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 :صلخستمال

وبهدف تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل  قة التجارة الحرة العربية الكبرىفي إطار إقامـة منط  

بتطبيق القواعد العامة  التجاري وكذا برنامجها التنفيذي، أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي قرارا  

 .5/5/5228لمنشأ السلع العربية ابتداء من 

 :(1)اآلتيةوكانت هذه القواعد، ترتكز على المعايير 

 مبدأ التحصيل الكلي. -

 .من القيمة النهائية للسلع %61قاعدة عامة تتمثل في تحقيق قيمة مضافة ال تقل على نسبة  -

عامة ال يميز بين خصوصيات وحساسيات السلع  وحيث أن تحديد المنشأ من خالل قواعد  

والقطاعات اإلنتاجية، تم االتفاق على استبدال هذه المقتضيات بأحكام تتماشى مع المصالح االقتصادية 

 .للدول العربية

وبعد مفاوضات طويلة استغرقت عدة سنين، تعذر التوافق بشأن قواعد المنشأ لهذه الغاية   

تي اتفقت الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التفصيلية لبعض السلع وال

 منشأ. %61قواعد المنشأ العامة بحدود 

للسلع الصناعية  ا  سلعي ا  بند 51والتي تشمل  (2)(2) من السلع التي وضعت في القائمة وتبقى عدد         

 .(3)بنود سلعية 8( للسلع الزراعية والتي تشمل 3والقائمة )

لكلمات المفتاحية: قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أثر المنتجات ا

 .الصناعية

 

                                                        
 .511ص  ،0542)ت )- 09)/02 13/19 (07/-03، جامعة الدول العربية (1(
حتنى االجتمنا   قواعند المنشنأ التفصنيليةمتفنق عليهنا وفنق الغينر الصنناعية ( وتشمل المنتجات والسلع 2وتسمى القائمة ) (2)

السادس لكبار المسؤولين ولجنة قواعد المنشأ والتي تعمنل تحنت مضنلة المجلنس االقتصنادي واالجتمناعي لجامعنة الندول 

 عربية والمعنية بقواعد المنشأ في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.ال
حتنى االجتمنا   قواعند المنشنأ التفصنيليةمتفنق عليهنا وفنق ال( وتشنمل المنتجنات والسنلع الزراعينة غينر 3تسنمى القائمنة ) (3)

واالجتمناعي لجامعنة الندول السادس لكبار المسؤولين ولجنة قواعد المنشأ والتي تعمنل تحنت مضنلة المجلنس االقتصنادي 

 .العربية الكبرىالعربية والمعنية بقواعد المنشأ في منطقة التجارة الحرة 
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Effects of the application of detailed origin rules under the Greater Arab 

Free Trade Area (FTA) 

Status of non-agreed industrial products 
 

PhD researcher: Yousif Khaleel Ibrahim 

Neelain University/Republic of Sudan 
 

Abstract: 

  In the framework of the establishment of the Greater Arab Free Trade Area, "with a 

view to activating the Agreement on Trade facilitation and Development as well as its 

implementation programme, the Economic and Social Council has adopted a resolution 

implementing the general rules of origin of Arab goods starting from 01/01/1998. 

  These rules were based on the following criteria:    

- The principle of total collection. 

- A general rule is to achieve a value added of at least 40% of the final value of the goods. 

  Since the determination of origin through general rules does not differentiate 

between the specificities and sensitivities of the goods and the productive sectors, it was 

agreed that these requirements would be replaced by provisions consistent with the 

economic interests of the Arab States. 

  To this destination, after several years of lengthy negotiations, it has not been 

possible to agree on the detailed rules of origin for certain goods, which the Member States 

of the Greater Arab Free trade area have agreed on the general rules of origin with a limit of 

40% of origin. 

  A number of goods that have been placed on the list (2), which include 17 

commodity items for industrial and existing (3) agricultural commodities, include 8 

commodity clauses. 

Keywords: detailed rules of origin under the Greater Arab Free Trade area, impact of 

industrial products. 

 مقدمةال

أنشئت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين   

. وقد تّم بموجب هذا 15/15/5228الدول العربية وبرنامجها التنفيذي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 

ب ذات األثر المماثل على ، إلغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائ2111البرنامج، مند أول يناير 

 المبادالت التجارية بين البلدان العربية األعضاء في المنطقة.

بالمنشأ، فإن مسلسل المفاوضات الرامية إلى اعتماد قواعد منشأ منّسقة كما هو  يتعلقأّما فيما   

الرغم من أن  منصوص عليه في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لم يتوّصل إلى حّد اآلن ألي نتائج على

بالمبادالت غير التفضيلية. وقد نتج عن هذا التأخير تطبيق كل دولة لقواعد منشأ  فقطهذه القواعد تتعلق 

 .وطنية تلبي في كثير من األحيان، اعتبارات غير موضوعية تمليها السياسات الصناعية والتجارية
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ّم من خالل تطبيق قواعد االتفاقية إن تحديد صنف البضائع يتتأتي أهمية البحث من  :دراسةأهمية ال

كما إن القيمة  ،WCO المعتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية HS"(4)الدولية للنظام المنسق "

المتفق عليها في إطار منظمة التجارة العالمية  وضعتها اتفاقية القيمة في الجمركتخضع للقواعد التي 

WCO (Paul Brenton, 2011: 170). 

قواعد منشأ منسقة على الصعيد الدولي، يتواصل النقاش حول معايير إكساب المنشأ  وفي غياب  

في المحافل الدولية واإلقليمية مثل منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للجمارك، واالتحاد 

 .األوروبي وبطبيعة الحال، جامعة الدول العربية

صيلية العربية ضمن إطار منطقة التجارة الحرة العربية قواعد المنشأ التفتأخر إقرار  مشكلة الدراسة:

 الكبرى.

  :يأتيوبغية الوصول الى األهداف من هذه الدراسة سوف تكون محاورها كما  هدف الدراسة:

 .التسلسل المرحلي لقواعد المنشأ العربية والمسار التفاوضي بشأن قواعد المنشأ التفصيليةدراسة  -

 لتي لم يتم االتفاق عليها بعد.ا مشاريع القواعدتحليل  -

 تحديد االثار الناتجة عن تطبيق القواعد المقترحة. -

 الدراسة: فرضيات

 التفصيلية العربية. المنشأهناك عامل سياسي يمنع اتمام قواعد . 5

 التفصيلية.وجود اثار اقتصادية على المدى القصير في حال تطبيق قواعد النشاء . 2

 (.2التفاوض بعد اتمام القائمة ) استمراريةدية من عدم وجود جدوى اقتصا. 3

سوف تتبع الدراسة المنهج التاريخي بحيث يتم تناول المسار التاريخي لقواعد المنشأ منهج الدراسة: 

 التفصيلية من حيث:

 تحليل المشاهد والمالحظات لمراحل المفاوضات.. 5

 تصنيف وتبويب البنود السلعية الصناعية.. 2

 حة النتائج ومقارنة حالة القواعد الحالية مع حاالت مشابه لها ضمن التجمعات اإلقليمية.اختبار ص. 3

مسلسل التفاوض على  يواجهاقصد تجاوز العوائق التي بوفي هذا اإلطار، و اإلطار العام للدراسة:

التبادل التجاري قواعد المنشأ التفصيلية المتعلقة ببعض المنتجات المتبادلة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية 

 :تأتي هذه الدراسة كمحاولة لإلجابة على هذا الطلب وتشمل أربعة محاورسوف بين الدول العربية، 

التسلسل المرحلي لقواعد المنشأ العربية والمسار التفاوضي بشأن قواعد المنشأ  المحور األول:

 التفصيلية.

ت الصناعية غير المتفق على قواعدها، كما تحليل مواقف الدول األعضاء بشأن المنتجا الثاني:المحور 

 يبرز هذا المحور الصعوبات التي تواجه توحيد المواقف.

