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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

 ـــــــــــــ

 
 اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المعقودة بين الدول العربية

 م 21/1/2891م بتاريخ 2891لسنة  12والصادر بشأنها القانون رقم 

 
  2/1/1121صدرت القائمة في  -

 ضرورة مراعاة التالي :  -
 

ن مجلس الوزراء والمتبعة في إبرام مذكرات التفاهم بين دولة الكويت والدول بشأن اآللية الصادرة ع
الصادر   6/6/6006بتاريخ  9191األخرى كتاب مجلس الوزراء الموقر وارد السجل العام رقم 

 م .6006//91بشأنه  التعليمات جمركية 
 مرفق طيـه :    -

 أن هذه االتفاقية .الصادرة بش ( قائمة بالتعليمات الجمركية2عدد ) أوال : 
( قائمــة بالتعليمـات الجمركيــة الصـادرة بشــأن نمـا و األختــام والتواقيـ  المعتمــدة 29عـدد ) ثانيا : 

للسادة المسـئولين عـن إصـدار دـهادات المنشـأ بواقـ  قائمـة وا ـدة لكـل دولـة عربيـة علـ  
  ده .

 
 

 ************************** 
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 )) أوال ((
 م2892مية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بالعام اتفاقية تيسير وتن

 م والمنشور بالجريدة الرسميــة2891لسنة  12والصادر بشأنها القانون رقم 
  2641الكويت اليوم بالعدد رقم 

 بند "" 26قائمة بالتعليمات الجمركية الصادرة بشأن هذه االتفاقية "" عدد 
 

 عالموضو  التعليمات الجمركية م

ـ بشأن تخفـي  الرـريبة الجمركيـة السـارية علـ  كافـة أنـواع البرـائ   م11/2881 2
ــادل  العربيــة المنشــأ والــواردة للــبالد طبقــا التفاقيــة تيســير وتنميــة التب

 التجاري بين الدول العربية األعراء باالتفاقية .

لمنطقـة ـ بشأن السل  التي ال يسرى عليها أ كام البرنامج التنفيذي  م66/2889 1
 التجارة العربية الحرة الكبرى .

ـ بشأن السل  التي ال يسرى عليها أ كام البرنامج التنفيذي لمنطقـة  م11/2888 1
 التجارة العربية الحرة الكبرى .

ـ بشأن قوائم السل  المستثناة من التخفـي  الجمركـي طبقـا التفاقيـة  م11/2888 6
ــــادل التجــــاري والمصــــدرة  ــــ  ســــوريا   مصــــر   تنميــــة وتيســــير التب إل

 األردن   لبنان   المغرب   تونس .

ـ بشأن قوائم السل  المستثناة من التخفـي  الجمركـي طبقـا التفاقيـة  م14/2888 1
ـــ  ســـوريا    األردن    ـــادل التجـــاري والمصـــدرة إل ـــة وتيســـير التب تنمي

 لبنان   المغرب   تونس .

ية علـ  كافـة أنـواع البرـائ  ـ بشأن تخفـي  الرـريبة الجمركيـة السـار  م11/1111 4
ــادل  العربيــة المنشــأ والــواردة للــبالد طبقــا التفاقيــة تيســير وتنميــة التب

 التجاري بين الدول العربية األعراء .

ـــ بشــأن الرــريبة الجمركيــة الســارية علــ  كافــة أنــواع البرــائ  العربيــة  م11/1111 1
بـادل التجـاري المنشأ والـواردة للـبالد طبقـا التفاقيـة تيسـير وتنميـة الت

 بين الدول األعراء في االتفاقية .
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 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـــ بشــأن الرــريبة الجمركيــة الســارية علــ  كافــة أنــواع البرــائ  العربيــة  م14/1111 9
المنشأ والواردة للبالد طبقا التفاقية تيسـير وتنميـة التبـادل التجـاري 

 بين الدول األعراء في االتفاقية .

ـ بشأن إزالة الشريحة األخيرة من الرريبة الجمركية عل  كافة أنـواع  م226/1116 8
البرـائ  العربيـة المنشـأ والـواردة للــبالد طبقـا التفاقيـة تيسـير وتنميــة 
التبــادل التجــاري بــين الــدول العربيــة األعرــاء فــي االتفاقيــة اعتبــارا 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ

 م .2/2/1111  

ــ بشــأن إلغــاء تبــادل م81/1111 21 ــة  ـ نمــا و التوقيــ  علــ  دــهادات المنشــأ العربي
واالكتفاء بتبادل نما و األختام والجهات المخولة بالتصديق عليها 

  . 

بشأن تخفي  الرريبة الجمركية السارية علـ  كافـة أنـواع البرـائ   ـ م81/1111 22
العربيــة المنشــأ والــواردة للــبالد طبقــا التفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل 

 باالتفاقية . ين الدول العربية األعراءالتجاري ب

أوجبــــت االتفاقيـــة أن تكــــون دـــهادة المنشــــأ صـــادرة عــــن الجهــــة  ــــ
 المختصة " الجهة الحكومية " وليس " الشركة " .

