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  بينشراآة إلقامة منطقة تجارة حرة اتفاقية ال

  المملكة األردنية الهاشمية والجمهوریة الترآية
  

  دیباجة

ة   ة الترآي مية والجمهوري ة الهاش ة األردني شار(إن المملك ـ وي ًا ب ا الحق ان" إليهم ا"أو " الطرف و " ترآي

  )أيهما أنسب" األردن"

ة ي رغب ة و ف اريتنمي صادي والتج اون االقت ي مجاالت التع ة خصوصًا ف صداقة القائم ات ال  ،تطوير عالق

ساهمة في تطوير      بهدف دين         الم ين البل اون االقتصادي ب ادل التجاري              التع ادة مجاالت التب ى زي  والعمل عل

  بينهما؛

ا وحوض المتوسط،     عزمهما المشارآة بفعالية في عملية التكامل االقتصا   على   يداوتأآ اطق أوروب دي في من

  ؛وتعبيرا عن استعداد الطرفين للتعاون في إيجاد السبل والوسائل لتدعيم هذه العملية

ار  ذا باالعتب ة المؤس وأخ ا والتجسةاالتفاقي ين ترآي ا ب شراآة م ي واالت لل صادي األوروب ع االقت ة م    فاقي

ة           -األورو ة األردني ع المملك ضاء م ه األع ي ودول اد األوروب ين االتح ا ب شراآة م ِسة لل طية المؤس  متوس

  الهاشمية؛

ا                       ل ومراعاة ا بينهم ة وم ذه االتفاقي دولتين الطرفين في ه ين ال ا ب لخبرة التي تكونت نتيجة التعاون الحاصل م

  وشرآائهما التجاريين الرئيسيين؛

ى     ة ما بين الدولتين الطرفين      الموجود ة واالجتماعي ة االقتصادي  التنمية فيالفارق   وأخذا باالعتبار   والحاجة إل

   في المملكة األردنية الهاشمية؛ ة واالجتماعية االقتصاديود المبذولة لترويج وتشجيع التنميةزيادة الجه

اغم       للقيام بأنشطة تراعي     استعداد الطرفين    وإعالنا عن  شكل متن ة التجارة ب ى      تنمي دين إضافة إل  في آال البل

ام المشترك                ا في مجاالت االهتم ا بينهم ك      توسيع وتنويع التعاون المشترك فيم ا في ذل ع      ، وبم  مجاالت ال تق

ة     ذه االتفاقي ق إطار   ،ضمن نطاق ه ك لخل ة   وذل ة  وبيئ ين      أساسهامواتي ة ب ز والموازن ساواة وعدم التميي الم

  الحقوق وااللتزامات؛

ام  متعدد األطراف أخذا بعين    لنظام التجاري م ا يدعت للطرفين في    المشترك االهتمام   إلى وإشارة  االعتبار أحك
ام  ة لع ارة والتعرف ة للتج ة العام واد االتفاقي ـ (1994وم ًا ب ا الحق شار إليه ة الجات  "عبارةوي ") 1994اتفاقي

  ؛ للطرفين لسياسة التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية التي تشكل أساسًا
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اةوم ر ل راع ات الط وق والتزام ات   حق ة الج ن اتفاقي ل م ام آ ن أحك ة م ات 1994فين المنبثق ة  واتفاقي منظم

  التجارة العالمية؛

ين الطرفين   الغاية وضع األحكام الر لهذه  قررا دريجي   امية إلى إزالة آافة العوائق أمام التجارة ب شكل ت ا  ب بم

  ك األحكام التي تعنى بإنشاء منطقة تجارة حرة؛ وعلى وجه الخصوص تل هذه االتفاقية مع أحكاميتوافق

رئيسية إلستراتيجيات   التجارة والتعاون في المجالين االقتصادي والفني هو أحد العناصر ال          بان تنمية  وإیمانا

   في آال البلدين؛التنمية السريعة

  ").يةهذه االتفاق"يشار إليها الحقًا بـ (إبرام هذه االتفاقية  ،وصوال لهذه األهداف اقرر



 4

  

  المادة األولى

  األهداف

  :أهداف هذه االتفاقية هي ما يلي

 .توى معيشة شعبي البلدينزيادة وتعزيز التعاون االقتصادي بين الطرفين ورفع مس  -أ 

ك المنتجات                     -ب  ا في ذل ضائع  بم ة تجارة الب ام حرآ ود أم ات والقي ة المعيق العمل بشكل تدريجي على إزال

 .الزراعية

 .ة بين الطرفين من خالل زيادة التجارة المتبادلة بينهما متناغمتنمية عالقات اقتصادية  -ج 

 .نافسة في التجارة ما بين الطرفين الظروف العادلة للمتوفير  -د 

تثمارات  -ه  شجيع االس ادة وت ة لزي روف مواتي ق ظ تثمارية  خل شاريع االس وير الم ص تط ى األخ وعل

 .المشترآة في آال الدولتين

 .طرفين في أسواق دول ثالثة التجارة والتعاون ما بين التنمية  -و 

  

  الباب األول

  حریة انتقال السلع

  

  المادة الثانية

   حرةة منطقة تجارإقامة

ى           ي لمنطقة تجارة حرة على آافة     يقوم الطرفان بالتأسيس التدريج    د إل  التجارة فيما بينهما في فترة انتقالية تمت

ز       ة حي ذه االتفاقي ارًا من دخول ه ي عشرة سنة آحد أقصى اعتب ا   اثنت ة وبم ذه االتفاقي ام ه ًا ألحك اذ وفق  النف

ة    متعددة األطراف واالتفاقيات 1994 من اتفاقية الجات 24يتطابق مع المادة     سلع الملحق  حول التجارة في ال

  .باالتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية
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  المادة الثالثة

  الرسوم األساسية وتصنيف السلع

ا فى         يطبق الطرفان على التجارة بين     .1 هما فى نطاق هذه االتفاقية تعريفة الرسوم الجمرآية الخاصة بهم

 .تهما من السلعاتصنيف وارد

تج          .2 تم    والتي تكون الرسوم الجمرآية المطبقة على آل من ا     الجمرآي  التخفيض    إجراء  ي ابع عليه  المتت

ة،  هذه  فيوالمحددة   ة       االتفاقي ة المطبق ى بالرعاي ة األول ة الدول اً  لتعريف سارية    الفي  وفق  في طرفين ال

 .2009األول من آانون الثاني لعام 

ت إذا و .3 ا طبق ة م ة أي ضات جمرآي اريخ  تخفي د ت اني 1بع انون ث ضات   ،2009 آ األخص التخفي وب

ة  يالناتجة عن المفاوضات الخاصة بالتعريف ذه إطار ف ان ه ة، ف ارة العالمي ة التج  مفاوضات منظم

رة        الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المشار        ا في الفق ارا من        ) 2( إليه ادة اعتب ذه الم من ه

 .تاريخ تطبيق هذه التخفيضات

 . الخاصة بهما األساسالرسوم الجمرآيةب بلغ الطرفان آل منهما اآلخري .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 6

  الفصل األول

   الصناعيةالسلع

  

  المادة الرابعة

   االتفاقيةنطاق

داخل حدود اى من الطرفين، والمدرجة داخل تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي تنشأ 

 بهذه 1 من التصنيف المنسق للسلع، باستثناء المنتجات المدرجة بالملحق رقم 97 إلى 25الفصول من 

  .االتفاقية

  

  المادة الخامسة

   ذات األثر المماثللجمرآية على الواردات واإلجراءاتالرسوم ا

ى ال     لنفاذاعتبارًا من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز ا        .1 دة عل اردات ولن تفرض أية رسوم جمرآية جدي

م يكن مصرح                     إجراءات أو  ذات أثر مماثل، آما ال يسمح بزيادة أي من تلك الرسوم المفروضة، ما ل

 .بها بموجب هذه االتفاقية

اء    .2 ة والرسوم   يتم الغ ل  الرسوم الجمرآي ر المماث ست      ذات األث ى الم ا عل ة في ترآي وردات التي   المطبق

 .  فور دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ،2من الملحق ) أ(غير واردة في القائمة  في األردن المنشأها

اء   .3 تم إلغ ة ي وم الجمرآي وم الرس ى ال والرس ي األردن عل ة ف ل المطبق ر المماث  اردات ذاتوذات األث

ي  شأ الترآ ر المن ة   الغي ي القائم وائم ) أ(واردة ف ق  ) 3ب(و ) 2ب(و ) 1ب(والق ن الملح ور ،2م  ف

 . دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ

اء  .4 تم إلغ وم الجي ى ال   الرس ي األردن عل ة ف ل المطبق ر المماث وم ذات األث ة والرس ذات ردات اومرآي

 : على النحو التالي2من الملحق ) 1ب(واردة في القائمة ال المنشأ الترآي

ر المماث    يتم خفض الرسوم   2011 آانون ثاني    1بتاريخ   - سبتها   لوالرسوم ذات األث من  % 75 لتكون ن

  .قيمة الرسم األساسي

ل لتكون      2012 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها   يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث من  % 50 ن

 .قيمة الرسم األساسي
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ل     2013 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها    يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث من  % 25 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي

 . المتبقية آافة الرسوم والرسوم ذات األثر المماثل يتم إلغاء2014 آانون ثاني 1اريخ بت -

شأ الترآي        الرسوم الجمرآية    .5 والرسوم ذات األثر المماثل المطبقة في األردن على الواردات ذات المن

 : سوف يتم إلغاؤها على النحو التالي2من الملحق ) 2ب(واردة في القائمة ال

ل    يتم خفض الرسوم   2012 ثاني    آانون 1بتاريخ   - ر المماث سبتها   والرسوم ذات األث من  % 80 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي

ل     يتم خفض  2013 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها   الرسوم والرسوم ذات األث من  % 65 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي

ر     2014 آانون ثاني    1بتاريخ   - ل  يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث سبتها   المماث من  % 50 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي

ل     2015 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها    يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث من  % 35 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي

ل     2016 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها    يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث من  % 20 لتكون ن

 .سيقيمة الرسم األسا

 .المتبقية آافة الرسوم والرسوم ذات األثر المماثل الغاء يتم 2017 آانون ثاني 1بتاريخ  -

شأ الترآي       الرسوم الجمرآية    .6  والرسوم ذات األثر المماثل المطبقة في األردن على الواردات ذات المن

 : سوف يتم إلغاؤها على النحو التالي2من الملحق ) 3ب(واردة في القائمة ال

ل     2013 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها    يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث من  % 75 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي

ل     2014 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها    يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث من  % 60 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي
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ل  والرسوم ذات   يتم خفض الرسوم   2015 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها   األث من  % 45 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي

ل     2016 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها    يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث من  % 30 لتكون ن

 .قيمة الرسم األساسي

ل     2017 آانون ثاني    1بتاريخ   - ر المماث سبتها    يتم خفض الرسوم والرسوم ذات األث من  % 15 لتكون ن

 . األساسيقيمة الرسم

 . المتبقية آافة الرسوم والرسوم ذات األثر المماثل يتم إلغاء2018آانون ثاني  1بتاريخ  -

شأ  لمنتجات   الترآي وا  ذات المنشأ بالنسبة للمنتجات    .7 ة        ي األردن  ذات المن ذآورة في القائم من  ) أ( والم

شراآة    سيقوم  ،  2الملحق   ز                 ومجلس ال ة حي ذه االتفاقي د ثالث سنوات من دخول ه اذ بع ة   النف  بمراجع

شراآة الفت       اإلجراءات التي سيتم تطبيقها، ومن ثم        ة من أجل تطبيق         سوف يحدد مجلس ال رة االنتقالي

 .  التعرفة على تلك المنتجاتتفكيك

  

  المادة السادسة

  الرسوم الجمرآية ذات الطابع المالي

  

ضا  األحكام الخاصة بإلغاء الرسوم الجمرآية على الواردات        ا أي ة ذات     يتم تطبيقه ى الرسوم الجمرآي عل

  .الطابع المالي

  

  المادة السابعة

  ذات األثر المماثلم الجمرآية على الصادرات والرسوم الرسو

  

ام أخرى       45دون اإلخالل بأحكام المادة      ة أحك ة وأي ا  ذات صلة   من هذه االتفاقي ة   منصوص عليه  في اتفاقي

  :1994الجات 
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صادرات             .1 ى ال دة عل ة جدي ين                لن تفرض رسوم جمرآي ى التجارة ب ل عل ر مماث أو رسوم أخرى ذات اث

 . حيز النفاذيةالطرفين اعتبارا من تاريخ دخول االتفاق

ور                  .2 ين الطرفين ف ا ب صادرات فيم ى ال ل عل ر المماث ة والرسوم ذات األث يتم إلغاء آافة الرسوم الجمرآي

 . حيز النفاذيةدخول االتفاق

  المادة الثامنة

  التدابير ذات األثر المماثلالقيود الكمية على الواردات و

  

ا في       من هذه االتفاقية وأية أحكام أخرى      19 و   14دون اإلخالل بأحكام المادتين      ذات صلة منصوص عليه

  :1994اتفاقية الجات 

واردات           .1 ى ال دة عل دابير   لن تفرض أية قيود آمية جدي ين الطرفين            أو الت ى التجارة ب ل عل ر مماث  ذات اث

 .تفاقية حيز النفاذاعتبارا من تاريخ دخول اال

ة         وأية تدابير ذات أثر      يتم إلغاء آافة القيود الكمية على الواردات       .2 مماثل بين الطرفين عند دخول االتفاقي

 .حيز النفاذ

  المادة التاسعة

  القيود الكمية على الصادرات والتدابير ذات األثر المماثل

  

ا     45دون اإلخالل بأحكام المادة      ة أحك ة وأي ة      م أخرى  من هذه االتفاقي ا في اتفاقي  ذات صلة منصوص عليه

  :1994الجات 

 ذات اثر مماثل على التجارة بين الطرفين          تدابير لن تفرض أية قيود آمية جديدة على الصادرات أو         .1

 .اعتبارا من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ

صادرات          .2 ى ال ة عل ر         يتم إلغاء آافة القيود الكمي دابير ذات أث ة ت ين ا     وأي ل ب د دخول      مماث لطرفين عن

 .االتفاقية حيز النفاذ
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  المادة العاشرة

  المواصفات والمقایيس

  

ا          .1 ة تحكمه حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية وتقييم المطابق

 .تجارةلل العوائق الفنيةبنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول 

ا في مجال القواعد        تمت يعمل الطرفان على     .2 يم      ين تعاونهم ة والمواصفات وتقي اييس   الفني ة والمق  المطابق

ا     و س ، االعتماد بهدف زيادة الفهم المشترك لألنظمة المتبعة في آل منهم ى أسواقهما    وت هيل الوصول إل

ا في إطار           .  أساس التفاقيات االعتراف المتبادل    وبالتالي وضع  ا بينهم شاور فيم ة  يقوم الطرفان بالت  لجن

 . في هذه المادة الهدف المحددالشراآة لتطبيق وتنفيذ

ة              من هذه المادة اتفق   ) 1( بالفقرة   دون اإلخالل  .3 ة ضمن إطار لجن شاورات فوري  الطرفان على إجراء م

ام التجارة               ق أم دابير فرضت أو من الممكن أن تفرض عوائ الشراآة في حال اتخذ أي من الطرفين ت

ة           وذلك بهدف التوصل إلى حل مناسب          ق الفني ة حول العوائ ة التجارة العالمي ة منظم يتطابق مع اتفاقي

 . للتجارة

م                       اتفق   .4 اييس والتي ت ة في مجال المواصفات والمق ائي القائم اون الثن ة التع الطرفان على مراجعة اتفاقي

 .1998توقيعها في عام 

  

  

  

  

  

  

 



 11

  الفصل الثاني

  الصناعات السمكيةالمنتجات الزراعية األساسية ومنتجات التصنيع الغذائي و

  المادة الحادیة عشرة

  النطاق

  

ة          ت .1 ة المصنعة والمنتجات        طبق أحكام هذا الفصل على المنتجات الزراعي  األساسية والمنتجات الزراعي

 .يكون منشأها إقليم أي من الطرفينالسمكية التي 

صطلح   .2 ى م سمكية      "يعن ات ال صنعة والمنتج ة الم ة والزراعي ات الزراعي ذه ا " المنتج ى ه ة ف التفاقي

ى  1 الفصول من    المنتجات المدرجة ضمن  )  الزراعية المشار إليها فيما بعد بالمنتجات    ( نظام   من  24 إل

  .من هذه االتفاقية" 1التعريفة الجمرآية المنسقة و المدرجة بالملحق 

ة،      دولة طرف، وتنمية   ومع األخذ باالعتبار دور الزراعة في اقتصاد آل        .3   التجارة في المنتجات الزراعي

وم  ة طرف، يق ي آل دول ة ف ة المطبق سياسة الزراعي د ال ة، وقواع رة للمنتجات الزراعي ة الكبي واألهمي

ارة       ال التج ي مج ر ف ى الطرف اآلخ رى إل ازات أخ نح امتي ة م شراآة بدراس ة ال ان ضمن لجن الطرف

 .بالمنتجات الزراعية

  المادة الثانية عشرة

  تبادل االمتيازات

  . بما يتفق وأحكام هذا الفصل1 االمتيازات المحددة في البروتوآول منح بيقوم الطرفان وبشكل متبادل

  المادة الثالثة عشرة

  تدابير الصحة والصحة النباتية

ة                عدم   على طرفى االتفاقية   سفية أو تمييزي ة تع ة بطريق  تطبيق إجراءاتهما الخاصة بالصحة والصحة النباتي

ارة بينه ى التج ة عل ر معلن ود غي رره أو بقي ر مب ا غي ى .م ا الخاصة الطرفينو يجب عل ق إجراءاتهم  تطبي

  .اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية طبقًا إلحكام  والصحة النباتيةبالصحة
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  المادة الرابعة عشرة

    الخاصةلوقائية ااإلجراءات

اة األ              ة، و    على الرغم من أية أحكام أخرى في هذه االتفاقية، مع مراع ة الخاصة للمنتجات الزراعي  في  همي

ال  ذه      ح ب ه ة بموج ازات الممنوح من االمتي رفين ض د الط شؤها أح ي من ستوردة الت ات الم ت المنتج  آان

ي    دد ف سبب أو ته ة، ت داثاالتفاقي ر إح رر خطي ة أو ل  ض واق المحلي دى    لألس ة ل ة المحلي ات التنظيمي آللي

ًا للقواعد المحددة            الطرف اآلخر، يباشر الطرفان في الحال إجراء م          ول وفق ى حل مقب شاورات للتوصل إل

ة    وبانتظار التوصل إلى مثل هذا الحل، يجوز للطرف المع        . 21في المادة    ا الزم  ني اتخاذ التدابير التي يراه

  . د منظمة التجارة العالمية ذات العالقة الحال في الصناعة المحلية بما يتطابق مع قواعلتصويب
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  الثالثالفصل 

  أحكام عامة

  المادة الخامسة عشرة

  الضرائب الداخلية

  

من  ) 3( بما يتوافق مع المادة      األخرى  واإلجراءات يلتزم الطرفان بتطبيق الضرائب الداخلية والرسوم      .1

 . ذات العالقة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية األخرى1994الجات 

ة بم      .2 ضرائب الداخلي ن رد ال صدرون م ستفيد الم ر      ال ي رة أو غي ضرائب المباش ة ال ن قيم د ع ا يزي

 . أي من الطرفينأراضيلسلع التي يتم تصديرها داخل المباشرة المفروضة على ا

  

  المادة السادسة عشرة

  العالقات التجاریة التي تحكمها اتفاقيات أخرى

  

اطق التجارة الحرة،     إدامةتفاقية دون إقامة أو ال تحول هذه اال   ة، أو من ات خاصة    اتحادات جمرآي  أو ترتيب

  .بتجارة الحدود لكال الطرفين مع دول ثالثة

  المادة السابعة عشرة

  ل الهيكليالتعدی

  

استثناءًا من .  الجمرآيةرسوميجوز لألردن اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة وذلك بزيادة ال -1

 . من هذه االتفاقية)5(أحكام المادة 

  

قطاعات التي تخضع إلعادة ية على الصناعات الوليدة أو اليقتصر تطبيق هذه اإلجراءات االستثنائ -2

 تلك الصعوبات على يمة، وعلى وجه الخصوص عندما تنطوي، أو تواجه صعوبات جسالهيكلة

 .مشكالت اجتماعية
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 يكون التي من المنتجات رسوم الجمرآية المطبقة على واردات االردن تتعدى الأنال يجوز  -3

على هامش ويجب أن تحافظ  ،% 25موجب هذه اإلجراءات عن منشؤها ترآيا ، والتي فرضت ب

 قيمة الواردات من ال يجوز أن يتعدى إجمالي. كون منشؤها ترآيا للمنتجات التي يتفضيلي

 واردات المنتجات الصناعية من ترآيا من إجمالي% 20 لهذه اإلجراءات عن المنتجات الخاضعة

 .سنة تتوافر اإلحصاءات عنها، خالل أخر ) 4(آما هو موضح في المادة رقم 

 

تطبق هذه اإلجراءات لمدة ال تزيد عن خمس سنوات، إال إذا أجازت اللجنة المشترآة مدة أطول ،  -4

 .و يوقف تطبيقها في مدة أقصاها انتهاء الفترة االنتقالية

 

نوات من تاريخ ال يجوز تطبيق هذه اإلجراءات على منتج معين بانقضاء فترة تزيد عن ثالث س -5

اإلجراءات ذات األثر المماثل على المنتج رآية، والقيود الكمية،والرسوم  و الجمغاء آافة الرسومإل

 .المعنى

 

 بإخطار اللجنة المشترآة بأية إجراءات استثنائية تعتزم تطبيقها، وبناء على طلب يقوم االردن -6

عنية، و ذلك قبل  نطاق اللجنة المشترآة حول اإلجراءات والقطاعات المات فيترآيا تعقد مشاور

مشترآة بجدول زمني إللغاء  اللجنة ال تبنى مثل هذه اإلجراءات، يزود األردنوعند. تطبيقها

يوضح هذا الجدول اإللغاء التدريجي لهذه و. الجمرآية التي فرضت بموجب هذه المادةالرسوم 