 ناتجة عن تطبيق القواعد المقترحة.اآلثار ال الثالث:المحور 

 النتائج والتوصيات  الرابع:المحور 

 

                                                        
 الجمارك العالمية ألصناف البضائع.هو ترميز تم اعتماده من قبل منظمة  :النظام المنسق (4)
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 المحور األول

 واعد المنشأ التفصيليةوالمسار التفاوضي بشأن ق العربية المرحلي لقواعد المنشأ التسلسل

جاءت قواعد المنشأ المعمول بها حاليا في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول   

فعند الشرو  في تطبيق االتفاقية  ت طويلة امتدت على مدى عدة سنوات،العربية كنتيجة لمفاوضا

العربية على العمل بقواعد منشأ ترتكز ، وافقت الدول 5228وبرنامجها التنفيذي في األول من يناير 

 :)5)على

 .مبدأ التحصيل الكلي -

من القيمة  %61عمليات تشغيل أو تصنيع كافية تعتمد على قاعدة عامة تتمثل في قيمة مضافة بنسبة  -

 .النهائية للسلع

يميز غير أن تحديد المنشأ بقاعدة عامة وموّحدة تطبق على جميع السلع له عدة سلبيات، إذ ال   

وامل االقتصادية التي بين خصوصيات وحساسيات القطاعات والمنتجات وال يأخذ بعين االعتبار الع

كل منتج لتعويض مع لذا تم االتفاق على إعداد قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية تناسب تؤثر عليها، 

 القاعدة العامة.

لى الئحة بقواعد المنشأ التفصيلية وبعد عدة اجتماعات، تّم االتفاق على األحكام العامة وع  

العربية تشمل العديد من السلع إال أنه بالنسبة لبعض المنتجات الحساسة، فقد تعذر التوصل إلى اتفاق 

ويرجع هذا التعثر إلى تضارب المصالح االقتصادية  المنشأ التفصيلية التي ستخضع لها،حول قواعد 

 ل األعضاء.واختالف السياسات الزراعية والصناعية للدو

وبما أن المفاوضات استغرقت عدة سنوات دون التوصل إلى اتفاق شمولي، فقد أصدر المجلس   

 بتطبيق ما 2118يناير  5االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية قرارا يقضي ابتداء من 

 :(6)يأتي

باستثناء المناطق الحرة( ما تم االتفاق عليه ويتعلق األمر باألحكام العامة أي نص البروتوكول ) -

ومجموعة من القواعد التفصيلية للسلع الزراعية والصناعية. وتستند هذه المقتضيات في مجملها إلى 

 بروتوكول قواعد المنشأ األورو متوسطية.

بخصوص السلع التي لم يحصل أي توافق بشأن قواعد المنشأ التي  %61معيار القيمة المضافة بنسبة  -

 في انتظار انتهاء المفاوضات بشأنها. ستخضع لها وذلك

ومن أجل استئناف المفاوضات بخصوص القواعد التي لم يتم التفاهم بشأنها، تم تشكيل فريق   

 عمل يضم المغرب والسعودية بهدف إعداد مقترح توافقي متعلق بقواعدها التفصيلية.

حلول لبعض السلع في  ولقد تمكن هذا الفريق من إنجاز مشرو  بهذا الخصوص والتوصل إلى  

 حين بقي البعض اآلخر دون حسم نهائي. 

                                                        
د.   5111التجاري بيـن الدول العربينـة، رقنم قواعـــد المنشـــأ العربيــــة ألغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل  (5)

 ، المادة الثانية.2/4/2111بتاريخ  81
 .211، ص 2/4/2111بتاريخ  81د.   5111قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي، رقم  (6)
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من طرف الدول األعضاء في إطار اللجنة الفنية لقواعد  نتائج هذه االجتماعات وقد تمت مناقشة  

المنشأ دون تحقيق أي تقدم يذكر بخصوص القواعد غير المتفق عليها، األمر الذي تطلب من جديد 

مؤتمر القمة العربية المنعقد بالدوحة قتصادي واالجتماعي الذي قرر في اللجوء إلى تحكيم المجلس اال

 :(7)يأتيما ، 2153مارس  24في 

اعتماد قواعد المنشأ المتفق عليها من قبل فريق العمل المغربي السعودي والتي وافق عليها أكثر من . 5

 من الدول األعضاء، 81٪

ي بشأن قواعد المنشأ المعتمدة من قبل فريق العمل دعوة الدول األعضاء لتحسين مسارها التفاوض. 2

 من الدول، ٪81المغربي السعودي والتي حصلت على موافقة أقل من 

استمرار مسلسل المفاوضات بخصوص قواعد المنشأ التي لم يتم التوافق بشأنها من قبل فريق العمل . 3

 .التخاذ قرار نهائي تماعيالمذكور وعرض نتائج هذه المفاوضات على المجلس االقتصادي واالج

( 11) اللجنة الفنية لقواعد المنشأ اجتماعا بالقاهرة في الفترة ما بين وبموجب هذا القرار، عقدت  

ولتجاوز هذه العوائق، عقدت لى أي اتفاق أو تقديم أي تنازالت، ، دون التوصل إ2153مايو ( 12) و

 ستوى كبار المسئولين بمشاركة أعضاءعلى م 2151و 2156خمسة اجتماعات استثنائية بين عامي 

 اللجنة الفنية لقواعد المنشأ.

، عن 2151نوفمبر  54و 51االجتما  االستثنائي الخامس الذي عقد يومي محادثات أسفرت   

اعتماد مبدأ قاعدتين بالنسبة لنفس المنتج تطبق كل مجموعة من الدول إحداهما على السلع الواردة في 

 .(8)اوضاتالقائمتين موضو  المف

فبالنسبة للقائمة األولى والتي تشمل منتجات صناعية، تعتمد قواعد المنشأ على نسبة القيمة   

 .٪61واألخرى نسبة قصوى تساوي  ٪61المضافة، تطبق بعض الدول قيمة نسبة ال تقل عن 

بيق وفيما يتعلق بالقائمة الثانية، والتي تتضمن منتجات زراعية مصنعة، أوصى االجتما  بتط  

 وقاعدة التحصيل الكلي لكل مجموعة من الدول. %61قاعدة قيمة مضافة بنسبة 

 .ولحّد اآلن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الخصوص  

 المحور الثاني

 الصناعيةمشاريع القواعد التي لم يتم االتفاق بعد عليها والمتعلقة بالمنتجات حليل ت

على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة  القتصادي واالجتماعيللمجلس ا أوصى االجتما  الخامس أوالً.

  يلي:أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ بما 

من القيمة النهائية للسلع عند إتمام  40%)قيمة مضافة بنسبة  الموافقة على القاعدة العامة  

لسلع عند إتمام إنتاجها( قيمة مضافة من القيمة النهائية ل 45%لمعظم الدول األعضاء وقاعدة )إنتاجها( 

                                                        
عربيننة ، محننور منطقننة التجننارة الحننرة ال2153مننارس  24مننؤتمر القمننة العربيننة الرابننع والعشننرون المنعقنند بالدوحننة فنني  (7)

 .الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي
-51قواعنند المنشننأ التفصننيلية غيننر المتفننق عليهننا فنني النندول العربيننة فنني إطننار منطقننة التجننارة الحننرة العربيننة الكبننرى،  (8)

 .(2، قائمة )2151 نوفبر54
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لباقي الدول األعضاء، ويوضح الجدول التالي مواقف الدول مقابل كل بند من البنود التي وردت 

 :(9)2بالقائمة 

مواقف الدول العربية االعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ضمن كل بند : (5) الجدول

 (2في القائمة )وموقف كل دولة 

 مواقف الدول (2وصف المنتج ) (1نسق )بنود النظام الم

3818 

مبيدات للحشرات والقوارض وللفطريات 

واألعشاب الضارة، موقفات اإلنبات ومنظمات نمو 

النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو 

أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف 

مماثلة )كاألشرطة والفتائل والشمو  المكبرتة 

 قتل الذباب( وأوراق

 لجميع الدول األعضاء 61%

 3251إلى  3215

لدائن بالستيك في أشكالها األولية، فضالت، قشارة 

)قشر( ونفايات من البالستيك عدا البندين أرقام 

3211 ex ،3252 الوارد قواعدها فيما يأتي: 

إضافة منتجات البلمرة المتجانسة التي يساهم فيها  -

من الوزن في  % 22جزء واحد بأكثر من 

 إجمالي محتويات البوليمر.

