
اتفاقيات التجارة الحرة
دليل املصدرين للتبادل التجاري
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اتفاقيات التجارة احلرة
تعــرف اتفاقيــة التجــارة احلــرة بأهنــا اتفاقيــة 
يــم ابرامهــا بــن دولتــن أو أكــر هبــدف تعزيــز 
تدفــق العمليــات التجاريــة واخلدمــات، وذلــك مــن 
أجــل حتقيــق التاكمــل االقتصــادي بــن هــذه 
الــدول. وتســى هــذه االتفاقيــات إىل تجشيــع 
ودمع التجــارة بــن الــدول املوقعــة، بيمنــا حتــاول 
اجيــاد أيــة وســائل لتخفيــض أو ازالــة احلواجــز 
ــة  ــة امجلركي ــة اكلتعرف ــر امجلركي ــة وغ امجلركي
واللــواحئ  واألنمظــة  والرســوم  والرضائــب 
ــن  ــد م ــا باحل ــا هن ــود ه ــك. واملقص ــا إىل ذل وم
املعوقــات التجاريــة هــو أن اتفاقيــات التجــارة 
احلــرة توفــر اماكنيــة الوصــول والدخــول بشــل 
أرسع وأكــر فعاليــة إىل أســواق البلــدان املوقعــة 
علهيــا . وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات أنــه 
ــارة احلــرة،  ــة التج ــى اتفاقي ــع ع ــرد التوقي مبج
الــدول  مــع  التجــاري  التبــادل  مســتوى  فــإن 

املوقعــة مييــل  إىل الزيــادة.   

اتفاقيات التجارة احلرة احلالية:
· جملس التعاون اخلليجي: البحرين 	

وامللكة العربية السعودية والكويت وسلطنة 
معان واإلمارات العربية املتحدة وقطر. 
ويكون االحتاد امجلريك ساري املفعول 

فوق منطقة التبادل التجاري احلر، ما 
يعين أن هذه البلدان تعمتد تعرفة مجركية 

مشرتكة مع الدول اخلارجية.

· منطقة التجارة احلرة العربية 	
الكربى: 18 دولة عربية )البحرين، 
مرص، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، 
املغرب، سلطنة معان، قطر، اململكة 

العربية السعودية، السودان، سوريا، 
تونس، اإلمارات العربية املتحدة، المين، 
موريتانيا، اجلزائر يه دول أعضاء يف 

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى(.

· جملس التعاون اخلليجي والرابطة 	
األوروبية للتبادل التجاري احلر: 

سويرسا والرنوجي وايسلندا وليختنشتاين. 

· منطقة التبادل التجاري احلر بني 	
دول جملس التعاون اخلليجي 

وسنغافورة

سوف يم بيان تفاصيل هذه االتفاقيات يف 
امللحق.
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اجلوانب الرئيسية يف اتفاقيات التجارة احلرة اليت وقعهتا قطر

جملس التعاون اخلليجي
جملس التعاون اخلليجي امس االتفاقية:

احتاد مجريك النوع: سلع التغطية:
االتفاقية 

العامة للتعرفة 
امجلركية 

والتجارة، املادة 
24

الغطاء 
القانوين 

ملنمظة 
التجارة 
العاملية

ساري املفعول احلالة:

31 ديمسرب 2001 تارخي التوقيع:
1 يناير 2003 تارخي بدء رسيان املفعول:

البحرين والكويت وسلطنة معان وقطر واململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة

املوقعون احلاليون

البحرين والكويت وسلطنة معان وقطر واململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة

املوقعون األصليون

نعم هل مجيع األطراف مه أعضاء يف 
منمظة التجارة العاملية؟

اجلوانب الرئيسية يف االتفاقية
سى االحتاد امجلريك لدول جملس التعاون 

اخلليجي إىل احلفاظ عى االجنازات احملققة 
حىت اآلن، فضاًل عن تعزيز ودمع العالقات بن 
الدول األعضاء وتنسيق سياساهتا االقتصادية 

واملالية والنقدية وترشيعاهتا التجارية والصناعية 
وقوانيهنا امجلركية. وقام االحتاد امجلريك 
أيضًا بوضع خطوات حنو بناء سوق مشرتك 
واحتاد اقتصادي ونقدي بن الدول األعضاء. 

