
  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  :المقدمة 

  
تتشرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن تقدم دليال          
لكافة السادة المتعاملين مع شهادات المنشأ التي تصدر من الهيئة طبقـا            

 بشأن القواعد المنفذة ألحكـام      ٢٠٠٥  لسنة    ٧٧٠للقرار الوزاري رقم    
   ٠قانون االستيراد والتصدير
ت الهيئة على إعداد هذا الدليل للوصول إلـى         ومن هذا المنطلق حرص   

  :توحيد اإلجراءات عند إصدار شهادات المنشأ إلى 
  الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيـات تجارية -

   ٠   ثنائية أو متعددة األطراف 
دول التكتالت االقتصادية الدولية واإلقليمية التي تتمتع جمهوريـة          -

  ٠بموجبها بمعاملة تفضيلية مصر العربية 
  

   ٠٠٠واهللا الموفق 
    وكيل أول الوزارة                

   رئيس مجلس اإلدارة 
  

  " محمد سليمان شفيق " 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٢  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  التعليمات التنفيذية إلصدار شهادة المنشأ
    

    مـادة       ٢٠٠٥ لـسنة    ٧٧٠بناء على الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري                  
  : بشأن تعديل بعض أحكام الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون التصدير واالستيراد ٤٨
 تتولى الهيئة استخراج شهادة المنشأ والمرور للصادرات المصرية للرسـائل لجميـع          -١

 وذلك طبقـا لقواعـد المنـشأ لالتفاقيـات           تفضيلية الدول المبرم معها اتفاقيات تجارية    
 ٠وشروط بلد االستيراد 

 تستخرج شهادة المنشأ لمن يطلبها وذلـك عنـدما يتقـدم المـصدر بطلـب علـى                  -٢
 ساعة وإصـدارها    ٢٤ مكرر صادرات بعد سداد الرسوم  المقررة خالل          ٨نمـــوذج  

   : مرفقاً طيه المستندات اآلتية تشحن بالطائراتالتي والسلع فوراً للسلع سريعة التلف
   ٠حد  صورة  النموذج اإلحصائي المو-١      
   ٠ صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر  -٢      
 بالنسبة لمنتجات المشروعات اإلنتاجية للمناطق الحرة يتم التأشير من رئاسة           - -٣   

  ٠المنطقة الحرة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحرة 
  لقواعد إقرار من صاحب الشأن عن صحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة  -٤ 

   ٠المبرم مع الدولة المصدر إليها              المنشأ وفقا لالتفاق  
 ودول  – الثنائية بين الدول العربيـة       االتفاقياتمن   لكل    إقرار المكون المحلي    يقدم

  GSTP الت التجاريـة  يلفـض أللالنظام الشامل    ودول   W.T.O منظمة التجارة العالمية  
 ٠ COMESA أل ودول

بصحة البيانات المقدمة واسـتيفاء الرسـالة لقواعـد         ......... ن شركة           نقر نح 
بروتوكول قواعد المنشأ رقم    ٠٠٠٠المنشأ وفقاً لالتفاق المبرم مع الدول المصدرة إليها       

 بمجرد أتمام أو  إلثبات حالة المنشأبتقديم جميع المستندات الالزمة، وأنني ملتزم  ٠٠٠
المصدرة إلـى جهـة      ....... لمكون المحلي لشحنة    وأن نسبة ا  ضمان التصدير الفعلي    

مـن قيمتهـا    ... % تمثـل   ..... رقم مطبـوع    ....... مشمول شهادة المنشأ    ....... 
وهـي عبـارة عـن      ....% اإلجمالية علمـاً بـأن نـسبة المكـون األجنبـي تمثـل              

  وأتعهد باحتفاظي للمستندات الخاصة بالرسـالة والدالـة       ....... ومستوردة من   .......
 سنوات على األقل لتقديمها للهيئة حـين        خمسعلى صحة استيفاء قواعد المنشأ لمدة       

   ٠طلبها 
                                   وهذا إقرار مني بذلك 

  : أسم المصدر 
  التوقيع 

  :مع مراعاة : تعليمات 
داخل المنطقة الحرة ولـيس     أنه عند تصدير منتجات المناطق الحرة يجب االلتزام بذكر أسم المصنع وعنوانه              - ١

  ٠عنوان المكتب فى الحقل المخصص لذلك  
     ٠   في شهادة االتفاق الثنائي البد من توضيح عناصر مستلزمات اإلنتاج فى حقل عناصر التكلفة ألجنبية  - ٢

  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٣  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب

  

 

