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 الجريدة الرسمية

 . القانون هلا أحكام بتنفيل مكلفون والوزراء الوزراء رئيس -3المادة

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس
 الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 ي حممد اخلصاونةالدكتور بشر هان
 

 وزير 
 الرتبية والتعليم 

 الدكتور تيسري منيزل النهار النعيمي 
 

 وزير 

 الزراعة
  حممد حسن سليمان داوودية

 نائب رئيس الوزراء ووزير 
 دولة للشؤون االقتصادية 

  الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان

 وزير 
 التخطيط والتعاون الدولي 

 دةناصر سلطان محزة الشري

 وزير
  دولة لشؤون اإلعالم  

  علي محدان عبد القادر العايد
 

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
  

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز 

 وزير 
 ل العامة واإلسكاناألشغا

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
  

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
 

 وزير 
 العدل 

 الدكتور بسام مسري شحادة التلهوني

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير 
 املالية

 حممود حسني العسعسالدكتور حممد 

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي

 وزير 
 الداخلية 

 مسري إبراهيم حممد املبيضني
 

 وزير
 البيئة  

 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير  
 الثقافة  

 الدكتور باسم حممد موسى الطويسي
 

 وزير  
 ميةاألوقاف والشؤون واملقدسات اإلسال

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
 

 وزير
 دولة

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 
  

 وزير 
 التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو
 وزير 

 التنمية االجتماعية  
   أمين رياض سعيد املفلح

 وزير
 النقل  

  املهندس مروان حنا سليمان خيطان
 

 وزير 
 الصحة

 الدكتور نذير مفلح حممد عبيدات

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
 

 وزير 
 دولة لتطوير األداء املؤسسي 

  املهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
 

 وزير
 والري املياه 

  الدكتور معتصم نايف حسني سعيدان

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

  امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 العمل ووزير دولة لشؤون االستثمار 

  الدكتور معن مرضي عبد اهلل القطامني
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 الجريدة الرسمية

 

 اتفاقية
 لتأسيس شراكة  

 اململكة األردنية اهلامشية حكومة بني
 ة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية اململكة املتحد وحكومة 

 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والمملكة األردنية الهاشمية )"األردن"( 

 ن"(،يالطرفالمشار اليهما فيما بعد ب)"المملكة المتحدة"( )
جموعات األوروبية المتوسطية التي تنشئ شراكة بين الم-يقر الطرفان بأن االتفاقية األوروبية إذ

ودولها األعضاء، من جهة، والمملكة األردنية الهاشمية، من جهة أخرى، المبرمة في بروكسل 

االتحاد األوروبي"( و )"اتفاقية الشراكة بين األردن 1997تشرين الثاني/نوفمبر  24بتاريخ 

من  مية التيواالتفاقية في صورة بروتوكول بين االتحاد األوروبي والمملكة األردنية الهاش

آلية لتسوية النزاع، تنطبق على النزاعات بموجب أحكام اتفاقية الشراكة بين  غاياتها انشاء

 2011شباط/فبراير  11تم إبرامها في بروكسل بتاريخ والتي األردن واالتحاد األوروبي ، 

ملكة )"بروتوكول تسوية النزاع بين األردن واالتحاد األوروبي"( سيتوقف انطباقها على الم

المتحدة عندما تتوقف عن كونها دولة عضًوا في االتحاد األوروبي، أو في نهاية أي ترتيبات 

 انتقالية تستمر فيها الحقوق وااللتزامات على المملكة المتحدة بموجب هله االتفاقيات؛

 
وإذ ترغب في أن تستمر الحقوق وااللتزامات بين الطرفين على النحو المنصوص عليه في 

الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي وبروتوكول تسوية النزاع بين األردن واالتحاد  اتفاقية

 األوروبي؛

 
 يلي: يوافق الطرفان على ما

 (1المادة )

 هدافاأل

تهدف هله االتفاقية الى صون الروابط ما بين الطرفين التي أنشأتها الشراكة المنشأة  .1

 األردن واالتحاد األوروبي.( من اتفاقية الشراكة بين 1بموجب المادة )

وعلى وجه الخصوص، يتفق الطرفان على الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة  .2

بالتجارة بين الطرفين والتي نجمت عن اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد 

 األوروبي وتوفير منصة لمزيد من التحرير التجاري بين الطرفين.

قيام الطرفين بتأسيس شراكة وكللك منطقة تجارة حرة تالفياً للشك، تم التأكيد على  .3

في السلع والقواعد المرتبطة بها وفقًا لهله االتفاقية وتأكيد األهداف الواردة في 

( من 1( من اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي والمادة )1المادة )

 بروتوكول آلية تسوية النزاع بين األردن واالتحاد األوروبي.
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 الجريدة الرسمية

 

 (2المادة )

 التعريفات والمصطلحات
 

 في كافة أنحاء هله الوثيقة: .1

 االتحاد األوروبي" تعني االتفاقيات المحددة في  - "االتفاقيات بين األردن (أ )

 (؛3المادة )

"االتفاقيات المندمجة" تعني أحكام االتفاقيات بين األردن واالتحاد األوروبي على  (ب )

جب أن تتم قراءة التعابير ذات الصلة وفقًا النحو الوارد في هله االتفاقية )وي

 لللك(؛

التغييرات الفنية الالزمة لتطبيق اتفاقيات  تعني" "مع ما يلزم من التغييرات (ج )

األردن واالتحاد األوروبي كما لو كانت قد أبرمت بين األردن والمملكة المتحدة، 

 مع األخل بعين االعتبار الهدف والغرض من هله االتفاقية.

أنحاء االتفاقيات المندمجة وفي هله الوثيقة، "هله االتفاقية" تعني هله الوثيقة  في كافة .2

 واالتفاقيات المندمجة.

في كافة أنحاء االتفاقيات المندمجة، تشمل اإلشارات إلى التعاون المالي عدًدا متنوًعا من   .3

المنظمات  أشكال هلا التعاون والوسائل التي قد تحدث بها، بما في ذلك التعاون من خالل

 متعددة األطراف واإلقليمية.

 

 (3المادة )

 دمج االتفاقيات بين األردن واالتحاد األوروبي
 

يتم تضمين أحكام االتفاقيات التالية )المشار إليها مجتمعة باسم "اتفاقيات األردن واالتحاد 

هله األوروبي"( التي كانت سارية قبل توقف تطبيقها على المملكة المتحدة مباشرة، في 

 ، مع مراعاة أحكام هله الوثيقة:وفق ما يلزم من التغييراتاالتفاقية، 

 اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي؛ (أ )

 وبروتوكول آلية تسوية النزاع بين األردن واالتحاد األوروبي. (ب )
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 (4المادة )

 اإلشارات إلى قانون االتحاد األوروبي

 
لللك، يجب قراءة اإلشارات الواردة في هله  باستثناء ما هو منصوص عليه خالفًا .1

االتفاقية إلى قانون االتحاد األوروبي بأنها إشارات إلى قانون االتحاد األوروبي المعمول 

به على النحو المندمج أو المطبق في قانون المملكة المتحدة باعتباره قانون االتحاد 

مملكة المتحدة عن االلتزام بقانون األوروبي المحتفظ به في اليوم التالي بعد أن تتوقف ال

 االتحاد األوروبي ذات الصلة.

في هله المادة يتضمن "قانون المملكة المتحدة" قانون المناطق التي تكون المملكة  .2

المتحدة مسؤولة عن عالقاتها الدولية والتي تشملها هله االتفاقية، كما هو مبين في 

 .6المادة 

 
 

 (5المادة )

 واإلشارات إلى اليور

 
في €"( " و"EUR(، فإن اإلشارات إلى اليورو )بما في ذلك "3على الرغم من أحكام المادة )

 االتفاقيات المندمجة يجب أن تستمر قراءتها على هلا النحو في هله االتفاقية.

 

 

 (6المادة )

 التطبيق اإلقليمي

 
ً للشك فيما يتعلق بالمادة ) .1 فيما يتعلق  ( المندمجة، تطبق هله االتفاقية،105تالفيا

بالمملكة المتحدة، لغايات وبموجب الشروط وبالقدر اللي يتم فيه تطبيق االتفاقيات بين 

األردن واالتحاد األوروبي قبل أن يتوقف تطبيقها مباشرة على المملكة المتحدة واالقاليم 

 التالية التي تكون المملكة المتحدة مسؤولة عن عالقاتها الدولية:

 جبل طارق؛  ( أ)

 وجزر القنال وجزيرة مان. ()ب     

( من هله الوثيقة، تنطبق هله االتفاقية على 11( والمادة )1دون اإلخالل بأحكام الفقرة ) .2

االقاليم التي تكون المملكة المتحدة مسؤولة عن عالقاتها الدولية من تاريخ اإلخطار 

ة على تلك الكتابي المقدم من المملكة المتحدة إلى األردن بشأن تطبيق هله االتفاقي

 االقاليم.
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 الجريدة الرسمية

  
 (7المادة )

 استمرار الفترات الزمنية

 
 ما لم تنص هله الوثيقة بخالف ذلك: .1

مدة ضمن االتفاقيات بين األردن واالتحاد األوروبي، فسيتم دمج بعد إذا لم تنته  ( أ)

 بقية المدة في هله االتفاقية؛

 فسوفوروبي، وفي حالة انتهاء أي مدة ضمن االتفاقيات بين األردن واالتحاد األ ( ب)

بين األردن واالتحاد األوروبي  االتفاقيات على مستمر التزام أو حق أي ينطبق

 بين الطرفين ولن يتم دمج تلك المدة في هله االتفاقية.

(، لن تتأثر اإلشارة في االتفاقيات المندمجة إلى مدة تتعلق 1على الرغم من أحكام الفقرة ) .2

 )مثل المراجعة أو إجراءات اللجنة أو اإلخطار(.باإلجراءات أو أي مسألة إدارية أخرى 

 

 

 

 

 

 (8المادة )

 بند إضافي فيما يتعلق بمجلس الشراكة ولجنة الشراكة

 
( المندمجة أن تتأكد من 92يجب على لجنة الشراكة التي أنشأها الطرفان بموجب المادة ) .1

 تفعيل هله االتفاقية بالشكل الصحيح.

نفيل، فإن أي قرارات يعتمدها مجلس الشراكة أو لجنة لدى دخول هله االتفاقية حيز الت .2

الشراكة المنشأة بموجب اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي قبل أن يتوقف 

تطبيق االتفاقيات بين األردن واالتحاد األوروبي على المملكة المتحدة، بقدر ما تتعلق تلك 

نه قد تم اعتمادها، مع ما يلزم من القرارات بطرفي هله االتفاقية، سوف تعتبر بأ

التغييرات، ورهنًا بأحكام هله الوثيقة، من قبل مجلس الشراكة أو لجنة الشراكة المنشأة 

( من اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد 92( و )89بموجب المادتين المندمجتين )

 األوروبي على التوالي.

أو لجنة الشراكة من اتخاذ القرارات التي  ( ما يمنع مجلس الشراكة2ال يوجد في الفقرة ) .3

 تعدل أو تختلف أو تلغي أو تحل محل القرارات التي تم اعتمادها بموجب تلك الفقرة.
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 (9المادة )

 أجزاء ال تتجزأ من هله االتفاقية

  

إن الملحقات الخاصة بهله الوثيقة والمالحظات الليلية فيها تشكل جزًءا ال يتجزأ من هله 

 .االتفاقية

 
 (10المادة )

 التعديالت

 
يجوز للطرفين الموافقة، كتابةً، على تعديل هله االتفاقية. يبدأ نفاذ أي تعديل في اليوم  .1

األول من الشهر الثاني بعد تاريخ استالم األخير من إشعارات الطرفين لبعضهما البعض 

 ليه الطرفان.بأنهما قد استكمال إجراءاتهما الداخلية، أو في التاريخ اللي قد يتفق ع

)أو اللجنة بقدر ما يتم تفويض  ، يجوز لمجلس الشراكة1على الرغم من أحكام الفقرة  .2

( المندمجة( أن يقرر أن الملحقات 92الصالحيات إليها من قبل المجلس بموجب المادة )

أو التلييالت أو البروتوكوالت أو القرارات أو البيانات المشتركة والمالحظات على هله 

ية، يجب تعديلها. ويجوز لألطراف اعتماد قرار مجلس الشراكة أو لجنة الشراكة االتفاق

 رهنًا بإجراءاتها الداخلية.

 

 (11المادة )

 حيز التنفيل  دخول االتفاقية

 
( من اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي والمادة 107المادة ) إدراجلن يتم  .1

 ين األردن واالتحاد األوروبي في هله االتفاقية.ب ات( من بروتوكول تسوية النزاع23)

يقوم كل طرف بإخطار الطرف اآلخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، باستكمال  .2

ستدخل االتفاقية  اإلجراءات الالزمة بموجب قوانينه لدخول هله االتفاقية حيز التنفيل.

 أن شريطة إشعار، آخر خحيز التنفيل في اليوم األول من الشهر الثاني اللي يلي تاري

اللي ال تنطبق فيه اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي على  التاريخ هلا يكون

 المملكة المتحدة.
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بموجب هله المادة إلى وزارة التخطيط والتعاون  اتهاتقوم المملكة المتحدة بتقديم إشعار .3

بموجب هله المادة إلى وزارة  تهاالدولي في األردن أو من يخلفها. ويقدم األردن إشعار

 الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة أو من يخلفها.

المخولون حسب األصول من قبل حكوماتهم، وا تقدم، قام الموقعون أدناه، وبناًء على م

 بالتوقيع على هله االتفاقية.