21 18/1119 

69/1119 

ـــــــن تـــــــاريخ  ـــــــارا م ـــــــدة اعتب ـــــــق دـــــــهادة المنشـــــــأ الجدي بشـــــــأن تطبي
مــــات مــــ  مراعــــاة كافــــة األمــــور المشــــار إليهــــا بالتعلي2/1/1119

18/1119 

( 2114/1بشـــأن قـــرار المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي رقـــم )  99/1119 21
 ول استثناء السودان والـيمن  19/9/1119( بتاريخ 91بدورته )

 1121من باقي التخفيرات الجمركية  ت  عام 

بشــان انرــمام الجمهوريــة الج ائريــة الشــعبية لمنطقــة لتجــارة الحــرة  11/1118 26
 رى.العربية الكب
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 )) ثانيا ((
( قائمة بالتعليمات الجمركية الصادرة بشأن نما و األختام والتواقي  المعتمدة للسادة 29عدد )

 المسئولين عن إصدار دهادات المنشأ بواق  قائمة وا دة لكل دولة عربية عل   ده 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 بند ""21تنمية التبادل التجاري "" عدد اتفاقية تيسير و 
 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـــ  دـــهادات المنشـــأ  م11/2889 2 ـــد جهـــة اإلصـــدار والتصـــديق عل ـــ بشـــأن تحدي ـ
الصادرة من دولة اإلمارات العربية المتحدة ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ  ـــ  م41/1111 1
ــــة المتحــــد ــــة اإلمــــارات العربي  ةدــــهادات المنشــــأ الصــــادرة عــــن دول

ـــة  ـــذي لمنطقـــة التجـــارة الحـــرة العربي ـــامج التنفي ـــق البرن ألغـــرا  تطبي
 الكبرى .

ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م41/1111 1
ــــة المتحــــددــــه ــــة اإلمــــارات العربي  ةادات المنشــــأ الصــــادرة عــــن دول

ـــة  ـــذي لمنطقـــة التجـــارة الحـــرة العربي ـــامج التنفي ـــق البرن ألغـــرا  تطبي
 الكبرى .

ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م24/1112 6
دهادات المنشأ الصادرة عن الدول العربية ألغرا  تطبيـق البرنـامج 

 لتنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .ا
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ــــ بشـــأن قـــرار مجلـــس الـــوزراء اإلمـــاراتي إلغـــاء رســـوم التصـــديق علـــ   م41/1116 1
دــــهادات المنشــــأ والفــــواتير والوثــــائق المصــــا بة لهــــا وتطبيــــق مبــــدأ 

 المعاملة بالمثل من قبل دولة الكويت .
 

ـــد جهـــة اإلصـــدار والت م21/1111 4 ـــ بشـــأن تحدي ـــ  دـــهادات المنشـــأ ـ صـــديق عل
الصادرة من دولة اإلمارات العربية المتحدة ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

بشــأن قــرار دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلغــاء رســوم تصــديق  - م11/1111 1
المصـا بة  دهادات المنشأ والفواتير والوثـائق والمسـتندات التجاريـة

لهــا اســتنادا إلــ  مبــدأ المعاملــة بالمثــل والصــادر مــن الــدول العربيــة 
 الموقعة عل  اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . 

بشـــأن نمـــو و الخـــتم والجهـــة المفوضـــة بالتصـــديق علـــ  دـــهادات  19/1114 9
 المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة .

 
ـ بشأن العمل بالتعديالت التي طرأت عل  إجراءات ونما و إصـدار  م19/1111 8

دــهادة تســجيل العرــوية ودــهادة المنشــأ الصــادرة مــن غرفــة تجــارة 
 وصناعة دبي . 

 م 91/1111 21
 م 96/1111

بشـــا ن وضـــ  ملـــق "هيلـــو جـــرام " علـــ  كافـــة دـــهادات لمنشـــأ التـــي 
مــن  اة المتحــدة اعتبــار تصــدرها وزارة االقتصــاد بدولــة االمــارت العربيــ

2/9/1118  
بشــــان إجــــراء تعــــديالت علــــ  دــــهادات المنشــــأ والمعتمــــدة بتــــاريخ  6/1119 22

 لك بعد إجراء تعديالت أساسية عل  النمو و2و 6/21/1111
 

ــــد لشــــهادة المنشــــأ اعتبــــارا مــــن شــــان ب 62/1121 21 م 1121/يوليــــو/22النمــــو و الجدي
  دـهادات العرـوية   ودـهادة المنشـأ واعتماد تواقيـ  المخـولين بـالتوقي  علـ

والمرفقات التابعة لهـا   والعمـل بموجـب نمـا و أختـام التصـديقات المعتمـدة 
 لدى غرفة تجارة وصناعة دبي.
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21 66/1121 
 

16/1122 
 
 

81/1122 

 تبشأن قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة بإصدار دهادا -
 .المنشأ للمنتجات الوطنية يدوياً والكترونياً 

اعتماد كلتا الشهادتين االلكترونية أو اليدوية الصادرة عن وزارة -
 االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة بدون ملصق الهوليغرام. 