HQ- EO -QR-07-04 
 

  إقرار 
  EUR 1عن الصادرات إلى االتحاد األوروبي المطلوب لها شهادة 

  
ــصدر    ــا الم ــر أن ــصدرين   ........................... : ...........أق ــجل م : س

....................  
ــم   ــصة رقـــــــ ــشمول البوليـــــــ ــأن مـــــــ : بـــــــ

.................................................................  
: عــــن ســــلعة  : ........................................ فــــاتورة رقــــم 

...........................  
مستوفى لقواعد المنشأ التي تـضمنها      : .................................. لى    المصدرة إ 

الملحق باتفاقية المشاركة مع االتحاد األوروبي ، وأنني ملتزم بـأن            ) ٤( البرتوكول رقم   
  بمجرد أتمام أو ضمان التصدير الفعلـي       أقدم جميع المستندات الالزمة إلثبات حالة المنشأ      

   ٠ سنوات على األقل خمسمستندات لمدة وأن أحتفظ بهذه ال
  وهذا إقرار مني بذلك
  المقر بما فيه 

  : ...........................األســــــم 
: الجهة المصـــدرة 

..........................  
: رقم سجل المصدرين 

..........................  
  : ..........................التوقيــــــع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٤  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  إقرار 
  EUR- MEDعن الصادرات إلى االتحاد األوروبي المطلوب لها شهادة 

  
 

لمـشمول  ......... المصدرة إلـى    ....... بان شحنة    ...... ......أقر أنا المصدر   -١
فاتورة تـصدير  ......... رقم  ) EUR - MED(شهادة الحركة األورومتوسطية 

  يتضمنها البروتوكول المنشأ التي مستوفاة لقواعد....... رقم 
 بمجرد أتمـام    الالزمة إلثبات حالة المنشأ   وإننا ملتزمون بأن نقدم جميع المستندات        -٢

 وأن أحتفظ بهذه المستندات لمدة خمس سـنوات علـى           أو ضمان التصدير الفعلي   
   ٠األقل 

  
  وهذا إقرار مني بذلك
  المقر بما فيه 

  : ...........................األســــــم 
: ة المصـــدرة الجه

..........................  
: رقم سجل المصدرين 

..........................  
  : ..........................التوقيــــــع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٥  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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طبقا التفاقية تيسير وتنمية   شهادة المنشأ العربي نموذجكيفية استيفاء بيانات
  ) الجامعة العربيةوذجنم(التبادل التجاري بين الدول العربية

مرفق نموذج (العربيةطبقا التفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بين مصر والدول 
  )الشهادة

الدول التي   نوع الشهادة م
 تستخرج لها

قاعدة اكتساب 
 المنشأ  

 الحقــــــــــول

نمــــوذج ١
ــة  الجامعــ
العربية طبقا  
ــة  التفاقيــ
تيسير وتنمية  
التبــــادل 
التجاري بين  

 العربية الدول

ــدول   ــل ال لك
العربية المشتركة  
في اتفاقية تيسير   
وتنمية التبـادل   
ــين  التجــاري ب
الدول العربيـة 

 –األردن  :اآلتية  
ــارات  -اإلمــ
ــرين  -البحــ
 -تـــــونس
 -الجزائــــر
 -جيبـــــوتي
ــسعودية  -الــ
ــسودان  -الــ
ــورية  -ســـ
 -الــــصومال

  - عمان -العراق
  - قطر -فلسطين

جمهورية القمر  
 -المتحـــــدة

 - لبنان -الكويت
 - مـصر  -ليبيا

ــرب   –المغــ
   اليمن-موريتانيا

ــق  تطبــ
ــد  القواعـ
ــصيلية  التف
ــق  المرفـ
باتفاقيـــة 
ــسير  تيــ
وتنميــــة 
التبــــادل 
التجاري بين  
ــدول  الــ
ــة  العربيـ
بالنـــسبة 
للبنود التـي   
تم االتفـاق   
عليها أمـا   
البنود التـي   
ــق  ــم يتف ل
ــا  عليهــ
يستخرج لها  
ــهادة  شــ
بمعيــــار 
ــة  القيمــ
المضافة ال  
ــل عــن  يق