 
 2019شهر تشرين ثاني  من اليوم الخامسفي األردن  -عمان  نسختين في منحررت 

 منهما الحجية نفسها. كللباللغتين اإلنجليزية والعربية، و

 
 
 

 عن حكومة

 المملكة األردنية الهاشمية

 )توقيع(

 عن حكومة

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

 )توقيع(
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 الملحق األول

 
على تم في هله االتفاقية التعديل ودمج أحكام اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي 

 النحو التالي وكما هو مبين في الملحق الثاني:

 
 تعديالت على الباب األول .1

 الحوار السياسي

 ( ستحل "سوف" محل "يمكن".2( الفقرة )5في المادة ) (أ )

 

 تعديالت على الباب الثاني .2

 حرية حركة السلع

 (:1( الفقرة )17في المادة ) (أ )

بدل بالعبارة "ثالثة أعوام بعد دخول هله ،" تست2009يناير  1العبارة " من  (1)

 االتفاقية حيز التنفيل"؛

 " لن يتم دمجها في هله االتفاقية.2010يناير  1والعبارة "اعتباًرا من  (2)

 ( في هله االتفاقية.20لن يتم دمج المادة ) (ب )

 (، لن يتم دمج الجملة النهائية في هله االتفاقية.2( الفقرة )22في المادة ) (ج )

 

 الباب الثالثتعديالت على  .3

 حق التأسيس والخدمات

 ( في هله االتفاقية.3( الفقرة )40لن يتم دمج المادة ) ( أ)

 

 تعديالت على الباب الرابع .4

 الدفعات وحركة رأس المال والشؤون االقتصادية األخرى

 (:53في المادة ) (أ )

( )بما في ذلك أي إشارة إليها( والنقطة الثانية في الفقرة 2لن يتم دمج الفقرة ) (1)

 في هله االتفاقية؛ (5)

 ( كلمة "االتفاقية" تستبدل بالعبارة "هله االتفاقية".3وفي الفقرة ) (2)
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 تعديالت على الباب الخامس .5

 التعاون االقتصادي

 ( الفقرة )أ( لن يتم دمج النقطتين األولى والثانية في هله االتفاقية.64في المادة ) )أ( 

 دمج عبارة " وللشبكات التي تم إنشاؤها  ( في النقطة األولى، لن يتم66)ب( في المادة )

 الالمركزي" في هله االتفاقية. في سياق التعاون 

 ( الفقرة )أ( في هله االتفاقية.  68لن يتم دمج المادة ) )ج( 

 ( في هله االتفاقية.69لن يتم دمج المادة ) )د( 

الخاصة بهم،" في ( لن يتم دمج العبارة " تقريب المعايير والقوانين 70)هـ( في المادة )

 هله االتفاقية.

 (:72في المادة )  )و( 

 "؛اأوروب-العبارة "فيما يتعلق بمسارات التواصل األساسية عبر (1)

 لن يتم دمجها في هله االتفاقية. النقطتان الثانية والثالثة، (2)

( لن يتم دمج العبارة "ومن أجل اتصالها بشبكات 74)ز( في النقطة الرابعة في المادة )

 ة" في هله االتفاقية.المجموع

( لن يتم دمج العبارة "المجموعة وغيرها" في هله 2( الفقرة )78)ح( في المادة )

 االتفاقية.

( النقطة الثالثة لن يتم دمج العبارة "المجموعة و" في 3( الفقرة )79)ط( في المادة )

 هله االتفاقية.
 

 تعديالت على الباب السابع .6

 التعاون المالي

(، لن يتم دمج العبارة "في إطار األدوات المتوفرة في المجموعة الهادفة إلى 87))أ( في المادة 

 دعم برامج اإلصالح اإلنشائي في دول البحر األبيض المتوسط، و" في هله االتفاقية.

 

 تعديالت على الباب الثامن .7

 أحكام مؤسسية وعامة وختامية

لن يتم دمج العبارة الثانية ( 4( الفقرة )97في الفقرة األولى من المادة ) (   أ )

 في هله االتفاقية.

 ( في هله االتفاقية.103لن يتم دمج المادة )   )ب( 

( مباشرة بعد عبارة "الطرف اآلخر"، 104في الفقرة الثانية من المادة )     )ج(

 أضف كلمة "كتابة".

 ( في هله االتفاقية.106لن يتم دمج المادة )   )د(  
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 السابع تعديالت على الملحق .8

 (.56) المادة الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في
 ( الكلمة "االتفاقية" تستبدل بالعبارة "هله االتفاقية".1في الفقرة )  (   أ )

 
 (1تعديالت على البروتوكول رقم ) .9

ها ؤشبشأن الترتيبات المطبقة على الواردات في مجتمع المنتجات الزراعية التي يكون من 

 األردن

 ل:ااستبديتم (، 8)أ( بالنسبة للفقرة )

"يقر الطرفان بأنه يجوز للمملكة المتحدة أن تستحدث أو تطبق نظام تسعير 

الدخول خالل أو بعد تاريخ دخول هله االتفاقية حيز التنفيل أو بعده الستنساخ 

نظام تسعير الدخول اللي يطبقه االتحاد األوروبي على بعض الفواكه 

( من الئحة المجلس 181ضروات بشكل جزئي أو كلي، وفقًا للمادة رقم )والخ

)وأي تشريع الحق ينطبق عند دخول هله  1308/2013)االتحاد األوروبي( رقم 

االتفاقية في حيز التنفيل(.   ستنطبق التعديالت على هلا البروتوكول إلى الحد 

 اللي تطبق فيه المملكة المتحدة نظام التسعير هلا.

ا قامت المملكة المتحدة بتطبيق نظام تسعير دخول على السلع التي يكون إذ 

ده خالل أو بعد تاريخ اعتماتم يها األردن وفقًا لتشريع المملكة المتحدة اللي ؤمنش

دخول هله االتفاقية حيز التنفيل الستنساخ نظام تسعير الدخول اللي تم تطبيقه، 

رقم قرار االتحاد األوروبي  من( 181بشكل جزئي أو كلي وفقًا للمادة )

)وأي تشريع الحق ينطبق عند دخول هله االتفاقية في حيز  1308/2013

( من 6( و)2التنفيل(، وبغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادتين )

( من 8( و)7هلا البروتوكول الخاصة بالمنتجات التي تم تغطيتها في الفصلين )

عليها نظام تسعير الدخول هلا والتي تنص عليها  التسميات الموحدة التي ينطبق

متناسبة مع لمملكة المتحدة لتطبيق رسوم جمركية ل التابعةالتعريفة الجمركية 

المتعلق ورسوم جمركية محددة، ال ينطبق اإللغاء إال على الجزء التقديرية  القيمة

 من الرسوم."بالقيمة التقديرية 

 
 ل:ااستبديتم  ،التعريفة الجمركية )ب( في الملحق، بالنسبة لجدول حصص

ما لم يرد خالف ذلك، تبدأ فترة تقديم حصص )الكوتا( التعريفة الجمركية المطبقة 

كانون األول/ديسمبر عن  31كانون الثاني/يناير إلى  1بموجب هله االتفاقية من 

كل سنة تكون فيها هله االتفاقية سارية.  إذا دخلت هله االتفاقية حيز التنفيل 

تقديم، فسيتم إعادة تغيير حجم حصص التعريفة الجمركية الزئيًا خالل فترة ج

 31المطبقة وتطبيقها على أساس تناسبي من تاريخ بدء تنفيل هله االتفاقية إلى 

 كانون األول/ديسمبر من نفس العام.
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 رمز

 التسمية

 الموحدة
(1)

 

الوصف
(2)

 الرسوم تخفيض 

 على الجمركية

 األولى الدول

 )%( ةبالرعاي

 التعريفية الحصة حجم

 الصافي الوزن) السنوية

 (باألطنان

 تخفيض الرسوم الجمركية

 على الدول األولى
 بالرعاية

 بما يتجاوز

الحصة )الكوتا( المقررة 

)%( 

 (ج) (ب) (أ)  

 المقطوفة، األزهار 0603 10

 الطازجة

 60 634 1: في 2010 من 100

     
 0 634 1: في 2010 من 100 البكر الزيتون زيت 1509 10

 

مع تحديد المخطط التفضيلي، في سياق هلا الملحق من خالل نطاق تغطية رموز التسميات 

الموحدة. عند تحديد رموز التسميات الموحدة "السابقة"، سيتم تحديد المخطط التفضيلي 

 بواسطة تطبيق رموز التسميات الموحدة والوصف المقابل المتخلين معًا.

 

 

 
 (4لى البروتوكول رقم )تعديالت ع .10

 بخصوص التعاون المتبادل بين السلطات اإلدارية بخصوص المسائل الجمركية

(، لن يتم دمج عبارة "واألحكام ذات الصلة المطبقة 1( الفقرة )10)أ( في المادة )

 على مؤسسات المجموعة" في هله االتفاقية.

دمات المختصة بمفوضية الخ(، لن يتم دمج عبارة "1( الفقرة )13)ب( في المادة )

 ،" في هله االتفاقية.وفق مقتضى الحالالمجموعات األوروبية 

 ( في هله االتفاقية.14)ج( لن يتم دمج المادة ) 

 

 تعديالت على البيانات المشتركة    .11

 ( لن يتم دمجه في هله االتفاقية.28)أ( البيان المشترك المتعلق بالمادة )
 رتبط بالباب السابع )باستثناء العنوان( بـ:)ب( استبدل البيان المشترك الم

األردن والمملكة المتحدة اإلجراء المالئم لتشجيع ودعم األعمال  يتخل"سوف       

 الصلة."ذي التجارية باألردن، من خالل الدعم التقني والمالي 

( من البيان المشترك بشأن التعاون المتعلق بمنع الهجرة غير 1)ج( في الفقرة )

ومكافحتها تستبدل العبارة "فيما يتعلق بالدول األعضاء في االتحاد  الشرعية

األوروبي، ال ينطبق هلا االلتزام إال على األشخاص اللين يعتبرون من 

لمعاهدة االتحاد األوروبي" بما  2رعاياهم ألغراض مجتمعية وفقًا للبيان رقم 

إال فيما يتعلق بما  يلي "فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، ال ينطبق هلا االلتزام

 يلي:
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 ( المواطنون البريطانيون؛ أ )

 )ب( الرعايا البريطانيون اللين يحق لهم اإلقامة في المملكة المتحدة؛ و

)ج( المواطنون البريطانيون المقيمون فيما وراء البحار اللين يحصلون 

 من خالل صلة بجبل طارق". على الجنسية

 ن المشترك المتعلق بإمارة أندورا في هله االتفاقية.)د( لن يتم دمج البيا           

)هـ( لن يتم دمج البيان المشترك المتعلق بجمهورية سان مارينو في هله                         

 االتفاقية.

 

 (2الملحق )

 
 (3تعديالت على البروتوكول رقم ) .1

 فيما يتعلق بتعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ وطرق التعاون اإلداري 

 
( والبيانين المشتركين المتعلقين بإمارة أندورا 3يتم استبدال البروتوكول رقم ) (أ )

 وجمهورية سان مارينو بما يلي:

 

 

 
 المحتويات

   
 الباب األول 

 أحكام عامة 

 تعريفات  ( 1المادة ) 

 
 الباب الثاني             

 تعريف مفهوم "المنتجات التي لها صفة المنشأ"
 ت عامةمتطلبا (2المادة )
 التراكم في المملكة المتحدة (3المادة )
 التراكم في األردن (4المادة )
 المنتجات المتحصل عليها بالكامل (5المادة )
التي تم إعدادها أو معالجتها المنتجات  (6المادة )

 بصورة كافية
 عمليات التصنيع أو المعالجة غير الكافية (7المادة )
 ةا األهليوحدة  (8المادة )
 الملحقات وقطع الغيار واألدوات (9المادة )

المادة 
(10) 

 المجموعات
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المادة 
(11) 

 العناصر الحيادية

 

 الباب الثالث

 المتطلبات اإلقليمية
المادة 

(12) 
 مبدأ اإلقليمية

المادة 
(13) 

 النقل المباشر

المادة 
(14) 

 المعارض
 

 

 الباب الرابع

 االسترداد أو اإلعفاء
المادة 

(15) 

ظر استرداد الرسوم الجمركية أو اإلعفاء ح

 منها

 

 الباب الخامس

 إثبات المنشأ
المادة 

(16) 
 متطلبات عامة

المادة 
(17) 

اإلجراء الخاص بإصدار شهادة الحركة 
EUR.1  أوEUR-MED 

المادة 
(18) 

 EUR-MEDأو  EUR.1الحركة  اشهادت
 الصادرتان بأثر رجعي

المادة 
(19) 

 EUR.1الحركة  إصدار نسخة من شهادة
 EUR-MEDأو 

المادة 
(20) 

أو  EUR.1إصدار شهادتي الحركة 
EUR-MED  اللي منشأالبناًء على إثبات 

 تم إصداره أو إعداده مسبقًا
المادة 

(21) 
 الفصل المحاسبي

المادة 
(22) 

تصريح  الفاتورة أو تصريحشروط إعداد 
 EUR-MEDفاتورة ال

المادة 
(23) 

 المصّدر المعتمد

 
مادة ال
(24) 

 إثبات المنشأ صالحية 

المادة 

(25) 

 تقديم إثبات المنشأ
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المادة 

(26) 

 االستيراد على دفعات

المادة 

(27) 

 اإلعفاء من إثبات المنشأ

المادة 

(28) 

 المؤيدةالوثائق 

المادة 

(29) 

د والوثائق  حفظ إثبات المنشأ وبيانات الموّرِّ

 المؤيدة

المادة 

(30) 

 طاء الشكليةواألخ االختالفات 

المادة 

(31) 

 المعبر عنها باليوروالمبالغ 

 

 الباب السادس 

 ترتيبات التعاون اإلداري 
 

 المساعدات المتبادلة (32المادة )

 التحقق من إثبات المنشأ (33المادة )

 تسوية النزاعات (34المادة )

 العقوبات (35المادة )

 المناطق الحرة (36المادة )

 

 الباب السابع

 تة ومليلةسب
 

 تطبيق البروتوكول (37المادة )
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 الباب الثامن

 األحكام النهائية

 تعديالت على البروتوكول (38المادة )

 (39المادة )

 (40المادة )