 غيرها -

 %61المغرب -الجزائر-تونس

لباقي الدول العربية  %61ونسبة 

أعضاء منطقة التجارة الحرة 

 العربية الكبرى

 3225إلى  3254

منتجات ومنتجات شبه مصنعة من البالستيك، عدا 

 ،ex، 3251 ex ،3221 ex 3254 أرقام:البنود 

 يأتي:يها القواعد الواردة فيما تسري عل التي 3225

منتجات مسطحة تكون مشغولة أكثر من مجرد  -

شغل السطح، أو تكون مقطعة أكثر من مستطيالت 

أو مربعات، وتكون المنتجات األخرى مشغولة 

 أكثر من مجرد شغل السطح.

 غيرها. -

 غيرها. -

السودان -المغرب-الجزائر-تونس

61% 

 لباقي الدول العربية %61ونسبة 

أعضاء منطقة التجارة الحرة 

 العربية الكبرى

 3254زء من ج

 3251جزء من و
 أشكال قطاعية وأنابيب ومواسير وخراطيم

السودان -المغرب-الجزائر-تونس

61% 

لباقي الدول العربية  %61ونسبة 

أعضاء منطقة التجارة الحرة 

 العربية الكبرى

 

 

                                                        
، 2151 ننوفبر54-51المنشأ،  وبمشاركة اللجنة الفنية لقواعدولين ؤعلى مستوى كبار المس خامسال االستثنائي االجتما  (9)

 .(2قائمة )



 2152/ 2( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

521 

 لدولمواقف ا (2وصف المنتج ) (1بنود النظام المنسق )

 رقائق من البالستيك مغطى بطبقة معدنية 3225جزء من 

السودان -المغرب-الجزائر-تونس

61% 

لباقي الدول العربية  %61ونسبة 

أعضاء منطقة التجارة الحرة 

 العربية الكبرى

 منتجات بالستيك 3222-3224

السودان -المغرب-الجزائر-تونس

61% 

لباقي الدول العربية  %61ونسبة 

ة التجارة الحرة أعضاء منطق

 العربية الكبرى

8651 

 

آالت وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة 

بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما 

في ذلك اآلالت التي ال يمكن تنظيم الرطوبة فيها 

 على حدة.

 لجميع الدول األعضاء 61%

8658 

ثالجات "برادات" ومجمدات "فريزارات" وغيرها 

ت ومعدات وأجهزة إحدا  البرودة )التبريد من آال

أو التجميد(، كهربائية، أو غير كهربائية، مضخات 

حرارية ما عدا آالت تكييف الهواء الداخلة في البند 

8651. 

 لجميع الدول األعضاء 61%

 81الفصل 

آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها، أجهزة 

 تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة

 المرئية )التليفزيون( وأجزاء ولوازم هذه األجهزة

 لجميع الدول األعضاء 61%

8128 

أجهزة استقبال لإلذاعة المصورة )تليفزيون(، وإن 

كان مندمجا بها أجهزة استقبال اإلذاعة المسموعة 

)راديو( أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو 

الصورة، شاشات عرض فيديو )فيديو مونيتور( 

 ة عرض صور الفيديو )فيديو بروجكتور(.وأجهز

 لجميع الدول األعضاء 61%

 8134و 8131

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية الدوائر 

الكهربائية، ووصالت المآخذ الكهربائية للدوائر 

 الكهربائية.

 لجميع الدول األعضاء 61%

8131 

لوحات "تابلوهات" مناضد، خزائن وغيرها من 

ودة بجهازين أو أكثر من األجهزة الحوامل، مز

للتحكم أو  8134أو  8131الداخلة في أحد البندين 

التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات 

، أجهزة التحكم 21أو أجهزة داخلة في الفصل 

الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 

8151. 

 لجميع الدول األعضاء 61%
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 مواقف الدول (2وصف المنتج ) (1لمنسق )بنود النظام ا

8166 

أسالك وكابالت معزولة )بما في ذلك الكابالت 

متحدة المحور( وغيرها من الموصالت المعزولة 

للكهرباء )بما في ذلك المطلية بالميناء أو اللـك أو 

المؤكسدة(، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل 

ياف طرفية، كابالت من ألياف بصرية مصنعة من أل

مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع 

موصالت كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل 

 طرفيه.

 %61السودان -الجزائر-تونس

لباقي الدول العربية  %61ونسبة 

أعضاء منطقة التجارة الحرة 

 العربية الكبرى

 81الفصل 
سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات 

 ، عدا البنود التالية:أخرى، وأجزاؤها ولوازمها
 لجميع الدول األعضاء 61%

8112 
سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بمن 

 فيهم السائق.
 لجميع الدول األعضاء 61%

8118 
أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 

 .8111إلى  8115
 لجميع الدول األعضاء 61%

8154 
خر غير مقطورات، ومقطورات نصفية، عربات أ

 آلية الدفع، أجزاؤها.
 لجميع الدول األعضاء 61%

2611 

أجهزة إنارة )بما فيها أجهزة تركيز األضواء 

مذكورة وأجهزة األضواء الكاشفة( وأجزاؤها غير 

داخلة في مكان آخر، إشارات مضيئة ولوحات  وال

إرشادية أو إعالمية مضيئة وغيرها من األصناف 

صدر إضاءة مثبت بها المماثلة التي تحتوي على م

بصورة دائمة، وأجزاؤها غير مذكورة وال الداخلة 

 في مكان آخر.

 لجميع الدول األعضاء 61%

 لجميع الدول األعضاء %61 مباني مسبقة الصنع 2614

 45الفصل 

ألبسة وتوابع ألبسة من 

 مصنرات أو كروشيه

 غيرها

 %61تطبيق الدول األعضاء 

 عدا الدول المشار إليها جانبا

 

-تونس-تطبق كل من: السودان

مصر القاعدة -الجزائر-المغرب

 اآلتية:

 (2( و )5تصنع من غزل )

 تصنع من:

 ألياف طبيعية. -

 ألياف صناعية ليست مسرحة. -

االجتما  االستثنائي الخامس على مستوى كبار المسؤولين (، محضر 2مرفق قائمة رقم ) المصدر:

شأ لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول وبمشاركة اللجنة الفنية لقواعد المن

نوفبر 54-51العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التقرير والتوصيات، القاهرة 

2151. 
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 (2الواردة في البنود الخاصة بالمنتجات الصناعية ضمن القائمة ) المالحظات ثانياً.

 المقترحة:قواعد المنشأ  مالحظات عامة بخصوص. 5

بند ال يطرح أي  53بند جمركي التي تتضمنها،  52تبيّن دراسة القائمة األولى أنه من بين   

 .٪61نظرا إلجما  الدول األعضاء على اعتماد معيار القيمة المضافة بنسبة  ةمشكل

وصية على اعتماد ، تنص الت8166والبند  32بالنسبة للبنود الستة المتبقية الواردة في الفصل   

 .(10)نسبتين من القيمة المضافة على أن تطبق كل مجموعة إحدى هذه النسب

، أيدت التوصية القاعدتين 45وفيما يتعلق بالقائمة الثانية التي تشمل منتجات الفصل   

المقترحتين من طرف المجموعتين، حيث تقترح األولى استخدام معيار القيمة المضافة واألخرى 

 عيار التصنيع أو التحويل.استخدام م

وتجدر اإلشارة في الموضو  إلى أن الصيغة التوافقية التي تتيح استعمال قاعدتين حسب الدول   

تتميز بكونها تتيح الفرصة إلخراج المفاوضات الجارية حاليا من المأزق الذي توجد فيه منذ سنوات. 

الحّر المبرمة في أنحاء العالم تستند على قواعد  غير أنه من حيث المبدأ، فيالحظ أن جّل اتفاقيات التبادل

 منشأ مماثلة ومتطابقة دون أي تمييز بين الدول. 