وعى الصعيد االجمتايع، فإن االحتاد 

امجلريك قد معل عى االستجابة إىل تطلعات 
وتوقعات مواطين دول جملس التعاون اخلليجي 

حنو حتقيق املواطنة اخلليجية، مبا يتضمهنا 
املساواة يف املعاملة عند ممارسة حقوق التنقل 
واالقامة والعمل واالستمثار والتعلمي والصحة 

واخلدمات االجمتايعة. 

املزايا التصديرية يف االتفاقية
يمتتع املصدر القطري بالعديد من املزايا جراء التوقيع عى اتفاقية التجارة احلرة، من أبرزها: 

· تعرفة مجركية خارجية موحدة	
· لواحئ وأنمظة واجراءات مجركية موحدة	
· منفذ دخول واحد ومنه يم حتصيل 	

الرسوم امجلركية
· ازالة مجيع احلواجز امجلركية وغر 	

امجلركية، مع االخذ بعن االعتبار قوانن 
احلجر الزرايع والبيطري، وكذلك القواعد 

املتعلقة بالبضائع املمنوعة واملقيدة.
· يم التعامل مع السلع املنتجة داخل أي 	

دولة من الدول األعضاء بنفس الطريقة 
اليت يم التعامل هبا مع املنتجات 

الوطنية. 
· توحيد قواعد واجراءات االستراد 	

والتصدير

· اعمتاد معاير ومواصفات موحدة 	
مجليع املنتجات، وذلك وفقًا مليثاق هيئة 

املواصفات واملقاييس لدول جملس التعاون 
اخلليجي.

· ازالة اكفة العقبات االجرائية اليت تواجه 	
املشاريع املشرتكة، ومنح هذه املشاريع 

نفس املعاملة املمنوحة ملشاريع وطنية 
مماثلة. 

· ال جيوز ألي دولة عضو منح معاملة 	
تفضيلية إىل أي دولة غر عضو تفوق تلك 
املمنوحة مبوجب هذه الوثيقة إىل أي من 

الدول األعضاء، كذلك ال جيوز أن تقوم أي 
مهنم مبخالفة األحاكم الواردة يف هذه 

االتفاقية. 

املزايا االستمثارية يف هذه االتفاقية
· توحيد مجيع القوانن واللواحئ واألنمظة املتعلقة باالستمثار	
· منح مبدأ املعاملة الوطنية لاكفة االستمثارات اململوكة من قبل مواطين دول جملس التعاون 	

اخلليجي، ويمشل ذلك املواطنن الطبيعين واالعتبارين. 
· دجم األسواق املالية املوجودة يف الدول األعضاء، وتوحيد مجيع الترشيعات والسياسات ذات 	

الصلة.
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منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
منطقة التجارة احلرة العربية الكربى امس االتفاقية:

اتفاقية جتارة 
حرة

النوع: سلع التغطية:

االتفاقية العامة 
للتعرفة امجلركية 
والتجارة، املادة 

24

الغطاء 
القانوين 

ملنمظة التجارة 
العاملية

ساري 
املفعول

احلالة:

10 فرباير 1997 تارخي التوقيع:
1 يناير 1998 تارخي بدء رسيان املفعول:

الدول املوقعة واملبينة أدناه يه “وفقًا ملا يم ابالغه 
من قبل األطراف” اعضاء ىف منمظة التجارة العاملية. 

ومع ذلك، يرىج مالحظة أن العضوية احلالية يه 
أيضًا تتضمن اجلزائر والسلطة الفلسطينية

مالحظات:

البحرين ومرص والعراق واألردن والكويت ولبنان 
وامجلاهرية العربية الليبية واملغرب وسلطنة معان 

وقطر واململكة العربية السعودية والسودان امجلهورية 
العربية السورية وتونس واإلمارات العربية املتحدة 

والمين واجلزائر.

املوقعون احلاليون

البحرين ومرص والعراق واألردن والكويت ولبنان 
وامجلاهرية العربية الليبية واملغرب وسلطنة معان 

وقطر واململكة العربية السعودية والسودان امجلهورية 
العربية السورية وتونس واإلمارات العربية املتحدة 

والمين.