 العمل عل  قبول دهادة المنشأ اإللكترونية  استمراربشأن  -

 الصادرة عن دولة اإلمارات العربية المتحــــــدة
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 مملكـة البحريــن
 

 بنود "" 6اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجــاري "" عدد 
 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـــ بشــان نمـــا و التواقيــ  واألختـــام للســادة المســـئولية للتصــديق علـــ   م24/1112 2
دهادات المنشأ الصـادرة مـن الـدول العربيـة ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

 بية الكبرى .التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العر 

ـ بشأن أسماء ونمـا و التواقيـ  واألختـام الخاصـة بالسـادة المسـئولين  م11/1111 1
المخـــــولين بـــــالتوقي  علـــــ  دـــــهادات المنشـــــأ والشـــــهادات األخـــــرى 

(GSP)  ــــة للجمــــارك ــــاإلدارة العام ــــام المســــتخدمة ب ونمــــا و األخت
 بمملكة البحرين .

للســادة المســـئولية للتصــديق علـــ  ـــ بشــان نمـــا و التواقيــ  واألختـــام  م11/1111 1
دـــــهادات المنشـــــأ الصـــــادرة مـــــن مملكـــــة البحـــــرين ألغـــــرا  تطبيـــــق 

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

قائمة محدثة بأسماء وتواقي  األدخاص المخولين بشؤون الجمارك بشأن  64/1122 6
  المصدرة إل  الدول بمملكة البحرين للتوقي  عل  دهادات المنشأ للسل

 العربيــــة
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 المملكة العربية السعوديــة
 

 بنود "" 8اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد 
 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ــام للســادة المســئولين للتصــديق  م11/2889 2 ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألخت ـ
ــة الســعودية علــ  دــهادات المنشــأ الصــادرة مــن الممل كــة العربي

ألغرا  تطبيق البرنـامج التنفيـذي لمنطقـة التجـارة الحـرة العربيـة 
 الكبرى .

ــام للســادة المســئولين للتصــديق  م19/2889 1 ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألخت ـ
ــة الســعودية   علــ  دــهادات المنشــأ الصــادرة مــن المملكــة العربي

منطقــة التجــارة )فــرع ينبــ  ( ألغــرا  تطبيــق البرنــامج التنفيــذي ل
 الحرة العربية الكبرى .

ــام للســادة المســئولين للتصــديق  م24/1112 1 ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألخت ـ
عل  دهادات المنشأ الصادرة من الدول العربية ألغرا  تطبيـق 

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

الســـعودية إلغـــاء رســـوم التصـــديق  ــــ بشـــأن قـــرار المملكـــة العربيـــة م41/1116 6
علــ  دــهادات المنشــأ والفــواتير والوثــائق والمســتندات التجاريــة 

 المصا بة لها والصادرة عن المملكة العربية السعودية .

ــــ بشـــأن أســــماء ونمـــا و تواقيـــ  الســــادة المســـئولين المخــــولين  م219/1116 1
بــالتوقي  علــ  دــهادات المنشــأ مــ  نمــو و الخــتم الصــادر عــن 
ـــة  فـــرع وزارة التجـــارة والصـــناعة بمحافاـــة ينبـــ  بالمملكـــة العربي
ـــذي لمنطقـــة التجـــارة  ـــامج التنفي ـــق البرن الســـعودية ألغـــرا  تطبي
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 الحرة العربية الكبرى .

بشأن قائمة أسماء ونما و تواقي  وأختام المسئولين المخولين  91/1121 4
بالتوقي  عل  دهادات المنشأ الصادرة من إدارة دهادات 

 منشأ بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعوديــــــةال
 

أسماء ونما و وتواقي  الموظفين المخولين بالتوقي  عل  دهادات بشأن  11/1122 1
 المنشأ الصادرة  عن فرع وزارة التجارة بمكة المكرمـــــــة

 
9 61/1122  

61/1122 

 منشأ الصادرة بشأن نما و األختام المستخدمة عل  دهادة ال

 من فروع وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية 
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 سلطنــة عمــان

 
 بند "" 1اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد 

 
 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

لتصــديق علــ  ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين ل م11/2889 2
دهادات المنشأ الصادرة من سـلطنة عمـان ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م24/1112 1
دهادات المنشأ الصادرة من الدول العربية ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

 ي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .التنفيذ
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 دولــة قطـــر
 

 بند "" 1اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد 
 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م24/1112 2
دول العربية ألغـرا  تطبيـق البرنـامج دهادات المنشأ الصادرة من ال

 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

بشأن نما و األختام  الجديدة للسادة المسـئولين للتصـديق علـ   - 11/1119 1
دهادات المنشأ الصادرة من الدول العربية ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

.اعتبــــــارا مــــــن  التنفيـــــذي لمنطقــــــة التجــــــارة الحــــــرة العربيــــــة الكبــــــرى
8/21/1119 
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 دولـة الكويـــت
 

 بند " 2اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد 
 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـ بشأن نما و التواقي  واألختام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م24/1112 2
ــــة ألغــــرا ــــدول العربي ــــق دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن ال   تطبي
 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
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 المملكة األردنية الهادمية
 بند ""  8اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للت م14/2889 2 صــديق ـ
علــ  دــهادات المنشــأ الصــادرة مــن المملكــة األردنيــة الهادــمية 
إلغرا  تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقـة التجـارة الحـرة العربيـة 

 الكبرى .