٤٠%  

م باسـتيفاء جميـع حقـول       يجب االلتزا 
  : الشهادة المرفقة 

  الحقل األول بالمصدر وعنوانه 
 الحقل الثاني بالمستورد وعنوانه 

الحقل الثالث بالـشركة المنتجـة أو المـصنع
 وعنوانها أو عنوانه 

  الحقل الرابع بلد المنشأ 
      الحقل الخامس التراكم 

أمام نعم في حالة وجود )x(يتم وضع حرف   - أ
  ع الدول األعضاءتراكم م

أمام ال في حالة عدم وجود)x(وضع حرف    -  ب
  تراكم

 الحقل السادس تفاصيل الشحن 
الحقل السابع مالحظات وختم االستخراج بـأثر

 رجعي 
/العالمة التجاريـة    / الحقل الثامن وصف السلع   

 عدد ونوع الطرود 
الحقل التاسع الوزن القائم بالكيلو جـرام أو أي

 مقياس أخر
 اشر رقم وتاريخ الفاتورة  الحقل الع

  المصدرتوقيع وختمالحقل الحادي عشر 
الحقل الثـاني والثالـث عـشر  خـتم شـعار

توقيـع الـسادة+الجمهورية الخاص بالهيئـة     
 المفوضين بحقل التوقيع 

  

  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٦  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٧  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٨  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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   الثنائي قكيفية استيفاء بيانات شهادة المنشأ العربي طبقا لالتفا
  )مرفق نموذج الشهادة (  مصر والدول العربية للتبادل التجاري الحر بين

  

 م

 نوع الشهادة
  

الدول 
التي 

تستخرج 
 لها

قاعدة اكتساب 
 الحقــــــــــول المنشأ

  
٢ 

  
نمــــوذج 

  عـربي
 ثنائي

  
المغرب 

  تونس –
األردن 

  ليبيا-

  
يؤخذ بمعيار  
ــة  القيمـــ
المـــضافة 

 لبحيث ال تق  
نسبة القيمـة  
المـــضافة 
محليا عــن  

ــع  % ٤٠ م
ــى األ ــذ ف خ

ــار أى  االعتب
ــن  مــــ
المعيــاريين 

  التاليين 
ــر –أ   تغييـ

البند الجمركي 
ــار –ب   معي

ــات  عمليــ
 التصنيع

   بالمصدر وعنوانه حقل خاص
   بالمستورد وعنوانه حقل خاص
  بالشركة المنتجة أو المصنع وعنوانها أو عنوانه حقل خاص

   برقم وتاريخ الفاتورة حقل خاص
  مات الطرود بعدد ونوع وأرقام وعالحقل خاص
   بنوع البضاعةحقل خاص
   بالوزن القائم والصافي حقل خاص
   بالكمية حقل خاص
   بالقيمة بالعملة المحليةحقل خاص
   بالقيمة اإلجمالية رقماً وكتابةًحقل خاص
   ببيان عناصر اإلنتاجحقل خاص
   التكلفة األجنبيةحقل عناصر

   الكميةحقل
   القيمةحقل
   عائدات لجهة أجنبيةحقل
  المجموع حقل
   التكلفة النهائية لإلنتاجحقل
 تصريح المصدر ، ويقر فيه المصدر بـصحة         حقل

المعلومات الواردة أعـاله وأن البـضائع منـشأها         
مصري مع توضيح نسبة القيمة المحلية المـضافة        

  رقماً وكتابةً ثم حقل توقيع المصدر وخاتمه
إقرار الهيئة العامـة للرقابـة علـى الـصادرات          

ن السلع الموضح بيانها أعاله هي من       والواردات بأ 
منشأ مصري مع توضيح نـسبة القيمـة المحليـة          

خاتم شـعار الجمهوريـة     + المضافة رقماً وكتابةً    
توقيع السادة المفوضـين بحـق      + الخاص بالهيئة   

 .التوقيع 



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٩  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٠  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  EUR.Iكيفية استيفاء بيانات شهادة المرور 
   )مرفق نموذج الشهادة(  طبقا التفاقية المشاركة المصرية األوربية 

  م
 

 الدول التي تستخرج لها الشهادة
قاعدة 
إكساب 
 المنشأ

 احلقول

٣  EUR.I     بين مصر ودول االتحاد
  :االوربي

 – المانيـــا -ايطاليـــا
ــان ــسا-اليونـ  - فرنـ

 - بلجيكا - هولندا -انجلترا
 - النمـسا  -لوكسمبورج

 - مالطـا  - قبرص -فنلندا
ــدا ــدا-بولنـ  - ايرلنـ
ــارك ــبانيا-االنم  - اس

 - الــسويد-برتغــالا
ــسا ــر-النمـ  - المجـ
ــلوفينيا ــا-س  - ليتواني
ــلوفيكيا ــشيك-س  - الت