املوقعون األصليون

ال هل مجيع األطراف مه أعضاء يف 
منمظة التجارة العاملية؟

اجلوانب الرئيسية يف االتفاقية
تأسست منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

هبدف خلق كتلة اقتصادية عربية تستطيع 
املنافسة بشل فعال مع الدول األخرى، يف 
حن أن هذه الكتلة تعمل عى مضان زيادة 
التبادل التجاري بن الدول األعضاء. ومتلك 
منطقة التجارة احلرة العربية الكربى تارخيًا 

عريقًا يف ظل تواجدها الرمسي بتارخي 1 يناير 
1998. وقد مت النظر يف اتفاقية التجارة احلرة 

العربية لملرة األوىل ابان مقة جامعة الدول 
العربية يف عام 1982 إال أنه قد مت اختاذ القليل 

من االجراءات الفعالة حيهنا. والحقًا يف مقة 
عام 1997، مت اعادة النظر يف اخلطة واعادة 
صياغهتا مبوافقة 17 دولة من الدول األعضاء، 

حيث نصت االتفاقية عى أن منطقة التجارة 
احلرة العربية الكربى سوف يم االرشاف علهيا 

وادارهتا من قبل املجلس االقتصادي العريب 
و الذي يعد جزءًا من جامعة الدول العربية. 
وقد اكن اجلانب األكر أمهية يف اتفاقية 

1997 أنه عى مدى السنوات العرش املقبلة أو 
حنو ذلك ستسى لك دولة عضو إىل اجراء 

ختفيضات عى رسومها امجلركية بنسبة 10% 
سنويًا، فضاًل عن العمل عى ازالة احلواجز 
التجارية تدرجييًا. ويف مارس 2001، قررت 
الدول األعضاء تقليل املدة الزمنية اليت يم 

فهيا ختفيض التعرفة امجلركية، وذلك لترسيع 
العمليات. ويف 1 يناير 2005، مت فرض ازالة 

معظم التعريفات امجلركية بن الدول األعضاء.  
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املزايا التصديرية يف هذه االتفاقية
· تعامل مجيع السلع اليت يم انتاجها 	

من قبل أي من دول األعضاء معاملة 
السلع احمللية، وذلك بالقدر الذي تعىن 

فيه لك من قواعد بلد املنشأ واملواصفات 
واملقاييس والرشوط االحرتازية املتعلقة 

بالصحة والسالمة، وكذلك الرسوم 
والرضائب املطبقة حمليًا، غر أن أي من 
الدول األعضاء جيب أن يرايع القواعد 

واألحاكم الدولية عند وضع التدابر 
واالجراءات االحرتازية، وكذلك االعانات.  

· تراىع القواعد واملامرسات الدولية بالقدر 	
الذي يلزم للحد  ومواجهة حاالت االغراق. 

· القدرة عى تهسيل »معليات متويل 	
التجارة البينية بن الدول العربية وتسوية 

املدفوعات الناشئة عن هذا التبادل 
التجاري« )اتفاقية منطقة التجارة احلرة 
العربية الكربى، املادة 2 – مكا ورد عى 

املوقع الرمسي جلامعة الدول(. 
· ازالة مجيع احلواجز امجلركية بالنسبة 	

ملنتجات الدول األعضاء
· المساح للدول األعضاء بتطبيق التقوميات 	

الزراعية، حبيث تكون قادرة عى وقف 
معلية خفض الرسوم امجلركية عندما ال 

تتجاوز املنتجات الزراعية 10 منتجات، 

وذلك خالل فرتة ذروة االنتاج.

قواعد بلد املنشأ
مت وضع قواعد بلد املنشأ للتأكد من أن 

االمتيازات يه عائدة فقط عى منتجات الدول 

 منطقة جملس التعاون اخلليجي والرابطة األوروبية للتبادل 
التجاري احلر

منطقة جملس التعاون اخلليجي والرابطة األوروبية 
للتبادل التجاري احلر

امس االتفاقية:

سلع وخدمات التغطية سلع وخدمات التغطية:
ساري املفعول احلالة: ساري املفعول احلالة:

22 يونيو 2009 تارخي التوقيع:
1 يوليو 2015 تارخي بدء رسيان املفعول:

الدول املوقعة احلالية واملبينة أدناه “وفقًا ملا يم ابالغه من 
قبل األطراف” تنىمت لعضوية منمظة التجارة العاملية.