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق  م1/2888 1 ـ
عل  دهادات المنشأ الصـادرة مـن غرفـة تجـارة الرمثـا بالمملكـة 

دنيـــة الهادـــمية إلغـــرا  تطبيـــق البرنـــامج التنفيـــذي لمنطقـــة األر 
 التجارة الحرة العربية الكبرى .

 

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق  م11/2888 1 ـ
علــ  دـــهادات المنشــأ الصـــادرة غرفــة صـــناعة عمــان بالمملكـــة 

قـــة األردنيـــة الهادـــمية إلغـــرا  تطبيـــق البرنـــامج التنفيـــذي لمنط
 التجارة الحرة العربية الكبرى .

 

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق  م11/2888 6 ـ
عل  دهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة عمان بالمملكـة 
األردنيـــة الهادـــمية إلغـــرا  تطبيـــق البرنـــامج التنفيـــذي لمنطقـــة 

 التجارة الحرة العربية الكبرى .
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ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق  م14/2888 1 ـ

علـــــ  دـــــهادات المنشـــــأ الصـــــادرة مـــــن غرفـــــة صـــــناعة ال رقـــــاء 
بالمملكــة األردنيــة الهادــمية إلغــرا  تطبيــق البرنــامج التنفيــذي 

 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة  م24/1112 4 المســئولين للتصــديق ـ
علــــ  دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن الــــدول العربيــــة إلغــــرا  
 تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق  م28/1112 1 ـ
عل  دهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة عمان بالمملكـة 

دنيـــة الهادـــمية إلغـــرا  تطبيـــق البرنـــامج التنفيـــذي لمنطقـــة األر 
 التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــــام المعتمــــدة للتصــــديق علــــ  دــــهادات  81/1111 9 ــــ بشــــأن نمــــا و األخت ـ
ــة  المنشــأ مــن قبــل وزارة الصــناعة والتجــارة فــي المملكــة األردني
ـــذي لمنطقـــة التجـــارة الحـــرة  الهادـــمية ألغـــرا  البرنـــامج التنفي

 لعربية الكبرى . ا

ـــــام والتواقيـــــ  المعتمـــــدة للتصـــــديق علـــــ   22/1118 8 بشـــــأن نمـــــا و األخت
دهادات المنشأ عن غرفـة تجـارة عمـان ومديريـة صـناعة وتجـارة 
محافاـــــة ال رقـــــاء  فـــــي المملكـــــة األردنيـــــة الهادـــــمية ألغـــــرا  

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
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 ة مصر العربية جمهوري
 

 بند "" 82اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري "" عدد 
 

 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـ بشأن نمـا و التواقيـ  واألختـام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م12/2889 2
دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن جمهوريــــة مصــــر العربيــــة ألغــــرا  

 لتجارة الحرة العربية الكبرى .تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة ا

ـ بشأن نمـا و التواقيـ  واألختـام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م61/1111 1
دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن جمهوريــــة مصــــر العربيــــة ألغــــرا  

 تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ  ـ بشأن نمـا و التواقيـ  واألختـ م24/1112 1
دـــــهادات المنشـــــأ الصـــــادرة مـــــن الـــــدول العربيـــــة ألغـــــرا  تطبيـــــق 

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ـ بشأن نمـا و التواقيـ  واألختـام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م19/1112 6
ألغــــرا   دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن جمهوريــــة مصــــر العربيــــة

 تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ـ بشأن نمـا و التواقيـ  واألختـام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م28/1111 1
دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن جمهوريــــة مصــــر العربيــــة ألغــــرا  

 تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ـ بشأن نمـا و التواقيـ  واألختـام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م61/1116 4
دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن جمهوريــــة مصــــر العربيــــة ألغــــرا  

 تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
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ــــ بشـــأن نمـــا و التواقيـــ  واألختـــام للســـادة المســـئولين للتصـــديق  م61/1116 1
علـــــ  دـــــهادات المنشـــــأ الصـــــادرة مـــــن جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة 
ألغــرا  تطبيــق البرنــامج التنفيــذي لمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 

 الكبرى .

ــــ بشـــأن نمـــا و التواقيـــ  واألختـــام للســـادة المســـئولين للتصـــديق  م222/1116 9
منشـــــأ الصـــــادرة مـــــن جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة علـــــ  دـــــهادات ال

ألغــرا  تطبيــق البرنــامج التنفيــذي لمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 
 الكبرى .

ــــ بشـــأن نمـــا و التواقيـــ  واألختـــام للســـادة المســـئولين للتصـــديق  41/1111 8
علـــ  دــــهادات المنشــــأ الصـــادرة مــــن مينــــاء العـــين الســــخنة فــــي 

 جمهورية مصر العربية . 