ز عامين من  الجمرآية بمعدالت سنوية متساوية، بحيث يبدأ اإللغاء في موعد ال يتجاوالرسوم

 .وللجنة المشترآة أن تقر جدوال زمنيا مختلفا. تطبيقها

  

  المادة الثامنة عشرة

  اإلغراق

  

 من 6إذا وجد احد الطرفين حدوث إغراق في تجارته مع الطرف األخر في إطار مفهوم أحكام المادة 

 1994 من الجات 6ة  ، فيمكن له أن يتخذ اإلجراءات المالئمة ضد هذه الممارسة طبقا للماد1994الجات 

  .1994 من الجات 6 اتفاقية تطبيق المادة والقواعد المنصوص عليها في
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  المادة التاسعة عشرة

   الوقائيةالتدابير

  

ه                              دة، يحتفظ آل طرف بالتزامات ات متزاي تج داخل أراضى إي من الطرفين بكمي تيراد إي من ة اس في حال

دابير   ت منظمة التجارة ا     واتفاقيا 1994 من الجات    19وحقوقه طبقا للمادة     ة للت ة  لعالمي ذه     .  الوقائي نح ه ال تم

  . الوقائيةلتدابيربالى الطرفين فيما يتعلق االتفاقية اي حقوق أو التزامات إضافية ع

  

  المادة العشرون

  إعادة التصدیر والنقص الحاد

  

  : بأحكام المادتين السابعة والتاسعة يؤدي إلىفي حال أن االلتزام

 تصديرية للمنتج المعني    آميةقيود   والتي يطبق عليها الطرف المصدر    إلى دولة ثالثة    إعادة التصدير     -أ 

  رسوم تصدير أو تدابير ذات أثر مماثل، أوأو

  للطرف المصدر،، لمنتج أساسيبوقوع نقصحدوث نقص حاد أو تهديد   -ب 

ا           وعندما   ؤدي، الحاالت المشار إليه ى  تؤدي، أو يحتمل أن ت ابقًا إل سية     س لطرف المصدر،   لصعوبات رئي

 والعشرين من      المحددة في المادة الحادية    ق مع اإلجراءات  فإنه يجوز لذلك الطرف اتخاذ تدابير مناسبة تتواف       

   .ال تبرر الظروف إبقائهاعندما ويتعين أن ال تكون التدابير تمييزية وأن يتم إزالتها . هذه االتفاقية

  

  المادة الحادیة والعشرون

  اوراتإجراءات اإلبالغ والمش

  

 المحددة في هذه المادة،    47 و   26 و   25 و   20 و   14قبل المباشرة بتطبيق التدابير المذآورة في المواد         .1

إعالم       ل طرف ب وم آ رة ويق شاورات المباش الل الم ن خ ا م ات بينهم ة خالف ل أي ان لح سعى الطرف ي

 .الطرف اآلخر بذلك
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وم الطر     1 الحاالت الواردة في الفقرة  في .2 ادة، يق ذه الم ا        من ه دبير م ى تطبيق ت اللجوء إل ف الراغب ب

ذلك     دم                   . بإعالم لجنة الشراآة ب صلة ويق ة المعلومات ذات ال ة بكاف د اللجن ي بتزوي وم الطرف المعن ويق

ة     ة لدراسة الحال شراآة من          . المساعدة الممكن ة ال أخير ضمن لجن ين الطرفين دون ت شاورات ب تم الم ت

 .أجل التوصل إلى حل مقبول من آال الطرفين

نجح      ،لجنة الشراآة  ي حال، خالل فترة ثالثين يومًا من إحالة الموضوع إلى         ف .3 م ي ي      ل في  الطرف المعن

ا، إنهاء الممارسة المعترض عليها أو الصع     رار متخذ     وبات التي تم اإلبالغ عن وجوده  وعدم وجود ق

داب       دبير أن يتخذ الت ا   من قبل لجنة الشراآة بهذا الصدد، يجوز للطرف الراغب بتطبيق الت ير التي يراه

 . لتصويب واقع الحال مناسبة

رة سريانها           . عن التدابير المتخذة   يتم على الفور إبالغ لجنة الشراآة      .4 ا وفت وتكون مقيدة من حيث نطاقه

ن       د م ريطة أن ال تزي دابير ش ك الت ق تل ى تطبي ارة إل ع اإلش ال، م ع الح صويب واق ل ت ن أج ك م وذل

أثير            . مثار البحث الضرر الذي سببته الممارسة أو الصعوبة        دابير ذات الت ى الت ة إل ويتم إعطاء األولوي

 .األقل على تطبيق هذه االتفاقية

ا                    .5 ا أو إزالته ى تخفيفه د عل شراآة مع التأآي  وتخضع التدابير المتخذة إلى مشاورات منتظمة في لجنة ال

 .عندما ال يعود هناك مبرر لبقائها

ق، يجوز          وحيثما آانت هناك ظروف استثنائية تتطلب اتخا       .6 إجراءات التحقي ام ب ل القي وري قب ذ إجراء ف

واد           ي في حاالت الم ة ضرورية        47 و   26 و   25 و   20 و   14للطرف المعن دابير احترازي  أن يطبق ت

ويتم إبالغ لجنة الشراآة دون تأخير عن التدابير المتخذة، والقيام بمشاورات في             . لتصويب واقع الحال  

 .االتفاقيةلجنة الشراآة فيما بين طرفْي هذه 

 

  المادة الثانية والعشرون

  يةرآقواعد المنشأ والتعاون بين اإلدارات الجم

  

 . قواعد المنشأ وطرق التعاون اإلداريالبروتوآول الثانييحدد  .1

 . النظام األورو متوسطي لقواعد تراآم المنشأالمنشأ التفضيلية في سياقيطبق الطرفان قواعد  .2
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  الفصل الرابع

  وأحكام اقتصادیة أخرىوأحكام المدفوعات واعد المنافسة  الدولة وقاتاحتكار

  المادة الثالثة والعشرون

  احتكار الدولة

  

 بموائمة أية احتكارات للدولة ذات طبيعة تجارية بحيث تضمن بنهاية العام يقوم الطرفان بشكل تدريجي -1

ق السلع بين مواطنى الخامس لدخول االتفاقية حيز النفاذ، عدم وجود أى تمييز في شروط شراء و تسوي

  .الطرفين

 . الهدفهذا  باإلجراءات التي يتم إقرارها لتنفيذيجب إخطار اللجنة المشترآة  -2

  

  المادة الرابعة والعشرون

  المدفوعات

شريعا                 مدفوعات  أية   ا يتطابق مع الت ل وبم ة للتحوي ة قابل تم بعمل ين الطرفين ت ة  تنشأ عن التجارة ب ت الوطني

  .النافذة للطرفين

  المادة الخامسة والعشرون

 بالمؤسسات قواعد المنافسة الخاصة 

  

   : الصحيح لالتفاقية، بما له من تأثير على التجارة بين الطرفينتطبيق ال االتي ال يتفق معيعتبر .1

 المؤسسات والجمعيات المختلفة والتي تشكل إخالال االتفاقات بينالممارسات أو آافة   )أ (

  .هابالمنافسة أو الحد منها أو منع

الطرفين أو فى جزء ي  أو أآثر في أراضمؤسسة من جانب  وضع مهيمنغاللإساءة است  )ب (

 .منها

 

رة                      .2 واردة في الفق شروط ال ة ال تتطابق مع ال ادة،      ) 1(إذا اعتبر الطرفان أن ممارسة معين ذه الم من ه

ان  رة لمصلحة الطرف الث سّبب بأضرار خطي دد بالت سّبب أو ته ة ت ك الممارس ل تل ي أو وإذا آانت مث
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دابير                اذ الت ه اتخ ه يجوز ل ك قطاعات الخدمات ، فإن ا في ذل ة بم إحداث ضرر مادي للصناعة الوطني

 .المناسبة بما يتوافق مع اإلجراءات المحددة في المادة الحادية والعشرين من هذه االتفاقية

ة في                  .3 ة المتبادل ساعدة الفني ديم الم ادل وتق وانين     يعمل الطرفان على تأسيس عالقات تعاون وتب  مجال ق

ذة في آل من الطرفين                 ة الناف ادل لألنظم م المتب وم  . وسياسات المنافسة مع مراعاة أهمية زيادة الفه يق

 .الطرفان بالتشاور فيما بينهما في اللجنة المشترآة من أجل تنفيذ األهداف المحددة في هذه الفقرة

ادة،  مع مراعاة أية أحكام مغايرة       .4 ادل  لهذه الم ان الم   يتب ود        الطرف ار القي ين االعتب علومات مع األخذ بع

 .التي تفرضها متطلبات وشروط السرية المهنية وأسرار االعمال

  

  المادة السادسة والعشرون

  الدعم 

  

ادتين                  .1 ام الم دعم تخضع إلحك سبة لل ادة    6إن حقوق والتزامات الطرفين بالن ة الجات       16 والم  من اتفاقي

الخاصة بالدعم واإلجراءات التعويضية واتفاقية منظمة التجارة       ، واتفاقية منظمة التجارة العالمية      1994

 .العالمية الخاصة بالزراعة

ه يجوز      1وفي حال الممارسات غير المتوافقة مع الفقرة         .2 ادة، فإن ذه الم اذ اإلجراءات المناسبة     من ه اتخ

ة    الوفقا   ددت    1994الجات  / تفاقية منظمة التجارة العالمي شروط التي ح ة    واإلجراءات وال ك االتفاقي ها تل

 . آليات أخرى ذات صلة تم التفاوض بشأنها في نطاق تلك االتفاقية وتكون مطبقة ما بين الطرفين وأية

دع  يضمن آل طرف الشفافية في مجاال       .3 وم الطرف اآلخر             .مت ال ى طلب أي من الطرفين، يق اًء عل  وبن

 .عم فيها د التي يمنحبتقديم المعلومات حول الحاالت الفردية المحددة

 

  المادة السابعة والعشرون

  صعوبات ميزان المدفوعات
  

دفوعات، يجوز   عندما يواجه اى من الطرفين أو يتعرضا لخطر مواجهة صعوبات جسيمة تتعلق بميز             ان الم

ة والجات                   ا، و بما يتم   للطرف المعنى  ة التجارة العالمي شروط الموضوعة في إطار منظم ، 1994شى مع ال



 19

زم مدة محدودة وال تتجاوز   اتخاذ إجراءات تقييدية ل    دفوعات    ما يل زان الم وم الطرف   .  لمعالجة موقف مي ويق

ى                ديم جدول زمن ذه اإلجراءات مع تق ك    ، في اقرب  ،المعنى بإبالغ الطرف األخر فورًا به ة تل  فرصة إلزال

  .اإلجراءات

  

  المادة الثامنة والعشرون

  حقوق الملكية الفكریة والصناعية والتجاریة

  

ا يتوافق وات             الطرفان ح  يمنح .1 ة بم صناعية والتجاري ة وال ة الفكري وق الملكي ة لحق ة مناسبة وفعال ة  ماي فاقي

 .المتصلة بالتجارةحقوق الملكية الفكرية ب منظمة التجارة العالمية الخاصة

ؤثر          . هذه المادة من قبل الطرفين     بتنفيذ   دلمدى التقي   بشكل منتظم  تقييماليتم   .2 وفي حال وجود صعوبات ت

ارة ى التج ل ط    عل وز لك ة، يج صناعية والتجاري ة وال ة الفكري وق الملكي لة بحق ب  ذات ص رف أن يطل

 . في نطاق لجنة الشراآة للوصول إلى حلول مشترآة مقبولةإجراء مشاورات عاجلة

  

  المادة التاسعة والعشرون

  المشتریات الحكومية

  

المشترآة مشاورات لتحقيق هذا  للمشتريات الحكومية وتعقد اللجنة اتفق الطرفان على التحرير التدريجي

  .الهدف
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  الباب الثاني 

  التعاون االقتصادي والفني

  

  المادة الثالثون

  الهدف

  

 .بينهما لتطوير التعاون االقتصادي والعلمي والفني والتجاري يبذل الطرفان آل الجهود الالزمة .1

ا  .2 وم الطرف سهيل    يق رويج وت ستمر بت شكل م ا  ن وب اري والتع ادل التج ين   التب ي ب صادي والفن ون االقت

ة والتعليمات والقواعد                  سات والهيئات والمنظمات    المؤس ة طرف ضمن األنظم صادية في آل دول االقت

 .المتبعة من قبلهما إضافة إلى التزاماتهما الدولية

اون االقتصادي                 .3 تقوم ترآيا بإعطاء األولوية لتزويد األردن بالمساعدة الفنية في المجاالت األساسية للتع

 .33المشار إليها في المادة 

ك      الخاصة ب  يشجع الطرفان االنشطة   .4 األخص تل يم وب شطة تطوير التعاون ضمن دول اإلقل إطار   في  األن

 .الشراآة األورو متوسطية

 

  المادة الحادیة والثالثون

  النطاق

  

 : المساعدات الفنية سوفوالتعاون  .1

ى القطاعات ا             -أ  ة أو           ترآز بشكل رئيسي على الصناعات الناشئة وعل اني من صعوبات داخلي ي تع لت

 .تكون تأثرت بعملية تحرير التجارة ما بين األردن وترآيا

 . اقتصاد الطرفين من بعضهما البعضالت التي يحتمل أن تعمل على تقاربترآز على المجا  -ب 
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اء ال    -ج  رامج بن ى ب ز عل درة ترآ ى   ق ساعد عل ي ت دريب والت ة والت ادالذاتي وارد  إيج سات والم  المؤس

 .لضرورية لتنفيذ هذه االتفاقية مع األردنالبشرية ا

 . لتطوير التعاون اإلقليميالمعدةتشجع تطبيق اآلليات   -د 

شاريع   -ه  م الم اع       دع سات القط ين مؤس ا ب شترآة م تثمارات الم ة واالس ادرات التوأم شترآة ومب  الم

 .الخاص

دولت            -و  سويق المشترك لمنتجات وخدمات الطرفين في أسواق آال ال ين وفي  دعم جهود الترويج والت

 .أسواق دول ثالثة

ى                     اتفق .2 ذا الفصل عل ام ه  الطرفان على توسعة التعاون االقتصادي إلى مجاالت أخرى غير مغطاة بأحك

صارف            سياحة والم الي وال يم الع صاالت والتعل ل واالت ري والنق االت ال صر مج ال ال الح بيل المث س

سفن والتنمي اء ال شحن البحري وبن ة وال ل واألشغال العام شارات والتموي ة والتخطيط والهندسة واالست

 .وأعمال المقاوالت وأية معامالت اقتصادية أخرى ممكنة

 

  المادة الثانية والثالثون

واألشكال  المنهجيات  

 

اون االقتصادي والتجاري والفني والعلمي                     تطب  .1 ق االتفاقيات المبرمة ما بين الطرفين في مجاالت التع

 .دون اإلخالل بأحكام هذه االتفاقية

اون االقتصادي       د المنهجيات   آما سيعمل الطرفان على تحدي     .2 األخص    ووأشكال التع ة وب ساعدات الفني الم

ادة              في إطار    ه في الم شراآة المشار إلي شرآة أن             . 40عمل مجلس ال صدد يجوز لمجلس ال ذا ال وفي ه

 .يعمل على تأسيس لجان فرعية

 :الفنية من خالل يتم تنفيذ التعاون االقتصادي والمساعدة وعلى وجه الخصوص .3

راء عقد اجتماعات ل  تعاون بما في ذلك     ال ات قطاع المنتظم للمعلومات واألفكار في آافة    التبادل    -أ   لخب

 .والمسئولين

 .المتبادلة في المعارضتشجيع المشارآات   -ب 
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 .نقل المشورة والخبرات والتدريب  -ج 

 .تنفيذ نشاطات مشترآة مثل الندوات و ورش العمل  -د 

 .إلدارية والتنظيميةتقديم المساعدة الفنية وا  -ه 

 .تشجيع وتأسيس المشاريع المشترآة  -و 

 .نشر المعلومات حول مجاالت التعاون  -ز 

 .تبادل المعلومات في المجاالت االقتصادية والعلمية والفنية  -ح 

 .تقديم منح وبعثات دراسية في حقول متعددة من مجاالت التعاون الفني والعلمي  -ط 

ل الطرفين ضمن سياق           نقل التكنولوجيا والمعرفة في صناعات محددة            -ي  ا من قب اق عليه تم االتف ي

 .عمل اللجنة المشترآة

 .دعم تأسيس شرآات تسويقية مشترآة تستهدف أسواق آال الدولتين إضافة إلى أسواق دول ثالثة  -ك 

ود            العلمي و  القتصادي و التعاون ا تنظيم المشاريع المتصلة بال   ويتم   .4 ات وعق رامج واتفاقي ي من خالل ب فن

ا     تم إبرامه شريعات                       فردية ي ا يتوافق والت شارآة من آال الطرفين بم شرآات والمؤسسات الم ين ال ا ب  م

 .النافذة في دولة آل طرف

الطرفين من خالل    ارين والمتخصصين من آال    آما يتم تنظيم األمور المتعلقة بتزويد الخبراء والمستش        .5

 .ا بين السلطات المعنية في آل منهمابروتوآوالت فردية يتم التوصل إليه

  

  لمادة الثالثة والثالثونا

  المجاالت األساسية للتعاون االقتصادي

  

واد       ويشمل التعاون ضمن نطاق هذه االتفاقية المجاالت التالية          ى    34الموضحة بشكل تفصيلي في الم  38 حت

  :من هذه االتفاقية وهي

 الصناعة  -أ 
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 الزراعة  -ب 

 الخدمات  -ج 

 النقل  -د 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  -ه 

 . األعمال بينتعاونالا في ذلك تطوير التجارة بم  -و 

  

  المادة الرابعة والثالثون

  التعاون الصناعي

  

ي جه     م األردن ف و دع صناعي ه اون ال سي للتع دف الرئي ناع اله ع ص ديث وتنوي ه  تاوده لتح ى وج ه، وعل

ة  الخصوص إيجاد    صناعي بيئة جاذبة للقطاع الخاص وللتنمي ين المنتجين       ة ال ا ب اون م ز التع    من خالل تعزي
  .ال الطرفينفي آ

  المادة الخامسة والثالثون

  التعاون في قطاع الزراعة

  

اون في                           ى التع ان عل ة، اتفق الطرف ات الثنائي ين العالق اون في الزراعة من أجل تمت ة التع اة أهمي مع مراع

  : جميع المجاالت بما فيها ما يلي

ة و     -أ  االت الزراع ة بمج رات المتعلق ة والخب ة والفني ات العلمي ادل المعلوم ة  تب وارد المائي ات والم الغاب

 .والتنمية الريفية

 .التبادل المشترك للخبراء  -ب 

 . الدولتينات ومؤتمرات ولقاءات في أي منتنظيم دورات تدريبية وندو  -ج 

 .تأسيس نشاطات مشترآة مباشرة بين المؤسسات المعنية  -د 
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سويق               تشجيع  -ه  ذائي وت صنيع الغ اج الزراعي والت دولتين وفي      في آال    ها االستثمار والتجارة في اإلنت  ال

 .أسواق أخرى

 .نقل التكنولوجيا والمعرفة في التصنيع الغذائي  -و 

 

  المادة السادسة والثالثون

  التعاون في قطاع الخدمات

  

دة ل    .1 ة المتزاي ة األهمي ذه االتفاقي ي ه ان ف درك الطرف دمات ي ي الخ ارة ف ا  . لتج ي جهودهم ويروف  لتط

شراآة األو    وعلى وجه الخصوص في       بشكل تدريجي  وتوسيع تعاونهما   ويعمل   رو متوسطية،  سياق ال

تثمارات      الطرفان على التعاون   دريجي وال    تحقيق   و بهدف زيادة االس ر ت تح   تحري ادل أل  ف سواقهما  المتب

ا يتوافق مع نصوص         ة للتجارة في الخدمات ل     للتجارة في الخدمات بم ة العام ه التجارة   االتفاقي منظم

 . نطاق تلك المنظمةية فيالجارفي االعتبار المفاوضات العالمية، أخذًا 

 . مجلس الشراآةلتعاون في مجال الخدمات فييناقش الطرفان وسائل ا .2

  

  المادة السابعة والثالثون

  التعاون في قطاع النقل

  

ة في مجاالت                      .1 سلطات العامل ات والمنظمات وال ين المؤسسات والهيئ اون ب يقوم الطرفان بتشجيع التع

 .النقل البري والبحري والجوي

ذ ال .2 ان يتخ ةطرف دابير الالزم ارة الت ز التج ك ألغراض تعزي ل وذل ي مجال النق سهيل اإلجراءات ف  لت

 .الثنائية

  المادة الثامنة والثالثون

  التعاون بين المؤسسات والمشاریع الصغيرة والمتوسطة الحجم
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ز ا  .1 دف تعزي صادية،  به ة واالقت شطة التجاري ال      ألن رص األعم شجيع ف ة لت ان األولوي ي الطرف  يعط

صغيرة والمتوسطة                 واال شرآات والمؤسسات ال ين ال ستثمار إضافة إلى إقامة المشاريع المشترآة ما ب

 : ما يليعلى التعاون في مجاالت منهاوضمن هذا السياق، يعمل الطرفان . الحجم في آال الدولتين

دء       -أ  اي            تبادل الخبرة في مجاالت ب شاريع الخاصة، واإلدارة، ومراآز البحوث واإلدارة، ومع ير  الم

 .الجودة واإلنتاج

 . من أجل إيجاد فرص استثماريةاألسواقتوفير معلومات وبيانات   -ب 

 . بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المتعلقةتوفير ونشر الوثائق  -ج 

 . تدعم ترآيا جهود األردن في مجال بناء قدرات مؤسسات القطاع الخاص المعنية .2

  

  المادة التاسعة والثالثون

   التجارةتنمية

  

  :آز التعاون التجاري بشكل رئيسي علىير

ة        تنمية  -أ  ة واإلقليمي  وتنويع وزيادة التجارة ما بين الدولتين وتحسين تنافسية الطرفين في األسواق المحلي

 .والدولية

ادل             تحديث المختبرات األردنية ب     -ب  اد متب ات اعتم يم  إلجراءات ما يؤدي الحقًا إلى التوصل إلى اتفاقي  تقي