مالحظات:

دول جملس التعاون اخلليجي وتمشل اإلمارات العربية 
املتحدة والكويت وسلطنة معان والبحرين واململكة العربية 
السعودية وقطر، ودول الرابطة األوروبية وتمشل سويرسا 

والرنوجي وايسلندا وليختنشتاين

املوقعون احلاليون:

دول جملس التعاون اخلليجي وسويرسا والرنوجي 
وايسلندا وليخنشتاين

املوقعون األصليون:

نعم هل مجيع األطراف مه أعضاء يف 
منمظة التجارة العاملية؟

األعضاء. وعى هذا النحو، فإنه ال يرتتب 
وجود أية امتيازات عى املنتجات اليت تكون 

مهمة بالنسبة ألحد الدول األعضاء ومن مث يم 
اعادة تصديرها إىل دولة عضو أخرى. لذا 

يتعن ارفاق هشادة منشأ مع مجيع الصادرات 
املتوجهة إىل الدول األعضاء يم مبوجهبا حتديد 

أن هذه املنتجات يه منتجات ناشئة من أحد 
الدول األعضاء، أي مبعىن أهنا حملية اذا ما 
اكنت نسبة %40 أو أكر من القمية املضافة 

لملنتج قد مت انتاجها داخل الدولة العضو.     

املزايا االستمثارية يف االتفاقية
ال حتتوي اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية 

الكربى عى أي بند واحض ورصحي يتعلق 
باالستمثار، وبالتايل فإن الدول األعضاء قد 

قامت بإنشاء اتفاقيات فرعية تسى إىل تجشيع 
االستمثار بيهنا. وإىل اآلن فقد جرى التوقيع 

عى اتفاقيتن فرعيتن من هذه االتفاقيات، ويه 
اكلتايل: 

اتفاقية تجشيع ومحاية االستمثار، واليت   .1
مت التوقيع علهيا يف السابع من يونيو 

لعام 0002. األعضاء املوقعن عى هذه 
االتفاقية حىت اآلن مه: األردن والسودان 

ومرص وسوريا والعراق وليبيا. 

اتفاقية تسوية منازعات االستمثار يف   .2
الدول العربية، واليت مت التوقيع علهيا 
يف السادس من ديمسرب لعام 0002. 
األعضاء مه: األردن ومرص وسوريا 

والعراق وليبيا.
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املزايا التصديرية يف االتفاقية
يمتتع املصدر القطري بالعديد من املزايا جراء 
التوقيع عى اتفاقية التجارة احلرة، من أبرزها:

ال تفرض أية رسوم مجركية جديدة بن   .1
دول جملس التعاون اخلليجي ودول 

الرابطة األوروبية، فميا عدا تلك الواردة 
يف االتفاقية. 

مبجرد دخول االتفاقية حزي الرسيان،   .2
يكون عى لك من دول جملس التعاون 
اخلليجي ودول الرابطة األوروبية الغاء 
مجيع الرسوم امجلركية عى الواردات 
من املنتجات الصادرة من دول الطرف 

اآلخر. 

وفقًا ألحاكم اتفاقية التجارة احلرة،   .3
فإنه يحمس ألي من الدول املوقعة اثبات 

أو االحتفاظ بأية رسوم استراد أو 
اجراءات حالية وذلك اذا ما شعرت بأمهية 

وجودها. ومع ذلك، فإن الدول املوقعة 
تكون حمتاجة إىل اعالم اللجنة املشرتكة 

باكفة رسوم االستراد املطبقة. ويف 
هذه احلالة، يم حتديد الرسوم امجلركية 
حاهلا حكال أية رسوم يم فرضها فميا 
يتعلق باستراد املنتجات، مبا يف ذلك 
الرسوم والرضائب االضافية، غر أهنا 
ال تتضمن أية رسوم يم فرضها وفقًا 

لملادة 3 و 8 من االتفاقية العامة للتعرفة 
امجلركية والتجارة لعام 1994.    

4  لقد سى املوقعون عى هذه االتفاقية 
إىل توفر محاية اكفية وفعالة وغر 

متيزيية حلقوق امللكية الفكرية، مبا يف 

ذلك الوسائل الفعالة إلنفاذ هذه احلقوق. 
ويف هذا الصدد، جيب عى لك دولة 

موقعة القيام مبعاملة الرشاكت معاملة 
ال تقل تفضياًل ومتيزيًا عن تلك املمنوحة 

ملواطنهيا، ويستثىن من ذلك فقط ما 
مت النص هيلع مبوجب املواد 3 و5 من 

اتفاقية اجلوانب التجارية حلقوق امللكية 
الفكرية.

