصنوع ابلاكمل" )

 ال مقشة% مقبوةل ابس تثناء  02حال مت ذكل، عندئٍذ لن تأ تيك قاعدة القامئة بأ ّي نفعٍ( وقاعدة التساهل العام )غالًبا ما تكون النس بة لغاية 

 .( البسوامل

 هل من داعي للقلق حول "منشأ " منتجي؟ : أ والً 

  :ما رسوم مجركية أ قّل أ   جيوز أ ن تمتكل صفة "املنشأ " فائدتني اثنترني:تذكَّر  عدم فرض أ ية رسوم عىل منتجاتك عند تصديرها و/أ و و اإ

عدم فرض أ ية رسوم عىل املنتج الهنايئ  لعميكل عند تصديرها اإىل بدٍل أ خٍر. ال وجود ل ّي الزتاٍم عاٍم يمت تطبيقه عىل و رسوم مجركية أ قّل أ  

 نتجات "املنشأ ". يف حال مل تكن حباجة اإىل منافع "املنشأ " فال داعي للقلق بشأ ن القواعد. م 

  :يالء العناية بصفة "املنشأ " ملنتجك  يتعنّي أ ي  عليك اإ

o  يف حال قّررت تصدير منتجك؛ و 

o  حتصل عليه وفقا  اذلي قديف حال اكنت الرسوم امجلركية العادية املفروضة يف سوق التصدير أ عىل من السعر التفاضيل

 و ال ورويب؛ أ  حتاد ، اتفاقية الرشاكة بني لبنان واالإ لالتفاقية التجارية اخلاصة ببدلك واملربمة مع البدل املصّدر، مثال

o  يف حال أ بدى معيكل اهامتًما هبذه املسأ ةل حرًصا منه عىل توفري معّدالت رسوم مجركية فضىل ملنتجاته، مع ال خذ بعني الاعتبار

العميل قد يسعى الس تخدام منتجك مكُدخٍل ملنتجاته. يف حال أ راد ان تكون منتجاته "حملية املنشأ " لالس تفادة من اإىل أ ن 

أ سعار رسوم  تفاضلية يف أ سواق التصدير خاصته، قد حيتاج اإىل الاس تعانة مبنتجاتك "حملية املنشأ " فضال عن تطبيق قواعد 

م اخلاص مبنتجك منخفضة وغري اكفية لتربير اجلهد املبذول من قبكل لتعديل الرتامك.  ذلكل: حىت لو اكنت معّدالت الرسو 

نتاج، حتقق من املسأ ةل مع معيكل قبل بذل اجلهد!  االإ



 :د بذكل يف حال  ال داعي للقلق بشأ ن املنشأ  يف حال عدم فرض الرسوم امجلركية ذات الص ة ل ّي من منتجاتك ومنتجات معيكل. كام يُقصر

ذا اكنت مساةل التطابق أ كرث تلكفة من سداد الرسوم. مت فرض رسوم مجرك  منا اكنت منخفضة للغاية، تأ كد ما اإ  ية واإ

 "، ال داعي للتفكري ابل مر متحصاًل عليه ابلاكمليف حال اكن منتجك "  اثنيًا: 

 ت وتفلو توليتر تصدير فواكه تمنو عىل : عادة ما تكون احلاالت واحضة  وتؤكّد الطابع احمليّل ملنتجك ربّت ال جشار يف بدلك أ و حيواانٍت ودلِّ

ال يف بكل أ و معادنر مس تخرجة من الرتبة يف بدلك، تعتربر هذه املنتجات "حملية املنشأ " حميل يف اكفة احلاالت ل هنا "مصنوعة ابلاكمل". و

 داعي للغوص يف التفاصيل. 

 ابلاكمل" دون سواها، مثال العصري النقّي املصنوع من التفاح  ينطبق ال مر عينه يف حال اس تخدمت هذه املنتجات احمللية "املصنوعة

 املزروع حملًيا واملفروشات املصنوعة حملًيا وأ قراط ال ذن املس تخرجة حملًيا من اذلهب. 

  ىل حلوم ال بقار اليت متّت تربيهتا وذحبها داخل ال  –يف املقابل، ال يكون ال مر واحًضا لهذه ادلرجة هنا احلال ابلنس بة اإ منا مت اس تريادها اإ بدل واإ

قلميي ة لبدٍل ابعتبارها جعواًل حديثة الوالدة. ماذا عن ال سامك اليت يمت اصطيادها من قبل صيادين حمليني يف أ عايل البحار أ و مضن املياه االإ

ابالتفاقية ال ورو  Iمن املرفق  4ة أ ي: املاد –جماوٍر؟ يف حاالٍت مماث ة، تأ كّد عن كثٍب من القاعدة املتعلقة ابملنتجات "املصنوعة ابلاكمل" 

 متوسطية )راجع أ عاله(! –

ذا اكنت احلاجة تس تدعي تطبيق "قاعدة القامئة" املعمول هبا خصيًصا عىل  منتجك. اثلثًا: يف حال اس تخدمتر أ ي مواد مدخ ة أ جنبية، حتقق من ما اإ

ماكنية تطبيق أ ّي من االإس ت   "التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني" و"قاعدة التساهل العام". –ثناءرين وحىت قبل ذكل، قد ترغب أ ـواًل ابلتأ كد من اإ

لية أ واًل، حتقق من الاس تثناء السليب: هل تعتربر العملية املنفّذة يف بدلي مبثابة معلية صغرية )"تشغيل أ و معاجلة غري وافيني"( حتجُب مع  -

ضفاء طابع املنشأ ، بغّض النظر عن القمية املضافة؟  تكون هذه العملية عبارة عن جمّرد معلية اخللط والتربيد وجتزئة الشحنات ميكن ان اإ

ذ رأ يت بأ ن هذه يه احلال، حتقق من القاعدة الواردة يف املادة  من معلية املعاجلة؛  2ابلزتامن مع الاس تعانة مبواد مدخالت أ جنبية، اخل. اإ

ج ال حيتاج اإىل اكتساب صفة املنشأ  بغّض النظر منا تذكّر: ال هيم يف  فاإن منتجك اخملرر مّعا تنص عليه "قاعدة القامئة" اخلاصة ابملنتج. واإ

 الهناية ما تقوم به مبفردك ابلعمليات اخلاصة بك الس امي اكفة اخلطوات ال خرى املتّخذة يف بدلك. ذلكل، يف حال شاركتك أ طراف اخرى كام

نتاج، عندئٍذ أ ن ضافية عىل صعيد االإ ن تشّّك معليتك الاكم ة جزًءا من االإجراء املتّخذ ملنح صفة جيوز أ   –ظر عن كثٍب مت اختاذ خطوات اإ

ال أ نه حىت لو الزتمتر تنفيذ هذه العمليات الصغرى مبفردك ومن دون أ ية مساعدة، يظّل منتجك "انش ئًا" عن  املنشأ . كام جتدر االإشارة اإ

نتاج ال صيل ملدخالتك يف حال اكن املنتج هو عينه )عىل سبيل امل  ىل أ كياٍس من االإمسنت(. ويف حال بدل االإ ثال، االإمسنت السائب اجملّزأ  اإ

و أ خرى مشاهبة يف ظّل اتفاقية جتارية، حيق كل الاس تفادة من الامتيازات عيهنا عامن تصّدر البدل يمتتع ابالمتيازات عيهنا أ   اكن ذكل

 منتجك. 

املصنع ملنتجي  اببتسلمي املنتج % أ و أ قّل من سعر 02هل تس تحق اكفة املدخالت ال جنبية  –ق من الاس تثناء االإجيايب اثنيًا، حتقر  -

ر؟  جيااًب،املصدَّ نتاج احمليل )"منشأ   يف حال أ ىت اجلواب اإ ك خمصص لالإ تس تفيد عادًة من "قاعدة التساهل العام". هذا يعين بأ ّن منتجر

عىل سبيل املثال، "تنص قاعدة القامئة ذات الص ة بتحضري اخلرضاوات أ و الفواكه أ و حميل"( بغّض النظر مّعا تنص عليه "قاعدة القامئة". 

( عىل رضورة أ ن تكون الفواكه أ و اخلرضاوات أ و املكرّسات )ال جنبية( 02املكرّسات أ و أ و أ جزاء أ خرى من النبااتت )أ تش.أ س الفصل 

د بقا مة مصنوعة ابلاكمل )أ ي حمصودة يف البدل(. ويُقصر %  أ نه ميكنك اس تخدام الفواكه أ و 02عدة التساهل العام بنس بة املس تخدر



اخلاص بك.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 02اخلرضاوات أ و املكرّسات ال جنبية يف حال اكنت تس تأ هل ذكل بنس بة ال تتخطى 

ين الناش ئني عن الاس تثناء": ال تطبَّق قاعدة التساهل العام  ر من "الاس تثناءر منا احذر عىل املنسوجات واملالبس )فصول أ تش.أ س من واإ

ذا اكنت قاعدة القامئة تتيح اس تخدام 22اإىل  52 ب املئوية احملددة يف قواعد القامئة. عىل سبيل املثال، اإ (. كام ال يسمح كل ذكل ختطي النسر

% أ خرى وفقا 02طالبة بنس بة % وامل22% من املدخالت ال جنبية عىل صعيد القمية، ال حيق كل الاس تفادة من نس بة 52ما نسبته 

 لقاعدة التساهل العام. 

دة! تأ كد من تطبيق "الرتامك" مىت يكون ذكل مالمئًا –اثلثًا، تطبيق "قاعدة القامئة" اخلاصة ابملنتج  - : تعتربر املدخالت لّك خطوٍة عىل حِّ

 املرتتبة عن البدلان الرشيكة يف الرتامك "حملية منشأ " متاًما  اكملدخالت احمللية. 

  :دة أ و عىل حنو مزتامن لهيا أ حيااًن بعبارة تغيريات( يمت اعامتدها عىل حِّ  فامي ييل أ ليات أ ساس ية )يُشار اإ

i.  مئة ولكن تكون واردة يف القامئات. ومن املتوقع أ ن تساعدك قاعدة التساهل مبثابة قاعدة القامنتجات مصنوعة ابلاكمل )ال تعتربر فعلًيا

 العام حيث أ مكن تطبيق ذكل!( 

ii.  يس.يت.أ تش(  بند التعريفةتغيري( 

iii. ) ضافة القمية ) احلّد ال قىص من قمية املدخالت ال جنبية وغري احمللية املنشأ  اإ

iv.  املعاجلة اخلاصة 

 الاس تثناءان : 

i. ل ر القيود( 02ل العام ): قاعدة التساهمتساهِّ منا احذر  % من املدخالت غري احمللية املنشأ  واإ

ii.  يف حال عدم التحقق من املسأ ةل( صارم: العمليات الصغرى )"التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"( املس تثناة حىت لو مت الوفاء(

ضافة القمية(.   بقاعدة القامئة )أ ي، عند اإ

 دليل رسيع قراءة قواعد القامئة: اخلانة: 

 أ ميكنين التوّجه مبارشة اإىل قواعد القامئة والبحث عن منتجي؟ 

ليك.  ذا وجدتر منتجك عىل حنٍو واحض وأ دركتر القاعدة املعمول هبا، فهذا أ فضل ابلنس بة اإ  أ جل، ميكنك ذكل واإ

من ال مر عن كثٍب ولن تكون قواعد القامئة اكفية يف املقابل، قد ال يكون منتجك مذكوًرا بشٍّك رصحٍي. يف حال اكنت هذه احلاةل، عليك التأ كد 

ع اخلانة  النظام املنّسقمبفردها. عليك البحث يف  تكون املسأ ةل سه ة يف معظم احلاالت مبا أ ن ال دوات  -حول كيفية القيام بذكل xxx)أ تش.أ س( )راجِّ

 ( حيث س تجد ابلتأ كيد منتجك. اإىل نظاٍم قابل للبحث النظام املنّسقوالتطبيقات االإلكرتونية سامهت يف حتويل 

ال ال أ نه يف بعض احلاالت لن تمتكن من التأ كد من منتجك اإ عندما تنتقل اإىل  تأ كَّد من احلصول عىل العنوان املالمئ املؤلف من أ ربعة أ رقام عىل ال قّل، اإ

ذا كنت  –املس توى املؤلف من س تة أ رقام )العنوان الفرعي لـ أ تش.أ س(  قد تالحظ بأ ن عدًدا من املنتجات قد مّت وصفها عىل حنو أ كرث وضوًحا. اإ

 متأ كًدا من التصنيف املؤلف من س تة أ رقام، فال بد أ ن تكون متأ كًدا أ يًضا من العنوان املؤلّف من أ ربعة أ رقام. 

ىل قامئة القامئة وحتقق من ال مر جمّدًدا: هل حتتوي قواعد القامئ ة عىل عنوان منتجك؟ يف حال اكن منتجك موجوًدا قُم بذكل. ويف حال انتقِّل الحقًا اإ

ق قاعدة الفصل ويه عبارة عن القاعدة الافرتاضية يف بداية الفصل الوارد يف القامئة.   عدمه، طّبِّ

 "؟ ex4818ما معىن "

منا ليس لاكفة املنتجات  املغطاة يف عنوان حمّدد لـ أ تش.أ س. يف هذه احلاةل، تشري جيوز ان تشمل قاعدة القامئة أ حيااًن قاعدة خاصة لبعض احلاالت واإ

ف ذكل بـ "”ex4415" أ و "ex4818قواعد القامئة اإىل " "(. يف حال اكن ذكل اكن ال مر يتعلق بعنوان منتجك، عندئٍذ مق بتطبيق ex-outs. )ويُعرر

ّن القاعدة اخلاصة ال عالقة لها مب  نتجك. يف هذه احلاةل، تطبَّق القاعدة العامة. عىل سبيل املثال، ال تنطبق القاعدة اخلاصة. ويف حال مل يكن كذكل، فاإ

ال عىل ورق امحّلام دون سواها وليس عىل حمارم الوجه اليت تقع يف خانة ex4818القاعدة ال كرث رصامًة  بشأ ن " . هذا وتنطبق قاعدة 4808"  اإ



 الفصل العامة )ال سهل( ابلنس بة اإىل حمارم الوجه. 

 "؟42ex chapter 46/ ابس تثناء الفصل " و"42بني "الفصل ما الفرق 

ز بشأ ن قواعد الفصل العامة: قد يكون ذكل كفياًل بتحديد رمق الفصل املؤلف من رمقني اثنني وحسب مثال )الفصل  ( 42ال بّد من توضيح موجر

فال مر بس يط: يف حال مت تطبيق قاعدة واحدة عىل الفصل باكمهل وال داعي لتطبيق أ ية قواعد خاصة  –". ال داعي للقلق exوتس بقها أ حيااًن عبارة "

 " عىل سبيل املثال يتبعها وصف أ تش.أ س خاص ابلفصل. 44عل منتجاٍت حمّددة، عندئٍذ تكون القاعدة، "الفصل 

دراج هذه القواعد مضن قاعدة الفصل ال ول. من البدهييي أ ال تنطبق يف املقابل، يف حال مت تطبيق قواعد خاصة عىل بعض املنتجات يف فصٍل ما،  يمت اإ

د قاعدة الفصل بع  بارة قاعدة الفصل عىل اكفة املنتجات الواردة يف الفصل بل فقط عىل تكل اليت تفتقر اإىل قاعدة خاصة هبا. هذا السبب، حتدَّ

ش.أ س اخلاص ابلفصل عىل ان تستبعه عبارة "ابس تثناء" والقواعد اخلاصة " عىل سبيل املاثل، ويعمتد الوصف عىل وصف أ ت48"ابس تثناء الفصل 

 ملنتجاٍت حمّددة مذكورة يف ذكل الفصل، عىل التوايل.    

    

  



 القواعد اخلاصة برشاكت التصدير اللبنانية: املنتجات والقطاعات الرئيسة املبيّنة عىل شّك أ مث ة ومتارين تطبيق .4

 كيفية اس تخدام هذا القسم القراءة يف مقابل المترين:

مر هذا القسم بشٍّك خاص ابعتباره مادة تروجيية وتدريبيّة. تكون ال قسام التالية  ذات الص ة ابملنتج / ال قسام القطاعية اكم ة  وميكن قراءهتا ّصِّ

 بشّك مس تقل عن ال قسام الاخرى. كام تتكّرر النوايح واملفاهمي ال ساس ية يف لّك قسٍم. 

عادة صياغة "قواعد القامئة" اخلاصة مبنتٍج حمدٍد بعباراهتا ال صلية وغالًبا ما يمت ذكل ابلشّك ال صيل )عىلويف عّدة ح ىل اإ شّك  االٍت، يمت اللجوء اإ

براز اكفة  جدول( لزتويد املس تخدم  بفكرة واحضة عن الشّك ال صيل وتسهيل العمل عليه عرب مّده ابل مث ة. يف املقابل، من غري اجملدي اإ

الاكمل  ل حاكم وقواعد القامئة العامة يف منت هذا ادلليل أ و ملحقاته. ويمت تشجيع القّراء عىل الرجوع اإىل مجموعة القواعد الاكم ة، أ ي النصلا

ز أ ن متوسطية حيامث أ مكن ذكل. من شأ ن ذكل أ ن يسامه يف "توضيح" القواعد اليت يسهل عادة فهمها أ كرث من املتوقع. جيو  –لالتفاقية ال ورو 

 تعتربر الاس تعانة بنسخة مطبوعة ابلاكمل ابعتبارها وثيقة مرجعية املقاربة ال كرث مالءمة وفعالية. 

ضافة اإىل ذكل، تعتربر ال مث ة يف هناية لّك قسٍم قطاعّي مبثابة متارين. وهكذا يمت تشجيع القّراء الراغبني ابس تخداهما عىل قراءة ا لقسم الفرعي أ ّواًل اإ

اةل"  اذلي حيّدد املهمة ومن مث حماوةل االإجابة عىل ال س ئ ة املطروحة بناًء عىل القواعد قبل املبارشة بقراءة القسم الفرعي أ ي حتت عنوان "احل

 "التحليل". وابلتأ كيد، ميكن براءة ال مث ة عىل هذا النحو.

  

 املواد البالستيكية  4.0

 ؟ يه اخلصائص واملمزّياتما  4.0.0

ذ ميكن أ ن تتخذ هذه املواد الشّك اذلي نرغب به خالفًا ملو  - اد أ خرى. وتؤثّر يُعتربر اس تخدام "املواد البالستيكية" أ مًرا شائًعا يف حياتنا اليومية؛ اإ

ضافة القمية )احملض(.   هذه املزية عىل قواعد املنشأ  اليت تس يطر علهيا اإ

لهيا ابلعناوين من املوادر البالستيكية اب النظام املنّسقحيّدد  - اليت تمتتع او متتّعت ابلقدرة عىل التشّّك  29.04اإىل  29.20عتبارها "تكل املواد املشار اإ

ما يف مرح ة حتت تأ ثري خاريّج )عادة ما يكون عبارة عن احلرارة والضغط ابلزتامن مع املُذيبات أ و املواد املدّلنة، يف حال دعت احلاجة اإىل ذكل( اإ 

ما يف  مرح ة الحقٍة، من خالل معلية الصب أ و الس باكة أ و التشكيل أ و ادلرف ة أ و أ ية معلية أ خرى لقولبة ال شاكل اليت يمت الاحتفاظ هبا البلمرة واإ

زاةل التأ ثري اخلاريج".   عند اإ

ملواد وال غراض )"ا 29تكون املواد البالستيكية يف شلكها ال ّويل وال غراض البالستيكية ال ساس ية لفصل أ تش.أ س وحيد وهو الفصل  -

 البالستيكية"(. 

ضافة القمية. ويف بعض احلاالت يمت تطبيق قاعدتني عىل حنٍو مزتامن وهام - : قاعدة ابلنس بة  اإىل معظم هذه املنتجات، تنطبق عّدة قواعد ذات ص ة ابإ

ضافة القمية العامة )  . 29دة يف الفصل % من املدخالت ال جنبية( فضال عن حّد أ قىص من مجموعة املدخالت احملدّ 52اإ

ضافة القمية كخياٍر بديٍل. -     يُطبَّق رشط العملية اخلاصة ابلنس بة اإىل بعض املنتجات احملّددة وعادة ما يمت ذكل عرب الاس تعانة بقاعدة اإ

اإىل املفروشات املصنوعة من  94تتضّمن فصول أ خرى االإشارة اإىل منتجات املواد البالستيكية وذكل وفقا لوظيفهتا. عىل سبيل املثال، يشري الفصل  -

 البالستيك. 

 ما يه القواعد الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟  4.0.0



  29( القواعد ال ساس ية الواردة يف الفصل 0)

  29ال وجود ل ّي قاعدة فصٍل )افرتاضية( بشأ ن فصل أ تش.أ س رمق  -

بالستيكية بدًءا من ال انبيب مروًرا بأ غطية ال رضيات مفقاعِّد املرحاض والصناديق فامي ييل قواعد القامئة اخلاصة ابلبالستيك ش به املصنّع وال غراض ال  -

 ((:2905-2920ابس تثناء املواد البالستيكية بأ شاكلها ال ّولية )أ تش.أ س   -والغالِّق فأ وان املطبخ وصواًل اإىل ال دوات املكتبية واملدرس ية 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

 الناشئ

(0) (0) (2) (4) 

املواد البالستيكية ش به املصنّعة وأ غراض البالستيك  2900اإىل  2902من 

و ex3920و ex3917و ex3916ابس تثناء العنوان 

Ex3921  :د القواعد ذات الص ة أ دانه  حيث حُتدَّ

  

املنتجات املسّطحة املشغوةل بأ كرث من  - 

ىل أ شاكل  ع اإ السطح املشغول او اليت تقطَّ

أ خرى غري الشّك املس تطيل )الس امي املربّع؛ 

فضال عن منتجاٍت أ خرى  مشغوةل بأ كرث 

 من السطح املشغول 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

 29)غري حملية املنشأ ( املذكورة يف الفصل 

مة نس بة  سعر املنتج % من 52املس تخدر

 املعمتد للمنتج.  تسلمي ابب املصنع

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

 29)غري حملية املنشأ ( املذكورة يف الفصل 

مة نس بة  سعر املنتج  % من05املس تخدر

 املعمتد للمنتج. تسلمي ابب املصنع

   منتجات اخرى  - 

اإضافة منتجات البلمرة املتجانسة حيث  - 

% من 99يسامه مومنر واحد يف أ كرث من 

 وزن حمتوى البولمير االإجاميل 

 التصنيع عىل حنٍو: 

ال تتخطى قمية اكفة املواد  -

)غري حملية املنشأ ( املذكورة 

مة  29يف الفصل  املس تخدر

سعر املنتج % من 52نس بة 

املعمتد  تسلمي ابب املصنع

 للمنتج؛ و

وفقا للحّد املذكور أ نفًا، ال  -

تتخطى قمية اكفة املواد )غري 

حملية املنشأ ( املذكورة يف 

مة  29الفصل  املس تخدر

نتج سعر امل % من 02نس بة 

املعمتد  تسلمي ابب املصنع

للمنتج 
(5)

 . 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

 29)غري حملية املنشأ ( املذكورة يف الفصل 

مة نس بة  سعر املنتج % من 05املس تخدر

 املعمتد للمنتج. تسلمي ابب املصنع

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد  منتجات أ خرى - 

 29لية املنشأ ( املذكورة يف الفصل )غري حم 

مة نس بة  سعر املنتج % من 02املس تخدر

املعمتد للمنتج  تسلمي ابب املصنع
(5) 

 

(5
ىل املنتجات املؤلفة من املواد  ( )ابلنس بة اإ

اإىل  2920املذكورة حتت العنوانني من 

، من هجٍة اوىل وحتت العنوان منن 2922

ىل  2924 من هجٍة اخرى، ال  2900اإ

ال عىل مجموعة املواد  ينطبق هذا الرشط اإ

د وفقا لوزن املنتج(    اليت حُتدَّ

د التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املوا

 29)غري حملية املنشأ ( املذكورة يف الفصل 

مة نس بة  سعر املنتج % من 05املس تخدر

 املعمتد للمنتج تسلمي ابب املصنع

ex3916 وex3917 - التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد  التصنيع عىل حنٍو:  ال شاكل اخلاصة وال انبيب



ال تتخطى قمية اكفة املواد  -

)غري حملية املنشأ ( 

مة نس بة  % من 52املس تخدر

 سعر املنتج تسلمي ابب

 املعمتد للمنتج؛ و املصنع

وفقا للحّد املذكور أ نفًا، ال  -

غري تتخطى قمية اكفة املواد )

( املذكورة يف حملية املنشأ  

مة  29الفصل  املس تخدر

سعر املنتج % من 02نس بة 

املعمتد  تسلمي ابب املصنع

  .للمنتج

% 05مة نس بة )غري حملية املنشأ ( املس تخدر 

املعمتد  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 للمنتج

ex3920 -  التصنيع من امللح اجلزيئ البالستييك  صفيحة أ و رشحية أ يونومريية

 احلراري)...(

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة نس بة  % 05)غري حملية املنشأ ( املس تخدر

املعمتد  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 للمنتج

)...(    

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد  أ غراض البالستيك   2902اإىل  2900من 

مة نس بة  % 52)غري حملية املنشأ ( املس تخدر

املعمتد  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 للمنتج.

 

 

 ( قواعد القامئة اخلاصة للمنتجات البالستيكية ال خرى 0)

 تنترش قواعد القامئة املعمتدة لبعض املنتجات ال خرى املصنوعة من البالستيك وذكل وفقا لوظيفة املنتج.  -

ال أ نّه يسهل نسبيًا العثور عىل معظم القواعد وتطبيقها: فعىل سبيل املثال، تصنَّف ال زهار البالستيكية حتت أ تش.أ س  - . وتنطبق قاعدة 2420.02اإ

)"الريش والقطن وال غراض املصنوعة من الريش او القطن وال زهار الاصطناعية وال غراض املصنوعة من الشعر  24الفصل اخلاصة ابلفصل 

هنا قاعدة يس.يت .أ تش بّك البرشي( ونّصها اكل يت "مصنوعة من املواد املذكورة حتت أ ية عناوين ابس تثناء العنوان اخلاص ابملنتج" وبعبارة أ خرى: اإ

د بذكل بأ نّ  طاملا أ هنا غري  -صناعة ال زهار البالستيكية يف لبنان،  انطالقًا من مواد بالستيكية أ ايًّ يكن شلكها )غري حملية املنشأ ( بساطة. ويُقصر

نتاج أ زهار بالستيكية لبنانية املنشأ . كام تطبَّق قاعدة يس.يت.أ تش الوحيدة عىل املفروشات البالستيكية   -مذكورة حتت العنوان عينه ىل اإ تؤّدي اإ

 (. 9522( ومعظم ال لعاب البالستيكية )أ تش.أ س 9422.أ س )أ تش

 الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟ الرئيسة ما يه املسائل  4.0.2

ضافة القمية.  29تعمد معظم القواعد ذات الص ة ابملنتجات البالستيكية املذكورة مضن فصل أ تش.أ س رمق  -  اإىل تطبيق معياٍر واحد أ و أ كرث من اإ

ذا اكن منت - جك نتيجة ويف بعض ال حيان، تتطلُب معلية حتديد القاعدة املناس بة فهًما مفّصاًل للكميياء ذات الص ة، قد تضطّر مثاًل أ ن تتأ كد ما اإ

 "معلية بلمرة متعددة ابالإضافة" أ و  جمّرد صفيحة أ و رشحية "أ يونمير" أ و صفيحة أ و رشحية بالستيكية أ خرى. 

 رين ال مث ة / الامت 4.0.4



 تذكري: ال ليات ال ساس ية 

ذا اكنت مساةل املنشأ  هممة ابلنس بة اإىل معكل. يف حال اكن هممة:  .0  حتقق ممّا اإ

ذا اكن املنتج " .0  " يف لبنان. يف حال مل يكن كذكل: متحصاًل عليه ابلاكملحتقق ما اإ

" حيامث يكون ذكل مالمئًا: تعتربر املدخالت الناجتة حتقق من عنوان أ تش.أ س واحرص عىل تطبيق قواعد القامئة. تأ كّد من تطبيق "الرتامك .2

 عن البدلان الرشيكة يف الرتامك "حملية املنشأ " متاًما اكملدخالت احمللية. 

دة أ و عىل حنو مزتامن:  . أ   لهيا أ حيااًن بعبارة تغيريات( يمت اعامتدها عىل حِّ  فامي ييل أ ليات أ ساس ية )يُشار اإ

v.  قاعدة القامئة ولكن تكون واردة يف القامئات. ومن املتوقع أ ن تساعدك قاعدة التساهل العام منتجات مصنوعة ابلاكمل )ال تعتربر فعلًيا

 حيث أ مكن تطبيق ذكل!( 

vi.  يس.يت.أ تش(  بند التعريفةتغيري( 

vii. ) ضافة القمية ) احلّد ال قىص من قمية املدخالت ال جنبية وغري احمللية املنشأ  اإ

viii. عاجلة اخلاصة امل 

 : الاس تثناءان . ب

iii. ر القيود( 02: قاعدة التساهل العام )متساهل منا احذر  % من املدخالت غري احمللية املنشأ  واإ

iv.  يف حال عدم التحقق من املسأ ةل( صارم: العمليات الصغرى )"التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"( املس تثناة حىت لو مت الوفاء(

ضافة القمية(.   بقاعدة القامئة )أ ي، عند اإ

 

يثيلني 0مثال رمق   . أ انبيب البويل اإ

 احلاةل

يثيلنيتنتج رشكة بولميرز لبنان  أ انبيب   افة من أ جل تصديرها اإىل الاحتاد ال ورويب. فامي ييل املواد املدخ ة: عالية الكث بويل اإ

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

يثيلني املعاد تدويرها يثيلني  رقائق البويل اإ من أ انبيب بويل اإ

عة  ()املقطر
 دوالًرا أ مريكًيا للوحدة الواحدة 22.22 2920 الياابن

يثيلني  دوالًرا أ مريكًيا للوحدة الواحدة 05.22 2920 لبنان البويل اإ

 

 دوالٍر أ مرييك للوحدة الواحدة. فهل تعتربر ال انبيب "حملية املنشأ "؟  022يكون سعر التسلمي 

 التحليل 

  متحصاًل عليه ابلاكملال يعتربر املنتج  -

  2904.00يقع املنتج الهنايئ، أ ي أ انبيب البالستيك، مضن تصنيف أ تش.أ س  -

" بشأ ن "ال شاكل اخلاصة وال انبيب". تتّخذ القاعدة الشّكر ex3917و " ex3916املنتج عبارة عن أ نبوب، تُطبَّق قاعدة القامئة "مبا أ ن  -

 التايل: 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  غري حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 



ex3916 " وex3917 ال شاكل اخلاصة وال انبيب   

 التصنيع عىل حنٍو:   - 

ال تتخطى قمية اكفة املواد  -

)غري حملية املنشأ ( 

مة نس بة  % من 52املس تخدر

سعر املنتج تسلمي ابب 

 املعمتد للمنتج؛ و املصنع

وفقا للحّد املذكور أ نفًا، ال  -

تتخطى قمية اكفة املواد )غري 

( املذكورة يف حملية املنشأ  

مة  29الفصل  املس تخدر

سعر املنتج % من 02نس بة 

املعمتد  تسلمي ابب املصنع

 للمنتج.

عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد  التصنيع

مة نس بة  احمللية املنشأ  )غري  % 05املس تخدر

املعمتد  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 للمنتج.

 

( عبارة عن قاعدة القمية املضافة املوّحدة. يمت الوفاء ابلرشط ال ول: يف الوقت اذلي يشّّك فيه 2يكون البديل ال ول الوارد يف العمود ) -

يثيلني نس بة  ، تُقّدر سعر املنتج تسلمي ابب املصنعدوالر أ مرييك( من  022دوالًرا أ مريكًيا من أ صل  55% )55اإجاميل مدخالت البويل اإ

يثيلني املس تورد من الياابن بـ نس بة  يثيلني  املصنَّع يف سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% فقط من 22البويل اإ . )ابلطبع ال يشّّك البويل اإ

غري  لبنان عائقًا مقابل النس بة املئوية القصوى. وال وتنحرص رشوط قاعدة القامئة بعملية التشغيل واملعاجلة املتوقع تنفيذها عىل املنتجات

ت مضن يف املنتجات الهنائية الوثيقة حيث تكون مسأ ةل املنشأ  موضوع نقاش(. حمل   ية املنشأ  يف حال أ درِّجر

% كحّدٍ أ قىص من 02ماذا عن الرشط الثان؟ تنص القاعدة عىل أ ن املنتجات غري حملية املنشأ  املذكورة يف العنوان عينه تشّّك نس بة  -

يثيلني املعاد تدويرها اليت تصنَّف أ صاًل . هذا وتتأ لف اسعر املنتج تسلمي ابب املصنع ملدخالت الياابنية من رقائق انجتة عن أ انبيب البويل اإ

 %؟    02متاًما مثل املنتج الهنايئ. فهل هذا حيفّز عىل تطبيق قاعدة الـ  2904حتت أ تش.أ س 

، يف هذه ال ثناء ، حتويل املنتجات اإىل حالهتا اخلام امل - ومن الواحض أ ن ذكل قد مت  2920ذكورة يف أ تش.أ س اجلواب هو: الك؛ فقد أ عيدر

 %.02وابلتايل ال تعتربر عائقًا أ مام قاعدة الـ  2904أ صاًل يف الياابن. أ ي أ ن الرقائق لن تصنَّف بعد ال ن حتت أ تش.أ س 

ت سابقًا حتت عّدة قواعد منشأ   متوسطية  )ويه-مت الوفاء بقاعدة القامئة. تكون ال انبيب لبنانية املنشأ  وفقا لقواعد االتفاقية ال ورو  - أ درجر

 مماث ة يف اتفاقية الرشاكة بني الاحتاد ال ورويب ولبنان(. 

 

 : ال زهار البالستيكية 0مثال رمق  

  احلاةل

نتاج الزينة ادلاخلية الس امي ال زهار البالستيكية عالية اجلودة من اجل تصديرها اإىل رابطة التجار  BetterThanNatureتتوىل رشكة  ة احلرة اإ

 والاحتاد ال ورويب. فامي ييل مواد املدخالت:  ال فتاال وروبية / 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

يثيلني  دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 0.22 2924.22 الصني  تريفثاالت  بويل اإ



يثيلني  ( للوحدة الواحدة0دوالًرا أ مريكًيا واحًدا )  2924.22 اتيوان  تريفثاالت  بويل اإ

   

 هل تعتربر ال زهار منتجاٍت لبنانية؟ كيف يُعتربر سعر تسلمي ال زهار يف املصنع عاماًل أ ساس ًيا؟    

 التحليل 

  متحصاًل عليه ابلاكملال يعتربر املنتج  -

  2420.02يقع املنتج الهنايئ، أ ي ال زهار البالستيكية، مضن تصنيف أ تش.أ س  -

( نظًرا لعدم تطبيق أ ية قاعدة خاصة عىل املنتج. وتشّّك قاعدة 24تكون قاعدة القامئة املعمول هبا عبارة عن قاعدة الفصل العامة )فصل  -

 نشأ ( أ اًي تكن العناوين، ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج". الفصل قاعدة يس.يت.أ تش القياس ية: "مصنوعة من مواد )غري حملية امل 

(. ويمت الوفاء بقاعدة يس.يت.أ تش ذلكل 2420.02( عن املنتج الهنايئ )2924.22تصنَّف مواد املدخالت حتت أ تش.أ س خمتلف ) -

 تكتسب ال زهار "صفة املنشأ  احمليل" . 

أ ّي رشٍط أ خر ينبغي  24بأ ّي دوٍر. وال تتضّمن  قاعدة الفصل اخلاصة ابلفصل  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعيف هذه احلاةل، ال يضطلع  -

نتاهجا من مواد )غري حملية املنشأ ( تصنَّف حتت أ ي  الوفاء به سوى يس.يت.أ ش )عىل سبيل املثال، القمية املضافة(. طاملا أ ّن ال زهار يمت اإ

ا". ويُطبق هذا الامر عىل حنٍو منفصل عن قدر القمية املضافة؛ وابلتايل ، تعتربر عندئٍذ "منتًجا لبنانيً 2024عنوان ابس تثناء أ تش.أ س 

 بشٍّك منفصل أ يًضا عن سعر التسلمي.  

 . أ حايج الصور الثالثية ال بعاد )مصنوعة من البالستيك( 2مثال رمق 

 احلاةل

تصنيع أ حايج صور ثالثية ال بعاد لتصديرها اإىل الاحتاد ال ورويب انطالقًا من املدخالت  ومقّرها يف بريوت PieceByPeaceتتوىل رشكة 

 ال جنبية التالية: 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالرات أ مريكية لّّك وحدة  4.22 2924.00 الربتغال )مدّلن( لكوريدويل فينيل ب

 دوالرات أ مريكية لّّك وحدة  2.22 2924.00 مرص  )مدّلن( لكوريدويل فينيل ب

 دوالرات أ مريكية لّّك وحدة  2.22 2924.00 الوالايت املتحدة ال مريكية  )مدّلن( لكوريدويل فينيل ب

  

 دوالًرا أ مريكًيا للوحدة الواحدة: فهل حتصل ال جحية عىل "صفة املنشأ "؟  02.22مقابل سعر تسلمي يف املصنع بقمية 

 التحليل 

 . متحصاًل عليه ابلاكمل؛ وابلتايل فهو ليس 9522مت تصنيف املنتج حتت أ تش.أ س  -

 مبا أ ن الوصفر يشري رصاحًة اإىل "ال حايج من اكفة ال نواع":  ex9503تكون قاعدة القامئة املعمول هبا  -

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 



Ex9503  أ لعاب أ خرى؛ مناذج بأ جحام )مقاييس( خمفّضة ومناذج

ضافة اإىل أ حاجٍ من  ترفهيية مماث ة سواء مت تشغيلها و عدمه اإ

 اكفة ال نواع. 

 التصنيع عىل حنٍو: 

مواد ٍ مذكورة حتت أ ية  -

عناوين ابس تثناء تكل 

 املرتبطة ابملنتج، و 

ال تتخطى قمية اكفة املواد  -

)غري حملية املنشأ ( 

مة نس بة  % من 52املس تخدر

سعر املنتج تسلمي ابب 

 املعمتد للمنتج املصنع

 

( 0( من مواد )غري حملية املنشأ ( مذكورة حتت أ ّي من العناوين ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج و)0تضم القاعدة رشطني اثنني: التصنيع ) -

 للمنتج.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52حيامث ال تتخطى قمية اكفة املواد )غري حملية املنشأ ( نس بة 

( خمتلف عن املنتج الهنايئ  2924.00.أ تش، نظًرا لتصنيف مواد املدخالت حتت عنوان أ تش.أ س )مت الوفاء ابلرشط ال ول أ ي، يس.يت -

(9522.) 

 02.22الهنايئ بقمية  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من ال 82دوالًرا أ مريكًيا، ما يعادل  02.22تبلغ القمية االإجاملية للمدخالت ال جنبية  -

ضافة القمية )دوالًرا أ مريكًيا. وهو رمق أ عىل بك   % كحّدٍ أ قىص من املواد "غري حملية املنشأ "(. 52ثري مّما جتزيه قاعدة اإ

املتوسطية عىل لّكٍ من الربتغال )عضو يف الاحتاد ال وريب( ومرص. يف هذه احلاةل،  –يف املقابل، يُطبَّق مبدأ  الرتامك وفقا لالتفاقية ال وربية  -

من الربتغال ومرص عىل أ ساس مدخالت "حملية املنشأ ". أ ي أ ن املنتج "غري حميّل املنشأ " دون املس تورد  لكوريدويل فينيل بتمت معام ة 

%.  ووفقا للرتامك 22دوالرات أ مريكية لّّك وحدٍة أ ي بنس بة  2.2سواه يكون عبارة املنتج املس تورد من الوالايت املتحدة ال مريكية بقمية 

ضافة  -ال ورويب  القمية. املتوسطي يمت الوفاء بقاعدة اإ

متوسطية ؟ ينطبق الرتامك الثنايئ دون سواه حالًيا وفقا التفاقية الرشاكة بني لبنان والاحتاد -كيف اكن الوضع قبل تطبيق القواعد ال ورو -

% من املدخالت 22ال ورويب، أ ي أ ن املدخالت الوافدة من الربتغال حتصل عىل املؤهالت خالفًا لتكل الوافدة من مرص؛ أ ي أ ّن نس بة 

 ىت ال ن "غري حملية املنشأ ". وابلتايل، ال يعتربر املنتج لبنانَّ املنشأ . ال تزال ح

 

 . طاوالت بالستيكية 4مثال رمق 

 احلاةل

تصنيع الطاوالت البالستيكية امجلي ة للحدائق والتخيمي. كام تتوىل تصديرها  ومقّرها يف صور Plastique du Liban بالستيك دو ليبان تتوىل رشكة

ضافية مهنا يف ال فتااإىل لّك من دول  رابطة التجارة احلرة ال وروبية ) نتاج مكياٍت اإ ضافة اإىل املغرب وتونس. وتتوقع الرشكة اإ ( والاحتاد ال ورويب اإ

 املس تقبل. فامي ييل مدخالهتا ال جنبية: 

مة: املواد  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املس تخدر

يطاليا أ جزاء من الطاوالت البالستيكية   دوالرات أ مريكية للطاوةل الواحدة 2.22 9422.92 اإ

 دوالًرا أ مريكًيا للطاوةل الواحدة 0.82 9422.92 الصني أ جزاء من الطاوالت البالستيكية 

 



دوالًرا أ مريكًيا للطاوةل الواحدة. تدرك  0.22البالستيكية اجملّمعة يف لبنان ابعتبارها مدخالت مواد خاٍم وتبلغ قميهتا  كام تس تخدم الرشكة اخمللفّاتِّ  

عادة التدوير تنبثق من منتجاٍت ب الستيكية رشكة بالستيك دو ليبان بأ ن معظم املنتجات اليت يمت التخلص مهنا واجملّمعة من قبل رشكة متخصصة يف اإ

دة  يف ال صل.  مس تورر

دوالراٍت أ مريكية للطاوةل الواحدة: فهل حتصل الطاوةل "عىل صفة املنشأ  احمليل"؟ وكيف س يكون عليه  02.22 سعر املنتج تسلمي ابب املصنعيبلغ 

 ال مر لو اكن املنتج موضوع البحث عبارة عن طاوةل لعبة خمصصة ملزنل ادلىم؟ 

 التحليل 

 " ال تكون الطاوالت "مصنوعة ابلاكمل -

)"املفروشات البالستيكية"(. ومبا أ ن الطاوالت مصنوعة من البالستيك وليس من املعادن،  9422.42ختضع للتصنيف عنوان أ تش.أ س  -

ّن قاعدة القامئة احملددة ) " ذات الص ة بـ "املفروشات املعدنية ال ساس ية اليت حتتوي عىل القطن احملشو..." ال ex9403و  ex9401فاإ

ىل تطبيق قاعدة الفصل العامة " تنطبق علهيا يُصا  ". فامي ييل نّص القاعدة: exchapter94ر عوًضا عن ذكل، اإ

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

ex chapter94  ش ودعامات الفراش املفروشات واملالايت والفِّرر

والوسادات واملفروشات احملشوة املامث ة واملصابيح واهجزة 

االإانرة غري احملددة يف أ ّي ماكٍن أ خر والالفتات املضيئة 

ولوحات الامس املضيئة وما اإىل ذكل فضال عن املبان 

 اجلاهزة ابس تثناء )أ ربعة قواعد خاصة ابملنتج(   

مواد )غري حملية املنشأ ( واردة من  عالتصني

حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة 

 ابملنتج. 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

% من 42)غري حملية املنشأ ( املس تخدمة 

 للمنتج.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع

 

( واردة حتت أ ّي حملية املنشأ  )غري  يس.يت.أ تش القياس ية: "مصنوعة من مواد(( قاعدة 2تشّّك القاعدة البدي ة ال وىل )الواردة يف العمود  -

يطاليا حتت العنوان عينه متاًما اكملنتج  ٍن ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج. يف هذه احلاةل، تقع القطععنوا املدخ ةر املس توردة من الصني واإ

 يمت الوفاء ابلقاعدة وال تعتربر الطاوالت لبنانية املنشأ . . نتيجة ذلكل، ال 9422أ تش.أ س  –الهنايئ، أ ي طاوالت احلديقة 

ذ تبلغ نس بة القطع املس توردة من  الصني 4يف املقابل، قد تأ يت القاعدة البدي ة الثانية )العمود ) - ر القطع املس توردة 08( ابلنفع. اإ % بيامن تُقدَّ

يطاليا  بنس بة %. وال ينطبق مبدأ  الرتامك  القطري وفقا لالتفاقية 48ة القطع سواًي % من املنتج الهنايئ خبصوص القمية لتبلغر نس ب22من اإ

يطاليا ابلنس بة اإىل الصادرات حنو لّك من دول الاحتاد ال ورويب ورابطة التجارة احلرة -ال ورو متوسطية ؛ ال مر اذلي يؤكّد مبدأ  الرتامك مع اإ

يطاليا عىل أ هنا "حملية املنشأ " وهكذا ال تعتربر  ودول مجموعة أ غادير، الس امي املغرب وتونس. ال فتاالاوروبية /  ب القطع الواردة من اإ وحتتسر

 %.  وهذا ما جيعل من املنتج لبنانًيا يف اكفة احلاالت. 42بعد ال ن عائقًا أ مام القمية القصوى البالغة 

متوسطية ، ويعين ذكل بأ نه تمت معام ة -اقية ال وروالتفا عدم توقيعهذا وينطبق الرتامك الثنايئ بني لبنان والاحتاد ال ورويب عىل الرمغ من  -

 الطاوالت عند اس تريادها من الاحتاد ال ورويب عىل أ هنا منتٌج لبنان )"حملية املنشأ "(. 

