
 المنشأ إجراءات الحصول على شھادة

مباشر وإیجابي في تعدیل المیزان التجاري  نظرا ألھمیة التصدیر بالنسبة لالقتصاد الفلسطیني وما لھ من تأثیر
والتجارة وخدمات المستھلكین لدى وزارة االقتصاد الوطني وبالتعاون  الفلسطیني، فقد رأت اإلدارة العامة للصناعة

  :أن توضح اإلجراءات الضروریة التالیة لعملیة الحصول على شھادة منشا فلسطینیة مع دائرة الجمارك

  المصدرون الزراعیون

  -:بما یلي یلتزم المصدر الزراعي المسجل لدى دوائر الجمارك والمكوس حسب األصول .1
  المنتج فلسطیني الحصول على شھادة من الجھة المختصة لدى وزارة الزراعة تثبت بان .1
ً إلى نظام الرسوم على المنتجاتإبراز ف .2   .المحلیة اتورة أصولیة استنادا

لدى دوائر الجمارك والمكوس ( مركز التسویق الزراعي(یلتزم المصدر الزراعي الغیر مسجل بمراجعة  
  :والحصول على ما یلي

  .المنتج فلسطیني الحصول على شھادة من الجھة المختصة لدى وزارة الزراعة تثبت بان .0
  .المركز على فاتورة أصولیة باسم المركز الزراعي وحسب إجراءاتالحصول  .1

  .مع الوثائق المذكورة أعاله( packing list) إبراز بیان التعبئة 
  .الجمارك والمكوس التأكد من التزام المصدر بتسلیم بیانات التصدیر السابقة لدى 
  .ختم دائرة الجمارك والمكوس على صورة الفاتورة المقدمة 
  .المتبعة الحصول من الغرفة التجاریة على شھادة المنشأ حسب االجراءات 
الصادرة من الغرفة التجاریة بعد  مصادقة الجھة المختصة لدى وزارة االقتصاد الوطني على شھادة المنشأ 

  .(سجالت الوزارة تحفظ في(تسلیم صورة الفاتورة المختومة االصلیة

 الصناعیون المصدرون

- الصناعیة او اقسامھا في المكاتب نموذج حساب تكالیف المنتج المحلي من دائرة التنمیةالمصادقة على  .1
  وزارة االقتصاد الوطني

  ابرازمایلي الحصول على ختم دائرة الجمارك والمكوس على صورة الفاتورة مع .2
ً إلى نظام الرسوم على المنتجات المحلیة .1   فاتورة أصولیة استنادا

  ( packing list) بیان التعبئة .2
  نموذج حساب التكالیف .3

 الجمارك والمكوس التأكد من التزام المصدر بتسلیم بیانات التصدیر السابقة لدى دائرة

  .الحصول على شھادة المنشا من الغرفة التجاریة حسب االصول المتبعة 
  الفاتورة المختومة للحفظ مصادقة وزارة االقتصاد الوطني على شھادة المنشا وتسلیم صورة 

 المنشأ أنواع شھادات

  (1(نموذج رقم  -الفلسطیني بموجب االتفاق األردني.(شھادة منشأ خاصة بالتصدیر إلى األردن .1
التبادل التجاري بین الدول وتنمیة  بموجب اتفاقیة تیسیر.(شھادة منشأ خاصة بالتصدیر إلى الدول العربیة .2

  (2(نموذج رقم  -العربیة
اتفاقیة الشراكة مع االتحاد  بموجب) EUR1 شھادة منشأ خاصة بالتصدیر إلى دول االتحاد األوروبي .3

  (3(نموذج رقم   - (األوروبي
الدول األوروبیة خارج االتحاد  الدول اإلسالمیة ،(شھادة منشأ خاصة بالتصدیر إلى باقي دول العالم  .4