ففي حالة وجود قاعدتين لنفس المنتج، تعتبر القاعدة األولى رئيسية والقاعدة الثانية بديلة   

  .وتطبقان بنفس الشكل من قبل جميع األطراف المتعاقدة

د لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في هذه االتفاقيات، يستند على كما إن االستثناء الوحي  

المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للبلدان األقل نموا وهذا االستثناء ال يمكن تطبيقه على الدول 

 .العربية التي ستستفيد من القاعدة األكثر مرونة

 المحتملة:مالحظة بشأن نسب القيمة المضافة المقترحة والرهانات . 2

باإلضافة إلى ما سبق، تتعلق المالحظة الثانية بالنسب المقترحة للقيمة المضافة التي ستعتمدها   

 .٪61و ٪61كل مجموعة لمنح المنتجات الواردة في القائمة األولى صفة المنشأ، أي 

ات ومن الواضح أن هذه النسب ناتجة عن منظورين مختلفين، أحدهما يطمح إلى تنمية الصادر  

إلى  3215بالستيكية )البنود وتيسير التجارة واآلخر يتشبث بضرورة حماية قطا  تحويل المواد ال

 ٪61(، معتبرا أن نسبـة 8166( والكابالت الكهربائية )3224إلى  3222-3225إلى  3251-3254

 1ن، أي اإلشارة إلى أن الفرق بين النسبتي وبهذا الشأن، تجب الواردات إذ تشجعبمصالحهم  قد تضر

 .(11)على حماية القطا  محدودا  للغـاية وسيكون أثرهنقاط، يبقى ضئيال جدا 

كما يجب التذكير باألهمية القصوى التي تميز صناعات المواد البالستيكية في المنطقة حيث   

 إنها تعتبر من القطاعات الحيوية بالنسبة لدول المجموعتين وذلك نظرا لمكانتها في تلبية حاجة السوق

المحلي وما تمثله في صادراتها باإلضافة إلى عدد الوحدات الصناعية المتواجدة بها وفرص العمل التي 

                                                        
 فقرة قواعد المنشأ. ،2153-3-24( تاريخ 26د. ) 182قرار قمة الدوحة رقم ق.ق.( 10)
، 2151 ننوفبر54-51وبمشاركة اللجنة الفنية لقواعند المنشنأ، ولين ؤعلى مستوى كبار المس خامسال االستثنائي االجتما  (11)

 .(2قائمة )
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 وعلى هذا األساس، أصبح هذا القطا  أساسيا في االستثمارات التي توفر لتطويرها تخلق وحجم

 االقتصاديات الوطنية للدول العربية.

صناعات مندمجة في هذا  توفر ٪61مة لنسبة وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن بعض الدول الداع  

لى هذه النسبة بل القطا  وذلك لتواجد المواد الخام لديها، الشيء الذي يمكنها ليس فقط من التوصل إ

فاعتماد هذه النسبة قد يسهل للبلدان األخرى في هذه المجموعة التي ليس لديها  بتجاوزها بكثير،

نشأ للمنتجات المصنوعة من مدخالت مستوردة من خارج صناعات بتروكيماوية، أن تكسب صفة الم

 .(12)٪61المنطقة علما أن تراكم المنشأ يمكن هذه الدول األعضاء من استيفاء نسبة 

 ٪61وفيما يخص المجموعة التي تدعم النسبة األعلى، فتعتبر أن تحقيق قيمة مضافة بنسبة   

من  ٪41ية المستعملة ستبلغ نسبة المواد األجنبليس كافيا إلكساب البضائع المعنية صفة المنشأ، حيث 

مما يعني أن هذه القاعدة ستمكن مدخالت الدول غير األعضاء في المنطقة من االستفادة  قيمة المنتج،

 من النظام التفضيلي.

وسجلت وفي الواقع، فأقطاب الصناعات البالستيكية في هذه البلدان تتوفر على إمكانيات كبيرة   

الفرص المتاحة في هذا القطا ، فإنها لم تصل إلى مستوى  وبالرغم من جديدة ومتنوعة،ظهور منتجات 

 من القدرة التنافسية يسمح لها بمواجهة منتجات مماثلة مستوردة من خارج المنطقة.

(، اقترحت ثال  دول قاعدة مبنية على قيمة 8544أما بخصوص الكابالت الكهربائية )البند   

 .٪61حين أن بقية الدول األعضاء تدعم نسبة في  ٪61مضافة بنسبة 

إن صناعة الكابالت الكهربائية تطورت بشكل كبير خالل السنوات األخيرة في العالم العربي،   

حيث أن معظم إنتاجها موجه إلى قطاعات حيوية كالصناعات الكهربائية واإللكترونية، مما نتج عنه 

من الدول العربية، كما شهدت القيمة المضافة الناتجة  ارتفا  حجم الصادرات واالستثمارات في كثير

 عن هذا القطا  تقدما كبيرا خالل نفس الفترة.

وتبقى المعوقات الرئيسية التي تواجه القطا  هي ضيق األسواق الوطنية بسبب قلة االستهالك   

هذه الصناعة  المحلي، وضعف معدل استخدام الطاقات اإلنتاجية. ومن هنا تأتي أهمية تصدير منتجات

 إلى األسواق الخارجية.

 ويالحظ كذلك أن منتجات هذا القطا  محمية بضرائب جمركية مرتفعة نسبيا في البلدان  

وفي هذا الصدد، تجدر  في تونس(. ٪21في الجزائر و ٪51) المدافعة عن القاعدة األكثر صرامة

باتفاقيات شراكة أو اتفاقيات تبادل حر اإلشارة إلى أن الدول العربية المرتبطة مع االتحاد األوروبي 

)قيمة المواد األجنبية ال  ٪41تخضع منتجاتها لقاعدة مبنية على تحقيق قيمة مضافة بنسبة ال تقل عن 

 (11 :2155براهيم، إيوسف خليل ) ( مستفيدين من قاعدة تراكم المنشأ مع دول االتحاد.٪61تتعدى 

 ت األلبسـة من مصنرات أو كروشيه الواردة في القائمة:الوضعيـة المتعلقة باأللبسة ومستلزما. 3

، حيث أيدت 45تشمل هذه القائمة القواعد المقترحة لأللبسة وتوابع األلبسة المصنفة في الفصل   

التوصية مقترحات المجموعتين. فالمجموعة األولى ترغب في استخدام قاعدة تعتمد على قيمة مضافة 

                                                        
عليهنا فني النندول  قولين لمناقشنة قواعند المنشنأ التفصنيلية غيننر المتفنؤالرابنع علنى مسنتوى كبننار المسناالجتمنا  محضنر  (12)

 .53، ص 2151يونيو  54-56العربية 
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ألخرى ترمي العتماد قاعدة مبنية على عمليات تصنيع تختلف حسب بينما ا ٪61ال تقل نسبتها عن 

 :(13)اآلتيالمنتج وتقدمها على الشكل 

 عمليات التصنيع حسب المنتج: (2جدول )ال

 القاعدة المطبقة وصف المنتج

 سواء مجمعة بحياكة قطع عليها الحصول منتجات يتم -

تم  سواء كروشيه أو أقمشة مصنرات من أكثر قطعتين أو

مباشرة بأشكال  تم تصنيعها أو معينة بأشكال قصها

 معينة.

 تصنع من غزل

 :من تصنع غيرها -

  طبيعية ألياف -

 ليست غير مستمرة أو اصطناعية تركيبية ألياف -

 كيماوية أو مواد للغزل، أو مجهزة ممشطة أو مسرحة

 نسيج عجينة أو

مقترحة من الدول العربية الواردة في تقرير من اعداد الباحث بالرجو  الى قواعد المنشأ ال المصدر:

 (.2151نوفمبر  54-51االجتما  الخامس لكبار المسؤولين )

قبل  تطبق منويتضح في هذا المجال أن هذه القاعدة المدعومة من خمس دول، هي نفسها التي   

 االتحاد األوروبي في اتفاقياته مع شركائه ومن بينهم بعض الدول العربية.

للمنتجات البالستيكية والكابالت الكهربائية، حيث القواعد المقترحة تبقى متقاربة، وخالفا   

إذ نجد نوعين من القواعد واحدة  جد متباعدة، 45خصوص منتجات الفصل فمنهجيات المفاوضين ب

مرنة نسبيا )قيمة مضافة( وتهدف إلى تسهيل ولوج األسواق العربية، في حين أن األخرى أكثر تشددا ، 

كما أنها  واد الوسيطة التي تقل في المنطقة مثل األقمشة المصنرة،ها تفرض استخدام بعض المألن

لذا  ان آسيا الجنوبية وتركيا،تُعرف بضعف تنافسيتها بالمقارنة مع الديناميكية التي تمتاز بها في بلد

 .(14)ية وفنيةفالصناعة المحلية في معظم الحاالت ملزمة باستيراد هذه المواد العتبارات اقتصاد

هذه القواعد الملزمة والمتعلقة باأللبسة بشكل عام، سواء كانت من مصنرات أو غيرها، تطبق   

 ، اتفاقيات أمريكاواألورو متوسطيةفي معظم االتفاقيات التفضيلية )االتفاقيات األوروبية 

 (51 :2155، إبراهيميوسف خليل )الشمالية....(.