ولكن ماذا عن اخمللفات البالستيكية املعاد تدويرها اليت يمت جتميعها يف لبنان؟ هل ينبغي أ ن تكون انش ئة عن منتجات مس توردة يف  -

)ح( عىل أ ّن " الاغراض املس تخدمة  4ال صل؟ الك، ال هيم ذكل. يف الواقع، تعترب املادة "مصنوعة ابلاكمل" يف لبنان. وتنص املادة 

تكون مالمئة ل غراض اسرتداد املواد اخلام وحسب..." تعترب مبثابة أ غراض مصنوعة ابلاكمل يف البدل احملدد، واملقصود هنا واجملّمعة اليت 

 لبنان. أ ما املنشأ  ال ول للسلع فغري همم. 



 ك البالستيكية غري القاب ة الإعادة الاس تعامل . حزمة الُشور 5مثال رمق 

 احلاةل 

واًك بالستيكية غري قاب ة الإعادة الاس تعامل خمصصة للسوق احمليل وللتصدير اإىل دول شُ  Plastique du Lemanتنتج رشكة بالستيك دو لامين 

 الاحتاد ال ورويب. 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا للحزمة الواحدة 2.02 2922 بلجياك البوليسرتين البولمير

 دوالًرا أ مريكًيا للحزمة الواحدة 2.22 2920 اململكة العربية السعودية البوليسرتين البولمير

 

د  ك البالستيكية "منتًجا حميّل املنشأ "؟  2.82بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحّدِّ  دوالًرا أ مريكًيا للحزمة الواحدة: فهل تعتربر حزمة الشور

 التحليل

ك "مصنوعة ابلاكمل"  -  ال تعتربر الشور

فامي ييل نصها: "يمت  2902اإىل  2900؛ وابلتايل تنطبق قاعدة القامئة املعمول هبا لـ أ تش.أ س 2904.02ويه تقع حتت تصنيف أ تش.أ س -

هنا 52تصنيعها عىل حنٍو ال تتخطى فيه قمية اكفة املواد )غري حملية املنشأ ( نس بة  % من شعر التسلمي يف املصنع للمنتج." وبعبارٍة أ خرى: اإ

ضافة قمية )عبارة عن   %(. 52جمّرد اإ

%. وابلتايل ال يمت الوفاء ابلقاعدة من 24.5% وتكل املس توردة من اململكة العربية السعودية 05تشّّك املدخالت املس توردة من بلجياك  -

متوسطية . ما -ال ورو املتوسطي تعتربر املدخالت البلجيكية منتجات "حملية املنشأ "  يف البدلان -دون أ ّي ترامك. ووفقا للرتامك ال ورويب

متوسطية مشاركة  -أ و االإحتاد ال ورويب أ و تركيا أ و دول أ خرى أ وروبية  ال فتايعين بأ ّن اكفة الصادرات اإىل رابطة التجارة احلرة ال وروبية / 

ك البالستيكية منتجاٍت لبنانية.   يكون لبنان قد أ برم معها اتفاقية جتارة حّرة، عندئٍذ تصنّف الشور

يوم الرتامك الثنايئ مع االإحتاد ال ورويب، أ ي أ ن الشوك تعتربر أ صاًل منتجاٍت لبنانية حتقيقًا لغرض تصديرها اإىل الاحتاد ال ورويب ينطبق ال  -

ال أ ن ذكل ال ينطبق عىل املنتجات ا  ملصّدرة)ل ن املدخالت البلجيكية ال تعتربر "حملية املنشأ " وابلتايل تعتربر املدخالت السعودية أ جنبية( اإ

. جيوز أ ن ينعكس الوضع يف حال وفردت املدخالت من بدٍل اتبع لرابطة ال فتااإىل سويرسا أ و دول أ خرى لرابطة التجارة احلرة ال وروبية / 

 عوًضا عن بلجياك.  ال فتاالتجارة احلرة ال وروبية / 

 . العقود البالستيكية2مثال رمق 

 احلاةل 

مة:  FlashFashionتتوىل رشكة فالش فاشن  كسسوارات املوضة مثال عقود البالستيك. فامي ييل املواد املس تخدر  تصنيع اإ

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالراٍت أ مريكية للعقد الواحد 5.22 2924.92 كوراي ابيالكيت

 



در   دوالراٍت أ مريكية للعقد الواحد: فهل يُعتربر العقد "حميّل املنشأ "؟  8.22بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحّدِّ

 التحليل

  4004.92يُصنَّف املنتج حتت أ تش.أ س  -

 . متحصاًل عليه ابلاكملال يكون املنتج  -

اليت تشرتط الوفاء برشطني بديلرني: التصنيع من  "(ية)"اجملوهرات التقليد 4004تكون قاعدة القامئة املعمول هبا عبارة عن قاعدة أ تش.أ س  -

لّية أ و مواد )غري حملية املنشأ ( واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج أ و التصنيع انطالقًا من القطع املعدنية ال ساس ية غري مط 

 للمنتج.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52( نس بة املغطاة مبعادن مثينة، رشيطة أ ال تتخطى قمية اكفة املواد )ذات املنشأ  غري احمليل

 .2924مت استيفاء القاعدة البدي ة الاوىل، أ ي قاعدة يس.يت.أ تش القياس ية، نظًرا لتصنيف البايالكيت  املُدخل حتت أ تش.أ س  -

ضافة القمية املصنّفة. يف هذه احلاةل، تبلغ قمية امل - دوالراٍت  5.22واد "ذات املنشأ  غري احمليل" ويكون الرشط البديل الثان عبارة عن قامئة اإ

بغّض   -للمنتج.  مل يمت الوفاء بأ ّي قاعدة الإضافة القمية يف أ ّيٍ من احلالت  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 22أ مريكية لتشّّك بذكل 

 عدنية ال ساس ية. النظر عن أ ّن العقد  ال يبدو مؤّهاًل يف املرتبة ال وىل ل نه مل يمت تصنيعه من القطع امل

 مبا أ ن مت اس تفياء قاعدة يس.يت.أ تش، يُعتربر املنتج "حميّل املنشا".  -

 ال ملنيوم  4.0

 ما يه اخلصائص واملمزّيات؟  4.0.0

 يُعّد ال ملنيوم اإحدى املواد، مثال احلديد أ و النحاس أ و الرصاص، اليت يش تق عهنا عدد كبرٌي من املنتجات املتعّددة.  -

حتت عنوان "ال ملنيوم وال غراض ذات الص ة". وفقا لالتفاقية  42وقد مت حتديد عدٍد من هذه املنتجات يف فصل أ تش.أ س واحد وخباصٍة الفصل  -

ل تطبيقها. متوسطية، تطبَّق "قواعد قامئة" وافرة عىل املنتجات الواردة يف هذا الفصل، ال مر اذلي يسهّل ال مر نسبيًا عىل الرشاكت من أ ج –ال ورو 

 وهذا ما س تكتشفه يف ال مث ة الواردة أ دانه.   -أ ي أ ن بعض القواعد تبدو مضل ّة بعض اليشء

نَّف هذا وتتضّمن الفصول ال خرى منتجاٍت مصنوعة من ال ملنيوم بشٍّك اكمٍل أ و جزيئ يمت تصنيفها بناًء عىل وظيفهتا. عىل سبيل املثال، تُص  -

)"املفروشات واملالءات والفِّرِّش؛ ...(. اما دّراجات ال ملنيوم فتنضوي حتت فصل  94نيوم حتت فصل أ تش.أ س املفروشات املصنوعة من  ال مل 

 )"املركبات غري  مقطورات عرابت سكك احلديد أ و الرتامواي؛...( 84أ تش.أ س 

 ما يه القواعد ال ساس ية الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟  4.0.0

 ( قاعدة الفصل الرئيسة )القاعدة الافرتاضية( 0)

ىل أ ية  42فامي ييل قاعدة الفصل الرئيسة اخلاصة بفصل أ تش.أ س  - )"ال ملنيوم وال غراض ذات الص ة"( أ ي القاعدة الافرتاضية للمنتجات اليت تفتقر اإ

 قاعدة خاصة:  

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  ىل املواد غري معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة ع وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

ex chapter76   التصنيع: ال ملنيوم وال غراض ذات الص ة ابس تثناء تكل اخلاصة  



ع أ دانه(2ابلقواعد اخلاصة  ( حملية املنشأ  من مواد )غري  - ، راجِّ

واردة حتت أ ّي عنواٍن 

 ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج. 

عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة  -

املواد )غري حملية املنشأ ( 

سعر املنتج تسلمي % من 52

 للمنتج. ابب املصنع

 

أ ي: ما مل تطبَّق أ ية قاعدة خاصة )راجع أ دانه(، تكون منتجات ال ملنيوم "حملية املنشأ " يف حال تطبيق رشطني اثنني: أ واًل، تقع اكفة  -

ىل أ يرتامك منشأ ( حتت عنوان أ تش.أ س خمتلف عن املنتج املدخالت "غري حملية املنشأ "  ) أ ي املدخالت ال جنبية من ادلول اليت تفتقر اإ

 للمنتج.  -سعر املنتج تسلمي ابب املصنع –% من القمية الهنائية 52حبّد ذاته. اثنًيا، ال تتخطى قمية تكل املدخالت "غري حملية املنشأ " 

 هام: يُطبَّق الك الرشطني يف أ ٍن )عىل حنٍو ترامكّي(، أ ي: تقتيض احلاجة الوفاء هبام عىل حنو مزتامٍن.    -

  42( قواعد أ خرى خاصة ابملنتج واردة الفصل 0)

 احمليلاملنشأ  اليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

 التصنيع:  أ ملنيوم خشن / غري مقشور 4220

من مواد )غري حملية املنشأ (  -

واردة حتت أ ّي عنواٍن 

 ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج. 

عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة  -

املواد )غري حملية املنشأ ( 

سعر املنتج تسلمي % من 52

 للمنتج. ابب املصنع

 أ و 

التصنيع بواسطة املعام ة احلرارية أ و 

ابلكهرابء من ال ملنيوم غري الس بائيك أ و 

 خملفات أ و خردة ال ملنيوم. 

 

من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة التصنيع  خملفات او خردة ال ملنيوم 4220

حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة 

 ابملنتج.

 

Ex7616  الس ياج امللحومة وال مقشة أ غراض ال ملنيوم غري ش بكة

ومنقل الشوي والش بكة والس ياج وال نسجة املعّززة واملواد 

املامث ة )الس امي الرشائط املقف ة( من أ سالك ال ملنيوم 

 ومعادن ال ملنيوم املمتّددة.

 التصنيع: 

مواد )غري حملية املنشأ ( من  -

واردة حتت أ ّي عنواٍن 

 ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج.

ل، جيوز اس تخدام يف املقاب

ش بكة الس ياج امللحومة 

ومنقل الشوي  وال مقشة

والش بكة والس ياج وال نسجة 

املعّززة واملواد املامث ة )الس امي 

الرشائط املقف ة( من أ سالك 

ال ملنيوم ومعادن ال ملنيوم 

 



 املمتّددة.

عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة  -

املواد )غري حملية املنشأ ( 

تسلمي سعر املنتج % من 52

 للمنتج. ابب املصنع

)الكتابة املائ ة: اإضافة تفسريية؛ حبرٍف خثنٍي 

ضافة التنوهيات؛ النص ال صيل(  أ سود: اإ

)وهو عبارة عن أ ملنيوم غري مشغول يتّخذ شالًك غري  4220ويعين ذكل: ابلنس بة اإىل "ال ملنيوم غري املقشور" املذكور حتت أ تش.أ س  -

ع ما ورد اعاله. عىل حنٍو بديٍل وكخياٍر بديٍل واثٍن للحصول  –ال ساس ية( تطبَّق قاعدة الفصل العادية  حمّدد، الس امي قوالب ال ملنيوم راجِّ

التصنيع بواسطة املعام ة احلرارية أ و ابلكهرابء من ال ملنيوم غري الس بائيك أ و خملفات أ و خردة عىل صفة املنشأ ، يمت تطبيق معلية خاصة: " 

" يف حال مت اعامتد تكل العملية، عندئٍذ ال تنطبق الرشوط الواقعة حتت القاعدة العادية وترتتب املدخالت عن عنوان أ تش.أ س ال ملنيوم.

قد تكون هذه يه احلال ابلنس بة اإىل ال ملنيوم غري املقشور اخلام. وال هتم ما يه قمية املواد املدخ ة )ال جنبية وغري احمللية  -(4220عينه )

م االإجراء احملّدد لتصنيع املنتج الهنايئ. تشّّك هذه القاعدة البدي ة عاملر اسرتخاٍء هام للقاعدة ال ساس ية املنشأ ( ط ذ تس تعني  –املا يُس تخدر اإ

ة عاد معظم الرشاكت بـ "املعام ة احلرارية أ و ابلكهرابء" لتصنيع قوالب ال ملنيوم ال ساس ية. وبعبارٍة أ خرى، يلزتم منتِّجو قوالب ال ملنيوم

 الوفاء ابلقاعدة. 

ىل "خملفات أ و خردة ال ملنيوم" )أ تش.أ س  - (: يمت تصنيعها )تش تق عن( أ ية مادة أ جنبية، مثال دراجات ال ملنيوم املصنّعة 4220ابلنس بة اإ

ىل أ ّن الاس   د ابعتبارها "خملّفات أ و خردة".  جتدر االإشارة اإ تثناء املتعلق بـ خارجيًا أ و أ طر النوافذ أ و ش باكت ال سالك طاملا مل تس تورر

جراء "التشغيل واملعاجلة".   "التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني" حيّد من سهوةل اإ

منا تكشف عن معىن مبارش ورصحي فامي لو  4202أ ما القاعدة ذات الص ة بـ أ تش.أ س  - اليت تشمل عدًدا من املنتجات فتبدو أ كرث تعقيًدا واإ

لهيا عن كثٍب. ال تطبَّق القاعدة  ال عىل بعض املنتجات املذكورة يف العنوان، وخباصٍة تكل اليت ال تعتربر مبثابة "نظران اإ ش بكة الس ياج  اإ

دة"، اخل. ويعين ذكل أ ن هذه القاعدة امللحومة ومنقل الشوي والش بكة  ... اخلاصة بأ سالك ال ملنيوم" أ و مبثابة "معادن ال ملنيوم املمدَّ

: "ال واتد واملسامري القصرية والعريضة الرأ س 4202.90نّفة حتت العنوان الفرعي لـ أ تش.أ س تنطبق بصورٍة خاصة عىل تكل املنتجات املص 

8225واملشابك )غري تكل الواقعة حتت العنوان أ تش.أ س 
5
ومة ( واللوالب..." اخل. ميكن تصنيع هذه املنتجات من ش بكة س ياج ملح 

ال، وُجب تطبيق قاعدة الفصل العادية: ال تتخطى ... اخل " غري حملية املنشأ ، حىت لو صنِّّف شوي وش بكةمنقل و  ت حتت العنوان عينه. واإ

 % من القمية. 52املواد ال جنبية "غري حملية املنشأ " أ كرث من 

 ( قواعد القامئة اخلاصة مبنتجاٍت أ خرى مصنوعة من ال ملنيوم 2)

 ينترش اس تخدام قواعد القامئة املعمول هبا عىل بعض املنتجات املصنوعة من ال ملنيوم وذكل وفقا لوظيفة املنتج.  -

 عىل الرمغ من ذكل، يتّسم عدد مهنا ابلسهوةل نسبيًا:  -

ن املعادن ال ساس ية"(. )أ غراض متنّوعة مصنوعة م 8225عىل سبيل املثال، تُصنَّف مشابك الورق عىل شّك رشاحئ حتت عنوان أ تش.أ س  -

 –ونّصها اكل يت "التصنيع من مواد واقعة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج"  82يف هذه احلاةل، تطبَّق قاعدة الفصل اخلاص ابلفصل 

هنا عبارة عن قاعدة يس.يت.أ تش. ويعين ذكل بأ ّن  ال مشلكة مع التصنيع انطالقًا من أ ملنيوم  )أ جنيب( أ اًي يكن شلكه طاملا مل وبعبارٍة أ خرى: اإ

 يتخذ شّك مش بك وريق أ و أ ّي أ مٍر مشابه. 



ال يف حال تضّمنت املالبس القطنية الرقيقة،  94تُطبَّق قاعدة يس.يت.أ تش عيهنا عىل مفروشات ال ملنيوم املذكورة يف الفصل أ تش.أ س  - )اإ

 حيث تقتيض احلاجة يف هذه احلاةل تطبيق قاعدة خاصة(. 

)"املركبات غري  مقطورات عرابت سكك احلديد أ و  84ادلراجات الهوائية املصنوعة من ال ملنيوم املذكورة يف الفصل أ تش.أ س تكتسُب  -

سعر املنتج تسلمي ابب % من 42الرتامواي؛...(  صفة املنتجات "احمللية املنشأ "  يف حال ال تتجاوز املدخالت )غري حملية املنشأ ( ال جنبية 

 رها قاعدة مبارشة الإضافة القمية. ابعتبا – املصنع

 يف املقابل، تبدو بعض القواعد أ كرث تعقيًدا. عىل سبيل املثال، ال بّد أ ن تس تويف عربة ال طفال املصنوعة من ال ملنيوم أ و أ جزاء مهنا -

ضافة القمية عىل حّدٍ سواء )ال تتخطى املدخالت ال جن 8405)أ تش.أ س سعر املنتج تسلمي ابب % من 42بية ( الًك من قاعدة يس.يت.أ تش وقاعدة اإ

 (. املصنع

 الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟  الرئيسة ما يه املسائل 4.0.2

ضافة القمية ) - منا املوّحدة مع قاعدة اإ ىل معظم منتجات ال ملنيوم ال ساس ية، تُطبَّق قاعدة يس.يت.أ تش البس يطة واإ ذلكل، ال بد أ ن  –%( 52ابلنس بة اإ

ضافة القمية ا  امجلركية غري اكٍف.  بند التعريفةحمللية املنفّذة يف بدلك هامة فعادًة ما يكون جمّرد تغيري  تكون اإ

ء، عىل سبيل املثال، يف هذه احلاةل، يُطبَّق اس تثناءان اثنان: ابلنس بة اإىل منتجات "ال ملنيوم غري املقشور" املصنّعة عرب املعام ة احلرارية أ و ابلكهراب -

ذ تكتسب صفة املنشأ  تلقائًيا. أ ما ابلنس بة اإىل  خردة أ و خملفات ال ملنيوم فتنطبق قاعدة يس.يت.أ تش دون أ الت اللحام، ال تطبَّ  ق أ ية رشوط أ خرى، اإ

صنَّعة سواها.  ويعين ذكل أ نه طاملا أ ن املدخالت ليست جاهزة بعد الس تريادها عىل شّك خردة أ و خملّفات، عندئٍذ تكون اخلردة أ و اخمللفات امل 

ل. )اجملمَّ   عة( من ال ملنيوم حملًيا لبنانية املنشأ ، بغّض النظر عن قمية املُدخر

. يف هذه احلاةل، تُطبَّق القواعد اخلاصة وال تكون 42ينبغي التنبّه اإىل املنتجات املصنوعة من ال ملنيوم  املصنّفة حتت أ ّي فصٍل أ خر غري الفصل   -

طية عىل حنٍو مفرِّط يف حاالٍت عّدة.   مقيّدة أ و رشر

 ال مث ة / الامترين  4.0.4

 تذكري: ال ليات ال ساس ية 

ذا اك .0  نت مساةل املنشأ  هممة ابلنس بة اإىل معكل. يف حال اكن هممة: حتقق ممّا اإ

ذا اكن املنتج " .0  " يف لبنان. يف حال مل يكن كذكل: متحصاًل عليه ابلاكملحتقق ما اإ

ة حتقق من عنوان أ تش.أ س واحرص عىل تطبيق قواعد القامئة. تأ كّد من تطبيق "الرتامك" حيامث يكون ذكل مالمئًا: تعتربر املدخالت الناجت .2

 عن البدلان الرشيكة يف الرتامك "حملية املنشأ " متاًما اكملدخالت احمللية. 

دة أ و عىل حنو مزتامن:  أ ربعة فامي ييل أ ليات . أ   لهيا أ حيااًن بعبارة تغيريات( يمت اعامتدها عىل حِّ  أ ساس ية )يُشار اإ

i.  منتجات مصنوعة ابلاكمل )ال تعتربر فعلًيا قاعدة القامئة ولكن تكون واردة يف القامئات. ومن املتوقع أ ن تساعدك قاعدة التساهل العام

 حيث أ مكن تطبيق ذكل!( 

ii.  يس.يت.أ تش(  بند التعريفةتغيري( 

iii. ) ضافة القمية ) احلّد ال قىص من قمية املدخالت ال جنبية وغري احمللية املنشأ  اإ

iv. عاجلة اخلاصة امل 

 : الاس تثناءان . ب



i. ( 02متساهل: قاعدة التساهل العام )ر القيود حذر منا اإ  % من املدخالت غري احمللية املنشأ  واإ

ii.  يف حال عدم التحقق من املسأ ةل( صارم: العمليات الصغرى )"التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"( املس تثناة حىت لو مت الوفاء بقاعدة(

ضافة القمية(.   القامئة )أ ي، عند اإ

 

 قضبان ال ملنيوم  .0مثال رمق 

 احلاةل

نتاج قضبان ال ملنيوم حبجٍم تقاطعّيٍ  يقّل عن   ممل لتصديرها اإىل الاحتاد ال ورويب. فامي ييل مواد املدخالت:  4تتوىل الرشكة أ  اإ

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 يورو لّّك وحدة 02 4220.02 (ال فتاأ يسلندا )بدل اتبع لـ  قوالب ال ملنيوم غري املقشور

 يورو لّّك وحدة 02 4220.02 البحرين قوالب ال ملنيوم غري املقشور

 

سعر املنتج تسلمي ابب يورو لّّك وحدٍة. فهل يس تفيد املنتج من صفة "احمللية املنشأ "؟ ما ذا لو مت رفع  022تعمتد الرشكة سعر تسلمي يف املصنع بقمية 

 يورو لّّك وحدٍة؟  022اإىل  املصنع

 التحليل

  متحصاًل عليه ابلاكملال يُعتربر املنتج  -

  4224.09ممل، حتت عنوان أ تش.أ س  4، أ ي قضبان ال ملنيوم اليت يقل جحمها التقاطعي عن نتج الهنايئيقع امل  -

 ( نظًرا لعدم تطبيق أ ية قاعدة خاصة عىل ها املنتج. ex chapter 76تكون قاعدة القامئة املعمول هبا عبارة عن قاعدة الفصل العامة ) -

عىل حنٍو ال ( 0؛ )لية املنشأ ( واردة حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتجمن مواد )غري حم ( 0تنُص القاعدة عىل ما ييل: التصنيع  ) -

مة تتخطى قمية اكفة املواد  للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52)غري حملية املنشأ (  املس تخدر

 (. وتكون قاعدة يس.يت.أ تش مس توفاًة. 4224( خمتلٍف عن املنتج الهنايئ )4220تصنَّف مواد املدخالت حتت عنوان أ تش.أ س ) -

د قمية املدخالت ال جنبية بـ  - ضافة القمية 82( من السعر الهنايئ للتسلمي يف املصنع أ ي بنس بة 02+22يورو ) 82حُتدَّ %. وال تكون قاعدة اإ

يورو؛ وهكذا  022 سعر املنتج تسلمي ابب املصنعاحمللية املنشأ  كحّدٍ أ قىص(. كام ينطبق هذا ال مر يف حال بلغ  % من املواد غري52)

 %. 20.5= 82/022تظل  قمية املدخالت ال جنبية 

(. يف تكل ال فتا)تكون أ يسلندا عضًوا يف  ال فتايكون الوضع خمتلفًا يف حال ومىت مت تطبيق الرتامك مع  رابطة التجارة احلرة ال وروبية /  -

تربر احلاةل، تمت معام ة القوالب املس توردة من أ يسلندا عىل اهنا مدخالت "حملية املنشأ ". أ ي أ ن القوالب الواردة من البحرين دون سواها تع 

سعر % من 22واردة من البحرين بنس بة يورو، تظّل القوالب ال 022  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع"غري حملية املنشأ ". ويف حال بلغ 

% املسموح هبا. وابلتايل، تظّل قضبان ال ملنيوم غري لبنانية املنشأ . لكن يف حال ارتفع 52، أ ي: أ كرث من نس بة املنتج تسلمي ابب املصنع

. من املتوقع أ ن يمت % فقط42.0= 22/022يورو، عندئٍذ تكون نس بة املدخالت البحرينية  022اإىل  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع

ضافة القمية وابلتايل تعتربر قضبان ال ملنيوم لبنانية املنشأ  عند تصديرها اإىل الاحتاد ال ورويب. وينطبق ال مر عينه اليوم يف حال  الوفاء مبعيار اإ



ىل أ ّي بدٍل يف   خالت الوافدة من أ يسلندا منتجاٍت "حملية . يف تكل احلاةل، جيوز تطبيق الرتامك الثنايئ وتعتربر املدال فتامت تصدير املنتجات اإ

 املنشأ ". 

 

منا من مصدٍر خمتلف 0مثال رمق   : قضبان ال ملنيوم واإ

 احلاةل

ال أ ن الرشكة   قّررت تغيري املصدر:  -ا –يكون الوضع مماثاًل ملا تقّدم أ عاله اإ

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 يورو لّّك وحدة 52 4220.02 أ يسلندا  قوالب ال ملنيوم غري املقشور

 يورو لّّك وحدة 22 4220.02 البحرين قوالب ال ملنيوم غري املقشور

 يورو لّّك وحدٍة. فهل يُعتربر املنتج "حميّل املنشأ "؟  022وقد الزتمت الرشكة اعامتد سعر اسلمي يف املصنع بقمية 

 التحليل 

ر نس بة املدخالت ال جنبية االإجاملية بـ 22ال تتعّدى نس بة املدخالت البحرينية يف الوقت احلايل  - % مهنا 52% حيث تكون 82 %. وتقدَّ

 . ال فتا من أ يسلندا، ابعتباره عضًوا يف

ضافة القمية مس توفاًة % فقط  "غري حملية املنشأ ". وتك22أ ي: حيامث يمت تطبيق الرتامك، تعتربر املدخالت البحرينية ونسبهتا  - ون قاعدة اإ

تكون القضبان لبنانية املنشأ  عند تصديرها اإىل الاحتاد ال ورويب. ويكون ال مر عىل هذا النحو فور تطبيق  –% كحّدٍ أ قىص( 52)

 من هجٍة أ خرى.  من هجٍة أ وىل وبني لبنان والاحتاد ال ورويب ال فتامتوسطية يف االتفاقيات املربمة بني لبنان و  –االتفاقية ال ورو 

ىل اعامتد الرتامك الثنايئ يف ال فتايف حال مت تصدير القضبان اإىل بدٍل اتبع لـ  - ، عندئٍذ تعتربر القضبان مبثابة منتجاٍت لبنانية. ويعود ذكل اإ

ة املنشأ " وابلتايل ال تعتربر ولبنان. أ ما املدخالت املس توردة اليوم من أ يسلندا فتمت معاملهتا عىل اهنا "حملي ال فتااالتفاقية املوقعة بني 

 مدخالٍت أ جنبية.  

 املزّودة بدعامٍة ورقيّةال ملنيوم لفة : 2مثال رمق 

 احلاةل 

ىل أ ملانيا. حتقيقًا ذلكل، فهيي تس تورد املكّوانت التالية:  -أ   –تنتج الرشكة   لفائف أ ملنيوم مزّودة بدعامة ورقية لتصديرها اإ

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا امريكًيا لّّك وحدة 2.42 4224.00 الصني لفة ال ملنيوم 

 دوالًرا امريكًيا لّّك وحدة 2.22 4825 تركيا الورق

 دوالًرا لّّك وحدٍة. فهل تعتربر لفة ال ملنيوم املزّودة بدعامة ورقية "حملية املنشأ "؟  2.92 سعر املنتج تسلمي ابب املصنعيكون 

 التحليل 



  4224.02.92يُصنَّف املنتج حتت عنوان أ تش.أ س  -

  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون  -

( نظًرا لعدم توفر أ ية قاعدة خاصة. ex chapter76ويف هذه احلاةل تكون قواعد القامئة املعمول هبا عبارة عن قاعدة الفصل العامة ) -

عىل حنٍو ال ( 0؛ )املنشأ ( واردة حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج من مواد )غري حملية( 0وتشرتط القاعدة أ ن يمت التصنيع )

مة تتخطى قمية اكفة املواد    للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52)غري حملية املنشأ ( املس تخدر

أ رقاٍم( ابعتباره املنتج الهنايئ،  4يف هذه احلاةل، تصنَّف لفائف ال ملنيوم املس توردة من الصني حتت عنوان أ تش.أ س عينه )املؤلف من  -

امجلركية لاكفة املواد "غري حملية املنشأ " غري مس توىف  بند التعريفة؛ أ ي أ ّن املعيار ال ول لتوليفة القاعدة وتغيري 4224وخباصٍة العنوان 

 الرشوط. وابلتايل، مل يكتسب املنتج املنشأ  اللبنان وفقا لقواعد يب. اإي. أ م.

ضافة القمية  وثيقة -  ال تبدو اإ

ماكنية الرتامك وفقا التفاقية يب.اإي.أ م وثيقًا يف هذه احلاةل. حىت لو ا - ضافة اإىل ذكل، ال يبدو دور املدخالت املس توردة من تركيا واإ عتربرت اإ

ق أ ّي تغيرٍي عىل  ّن املدخالت الصينية ال تلحِّ  .بند التعريفةاملدخالت الرتكية "حملية املنشأ " فاإ

 : مسامري ال ملنيوم4مثال رمق 

 اةل احل

مة:  -أ   –تصنُّع الرشكة   مسامرير ال ملنيوم؛ فامي ييل املواد املس تخدر

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدةٍ  2.02 4220 االإمارات العربية املتحدة ال ملنيوم غري املقشور

 وحدةٍ دوالًرا أ مريكًيا لّّك  2.02 4220 لبنان خردة ال ملنيوم

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدةٍ  2.42 4202.90 الوالايت املتحدة ال مريكية ش باكت أ ملنيوم

 دوالًرا امريكًيا لّّك وحدة: فهل تكون املسامري "حملية املنشأ "؟  0.52 سعر املنتج تسلمي ابب املصنعيكون  

 التحليل 

  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون املنتج  -

  4202.02يُصنَّف املنتج حتت أ تش.أ س  -

من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة ( 0ونّصها اكل يت: التصنيع ) ex7616تكون القاعدة املعمول هبا  -

املعّززة واملواد املامث ة )الس امي ومنقل الشوي والش بكة والس ياج وال نسجة  وال مقشةش بكة الس ياج امللحومة . هذا وجيوز اس تخدام ابملنتج

مة عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد ( 0املمتّددة؛ و)معادن ال ملنيوم  وأ  الرشائط املقف ة( من أ سالك ال ملنيوم  )غري حملية املنشأ ( املس تخدر

  للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52

 بعض الاس تثناءات والقمية املضافة. تكون القاعدة عبارة عن توليفة يس.يت.أ تش مع  -

مري يُصنَّف لّك من ال ملنيوم غري املقشور وخردة ال ملنيوم حتت عناوين خمتلفة عن مسامري ال ملنيوم. يف املقابل، يقع لّك من ش باكت ومسا -

يالء العناية  . عىل الرمغ من ذكل، ال تبدو قاعدة يس.يت.أ تش مس توفاة4202ال ملنيوم حتت العنوان عينه، أ ي أ تش.أ س  منا يمت اإ واإ



متام التصنيع انطالقا من مواد حمددة تكون مصنفة حتت أ ي عنوان، الس امي عنوان املنتج، حيث نالحظ االإشارة  ابالس تثناءات اليت تتيح اإ

 اإىل ش باكت ال ملنيوم. وتكون قاعدة يس.يت.أ تش مس توفاة.  

مارات العربية املتحدة ومن الوالايت املتحدة يبدو واحًضا بأ ّن املواد اللبنانية يه "حملية املنشأ " واب - لتايل، تعتربر  املواد املس توردة من االإ

ملصنع ملسامري ال ملنيوم. ا اببتسلمي املنتج % من سعر 42دوالًرا أ مريكًيا أ ي  2.22ال مريكية "غري حملية املنشأ " فقط حبيث تبلغ قميهتا 

 وتكون قاعدة القمية املضافة مس توفاة الرشوط. 

 مت الوفاء بقواعد امجلع يف أ ٍن. ي -

 يكتسُب املنتج صفة "حميّل املنشأ "   -

 

 : كرايس احلديقة املصنوعة من الاملنيوم 5مثال رمق 

 احلاةل 

 حديقة عرب الاس تعانة ابملواد التالية: تصنيع كرايس  -أ   –تتوىل الرشكة 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا للكريّس الواحد 0.52 4220 الهند املقشورال ملنيوم غري 

 دوالًرا أ مريكًيا للكريّس الواحد 0.42 4220 لبنان خردة ال ملنيوم

غ/م 222أ مقشة قطنية منسوجة يقّل وزهنا عن 
0
املصّممة  

 واجلاهزة لالس تعامل للكرايس

 دوالًرا أ مريكًيا للكريّس الواحد 0.22 9420.92 مايل

د   دوالرات أ مريكية للكريس الواحد. فهل حتصل الكرايس عىل صفة املنتج "احمليل املنشأ "؟  02بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحّدِّ

 التحليل 

 متحصاًل عليه ابلاكملال يكون املنتج  -

، يمت تصنيف الكرايس حتت العنوان اخلاص بـ "املقاعد"، وخباصٍة أ تش.أ س 9422خالفًا للمفروشات املصنّفة حتت العنوان أ تش.أ س  -

9420 . 

" اليت تشمل "املفروشات املعدنية ال ساس ية اليت حتتوي عىل ال مقشة القطنية غري احملشوة ex9403و ex9401تكون القاعدة املعمول"  -

م غ/222بوزٍن 
0
 أ و أ قّل". يف هذه احلاةل، يس تويف القطن الرشوط وتطبَّق قاعدة القامئة.  

 تكون القاعدة معقّدة بعض اليشء:  -

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

Ex9401  وEx9403  املفروشات املعدنية ال ساس ية اليت حتتوي عىل ال مقشة

غ/ م222القطنية غري احملشوة بوزٍن 
0
 أ و أ قلّ  

من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة التصنيع 

حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة 

 ابملنتج. 

 أ و 

التصنيع من ال مقشة القطنية اخملصصة 

وان لالس تعامل مع املواد املذكورة حتت العن

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى فيه قمية اكفة 

املواد املس تخدمة غري حملية املنشأ  نس بة 

 سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 42

 للمنتج.



 ، رشيطة ما ييل: 9422أ و  9420

تتخطى قمية اكفة املواد أ ال  -

من % 05)غري حملية املنشأ ( 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج، و املصنع

ال خرى  تكون اكفة املواد  -

املس تعم ة حملية املنشأ  

ومصنّفة حتت عنوان أ خر 

غري العنوان اخلاص ابملواد 

 غري حملية املنشأ .   

 

ال أ نه يف 0يتضّمن العمود ) - ين بديلرني: يمتثّل اخليار ال ول بقاعدة يس.يت.أ تش القياس ية وينطبق ال مر عينه متاًما كقاعدة الفصل. اإ ( خيارر

ذه احلاةل، تكون ال مقشة القطنية املس توردة من مايل جاهزة لتشّّكر جزًءا من الكرايس، أ ي أ هنا لن تصنَّف بعد ال ن ابعتبارها أ مقشة ه

منا "جزًءا" من الكرايس حتت العنوان أ تش.أ س  50قطنية واردة يف الفصل  د بذكل بأ ن القطن قد مت تصنيفه حتت 9420.92واإ . كام يُقصر

 وابلتايل مل يمت الوفاء بقاعدة يس.يت.أ تش.  –ه متاًما اكلكرايس الهنائية العنوان عين

أ ما البديل الثان فيسمح ابس تخدام ال مقشة القطنية املصنّفة أ صاًل حتت هذا العنوان. يف املقابل، تس تدعي احلاجة تطبيق مطلربني  -

ني: أ واًل، ال يتجاوز القطن نس بة   0.22؛ وقد مت الوفاء هبذا الرشط حيث تبلغ قمية القطن املصنع سعر املنتج تسلمي ابب% من 05صارمر

 %.  02دوالرات أ مريكية، أ ي  02.22دوالًرا أ مريكًيا من أ صل 

. 9422وأ تش.أ س  9420اثنًيا، ال بد ان تكون اكفة املدخالت ال خرى "حملية املنشأ " ومصنّفة حتت عناوين أ خرى غري العنوان أ تش.أ س  -

ىل منتجاٍت أ خرى  ذ تأ يت مدخالت  ال ملنيوم من مصادر أ جنبية ولكن الا يمت تشغيلها يف الوقت الراهن اإ وال يبدو بأ ن هذه يه احلاةل: اإ

"حملية املنشأ "؟ أ جل، يمت حتويلها اإىل منتجاٍت اخرى، وخباصٍة الكرايس  أ و أ جزاء مهنا قبل أ ن يمت جتميعها مع ال مقشة  لتكتسبر صفة 

وهكذا تمتكّن أ جزاء ال ملنيوم من اكتساب صفة اللبنانية املنشأ  )وفقا لقاعدة  بند التعريفةلتصبح الكرايس الهنائية. ذلكل، ال بد من تغيري 

"ex chapter 94 ن تعمتد هذا اخليار اذلي يتيح كل الاس تعانة ابلقطن "غري حميل "(. وهذا ما تس تثنيه قاعدة القامئة رصاحًة:  ما اإ

رني أ تش.أ س  نه يتعّذر عليك اس تخدام مواًدا تقع مضن العنوان . واملقصود من ذكل: ال بّد ان تكون املواد "حملية 9422أ و  9420املنشأ " فاإ

ىل قطع 9422أ و أ تش.أ س  9420 ة اليت يمت فهيا تصنيفهام حتت أ ّي من أ تش.أ س املنشأ " قبل بلوغ املرح . وبعبارة أ خرى: قبل أ ن تتحّول اإ

 أ اثث. 