  (4(نموذج رقم    -األوروبي ، أمریكا و كندا 



 :األردن والدول العربیة التصدیر إلى

المراد تصدیرھا مبینا فیھا  إصدار فاتورة تجاریة تتضمن جمیع أنواع المنتوجاتأن یعمل المصدر على  .1
التعبئة وھما مطابقتان لنفس المعلومات والمحتویات  كمیاتھا و أوزانھا وأسعارھا الحقیقیة وكذلك قائمة

كافة  وتختم الشركة أو األفراد المصدرین ھذه األوراق لكي یتحملوا توقع. المدونة في شھادة المنشأ 
 المترتبة على ذلك أمام الجھات المعنیة ، وكذلك یضع المصدر توقیعھ وختمھ على شھادة المسئوولیات

  . المنشأ في المكان المخصص لذلك
شھادة فحص وموافقة من قبل  یفضل أن یحصل مصدرو المنتوجات الغذائیة والكیماویة المصنعة على .2

  . وزارة الصحة
شركات أو مؤسسات تسویق  زراعیة سواء كانوا مزارعین أو أصحابأن یحصل مصدرو المنتوجات ال .3

وزارة الزراعة وكذلك إذن خاص  زراعي على شھادة تسجیل خاصة بالموسم الزراعي ونوع المنتوج من
الغرفة التجاریة المعنیة یتم بموجبھ استصدار  لكل شحنة على حدة من مكاتب وزارة الزراعة موجھ إلى

  . فلسطینیة شھادة منشأ
یراد التصدیر إلیھا من الغرف  الحصول على نموذج شھادة المنشأ المناسب والمالئم للدول العربیة التي .4

أو للدول العربیة بشكل عام ویفضل أن یتم  التجاریة في المحافظات ، سواء كان ذلك لألردن بشكل خاص
المصدر المسؤولیة الكاملة عن  الواردة فیھا دقیقة وان یتحمل طباعتھ بطریقة صحیحة وان تكون المعلومات

 من التكلفة الكلیة للمنتوج بالنسبة للتصدیر إلى األردن% 35المدخالت الفلسطینیة عن  ذلك و ان ال تقل نسبة
  . الدول العربیة للصادرات الى الدول العربیة بموجب اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین% 40و

والدول العربیة من الغرفة التجاریة في  (المحوسبة( بة والمالئمة لألردن یتم اعتماد شھادة المنشأ المناس .5
بوضع الخاتم الرسمي للغرفة والتوقیع علیھا بعد تدقیقھا  المحافظة التي یكون المصدر عضوا فیھا وذلك

یة المدونة فیھا وكذلك التأكد من حیازة المصدر على البیانات المطلوبة لعمل والتأكد من صحة المعلومات
على  بعد ذلك یمنح المصدر نسختین إحداھما أصلیة واألخرى مكربنة. وصحتھا ، ومن ثم إغالقھا التصدیر

بصورة عن كل نسخھ من  أن یتم االحتفاظ بالنسخة األخیرة المكربنة في الغرفة التجاریة مع االحتفاظ
ً على.(الوثائق المرفقة    .(قةالفاتورة المرف تضع الغرفة التجاریة ختمھا أیضا

األساسي من المسؤولیة عن اعتمادھا یقوم  بعد اعتماد شھادة المنشأ من الغرفة التجاریة و التي تتحمل الجزء .6
 الوطنیفي محافظتھ ، وھناك یقوم الموظف المسؤول  االقتصاد المصدر بتقدیم الشھادة إلى مكتب وزارة

الخاتم الرسمي لدى  من ثم توقیعھا ووضعبعملیة التحقق النھائي والتأكد من وجود خاتم وتوقیع الغرفة و
  .حالة الموافقة واالحتفاظ بصورة عنھا وعن الوثائق المرفقة بھا للمصادقة علیھا في دائرة خدمات المستھلك

في محافظات الضفة الغربیة من  الوطني یتم التوقیع على شھادات المنشأ في كافة مكاتب وزارة االقتصاد .7
  . قبل مدیر التصدیر