   رومانيا- بلغاريا-التفيا
  
 تركيا إعتباراً مـن     -
١/١/٢٠٠٦  
 دول أغادير اعتباراُ    -

  ١/٣/٢٠٠٦من 
   المغرب- تونس-االردن

 دول اإلفتا اعتبـاراُ    -
  ١/٨/٢٠٠٧من 

ــسرا ــسلندا-سوي  - اي
   النرويج-ليخشينتين
  :ملحوظة 

 تستخرج لدول أغـادير    
ودول اإلفتا وتركيا شهادة    

EUR.I ــا لالتفــاق  طبق
الثنائي بـين جمهوريـة     
مصر العربية وهذه الدول 

طبقا 
لتطبيق 
اتفاقية 

المشاركة 
المصرية 
 ٠األوربية 

تطبق 
القواعد 

التفصيلية 
لبروتوكول 

 الملحق 4
 باالتفاقية

 
 
 
 
 

ــا  طبقــ
لبروتوكول 
الملحـــق 
ــة  باالتفاقي
ــين  بــ

ورية جمه
ــصر  مـ
العربيــة 
وهـــذه  

 ٠الدول 

   ٠اسم المصدر وعنوانه     : الحقل األول
  نوع الشهادة المستخدمة فى المعاملة : الحقل الثاني

التفضيلية بين جمهورية مصرالعربية واالتحاد األوربي  
اختياري " اسم المستورد وعنوانه وبلده      : الحقل الثالث 

 "  
البالد أو اإلقليم الـذي     البلد أو مجموعة     : الحقل الرابع 

   ٠) مصر( يتم فيها اكتساب المنشأ 
  بلد الوصول  : الحقل الخامس
  البد من كتابه  ) اختياري ( بيانات الشحن  : الحقل السادس

 التاريخ ورقم (                  بيانات بوليصة الشحن 
                   البوليصة عند استخراج الشهادة بآثر 

       رجعي             
  ) الرقم المكتبي الخاص بالهيئة( مالحظات   : الحقل السابع

                  بالصورة األولي والثانية فقط وختم 
                   االستخراج بأثر رجعي بعد التأكد من 
                   تاريخ  الشحن من صورة البوليصة

)                Issued Re Tro Spectively   (٠  
  رقم البند الجمركي ، العالمات واألرقام ،  : الحقل الثامن

   ٠                عدد ونوع الطرود ، وصف البضاعة 
  أو بأى ) بالكيلو جرام ( الوزن القائم  : الحقل التاسع

   ٠                 مقياس آخر 
  ٠) اختياري( رقم وتاريخ الفاتورة  : الحقل العاشر
  ختم ( اعتماد مصلحة الجمارك  :  عشرالحقل الحادي

   ٠)                       وتوقيع 
 على اإلقـرار وخاتمه توقيع المصدر   : الحقل الثاني عشر  

مكان والتاريخ والتوقيـع( بيانات الشهادة الصـادرة     بصحة  
  ٠) والختــم الخاص بالمصدر 

  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١١  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٢  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٣  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٤  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  EUR- MEDكيفية استيفاء بيانات شهادة المرور 
   )مرفق نموذج الشهادة(  طبقا التفاقية المشاركة المصرية األوربية 

  

  م
 

 الدول التي تستخرج لها الشهادة
قاعدة 
إكساب 
 المنشأ

 احلقول

٤  EUR- 
MED  

بين مصر ودول 
  :االتحاد االوربي

 – المانيا -ايطاليا
 - انجلترا- فرنسا-اليونان

 - بلجيكا-هولندا
 - النمسا-لوكسمبورج

 - مالطا-رص قب-فنلندا
 - ايرلندا-بولندا
 - اسبانيا-االنمارك
 - السويد-ابرتغال
 - المجر-النمسا
 - ليتوانيا-سلوفينيا
 - التشيك-سلوفيكيا

   رومانيا- بلغاريا-التفيا
   دول اإلفتا-

 - ايسلندا-سويسرا
   النرويج-ليشنشتين

   دول أغادير-
   المغرب- تونس-االردن

   تركيا-

طبقا 
لبروتوكول 

المنشأ 
 ورومتوسطياأل

من خالل 
تطبيق 
تراكم 
  المنشأ

   ٠اسم المصدر وعنوانه     : الحقل األول
لتفضيلية  انوع الشهادة المستخدمة فى المعاملة : الحقل الثاني

واالتحاد األوربي ودول أغادير  بين جمهورية مصر العربية
  وتركيا ودول اإلفتا

  " اري اختي" اسم المستورد وعنوانه وبلده  : الحقل الثالث
  البلد أو مجموعة البالد أو اإلقليم الذي يتم  : الحقل الرابع

   ٠                 فيها اكتساب المنشأ 
  بلد الوصول أو مجموعة دول الوصول  : الحقل الخامس
 البد من كتابـه   ) اختياري  ( لشحن  بيانات ا  : الحقل السادس 