ال عرب معاجلهتا لتتحول اإىل قطع للكرايس )أ تش.أ س  - ال تبدو احلاةل كذكل؛ مفدخالت ال ملنيوم ليست "حملية املنشأ " ويه ال تصبح كذكل اإ

الوفاء بقاعدة القامئة ويتعّذر عىل الكرايس اكتساب صفة املنشأ  اللبنان حتت هذا العنوان. )عىل سبيل املثال،  ( . وابلتايل، ال يمت9420

ت "حملية املنشأ "(.    اكن ال مر ليكون خمتلفًا لو مت اس ترياد مدخالت ال ملنيوم من بدلِّ رشيك يف الرتامك، عندئٍذ اكنت قد اعتربر

ضافة القمية الرصف الواردة يف العمود )هذا ويتوفر بديٌل اثلث وهو عبا - التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى فيه قمية اكفة املواد (: "4رة عن قاعدة اإ

سعر % من 29تبلغ اكفة املدخالت ال جنبية جممتعًة  ."جتللمن  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 42املس تخدمة غري حملية املنشأ  نس بة 

 وفاء ابلقاعدة وتكتسب الكرايس صفة املنشأ  اللبنان. . يمت الاملنتج تسلمي ابب املصنع

 

 الورق وورق الكرتون املقّوى  4.2



 مايه اخلصائص واملمزيات؟  4.2.0

 يمت حرص القواعد ذات الص ة مبعظم املنتجات الورقية وتكل القامئة عىل الورق.  -

الورق الس امي املنتجات الورقية ال كرث الكس يكية بدًءا من القرطاس ية  48. ويشمل الفصل 49و  48تقع املنتجات الورقية مضن أ تش.أ س الفصل  -

اإىل ورق النفاايت فيغطي املواد املطبوعة. يف الوقت اذلي ترد املواد القامئة عىل صنع الورق بدًءا ابللّب وصواًل  49وصواًل اإىل ورق امحّلام. أ ما الفصل 

 . 44يف الفصل 

عادة التدوير بدوٍر هام يف املامرسة والتطبيق.  -  تضطلع معلية اإ

 ما يه القواعد الرئيسة الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟  4.2.0

  49و 48( قواعد الفصل الرئيسة )القاعدة الافرتاضية( للفصلني 0)

الورق املقّوى؛ وأ غراض اللّب الوريق ذات الص ة ابلورق أ و الورق  )"الورق و 48قاعدة الفصل الرئيسة لـ أ تش.أ س الفصل  فامي ييل نّص  -

ىل أ ية قاعدة خاصة:   املقّوى"(، أ ي: القاعدة الافرتاضية للمنتجات اليت تفتقر اإ

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  غري معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

Ex chapter 48  الورق و الورق املقّوى؛ وأ غراض اللّب الوريق ذات الص ة

ابلورق أ و الورق املقّوى: )ابس تثناء القواعد اخلاصة، راجع 

 أ دانه(

التصنيع من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة 

حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة 

 ابملنتج.  

 

ع أ دانه(، تعترب منتجات الورق والورق املقّوى "حملية املنشأ " يف حال مت تصنيف اكفة املدخالت "غري -  ما مل تطبَّق أ ية قاعدة خاصة )راجِّ

ملس توردة من ادلول اليت تفتقر اإىل ترامك املنشأ ( حتت عنوان أ تش.أ س خمتلف عن املنتج حبّد احمللية املنشأ " )أ ي: املدخالت ال جنبية ا

هنا عبارة عن قاعدة "تغيري   " البس يطة والقياس ية. بند التعريفةذاته. اإ

املنتجات ال خرى )"الكتب املطبوعة والصحف والصور و  49تنطبق قاعدة يس.يت.أ تش عيهنا متاًما كام تطنبق قاعدة الفصل عىل القاعدة  -

 ذات الص ة بقطاع الطباعة..."(: 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

Ex chapter 49  الكتب املطبوعة والصحف والصور واملنتجات ال خرى

؛ واخملطوطات واملطبوعات الطباعة ذات الص ة بقطاع

 واخلرائط ؛ ابس تثناء )القواعد اخلاصة، راجع أ دانه(

التصنيع من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة 

حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة 

 ابملنتج.  

 

 

  49و 48( قواعد أ خرى خاصة ابملنتج يف الفصلني 0)

 عدًدا صغرًيا من القواعد اخلاصة ابملنتج. ويه اكل يت:  48يتضّمن الفصل  -

 



 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

  Ex 4811  ادلفاتر أ و الورق الورق والورق املقّوى املسّطر أ و ورق

 املربّع وحسب.

اخملصصة لصناعة الورق واد املالتصنيع من 

   . 44املذكورة يف الفصل 

 

ورق الكربون وورق الاس تنساخ اذلايت وأ وراق النسخ أ و  4802

 ال وراق الشفافة  ال خرى )...(

اخملصصة لصناعة الورق واد املالتصنيع من 

   . 44املذكورة يف الفصل 

 

املغلّفات وبطاقات رسائل وبطاقات بريديّة  غري مصّورة  4804

وبطاقات للمراس ة املصنوعة من الورق أ و الورق املقّوى؛ 

رحافظ وأ دوات الكتابة املصنوعة من  والعلرب واجلعرب وامل

الورق أ و الورق املقّوى واليت حتتوي مجموعة متنّوعة من 

 أ وراق املراس ة. 

 التصنيع: 

املنشأ (  من مواد )غري حملية -

واردة حتت أ ّي عنواٍن 

 ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج. 

عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة  -

املواد )غري حملية املنشأ ( 

سعر املنتج تسلمي % من 52

 للمنتج. ابب املصنع

 

Ex4818  اخملصصة لصناعة الورق واد املالتصنيع من  ورق امحّلام

   . 44املذكورة يف الفصل 

 

Ex4819 وصناديق واكياس كبرية وصغرية وحاوايت التوضيب  علرب

ال خرى املصنوعة من الورق أ و الورق املقّوى أ و  حشو 

 الس يليلوز أ و طبقات من أ لياف الس يليلوز

 التصنيع: 

من مواد )غري حملية املنشأ (  -

واردة حتت أ ّي عنواٍن 

 ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج. 

عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة  -

)غري حملية املنشأ ( املواد 

سعر املنتج تسلمي % من 52

 للمنتج ابب املصنع

 

Ex4820  التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد  دفاتر كتابة الرسائل

سعر املنتج تسلمي % من 52املس تخدمة 

عامل ابب املصنع  لل 

 

Ex4823  ال وراق وال وراق املقواة وحشوات الس يليلوز والطبقات

 أ لياف الس يليلوز بأ جحام وأ شاكل خمتلفة ال خرى من

اخملصصة لصناعة الورق واد املالتصنيع من 

   . 44املذكورة يف الفصل 

 

 تتوفر ثالثة قواعد خاصة يمت تطبيقها عىل منتجاٍت عّدة.  -

ذ تشرت  - ط القاعدة بأ ن يمت تصنيع هذه املنتجات ابلنس بة اإىل اجملموعة ال وىل من املنتجات، تكون القاعدة أ كرث رصامة من قاعدة الفصل العامة. اإ

لّب ال لياف اخلشبية أ و ال لياف ال خرى والس يليلوز والنفاايت الورقية املعاد تدويرها،  – 44مبارشة من املواد املس تخدمة لصنع الورق )الفصل 

نتاج املّتخذة بعد انهتاء مرح ة املواد اخلام مضن البدل. وبصورٍة خاصة، ال مي كن اس تخدام أ ية اخل...(. ابختصار، تقتيض احلاجة تنفيذ  اكفة خطوات االإ

ت من بدلان  48مس توردة ومذكورة يف الفصل  "غري حملية املنشأ " وس يطةمنتجات  مر )ولكن ابلتأ كيد ميكن اس تخدام املنتجات املامث ة كام لو اس تقدِّ

الورق املربّع )يمت  تطّبق الرتامك وحيث تعتربر مبثابة منتجات "حملية املنشأ "(. تنطبق هذه القاعدة عىل الورق والورق املقّوى املسّطر أ و ورق ادلفاتر أ و

دراج  هذه  (؛ 4800اجملموعة مع منتجاٍت أ خرى حتت عنوان أ تش.أ س  اإ

 (؛ 4802واملنتجات املامث ة )أ تش.أ س ورق الكربون وورق الاس تنساخ اذلايت  -

حارِّم الوجه، عىل سبيل املثال 4808.02، وخباصٍة ex4818ورق امحّلام )  - . كام يغطي العنوان عينه منتجات أ خرى متنوعة ومماث ة مثال مر

 ؛ حيث تنطبق قاعدة الفصل العامة وال سهل )الواردة أ عاله(؛ "لكينكس"



 ( ex4823)...(بأ جحام أ و أ شاكل خمتلفة )اة وحشوات الس يليلوز ال خرى ال وراق وال وراق املقوّ  -

رحارم )الاجنبية( ( م4808.02( أ و تقطيع ورق امحّلام )4800ما يعين بأ ّن خطوط الطبع أ و الش باكت املربّعة البارزة الورق )ال جنيب( ) - ن خمزون امل

 ( لن حتصل عىل صفة املنشأ  اللبنان. 4822املالمئة )

-  ُ ال أ هنا ليست تقييدية فامي يتعلق خبيار امل ضافة اإىل ابلنس بة اإىل اجملموعة الثانية من املنتجات، تبدو القاعدة أ كرث رشطية وحرًصا من قاعدة اإ دخالت. اإ

سعر % من 52القاعدة العامة، تشرتط القاعدة أ ال تتخطى قمية املدخالت ال جنبية )غري احمللية املنشأ "( نس بة اليت تنص علهيا  بند التعريفةتغيري 

 للمنتج الهنايئ. كام تعمد القاعدة اإىل املزج بني يس.يت.أ تش وبني القمية املضافة ويه تنطبق عىل:  املنتج تسلمي ابب املصنع

 ( 4804املغلّفات وبطاقات الرسائل، اخل ) -

وجمّدًدا يضم العنوان منتجاٍت أ خرى حيث تطبَّق قاعدة الفصل العامة عىل حنٍو متواصل، عىل سبيل  ex4819، اخل )ياسال ك صناديق و ال علرب و ال -

 املثال، سالت الرسائل وعُلرب التخزين املس تخدمة يف املكتب(؛ 

نتاج علرب الورق املقّوى ) - ( من املواد املذكورة حتت عناوسن خمتلفة )يف حال اكنت غري حملية املنشأ (، 4809يعين ذكل بأ ّن  ال مر ال يقترص عىل اإ

يًضا أ ال )الورق املقّوى املمّوج( بل يشرتط أ   4828عىل سبيل املثال،  قد تكون هذه يه احلال مع الورق املقوى املذكور حتت عنوان أ تش.أ س 

رشابِّك، اخل( أ كرث من   % من القمية الهنائية االإجاملية )التسلمي يف املصنع(. 52تتجاوز قمية اكفة املواد "غري احمللية املنشأ " املس تخدمة )الس امي اكفة امل

( من مواد مذكورة حتت ex4802ائل )هذا وتنطبق قاعدة أ كرث تساهاًل ابلنس بة اإىل مجموعة مؤلفة من منتٍج واحٍد: ميكن تصنيع دفاتر كتابة الرس -

 %. 52العنوان عينه رشيطة أ ن تكون القمية املضافة 

 4900قاعدترني خاصترني، وخباصٍة فامي يتعلق  ابلبطاقات الربيدية املطبوعة وببطاقات املعايدة )يس.يت.أ تش، ابس تثناء العنوان  49يتضّمن الفصل  -

 اذلي يشمل الصور( والرزانمات. 

 

 القامئة اخلاصة ابملنتجات الاخرى املصنوعة من الورق والورق املقّوى   ( قواعد2)

مة، مثال البالستيك وال ملنيوم، تُصنَّ  - ف بعض تكام يه احلال ابلنس بة اإىل مجموعة املنتجات ال خرى احملّددة بصورة أ ولية وفقا للمواد املس تخدر

يف حال مت حتديدها حسب وظيفهتا. عىل سبيل املثال، ينطبق ال مر عىل املفروشات  ، وخباصةٍ 48املنتجات  الورقيّة حتت فصول اخرى غري الفصل 

( أ و لفة ورق ال ملنيوم 4020( أ و علب اجملوهرات املصنوعة من الورق املقّوى )عنوان أ تش.أ س 94املصنوعة من الورق املقّوى )أ تش.أ س الفصل 

 دة اخرى. ( ؛ وتنطبق علهيا قواعد حمد4224املدمعة )عنوان أ تش.أ س 

 

 ما يه املسائل الرئيسة اليت جيب التنبّه لها؟  4.2.2

ىل حّد كبري ا - ال أ نه يش به اإ نتاج  بعض املنتجات الاس تعانة ابملواد ال ساس ية املس تخدمة لصناعة الورق. وهو أ مر تقييدي اإ لقيد تتطلب معلية اإ

 املفروض عىل منتجات ال مقشة واملالبس. 



ال هنا جيوز يف بعض تكون يس.يت.أ تش عبارة ع - ن القاعدة السائدة يف هذا الس ياق ويمت تطبيقها عىل معظم املنتجات الورقية واملواد املطبوعة. اإ

 احلاالت تطبيق قاعدة القمية املضافة. 

الورق واملفروشات ، مثال املصابيح املصنوعة من 49 - 44جيوز جتميع منتجات الورق والورق املقّوى ذات الوظائف احملّددة خارج الفصلني  -

 املصنوعة من الورق املقّوى. 

 ال مث ة / الامترين  4.2.4

 تذكري: ال ليات ال ساس ية 

ذا اكنت مساةل املنشأ  هممة ابلنس بة اإىل معكل. يف حال اكن هممة:  .0  حتقق ممّا اإ

ذا اكن املنتج " .0  " يف لبنان. يف حال مل يكن كذكل: متحصاًل عليه ابلاكملحتقق ما اإ

حتقق من عنوان أ تش.أ س واحرص عىل تطبيق قواعد القامئة. تأ كّد من تطبيق "الرتامك" حيامث يكون ذكل مالمئًا: تعتربر املدخالت الناجتة  .2

 عن البدلان الرشيكة يف الرتامك "حملية املنشأ " متاًما اكملدخالت احمللية. 

دة أ و عىل حنو مزتامن:  . أ   لهيا أ حيااًن بعبارة تغيريات( يمت اعامتدها عىل حِّ  فامي ييل أ ليات أ ساس ية )يُشار اإ

i.  منتجات مصنوعة ابلاكمل )ال تعتربر فعلًيا قاعدة القامئة ولكن تكون واردة يف القامئات. ومن املتوقع أ ن تساعدك قاعدة التساهل العام

 حيث أ مكن تطبيق ذكل!( 

ii.  يس.يت.أ تش(  بند التعريفةتغيري( 

iii. ) ضافة القمية ) احلّد ال قىص من قمية املدخالت ال جنبية وغري احمللية املنشأ  اإ

iv.  املعاجلة اخلاصة 

 : الاس تثناءان . ب

i. ( 02متساهل: قاعدة التساهل العام )ر القيود منا احذر  % من املدخالت غري احمللية املنشأ  واإ

ii.  عمليات الصغرى )"التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"( املس تثناة حىت لو مت الوفاء بقاعدة )يف حال عدم التحقق من املسأ ةل( صارم: ال

ضافة القمية(.   القامئة )أ ي، عند اإ

 

 أ . الُعلب املصنوعة من الورق املقوى املزّودة بقفٍل 0 رمق مثال

 احلاةل 

 علًبا من الورق املقّوى مزّودة بأ قفال لتصديرها اإىل سويرسا.  BeirutPaperتنتِّج رشكة بريوت بيرب 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالراٍت أ مريكية لّّك وحدٍة 4.22 4820 الصني الورق املقّوى )الورق املربّع( 

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 2.52 8220.52 الوالايت املتحدة ال مريكية  القفل

دوالرات أ مريكية لّّك وحدٍة؟ وماذا لو بلغ سعر التسلمي يف  02.22فهل حيصل املنتج عىل صفة "منتج حميل املنشأ " مع سعر تسلمي يف املصنع بقمية 

 دوالرات أ مريكية؟  8.22الوحدة 

 التحليل 

 ". متحصاًل عليه ابلاكملال يعتربر املنتج " -



 4809.02 يمت تصنيف العلب حتت العنوان الفرعي أ تش.أ س -

لهيا يف البند ex4819تطبَّق القاعدة " - ع القادة املشار اإ  4.2.0" ل ن املنتج يقع حتت التصنيف احملّدد )"العلب والصناديق..."(. راجِّ

توّحد القاعدة بني يس.يت.أ تش وبني "القمية املضافة"؛ عىل أ ال يمت تصنيف منتجات املدخالت ال جنبية )"غري حملية املنشأ "( حتت عنوان  -

 . سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52أ تش.أ س عينه ورشيطة أ ال تتخطى قميهتا االإجاملية 

تش.أ س خمتلفة خالفًا للمنتج الهنايئ، أ ي علب الورق املقّوى. ويمت الوفاء ابملعيار ال ول يف هذه احلاةل، يُصنَّف الك املنتجني حتت عناوين أ   -

 ، يس.يت.أ تش.بند التعريفةأ ي تغيري 

دوالراٍت أ مريكية، يكون معيار القمية املضافة مس تويف الرشوط. وتبلغ قمية اكفة  02.22 سعر املنتج تسلمي ابب املصنعيف حال بلغ  -

؛ ويه نس بة أ قّل من  احلّد ال قىص سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 45دوالًرا أ مريكًيا أ ي ما نسبته  4.52جممتعًة  املدخالت ال جنبية

 (. ال فتا%.  تعتربر املنتجات "لبنانية" حتقيقًا لغرض تصديرها اإىل سويرسا )52املقّدرة بـ 

أ مرييك، عندئٍذ ال يكون املعيار الثان مس تويفر الرشوط. وتبلغ قمية  دوالراٍت  8.22أ قّل من  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعيف حال اكن  -

سعر املنتج تسلمي ابب % من 42.05دوالراٍت أ مرييك أ ي بنس بة  8.22دوالًرا أ مريكًيا من أ صل  4.52املنتجات "غري حملية املنشأ " 

تعريفة معام ة البدل ال كرث تفضياًل )أ م.أ ف.ان( الاكم ة عند املنتجات "حملية املنشا" وابلتايل يتعنّي عىل لبنان سداد كون . ال تاملصنع

 تصديرها اإىل سويرسا. 

 الُعلب املصنوعة من الورق املقوى املزّودة بقفٍل  ب.0مثال رمق 

 احلاةل 

منا تولّت  رشكة بريوت بيرب   تغيري مصادرها:  BeirutPaperيكون ال مر مشاهبًا للحاةل أ عاله واإ

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالراٍت أ مريكية لّّك وحدة 5.22 4809.02 تركيا الورق املقّوى )الورق املربّع( 

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 2.52 8220.52 الوالايت املتحدة ال مريكية  القفل

 دوالرات أ مريكية لّّك وحدٍة؟  02.22فهل حيصل املنتج عىل صفة "منتج حميل املنشأ " بناًء عىل سعر تسلمي يف املصنع بقمية 

 التحليل 

 م الوفاءطاملا أ ّن املدخالت املس توردة من تركيا ال تعتربر "حملية املنشأ "، عندئٍذ لن يكتسبر املنتج الهنايئ صفة "املنشأ  احمليل" نظًرا لعد -

سعر % من 55% كحّدٍ أ قىص(. كام تصل قمية املدخالت ال جنبية  جممتعة اإىل 52مبعيار القمية املضافة )مواد املدخالت ال جنبية بنس بة 

 دوالرات أ مريكية(.  02.22دوالًرا أ مريكًيا من أ صل  5.52) املنتج تسلمي ابب املصنع

من هجة وبني لبنان وتركيا من  ال فتاتوسطية وفقا لالتفاقية املربمة بني لبنان و م  -عىل الرمغ من ذكل، فور تطبيق قواعد االتفاقية ال ورو -

ماكنية ترامُك املنشأ . وتعتربر املنتجات الواردة من تركيا "حملية املنشأ " )أ ي تمت معامالهتا متاًما اكملدخالت ال  لبنانية( هجٍة أ خرى، تنشأ  اإ

دوالًرا لّّك وحدٍة )مع  2.52قامئة. يف هذه احلاةل، ال تتعّدى قمية املدخالت "غري احمللية املنشأ " وابلتايل، ال تعتربر عائقًا امام أ ّي قسٍم من ال

 اس ترياد املرشابك من الوالايت املتحدة ال مريكية(. وابلتايل، تعتربر العلرب لبنانية املنشأ . 

 



 أ . أ كياس ورقية لهدااي ال عياد 0مثال رمق 

 احلاةل 

. يف الواقع، ال فتاصناعة ال كياس الورقية اليت تتوىل تصديرها اإىل سويرسا والرنوج والكهام دول أ عضاء يف  BeirutPaperبريوت بيرب رشكة  تشمل

ىل أ كياس بأ شاكل خمتلفة عا لية اجلودة خمصصة تعمُد الرشكة عادًة اإىل رشاء ال كياس العادية السائبة لتحّولها الحقًا من خالل معلية الطباعة املتطورة اإ

ىل طلباٍت أ صغرال ىل تصنيفها حسب احلجم والشّك اإ  س تخدام العمالء، ومهنا عىل سبيل املثال أ كياس التسوق اخملصصة لعيد امليالد حيث تعمد اإ

 جحًما، اخل. 

 فامي ييل مصادر املدخالت: 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 أ مريكًيا لّّك وحدةدوالًرا  2.22 4809.42 الصني أ كياس الورق 

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 2.20 2005.09 الهند حرب الطباعة 

دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدٍة؟ وماذا لو بلغ سعر التسلمي يف  0.05فهل تكتسب أ كياس الورق صفة "منتج حميل املنشأ " مع سعر تسلمي يف املصنع بقمية 

 دوالًرا أ مريكًيا؟  0.22الوحدة 

 التحليل 

 ". متحصاًل عليه ابلاكملال يعتربر املنتج " -

  4809.42تصنَّف أ كياس الورق حتت العنوان الفرعي أ تش.أ س  -

ىل ex4819تُطبَّق قاعدة القامئة اخلاصة ابملنتج " - " مبا أ ّن املنتج يتالءم والوصف احملّدد "...أ كياس... من الورق..."(. كام تعمد القاعدة اإ

ىل قمية املدخالت )"غري حملية املنشأ "(توحيد يس.يت.أ تش مع "القمية  ال جنبية حتت عنوان أ تش.أ س  املضافة"؛ رشيطة أ ال تمت  االإشارة اإ

 . سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52عينه وأ ال تتخطى قميهتا االإجاملية 

عينه متاًما اكملنتج الهنايئ. وال  لتعريفةبند ايف هذه احلاةل، يمت تصنيف املدخالت املس توردة من الصني، وخباصٍة ال كياس العادية، حتت  -

ضافة القمية مقابل سعر تسلمي يف  يكون املعيار ال ول مس تويفر الرشوط ل ّن ال كياس ال تمتتع بصفة "املنشأ  احمليل". ميكن الوفاء مبعيار اإ

ال أ ن ال كياس ال تكتسب صفة املنشأ  نظًرا العامتد الك 0.05املصنع بقمية  ين عىل حنو ترامكّي )يف الوقت عينه(. دوالًرا أ مريكًيا. اإ   املعيارر

 

 ب. ال كياس الورقية عيهنا   0مثال رمق 

 احلاةل

ىل تغيري مصادرها حيث اس توردت ال كياس العادية من  BeirutPaperولكن معدت رشكة  تكون احلاةل مماث ة لتكل املذكورة أ عاله يف هذه احلاةل اإ

 .ال فتاأ يسلندا ، ويه دوةل عضو يف 

  



مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 2.22 4809.42 أ يسلندا أ كياس الورق 

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 2.20 2005.09 الهند حرب الطباعة 

دوالًرا أ مريكًيا لّّك  0.22متوسطية بناًء عىل سعر تسلمي يف املصنع بقمية  -فهل تكتسب أ كياس الورق صفة "منتج حميل املنشأ " وفقا للقواعد ال ورو

يطاليا؟ فهل تكتسب ال كياس الورقية صفة "املنتج احمل  يّل املنشأ ؟" وحدٍة؟ وماذا لو مت اس ترياد ال كياس الورقية من الهند وحرب الطباعة من اإ

 التحليل 

متوسطية فور تطبيق هذه ال خرية يف -تعتربر أ كياس الورق العادية ال يسلندية املنشأ  مبثابة منتجاٍت "حملية املنشأ " وفقا للقواعد ال ورو -

ىل أ نه وعىل الرمغ من تطبيق قواعد املنشأ  الثنائية احلال  يف ية اتفاقية الرشاكة املوقعة بني لبنان والاحتاد ال وريب. هذا وجتدر االإشارة اإ

تريادها من بدٍل االتفاقية املربمة بني لبنان والاحتاد ال ورويب، فغنه جيوز تطبيق ال مر عينه ابعتباره "تراًمًك ثنائًيا". ومبا أ ّن ال كياس يمت اس  

 الرتامك مضن العالقة )سويرسا والرنوج(، مفن املتوقع أ ن يمت ال فتا)أ يسلندا( ويعاد تصديرها، بعد معاجلهتا، اإىل دول أ خرى يف  ال فتااتبع لـ 

 الثنائية القامئة بني لبنان والاحتاد ال ورويب وليس بني أ ّي رشيٍك اثلٍث. وقد ابت هذا ال مر ممكنًا يف الوقت احلايل.   

ن ، من املمكسعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 0مبا أ ّن احلرب املس تورد من الهند يمت تصنيفه حتت عنواٍن خمتلٍف وال يشّّك سوى  -

ين، يس.يت.أ تش والقمية املضافة.   الوفاء بالك املعيارر

يطاليا وال كياس العادية م - ن يف حال مت استبدال مصادر ال كياس الورقية، عندئٍذ قد تأ يت النتيجة مغايرة. يف حال مت اس ترياد احلرب من اإ

سعر % من 22من معيار يس.يت.أ تش والقمية املضافة ) الهند )ابلسعر عينه( جيوز أ ن ختالف املدخالت "غري حملية املنشأ " الهندية  الكً 

 2.22للمنتج الهنايئ(. وحىت لو اكنت لكفة ال كياس أ قّل بكثرٍي فامي لو مت اس ترياداه من الهند، عىل سبيل املثال،  املنتج تسلمي ابب املصنع

ياس العادية / اخلام تقع حتت العنوان عينه اكل كياس الهنائية دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدٍة، فاإن خمالفة معيار يس.يت.أ تش تظّل قامئة ل ّن ال ك 

هبا بأ شاكل خمتلفة ومتطّورة. )وابلتأ كيد، يف حال أ مكن اس ترياد املدخالت بلكفة أ قّل بكرث، مفن احملمترل أ ن تتخطى أ ية تعريفة ميكن اكتسا

ن أ ن يمت اإطالع من التفضيالت التجارية اخلاصة ابملنتجات "احمللية املنشأ " يف مقابل امل  نتجات "غري احمللية املنشأ ". من املس تحسر

BeirutPaper  .)بذكل الإيالء املسأ ةل العناية الالزمة 

 صناديق(  02وغري مقاومة للامء ). عُلب ورقية قاب ة للطّي 2مثال رمق 

 احلاةل 

منا غري مقاومة للامء تباع مضن صندوٍق مؤلٍف من  BeirutPaperتنتج رشكة   علٍب.  02علًبا روقية أ ساس ية قاب ة للطّي واإ

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالرات أ مريكية للصندوق الواحد 2.29 4828.02 البوس نة الورق املقّوى املمّوج 

 دوالًرا أ مريكًيا للصندوق الواحد 2.00 4828.02 الصني الورق املقّوى املمّوج

الورق املقّوى املُعاد تدويره من العلب والصناديق القدمية 

 )املمّوجة(

 دوالرات أ مريكية للصندوق الواحد 2.22 4828.02 الكويت

در   "؟ دوالًرا أ مريكًيا، فهل تكتسب هذه العلب صفة "املنشأ  احمليل 2.42للعلب بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحّدِّ

 

 كتابة الرسائل ودفرت املقبوضات/ االإيصاالت دفاتر. 4مثال رمق 



 احلاةل

دفاتر كتابة الرسائل ودفاتر املقبوضات املصّممة حسب الطلب ل عامل البيع ابلتجزئة. يف الواقع، يبدو الك املنتجني مماثلني  BeirutPaperرشكة تنتج 

مطبوعة    بشٍّك كبري ابس تثناء دفاتر كتابة الرسائل ذات الصفحات العادية مع غالٍف مزخرٍف بطريقٍة مجي ة بيامن تتضّمن دفاتر املضبوطات صفحاٍت 

 الٍف خمتلٍف يربز عبارة "دفرت املقبوضات". يف معظم احلاالت، يمت تصنيع الك املنتجني للتصدير اإىل العمالء السويرسيني. مع غ

 فامي ييل مصادر املواد: 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 وحدةدوالًرا أ مريكًيا لّّك  2.20 2522 اململكة العربية السعودية املادة الالصقة 

 دوالرات أ مريكية لّّك وحدة 2.02 4424 الصني الورق املعاد تدويره

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 2.20 2005.09 الهند حرب الطباعة

د  دوالًرا أ مريكًيا لّك من دفاتر كتابة الرسائل ودفاتر املقبوضات، فهل تكتب صفة "املنشأ  احمليل" وفقا  2.02بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحّدِّ

 متوسطية؟ -لقواعد االتفاقية ال ورو

 التحليل 

 ال يعتربر الك املنتجني مصنوعرني ابلاكمل  -

"السجالت ودفاتر احلساابت  –( 4802.02وحىت حتت العنوان الفرعي عينه ) 4802يُصنّف الك املنتجني حتت العنوان أ تش.أ س  -

 ودفاتر املالحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر املقبوضات ودفاتر كتابة الرسائل ودفاتر املذكّرات واليوميات وال غراض املشاهبة". 

" اإىل "دفاتر كتابة الرسائل". يف هذه ex4820": تشري "ex-outتوسطية للعنوان الراهن عبارة عن قاعدة "م  -تكون قاعدة القامئة ال ورو -

% من قمية املنتج 52احلاةل، تطبق قاعدة القمية املضافة البس يطة ونّصها اكل يت: ال تتخطى قمية املدخالت ال جنبية )"غري حملية املنشأ "( 

 . BeirutPaper(. ذلكل، تنطبق هذه القاعدة عىل دفاتر كتابة الرسائل اليت تصنّعها رشكة صنعسعر املنتج تسلمي ابب امل احمليل )

سعر املنتج دوالًرا أ مريكًيا من  2.02تبلغ تلكفة املدخالت "غري احمللية املنشأ " املس توردة من اململكة العربية السعودية  والصني والهند  -

%. ويف هذه احلاةل، تمت خمالفة قاعدة القمية املضافة املعمول هبا 25دوالًرا أ مريكًيا ، أ ي بنس بة  2.02الهنايئ وقميته  أ صل  تسلمي ابب املصنع

 عىل دفرت كتابة الرسائل وابلتايل فهيي ال تكتسب املنشأ  اللبنان. 

" اليت تنحرص بدفاتر ex4820ُيتلف الامر ابلنس بة اإىل دفاتر املقبوضات ويعود السبب يف ذكل لكوهنا غري مصنّفة حتت قاعدة القامئة " -

 "( عىل حنٍو افرتايّض. وتنص القاعدة عىل ما ييل: "التصنيع ex chapter 48كتابة الرسائل وحسب؛ ذلكل تُطبق قاعدة الفصل العامة )"

 بند التعريفةتطبَّق قاعدة تغيري  وبعبارٍة أ خرى:. "من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة حتت أ ّي عنواٍن ابس تثناء تكل اخلاصة ابملنتج

 )يس.يت.أ تش( القياس ية. 

(. وهكذا يمت الوفاء بقاعدة 4802احلاةل، تقع اكفة املدخالت ال جنبية حتت عناوين أ تش.أ س خمتلفة عن عنوان املنتج الهنايئ )يف هذه  -

مية املضافة بأ ّي دوٍر يُذكرر، أ اًي يكن. حىت لو بلغت الفصل وتكتسب دفاتر املقبوضات صفة املنشأ  اللبنان. لتوضيح املسأ ةل: ال تضطلع الق 

% من املنتج الهنايئ(، عندئٍذ تكون قاعدة القامئة املعمول هبا، أ ي قاعدة الفصل، مس توفية الرشوط مبا أ ّن 95%  )09قمية املواد 

نتاج.   املدخالت ختضع لتغيرٍي يف تعريفهتا يف أ ثناء معلية االإ

سائل خمتلفًا للغاية عن مصري دفاتر املقبوضات )املطابقة لها تقريًبا(. فأ حدهام )أ ي دفرت املقبوضات( يعتربر "حميّل يكون مصري دفاتر كتابة الر  -

ات املنشأ " ويس تفيد من الامتيازات امجلركية وال خر )أ ي دفاتر كتابة الرسائل( تكون "غري حملية املنشأ " وابلتايل ال تس تفيد من الامتياز 



أ و الاحتاد  ال فتارابطة التجارة احلرة ال وروبية/  اقيات التجارة  ذات الص ة، عىل سبيل املثال عند تصديرها من دولاملامث ة وفقا التف

 ال ورويب. 

 . ورق امحّلام واملطبخ املطبوع5مثال رمق 

 احلاةل

عايل القمية بامنذج وأ مناط ممزّية. حتقيقًا ذلكل، فهيي تس تخدم ال وراق عيهنا اخلاصة مبخزون  ورق مّحام ومطبخ مطبوعًا BeirutPaperتصنّع رشكة 

( املس توردة من الصني واحلرب املس تورد من الهند. كام ختضع للتقطيع واللف والطباعة والتوضيب. ويبدو الك املنتجني 4822املنسوجات )أ تش.أ س 

ال فامي يتعلق ب  عملية التقطيع ووظيفهتام اخملصصة. فهل تكتسب املنتجات  صفة "املنشأ  احمليل" بصفهتا منتجاٍت لبنانية لغرض متشاهبني عىل حنٍو كبري اإ

 متوسطية؟ -التصدير اإىل ادلول وفقا للقواعد ال ورو

 التحليل

 ال تكون املنتجات مصنوعة ابلاكمل  -

" اإىل ورق امحّلام كام تشرتط القاعدة تصنيع ورق امحّلام مبارشة ex4818. وتشري قاعدة "4808يقع الك املنتجني حتت عنوان أ تش.أ س  -

لّب ال لياف اخلشبية أ و ال لياف الاخرى والس يليلوز واخمللفات الورقية املُعاد تدويرها، اخل(.  – 44من مواد صنع الورق )الفصل 

نتاج اليت تيل مرح ة املواد اخلام داخل ال   وس يطةبدل. وبصورٍة خاصٍة، ال ميكن اس تخدام أ ية منتجاٍت ابختصار، ينبغي تنفيذ اكفة مراحل االإ

ذ يُصنَّف خمزون 48"غري حملية املنشأ " ومس توردة مذكورة يف الفصل   4822املس تورد من الصني حتت عنوان أ تش.أ س  املنسوجات. اإ

حيث ميكن أ ن يكون هذا دٍل يعمتد مبدأ  الرتامك، من ب املنسوجاتوابلتايل ال يعتربر ورق امحّلام "حميّل املنشأ " . )يف حال مت اس ترياد خمزون 

متوسطية الواقعة يف حميط أ ورواب والبحر املتوسط، عندئٍذ ميكن -البدل يف املس تقبل عبارة عن أ ّي من ال طراف املوقعة لالتفاقية ال ورو

 الوفاء ابلقاعدة مبا أ ن خمزون املنسوجات س ُيعتربر "حميّل املنشأ "(. 

ذ ال تُطبَّق قاعدة "يكون الوضع مغايًرا  - " بل يمت عوًضا عن ذكل تطبيق قاعدة الفصل العامة  ex4818وخمتلفًا ابلنس بة اإىل ورق املطبخ. اإ

د من الصني يقع حتت عنواٍن خمتلف عن عنوان ورق املطبخ  – بند التعريفةأ ي تغيري  يس.أ تش.يت. ومبا أ ّن خمزون املنسوجات املس تورر

 وهكذا، يكون ورق املطبخ لبناّن املنشأ .  –ن القاعدة مس توفية الرشوط ابعتباره املنتج الهنايئ، تكو

 . ادلفاتر اخلاصة 2مثال رمق 

 احلاةل 

للنرش حترير الكتب وطباعهتا وتوزيعها ويه متخصصة يف طباعة كتب أ جنبية، وعادًة ما يأ يت معظمها من ادلول  CedarPublishingرشكة  تتوىل 

% % من 42% للطباعة واحلرب و02% من املواد )الورق( و02العربية. وتتوّزع قمية الكتب الهنائية دلى مغادرهتا دار النرش عىل الشّك التايل: 

هذه الكتب اإىل عّدة بدلاٍن، الس امي أ سواق  CedarPublishingبار عن حقوق النرش العائدة للمؤلف(. تصّدر رشكة امللكية الفكرية )ومعظمها ع 

 الش تات املوّزعة يف لّك من أ ورواب والعامل العريب. 



وم برشاء بعض أ نواع الكتب القدمية اليت أ وراقها املمزّية ابعتبارها عالمة جتارية ممزّية لكتهبا. وحتقيقًا ذلكل، تق CedarPublishingهذا وتنتِّج رشكة 

عادة تصنيع  عادة تدوير الورق الإ ورقها اخلاص. تس توردها عادًة من الامازون من معيدي بيع الكتب املس تعم ة من اكفة أ حناء العامل. مث تتوىل الحقًا اإ

 أ ما اكفة املواد ال خرى املس تخدمة فتكون من لبنان. 

 متوسطية؟   -يل" وفقا للقواعد ال وروهل تكتسب الكتب صفة "املنشأ  احمل

 التحليل 

ال تكون الكتب مصنوعة ابلاكمل. يف الواقع، اكن من املفروض أ ن تكون احلاةل كذكل لو مت جتميع ورق اخمللفات حملًيا العائدة لكتٍب  -

ال أ ّن القاعدة ذات الص ة )الواردة يف املادة  ابالتفاقية  0متوسطي رمق  -)ح( من امللحق ال ورو  4مس تعم ة ومس توردة )يف ال صل(. اإ

وسطية ( تبدو صارمة: فقط يف حال اكنت "ال غراض املس تعم ة اليت يمت مجعها اكنت مالمئة السرتداد املواد اخلام". أ ي أ ن مت -ال ورو 

هنا تكل الكتب اليت ال تزال تمتتع بوضعٍ جيّد وتكون مالمئة لغرض الاس تعامل العادي )القراءة( ال تدخل بعني الاعتبار ما مل يمت التخلص م

عادة التدوير من قبل مالكهيا(. )عىل سبيل املثا  ل، توضع يف احلاوايت اخملصصة الإ

 بند التعريفة(: تغيري ex chapter 49، وتُطبَّق قاعدة الفصل )4920يمت تصنيف املنتج، أ ي الكتاب، حتت عنوان أ تش.أ س  -

ل، أ اًي يكن  CedarPublishing)يس.يت.أ تش(. قد ال يشّّك الامر أ ية مشلكة يف حال اكتفت رشكة  ابس تخدام الورق املس تعمر

ال أ نه يف هذه احلاةل، تتوىل الرشكة اس ترياد الكتب املس تعم ة املصنّفة حتت عنوان أ تش.أ س  ، مثال املنتج الهنايئ وحتّوهل  4920مصدره. اإ

 لعنوان. اإىل ورق معاد تدويره لتعود وحتّوهل اإىل كتب. قد يبدو ال مر وك نّه مل يمت الوفاء بقاعدة تغيري ا

ىل لّب )أ تش.أ س عىل الرمغ من ذكل، جتدر االإشارة  - ذ يمت أ واًل حتويل الكتب املس توردة اإ ىل تنفيذ معلية من ثالث خطواٍت. اإ ( 4422اإ

ل جمّدًدا اإىل كتاب )أ تش.أ س 4820ومن مث يُعاد تشكيلها كورق طباعة )أ تش.أ س  يف لّك  بند التعريفة(. ويمت تغيري 4920( قبل أ ن حتوَّ

ني خلطوات الثالثة مبا أ ن يس.يت.أ تش عبارة عن القاعدة املعمول هبا لالك املنتجنير من ا حتقيقًا الكتساب صفة املنشأ . وال مه من  الوس يطر

( تكتسب صفة املنشأ  يف س ياق العملية الوس يطةمتوسطية بأ ّن السلع )املنتجات -ابالتفاقية ال ورو 0من امللحق  5.0ذكل، يوحّض البند 

 لقواعد القامئة املعمول هبا وابلتايل مل تعد مواد املدخالت "غري حملية املنشأ " خاصهتا هممة. وذكل وفقا 

 

"يف حال مت اس تخدام أ ّي منتٍج يكون قد اكتسبر صفة املنشأ  احمليل عرب الوفاء ابلرشوط احملددة يف قاعدة القامئة لتصنيع منتٍج أ خر، 

ج مضنه. وال تؤخذ بعني الاعتبار أ اًي من املواد غري حملية املنشأ  اليت اس تخدمت عندئٍذ ال تنطبق عليه الرشوط املعموةل عىل  املنتج املدرر

 يف معلية تصنيعه". 

 

. وتس تخدم اكفة 44بعبارٍة أ خرى، فور جتزئة الكتب املس توردة اإىل لّبٍ يف لبنان، يصبح اللُب لبناّن "املنشأ " وفقا لقاعدة الفصل  -

 "حملية املنشأ " وابلتايل ال تنطبق قواعد  القامئة بعد ال ن عىل هذه املادة. وتكون الكتب معادةل للمنتجات اخلطوات الالحقة مواد مدخ ة

ث أ ّي تغيرٍي عىل صعيد النتيجة )راجع املالحظة  من  2.0اللبنانية املنشأ . كام أ ن واقع حدوث هذه العملية مضن رشكة واحدة ال حُيدِّ

 قواعد القامئة(. املالحظات المتهيدية الواردة يف 

% وخباصٍة حقوق النرش العائدة للمؤلفني هامة 42مالحظة: ال تبدو حقيقة احتواء الكتب عند مغادرهتا املصنع عىل قمية أ جنبية بنس بة  -

ذ تويل هذه القواعد )يف الواقع، القواعد العامة( العناية اإىل -حتقيقًا ل غراض حتددي املنشأ  وفقا للقواعد ال ورو مواد املدخالت  متوسطية. اإ

ضافة اإىل ذكل، ميكن اللجوء اإىل اخلدمات ال جنبية وامللكية  يالء العناية هبا. اإ املادية وحسب ابعتبارها مدخالٍت أ جنبية هامة ينبغي اإ



ادية تقع يف لبنان يف الفكرية ال جنبية  من دون أ ّي قيٍد. وال يشّّك املصدر ال جنيب للقمية املضافة غري املادية أ ية أ مهية طاملا أ ّن السلع امل

ضافة القمية.    الوقت اذلي تمت فيه اإ

 

 اجملوهرات  4.4

 ما يه اخلصائص واملمزّيات؟  4.4.0

ويمتتّع هذا ال مر  غالًبا ما يتعامل املنتجون العاملون يف قطاع تصممي اجملوهرات مع مواد أ ساس ية عالية للقمية للغاية، مثال ال جحار واملعادن الكرمية. -

 بأ ثٍر كبري عىل كيفية تطبيق قواعد املنشأ . 