 .المطابقة

 .المنشأ بما في ذلك التدريب الجمرآي الميدانيو اون في مجاالت الجماركعزيز التعت  -ج 

االتضمان  -د  ي لمج دعم الفن ذ    ال ك تنفي ي ذل ا ف ي األردن، بم ة ف صناعية والتجاري ة وال ة الفكري  الملكي

راءات وبروتوآول                     اون في مجال الب ة التع ل اتفاقي االتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية مث

د، رة لتعزي  مدري ات والخب ادل المعلوم ة ب  وتب ة المعني سات الوطني صنفات ز المؤس ة الم اذ حماي  وانف

 . منعًا للتزوير والقرصنةالحماية

 .تعزيز التعاون لتحسين التعليم والتدريب بما في ذلك التدريب المهني  -ه 
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 .جارية داعمة للتنافسيةإعداد استراتيجيات مناسبة للتطوير التجاري وإيجاد بيئة ت  -و 

ة   وتطوير المو ناء القدرات ب  -ز  ارات المهني ساندة في       ارد البشرية والمه  في مجال التجارة والخدمات الم

 .القطاعين العام والخاص

شاريع         -ح  تثمارات والم تبادل المعلومات حول متطلبات السوق ونقل التكنولوجيا والمعرفة من خالل االس

 .المشترآة

 . التجارة والخدمات المساندةين المؤسسات المعنية بتنميةتأسيس وتهيئة وتمت  -ط 

 . التجارة والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بالتجارة في دول ثالثةالتعاون اإلقليمي لتنمية  -ي 

 .تعزيز التعاون بين جمعيات األعمال في آال البلدين  -ك 
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  الباب الثالث

  األحكام المؤسسية والختامية

  

  المادة األربعون

  تأسيس مجلس شراآة أردني ترآي

  

  على االقل   مجلس شراآة برئاسة الوزيرْين المكلفين بالتجارة الخارجية ويجتمع         إنشاء  بموجب هذه المادة   يتم

  .مرة في السنة وفقًا للشروط المحددة في نظام التأسيس

  المادة الحادیة واألربعون

  مهام مجلس الشراآة

  

ة موضوعات    ا يقوم أيضًا بدر   آم. ينظر مجلس الشراآة في مدى التقدم الحاصل في تنفيذ هذه االتفاقية           اسة أي

ة موضوعات         أثرهاهذه االتفاقية بما في ذلك      إطار  رئيسية تنشأ في     ى أي اعي، إضافة إل  االقتصادي واالجتم

 .ثنائية أو دولية أخرى ذات اهتمام مشترك

  المادة الثانية واألربعون 

  إجراءات مجلس الشراآة

  

ين عن آال             حكوميين ومند  مسئولينيتألف مجلس الشراآة من      .1 وبين من القطاعْين العام والخاص ممثل

 .الطرفْين

 .يقوم مجلس الشراآة بوضع قواعد العمل ونظام التأسيس الخاصة بعمله .2

اذ ال   .3 صالحية اتخ شراآة ب س ال ع مجل ق     يتمت راض تحقي ه ألغ ة علي سائل المعروض ي الم رارات ف ق

 .أهداف هذه االتفاقية

ذ             تكون القرارات المتخذة ملزمة قانونًا       .4 دابير الضرورية لتنفي يتخذان الت ذين س بالنسبة لكال الطرفين الل

 .ويحق لمجلس الشراآة أيضًا أن يصدر التوصيات المناسبة. القرارات المتخذة

ذ                           .5 ات من أجل تنفي شكيل مجموعات عمل أو هيئ وم بت ويحق لمجلس الشراآة في ضوء الحاجة أن يق

 .هذه االتفاقية
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  . باالتفاق بين الطرفينيصدر المجلس قراراته وتوصياته .6

  

  المادة الثالثة واألربعون

   اللجنة المشترآةإنشاء

  

ادة  .1 ذه الم تم بموجب ه شراآة، صالوي شاءحيات مجلس ال دورها  إن ي ب شترآة والت ة الم ولى  اللجن تت

  . بالشكل السليمامسئولية إدارة هذه االتفاقية وتأآيد تنفيذه

 .ه أو جزءًا منها إلى اللجنة المشترآةيجوز لمجلس الشراآة أن يفّوض آامل صالحيات .2

  المادة الرابعة واألربعون

  إجراءات اللجنة المشترآة

  

ع  .1 ة اللاتجتم ل المناسب آلم ترشملجن ستوى التمثي كآة بم ان ذل ب ، ضروريًاا آ ى طل اًء عل د  بن  اح

 .ردن بالتناوب في ترآيا واألالطرفين وعلى أن يعقد هذا االجتماع مرة واحدة في العام على األقل

 .بإعداد نظامها األساسياللجنة المشترآة تقوم  .2

ى المجاالت التي                اللجنة المشترآة   تتمتع   .3 بصالحية اتخاذ قرارات من أجل تنفيذ هذه االتفاقية إضافة إل

 .يفوضها مجلس الشراآة بها

ى األطراف        التي تتخذها اللجنة    القرارات تكون .4 وم بات أن ملزمة قانونًا على الطرفين ويجب عل اذ   تق خ

 .التدابير واإلجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة

  

  المادة الخامسة واألربعون

  االستثناءات األمنية

  

سية                         ة الرئي ا ضرورية لمصالحه األمني دابير يعتبره ة ت اذ أي ليس في هذه االتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخ

  .1994لجات  من اتفاقية ا21طالما أن تلك التدابير متوافقة مع المادة 
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  المادة السادسة واألربعون

  استثناءات عامة

  

رض    ن ف ة م ذه االتفاقي ول ه ر أوال تح صادرات أو ب    حظ ستوردات أو ال ى الم ود عل ت  قي ضائع الترانزي

وان أو         عام، أو لحماية صحة   المن  األعامة أو   ال سياسةالالحياء العام أو    ب سباب تتعلق أل سان أو الحي اة اإلن  وحي

ات، أو حم ة         النب ة الفكري ة الملكي ة، أو لحماي ة أو األثري ة أو التاريخي ة الفني ة ذات القيم وز الوطني ة الكن اي

ز تعسفي      القيود يجب أال يشكل بأي حال من          أومثل هذا الحظر    .  والتجارية والصناعية يلة تميي األحوال وس

  . على التجارة بين الطرفينأو قيد خفي

  المادة السابعة واألربعون

  تزاماتااللب الوفاء

  

ان ذ يتخ .1 دابير الطرف ة الت راءاتآاف ضمان تحقواإلج ضرورية ل اء    ال ة والوف ذه االتفاقي داف ه ق أه ي

  .بموجب هذه االتفاقيةبالتزاماتها 

اء    في حال أن أيًا من الطرفين ر  .2 شل في الوف ة،     ب أى أن الطرف اآلخر ف ذه االتفاقي ه بموجب ه التزامات

لمناسبة بموجب الشروط وبما يتوافق مع اإلجراءات المحددة           يجوز للطرف المعني أن يتخذ التدابير ا      

 . من هذه االتفاقية21في المادة 

  المادة الثامنة واألربعون

  تسویة النزاعات

  

ا  ب قيق أهداف هذه االتفاقية والوفاء   آافة التدابير الضرورية لضمان تح    يلتزم الطرفان باتخاذ     .1 التزاماتهم

 .بموجب هذه االتفاقية

ة أو     ب ن رأى أن الطرف اآلخر فشل في الوفاء       ًا من الطرفي  في حال أن أي    .2 ذه االتفاقي التزاماته بموجب ه

ق  في حال أن خالفًا نشأ يتعلق      ل                 و  بتطبي ة، يجوز للطرف المشتكي أن يحي ذه االتفاقي ام ه سير أحك بتف

سوية   مجلس الشراآة  وفي حال تمكن. مجلس الشراآةالخالف إلى     زاع من ت ا، عند  الن ذ   المحال إليه ئ

 .ملزمْين باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك القرارتصدر اللجنة قرارًا بهذا الشأن، ويكون الطرفان 
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شراآة      المحال إلى    في حال لم يتم تسوية النزاع      .3 اريخ إحال          مجلس ال ًا من ت رة ستين يوم ه أو  خالل فت ت

ًا     من  ، يجوز للطرف المشتكي أن يطلب    مجلس الشراآة  خالل فترة أخرى اقرها    الطرف اآلخر خطي

 . تحكيمتشكيل لجنة

ًا من    يقوم آل طرف بتعيين محكم واحد خالل فترة ث        .   التحكيم من ثالثة أعضاء    تكون لجنة ت .4  الثين يوم

ًا                  ال استالم طلب تشكيل لجنة   تاريخ   ين يوم رة ثالث ان خالل فت ان المعين ان االثن ار المحكم يم، ويخت تحك

 . التحكيم رئيسًا للجنة يكونمن تاريخ تعيينهما محكمًا ثالثًا

ث، ت       وفي خالل فترة تسعين يومًا م       .5 م الثال ين المحك ة   ن تعي دم لجن ى الط      ق يم إل ًا      التحك رًا أولي رفين تقري

ة من             وتستند لجنة التحكيم في تقريرها     ى الحجج المقدم  على األحكام ذات الصلة في هذه االتفاقية وعل

 . لتسوية النزاعاصدر توصياتهين ثم تالطرف

د در .6 رفي بع ن الط ة م ة مالحظات مقدم ة أي ةاس ي، يجوز للجن ر األول ى التقري يم أن تن عل دل  التحك ع

ات اتقريره راء تحقيق بةإضافية ت وإج ا مناس ةت. عتبره دم لجن يم تقريرهق ى ا التحك ائي إل مجلس  النه

 .خالل فترة ثالثين يومًا من تاريخ تقديم التقرير األوليالشراآة 

ذ ي .7 شراآة تخ س ال رارًا مجل ائ ق اس نت ى أس سوية الخالف عل ة  بت ن لجن صادر ع ائي ال ر النه ج التقري

 .ن باتخاذ الخطوات الضرورية المطلوبة لتنفيذ هذا القرارالتحكيم ويكون الطرفان ملزما

رة                    .8 ه في الفق ادة، يحق         7في حال أن الطرف المشتكي عليه لم يقم بتنفيذ القرار المشار إلي ذه الم  من ه

 .مجلس الشراآةتدابير المنسجمة مع قرار للطرف المشتكي اتخاذ ال

اع           .9 شاور في اجتم ان بالت شراآة األول    يقوم الطرف د  مجلس ال ة            به ار أعضاء لجن داد قواعد اختي ف إع

 . التحكيموالقواعد النموذجية إلجراءات لجنة التحكيم وأسلوب عملها

  

  المادة التاسعة واألربعون

  تطویر االتفاقية

  

ات الطرفين أن يتم تطوير  اقتصاديه سيكون من المفيد وفى مصلحةانعندما يعتبر احد الطرفين  -1

 التي تم إقرارها بموجب هذه االتفاقية من خالل توسيع هذه العالقات لتشـمل مجــاالت العالقات
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 بدراسة  ويقوم مجلس الشراآة.غـيـر واردة بـاالتفـاقـيـة، فـإنه يقـوم بتقـديم طلـب للطرف اآلخر

 . توصيات آلما آان ذلك مالئما ، وخاصة بغرض بدء المفاوضاتهذا الطلب، وتقدم 

تخضع للتصديق أو موافقة الطرفين ) 1( عن اإلجراءات المشار إليها في الفقرة االتفاقات الناتجة -2

 .بما يتوافق مع التشريعات الوطنية لهما

  
  المادة الخمسون

  التعدیالت

  

 اإلشعارمالحق و البروتوآوالت حيز النفاذ في تاريخ استالم         تدخل التعديالت التي تتم على هذه االتفاقية و ال        

شعر                ا ي ية، التي من خالله وات الدبلوماس ة            الخطي األخير من خالل القن أن آاف ا اآلخر ب ان آل منهم   الطرف

  . التشريعات الوطنية الالزمة لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ قد تم الوفاء بهامتطلبات

  

  نالمادة الحادیة والخمسو

  البروتوآوالت والمالحق

  

قرر تعديل لمجلس الشراآة أن يويجوز . تعتبر البروتوآوالت و المالحق جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية

  .البروتوآوالت والمالحق بما يتوافق مع التشريعات الوطنية للطرفين

  

  المادة الثانية والخمسون

  فترة سریان االتفاقية وإنهائها
  
  
 .قية لفترة زمنية غير محددةأبرمت هذه االتفا .1

ة في          . اخطي الطرف اآلخر     هذه االتفاقية بإشعار     يجوز ألي طرف أن ينهي     .2 ذه االتفاقي وينتهي سريان ه

  . الطرف اآلخر إشعار اإلنهاءاليوم األول للشهر السابع من تاريخ استالم 
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  المادة الثالثة والخمسون

  النفاذالدخول في حيز 

  

اريخ استالم الطرف           تدخل هذه االتفاقية ح    .1 ي ت يـّز النفاذ اعتبارًا من اليوم األول من الشهر الثاني الذي يل

ة المت       ر أن آاف ا اآلخ ل منهم م آ ية يعل وات الدبلوماس ر القن ًا عب عارًا خطي ر إش شريعية  اآلخ ات الت طلب

 . قد استكملت إلنفاذ هذه االتفاقيةالوطنية الالزمة

 :فاقية محل االتفاقيتين التاليتين الموقعتين ما بين الطرفين، تحل هذه االتدخولها حيـّز النفاذوب .2

ة الهاشمية                  -أ  ة األردني ة المملك ة في    (اتفاقية التجارة ما بين حكومة الجمهورية الترآية وحكوم الموقع

 ).1980 حزيران 17

ة                      -ب  ة المملك ة وحكوم ة الترآي ة الجمهوري ين حكوم ا ب اتفاقية التعاون االقتصادي والصناعي والفني م

 ).1983 آانون أول 4الموقعة في (ألردنية الهاشمية ا

  . الصالحية والتفويض الالزمين للتوقيع على االتفاقيةايشهد الموقعان أدناه بان لديهم

ة    2009األول من آانون األول لعام       بتاريخ هذا اليوم     عمانحررت في مدينة     سخ أصلية        ميالدي من ثالث ن

ساوية      . يةباللغات الترآية والعربية واإلنجليز    وفي حال وجود اختالف        . وآافة النسخ تحمل حجية قانونية مت

  .في تفسير هذه االتفاقية، فإن النص باللغة اإلنجليزية يكون سائدًا

  

  

  

   عن حكومة المملكة األردنية الهاشمية                                   عن حكومة الجمهورية الترآية                              
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   )1(الملحق 
  )2(المالحظات التمهيدية على قائمة الملحق 

  
   :1  لمالحظةا

بصورة ها أو المعالجة إعداد أنه تم  المنتجات لتعتبرفي جميع تحققهاتبين القائمة الشروط المطلوب 
  . من البروتوكول)6( وذلك ضمن مفهوم المادة كافية،

   :2  المالحظة
  
 العمود األول على رقم البنـد       تضمني. ة المنتج المتحصل   من القائم   والثاني ن األول ييصف العمود  )1 (2

 العمود الثـاني علـى وصـف الـسلع          تضمن بينما ي  المنسق،نظام  الأو رقم الفصل المستخدم في      
وجـد  ت  والثاني  العمودين األول   ضمن لكل إدخال . المستخدمة في ذلك النظام للبند أو الفصل ذاته       

 العمـود   ضـمن اإلدخال  عندما يسبق    ،بعض الحاالت  في   ).4(وأ )3(قاعدة محددة في العمودين     
ـ األول  )4( أو   )3( العمود   نصوص عليها ضمن  القاعدة الم ، يدل هذا على أن      )"ex" ("جزء من " ب

 . )2( العمود ضمن موصوف البند  كما هو  ذلكتنطبق فقط على جزء من
 

 وصف المنتجاتالي وبالت رقم فصل يتضمنبنود معاً أو ل عدة أرقام )1(يتضمن العمود عندما  )2(2
و أ )3( في العمودين اًرة جانبوطبق القواعد المذكفت عام،  يكون بشكل )2(الممنوح ضمن العامود 

، تصنف في بنود الفصل أو في أي من منسقنظام ال وبموجب ال على جميع المنتجات التي،)4(
  . )1(البنود المجتمعة معاً في العمود 

 
 

قائمة تنطبق على منتجات مختلفة ضمن نفس البند، فان كل فقرة عندما توجد قواعد مختلفة في ال )3(2
 )3( في العمودين اًالمبينة جانبفرعية تحتوي على وصف لذلك الجزء من البند تطبق علية القواعد 

 .)4(أو 
 

 كال العمودين  محددة ضمن قاعدةفيما يخص مدخل ضمن العامودين األول والثاني وعندما يوجد )4(2
أو تلك المحددة ضمن ) 3(إما القاعدة المحدد ضمن العمود  تطبيق  خيارلمصّدرل ،)4( و )3(
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 ).  3(على قاعدة منشأ، فتطبق القاعدة المحدد ضمن العمود ) 4(إذا لم يتضمن العامود ). 4(القائمة 
   :3  المالحظة

من البروتوكول المتعلقة بالمنتجات التي حصلت على صفة المنشأ ) 6(تطبق أحكام المادة  )1 (3
 عن كون هذه الحالة قد اكتسبت داخل المصنع خدمة في صناعة منتجات أخرى، بغض النظروالمست
 .  في فريق متعاقدستخدم هذه المنتجات أو في مصنع آخر يالذي 

  

  :مثال
 مـن الممكـن     لمنـشأ والتـي   ا من غير  على أن قيمة المواد   تنص  ، قاعدته   )8407(لبند  لمحرك  

سـبائك  ’مصنوع مـن     عر المنتج تسليم باب المصنع،    من س % 40استخدامها يجب أن ال تتجاوز      
  ).7224ex جزء من (لبندل ‘الفوالذ المشكلة بالصهر

  
 تكون قد اكتسبه صفة، المنشأ من غير معدنية من سبائك تركياأجريت عملية الصهر في إذا 

نح  عندها تعد عملية الصهر بأنها تم.في القائمة) 7224ex جزء من(  البندقاعدةبموجب المنشأ 
احتساب قيمة المحرك، بغض النظر عن كونه مصنعاً في نفس المصنع أو صفة المنشأ وذلك عند 

 في االعتبار عند المنشأ من غيرالكتلة المعدنية  قيمة بالتالي ال تدخل. تركيافي مصنع آخر في 
  .المنشأ من غيرجمع قيمة المواد المستخدمة 

  
القيام بالمزيد وان ،  أو المعالجة المطلوبةعدادمقدار اإلتمثل الحد األدنى من قاعدة القائمة تتضمن  )2 (3

 أو عدادفان القيام بأقل من اإل ،العكسعلى ، و أو المعالجة أيضاً يمنح صفة المنشأعداداإلمن 
وعليه، إذا نصت القاعدة على انه يمكن استخدام . المعالجة المطلوبة ال يمكن أن يمنح صفة المنشأ

مستوى محدد من عملية التصنيع، فيسمح باستخدام هذه المواد عند مرحلة المنشأ عند  من غيرمواد 
 . باكرة من عملية التصنيع، وال يجوز استخدام المواد في مرحلة متأخرة

 

تصنيع من المواد الداخلة في أي ’ ، عندما يرد في القاعدة عبارة )2( 3دون اإلخالل بالمالحظة  )3 (3
يمكن استخدامها، ولكن ) اد من ذات الوصف والبند كالمنتجحتى مو(بنود /إذن مواد من إي بند‘ بند

  . بشرط تحقق أي قيد يكون وارد ضمن القاعدة
أو تصنيع ‘...تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك مواد أخرى من بند’ لكن، العبارة 

تعني أنه يمكن استخدام ‘ من المواد الداخلة في أي بند، بما في ذلك مواد أخرى من ذات البند كالمنتج
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 من القائمة) 2(بنود، باستثناء تلك التي لها ذات وصف المنتج المعطى ضمن العمود /مواد من أي بند

  
 يعني أنه يمكن هذا منتج من أكثر من مادة واحدة، ه يمكن تصنيععندما تحدد قاعدة في القائمة أن )4 (3

 . ع المواداستخدام جمييتطلب ال وهذا .  أكثرأواستخدام مادة واحدة 
  

  :مثال
مواد  يمكن استخدام خيوط طبيعية،على أنه  )5212 إلى 5208(  مندولبنل قاعدة األقمشة نصت

هذا ال يعني أنه يجب استخدام كليهما، . ها أيضا يمكن استخداممن بين غيرها من الموادكيميائية 
  . اثنتين أو كليهما أوبل إنه يمكن استخدام واحدة

  
 يكون مصنعاً من مادة معينة، فإن هذا الشرط أني القائمة أن منتجاً ما يجب عندما تحدد قاعدة ف )5 (3

أنظر أيضاً . (ال يمنع استخدام مواد أخرى، والتي ال تفي بشروط القاعدة بسبب طبيعتها األساسية
  ). بالمنسوجات أدناه فيما يتعلق )6(3المالحظة 

  : مثال
 استخدام الحبوب ومشتقاتها،    تحديداًالتي تستثني   ، و )1904(لبند  ل محضـرةالغذية  قاعدة إعداد األ  
استخدام أمالح معدنية ومواد كيميائية وغيرها من اإلضافات التي ال تعتبـر مـن              ال تحول دون    
  . منتجات الحبوب

 بالرغم من أنه ال يمكن إنتاجها من المواد المعينة تحديداً           التيو هذا ال ينطبق على المنتجات       لكن،
  .  التصنيع عملية منباكرةإنتاجها من مواد لها نفس الطبيعة في مرحلة  في القائمة، يمكن

  

  : مثال
إذا و،  منسوجةمصنوعة من مواد غير، )ex 62جزء من (لفصل قطعة من األلبسة من افي حالة 

البدء من قماش غير  فال يمكن ،القطعالنخب من لهذا المنشأ  من غير )غزل(خيط استخدام جاز 
في مثل هذه . غزل عادةً من الها تصنع يمكنالنسوجة كانت األقمشة غير الم حتى إن - نسوج الم

  . أي مرحلة األلياف–الحالة، المادة األولية تكون عادة عند مرحلة ما قبل الغزل 
  
 من غير لمواداقيمة حد األعلى من  قاعدة مذكورة في القائمة نسبتين مئويتين للعطي ت،عندما )6 (3

 بمعنىو.  جمع هاتين النسبتين المئويتين معاًففي هذه الحالة ال يجوزا، المنشأ والتي يمكن استخدامه
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المئوية  أن تتعدى النسبة  أبداًال يمكنالمنشأ المستخدمة  من غيرالحد األعلى لقيمة المواد ن فا آخر،
، يجب عدم تعدي النسبة المئوية الفردية، فيما يتعلق بالمادة ذلك على عالوة. المعطىاألعلى 
  .تنطبق عليهاة التي المحدد

  
   :4  المالحظة

 الصناعية أو باستثناء األلياف في القائمة لإلشارة إلى األلياف ‘األلياف الطبيعية’يستخدم مصطلح  )1 (4
ما لم والفضالت، باإلضافة إلى لمراحل التي تسبق بدء النسيج، ينحصر استخدامها عند او. التركيبية

، ولكن أخرى بطريقةا أو تسريحها أو معالجتها  ذلك، األنسجة التي تم تمشيطهبخالفيرد نص 
 .نسج دون

  

 )5002 (لبندل والحرير ،)0503(لبند ل شعر الحصان ‘األلياف الطبيعية’يشمل مصطلح  )2 (4
 إلى )5101(د ولبنلضافة إلى ألياف الصوف وشعر الحيوانات الناعم أو الخشن باإل، )5003(و
 إلى 5301(لبنود ل، واأللياف النباتية األخرى )5203 إلى 5201(لبنود ل، واأللياف القطنية )5105(

5305(. 
 