ـــــام للســـــادة المســـــئولين عـــــن  11/1114 21 ـــــ  واألخت _ بشـــــأن نمـــــا و التواقي
التصديق عل  دهادات المنشأ الصـادرة مـن الهيئـة العامـة للرقابـة 
علـــ  الصـــادرات والـــواردات بجميـــ  محافاـــات جمهوريـــة مصـــر 

 العربية .

ـ بشأن أسماء المخول إليهم  ق التوقي  عل  الشـهادات العربيـة  221/1114 22
الهيئــة العامــة للرقابــة علــ  الصــادرات والــواردات  واألجنبيــة بفــرع

 بمنطقة العامرية باإلسكندرية بجمهورية مصر العربية . 

بشــــأن نمــــا و األختــــام المعتمــــدة وأســــماء الجهــــات والمكاتــــب  م 28/1111 21
الحكومية المخولـة للتصـديق علـ  دـهادات المنشـأ الصـادرة مـن 

 جمهورية مصر العربية

تصـــحيق رقـــم التعليمـــات الصـــادرة بشـــان نمـــا و األختـــام بشـــأن  م 11/1111 21
المعتمــــــدة وأســــــماء الجهــــــات والمكاتــــــب الحكوميــــــة المخولــــــة 
ـــة مصـــر  ـــ  دـــهادات المنشـــأ الصـــادرة مـــن جمهوري للتصـــديق عل

 العربية .
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بشـأن نمـا و التواقيــ  واألختـام للسـادة المســئولين عـن التصــديق  م61/1111 26
مـــن الهيئـــة العامـــة للرقابـــة علـــ  علـــ  دـــهادات المنشـــأ الصـــادرة 

 الصادرات الواردات بجمي  محافاات جمهورية ممصر العربية .

بشـأن نمـا و التواقيــ  واألختـام للسـادة المســئولين عـن التصــديق  م 61/1111 21
علـــ  دـــهادات المنشـــأ الصـــادرة مـــن الهيئـــة العامـــة للرقابـــة علـــ  

 (2)الصادرات والواردات بمحافاة اإلسكندرية فرع باب 
بشــــأن نمــــا و األختــــام المعتمــــدة وأســــماء الجهــــات والمكاتــــب  11/1119 24

 الحكومية  المخولة للتصديق عل  دهادات المنشأ .

21 11/1118 
 

61/1118 

بشان أسـماء المفوضـين بـالتوقي  علـ  دـهادات المنشـأ الصـادرة 
ـــة ونمـــا و توقيعـــاتهم وصـــور بصـــمات  مـــن جمهوريـــة مصـــر العربي

ورية المستعملة في ختم دهادات المنشأ لعـام أختام دعار الجمه
1118  

بشأن أسماء السادة المفوضين بالتوقي  عل  دهادات المنشأ  19/1122 29
المصرية ونما و توقيعاتهم وصور بصمات أختام دعار 

  1122الجمهورية المستعملة في ختم دهادة المنشأ لعام 
 

ين بفرع  الدخيل أختام وتوقيعات العامل نما وبشأن  11/1122 28
باإلسكندرية المخول لهم  ق توقي  دهادات المنشأ 

 م1122المستخرجة من فرع الدخيلة لعام 
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 الجمهورية العربية السوريـة

 
 بنود "" 21اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري "" عدد 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واأل م11/2889 2 ختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ  ـ
دـــهادات المنشـــأ الصـــادرة مـــن الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية ألغـــرا  

 تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م64/2889 1 ـ
وريـــة العربيـــة الســـورية ألغـــرا  دـــهادات المنشـــأ الصـــادرة مـــن الجمه

 تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م16/2889 1 ـ
دـــهادات المنشـــأ الصـــادرة مـــن الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية ألغـــرا  

 رة الحرة العربية الكبرى .تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجا

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م1/2888 6 ـ
دــهادات المنشــأ الصــادرة مــن غرفــة مدينــة  لــب بالجمهوريــة العربيــة 
ـــامج التنفيـــذي لمنطقـــة التجـــارة الحـــرة  الســـورية ألغـــرا  تطبيـــق البرن

 العربية الكبرى .

اد دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن الجمهوريــــة العربيــــة ـــــ بشــــأن اعتمــــ م69/2888 1
ـــامج التنفيـــذي لمنطقـــة التجـــارة الحـــرة  الســـورية ألغـــرا  تطبيـــق البرن

 العربية الكبرى .

ــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م24/1112 4 ـ
دهادات المنشأ الصـادرة مـن الـدول العربيـة ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
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ــــ بشـــأن نمـــا و تواقيـــ  وأختـــام الجهـــات المختصـــة فـــي الجمهوريـــة  م214/1116 1
المصــا بة لهــا  رالعربيــة الســورية بإصــدار دــهادات المنشــأ والفــواتي

ألغـــرا  تطبيـــق البرنـــامج التنفيـــذي لمنطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة 
 الكبرى .

ـــ بشـــأن قـــرار الجمهوريـــة الســـورية بإلغـــاء رســـوم تصـــديق دـــهادات  م221/1116 9 ـ
 المنشأ والفواتير المصا بة لها استنادا إل  مبدأ المعاملة بالمثل .