ملثال عرب  تصممي اجملوهرات  أ و عرب تنفيذ بعض ال عامل الفنّية عىل ال جحار عىل الرمغ من أ ن املنتجني يضيفون قدًرا كبرًيا من القمية، عىل سبيل ا -

ال أ ن املواد املس تخدمة من قبلهم تكون قيّمة للغاية دلرجٍة ال تكون حصة معلهم من  سعر املنتج الهنايئ كبري  ة. اإي حيق للصائغ اذلي يتوىل الكرمية، اإ

 02.222دوالٍر أ مرييك وبيع املنتج الهنايئ بقمية  8.222والبالتني وال ملاس رشاء هذه املواد بقمية ب هصنيع أ قراط ال ذن املصنوعة من اذلوت  ميتصم

ال أ هنا ال تتعدى نس بة  0.222دوالٍر أ مرييك. عىل الرمغ من أ ّن  قمية معهل تبلغ  . وال تتخطى سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 02دوالر أ مرييك اإ

ضافة القمية القيايس اذلي حيرص نس بة املدخالت ال جنبية بـ %؛ أ ي أ نّه ي 82املواد نس بة   %.  52% أ و 42تعّذر يف بعض ال حيان  تطبيق رشط اإ

تش.أ س عينه كام حيق ملصّممي اجملوهرات واملنتجات ال خرى املصنوعة من املواد الكرمية بدء معلهم عرب اس تخدام املواد املصنّفة فنًيا حتت عنوان أ   -

 الهنايئ. عىل سبيل املثال، حيق للصائغ رشاء سوار من اذلهب القيايس فضاًل عن الطبقات االإضافية للتطعمي ابلفضة وال جحار الكرمية وعىلمتاًما اكملنتج 

ضا الرمغ من ذكل، يظّل املنتج الهنايئ عبارة عن سواٍر. ما يعين بأ ّن أ ّي عنوان قيايس لـ يس.يت.أ تش ال يكون منصفًا لعّدة رشاكٍت تتوىل فة قمية اإ

 هامة عىل أ عاملها. 

فزي من أ جل ينطبق ال مر عينه عىل املعادن ذات ال شاكل ال ساس ية عىل حنٍو غري حمّدد، مبا اهنا ختضع ملعام ة معّينة مثال معلية الاس تخراج والتح -

ىل بعض العمليات ابعتبارها زايدة درجة نقاوهتا و/أ و الارتقاء بشلكها )عىل سبيل املثال، القوالب ذات الوزن والنوعية احملدد ة(. ما يس تدعي االإشارة اإ

 حتّوالٍت هامة. 

ذا مل نقل مجيعها،  تس تقي ال جحار واملعادن المثينة أ مهيهتا من طابعها النادر؛ ما يدفع مصّممي اجملوهرات أ حيااًن اإىل اس ترياد معظم موادمه ال ساس ية، - اإ

 نظًرا الحامتل عدم توفّرها يف البدل. 

متوسطية بعني الاعتبار هذه الوقائع. ونتيجًة ذلكل، تكون قواعد املنشأ  اخلاصة بعّدة منتجاٍت يف هذا القطاع، متساه ة  –قواعد ال ورو تأ خذ ال -

ات بعض وهر نسبيًا. عىل الرمغ من ذكل، تظّل ال ليات القياس ية )يس.يت.أ تش والقمية املضافة والعملية احملددة( مس تخدمة وجيوز أ ن يواجه مصّممو اجمل

 الصعوابت يف الوفاء ابملتطلبات.   

 

 ما يه القواعد الرئيسة الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟  4.4.0



 ( قاعدة الفصل الرئيسة )القاعدة الافرتاضية( 0)

)"اللؤلؤ الطبيعي أ و املس تنبرت وال جحار الكرمية أ و ش به الكرمية واملعادن المثينة والغالفات املعدنية  40تكون قاعدة الفصل الرئيسة لـ أ تش.أ س الفصل 

أ ية قاعدة خاصة عبارة عن للمعادن المثينة وال غراض املشاهبة؛ واجملوهرات التقليدية والنقود"(:  أ ي القاعدة الافرتاضية للمنتجات اليت تفتقر اإىل 

 )يس.يت.أ تش(. وتكون عىل النحو التايل:  بند التعريفةالتغيري القيايس يف 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

  Ex chapter 71  الطبيعي أ و املس تنبرت وال جحار الكرمية أ و ش به اللؤلؤ

الكرمية واملعادن المثينة والغالفات املعدنية للمعادن المثينة 

 وال غراض املشاهبة؛ واجملوهرات التقليدية والنقود

 قواعد خاصة والحقة، راجع ادانه( 2)ابس تثناء 

غري حملية املنشأ  واردة واد مالتصنيع من 

اء ذكل اخلاص حتت أ ّي عنواٍن ابس تثن

 ابملنتج. 

 

ع ادانه(، تكون اجملوهرات "حملية املنشأ " يف حال مت تصنيف اكفة املدخالت "غري حملية   املنشأ " )أ ي: ويعين ذكل: ما مل تطبَّق أ ّي قاعدة خاصة )راجِّ

 تج حبّد ذاته.  املدخالت ال جنبية من البدلان اليت ال تعمتد مبدأ  ترامك املنشأ ( حتت عنوان أ تش.أ س خمتلف عن املن 

  40( قواعد أ خرى خاصة ابملنتج واردة يف الفصل 0)

ضافة مكية هائ ة - ذ يبدو ال مر منطقيًا: مت اإ من القمية عىل  تمتتع قواعد ال غراض ال ساس ية العالية القمية، وخباصٍة ال جحار الكرمية، بسهوةل كربى. اإ

عها فضال عن اختاذ خطواٍت أ خرى متطورة يف الوقت اذلي حتافظ فيه ال غراض حبّد ذاهتا ال ملاس وأ جحار الكرمية ال خرى من خالل تقطيعها وتلمي 

م ال حيان، ال عىل عنوان تعريفهتا )ال ملاس قبل والاملاس بعد(. وال جتزي قاعدة يس.يت.أ تش الاحتفاظ هبذه القمية وفقا للتفضيالت التجارية. ويف معظ

ىل القمية العالية أ صاًل للامدة اخلام  تأ يت قاعدة القمية املضافة ابلنفع؛ ففي الوقت اذلي قد تبدو فيه القمية املضافة هامة، لن تكون كذكل ابلنس بة اإ

مة )عىل سبيل املثال، ال ملاس اخلام(.   املس تخدر

الكرمية عىل الرمغ  من ذكل، تنطبق قاعدة القمية املضافة البس يطة عىل بعض املنتجات ال خرى، وخباصٍة اجملوهرات اليت تشمل اللؤلؤ أ و ال جحار  -

 أ ال تتخطى يف )اجملوهرات املصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي أ و املس تنبرت أ و ال جحار الكرمية او ش به الكرمية(؛ عىل 4002واملصنّفة حتت عنوان أ تش.أ س 

 % . 52هذه احلاةل قمية املدخالت )"غري حملية املنشأ "( ال جنبية نس بة 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

ex 7102  ال جحار الكرمية أ و ش به الكرمية املشغوةل )الطبيعية أ و

 الاصطناعية أ و املعاد تكويهنا( 

مصنوعة من أ جحار كرمية أ و ش به كرمية غري 

 مشغوةل.

 

ex 7101  اللؤلؤ الطبيعي أ و املس تنبرت املصنَّف واملرصوف مؤقتًا

 حتقيقًا ملالءمة معلية النقل.

مصنوع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

% من 52غري حملية الصنع املس تخدمة 

 للمنتج.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع

 

 املعادن المثينة:  4028

 غري املقشورة  -

 

 

 

 

 

 مت تصنيعها: 

من املواد الواردة حتت أ ّي  -

عنوان ابس تثناء تكل املواد 

 4022املذكورة حتت العنوان 

  4002و 4028و

عرب معاملهتا ابلكهرابء أ و  -

املعام ة احلرارية أ و عن طريق 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ش به املصنّعة أ و عىل شّك بودرة  -

الفصل الكمييايئ للمعادن 

 4022الواردة حتت العنوان 

 4002أ و  4028أ و 

عرب مزج املعادن المثينة  -

 4022الواردة حتت العنوان 

فامي بيهنا  4002أ و  4028أ و 

 أ و مع املعادن ال ساس ية 

 

 مصنوعة من املعادن المثينة غري املقشورة

Ex7107  وex7109  و

ex7111  

مصنوعة من غالفات معدنية مع املعادن  الغالف املعدن مع املعادن المثينة ش به املصنّعة

 المثينة وغري املقشورة

 

الطبيعي أ و املس تنبرت وال جحار  أ غراض مصنوعة من اللؤلؤ 4002

الكرمية او ش به الكرمية )الطبيعية أ و الاصطناعية او املعاد 

 تكويهنا(

مصنوعة عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

% من 52غري حملية الصنع املس تخدمة 

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنع

 

اردة حتت أ ّي عنوان مصنوعة من املواد الو  اجملوهرات التقليدية  4004

 ابس تثناء العنوان اخلاص ابملنتج 

 أ و 

مصنوعة من القطع املعدنية ال ساس ية غري 

املطلية أ و املغطاة مبعادن مثينة؛ رشيطة أ ال 

مة  % 52تتخطى قمية اكفة املواد املس تخدر

 سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 للمنتجات.

 

 

 ( قواعد القامئة اخلاصة ابجملوهرات ال خرى )ذات الص ة( 2)

 . 40تتوفر بعض منتجات هذا القسم خارج الفصل  -

ضافة  عىل سبيل املثال، "اخلرز الزجايج أ و اللؤلؤ التقليد وال جحار الكرمية أ و ش به الكرمية التقليدية وال وان الزجاجية الصغرية وال غرا ض املشاهبة اإ

 ، حيث تنطبق قاعدة يس.يت.أ تش. 4208( الواردة حتت عنوان 4004ت التقليد )راجع ما ورد أ عاله: اإىل اجملوهرا

 ال مث ة / الامترين   4.4.2

 تذكري: ال ليات ال ساس ية 

iii.  :ذا اكنت مساةل املنشأ  هممة ابلنس بة اإىل معكل. يف حال اكن هممة  حتقق ممّا اإ

iv. " ذا اكن املنتج  " يف لبنان. يف حال مل يكن كذكل: لمتحصاًل عليه ابلاكمحتقق ما اإ

v.  حتقق من عنوان أ تش.أ س واحرص عىل تطبيق قواعد القامئة. تأ كّد من تطبيق "الرتامك" حيامث يكون ذكل مالمئًا: تعتربر املدخالت

 الناجتة عن البدلان الرشيكة يف الرتامك "حملية املنشأ " متاًما اكملدخالت احمللية. 

دة أ و عىل حنو مزتامن:  . أ   لهيا أ حيااًن بعبارة تغيريات( يمت اعامتدها عىل حِّ  فامي ييل أ ليات أ ساس ية )يُشار اإ

i.  منتجات مصنوعة ابلاكمل )ال تعتربر فعلًيا قاعدة القامئة ولكن تكون واردة يف القامئات. ومن املتوقع أ ن تساعدك قاعدة التساهل العام

 حيث أ مكن تطبيق ذكل!( 

ii.  يس.يت.أ تش(  د التعريفةبنتغيري( 

iii. ) ضافة القمية ) احلّد ال قىص من قمية املدخالت ال جنبية وغري احمللية املنشأ  اإ



iv.  املعاجلة اخلاصة 

 : الاس تثناءان . ب

i. ( 02متساهل: قاعدة التساهل العام )ر القيود منا احذر  % من املدخالت غري احمللية املنشأ  واإ

ii.  يف حال عدم التحقق من املسأ ةل( صارم: العمليات الصغرى )"التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"( املس تثناة حىت لو مت الوفاء بقاعدة(

ضافة القمية(.   القامئة )أ ي، عند اإ

 

 . قضبان/ قوالب اذلهب املصبوبة يف لبنان 0مثال رمق 

 احلاةل 

 عالية النقاوة من أ جل تصديرها اإىل سويرسا. ويمت تذويهبا وتقطيعها انطالقًا من املدخالت التالية: قوالب من اذلهب  GoldenBeirutرشكة تنتِّج 

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 4002 اتيلند اجملوهرات القدمية 

 4000 لبنان اخمللفات واخلردة من اذلهب املرتتبة عن تصممي اجملوهرات

 4028 ابكس تان قضبان اذلهب )نقاوة منخفضة(

 فهل حتصل قضبان اذلهب عىل صفة "املنشأ  احمليل"؟ 

 التحليل 

 فاذلهب يمت اس تخراجه جزئًيا من مصادرر خارجية.  –ال تكون قوالب اذلهب مصنوعة ابلاكمل  -

مة مكدخالٍت  - "مصنوعة ابلاكمل" حىت لو يف الواقع، تعتربر اخمللفات واخلردة اذلهب الناش ئة عن معلية تصممي اجملوهرات فيلبنان واملس تخدر

مة يف معلية التصممي من اخلارج. راجع البند   (. i) 4.0مت اس ترياد املواد املس تخدر

يف هذه احلاةل، يُصنَّف املنتج الهنايئ، أ ي قوالب اذلهب، حتت العنوان أ تش.أ س وتتّخذ شّك معدٍن "غري مقشور". ويمت تطبيق ثالث  -

 4028و 4022عدة ال وىل عىل تنفيذ معلية التصنيع من موادر واردة حتت أ ي عنوان ابس تثناء العنوان قواعدر بدي ة، راجع أ عاله. تنص القا

. وال تنطبق هذه القاعدة يف هذه احلاةل ل ن بعض مدخالت اذلهب املس توردة من ابكس تان تتّخُذ شّكر قضبان اذلهب. يف 4002و

 ة )"املعام ة ابلكهرابء أ و احلرارية أ و الفصل الكمييايئ..."(.املقابل، تس تويف معلية التذويب القاعدة البدي ة الثاني

 تكتسب القوالب صفة املنشأ  اللبنان.  -

 

ع يف لبنان0مثال رمق   . ال ملاس املقطَّ

 احلاةل 

د من جنوب GoldenBeirut تتوىل رشكة  أ فريقيا:  تقطيع ال ملاس وصقهل ويُنفَّذ جزٌء من هذه العملية عىل أ ساس ال ملاس اخلام املس تورر

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 4020.20 جنوب أ فريقيا ال ملاس اخلام 



 فهل حتصل أ جحار املاس املقطعة واملصقوةل يف لبنان عىل صفة "املنشأ  احمليل"؟ 

 التحليل 

 تكون ال ملاس مقّطعة ابلاكمل  -

. وهنا تنطبق قاعدة القامئة اخلاصة اليت تتيح "التصنيع انطالقًا من أ جحار كرمية أ و ش به كرمية 4020تصنَّف ال ملاس حتت عنوان أ تش.أ س  -

 غري مشغوةل )وغري حملية املنشأ (. وهذه يه احلاةل حيث تأ يت ال ملاس عىل شّك أ جحار خام )أ ي غري مشغوةل( من جنوب أ فريقيا. 

 املقطعة صفة املنشأ  احمليل. تكتسب ال ملاس  -

 

 . ال ملاس املقطع واملصقول يف لبنان 2مثال رمق 

 احلاةل 

عىل ال ملاس املس تورد يف ال صل من الكونغو واذلي مت تقطيعه يف  GoldenBeirutكام ورد أ عاله، تمت معلية تقطيع ال ملاس وصقهل دلى رشكة 

 بلجياك. 

مة:  املواد املس تخدر

ال ملاس املقّطع  يف بلجياك من ال ملاس اخلام املس تورد من 

 الكونغو. 

 فهل تكتسب ال ملاس صفة "املنشأ " اللبنان؟ 

 التحليل 

 لبنان.  ل ّن ال ملاس مل تعد "غري مقشورة" عند مت اس تريادها اإىل قاعدة القامئةب من الواحض عدم الوفاء -

نان. ويُعزا يف املقابل، ووفقا ملدى الرتامك مع بلجياك )= الاحتاد ال ورويب( املعمول به، مفن املمكن أ ن يكتسبر املنتج الهنايئ صفة املنشأ  اللب  -

املعاجلة  ذكل اإىل كون معلية التقطيع املنفّذة يف بلجياك تس تويف قاعدة القامئة. وابلتايل، تكتسب ال ملاس املنشأ  البلجييك. أ ما معليات

 – 2 الالحقة املنفّذة يف لبنان أ ي التقطيع والصقل احملرتفرني فيجوز الا يمت تصنيفه حتت "التشغيل واملعاجلة غري الوافيرني: وفقا للامدة

 وهكذا تكتسب ال ملاس املنشأ  اللبنان فقط يف حال تطبيق مبدأ  الرتامك. 

متوسطية وحىت لو أ عيدر تصدير ال ملاس اإىل الاحتاد ال ورويب. من  -اقية ال وروقد تكون هذه يه احلاةل حىت يف حال عدم تطبيق االتف -

 املتوقع أ ن ينطبق ذكل عىل الصادرات املتّجهة اإىل ادلول ال ورو متوسطية يف املس تقبل اليت أ برم لبنان معها اتفاقية جتارة حرة وحيامث

 متوسطية.  -تنطبق قواعد االتفاقية ال ورو

ر اذلهبية املرّصعة ابللؤلؤ. ال س4مثال رمق   اوِّ

 احلاةل 



مة لصناعة ال ساور اذلهبية املرّصعة  ال فتااجملوهرات لتصديرها اإىل دول   Pearl of Beirutتصنّع رشكة  والاحتاد ال ورويب. فامي ييل املواد املس تخدر

 ابللؤلؤ: 

مة:  القمية أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدةٍ  22.22 4028 سويرسا اذلهب 

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدةٍ  02.22 4028 توغو اذلهب

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدةٍ  05.22 4020.02 البحرين الل لئ الطبيعّية

د   دوالٍر أ مرييك، فهل حتصل ال ساور عىل صفة املنتج "احمليل املنشأ "؟  022.22بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحُيدَّ

 التحليل 

د املواد املس تخدمة لتصنيعها من بدلان أ خرى.  - ذ تس تورر  ال تكون ال ساور مصنوعة ابلاكمل؛ اإ

ر؟ ال يبدو ال مر واحًضا من النظرة ال وىل:  -  مفا هو العنوان اذلي تُصنَّف حتته ال ساوِّ

 4002أ تش.أ س 

"اجملوهرات وأ وان صائغ اذلهب والفضة وال غراض ال خرى: 

اجملوهرات والقطع املامث ة املصنوعة من املعادن المثينة أ و املعادن 

 المثينة املزّودة بغالٍف معدّن"

 4002.02أ تش.أ س 

"اجملوهرات وأ وان صائغ اذلهب والفضة وال غراض ال خرى: 

املس تنبرت والاجحار ال غراض املصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي أ و 

الكرمية أ و ش به الكرمية...: املصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي أ و 

 الاصطناعي"

 

 ما العمل؟  -

تقوم مقاربة ممكنة عىل الامتس التوضيح االإضايف بشأ ن تصنيف أ تش.أ س للمنتجات. قد ال يبدو ال مر مناس ًبا )مالحظة: يف الهنائية، ميكن  -

 رياد(. غراض التصدير والاس تتنفيذ ذكل ل  

ىل النتيجة عيهنا. يف هذه احلاةل ،تكون قواعد القامئة خمتلفة:  - ذا اكنت تفيض اإ  تقوم مقاربة أ خرى عىل التحقق من القواعد والتأ كد ما اإ

ىل أ تش.  -   4002ابلنس بة اإ

o " تكون قاعدة القامئة املعمول هبا يه قاعدةex chapter 71 .نظًرا لعدم تطبيق أ ية قاعدة خاصة عىل هذا املنتج " 

o  التصنيع من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء  بند التعريفةتكون القاعدة عبارة عن القاعدة القياس ية  لتغيري" :

 ذكل اخلاص ابملنتج". 

o  ر. وهكذا، حيصل املنتج  يمت الوفاء ابلقاعدة بغّض النظر عن بدل منشأ  املواد  نظًرا لتصنيف املواد حتت عناوين خمتلفة عن ال ساوِّ

 عىل "صفة املنشأ  احمليل". 

ىل أ تش.أ س  -   4002ابلنس بة اإ

o منا مع خمصصاٍت أ عىل من املعتاد للمدخالت غ ري تكون قاعدة القامئة احملّددة للعنوان الراهن عبارة عن قاعدة القمية املضافة القياس ية واإ

مة حملية املنشأ    سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52: " التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى فيه قمية اكفة املواد غري حملية املنشأ  املس تخدر

 للمنشأ "

o  للمنتج الهنايئ. ومن غري املمكن ان تكتبر  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 45يف هذه احلاةل، تشّّك مواد املدخالت ال جنبية

 نشأ  اللبنان يف ظّل عدم توفر أ ّي ترامٍك. ال ساور صفة امل 



o  د من سويرسا ىل أ ّي بدٍل اتبع لـ 22يف املقابل، تبلغ نس بة اذلهب املس تورر ، عندئٍذ يُطبَّق ال فتا%. ويف حال مت تصدير ال ساور اإ

 ال فتاوجب االتفاقية احلالية املوقعة بني الرتامك الثنايئ ويُعتربر اذلهب السويرسي مبثابة مادة ُمدخٍل "حملية املنشأ ". ويمت تطبيق ذكل مب

 وبني لبنان. 

o متوسطية، عىل سبيل املثال، الاحتاد ال ورويب أ و تركيا أ و ال ردن، تس تدعي  -ابلنس بة اإىل الصادرات املوهّجة اإىل بدلان أ خرى أ ورو

يف عالقاته الثنائية املتبادةل مع ادلول   متوسطية -رواحلاجة تطبيق الرتامك القطري.  ويُطبَّق ذكل فور اعامتد لبنان لقواعد االتفاقية ال و 

 احملّددة وفامي بني تكل ادلول. 

 

 . مش بك مصنوع من السرياميك والنحاس  5مثال رمق 

 احلاةل. 

كسسوارات خاصة ابملوضة. فامي ييل املواد التالية املس تخدمة لصناعة املشابك املصنوعة من السرياميك والنحاس:  -أ   –تصنّع الرشكة   اإ

مة:  القمية أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا للمش بك الواحد 0.22 4409 الصني حُترف حناس ية 

 للمش بك الواحد دوالًرا أ مريكًيا 2.52 2904 الهند السرياميك

 هل حيصل املش بك عىل صفة "املنشأ  احمليل" وفقا للقاعدة البدي ة ال وىل؟  

د   دوالراٍت أ مرييك، فهل حيصل املش بك عىل صفة "املنشأ  احمليل" وفقا للقاعدة البدي ة الثانية؟  2بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحُيدَّ

 التحليل 

 .ملمتحصاًل عليه ابلاكال يكون املنتج 

 . 4004.09يُصنَّف املش بك حتت العنوان أ تش.أ س 

اليت تشرتط الوفاء برشطني بديلرني اثنني وهام: التصنيع  من مواد غري حملية املنشأ  واردة حتت أ ّي عنوان  4004تكون القاعدة املعمول هبا عبارة 

أ و مغطاة مبعادن مثينة؛ رشيطة أ ال تتخطى قمية اكفة املواد )غري حملية ابس تثناء العنوان اخلاص ابملنتج أ و التصنيع من قطع معادن أ ساس ية غري مطلية 

مة نس بة   للمنتج.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52املنشأ ( املس تخدر

ج الوفاء هبا ل ّن املواد املس تخدمة تُصنَّف حتت عناوين أ خرى خمتلفة ع  ن عنوان املنتج. تكون القاعدة البدي ة ال وىل عبارة عن يس.يت.أ تش ويُرجَّ

الصني والهند تتخطى  أ ما القاعدة البدي ة الثان فهيي عبارة عن القمية املضافة مع معلية حمّددة وجيوز أ ال يمت الوفاء هبا ل ّن قمية املواد املس توردة من

لوقت اذلي يُصنَّع فيع املش بك من املعدن ول ن العملية احملددة تتطلب التصنيع من قطع معادن أ ساس ية يف ا سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 82

 وموادر أ خرى. 

ذا مت الوفاء ابلقاعدة البدي ة الثانية أ و عدمه.   ومبا أ نه مت الوفاء ابلقاعدة البدي ة ال وىل، مل يعد همًما ما اإ



 ابذلهب  املطعَّم. أ زرار المّك النحاس ية 2مثال رمق 

 احلاةل 

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 4409 الصني حُترف حناس ية 

 4028 توغو اذلهب

 ؟4004.92ما يه مكية اذلهب اليت ميكن تطعمي أ زرار المّك هبا حبيث تعترب "جموهرات تقليد" واملصنّفة حتت أ تش.أ س 

 يف حال مل تصنَّف أ زرار المك ابعتبارها "جموهرات تقليد" مفا هو قانون أ تش.أ س املناسب؟ 

 هل تكون حملية املنشأ ؟ 

 التحليل 

ينص لّك من عبارة "جموهرات تقليد" والقاعدة اخلاصة ابملنتجات املصنّفة حتت هذا التعريف عىل أ ن املنتج ال حيتوي معادن مثينة ما مل  -

زًءا لكن وزهنا صغرًيا؛ رشيطة أ ن تكون أ زرار المك صغرية احلجم ومطّعمة ابذلهب الظاهر للعني اجملّردة . يف هذه احلاةل، يشّّك اذلهب ج

 . 4004.92أ ساس ًيا من أ زرار المك وابلتايل ال يكون وزهنا صغرًيا. ال تُصنَّف أ زرار المك املطّعمة ابذلهب حتت العنوان أ تش.أ س

مبا اّن أ زرار المك مصنوعة من املعادن ال ساس ية وتكل المثينة، يكون قانون أ تش.أ س املناسب ل زرار المك املطّعم ابذلهب عبارة عن  -

 اجملوهرات والقِّطع املزّودة بغالف معدن أ سايس مع املعادن المثينة.  - 4002.02

 نظًرا لعدم توفر أ ية قاعدة خاصة هبذا املنتج.  ex chapter 71 عنتكون القاعدة املعمول هبا عبارة  -

اص ابملنتج. يف هذه احلاةل، تكون تنص القاعدة عىل ما ييل: التصنيع من مواد غري حملية املنشأ  واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء العنوان اخل -

 القاعدة املعمتدة عبارة عن يس.يت.أ تش. 

 يمت الوفاء ابلقاعدة نظًرا لتصنيف لّك من املواد واملنتجات حتت عناوين خمتلفة.  -

 يكون املنتج "حميل املنشأ ".  -

 

 املنسوجات واملالبس 4.5

 ما يه اخلصائص واملمزّيات؟  4.5.0

والاحتاد ال ورويب. وقد سامه ذكل يف حتديد أ نظمة  ال فتادرجت العادة تقليداًي عىل حامية املنسوجات واملالبس يف عدٍد من ادلول، الس امي دول  -

 قواعد املنشأ  املصّممة من قبل ادلول املامثل او املتأ ثرة هبا. 

ز االتفاقية ال ورو - ابلاكمل من قاعدة  22اإىل  52عىل سبيل املثال، تس تثىن الفصول املمتدة من متوسطية عن بعض جوانب هذه امحلاية.  -تربِّ

( للمعاجلة اخلارجية )التصدير املؤقت 00.4و  00.2% )البندان 02قاعدة التساهل العام بنس بة  ( و5.0% )البند 02التساهل العام بنس بة 

عادة الاس ترياد(.   ل غراض املعاجلة اخلارجية واإ



ال أ ن املزية ال   - الرشط اذلي ينص عىل الوفاء خبطوتني اثنتني من أ صل ثالثة )معلية حتويل أ لياف القطن  -شهر تقوم عىل القاعدة املؤلفة من خطوتنياإ

رنح املنتج الهنايئ صفة  املنشأ . اإىل خيوط مندوف وحتويل اخليوط اإىل نس يج وحتويل النس يج اإىل مقاش/ مالبس( داخل البدل عىل املواد ال جنبية مل

 وفر ذكل يف عّدة قواعد قامئة خاصة ابملنسوجات واملالبس. وهنا، ختتلف التفاصيل. ويت

لرتامك القطري ميكن أ ن يأ يت ترامك املنشأ  ابلنفع الكبري من أ جل ختطي قواعد املنشأ  الصارمة يف هذا القطاع عىل الرمغ من وجود تقييداٍت هامة. ينص ا -

صفة املنشأ  يف الوقت اذلي يمت التداول به خارج احلدود. وال جيوز تقامس  الوس يطرة اكتساب املنتج متوسطية عىل رضو -وفقا لالتفاقية ال ورو

 متوسطية.  -اخلطوات والعمليات املاحنة للمنشأ  عرب احلدود، ال مر اذلي قد يشرتط اعامتد "الرتامك الاكمل" اذلي ال تنّص عليه االتفاقية ال ورو

( للتطّرق  22اإىل  52فصلر أ تش.أ س كحّدٍ أ قىص )من  04ا هذا القطاع من خالل مكية القواعد. يف هذه احلاةل،  يكون كام تربز العناية اليت يولهي -

ن احلصة ال كرب من املالحظات المتهيدية ذات الص ة  اإىل املنسوجات واملالبس بدًءا من خيوط احلرير وصواًل اإىل مناذج الفساتني. وحىت ال ن، فاإ

 ( من نصيب املنسوجات واملالبس. Iابملرفق  Iلحق بقواعد القامئة )امل

 ما يه القواعد الرئيسة الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟  4.5.0

 خالفًا لبعض القطاعات ال خرى ال قل حساس ية، ال تقوم ابلرضورة القواعد ال مه عىل قواعد الفصل الرئيسة.  -

)الصوف  50)احلرير وخيوط احلرير وال نسجة احلريرية ، اخل( و 52يف الوقت اذلي تنص فيه قواعد الفصل الرئيسة لّّك من فصول أ تش.أ س  -

)أ لياف نباتية أ خرى  52)القطن وخيوط القطن ومنسوجات القطن احملبوكة، اخل( و 50وخيوط الصوف ومنسوجات الصوف احملبوكة ، اخل( و

)يس.يت.أ تش( )"التصنيع من مواد غري حملية املنشأ   بند التعريفةواملنسوجات احملبوكة خليوط الورق( عىل قاعدة قياس ية لتغيري وخيوط من ورق 

 . واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء العنوان اخلاص ابملنتج"(، متتكل معظم املنتجات الواقعة يف تكل الفصول قواعدها اخلاصة وال كرث رصامةً 

أ ي:  بصورٍة خاصٍة، ينطبق هذا ال مر عىل املنسوجات املصنوعة من هذه املواد. وعادة ما تتطلب معلية تصنيع املنتوجات تنفيذ خطوتني اثنتني، -

ىل منسوجات(. وتنص القاعدة عادة عىل ما ييل  ىل خيوط ومن خيوط اإ )مع التحويل من  أ لياف أ و مواد خام اخرى )التحويل من أ لياف/ مواد خام اإ

دخال بعض التغيريات الطفيفة(:   اإ

التصنيع من )
4

 ذات الص ة بقواعد القامئة(:  5( )تشري احلاش ية السفلية اإىل املالحظة المتهيدية رمق 

 خيوط من أ لياف جوز الهند  -

 أ لياف طبيعية،  -

 أ لياف قصرية ومتقطعة من صنع االإنسان غري ممّشطة  أ و خالفه املُعّدة للغزل،  -

 ية أ و لّب املنسوجات، أ و املواد الكاميو  -

 الورق -

 

د مؤه ة عادّة للحصول عىل املنشأ  اللبنان، ابس تثناء  ال تكون وبعبارة أ خرى: - املنسوجات املصنوعة من غزٍل )"غري حميل املنشأ "( مس تورر

أ لياف البوليسرت واحلبال غري  خيوط أ لياف جوز الهند واجلوت اليت ميكن اس تخداهما عادًة. يف املبدأ ، تنطبق ال ليات عيهنا ابلنس بة اإىل

( واملنسوجات احمليكة أ و منسوجات 58( واملنسوجات احملبوكة اخلاصة )الفصل 54( والسجاد )الفصل 52احملبوكة ال خرى، اخل )الفصل 

 (؛ مع تطبيق بعض الاس تثناءات القلي ة )قواعد خاصة ابملنتج( . 22الكروش يه)الفصل 



 ة وهامة ابلنس بة اإىل املنسوجات املطبوعة. وعادًة ما توفّر املنسوجات املطبوعة "احمللية املنشأ " عىل يف املقابل، يمت تطبيق قاعدة بدي -

أ ي القاعدة القياس ية املذكورة يف عدٍد من قواعد  –أ ساس املنسوجات غري املطبوعة املس توردة؛ رشيطة الوفاء ابلرشوط ذات الص ة 

 ا ييل:   القامئة اخلاصة ابملنسوجات واليت تنص عىل م

لياف والرفع  معلية الطبع اليت ترتافق مع معلييتر حتضري أ و تشطيب عىل ال قّل )مثال التوريد والتبييض واملررسة والتثبيت احلراري لل 

والصقل/ المتليس ومعاجلة مقاومة الانكامش والتشطيب ادلامئ وحتسني امللمس وترشيب النس يج والريت واملعاجلة(، رشيطة أ ال تتخطى 

م نس بة قمية النس يج   للمنتج.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 44.5املطبوع املس تخدر

 

ضافة اإىل ذكل، تمتزّي القواعد اخلاصة ابملالءات وبياضات الرسير والس تائر، اخل ابلتساهل بعض اليشء )أ تش.أ س  - ( يف 2224 -2220اإ

اخليوط غري املبّيضة. )ابلنس بة اإىل املواد غري احملبوكة، ال يشهد  حال اكنت مصنوعة من املواد احملبوكة: يف هذه احلاةل، جيوز تصنيعها من 

 الرشط العام املؤلف من خطوتني أ ّي تغيرٍي(. 

ابلتساهل عينه؛  59عىل حنٍو مماثٍل، تمتتع القواعد املعموةل عىل عدٍد من املنسوجات املرّشبة أ و املغطاة أ و املصفّحة، اخل املذكورة يف الفصل  -

معلية التصنيع انطالقًا من اخليوط ممكنة. يبدو ال مر منطقيًا مبا أ ن معلية التغليف والترشيب، اخل عبارة عن خطوٍة حيث تكون عادة 

ضافية ومنفص ة يف أ ّيٍ من احلاالت.   اإ

ز قواعد الفصل الرئيسة ذات الص ة بقواعد امللبوسات، وخباصٍة الفصلني  - تني )كحّدٍ ، املطلبر املؤلف من خطوتني اثن 20و 20هذا وتربِّ

أ دىن(  عىل حٍد سواء حيامث يشرتط تنفيذ معلية التصنيع من اخليوط. ما يعين بأ ن التصنيع اذلي يعمتد عىل املنسوجات املس توردة ال 

 يكتسب صفة املنشأ  اللبنان. 

مىت يمت اللجوء اإىل تطريز  –عىل الرمغ من ذكل، تنطبق بعض الاس تثناءات. عىل سبيل املثال،  ينطبق أ حد الاس تثناءات عىل التطريز  -

 .  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 42املالبس، يكون ممكنًا اس تعامل النس يج غري احمليل املنشأ  طاملا أ ّن قميته ال تتخطى 

 

 ما يه املسائل الرئيسة الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟  4.5.2

 ط  تنفيذها القيام خبطوتني اثنتني. تكون عّدة قواعد ات ص ة ابملنسوجات واملالبس صارمة ويشرت  -

(. يف املقابل،  22اإىل  52عىل املنسوجات واملالبس )تس تثىن رصاحة الفصول املمتدة من  5.0ال تطبق قاعدة التساهل العام املذكورة يف البند  -

" IIالمتهيدية ذات الص ة ابلقامئة الواردة يف امللحق  جيوز تطبيق قواعد تساهل عام أ قّل تساهاًل؛ وتكون حمّددة يف املالحظات المتهيدية )"املالحظات

 = قواعد القامئة(. 

ًبا لـ "املفاجأ ت" االإجيابية والسلب  - لهيا حتس ّ  ية عىل حّدِّ سواء! بصورة عامٍة، تضطلع املالحظات المتهيدية بدوٍر هاٍم يف هذا القطاع. تأ كّد من الرجوع اإ

 تذكري: ال ليات ال ساس ية 

ذا اكنت مساةل املنشأ  هممة ابلنس بة اإىل معكل. يف حال اكن هممة:  .0  حتقق ممّا اإ

ذا اكن املنتج " .0  " يف لبنان. يف حال مل يكن كذكل: متحصاًل عليه ابلاكملحتقق ما اإ

 املدخالت الناجتة حتقق من عنوان أ تش.أ س واحرص عىل تطبيق قواعد القامئة. تأ كّد من تطبيق "الرتامك" حيامث يكون ذكل مالمئًا: تعتربر  .2

 عن البدلان الرشيكة يف الرتامك "حملية املنشأ " متاًما اكملدخالت احمللية. 



دة أ و عىل حنو مزتامن:  . أ   لهيا أ حيااًن بعبارة تغيريات( يمت اعامتدها عىل حِّ  فامي ييل أ ليات أ ساس ية )يُشار اإ

i.  واردة يف القامئات. ومن املتوقع أ ن تساعدك قاعدة التساهل منتجات مصنوعة ابلاكمل )ال تعتربر فعلًيا قاعدة القامئة ولكن تكون

 العام حيث أ مكن تطبيق ذكل!( 

ii.  يس.يت.أ تش(  بند التعريفةتغيري( 

iii. ) ضافة القمية ) احلّد ال قىص من قمية املدخالت ال جنبية وغري احمللية املنشأ  اإ

iv.  املعاجلة اخلاصة 

 : الاس تثناءان . ب

iii. ر القيود( منا اإ املدخالت غري احمللية املنشأ  واإ  % من02: قاعدة التساهل العام )متساهل  حذر

iv.  يف حال عدم التحقق من املسأ ةل( صارم: العمليات الصغرى )"التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"( املس تثناة حىت لو مت الوفاء بقاعدة(

ضافة القمية(.   القامئة )أ ي، عند اإ

 

 ال مث ة / الامترين  4.5.4

 . النس يج احملبوك من الصوف املمشط 0مثال رمق 

 احلاةل 

ويه رشكة مصنّعة للمنتوجات وال مقشة يف بريوت تصنيع املنسوجات احملبوكة من الصوف املمشط بغية تصديره  LebanonFabricsتتوىل رشكة 

يطاليا وسويرسا.  ىل اإ  اإ

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 5020 كولومبيا الصوف غري املمشط 

 5022 البريو خيوط الصوف املمشط

قمية ما يه قاعدة املنشأ  املعمول هبا عىل هذا املنتج؟ وهل حيصل املنتج عىل صفة "املنشأ  احمليل" يف لبنان؟ هل يكون رضوراًي الاطالع عىل 

 املدخالت؟ 

 التحليل 

  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون املنتج  -

 . يف هذا احلاةل، تنطبق قاعدة قامئة خاصة عىل هذا العنوان: 5000يُصنَّف املنتج حتت عنوان أ تش.أ س  -

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

منسوجات الصوف احملبوكة املصنوعة من شعر احليوان  5002اإىل  5000من 

 النامع أ و اخلشن أ و شعر احلصان: 

 

 تتضمن خيوط املطاط  - 

 

 أ نواع أ خرى -

 مصنوعة من خيوٍط واحدة: 

(
4

( تنص احلاش ية السفلية عىل ما ييل: 

ع املالحظة المتهيدية رمق  ذات الص ة  5راجِّ

 بقواعد القامئة( 

مصنوعة من )
4

( )تنص احلاش ية السفلية 

ع املالحظة المتهيدية رمق   5عىل ما ييل: راجِّ

 ذات الص ة بقواعد القامئة(: 

 



 خيوط من أ لياف جوز الهند  -

 أ لياف طبيعية،  -

أ لياف قصرية ومتقطعة من  -

صنع االإنسان غري ممّشطة  أ و 

 عّدة للغزل، املخالفه 

املواد الكاميوية أ و لّب  -

 املنسوجات، أ و 

 الورق -

 أ و 

الطباعة املرتافقة مع معليريت حتضري أ و 

)مثال التوريد تشطيب عىل ال قّل 

والتبييض واملررسة والتثبيت احلراري 

لياف والرفع والصقل/ المتليس ومعاجلة  لل 

مقاومة الانكامش والتشطيب ادلامئ 

وحتسني امللمس وترشيب النس يج والريت 

واملعاجلة(، رشيطة أ ال تتخطى قمية النس يج 

م نس بة املطبو  سعر % من 44.5ع املس تخدر

 للمنتج. املنتج تسلمي ابب املصنع

 

السبُب يف ذكل اإىل احتواء املدخالت عىل خيوط الصوف يف الوقت اذلي تنص فيه  ال تكون قاعدة القامئة مس توفية الرشوط، ويعود  -

 القاعدة عىل رضورة أ ن تبدأ  معلية التصنيع املُدّرة للمنشأ  من مس توى ال لياف )الطبيعّية(، أ ي: املرح ة اليت تس بق مرح ة  اخليوط. ويه

" اليت غالًبا ما تطبَّق عىل املنسوجات واملالبس. ويه تشرتط تنفيذ خطويتر عبارة عن القاعدة الفائقة الرصامة املؤلفة من "خطوتني اثنتني

ىل ال لياف الطبيعية وال لياف من صنع االإنسان عىل حّد سواء داخل  ىل خيوط" ومن "خيوط اإىل نس يج" ابلنس بة اإ "التحويل من أ لياف اإ

 البدل ماحن املنشأ ، أ ي لبنان يف هذه احلاةل. 

%؟ اجلواب 02فهل تكون قاعدة التساهل العام مفيدة يف حال جاءت النس بة أ قّل من  -وط املس توردة من البريوولكن ماذا عن قمية اخلي -

. ذلا تس تدعي 22اإىل  52العام تنطبق اإال عىل املنتجات املذكورة يف الفصول من  هو الك. ويعود السبب يف ذكل ل ّن قاعدة التساهل 

متوسطية. يف تكل احلاةل، تعتربر  -ي يكون حمور اهامتٍم يف املس تقبل فور تطبيق القواعد ال ورواحلاجة توريد املدخل من بدل الرتامك اذل

 اخليوط "حملية املنشأ " وتمت معاملهتا وك هنا لبنانية املصدر. 