 في القائمة ‘مواد صناعة الورق’ و‘المواد الكيميائية ’ و‘لب القماش’تستخدم المصطلحات  )3 (4
، والتي يمكن أن تستخدم لصناعة الخيوط أو 63 إلى 50لوصف المواد غير المصنفة في الفصول 

 .ورقيةاأللياف الصناعية أو التركيبية أو ال
 

 في القائمة إلى خيوط ألياف القنب التركيبية أو ‘األلياف األولية المصنّعة’يستخدم مصطلح  )4 (4
 ).5507 إلى 5501(الصناعية، أو األلياف األولية أو الفضالت، كما هو مبين في البنود  

  
   :5  المالحظة

يجب عدم تطبيق ، اإلشارة إلى هذه المالحظةحيثما، وفيما يخص منتج محدد في القائمة، يتم  )1 (5
 المنتج،  هذا على أية مواد نسيجية أساسية مستخدمة في تصنيع )3( العمود واردة ضمنالشروط ال

. المواد النسيجية األساسية المستخدمةجميع أو أقل من إجمالي وزن % 10تمثل مأخوذة معاً، والتي 
  .))4 (5و) 3 (5أنظر أيضاً المالحظات (

 

 مصنوعة  يمكن تطبيقه فقط على منتجات مختلطة)1 (5المالحظة  االستثناء المذكور في لكن، )2 (5
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  .  أو أكثر من المواد النسيجية األساسيةمادتين من 
  

  : فيما يلي قائمة بالمواد النسيجية األساسية
  

   ،الحرير - 
  ،الصوف - 

  ،شعر الحيوانات الخشن - 

  ،شعر الحيوانات الناعم - 

 ،شعر الحصان - 

 ،القطن - 

  ،الورق ومواد صناعة الورق - 

  ،الكتان - 

 ،القنب الطبيعي - 

  ،ألياف الجوتة وألياف اللحاء األخرى - 

  ،ألياف السيزال وألياف نباتات األغاف األخرى - 

  ،جوز الهند واألبق وقنب سيام وألياف الخضروات األخرى - 

 ،الخيوط التركيبية المصنعة - 

  ،الخيوط الصناعية - 

  ،الخيوط الموصلة للتيار الكهربائي - 

  ،ألياف المواد األولية التركيبية المصنعة من البولي بروبيلين - 

   ،ألياف المواد األولية التركيبية المصنعة من البوليستر - 

 ،ألياف المواد األولية التركيبية المصنعة من البولي أميد - 

   ،ألياف المواد األولية التركيبية المصنعة من البولي أكريلونيتريل - 

  ،التركيبية المصنعة من البوليميدألياف المواد األولية  - 

  ،ألياف المواد األولية التركيبية المصنعة من البولي تترا فلوريثيلين - 

 ،ألياف المواد األولية التركيبية المصنعة من البولي فينيلين سلفيد - 

  ،ألياف المواد األولية التركيبية المصنعة من البولي فينيل كلوريد - 

  ،ية المصنعة األخرىألياف المواد األولية التركيب - 
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  ،ألياف المواد األولية الصناعية المصنعة من الفسكوز - 

  ،ألياف المواد األولية التركيبية المصنعة من مواد أخرى - 

الخيوط المصنوعة من البولي يوريثان والمقسمة بفواصل مرنة من البولي ايثـر سـواء كانـت                 - 
  ،مشدودة بأسالك أو ال

يثان والمقسمة بفواصل مرنة من البوليستر سواء كانت مشدودة         الخيوط المصنوعة من البولي يور     - 
  ،بأسالك أو ال

والتي تحتوي على خيوط محتوية على لب مـن ورق          ) الخيوط الممعدنة  ()5605(بند   لل المنتجات - 
 5األلمنيوم أو من رقائق البالستيك سواء كانت مطلية ببودرة األلمنيوم أو ال، وبعرض ال يتجاوز                

  ،ن الجانبين بمادة الصقة شفافة أو ملونة بين طبقتين من رقائق البالستيكملم، ومحاطة م

  ).5605(لبند لالمنتجات األخرى  و - 
  

  : مثال
للبنـد   ومواد أولية تركيبية     )5203(للبند   والمصنوع من ألياف قطنية      )5205(للبند  يعتبر الخيط   

المنشأ والتي   من غير لتركيبية   ا وليةولهذا يمكن استخدام ألياف المواد األ     . ، خيطاً مختلطاً  )5506(
، بـشرط   )التي تشترط التصنيع من مواد كيميائية أو من لب القماش         (ال تتحقق فيها قواعد المنشأ      

  . من وزن الخيط% 10أال يتجاوز إجمالي وزنها 
  

  : مثال
 ومـن خيـوط     )5107(للبند   والمصنوع من خيوط صوفية      )5112(للبند  يعتبر الخيط الصوفي    

ولهذا يمكن استخدام الخيوط التركيبية     . ، خيطاً مختلطاً  )5509(للبند  ة من ألياف مواد أولية      تركيبي
 أو،  )التي تشترط التصنيع من مواد كيميائية أو من لب القماش         (التي ال تتحقق فيها قواعد المنشأ       

ة غيـر   والتي تشترط التصنيع من ألياف طبيعي     (الخيط الصوفي الذي ال تتحقق فيه قواعد المنشأ         
، أو استخدام مزيج من كال النـوعين،        )ممشطة أو مسرحة أو محضرة بأي طريقة أخرى للنسيج        

  .من وزن الخيط% 10بشرط أال يتجاوز إجمالي وزنها 
  

  : مثال
 والقطن  )5205(لبند  ل والمصنوعة من خيوط القطن      )5802(لبند  لتعتبر أنسجة القماش المعقودة     

قط إذا كانت ألياف القطن نفسها أليافاً مختلطة مصنوعة من خيوط           ، منتجاً مختلطاً ف   )5210(لبند  ل
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  . مصنفة إلى بندين منفصلين، أو إذا كانت خيوط القطن المستخدمة مختلطة بذاتها
  

  : مثال
 و األلياف التركيبيـة     )5205(لبند  لإذا كانت أنسجة القماش المعقودة مصنوعة من خيوط القطن          

تخدمة تشكل بديهياً نوعين مختلفين من المواد النسيجية األساسية         ، فإن الخيوط المس   )5407(لبند  ل
  . وبهذا يكون القماش المعقود منتجاً مختلطاً

  
 مصنوعة من البولي يوريثان والمقسمة بفواصل مرنة غزل’في حالة كون المنتجات تحتوي على  )3 (5

 . الغزلصوص هذا بخ% 20 تكون نسبة السماح ‘من البولي ايثر سواء كانت مشدودة بأسالك أو ال
 

خيوط محتوية على لب من ورق األلمنيوم أو من رقائق ’في حالة كون المنتجات تحتوي على  )4 (5
 ملم، ومحاطة من 5البالستيك سواء كانت مطلية ببودرة األلمنيوم أو ال، وبعرض ال يتجاوز 

% 30ة السماح تكون نسب، ‘الجانبين بمادة الصقة شفافة أو ملونة بين طبقتين من رقائق البالستيك
 . بخصوص هذا الخيط

  
  

   :6  المالحظة
  
باستثناء الحواشي (عند اإلشارة إلى هذه المالحظة في القائمة فإنه يمكن استخدام المواد النسيجية  )1 (6

 في القائمة بالنسبة إلى المنتج )3(والتي ال تتحقق فيها القاعدة المبينة في العمود ) والحواشي الداخلية
% 8ط أن يكونا مصنفين تحت  بند غير بند المنتج وأن ال تتجاوز قيمتهما المؤلف والمعني، بشر

 .صنعالم تسليم باب من سعر المنتج 

  
 63 إلى 50يمكن استخدام مواد غير مصنفة ضمن الفصول ، )3 (6دون اإلخالل بالمالحظة  )2 (6

 . بحرية في تصنيع المنتجات النسيجية سواء كانت تحتوي على أقمشة أو ال
  

  : مثال
فإن هـذا ال    ) مثل السراويل (ا اشترطت قاعدة في القائمة استخدام الخيوط لصنف نسيجي معين           إذ
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. 63 إلى   50يمنع استخدام األجزاء المعدنية، كاألزرار، ألن األزرار غير مصنفة ضمن الفصول            
وللسبب ذاته فإنها ال تمنع استخدام مشابك السحب، رغم أن مشابك السحب تحتـوي عـادة علـى                  

 . أقمشة

  
 يجب أن 63 إلى 50عند تطبيق قاعدة النسب المئوية، فإن قيمة المواد غير المصنفة في الفصول  )3 (6

  .  المنشأ من غيرتؤخذ بالحسبان عند احتساب قيمة المواد المستخدمة 
  

   :7  المالحظة
  
جزء من  ( ، و )ex 2901 جزء من (،  ) 2715 إلى   ex (  ،)2713 2707جزء من   (لغايات البنود    )1 (7

2902 ex ( و) 3403جزء من ex ( تكون كالتالي‘العمليات المحددة’، فإن : 

  
   ،التقطير التفريغي  ) أ (
 ،إعادة التقطير بواسطة عملية تجزئة دقيقة جدا ) ب (

  ،الكسر )ج (

  ،إعادة التشكيل  ) د (

  ،االستخالص بواسطة مذيبات مختارة  ) ه (

يد الكبريت  المعالجة بحمض الكبريت المركز أو ثالث أكس      : العملية التي تشمل كل العمليات التالية      ) و (
تنقية بواسطة أكسيد   لأو أنهيدريد الكبريت، معادلة الحموضة بواسطة مواد  قاعدية، سحب اللون وا           

  ،معدني نشط طبيعياً أو منشط أو الفحم المنشط أو البوكسيت

  ،البلمرة ) ز (

  ،)األكلة(جعل المادة قلوية  )ح (

  .لتجازئيةا ) ط (
 

 :  تكون كالتالي‘ليات المحددةالعم’، فإن )2712( و،)2711( و،)2710(لغايات البنود  )2 (7

  
   ،التقطير التفريغي  ) أ (
 ،إعادة التقطير بواسطة عملية تجزئة دقيقة جدا  )ب (
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  ،الكسر  )ج (

  ،إعادة التشكيل  ) د  (

  ،االستخالص بواسطة مذيبات مختارة  ) ه (

المعالجة بحمض الكبريـت المركـز أو ثالـث أكـسيد           : العملية التي تشمل كل العمليات التالية       ) و (
ريت، معادلة الحموضة بواسطة مواد  قاعدية، سحب اللـون والتنقيـة            الكبريت أو أنهيدريد الكب   

  ،بواسطة أكسيد معدني نشط طبيعياً أو منشط أو الفحم المنشط أو البوكسيت

 ،البلمرة  ) ز (

  ،)األكلة(جعل المادة قلوية   )ح (

  .لتجازئيةا  )ط (

ـ     ) ex 2710جزء من   (لبند  لفيما يتعلق بالزيوت الثقيلة المذكورة        ) ي ( ت فقـط، اسـتخالص الكبري
 مـا ال يقـل عـن   بواسطة الهيدروجين، حيث ينتج تقليل المحتوى الكبريتي للمنتجات المعالجة ب     

 ،)T ASTM D 1266-59  طريقة ( من محتوى السلفر في المنتجات المصنعة85%

 فقط، إزالة البرافين بواسطة عملية تختلف عـن      2710فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة في البند           ) ك (
  ،الفلترة

فقط، المعالجة بالهيدروجين بضغط أكبر     ) ex  2710جزء من   (لبند  لعلق بالزيوت الثقيلة    فيما يت   ) ل (
 درجة مئوية، باستخدام محفز كيميائي غير أثر إزالة         250 بار ودرجة حرارة أعلى من       20من  

ال تعتبـر المعالجـة     . الكبريت، في حين يشكل الهيدروجين عنصراً فعاالً في التفاعل الكيميائي         
مثـل التـشطيب    () ex 2710جـزء مـن     ( لبند  لبالهيدروجين لزيوت التشحيم الواردة     الالحقة  

  ،وذلك بغرض تحسين اللون أو ثبات اللون، عملية محددة) بالهيدروجين أو إزالة اللون

، التقطير اإلشعاعي  بـشرط أن يـتم         فقط) 2710exجزء من   (لبند  لفيما يتعلق بزيوت الوقود       ) م (
 300ذه المنتجات، بما في ذلك المواد الضائعة، بدرجة حرارة          من ه % 30تقطير حجم أقل من     

 ، ASTM D 86مئوية بطريقة 

فقط،  باستثناء زيوت الغـاز والزيـوت        ) ex 2710جزء من   (بند   ل فيما يتعلق بالزيوت الثقيلة     ) ن (
 الثقيلة، المعالجة بواسطة تفريغ كهربائي عالي التردد

توم وشمع األوزوكريـت وشـمع الليجنيـت وشـمع           البتروال عدا(فيما يتعلق بمواد النفط الخام        ) س (
 2712جزء مـن   ( لبندلمن  الزيوت في وزنها  % 0.75البرافين والتي تحتوي على اقل من 

ex ( فقط، إزالة الزيوت بواسطة البلورة الجزئية 
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 و،  )ex 2901جزء من (، ) 2715( إلى ) ex( ،)2713  2707  جزء من (لغايات البنود  )3 (7

، فإن العمليات البسيطة كالتنظيف والتصفية وإزالة )ex 3403جزء من ( و ،)ex 2902 جزء من(
األمالح وفصل الماء والفلترة والتلوين والتأشير والحصول على محتوى كبريتي كنتيجة لخلط 

 ال تمنح أو عمليات مماثلة،منتجات لها محتوى كبريتي مختلف، أو أي مزيج من هذه العمليات،
  .المنشأصفة 

 



 1

  )2(الملحق 
  

 Ɠ مةƏƑƽ  ƖƑǐملƴ      للمواد ƑǉƤǐƻǆƗ ة المطلوبƜلƑƴداد والمƳǕا ƥǐƷ ǅم       ƖƑøƜƗǆالم üوƬøلح Ɖƪøǆالم
 ǍلƳ ةƴǆƬةالمƻƬƉƪǆالم   

  
قد ال تكون جميع المنتجات المذكورة في القائمة مشمولة في االتفاقÝ ولذلك فمن الضروري الرجوع إلى األجزاء                  

 .األخرى من االتفاق

  
ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ

  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

 يجب 1في الفصل الداخلة الحيوانات كافة  
  أن تكون متحصلة بالكامل 

  1الفصل   حيوانات حية

ن فيه  كافة المواد الداخلة في تصنيع تكو 
 المستخدمة متحصله 2 و1الفصلين 
  بالكامل 

  2الفصل   لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لǖكل

تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في  
   المستخدمة متحصله بالكامل 3الفصل 

أسماك وقشريات ورخويات وغيرها 
  من الالفقريات المائية 

  3الفصل 

يه كافة المواد الداخلة في تصنيع تكون ف 
   المستخدمة متحصله بالكامل4الفصل 

  

ألبان ومنتجات صناعة األلبان، بيض 
طيور، عسل طبيعي، منتجات صالحة 
لǖكل من أصل حيواني، غير مذكورة 

  :وال داخلة في مكان آخر، عدا

  جزء من 
   4الفصل 

  :تصنيع تكون فيه 
 4كافة المواد الداخلة في  الفصل  -

 دمة متحصله بالكامل، المستخ

عدا األناناس (كافة عصائر الفواكه  -
الداخلة ) والحمضيات أو الجريبفروت

 المستخدمة لها صفة  2009في البند 
 المنشأ، 

وقيمة كافة المواد الداخلة في الفصل  -
% 30 المستخدمة ال تتجاوز عن 17

  من سعر المنتج تسليم باب المصنع

مخيض، لبن وقشدة مخثران ، لبن 
كفير وغيره من أنواع  ،)زبادي(ئب را

األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، 
وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر 

مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة 
أو محتوية  على فواكه أو أثمار قشرية 

  أو كاكاو، مضافة  ) مكسرات(

0403  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في  
 دمة متحصله بالكامل المستخ5الفصل 

 غير حيواني، من أصل ىمنتجات أخر
:عدا، وال داخلة في مكان آخر مذكورة

  جزء من
  5الفصل 

جعله (تنظيف، تعقيم، تصنيف، وتقويم  
 للوبر وللشعر ) مستقيم

 الخنزير أو  محضرشعر و وبر
 الخنزير البري

  جزء من
0502  

 
  : تصنيع تكون فيه 

 6لفصل كافة المواد الداخلة في  ا -
 المستخدمة متحصله بالكامل،

 المواد كافةوال تتجاوز قيمة  -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

 ،بصالتÝ أشجار حية ونباتات أخر
أزهار مقطوفة وما يماثلهاÝ  وجذور 

  للزينةوأرقةوأغصان 

 6الفصل 

تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في  
 ة متحصله بالكامل المستخدم7الفصل 

  خضر ونباتات وجذور ودرنات
 صالحة لǖكل

  7الفصل 

  : تصنيع تكون فيه 
كافة الفواكه والمكسرات المستخدمة  -

 متحصله بالكامل،

وقيمة كافة المواد الداخلة في الفصل  -
% 30 المستخدمة ال تتجاوز عن 17

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع

ǖفواكه وأثمار قشرية صالحة لÝكل 
 قشور حمضيات وقشور بطيƣ أو شمام

 8الفصل 

تصنيع  تكون فيه  كافة المواد الداخلة في  
  المستخدمة متحصله بالكامل9الفصل 

  جزء من  : عداÝ  مته وبهارات وتوابل، شاي،بن
  9الفصل 

  تصنيع من مواد داخلة في أي بند 
 

بن ، وإن كان محّمصاً أو منزوعا منه 
الت من بنÝ أبدال الكافيينÝ قشور وغال

 بن محتوية على بن بأية نسبة كانت   

0901 

  تصنيع من مواد داخلة في أي بند 
 

 0902 شاي ، وإن كان منكها  

  تصنيع من مواد داخلة في أي بند 
 

  جزء من  بهارات وتوابل مخاليط
0910  

تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في  
 مل المستخدمة متحصله بالكا10الفصل 

  10الفصل  حبوب
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع تكون فيه كافة الحبوب  
والخضروات الصالحة لǖكل والجذور 

 أو 0714والدرنات الداخلة في  البند 
 الفواكه المستخدمة متحصله بالكامل

Ý )مالت(منتجات مطاحن Ý شعير ناشظ 
Ýدابوق نشاء Ý عدا)جلوتين( أينولين Ý:  

 

  جزء من
   11الفصل 

الداخلة البقلية تجفيف وطحن الخضروات  
 0708 البند في

سميد أو مسحوق من البقول ، دقيق
 0713 البند يالقرنية اليابسة الداخلة ف

  جزء من 
1106  

تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في  
  المستخدمة متحصلة بالكامل12الفصل 

بذور وأثمار زيتيةÝ حبوب وبذور 
Ýنباتات للصناعة أو  وأثمار متنوعة

  وعلفالطبÝ قش

  12الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
 المستخدمة عن 1301الداخلة في البند 

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50

صمغ اللكÝ صموƷ ، راتنجات، 
صموƷ راتنجية وراتنجات زيتّية 

 )كالبالسم مثالً(

1301  

عصارات وخالصات نباتيةÝ مواد   
 - Ý أجار بكتينية ، بكتينات وبكتات

أجار وغيرها من مواد مخاطية 
ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، 

 :وإن كانت معدلة
تصنيع من أصماƷ نباتية ومكثفات غير  

  معدلة
أصماƷ نباتية ومكثفات معدلة  -

  ومشتقة من المنتجات النباتية
 المواد كافةال تتجاوز فيه قيمة تصنيع  

تج من سعر المن% 50المستخدمة عن 
   المصنعبابتسليم 

   غيرها -

1302  

تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في  
  المستخدمة متحصلة بالكامل14الفصل 

مواد ضفر نباتيةÝ منتجات أخر من 
غير مذكورة وال داخلة في  أصل نباتي
 مكان آخر

  14الفصل 

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
  بند المنتجفيتلك الداخلة 

ودهون وزيوت حيوانية أو شحوم 
دهون غذائية   ومنتجات تفككهاÝنباتية،

محضرةÝ شموع من أصل حيواني أو 
 : عداÝ نباتي

  جزء من 
   15الفصل 



 4

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  

  
  
 

)  ذلك دهنهفيبما (شحم الخنزير 
ودهن طيور الدواجن، عدا تلك الداخلة 

 : 1503 أو 0209البنود  في

عدا ند،  أي ب في الداخلةتصنيع من المواد 
 أو 0206، 0203في البنود تلك الداخلة 

  0506 أو العظام الداخلة في البند 0207

  العظام أو الفضالت شحم -

التصنيع من اللحم أو أحشاء أو أطراف  
الخنزير الصالحة لǖكل الداخلة في البند 

 أو اللحم أحشاء أو 0206 أو 0203
أطراف الدواجن الصالحة لǖكل الداخلة 

  0207د في البن

   غيرها-

1501  
  
  
  

شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن    
 البند في عدا تلك الداخلة الماعز،أو 

1503   
عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 

 أو 0202 أو 0201البنود  فيتلك الداخلة 
في الداخلة  أو العظام 0206 أو 0204
  0506البند 

  العظام أو الفضالت شحم -
  

تكون فيه كافة المواد الداخلة في  تصنيع  
  المستخدمة متحصلة بالكامل2الفصل 

  غيرها-

1502  

   
  
 

دهون وزيوت وجزيئاتها، من اسماك 
 وإن كانت مكرره بحرّية،أو ثدييات 

 :ولكن غير معدلة كيماوياً

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
  1504البند  فيتلك الداخلة 

  األجزاء الصلبة -

تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في  
 المستخدمة متحصلة 3 و2الفصلين 
  بالكامل

  غيرها -

1504  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع من شحم الصوف الخام الداخلة في  
 1505البند 

  جزء من الالنولين المكرر
 1505   

   
  
 

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر 
 وإن كانت مكررة ولكن وجزيئاتها،

 :غير معدلة كيماوياً
 أي بند، بما في  الداخلةالموادتصنيع من  

ذلك المواد األخرى الداخلة في البند 
1506  

 األجزاء الصلبة -

  

تصنيع تكون فيه كافة المواد الداخلة في  
   المستخدمة متحصلة بالكامل2الفصل 

  غيرها -

1506  

 :نباتية وجزيئاتهزيوت   
 عدا أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 

   بند المنتجفيتلك الداخلة 
  

 فول زيت الصويا فول زيت -
 ، وزيت النخيل ولب جوز سوداني

الهند ولب النخيل والباباسو والتانغ 
واألويتيسيكا وشمع اǓس والشمع 
الياباني وأجزاء زيت الجوجوبا 

والزيوت ذات االستخدامات الفنية 
أو الصناعية غير تصنيع المواد 

  شري  الغذائية لالستهالك الب
تصنيع من مواد أخرى داخلة في البنود  

  1515 إلى 1507من 
األجزاء الصلبة،  عدا زيت  -

  الجوجوبا 
تصنيع يكون فيه كافة مواد الخضراوات  

  المستخدمة متحصلة بالكامل
  غيرها -

  1515 إلى 1507



 6

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع تكون فيه 
 2كافة المواد الداخلة في الفصل  -

 المستخدمة متحصلة بالكامل، 

خضراوات المستخدمة وكافة مواد ال -
لكن يجوز استخدام . متحصلة بالكامل

 1507المواد الداخلة في البنود 
 1513 و1511 و1508و

دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو 
نباتية، وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو 

المتغيرة (جزئياً، معدلة االسترة 
أو معاد استرتها أو المحولة ) استرتها
 مكررة ، وإن كانت)األيلزة(بطريقة 

 ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك

1516  

  :تصنيع تكون فيه 
 4 و2كافة المواد الداخلة في الفصلين  -

 المستخدمة متحصلة بالكامل، 

وكافة مواد الخضراوات المستخدمة  -
لكن يجوز استخدام . متحصلة بالكامل

 1507المواد الداخلة في البنود 
 1513 و1511 و1508و

ات مخاليط أو محضر، مرجرين
صالحة لǖكل من دهون وشحوم 
وزيوت نباتية أو حيوانية أو من 

جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت 
 هذا الفصل، عدا فيمختلفة داخلة 

الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة 
 البند فيلǖكل وجزيئاتها الداخلة 

1516 

1517  

  :التصنيع 
 ، 1من حيوانات داخلة في   الفصل  -

 المواد الداخلة في أو تكون فيه كافة/ و -
  المستخدمة متحصلة بالكامل3الفصل 

محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات 
 أو ال فقريات مائية أخر أو رخويات

 

  16الفصل 

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
 تلك الداخلة في بند للمنتج

 : عداÝ سكر ومصنوعات سكرية
 

  جزء من 
   17الفصل 

فيه قيمة كافة المواد تصنيع ال تتجاوز  
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 30

) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر 
 ،وسكروز نقى كيماوياً ، بحالته الصلبة

حتوى على منكهات أو مواد تلوين ت
  مضافه

  جزء من
 1701   
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

   
  
  
  
  
  
 

أنواع سكر أخر، بما فيها الالكتوز 
ز والجلوكوز والفركتوز النقية والمالتو

 حالتها الصلبة Ý سوائل فيكيماوياً ، 
سكرية غير محتوية على منكهات أو 

مواد تلوين مضافهÝ عسل إصطناعى، 
وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعى Ý سكر 

 :)كراميل(أو عسل اسود، محروقان 

يصنع من المواد الداخلة في أي بند بما  
    1702في البند فيها مواد أخرى داخلة 

  

  كيمائياً   فركتوز نقيو الكتوز -
  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

  من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 30
  

سكريات أخرى بالحالة الصلبة  -
وتحتوي على نكهات أو مواد ملونة 

  مضافة

خدمة تصنيع تكون فيه كافة المواد المست 
  ذات منشأ

  هاغير -

1702  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 30

ناتج من ) دبس سكر(عسل اسود 
 وتحتوي ،استخالص أو تكرير السكر

  على نكهات أو مواد ملونة مضافة
 

  جزء من 
 1703  

  :تصنيع 
ة في أي بند عدا تلك من المواد الداخل -

 الداخلة في بند المنتج،

و ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

من سعر المنتج تسليم باب % 30
 المصنع

بما فيها الشيكوالته (مصنوعات سكرية 
 تحتوى على الكاكاو ، ال) البيضاء

1704  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  :تصنيع 
 تلك من المواد الداخلة في أي بند عدا -

 الداخلة في بند المنتج،

و ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

من سعر المنتج تسليم باب % 30
 المصنع

  18الفصل  كاكاو ومحضرات الكاكاو

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ý )مالت( الشعير الناشظ خالصة
محضرات غذائية من الدقيق أو 

اء أو الجريش أو السميد  أو النش
تحتوى على   الالتيخالصات المالت، 

كاكاو أو تحتوى عليه بنسبة تقل عن 
وزناً محسوبة على أساس مادة % 40

الكاكاو المنزوع دسمها كلياſ، غير 
 مكان آخرÝ فيداخلة  مذكورة وال
 غذائية من منتجات البنود محضرات

 غير محتوية على 04.04 إلى 04.01
 %5كاكاو أو تحتوي على اقل من 

وزنا من الكاكاو ومحسوبة على أساس 
  غير مذكورة وال كليا،منزوع الدسم

 :  مكان آخر فيداخلة
  )مالت( الشعير الناشظ خالصة -  10تصنيع من حبوب داخلة في الفصل  
  :تصنيع 

من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك  -
 الداخلة في بند المنتج، 

وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
 المستخدمة عن 17لداخلة في الفصل ا

من سعر المنتج تسليم باب % 30
  المصنع

  غيرها -

1901  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو    
أو ) باللحم أو بأية مادة أخرى(محشوة 

محضرة بطريقة أخرى مثل االسباجتى 
أو المكرونة أو الشعرية أو الالزانيا أو 

 Ýالنوكى أو الرافيولى أو الكانيلونى
، أو بما كسى، وإن كان محضراًالكس

  :في ذلك
عدا (تصنيع تكون فيه الحبوب ومشتقاتها  

المستخدمة ) قمح الحنطة القاسية ومشتقاته
 متحصلة بالكامل

من % 20 تحتوي على لحم بنسبة  -
وزنها أو أقل أو فوارƷ لحم أو 
 سمك أو قشريات أو رخويات

1902  

  :تصنيع تكون فيه 
قمح الحنطة عدا (الحبوب ومشتقاتها  -

المستخدمة متحصلة ) القاسية ومشتقاته
 بالكامل، 

 2وكافة المواد الداخلة في الفصلين  -
   متحصلة بالكامل3و

% 20تحتوي على لحم بنسبة تفوق  -
من وزنها أو فوارƷ لحم أو سمك 

  أو قشريات أو رخويات

  

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا  
 1108نشا البطاطس الداخلة في البند 

تـابيوكا وأبدالها محضــرة من 
النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات أو 
حبوب مدّورة أو نخاالت أو بأشكال 

 مماثلة  

1903  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع 
من المواد الداخلة في أي بند عدا تلك  -

  1806الداخلة في البند 
عدا (تكون كافة الحبوب والطحين  -

 زي اندوراتاالحنطة القاسية وذرة 
مستخدمة متحصلة ال) ومشتقاتها
 بالكامل، 

وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

من سعر المنتج تسليم باب % 30
 المصنع

أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات 
الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو 

كورن " مثل رقائق الذرة (التحميص 
بشكل )  عدا الذرة(Ý حبوب ") فلكس
 أو بشكل رقائق أو بشكل حبات حبات

 الدقيق عدا(مشغولة بطريقة أخرى 
، مطبوخة مسبقاً أو )والجريش والسميد

غير مذكورة  ، محضرة بطريقة أخرى
  مكان آخرفيوالداخلة 

1904  

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
 11تلك الداخلة في الفصل 

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها 
 المخابز، وإن كانت تحتوى من منتجات

المنتفشة " الويفر" على كاكاو Ý رقائق 
والبراشيم الفارغة من ) خبز القربان(

النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، 
المبصومه، أوراق " الويفر" رقائق 

 األرز والمنتجات المماثلة

1905  

تصنيع يكون فيه كافة الفواكه أو  
المكسرات أو الخضار المستخدمة 

 صلة بالكاملمتح

 وأثمار فواكه، خضر،محضرات 
من أجزاء أخر  قشرية أو محضرات

 : عداÝ من النباتات

  جزء من 
   20الفصل 

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا   
  تلك الداخلة في بند المنتج

 

اليام، بطاطة حلوة ومنتجات شبيهة 
 أخر من نباتات، صالحة  شبيهةوأجزاء
أو أكثر % 5وتحتوي على لǖكل 

 ، محضرة أو النشاءبالوزن من  
  محفوظة بالخل أو بحمض الخليك

  جزء من
2001  

  

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
 تلك الداخلة في بند المنتج

بطاطا على شكل طحين أو جريش أو 
رقائق محضرة أو محفوظة بماد أخرى 

 غير الخل والحامض الخلي

  جزء من
 2004  

  وجزء من 
 2005   
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 30

خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور 
فواكه وأجزاء أخر من النباتات، 

بطريقة التقطير أو (محفوظة بالسكر 
 )التلميع ، أو التبلور

2006  

  :تصنيع 
خلة أي بند عدا تلك من المواد الدا -

 الداخلة في بند المنتج،  

وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

من سعر المنتج تسليم باب % 30
 المصنع

) مرمالد(مربى وهالم فواكه، وخبيص 
أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار 

قشرية، متحصل عليها بالطبƣ ، وإن 
  مواد تحلية أخرأضيف إليها سكر أو

2007  

 المكسرات كافةتصنيع تكون فيه قيمة  
وبذور الزيت ذات المنشأ الداخلة في البند 

 1207 و1202 و0802 و0801
من سعر المنتج % 60المستخدمة تتجاوز 
  تسليم باب المصنع

مكسرات، ال تحتوي على سكر أو  -
  مواد كحولية مضافة

 في أي بند، عدا تصنيع من المواد الداخلة 
  تلك الداخلة في بند المنتج

زبدة الفول السودانيÝ خلطات  -
  أساسها الحبوبÝ لب النخيلÝ الذرة

  :تصنيع 
من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك  -

  الداخلة في بند المنتج
 وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 
ليم باب من سعر المنتج تس% 30

 المصنع

غيرها عدا الفاكهة والمكسرات  -
المطبوخة بغير طريقة البخار أو 

الغلي بالماء وال تحتوي على سكر 
 مضاف وتكون مجمدة

  جزء من 
2008  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  :تصنيع 
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند  -

  عدا تلك الداخلة في بند المنتج
و ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد في  -

 سعر من% 30 المستخدمة 17الفصل 
 المنتج تسليم باب المصنع

) بما فيه سالفة العنب(عصير فواكه 
وعصير خضر، غير مختمر وال 

مضاف إليه مشروبات روحية، وإن 
 أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر

2009  

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
 تلك الداخلة في بند المنتج

  : عداÝ محضرات غذائية متنوعة
 

  جزء من 
   21الفصل 

  :تصنيع 
من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك  -

 الداخلة في بند المنتج

وتكون الهندباء المستخدمة فيها  -
 متحصلة بالكامل

خالصات وأرواح ومركزات بن أو 
 هذه أساسها أو مته ومحضرات يشا

 أو ي البن أو الشاأساسهاالمنتجات أو 
محمصة أو ) شكوريا( المتهÝ هندباء 

 من أبدال البن المحمصة غيرها
 وأرواحها وخالصاتها ومركزاتها

2101  

   
  
 

صلصات محضرة ومحضرات 
للصلصات Ý توابل مخلوطةÝ دقيق 
 :ومساحيق خردل وخردل محضر

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
لكن يجوز . تلك الداخلة في بند المنتج

استخدام جريش أو دقيق الخردل أو 
  المعدالخردل 

  

الصلصات ومستحضراتها  -
والبهارات المشكلة والتوابل 

 المشكلة

  

  
 

  تصنيع من المواد الداخلة في أي بند
  

دقيق وجريش الخردل والخردل  -
  المعد

2103  

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
الخضار المعدة والمحفوظة الداخلة في 

 2005 و2002البندين 

  جزء من حساء ومرق ومحضرات إعدادها
 2104  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  :تصنيع 
من المواد الداخلة في أي بند عدا، تلك  -

 الداخلة في بند المنتج، 

وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 

من سعر المنتج تسليم باب % 30
 المصنع

محضرات غذائية غير مذكورة وال 
  مكان آخرفيداخلة 

2106  

  :تصنيع 
داخلة في أي بند، عدا تلك من المواد ال -

  الداخلة في بند المنتج، 
 العنب أو أي مواد مستخرجة كافةو -

من العنب المستخدمة تكون متحصله 
 بالكامل

  جزء من : عداÝ  سوائل كحولية وخلمشروبات،
   22الفصل 

  :تصنيع 
من المواد الداخلة في أي بند، عدا تلك  -

  الداخلة في بند المنتج،
ة كافة المواد وال تتجاوز فيه قيم -

 المستخدمة عن 17الداخلة في الفصل 
من سعر المنتج تسليم باب % 30

 المصنع، 

 عصائر الفواكه كافةو يكون فيه  -
عدا عصير األناناس أو (المستخدم 

 ذات منشأ) الليمون أو الجريبفروت

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه 
الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو 

ومشروبات  حلية أخر أو منكهة،مواد ت
 الفواكهأخر غير كحولية، عدا عصائر 

 2009 البند فيأو الخضر الداخلة 

2202  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  :تصنيع 
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند  -

 ، 2208 أو 2207عدا البند 

 العنب أو المواد كافةو يكون فيه  -
المشتقة من العنب المستخدمة متحصلة 

 المواد ةكافبالكامل، أو إذا كانت 
األخرى المستخدمة ذات منشأ متحقق 
في السابق، ويجوز استخدام  العرق 

 من الحجم % 5بحد 

، )غير محول(كحول إيثيل غير معطل 
أكثر  أو% 80 الحجمى الكحوليعياره 

) محول(حجماÝً كحول إيثيل معطل 
، )محولة(وأرواح كحولية أخر معطلة 

  درجة كحوليةبأي

2207  

  :تصنيع 
د الداخلة في أي بند عدا  تلك من الموا -

 ، 2208 أو 2207الداخلة في البند 

 العنب أو المواد كافةو يكون فيه  -
المشتقة من العنب المستخدمة متحصله 

 المواد كافةبالكامل أو إذا كانت 
األخرى المستخدمة ذات منشأ متحقق 

في السابق، يجوز استخدام  العرق 
 من الحجم% 5بحد 

) غير محول(ل معط كحول إيثيل غير
يقل عيار الكحول الحجمى فيه عن 

حجماً Ý مشروبات روحية ، % 80
، )ليكورز(مشروبات كحولية معطرة 

 وغيرها من المشروبات الروحية األخر

2208  

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
 تلك الداخلة في بند المنتج

  أغذيةاألغذيةÝبقايا ونفايات صناعات 
 : عداÝ ناتمحضرة للحيوا

  جزء من
   23الفصل 

تصنيع يكون فيه كافة المواد الداخلة في  
 المستخدمة متحصلة 3 و2الفصلين 
 بالكامل

دقيق ومساحيق وكريات مكتّلة من 
لحوم أو أحشاء وأطراف أو اسماك أو 
 قشريات أو رخويات أو غيرها من ال

فقريات مائية، غير صالحة لالستهالك 
 يوانيةالبشرىÝ حثاالت شحوم ح

  جزء من
2301  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع يكون فيه كافة الذرة المستخدمة  
 متحصلة بالكامل

عدا (  الذرةبقايا صناعة نشاء
ذات ) الكحوليات المشربة المركزة

محتوى بروتيني محسوباً على أساس 
من % 40المنتج الجاف تفوق نسبته 

 الوزن

  جزء من
2303  

   

تصنيع يكون فيه كافة زيت الزيتون  
 م متحصالً بالكاملالمستخد

كسب وغيره من بقايا صلبة أخر، 
 زيت الزيتون، ناتجة عن استخالص

من زيت % 3وتحتوي على أكثر من 
 الزيتون 

  جزء من
2306  

  

  :تصنيع يكون فيه 
كافة الحبوب والسكر أو الدبس  -

واللحوم أو الحليب المستخدم ذات 
 منشأ،

وكافة المواد المستخدمة الداخلة في  -
 صلة بالكامل متح3الفصل 

محضرات من األنواع المستعملة لتغذية 
 الحيوانات

2309  

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
  تلك الداخلة في بند المنتج

 

 : عداÝ تبغ وأبدال تبغ مصنعة
 

  جزء من
   24الفصل 

تصنيع يكون فيه على األقل ما نسبته  
من الوزن تبغ غير مصنع أو نفاية % 70

   المستخدم ذات منشأ2401 البند التبغ وفق
 

بأنواعها، ) سيجار(لفائف غليظة 
ولفائف ) سيجاريللوس(ولفائف صغيرة 

 ، من تبغ أو من أبداله)سجائر(عادية 

2402  

تصنيع يكون فيه على األقل ما نسبته  
من الوزن تبغ غير مصنع أو نفاية % 70

  المستخدم ذات منشأ2401التبغ وفق البند 

  جزء من تبغ للتدخين
2403  

   
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  

 تلك الداخلة في بند المنتج

ملحÝ كبريت Ý أتربة وأحجار Ý مواد 
 : عداÝ وأسمنت) جير(جبسيهÝ كلس 

  جزء من
   25الفصل 

تخصيب المحتوى الكربوني وتنقية وصقل  
 الجرافيت الطبيعي الخام

ي، مع محتوي من جرافيت طبيع
 مصفىمسحوق أو المخصب الكربون 

  جزء من
2504  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

حتى لو كان ( ه،أو بغير  بالنشرتقطيع، 
  سم25بسمك يتجاوز ) مقطع

أو بغيره،  مقطّعة فقط، بالنشر، رخام
بما ( كتل أو ألواح بشكل مستطيل إلى

بسمك ال يزيد عن ) في ذلك المربع
 سم25

  جزء من
2515  

حتى لو كان ( ه، أو بغير  بالنشرتقطيع، 
  سم25 بسمك يتجاوز )مقطع

) بروفيرى(جرانيت وحجر سماقى 
وبازلت وحجر رملى وأحجار أخر 

أو بغيره،  البناء، مقطّعة فقط، بالنشر
بما ( كتل أو ألواح بشكل مستطيل إلى

بسمك ال يزيد عن ) في ذلك المربع
 سم25

  جزء من
2516  

  جزء من دولوميت مكلس تكليس الدولوميت غير المتكلس 
2518  

 من المواد الداخلة في أي بند عدا تصنيع 
لكن يجوز .  تلك الداخلة في بند المنتج

 الطبيعيماغنسيوم ال كربونات استخدام
 )مغنزيت(

 طبيعيكربونات ماغنسيوم مسحوق 
 حاويات مغلفة بإحكام  فيÝ)مغنزيت(

وأكسيد المغنيسيوم سوء أكان نقياً أم ال 
عدا المغنيسيا أو المغنيسيا المبلورة 

   ط أو الحرارةبالضغ

  جزء من
2519  

 كافة المواد  قيمةتصنيع ال تتجاوز فيه 
 من سعر المنتج% 50 المستخدمة عن

  المصنعباب تسليم

الجص المحّضر خّصيصاً لالستعمال 
 األسنانفي مختبرات 

  جزء من 
2520  

  

   طبيعي اسبستوسأنسجة  مركزاسبستوستصنيع من  
 

  جزء من
2524  

  مسحوق ميكا ت الميكاطحن الميكا أو مخلفا 
 

  جزء من
2525  

ألوان األرض سواء كان مكلس أو   تكليس أو طحن األلوان األرضية 
  مسحوق

  جزء من
2530  

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
 تلك الداخلة في بند المنتج

  26الفصل   خبث ورمادمعادن،خامات 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
 لداخلة في بند المنتجتلك ا

زيوت معدنية ومنتجات معدني، وقود 
Ýشموع معدنية تقطيرها Ýمواد قارية Ý

 :عدا

  جزء من
   27الفصل 

أو عملية أو طرق / عمليات التكرير و 
  1عالج محددة

  أو
عمليات أخرى تكون فيها كافة المواد 

المستخدمة محددة ضمن بند عدا ذلك التي 
مواد داخلة في للمنتج، لكن يجوز استخدام 

البند المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها عن 
   المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 50
 

زيوت يزيد وزن العناصر العطرية 
،  فيها عن وزن العناصر غير العطرية

  لزيوت حجرية مماثلةزيوت 
تقطير قار الفحم عالي مستخرجة من 

منها أو % 65 يتقطر والتي الحرارة،
في درجة ) بما فيه  الفاقد (أكثر حجماً 

خليط بما في ذلك (  مئوّية250حرارة 
 من أجل)  والبنزولينالبترول

  تدفئةلل كطاقة أو وقود خدامهااست

  جزء من
2707  

خاما متحصل عليه من مواد نفط  قاريةالمعدنية المواد لل تقطير بتحطيم 
 معدنية قارية

  جزء من
2709  

دة أو معالجة واح/عمليات التكرير و 
  2محددة أو أكثر

  
  أو
  

عمليات أخرى تندرج كافة المواد 
المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، 