بشـــأن أســـماء ونمـــا و التواقيـــ  واألختـــام المخـــولين بـــالتوقي  علـــ   92/1118 8
يـق دهادات المنشأ العربية بالجمهورية العربية السورية ألغـرا  تطب

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

 تعميم جمركي  21

11/1121  
42/1121 

اعتماد نما و األختام والتوقي  العائدة لمديريات اقتصاد كل بشأن 
 لب  –ادلب  –دير ال ور  –الحسكة  –وريفها  –من " دمشق 

 الال قية " – ماة  – مص  –طرطوس  –الرقة  –درعا  –
( بتاريـــخ 801والمعتمدة من الجمهورية السورية رقم ) 

 م  .7/3/0080
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 جمهورية لبنــان

 
 بنود "" 21اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري "" عدد

 
 

 الموضـوع التعليمات الجمركية م

ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م24/1112 2
ادات المنشأ الصادرة من الدول العربية ألغرا  تطبيـق البرنـامج ده

 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ـــــ بشـــــأن أســـــماء وتواقيـــــ  المســـــئولين المخـــــولين بالتصـــــديق علـــــ   م42/1111 1 ـ
دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن غرفــــة التجــــارة والصــــناعة وال راعــــة 

ق البرنــــامج التنفيــــذي لمنطقــــة ببيــــروت وجبــــل لبنــــان ألغــــرا  تطبيــــ
 التجارة الحرة العربية الكبرى .

ـــــ بشـــــأن أســـــماء وتواقيـــــ  المســـــئولين المخـــــولين بالتصـــــديق علـــــ   م18/1111 1 ـ
دـهادات المنشـأ الصـادرة مـن غرفـة تجـارة وصـناعة وزراعـة ـ ز لـة ـ 
محافاــة البقــاع ألغــرا  تطبيــق البرنــامج التنفيــذي لمنطقــة التجــارة 

 الكبرى .الحرة العربية 

ـ بشأن أسماء وتواقي  المسئولين المخـولين بالتصـديق علـ  الفـواتير  م21/1116 6
ودـــهادات المنشـــأ الصـــادرة عـــن غرفـــة التجـــارة والصـــناعة وال راعـــة 
ببيــــروت وجبــــل لبنــــان ألغــــرا  تطبيــــق البرنــــامج التنفيــــذي لمنطقــــة 

 التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــ بشــأن اعتمــاد أســم م61/1116 1 اء وتواقيــ  أعرــاء فــي غرفــة التجــارة والصــناعة ـ
وال راعة في صيدا والجنوب بالجمهورية اللبنانيـة المخـولين بـالتوقي  
علـــ  الفـــواتير التجاريـــة ودـــهادات المنشـــأ الصـــادرة عنهـــا ألغـــرا  
اتفاقيــة التعــاون التجــاري واالقتصــادية بــين دولــة الكويــت وجمهوريــة 

ــــذي ل ــــامج التنفي ــــق البرن ــــان وتطبي ــــة لبن منطقــــة التجــــارة الحــــرة العربي
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 الكبرى .

 

 

 

 

 

 

 

ـ بشأن قائمة بأسماء ونما و تواقي  المسئولين المخولين بالتوقي   م11/1116 4
علــ  جميــ  المعــامالت بــاللغتين العربيــة واإلنجلي يــة الصــادرة عــن 
غرفــة التجــارة والصــناعة وال راعــة فــي صــيدا والجنــوب بالجمهوريــة 

قيــة التعــاون التجــاري واالقتصــادي بــين دولــة اللبنانيــة ألغــرا  اتفا
الكويـــــت وجمهوريـــــة لبنـــــان وتطبيـــــق البرنـــــامج التنفيـــــذي لمنطقـــــة 

 التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــــاء رســــوم  م14/1116 1 ــــان إلغ ــــة الســــودان وجمهوريــــة لبن ــــ بشــــأن قــــرار  كوم ـ
التصــــديق علــــ  دــــهادات المنشــــأ مــــن لــــدول العربيــــة ومــــن بينهــــا 

 الكويت .

ـــــ بشـــــأن أســـــماء وتواقيـــــ  المخـــــولين بالتصـــــديق علـــــ  الفـــــواتير  م9/1111 9 ـ
ودــهادات المنشــأ الصــادرة عــن غرفــة التجــارة والصــناعة وال راعــة 
ببيـــروت وجبـــل لبنـــان ألغـــرا  تطبيـــق البرنـــامج التنفيـــذي لمنطقـــة 

 التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــ م28/1114 8 ــام لــدى غرفــة الت ـ جــارة والصــناعة بشــأن النمــا و الجديــدة للخت
وال راعة في بيروت وجبل لبنان ألغرا  تطبيق البرنـامج التنفيـذي 

 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

بشأن أسماء السادة المفوضين بالتوقي  عل  دهادات المنشأ  212/1122 21
الصادرة من غرفة تجارة وصناعة لبنان وتوقيعاتهم والنمو و 

 الجديد للختــــم.
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 دولة فلسطين
 