 

 . نس يج حمبوك من الصوف املمشط واملطبوع )مناذج وزخرفات( يف لبنان 0مثال رمق 

 احلاةل 

املصنّعة للمنتوجات وال مقشة يف بريوت تصنيع املنسوجات الصوفية احملبوكة واملطبوعة. يف الواقع، تشرتي  LebanonFabricsتتوىل أ يًضا رشكة 

ضافية يف خالل معلية تشطيب املنتج. فامي ييل قامئة  مواد املدخالت الرشكة املنسوجات من البريو وتطبعها يف لبنان. كام تلزتم تزويدها بأ ية معام ة اإ

 كة: اخلاصة ابلرش 

 



مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدةٍ  442.22 5000 البريو النس يج احملبوك من الصوف املمشط وغري املطبوع

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدةٍ  25.22 20الفصل  الوالايت املتحدة ال مريكية أ لوان الطباعة 

 دوالرات أ مريكية لّّك وحدة 5.22 09الفصل  الربازيل مواد كمييائية متنّوعة

د  دوالٍر أ مرييك لّّك وحدٍة: فهل يكتسب املنتُج صفة "املنشأ  احمليل" حتقيقًا ل غراض تصديره اإىل لّك من  0222بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحّدِّ

 $؟ 922 ابب املصنعسعر املنتج تسلمي أ و الاحتاد ال ورويب أ و تركيا؟ ماذا لو بلغ  ال فتا

 التحليل 

 ". متحصاًل عليه ابلاكملال يكون النس يج املطبوع " -

 5000من أ تش.أ س  0وتكون القاعدة املعمول هبا عبارة عن القاعدة املبيّنة أ عاله يف املثال رمق  5000يُصنَّف املنتج حتت عنوان أ تش.أ س  -

 . 5002اإىل 

ّن مادة املدخل الرئيسة يه أ صاًل عبارة عن نس يج صويّفٍ ذلكل ال ميكن الوفاء بأ ّيٍ من يبدو جلًيا عدم الوفاء ابلقاعدة البدي ة ال وىل - . فاإ

 اخلطوتني داخل البدل. 

ذ جُيزي رشط العملية احملّددة "تنفيذ الطباعة - و معليريت حتضري أ  املرتافقة مع  يف املقابل، تبدو القاعدة البدي ة الثانية مس توفية الرشوط. اإ

لياف والرفع والصقل/ المتليس ومعاجلة مقاومة الانكامش  عىل ال قلّ  تشطيب )مثال التوريد والتبييض واملررسة والتثبيت احلراري لل 

م نس بة  % 44.5والتشطيب ادلامئ وحتسني امللمس وترشيب النس يج والريت واملعاجلة(، رشيطة أ ال تتخطى قمية النس يج املطبوع املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

سعر املنتج تسلمي ابب دوالٍر لّّك وحدٍة( من  0222دوالًرا أ مريكًيا من أ صل  442% )44يف هذه احلاةل، تبلغ نس بة النس يج غري املطبوع  -

ال انه يتعنّي عىل 44.5، أ ي: أ قّل من املصنع رشكة %. ما يعين بأ نّه مت الوفاء ابلقاعدة ومن املمكن أ ن يكون املنتج لبنانَّ املنشأ . اإ

LebanonFabrics  التحقق من أ ن أ عامل التشطيب خاصهتا فضال عن أ عامل الطباعة ترتقي اإىل مس توى العمليتني الواردتني أ عاله أ و

 املامثلتني )"عىل سبيل املثال"(. 

نه يتعّذر بعد ال ن الوفاء ابلقاعدة يف أ ّي من احلاالت ل ّن قمية  922اإىل  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعيف حال اخنفض  - دوالٍر أ مرييك فاإ

 % اليت تسمح هبا القاعدة.  44.5النس يج "غري احمليل املنشأ " وغري املطبوع املس تورد من البريو قد تكون أ عىل من نس بة 

 

 البوليسرت(. جسادات من الصوف )ال حتتوي عىل أ لياف 2مثال رمق 

 احلاةل 

ومقّرها يف جبيل ابعتبارها رشكة متخصصة يف صناعة السجاد الرشيق احلديث احملبوك من الصوف. يُباع  Oriental Carpetsتش هتر رشكة 

ل:   السجاد اإىل العمالء املنترشين يف اكفة أ حناء العامل، وخباصٍة يف أ ورواب. فامي ييل مواد املُدخر

مة:  أ تش.أ س: نشأ :امل  املواد املس تخدر

 5025 نيوزيلندا  الصوف املمشط 

 5202 الربازيل مقاش )اجلوت( )لدلمع(

 



)"السجاد وأ غطية ال رض ال خرى من النس يج"( قاعدة قامئة واحدة متزّي  54. يعمتُد الفصل 5420.02عنوان أ تش.أ س يقع املنتج حتت  -

برة النول وأ لياف البوليسرت ال خرى ومواد أ خرى. يف هذه احلاةل، يكون السجاد  بني املنتجات املصنوعة من أ لياف البوليسرت احملبوكة ابإ

  مع(، وابلتاي يمت تصنيفه حتت القاعدة اخملصصة "للمواد ال خرى": مصنوعًا من الصوف )واجلوت لدل

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

 : السجاد وأ غطية ال رض ال خرى من النس يج 54الفصل 

برة النولأ لياف  -  البوليسرت احملبوكة ابإ

 

 أ لياف البوليسرت ال خرى  -

 

 مواد أ خرى -

 

)...( 

 

)...( 

 

مصنوعة من )
4

( )تنص احلاش ية السفلية 

ع املالحظة المتهيدية رمق   5عىل ما ييل: راجِّ

 ذات الص ة بقواعد القامئة(: 

 خيوط من أ لياف جوز الهند -

 أ و اجلوت،

  خيوط الغزل الاصطناعية، -

  أ و  طبيعية،أ لياف  -

أ لياف قصرية ومتقطعة من  -

صنع االإنسان غري ممّشطة  أ و 

 عّدة للغزل، املخالفه 

جيوز اس تخدام مقاش اجلوت 

 كدمعٍ 

 

 

ُ امجل ة ال خرية بأ ّن طبقة ادلمع املصنوعة من اجلوت)"غري حملية املنشأ   - "( يف هذه احلاةل، يكون السجاد مصنوعًا من الصوف واجلوت. توحضِّ

د من الربازيل.   ميكن اس تخداهما كدمٍع. وابلتايل، ال مشلكة هنا يف اس تخدام مقاش اجلوت املتورر

ىل املواد الطبيعية، مثال الصوف، تنص قاعدة القامئة عىل "التصنيع  ... من أ لياف يكون الصوف املس تورد من نيوزيلندا ممشطً  - ا. ابلنس بة اإ

طبيعّية". اما ابلنس بة اإىل ال لياف من صنع االإنسان )الاصطناعية( فتنص  القاعدة عىل رضورة ان تكون  هذه ال لياف "غري ممشطة 

زل". ال وجود ل ّي رشٍط اإضايف خاص ابل لياف الطبيعية. فهل هذا يعين بأ ّن الصوف )حىت ال ن( أ و خالفه مل تمت معالرجهتا متهيًدا للغ

د وال لياف الطبيعية ال خرى املس توردة ميكن متش يطهام مع الاحتفاظ يف الوقت عينه بصفة "ال لياف الطبيعية" حتقيقًا ل غراض  املس تورر

 القاعدة؟ 

ذ تشري املالحظة اجلواب هو نعم، كام تبيّنه املالحظات المتهيدية  -  اإىل ما ييل:  4.0اخلاصة بقواعد القمية. اإ

  IIاملالحظات المتهيدية ابلقامئة الواردة يف امللحق 

م عبارة "ال لياف الطبيعية" يف القامئة لالإشارة اإىل ال لياف ال خرى غري تكل  الاصطناعية. ويه تنحرص ابملرح ة اليت تس بق  4.0 تس تخدر

منا ليس غزلها. مرح ة الغزل، الس امي اخمل  لفات، ما مل حُيّدد خالف ذكل. كام تشمل ال لياف اليت يمت متش يطها أ و خالفه معاجلهتا واإ

 نتيجًة ذلكل، يكون السجاد املصنوع من الصوف لبناّن املنشأ   -

 



ز 4مثال رمق   . فس تان أ كريليك مطرَّ

 احلاةل 

ويه دار لل زايء يف بريوت  الفساتني املصنوعة من ال كريليك. ويشّّك التطريز ش به التقليدي عاماًل أ ساس ًيا يف  CedarFashionتصنّع رشكة 

ىل أ ورواب بعد العروض الناحجة  اليت مت تنظميها يف لكّ  رة  اإ منا مع زايدة النس بة املصدَّ يطاليا وابريس. التصممي. تباع الفساتني عىل الصعيد احمليل واإ  من اإ

 ييل املدخالت:  فامي

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك فس تانٍ  0.22 5529.20 الهند اخليوط )من ال كريليك(

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك فس تانٍ  2.22 9222.00 اتيلند ال زرار )من البالستيك(

 دوالراٍت أ مريكية لّّك فس تان 2.02 50 الوالايت املتحدة ال مريكية خيوط القطن )للتطريز(

د   -دوالراٍت أ مريكية لّّك فس تان: فهل حيصل الفس تان عىل صفة املنشأ  اللبنان وفقا للقواعد ال ورو 2احلايل بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحّدِّ

 متوسطية؟ 

دواًرا  0.25ملًيا يف اس ترياد النس يج اجلاهز من الهند يف املس تقبل مبا ان تلكفته تكون مطابقة تقريًبا لتلكفة اخليوط ) CedarFashionتفكّر رشكة 

 أ مريكًيا لّّك فس تاٍن(.  ماذا يعين هذا ال مر ابلنس بة اإىل مسأ ةل املنشأ ؟ 

 التحليل 

  متحصاًل عليه ابلاكمل تنياال تكون الفس -

ال جيوز تطبيق قاعدة الفصل العامة 2024.42ت حتيمت تصنيفها  - . تنطبق قاعدة القامئة اخلاصة ابملنتج عىل هذا املنتج  بفضل التطرز واإ

 )"التصنيع من اخليوط"(

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

Ex6202 وex6204 

 ex6209و ex6206و

 ex6211و

كسسوارات  املالبس اخلاصة ابلنساء والشاابت وال طفال واإ

 املالبس املطرزة اخلاصة ابل طفال 

مصنوعة من اخليوط )
9

( )تنص احلاش ية 

ع املالحظة  السفلية عىل ما ييل: راجِّ

 ( 2المتهيدية رمق 

 أ و 

مصنوعة من النس يج غري املطّرز رشيطة أ ال 

م  تتخطى قمية النس يج غري املطّرز املس تخدر

سعر املنتج تسلمي ابب % من 42نس بة 

للمنتج ) املصنع
9
) 

 

ما من النس يج غري املطّرز طاملا ال تتعّدى - ما أ ن يمت التصنيع من اخليوط واإ  تشرتط القاعدة الوفاء برشط واحد من الرشطني البديلرني: اإ

 % من قمية املنتج الهنايئ. 42القمية نس بة 

ق يف هذه احلاةل، يمت تصنيع املنتج من اخليوط )خيوط ال كريليك وخيوط القطن(. ذلكل، يمت الوفاء ابلقاعدة ال وىل وال ساس ية طاملا يتعل -

 ال مر مبدخالت النس يج. 

القمية(؟تمت االإجابة عن هذا السؤال يف احلاش ية السفلية أ و يف % من 02ولكن ما ادلور اذلي تضطلع به ال زرار املس توردة من اتيلند ) -

لهيا احلاش ية السفلية.  2املالحظة المتهيدية رمق   ذات الص ة بقواعد القامئة اليت تشري اإ



 تنص املالحظة المتهيدية عىل ما ييل )من بني أ مور عّدة(: 

  IIاملالحظات المتهيدية ذات الص ة ابلقامئة الواردة يف امللحق 

، من دون أ ّي قيٍد أ و 22اإىل  52، جيوز اس تخدام املواد اليت مل يمت تصنيفها يف الفصول املمتدة من 2.2من دون االإخالل ابملالحظة  2.0

 رشط يف صناعة  املنسوجات سواء احتوت عىل املنسوجات أ و عدمه. 

 مثال: 

 للحصول عىل منسوجاٍت حمّددة )مثال الرسوال( فاإن هذا ال مر ال يف حال نّصت أ ية قاعدة مذكورة يف القامئة عىل اس تخدام خيطٍ معنّي 

ىل  52حيول دون اس تخدام أ غراض معدنية مثال ال زرار مبا اهنا غري مذكورة يف الفصول املمتدة من  .  وحتقيقًا للغرض عينه، فاإن هذا 22اإ

 ال مر ال مينع من اس تخدام السحاابت حىت لو احتوت عادة عىل املنسوجات. 

 

 ال تضطلع ال زرار املس توردة من اتيلند بأ ّي دوٍر أ اًي تكن قميها، فالفساتني لبنانية املنشأ .  -

أ ية تغيرياٍت عىل مصادرها واس توردت النس يج اجلاهز من الهند؟ يعين ذكل بأ ن القاعدة البدي ة  CedarFashionلكن ماذا لو أ دخلت  -

% من قمية املنتج الهنايئ 42لرشوط بعد ال ن. وابلتايل، تكون قمية النس يج أ قّل من ال وىل ، أ ي "التصنيع من اخليوط" مل تعد مس توفية ا

 %(28دوالراٍت أ مريكية =  2.22دوالًرا أ مريكًيا من أ صل  0.22)

ىل احلاش ية  السفلية ) - ال أ نه من املس تغرب بأ ّن قمية ال زرار تضطلع يف هذه احلاةل بدوٍر ما. ويُعزا ذكل جمّدًدا اإ ىل املالحظة ( اليت تش9اإ ري اإ

 اليت تنص اكل يت:  2.2المتهيدية رمق 

  IIاملالحظات المتهيدية ذات الص ة ابلقامئة الواردة يف امللحق 

بعني الاعتبار عند  22اإىل  52حيامث تنطبق قاعدة النس بة املئوية احملددة، ينبغي أ خذ قمية املواد غري املذكورة يف الفصول املمتدة من  2.2

 احتساب قمية املواد غري حملية املنشأ  املذكورة. 

 

ب قمية ال زرار يف مقابل القمية القصوى بنس بة  - ب نس بة نس يج ال كريليك )42حتتسر دوالًرا أ مريكًيا(  0.25%. يف هذه احلاةل، حتتسر

ّل ابحلّد. )ينبغي التأ كد من سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 49دوالًرا أ مريكًيا( جممتعرني بنس بة  2.22والازرار ) ، ال مر اذلي ُُيِّ

 غري واحضة(.  2.2يف املالحظة  تبدو عبارة "قاعدة النس بة املئوية"   -النتيجة 

 

 . مالبس نسائية )مصنوعة من البوليسرت من دون تطريز(5مثال رمق 

 احلاةل 

 مالبس نسائية مصنوعة من البوليسرت. لهذه الغاية، تس تورد مدخالهتا من الصني:    أ يًضا  CedarFashionتتوىل 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 2.82 9222.00 الصني أ زرار بالستيك

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدةٍ  0.92 5500.00 الصني نس يج البوليسرت

     

در   دوالراٍت أ مريكية لّّك وحدٍة: فهل حتصل املالبس عىل صفة "املنشأ  احمليل"؟  9.22بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحّدِّ



 التحليل 

 ال تكون املالبس مصنوعة ابلاكمل  -

"، بل تشري وحسب اإىل ال غراض املطّرزة. أ ي تنطبق يف هذه ex6204وال تنطبق القاعدة اخلاصة " 2024مت تصنيفها حتت أ تش.أ س  -

ىل 9( و)4(". وترشي الك احلاشيتان السفليتان )9( )4: "التصنيع من اخليوط ) 20عامة اخلاصة ابلفصل احلاةل قاعدة الفصل ال ( اإ

 . 2و  5املالحظتني المتهيديترني رمق 

تصنرع املالبس من نس يج "غري حميل املنشأ " وليس من اخليوط. وابلتايل، يفتقر الوفاء بقاعدة الفصل العامة اإىل خطوة واحدة انقصة  -

 متوسطية.  -حويل من خيوط اإىل نس يج(. ال تعتربر املنتجات لبنانية ل غراض قواعد املنشأ  ال ورو)الت

 ال تكون قمية املدخالت مالمئة يف هذه احلاةل.  -

 

 املعّدات الكهرابئية  4.2

 ما يه اخلصائص واملمزّيات؟  4.2.0

أ هجزة واًل اإىل يشمل قطاع املعّدات الكهرابئية مجموعة واسعة من املنتجات بدًءا ابلثالجات مروًرا بأ هجزة المكبيوتر فاحملّراكت والبطاقات اذلكية وص -

 املايكروفون ووحدة اذلاكرة الفالشة )يو.أ س.يب(. 

دخال أ ي تغيري عىل  - ىل اإ ضافة يف القمية من دون احلاجة اإ . تأ خذ قاعدة القامئة هذا بند التعريفةُيضع عدٌد من هذه املنتجات لبعضا التحسينات واإ

و حىت ثالثة أ و أ ربعة ، توفّر قاعدة القامئة وس يلتني بديلترني )أ  85و 84ال مر بعني الاعتبار: ابلنس بة اإىل اكفة املنتجات الواردة تقريًبا يف الفصلني 

ضافة قمية هامة، ت  حدى الطرق البدي ة بقاعدة القمية املضافة "الرصف". وبعبارٍة أ خرى، طاملا تمت اإ تيح قاعدة وسائل( للحصول عىل املنشأ . تمتثل اإ

 عتبارها املنتج الهنايئ. القامئة تشغيل ومعاجلة السلع ال جنبية اليت تكون أ صال من النوع عينه )املصنّفة حتت عنوان أ تش.أ س عينه( اب

 منظمة تس تفيد عّدة سلعٍ يف جمال تكنولوجيا املعلومات )أ ي.يت( من معام ة تقوم عىل االإعفاء من الرسوم امجلركية يف عدٍد من ادلول ال عضاء يف -

ىل مشاركة ادلول ا ال فتاالتجارة العاملية الس امي  ل عضاء يف منظمة التجارة العاملية يف ما يُعرف بـ والاحتاد ال ورويب وتركيا ودول أ خرى. ويعود ذكل اإ

علومات.  هذا ويمت اتفاقية تكنولوجيا املعلومات )أ ي.يت.اإيي(حيامث توافق مبوجبه عىل معام ة معفاة من الرسوم امجلركية جملموعة من منتجات تكنولوجيا امل

ضافية. وتمت يي لتشملر منتجاٍت اإ ذا اكنت منتجاهتم تمتتع أ صاًل  العمل حالًيا عىل توس يع نطاق أ ي.يت.اإ عادة تشجيع لك من املنتجني والتجار للتأ كد مّما اإ اإ

ىل قواعد املنشأ . حتذير: قد يرغب معيكل ابس تخدام منتجك ابعتباره ُمدخالً   ملنتٍج هنايئ قد مبعام ة معفاة من الرسوم امجلركية يف أ يّة حاةل قبل النظر اإ

ال أ   متام هذه الصفقة التجارية يرغب بتصديره اإىل ماكٍن اثلٍث. اإ ر التأ كد من ال مر!  –ن منشأ  منتجك قد يكون همًما الإ  فاحذر

 ما يه القواعد الرئيسة الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟  4.2.0

كية؛ والقطع )"املفاعل النووية والغالايت واملكنات والاهجزة املياكني  84يمت تصنيف معظم املعّدات الكهرابئية مضن فصول أ تش.أ س: الفصل   -

عادة تسجيل  85املامث ة"( والفصل  )"ال الت واملعدات الكهرابئية  والقطع املامث ة"؛ ومسّجالت الصوت واهجزة اس تعادة التسجيل وأ هجزة تسجيل واإ

 صوت وصورة التلفاز والقطع واالإكسسوارات ذات الص ة"(



ليه أ عاله، تتضّمن قاعدة القامئة طريقتني  - و  84بديلتني اثنتني للحصول عىل املنشأ  فامي يتعلق باكفة املنتجات الواردة يف الفصلني وكام متّت االإشارة اإ

( من قواعد القامئة 4. تقوم اإحدى هاتني الطريقتني البديلتني عىل ال قّل عىل قاعدة القمية املضافة "الرصف" اليت غالًبا ما تكون مذكورة يف العمود )85

  معظم ال وقات يف الفصول ال خرى. أ ي العمود  اذلي يظّل فارغًا يف –

 )قواعد افرتاضية(  85و 84( قواعد الفصل الرئيسة للفصلني 0)

ىل أ ية قاعدة خاصة( لّّك من الفصل  - يه عيهنا. فهيي جتمع بني  85و 84تكون قاعدة الفصل الرئيسة )القاعدة الافرتاضية للمنتجات اليت تفتقر اإ

ضافة القمية احملض كحّلٍ بديٍل.  بند التعريفةتغيري   )يس.يت.أ تش( وبني القمية املضافة غري أ هنا تسمح يف الوقت عينه ابإ

 فامي ييل نص القاعدة: 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

Ex chapter 84  هجزة املياكنيكية؛ واملكنات وال  "املفاعل النووية والغالايت

والقطع املامث ة؛ ابس تثناء: )تطبيق القواعد اخلاصة، راجع 

 أ دانه...(

 التصنيع: 

من مواد )غري حملية املنشأ (  -

واردة حتت أ ّي عنواٍن 

ابس تثناء العنوان اخلاص 

 ابملنتج. 

حيامث ال تتخطى قمية اكفة  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج. املصنع

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 22املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

Ex chapter 85 لقطع املامث ة"؛ ومسّجالت ملعدات الكهرابئية  وا"ال الت وا

عادة الصوت وأ   هجزة اس تعادة التسجيل وأ هجزة تسجيل واإ

واالإكسسوارات  تسجيل صوت وصورة التلفاز والقطع

ابس تثناء: )تطبيق القواعد اخلاصة، راجع  ذات الص ة"

 أ دانه...(

 

 التصنيع: 

من مواد )غري حملية املنشأ (  -

واردة حتت أ ّي عنواٍن 

ابس تثناء العنوان اخلاص 

 ابملنتج. 

حيامث ال تتخطى قمية اكفة  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج. املصنع

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 22املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

اصة عىل ويعين ذكل: تتوفر مبدئًيا طريقتني بديلترني اثنتني لتحقيق صفة "املنشأ " اخلاصة مبنتجات املعّدات الكهرابئية )ما مل تطبَّق قاعدة خ -

 نتٍج حمّدٍد(. م 

ية الواردة الطريقة البدلية ال وىل: ينبغي الوفاء برشطني اثنني. أ واًل، ال بد ان تقع اكفة املدخالت "غري احمللية املنشأ " )أ ي املدخالت ال جنب  -

يس.يت.أ تش(. واثنًيا، ال جيوز  – بند التعريفةمن دول ال تعمتد أ ي ترامك منشأ ( حتت عنوان أ تش. أ س خمتلف عن املنتج حبّد ذاته )تغيري 

للمنتج. أ مر هام:  -سعر املنتج تسلمي ابب املصنع –% من القمية الهنائية 42ان تتخطى تكل املدخالت "غري حملية املنشأ " أ كرث من 

 ينطبق الك الرشطني سواًي )عىل حنٍو ترامكي(، ويعين ذكل: ينبغي الوفاء هبام يف الوقت عينه. 

ثانية: تعتربر منتجات املعدات الكهرابئية "حملية املنشأ " يف حال ال تتخطى اكفة املدخالت "غري حملية املنشأ " نس بة الطريقة البدي ة ال  -

للمنتج. أ ي أ نه يمت تطبيق تقييٍد أ كرث رصامة عىل قمية مواد املدخل "غري حملية  -سعر املنتج تسلمي ابب املصنع % من القمية الهنائية22



ذ ميكن أ ن يكون مطابقًا املنشأ ". غري أ نه يشّّك  ل اإ  يف املقابل الرشط الوحيد املطلوب الوفاء به. ال هيم عنوان أ تش.أ س اخلاص مبواد املدخر

 لعنوان املنتج الهنايئ. 

  85و 84( قواعد أ خرى خاصة ابملنتج يف الفصلني 0)

 مبنتجاٍت حمّددة .ختضع قواعد الفصل ال ساس ية للتعديل وفقا لمٍك هائل من قواعد القامئة اخلاصة  -

 عادًة ما تتّخذ هذه القواعد اخلاصة ابملنتج اإحدى ال شاكل الثالثة:  -

. ابلنس بة اإىل بعض املنتجات، تطبق قاعدة واحدة للقمية املضافة، ما يُتيح عادة : اإضافة القمية وحسب من دون أ ّي يس.يت.أ تش0 التغيري

. عىل سبيل املثال، هذه يه احلاةل سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52% أ و حىت 42للمدخالت )غري احمللية املنشأ ( ال جنبية بلوغ نس بة 

( ex8528( وشاشات المكبيوتر وأ هجزة العرض / الربوجيكتور )8440-8429تش.أ س ابلنس بة اإىل اهجزة المكبيوتر وال الت املكتبية ال خرى )أ  

 (. 8544والاكبالت املعزوةل كهرابئيصا، الس امي اكبالت ال لياف البرصية، اخل )أ تش.أ س 

 فامي ييل نص القاعدة )عىل سبيل املثال(: 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

ال سالك والاكبالت )الس امي الاكبل احملوري( املعزوةل  8544

)الس امي تكل املطلية ابملينا أ و املتأ يّن( واملوصالت 

تزويدها بأ هجزة الكهرابئية املعزوةل الاخرى، سواء مت 

توصيل أ و عدمه واكبالت ال لياف البرصية املصنوعة من 

دة سواء مت جتميعها مع املوصالت  ال لياف املغلّفة عىل حِّ

 الكهرابئية أ و عدمه أ و مت تزويدها بأ هجزة التوصيل.

ال تتخطى قمية اكفة املواد  التصنيع عىل حنوٍ 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 42املس تخدر

 للمنتج. املنتج تسلمي ابب املصنع سعرمن 

 

 

ّدة )وهو عبارة عن بديل بس يط(. : 0التغيري  - ن هذا النوع الثان من القاعدةمعيارر القمية املضافة  املزدوجة واملوحر والشائع اس تخدامه عادًة  اإ

تخطى قمية عبارة عن قاعدة القمية املضافة "املزدوجة". ومتاًما اكلقاعدة الاوىل العادية القامئة عىل القمية املضافة الواحدة، فهيي تشرتط أ ال ت 

ضافة اإىل ذكل، تتطلب صنعسعر املنتج تسلمي ابب امل %( من 42املواد ال جنبية )"غري حملية املنشأ "( نس بة مئوية معّينة )عادة تكون  . اإ

( بأ ال تكون قمية بعض أ نواع املدخالت )املنتجات املصنّفة حتت عناوين حمّددة( املذكورة يف بعض عناوين  القاعدة )عىل حنٍو ترامكّيٍ

%. عىل حنٍو 02املصنع، وعادة ما تكون النس بة منخفضة، عىل سبيل املثال  ابب املنتج تسلمي  أ تش.أ س أ عىل من النس بة املئوية لسعر

منا من 22أ و  05( ميكن تطبيق قاعدة القمية املضافة الواحدة مع خمصصات أ قّل للمدخالت )عىل سبيل املثال، 4بديٍل، )العمود رمق  %( واإ

ضافية يف املقابل. فامي ييل مثاالن اثنان:   دون فرض أ ّي رشوط اإ

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  عىل املواد غري  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

 التصنيع:  املودّلات الكهرابئية واملبّدالت الكهرابئية ادلّوارة 8520

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 22املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 



 للمنتج، و  املصنع

وفقا للحّد املبنّي أ عاله، ال  -

تتخطى قمية اكفة املواد )غري 

حملية املنشأ ( الواردة يف 

 8522و 8520العنوان 

% من 02املس تخدمة نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج. املصنع

لوحات املفاتيح الكهرابئية والالواح والكونسول واملاكتب  8524

واحلجرات والقاعدات ال خرى اجملهّزة جبهاٍز واحٍد أ و أ كرث 

لغرض  8522أ و  8525من الاهجزة املذكورة حتت عنوان 

التحمّك الكهرابيئ أ و توزيع الكهرابء، الس امي تكل اليت 

وأ هجزة  92ّمن أ هجزة او أ الت مذكورة يف الفصل تتض

ىل أ هجزة الفصل والوصل الواردة  ضافة اإ التحمك العددي اإ

 .8504حتت العنوان 

 التصنيع: 

  

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج، و  املصنع

وفقا للحّد املبنّي أ عاله، ال  -

تتخطى قمية اكفة املواد )غري 

حملية املنشأ ( الواردة يف 

 8522و 8520العنوان 

% من 02املس تخدمة نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج. املصنع

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 22املس تخدر

 للمنتج. سلمي ابب املصنعسعر املنتج ت من 

 

ضافة اإىل القاعدة2التغيري  - املمتث ة ابلقمية املضافة الوحدة(.  البدي ة : القمية القصوى من املدخالت "غري حملية املنشأ " احملّددة بطريقترني )اإ

يكون  يشّّك التغيري الثالث نسخة خاصة من التغيري الثان، راجع أ عاله: وجمّدًدا، يُطبَّق سواًي رشطا القمية املضافة  )عىل حنٍو ترامكي(.

د ابملقارنة مع  الرشط ال ول مماثاًل ذلكل الوارد اعاله: نس بة مئوية قصوى من املدخالت "غري حملية املنشأ " خبصوص سعر القمية وفقا ملا حُيدَّ

ضافة اإىل ذكل عىل سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 42)عىل سبيل املثال،  املنتج تسلمي ابب املصنع (. أ ما الرشط الثان فينص  اإ

ق هذه القاعدة عىل أ هجزة تسجيل الصوت رضورة أ ال تتخطى قمية املواد "غري حملية املنشأ " قمية تكل احمللية املنشأ . عىل سبيل املثال، تطبَّ 

( ميكن تطبيق قاعدة القمية املضافة الواحدة 4(. عىل حنٍو بديٍل، )العمود رمق 8500، 8509والصورة  وأ هجزة اس تعادة التسجيل )أ تش.أ س 

ضافية يف املقاب22أ و  05مع خمصصات أ قّل للمدخالت )عىل سبيل املثال،  منا من دون فرض أ ّي رشوط اإ  ل. فامي ييل مثاالن اثنان: %( واإ

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

Ex8518  أ هجزة املايكروفون وحامالهتا ذات الص ة؛ ومكرّبات

اخملصص لها؛ الصوت شواء مت تثبيهتا او عدمه يف املاكن 

وأ هجزة تكبري الصوت الكهرابئية مضن املدى الرتّددي 

 السمعي ومكرّبات الصوت الكهرابئية

 التصنيع: 

ال تتخطى  التصنيع عىل حنوٍ  -

مة  قمية اكفة املواد املس تخدر

)غري حملية املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي % من 42

 للمنتج، و  ابب املصنع

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

وغري حملية  املواد املس تخدمة 

املنشأ  قمية اكفة املواد 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 05املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 



مة واحمللية املنشأ .  املس تخدر

عا 8509 دة تسجيل الصوت أ هجزة تسجيل الصوت وأ هجزة اإ  التصنيع:  

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج، و  املصنع

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

وغري حملية  املواد املس تخدمة 

املنشأ  قمية اكفة املواد 

مة واحمللية املنشأ .  املس تخدر

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 22املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 

ضافية: يعمتد عدد قليل من قواعد القامئة الواردة يف الفصلني  - معلياٍت حمّددة كطرٍق بدي ة للحصول عىل املنشأ . عىل  85و 84تغيريات اإ

ع النقطة ) – ex8523املثال، ينطبق هذا ال مر عىل البطاقات اذلكية املزّودة بدارة واحدة متاكم ة )فقط( )سبيل  ( أ دانه( كام تقوم 2راجِّ

اتش.أ س  –بعض القواعد الاخرى عىل املزج بني يس.يت.أ تش وبني القمية املضافة املزدوجة )عىل سبيل املثال، الرّبادات والثالجات 

8408 .) 

َّنة: وسائط ختزين البياانت ( مزجي2)   القواعد املبي

براز "مزجي" القواعد الواردة اعاله عىل حنٍو جيّدٍ  - عرب النظر اإىل القواعد املعمول هبا عىل وسائط التخزين، من رشائط وأ قراص اإىل وحدة اذلاكرة  مت اإ

 : 8502نوان أ تش.أ س الفالشة )يو.أ س.يب( فالبطاقات اذلكية. وتكون اكفة هذه القواعد مذكورة حتت ع 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

ال قراص والرشائط وأ هجزة ختزين غري متطاير وصلبة  8502

والبطاقات اذلكية والوسائط ال خرى لتسجيل الصوت أ و 

أ يّة ظاهرة اخرى، سواء مت تسجيلها أ و عدمه، الس امي 

أ سطواانت ورشائط التسجيل ال صلية لتصنيع ال قراص، 

منا ابس تثناء املنتجات املذكورة يف الفصل   : 24واإ

املسّج ة والرشائط وأ هجزة ال قراص غري  -

التخزين غري املتطاير والصلبة والوسائط 

ال خرى املس تخدمة لتسجيل الصوت أ و أ ية 

ظاهرة، ابس تثناء املنتجات املذكورة يف 

   ؛24الفصل 

ال قراص املسّج ة والرشائط وأ هجزة التخزين  -

غري املتطاير والصلبة والوسائط ال خرى 

ظاهرة،  املس تخدمة لتسجيل الصوت أ و أ ية

   ؛24ابس تثناء املنتجات املذكورة يف الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال تتخطى قمية اكفة املواد  التصنيع عىل حنوٍ 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 42املس تخدر

للمنتج  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 : قاعدة القمية املضافة الرصف(0)التغيري 

 

 التصنيع:

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج، و  املصنع

وفقا للحّد املبنّي أ عاله، ال  -

تتخطى قمية اكفة املواد )غري 

حملية املنشأ ( الواردة يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 22املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

أ سطواانت ورشائط التسجل ال صلية  -

لصناعة ال قراص، ابس تثناء املنتجات 

 ؛ 24املذكورة يف الفصل 

 

ال قراص املسّج ة والرشائط وأ هجزة التخزين  -

غري املتطاير والصلبة والوسائط ال خرى 

ظاهرة،  املس تخدمة لتسجيل الصوت أ و أ ية

  ؛24ابس تثناء املنتجات املذكورة يف الفصل 

 

أ سطواانت ورشائط التسجل ال صلية  -

لصناعة ال قراص، ابس تثناء املنتجات 

  ؛24املذكورة يف الفصل 

 

بطاقات الُقرب والبطاقات اذلكية املزّودة  -

لكرتونيتني أ و أ كرث   بدارترني متاكملتني اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

بدارة واحدة متاكم ة البطاقات اذلكية املزّودة  -

لكرتونية  واإ

املس تخدمة  8502العنوان 

سعر املنتج % من 02نس بة 

 للمنتج. تسلمي ابب املصنع

: معيار القمية املضافة 0)التغيري 

 املزدوجة املوّحدة(

 

 )تطبق القاعدة عيهنا الوارد أ عاله(

 

 

 )تطبق القاعدة عيهنا الوارد أ عاله(

 

 

 

 

 )تطبق القاعدة عيهنا الوارد أ عاله(

 

 

 التصنيع: 

من مواد )غري حملية املنشأ (  -

واردة حتت أ ّي عنواٍن 

عنوان اخلاص ابس تثناء ال 

 ابملنتج، و

حيامث ال تتخطى قمية اكفة  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

من % 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

)متاًما كقاعدة  للمنتج املصنع

 الفصل(

 

 التصنيع:

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج، و  املصنع

وفقا للحّد املبنّي أ عاله، ال  -

تتخطى قمية اكفة املواد )غري 

حملية املنشأ ( املس تخدمة 

 8540العنوانني الواردة يف و 

% من 02نس بة   8540و

سعر املنتج تسلمي ابب 

 (0)التغيري للمنتج  املصنع

 أ و 

معلية الانتشار حيث تتكّون ادلارات 

املتاكم ة عىل ش به موصل صلٍب عرب معلية 

االإدخال الانتقايئ لش به موصٍل مالمئ، 

سواء مت جتميعه و/او اختباره يف بدٍل ما ال 

 

 

 

 

 )تطبق القاعدة عيهنا الوارد أ عاله(

 

 

 

 )تطبق القاعدة عيهنا الوارد أ عاله(

 

 

 

 

 )تطبق القاعدة عيهنا الوارد أ عاله(

 

 

 

 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 22املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 

 

 

 

 

 

 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 05املس تخدر

)قمية خمتلفة عن تكل العادية املقّدرة بـ 

 سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن %( 22

 للمنتج.

 



)بديل معاجلة يطّبق مبدا ترامك املنشأ  

 حمّدد(. 

 

  

 الواجب أ خذها بعني الاعتبار؟ الرئيسة يه املسائل ما 4.2.2

ضافة القمية  املهمينة لقواعد القامئة اخلاصة ابملعدات الكهرابئية يه القمية املضافة. ففي اكفة احلاالتيبدو جلًيا بأ ّن املزية  - ال يف حاالٍت اندرة، تكون اإ اإ

منا أ كرث تساهاًل يف بعض ال حيان( يف حال مل تكن يه ال  قاعدة"الرصف" ممكنة حيث تشّّك عىل ال قّل وس ي ة بدي ة حنو قواعد أ كرث تعقيًدا )واإ

 الرئيسة. 

ال أ نه يُشرترط يف بعض ال حيان أ ال تتخطى املدخالت الواردة حتت عنوان حمّدٍد، وعادة  بند التعريفةاندًرا ما يكون تغيري  - )يس.يت.أ تش( أ مًرا هاًما؛ اإ

ال. وغالًبا ما تتوفر قاعدة القمية املضافة يكون عبارة عن عنوان املنتج وأ حيااًن عنوان منتجاٍت أ خرى، بعض القمية احملددة للوفاء ابلقاعدة ال كرث تساه

منا حبدود أ قّل )  %(.22% أ و 05الرصف البدي ة واإ

ص عىل التدقيق ابملسأ ةل قبل التطّرق اإىل قاعدة الفصل العامة! –يتوفر عدٌد هائل من القواعد اخلاصة ابملنتج   -  احرر

 ال مث ة / الامترين  4.2.4

 تذكري: ال ليات ال ساس ية  

ذا اكنت مساةل املنشأ  هممة ابلنس بة اإىل معكل. يف حال اكن هممة:  .0  حتقق ممّا اإ

ذا اكن املنتج " .0  " يف لبنان. يف حال مل يكن كذكل: متحصاًل عليه ابلاكملحتقق ما اإ

 املدخالت الناجتة حتقق من عنوان أ تش.أ س واحرص عىل تطبيق قواعد القامئة. تأ كّد من تطبيق "الرتامك" حيامث يكون ذكل مالمئًا: تعتربر  .2

 عن البدلان الرشيكة يف الرتامك "حملية املنشأ " متاًما اكملدخالت احمللية. 

دة أ و عىل حنو مزتامن:  . أ   لهيا أ حيااًن بعبارة تغيريات( يمت اعامتدها عىل حِّ  فامي ييل أ ليات أ ساس ية )يُشار اإ

v.  منتجات مصنوعة ابلاكمل )ال تعتربر فعلًيا قاعدة القامئة ولكن تكون واردة يف القامئات. ومن املتوقع أ ن تساعدك قاعدة التساهل

 العام حيث أ مكن تطبيق ذكل!( 

vi.  يس.يت.أ تش(  بند التعريفةتغيري( 

vii. ) ضافة القمية ) احلّد ال قىص من قمية املدخالت ال جنبية وغري احمللية املنشأ  اإ

viii.  املعاجلة اخلاصة 

 : الاس تثناءان . ب

i. ( 02متساهل: قاعدة التساهل العام )ر القيود حذر منا اإ  % من املدخالت غري احمللية املنشأ  واإ

ii. .)ضافة القمية  صارم: العمليات الصغرى )"التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"( املس تثناة حىت لو مت الوفاء بقاعدة القامئة )أ ي، عند اإ

 

 : املودّلات الكهرابئية 0مثال رمق 

 احلاةل 



د  GenerationLebanonتتوىل رشكة  نتاج املودّلات الكهرابئية. وحُيدَّ  02222بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعاملصنّعة للمعّدات الكهرابئية اإ

. لهذه الغاية، تس تخدم الرشكة مواد ال فتا دوةل اتبعة لـ دوالٍر أ مرييك لّّك وحدٍة، كام يكون عدٌد من هذه ال الت خمصًصا للتصدير اإىل الرنوج ويه

 املدخالت ال جنبية التالية: 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالٍر أ مرييك لّّك وحدة 0222 4029 الصني أ لواح فوالذية

 وحدةدوالٍر أ مرييك لّّك  0222 8428 الوالايت املتحدة ال مريكية  حمّراكت ادليزل

 85أ مور متنّوعة  الاحتاد ال ورويب القِّطع الكهرابئية

 (8522)وليس 

 دوالٍر أ مرييك لّّك وحدة 0222

 دوالٍر أ مرييك لّّك وحدة 0222 8522  الاحتاد ال ورويب حزمة اجلزء الساكن

 

 التحليل 

 ال تكون املودّلات "مصنوعة ابلاكمل" يف لبنان  -

 ؛ كام تطبق قاعدة قامئة خاصة لهذا العنوان. 8520.02يمت تصنيفها حتت أ تش.أ س  -

 ( عىل احامتلني بديلرني للحصول عىل املنشأ  اللبنان: 0تنص القاعدة )املذكورة اعاله ابعتبارها اإحدى أ مث ة التغيري  -

o  ضافة اإىل سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 42: ال تتخطى قمية املواد ال جنبية )"غري احمللية املنشأ "( نس بة 0البديل رمق . اإ

)القطع  8522ذكل، تنص القاعدة )عىل حنو ترامكي( عىل أ ال تتخطى  قمية املنتجات املدخ ة الواقعة حتت عنوان أ تش.أ س 

سعر % من 02دون سواها أ و بشّك رئيس"( نس بة  8520أ و  8520اخملصصة لالس تعامل مع ال الت الواقعة حتت العنوان 

 . ملنتج تسلمي ابب املصنعا

o  ( ميكن تطبيق قاعدة القمية املضافة البس يطة ابلزتامن مع خمصصاٍت أ قّل للمدخالت 4: عىل حنٍو بديٍل )العمود 0البديل رمق

منا22) ضافة أ ية رشوط يف املقابل.  %( واإ  من دون اإ

 02222بقمية  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 50يك أ ي دوالٍر أ مري 5022يف هذه احلاةل، تبلغ القمية االإجاملية للمدخالت الاجنبية  -

ضافة اإىل ذكل،  225% أ و 42دوالٍر أ مرييك.  ويعين ذكل عادًة بأ نه مل يمت الوفاء بالك الاحامتلني البديلرني ) من قمية املدخل ال جنيب(. اإ

، مفن احملمتل أ ن تمت أ يًضا خمالفة الرشط الثان 8522%( حتت عنوان أ تش.أ س 00يورو )= 0.022نظًرا الإدراج السلع ال جنبية بقمية 

 (8522% كحّدٍ أ قىص من أ تش.أ س 02للحل البديل ال ول  )

مفاذا عن ترامُك املنشأ ؟ من املمكن أ ن يكون الرتامك ُمجداًي  –دوالر أ مرييك من الاحتاد ال ورويب  0022يف املقابل، ترد املدخالت بقمية من  -

 -لوقت احلايل، لن تأ تِّ السلع ذات الاحتاد ال ورويب املنشأ  ابلنفع من دون تطبيق االتفاقية ال ورويف املس تقبل وحسب. أ ما يف ا

( وليس الاحتاد ال فتاوبني لبنان والاحتاد ال ورويب، مبا أ ّن املنتجات الهنائية يمت تصديرها اإىل الرنوج ) ال فتامتوسطية املوقعة بني لينا و 

وبني لبنان. كام  ال فتاوعندئٍذ يُطبَّق ما يُعرف ابلرتامك الثنايئ بني  ال فتالفة فامي لو أ تت السلع من دوةل اتبعة لـ ال ورويب. قد تأ يت النتيجة خمت

يف هذه احلاةل، ينطبق جمّدًدا  -ميكن أ ن يكون ال مر مغايًرا اليوم ابلنس بة اإىل بعض املودّلات يف حال مت تصديرها اإىل الاحتاد ال ورويب

 يئ يف ظّل االتفاقية املوقعة بني لبنان وبني الاحتاد ال ورويب. الرتامك الثنا

ال انه من املتوقع أ ن يكون ال مر خمتلفًا يف املس تقبل عند تطبيق لّك من قواعد املنشأ  ال ورو  -  ال فتامتوسطية وقواعد الرتامك بني لبنان و  –اإ

ولبنان. ذلكل، تعتربر منتجات الاحتاد ال ورويب بفضل  ال فتاد ال ورويب و والاحتاد ال ورويب نظًرا لتطبيق الرتامك القطري بني مثلث الاحتا



ابل مور الالحقة  -ال تنسر ذكل –هذا الرتامك القطري "حملية املنشأ " وابلتايل تصنَّف خارج نطاق تطبيق قواعد القامئة اليت تعىن فقط 

 ابملنتجات "غري حملية املنشأ ".   