لكن يجوز استخدام مواد داخلة في بند 
المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها عن 

  المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 50

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من 
Ýمواد معدنية قارية ، عدا الخام 

 فيمحضرات غير مذكورة وال داخلة 
مكان آخر ، محتوية على ما ال يقل 

وزناً من زيوت النفط أو % 70عن 
من زيوت معدنية قارية ، على أن 

تكون هذه الزيوت العنصر األساسى 
 هذه المحضرات Ý نفايا الزيوت في

2710  

                                                 
    .7.3 و7.1، انظر المالحظات التمهيدية "المعالجات المحددة"للشروط الخاصة المتعلقة بـ1 
  .7.2 ، انظر المالحظة التمهيدية"المعالجات المحددة"لشروط الخاصة المتعلقة بـ ل 2
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

أو معالجة واحدة /عمليات التكرير و 
  3محددة أو أكثر

  أو
تندرج كافة المواد عمليات أخرى 

المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، 
لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند 

المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها عن 
  المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 50

غازات نفط وهيدروكربونات غازية 
 أخر

2711  

أو معالجة واحدة /عمليات التكرير و 
  4محددة أو أكثر

  أو
عمليات أخرى تندرج كافة المواد 

المستخدمة فيها ضمن بند غير بنج المنتج، 
لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في لبند 

المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها عن 
  المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 50

Ý شمع البارافين ، ) فازلين(هالم نفطى 
" شمع سالك" شمع نفطى دقيق التبلور، 

كريت ، شمع لجنيت، شمع أو زو
خنور، شموع معدنية أخر، ومنتجات 

مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية 
 أو بعمليات أخر، وإن كانت ملونة  

2712  

أو معالجة واحدة /عمليات التكرير و 
  5محددة أو أكثر

  أو
عمليات أخرى تندرج كافة المواد 

المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، 
 استخدام المواد الداخلة في بند لكن يجوز

المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها عن 
  المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 50

 نفطينفط ، قار ) كوك(مجمر 
ورواسب أخر من زيوت نفط أو من 

 زيوت مواد معدنية قارية

2713  

                                                 
  .7.2، انظر المالحظة التمهيدية "المعالجات المحددة"للشروط الخاصة المتعلقة بـ 3
  .7.2، انظر المالحظة التمهيدية "المعالجات المحددة"للشروط الخاصة المتعلقة بـ 4
 .7.3 و7.1، انظر المالحظات التمهيدية "المعالجات المحددة"للشروط الخاصة المتعلقة بـ 5
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

أو معالجة واحدة /عمليات التكرير و 
  6محددة أو أكثر

  أو
فة المواد عمليات أخرى تندرج كا

المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، 
لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند 

المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها عن 
  المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 50

قار واسفلت ، طبيعيان Ý شيست قارى 
أو زيتى ورمال قطرانية Ý اسفلتيت 

 وصخور اسفلتية

2714  

أو معالجة واحدة /ر وعمليات التكري 
  7محددة أو أكثر

  أو
عمليات أخرى تندرج كافة المواد 

المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، 
لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند 

المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها عن 
  المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 50

مخاليط قـاريـة اساسها االسفلت أو 
 أو النفطيلطبيعـيان أو القار القار  ا

القطران المعّدنى أو زفـت القطـران 
 مثل ، المعاجين القارية(المعّدنى 

" cut ـ backs (" 

2715  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

سعر المنتج تسليم باب 
 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا 
لكن يجوز .  بند المنتجتلك الداخلة في

استخدام المواد الداخلة في بند المنتج 
شريطة أال تزيد قيمتها اإلجمالية عن 

  المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 20

 Ý منتجات كيميائية غير عضوية
من  مركبات عضوية أو غير عضوية

معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرة 
مشعة أو من نظائر  أو من عناصر

  : Ý عدا)توبايزو(
 

  جزء من
   28الفصل 

تصنيع بالمعالجة إلكتوليتك أو حرارية  
بحيث ال تتجاوز قيمة كافة المواد 

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن  
   المصنعبابتسليم 

 معادن قلوية وترابية عدا الكالسيوم 
  ")المسكمتال("والسوديوم 

  جزء من
2805  

  
  

                                                 
  .7.3 و7.1، انظر المالحظات التمهيدية "المعالجات المحددة"ة المتعلقة بـللشروط الخاص 6
  ،7.3 و7.1، انظر المالحظات التمهيدية "المعالجات المحددة"للشروط الخاصة المتعلقة بـ 7
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
واد قيمة كافة الم

من % 40المستخدمة عن 
سعر المنتج تسليم باب 

 المصنع

  جزء من ثالث أكسيد الكبريت تصنيع من ثاني أكسيد الكبريت
2811    

  
  
   

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

  ومنيوملكبريتات من اال
 

  جزء من
2833  

   

ز فيه تصنيع ال تتجاو
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

رابع بورات ثنائى الصوديوم تصنيع من 
  )بوركس مكرر(
 

  بورات الصوديوم
 

  جزء من
2840  

   
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

داخلة في أي بند عدا تصنيع من المواد ال
، لكن يجوز تلك الداخلة في بند المنتج

استخدام المواد الداخلة في بند المنتج 
شريطة أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 20

   جزء من : Ý عدامنتجات كيميائيŊة عضوية
  29الفصل 

أو معالجة واحدة /عمليات التكرير و 
  8 أكثرمحددة أو

  أو
عمليات أخرى تندرج كافة المواد 

المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، 
لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند 

المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها عن 
 من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50

تستخدم  هيدروكربونات ال دورية
 وقود تدفئةأو كطاقة 

  جزء من 
2901  

  
   

                                                 
  .7.3 و7.1، انظر المالحظات التمهيدية "المعالجات المحددة"للشروط الخاصة المتعلقة بـ 8
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

أو معالجة واحدة /ليات التكرير وعم 
  9محددة أو أكثر

  أو
عمليات أخرى تندرج كافة المواد 

المستخدمة فيها ضمن بند غير بتد المنتج، 
لكن يجوز استخدام المواد الداخلة في بند 

المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها  عن 
 من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50

 سيكلينية و)سيكالنات(سيكالنية 
سيكلوتربينية غير  ( )سيكلينات(
 ،   تولوين البنزين،)سيكلوتربينات(

  وقود تدفئةأو كطاقة  تستخدم زيلين
 

  جزء من 
2902  

   

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا 
لكن يجوز . 2905ند تلك الداخلة في الب

استخدام الكحوليات المعدنية الداخلة في 
هذا البند شريطة أال تتجاوز قيمتها 

من سعر المنتج تسليم % 20اإلجمالية عن 
 باب المصنع

 ومشتقاتها) الحلقية(كحوالت ال دورية 
 من هذا البند 

  جزء من
2905  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
ن م% 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

لكن ، تصنيع من المواد الداخلة في أي بند
قيمة كافة المواد المستخدمة الداخلة في 

% 20 ال تتجاوز 2916 و2915البندين 
 من سعر المنتج تسليم باب المصنع

أحماض كاربوكسيلية أحادية الدورية 
مشبعة وأنهيدريداتها ) الحلقية(

ها وفوق أكاسيد وهاليداتها وفوق أكاسيد
أحماضهاÝ مشتقاتها المهلجنة أو 
 المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

2915  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع 

لكن . تصنيع من المواد الداخلة في أي بند
 2909قيمة كافة المواد الداخلة في البند 

من سعر % 20ة ال تتجاوز المستخدم
  المنتج تسليم باب المصنع

 

االثير الداخلي ومشتقاته المعالجة 
بالهلجنة أو السلفنة أو النترجة أو 

  النترتة
  
 

  جزء من
2932  

                                                 
  .7.3 و7.1، انظر المالحظات التمهيدية "المعالجات المحددة"لقة بـللشروط الخاصة المتع 9
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  تصنيع من المواد الداخلة في أي بند
  

اسيتال حلقي ونصف حلقي  -
ومشتقاته المعالجة بالسلفنة أو 

  النترجة أو النترتة

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

لكن . تصنيع من المواد الداخلة في أي بند
 2932قيمة كافة المواد الداخلة في البندين 

من % 20ال تتجاوز  المستخدمة 2933و
  سعر المنتج تسليم باب المصنع

غير منسجمة ) حلقية(مركبات دورية 
غير منسجمة ) ذرات(ذات ذرة أو 

 نيتروجينية فقط

2933  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

لكن . تصنيع من المواد الداخلة في أي بند
 2932كافة المواد الداخلة في البندين قيمة 
من % 20 المستخدمة ال تتجاوز 2934و

   المصنع بابسعر المنتج تسليم

وأمالحها ) نيوكليكية(أحماض نووية 
 Ýًوان كانت محددة الصفات كيماويا

غير منسجمة ) حلقية(مركبات دورية  
 أخر

2934  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  المصنعبابتسليم 

 تحتوي على مركزات قش الخشخاش
من وزنه % 50نسبة ال تقل عن 

 القلوانات

    جزء من
2939  

  
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا  

لكن يجوز ، تلك الداخلة في بند المنتج
استخدام المواد الداخلة في بند المنتج 

مالية عن شريطة أال تتجاوز قيمتها اإلج
  المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 20

  جزء من : عداÝ منتجات صيدلة
   30الفصل 



 23

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

   
  
  
  
 

 محضر حيوانيدم بشرىÝ دم 
 أو العالجي الطب فيلالستعمال 

Ý أمصال الطبي أو للتشخيص الوقائي
مضادة وغيرها من مكونات الدم 

والمنتجات المناعية المعّدلة، وإن كان 
يات تكنولوجية ـ متحصالً عليها بعمل

حيويةÝ لقاحات وتوكسينات، وكائنات 
 )الخمائرعدا ( مزروعة مجهريه

 : ومنتجات مماثلة
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما  

في ذلك المواد األخرى الداخلة في البند 
لكن يجوز استخدام مواد لها ذات . 3002

وصف المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها 
من سعر المنتج تسليم % 20ية عن اإلجمال
   المصنعباب

مؤلّفة من مكونين أو أكثر منتجات  -
 فيلالستعمال  مخلوطة فيما بينها

 أو الوقائي أو العالجيالطب 
منتجات غير مخلوطة لهذه 

االستخدامات تعرض كجرعات 
معيرة أو بأشكال أو علب بغايات 

   البيع بالتجزئة
  غيرها -   
اخلة في أي بند، بما تصنيع من المواد الد 

في ذلك المواد األخرى الداخلة في البند 
لكن يجوز استخدام مواد لها ذات ، 3002

وصف المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها 
من سعر المنتج تسليم % 20اإلجمالية عن 

   المصنعباب

  دم بشرى - -

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما  
ة في البند في ذلك المواد األخرى الداخل

لكن يجوز استخدام مواد لها ذات ، 3002
وصف المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها 

من سعر المنتج تسليم % 20اإلجمالية عن 
   المصنعباب

 محضر لالستعمال حيوانيدم  - -
  الوقائي أو العالجي الطب في

3002  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما  
ي البند في ذلك المواد األخرى الداخلة ف

لكن يجوز استخدام مواد لها ذات . 3002
وصف المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها 

من سعر المنتج تسليم % 20اإلجمالية عن 
   المصنعباب

 أجزاء الدم غير االنتيسيرا، - -
 فيال ينحل الهيموجلوبين، دم 

  الماء فيال ينحل مصل   أوالماء 

ا تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بم 
في ذلك المواد األخرى الداخلة في البند 

، لكن يجوز استخدام مواد لها ذات 3002
وصف المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها 

من سعر المنتج تسليم % 20اإلجمالية عن 
   المصنعباب

 فيال ينحل  الهيموجلوبين، دم - -
   الماءفيال ينحل مصل  أوالماء 

 بما تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، 
في ذلك المواد األخرى الداخلة في البند 

لكن يجوز استخدام مواد لها ذات . 3002
وصف المنتج، شريطة أال تتجاوز قيمتها 

من سعر المنتج تسليم % 20اإلجمالية عن 
   المصنعباب

  غيرها - -
  

 فياألصناف المذكورة عدا (أدوية   
 :)3006 أو 3005 أو 3002البنود 

 من المواد الداخلة في أي بند، عدا تصنيع 
لكن يجوز . تلك الداخلة في بند المنتج

 3003استخدام المواد الداخلة في البندين 
 شريطة أال تتجاوز قيمتها 3004و

من سعر المنتج تسليم % 20اإلجمالية عن 
  المصنعباب

متحصلة من اميكاسين الداخلة في  -
  2941البند 

  3004 و 3003
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  :تصنيع 
في أي بند، عدا تلك من المواد الداخلة  -

لكن يجوز . الداخلة في بند المنتج
استخدام المواد الداخلة في البندين 

 شريطة أال تتجاوز 3004 و3003
من سعر % 20قيمتها اإلجمالية عن 

  المصنع، بابالمنتج تسليم 

وال تتجاوز قيمة كافة المواد  -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

   المصنعبابتسليم 

  غيرها -
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  
  
  
  
  

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 

من % 25ال تتجاوز 
سعر المنتج تسليم باب 

  المصنع
 

يتم االحتفاظ بمنشأ المنتج ضمن تصنيفه 
  األصلي

  
  
  

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد 
 ال تتجاوز 39المستخدمة من الفصل 

  من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 20
  
  

  10:مصنوعة من 
  الياف طبيعية-
  
   
  غير،األلياف األولية المصنّعة’-

 بشكل ل للغزمهيأة أو ممشطة أو ةمسرح
  آخر،
   او
   لب القماش اوالمواد الكيميائية-
  

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد 
من سعر % 50المستخدمة ال تتجاوز 

  المنتج تسليم باب المصنع
  
  
 

محضرات وأصناف صيدلة، مذكورة -
  من هذا الفصل) ك/4(حظة  المالفي
 في المستعملة معقمة التصاق حواجز-

 وإن ، األسنان طب في أو الجراحة
  لإلمتصاص قابلة كانت

  مصنوعة من بالستيك-
  
  
  
  
  مصنوعة من اقمشة-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مستخدمة تحديداً للتشخيص الطبي -

  جزء من
 3006  
  

                                                 
 5 التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من خالئط من مواد نسيجية، انظر المالحظة: 10
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
لكن يجوز . تلك الداخلة في بند المنتج

 بند المنتجاستخدام المواد الداخلة في 
شريطة أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 

   المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 20

 : عداÝ أسمدة

  
  جزء من
   31الفصل 

 تتجاوز فيه تصنيع ال
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  :تصنيع
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند،  -

لكن . عدا تلك الداخلة في بند المنتج
يجوز استخدام المواد الداخلة في بند 

المنتج شريطة أال تتجاوز قيمتها 
من سعر المنتج % 20اإلجمالية عن 

  المصنع، بابم تسلي

وال تتجاوز قيمة كافة المواد  -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

   المصنعبابتسليم 

 معدنية أو كيماوّية محتوية على أسمدة
إثنين أو ثالثة من العناصر المخصبة 

 Ýأسمدةنيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم 
أخرÝ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً 

وات ال يزيد  عبفيأو بأشكال مماثلة أو 
Ý  كجم قائم10وزن الواحدة منها على 

  : عدا
 نترات الصوديوم -

 سياناميد الكالسيوم -

 بوتاسيومكبريتات ال -

كبريتات البوتاسيوم  -
  المغنيزيوم 

  جزء من
3105  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

ة في أي بند، عدا تصنيع من المواد الداخل
لكن يجوز . تلك الداخلة في بند المنتج

 بند المنتجاستخدام المواد الداخلة في 
شريطة أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 

   المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 20

Ýمواد  خالصات للدباغة أو الصباغة
Ýوألوان  دابغة ومشتقاتها Ʒأصبا

 ومواد ملونة أخرÝ) بيجمنت(سطحية 
Ý دهانات وورنيش Ý معاجينÝ حبر

  : عدا

  جزء من
  32الفصل 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من مستخلصات التنيك ذات أساس 
  الخضروات

مواد دابغة وأمالحها، وإثيراتها، 
  واستيراتها، والمشتقات األخر

  جزء من
3201  

نيع ال تتجاوز فيه تص
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
 3204 و3203الداخلة في البنود 

لكن يجوز استخدام المواد . 3205و
 شريطة أال تتجاوز 3205الداخلة في البند 

من سعر % 20قيمتها اإلجمالية عن 
   المصنعبابتج تسليم المن

Ý محضرات مذكورة )لك(ألوان مرسبة 
من هذا الفصل ) 3( المالحظة في

  11)لك( ألوان مرسبة أساسها

3205  

                                                 
ومات  أن هذه المستحضرات هي من النوع المستخدم لتلوين أي مادة أو تستخدم كمق32 في الفصل 3  تنص المالحظة  11

 .32 الفصل يطة أال تكون مدرجة في بند آخر منلصناعة مستحضرات التلوين شر
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
لكن يجوز . لمنتجتلك الداخلة في بند ا

 بند المنتجاستخدام المواد الداخلة في 
شريطة أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 

   المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 20

" زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 
محضرات عطور أو تطرية  Ý"رزينويد

 : Ý عدا)تواليت( أو تجميل) كوزماتيك(

  

  جزء من
   33الفصل 

فيه تصنيع ال تتجاوز 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما 
 أخرى ضمن   12"مجموعة"في ذلك مواد 

لكن يجوز استخدام المواد ، هذا البند
 شريطة أال تتجاوز بند المنتجالداخلة في 

من سعر % 20قيمتها اإلجمالية عن 
   المصنعبابيم المنتج تسل

وإن كان التربين (زيوت عطرية 
، بشمعها أو بدونهÝ )منزوعاً منها

Ý راتنجات "رزينويد" راتنجات عطرية 
زيتية مستخلصة Ý زيوت عطرية 

 زيوت ثابتة، في شحوم، أو فيمركزة 
أوفى شموع أو ما يماثلها، متحصل 

 Ýعليها بطريقة التشريب أو النقع
لية ية من عممنتجات ثانوية تربينية متبق

 مياة Ýنزع التربين من الزيوت العطرية
مقطرة عطرية ومحاليل مائية من 

  زيوت عطرية

3301  

                                                 
    .تعتبر كأي جزء من البند منفصلة عن البقية بفاصلة منقوطة" مجموعة" 12
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
لكن يجوز . تلك الداخلة في بند المنتج

 بند المنتجتخدام المواد الداخلة في اس
شريطة أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 

   المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 20

صابون، عوامل عضوية ذات نشاط 
 سطحي، محضرات غسيل،

 محضرات تشحيم، شموع اصطناعية
أو   محضرات صقلمحضرة،وشموع 

تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، 
شموع طب  نماذج ،معاجين لصنع ال

ومحضرات طب األسنان " األسنان 
  : Ý عداأساسها الجص

  جزء من
   34الفصل 

أو عملية أو طرق / عمليات التكرير و  
  13عالج محددة

  أو
عمليات أخرى تندرج كافة المواد 

المستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج، 
بند لكن يجوز استخدام مواد داخلة في 

اوز قيمتها اإلجمالية  شريطة أال تتجالمنتج
 بابمن سعر المنتج تسليم % 50عن 

  المصنع

على أقل   المحتويةمحضرات للتشحيم
  من وزن  من الزيوت %70من 

النفطية أو من زيوت المواد المعدنية 
  القارية  

  جزء من
3403  

  : شموع إصطناعية وشموع محضرة    
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا   

لكن يجوز . لداخلة في بند المنتجتلك ا
 بند المنتجاستخدام المواد الداخلة في 

شريطة أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 
   المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 50

بأساس من البارافين أو  -
شموع البترول أو الشموع 

المتحصلة من المعادن القارية 
  أو شمع هش أو شمع حرشفي

  

3404  

                                                 
    .7.3 و7.1، انظر المالحظات التمهيدية "المعالجات المحددة"للشروط الخاصة المتعلقة بـ13 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  :الداخلة في أي بند عدا تصنيع من المواد   
زيوت مهدرجة تأخذ صفة الشموع  -

  1516الدخلة في البند 
أحماض دهنية غير معرفة كيميائياً أو  -

كحول دهنية صناعية تأخذ صفة 
 3823الشموع الداخلة في البند 

 3404المواد الداخلة في البند  -

لكن يجوز استخدام هذه المواد شريطة أال 
من سعر % 20تتجاوز قيمتها اإلجمالية 

   المصنعبابالمنتج تسليم 

  غيرها -

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
لكن يجوز . تلك الداخلة في بند المنتج

 بند المنتجاستخدام المواد الداخلة في 
قيمتها اإلجمالية عن شريطة أال تتجاوز 

   المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 20

مواد زالليةÝ مواد أساسها النشاء 
  : عداÝ المعدل Ý غراء Ý أنزيمات

  جزء من
   35الفصل 

ديكسترين وغيره من أنواع النشاء     
 سبق تهليمه الذيالنشاء (المعّدل 

 نشاء أو أساسهأواسترته مثالÝً غراء 
أنواع النشاء ديكسترين أو غيره من 

  :المعّدل
تصنيع ال تتجاوز فيه 

قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، بما 
  3505في ذلك المواد الداخلة في البند 

اندرات ، أنواع النشاء المعّدل - 
  واستدرات 

3505  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
فة المواد قيمة كا

من % 40المستخدمة عن 
 بابسعر المنتج تسليم 

 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا 
  1108تلك الداخلة في البند 

  غيرها - 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

أنزيمات محضرة غير مذكورة وال 
  ان آخر مكفيداخلة 

  جزء من
3507  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
لكن يجوز . تلك الداخلة في بند المنتج
 بند المنتجاستخدام المواد الدخلة في 

شريطة أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 
   المصنعباب من سعر المنتج تسليم 20%

 Ýمنتجات نارية فنية Ý بارود ومتفجرات
 Ýثقاب خالئط معدنية إلحداث االشتعال

 مواد لهوب

  

  36الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
 لكن يمكن .خلة في بند المنتجتلك الدا

استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شرط 
من % 20أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 