بسة في االقتصاد العالمي ومساهمتها في التوازن االجتماعي نظرا ألهمية المنسوجات واألل  

واالقتصادي، وعلى الرغم من التقدم المحرز على مستوى منظمة التجارة العالمية لضمان تحرير أكبر 

على شكل  الدول جملة من التدابير الحمائية للمبادالت التجارية، فإنها ال تزال تواجه في العديد من

 وقواعد منشأ ملزمة وحواجز غير جمركية. رسوم جمركية مرتفعة

                                                        
عليهنا فني الندول العربينة فني  قولين لمناقشة قواعند المنشنأ التفصنيلية غينر المتفنؤاالجتما  الرابع على مستوى كبار المس (13)

 .56، ص 2151يونيو  ،54-56حرة العربية الكبرى، التقرير والتوصيات، القاهرة إطار منطقة التجارة ال
لمناقشنة قواعند المنشنأ وبمشناركة اللجننة الفنينة لقواعند المنشنأ ولين ؤعلى مستوى كبار المسن خامسال االستثنائي االجتما  (14)

 55ص  2151نوفمبر 54-51،التفصيلية غير المتفق عليها 
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على أما بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد ركزت العديد من الدول األعضاء   

قطا  الغزل والنسيج في صناعة األلبسة، ويمثل هذا القطا  محرك التنمية االقتصادية في هذه الدول 

وتحتل صناعة  االقتصادية السوقية،أو الصادرات والتنمية سواء على مستوى االستثمار واليد العاملة 

حيزا كبيرا في هذا القطا  كما هو الحال بشكل خاص في مصر وتونس  صناعاتاأللبسة من ال

 والمغرب.

ومن أهم ما يسجل في هذا اإلطار أن هذا القطا  يبقى غير مندمج حيث ال يزال يعتمد إلى حد   

ما ينعكس على قدرته التنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة من كبير على المدخالت األجنبية م

كما أنه يتميز بتفاوت كبير بين الدول العربية ال على  لمنطقة، وخاصة اآلسيوية والتركية،خارج ا

والتجارية لسالسل اإلنتاج فحسب، بل كذلك على مستوى الرسوم الجمركية  مستوى األهمية االقتصادية

مع  2تبيّن المقارنة بين قواعد المنشأ المقترحة للمنتجات الواردة في القائمة و هذه األلبسة.المطبقة على 

القواعد المطبقة من طرف االتحاد األوروبي والمجموعة األوربية للتبادل الحر ودول أمريكا الشمالية 

روبي والمجموعة حيث يطبق االتحاد األو 45أنها أقل صرامة باستثناء تلك المتعلقة بمنتجات الفصل 

أما  ول التي تدعم عمليات تصنيع محددة،األوربية للتبادل الحر نفس القواعد المقترحة من طرف الد

 .الدول األمريكية فتلجأ إلى معيار تغيير البند الجمركي مع وجوب استيفاء شروط إضافية

(Mohieddine Hadhri CETIMA, Tunisie : juillet 2001: 13) 

فإن استيفاء هذه القواعد التي تفرض نوعية المواد األولية الواجب استخدامها بطبيعة الحال   

وعلى هذا األساس، يبدو أن الممارسة الحالية بشأن قواعد بكثير،  ٪61وجب قيمة مضافة تتجاوز تست

 المنشأ في إطار اتفاقيات التبادل الحر تتجه نحو التشدد.

 المحور الثالث

 واعد المقترحةتطبيق الق االثار الناتجة عن

قد مكنت من تكوين فكرة من الدول األعضاء واإلحصاءات  المتاحةعلى الرغم من أن البيانات   

عامة عن المجاالت التي شملتها الدراسة، لكنها ليست مفصلة بما فيه الكفاية للقيام بمحاكاة تعطي نتائج 

 و على اإلنتاج أو على اليد العاملة....كمية عن تأثير تطبيق القواعد المقترحة على التجارة اإلقليمية أ

ومع ذلك، فالتحليل أدناه يمكن من استقراء الرأي بخصوص اآلثار التي قد تنجم عن تطبيق هذه   

 القواعد.

 :(15)المنتجات البالستيكية والكابالت الكهربائية .1

ضئيل وال فقط وهو جد  %1في هذا الصدد، يجب التذكير أن الفرق بين النسب المقترحة هو   

يبرر تطبيق قاعدتين لنفس المنتج حيث أنه ستنبثق عن هذه الوضعية الكثير من الصعوبات للهيئات 

الحكومية المسئولة عن تدبير ومراقبة المنشأ ولن تحقق ربحا يذكر بالنسبة لسالسل اإلنتاج واألنشطة 

 مزايا والفوائد المحصل عليها.االقتصادية المعنية. وبالتالي، فسلبياتها ستفوق بكثير ال

                                                        
(، 2ربية االعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربينة الكبنرى ضنمن كنل بنند وموقنف كنل دولنة فني القائمنة )مواقف الدول الع( 15)

وبمشنناركة اللجنننة الفنيننة لقواعنند المنشننأ ولين ؤعلننى مسننتوى كبننار المسنن خننامسال االسننتثنائي االجتمننا تقريننر وتوصننيات 

 58ص  2151نوفمبر 54-51 ،منشأ التفصيلية غير المتفق عليهالمناقشة قواعد ال
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 االقتصادي:على المستوى أ.  

كما أشير سابقا يبقى أثر هذا الهامش جد محدود سواء على القطاعات الصناعية أو على   

  منها:المبادالت التجارية، علما أن هذه النسب قد تتغير بعدة عوامل 

المصدرة مثل أسعار الصرف، واألجور،  في العناصر التي تحدد تكاليف اإلنتاج في الدول التغيرات -

وتقلبات العمالت وأسعار المواد األولية. حيث تؤدي إلى نسب مختلفة من القيمة المضافة المحلية، حتى 

 لو بقيت عمليات التصنيع المنجزة في البلد العضو ثابتة.

)اقتصاديات الحجم الكبير،  التطورات المستقبلية في الطاقات اإلنتاجية واألداء الصناعي للبلدان العربية -

 .(61 :2155 ،)يوسف خليل ابراهيم ،توفر المواد النصف مصنعة، ....(

اآلفاق الجديدة والتطورات التي سوف تشهدها عمليات وتقنيات اإلنتاج، علما أن قواعد المنشأ التي سيتم  -

 اعتمادها ستنظم المبادالت بين الدول العربية على مدى عقود.

 والتطبيقي:وى القانوني على المستب. 

 المنشأ:التأثير على تراكم * 

على الرغم من أنه لم تدرج بشكل صريح في قواعد المنشأ العربية، فمبدأ التراكم يشترط تطبيق   

قواعد منشأ مماثلة وموحدة كما هو مضمن حرفيا في بروتوكول قواعد المنشأ األورو متوسطية والذي 

 استوحيت منه القواعد العربية.

وال شك أن السبب في ذلك هو أن الدول العربية لم تكن في حاجة إلدماج هذا التوضيح، حيث   

أن هذا الشرط كان متوفرا بحكم أن القواعد كانت موحدة ودخلت حيز التنفيذ في نفس الوقت، على 

 عكس البروتوكول األورو متوسطي الذي طبق تدريجيا. 

م التعامل مع منتج اكتسب صفة المنشأ تطبيقا لمبدأ لذا يبقى السؤال المطروح هو كيف سيت  

التراكم مع مواد تعتبر ذات منشأ في الدولة التي استعملته للتراكم وغير ذات منشأ في الدولة 

 المستوردة؟

منتجة في دولة اإلمارات  3254وللتوضيح، يمكن أخذ مثال مادة نصف مصنعة من البند   

، تم استيرادها في األردن حيث خضعت لعملية تحويل نتجت ٪65ي العربية المتحدة بقيمة مضافة تساو

 . ما هو منشأ المنتج النهائي حين تصديره إلى الدول العربية؟٪31عنها قيمة مضافة بنسبة 

وبما أن نسبة القيمة المضافة التي تحققت في األردن ليست كافية، فاكتساب صفة المنشأ لهذا   

 المنتج ال يتم إال بالتراكم.