قيد التي أو أثناء عبورها األحكام االنتقالية للسلع 

 التخزين

 الملحقات
 
 قائمة الملحقات 

  الملحق المدمج األول:
 ة على القائمة في الملحق الثانيمالحظات تمهيدي

 الملحق

 المدمج الثاني:
 

بعمليات اإلعداد والمعالجة المطلوب قائمة 

تنفيلها للمواد من غير المنشأ لحصول المنتجات 

 المصنعة على صفة المنشأ
 الملحق

 المدمج الثاني )أ(:

 
بعمليات اإلعداد والمعالجة المطلوب تلييل بقائمة 

ن غير المنشأ لحصول المنتجات تنفيلها للمواد م

 المصنعة على صفة المنشأ

الملحق المدمج الثالث 

 )أ(:

وتطبيق شهادة  EUR.1نماذج شهادة الحركة 

 EUR.1الحركة 
الملحق المدمج الثالث 

 )ب(:
وتطبيق  EUR-MEDنماذج شهادة الحركة 

 EUR-MEDشهادة الحركة 

الملحق المدمج الرابع 

 )أ(:
 نص تصريح الفاتورة

 
الملحق المدمج الرابع 

 EUR-MED نص تصريح الفاتورة )ب(:

 الملحق )أ(:

( من المادتين 2القائمة المشار إليها في الفقرة )

 (4( و)3)

 إعالن مشترك بشأن مقاطعة أندورا الملحق )ب(:

 إعالن مشترك بشأن جمهورية سان مارينو الملحق )ج(:  
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 الباب األول

 عامةأحكام 

 
 (1المادة )  

 التعاريف 

 لغايات هلا البروتوكول: 

عني أي نوع من االعداد أو المعالجة بما في ذلك عمليات التجميع أو ي"التصنيع"   (أ )

 العمليات المحددة؛

، أو مواد خام، أو مكونات، أو أجزاء، إلخ.، مستخدمة مكونأي  "المواد" تعني  (ب )

 في تصنيع المنتج؛

في  حتى لو كان مخصصا الستخدام الحق اللي تم تصنيعه المنتجعني ي"المنتج"   (ج )

 عملية تصنيع أخرى

 السلع" يُقصد بها كال من المواد والمنتجات؛  (د )

( 7التفاقية الخاصة بتنفيل المادة رقم )ل"القيمة الجمركية" هي القيمة المحددة وفقًا     (ه )

منظمة التجارة )اتفاقية  1994من االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

 الخاصة بتحديد التقييم الجمركي(؛ العالمية بشأن التقييم الجمركي

" سعر تسليم باب المصنع" هو سعر المنتج في موقع التصنيع المدفوع إلى الجهة     (و )

حيث يتم فيها إجراء أعمال التصنيع أو  المصنعة في األردن أو المملكة المتحدة

السعر على قيمة جميع المواد المستخدمة، المعالجة األخيرة، بشرط أن يشتمل 

 مخصوًما منه أي ضرائب داخلية يتم، أو قد يتم، استردادها عند تصدير المنتج؛

"قيمة المواد" تعني القيمة الجمركية للمواد المستخدمة من غير المنشأ وقت     (ز )

ر يمكن استيرادها، أو، إذا لم يكن ذلك معروفًا وال يمكن التأكد منه، تكون هي أول سع

 التأكد منه مدفوع للمواد في األردن أو المملكة المتحدة؛

"قيمة المواد التي لها صفة المنشأ" هي قيمة هله المواد المعرفة في الفقرة )ز(    (ح )

 المنطبقة مع ما يلزم من التغييرات؛

"القيمة المضافة" هي سعر تسليم باب المصنع مخصوما منه القيمة الجمركية لكل من     (ط )

( 4( و)3المدمجة التي تنشأ في الدول األخرى الُمشار إليها في المادتين ) المواد

حيث يكون التراكم منطبقًا معها أو، حيث تكون القيمة الجمركية غير معروفة أو ال 
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يمكن التأكد منها، تكون هي أول سعر يمكن التأكد منه للمواد في األردن أو المملكة 

 المتحدة؛

)الرموز المكونة من أربعة أرقام(  البنودهي الفصول و" لبنود"ا "الفصول" و    (ي )

المستخدمة في وصف وتبنيد السلعة في التعريفة الجمركية طبقا للنظام المنسق 

لتوصيف وتبنيد السلع، يُشار إليه في هلا البروتوكول بـ"النظام المنسق" أو 

"HS"؛ 

 "مصنف" تشير إلى تصنيف منتج أو مادة تحت عنوان معين؛    (ك )

احد إلى  احد المصدرينلشحنة" هي المنتجات التي يتم إرسالها في وقت واحد من "ا   (ل )

أو يتم تغطيتها بوثيقة نقل واحدة تُغطي شحنها من المّصدر إلى  المستوردين

 أو، في غياب مثل هله الوثيقة، تُغطى بفاتورة واحدة؛ المستورد

 " تتضمن المياه اإلقليمية؛االقاليم"     (م )

( إلى 1( الفقرة )ب(" هي الملحقات من )4( إلى )1مدمجة من رقم )"الملحقات ال     (ن )

بين األردن واالتحاد ( من اتفاقية الشراكة 3( الفقرة )ب( في البروتوكول رقم )4)

 ( من هلا البروتوكول.40، حيث إن تلك الملحقات مدمجة في المادة )األوروبي

 

 الباب الثاني

 لمنشأ"تعريف مفهوم "المنتجات التي لها صفة ا

 
 (2المادة ) 

 متطلبات عامة 

 من أجل تطبيق هله االتفاقية، سيتم اعتبار المنتجات التالية ُمنشأة في المملكة المتحدة: .1

المنتجات المتحصل عليها بشكٍل كامٍل في المملكة المتحدة بالمعنى الوارد في المادة  ( أ)

 (؛5)

واد لم يتم الحصول المنتجات المتحصل عليها في المملكة المتحدة وهي تتضمن م  ( ب)

كامٍل هناك، شريطة أن تكون تلك المواد قد خضعت لقدٍر كاٍف من  عليها بشكٍل 

 (؛6المتحدة بالمعنى الوارد في المادة )التصنيع أو المعالجة في المملكة 

 من أجل تطبيق هله االتفاقية، سيتم اعتبار المنتجات التالية ُمنشأة في األردن: .2

 (؛5ا بشكٍل كامٍل في األردن بالمعنى الوارد في المادة )المنتجات المتحصل عليه  ( أ)
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، غير متحصلة بالكاملالمنتجات المتحصل عليها في األردن وهي تتضمن مواد   ( ب)

بالمعنى  تمر هله المواد بعمليات إعداد أو معالجة كافية في األردنشريطة أن 

 (.6الوارد في المادة )

 
 (3المادة ) 

 ةالتراكم في المملكة المتحد 

(، تعتبر المنتجات من منشأ المملكة المتحدة 2( من المادة )1دون اإلخالل بأحكام الفقرة ) .1

في سويسرا )بما في ذلك  ، و تحتوي على مواد من منشأكانت متحصلة هناكإذا 

ليختنشتاين(
(1)

أن تتجاوز أو أيسلندا أو النرويج أو تركيا أو االتحاد األوروبي، شريطة  

المعالجة التي أجريت في المملكة المتحدة العمليات المشار إليها في عمليات اإلعداد او 

  (. وليس من الضروري إجراء عمليات إعداد أو معالجة كافية على تلك المواد.7المادة )

 
(، تعتبر المنتجات من منشأ المملكة المتحدة 2( من المادة )1دون اإلخالل بأحكام الفقرة ) .2

ي على مواد من منشأ أردني أو أي دولة أخرى يُشار إليها ، وتحتوكانت متحصلة فيهاإذا 

تتجاوز عمليات اإلعداد أو المعالجة التي في الملحق )أ( في هلا البروتوكول، شريطة أن 

(. وليس من الضروري 7أجريت في المملكة المتحدة العمليات المشار إليها في المادة )

 لمواد.إجراء عمليات إعداد أو معالجة كافية على تلك ا

 
(، تعتبر عمليات التصنيع أو المعالجة التي 2( من المادة )1دون اإلخالل بأحكام الفقرة ) .3

أُجريت في أيسلندا أو النرويج أو االتحاد األوروبي عمليات تم إجراؤها في المملكة 

أو معالجة إعداد المتحدة وذلك عندما تخضع المنتجات المتحصل عليها إلى عمليات 

 (.7ملكة المتحدة والتي تتجاوز العمليات الُمشار إليها في المادة )الحقين في الم

، حيث ال يتجاوز ما أُجري من 2و 1بالنسبة للتراكم المنصوص عليه في الفقرتين  .4

(، يعتبر المنتج 7تصنيع أو معالجة في المملكة المتحدة العمليات الُمشار إليها في المادة )

لكة المتحدة فقط إذا كانت القيمة المضافة هناك أكبر عليه منتًجا ُمنشأ في الممالمتحصل 

من قيمة المواد المستخدمة الُمنشأة في أي دولة من الدول األخرى الُمشار إليها في 

(. إذا لم يكن الوضع كللك، فسيتم اعتبار المنتج اللي تم الحصول عليه 2( و)1الفقرتين )

المواد المستخدمة في التصنيع في منتًجا ُمنشأ في الدولة التي تشكل أعلى قيمة من 

 المملكة المتحدة.

                                              
 .نتيجة للمعاهدة اجلمركية املربمة بني ليختنشتاين وسويسرا، تعترب املنتجات املُنشأة يف ليختنشتاين ُمنشأة يف سويسرا   (1)
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، حيث ال يتجاوز ما أُجري من تصنيع أو 3بالنسبة للتراكم المنصوص عليه في الفقرة  .5

(، سيتم اعتبار المنتج 7معالجة في المملكة المتحدة العمليات الُمشار إليها في المادة )

حدة فقط إذا كانت القيمة المضافة أكبر اللي تم الحصول عليه منتًجا ُمنشأ في المملكة المت

 من قيمة المواد المستخدمة الُمنشأة في أي دولة من الدول األخرى.

( والتي لم 2( و)1المنتجات التي تنشأ في واحدة من الدول الُمشار إليها في الفقرتين ) .6

تم تخضع ألي من عمليات التصنيع أو المعالجة في المملكة المتحدة تحتفظ بمنشئها إذا 

 تصديرها إلى واحدة من تلك الدول.

 

 شريطة أن: بالنسبة لالتحاد األوروبي )أ( قد يُطبق التراكم الوارد في هله المادة .7

يكون لدى األردن والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي ترتيبات حول  -1 

 التعاون اإلداري اللي يضمن تطبيقًا صحيًحا لهله المادة؛

جات قد اكتسبت صفة المنشأ عن طريق تطبيق قوانين تكون المواد والمنت  -2

 المنشأ المتطابقة مع تلك الموجودة في هلا البروتوكول؛ و

يتم نشر اإلشعارات التي تشير إلى استيفاء المتطلبات الضرورية لتطبيق   -3

 التراكم من قِّبل األطراف.

تم تطبيق التراكم الوارد (، قد ي7)ب( فيما عدا ما ورد في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )

 في هله المادة شريطة أن:

( من االتفاقية العامة للتعريفات 24تُطبق اتفاقية تجارة تفضيلية وفقًا للمادة ) -1

( بين الدول المشمولة في اكتساب صفة المنشأ GATTالجمركية والتجارة )

 ودولة الوصول؛

ن طريق تطبيق قوانين تكون المواد والمنتجات قد اكتسبت صفة المنشأ ع   -2 

 المنشأ المتطابقة مع تلك الواردة في هلا البروتوكول؛ و

يتم نشر اإلشعارات التي تشير إلى استيفاء المتطلبات الضرورية لتطبيق   -3 

 التراكم من قِّبل األطراف.

يتعين على المملكة المتحدة تزويد األردن بتفاصيل االتفاقيات، بما في ذلك تواريخ دخولها  

ز التنفيل، وقوانين المنشأ ذات الصلة الُمطبقة مع الدول األخرى الُمشار إليها في حي

 .2و 1الفقرتين 
 

 (4المادة ) 

 التراكم في األردن 

(، تعتبر المنتجات من منشأ األردن إذا كانت 2( من المادة )2دون اإلخالل بأحكام الفقرة ) .1

المتحدة أو سويسرا )بما في ذلك متحصلة فيه، وتحتوي على مواد من منشأ في المملكة 

ليختنشتاين( أو أيسلندا أو النرويج أو تركيا أو االتحاد األوروبي، شريطة أن يتجاوز ما 

(. وليس من 7أو معالجة في األردن العمليات الُمشار إليها في المادة )إعداد أُجري من 

 الضروري إجراء عمليات إعداد أو معالجة كافية على تلك المواد.
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(، تعتبر المنتجات من منشأ األردن إذا 2( من المادة )2ن اإلخالل بأحكام الفقرة )دو  .2

كانت متحصلة فيه، وتحتوي على مواد من منشأ أي دولة أخرى يُشار إليها في الملحق 

أو معالجة في األردن إعداد )أ( في هلا البروتوكول، شريطة أن يتجاوز ما أُجري من 

(. ليس من الضروري أن تكون تلك المواد قد خضعت 7المادة )العمليات الُمشار إليها في 

 أو المعالجة.اإلعداد لقدٍر كاٍف من 

عندما ال تتجاوز عمليات اإلعداد أو المعالجة التي تتم في األردن تلك العمليات الُمشار  .3

(، فإن المنتج المتحصل عليه يعتبر منشأه األردن فقط عندما تزيد 7إليها في المادة )

قيمة المواد المستخدمة من منشأ أي من الدول األخرى الُمشار  علىة المضافة هناك القيم

ذات (. وإذا لم يتم ذلك، فإن المنتج يعتبر من منشأ الدولة 2( و)1إليها في الفقرتين )

 أعلى قيمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة في التصنيع في األردن. 