تنص االتفاقية عى أنه جيب عى   
الرشاكت العاملة يف أحد الدول املوقعة 

أن تكون:

أ مسؤولة عن اكفة القوانن واللواحئ 	.
واألنمظة واالجراءات واملامرسات 

املتعلقة باملشرتيات احلكومية 
ككيانات وطنية

حيب أن ال تعامل الدول أي من املوردين 
احمللين معاملة تقل تفضياًل عن تلك اليت 

يتلقاها موردين حملين آخرين عى أساس 
درجة االنمتاء إىل اخلارج أو درجة امللكية من 

قبل خشص ينيمت إىل طرف آخر.     

اجلوانب الرئيسية يف االتفاقية
األحاكم الواردة يف هذه االتفاقية يه مطبقة 

عى التجارة يف لك من السلع واخلدمات. وبذلك 
فإن األطراف املوقعة عى اتفاقية التجارة احلرة 
تسى إىل حترير أسواقها بغاية حتقيق االمتثال 
لملادة 42 من االتفاقية العامة للتعرفة امجلركية 

والتجارة، فضاًل عن سعهيا إىل الوصول إىل 
حترير جتارة اخلدمات، وذلك وفقًا لملادة 5 من 
االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات. باإلضافة 

إىل ذلك، فإن هذه االتفاقية تسهتدف تعزيز 
املنافسة يف الدول املوقعة، وذلك بالزتامن مع 

سعهيا إىل مضان امحلاية الاكفية والفعالة 
حلقوق امللكية الفكرية. ومن ناحية املشرتيات 

احلكومية، فإن االتفاقية تتطلع إىل حترير 
األسواق، وبالتايل يم التعامل مع الرشاكت يف 

الدول املوقعة بنفس الطريقة اليت يم التعامل 
هبا مع الرشاكت الوطنية. اجلانب األخر من 
هذه االتفاقية يركز عى زيادة مستوى فرص 
االستمثار يف الدول. وتسهتدف اجلوانب غر 

التجارية من هذه االتفاقية معلية تعزيز العالقات 
االقتصادية بن الدول األعضاء. 
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املزايا التصديرية يف االتفاقية
يمتتع املصدر القطري بالعديد من املزايا جراء 
التوقيع عى اتفاقية التجارة احلرة، من أبرزها:

ال توجد أية رسوم مجركية جديدة يم   .1
فرضها بن دول جملس التعاون اخلليجي 

ودولة سنغافورة، فميا عدا تلك الواردة 
يف االتفاقية. 

مبجرد دخول االتفاقية حزي الرسيان،   .2
يكون عى سنغافورة الغاء مجيع الرسوم 
امجلركية عى املنتجات الواردة من قبل 

دول جملس التعاون اخلليجي. 
عى لك طرف وفقًا لقوانينه الداخلية   .3

أن يقوم مبنح دخول خايل من الرسوم 
امجلركية عى البضائع والسلع املعدة 

للعرض أو االستخدام يف املعارض 
أو غرها من الفعاليات املامثلة، مبا 

فهيا العينات التجارية املصنعة لغايات 
استدراج العروض والطلبات.

جيب عى األطراف القيام بتعزيز التعاون   .4
بيهنم يف جمال وضع األنمظة واللواحئ 
واملعاير الفنية واجراءات تقيمي االمتثال 

هلا، وذلك هبدف زيادة الفهم املتبادل 
ألنمظهتم وتهسيل معلية الوصول إىل 

أسواقهم.   
ألغراض استيفاء املعاير املتعلقة مبنح   .5
الرتاخيص واالجازات والهشادات إىل 

مزودي اخلدمات، جيوز ألي من األطراف 
التعرف عى اجلوانب التعلميية احملصلة 

أو اخلربات املكتسبة أو الرشوط املستوفية 
أو الرتاخيص أو الهشادات املمنوحة يف 

البلد اآلخر. 