ــشحن   ــصة الـ ــات بوليـ ــم ( بيانـ ــاريخ ورقـ التـ
   ٠عند استخراج الشهادة بأثر رجعي)البوليصة

) الرقم المكتبي الخاص بالهيئة     ( مالحظات    : الحقل السابع 
بالصورة األولي والثانية فقط وختم االستخراج بأثر رجعي بعد         

  ن صورة البوليصةالتأكد من تاريخ الشحن م
)                Issued ReTro Spectively   (٠  

في حالة طلب المصدر إصدار الشهادة بتطبيق التراكم يجب          -
أن تكون المواد الداخلة فى إنتاج السلعة المصدرة مشمول شهادة          

EUR- MED ـــة ــدول اآلتيـ ــن ال ــاد (  واردة م االتح
   ) دول اإلفتا - تركيا– أغادير -األوروبي

 وكتابة الدول التى تم التراكم معها أمـام         X يتم وضع حرف     -
  ٠ CUMULATIOM APPLIED WITHعبارة 

 فى حالة طلب المصدر إصدار الشهادة بدون تطبيق التـراكم           -
وذلك لسلع مكتسبة المنشأ المصري تم استيراد مـدخالتها مـن           

    أمام عبارة   Xدولة خارج دول اليوروميد نضع حرف 
CUMULATIOM APPLIED WITH                    NO 

  رقم البند الجمركي ، العالمات واألرقام ،  : الحقل الثامن
   ٠                عدد ونوع الطرود ، وصف البضاعة 

أو بـأى ) بـالكيلو جـرام     ( الوزن القـائم     : الحقل التاسع 
   ٠مقياس آخر 

  ٠) اختياري( ة رقم وتاريخ الفاتور : الحقل العاشر
خـتم ( اعتماد مـصلحة الجمـارك       : الحقل الحادي عشر  

   ٠) وتوقيع 
على اإلقـراروخاتمه  توقيع المصدر     : الحقل الثاني عشر  

 والتاريخ والتوقيـعمكان  ( بصحة بيانات الشهادة الصـادرة     
  ٠ ) بالمصدروالختــم الخاص 



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٥  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٦  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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Error!

  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٧  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  )مرفق نموذج  (  G.S.Pكيفية استيفاء بيانات شهادات النظام العام للمزايا
 - )W.T.O(تجارة العالمية مجموعة دول منظمة ال/طبقا التفاق النظام العام للمزايا 

  ودول اتفاقية األتحاد األوروبي
  م

 
الشهاد
 ة

الدول التي تستخرج 
 لها

قاعدة إكساب 
معيار المنشأ للحقل   الحقول المنشأ

  ٨رقم 

٤  
F.A  

النظام 
  العام 
 للمزايا

 اليابان  – كندا –استراليا
 سويسرا  - النرويج   –
 – السويد   – أمريكا   –

دولة روسيا االتحادية   
لمجموعة األوربية   ا –
 – هولندا   – إنجلترا   -

 – ك الدانمار –فرنسا  
 – البرتغـال    –إيطاليا  

ــبانيا  ــسا –أس  – النم
ــدا  ــدا –أيرلن  – فنلن

 – لكسمبرج   –السويد  
 – قبــرص –ألمانيــا 
ــا  ــدا –مالط  – بولن

 – سـلوفينيا    –المجر  
 – ليتوانيـا    –سلوفيكيا  
ــا  ــشيك –التفي  – الت
 - بلجيــكا   -أستونيا
 – نبوزيالندا   – اليونان

سويــسرا بمــا فيهــا 
 – بلغاريا   –ليخشنتين  

   رومانيا-تركيا 
 مجموعـــــة دول 
منظمـــة التجـــارة 
العالميـــــــة 

 )wto (    مع إضـافة
  عبارة 

AccordingTO      
Agrement  GATT 

فق صورة  مر           
لدول المشتركة بمنظمة   

         التجارة العالمية

ال تقل نـسبة    
ــة  القيمـــ

ــ ضافة المــ
المحلية عـن   

ما عدا  % ٥٠
أمريكا ال تقل   
ــة  القيمـــ
ــضافة  المــ
المحلية عـن   

٣٥ %   
  

حاليا معيـار   
المنشأ ال يقل   

% ٥٠عـــن 
قيمة مـضافة   
محلية حتـي   
إنتهاء منظمة  
ــارة  التجــ
ــة  العالميــ