( والتي ال 2و) (1شار إليها في الفقرتين )حدى الدول المإتحتفظ المنتجات من منشأ   .4

تجري عليها أية عمليات إعداد أو معالجة في األردن بمنشئها إذا تم تصديرها إلى أي من 

 هله الدول. 

 شريطة أن: بالنسبة لالتحاد األوروبي )أ( قد يُطبق التراكم الوارد في هله المادة .5

د األوروبي ترتيبات حول التعاون يكون لدى األردن والمملكة المتحدة واالتحا   -1 

 اإلداري اللي يضمن تطبيقًا صحيًحا لهله المادة؛

تكون المواد والمنتجات قد اكتسبت صفة المنشأ عن طريق تطبيق قوانين    -2

 المنشأ المتطابقة مع تلك الموجودة في هلا البروتوكول؛ و

ضرورية لتطبيق يتم نشر اإلشعارات التي تشير إلى استيفاء المتطلبات ال  -3

 التراكم من قِّبل األطراف.

(، قد يتم تطبيق التراكم الوارد 5)ب( فيما عدا ما ورد في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )

 في هله المادة شريطة أن:

( من االتفاقية العامة للتعريفات 24تُطبق اتفاقية تجارة تفضيلية وفقًا للمادة ) -1

الدول المشمولة في اكتساب صفة المنشأ ( بين GATTالجمركية والتجارة )

 ودولة الوصول؛

تكون المواد والمنتجات قد اكتسبت صفة المنشأ عن طريق تطبيق قوانين  -2 

 المنشأ المتطابقة مع تلك الواردة في هلا البروتوكول؛ و

يتم نشر اإلشعارات التي تشير إلى استيفاء المتطلبات الضرورية لتطبيق  -3 

 األطراف. التراكم من قِّبل

يتعين على األردن تزويد المملكة المتحدة بتفاصيل االتفاقيات، بما في ذلك تواريخ دخولها 

حيز التنفيل، وقوانين المنشأ ذات الصلة الُمطبقة مع الدول األخرى الُمشار إليها في 

 .(2و ) (1)الفقرتين 
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 (5المادة )

 المنتجات المتحصل عليها بالكامل
 المملكة المتحدة: عليها بالكامل في األردن أومتحصل  ليةتعتبر المنتجات التا .1

 المنتجات المعدنية الُمستخرجة من أراضي الدولتين أو من قاع البحار لديهما؛  (أ )

 المنتجات الزراعية التي يتم حصادها هناك؛  (ب )

 ؛وتربت هناكالحيوانات الحية المولودة   (ج )

 ؛لتي تربت هناكمنتجات الحيوانات ا  (د )

 عن طريق الصيد أو صيد األسماك هناك؛ لةالمتحصالمنتجات   (ه )

والمنتجات األخرى الُمستخرجة من البحر خارج المياه  الصيد البحريمنتجات   (و )

 لمملكة المتحدة بواسطة السفن الخاصة بهما؛األردن أو لاإلقليمية 

الخاصة بهما حصريًا من  المصانعالمنتجات التي تتم صناعتها على متن سفن   (ز )

 إليها في )و(؛المنتجات الُمشار 

فقط الستعادة المواد  والتي تكون صالحةهناك  التي يتم تجميعهاالمستعملة  المواد  (ح )

ها بالمطاط سيفقط إلعادة تلب الصالحةالخام، بما في ذلك اإلطارات المستعملة 

 الستخدامها كمخلفات؛

 ؛تتم هناكوالنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع التي الفضالت   (ط )

اإلقليمية مياههما خارج  التحتيةستخرجة من التربة البحرية أو التربة المنتجات المُ   (ي )

 شريطة أن تكون لديهما الحقوق الحصرية بالعمل على تلك التربة أو التربة السفلية؛

 السلع الُمنتجة هناك حصريًا من المنتجات المحددة بدًءا من الفقرة )أ( حتى   (ك )

 الفقرة )ي(.

 

" في الفقرتين الفرعيتين )و( سفن المصانع" و"رالبواخيجب أن تطبق مصطلحات " .2

 ( فقط للسفن وسفن التصنيع:1و)ز( من الفقرة )

 الُمسجلة أو الُمقيدة في األردن أو المملكة المتحدة؛  (أ )

 التي تبحر تحت علم األردن أو المملكة المتحدة؛  (ب )

مواطني المملكة المتحدة أو إحدى  من قبل% 50 بمقدار ال يقل عنمملوكة تكون  (ج )

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أو األردن أو من قِّبل إحدى الشركات التي يكون 
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مقرها الرئيسي موجوًدا في إحدى هله الدول ويكون مديرها أو المدراء أو رئيس 

مجلس اإلدارة أو المجلس الرقابي وغالبية أعضاء مثل هله المجالس من مواطني 

عضاء في االتحاد األوروبي أو األردن، المملكة المتحدة أو من إحدى الدول األ

باإلضافة إلى ذلك، في حالة الشراكات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يكون 

نصف رأس المال على األقل ملًكا لتلك الدول أو الهيئات العامة أو مواطني الدول 

 الملكورة؛

ى الدول األعضاء من مواطني المملكة المتحدة أو إحد موظفوهاو ربانهاالتي يكون   (د )

 في االتحاد األوروبي أو األردن؛ و

% من طاقمها على األقل من مواطني المملكة المتحدة أو إحدى الدول 75التي يكون   (ه )

 األعضاء في االتحاد األوروبي أو األردن.

 
 (6المادة ) 

 التي تم إعدادها أو معالجتها بصورة كافيةالمنتجات 

بالكامل منتجات مصنعة أو معالجة  غير المتحصلةات (، تعتبر المنتج2المادة ) لغايات .1

 (.2بشكل كاٍف إذا تم استيفاء الشروط المحددة في القائمة في الملحق المرفق رقم )

توضح الشروط المشار إليها أعاله، لكل المنتجات التي تشملها هله االتفاقية، عمليات 

ليس لها صفة المنشأ المستخدمة أو المعالجة التي يجب إجراؤها على المواد التي  االعداد

يتبع ذلك أنه إذا ما استُخدم منتج اكتسب وهله المواد.  وتسري فقط علىأثناء التصنيع 

فإن الشروط صفة المنشأ باستيفاء الشروط الواردة بالقائمة في تصنيع منتج آخر، 

من غير  المطبقة على المنتج اللي تم تصنيعه ال تطبق عليه، وال تؤخل باالعتبار المواد

 المنشأ التي قد يتم استخدامها في تصنيعه.

 

(، فإنه يمكن استخدام المواد التي ليس لها صفة المنشأ 1على الرغم من أحكام الفقرة ) .2

والتي ال ينبغي استخدامها في تصنيع منتج وفقًا للشروط الواردة في القائمة في الملحق 

 (، وذلك بشرط:2المرفق رقم )

 ؛تسليم باب المصنع% من سعر المنتج 10جمالية ال تتجاوز قيمتها اال ( أ)

أال يتم تجاوز أي من النسب المئوية الواردة في القائمة التي تحدد القيمة القصوى  ( ب)

 للمواد التي ليس لها صفة المنشأ بموجب هله الفقرة.

( من النظام 63( إلى )50ال تسري هله الفقرة على المنتجات التي تقع في الفصول من ) 

 المنسق.
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 (.7( عماًل بأحكام المادة )2( و)1تُطبق الفقرتان ) .3

 
  

 (7المادة )

 عمليات اإلعداد أو المعالجة غير الكافية

(، تعتبر العمليات التالية عمليات اعداد أو معالجة غير كافية 2دون اإلخالل بالفقرة ) .1

 ( أم لم تتحقق:6إلكساب المنتجات صفة المنشأ، سواٌء تحققت شروط المادة )

 مليات الحفظ التي تتم لضمان بقاء المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين؛ع  (أ )

 ؛وتجميع الطرودفك   (ب )

أو الزيت أو الطالء أو أغطية المواد المتأكسدة تنظيف وإزالة الغبار أو الل ويغسال  (ج )

 أخرى؛

 المنسوجات؛فرد كي أو   (د )

 بسيطة؛التلميع الطالء والعمليات   (ه )

 لحبوب واألرز؛ل الصقلتلميع والكلي والجزئي أو التبييض الونزع القشر  (و )

 ؛السكر في كتلعمليات لتلوين السكر أو تكوين   (ز )

 تقشير ونزع النوى وإزالة القشرة الخارجية للفواكه والمكسرات والخضروات؛  (ح )

 بسيط؛التقطيع البسيط أو الطحن الشحل أو ال  (ط )

ذلك تكوين مجموعات من الغربلة والتنخيل والترتيب والتصنيف والمطابقة؛ )بما في   (ي )

 (؛السلع

تعبئة بسيطة في زجاجات وعبوات وقوارير وحقائب وأكياس وعلب وتثبيت على   (ك )

 البطاقات أو األلواح وجميع عمليات التعبئة البسيطة األخرى؛

وبطاقات التعريف والشعارات وغيرها من العالمات المميزة لصق أو طباعة العالمات   (ل )

 أغلفتها  االخرى على المنتجات او على

 خلط بسيط للمنتجات، سواء كانت من أنواع مختلفة أم ال؛  (م )

عملية تجميع بسيطة ألجزاء المواد لتكوين مادة كاملة أو تفكيك المنتجات إلى   (ن )

 أجزاء؛
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 العمليات المحددة في الفقرات من )أ( إلى )ن(؛ الجمع بين اثنتين أو أكثر من  (س )

 ذبح الحيوانات.  (ع )

تي يتم إجراؤها على منتج محدد إما في األردن أو المملكة العمليات اليتم أخل كافة  .2

كان سيتم اعتبار عمليات اإلعداد أو المعالجة التي أجريت على عند تحديد ما إذا  المتحدة

 (1المنتج غير كافية وفقاً لمضمون الفقرة )

 

 (8المادة ) 

 وحدة األهلية  
المنتج المحدد واللي يعد الوحدة لغايات تطبيق هلا البروتوكول، تكون وحدة األهلية هي  .1

 األساسية عند تحديد التصنيف وذلك باستخدام لوائح النظام المنسق.

 يتبع ذلك:

في الحاالت التي يتكون فيها المنتج من مجموعة أو تجميع من عدد من المواد بحيث  (أ )

نهاا مجتمعاة تشاكل وحادة إيتم تصنيفه ضمن أحكام النظاام المنساق تحات بناد واحاد ف

 ؛األهلية

عندما تتكون شحنة مان عادد مان المنتجاات المتماثلاة المصانفة تحات نفاس البناد فاي  (ب )

 النظام المنسق، يجب أن يؤخل كل منتج بمفرده عند تطبيق أحكام هلا البروتوكول.

( من النظام المنسق، عندما يتم شمول التغليف مع المنتج 5بموجب القاعدة العامة رقم ) .2

 غليف لغايات تحديد المنشأ. لغايات التصنيف، فيجب شمول الت

 

 

 (9المادة )

 الملحقات وقطع الغيار واألدوات

إحدى األدوات أو اآلالت أو األجهزة أو ضمن الملحقات وقطع الغيار واألدوات التي يتم شحنها 

المركبات، التي تعد جزًءا من المعدات العادية والمشمولة في سعرها أو التي لم يتم إصدار 

منفصل، يتم اعتبارها كوحدة واحدة مع المعدة أو اآللة أو الجهاز أو المركبة فاتورة بها بشكل 

 موضوع البحث.

 
  

 (10المادة )

 )األطقم( المجموعات 

( من النظام المنسق، بأن 3تعتبر المجموعات )األطقم(، كما هو محدد في القاعدة العامة رقم ) 

صفة المنشأ. وبالرغم من ذلك، عندما لها صفة المنشأ إذا كانت جميع مكوناتها منتجات لها 
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تتكون مجموعة )طقم( من منتجات ذات منشأ ومنتجات من غير المنشأ، تعتبر المجموعة 

% من سعر 15تتجاوز قيمة المنتجات من غير المنشأ  أالبأكملها ذات منشأ، شريطة 

 المجموعة تسليم باب المصنع.

 

  

 (11المادة )

 العناصر الحيادية 

د ما إذا كان للمنتج صفة المنشأ أم ال، فلن يكون من الضروري تحديد منشأ من أجل تحدي 

 العناصر التالية التي قد يكون تم استخدامها في تصنيعه:

 الطاقة والوقود؛  (أ )

 المصنع والمعدات؛  (ب )

 اآلالت واألدوات؛  (ج )

 السلع التي ال تدخل في التركيب النهائي للمنتج وال تكون مخصصة لللك.  (د )

 

   

 لثالباب الثا

 المتطلبات اإلقليمية 
 

 (12المادة )       

 مبدأ اإلقليمية       

 

من هله المادة، يجب استيفاء  (3)( والفقرة 4( و)3باستثناء ما نص عليه في المادتين ) .1

الشروط المتعلقة باكتساب صفة المنشأ المنصوص عليها في الباب الثاني دون إعاقة في 

 أو في األردن.المملكة المتحدة 

 
سلع ذات منشأ مصدرة من إعادة (، لدى 4( و)3باستثناء ما نص عليه في المادتين ) .2

أو من األردن إلى بلد آخر، فإنه يجب اعتبارها من غير المنشأ، إال إذا  المملكة المتحدة

 كان من الممكن تقديم إثباتات مقبولة للسلطات الجمركية تبين:

 

 م تصديرها؛ تلك السلع التي ت ذاتهاالسلع الُمعادة هي  ( أ)

لم تخضع ألي عمليات بخالف ما هو ضروري لإلبقاء عليها في حالة جيدة و ( ب)

 سواء أثناء وجودها في تلك الدولة أو أثناء التصدير.
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لن تتأثر حالة اكتساب صفة المنشأ وفقًا للشروط الواردة في الباب الثاني بعمليات  .3

المملكة المتحدة على المواد التصنيع أو المعالجة التي تم إجراؤها خارج األردن أو 

 المصدرة من األردن أو المملكة المتحدة وتمت إعادة استيرادها الحقًا هناك، بشرط:

أو تم  عليها بالكامل في األردن أو المملكة المتحدةم الحصول المنتجات الملكورة ت ( أ)

ل ( قب7إجراء عمليات تصنيع أو معالجة تتجاوز العمليات الُمشار إليها في المادة )

 أن يتم تصديرها؛ و

 من الممكن اإلثبات بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أنه: ( ب)

تم الحصول على السلع المعاد استيرادها بإجراء عمليات تصنيع أو معالجة على  (1)

 المواد الُمصدرة؛ و

ال يتجاوز إجمالي القيمة المضافة المكتسبة خارج األردن أو المملكة المتحدة  (2)

٪ من سعر موقع التصنيع للمنتج 10ه المادة الـعن طريق تطبيق أحكام هل

 النهائي اللي تمت المطالبة بصفة المنشأ له.