  السعر تسليم باب المصنع 

منتجات تصوير فوتوغرافي أو 
  : عداÝ سينمائي

  جزء من
  37الفصل 

ألواح وأفالم مسطحه للتصوير     
، محسسة، غير مصورة، الفوتوغرافي

مادة عدا الورق أو الورق من أية 
المقّوى أو النسج Ý أفالم للتصوير 

 مسطحة، محسسة، غير الفوري
  : أغلفةفيمصورة، وإن كانت مهيأة 

3701  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
. 3702 و3701البندين في تلك الداخلة 

 يمكن 3702لكن المواد الداخلة في البند 
استخدامها بشرط أال تتجاوز قيمتها 

عن سعر المنتج % 30اإلجمالية عن 
  تسليم باب المصنع

  الفوري الفوتوغرافيأفالم للتصوير -
   أغلفةفيالملون 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابمنتج تسليم سعر ال
  المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا 
. 3702 و3701البندين تلك الداخلة في 

لكن يمكن استخدام المواد الداخلة في 
 بشرط أن ال 3702 و3701البندين 

عن % 20تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 
  سعر المنتج تسليم باب المصنع

  غيرها -

تصنيع ال تتجاوز فيه 
افة المواد قيمة ك

من % 40المستخدمة عن 
 بابسعر المنتج تسليم 

 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
 3702 و3071البندين تلك الداخلة في 

أفالم بشكل لفّات، للتصوير 
، محسسة، غير مصورة، الفوتوغرافي

من أية مادة عدا الورق أو الورق 
المقّوى أو النسجÝ أفالم للتصوير 

رى بشكل لفّات، محسسة، وغير الفو
  مصورة

3702  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا 
 إلى 3701 البنود من تلك الداخلة في

3704  
  

ألواح وأفالم وورق وورق مقّوى 
 مصورة يالفوتوغرافونسج ، للتصوير 
  ولكن غير مظهرة

3704  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا 
 لكن يمكن .تلك الداخلة في بند المنتج

استخدام المواد الداخلة في بند المنتج شرط 
من % 20ة عن أال تتجاوز قيمتها اإلجمالي

  سعر المنتج تسليم باب المصنع

  جزء من  : عداÝ منتجات كيميائيŊة متنوعة
   38الفصل 



 34

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 

 أو غروي معلق في زيتجرافيت  -
 غروي مكربن، شبه جرافيت

  لاللكترودات معاجين كربون 
تصنيع ال تتجاوز فيه 

قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

التصنيع باستخدام المواد الداخلة في البند 
 بحيث ال تتجاوز قيمة كافة المواد 3403
من سعر المنتج تسليم باب % 20عن 

  المصنع

 على شكل معجون،  جرافيت -
لوزن من ا% 30المخلوط بنسبة 

نسبة إلى الجرافيت بالزيوت 
  المعدنية

   منجزء
3801  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  الخام "طول أويل" تكرير زيت
  

  جزء من  مكرراً " طول أويل " زيت 
3803  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابمنتج تسليم سعر ال
  المصنع

رواح التكرير بالتنقية أو التقطير أل
  الخام تربنتينية ال
  

  جزء من  تنقيةأرواح تربنتينية ناتجة عن عملية 
3805  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  التصنيع من األحماض الراتينجية
  

  زء منج  صموƷ استرية
3806  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  تقطير قطران الخشب
  

  جزء من   قطران خشب
3807  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 
  
  

  

مبيدات للحشرات والقوارض 
لفطريات واألعشاب الضارة، وا

موقفات اإلنبات ومنظمات نمو النبات، 
ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة 
بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو 

 كمحضرات أو أصناف مماثلة
كاألشرطة والفتائل والشموع المكبرتة (

  )وأوراق قتل الذباب

3808  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50 عن المستخدمة

  تسليم باب المصنع 
  

عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات 
للصباغة أو لتثبيت مواد التلوين، 

ومنتجات ومحضرات أخر 
، )كمحضرات تهيئة أو تثبيت األلوان(

 صناعات فيمن األنواع المستعملة 
النسيج والورق والجلود والصناعات 

 فيداخلة  المماثلة، غير مذكورة وال
  ان آخرمك

3809  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 
  

 Ýمحضرات لتنظيف سطوح المعادن
محضرات مساعدة لصهر المعادن 

ومحضرات مساعدة أخر للحام " فلكس"
المعادنÝ مساحيق وعجائن مركبة من 

 Ýمعدن ومواد أخر للحام المعادن
 من األنواع المستعملة لكسو محضرات

  أو حشو قضبان أو عيدان اللحام

3810  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

 محضرات ضبط إشعال وقود    
المحّركات، ومحضرات منع التأكسد 
والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة 

الزيوت، ومحضرات منع تƉكل المعادن 
وإضافات محضرة أخر، للزيوت 

أو )  ذلك الجازولينفيبما (المعدنية 
ستعملة لنفس للسوائل األخر الم

  : األغراض كزيوت معدنية
تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   

 عن 3811المستخدمة الداخلة في لبند 
  من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 50

 محتوية محضرات لزيوت التشحيم -
على زيوت نفطية أو زيوت معدنية 

  قارية
تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   

من سعر المنتج % 50ستخدمة عن الم
  تسليم باب المصنع 

  غيرها  -

3811  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 
  

مسـرعات محضرة لبركنة المطّاط 
Ý ملدنات مركبة للمطّاط )أكسيليريتور(

 فيأو اللدائن، غير مذكورة وال داخلة 
حضرات مضادة للتأكسد مكان آخر Ý م

  ومثبتات مركبة أخر للمطّاط أو اللدائن

3812  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 

محضرات وشحنات ألجهزة إطفاء 
Ýقذائف معبأة إلطفاء الحريقالحريق   

3813  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50لمستخدمة عن ا

  تسليم باب المصنع

غير مركبةÝ مذيبات ومخففات عضوية 
 مكان آخرÝ فيمذكورة وال داخلة 

محضرات معّدة إلزالة الدهان أو 
  الورنيش

3814  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 
  

 فيمنشطة الستعمالها عناصر كيماوّية 
صفائح  اإللكترونيات، بشكل أقراص أو

رقائقية أو بأشكال مماثلةÝ مركبات 
 فيكيماوّية منشطة الستعمالها 

  اإللكترونيات

3818  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 
  

 سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل
محضرة أخر لنقل الحركة 

تحتوى على زيوت  الهيدروليكية، ال
نفط وال على زيوت معدنية قارية أو 

وزناً من % 70تحتوى على أقل من 
  هذه الزيوت

3819  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 

محضرات مضادة للتجمد وسوائل 
  تكوين الجليدمانعة ل

3820  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 الكائنات الستنبات وسيطة محضرات
 وما الفيروسات فيها بما (المجهرية
 او البشرية أو النباتية الخاليا أو)يماثلها

  الحيوانية

  3821جزء من 

يمة كافة المواد تصنيع ال تتجاوز فيه ق  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع 
  

كواشف للتشخيص أو للمختبرات على 
حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو 
للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا 

Ý 3006 و3002 البندين فيتلك الداخلة 
  مواد مرجعية معتمدة

3822  

أحماض دهنية صناعية أحادية     
سيليكÝ زيوت حمضية ناتجة الكربوك

  :عن التكريرÝ كحوالت دسمة صناعية
تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا   

  تلك الداخلة في بند المنتج
  

أحماض دهنية صناعية أحادية  -
الكربوكسيليكÝ زيوت حمضية 

  ناتجة عن التكرير

3823  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند عدا   
  3823د البنتلك الداخلة في 

  كحوالت دسمة صناعية -

روابط محضرة لقوالب السبكÝ منتجات     
ومحضرات الصناعات الكيماوّية 

 ذلك فيبما (والصناعات المرتبطة بها 
، غير )مخاليط المنتجات الطبيعية

 مكان آخرÝ فيمذكورة وال داخلة 
الصناعات الكيماوّية  مخلفّات

والصناعات المرتبطة بها، غير 
  : مكان آخرفيخلة مذكورة وال دا

3824  



 39

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

 عدا Kتصنيع من المواد الداخلة في أي بند  
 يمكن لكن. تلك الداخلة في بند المنتج

استخدام المواد الداخلة في المنتج شرط أال 
من % 20تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 

  سعر المنتج تسليم باب المصنع
  

  : ما يلي من هذا البند
 أو روابط محضرة لقوالب السبك - -

لحشي المصنوعة من منتجات ا
 طبيعية راتينجية

 األحماض النفثينية، األمالح التي - -
ال تذوب في الماء وأمالحها 

 العضوية
 فيسوربيتول ، عدا ما يدخل  - -

 2905 الفرعيالبند 
 النفط السلفونيلي عدا المصنع من - -

 من أومعادن قلوية، من األمونيوم 
االيثنول األمينيÝ االحماض 

لكبريتية من الزيوت السلفونية ا
المحصلة من المعادن البيتومينية 

 وأمالحها
  تبادل االيونات- -
 صمامات لتفريغ الهواء من - -

 األنابيب
  أكسيد الحديد القلوي لتنقية الغاز - -
 سوائل الغاز األمونية واألكاسيد - -

 النفاذة المستخدمة في تنقية الفحم 
 األجماض السلفونيلية وأمالحها - -

ب في الماء وأمالحها التي ال تذو
 العضوية

  الزيت الكحولية وزيت ديبل- -
 خليط األمالح الذي يحتوي على - -

  أكثر من أيون سالب
 معاجين النسƣ المصنوعة من - -

 أساس ورقي علىالجالتين سواء 
  أنسجة أم الأو

-   
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  لمصنع تسليم باب ا

     غيرها -

البالستيك بأشكاله األولية، من القشارة     
  3907والكشط والبقاياÝ عدا البند 

 والتي من اجلها تم وضع 3912و
  :القواعد أدناه

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع تكون فيه
جاوز قيمة كافة المواد المستخدمة ال تت -

من سعر المنتج تسليم باب % 50عن 
 المصنع،  

وضمن الحد المشار إليه أعاله، قيمة  -
كافة المواد المستخدمة الداخلة في 

من سعر % 20 ال تتجاوز 39الفصل 
  14المنتج تسليم باب المصنع

 والتي منتجات البلمرة المضافة  -
 من بأكثرتشكل فيه وحدة واحدة 

من الوزن الكلي من % 99
  المحتوى البلمر

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

سعر المنتج تسليم باب 
  المصنع

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 
 ال 39المستخدمة الداخلة في الفصل 

من سعر   المنتج تسليم % 20تتجاوز 
  15باب المصنع

  غيرها -

  3915 إلى 3901

                                                 
 إلى 3907 من جهة، وفي البنود 3906 إلى 3901ن مواد مصنفة في كل من البنود  في حالة المنتجات المكونة  م 14

  .  من جهة أخرى، هذا التقييد  يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن3911
 إلى 3907ي البنود  من جهة، وف3906 إلى 3901في حالة المنتجات المكونة  من مواد مصنفة في كل من البنود    15

  .  من جهة أخرى، هذا التقييد  يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن3911
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

لمواد الداخلة في أي بند، عدا تصنيع من ا  
 يمكن لكن. تلك الداخلة في بند المنتج

استخدام المواد الداخلة في بند المنتج 
بشرط أال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 

من سعر المنتج تسليم باب % 50
  16المصنع

 من مصنوعةالكوبوليمارات  -
 واكريلونتريل متعددة كربونات
  )ABS (ويوليمرسترين بوتادين

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
 عن 39المستخدمة الداخلة في الفصل 

من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 20
 من متعددة كربوناتأو تصنيع من /و

  ) bisphenol A (النترابرومو

  )البوليسترا (بولى اسيتاالت -

   منجزء
 3907  

    

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
الداخلة في ذات بند المنتج ال المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم باب % 20تتجاوز 
  المصنع

سيليولوز ومشتقاته الكيماوّية، غير 
 مكان آخر، فيداخلة  مذكورة وال

  بأشكالها األولية

3912  

أصناف من اللدتئنÝ  ونصف مشغولة     
 عدا، 3916 الداخلة في البنود عدا

، والتي من  عدا3921 عدا و3917
   : ا تم وضع القواعد أدناهأجله

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 
 عن 39المستخدمة الداخلة في الفصل 

  من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50

يها عمل منتجات مسطحة، جرى عل -
أكثر من مجرد األعمال السطحية، 

 أو مقطعة إلى أشكال  غير
، )بما في ذلك المربع(مستطيل ال

 جرى عليها غيرها من المنتجات
عمل أكثر من مجرد األعمال 

  السطحية
  :غيرها -    

   إلى3916من  
3921   

                                                 
 إلى 3907 من جهة، وفي البنود 3906 إلى 3901في حالة المنتجات المكونة  من مواد مصنفة في كل من البنود    16

  . فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن من جهة أخرى، هذا التقييد  يطبق 3911
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
 تسليم باب المصنع،  

وضمن الحد المشار إليه أعاله، قيمة  -
كافة المواد المستخدمة الداخلة في 

من سعر % 20 ال تتجاوز 39الفصل 
  17المنتج تسليم باب المصنع

 والتي منتجات البلمرة المضافة  - -
دة باكثر من تشكل فيه وحدة واح

من الوزن الكلي من % 99
  المحتوى البلمر

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع تكون فيه قيمة كافة المواد 
 ال 39المستخدمة الداخلة في الفصل 

من سعر المنتج تسليم باب % 20تتجاوز 
  18المصنع 

   غيرها- -

صنيع ال تتجاوز فيه ت
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع تكون فيه
قيمة كافة المواد المستخدمة ال تتجاوز  -

من سعر المنتج تسليم باب % 50عن 
 المصنع،  

وضمن الحد المشار إليه أعاله، كافة  -
المواد المستخدمة الداخلة في ذات بند 

من سعر % 20ال تتجاوز المنتج 
  المنتج تسليم باب المصنع

  جزء من  بروفيالت شكال وأنابيب
3916   

   و جزء من
 3917  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

التصنيع من أمالح البالستيك الحراري 
الجزئية والذي هو مبلمر لاليثيلين 

حماض المشتقة جزئيا ومعدلة بأيونات واال
  معدنية خصوصا الزنك والصوديوم

لدائن غير من ) أفالم(أغشية  -
  خلوية 

  جزء من
3920 

                                                 
 إلى 3907 من جهة، وفي البنود 3906 إلى 3901في حالة المنتجات المكونة  من مواد مصنفة في كل من البنود   17

  .  الوزن من جهة أخرى، هذا التقييد  يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب3911
 إلى 3907 من جهة، وفي البنود 3906 إلى 3901في حالة المنتجات المكونة  من مواد مصنفة في كل من البنود    18

  .  من جهة أخرى، هذا التقييد  يطبق فقط على مجموعة المواد التي تكون أغلبية المنتج وذلك بحسب الوزن3911
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع تكون فيه قيمة كافة المواد   
المستخدمة الداخلة في ذات بند المنتج ال 

من سعر المنتج تسليم باب % 20تتجاوز 
  المصنع

صفائح من السليولوز المجدد،  -
 أو ميرات اإليثيلينبولي

  بوليميرات البروبلين
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

تصنيع من لفائف البوليستر عالية الشفافية 
  19 ميكرون23بسمك ال يقل عن 

  جزء من  الممعدنة  ، لدائن لفائف من
3921  

مة كافة المواد تصنيع ال تتجاوز فيه قي  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

  3926 إلى 3922  أصناف من لدائن

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد  
   بند المنتج فيتلك الداخلة 

ـŮاط ومصنوعاته  : عداÝ مط

  
  جزء من
   40الفصل 

 الكريب  من مطاطكسوةألواح م  الطبيعي مطّاط تصفيح ال  
  صناعة األحذيةل

 

  جزء من
4001  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
 المطاط الطبيعي، عن رالمستخدمة، غي

  من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50

مطّاط مركب، غير مبركن، بأشكاله 
األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو 

  أشرطة

4005  

) ملبسة(إطارات خارجّية هوائّية مجّددة     
ستعملة، من مطّاطÝ إطارات أو م

نصف (مصمتة أو إطارات جوفاء 
، أشرطة لإلطارات قابلة )مصمتة

، من )فالبس(للتبديل وبطانات أنابيب 
  : مطّاط

4012  

                                                 
قياس التعتيم البصري لها، وفق الجمعية األمريكية لفحص   اللفائف، التي يكون: شفافيةاللفائف التالية يجب اعتبارها بأنها عالية ال 19

   %.2، هو أقل من )Hazefactorأي  ( Gardner Hazemeterمن قبل جاردن هازيميتر ) ASTM-D 1003-16 (16-1003المواد 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

 من إطــارات خارجّية هوائّيةتجديد   
  إطارات مستخدمة 

إطارات خارجّية هوائّية مجّددة  -
 الصلبة أو  من الصنف )ملبسة(

  :المبطن، من المطاط
عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد  

  4012 و 4011 البندين فيتلك الداخلة 
 غيرها -

  جزء من  مصنوعات من المطّاط المقّسى  من المطّاط المقّسىتصنيع   
4017  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد  
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

، )عدا الجلود بفراء(صالل وجلود خام 
  :عدا Ýودوجل

  جزء من
  41الفصل 

نزع الصوف عن الغنم أو جلد الحمل،   
  والصوف عليه 

صالل وجلود فصيلة الضأن، منزوعة 
   الصوف 

  جزء من
 4102  

  إعادة دبغ الجلود المدبوغة   
  أو 

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

وجلود مدبوغة منزوعة  صالل
وإن كانت ، منزوعة الشعر أوالصوف 

مشطورة، ولكن غير محضرة بطريقة 
  أخرى

  4106 إلى 4104

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد  
   4113 إلى 4104 البنود فيتلك الداخلة 

جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد 
، وجلود مرققة )كرستينج(التجفيف 

  أومنزوعة الصوف" بارشمان"
انت مشطورة ،  وإن ك،منزوعة الشعر

  4114  البندفيعدا تلك الداخلة 

4107 ،4112 
   4113و

 4104 البنود  في الداخلةتصنيع من المواد  
، 4113 أو 4112، 4107، 4106إلى 

بشرط ال تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 
  من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50

Ý جلود  مكسوةجلود ملمعة وجلود
  ممعدنة

  جزء من
4114  

عدا  أي بند،  في الداخلةع من الموادتصني  
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

مصنوعات من جلدÝ أصناف عدة 
 الحيوانات والسراجةÝ لوازم السفر،

 Ýحقائب يدوية وأوعية مماثلة
 مصنوعات من مصارين الحيوانات

  )عدا مصارين دودة القز(

  42الفصل 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد  
   بند المنتجفيخلة تلك الدا

 وفراء مقلدة طبيعية،جلود بفراء 
  : عدااÝ مصنوعاته Ý)اصطناعية(

  جزء من
   43الفصل 

  :  مجمعةجلود بفراء مدبوغة أو مهيأة    
تبيض أو صبغ باإلضافة إلى قص وتجميع   

  جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة غير مجمعة
صفائح أو وصالت أنبوبية أو  -

  هةأشكال مشاب
 جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة تصنيع من  

  غير مجمعة
  غيرها -

  جزء من
4302  

 جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة تصنيع من  
  4302 بند فيالداخلة  غير مجمعة

ألبسة، لوازم ألبسة وأصناف أخر من 
  الفراء

4303  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد  
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من  : Ý عدام خشبي فحومصنوعاتهÝخشب 
   44الفصل 

 وإن كان مقشوراً تصنيع من خشب خام، 
  فقط أو مملس أو منزوع اللحاء

  جزء من  خشب مربعاً بصورة بسيطة
 4403  

أو موصول ) مصنفر(ممسوح أو منعم  
  النهايات

 خشب منشور أو مقطع طولياً أو
مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير 

 أو منعماً ، وإن كان ممسوحاًالدائري
أو موصول النهايات ،  يزيد ) مصنفراً(

   ملليمترات6 سمكه عن

  جزء من
4407  

أو ) مصنفر(مقطع أو ممسوح أو منعم  
  موصول النهايات

بما فيها المتحصل (صفائح للتلبيس 
، )عليها بتشريح الخشب المنضد

وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس أو 
من األخشاب المنضدة المماثلة، 

ب أخر منشورة  طولياً، أو وأخشا
، وإن "مسطحة " مشرحة أو مقشورة 

كان كانت ممسوحة أو منعمة أو 
مجمعة بالتراكب أو موصولة النهايات، 

  مم6بسمك ال يزيد عن 

  جزء من
4408  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

خشب يشكل موصول حول أي من    
، وإن كان زواياه، نهاياته أو سطحه، 

أو ) مصنفراً(ممسوحاً أو منعماً 
  : ياتموصول النها

أو موصول ) مصنفراً(منعماً  -  أو موصول النهايات) مصنفراً(منعماً  
  النهايات

  محدب ومقولب -  تحديب أو قولبة 

  جزء من
4409  

قوالب محدب ومقولب بما في ذلك   تحديب أو قولبة 
 الحفف وغيرها من قوالب األلواح 

  جزء من
 إلى جزء 4410
  من

4413   
أشكال مقطّعة بتصنيع من ألواح غير  

 معّينة

صناديق وعلب وأقفاص وأوعية 
  اسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب

  جزء من
4415  

تصنيع من األلواح المشققة التي لم يتم  
العمل فيها أكثر من نشرها على السطحين 

  األساسيين فقط

كبيرة وصغيرة وغيرها ) براميل(دنان 
من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، 

   األطواق ذلكفيمن خشب، بما 

  جزء من
4416  

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
لكن يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

لوحات الخاليا الخشبية ولويحات استخدام 
  والفلق التسقيف 

 فيمصنوعات نجارة للتركيب  -
  األبنية 

  محدب ومقولب -  تحديب أو قولبة 

  جزء من
4418  

 عدا  بند،  أي فيالداخلتصنيع من الخشب  
  4409 بند الخشب الملسن الداخلة في

العيدان ، عيدان لصناعة الثقاب
الخشبية المستخدمة في والدبابيس 
   األحذيةصناعة

  جزء من
4421  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من  : عداÝ فلين ومصنوعاته
   45الفصل 

  4503  طبيعيمصنوعات من فلين   4501داخل في البند تصنيع من الفلين ال 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرها 
Ýمصنوعات حصر  من مواد الضفر