   معلومات كاملة عن الشركة الى دائرة لة التصدیر الى السعودیة یتطلب مسبقا من المصدر أن یرسلفي حا .8
واسم المدیر المباشر واألنواع المنتجة القابلة للتصدیر  خدمات المستھلك على أن تشمل رقم تسجیل الشركة

عودیة المعنیة حتى یتم اعتماد ومن ثم ترسل الى الجھات الس. االنتاجیة التصدیریة والعنوان مفصال والقدرة
المباشر لكل  المصدر على الحدود قبل تصدیر البضاعة، علما بأن الجھات السعودیة ال تقوم باالعتماد اسم

الى دول الخلیج بواسطة  شركة على حده بل كمجموعات، ویتم المصادقة على شھادات المنشأ الصادرة
  .عمان أذا أقتضى األمر ذلك المصدر الیة فيالسفارة الفلسطینیة في عمان و سفارة البلد 

المتفق علیھا مع األردن  ھناك إجراءات خاصة تتعلق بمصدري الحمضیات ، وذلك حسب اآللیة الخاصة .9
  حول تصدیر الحمضیات وھي كما یلي 6/1998/ 8بتاریخ 

 المنشأ نماذج شھادات -:أوال 

  (1(نموذج رقم  -1995لعام یستخدم النموذج المتفق علیھ في االتفاقیة الثنائیة  .1
  (2(نموذج رقم  -أما الترانزیت فیستخدم النموذج المتفق علیھ بین الدول العربیة .2
مكربنھ ومطابقة لھا بالمعلومات  ترفق شھادة المنشأ األصلیة بالبیان الجمركي ومرفق معھا نسخة أصلیة .3

  .الجسور أو في مركز جمرك عمان وغیر مختومة تسلم لموظفي مؤسسة التسویق الزراعي على
  .لشاحنة واحدة فقط طلب الجانب الفلسطیني أن تكون شھادة المنشأ المتداولة مع األردن .4



  .واحدة الكثر من شاحنة یمكن أن تمنح شھادة) الترانزیت ( بالنسبة لشھادة المنشأ العربیة  .5
  .ومغلقھ ( كتابة( أن تحمل شھادات المنشأ رقم متسلسل وان تكون مفقطة  .6
من تاریخ اإلصدار بالنسبة إلى غزة  بناء على طلب الجانب الفلسطیني تكون مدة سریان شھادة المنشأ أسبوع .7

  .لدخول الحدود األردنیة فقط بعة أیام بالنسبة إلى الضفة الغربیة وذلكوار
  .أي قشط أو تغییر على شھادة المنشأ یلغیھا .8

 ً  والتواقیع األختام: ثانیا

  : كل شھادة منشأ یجب أن تمھر بثالث أختام وھي .1
  .ختم الغرف التجاریة الفلسطینیة كل في محافظتھ .1

  .ختم وزارة الزراعة .2
  .ة االقتصاد الوطنيختم وزار .3

  .التقبل األختام المذكورة أعاله باللون األسود 
  .یجب أن تحمل تواقیع معتمدة من وزارة االقتصاد الوطني 

 ً  الخالفات:ثالثا

/ المعتمدة یتم ابالغ الملحق التجاري الفلسطیني في عمان  أي خالف أو التباس في شھادة المنشأ اوالتواقیع أو األختام 
 .اإلجراءات الالزمة لحل ھذا األشكال الصایغ لمتابعةمھا 

  :االتحاد األوروبي التصدیر إلى دول

 : انسجاما مع اتفاقیة الشراكة یجب اتباع ما یلي

  .إصدار فاتورة تجاریة من قبل المصدر بحیث یرفق بھا قائمة التعبئة .1
ومن ثم تعبئة كافة البنود الواردة  المعنیة ،، من دائرة الجمارك الفلسطینیة  ( EUR1) الحصول على نموذج .2