 
لمنصوص اال تسري شروط الحصول على صفة المنشأ (، 3لألغراض الخاصة بالفقرة ) .4

خارج المملكة المتحدة أو تتم  أو معالجةإعداد في الباب الثاني على عمليات عليها 

تحدد الحد هناك قاعدة، ضمن قائمة الملحق المدمج الثاني،  عند تكوناألردن. ولكن، 

التي تتضمنها السلعة وتستخدم األقصى لقيمة جميع المواد التي ليس لها صفة المنشأ 

ن القيمة اإلجمالية للمواد التي ليس لها صفة فإتحديد حالة صفة المنشأ للمنتج النهائي، ل

القيمة إجمالي  مضاف إليهاف المعني، في أراضي الطر المستخدمة في المنتجالمنشأ 

يجب أال تتجاوز خارج المملكة المتحدة أو األردن، بتطبيق أحكام هله المادة، المضافة 

 النسبة المقررة.

عني "إجمالي القيمة المضافة" ي(، ينبغي أن 4( و)3ألغراض تطبيق أحكام الفقرتين ) .5

ردن، بما في ذلك قيمة المواد خارج المملكة المتحدة أو األ المترتبةجميع التكاليف 

 هناك. لمستخدمةا

مستوفية للشروط المحددة في الغير ( على المنتجات 4( و)3لفقرتين )ال تسري أحكام ا .6

أو خضعت لإلعداد ( أو التي يمكن اعتبارها 2رقم )المدمج  قائمة الملحقالقائمة في 

 (.2( )6مقرر في المادة )معالجة بشكل كاٍف فقط في حال تطبيق الحد العام المسموح الال
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( إلى 50( على المنتجات الواردة في الفصول من )4( و)3ال تسري أحكام الفقرتين ) .7

 ( من النظام المنسق.63)

خارج المملكة المتحدة  تأو معالجة من النوع المشمول بهله المادة وتمعملية إعداد أي  .8

 .ج أو أية ترتيبات مماثلةفي نطاق ترتيبات اإلعداد في الخارتم تأو األردن، يجب أن 

 

 (13المادة )

 النقل المباشر

تسري المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هله االتفاقية فقط على المنتجات، المستوفية  .1

لمتطلبات هلا البروتوكول، التي يتم نقلها مباشرة بين األردن والمملكة المتحدة أو عبر 

 ( حيث يكون التراكم قابال4( والمادة )3) أراضي الدول األخرى المشار إليها في المادة

للتطبيق. ومع ذلك، يجوز نقل المنتجات التي تشكل شحنة واحدة عبر مناطق أخرى، إذا 

ما اقتضت الحاجة، أو إعادة الشحن أو التخزين المؤقت في هله المناطق، شريطة أن 

اء أي عمليات تظل تحت إشراف السلطات الجمركية في بلد العبور أو التخزين وعدم إجر

أخرى عليها غير التفريغ أو إعادة التحميل أو أي عملية تهدف للحفاظ عليها في حالة 

 جيدة.

 
يمكن نقل منتجات لها صفة المنشأ عبر خط أنابيب عبر أراضي أخرى غير المملكة  

 المتحدة أو األردن.

 
إلى السلطات ( 1يجب تقديم إثبات أنه تم استيفاء جميع الشروط الواردة في الفقرة ) .2

 الجمركية في الدولة المستوردة عن طريق:

 المرور من الدولة المصدرة عبر دولة العبور؛ أوتشمل وثيقة نقل واحدة   ( أ )

 )ب(  شهادة صادرة عن السلطات الجمركية في دولة العبور تتضمن:

 إعطاء وصف دقيق للمنتجات؛ -1   

 ، كان ينطبق، إن وأيضا اتتحديد تواريخ تفريغ وإعادة شحن المنتجو -2   

 أسماء السفن أو وسائل النقل األخرى المستخدمة؛ 

 الظروف التي بقيت فيها المنتجات في دولة العبور؛ أووبيان   -3   

 ( في حال تعلر وجود ما سبق، أي وثائق إثبات بديلة.ج)

 
 

 (14المادة ) 

 المعارض 

حدى الدول غير تلك المشار إليها إ إن المنتجات ذات المنشأ، المرسلة من أجل العرض في .1

ويتم بيعها بعد العرض الستيرادها إلى  ،التراكميطبق عليها ( التي 4( و)3في المادتين )
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، يةاالتفاقهله أو إلى األردن، ينبغي أن تستفيد عند استيرادها من أحكام المملكة المتحدة 

 بصورة مقبولة للسلطات الجمركية: إثبات كل مما يلي شريطة 

ر أرسل هله المنتجات من المملكة المتحدة أو من األردن إلى الدولة ن المصدّ أ (أ)

 عرضها هناك؛وأنه التي يقام فيها المعرض 

ر إلى شخص من قِّبل ذلك المصدّ بطريقة أخرى تم بيع المنتجات أو التصرف فيها  (ب)

 في المملكة المتحدة أو األردن؛

رة في الحالة التي تم إرسالها المنتجات خالل المعرض أو بعد ذلك مباش ارسالتم  ( ج)

 فيها للمعرض؛ 

في عرضها شحنها إلى المعرض، ألي غرض آخر غير منل لم تُستخدم المنتجات،  ( د)

 المعرض.

يجب إصدار أو إعداد إثبات منشأ وفقًا ألحكام الباب الخامس وتقديمه إلى السلطات  .2

دة  سم وعنوان المعرض. . يشار إلى اةالمعتادوفق اإلجراءات الجمركية بالبلد المستورِّ

 التي ُعرضت فيها المنتجات. األحوالوعند الضرورة، قد يلزم تقديم وثيقة إضافية إلثبات 

( على أي معرض تجاري أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهرجان أو 1تنطبق الفقرة ) .3

معرض عام أو استعراض مشابه لما سبق، مما لم يتم تنظيمه ألغراض خاصة في 

باني التجارية بهدف بيع المنتجات األجنبية، وتظل خالله المنتجات تحت المتاجر أو الم

 الرقابة الجمركية.

 

 الباب الرابع

 رد الرسوم أو اإلعفاء منها 

  
 (15المادة )        

 أو اإلعفاء منها )الدروباك( حظر استرداد الرسوم الجمركية

 

ها أصنيع المنتجات التي منشال تخضع المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في ت .1

والتي يتم إصدار إثبات المنشأ لها أو إعداده وفقًا ألحكام الباب  األردن أو المملكة المتحدة

السترداد الرسوم الجمركية أو لإلعفاء منها من  الخامس في األردن أو المملكة المتحدة

 أي نوع.



739 
 

 

 الجريدة الرسمية

اد أو اإلعفاء أو عدم السداد ( على أي ترتيبات لالسترد1يطبق الحظر الوارد في الفقرة ) .2

في األردن  ةمطبق ،الجزئي أو الكلي للرسوم الجمركية، أو أية رسوم أخرى لها أثر مماثل

على المواد المستخدمة في التصنيع، حيثما يتم تطبيق مثل هلا  أو المملكة المتحدة

ر االسترداد أو اإلعفاء أو عدم السداد، بشكل صريح أو ساري المفعول، عند تصدي

المنتجات المتحصل عليها من المواد الملكورة وليس عندما يتم االحتفاظ بها لالستخدام 

 المنزلي.

إثبات المنشأ أن يكون مستعًدا ألن يقدم في أي  لتي يشملهايجب على مصّدر المنتجات ا .3

وقت، بناًء على طلب من السلطات الجمركية، جميع المستندات المناسبة التي تثبت أنه لم 

لحصول على استرداد للرسوم المتعلقة بالمواد التي ليس لها صفة المنشأ يتم ا

المستخدمة في تصنيع المنتجات المعنية وأن جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات 

 األثر المماثل المطبق على هله المواد قد تم دفعها بالفعل.

بالمعنى الوارد في المادة ( فيما يتعلق بالتعبئة 3( و)2( و)1تطبق أيًضا أحكام الفقرات ) .4

( 9(، الملحقات وقطع الغيار واألدوات بالمعنى الوارد في المادة )2( الفقرة )8)

ليس لها  لسلع( عندما تكون هله ا10والمنتجات في مجموعة بالمعنى الوارد في المادة )

 صفة المنشأ.

ن النوع اللي ( فقط فيما يتعلق بالمواد م4( و)3( و)2( و)1تطبق أحكام الفقرات من ) .5

تنطبق عليه هله االتفاقية. باإلضافة إلى ذلك، يجب أال تمنع هلا األحكام تطبيق نظام رد 

رسوم الصادرات على المنتجات الزراعية، ينطبق هلا على التصدير وفقًا ألحكام هله 

 االتفاقية.

ردن أو ها األؤ( إذا اعتبرت المنتجات منتجات منش1ال يطبق الحظر الوارد في الفقرة )  .6

المملكة المتحدة بدون تطبيق التراكم مع المواد المنشأة في سويسرا )بما في ذلك 

( 2( الفقرة )3ليختنشتاين( أو تركيا أو واحدة من الدول المشار إليها في المادتين )

 (. 2( الفقرة )4والمادة )
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 الباب الخامس

 إثبات المنشأ 
 

 (16المادة )

 عامةالمتطلبات ال

 

ها المملكة المتحدة عند االستيراد من األردن ؤلمنتجات التي يكون منشتستفيد ا .1

ها األردن عند االستيراد من المملكة المتحدة من أحكام هله ؤوالمنتجات التي يكون منش

 االتفاقية عند تقديم أي من إثباتات المنشأ التالية:

 الفقرة )أ(؛في الملحق المدمج الثالث يوجد نموذج عنها ، EUR.1شهادة الحركة   (أ )

 في الملحق المدمج الثالث يوجد نموذج عنها ، EUR-MEDشهادة الحركة   (ب )

 الفقرة )ب(؛

اللي يشار إليه فيما بعد  التصريح(، 1الفقرة ) 22في الحاالت المحددة في المادة   (ج )

" ويقدمه المصّدر على EUR-MEDفواتير تصريح الفواتير" أو "تصريح "

تصف المنتجات ذات الصلة  يقة تجارية أخرى التيفاتورة أو إشعار تسليم أو أي وث

تصريحات نصوص  بقدر كاف من التفصيل حتى يتم التمكن من التعرف عليها، وتظهر

 الفواتير في الملحق المدمج الرابع الفقرة )أ( والفقرة )ب(.

(، فإن المنتجات التي لها صفة المنشأ بالمعنى الوارد في 1على الرغم من أحكام الفقرة ) .2

( 27ا البروتوكول ستستفيد من أحكام هله االتفاقية وفقًا للحاالت المحددة في المادة )هل

 (.1دون أن يكون من الضروري تقديم أي من إثباتات المنشأ الُمشار إليها في الفقرة )

 

 (17المادة )

 EUR-MEDأو  EUR.1اإلجراء الخاص بإصدار شهادة الحركة 

 

من قبل السلطات الجمركية للدولة  EUR-MEDأو  EUR.1تصدر شهادة الحركة  .1

ممثله أو من قبل  تحت مسؤوليتهمن قبل المصّدر أو عند تقديم طلب خطي المصّدرة 

 .المفوض

 EUR.1ولهلا الغرض، على المصّدر أو ممثله المصرح له ملء كل من شهادة الحركة  .2

ثالث منهما في الملحقين المدمجين النماذج ونموذج الطلب، وتظهر  EUR-MEDأو 

الفقرة )أ( و)ب(. يتعين إكمال هله النماذج بواحدة من اللغات التي تمت بها صياغة هله 

االتفاقية ووفقًا ألحكام القانون المحلي للدولة المصّدرة. إذا كانت النماذج مكتوبة بخط 
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. يُعطى وصف المنتجات في المربع المطبعيةحروف الحبر بالب تعبئتهااليد، يجب 

غرض دون ترك أي سطور فارغة. في حالة عدم ملء المربع بشكل المخصص لهلا ال

يوضع خط أفقي تحت السطر األخير للوصف، وتُشطب المسافة الفارغة المتبقية كامل، 

 .في المربع

 EUR-MEDأو  EUR.1يجب على المصّدر المتقدم بطلب إلصدار شهادة الحركة  .3

صفة المنشأ للمنتجات ذات الصلة التي تثبت المناسبة االستعداد لتقديم جميع الوثائق 

باإلضافة إلى استيفاء المتطلبات األخرى لهلا البروتوكول في أي وقت استجابة لطلب 

أو  EUR.1السلطات الجمركية للدولة المصّدرة التي يتم فيها إصدار شهادة الحركة 

EUR-MED. 

لسلطات من قِّبَل ا EUR.1(، سيتم إصدار شهادة الحركة 5دون اإلخالل بالفقرة ) .4

 لمملكة المتحدة في الحاالت التالية:أو ا ألردنلالجمركية 

 ها األردن أو المملكة المتحدة بدون ؤإذا كان يمكن اعتبار المنتجات منتجات منش

تطبيق التراكم مع المواد المنشأة في سويسرا )بما في ذلك ليختنشتاين( أو تركيا أو 

( 4( والمادة )2( الفقرة )3ادتين )واحدة من الدول األخرى الُمشار إليها في الم

 ( واستيفاء المتطلبات األخرى لهلا البروتوكول؛ أو2الفقرة )

  ها إحدى الدول ؤمكن اعتبار المنتجات المعنية منتجات يكون منشمن المإذا كان

( والتي يطبق عليها التراكم، أو عند عدم تطبيق 4( و)3المشار إليها في المادتين )

(، 4( و)3المنشأة في إحدى الدول المشار إليها في المادتين ) التراكم مع المواد

واستيفاء المتطلبات األخرى لهلا البروتوكول، بشرط أن يكون قد تم إصدار شهادة 

في دولة  EUR-MEDفواتير شهادة الحركة  تصريحأو  EUR-MEDالحركة 

 المنشأ.