 بنود "" 6اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجــاري "" عدد 
 

 الموضوع  التعليمات الجمركية م
 

ـ بشأن نمـا و التواقيـ  واألختـام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م14/1111 2
ــــق  ــــة فلســــطين ألغــــرا  تطبي دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن دول

 ة الحرة العربية الكبرى .البرنامج التنفيذي لمنطقة التجار 

. بشـــأن نمـــا و التواقيـــ  واألختـــام للســـادة المســـئولية للتصـــديق  2 م29/1111 1
علـــ  دـــهادة المنشـــأ الصـــادرة مـــن دولـــة فلســـطين ألغـــرا  تطبيـــق 

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

كيـة كاملـة . إعفاء البرائ  الفلسطينية المنشأ مـن الرـريبة الجمر  1
. 

ـ بشأن نمو و توقي  إضافي للتصديق عل  دهادة المنشـأ الصـادرة  م61/1111 1
ــــة  ــــذي لمنطق ــــامج التنفي ــــق البرن ــــة فلســــطين ألغــــرا  تطبي مــــن دول

 التجارة الحرة العربية الكبرى .

بشـــأن اســـماء الســـادة المفوضـــين بـــالتوقي  علـــ  دـــهادات المنشـــأ  18/1122 6
 المستعملةونما و تواقيعهم واألختام 

 
 
 
 
 
 



23 

 

 
 المملكة المغربيــة

 
 بنود ""12اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجــاري "" عدد 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م11/2889 2
دـــهادات المنشـــأ الصـــادرة مـــن المملكـــة المغربيـــة ألغـــرا  تطبيـــق 

 امج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .البرن
 

ـ بشأن الئحة المكاتب الجمركيـة المكلفـة بالتصـديق علـ  دـهادات  م11/1111 1
المنشأ بالمملكة المغربية ألغـرا  تطبيـق البرنـامج التنفيـذي لمنطقـة 

 التجارة الحرة العربية الكبرى .
 

تــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ  ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألخ م24/1112 1
دهادات المنشأ الصادرة من الدول العربية ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
 

ــ بشــأن قــرار الحكومــة المغربيــة إلغـاء رســوم التصــديق علــ  دــهادات  م11/1116 6
ة التجـــارة الحـــرة المنشـــأ ألغـــرا  تطبيـــق البرنـــامج التنفيـــذي لمنطقـــ

 العربية الكبرى .
 

ـــ  دـــهادات منشـــأ  41/1111 1 ـــام المعتمـــدة للتصـــديق عل ـــ بشـــأن نمـــا و األخت ـ
 المنتجات المغربية . 
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4 64/1118  

11/1118 

ــــدين رقــــم ) - ـــــم ) c.c8 بشــــان نمــــو و الختمــــين الجدي ( ورقــــ
C.C23)  ـــ  دـــهادات المنشـــأ المغربيـــة مـــن قبـــل للتصـــديق عل
ــــب الجمركيــــة بمــــراكة المدينــــة ومينــــاء طنجــــة اعتبــــارا مــــن  المكات

ـــــــرقم  11/1/1118 ـــــــنفس ال عوضـــــــا عـــــــن الختمـــــــين الحـــــــاملين ل
 المذكورين واللذين لم يعودا صالحا لالستعمال .

للتصــديق علــ   (  C.C40رقـــــــم ) بشــان نمــو و الخــتم الجديــد  11/1118 1
ون اعتبـارا دهادات المنشأ المغربية من قبل المكتـب الجمركـي بـالعي

ــنفس الــرقم المــذكور  1/1/1118مــن  عوضــا عــن الخــتم الحامــل ل
 والذي لم يعد صالحا لالستعمال .

بشــــــان بصــــــمتي الختمــــــين الجديــــــدين والــــــذين ســــــيتم اســــــتعمالهما  41/1118 9
للتصــديق علــ  دــهادات المنشــأ للمنتجــات المغربيــة عنــد التصــدير 

ة المغربيـــــة التابعـــــة للمكتـــــب الجمركـــــي بمينـــــاء طنجـــــة فـــــي المملكـــــ
و لـك ابتـداء مــن   CC76و  C.C75والختمـين  ـاملين لرمـ  

م مــن قبــل بعــ  مخــازن وســا ات االســتخالص 0002يوليــو  00
 الجمركي التابعة  للمكتب الجمركي بميناء طنجة .