الشركة أو المؤسسة أو األفراد المصدرین علیھ لكي  فیھ طباعة باللغة اإلنجلیزیة ووضع توقیع وخاتم
على ذلك أمام الجھات المعنیة وخصوصا الجمارك الفلسطینیة و الجمارك  یتحملوا كافة المسئولیات المترتبة

  . األوروبیة
الوثائق المذكورة باإلضافة إلى إذن  ر بعد ذلك إلى دائرة الجمارك المعنیة مصطحبا معھ كافةیتوجھ المصد .3

من  (EUR1) المنتوج زراعیا وذلك العتماد شھادة المنشأ التصدیر الخاص من وزارة الزراعة فیما إذا كان
  .(الجمارك(قبلھم 

رام هللا ، جنین , بیت لحم ، أریحا  یل ،غزة ، الخل: ھناك عدة مراكز مخصصة لذلك في عدة محافظات منھا .4
  ، ونابلس

 :أمریكا التصدیر إلى

جھة والسلطة الفلسطینیة من جھة أخرى ، و  یسیر بموجب ترتیبات خاصة ما بین الوالیات المتحدة األمریكیة من
لألنتاج و تتطلب  من التكلفة الكلیة% 35تقل المدخالت الفلسطینیة عن  یشترط في حالة التصدیر الى أمریكا أن ال

إلجراءات التصدیر  استشارة مخلص جمركي لتوفیر المستندات والوثائق الالزمة وتعبئتھا كاملة تنفیذا عملیة التصدیر
 : وھي

  (CF7501- استمارة جمركیة( وثیقة دخول  .1
  (CF3461)طلب إذن خاص للتسلیم الفوري .2
  .وفاتورة الشحن التعبئةترفق معھ الفاتورة التجاریة وقائمة (CF301) مستند جمركي .3



في حالة  (WB) البضاعة عباره تمنح البضائع الفسطینیة أعفاء تام من الرسوم الجمركیة أذا وضعت على .4
 (HTS US) من قطاع غزة و ذلك قبل عبارة في حالة قدومھا (GS) قدومھا من الضفة الغربیة و عبارة

  (CF7501) الموجودة على الوثیقة الجمركیة نموذج
طرأت على ’والتغیرات الجوھریة التي  ذكر الوصف الدقیق لعناصر التكلفة األجنبیة مثل المواد الخامیمكن  .5

  .األمریكیة اإلنتاج في حالة طلبھا من قبل دائرة الجمارك
غرار النموذج المستخدم مع  على (Form A)مازال موضوع استخدام نموذج خاص للتصدیر إلى أمریكا،  .6

، والجانب األمریكي من جھة أخرى  من جھة  ا بین وزارة االقتصادالوطنيإسرائیل ، قید البحث م
أمریكا ریثما یتم االتفاق  لشھادة المنشأ الفلسطینیة للتصدیر إلى (4رقم ) ویستخدم اآلن النموذج اإلنجلیزي.

   ج خاص بالدولة الفلسطینیةعلى نموذ

 :باقي دول العالم التصدیر إلى

أن تكون قد أبرمت معھا اتفاقیات تجاریة ال  لدول التي تقیم السلطة الوطنیة الفلسطینیة معھا عالقات تجاریة دون
اإلنجلیزیة لكونھ فیمكن تعبئة النموذج المناسب بحیث یكون مطبوعا باللغة  تحتاج إلى نموذج محدد لشھادة المنشـأ

التجاریة وتصدیقھ  تثبت أن اإلنتاج قد تم في الضفة الغربیة أو قطاع غزة بعد ذلك یتم اعتماده من الغرفة وثیقة خاصة
الفاتورة وقائمة التعبئة وتوقیعھما وختمھما من قبل  من وزارة االقتصاد الوطني ، بعد أن یكون التاجر قد قام بإصدار

  الجھة المصدرة
والوثائق  مخلص جمركي في كافة حاالت التصدیر إلعداد وتجھیز البیان الجمركي وبولیصة الشحن ستشارةیفضل ا