أو المملكة  من قبل السلطات الجمركية لألردن EUR-MEDتصدر شهادة الحركة  .5

ها األردن أو أالمتحدة إذا كان يمكن اعتبار المنتجات ذات الصلة منتجات يكون منش

( التي يطبق 4( و)3المملكة المتحدة أو إحدى الدول األخرى الُمشار إليها في المادتين )

 عليها التراكم، ومع استيفاء المتطلبات األخرى لهلا البروتوكول و:

 مواد المنشأة في سويسرا )بما في ذلك ليختنشتاين( أو تركيا تم تطبيق التراكم على ال

(، 2( الفقرة )4( والمادة )2( الفقرة )3أو واحدة من الدول الُمشار إليها في المادة )

 أو

  المنتجات يمكن استخدامها كمواد في سياق التراكم لتصديرها إلحدى الدول األخرى

 (، أو4( و)3) المشار إليها في المادتين
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 الُمشار إليها في  إحدى الدولإلى  المستوردةدولة الإعادة تصدير المنتجات من  يجوز

 (.4( و)3المادتين )

على واحد من البيانات التالية باللغة اإلنجليزية في  EUR-MEDتحتوي شهادة الحركة  .6

 :7المربع 

  ول مواد منشأة واحدة أو أكثر من الدباستخدام تطبيق التراكم  نتيجةالمنشأ  تحققإذا

 (:4( والمادة )3الُمشار إليها في المادتين )

 ‘CUMULATION APPLIED WITH  ’.…… اسم ……" "تطبيق التراكم على(

 الدولة/ الدول(

  إذا تم الحصول على المنشأ بدون تطبيق التراكم على المواد المنشأة في واحدة أو

 NO‘ (:4( والمادة )3أكثر من الدول المشار إليها في المادة )
CUMULATION APPLIED" ’التراكم غير مطبق." 

باتخاذ  EUR-MEDأو  EUR.1السلطات الجمركية التي تُصدر شهادتي الحركة  تقوم .7

للتحقق من صفة المنشأ للمنتجات والستيفاء المتطلبات األخرى  إجراءات ضروريةأي 

والقيام  ، سيكون لديهم الحق في المطالبة بأي دليلهله الغايةلهلا البروتوكول. من أجل 

. يجب أن يحرصوا أيًضا على تفتيش تراه مالئمالحسابات المصّدر أو أي  تفتيشبأي 

( على النحو المطلوب. على وجه 2ضمان اكتمال النماذج المشار إليها في الفقرة )

التحديد، يجب عليهم فحص إذا ما كانت المساحة المخصصة لوصف المنتجات مكتملة 

 ت اإلضافات االحتيالية.بطريقة تستبعد جميع احتماال

 11في المربع  EUR-MEDأو  EUR.1يتم اإلشارة إلى تاريخ إصدار شهادة الحركة  .8

 من الشهادة.

من قبل السلطات الجمركية وسيتم  EUR-MEDأو  EUR.1يتم إصدار شهادة الحركة  .9

 توفيرها للمصّدر بمجرد أن يتم التصدير الفعلي أو تأكيد القيام به.

 
 (18المادة )

 الصادرة بأثر رجعي EUR-MEDأو  EUR.1دات الحركة شها

 

أو  EUR.1(، يمكن إصدار شهادة الحركة 9( الفقرة )17على الرغم من أحكام المادة ) .1

EUR-MED :بصورة استثنائية بعد تصدير المنتجات المتعلقة بها إذا 
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أو  مقصودلم يتم إصدارها في وقت التصدير بسبب أخطاء أو أوجه تقصير غير   ( أ)

 ف خاصة؛ ظرو

أو EUR.1صدور شهادة الحركة بشكل ترتضيه لسلطات الجمركية أو تبيّن ل  ( ب)

 EUR-MED .لكن لم يتم قبولها عند االستيراد ألسباب فنية 

-EUR(، فإنه يجوز إصدار شهادة الحركة 9( الفقرة )17على الرغم من أحكام المادة ) .2
MED  من أجلها شهادة الحركة بعد تصدير المنتجات التي تتعلق بها أو التي أصدرت

EUR.1  السلطات الجمركية التي تستوفي  ثبوت القناعة لدىفي وقت التصدير، شريطة

 (.5( الفقرة )17الشروط المشار إليها في المادة )

( يجب على المصّدر أن يحدد في طلبه مكان وتاريخ تصدير 2( و)1لتطبيق الفقرتين ) .3

 وذكر أسباب طلبه. EUR-MEDو أ EUR.1المنتجات التي تخص شهادة الحركة 

بأثر رجعي  EUR-MEDأو  EUR.1شهادة الحركة  اصدار لسلطات الجمركيةيجوز ل .4

تتوافق مع الملف ذي فقط بعد التحقق من أن المعلومات المقدمة في طلب المصّدر 

 .العالقة

الصادرة بأثر  EUR-MEDأو  EUR.1ينبغي أن يتم التصديق على شهادة الحركة  .5

 رة التالية باللغة اإلنجليزية:رجعي بالعبا

 ‘ISSUED RETROSPECTIVELY" ’بأثر رجعي" صادرة 

الصادرة بأثر رجعي عن طريق تطبيق الفقرة  EUR-MEDأو  EUR.1شهادة الحركة  

 (، ينبغي أن يتم التصديق عليها بالعبارة التالية باللغة اإلنجليزية:2)

 ‘ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No  .………

(date 

 and place of issue)) ’ صادرة بأثر رجعي )رقم شهادة الحركة األصلية"EUR.1 

 تاريخ ومكان اإلصدار(("……….)

أو  EUR.1لشهادة الحركة  7( في المربع 5في الفقرة ) االمشار إليه العبارةيجب إدخال  .6

EUR-MED. 

 
 (19المادة )

 EUR-MEDأو  EUR.1إصدار نسخة من شهادة الحركة 

 

أن  يجوز، EUR-MEDأو  EUR.1في حالة سرقة أو فقدان أو تلف شهادة الحركة  .1

يقدم المصّدر طلبًا إلى السلطات الجمركية التي قامت بإصدارها للحصول على نسخة 

 .المحفوظة لديهاصادرة على أساس وثائق التصدير 
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باللغة  الكلمة التالية التي تصدر بهله الطريقة طبق األصل النسخة ان تحمليجب  .2

 اإلنجليزية:

 'DUPLICATE"نسخة'' ' 

من النسخة طبق األصل من  7 الخانة( في 2في الفقرة ) االمشار إليهيتم ادراج العبارة  .3

 .EUR-MEDأو  EUR.1 شهادة الحركة

أو   EUR1النسخة طبق األصل والتي تحمل تاريخ إصدار شهادة الحركة  مفعوليسري  .4

EUR-MED  ك التاريخ.األصلية اعتباراً من ذل 

 

 (20المادة )

بناًء على إثبات منشأ تم إصداره أو إعداده  EUR-MEDأو  EUR.1إصدار شهادات الحركة 

 مسبقًا

 

 

في المملكة  السلطات الجمركية مكتب رقابةعند وضع المنتجات التي لها صفة المنشأ تحت 

نشأ بواحدة أو أكثر من المتحدة أو في األردن، فسيكون من الممكن استبدال اإلثبات األصلي للم

بغرض إرسال جميع هله المنتجات أو بعضها إلى  EUR-MEDأو  EUR.1شهادات الحركة 

مكان آخر بالمملكة المتحدة أو األردن. ينبغي أن يتم إصدار شهادة )شهادات( الحركة البديلة 

EUR.1  أوEUR-MED  رقابتهااللي يتم وضع المنتجات تحت  السلطات الجمركيةمن قِّبل. 

 

                   

 (21المادة )

 الفصل المحاسبي

عندما ينشأ قدر كبير من التكلفة أو صعوبات مادية في االحتفاظ بمخزونات منفصلة من  .1

مواد لها صفة المنشأ ومواد ليست لها صفة المنشأ والتي تكون متطابقة ومتشابهة إلى 

كتابي من األشخاص المعنيين، حد كبير، فإنه يجوز للسلطات الجمركية، بناًء على طلب 

( المشار اليها فيما يلي "بالطريقة"" )الفصل المحاسبيطريقة "ببما يُسمى  التفويض

 وذلك إلدارة مخزون كهلا.

لفترة مرجعية محددة، أن عدد المنتجات المتحصل عليها والتي  ،الطريقةتضمن يجب أن  .2

كن الحصول عليه لو كان هناك لمنشأ" هو نفسه اللي كان يما"لها صفة يمكن اعتبار أن 

 .ونفصل مادي للمخز

( ألي 1الُمشار إليه في الفقرة ) التفويضيجوز للسلطات الجمركية أن تُخضع منح  .3

 شروط تراها مناسبة.
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يتم تطبيق الطريقة ويسجل هلا التطبيق على أساس المبادئ المحاسبية العامة المطبقة  .4

 في البلد اللي تم تصنيع المنتجات فيه.

للمنشأ، حسب  تز للمستفيد من الطريقة إعداد أو تقديم طلب للحصول على إثبايجو .5

الحالة، لكمية المنتجات التي يمكن اعتبار أن لها صفة المنشأ. بناًء على طلب السلطات 

 الكميات.هله الجمركية، يجب على المستفيد تقديم بيان عن كيفية إدارة 

متى أساء المستفيد  أن تسحبهويجوز لها تراقب السلطات الجمركية استخدام الترخيص  .6

في استيفاء أي من الشروط األخرى  إن أخفقأو  ،استخدامه للترخيص بأي طريقة كانت

 المنصوص عليها في هلا البروتوكول.

 
 

 (22المادة )

 EUR-MED الفاتورة تصريحأو  اتورةالف تصريحشروط إعداد 

 

على النحو المشار إليه  EUR-MEDفواتير  تصريحالفواتير أو  تصريحإعداد  يمكن .1

 ( )ج(:1)16في المادة 

 ، أو23المادة  ضمن مفهومبواسطة أي مصّدر معتمد  ( أ)

بواسطة أي مصّدر ألي شحنة تتكون من طرد واحد أو أكثر يحتوي على منتجات لها  ( ب)

 يورو. 6000صفة المنشأ ال يتجاوز إجمالي قيمتها 

 في الحاالت اآلتية: اتورةيجوز اعداد تصريح ف(، 3دون اإلخالل بالفقرة ) .2

  األردن أو المملكة المتحدة دون  من منشأ منتجاتكإذا كان يمكن اعتبار المنتجات المعنية

تطبيق التراكم على مواد ناشئة في سويسرا )بما في ذلك ليختنشتاين( أو تركيا أو أي 

األخرى (، وتستوفي المتطلبات 2)4( و2)3من الدول األخرى الُمشار إليها في المادة 

 لهلا البروتوكول،

  إحدى الدول األخرى الُمشار  من منشأمنتجات كإذا كان يمكن اعتبار المنتجات المعنية

( التي يُطبق عليها التراكم وعدم تطبيق التراكم على المواد 4( و)3إليها في المادتين )

بات ( وتستوفي المتطل4( و)3الناشئة في إحدى الدول الُمشار إليها في المادتين )

أو  EUR-MEDاألخرى لهلا البروتوكول، شريطة أن يكون قد تم إصدار شهادة 

 في الدولة المنشأ. EUR-MEDالفواتير  تصريح
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إذا كان يمكن اعتبار المنتجات المعنية  EUR-MED تصريح فاتورةيمكن إعداد   .3

إليها في أو إحدى الدول األخرى الُمشار  في األردن أو المملكة المتحدة من منشأمنتجات ك

 ( التي يُطبق عليها التراكم وتستوفي متطلبات هلا البروتوكول و:4( و)3المادتين )

  تم تطبيق التراكم على المواد المنشأة في سويسرا )بما في ذلك ليختنشتاين( أو تركيا أو

 (، أو2)4( و2)3واحدة من الدول الُمشار إليها في المادتين 

  التراكم لتصنيع المنتجات لتصديرها إلى واحدة طاق نيجوز استخدام المنتجات كمواد في

 (، أو4( و)3من الدول األخرى الُمشار إليها في المادتين )

  يجوز إعادة تصدير المنتجات من دولة الوصول إلى واحدة من الدول األخرى الُمشار

 (.4( و)3إليها في المادتين )

يانات التالية باللغة على واحد من الب EUR-MEDيجب ان يتضمن تصريح الفاتورة  .4

 اإلنجليزية:

إذا تم الحصول على المنشأ من خالل تطبيق التراكم على المواد المنشأة في واحدة أو  -

 (:4( و)3أكثر من الدول الُمشار إليها في المادتين )

 ‘ CUMULATION APPLIED WIT )اسم الدولة/ ………."  التراكم مطبق مع" 

’           الدول(  
لى المنشأ دون تطبيق التراكم على المواد المنشأة في واحدة أو أكثر إذا تم الحصول ع -

 :(4و ) (3)من الدول الُمشار إليها في المادتين 

‘NO CUMULATION APPLIED ’.              " التراكم غير مطبق "   
 

-EURفواتير  تصريحالفواتير أو  تصريحلمصّدر اللي يقوم بإعداد يجب ان يكون ا .5
MED لتقديم جميع الوثائق المناسبة التي تثبت صفة المنشأ للمنتجات المعنية  االستعداد

باإلضافة إلى استيفاء المتطلبات األخرى لهلا البروتوكول في أي وقت استجابة لطلب 

 السلطات الجمركية للدولة المصّدرة.