ذ تبلغ قمية اكفة املدخالت ال جنبية جممتعًة  -ا للقواعد ال وروفور اعامتد الرتامك القطري وفق - % فقط من 22متوسطية، تأ يت النتيجة خمتلفة: اإ

%.  ومبا أ ّن حزمة اجلزء الساكن املس توردة 22و 42)عىل حنٍو يفي بالك املطلبني للقمية املضافة البدي ة، أ ي  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع

رويب تعتربر "حملية املنشأ " عىل حّد سواء، مفن احملمتل أ ال حتتوي املودّلات عىل أ ية منتجاٍت "غري حملية املنشأ " حتديًدا من الاحتاد ال و 

% كحّدٍ أ قىص من أ تش.أ س 02 -%( ابملعيار الثان للقاعدة البدي ة ال وىل 2. ويعين ذكل بأ نّه جيوز الوفاء )8522حتت عنوان أ تش.أ س 

8522 . 

 

 لف حناس ية. أ سالك 0مثال رمق 

 احلاةل 

د  BeirutElectricsتصنّع رشكة  دوالراٍت   02.22بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعأ سالك لف حناس ية )سلاًك ممغنًطا( للتصدير اإىل سويرسا. وحُيدَّ

 أ مريكية لّّك وحدٍة. فامي ييل مصادر املواد: 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالراٍت أ مريكية لّّك وحدة 2.22 4428 الاحتاد ال ورويب سكل النحاس

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 2.52 2808 الصني ورنيش ل غراض العزل

 هل يُعتربر كل اللف لبنانر املنشأ ؟ 

 التحليل 

  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون املنتج  -

اليت تنس عىل رشط القمية املضافة   8544، حيث تطبَّق قاعدة القامئة البس يطة حتت العنوان 8544.00أ تش.أ س يُصنَّف املنتج  -

ىل أ ن عنوان سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 42البس يطة. ال تتخطى املدخالت "غري حملية املنشأ " نس بة  . )جتدر االإشارة اإ

 أ تش.أ س اخلاص ابملدخالت غري مالمئ(. 

% من القمية الهنائية. ويمت الوفاء بقاعدة القامئة وابلتايل يصبح سكل اللف 25احلاةل، ال تتخطى قمية اكفة املدخالت الاجنبية سواًي يف هذه  -

 لبنانَّ املنشأ . 

ال انه من املفيد يف ماكٍن  - ىل التحقق من الرتامك نظًر للوفاء بقاعدة القامئة. اإ د بذكل: ال داعي يف هذه املرح ة اإ التحقق من احامتالت الرتامك يُقصر

متوسطية قاب ة للتطبيق. نظًرا الإماكنية ارتفاع أ سعار املدخالت فضال عن زايدة نس بة املنافسة  -يف املس تقبل عندما تصبح القواعد ال ورو

 %! 42يف سوق اخلاص بأ سالك اللف، وابلتايل تراجع ال سعار،  مفن السهل جتاوز حصة املدخالت ال جنبية لتتخطى عتبة 

 

 . البطاقة اذلكية 2مثال رمق 



 احلاةل

د تصنيع بطاقاٍت  SmartLebanonتتوىل رشكة  دوالراٍت امريكية لّّك  02.22بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعذكية لتصديرها اإىل تركيا. وحُيدَّ

 وحدة. حتقيقًا ذلكل، فهيي تس تورد اكفة مدخالهتا من موّردين أ جانب: 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 0.22 2902 الوالايت املتحدة ال مريكية بطاقة من دون رقاقة 

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 0.22 8540 الرنوج الرقاقة 

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 0.22 8502 سويرسا رشحية ممغنطة 

 هل تعتربر البطاقة اذلكية لبنانية املنشأ  عند تصديرها اإىل تركيا؟ 

 التحليل 

 ال تكون البطاقات اذلكية "مصنوعة ابلاكمل" يف لبنان.  -

بقاعدة قامئة خاصة ابملنتج تتأ لف من مجموعة مك ة من  8502. ويمت تزويد العنوان 8502.50تصنَّف البطاقات اذلكية حتت أ تش.أ س  -

براز قاعدة القامئة أ عاله   (. أ لقِّ نظرة علهيا! 4.2.0)البند  رشوط خمتلفة خمصصة ملنتجاٍت متنّوعة واردة حتت هذا العنوان. وقد مت اإ

تطبَّق ال وىل عىل البطاقات اذلكية املزّودة بدارتني متاكملتني  –العمل بقاعدتني اثنتني ذات ص ة ابلبطاقات اذلكية  يف الواقع، يمت -

لكرتونيتني أ و أ كرث بيامن تطبَّق الثانية عىل البطاقات اذلكية املزّودة بدارة واحدة متاكم ة وحسب. ال فكرة دلينا عن نوع البطاقة املتداول  واإ

 فلنلقِّ نظرة عىل نص الك القاعدتني:  ذلكل –هبا 

 قاعدتني بديلترني. تنص ال وىل عىل ما ييل:  متتكل القاعدة ال وىل اخلاصة بـ "بطاقات القرب والبطاقات اذلكية" املزّودة بدارترني متاكملتني -

 التصنيع: 

 من املواد الواردة حتت أ ي عنوان ابس تثناء ذكل اخلاص ابملنتج و   -

مة نس بة املواد اكفة قمية عىل حنٍو ال تتخطى  -  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن  %42املس تخدر

 

. وابلتايل، 8502من الواحض بأ نه مل يمت الوفاء هبذه القاعدة  مبا اّن الرشاحئ املمغنطة املس توردة من سويرسا تصنَّف حتت عنوان أ تش.أ س  -

، مس تويفر الرشوط. يف املقابل، قد تكون قاعدة التساهل العام مفيدة يف هذا ند التعريفةب ال يبدو اجلزء ال ول من الرشط، أ ي تغيري 

%  )رشيطة أ ال يمت االإخالل بقيود النس بة املئوية 02جُيزي خمالفة املدخالت ال جنبية لقواعد القامئة بنس بة  5.0اخلصوص: تذكّر بأ ن البند 

سعر املنتج تسلمي دوالرات أ مريكية من  02% ) دوالًرا واحًدا أ مريكًيا من أ صل  02لسويرسية االإجاملية(. هذا وتبلغ قمية الرشاحئ املمغنطة ا

(. يف هذه احلاةل، يكون اجلزء ال ول من القاعدة مس تويفر الرشوط. يف حال فرض املوّرد السويرسي زايدة عىل سعره بقدر ابب املصنع

 ورطٍة. عىل الرمغ، من املؤكد أ ن ال مر س يكون مغايًرا فور تطبيق يف SmartLebanonسنٍت واحٍد فقط، عندئٍذ قد تدخل رشكة 

. يف هذه املرح ة، ميكن أ ن تعتربر الرشحية املمغنطة السويرسية ال فتامتوسطية يف املثلث املؤلف من تركيا ولبنان و  -قواعد الرتامك ال ورو

 نشأ ". وهكذا، يسهُل الوفاء ابلقاعدة يف أ ّيٍ من احلاالت. )وابلطبع الرقاقة املس توردة من الرنوج( مبثابة مدخالٍت "حملية امل 

% . ومّرًة أ خرى، من 42ولكن حبذٍر. تبلغ نس بة اكفة املدخالت ال جنبية  –أ ما العنرص الثان من الرشط البديل ال ول فميكن الوفاء به  -

ملنشأ " )البطاقات املس توردة من الوالايت املتحدة ال مريكية( املتوقع أ ن يأ يت الرتامك ابلنفع يف املس تقبل: تبلغ نس بة املدخالت "غري حملية ا

 % فقط نظًرا العتبار املدخالت السويرسية والرنوجية منتجات "حملية املنشأ ". 02



 تقوم القاعدة البدي ة الثانية عىل قاعدة القمية املضافة الرصف:  -

مة نس بة املواد اكفة قمية التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى   للمنتج.  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن  %22املس تخدر

 

% ولكن هل ميكن أ ن تضطلع قاعدة التساهل العام بدور مساعٍد عرب ختطي نس بة الـ 42يف هذه احلاةل، تبلغ نس بة املدخالت ال جنبية  -

مبخالفة املدخالت ال جنبية لرشوط من قاعدة التساهل العام  5.0% اليت تنص علهيا قاعدة القامئة؟ اجلواب هو الك! ال يسمح البند 02

% وذكل رشيطة "عدم ختطي النس بة املئوية احملددة يف القامئة القمية القصوى من املواد غري حملية املنشأ ". ويعين 02قاعدة القامئة بنس بة 

لقاعدة يف هذه احلاةل. وجمّدًدا تكون ذكل  بأ ن قاعدة التساهل العام ال تأ يت ابلنفع خبصوص رشوط القمية املضافة. وابلتايل، لن يمت الوفاء اب

ذ تبلغ نس بة املدخالت "غري حملية املنشأ " )البطاقات ال فتااكفة ال مور خمتلفة فور اعامتد الرتامك مضن املثلث املؤلف من تركيا ولبنان و  : اإ

 وجية منتجات "حملية املنشأ ".% فقط نظًرا العتبار املدخالت السويرسية والرن 02املس توردة من الوالايت املتحدة ال مريكية( 

عد لكن ماذا لو اكنت البطاقة اذلكية مزّود بدارة متاكم ة واحدة فقط؟ يف الواقع، متتكل القاعدة املعمول هبا عىل هذا املنتج  ثالثة قوا -

 )تفصل بيهنام عبارة "أ و"(:  2والثانية والثالثة يف العمود رمق  4بدي ة، ال وىل واردة يف العمود رمق 

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج ان أ تش.أ سعنو 

(0) (0) (2) (4) 

(ex 8523) -  لكرتونية "البطاقات اذلكية" املزّودة بدارٍة اإ

 واحدة

 التصنيع:

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج، و  املصنع

وفقا للحّد املبنّي أ عاله، ال  -

تتخطى قمية اكفة املواد )غري 

حملية املنشأ ( املس تخدمة 

 8540والواردة يف العنوانني 

% من 02نس بة   8540و

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج  املصنع

 أ و 

معلية الانتشار حيث تتكّون ادلارات 

املتاكم ة عىل ش به موصل صلٍب عرب معلية 

االإدخال الانتقايئ لش به موصٍل مالمئ، 

سواء مت جتميعه و/او اختباره يف بدٍل ما ال 

 يطّبق مبدأ  ترامك املنشأ  

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 05املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 

 

% كحّدٍ أ قىص من املدخالت "غري حملية املنشأ ". يف املقابل، جيوز أ ال 42يف هذه احلاةل، ينطبق العنرص ال ول من القاعدة البدي ة، أ ي  -

دوالًرا أ مريكًيا واليت تشّّك  0.22بقمية  8540ينطبق العنرص الثان ل ن الرقاقة املس توردة من الرنوج املذكورة حتت عنوان أ تش.أ س 

%. يف هذه املرح ة، من احملمترل أ ال يكتسب املنتج املنشأ  02قد جتاوزت احلّد املسموح به وهو  عر املنتج تسلمي ابب املصنعس% من 02

منا مرة أ خرى،  قد يُصبح ال مر ممكنًا يف املس تقبل بفضل الرتامك ال ورو متوسطي املعمترد يف املثلث  -اللبنان بغرض تصديره اإىل تركيا. واإ

وتركيا ولبنان ل ّن الرقاقة املس توردة من الرنوج قد تكون "حملية املنشأ " وابلتايل مصنّفة خارج قاعدة القامئة. وهكذا تعتربر  ل فتاااملؤلف من 

 متوسطي.  -البطاقات اذلكية لبنانية املنشأ  بفضل الرتامك ال ورو



(: أ ي معلية الانتشار 2الواردة يف العمود ) –غري أ ن املسأ ةل ال تزال مهبمة بعض اليشء عىل الرمغ من الوفاء ابلقاعدة البدي ة الثانية  -

نتاج. )وبكن يبدو بأ ّن  تشرتي   SmartLebanonاخلاصة". قد تتطلب االإجابة عن هذا ال مر مزيًدا من التبرّص الفيّن يف معلية االإ

 اهزة، ذلكل من احملمترل ان يكون اجلواب الك(.  الرقاقات اجل

( فيجوز أ ال يمت الوفاء هبا ل ّن املدخالت ال جنبية تصل اإىل 4أ ما القاعدة البدي ة الثالثة أ ي معيار القمية املضافة الرصف  الواردة يف العمود ) -

% فقط من البطاقة اخلام املس توردة من الوالايت املتحدة 02حيث تشّّك  -%. من املؤكّد بأ ّن النتيجة س تكون خمتلفة مع اعامتد الرتامك42

 % املسموح هبا. 05ال مريكية  "مدخاًل غري حميّل املنشأ "، وابلتايل تظل  مضن نس بة 

 

 . لوحة التحمّك الكهرابئية 4مثال رمق 

 احلاةل 

ىل أ يسلندا، ويه BeirutElectricsتصنّع رشكة  د ال فتااتبع لـ   بدل لوحات التحمّك الكهرابئية لتصديرها اإ  022بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع. حُيدَّ

مة:   دوالر أ مرييك. فامي ييل املواد املس تخدر

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالرات أ مريكية لّّك وحدة 02 4204 لبنان غطاء مطاطي صلب 

 لّّك وحدةدوالًرا أ مريكًيا  0 2902 الصني قطع بالستيكية

 دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة 02 8544، 8522، 8525 الاحتاد ال ورويب قطع كهرابئية

ىل أ يسلندا؟    هل تعتربر لوحات التحمّك لبنانية املنشأ  دلى وصولها اإ

 التحليل 

 ال تكون لوحات التحمّك الكهرابئية "مصنوعة ابلاكمل"  -

وتتوفر قاعدة )"لوحات املفاتيح الكهرابئية وال لواح والكونسول... للتحمّك الكهرابيئ"(.  8524يكون املنتج وارًدا حتت عنوان أ تش.أ س  -

برازاها لهيا أ عاله ابعتبارها اإحدى ال مث ة اخلاصة ابلنوع الثان من القواعد اخلاصة. نعيد اإ  أ دانه قامئة خاصة هبذا العنوان متّت االإشارة اإ

 ملالءمتك:   

 املنشأ  احمليلاليت توفّر صفة  حملية املنشأ  معلية التشغيل أ و املعاجلة املنفّذة عىل املواد غري  وصف املنتج عنوان أ تش.أ س

(0) (0) (2) (4) 

لوحات املفاتيح الكهرابئية والالواح والكونسول واملاكتب  8524

أ و أ كرث واحلجرات والقاعدات ال خرى اجملهّزة جبهاٍز واحٍد 

لغرض  8522أ و  8525من الاهجزة املذكورة حتت عنوان 

التحمّك الكهرابيئ أ و توزيع الكهرابء، الس امي تكل اليت 

وأ هجزة  92تتضّمن أ هجزة او أ الت مذكورة يف الفصل 

ىل أ هجزة الفصل والوصل الواردة  ضافة اإ التحمك العددي اإ

 .8504حتت العنوان 

 التصنيع: 

  

ال تتخطى قمية اكفة  عىل حنوٍ  -

مة )غري حملية  املواد املس تخدر

% من 42املنشأ ( نس بة 

سعر املنتج تسلمي ابب 

 للمنتج، و  املصنع

وفقا للحّد املبنّي أ عاله، ال  -

تتخطى قمية اكفة املواد )غري 

حملية املنشأ ( الواردة يف 

التصنيع عىل حنٍو ال تتخطى قمية اكفة املواد 

مة )غري حملية املنشأ ( نس بة  % 22املس تخدر

 للمنتج. سعر املنتج تسلمي ابب املصنعمن 



املس تخدمة  8528العنوان 

سعر املنتج % من 02نس بة 

 نتج.للم  تسلمي ابب املصنع

ال جنيب،  خلأ قىص من املد % كحدٍّ 42أ ي  –(؟ يمت الوفاء ابلعنرص ال ول 2هل يس تويف املنتج رشوط القاعدة البدي ة ال وىل )العمود  -

. عىل حنٍو مماثل، مت الوفاء سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 00وال تتخطى قمية املواد املس توردة  من الصني والاحتاد ال ورويب 

لقاء نظرة اثنية عن ككثٍب 8528ابعتبار أ نه مل يمت اس تخدام أ يّة قطع مذكورة يف العنوان  –ابلعنرص الثان  مبا  –. )تس تدعي هذه النتيجة اإ

م السلع   8528اّن العنوان أ تش.أ س  يضم اكفة "اللوحات وأ لواح التحمك، اخل" من دون تركيب املعّدات الكهرابئية وابلتايل تس تخدر

التحقق جمّدًدا للتأ كد من عدم اس تخداهما أ ية مدخالٍت مماث ة واردة من مصادر  BeirutElectricsمكدخالٍت. ذلكل، يتعنّي عىل رشكة 

دراهجا يف املدخالت املس توردة من الاحتاد ال ورويب(. أ جنبية قد أ   دارة املشرتايت التابعة لها أ و موّردهيا وجيوز اإ  يسءر تصنيفها من قبل اإ

% من املدخالت ال جنبية كحّدٍ أ قىص نظًرا 22يف املقابل، جيوز يف أ يّة حاةٍل  الوفاء بقاعدة القمية املضافة الرصف اليت تسمح بنس بة  -

 (. وهكذا، تكتسب لوحات التحمك لبنانية املنشأ  يف أ ّي حاٍل. 4ي ة الثانية الواردة يف العمود )للقاعدة البد

 

 ال غذية واملنتجات الزراعية ال خرى   4.4

 ما يه اخلصائص واملمزّيات؟  4.4.0

تتطلب عناية من املس هتلكني وصانعي الس ياسات. وعادًة ما تمتتع املنتجات الزراعية حباميٍة ذلكل، فهيي  منتجاٍت زراعّية. املنتجات الغذائية تعتربر  -

د  بني املنتجات ال قّل حتّرًرا فامي يتعلق ابلنفاذ اإىل السوق اذلي جتزيه اتفاقيات التجارة.   اكم ة كام تُعر

متوسطية هذا الواقع وفقا ملا هو واحض من املنظار ال ورويب. تتّسم عّدة قواعد ابلرصامة  -تعكس قواعد املنشأ  مثال تكل املذكورة يف االتفاقية ال ورو -

 غري أ ن بعًضا مهنا يمتتع بتحّرٍر كبري )عىل سبيل املثال، تكل اخلاصة ابلقهوة والشاي(. 

أ ن تكون املنتجات "مصنوعة ابلاكمل". وبعبارٍة أ خرى، متنع اس تخدام أ ية مدخالٍت اجنبية أ و معظمها: ومبا أ ّن قاعدة يف الواقع، تشرتط قواعد عّدة  -

هنا تسمح ابس تخدام  % من املدخالت الاجنبية مضن املنتجات يف الوقت اذلي تنص قاعدة القامئة، 02التساهل العام تنطبق عىل قواعد القامئة فاإ

( أ و "البذور الزيتية 02تكون اكفة املدخالت "مصنوعة  ابلاكمل". عىل سبيل املثال، ينطبق ذكل عىل "احلبوب" )الفصل خالفا ذلكل، عىل أ ن 

 (. 00والامثر الزيتيّة واحلبوب والبذور والفواكه املتنّوعة؛ والنبااتت الصناعية  أ و الطبية؛ والشعري والعلف" )الفصل 

الغذائية بدوٍر هاٍم حتقيقًا الإبالغ  املس هتكل وحاميته. يف الواقع، ال دخلر لومس املنشأ  )"صنِّع يف لبنان"( بقواعد يضطلع ومس املنشأ  اخلاص ابملنتجات  -

حلوم، مثال، املنشأ  ل غراض التفضيالت التجارية )املعام ة اليت تقوم عىل االإعفاء من الرسوم امجلركية(. يكون مسموًحا أ و حىت مطلواًب ومس منتجات 

"لبناّن ، بعبارة "املنشأ : لبنان" املوجودة يف السوبرماركت يف لّك من بلجياك او أ ملانيا أ و سويرسا ومع ذكل ال يُعتربر السجق مبثابة منتج جسق مرقاز

عفاء من الرسوم امجلركية مبا اهنا حتتوي عىل  د حية اإىل02املنشأ " ل غراض املعام ة القامئة عىل االإ لبنان لتذبرح الحقًا،  % من حلوم ال بقار اليت تس تورر

 )راجع امللحق(.  0عىل حنو ُيالف قاعدة القامئة لفصل أ تش.أ س 

 

 ال فتاحاةل خاصة: ال غذية يف اتفاقيات 



، عىل اس تثناء املنتجات الزراعية ال فتامتاًما اكالتفاقيات ال خرى اليت توقعها  ال فتاتنص اتفاقيات التجارة احلرة املوقعة بني لبنان و 

دراهجا عوًضا عن ذكل يف "االتفاقيات الزراعية" الثنائية املوقعة بني لبنان ودول  بصفة فردية )حيث  ال فتامن االتفاقية امجلاعية واإ

 .ال فتالبنان و تترّصف سويرسا عهنا وابلنيابة عن ليشتش تاين(. وتنطبق هذه االتفاقيات ابلزتامن مع االتفاقية املوقعة بني 

ال تشمل االتفاقيات الزراعية حالًيا مجموعة املنتجات الفردية )ال تكون اكفة املنتجات الزراعية مشموةل(. ويه تتضّمن قواء املنشأ  

 أ خرى. متوسطية خبالف أ حيااًن  -اخلاصة هبا املعموةل عىل تكل املنتجات الواردة. هذا وتكون القواعد مالمئة أ حيااًن للقواعد ال ورو

متوسطية فضال  -مطابقة قواعد املنشأ  املامث ة ابلقواعد ال ورو ال فتامن املتوقع أ ن يتغرّي الوضع يف املس تقبل: جيوز أ ن تلمتس دول 

 عن السامح بتنفيذ الرتامك القطري. 

   

 ؟ ما يه القواعد الرئيسة الواجب أ خذها بعني الاعتبار وما يه املسائل اليت جيب مراعاهتا 4.4.0

. ونظًرا لقميهتا وأ مهيهتا، فقد مت اسرتجاع القواعد 02اإىل  0تُطبَّق مجموعة واسعة من قواعد القامئة عىل املنتجات الغذائية حتت الفصول املمتدة من   -

 أ لقِّ نظرة!  – 0ابلاكمل يف امللحق 

ليه، قد يتخطى ال مر ابلنس بة اإىل عّدة منتجاٍت، يكون اس تخدام املدخالت "غري حملية املنشأ "  من الف - صل عينه حمدوًدا للغاية. وكام متّت االإشارة اإ

ىل حّدٍ يُطلب فيه اس تخدام املدخالت "املصنوعة ابلاكمل" دون سواها واملذكورة يف ذكل الفصل.   هذا احلّد ابلنس بة اإىل بعض املنتجات اإ

ىل حاجة صناعة  - السكّر يف الاحتاد ال ورويب محلاية التجارة(. يف هذا الس ياق، تنص  قواعد تنطبق حساس ية خاصة عىل السكّر )يُعزا ال مر اترُيًيا اإ

ربّيات، عّدة  ذات ص ة مبنتجاٍت متعددة عىل تقييد قمية السكّر "غري حميّل املنشأ " اذلي ميكن اس تخدامه معلية التصنيع )عىل سبيل املثال، امل

 ، اخل(0022 الطعام املتنّوعة، أ تش.أ س ؛ ومعليات حتضري0229؛ وعصري الفواكه أ تش.أ س 0224أ تش.أ س 

 ( 0924تضم بعض القواعد ثالثة معايري أ و أ كرث )عىل سبيل املثال، مس تحرضات احلبوب، أ تش.أ س  -

ثييل معزول املصل..."، أ تش.أ س  -  0028و 0024اما بعض القواعد فيصعب قراءهتا، عىل سبيل املثال "الكحول االإ

 

 ال مث ة / الامترين  4.4.2

ع اخلانة الواردة أ عاله(، تركّز ال مث ة  ال فتامالحظة: ابلنظر اإىل الوضع اخلاص للمنتجات الزراعية املتبادةل  بني لبنان وبني  )راجِّ

/ الامترين الواردة يف هذا القطاع بشٍّك رئيس عىل الاحتاد ال ورويب ابعتباره سوق وهجة أ و مصدًرا مبا أ ّن القواعد ال ساس ية 

يف الوقت اذلي  ال فتامتوسطية تطبق حالًيا عىل نطاق واسع يف االتفاقية املربمة بني لبنان وبني  -التفاقية ال وروالواردة يف ا

ىل العالقة املتبادةل مع دول  . ويف بعض احلاالت، يمت اللجوء اإىل تفسري احلاةل الراهنة ال فتايكون فيه الوضع أ كرث تعقيًدا ابلنس بة اإ

براز املسأ ةل. جيوز أ   متوسطية يف املس تقبل  عىل العالقة القامئة بني لبنان ودول  -ن تتغرّي احلاةل كام جيوز تطبيق القواعد ال وروالإ

. تُقرأ  ال مث ة / الامترين عىل ال خذ بعني الاعتبار لوهجة النظر املامث ة: حيامث تمت االإشارة اإىل ادلول ال عضاء يف الاحتاد ال فتا

 . ال فتاوهجات، ينطبُق ال مر مس تقباًل يف حال اكنت دول اتبعة لـ  ال ورويب ابعتبارها مصادر او

 

 . خليط البذور واملكرّسات مع سكّر مضاٍف 0مثال رمق 



 احلاةل 

خليًطا ممتاًزا من املكرّسات والبذور. حتتوي بعض املنتجات عىل مكية مضافة من السكّر املس تخدمة يف جزٍء من معلية  NuttyBeirutتنتِّج رشكة 

نتاج. أ ما املدخالت فتأ يت مبعظمها من اخلارج:   االإ

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكًيا 2.00 0024.42 ال ردن بذور البطيخ 

 دوالًرا أ مريكًيا 2.40 2820 تركيا مكرّسات الفس تق

 دوالًرا أ مريكًيا 2.02 2820 بنني مكرّسات الاكجو

 دوالراٍت أ مريكية 2.24 0422 ابكس تان دبس السكّر 

د  ىل   0.22بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعحُيدَّ دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدٍة: فهل حيصل اخلليط عىل صفة املنتج "احمليل املنشأ " من أ جل تصديره اإ

 ( وأ ملانيا )بدل عضو يف الاحتاد ال ورويب(؟ ال فتاسويرسا )بدل اتبع لـ 

 التحليل

  متحصاًل عليه ابلاكملال يعتربر اخلليط  -

 . 0228يُصنَّف املنتج حتت أ تش.أ س  -

ىل أ ملانيا، أ ي ادلوةل العضو يف الاحتاد ال ورويب، تتوفر قاعدة قامئة خاصة ابملنتج ) - ( وتشمل ex2008ابلنس بة اإىل تصدير املنتج اإ

 "املكرّسات اليت ال حتتوي عىل سكّر ُمضاف أ و أ ية نكهاٍت". وال تطبَّق هذه القاعدة نظًرا لعدم احتواء اخلليط عىل سكّر مضاف والناجت

متوسطية ويف االتفاقية الراهنة  -تنفّذ عىل بعض املكرّسات. وتكون هذه القاعدة يه عيهنا املعمول هبا يف االتفاقية ال ورو عن معلياٍت 

 املوقعة بني لبنان والاحتاد ال ورويب. 

املكرّسات أ و  (. وتشرتط القاعدة "التصنيع حيث تكون اكنت الفواكه أ وex chapter 20ويعين ذكل تطبيق  قاعدة الفصل العامة ) -

 اخلرضاوات مصنوعة ابلاكمل". قد ال تبدو احلاةل كذكل هنا مبا أ نه يمت اس ترياد اكفة املدخالت. 

متوسطي،  -متوسطي، يكون ترامك املنشأ  ممكنًا مع لّك من ال ردن وتركيا. يف حال مت تطبيق الرتامك ال ورو -بناًء عىل قواعد الرتامك ال ورو -

رّسات املس توردة من ال ردن و تركيا ابعتبارها "حملية املنشأ "؛ عىل ان حتتوي لّك وحدة )كيٍس( مكرّسات الاكجو عندئٍذ تمت معام ة املك 

دوالًرا أ مريكًيا. ومن شأ ن ذكل ان ُيالف  0.22دوالرات أ مريكية لّك مهنا مع سعر تسلمي يف املصنع بقمية  2.02املس توردة من بنني بقمية 

 مبدئًيا قاعدة الفصل. 

سعر % متاًما من 02الرمغ من ذكل، ميكن أ ن تكون قاعدة التساهل العام مفيدة. ومبا اّن املكرّسات املس توردة من بنني تشّّك  عىل -

منا حبذٍر اتم!  املنتج تسلمي ابب املصنع دراهجا واإ  ابلتايل ميكن اإ

ذ تتضّمن االتفاقية الزراعية الثنائية املوقعة بني يبدو الوضع أ سعل بعض اليشء ابلنس بة اإىل الصادرات )احلالية( املرس ة اإىل سويرسا.  - اإ

ع  –ال تطبَّق عىل ال غذية واملنتجات الزراعية ال خرى  ال فتالبنان وبني سويرسا )تذكّر بأ ن االتفاقية امجلاعية املوقعة بني لبنان وبني  راجِّ

مة "غري حملية املنشأ " : "التصنيع عىل حنٍو ال02اخلانة أ عاله( قاعدة قمية مضافة واحدة لفصل أ تش.أ س   تتخطى قمية اكفة املواد املس تخدر

% من قمية اخلليط، وابلتايل ال يمت 44للمنتج". يف هذه احلاةل، تبلغ نس بة املدخالت ال جنبية  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 52

مة بني لبنان وسويرسا،  تكون احلاةل مماث ة حلاةل متوسطية لتشملر االتفاقية املرب  -الوفاء ابلرشوط. )يف حال مت متديد القواعد ال ورو

ىل أ ملانيا واملبيّنة أ عاله(.   الصادرات املوهّجة اإ



 سكّر مضاٍف  من دونخليط البذور واملكرّسات  .0مثال رمق 

 احلاةل 

منا من دون  أ ية مكية مضافة من السكّر . وتكون املدخالت يه عيهنا املبيّنة يف  NuttyBeirutتنتِّج رشكة  خليًطا مشاهبًا للغاية من املكرّسات واإ

 ولكن من دون ديب السكّر املس تورد من ابكس تان:  0املثال رمق 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 أ مريكًيادوالًرا  2.00 0024.42 ال ردن بذور البطيخ 

 دوالًرا أ مريكًيا 2.40 2820 تركيا مكرّسات الفس تق

 دوالًرا أ مريكًيا 2.02 2820 بنني مكرّسات الاكجو

 متوسطية؟  -دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدة عىل صفة املنشأ  اللبنان وفقا للقواعد ال ورو 0.22هل حيصل اخلليط مع سعر تسلمي يف املصنع بقمية 

 التحليل

ىل املكرّسات اليت ال حتتوي عىل سكّر مضاٍف أ و أ ية نكهاٍت".   ex2008احلاةل، تُطبَّق قاعدة القامئة اخلاصة "يف هذه  -  " ابلنس بة اإ

 0020ومن  2820و 2820تتوقع القاعدة "التصنيع عىل حنٍو تتخطى قمية اكفة مكرسات والبذور الزيتية احمللية املنشأ  الواردة حتت العناوين  -

هنا قاعدة قمية مضافة خاصة للغاية. وتذكّر ابّن قواعد القمية املضافة  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 22نس بة  0024اإىل  للمنتج". اإ

ضافة القمية احمل  من  –لية تنص عادة عىل القمية القصوى للمدخالت "غري احمللية املنشأ ".، الامر اذلي يفتح اجملال مفتوًحا ملناقشة كيفية اإ

ضافية، اخل. تغرّي القاعدة هذه  عالنية وأ رابح اإ املمكن أ ن يمت ذكل عرب اس تخدام مواد مدخالت وخدمات وخطوات معاجلة وتاكليف اإ

%  عىل ال قّل من املكرّسات والبذور الزيتية "حملية املنشأ ". ويعين ذكل 22ال لية وتستبدلها بأ خرى حيث تشرتط قمية بنس بة )أ كرث من( 

دراج تاكليف أ خرى متنّوعة يف أ يّة حاةل. 42يتعرّث عىل املدخالت ال جنبية يف الواقع بلوغ نس بة بأ نه   % نظًرا لرضورة اإ

دراج أ ية  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 42يف هذه احلاةل، تشّّك املكرّسات املس توردة من تركيا وال ردن وبنني سواًي  - من دون اإ

متوسطية. ويعود السبب يف ذكل اإىل  -الرمغ من ذكل، يمت الوفاء ابلقاعدة بفضل الرتامك وفقا للقواعد ال ورومكرّسات متوفرة حملًيا. عىل 

% من املكرّسات 22متوسطي. أ ي ان  -اكتساب املكرّسات املس توردة من تركيا وال ردن صفة "حملية املنشأ " فور تطبيق الرتامك ال ورو

 عدة القامئة. يف تكل احلاةل، تكون املنتجات لبنانية. تصبح "حملية املنشأ " عىل حنٍو يفي بقا

 

 محر . النبيذ ال  0مثال رمق 

 احلاةل 

( من العنب ال فتاومقرها يف البقاع النبيذ املُعّد للتصدير اإىل عدة دول أ عضاء يف الاحتاد ال ورويب وسويرسا )بدل اتبع لـ  Caves du Libanتصنّع 

د من تركيا. هل حيصل النبيذ عىل املنشأ  اللبنان؟ 2822)أ تش.أ س   ( املس تورر

 التحليل 

 . متحصاًل عليه ابلاكملال يُعتربر النبيذ  -



 يف هذه احلاةل، تطبَّق قاعدة الفصل العامة –وال وجود ل ية قاعدة قامئة خاصة لهذا العنوان  0024يُصنَّف النبيذ حتت عنوان أ تش. أ س  -

 واليت تنص عىل ما ييل: 

 التصنيع

 من مواد واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء عنوان املنتج، و  -

 عىل حنٍو تكون فيه اكفة العنب أ و املواد املش تقة عن العنب مصنوعة ابلاكمل -

 لبنان.  يمت الوفاء ابلعنرص الاول من القاعدة )يس.يت.أ تش( خبالف العنرص الثان: فالعنب ليست مصنوعة ابلاكمل يف -

د من تركيا يصبح "حميّل املنشأ " فور تطبيق هذه القواعد مضن املثلث اذلي يضم  –وفقا لقواعد الرتامك ال ورو  - ّن العنب املتورر متوسطية فاإ

قاعدة القامئة  من مدخالٍت "حملية املنشأ ". وال تطبَّق متحصاًل عليه ابلاكملالًك من لبنان وتركيا والاحتاد ال ورويب. ابلتايل، يصبح النبيذ 

. 

ىل سويرسا، تطبَّق القاعدة عيهنا يف املبدأ . عىل الرمغ من ذكل، ال يس تفيد النبيذ من أ ية رسوم مجرك  - ىل الصادرات املتّجهة اإ ية ابلنس بة اإ

خبصوص املنشأ . يلقى النبيذ يف  Caves du Libanخمفّضة وفقا لالتفاقية الزراعية الثنائية بني لبنان وسويرسا. ذلكل، ال داعي أ ن تقلق 

 أ يّة حاةل  املعام ة عيهنا عند دخوهل اإىل سويرسا وجيتذب الرسوم امجلركية ذات الص ة ابدلوةل ال وىل ابلرعاية. 

 

 . املرطبات التقليديّة: اجلالب 2مثال رمق 

 احلاةل 

 ل تصديره مع املدخالت ال جنبية التالية: املنتجة للمرشوابت غري الكحولية عصري اجلالب من أ ج  Levantineتصنّع رشكة 

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 دوالًرا أ مريكيا لّك وحدة 2.20 0420 الربازيل قصب السكر 

 دوالًرا أ مريكيا لّك وحدة 2.20 0020.02 أ ملانيا ماء الورد

 دوالًرا أ مريكيا لّك وحدة 2.20 2824.02 اململكة العربية السعودية المتر )لصنع عصري المتر(

د  دوالرات أ مريكية: فهل حيصل املرشوب  2.29بـ  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعتأ يت املدخالت ال خرى مثال دبس العنب واخلرنوب من لبنان. وحُيدَّ

 عىل صفة "حميّل املنشأ "؟ 

 التحليل 

  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون اجلالب  -

)"املياه الس امي املياه املعدنية والغازية اليت حتتوي عىل مكية مضافة من  0020يمت تصنيف اجلالب يف قاعدة القامئة  حتت عنوان أ تش.أ س  -

السكّر أ و مواد حملية أ و منكِّّهة أ خرى فضاًل عن املرشوابت غري الكحولية ال خرى ابس تثناء عصري الفاكهة أ و اخلرضاوات الواردة حتت 

 "(.  00229ن العنوا

)يس.يت.أ تش( ومعيار القمية  بند التعريفةتبدو القاعدة مثرية لالهامتم ومشّوقة يف أ ٍن: فهيي تطّبق ثالثة رشوط عىل حنٍو ترامكّيٍ ويه: تغيري  -

 املضافة البس يطة  وقاعدة منشأ  خاصة لبعض املدخالت: 



 التصنيع

 من مواد واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء عنوان املنتج،  -

سعر املنتج تسلمي ابب % من  22)السكّر واحللوايت السكّرية( نس بة  04قمية املواد املذكورة يف الفصل  ال تتخطىعىل حنٍو  -

 ، و املصنع

 يكون عصري الفاكهة املس تخدمة، ابس تثناء ال انانس واللمي والغريب فروت حميّل املنشأ . -

 

د من أ ملانيا عندئٍذ ينطبق الرتامك الثنايئ مت 0020يف هذه احلاةل، يُصنَّف ماء الورد حتت عنوان  - اًما اكملنتج الهنايئ. ومبا أ ّن ماء الورد يُس تورر

-و)حالًيا وفقا لربوتوكول املنشأ  املعمول به اخلاص ابتفاقية الرشاكة بني لبنان والاحتاد ال ورويب ويف املس تقبل وفقا لالتفاقية ال ور

 فتقع حتت عناوين خمتلفة. وقد مت الوفاء ابلعنرص ال ول من القاعدة.  متوسطية(. أ ما املدخالت الاجنبية ال خرى

 % من قمية املنتج احمليل.  22من  عىل حنٍو مماثل، فقد مت أ يًضا الوفاء ابلعنرص الثان وتكون نس بة السكّر الربازييل أ قّل   -

ا من المتور املس توردة من اململكة العربية السعودية. يف أ ما العنرص الثالث فيبدو مضلاًّل ويعود السبب يف ذكل لكون رشاب المتر مصنوعً  -

د المتور ابعتبارها فواكه حيث يعمد لبنان دون سواه اإىل حتويلها اإىل رشاب. قد يس تغرب أ ّي خشٍص غري خبري يف هذا  املقابل، تس تورر

ذا اكن الرشاب ينضوي حتت عنوان عصري الفاكهة ) )من  بند التعريفةملنشأ  اللبنان بسبب تغيري ( أ و جيوز أ ن يكتسبر ا0229اجملال ما اإ

 (. وهكذا، يمت الوفاء ابلعنرص الثالث. 2824أ تش.أ س 

، فهو مل يعد أ جنبيًّا واكتسب املنشأ  اللبنان. وهكذا يكون قد مت التقيّد 04مالحظة: حىت لو مّت ّت االإشارة اإىل رشاب المتر يف الفصل  -

 لية املنشأ ".  من السكرايت "غري حم  225ابلنس بة القصوى 

 يكون رشاب اجلالب لبناّن املنشأ .  -

 

 . البطاطا الطازجة 4مثال رمق 

 احلاةل

ويه عبارة عن مؤسسة زراعية مقّرها يف سهل البقاع زراعة البطاطا يف لبنان. لهذه الغاية، فهيي تس تورد بذور  Batata Lubnaniahتتوىل 

 (. 2420.02البطاطا من كندا )أ تش.أ س 

 فهل تعترب البطاطا "حملية املنشأ "؟ 

 التحليل 

 )ب( 4.0تعتربر البطاطا مبثابة "خضاٍر حمصوٍد يف لبنان" وابلتايل فهيي تعترب مصنوعة ابلاكمل وفقا للبند  -

د من كندا؟ يف هذا الس ياق، نص قاعدة القامئة اخلاصة ابلفصل  - حنٍو تكون عىل "التصنيع عىل  4ولكن ماذا عن بذور البطاطا اليت تس تورر

مة يف الفصل   "مصنوعة ابلاكمل". فهل ينطبق ذكل عىل بذور البطاطا؟   4اكفة املواد املس تخدر

ذ يشري البند  - ىل أ هنا تنطبق وحسب عىل "املنتجات  5.0الك. ال يكون منشأ  البطاط مناس ًبا وال دخل هنا لقاعدة القامئة. اإ بشٍّك واحٍض اإ

 اليت ال تكون مصنوعة ابلاكمل". 