وفي هذه الحالة بالذات، فاألردن تعتبر المادة نصف المصنعة من منشأ دولة اإلمارات العربية   

. ومع ذلك، ال يمكن اعتبار المنتج النهائي من منشأ ٪61المتحدة ألنها حققت قيمة مضافة تتجاوز 

أو الجزائر أو  . أما إذا تم تصديره إلى تونس٪61أردني إال في حالة تصديره إلى الدول الداعمة لنسبة 

لذلك، فقد يترتب عن هذا الوضع ما  ونتيجةأردني،  المغرب أو السودان، فإنه ال يعتبر من منشأ

 :(16)يأتي

 تراكم بدال من منطقة واحدة موسعة.منطقتين لتطبيق ال إقامة -

                                                        
 .2151إصدار   2152ESCWA AIDMO-2114نشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان العربية العدد الثامن  (16)
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تصدير  ٪61على قيمة مضافة تتجاوز يمكن للبلدان التي تطبق التراكم مع مواد اكتسبت المنشأ اعتمادا  -

منتجاتها في إطار تفضيلي في جميع أنحاء المنطقة العربية، وعلى العكس فالمنتجات المحصل عليها 

رت للدول المنتمية لنفس ال تعتبر ذات منشأ إال إذا صد ٪61من طرف الدول األخرى التي تكتفي بنسبة 

 المجموعة.

جميع المنتجات التي اكتسبت المنشأ  ٪61يُقصى إذا من النظام التفضيلي في الدول التي تطبق نسبة  -

. إذ قد يشمل التمييز كل السلع التي استعملت فيها هذه المواد ٪61بالتراكم مع المواد الخاضعة لقاعدة 

 ولن يقتصر على مواد البالستيك والكابالت الكهربائية.

 ٪61بة وأخيرا يستوجب طرح السؤال بخصوص معاملة المواد ذات منشأ الدول التي تطبق نس  

مثال. فهل يمكن استخدامها في إطار التراكم في البلدان األخرى أم  ٪11حينما تحقق قيمة مضافة بنسبة 

 ال؟

الرؤية ال شك أن الرّد على هذا السؤال يستدعي التباحث بين الدول األعضاء قصد توحيد   

 لتفادي بروز إشكاليات جديدة وممارسات متعارضة. والتأويل

 المنشأ:صدار شهادات التأثير على إ* 

من قواعد المنشأ العربية )إصدار شهادة المنشأ العربية على أساس شهادة منشأ  52تنص المادة رقم 

 :(17)يأتيصادرة سابقا( على ما 

"عند وضع المنتجات التي لها صفة المنشأ تحت رقابة السلطات الجمركية في أي من الدول العربية 

استنادا لإلثبات األصلي للمنشأ إصدار شهادة جزئية واحدة أو أكثر األعضاء، فإنه يحق لتلك الجهة 

من شهادات المنشأ العربية أو التظهير على خلف شهادة المنشأ العربية وذلك بهدف إرسال بعض أو 

كل هذه المنتجات إلى دولة أو أكثر من الدول العربية األعضاء. ويتم إصدار شهادة أو شهادات المنشأ 

 ت الجمركية التي وضعت المنتجات تحت رقابتها".بمعرفة السلطا

استنادا لهذه المقتضيات، يتبين أن اعتماد قواعد منشأ مختلفة سيؤثر حتما على تطبيق هذه   

 ٪61المادة، إذ كيف يمكن للسلطات الحكومية المختصة في دولة تطبق قاعدة القيمة المضافة بنسبة 

 ٪61و   61ات منشأ حيث حققت قيمة مضافة تتراوح بينالمصادقة على منشأ منتجات تعتبرها غير ذ

 .٪61إذا ما أريد تصديرها إلى اتجاه بلد يعتمد نسبة 

كما أنه في حالة ما إذا كان جزء من هذه السلع مصدر لبلد من المجموعة التي تعتمد قاعدة   

 ادة المنشأ.، فإن السلطات الحكومية المختصة ستمتنع عن إصدار شه٪61القيمة المضافة بنسبة 

وفي هذا السياق يجب التذكير أن المشاكل والصعوبات المذكورة في هذا الفصل جاءت على   

سبيل المثال ال الحصر ومن شأن العمل بهذه القواعد أن يظهر صعوبات أخرى على المستوى القانوني 

 أو التطبيقي.

 :(61األلبسة ومستلزمات األلبسة من مصنرات أو كروشيه )الفصل . 2

في غياب بيانات مفصلة متعلقة بهذا القطا  وخاصة حجم االستثمارات  :على المستوى االقتصاديأ.  

واإلنتاج والتقنيات المستخدمة وعدد الشركات واليد العاملة وكذلك تكاليف التصنيع فإنه ليس من الممكن 

                                                        
 .512ص  ،22/3/2111بتاريخ  52رقم  ضالرياقرار قمة  (17)
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ال يمنع من إعطاء  هذاولكن تحديد العناصر الكمية لقياس تأثير المنهجيات التي تدعمها كل مجموعة، 

 نظرة عامة عن األثر الذي قد ينتج عن تطبيق القواعد المقترحة.

 يلي:فاعتماد القاعدة المبنية على عمليات تصنيع يمكن أن ينتج عنه ما 

تشجيع المنتجين المحليين على استخدام مدخالت منتجة في المنطقة، إذا ما كانت متوفرة، الشيء الذي  -

 اج اإلقليمي للقطا .سيساعد في االندم

 إمكانية خلق صعوبات وتكاليف إضافية للشركات في حالة عدم توفر المواد الالزمة في المنطقة. -

 توفير حماية أقوى لقطا  النسيج في الدول المستوردة لمواجهة منتجات الدول األعضاء األخرى. -

 مضافة:أما فيما يتعلق بالقاعدة المبنية على قيمة   

لى عكس القاعدة األخرى التي تقصي نتجين باستخدام عدد كبير من المواد األولية األجنبية عتسمح للم -

 استعمال مجموعة من المكونات بالرغم من ضعف صناعتها وقوتها التنافسية في المنطقة.

 تعزز القدرة التنافسية للطاقة اإلنتاجية الوطنية واإلقليمية للصمود أمام سلع تصنع من مدخالت جيء -

بها من جميع أنحاء العالم، علما أن الشركات المحلية التي تصنع هذه المدخالت يمكن أن تجد صعوبة 

 أكبر لمواجهة المنافسة األجنبية؛

وبما أنه يتيسر أكثر احترام هذه القاعدة، فيمكن من خالل تطبيقها تشجيع المبادالت والرفع من   

 ص عليها في االتفاقية.حجم المنتجات المستفيدة من التفضيالت المنصو

تحكم المبادالت بين الدول  %61وأخيرا ال بأس أن نُذكر أن قاعدة القيمة المضافة بنسبة   

العربية منذ الشرو  في تطبيق االتفاقية ولذا، فاالستمرار باستعمالها من قبل جميع الدول األعضاء لن 

 يغير كثيرا الوضع الحالي.

صارمة قد يحرم على المدى القصير بعض األلبسة من  وعلى العكس، فإن اعتماد قاعدة  

االستفادة باالمتيازات الممنوحة في إطار االتفاقية أثناء فترة انتقالية تمكن خاللها بالتكيف مع القاعدة 

 الجديدة.

عالقة بمبدأ تراكم المنشأ، يبقى تأثير العمل بقاعدتين جد محدود  :على المستوى القانوني والتطبيقيب. 

، باعتبارها منتجات مصنعة ونادرا ما تستخدم كمواد وسيطة لصنع 45يتعلق بمنتجات الفصل  فيما

منتجات أخرى، إال أنه بالنسبة للشركات التي تطبق التراكم فتبقي االنعكاسات مماثلة لتلك المذكورة 

 بخصوص المواد البالستيكية والكابالت الكهربائية.