من قبل المصّدر  EUR-MEDفواتير  تصريحالفواتير أو  تصريحينبغي أن يتم إعداد  .6

الكتابة أو الختم أو الطباعة على الفاتورة أو إخطار التسليم أو أي وثيقة تجارية عبر 

أخرى أو البيان أو النصوص التي تظهر في الملحقين المرفقين الرابع )أ( و)ب(، 

باستخدام إحدى الصيغ اللغوية الواردة في هلين الملحقين المرفقين وفقًا ألحكام القوانين 

ة. إذا كان البيان مكتوبًا بخط اليد، يجب كتابته بالحبر بحروف المحلية للدولة المصّدر

 واضحة.
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التوقيع األصلي  EUR-MEDفواتير  وتصريحاتالفواتير  تصريحاتيجب أن تحمل  .7

للمصّدر بخط اليد. بالرغم من ذلك، لن يتعين على المصّدر المعتمد بالمعنى الوارد في 

بشرط أن يقدم للسلطات الجمركية في  تالتصريحا( أن يوقّع على مثل هله 23المادة )

فواتير  تصريحالدولة المصّدرة تعهًدا كتابيًا بأنه يقبل تحمل المسؤولية الكاملة عن أي 

 يعّرفه كما لو كان قد وقّع عليه بخط اليد.

عند  EUR-MED تصريح فاتورة تصريح فاتورة أويمكن أن يقوم المصّدر بإعداد  .8

، أو بعد التصدير بشرط أن يُقدم في الدولة صريحلتتصدير المنتجات المتعلقة با

 .بعد استيراد المنتجات الخاصة بالتصريحالمستوردة خالل فترة عامين على األقل من 

 
    

 (23المادة )

 المصّدر المعتمد      

 

 المشار اليه فيما بعد بـ)ان تفوض أي مصّدر  يجوز للسلطات الجمركية في بلد المصدر .1

بإعداد تصريح "( يقوم بعمليات شحن متكررة بموجب هله االتفاقية "المصّدر المعتمد

بغض النظر عن قيمة المنتجات المعنية.  EUR-MED او تصريح فاتورةأو فاتورة 

ينبغي للمصّدر اللي يسعى للحصول على مثل هلا التصريح أن يقدم جميع الضمانات 

طات الجمركية، باإلضافة الالزمة للتحقق من صفة منشأ المنتجات على نحو يرضي السل

 إلى استيفاء المتطلبات األخرى لهلا البروتوكول.

 .تراها مالئمةيمكن أن تمنح السلطات الجمركية صفة المصّدر المعتمد وفقًا ألي شروط  .2

 تصريحستمنح السلطات الجمركية المصّدر المعتمد رقم تصريح جمركي سيظهر على  .3

 .EUR-MEDفواتير  تصريحالفواتير أو 

 اقب السلطات الجمركية استخدام المصّدر المعتمد للتصريح.ستر .4

يمكن أن تسحب السلطات الجمركية التصريح في أي وقت. وستفعل هلا عندما يتوقف  .5

(، أو يتوقف عن استيفاء 1المصّدر المعتمد عن تقديم الضمانات المشار إليها في الفقرة )

 صريح استخداًما خاطئًا بخالف ذلك.(، أو يستخدم الت2الشروط المشار إليها في الفقرة )

 (24المادة )

 إثبات المنشأ صالحية 

 وينبغي المصدر، البلد في إصداره تاريخ من أشهر أربعة لمدة المنشأ إثبات مفعول يسري .1

 .المستورد البلد في الجمركية السلطات إلى الملكورة الفترة خالل يقدم أن
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 بعد المستورد البلد في الجمركية السلطات إلى تقديمها يتم التي المنشأ إثباتات قبول يجوز .2

 التفضيلية، المعاملة تطبيق لغرض وذلك ،(1) الفقرة في المحدد لتقديمها النهائي التاريخ

 عن ناتج المحدد النهائي التاريخ بحلول الوثائق هله تقديم في اإلخفاق يكون عندما

 .استثنائية ظروف

 البلد في الجمركية للسلطات يجوز ثباتات،المتأخر لإل للتقديم األخرى الحاالت في .3

 . الملكور النهائي التاريخ قبل وصلت قد المنتجات كانت إذا المنشأ إثباتات قبول المستورد

 
 (25المادة ) 

 تقديم إثبات المنشأ 

 المتبعة اإلجراءات بموجب المستورد البلد في الجمركية السلطات إلى المنشأ إثباتات تقديم ينبغي

 إرفاق كللك تطلب أن ويجوز المنشأ، إثبات ترجمة طلب الملكورة للسلطات ويجوز. البلد ذلك في

 المطلوبة مستوفية للشروط المنتجات بأن يفيد المستورد من بإقرار مصحوبا االستيراد تصريح

 .االتفاق لتطبيق

 

 (26المادة )

 دفعات شكل االستيراد على 

)أ( في 2بالمعنى الوارد في القاعدة العامة رقم عند استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة، 

في النظام  9406و 7308( أو البندين رقم 17( و)16النظام المنسق الواقعة تحت القسمين )

المنسق، على دفعات بناًء على طلب المستورد ووفقًا للشروط التي تنص عليها السلطات 

احد لهله المنتجات إلى السلطات الجمركية في الدولة المستوردة، يجب تقديم إثبات منشأ و

 الجمركية عند استيراد الدفعة األولى.

 
  

 (27المادة )

 اإلعفاء من إثبات المنشأ 

 التي أو عاديين أشخاص إلى عاديين أشخاص من صغيرة طرود في المرسلة المنتجات .1

 طلب دون لها صفة المنشأ منتجات تعتبر للمسافرين، الشخصية االمتعة من جزءاً  تشكل

 وأن التجارة ألغراض المنتجات هله استيراد يكون ال أن شريطة لها، منشأ إثبات قديمت

 هلا صحة في شك يوجد ال وأنه البروتوكول هلا لمتطلبات باستيفائها التصريح يتم

 التصريح هلا يقدم أن يمكن البريد، طريق عن المنتجات إرسال تم حال وفي. التصريح

 .الوثيقة بتلك ملحقة ورقة على أو( CN22/CN23) الجمركي التصريح نموذج على

المستوردات التي ال تتكون إال من منتجات لالستخدام الشخصي للمستلمين أو المسافرين  .2

أو عائالتهم ال تُعد واردات عن طريق التجارة إذا ثبت من طبيعة المنتجات وكميتها أنها 

 ليست بغرض التجارة.
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يورو في حالة  500قيمة الكلية لهله المنتجات باإلضافة إلى ذلك، يجب أال تتعدى ال .3

يورو في حالة المنتجات التي تشكل جزًءا من الحقائب  1200الطرود الصغيرة أو 

 الشخصية للمسافرين.

 
 

 (28المادة )                 

 الوثائق الداعمة                       

( المستخدمة بغرض إثبات 5( الفقرة )22( و)3( الفقرة )17الوثائق المشار إليها في المادتين )

تصريح أو  EUR-MEDأو  EUR.1أن المنتجات التي تم تغطيتها بواسطة شهادتي الحركة 

ها ؤيمكن اعتبارها منتجات يكون منش EUR-MEDشهادة الحركة  تصريح فاتورةأو  فاتورة

( 4( و)3تين )المملكة المتحدة، أو األردن أو إحدى الدول األخرى المشار إليها في الماد

 وتستوفي المتطلبات األخرى لهلا البروتوكول ويمكن أن تتضمن جملة أمور أخرى مما يلي:

 للحصول المزود أو المصّدر قبل من إنجازها تم التي العمليات على المباشر الدليل ( أ)

حساباته  دفاتر أو حساباته المثال سبيل على والمتضمنة المعنية، السلع على

 الداخلية؛

تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة أو الصادرة أو المنتجة في األردن أو وثائق   ( ب)

 حيث يتم استخدام هله الوثائق وفقًا للقوانين المحلية؛ المملكة المتحدة

وثائق تثبت عمليات تصنيع أو معالجة المواد في المملكة المتحدة أو األردن،   ( ت)

حيث يتم استخدام هله  الصادرة أو المنتجة في المملكة المتحدة أو األردن،

 الوثائق وفقًا للقوانين المحلية؛

 تصريحالفواتير أو  تصريحأو  EUR-MEDأو  EUR.1شهادتي الحركة   ( ث)

يثبت صفة منشأ المواد المستخدمة أو  EUR-MEDفواتير شهادة الحركة 

وفقًا لهلا البروتوكول أو في  الصادرة أو المنتجة في األردن أو المملكة المتحدة

وفقًا لقوانين المنشأ  (4و ) (3)لدول األخرى المشار إليها في المادتين إحدى ا

 المتطابقة مع تلك الموجودة في هلا البروتوكول؛

دلياًل مناسبًا بخصوص عمليات التصنيع أو المعالجة التي يتم إجراؤها خارج   ( ج)

 (، يثبت استيفاء متطلبات12األردن أو المملكة المتحدة بواسطة تطبيق المادة )

 هله المادة.

 
 (29المادة )

 والوثائق المؤيدةحفظ إثبات المنشأ 

 EUR-MED أو EUR.1 الحركة شهادة على الحصول بطلب يتقدم اللي المصّدر على .1

 .األقل على سنوات ثالث لمدة(( 3)17) المادة في إليها المشار بالوثائق االحتفاظ
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 االحتفاظ EUR-MED تورةالفا تصريحً  أو الفاتورة تصريحً  يعد اللي المصّدر على .2

(( 5)22) المادة في إليها المشار عن الوثائق وكللك هلا الفاتورة تصريح عن بنسخة

 .األقل على سنوات ثالث لمدة

-EUR أو EUR.1 الحركة شهادة تصدر والتي المصدر للبلد الجمركية السلطات على .3
MED على سنوات ثالث لمدة(( 2)17) المادة في إليه المشار الطلب بنموذج االحتفاظ 

 .األقل

-EUR أو EUR.1 الحركة بشهادات االحتفاظ المستورد للبلد الجمركية السلطات على .4
MED الفواتير وتصاريح الفواتير وتصاريحEUR-MED ثالث لمدة إليها المقدمة 

 األقل. على سنوات

 

 (30المادة )

 االختالفات واألخطاء الشكلية

 الوثائق في الواردة وتلك المنشأ إثبات في المدونة البيانات في بسيطة اختالفات اكتشاف .1

 ال المنتجات الستيراد الرسمية اإلجراءات اتخاذ أجل من الجمركية السلطات إلى المقدمة

ً  المنشأ إثبات اعتبار إلى يؤدي  األصول وحسب التأكد حالة في وذلك تلقائيا، وباطالً  الغيا

 .المقدمة بالمنتجات خاصة الوثائق هله أن من

 ضمن الواردة المطبعية األخطاء مثل الواضحة، الشكلية األخطاء تؤدي أن ينبغي ال  .2

 الشكوك بصحة تثير ال األخطاء هله كانت إذا الوثيقة هله رفض إلى المنشأ، إثبات

 .الوثيقة هله في الواردة البيانات

 

 (31المادة )

 المعبر عنها باليوروالمبالغ 

( في 3( الفقرة )27( الفقرة الفرعية )ب( والمادة )1ة )( الفقر22لتطبيق أحكام المادة ) .1

فواتير المنتجات بعملة أخرى غير اليورو، يتم تحديد المبالغ  اصدارالحاالت التي يتم فيها 

 بالعمالت المحلية لألردن والمملكة المتحدة والدول األخرى المشار إليها في المادتين

متها باليورو سنويًا من قبل كل من البلدان المبالغ الملكور قي يعادلبما  (4و ) (3) 

 المعنية.

( 27( الفقرة الفرعية )ب( أو المادة )1( الفقرة )22تستفيد الشحنة من أحكام المادة ) .2

( باإلشارة إلى العملة التي تمت صياغة الفاتورة بها، وفقًا للمبلغ اللي تم 3الفقرة )

 تحديده من قِّبل الدولة المعنية.
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مبالغ التي ستستخدم من أي عملة محلية مكافئة للعملة الخاصة بالمبالغ يجب أن تكون ال .3

كانون  1الملكور قيمتها باليورو في أول يوم عمل من أكتوبر وتطبق اعتباًرا من 

 الثاني/يناير من العام الالحق. سيقوم الطرفان بإخطار بعضهما بالمبالغ ذات الصلة.

التحويل إلى عملتها المحلية لمبلغ ملكور قيمته  يجوز قيام دولة بتقريب المبلغ الناتج عن .4

 5باليورو. ال يجوز أن يختلف المبلغ الُمقرب عن المبلغ الناتج عن التحويل بأكثر من 

%. يجوز أن تحتفظ دولة بعملتها المحلية المكافئة لمبلغ ملكور قيمته باليورو بدون 

(، نتج عن تحويل هلا المبلغ، 3)تغيير إذا، في وقت التسوية السنوية الواردة في الفقرة 

% في العملة المحلية المكافئة. يجوز أن يتم  15قبل إجراء أي تقريب، زيادة أقل من 

االحتفاظ بالعملة المحلية المكافئة بدون تغيير إذا كان سينتج عن التحويل انخفاض في 

 هله القيمة المكافئة.