WTO ــن  م
قواعد المنـشأ   

  التفصيلية 
  

اسم المصدر   : الحقل األول 
  وعنوانه 

ــاني  ــل الث ــم  : الحق اس
  انه المستورد وعنو
بيانــات  : الحقــل الثالــث

  الشحن
مالحظات مثل   : الحقل الرابع 

ــق   ــورة                 طب ص
  ٠األصل وختـم أثـر رجعي 

رقم البنـد    : الحقل الخامس 
   جمركي  ال

العالمات  : الحقل السادس 
  وعدد الطرود 

عدد ونـوع     : لحقل السابع ا
   الطــرود ووصف البضاعة

   معيا المنشأ : الحقل الثامن
الوزن القائم  : الحقل التاسع   

  أو الكمية  
رقم وتاريخ   : الحقل العاشر 

  الفاتورة 
مكـان   : احلقل احلادي عـشر   

وتاريــخ وتوقيـع وختم شعار  
الجمهورية بالهيئـة العامة للرقابة    

   ٠على الصادرات والـواردات  

مكـان  :   احلقل الثاين عـشر   

م وتاريخ وتوقيع المـصدر وخـت     
 على اإلقرار   هتوقيــعوالمصدر  

لشهادة المصدرة ،   ابصحة بيانات   
   اسم البلد المستوردة

المنتجات المحليـة    - ١
 pبالكامل يوضع حرف    

  لكل الدول
السلع التـى بهـا      - ٢

 yيكتب  مدخالت أجنبية   
ونسبة القيمة المحليـة     

 المضافة
ــا –أ  ــب – أمريك  يكت

 والقيمة المحلية   yحرف  
المضافة أو يكتب حرف    

z القيمة المحلية  نسبة  و
ــة  ــى حال ــشأ (ف المن

  ) .التراكمي
 دولــة روســيا  –ب

  االتحادية 
نـسبة   و yيكتب حرف   

 القيمة األجنبية المضافة 
 كندا ويكتب حرف    –ج  
G أو F   
 نيوزلندا  – استراليا   –د  

  تترك فارغة 
 دول االتحــــاد –ه 

واليابــان األوربــي 
بما والنرويج وسويسرا   

وتركيـا  فيها ليخشنتين   
ــرف يك ــب الح   Wت

  متبوعا بالبند الجمركي 

  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٨  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  O.T.Wالدول املشتركة مبنظمة التجارة العاملية 
 - النمسا - استراليا - ارمينيا – االرچنتين   - انتيجوا وبرمودا  – انجوال   -ألبانيا

 الكونغـو   -الكونغـو - الـصين  -الكـاميرون -البرازيـل -مملكة البحـرين  
 -الـسعودية - الـسلفادور  -ر االكـوادو  - الـدومينيكا  -الدنمارك-الديمقراطية

 - ايـسلندا  - المجـر  - اليونان - المانيا - الجابون - االتحاد االوربي  -استونيا
 - الكويـت  -دنر اال -اليابـان - ايطاليـا  - اسرائيل - ايرلندا - اندونسيا -الهند

 - الـسويد  - اسبانيا - السنغال -الفلبين-النرويج   - النيجر - المغرب -المكسيك
 - الواليـات المتحـدة    -المملكـة المتحـدة    - اوروجواي - االمارات -اوغندا

 - برونـاي  - بوتسوانا - بوليفيا - بنين - بيليز -يكاچ بل - باربادوس -بنجالديش
 - بـابونيو غينيـا    - بنمـا  - باكـستان  - بورونـدي  - بوركينا فاسو  -بلغاريا

 - تايالنـد  -تايبيه الـصينية  -تنزانيا-تايوان- تشاد - بولندا - بيرو -باراجواي
 - جمهوية افريقيا الوسطى   - تركيا - تونس - تونجا -و ترينيداد وتوباج  -توجو

-يبـوتى چ- جرينـادا  - جامبيـا  - جمهورية التـشيك   -جمهورية الدومنيكان 
 جـزر   - جمهورية السلوفاك  - جاميكا - جمهورية كيرجيز  -جويانا-جواتيماال
 سان كتس اند    - زيمبابوي -زامبيا- رواندا - رومانيا - جنوب افريقيا  -السلمون

 سـرى   - سـلوفينيا  - سنغافورة - سيراليون -ان فنسان  س - سان لوتشيا  -نفز
 غينيـا   - غينيا - غانا - عمان -شيلي- سويسرا - سوازيالند - سورينام -النكا
 - كولومبيـا  - كندا - قطر - قبرص - فنزويال - فرنسا -فنلندا -يچ في -بيساو

 - ليـسوتو  - التفيا - كوريا - كينيا - كوبا - كرواتيا - كوت ديفوار  -كوستاريكا
 - ماالوي - مدغشقر - مالطا - مالي - مصر - لكسمبورج -نيا ليتوا -ليشنشتين
 - مولـدوفيا  - موريـشيوس  - موريتانيـا  - ماكو الـصين   - مالديف -ماليزيا