 

 . صلصة الثوم 5ل رمق مثا

 احلاةل 

مة:  ال فتاصلصة الثوم لتصديرها اإىل بدلان عّدة، الس امي دول  Spicy Beirutتنتِّج رشكة   والاحتاد ال ورويب. فامي ييل املواد املس تخدر

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 2422 الصني الثوم 

 0504 سوراي زيت الاكنوال

 0520 الهند امللح

 فهل الصلصة منتًجا حميّل املنشأ ؟ 

 التحليل 

  0022.92تصنَّف صلصة الثوم حتت العنوان أ تش.أ س  -

 ال تكون مصنوعة ابلاكمل  -

:" التصنيع من مواد )غري حملية 0022متوسطية عبارة عن القاعدة اخلاصة بعنوان أ تش.أ س  -تكون القاعدة املعمول هبا يف االتفاقية ال ورو -

 ابعتبارها قاعدة يس.يت.أ تش القياس ية.   –املنشأ ( واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء عنوان املنتج" 

العنوان عينه ابعتبارها صلصة الثوم. ويمت الوفاء ابلقاعدة. وابلتايل، حتصل صلص ة الثوم عىل  ال يُصنَّف أ يٌّ من املواد املس تخدمة حتت -

 د ال ورويب. صفة املنشأ . كام وينطبق ال مر عينه عىل الصادرات احلالية املرسر ة اإىل الاحتاد ال ورويب وفقا لالتفاقية املوقعة بني لبنان والاحتا

متوسطية عىل االتفاقية املوقعة  -ن الوضع احلايل كام ييل. تنطبق القاعدة عيهنا املعمول هبا يف االتفاقية ال ورو، يكوال فتاابلنس بة اإىل أ سواق  -

ت الزراعية. يف املقابل، ال تشمل االتفاقيات الزراعية املوقعة بني لبنان والرنوج من هجة وبني لبنان ويرسا بشأ ن املنتجابني لبنان وس

)وابلتايل فهيي ال تتضّمن أ ية قاعدة منشأ  لهذه املنتجات(. وابلتايل، ال  00نتجات املذكورة يف فصل أ تش.أ س وأ يسلندا من هجة أ خرى امل 

 وهكذا جتذب صلصة الثوم التعريفة امجلركية ذات الص ة ابدلوةل ال وىل ابلرعاية.  –ينشأ  أ ّي من مساةل التفضيالت وقواعد املنشأ  

 

 . الشوكوالته2مثال رمق 

 احلاةل 

مة:   SweetBeirutتنتِّج   الشوكوالته ذات املاراكت الشعبية وبأ شاكل متنّوعة. فامي ييل املواد املس تخدر

 

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 2420 لبنان احلليب 

 0420 الربازيل السكّر



ندونيس يا زبدة الاكاكو  0824 اإ

 2820 سوراي مكرّسات الفس تق

د  دوالًرا أ مريكًيا لّّك وحدٍة. مفا يه القاعدة املعمول هبا؟ وما يه القمية املمكنة القصوى )ابدلوالر ال مرييك(  0.22بـ  ابب املصنع سعر املنتج تسلميحُيدَّ

 ملدخالت  السكّر الربازيلية حتقيقًا الكتساب الشوكوالته صفة املنتج احمليّل املنشأ ؟ 

 التحليل

 . متحصاًل عليه ابلاكملال يكون املنتج  -

 0822.20يمت تصنيفه حتت عنوان أ تش.أ س  -

: 08ال تنطبق أ ية قاعدة خاصة ابملنتج عىل هذا العنوان. أ ي أ ّن القاعدة املعمول هبا عبارة عن قاعدة الفصل العامة لفصل أ تش.أ س  -

تخطى قمية املواد املذكورة يف عىل حنٍو ال ت ( 0( من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء عنوان املنتج، و)0التصنيع )

 ". سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من  22)السكّر واحللوايت السكّرية( نس بة  04الفصل 

-  .  تعمد القاعدة اإىل تطبيق لّك من يس.يت.أ تش ورشط القمية املضافة عىل حنٍو ترامكّيٍ

 اكملنتج. ويمت الوفاء بقاعدة يس.يت.أ تش. ابلنس بة اإىل يس.يت.أ تش، ال يُصن ف أ يّق من املواد حتت العنوان عينه  -

حتت عنوان "السكرايت واحللوايت السكّرية"  04حتقيقًا للوفاء بقاعدة القمية املضافة، ينبغي أ ال تتخطى نس بة املواد املذكورة يف الفصل  -

 . سعر املنتج تسلمي ابب املصنع% من 22

دوالًرا أ مريكًيا ، ال تتعدى القمية القصوى للسكر )غري حميل  0.22املصنع بقمية حتقيقًا الكتساب "صفة املنشأ  احمليل" مع سعر تسلمي يف  -

 دوالًرا أ مريكًيا.  2.22املنشأ ( 

 

 . اخليار وخيار الغاريركن الصغري احملبّب املُعّد واملمخلّل4مثال رمق 

 احلاةل 

الطازجة واخملل ّة عىل حّدٍ سواء؛ وفامي ييل املدخالت  بوخيار الغاريركن الصغري احملبّ  مس تحرضات اخليار Veggie Lebanonتنتِّج رشكة 

مة:    املس تخدر

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 2424 املكس يك الطازج الغاريركنخيار  

 2424 تركيا اخليار الطازج

 والاحتاد ال ورويب؟  ال فتاهل حتصل املنتجات، اخملل ة وغري اخملل ة، عىل صفة "املنشا احمليل" ل غراض تصديرها اإىل دول 

 التحليل 

 . 0225.99.02الطازجة حتت أ تش.أ س  الغاريركنتصنَّف مس تحرضات اخليار وخيار  -

ذ يمت اس ترياد اكفة اخليار وخيار  -يبدو واحًضا بأ هنا ليست مصنوعة ابلاكمل -  . الغاريركناإ



" )مس تحرضات اخلرضاوات أ و الفواكه أ و املكرّسات أ و ex chapter 20تكون القاعدة املعمول هبا عبارة عن قاعدة الفصل العامة " -

أ جزاء أ خرى من النبااتت( اليت تنص عىل "أ ن يمت التصنيع عىل حنٍو تكون فيه اكفة الفواكه أ و املكرّسات أ و اخلرضاوات مصنوعة 

 ابلاكمل".  

والاحتاد ال ورويب،  ال فتايف املس تقبل  مع لك من تركيا و متوسطية  -من الواحض بأ نه مت الوفاء ابلقاعدة. ولكن فور تطبيق االتفاقية ال ورو -

م مكدخالٍت لتصديرها اإىل و  والاحتاد ال ورويب. عىل الرمغ من ذكل،  ال فتاتعتربر املواد املس توردة من تركيا "حملية املنشأ " عندما تس تخدر

كس يك، عندئذ ال تكزون القاعدة مس توفية الرشوط مصدره امل  الغاريركنتظّل املواد املس توردة من املكس يك أ جنبية طاملا أ ن خيار 

 ابلنس بة اإىل املنتجات اليت تتضمن هذا النوع من املواد. 

ال أ نه: جيوز ان تأ يت قاعدة التساهل العام ابلنفع يف حال مل تتخط قمية خيار  - د من املكس يك نس بة  الغاريركناإ % من 02الطازج املس تورر

ال يف حال مت الوفاء هبذه القاعدة  الغاريركنللخيار وخيار  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع ّد. وال حيصل املنتج عىل "املنشأ  احمليل" اإ املُعر

 الصارمة. 

 هل تطبَّق النتيجة عيهنا؟  –ماذا عن اخمللالت 

  اخلّل أ و محض ال ستيك(. )اخلرضاوات والفواكه واملكرّسات .... احملفوظة يف 0220اخمللّل حتت أ تش.أ س  الغاريركناخليار وخيار يقع  -

ال لتغيري ex2001تكون قاعدة القامئة اخلاصة بـ " -  )يس.يت.أ تش(، وميكن الوفاء به.  بند التعريفة" أ كرث تساهاًل من قاعدة الفصل: ال داعي اإ

ال عىل مجموعة فرعية من املنتجات الواردة حتت العنوان، وخباصٍة ex2001يف املقابل، ال تنطبق قاعدة " - "نبات اليام والبطاطا احللوة " اإ

اخليار وخيار  % أ و أ كرث من وزن النشاء..." يف هذه احلاةل، ال يكتسب5وال جزاء املامث ة من النبااتت الصاحلة لل لك اليت حتتوي عىل 

ة الفصل عيهنا متاًما حتت قاعد الغاريركن% من حمتوى النشاء؛ وهكذا ينضوي لّك من اخليار وخيار 5صفة املنشأ  فهيي ال تبلغ  الغاريركن

ضافة اإىل ذكل، تنطبق النتيجة عيهنا ابلنس بة اإىل النسخة غري اخملل ة من املنتج.   اكملس تحرضات الطازجة. اإ

 بأ ية رسوم مجركية تفاضلية ويعود السبب يف ذكل لكوهنام غري واردين يف االتفاقيات الزراعية ال فتا)ال يمتتع الك املنتجني عند تصديرهام اإىل دول 

ال وفقا للمدى حيث ينوي  املس هتكل التابع الثنائية. وطاملا تظّل احلاةل كام يه عليه،  فال داعي ان يقلق أ يًّ من املنتجني واملصّدرين خبصوص املنشأ  اإ

 وقد يكون ذكل ممكنًا يف املس تقبل(.  –هلام اس تخدام املنتج مكدخالٍت. عندئٍذ، ينبغي اعامتد الرتامك 

 

 املكّرر  . السكر8مثال رمق 

 احلاةل 

مة:  Raffinéتنتج رشكة   ومقّرها بريوت السكر املكّرر النامع املس تورد عىل شّك سكّر خاٍم. فامي ييل املواد املس تخدر

مة:  القمية: أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

دوالر أ مرييك  022 2424 الاحتاد ال ورويب السكّر اخلام

 للطّن الواحد

دوالًرا أ مريكًيا للطّن  45 0420 الهند السكّر اخلام

 الواحد

 هل يكتسب السكّر املكّرر املنشأ  اللبنان؟ 



 التحليل 

  0420.99.02صنَّف السكّر املكّرر حتتأ تش.أ س يُ  -

  متحصاًل عليه ابلاكملمن الواحض  بأ ن املنتج لس  -

ل هبا عىل "سكّر القصب أ و الشمندر والسكروز النقّي كاميواًي بشلكه الصلب واذلي حيتوي عىل ex1701تنطبق قاعدة خاصة لـ " - " يُعمر

ضافية".   مادة منكِّّهة أ و ملّونة اإ

ال أ ن - ىل معظم انواع السكّر(. اإ ما من القصب )هذه يه احلاةل ابلنس بة اإ ما من الشمندر واإ  من احملمترل أ ن يكون السكّر اخلام مس تخًرًجا اإ

ال ابلسكر اذلي حيتوي عىل نكهات أ و ملّوانت ex1701تج يف هذه احلاةل عبارة عن سكّر مكّرر. وال تُعىن القاعدة اخلاصة بـ "املن  " اإ

 مضافة. وهذه ليست احلال هنا. 

من مواد )غري " العامة ابعتبارها قاعدة يس.يت.أ تش القياس ية: "التصنيع ex chapter 17وتكون القاعدة املعمول هبا عبارة عن قاعدة " -

 حملية املنشأ " واردة حتت أ ّي عنوان ابس تثناء عنوان املنتج". 

يف هذه احلاةل، تُصنَّف اكفة مواد املدخالت حتت العنوان عينه متاًما اكملنتج؛ ويف هذه احلاةل، ال تكون قاعدة يس.يت.أ تش مس توفية  -

 الرشوط من الناحية الفنية.

ال أ نه ووفقا للرتامك الثنايئ بني الا - حتاد ال ورويب ولبنان، يُعتربر السكّر اخلام املس تورد من الاحتاد ال ورويب "حميل املنشأ "، وابلتايل ال اإ

متوسطي يف املس تقبل عىل  -تُطبَّق قاعدة القامئة عىل السكّر املكّرر املصّدر اإىل الاحتاد ال ورويب. ويف حال مت تطبيق قواعد الرتامك ال ورو

عة بني لبنان  وبني الاحتاد ال ورويب ودول العامل الثالث )وبني تكل ادلول والاحتاد ال ورويب(، جيوز أ ن يُطبَّق الرتامك اتفاقيات التجارة املوق

ىل دول العامل الثالث املامث ة.     عىل الصادرات املرس ة اإ

ذ ال تؤدي معلية تكريره اإىل الوفاء  - ال أ ن ال مر يس تأ هل التدقيق يمكن التحّدي املتبقي يف السكّر املس تورد من الهند. اإ بقاعدة القامئة. اإ

ذا اكنت قاعدة التساهل العام بنس بة  % مفيدة. يف حال مل يتخط السكّر اخلام املس تورد من الهند هذه النس بة املئوية، 02للتأ كّد ما اإ

، يكون الواقع مغايًرا عادة مبا أ ن السكر عندئٍذ حيصل املنتج عىل املنشأ . ونظًرا اإىل فرق السعر الهام )ابلنس بة اإىل هذا املثل الافرتايض

 % من السكّر الهندي يف أ ية حاةل. 02عبارة عن سلعة مفن املفيد اس تخدام 

 

ن بقاليان . "ادلقيق االإضايف" من مر 02مثال رمق   طاحِّ

 احلاةل

 تصنّع مطاحن بقاليان ادلقيق االإضايف عرب اس تخدام املواد التالية: 

مة:  املنشأ : املواد املس تخدر

 كندا القمح الصلب 

 ما هو قانون أ تش.أ س اخلاص ابلقمح الصلب؟ وهل يقيق االإضايف" عىل صفة املنشأ ؟ 

 التحليل

  0020يمت تصنيف ادلقيق االإضايف حتت أ تش.أ س  -



  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون املنتج  -

 نظًرا لعدم توفر أ ية قاعدة خاصة للمنتج.  ex Chapter 11تكون القاعدة العامة عبارة عن قاعدة عامة لـ  -

رنية الواردة حتت  - تنص القاعدة عىل ما ييل: التصنيع عىل حنٍو تكون اكفة احلبوب واخلرضاوات الصاحلة لل لك واخلرضاوات اجلذرية وادلر

مة ابعتبارها مصنوعة ابلاكمل.  2404العنوان   أ و الفاكهة املس تخدر

ييل: هل يُصنَّف القمح الصلب حتت أ ّيٍ من هذه املنتجات؟ يمت تصنيف القمح الصلب حتت أ تش.أ س وتقوم املهمة عىل التحقق مّما  -

: احلبوب. ذلكل، يُعتربر القمح الصلب نوعًا من احلبوب وابلتايل ال داعي ل ن 02: القمح والسميد. ما يعين ابهنا تقع حتت الفصل 0220

 فقا لقاعدة القامئة املعمول هبا. تكون مصنوعة ابلاكمل )أ و خالفه حملية املنشأ ( و 

د القمح الصلب من كندا وهو ليس  -  . ال تكون القاعدة مس توفاة الرشوط. متحصاًل عليه ابلاكمليفي هذه احلاةل، يُس تورر

د؟ وهل تس تثين رشوط قاعدة القا - ن القمح املس تورر مئة اليت عىل الرمغ من ذكل، ينتِّج لبنان مكّية قلي ة من القمح. فهل تس تخدم املطاحِّ

تنص عىل رضورة أ ن تكون احلبوب ابعتبارها مدخالٍت "مصنوعة ابلاكمل" احلبوبر املس توردة من بدل الرتامك؟ الك. ال تنطبق قاعدة 

ال عىل املواد "غري حملية املنشأ "  ع  املادة  –القامئة اإ ضافة اإىل عنوان العمودين  5راجِّ ذة عىل املنفّ :"معلية التشغيل أ و املعاجلة أ عاله  4و 2اإ

منا اليت توفّر صفة املنشأ  احمليل املواد غري حملية املنشأ   ما من لبنان واإ ". وبعبارٍة أ خرى، يف حال اكنت منتجك "حميل املنشأ " أ صاًل، أ ي: اإ

من دول تطّبق الرتامك مع لبنان، فال مشلكة يف ذكل حىت ال ن. وحتافظ أ ية حتّوالت أ خرى يف املس تقبل عىل صفة "املنشأ ". أ ما السؤال 

ذا اكنت املسامهة  الوحيد فهو ال يت: هل يُعتربر املنتج الهنايئ لبنانيًّا أ و يكتسب املنشأ  من البدل الرشيك يف الرتامك؟ يعمتد ال مُر عىل ما اإ

أ  من البدل اللبنانية تتخطى "التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيرني". يف حال مت ذكل، يكون املنتُج لبنانًيا. ويف حال عدمه، يكتسُب املنتُج املنش

ع املادة  –الكربى الرشيك يف الرتامك اذلي قّدم املسامهة   .    2راجِّ

ًما متوسطية  –يعين ذكل: فور مبارشة لبنان يف تطبيق االتفاقية ال ورو  - حتقيقًا حلصول ادلقيق االإضايف عىل صفة "املنشأ "، يكون ملزر

ويمت  متحصاًل عليه ابلاكملنشأ  متوسطية حيامث يُطبَّق الرتامك. يف هذه احلاةل، يُعتربر امل  -بتوفري حاجته من القمح الصلب من البدلان ال ورو

 الوفاء ابلقاعدة. 

 

ّد / اخمللَّل 00مثال رمق   . الزيتون املُعر

 احلاةل 

الزيتون املُعّد واخمللّل احملفوظ يف خوايب. وتُعتربر اململكة املتحدة وهجة التصدير ال كرث جذاًب لهذا املنتج التقليدي  Olives of Lebanonتنتِّج رشكة 

ا اإىل سويرسا وتركيا ودول البلقان الغ حيث يُبدي ابئعو التجزئة  ربية. لل غذية اهامتًما كبرًيا ابلزيتون اللبنان. وتفكّر الرشكة ملًيا يف تصدير منتجاهتِّ

 فامي ييل املُدخالت: 

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 2429.90 لبنان الزيتون الطازج 

 2400.02 اليوانن الزيتون الطازج )اخمللّل حالًيا(

م من الك البدلين  مع خلطاٍت حتمل العالمة التجارية للرشكة. فهل   حيصل الزيتون املُعّد / اخمللّل عىل املنشأ  اللبنان؟  وعادة ُُيلرط الزيتون املس تخدر

 التحليل



  0220.92املنتج حتت أ تش.أ س يُصنَّف  -

 " خالفًا للزيتون اليوانن. ونتيجة ذلكل، ال تكون املس تحرضات "مصنوعة ابلاكمل". متحصاًل عليه ابلاكمليكون الزيوت اللبنان " -

" : "التصنيع عىل حنٍو تكون فيه اكفة الفواكه أ و املكرّسات أ و ex chapter 20تكون القاعدة املعمول هبا عبارة عن قاعدة الفصل "  -

مة مصنوعة ابلاكمل".   اخلرضاوات املس تخدر

ىل أ   - يّة ال تكون القاعدة مس توفاة الرشوط. ووفقا للمدى حيث يُطبَّق الرتامك مع اليوانن، يعين ذكل بأ ّن الزيتون اليوانن مل يعد حباجة اإ

 معاجلة "وافية". 

د بذكل بأ ّن ا - ملنتج قد يمت تصنيفه عىل أ نه يف الوقت احلايل، ينطبق الرتامك الثنايئ عىل ال عامل التجارية املتداوةل مع الاحتاد ال ورويب، ويُقصر

 لبناّن املنشأ  ابلنس بة اإىل الصادرات املرّس ة اإىل الاحتاد ال ورويب. 

ىل  - ىل اإ ىل  الصادرات املرسر ة اإ دراج القواعد ال وروال فتاابلنس بة اإ متوسطية  -، ينبغي أ وال أ ن يشمل ال مر الرتامك القطري عىل حنٍو يمت فيه اإ

ال مر، وبني لبنان(. قور تنفيذ ال فتاحتاد ال ورويب وبني لبنان )وقد مّت توقّع ذكل يف اتفاقية التجارة احلرة بني يف االتفاقية املوقعة بني الا

 يعتربر الزيتون اخمللّل "حميّل املنشأ ". 

يوقع لبنان اتفاقيات جتارة  ينطبق ال مر عينه عىل لّكٍ من تركيا ودول البلقان الغربية. ابلنس بة اإىل هذه ادلول، ينص الرتامك عىل رضورة أ ن -

 حرة معها. 

 

 . خلطات النّب احملّمص من النّب اخلام )غري احملّمص( 00مثال رمق 

 احلاةل 

( فضاًل عن عدة دول أ عضاء يف الاحتاد ال فتاللتصدير اإىل سويرسا وأ يسلندا )الكهام اتبعني لـ خلطاٍت من النّب احملّمص  !WakeUpتنتِّج رشكة 

د مكُدخالٍت: ال ورويب اليت ت  م النّب اخلام املس تورر  س تخدر

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 2920 كولومبيا النب اخلام 

 2920 البريو النّب اخلام

 هل حيصل النّب احملّمص عىل صفة "املنشأ  احمليل"؟ 

 التحليل 

 .2920يُصنَّف النّب احملّمص حتت أ تش.أ س  -

 . ابلاكملمتحصاًل عليه ال يكون املنتج  -

اليت جتزي معلية "التصنيع من مواد )غري حملية املنشأ ( واردة  2920متوسطية املعمول هبا عبارة عن قاعدة اتش.أ س  -تكون القاعدة ال ورو -

س امي حتت أ ّي عنواٍن. )تطبًّق القاعدة عيهنا حالًيا عىل االتفاقيات الزراعية املوقعة بني لبنان وبني سويرسا وبني لبنان وبني أ يسلندا ال

 االتفاقية املوقعة بني لبنان وبني الاحتاد ال ورويب(. 

 يمت تصنيف لّكٍ من املواد واملنتج الهنايئ حتت العنوان عينه، غري أ ّن القاعدة تسمح بذكل.  -



أ و املعاجلة  املسأ ةل الهامة الواجب مراعاهتا يف رضورة ختطي التشغيل أ و املعاجلة العملياتِّ الصغرى. وتكون قامئة "معليات التشغيلمتثل ت  -

 شام ة. ويه ال تتضّمن مرح ة التحميص.  2غري الوافيني" الواردة يف املادة 

 حيصل النّب احملّمص عىل صفة املنشأ  احمليل وميكن تصديره ابعتباره بنًّا لبناّن املنشأ .  -

 

 . خلطات النّب احملّمص 02مثال رمق 

 احلاةل 

 عرب الاس تعانة ابلنّب احملّمص أ صاًل مكُدخالٍت:خلطاٍت من النّب احملّمص  !WakeUpتنتِّج رشكة 

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 2920 الربازيل النب احملّمص 

 2920 سويرسا النّب احملّمص

 هل حيصل النّب احملّمص عىل صفة "املنشأ  احمليل"؟

 التحليل

  2920.00تُصنَّف خلطات )مزجي( النّب احملّمص حتت أ تش.أ س  -

  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون النّب احملّمص  -

: "التصنيع من مواد "غري حملية املنشأ " 2920وجمّدًدا تكون القاعدة املعمول هبا عبارة عن القاعدة املتحّررة للغاية حتت عنوان أ تش.أ س  -

 واردة حتت أ ّي عنوان". 

ماكنية اس تخدام اكفة املواد غري حملية املنشأ ،  - ذ يُصنَّف تنص القاعدة عىل اإ الس امي تكل الواردة  يف عنوان املنتج. وهذا ما يه عليه احلاةل: اإ

ملنشأ  النب املس تورد من الربازيل وسويرسا حتت العنوان عينه متاًما كخلطة النّب احملّمص. )يُعتربر النّب املس تورد من سويرسا حائًزا عىل ا

يرسا، وابلتايل يتأ هل للرتامك الثنايئ املعمول به حالًيا وللرتامك القطري املتوقع تنفيذه مبوجب اتفاقية التجارة احلرة املوقعة بني لبنان وبني سو 

 مس تقباًل. ولكن ال مر س ّيان مبا أ ن قاعدة القامئة مس توفاة الرشوط أ صاًل.( 

ال أ نه من املهم التذكّر بأ نه يتعّذر احلصول عىل املنشأ     - ال يف حال ختطت مرح ة التشغيل ومّرة أ خرى، تبدو القاعدة مس توفية الرشوط. اإ اإ

 . 2أ و املعاجلة "التشغيل أ و املعاجلة غري الوافيني"، املادة 

تكون معلية اخللط البس يطة للمنتجات، سواء اكنت من أ نواع خمتلفة أ و عدمه، مذكورة يف قامئة معليات "التشغيل أ و املعاجلة الوافيني"  -

ملزج معلية صغرية غري مؤه ة ملنح املنشأ  اللبنان. واكن ابالإماكن احلصول عىل نتيجة خمتلفة لو . يف هذه احلاةل، قد تبدو معلية ا2يف املادة 

نتاج الفعيل يف تطلّبت العملية همارة خاصة أ و أ دوات خمصصة للغرض. تس ت دعي احلاجة التحقق من ال مر ابملقارنة مع معلية االإ

WakeUp!. 

 . زيت الزيتون البكر 04مثال رمق 

 احلاةل: 



 زيت الزيتون البكر لتصديره اإىل الاحتاد ال ورويب من املدخالت التالية:  Olives of Lebanonنتِّج رشكة ت 

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 0529.02 لبنان الزيت املس تخلص من  زيتون البرتون

 0529.02 سوراي زيت الزيتون

 هل حيصل زيت الزيتون املمزوج عىل املنشأ  اللبنان؟ 

 التحليل 

  0529.02يُصنَّف زيت الزيتون البكر حتت أ تش.أ س -

وامور اخرى مبا أ ّن زيت الزيتون ال يقع مضن أ وصاف أ خرى من  -زيوت نباتية ومش تقاهتا – 0505اإىل  0524متتد  القاعدة املعمول هبا من  -

 هذه القاعدة. 

 متوسطية عىل ما ييل: التصنيع عىل حنٍو تكون اكفة املواد النباتية )غري حملية املنشأ ( املس تخدمة مصنوعة ابلاكمل.  -ل وروتنص القاعدة ا -

ال أ نه جيوز ان  متحصاًل عليه ابلاكمليكون الزيتون اللبنان املس تخلص من زيتون البرتون  - خالفًا لزيت الزيتون املس تورد من سوراي. اإ

 ال فتامتوسطي يف العالقات املتبادةل بني لبنان وبني الاحتاد ال ورويب وبني لبنان و  -يُعترب "حميّل املنشأ " فور تطبيق قواعد الرتامك ال ورو

 لسوري بعد ال ن اإىل قواعد القامئة. فضال عن العالقات اللبنانية السورية. يف هذه احلاةل، ال ُيضع الزيت ا

ال أ نه يتعنّي عىل املنتج اخلضوع لعملية "تشغيل أ و معاجلة غري - وافيني"  عىل الرمغ من ذكل، علينا التنبّه بأ نه وعىل الرمغ من تطبيق الرتامك اإ

ضافية للحصول عىل املنشأ  اللبنان. وال تكون معلية املزج البس يطة اكفية. يف تكل احلاةل، ي  نبغي تقيمي املنتج بناًء عىل البدل اذلي يمتتع اإ

ىل  بأ عىل نس بة من املدخالت من حيث قميهتا، سواء اكن املنتُج لبناّن أ و سورّي املنشأ . ويف أ يّة حاةل، قد يس تفيد املنتج من الوصول اإ

 لتصدير. عىل افرتاض بأ ّن الرتامك القطري يُطبرق بني لبنان وسوراي وسوق ا  -السوق عىل أ ساس تفضييل

ال أ نه يُتوقع أ ن حيصل عليه يف املس تقبل بفضل تطبيق االتفاقية  - ذلكل: ال يكتسب الزيت املمزوج املنشأ  اللبنان يف الوقت الراهن.  اإ

 متوسطية وفقا لالتفاقيات احملّددة النافذة.  -ال ورو

 

 النيويككرونة جعينة مع .05مثال رمق 

 احلاةل 

 املعكرونة من املواد التالية:  Lebanese Maakarounتنتِّج رشكة 

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

 0529 تونس زيت الزيتون 

 0220 روس يا القمح الصلب

 0020 أ وكرانيا دقيق القمح

 0520 الوالايت املتحدة ال مريكية امللح

 هل حتصل املعكرونة عىل صفة املنج "احمليل املنشأ "؟ 

 التحليل



 0920.09حتت عنوان أ تش.أ س تصنَّف املعكرونة  -

 ال تكون مصنوعة ابلاكمل  -

لرافيويل تكون القاعدة املعمول هبا للباس تا، سواء اكنت مطهّوة أ و حمشّوة أ و عدمه مثال الس باغييت واملعرونة والنودلز والالزانيا والنيويك وا -

 . 0920نتج لـ أ تش.أ س والاكنيلون والكسكس، سواء مت حتضريها أ و عدمه عبارة عن القاعدة اخلاصة ابمل 

ىل املنتجات اليت حتتوي عىل نس بة  - مة. ابلنس بة اإ % أ و أ قّل 02تعمتد القاعدة املعمول هبا عىل املنتجات املذكورة عىل مكية اللحم املس تخدر

ٍو تكون اكفة من اللحوم أ و حلم ال حشاء أ و السمك أ و القرشايت البحرية أ و الرخوايت، تنص القاعدة عىل ما ييل:  "التصنيع عىل حن

 احلبوب ومش تقاهتا )ابس تثناء القمح الصلب ومش تقاته( املس تخدمة مصنوعة ابلاكمل. 

؛ وابلتايل يمت ذكره يف الفصل 0220يكون ادلقيق ال وكران مصنوعًا من القمح، أ ي من مش تقات القمح. ويُصنَّف القمح حتت أ تش.أ س  -

 حتت عنوان "احلبوب".  02

( ومش تقاته وفقا للقاعدة  من 0220.02عّدة من القمح اذلي يُصنرع منه ادلقيق. ويُس تثىن القمح الصلب )أ تش.أ س يف املقابل، تتوفر أ نواع  -

م يف هذه احلاةل مصنوعًا من القمح  ذا ادلقيق املس تخدر عادة تأ كيد ما اإ احلبوب اليت جيب أ ن تكون مصنوعة ابلاكمل. ذلكل، من املهم اإ

 دة مس توفية الرشوط وحتصل جعينة املعكرونة عىل  املنشأ . الصلب. يف تكل احلاةل، تكون القاع

 يسامه  تطبيق القاعدة عيهنا يف اس تخدام القمح الصلب املس توّرد من روس يا من دون أ ّي قيٍد أ و رشٍط. وال يمت فرض أ ية قيود.  -

 

 كغ(  0.222. مسك التونة املعلّبة يف زيت الزيتون )02مثال رمق 

 احلاةل 

مة: Fish as you wishتنتِّج رشكة "   "  التونة املعلّبة يف زيت الزيتون داخل أ وعية زجاجية. فامي ييل املواد املس تخدر

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

يطاليا زيت الزيتون   0529 اإ

 2222 تش ييل التونة اجملّمدة

 2924 الهند الهبار

 0520 البريو امللح

 4202 الصني أ وعية زجاجية

 هل حيصل املنتج عىل املنشأ ؟ 

 التحليل 

  02.24يُصنَّف املنتج حتت أ تش.أ س -

  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون املنتج  -

 نظًرا لعدم تطبيق أ ية خاصة عىل املنتج.  02تكون القاعدة املعمول هبا عبارة عن قاعدة الفصل  -

مة  2و/أ و عىل حنٍو تكون اكفة املواد املذكورة يف الفصل  0تنص القاعدة عىل ما ييل: "التصنيع من احليواانت املكورة يف الفصل  - املس تخدر

 ّي. مصنوعة ابلاكمل". تكون القاعدة املعمول هبا عبارة عن قاعدة معلية خاصة تنّص عىل قاعدتني بديلترني جيوز الوفاء هبام عىل حنٍو ترامك



ىل أ تش.أ س الفصل  - )احليواانت احلّية(، رشيطة أ ن تكون احليواانت احلّية  مصنوعة ابلاكمل. غري أ ن التونة  0تشري القاعدة البدي ة ال وىل اإ

 اجملّمدة من تش ييل ال تعتربر مبثابة حيواانت حية وال مصنوعة ابلاكمل. ابلتايل، ال متكن الوفاء ابلقاعدة البدي ة ال وىل. 

 2مصنوعة ابلاكمل. هذا وتُصنَّف التونة اجملّمدة حتت الفصل  2ثانية عىل رضورة أ ن تكون املواد املذكورة يف الفصل دي ة ال دة البتنص القاع -

 لكهنا  غري مصنوعة ابلاكمل. وابلتايل، ال ميكن الوفاء ابلقاعدة البدي ة الثانية. 

 ال حيصل املنتج عىل املنشأ .  -

ىل أ ّن قاعدة ا - لقامئة تركّز عىل مدخالت التونة ابلاكمل )أ و بصورة عامة: السمك(. وال تكون اكفة املكّوانت ال خرى هممة جتدر االإشارة اإ

ذ ميكن أ ن تأ يت من أ ّي مصدٍر وتنشا حتت أ ّي عنوان أ تش.أ س وتمتتع بأ يّة قميٍة. وال تكون قمية التونة هممة.  –  اإ

 

 . علب الباذجنان املطبوخ ابلزيت    04مثال رمق 

 ةل احلا

د من ُعامن. الباذجنان املطبوخ ابلزيتعلبر  Batinjan Beirutتنتِّج رشكة  فامي ييل املواد  اليت حتتوي عىل الباذجنان الصغري واخلاص املس تورر

مة:   املس تخدر

مة:  أ تش.أ س: املنشأ : املواد املس تخدر

يطاليا زيت الزيتون   0529 اإ

 2429.22 ُعامن الباذجنان

 2924 الهند الهبار

 0520 البريو امللح

 هل حيصل املنتج عىل املنشأ ؟ 

 التحليل

  0225.99يُصنَّف املنتج حتت أ تش.أ س  -

  متحصاًل عليه ابلاكملال يكون  -

ل هبا عىل عنوان املنتج. ex Chapter 20تكون  القاعدة املعمول هبا عبارة عن القاعدة العامة " - " نظًرا لعدم توفر أ ية قاعدة خاصة يُعمر

مة مصنوعة ابلاكمل".   تنص قاعدة الفصل عىل ما ييل: "التصنيع عىل حنٍو تكون اكفة الفواكه أ و املكرّسات أ و اخلرضاوات املس تخدر

د من عُ  -  -امن. وال تعتربر ال خرية طرفًا يف االتفاقية ال وروتكون اخلرضاوات املس تخدمة يف معلية التصنيع عبارة عن الباذجنان املس تورر

د من ُعامن  . وابلتايل، ال متحصاًل عليه ابلاكملمتوسطية وابلتايل ال يُطبَّق أ ّي ترامٍك عىل موادها. ونتيجًة ذلكل، ال يعتربر الباذجنان املس تورر

 ميكن الوفاء ابلقاعدة. 

وذكل فور تطبيق  –متوسطية  -ا توفري الباذجنان من أ ّي بدٍل طرٍف يف االتفاقية ال وروحتقيقًا للحصول عىل صفة "املنشأ "، يكون ممكنً  -

 متوسطية يف العالقات التجارية احملّددة  املتبادةل مع دول أ خرى. –الرتامك وفقا للقواعد ال ورو 

  



 .  العمليات واملعامالت: حملة موجزة عن املبادئ ال ساس ية5

ثبات بدل املنشأ   5.0  اإ

ثبات بدل املنشأ ؟   ما معىن اإ

ثبات بدل املنشأ  يشّّك دلياًل عىل "اجلنس ية الاقتصادية" للمنتجات كام حيّدد  ّن اإ بأ ّن املنتجات متاًما اكم يُثبُِّت جواز السفر جنس ّيةر خشٍص ما فاإ

ر.   مصنوعة ابلاكمل  أ و مت حتويلها بصورة أ ساس ية يف البدل املصّدِّ

لعي يف اكفة ال وقات؟ وهل من اس تثناءات؟  ثبات منشأ  سِّ ًما اإ  هل أ كون ملزر

ل به عىل التحويالت املنفّذة مضن القطاع اخل منا مع اس تثناء صغري يُعمر ثبات املنشأ  اذلي تنوي التعويل عليه واإ اص عرب الربيد تس تدعي احلاجة عادًة اإ

ىل بدٍل أ ورو 0.022فرين )القمية القصوى: يورو( أ و عىل شّك حقائب املسا 522)القمية القصوى:  متوسطي  -يورو(. يُسمح لهذه السلع ابدلخول اإ

عفاء،  ثبات بدل املنشأ .  وحتقيقًا الإس تفادة املنتجات املرسر ة هبذه الطريقة من االإ د السلع 0لالس تفادة من املعام ة التفضيلية من دون اإ ( ينبغي أ ال تس تورر

( ال بد أ ن تنتفي أ ية شكوك 2املتوسطية و -( يمت االإعالن عن السلع للوفاء برشوط االتفاقية ال ورو0لغرٍض جتاري وعن طريق التجارة، أ ي أ ال تكون 

 بشأ ن حصة االإقرار ودقته. 

لعي؟   ما يه ال شاكل اليت ميكن اعامتدها الإثبات منشأ  سِّ

ثبات منشأ  السلع من خالل أ ّي من نوعري االإقرارات الواردة يف الفواتري  قرار عن منشأ  البضاعة" و "االإقرار ال ورو –ميكن اإ متوسطي  -حتت عنوان "اإ

ع أ دانه( أ و بأ حد نوعري شهادات احلركة   ".  EUR-MED" أ و "EUR.1" –عن منشأ  البضاعة "؛ رشيطة الوفاء برشوط هذه ال لية املبّسطة )راجِّ

منا يسعى لّك من  متوسطية  -والاحتاد ال ورويب وأ طراف أ خرى أ ورو ال فتا)يعّول عدد من املصّدرين حىت ال ن عىل شهادات احلركة الالكس يكية واإ

قرارات املنشأ ، ال كرث سهوةل، وحتويلها اإىل املعيار املعمترد عوًضا عن اعتبارها الاس تثناء يف املس تقبل.  ( لتوس يع نطاق اس تخدام اإ

قرار الفاتورة اكفيًا؟ EUR-MEDأ و  EUR.1مىت يتعنّي عيّل الاس تحصال عىل شهادة حركة )  (؟ ومىت يكون اإ

ثبات بدل املنشأ  القيايس ما مل تنطبق اإحدى  احلالتني اليت تتوىل سلطات امجلارك يف ادلوةل املصّدرة اإصدار شهادات احلركة .وتكون مطلوبة ابعتبارها اإ

قرارات الفاتورة  البس يطة الصادرة تلقائًيا عن اجلهة املصّدرة. تقوم احلاةل ال وىل عىل اكتس ح اجملال أ ما احلصول عىل اإ اب اجلهة املصّدرة صفة  تفسِّ

ع أ دانه(. ال مر اذلي يفرتض مس بقًا تنفيذ معلية مالمئة مع سلطات امجلارك يف ادلوةل املصّدرة. ومل يبلغ لبنان هذه  – 00"املصّدر املعمترد" )املادة  راجِّ

 املرح ة حىت ال ن. 

قرار الفاتورة الصادر عن املصّدر بغّض النظر  عن حالته يورو. يف هذه ا 2222أ ما احلاةل الثانية فتقوم عىل عدم ختطي قمية الشحنة  حلاةل، يكون اإ

 اكفيًا. 

 ما معىن "مصّدر معمترد"؟ 

ّن املصّدر املعمترد عبارة عن مصّدر يس تويف بعض الرشوط املفروضة عليه من قبل سلطات امجلارك يف ادلوةل املصّدرة. وهو عبارة عن الط رف اإ

ع املادة املفوَّض، عىل ذكل ال ساس وبن قرار الفاتورة فامي يتعلق مبنشأ  املنتجات عوًضا عن تقدمي شهادات احلركة )راجِّ براز اإ (. هذا 00اًء عىل الطلب، اإ



ثبات بدل املنشأ  يف اكفة ال وقات خبصوص املنتجات املصدَّ  رة فضال عن وتشمل رشوط المتتّع هبذا احلق أ عامل التصدير املنتظمة والقدرة عىل توفري اإ

ّدر ة الوافية ذات الص ة مبنشأ  املنتجات والقدرة عىل الوفاء اباللزتامات املس تقبلية عىل ضوء جسالت التصدير. وحتقيقًا الكتساب صفة املصالضامن

 املعمترد، يتعنّي عىل أ ّي مصّدٍر تقدمي طلٍب خطّيٍ اإىل السلطات امجلركية. 

عداد فاتورة /  قرار املصّدر(: ما يه ال مور اليت يتعنّي علهيا تنفيذها ؟ امل  ترصحياإ  نشأ  )اإ

قرار فاتورة:   فامي ييل اخلطوات املطلوبة مللء أ ّي اإ

 تقدمي طلب لالعرتاف ابملصّدر بصفته "مصّدر معمترد"، كام هو مبنّي أ عاله.  -

قرارات املنشأ     –ب من االتفاقية ال ورو IVأ  أ و  IVاس تخدام العبارات الواردة يف امللحقات  - –متوسطية، عىل التوايل خبصوص اإ

EUR.1  وEUR-MED 
6
 . 