منطقة التبادل التجاري احلر بني دول جملس التعاون اخلليجي 
وسنغافورة

منطقةأالتبادلأالتجاريأالحرأبينأدولأمجلسأالتعاونأالخليجيأوسنغافورة اسم االتفاقية:
اتفاقيةأتجارةأحرة النوع: سلعأوخدمات التغطية:

االتفاقيةأالعامةأللتعرفةأ
الجمركيةأوالتجارة،أالمادةأ24

الغطاء القانوني 
لمنظمة التجارة العالمية

ساريأالمفعول الحالة:

31أينايرأ2008 تاريخ التوقيع:
1أينايرأ2015 تاريخ بدء سريان المفعول:

دولأمجلسأالتعاونأالخليجيأوسنغافورة الموقعون الحاليون:
دولأمجلسأالتعاونأالخليجيأوسنغافورة الموقعون األصليون

ال هل جميع األطراف هم أعضاء 
في منظمة التجارة العالمية؟

اجلوانب الرئيسية يف االتفاقية
يف هشر نومفرب من عام 2006، مت االتفاق 
ما بن لك من دول جملس التعاون اخلليجي 
ودولة سنغافورة عى اطالق مفاوضات حول 

ابرام اتفاقية جتارة حرة. وبعد أربع جوالت من 
احملادثات، مت بالفعل اجراء املفاوضات عى 

اتفاقية انشاء منطقة تبادل جتاري بن دول 
جملس التعاون اخلليجي وسنغافورة، وذلك يف 

31 يناير 2008. اتفاقية منطقة التبادل التجاري 
بن دول جملس التعاون اخلليجي وسنغافورة 
يه اتفاقية جتارة حرة شاملة مت ابرامها بن 
لك من دولة سنغافورة ودول جملس التعاون 

اخلليجي، ويه تتضمن التجارة يف السلع 
واخلدمات مبوجب مواد االتفاقية العامة للتعرفة 

امجلركية والتجارة واالتفاقية العامة لتجارة 
اخلدمات. وتتضمن االتفاقية أيضًا نصُا هيدف 

إىل تجشيع وتعزيز االستمثار بن الدول املوقعة. 
ومن ناحية التبادل التجاري، فإنه قد مت تبسيط 
وتهسيل قواعد بلد املنشأ واالجراءات امجلركية 
بالنسبة للبضائع املصدرة واملستوردة بن هذه 

الدول. عالوة عى ذلك، فإن االتفاقية تسى إىل 
خلق بيئة تعامل متاكفئة بالقدر الذي تعىن فيه 

املشرتيات احلكومية. 
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لقد سى املوقعون عى هذه االتفاقية   .6
إىل توفر محاية اكفية وفعالة وغر 

متيزيية حلقوق امللكية الفكرية، مبا يف 
ذلك الوسائل الفعالة إلنفاذ هذه احلقوق. 

ويف هذا الصدد، جيب عى لك دولة 
موقعة القيام مبعاملة الرشاكت معاملة 

ال تقل تفضياًل ومتيزيًا عن تلك املمنوحة 
ملواطنهيا. 

تنص االتفاقية عى أن الدول ال تعامل   .7
الرشاكت عى قدم املساواة عندما يعىن 

األمر باملشرتيات احلكومية.

قواعد بلد املنشأ
ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، يشرتط العتبار 

السلع ناشئة عن دولة موقعة ومؤهلة لتليق 
معاملة تفضيلية أن تكون:

· مملوكة بالاكمل أو يم انتاجها داخل 	
أرايض الدولة املصدرة

أو   

· قد اجتازت أمعال ومراحل انتاج اكفية 	
متنحها قمية مضافة مؤهلة ال تقل عن 
نسبة )%35( بناء عى سعر املصنع، 

وذلك باستخدام املعادلة التالية: 

  100% × .N.O.M – سعر املصنع
35%

حيث أن:
سعر املصنع هو السعر الذي يم دفعه 
عن البضائع املسملة يف موقع البائع 

إىل الرشكة املصنعة العاملة داخل الدولة 
اليت مت فهيا تنفيذ آخر معليات التصنيع 

أو املعاجلة، عى أن يكون هذا السعر 
متضمنًا قمية املواد املستخدمة ناقصًا أية 
رضائب داخلية تكون مستحقة الدفع عند 

تصدير البضائع.  

N.O.M يه قمية املواد اليت ليس هلا 

صفة املنشأ