 - نيوزيالند - نيبال - ناميبيا - مينمار - موزمبيق - منغوليا -جمهورية مقدونيا 
  . فيتنام- هونج كونج الصين- هندوراس- هايتي- هولندا- نيجيريا-نيكارجوا

  
  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ١٩  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٢٠  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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   طبقا التفاقيةGSTPة استيفاء بيانات شهادة كيفي
  )مرفق نموذج الشهادة( GSTP  للتفضيالت التجارية النظام الشامل

  

الدول التي تستخرج الشهادة م
 لها

قاعدة 
إكساب 
 المنشأ

معيار المنشأ  الحقول
  ٨الحقل رقم 

٥  GSTP  
 إكـوادور   –األرجنتين  

 ي أورجوا – أنجوال   –
 البرازيل  – باكستان   –
 تايالند  –بنجالديش   –
 – الجزائر   – تونس   –

ــا  ــراق –ليبي  – الع
 – إيران   -إندونيسيا    

 – رومانيـا    –تنزانيا  
 – فيتنــام –الــسودان 

كوريـــا الـــشمالية 
 – زائيـر    –والجنوبية  
 سيريالنكا  –زيمبابوي  

 – الكاميرون   – قطر   –
 - - كولومبيا   –كوبا  
 غانا  –تشيلي  -ماليزيا

ــا – ــين– غني  - الفلب
 – المغـرب    –  فنزويال

 – موزمبيق –المكسيك  
ــا  ــد –نيجري  – الهن

يوغوســالفيا بعــد  
 – سـنغافورة    -التقسيم

ــين  ــارجوا–بن  -نيك
 هايتي  – بيرو   –بوليفيا  

 – توماجو   – ترينداد   –
   مصر -جويانا 

ال تقل 
نسبة القيمة 
المضافة 
المحلية 

  %٥٠عن 

 اسم المصدر وعنوانه  : الحقل األول
مـستورد  اسـم ال   : الحقل الثـاني  

  وعنوانه 
  بيانات الشحن : الحقل الثالث
  الرقم ( مالحظات  : الحقل الرابع

  أو ختم صورة )              المكتبي 
               طبق األصل

رقم البند الجمركي  : الحقل الخامس 
  العالمات وعدد  : الحقل السادس

                 الطرود  
  عدد ونوع الطرود   : الحقل السابع

  ووصف البضاعة               
  معيار المنشأ  : الحقل الثامن
   ٠   الوزن القائم : الحقل التاسع
 رقم وتاريخ الفاتورة  : الحقل العاشر

 مكان وتاريخ   :الحقل الحادي عشر
ــتم  ــصدر وخـ ــع المـ  وتوقيـ

  المصدر
مكـان    : الحقل الثـاني عـشر     

ة وتاريخ وتوقيـع و شـعارالجمهوري     
  بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

   ٠والواردات  
  

بالنسبة للمنتجات  
المتحصل عليهـا   
بالكامل ويـسجل   

 فـي   Aالحرف  
) ٨(العمود رقـم    
   ٠ ١وفقا للقاعدة 

  
ــواد   ــسبة الم ن

 B+ المــستوردة 
   ٠ ٣وفقا للقاعدة 

  
ــواد   ــسبة الم ن

ــصدرة   C+ الم
   ٠ ٤وفقا للقاعدة 

  
ملحقات التى تفي   

 Dلمنشأ  معايير ا 
  ١٠وفقا للقاعدة 

  

  
  
  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٢١  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٢٢  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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   المشتركةفريقية التفاقية السوق األاكيفية استيفاء بيانات شهادة الكوميسا طبق
  " مرفق نموذج الشهادة ) " كوميسا (  للشرق والجنوب األفريقي 

  

 م
 

الدول التي الشهادة
تستخرج لها

قاعدة 
إكساب 
 المنشأ

٨معيار المنشأ المربع رقم  الحقول

 آوميسا  ٦
ــوال  -أنجـ
ــدي   –بورن

جزر القمـر   
ــو –  الكونغ

الديمقراطية 
 – جيبوتي   –

ــصر   –مـ
ــا   –أرتيري
ــا   –أثيوبيـ
 –كينيـــا 
 –مدغــشقر 
 –مــالوي 

موريشيوس 
 – رواندا   –

ــشل   –سيـ
ــسودان   –ال

ــوازيالندا  س
ــدا ––  أوغن
 – زامبيا   –

  زيمبابوي

ــل  ال تق
نـــسبة 
ــة  القيم
المضافة 
المحلية 

  عن
٤٥ %   

ــل األول ــصدر ا : الحق ــم الم س
   ٠وعنوانه 

  نه وعنوااسم المستورد  : الحقل الثاني

  البضاعة  بلد منشأ : الحقل الثالث
   بيانات الشحن : الحقل الرابع
مالحظات الرقم  : الحقل الخامس