 والمستندات التي من شأنھا أن تسھل عملیة التصدیر

 التصدیر إعادة

 إعادة التصدیر ألي سلعة یستوجب ما یلي

  الخصوصوجھ  یوفر المصدر الوثائق الخاصة بالبضائع المنوي إعادة تصدیرھا وعلى .1
  شھادة المنشأ .1

  .(مختوم من قبل الضریبة المضافة.( البیان الجمركي .2
  بولیصة الشحن .3
  فاتورة الشراء .4
علیھا توقیع وختم الغرفة  ).فاتورة بالبضائع المنوي إعادة تصدیرھا من قبل الشركة المصدرة .5

  (المصدر المسجل لدیھا(شھادة من الغرفة التجاریة - )التجاریة 
بكافة بنوده من قبل  . (5نموذج رقم ) كافة األوراق المطلوبة یتم تعبئة طلب إعادة التصدیربعد استكمال  
والتي    االقتصادالوطني یتم وضع توقیعھ وختمھ و تقدیمھ إلى دائرة التصدیر في المقر الرئیسي لوزارة المصدر و

عن البضاعة والتحقق منھا وتوقیعھ و ختمھ في حال  تقوم بدراستھ وتدقیق األوراق المرفقة بالسرعة الممكنة والكشف
   الوثائق المرفقة في ملفات الدائرة الموافقة، وتحتفظ بصورة عن كل

  الترانزیت

تكون قد استوردت من قبل شخص , الفلسطینیة  اضيفي الحاالت الطارئة التي تستوجب مرور بضائع من خالل األر
 : أخرى خارج مناطق السلطة الوطنیة فیطلب منھ تحضیر ما یلي او مؤسسة فلسطینیة وینوي إخراجھا الى دولة

یوضح فیھ نوع البضاعة المنوي  المقر الرئیسي للوزارة/ كتاب موجھ إلى مدیر دائرة خدمات المستھلك  .1
و یتعھد بان , الیھا واسباب تحویل اتجاه سیر البضاعة  البلد المصدر, ثمنھا , كمیتھا أوزانھا، , إخراجھا 

  .:األوراق المرفقة صحیحة وسلیمة ویرفق بھ الوثائق التالیة المعلومات الواردة فیھ وفي
  شھادة المنشأ .1

  بولیصة الشحن .2



اجھا یرسل صورة عن إخر بیان جمركي ترانزیت لنقل البضائع مباشرة إلى الجھة األخرى وبعد .3
ً من المعبر   البیان الجمركي مختوما

  .صورة عن كتاب تنسیق مع الشؤون المدنیة .4

 .بعدم الممانعة في حالة الموافقة وبعد دراسة الكتاب والمرفقات من قبل الدائرة یمنح المصدر كتاب

 عامة أحكام

  االوروبي حیث تصدر من الجمارك االتحادتقوم الغرف التجاریة بإصدار شھادات المنشأ لجمیع الدول عدا  .1
  تقوم وزارة االقتصاد الوطني بالمصادقة على شھادة المنشأ .2
لغایة الخامس عشر من الشھر  یلتزم المصدرون بالتصریح عن بیان التصدیر لدائرة الجمارك والمكوس .3

  .التالي إلصداره وتسلیمھ والتصریح عنھ ضمن الكشف الدوري
  المصدرة كافة المستندات الضروریة وحسب نوع السلعة یلتزم المصدر بتقدیم .4
  تاریخ اصدارھا تعتبر شھادة المنشأ الصادرة ساریة المفعول لمدة أربعة اشھر من .5
ستة اشھر من تاریخ صدوره، إال إذا  یعتبر النموذج الصادر عن دائرة التنمیة الصناعیة ساري المفعول لمدة .6

  تنمیة الصناعیةتم إضافة أو تعدیل من قبل دائرة ال
  تحفظ صور عن الوثائق السابقة لدى جمیع الدوائر .7
 للتصدیر إرفاق كتاب من قبل المصدر یوضح فیھ المعبر الذي سیستخدم .8

 