منتجات الواردة في الفصل السالف الذكر سيتسبب في كما أن تواجد قاعدتين مختلفتين لل  

صعوبات وإكراهات عند التطبيق وسيطرح مشاكل لتفسير هذه القواعد سواء من طرف الفاعلين 

االقتصاديين أو من طرف السلطات الجمركية. والجدير بالذكر أن اعتماد قاعدة صارمة وقاعدة مرنة 

 السلع. من شأنه أن يدفع إلى محاولة الغش في منشأ

حالة إعادة  سابقا( فيأيضا، بالنسبة إلصدار شهادات منشأ على أساس شهادة منشأ صادرة   

 فسنواجه نفس المشكل الذي ستخضع له المنتجات األخرى المذكورة في هذه الدراسة. (،التصدير
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 النتائج والتوصياتو المحور الرابع: الخاتمة

 الدارسة:لت لها بعض النتائج التي توص ما يليفي :النتائج

وتلبي كل  أنه ال توجد أي قاعدة مثلى أو مرضية لتحديد منشأ جميع السلع تبين من خالل الدراسة اوالً.

 ومتماشية معالحاجيات ومن هذا المنطلق، فالحل األفضل يقتضي أن تكون المعايير المتبناة متناسبة 

حيث والدولية ية. ويستفاد من التجارب اإلقليمية الطاقة اإلنتاجية للمتعاملين االقتصاديين في الدول المعن

 قواعد المنشأ تعتمد وفقا لدرجة التنمية واالندماج في القطاعات االقتصادية.  أن

تختلف تبعا لمصالح كل بلد بشأن المنتج أو وجدت بانها التوجهات بخصوص قواعد المنشأ أن  ثانياً.

الكهربائية، فبالنسبة للمنتجات البالستيكية والكابالت المنتجات المعنية، وانطالقا من هذه المعلومة، 

نقاط مئوية يبقى ضئيال نسبيا مما  1فرق  ،( من المحور الثالث للدراسة5) الفقرةسبق توضيحه  وكما

ييسر التوصل لحل توافقي. وباعتبار أن الصناعة العربية ال زالت حديثة النشأة وتعاني من عدم 

توسع نطاق التبادل التجاري. إال أنه على المدى البعيد،  ٪61ة مضافة بنسبة التكامل، فاعتماد قاعدة قيم

البينية  وتنمية االستثماراتيكون من األفضل تبني نسبة أكبر للمساهمة في دعم االندماج االقتصادي 

م ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية وفق الممارسات التي تتبعها الدول الرئيسية الشريكة للعال

 العربي والتي تعتمد على قواعد أكثر صرامة.

أما ، ٪61ضافة بنسبة في حالة تبنّي هذا الرأي، يقترح العمل للتوصل إلى إجما  على قيمة مو  

 المقترحين:إذا تعذر الوصول إلى توافق الدول األعضاء فيمكن األخذ بأحد هذين 

 .٪6221 اعتماد جميع الدول لنسب متوسطة تساوي على سبيل المثال -

 .٪61ويتم الرفع منها تدريجيا للوصول إلى نسبة  ٪61اعتمـاد جدول زمني يبدأ بنسبة قصوى قدرها  -

وعالوة على ذلك، يمكن للدول األعضاء أن تتدارس إمكانية منح معاملة خاصة وتفضيلية   

شأ عند تحقيق قيمة للمنتجات من منشأ البلدان األعضاء األقل نموا عبر منحها إمكانية اكتساب صفة المن

 .٪61مضافة بنسبة أقل من الدول األخرى، فتبقى مثال على 

فالتوافق يبدو أصعب والعائق الرئيسي يكمن في نظرة دول  ،61وفيما يتعلق بمنتجات الفصل  .ثالثاً 

المجموعتين لمفهوم المنشأ، فبالنسبة للدول األعضاء التي تتوفر على صناعة مندمجة نسبيا، فقد تفضل 

 تخدام قاعدة مبنية على عمليات تصنيع بينما تتجه الدول األخرى إلى معيار القيمة المضافة.اس

لكن هذا ال يعني استحالة تجاوز الخالفات، إذ باإلرادة يمكن التوصل إلى توافق. وبهذا   

دل الحر المنظور، فإن حل وسط يمكن التماسه في قواعد المنشأ التفضيلية المعمول بها في اتفاقيات التبا

 المطبقة في جل أنحاء العالم.

فمن خالل دراسة هذه االتفاقيات يتبين أن معيار القيمة المضافة لم يعد يستعمل إال نادرا بالنسبة   

، وتم تعويضه بقواعد تعتمد غالبا على عمليات تصنيع محددة أو معيار تغيير البند 45لمنتجات الفصل 

 الجمركي مقرون بشروط إضافية.

هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن األهداف المنتظرة من قبل العديد من الدول العربية من وفي   

المفاوضات الجارية قصد تعويض القاعدة العامة المتمثلة في قيمة مضافة الجاري بها العمل منذ دخول 

ستمد االتفاقية حيز التنفيذ، هو اعتماد قواعد تضمن الحفاظ على مصالح قطا  الغزل والنسيج وت
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كل هذا يدعم موقف الدول تبعة في كافة التجمعات اإلقليمية، مقوماتها من الممارسات واإلجراءات الم

التي تساند القاعدة المبنية على عمليات التصنيع ، خاصة أن صناعات الغزل والنسيج واأللبسة تعتبر 

 من أبرز القطاعات االستراتيجية في االقتصاد الوطني لمعظم هذه البلدان.

ومن المفارقة أن عددا من الدول التي تتفاوض من أجل تبني معيار القيمة المضافة، تستعمل   

القاعدة المعترض عليها في عالقاتها التجارية مع االتحاد األوروبي أو المجموعة األوروبية للتبادل 

ات تصنيع تدعم وإلى جانب ذلك، فالقاعدة المبنية على عملي تركيا أو اتفاقية دول أغادير،الحر أو 

اندماج صناعة المصنرات وبالتالي نمو قطا  الغزل والنسيج، كما أنها تشجع االستثمار وتطبيق مبدأ 

تراكم المنشأ بين الدول العربية و لو أنه، في انتظـار تكييف الشركات مع هذه القاعدة األكثر تشددا  مما 

ار تفضيلي بالنسبة لهذه المنتجات على هو معمول به حاليا، يمكن توقع انخفـاض المبادالت في إط

 المدى القصير أو المتوسط. 

 يلي:ما  ( تبين2القائمة رقم )الصناعية في منتجات المن خالل دراسة  .رابعاً 

اقتراح تطبيق قاعدتين مختلفتين حسب الدول، وبالرغم من أن هذه الصيغة التوافقية تتيح الفرصة . 5

زمة التي تواجهها منذ سنوات، إال أنها تتناقض موضوعيا مع مبدأ إلخراج المفاوضات الجارية من األ

 قواعد ومعاييرالمنشأ التفضيلية وهو تطبيق  الحرة وقواعدهام ترتكز عليه أسس بناء المناطق التجارية 

 .وبدون تمييزمماثلة 

للسلع المعنية، حيث المقترحة وفق األهمية التي تمنحها الدول األعضاء  التطبيقية للقواعدتختلف اآلثار . 2

فمجموعة من الدول  .أن الرهانات التي تواجهها منبثقة من تصورات مختلفة واهتمامات متعارضة

وحماية تركز على تنمية الصادرات وتيسير التجارة، وأخرى تسعى لتحقيق االندماج االقتصادي 

 .الصناعية القطاعات

( حيث من تحليل الموافق التفاوضية 3ر القائمة )( متوقف على إقرا2خالصة ذلك بان اقرار القائمة ). 3

وقفة على تنازالت من بعض جد هناك توافق بشكل كبير ولكن متللدول األعضاء بمنطقة التجارة و

( ضمن نفس قواعد المنشأ التفصيلية للدول العربية األعضاء بمنطقة 3الدول األخرى في القائمة )

 التجارة الحرة العربية الكبرى.

اهتمت الدراسة باآلثار التي قد تترتب عن تطبيق قاعدتين مختلفتين على النطاق االقتصادي  .خامساً 

 .والقانوني والعملي

فعلى المستوى االقتصادي، البد من اإلشارة إلى ضعف الفرق بين النسب المقترحة لمنتجات المواد أ.  

أما بخصوص  .تبقى محدودة للغاية ألن اآلثار الناجمة عن هذا الفرق فقط( %1البالستيكية والكابالت )

 .(، فالمواقف وحصيلة تطبيق القواعد المقترحة جد متباعدة45 األلبسة )الفصل

الوجهة القانونية، يترتب عن تطبيق قواعد غير موحدة عرقلة التنفيذ السليم لبعض المقتضيات ب.  