   ٠المكتبى
العالمـــات :  الحقـــل الـــسادس

ــف  ــرود ووصـ ــدد الطـ وعـ
   ٠البضاعة  

  التعريفة  بند  : لحقل السابعا
                 الجمركية  

  معيار المنشأ    : الحقل الثامن
  الوزن القائم : الحقل التاسع 
   الفاتورة رقم وتاريخ : الحقل العاشر

مكان وتاريخ   :الحقل الحادي عشر
  ٠وتوقيع وختم المصدر

مكان وتـاريخ     : الحقل الثاني عشر   
لتوقيع علـى   وتوقيع المخول لهم بـا    

شعار الجمهوريـة   + شهادات المنشأ   
بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات     

   ٠والواردات  

  

%١٠٠   Pيكتــب حــرف 
  للمنتجات احمللية بالكامل 

  

 ال تقل عن    Vيكتب حرف   
  قيمة مضافة محلية %  ٤٥
  

  عند التغيير    Xيكتب حرف   
  فى  البند الجمركي 

   
  منتجـات    Mيكتب حرف   
خامـات حـدث أنتجت من   

بها تغيير جـوهري منـشأ      
  تراكمي

  

  
  
  



  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٢٣  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  ٣: إلصداررقم ا
  ١/٤/٢٠١٠: تاريخ اإلصدار
 ١  من  ٢٤  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  اإلدارة المرآزية للصادرات

  واإلرشاد الفنيوالمنشأ والبحوث 
  مراسالت خطاب
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  الفهـــــرس

  
  

  الصفحة  املوضوع  م
  ١  املقدمة  ١
 من االتفاقيات الثنائية بين الدول  إقرار عن الصادرات الدول العربية – لتعليمات التنفيذية إلصدار شهادات املنشأا  ٢

  GSTP ودول النظام الشامل لألفضليالت التجارية W.T.O ودول منظمة التجارة العالمية –العربية 
 ٠ COMESAودول  أل

  

٢  

  ٣ Eur Iإقرار عن الصادرات إىل االحتاد األورويب املطلوب هلا شهادة   ٣
  ٤  EUR MEDإقرار عن الصادرات إىل االحتاد األورويب املطلوب هلا شهادة   ٤
التفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني طبقاً ) ذج جامعة الدول العربية منو( كيفية إستيفاء بيانات شهادة املنشأ العريب   ٥

  مصر الدول العربية
٥  

  ٧، ٦  )جامعة الدول العربية ( شهادة ( منوذج   ٦
  ٨  )  املغرب – تونس –مصر( كيفية استيفاء شهادة املنشأ العريب للتبادل التجاري احلر بني  ٧
  ٩  ) املغرب – تونس –مصر(قية التبادل التجاري احلر منوذج شهادة منشأ طبقا التفا  ٨
  ١٠   طبقاً التفاقية املشاركة املصرية األوروبيةEurIكيفية إستيفاء بيانات شهادة املرور   ٩
  ١١  EUR Iمنوذج شهادة املرور   ١٠
  ١٢  EUR Iمنوذج للصورة األويل  ١١
  ١٣  EUR Iمنوذج للصورة الثانية  ١٢
  ١٤   طبقاً التفاقية املشاركة املصرية األوربيةEUR MEDنات شهادات املرور كيفية استيفاء بيا ١٣
  ١٥  EUR MEDمنوذج شهادة املرور  ١٤
  ١٦  EUR MEDمنوذج للصورة األويل  ١٥
  ١٧  EUR MEDمنوذج للصورة الثانية  ١٦
  ١٨  لمزايا وجمموعة دول منظمة التجارة العامليةكيفية استيفاء بيانات شهادات النظام العام للمزايا طبقاً لالتفاق النظام العام ل ١٧
  ١٩ W.T.Oالدول املشتركة مبنظمة التجارة العاملية  ١٨
  ٢٠ F.Aمنوذج شهادة النظام العام للمزايا  ١٩
  ٢١   للدول النامية  التجاريةفضلياتأل طبقاً التفاقية النظام الشامل Gstpكيفية إستيفاء بيانات شهادة  ٢٠
  ٢٢ GSTPة منوذج شهاد ٢١
  ٢٣  فريقي األكيفية إستيفاء شهادة كوميسا طبقاُ التفاقية السوق األفريقية املشتركة للشرق واجلنوب ٢٢
  ٢٤  منوذج شهادة كوميسا ٢٣