متوسطي واحد، عندئٍذ تمت االإشارة اإىل خمترص ال يزو الرمسي لهذه  -يف حال انبثقت املنتجات املوجودة يف الشحنة يف أ كرث من بدٍل أ ورو -

قرار الفاتورة.   ادلول يف نص اإ

قرار املنشأ  عىل الفاتورة  - براز اإ دراجه يف مذكّرة التسلمي أ و أ ية وثيقة جتارية أ خرى تبنّي املنتجات ميكن اإ )يف احلاةل العادية( كام ميكن اإ

فساًحا يف اجملال أ مام حتديدها.   ابلتفصيل اإ

ع امللحق  قرار  بشأ ن العبارات املتوقّع اس تخداهما يف 4راجِّ  . EUR-MEDو EUR.1لّك من اإ

مني الإصدا  ؟EUR-MEDو EUR.1ر شهادة احلركة ما يه الطريقة وال ساس املس تخدر

ىل متوسطية اإصدار شهادة حركة من قبل السلطات امجلركية يف ادلوةل  املصّدرة. )وقد أ ولكرت  ساب –تلحظ االتفاقية ال ورو  قًا هذه املهمة يف لبنان اإ

ف  التجارة(.  غرر

ّما من قبل ممثهّل املفوَّض.  ّما من قبل املصّدر واإ ( مرفقة باكفة EUR-MEDأ و EUR.1ويمت ذكل عرب تقدمي شهادة مملوءة )ميكن تقدمي الشهادة اإ

ع أ دانه فضال عن امللحقني  –املستندات واملعلومات املطلوبة. هذا وتتوقع القواعد كيفية ملء تكل الامنذج   . 2و 0راجِّ

 –عنّية فضال عن الوفاء ابلرشوط ال خرى لالتفاقية )ال ورو يتعنّي عىل املصّدر "جتهزي اكفة املستندات املالمئة اليت تثبُت صفة املنشأ  للمنتجات امل 

ماكنية متوسطية( وذكل يف أ ّي وقٍت وبناًء عىل طلب السلطات امجلركية لدلوةل املصّدرة". هذا وتعتربر الواثئق مالمئة وفقا للمنتج ومعلية االإ  نتاج واإ

قرارات املنشأ  أ و تصارحي  تطبيق الرتامك. ابلنس بة اإىل احلاةل ال خرية، تقتيض احلاجة توثيق منشأ  املواد املُدخ ة املس تخدمة لتطبيق الرتامك عرب اعامتد اإ

 املوّردين أ و الشهادات ذات الص ة. 

 

 أ و الاحتاد ال ورويب.  ال فتا( يف لبنان من خيوط واحدة غري حملية املنشأ  ليمت تصديرها الحقًا اإىل دول 2222مثال: تصنَّع الس تائر املطّرزة )أ تش.أ س 

 -ادلول ال ورو النتيجة: مت احلصول عىل صفة املنشأ  احمليل يف لبنان عىل أ ساس  التشغيل واملعاجلة الوافيرني مع االإشارة اإىل عدم تطبيق أ ّي ترامك مع

  EUR.1متوسطية. حيق لسلطات امجلارك اللبنانية اإصدار شهادة حركة 



 ملء شهادة حركة: ما يه ال مور الواجب التنبّه لها؟ 

ع امللحق   EURO-MEDلالإطالع عىل النسخة املطابقة املرشوحة من شهادة احلركة  0فامي ييل اخلطوات املتخذة مللء شهادة حركة )الطلب(: )راجِّ

 (. EUR.1لالإطالع عىل النسخة املطابقة املرشوحة لشهادة احلركة  2وامللحق 

دخال الامس الاكمل والعنوان وامس البدل  –املصّدر  -0اخلانة  -  اإ

دخال أ سامء ادلول املصّدرة واملس توردة.  –الشهادة الصادرة عن التجارة التفضيلّية  – 0اخلانة  -  اإ

ليه  – 2اخلانة  - ل اإ ليه. ابلنس بة اإىل الصادرات املرس –املرسر ل اإ دخال امس املرسر ن اإ ال أ نه من املس تحسر ىل املعارض وهو أ مر اختياري اإ  ة اإ

ضافة امس املعرض وعنوانه.  ل الحقًا اإىل ادلول اليت متنح ال فضلية ، ينبغي اإ  املنفّذة خارج الاحتاد ال ورويب واليت ترسر

دخال امس ادلوةل حيامث اكتسب املنتُج املنشأ   –ادلوةل أ و مجموعة ادلول او املنطقة حيامث تعتربر املنتجات ذات منشأ  حميل  – 4اخلانة  -  . اإ

دخال امس بدل املس تورد  –بدل الوهجة  – 5اخلانة  -  اإ

دراج وسائل النقل املس تخدمة لنقل منتٍج ما اإىل بدل الاس ترياد.  -تفاصيل النقل – 2اخلانة  -  اختياري ولكن يوىص ابإ

دراج ال مور التالية، عند الاقتضاء: "نسخة طبق ال صل"، "شهادة صادرة بأ ثٍر رجع –املالحظات  – 4اخلانة  - ّي"، "استبدال شهادة اإ

ال ترترك اخلانة فارغة. ابلنس بة اإىل  EUR.1 /EUR-MEDاحلركة   : يف حال تطبيق الرتامك، ضع EUR-MEDالصادرة يف ....." واإ

دراج أ سامء ادلوةل أ و ادلول.  ويف حال عدم تطبيق أ ّي ترامك، ضع عالمة يف خانة "عدم تطب  يق أ ّي عالمة يف اخلانة "الرتامك املطّبق مع" مع اإ

 ترامك". 

لرع  -8اخلانة  - م ونوعها؛ ووصف السِّ دراج أ نواع خمتلفة من املنتج يف الفاتورة لّك عىل  –رمق البند؛ والعالمات وال رقام؛ ورمق احلزر يف حال اإ

دخال امس  دة، يمت اإ ل املعلومات املتعلقة بتحديد العالمات وال رقام 2، 0، 0لّك منتٍج وترقميه: حِّ م، ويف حال مل . // أ دخِّ املوجودة عىل احلُزر

م وحّدِّ  م احلزر ل عبارة "غري حمّددة ومرقّمة". رقِّّ ل عبارة  دتكن مرقّمة، أ دخِّ م، اخل. ويف حال مل تكن موّضبة، أ دخِّ نوعها: صناديق وُرزر

ل الوصف التجاري الاكمل واحملّدد عىل حنٍو معقول  لء املساحة الفارغة اخملصصة لوصف ينبغي موالقابل للمقارنة ابلفاتورة. "سائبة". أ دخِّ

ماكنية الاس تفادة من املساحة  ضافة خطٍ أ فقّيٍ حتت البند ال خري فضاًل عن اإ لع ابلاكمل منًعا الإجراء أ ية تعديالٍت؛ عىل أ ن تمت اإ غري السِّ

ىل مستنٍد ال قه  -حقٍ املس تعم ة. يف حال عدم وجود أ ية مساحة فارغة اكفية الإدخال اكفة املنتجات، مق ابالإشارة اإ فاتورة أ و قامئة مفّص ة وأ رفِّ

 ابلشهادة. 

د المكيات بوحدة قياس مرتّي.  الوزن االإجاميل – 9اخلانة  -  أ و مقياس أ خر. عند االإماكن، حّدِّ

ل رمق واترخي الفاتورة أ و الفواتري  -الفواتري -02اخلانة  -  . ، عند االإماكنأ دخِّ

 فارغة. ترترك هذه اخلانة  –التظهري امجلريك  – 00اخلانة  -

ل عنوان املاكن حيث مت تنفيذ شهادة احلركة فضال عن التارخي والتوقيع.  –الترصحي من قبل املصّدر  – 00اخلانة  -  أ دخِّ

 صة ملسؤويل امجلارك وال حيق للمصّدر تعبئهتا. تكون اجلهة اخللفية للشهادة خمّص   -

 املنشأ ؟  ما يه ال دةل املطلوبة اليت تثبُِّت بأ ّن السلعر قد اس توفرت قواعد

 ما هو االإثبات املطلوب احلصول عليه من املوّردين؟  

 دليل عن العمليات املنفّذة من قبل املوّردين للحصول عىل منتٍج ما، عىل سبيل املثال، من حساابته أ و مسك ادلفاتر ادلاخلية؛  -

مة يف صناعة منتٍج ما؛  -  املستندات اليت تثبُت صفة املنشأ  للمواد املس تخدر



أ و  EUR-MEDأ و  EUR.1شهادات احلركة ملواد غري حملية املنشأ  يف لبنان؛ أ و املستندات اليت تثبُِّت التشغيل أ و املعاجلة الوافيرني  -

قرارات املنشأ   اليت تثبُِّت صفة املنشأ  للمواد ال جنبية املس تخدمة لتصنيع منتٍج ما؛   اإ

قلميي.  -  ال دةل اليت تثبت الوفاء برشوط مبدأ  الاختصاص االإ

 

 ما يه امللفات اليت جيب الاحتفاظ هبا؟ 

مة اليت يعود ات - نتاج املس تخدر مة وقيرمها وأ سعار التسلمي يف املصنع و/أ و معليات االإ رُيها حيتفظ املصّدرون مبلفاٍت وافية للمدخالت املس تخدر

ثبات بدل املنشأ  واملطالبة  –اإىل ثالث س نواٍت  وختضع هذه امله ة الزمنية للترشيعات الوطنية. يُتيح هذا الالزتام التحققر الفعيل من أ ّي اإ

فساًحا يف اجملال اخملزون  ابحلصول عىل معام ة تفضيلية مقّدمة عىل هذا ال ساس. يعين ذكل رضورة احملافظة عىل مساحة اكفية تفصل بني اإ

  للمدخالت واخملرجات. أ مام التوزيع الواحض

ة تنطبق القواعد اخلاصة بـ "الفصل احلسايب" حيث تبدو معلية الاحتفاظ مبخزون منفصل للمواد احمللية املنشأ  وغري حملية املنشأ   املشاهب -

س ي ة خاصة يُطلق علهيا امس والقاب ة للتبديل، مثال السلع السائبة، همّمًة صعبة. يف تكل احلاالت، يقّدم املنتُِّج طلًبا لتفويضه حق تطبيق و 

جراء تقيمٍي افرتايض بناًء عىل مكيات املدخالت احمللية املنشأ  وغري حملية املنشأ . وبعبارٍة أ خرى، 02"الفصل احملاس يب" )املادة  (. ما يسمح ابإ

 تعتربر بعض مكيات املنتجات كام لو مت تصنيعها عرب الاس تعانة ابملدخالت ذات املنشأ  املالمئة. 

رل أ خرى ينبغي التنبّه لها؟  ما يه  ثبات بدل املنشأ ؟ وهل من مسائ  مدة صالحية  اإ

ثبات املنشأ  يف وقٍت الحٍق، توافق علي ثبات بدل املنشأ  صاحلًا عادًة ملدة أ ربعة أ شهر بعد اترخي االإصدار. ويف حال مت تقدمي اإ ه السلطات امجلركية يظل  اإ

( اليت ال 2( النادرة احلصول و0( اخلارجة عن س يطرة املس تورد و0نائية. وتكون عبارة عن تكل: رشيطة أ ن يكون التأ خري انمًجا عن ظروٍف اس تث 

ثبات املنشأ   ىل السلطة امجلركية  4بعد مرور  واملوافقة عليه تؤثّر عىل قدرة التحقق من املنشأ . كام يكون ممكنًا قبول اإ مت املنتجات اإ أ شهر يف حال قدَّ

 يف أ ثناء مدة الرساين. 

 

 ال مور غري واحضة... لكّ  عندما تكون 5.0

 املنشأ   التعاون االإداري والتحقق من 5.0.0

 ملر التعاون مع السلطات امجلركية؟ 

الفعالية، يشرتط أ ّي نظام قواعد منشأ  مراقبة معلية التطابق. حتقيقًا ذلكل، يتعنّي عىل سلطات الك الطرفني، أ ي يف ادلول املس توردة حرًصا عىل 

 وتكل املصّدرة، التعاون فامي بيهنام. 

 حيامث تكون السلع "مصنوعة ابلاكمل" أ و حيامث حتدث ومبا أ ّن التطابق مع  قواعد املنشأ  يمت منطقيًا يف ادلوةل املصّدرة، أ ي حيامث يمت التصنيع  وابلتايل

 تكون السلطات امجلركية لدلوةل املصّدرة اجلهة اخملّوةل التحقق من امتثال أ ّي منتٍِّج ابلقواعد.  -"معلية التشغيل أ و املعاجلة الوافيرني"



دة يه مؤّه ة ولكن مبا أ ّن منافع الامتثال  مة التحقق من أ ن السلع املس تورر عبارة عن أ سعار التعريفات امجلركية التفضيلية، تكون ادلوةل املس توردة ملزر

د مبنح ال فضليات التخلص م يرادات فعلًيا لالس تفادة من ال فضليات، أ ي أ هنا تعتربر حملية املنشأ  يف ادلول املصّدرة. يف هناية املطاف، يُقصر ن االإ

دة  –بيّة الرضي  ال وُجبرت مسؤوةل عن "السداد" يف حال ارتكبر أ ي: أ موال حقيقيّة! وهكذا تكون ادلوةل املس تورِّ ت ادلوةل املصّدرة أ ية أ خطاء. واإ

 االإشارة اإىل ما ييل: تمتتّع سلطات ادلوةل املصّدرة بصالحية اإصدار ش به "ش يك عىل بياض" مسحواًب عىل حساب ادلوةل املس توردة. 

ال يف حال ارتبطت الك السلطترني بنظام متنٍي قامٍئ عىل الثقة والتعاون. لهذا السبب، تعهّدت ادلول ال ورو ال ميكن تط  متوسطية  –بيق هذا ال مر اإ

 ابلتعاون عن كثٍب بني سلطاهتا امجلركية حول املسائل االإدارية. 

 التحقق من املنشأ  

ما الشكوك أ حياانً  تسور ما بشأ ن  دقة شهادة احلركة واإ قرار املنشأ .  اإ وجيوز أ ن تقع ال خطاء بقدر ما يسعى شأ ن حصة حمتوى أ ية شهادة حركة أ و اإ

ا بّّك بساطة.وهذا ما التّجار اإىل احلصول عىل ال فضليات من دون أ ن يكونوا خمّولني ذكل.   يُعتربر غشًّ

نه الغرض ال ساس الاكمن وراء التعاون االإداري.متوسطية توفري أ لية حتقق.  -حتقيقًا ملواهجة هذا الطر، حترص االتفاقية ال ورو  ابختصار، اإ

طلب التحقق مىت تساورها "شكوك معقوةل" حول منشأ  املنتجات.  (20تكون السلطات امجلركية يف ادلوةل املصّدرة خمّوةل وفقا لهذه القواعد )املاردة 

ثبات بدل املنشأ  )شهادة احلركة أ و ني )أ و الكهام(: تاثن  مبسأ لتنيويُعىن رة. ويُعاد هذا الطلب املقّدم للتحقق اإىل السلطات امجلركية لدلوةل املصدّ  حصة اإ

قرار ضافة اإىل ذكل،املنشأ ( أ و مضمونه.  اإ جراء معلية حتقق  اإ  وذكل عشوائًيا. حيق للسلطات امجلركية يف ادلوةل املصّدرة اإ

  مث ة:امي ييل بعض ال  خبصوص منشأ  املنتجات و/ أ و حصة املستند. فال وجود ل يّة قامئة مسهبة لل س باب الاكمنة وراء الشكوك املعقوةل 

ثبات املنشأ  مؤه ة  -  ؛ فضلياتلالس تفادة من ال   ال تكون املنتجات املرتبطة ابإ

 أ ّي وصٍف للمنتجات؛  EUR-MEDأ و  EUR.1 من شهاديتر احلركة  8ال تتضّمن اخلانة  -

مة؛  - ثبات املنشأ  مطابقة لتكل املقدَّ  ال تكون املنتجات الواردة يف اإ

ثبات املنشأ   - براز اإ  بعد انهتاء مدة رساينه وال تتوفر أ ية ظروف اس تثنائية ترّبر قبوهل واملوافقة عليه؛ مت اإ

لزامية  تشري - ثبات املنشأ  االإ ىل حدوثخاانت اإ  شطٍب للمعلومات وتغيرياٍت؛  اإ

 عىل امس بدٍل غري طرف يف االتفاقية أ و بدٍل حيامث ال يكون الرتامك مطّبقًا؛  EUR-MEDأ و  EUR.1من شهاديتر احلركة   4حتتوي اخلانة  -

ثبات املنشأ  من قبل بدٍل غري طرف يف االتفاقية أ و بدٍل حيامث ال يكون الرتامك مطّبقًا؛ -  يمت اإصدار اإ

 

لعهم؟   كيف تمت معلية التحقق؟ وما اذلي حيدث لّّك من التّجار وسِّ

رة. حتّث السلطات امجلركية  رسال طلب حتقق اإىل نظريهتا يف ادلوةل املصّدِّ  يف ادلول املس توردة هذه العملية عرب اإ

يف التدقيق أ و طلب احلصول عىل أ دةل ن يتضّمن ذكل وجيوز أ  . للرّد عىل الطلب من هجهتا، تقوم السلطات امجلركية يف ادلوةل املصّدرة بّّك ما يلزم// 

ر أ و تنفيذ أ ية معليات تدقيق أ خرى قد تكون رضورية لتحديد الوقائع.  ا ،عليك أ ن تأ خذر بعني الاعتبارحساابت املصّدِّ ، بصفتك منتًِّجا أ و مصّدرًّ

 وذكل ملدة ثالث س نواٍت عىل ال قّل.  -أ ي املستندات ادلامعة لطلب املنشأ  املقّدم من قبكل –رضورة حفظ ملفاتك 



دة يف غضون هذه  تبلغ املدة الزمنية احملددة للرّد عىل طلب التحقق عرشة أ شهر. ويف حال مل يمت التحقق من املنشأ  بناًء عىل رضا ادلوةل املس تورِّ

ًما سداد اكفة الرسوم امجلركية ابلاكمل.  رفضاملدة، جيوز  د ملزر  طلب املعام ة التفضيلية. ويف تكل احلاةل، يكون املس تورِّ

لع طوال هذه الفرتة؟ يمت  ال مقابل ماذا حيصل للسِّ لع؛ عىل أ ال يمت ذكل اإ  . ةحمّدد كفاةلحترير السِّ

ذا تبنّي بأ ّن  قرارات املنشأ  أ و أ ّي مستنٍد مت اس تخدا أ ّي مستندٍ وماذا عن ال شخاص املعنّيني؟ اإ مه للمطالبة ابملنشأ ، مثال طلبات شهادة احلركة أ و اإ

هؤالء ال شخاص اذلين صاغوا تكل  من املمكن أ ن تمت معاقبةالاس تفادة من معام ة تفضيلية، يتضّمن أ ية معلوماٍت خاطئة بغية  ،أ خرأ سايس 

دة. وفقا للترشيعات من أ شخاص أ خرين صياغهتا( املستندات )أ و طلبوا  متوسطية  –كام تنص االتفاقية ال ورو احمللية املعمول هبا يف ادلوةل املس تورِّ

ماكنية فرض أ ية " د". غراماتعىل اإ  قميهتا وفقا للترشيعات احمللية.  عىل أ ن حُتدَّ

 تسوية الزناع  5.0.0

 اخلالف حول املنشأ  بعد اإجراء التحقق 

حالته اإىل هيئة ثنائية ي مت حتديدها لكن ماذا لو اختلفت السلطات امجلركية يف الك البدلين؟ يف حال نشوء أ ّي خالٍف بشأ ن التحقق من املنشأ ، تمت اإ

ة بني  وفقا ، عىل سبيل املثال، اللجنة املشرتكة وعادة ما تكون عبارة عن جلنة مشرتكة الرشاكء التجارينّي ال حرار.مبوجب اتفاقية التجارة احلّرة املوقّعر

ويف حال  جملس الرشاكة ابلنس بة اإىل اتفاقية الرشاكة املوقعة بني لبنان وبني الاحتاد ال ورويب.أ و  ال فتااملربرمة بني لبنان وبني  التفاقية التجارة احلرة

حالته اإىل التحكمي.  تتعّذر    (.وفقا لالتفاقيةوال يكون التجار معنّيني ) ،ادلولترنيراءات بني تمت اكفة هذه االإجتسوية الزناع، عندئٍذ تمت اإ

 متوسطية  -اخلالف حول تفسري القواعد ال ورو

حالته  -يف حال نشوء أ ّي نزاعٍ بشأ ن تفسري االتفاقية ال ورو يبدو هذا متوسطية.  -اإىل اللجنة املشرتكة القامئة وفقا لالتفاقية ال ورومتوسطية، تمت اإ

مفن مصلحة  اكفة حامية القواعد املتّسقة،  ىلن بنًدا أ ساس ًيا ينّص عمّ ضمتوسطية ممثَّ ة. ومبا أ ّن االتفاقية تت -وروال  وةل ادلحيث تكون  -ال مر منطقيًا

ىل تفسري موّحٍد للقواعد.    ادلول املشرتكة التوصل اإ

 الزناعات الناش ئة بني املس توردين والسلطات امجلركية 

دة. يكون القانون املعمول به  دة عبارة عن القانون النافذ يف ادلوةل املس تورِّ حلّل الزناعات القامئة بني املس تورد والسلطات امجلركية يف ادلوةل املس تورِّ

 أ ي دوةل مس توردة من خالل التحكمي ادلويل أ و ما شابه ذكل.  حماربةار وال حيق للتجّ 

د وفقا للقانون احمليل اخلاص هبم.  أ ية اإشارة مبارشة اإىل املصّدرين أ و املنتجني.متوسطية  -ال تتضمن القواعد ال ورو وال جيمعهم عادًة أ ما حقوقهم فتحدَّ

دة  نه دور املس تورِّ  –أ ّي تعامٍل مبارش مع السلطات اخملتصة يف ادلوةل املس تورِّ د. )يف بعض ال حيان، جيوز أ ن يضطلع املصّدرون بدور املس توردين اإ

  يف أ ٍن(. 

 

 

 



 

 ماذا لو اقتضت احلاجة تغيري القواعد؟ تقدمي مساهامتك ذات الص ة يف نظام احلياة اخلاص بقواعد املنشأ !. 2

ىل الرشاكت نظًرا  -ال ساس ية لالتفاقية ال وروال هداف  اإحدىقوم ت هنا ل مر جيّد ابلنس بة اإ متوسطية اجلديدة عىل تسهيل معلية تغيري القواعد. اإ

نتاج وسالسل القمية واملنتجاتلرسعة تغري  لّك  دراج أ ّي معلية  جملاراة الرسعة.تكييف القواعد  وقد يكون رضورايً  ؛من معليات االإ حتقيقًا ذلكل، يمت اإ

  ا ما يمت تنفيذه حالًيا. ذللقواعد ابلنظام وه دوريّ و اإصالحٍ أ  

 متوسطية!  -اس مترارية نفاذ قواعد املنشأ  ال ورو 2.0

منا  –عىل الرتامك  متطابقة قواعد احلاجة اإىل تطبيق  املتعّددة  تغيري االتفاقيات يف ماكن صعوبةال منواإ

ال  وعادة ما مطابقة أ و متشاهبة للغاية عىل ال قّل. الواردة يف اكفة االتفاقيات التجارية ال ساس ية  اجلوهريةحيامث تكون القواعد ال يمت تطبيق ترامك املنشأ  اإ

التقليد. ابلنس بة متوسطية عىل هذا  -وقد حافظت االتفاقية ال وروة؛ أ ن تكون القواعد متطابقوالاحتاد ال ورويب  ال فتاتشرتط االتفاقيات املوقعة مع 

برام ثالثة اتفاقياٍت خمتلفة )أ   فهو يشمل ثالثة دول عىل ال قّل، ما يعيناإىل الرتامك الُقطري  يف حال مل تعد أ يّة قاعدة مفيدة أ (. و-ج؛ وج-ب؛ وب-اإ

يف الرتامك الثاليّث. جمال  عىللقضاء متّسق منًعا ل عىل حنوٍ تقتيض احلاجة تغيري اكفة االتفاقيات الثالثة وانفذة، عىل سبيل املثال قاعدة القامئة احملّددة، 

لّك وأ كرث،  22ـ الاكفة هذه االتفاقيات اتفاقية جتارية، يتعنّي عليك حتّدي   22متوسطي احلايل مع أ كرث من -يف اجملال ال ورو حاولت القيام بذكل حال

دة حرًصا عىل ح ماكانت الرتامك. عىل حِّ   امية اإ

 متوسطي  –معلية فريق العمل ال ورو 

ت عىل حنٍو  وحدة قواعد املنشأ  تسهياًل للرتامك: وقدمتوسطية يف تبس يط  -تمتثل اإحدى ال هداف ال ساس ية لالتفاقية ال ورو مر ال تعتربر فيه جمّرد ّصِّ

 معلية مركزية واحدة متسقة. نظاٍم متّسٍق واحد بل نظاًما يتغرّي من خالل 

نشاء "فريق معٍل أ ورو ىل اإ ت ادلول املعنّية اإ واختاذ القرارات  من أ جل مناقشةمتوسطية  -توقيع االتفاقية ال ورو فورمتوسطي" -لهذا السبب، معدر

ة ، أ ي القواعد العامهتاوقد بدا ال مر منطقيًا ل ّن القواعد حبّد ذامنظم حتقيقًا لتغيري القواعد.   ذات الص ة ابالقرتاحات املقّدمة من املشاركني عىل حنوٍ 

دراهجا يف االتفاقية نقاًل عن القواعد املعمول نسخها  قد مت وقواعد القامئة اخلاصة ابملنتج،  الواردة يف  )واملتطابقة يف معظم احلاالت( تقليدايً  هباواإ

يذااًن للمبارشة ابلنظام.   اتفاقياٍت عّدة موقعة بني ال طراف. وقد مت تنفيذ ذكل اإ

عداد هذا الكتّيب تبنّي  هذا وقد التنقيح قد قطعت شوًطا متقدًما للغاية. اخلاصة ابجلوةل ال وىل من بأ ن معلية فريق العمل يف الوقت اذلي يمت فيه اإ

هناء املسأ ةل قريًبا. وبصورٍة عامة، تتوقع االتفاقية ال ورويأ مل املشاركون  ه؛ عىل أ ن يُس تتبرع ال مر جبوالتِّ ديناميّتمتوسطية أ ن حيافظ النظام عىل  -يف اإ

 الحقة. تنقيٍح 

 حامًسامسامهتك يف سبيل التغيري: تشّّك مدخالت ال عامل أ مًرا  2.0

 الوطنيةجلنة قواعد املنشأ  



عداد  تقدمي مساهامٍت عّدةمتوسطي. ويف هذا الس ياق، توىل مفاوضوه  -ان يف فريق العمل ال ورويشارك لبن الوطنية. ويه  جلنة قواعد املنشأ  من اإ

فوزارة الصناع أ حصاب املصاحل  الس اميترتأ سها وزارة الاقتصاد والتجارة. وتتضّمن مجموعة من عبارة عن هيئة فنّية   ة وامجلارك والزراعة فضال عن غرر

 التجارة. 

 

 مدخالت ال عامل 

فاملالحظات قادرة عىل توفري املعنّية ابس ترياد السلرع وتصديرها الرشاكت اللبنانية  تكون يئات ال عامل، عىل سبيل املثال، ه التجارة و  من خالل غرر

. كام ميكن توفريها   عىل أ ساس فردّيٍ
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 اجلهات اخملّوةل مساعديت يف لبنان 

 http://www.economy.gov.lb/index.php/home/2وزارة الاقتصاد والتجارة:  -

  http://www.customs.gov.lb/customsامجلارك اللبنانية:  -

ف التجارة:  -  غرر

  :غرفة التجارة والصناعة والزراعةhttp://www.ccib.org.lb/en/  

  :غرفة التجارة ادلولية يف لبنان-membersship/national-http://www.iccwbo.org/worldwide

lebanon/-committes/icc 

 

 فهيي أ سهل ممّا تعتقد( –ال ساس ية )يف حال ساورتك أ ية شكوك: حاوِّل قراءة القاعدة النصوص 

lex.europa.eu/legal-http://eur-متوسطية ابللغة الانلكزيية:  -االتفاقية ال ورو -

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2 

lex.europa.eu/legal-http://eur-ة الفرنس ية: متوسطية ابللغ -االتفاقية ال ورو -

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013a0226(01)&rid=2  

متوسطي:  -نظام الرتامك ال ورو -

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783

_ en.htm 

 ريك للبضائع(: التصنيف امجل) النظام املنّسق -

-and-http://wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument

aspxtools/hs_nomenclature_2012/hs_nomenclature_table_2012. 

 trade.com/reference/hscode.htm-http://www.foreign: النظام املنّسققاعدة البياانت االإلكرتونية لقوانني  -

 

دة املعلومات   ذات الص ة ابلتعريفات امجلركية والقواعد واالإجراءات دلى ادلول املس تورِّ

  ال فتادول  -

 http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=enامجلارك السويرسية:   -

 

  الكترل الفارغة:  –التعريفة امجلركية 

http://www.economy.gov.lb/index.php/home/2
http://www.customs.gov.lb/customs
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://xtares.adminch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=j2yQWPzSStXpmrG8PhnWqShz6wSMM7nX

2122318102-p3y!nM6DONzCQbfT2QHxl 

 http://www.toll.no/en/international/english امجلارك الرنوجيية:   -

  0205التعريفة امجلركية الرنوجيية للعام : 

http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=279236&epslanguage=en  

 /http://www.tollur.is/englishيسلندية: امجلارك ال   -

  التعريفة امجلركية– tariff/-omsduties/cust-https://www.tollur.is/english/businesses/customs/import 

 أ مور أ خرى -

 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htmيف الاحتاد ال ورويب: ساعدة التصدير مكتب م  -

 قاعدة بياانت التعريفة امجلركية- TARIC : 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?lang=en 

 )ابللغة الرتكية(  mruktarife.comhttp://www.guالتعريفة امجلركية الرتكية:  -

 

  

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://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?lang=en
http://www.gumruktarife.com/
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حيث يمت جتميعها  النظام املنّسقال ول من تصنيف البضائع يف س توى امل  الفصل )أ تش.أ س(

وفقا للخصائص العامة وحمّددة برمقرني اثنني، عىل سبيل املثال، الفصل 

)حالًيا(  النظام املنّسقتّة والهبارات". يتضّمن والشاي وامل  القهوة: "29

  فصاًل.  94

ويه عبارة عن قاعدة افرتاضية مذكورة يف بداية القسم اخلاص ابلفصل  قاعدة الفصل

هنا قاعدة عامة تطبَّق عىل اكفة . يف القواعد اخلاصة ابملنتج )قواعد القامئة( اإ

ع  املنتجات املصنّفة حتت الفصل، ما مل تتوفر قاعدة خاصة ابلعنوان )راجِّ

 التعريف أ دانه(.

ُح اجملال أ مام املساهامت املقّدمة من بدلين اثنني  ترامك )املنشأ (  أ و أ كرث وهو نظام يُفسِّ

ل غراض الوفاء بقواعد  ه"ترامك"بغية تصنيع منتٍج واحد يف جمال معلية 

حتّدُد االتفاقية عىل سبيل املثال، بطرٍق خمتلفة. املنشأ . تطبَّق قواعد الرتامك 

ويساعد ذكل يف اعتبار املواد احمللية . ترامٍك قُطريّ نظامر متوسطية  -ال ورو

ابة مدخالٍت "حملية املنشأ " لصناعة املنتجات يف ثاملنشأ  يف بدٍل واحد مب 

ن بأ   هكذا تفرتض القاعدةو بدٍل أ خر بغرض تصديرها اإىل بدٍل اثلٍث. 

ملزيٍد من صفة "احمللية املنشأ " قبل عبور احلدود  املدخالت تكتسبر 

 املعاجلة.

يف العالقات  الرتامك الاكملتنّص بعض اتفاقيات التجارة احلرة عىل تطبيق 

الثنائية والثاليث. وحيق لدلول الرشيكة وفقا للرتامك الاكمل تقامس خطوات 

ىل  أ ّي املعاجلة املطلوبة من أ جل احلصول عىل املنشأ  من دون احلاجة اإ

لبنان طرفًا يف نظام  يشّّك ال لبلوغ صفة املنشأ  يف الوسط.  وس يط منتجٍ 

       الرتامك الاكمل. 

التجارة احلرة ال وروبية وتضم الًك من أ يسلندا وليشتش تاين رابطة  ال فتا

 والرنوج وسويرسا.

نكوترمز  سعر املنتج تسلمي ابب املصنع يُعرف بـ "سعر التسلمي يف موقع  وهو مصطلح من قوانني االإ

أ خر بقعة من مصنع املنتِّج. يشري اإىل سعر السلع والبضائع يف البائع" 

يشمل السعر اكفة التاكليف املبارشة وغري املبارشة املرتامكة حلني تنفيذ 

متوسطية  -وحتّدد االتفاقية ال ورواخلطوة ال خرية من مرح ة املعاجلة. 

 سعر املنتج تسلمي ابب املصنع" ابعتباره "سعر املنتج تسلمي ابب املصنع"

د اإىل املصنِّّ  دع يف للمنتج املسدَّ حيامث يمت تنفيذ معلية  الطرف املتعاقِّ

ن يشملر السعُر قمية اكفة املواد و املعاجلة ال خرية رشيطة أ  التشغيل أ  

منا من احتساب أ ية رضائب داخلية يمت أ و جيوز دفعها عند  املس تخدمة واإ

 هنايئ". تصدير املنتج ال

 تصنيعهابعد مرح ة أ يّة أ غراض  سعر املنتج تسلمي ابب املصنعال يشمل 

ىل املشرتي.   مثال التأ مني والشحن لتسلمي البضائع اإ

 دوةل أ وروبية عضو. 08الاحتاد ال ورويب ويضم  اإي.يو



 .اتفاقية التجارة احلّرة أ ف.يت.اإيي

مشرترك وهو عبارة عن مصطلح دويل لتصنيف املنتجات عىل أ ساٍس  النظام املنّسق

 امجلركية وحسب. غراض ل  ل

" أ و "عنوان أ تش.أ س" اإىل بند التعريفةيشري أ ّي من "العنوان" او " (النظام املنّسق –العنوان )أ تش.أ س 

النظام يف  <–أ رقام  4املس توى )الثان( لتصنيف البضائع املؤلف من 

د املس توى ال ّول،املنّسق يشري أ ي "الفصل" برمقرني اثنني.  <–. وحُيدَّ

اإىل الفصل حيث يتوفر العنوان،. عىل  الرمقان الاّوالن من لّك عنوانٍ 

: "الشاي سواء اكن منكّهًا أ و عدمه" 2920سبيل املثال، يكون العنوان 

 "القهوة والشاي واملتّة والهبارات".29وارًدا يف الفصل 

ع  أ تش.أ س  النظام املنّسق <–راجِّ

العمليات الصغرى اليت تعترب غري هممة أ و اليت متتكل تأ ثرًيا ضئياًل عىل  مت تشغيهل أ و معاجلته بشٍّك غري اكٍف 

منتٍج ما وغري اخملّوةل منح صفة املنشأ  حىت لو اس توفت رشوط القاعدة 

لهيا يف بعض ال حيان بعبارة "العمليات الصغرى".  التفصيلية. ويُشار اإ

 وتشمل معليات الفرز واملزج والتوضيب فضال عن معليات مماث ة.

 قامئة مسهبة هبذا النوع من العمليات.  2تتضّمن املادة 

 هذه العمليات الصغرى ه وعىل الرمغ من ذكل، تنجحأ نجتدر االإشارة اإىل 

ضافة قمية هامة الرشوط املطلقة والنسبية. يف  يف بعض احلاالت يف اإ

عّدة )فضال عن  متوسطية  -من االتفاقية ال ورو  2تظهر املادة املقابل، 

القرار املتعلق ابلس ياسة اذلي ينص عىل أ ال يكون نشأ  أ خرى( قواعد م 

 هذا النوع من العمليات اكفيًا ملنح صفة املنشأ . 

 تكنولوجيا املعلومات أ ي.يت

يي ويه عبارة عن اتفاقية موقعة بني حواىل  –اتفاقية تكنولوجيا املعلومات  أ ي.يت.اإ

دوةل عضو يف منظمة التجارة العاملية حتقيقًا ملنح معام ة معفاة من  82

 الرسوم امجلركية بشأ ن مجموعة من منتجات تكنولوجيا املعلومات. 

ويه عبارة عن قواعد خاصة ابملنتج تبنّي معلية التشغيل أ و املعاجلة  القواعد التفصيلية 

اليت يتعني عىل املواد اليت ليست لها بشٍّك اكٍف )التحّول ال سايس( 

ترد صفة املنشأ  اخلضوع لها الكتساب املنشأ ، أ ي، تصبح ذات منشأ . 

 Iمن املرفق  IIالقواعد التفصيلية لالتفاقية ال ورو متوسطية يف امللحق 

نص املنشأ  الفعيل كام يشّّك يف معظم احلاالت، صورة   0)يعتربر املرفق 

الوارد يف معظم اتفاقيات عاكسة مطابقة تقريًبا لـ "بروتوكول املنشأ " 

 و الاحتاد ال ورويب، عىل سبيل املثال. فتا أ  الا

 ية"يعتربر املنشأ  مبثابة "اجلنس ية الاقتصادحتقيقًا ل غراض قواعد املنشأ ،  املنشأ  

ح املنشأ  اجملال اما للبضائع اليت حتّدد البدل اذلي "نشأ " مهنا.  كام يُفسِّ

حادية اجلانب أ و الثنائية أ و ة ال  التطبيق احملدد لل فضليات التجاري

قلميية، مثال املعام ة املعفاة من الرسوم امجلركية البضائع ال   ملوقعة طراف ااالإ

 اتفاقية التجارة احلرة.  

يُقصد مهنا أ ن يكون املنتج "متحصاًل عليه حتقيقًا ل غراض قواعد املنشأ ،  ذات منشأ  



"يمت تشغيهل أ و معاجلته بشٍّك اكٍف" يف بدل املنشأ  ابلاكمل" أ و 

الكتساب "املنشأ " وفقا للقواعد املعمول هبا. بناًء عىل قواعد االتفاقية 

املنشأ " متوسطية بشأ ن الرتامك، تشمل املنتجات املدخ ة "ذات  -ال ورو

( تكل املنتجات اليت تس تويف القواعد ال ساس ية املعمول هبا 0الًك من )

عينه حيامث  البدل تصنَّع يف)املنتجات اليت  يف بدل تصنيع أ ّي منتٍج هنايئ 

( البضائع اليت "تنشأ " يف البدلان حيث 0تصنيع املنتج الهنايئ( و)يمت 

 يُطبَّق الرتامك القطري.   

لهيا رمسًيا  متوسطية -ال ورواالتفاقية  قلميية حول قواعد املنشأ  التفضيلية بـويُشار اإ "االتفاقية االإ

ة بني لّك من الافتا والاحتاد ال ورويب وتركيا متوسطية" -ال ورو املربمر

عالن برشلونة، وخباصةٍ وادلول اليت  اجلزائر ومرص وارسائيل  وقّعت اإ

ضافة اإىل دول سطني وال ردن ولبنان واملغرب وسوراي وتونس وفل  اإ

ضافة جزر فارو اإىل هذا النظام.البلقان الغربية.   وقد متّت اإ

طار معل  -ال تطبَّق االتفاقية ال ورو متوسطية بشٍّك مبارش. ما توفّر اإ

دراهجا  لهيا يف ونظاًما مرجعًيا لقواعد املنشأ  اليت يُراد اإ عرب الرجوع اإ

قلميية وعىل أ ساس اجملموعات  املوقعة  اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية واالإ

 بني أ طراف عّدة. 

مة  حظر اسرتداد الرسوم عادة سداد الرسوم املدفوعة عىل املواد املس توردة املس تخدر حظر اإ

ر.     لتصنيع املنتج املصدَّ

عبارة عن التحّول ال سايس اذلي ختضع هل املواد "اليت ليس لها ويه  مت تشغيهل أ و معاجلته بشٍّك اكٍف 

صفة املنشأ " من أ جل اكتساب املنشأ  احملّدد يف تغيري البند امجلريك أ و 

 قمية املواد املدخ ة  أ و معليات التصنيع املعّينة أ و أ ي توليفة بيهنا. 

التحّول عن قواعد املنشأ  ال خرى املعمول هبا. القاعدة اليت تتيح للمنتِّجني  قاعدة التساهل

لهيا بقاعدة التساهل العام  تسمحعىل سبيل املثال،  القاعدة املشار اإ

ىل  % 02ابس تخدام نس بة حمددة من املواد املدخ ة ال جنبية تصل اإ

ها صفة املنشأ ( حىت لو مل تلحظ القاعدة التفصيلية املعمول هبا ل )ليس 

ضافة نس بة الـغري أ نه: ال مر. هذا ال   رشوط % عىل أ ية 02 ميكن اإ

خاصة ابلنس بة املئوية املذكورة يف القواعد التفصيلية. يف حال اشرتطت 

جنبية بنس بة س تخدام حّدٍ أ قىص من املدخالت ال  القاعدة التفصيلية ا

 –%، عندئٍذ تكون هذه النس بة عبارة عن احلّد املعمول هبا 42

تطبق قواعد تساهل حمددة  .من نس بة التساهل %02% + 42وليس

 عىل بعض املنتجات، مثال الامقشة.

واملنتجات املصنّعة مهنا واليت ال ترتبط عادة صي ة" ال  " البدل  منتجات منتجات متحصل علهيا ابلاكمل

 بأ ية مواد "ليس لها صفة املنشأ ". 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

                                                           
1
   hannes.schloemann@wtiadvisors.comيمكنكم التواصل مع المؤلّف عبر الموقع اإللكتروني التالي: 
2
د سعر المنتج تسليم باب المصنع باعتباره السعر المدفوع إلى المصنِّع أو مقاوله من الباطن في لبنان حيث تم تشغيل المنتج أو م   عالجته في ُيحدَّ

النهائي. ال يشمل   المرحلة النهائية بما في ذلك قيمة كافة المواد المستخدمة وإنما من دون احتساب أية ضرائب داخلية يجوز سدادها عند تصدير المنتج
 سعر المنتج تسليم باب المصنع تكاليف النقل والتأمين. 

3
المستخَدمة من يعتَبر استرداد الرسوم  بمثابة حالة حيث يتمكن المصّدر من استرداد الرسوم الجمركية المسّددة سابًقا والمفروضة على استيراد المواد   

ر.   أجل صناعة منتٍج مصدَّ
4
ات الصلة بمعلومات المنشأ الملِزمة بناًء على طلب إدارات الجمارك في الدول األعضاء. وتكون األُسس التشريعّية لهذه القرارات تصدر القرارات ذ  

 . 3242/12والئحة المجلس )إي.إي.سي( رقم  3192/13واردة في الئحة المجلس األوروبي )إي.إي.سي( رقم 
5
 ل شرائح لتثبيت الورق أو ألغراض التنجيد أو التوضيب. على سبيل المثال، تتوفر مشابك الورق على شك  

6
متوسطي في إضافة البيان الالزم: " تراكم مطّبق مع .... )اسم الدولة / الدول( أو "عدم  -يكمن الفرق الرئيس بالنسبة إلى إقرار الفاتورة األورو  

متوسطية، السيما  -يمكن إصدار النص الرئيس في أّي من اللغات األورو تطبيق أّي تراكم". يكون ذلك الجزء من تصريح المنشأ باالنكليزية بينما
 العربية.  
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