المملكة  طلب على بناء الشراكة جنةل قبل من باليورو عنها المعبر المبالغ مراجعة تتم .5

 االحتفاظ في الرغبة الشراكة لجنة تراعي المراجعة، هله إجراء ولدى. األردن أو المتحدة

 تعديل تقرر أن لها يجوز الغرض، ولهلا. الفعلية المدد في العالقة ذات القيود بتأثيرات

 .باليورو عنها المعبر المبالغ

 
 

 الباب السادس

 اإلداري ترتيبات التعاون

 
 (32المادة )

 المساعدات المتبادلة

 األختام البعض بنماذج بعضها المملكة المتحدة وفي األردن في الجمركية السلطات تزود .1

-EUR و EUR.1 الحركة شهادات إصدار لغايات الجمركية دوائرها في المستخدمة
MED، الشهادات تلك من التحقق عن المسؤولة الجمركية السلطات وبعناوين 

 .EUR-MEDالفواتير وتصاريح الفواتير وتصاريح

 بمساعدة والمملكة المتحدة األردن يقوم البروتوكول، لهلا السليم التطبيق ضمان أجل من .2

 شهادات صحة من التحقق في المختصة، الجمركية السلطات خالل من البعض، بعضهما

 EUR-MEDالفواتير وتصاريح الفواتير وتصاريح EUR-MED و EUR.1 الحركة

 .الوثائق هله في الواردة المعلومات وصحة
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 (33المادة )

 التحقق من إثبات المنشأ

ً  المنشأ إثباتات من الالحقة التحقق عمليات يتم إجراء .1  لدى تولد حيثما أو عشوائيا

 منشأ أو الوثائق هله بصحة تتعلق معقولة شكوك المستورد البلد في الجمركية السلطات

 .البروتوكول لهلا األخرى المتطلبات يفاءاست أو المعنية المنتجات

 شهادات بإعادة المستورد البلد في الجمركية السلطات تقوم ،(1) الفقرة تطبيق ألغراض .2

 الفاتورة وتصريح تقديمها، تم حال في والفاتورة، EUR-MEDأو  EUR.1 الحركة

 في الجمركية السلطات إلى الوثائق هله عن نسخة أو EUR-MED الفاتورة وتصريح

 كما. التحقق طلب إلى دعتها التي مالئماً، يكون حسبما األسباب، إعطاء مع المصدر البلد

 المقدمة المعلومات بأن وتفترض عليها الحصول يتم معلومات أو وثائق أي إرسال يتم

 .التحقق طلب لمساندة وذلك دقيقة، غير المنشأ إثبات حول

 لها فإن الغرض، ولهلا. المصدرة ولةالد في الجمركية السلطات قبل من التحقق يجري .3

 تراه آخر تأكد أي أو المصّدر حسابات على تفتيش أي وإجراء إثبات أي طلب في الحق

 مالئماً.

إذا قررت السلطات الجمركية للدولة المستوردة تعليق منح المعاملة التفضيلية للمنتجات  .4

إلفراج عن المنتجات مع المعنية أثناء انتظار نتائج التحقق، فسيعرض على المستورد ا

 الخضوع ألي تدابير احتياطية يُرى أنها ضرورية.

سيتم إبالغ السلطات الجمركية التي طلبت التحقق بالنتائج الخاصة به في أقرب وقت  .5

ممكن. ستحدد هله النتائج بشكل واضح إذا ما كانت هله الوثائق أصلية وما إذا كانت 

ها األردن أو المملكة المتحدة أو أت يكون منشالمنتجات المعنية يمكن اعتبارها منتجا

( وتستوفي المتطلبات األخرى 4( و)3إحدى الدول األخرى المشار إليها في المادتين )

 لهلا البروتوكول.

 طلب تاريخ من أشهر عشرة خالل رد على الحصول يتم لم إذا المعقول، الشك حاالت في .6

 التحقق موضوع الوثيقة صحة لتحديد فيةكا معلومات يتضمن ال الرد كان إذا أو التحقق،

 حاالت في إالّ  التحقق، طلبت التي الجمركية السلطات تقوم للمنتجات، الحقيقي المنشأ أو

 .التفضيلية المعاملة منح برفض استثنائية،
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 (34المادة )

 تسوية النزاعات 

( التي ال 33ة )في حال نشوء نزاعات فيما يتعلق بإجراءات التحقق المنصوص عليها في الماد

يمكن تسويتها بين السلطات الجمركية التي تطلب التحقق والسلطات الجمركية المسؤولة عن 

يجب طرح هله  ،أو في حال طرح تساؤالت حول تفسير هلا البروتوكول ،إجراء هلا التحقق

 األمور على لجنة الشراكة.

طات الجمركية بالدولة في جميع الحاالت، ستخضع تسوية المنازعات بين المستورد والسل

 المستوردة للتشريعات بتلك الدولة.

  

 (35المادة )

 العقوبات 

سيتم فرض عقوبات على أي شخص يصيغ أو يتسبب في صياغة وثيقة تحتوي على معلومات 

 .غير صحيحة بغرض الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات

  

 (36المادة )

 المناطق الحرة 

 

لمتحدة جميع الخطوات الالزمة من أجل ضمان أن المنتجات تخل األردن والمملكة ايس .1

التي يتم تداولها تحت غطاء إثبات المنشأ اللي يستخدم أثناء النقل منطقة حرة تقع في 

مناطقهما، وال تحل محلها سلع أخرى وال تخضع لمناولة أخرى غير عمليات عادية 

 مصممة لمنع تدهورها.

ها األردن أو ؤندما يتم استيراد منتجات يكون منش(، ع1على سبيل الخروج عن الفقرة ) .2

المملكة المتحدة إلى منطقة حرة تحت غطاء إثبات المنشأ وتخضع إلجراءات معاملة أو 

 EUR-MEDأو  EUR.1معالجة، يجب على السلطات المعنية إصدار شهادة حركة 

لتي تم إجراؤها جديدة بناًء على طلب المصدر، إذا كانت إجراءات المعاملة أو المعالجة ا

 تمتثل إلى أحكام هلا البروتوكول.

 

 الباب السابع

 سبتة ومليلة

 
 (37المادة )         

 تطبيق البروتوكول        

 

والمنتجات  .ومليلة هلا البروتوكول ال يشمل سبتة في المستخدم" االتحاد األوروبي" مصطلح 

 د األوروبي ألغراض هلا البروتوكول.ها االتحاؤها سبتة ومليلة ال يعتبر منشؤالتي يكون منش
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 الباب الثامن    

 األحكام النهائية 

 

 (38المادة )          

 تعديالت على البروتوكول        

 

 يجوز لمجلس الشراكة إجراء تعديالت على أحكام هلا البروتوكول. 
 

  

 (39المادة )

 يناألحكام االنتقالية للسلع المنقولة بالعبور أو قيد التخز

 

على السلع التي تمتثل إلى أحكام هلا البروتوكول والتي تكون  يةاالتفاقهله يجوز تطبيق أحكام 

المملكة بتاريخ نفاذ هلا البروتوكول إما منقولة بالعبور أو قيد التخزين المؤقت في األردن أو في 

طات الجمركية في مستودعات الجمارك، أو في المناطق الحرة، شريطة أن تقدم إلى السلالمتحدة 

دة خالل  أو   EUR.1 من التاريخ الملكور، شهادة حركةعشر شهرا  ياثنفي الدولة المستورِّ

EUR-MED  صادرة بأثر رجعي من قبل السلطات الجمركية في الدولة المصدرة، مرفقة

 (. 13بوثائق تبين أن السلع قد تم نقلها مباشرةً بموجب أحكام المادة )

 
 (40المادة ) 

 تالملحقا 

( الخاصة باتفاقية الشراكة بين األردن 3( )ب( للبروتوكول رقم )4( إلى )1الملحقات ) .1

واالتحاد األوروبي يتم دمجها في هلا البروتوكول وتصبح جزًءا من البروتوكول بصفتها 

)ب( المدرجة في هلا البروتوكول ويجب أن يطبق ويجرى عليها  (4( إلى )1ملحقات )

 ضع للتعديالت التالية:التعديالت الالزمة، وتخ

 )أ(: (2)أ( في الملحق )

( الفقرة الفرعية )ج( استبدل "مجلس الشراكة" 10( الفقرة )1(   في المادة )1)    

 "بلجنة الشراكة"؛

( العبارة "قرار لجنة الشراكة المرفق به" 12( الفقرة )1( في المادة )2)

 تستبدل بالعبارة "هله االتفاقية".

 ()ب(:4)أ( و) (4لحقين ))ب( في كل من الم

الفواتير في هلا  تصريح( يجب أال يتم دمج إال النسختين اإلنجليزية والعربية من 1)

 و البروتوكول؛

 ( في هلا البروتوكول.2( يجب أال يتم دمج الجملة الثانية من الهامش )2)

 ملحقات هلا البروتوكول جزء ال يتجزأ منه. .2
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 الملحق )أ(

 (4( و)3( من المادتين )2في الفقرة ) القائمة المشار إليها 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1

 جمهورية مصر العربية .2

 دولة إسرائيل .3

 الجمهورية اللبنانية .4

 مملكة المغرب .5

 منظمة التحرير الفلسطينية لمصلحة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .6

 الجمهورية العربية السورية .7

 لتونسيةالجمهورية ا .8

 جمهورية ألبانيا .9

 البوسنة والهرسك .10

 جمهورية مقدونيا الشمالية .11

 الجبل األسود .12

 جمهورية صربيا .13

 جمهورية كوسوفو .14

 مملكة الدنمارك فيما يتعلق بجزر فارو .15

 جمهورية مولدوفا .16

 جورجيا .17

 أوكرانيا .18
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 الجريدة الرسمية

 الملحق )ب(
 بيان مشترك

 فيما يتعلق بإمارة أندورا 

 

( أو 2()ب( )7)3ة أندورا وتستوفي شروط المادة ها إمارؤالمنتجات التي يكون منش  .1

( من 97( حتى )25( من هلا البروتوكول، وتندرج في الفصول من )2()ب()5)4المادة 

النظام المنسق، يتم قبولها من قِّبل األطراف على أنها منتجات منشأة في االتحاد األوروبي 

 بالمعنى الوارد في هله االتفاقية.

بغرض تحديد صفة المنشأ للمنتجات  مع ما يلزم من التغييرات، ،ينطبق هلا البروتوكول  .2

 الملكورة أعاله.
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 الجريدة الرسمية

 الملحق )ج(

 بيان مشترك

 فيما يتعلق بجمهورية سان مارينو 

 

 (7)3ها جمهورية سان مارينو وتستوفي شروط المادة ؤالمنتجات التي يكون منش  .1

له االتفاقية، يتم قبولها من ( من هلا البروتوكول الخاص به2()ب()5)4( أو المادة 2)ب()

 قِّبل األطراف على أنها منشأة في االتحاد األوروبي بالمعنى الوارد في االتفاقية.

بغرض تحديد صفة المنشأ للمنتجات  مع ما يلزم من التغييرات، ينطبق هلا البروتوكول،  .2

 الملكورة أعاله.
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 الجريدة الرسمية

  الملحق الثالث

 

ام بروتوكول آلية تسوية النزاع بين األردن واالتحاد لقد تم عمل مزيد من التعديل على دمج أحك

 األوروبي في هله االتفاقية على النحو التالي:

 تعديالت على الفصل الرابع .1

 أحكام عامة
(، ينبغي لألطراف وفي غضون مدة ال 1)19لشك، وفقًا للمادة الُمدمجة رقم تالفيا ل)أ( 

 15ال يقل عن ما جديدة يل، إعداد قائمة أشهر من إدخال هله االتفاقية حيز التنف 6تتجاوز 

شخًصا لديهم الرغبة والقدرة على العمل كمحكمين مع اتباع نفس القواعد المحددة 

 (.1)19بموجب المادة المدمجة 
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 الجريدة الرسمية

 بيان مشترك فيما يتعلق بنهج ثالثي األطراف لقواعد المنشأ

 

لمنتجات التي لها صفة المنشأ )المعني بتعريف مفهوم ا 3فيما يتعلق بالبروتوكول المندمج رقم 

وطرق التعاون اإلداري( الوارد في اتفاقية تأسيس شراكة بين المملكة األردنية الهاشمية 

)"األردن"( والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية )"المملكة المتحدة"( 

 )"االتفاقية"(، اعتمد األردن والمملكة المتحدة البيان التالي:

 

درك األردن يل بدء المفاوضات التجارية بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة، قب .1

والمملكة المتحدة أن نهًجا ثالثي األطراف لقواعد المنشأ، اللي يشمل االتحاد األوروبي، 

هو النتيجة المفضلة في االتفاقيات التجارية بين األردن والمملكة المتحدة واالتحاد 

لا النهج أن يكرر تغطية التدفقات التجارية الحالية، ويسمح األوروبي. من شأن ه

المملكة المتحدة و باالعتراف المستمر بالمحتوى اللي له صفة المنشأ من أي من األردن

 ومن االتحاد األوروبي في الصادرات من وإلى بعضها البعض، وحسب قصد االتفاقية 

روبية ودولها األعضاء، من جهة، المؤسسة لشراكة بين المجموعات األو ةومتوسطياألور

والمملكة األردنية الهاشمية، من الجهة األخرى. في هلا الشأن، فإن األردن والمملكة 

المتحدة تدركان أن أي اتفاقية ثنائية بينهما تشّكل أولى الخطوات تجاه الوصول إلى هله 

 النتيجة.

األردن والمملكة  وافقيوبي، في حالة تحقق اتفاقية بين المملكة المتحدة واالتحاد األور  .2

الخاص بهله  3المتحدة على اتخاذ الخطوات الالزمة، كضرورة ملّحة، لتحديث البروتوكول 

االتفاقية بحيث يعكس النهج ثالثي األطراف لقواعد المنشأ، التي تتضمن االتحاد األوروبي.  

 3ي البروتوكول سيتم اتخاذ الخطوات الالزمة وفقًا إلجراءات مجلس الشراكة الواردة ف

 الخاص بهله االتفاقية.

يسري مفعول هلا اإلعالن المشترك عند التوقيع وسيستمر العمل به حتى يتم إنهاؤه من  .3

 قبل األردن أو المملكة المتحدة.

 

يمثل السجل السابق التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية 

 بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن المسائل المشار إليها فيها.حكومة المملكة المتحدة لو

 

باللغتين  2019 شهر تشرين ثاني   من اليوم الخامسفي األردن  -عمان  نسختين في منحررت 

وفي حالة وجود أي اختالفات بين النصين،  ،اإلنجليزية والعربية، وكال النصين متساويان بالحجية

 إلنجليزية.يسود النص باللغة ا

 
 

 عن حكومة

 المملكة األردنية الهاشمية

 )توقيع(

 عن حكومة

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

 )توقيع(