 
" cc.30بشأن بصمات األختام لدائرية الجديدة الحاملة للرموز " 9/6090 1

"  cc.46"   "cc.4تعمالها للتصديق عل  المنشأ " والتي يتم أس
 المغربي

( من قبل C.C.77بشأن استحداث خاتم  دائري يحمل الرقم ) 6/6090 90
إدارة الجمارك والررائب الغير مبادرة في المملكة المغربية 

 للتصديق عل  دهادات المنشأ المغربية 

 بشأن الختم الخاص بالمكتب الجمركـي فـي طنجـه واكـادير الخـاص 91/6090 99
   c.c.77 بالتصديق عل  دهادات المنشأة المغربية والحامل للرم 

بشـــأن نمـــا و األختـــام المعتمـــدة علـــ  دـــهادات منشـــأ مـــن جمـــارك  3/6096 96
 الدار البيراء وأغادير في المملكة المغربية



25 

 

 
 
 

 الجمهورية العربية التونسية 
 

 بنود "" 1اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد 
 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــام للســادة المســئولين للتصــديق علــ   م16/2889 2
ــة التونســية ألغــرا  تطبيــق  دــهادات المنشــأ الصــادرة مــن الجمهوري

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

م للســادة المســئولين للتصــديق علــ  ـــ بشــأن نمــا و التواقيــ  واألختــا م24/1112 1
دهادات المنشأ الصادرة من الدول العربية ألغـرا  تطبيـق البرنـامج 

 التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ـ بشأن اعتمـاد ختمـا جديـدا للتصـديق علـ  دـهادات المنشـأ العربيـة  م11/1111 1
التجــارة الحــرة  التونســية ألغــرا  تطبيــق البرنــامج التنفيــذي لمنطقــة

العربية الكبرى .. وكذلك لتطبيق االتفاقية الثنائيـة التجاريـة بـين دولـة 
 الكويت والجمهورية التونسية .
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 الجمهورية الج ائرية الشعبية  

 
 

 بند "" 1"" عدد  اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري
 
 

 

2 11/1118  
 
 

الشـــــعبية لمنطقـــــة بشـــــان انرـــــمام الجمهوريـــــة الج ائريـــــة  -
 التجارة الحرة العربية الكبرى. 

 
بشـــان نمـــا و األختـــام والتوقيعـــات للدـــخاص المخـــولين  - 66/1118 1

بإصــــدار دــــهادات المنشــــأ للســــل  العربيــــة الصــــادرة عــــن 
 وزارة التجارة والصناعة .
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 الجماهيرية العربية الليبية 
 

 بند "" 1جـاري "" عدد اتفاقية تيسير وتنمية التبادل الت
 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـ بشأن نما و التواقي  واألختام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م24/1112 2
ــــق  ــــة ألغــــرا  تطبي ــــدول العربي دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن ال

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ا و األختــام المتعلقــة بإصــدار دــهادات المنشــأ للســل  ـــ بشــأن نمــ م 211/1114 1
 المنتجة في ليبيا 
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 لجمهورية العربية السودانيـة
 

 بنود "" 6اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد 
 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ن للتصـديق علـ  ـ بشأن نما و التواقي  واألختام للسـادة المسـئولي م19/2888 2
دــهادات المنشــأ الصــادرة مــن غرفــة الســودان التجاريــة بجمهوريــة 
السودان ألغرا  تطبيق البرنـامج التنفيـذي لمنطقـة التجـارة الحـرة 

 العربية الكبرى .

ـ بشأن نما و التواقي  واألختام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ   م11/1111 1
سـودان ألغـرا  تطبيـق دهادات المنشأ الصادرة من الجمهوريـة ال

 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ــــــ بشـــــأن قـــــرار  كومـــــة الســـــودان وجمهوريـــــة لبنـــــان إلغـــــاء رســـــوم  م14/1116 1
التصديق عل  دهادات المنشـأ مـن الـدول العربيـة ومـن بينهـا دولـة 

 الكويت .

6 99/1119  
 

 1121بشأن نسبة التخفيرات الجمركية  ت  عام 
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 الجمهورية العربية العراقية 

 
 ""بنود  1اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد 

 
 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

بشأن نما و التواقي  واألختـام للسـادة المسـئولين للتصـديق علـ    م24/1112 2
ــــق  ــــة ألغــــرا  تطبي ــــدول العربي دــــهادات المنشــــأ الصــــادرة مــــن ال

 نامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .البر 

ــــام المســــئولين المخــــولي 91/1118 1  نبشــــأن أســــماء ونمــــا و التواقيــــ  واألخت
بـــالتوقي  علـــ  دـــهادات المنشـــأ الصـــادرة عـــن اتحـــاد الصـــناعات 
العراقـــي بالجمهوريـــة العراقيـــة  ألغـــرا  تطبيـــق البرنـــامج التنفيـــذي 

 بية الكبرى .لمنطقة التجارة الحرة العر 

ة التجارية العراقية بتطبيق قرار المجلس يبشأن قيام الملحق 11/1121 1
رقم  لجامعة الدول العربية االقتصادي واالجتماعي

 رسوم التصديق م بشأن إلغاء81/0/0002المؤرخ في 8001
 ـةـــعل  دهادات المنشأ والقوائم التجاريـ
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 الجمهورية اليمنية 
 

 بند "" 1تيسير وتنمية التبادل التجـاري "" عدد اتفاقية 
 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

ـ بشأن نما و األختام والجهات المخولة بالتصديق عل  دهادات  12/1111 2
 المنشأ المصا بة للسل  اليمنية المصدرة للدول العربية .

 1121بشأن نسبة التخفيرات الجمركية  ت  عام  99/1119 1
 

 
 
 
 

 

 

 

 / مدير مكتب الشئون القانونية   منى القالفأ . 

 
 