 ها مبدأ تراكم المنشأ.والمبادئ المنصوص عليها في االتفاقية وبرتوكول قواعد المنشأ ومن بين

( المعمول 2عند المقارنة بين قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الصناعية الواردة في القائمة ) .سادساً 

للتبادل  والمجموعة األوربيةبها في اتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية واالتحاد األوروبي 
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رحة في إطار مفاوضات اتفاقية تيسير وتنمية اتفاقية أغادير والقواعد المقت وتركيا ودولالحر 

 المبادالت التجارية بين الدول العربية نتلخص النتائج التالية:

اختالف القواعد المعتمدة حسب التكتالت اإلقليمية المعنية وهذا طبيعي ألن هذه المعاير توضع لتناسب  -

 المكتسبات الصناعية للدول األطراف.

( 3224إلى  3222 ،3225إلى  3254 ،3251إلى  3215كية )البنود فبالسبة للمنتجات البالستي

( يالحظ أن االتحاد األوروبي، المجموعة األوربية للتبادل الحر، تركيا 8166والكابالت الكهربائية )

ودول اتفاقية أغادير تبنت معاير ترتكز على فرض قيمة قصوى للمواد األجنبية المستعملة، في حين أن 

مالية لجأت لمعيار تغيير البند الجمركي مشترطة متطلبات إضافية تحدد قيمة المواد دول أمريكا الش

 ".2151،اتفاقية الشراكة األورو متوسطية  االتفاقيات،برتوكوالت قواعد المنشأ في  األجنبية."

(، اعتمدت الدول األمريكية على تغيير البند الجمركي وقيود 45وفيما يتعلق باأللبسة )الفصل 

 ة، أما الدول األخرى فأقرت معيار الخضو  لعمليات تصنيع وتحويل محددة.إضافي

، فإن 45النقطة الثانية واألهم التي يجب اإلشارة إليها، هي أنه باستثناء األلبسة المصنفة في الفصل  -

 القواعد الواردة في االتفاقيات المذكورة أكثر تشددا  من تلك المقترحة في إطار المفاوضات الجارية

 لقواعد المنشأ العربية.

تخضع في االتفاقيات  3251إلى  3215فعلى سبيل المثال، كثير من السلع المصنفة في البنود   

حيث يجب ان ال تتعدى قيمة  %11األورو المتوسطية لمعيار يلزم استيفاء قيمة مضافـة ال تقل عن 

ليها نفس القاعدة المقترحة من من سعر باب المصنع. أما األلبسة فتطبق ع %21المواد المستوردة 

 .(18)طرف المغرب، الجزائر، تونس، مصر والمغرب

باإلضافة إلى ما سبق، فمن حيث التطبيق ال شك أن ازدواجية القواعد ستؤدي إلى صعوبات   

 المنشأ. إدارة ومراقبةمراجعة أساليب  وعوائق تستوجب

 :التوصيات

حلول توافقية يمكن للدول كمحاولة لوضع  وعليه، تتضمن هذه الدراسة مقترحات وتوصيات  

وتستند الرؤية المعروضة في هذا المجال على التوجهات والممارسات السارية في جّل  تدارسها،

مناطق التبادل الحر في العالم كما تأخذ بعين االعتبار الوضعية االقتصادية لسالسل اإلنتاج في 

 ، كما يلي: (2قم )القطاعات الصناعية للسلع الواردة في القائمة ر

بالنسبة لمنتجات المواد البالستيكية والكابالت الكهربائية يقترح التوافق على اعتماد نسبة موحدة  .اوالً 

أو نسبة متوسطة تتراوح  %61تعذر األمر  ، وإن%61للقيمة المضافة ومن األفضل أن يتم اختيار 

لتصل بعد مدة محددة  ٪61بنسبة قدرها بينهما. كما يمكن العمل بجدول زمني لتطبيق تدريجي يبدأ 

 .٪61إلى

 

                                                        
 (.2151بر نوفم 54-51المسؤولين ) واعد المنشأ المقترحة من الدول العربية الواردة في تقرير االجتما  الخامس لكبار (18)
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تؤيد الدراسة األخذ بالمقترح الوارد في  (،2بخصوص األلبسة المشار إليها في القائمة رقم ) .ثانيا

ولتالفي السلبيات الناجمة عن  ،(19)االجتما  الخامس لكبار المسؤولين واللجنة الفنية لقواعد المنشأ

خذ بمعيار عمليات التصنيع بما ح تحديد فترة زمنية انتقالية يتم خاللها األازدواجية قاعدة المنشأ، يقتر

هم في تحقيق التكامل االقتصادي العربي ويتيح المجال للوحدات الصناعية للتكيف التدريجي مع هذه يس

 القاعدة.

نموا  الظروف االقتصادية لكافة الدول األعضاء وخاصة الدول األقل الدراسة بمراعاة توصي .ثالثاً 

وحثت على مواصلة المفاوضات بمزيد من المرونة للمضي قدما إلى ما هو أبعد من هذه المقترحات من 

اجل التوصل إلى حل توافقي يرضي الجميع، وذلك إلرساء منطقة تجارة حرة عربية خالية من العوائق 

 تتيح االنتقال إلى االتحاد الجمركي وتحقق المنفعة المشتركة للجميع.  

( 2التركيز على عدم فتح باب التفاوض من جديد حول قواعد المنشأ التفصيلية للقائمة ) .رابعاً 

واعتبارها مسألة محسومة لتفادي أي تراجع عن أمور تم االتفاق عليها، وللذهاب أبعد، سيكون من 

ر فقط على األفضل بدء التفكير في األهداف المتوخاة من قواعد المنشأ، فإذا كانت الغاية المنشودة تقتص

هي  ٪61تطوير المبادالت التجارية بين الدول العربية، فإن القاعدة المبنية على قيمة مضافة بنسبة 

 األفضل لتحقيق هذه الغاية.

في حالة ما إذا تم االتفاق على هذه القواعد، يجب إعداد خارطة طريق تتيح الفرصة للقطاعات  .خامساً 

األعضاء من تجاوز كافة العقبات التي تقف  وتمكن الدولظروف اإلنتاجية من التأقلم بها في أحسن ال

لحد اآلن في وجه استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتيح تهيئ األرضية 

 .المناسبة إلقامة االتحاد الجمركي العربي

 المصادر

 أوالً. المصادر العربية

 الكبرى، العربية الحرة التجارة والزراعة للبالد العربية، منطقة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة. 5

والعشرون،  والعالمية، التقرير الثاني العربية التطورات ظل في المستجدة ، التحديات2151-2154

 .2151أبريل 

   .المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، 2151-2112 التقرير الصناعي العربي. 2

قواعد المنشأ المرفقة باتفاقيات الشراكة واتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين بعض الدول  بروتكوالت. 3

 العربية من جهة واالتحاد األوروبي أو التجمع األوروبي للتبادل الحر أو تركيا من جهة أخرى.

                                                        
مصنر، ، الجزائنر، المغنرب، تنونس، السنودان تطبنق كنل منن: عدا الدول المشار اليهنا جانبنا   %61األعضاء تطبق الدول  (19)

 القاعدة التالية:

 تصنع من: (2) ( و5تصنع من غزل )

 طبيعية.الياف  -

 للغزل.الياف صناعية ليست مسرحة أو ممشطة أو مجهزة  -

 .نسيمواد كيماوية او عجينة  -
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الرابع على جامعة الدول العربية، األمانة العامة، أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي، االجتما  . 6

عليها في الدول العربية في إطار  ولين لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفقؤمستوى كبار المس

 .2151يونيو  ،54-56منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التقرير والتوصيات، القاهرة 

 االستثنائيماعي، االجتما  جامعة الدول العربية، األمانة العامة، أمانة المجلس االقتصادي واالجت. 1

الخامس على مستوى كبار المسؤولين وبمشاركة اللجنة الفنية لقواعد المنشأ لمناقشة قواعد المنشأ 

التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التقرير 

 .2151نوفبر 54-51والتوصيات، القاهرة 

الدول العربية، األمانة العامة، الشؤون االقتصادية، إدارة التجارة واالستثمار والمال، تقرير  جامعة. 4

 .2111أغسطس  31-24وتوصيات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، االجتما  الثالث عشر، القاهرة 

ألحكام العامة وقواعد المال، اؤون االقتصادية، إدارة التجارة وجامعة الدول العربية، األمانة العامة، الش. 1
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