  وسالل

   46الفصل 

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

جائن من خشب أو مواد ليفية ع
سيليولوزية أخرÝ ورق وورق 

بغرض إعادة ) نفايات وفضالت(مقوى
  التصنيع

  47الفصل 

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

ورق وورق مقوىÝ مصنوعات من 
الورق، أو من ورق أو من  عجائن

  : Ý عداورق مقوى

  جزء من
   48الفصل 

في  الداخلة صناعة الورق تصنيع من مواد 
  47الفصل 

، مسطربشكل  ورق وورق مقوى
   فقطأو مربعة مخطط

  جزء من
4811  

في  الداخلة صناعة الورق تصنيع من مواد 
  47الفصل 

 Ƣذاتيورق كربون، ورق استنسا 
وغيره من ورق االستنساƢ أو النقل 

 البند فيعدا األصناف الداخلة (
ل وألواح أوفست، ، ورق استنس)4809

   علبفيمن ورق، وإن كانت مهيأة 

4816  

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند،  في الداخلةمن المواد -

  بند المنتج، فيالداخلة 

وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

وبطاقات رسائل ) ظروف(مغلفات 
اقات وبطاقات بريد غير مصورة وبط

 Ýللمراسلة، من ورق أو ورق مقّوى
، من اوما يماثلهعلب وجعب ومحافظ 

ورق أو ورق مقّوى، محتوية على 
  مجموعات من أوراق المراسلة 

4817  

في  الداخلة صناعة الورق تصنيع من مواد 
  47الفصل 

  جزء من  )تواليت(ورق التجميــل 
4818  



 48

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع 
لك عدا ت أي بند،  في الداخلةمن المواد -

  بند المنتج،فيالداخلة 

وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

، أوعية ، أكياس صناديقعلب كرتون، 
 من الورق، حفظالعلب  من غيرهاو

حشو السيليلوز أو طبقات ألواح ورق، 
  من ألياف سيليلوزّية

  جزء من
4819  

 قيمة كافة المواد تصنيع ال تتجاوز فيه 
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

  جزء من  دفاتر ورق الرسائل
4820  

في الداخلة صناعة الورق  تصنيع من مواد 
  47الفصل 

أصناف أخر من ورق أو ورق مقّوى 
أو حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف 

  أو أحجامسيليلوزّية، مقطّعة بأشكال
  معّينة

  نجزء م
4823  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

كتب وصحف وصور وغيرها من 
Ýمخطوطات  منتجات صناعة الطباعة

  : عدا، يدوية ومستنسخات وتصاميم

  جزء من
  49الفصل 

عدا  في أي بند  الداخلةتصنيع من المواد 
  4911 و4909في البندين تلك الداخلة 

بريدية مطبوعة أو مصورة Ý بطاقات 
بطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، 

 ظروف، أو فيوإن كانت مصورة، أو 
  محتوية على مواد تزينية

4909  

تقاويم من جميع األنواع، مطبوعة، بما    
 ذلك تقاويم المكاتب ذات األوراق في

  المنفصلة
  : تصنيع 

 تلك ،عدا أي بند  في الداخلةمن المواد -
  بند المنتج، فية الداخل

وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

تقاويم من النوع الدائم أو  -
قوالب مركبة على قوالب عدا 
  من الورق أو الورق المقوى 

4910  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  في أي بند،  الداخلةتصنيع من المواد 
  4911 و4909في البندين تلك الداخلة 

  ا غيره -

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من  : عدا، حرير طبيعي
   50الفصل 

 ذلك شرانق فيبما (فضالت حرير   لف على قرص أو تمشيط فضالت حرير 
دود الحرير غير الصالحة للحل، 
 )وفضالت خيوط الحرير والنسالة
 ملفوفة على قرص أو ممشطة 

  نجزء م
5003  

  : 20تصنيع من 
حرير طبيعي أو فضالت الحرير،  -

 مهيأةملفوفة على قرص أو ممشطة أو 
 للغزل بشكل آخر

غيرها من الخيوط الطبيعية غير  -
 للغزل مهيأةمسرح أو ممشطة أو 

 بشكل آخر 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

   صناعة الورق أو مواد -

خيوط حرير وخيوط مغزولة من 
  فضالت الحرير

 إلى جزء 5004
  5006من 

أقمشة منسوجة من حرير أو من    
  :فضالته

  تتضمن خيط مطاط  - 21تصنيع من خيوط مفردة  

5007  

                                                 
   .5ر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظ 20
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية 21
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  
  
 

  : 22تصنيع من
 ،ليف جوز الهندغزل  -

 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   للغزل بشكل آخر،مهيأةأو ممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

 رق الوأو -

  أو 
الطبع مصحوب على األقل بعمليتان 

مثل  إزالة الحثالة، (تحضير أو استكمال 
، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم

 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،
عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 
النهائية، إزالة الصب، اإلدخال، التكميل، 

ال ن بشرط أ) التصليح وإزالة العقد منه
تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع 

من سعر المنتج % 47.5المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  غيرها  -

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  22
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  وبر حيواني ناعم أو خشنÝصوف،
خيوط وأقمشة منسوجة من شعر 

  :عدا، الخيل

  جزء من
   51الفصل 

  : 23 منتصنيع 
حرير طبيعي أو فضالت الحرير  -

 مهيأةملفوفة على قرص أو ممشطة أو 
 للغزل بشكل آخر

غيرها من الخيوط الطبيعية غير  -
 للغزل مهيأةمسرح أو ممشطة أو 

 بشكل آخر 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  صناعة الورق أو مواد -

، من شعر الحيوان خيوط من صوف
   خشن، أو من شعر الخيلمندوف أو 

  5110 إلى 5106

، شعر أقمشة منسوجة من صوف   
خشن أو من شعر  مندوف أو الحيوان
  :الخيل

  تحتوي على خيط مطاط  -  24تصنيع من خيوط مفردة  

  5113 إلى 5111

                                                 
   .5 المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات 23
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية 24



 52

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 25تصنيع من 
 ،ليف جوز الهندغزل  -

 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع  غير  -
 للغز بشكل مهيأةمسرح أو ممشطة أو 

  آخر،

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  الورقأو  -
  أو 

الطبع مصحوب على األقل بعمليتان 
مثل  إزالة الحثالة، (تحضير أو استكمال 

، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم
 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،

عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 
يل، النهائية، إزالة الصب، اإلدخال، التكم

ال بشرط أن )  التصليح وإزالة العقد منه
تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع 

من سعر المنتج % 47.5المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  غيرها  -
  

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  25



 53

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من  :القطنÝ عدا
   52الفصل 

  : 26تصنيع من 
 أو فضالت الحرير حرير طبيعي -

 مهيأةملفوفة على قرص أو ممشطة أو 
 للغزل بشكل آخر

غيرها من الخيوط الطبيعية غير  -
 للغزل مهيأةمسرح أو ممشطة أو 

 بشكل آخر 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  صناعة الورق أو مواد -

   5207 إلى 5204 غزل وخيط من القطن 

  :  القطنأقمشة منسوجة من   
  تحتوي على خيط مطاط -  27تصنيع من خيوط مفردة  

  5212 إلى 5208
  

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  26
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 28تصنيع من 
 ،ليف جوز الهندغزل  -

 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   للغز بشكل آخر،مهيأةأو ممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  الورقأو -

  أو 
الطبع مصحوب على األقل بعمليتان 

  إزالة الحثالة، مثل(تحضير أو استكمال 
، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم

 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،
عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 
النهائية، إزالة الصب، اإلدخال، التكميل، 

ال بشرط أن )   التصليح وإزالة العقد منه
تتجاوز فيه قيمة النسيج غير المطبوع 

من سعر المنتج % 47.5المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  غيرها  -

  

  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

ألياف نسجية نباتية أخرÝ خيوط من 
  : Ý عداوأقمشة منسوجة منها ورق

  جزء من
  53الفصل 

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية 27
   .5د نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من موا 28



 55

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 29تصنيع من 
حرير طبيعي أو فضالت الحرير  -

 هيأةمملفوفة على قرص أو ممشطة أو 
 للغزل بشكل آخر

الخيوط الطبيعية غير مسرح أو  -
  للغزل بشكل آخرمهيأةممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  صناعة الورق أو مواد -

Ýخيوط من ألياف نسجية نباتية أخر  
   خيوط من ورق

   5308 إلى 5306

أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية    
أخرÝ أقمشة منسوجة من خيوط من 

  :رقو
  تحتوي على خيط مطاط  -  30تصنيع من خيوط مفردة  

  5311 إلى 5309

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  29
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية 30
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 31تصنيع من 
 ،ليف جوز الهندخيوط  -

 خيوط جوت -

 خيوط طبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنعة غير  -
 للغزل مهيأةمسرح أو ممشطة أو 

  بشكل آخر،

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  الورقأو -

  أو
ن الطبع مصحوب على األقل بعمليتا

مثل إزالة الحثالة، (تحضير أو استكمال 
، ن القطن المغزول وصقلهيتالتبيض، تم

 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،
عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 
النهائية، إزالة التكتل، اإلدخال، التصليح 

ال تتجاوز فيه بشرط أن ) وإزالة العقد منه
تخدمة عن قيمة النسيج غير المطبوع المس

من سعر المنتج تسليم باب % 47.5
  المصنع

  غيرها  -
  

                                                 
   .5لقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتع 31
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 32تصنيع من 
حرير طبيعي أو فضالت الحرير  -

 مهيأةملفوفة على قرص أو ممشطة أو 
 للغزل بشكل آخر

الخيوط الطبيعية غير مسرح أو  -
  للغزل بشكل آخرمهيأةممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

 صناعة الورق أو مواد -

  

ط الخياطة من شعيرات تركيبية خيو 
   مفردةاصطناعيةأو 

   5406 إلى 5401

شعيرات ذات أقمشة منسوجة    
  اصطناعية

  تحتوي على خيط مطاط -  33تصنيع من خيوط مفردة  

  5408 إلى 5407
  
  

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  32
   .5 التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات33
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 34تصنيع من 
 ،ليف جوز الهندغزل  -

 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
  للغزل بشكل آخر، مهيأةأو ممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

 الورقأو  -

  أو 
لطبع مصحوب على األقل بعمليتان 

مثل إزالة الحثالة، (تحضير أو استكمال 
، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم

 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،
عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 

، اإلدخال، التصليح النهائية، إزالة التكتل
ال تتجاوز فيه بشرط أن ) وإزالة العقد منه

قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن 
من سعر المنتج تسليم باب % 47.5

  المصنع

  غيرها  -

  

  5507 إلى 5501  غير مستمرةألياف   تصنيع من مواد كيميائية أو لب النسيج 
  : 35تصنيع من 

حرير طبيعي أو فضالت الحرير  -
 مهيأةفة على قرص أو ممشطة أو ملفو

 للغزل بشكل آخر

غيرها من الخيوط الطبيعية غير  -
 للغزل مهيأةمسرح أو ممشطة أو 

 بشكل آخر 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  صناعة الورق أو مواد -

  5511 إلى 5508   غير مستمرة ألياف من خيوط للخياطة

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  34
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

   غير مستمرةأقمشة منسوجة من ألياف   
  تحتوي على خيط مطاط  -  36تصنيع من خيط مفرد  
  : 37تصنيع من 

 ،ليف جوز الهندغزل  -

 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   للغزل بشكل آخر،مهيأةأو ممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

 الورقأو  -

  أو 
الطبع مصحوب على األقل بعمليتان 

ل إزالة الحثالة، مث(تحضير أو استكمال 
، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم

 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،
عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 
النهائية، إزالة التكتل، اإلدخال، التصليح 

ال تتجاوز فيه بشرط أن ) وإزالة العقد منه
قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن 

المنتج تسليم باب من سعر % 47.5
  المصنع

  غيرها  -

  

   5516 إلى 5512

  : 38تصنيع من 
 ،ليف جوز الهندغزل  -

 الخيوط الطبيعية، -

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  صناعة الورق أو مواد -

منسوجاتÝ خيوط  حشو، لباد وال
Ýخاصة  Ýخيوط حزم، حبال وأمراس

  :  عداÝأصناف صناعة الحبال

  جزء من
  56الفصل 

                                                                                                                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  35
   .5ن مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة م36
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  37
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  38



 60

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

و مطلياً أو  وإن كان مشرباً ألباد،   
  : مغطى أو منضداً

  : 39تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  : لكن
الداخلة في   بروبلين يخيوط من بول -

 ، 5402البند 

الداخلة في   بروبلين يألياف من بول -
 ، 5506 أو 5503البند 

 خصل من شعيرات تركيبية من أو -
 بندالداخلة في ال  بروبلين يبول

5501 ، 

والتي تكون فيه قيمة الخيط المفرد أو 
األلياف المفردة المستخدمة وفي جميع 

 ديسيتكس 9الحاالت هي أقل من 
)Decitex) ( 10000إي غرام واحد لكل 

بشرط أن ال تتجاوز ) متر من الغزل
من سعر % 40قيمتها اإلجمالية عن 

    المنتج تسليم باب المصنع

  لباد إبرة -

   :40تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

  ،ألياف غير مستمرة من كاسين -

  أو مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  غيرها -

5602  

                                                 
   .5ط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشرو 39
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  40



 61

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

خيوط وحبال من مطّاط، مغطاة بمواد    
نسجيةÝ خيوط نسجية وصفيحات 

وأشكال مماثلة من األصناف 
  أو البند5404 البند فيالداخــلة 

، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو 5405
  :دائنمغلفة بمطّاط أو ل

غير خيوط وحبال من مطّاط، تصنيع من  
  مغطاة بمواد نسجية

خيوط وحبال من مطّاط،  -
  مغطاة بمواد نسجية

  : 41تصنيع من 
الخيوط الطبيعية، غير مسرح أو  -

   للغزل بشكل آخر،مهيأةممشطة أو 

 أو مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  صناعة الورق أو مواد -

  غيرها -

5604  

  : 42تصنيع من 
 يوط الطبيعية،الخ -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   للغزل بشكل آخر،مهيأةأو ممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  صناعة الورق أو مواد -

خيوط نسجية ممعدنة، وإن كانت 
بريماً، مؤلّفة من خيوط نسجية أو 

صفيحات أو أشكال مماثلة مما يدخل 
، 5405 أو البند 5404 البند في

 معدن بشكل خيوط أو إلى مضمومة
   أو مغطاة بمعدنصفيحات أو مساحيق

5605  

  : 43تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   للغز بشكل آخر،مهيأةأو ممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  صناعة الورق أو مواد -

خيوط بريم ، وبريم من صفيحات 
في البند وأشكال مماثلة مما يدخل 

عدا أصناف  (،5405 أو البند 5404
 وعدا خيوط بريم شعر 5605البند 
بما فيها (Ý خيوط قطيفية ) الخيل

Ý خيوط )الخيوط القطيفية المزغبة
  السلسلة

5606  

                                                 
   .5 انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، 41
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  42
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  43
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد    
  : نسجية

  57الفصل 

  : 44تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

 مواد كيميائية أو لب النسيج،  -

  : لكن
الداخلة في  بولي بروبلينخيوط من  -

 ، 5402البند 

الداخلة في  بولي بروبلينألياف من  -
 ، 5506 أو 5503البند 

 خصل من شعيرات تركيبية من أو -
 الداخلة في البند  بروبلين يبول

5501، 

والتي تكون فيه قيمة الخيط اامفرد أو 
األلياف المفردة المستخدمة وفي جميع 

  ديسيتكس9من الحاالت هي أقل 

)Decitex) ( 10000إي غرام واحد لكل 
بشرط أن ال تتجاوز ) متر من الغزل

من سعر % 40قيمتها اإلجمالية عن 
    المنتج تسليم باب المصنع

 يجوز استخدام أقمشة الجوت كرفادة
  )تدعيم(

      لباد إبرةمن -

  : 45تصنيع من 
الخيوط الطبيعية، غير مسرح أو  -

  شكل آخر، للغزل يمهيأةممشطة أو 

  أو مواد كيميائية أو لب النسيج -

    من لباد آخر  -

                                                 
   .5نتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالم 44
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  45
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 46تصنيع من 
 ، أو ليف الجوت، ليف جوز الهند -

خيط مغزول صناعية أو توليفية غير  -
 مستمرة 

 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   للغزل بشكل آخرمهيأةأو ممشطة أو 

 

 يجوز استخدام أقمشة الجوت كرفادة
  )عيمتد(

 غيرها -

  
 

  

بسطوح  أقمشة خاصة منسوجةÝ أقمشة   
من مواد نسجيةÝ  "أوبار"ذات خمل 

أصناف  Ý ديابيجÝ)دانتال(مسننات 
   : عداÝعقادةÝ مطرزات

  تحتوي على خيط مطاط  -  47تصنيع من خيوط مفردة  

  جزء من
   58الفصل 

  
  

                                                 
   .5دية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهي 46
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية 47
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 48تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

 نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح -
   للغزل بشكل آخر،مهيأةأو ممشطة أو 

  مواد كيميائية أو لب النسيج،  -
  أو 

الطبع مصحوب على األقل بعمليتان 
مثل  إزالة الحثالة، (تحضير أو استكمال 

، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم
 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،

عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 
إزالة التكتل، اإلدخال، التصليح النهائية، 

ال تتجاوز فيه بشرط أن ) وإزالة العقد منه
قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن 

من سعر المنتج تسليم باب % 47.5
  المصنع

  غيرها  -
  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جوبالنأنواعمن (ديابيج يدوية النسج 
) وفالندر واوبوسون وبوفيه وما يماثلها

باغرزة  ( باإلبرةوديابيج مشغولة 
وان )  بالغرزة المتقاطعةأوالصغيرة 

  كانت جاهزة

5805  

  : تصنيع 
عدا تلك  في أي بند  الداخلةمن المواد -

 في بند المنتجالداخلة 

و ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  م باب المصنعتسلي
  

  5810   شرائط أو زخارفأومطرزات أثوابا 

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  48
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  تصنيع من الخيط  
 

نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد 
نشوية، من األنواع المستعملة للتغليف 

 وغيرها من  للكتبالخارجي
Ý نسج استشفاف االستعماالت المماثلة

سج محضرة للرسم لنقل الرسومÝ ن
 وما" بكرامÝ نسج "كانفا" باأللوان 

 من األنواع مقساةيماثلها من نسج 
  المستعملة لصناعة القبعات

5901  

نسج لإلطارات الخارجّية من خيوط    
 بوليعالية المتانة من نايلون أو 

بوليسترات أو من  أميدات أخر، أو من
  :حرير الفسكوز

تحتوي على ما ال يزيد عن  -  تصنيع من الخيط 
بالوزن من مواد % 90

  منسوجة
  غيرها -  صنيع من مواد كيمائية أو من لب النسيجت 

5902  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  تصنيع من الخيط 
 أو 

الطبع مصحوب على األقل بعمليتان 
مثل  إزالة الحثالة، (تحضير أو استكمال 

، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم
 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،

عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 
ة التكتل، اإلدخال، التصليح النهائية، إزال

ال تتجاوز بشرط أن )   وإزالة العقد منه
فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم باب % 47.5عن 
  المصنع

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو 
 في الداخلة عدا تلك بلدائن،منضدة 

  5902البند 

5903 

  49تصنيع من الخيط 
  

، وإن كان ) نوليوملي(مشمع أرضية 
مقطعاً بأشكال معينة Ý أغطية أرضيات 
مكونة من طالء أو غطاء على حامل 

من مواد نسجية، وإن كانت مقطّعة 
  بأشكال معينة

5904  

  : أغطية جدران من مواد نسجية   
مطلياً أو مغطى أو  أو مشربة -  تصنيع من الخيط 

 بمطاط أو لدائن أو منضداً
  مواد أخرى 

5905  

                                                 
   .5من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج  49
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 50ع منتصني 
 ،ليف جوز الهند -

 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   للغزل بشكل آخر،مهيأةأو ممشطة أو 

 مواد كيميائية أو لب النسيج، -

  أو 
الطبع مصحوب على األقل بعمليتان 

مثل إزالة الحثالة، (تحضير أو استكمال 
، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم

 ، التقوية، الترتيب،التجليس الحراري
عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 
النهائية، إزالة التكتل، اإلدخال، التصليح 

ال تتجاوز فيه بشرط أن ) وإزالة العقد منه
قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة عن 

من سعر المنتج تسليم باب % 47.5
  المصنع

  غيرها  -

بند  الفينسج ممططة، عدا تلك الداخلة    
5902 :  

  : 51تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   للغز بشكل آخر،مهيأةأو ممشطة أو 

  أو مواد كيميائية أو لب النسيج -

  مصنرة أو كروشيهنسيج  -

5906  

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  50
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  51
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

أنسجة أخرى مصنوعة من  -  تصنيع من مواد كيمائية 
خوط مغزول صناعية غير 

مستمرة، تحتوي على ما يزيد 
بالوزن من مواد % 90عن 

  منسوجة
  غيرها -  تصنيع من خيط 
  تصنيع من غزل  

  أو 
الطبع مصحوب على األقل بعمليتان 

مثل  إزالة الحثالة، (تحضير أو استكمال 
، تن القطن المغزول ويصقلهالتبيض، تم

 التجليس الحراري، التقوية، الترتيب،
عمليات مقاومة التقليص، عمليات التكميل 

 التكتل، اإلدخال،التصليح  ة، إزالةالنهائي
ال تتجاوز بشرط أن )   وإزالة العقد منه

فيه قيمة النسيج غير المطبوع المستخدمة 
من سعر المنتج تسليم باب % 47.5عن 

  المصنع

 Ýنسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة
المتضّمنة رسوماً للمشاهد " الكانفا"نسج 

المسرحية، أو للمناظر الخلفية 
، أو " ديكورات"ديوهات لالست

   لالستعماالت المماثلة

5907  

فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة    
من مواد نسجية، للمصابيح والمواقد 

يماثلهاÝ  والقداحات والشموع أو ما
وهاجة لمصابيح الغاز ) أغشية(رتائن 

وأقمشة مصنرة أنبوبية معّدة لصنعها، 
  :وإن كانت مشربة

مصنرة مصابيح الغاز ال تصنيع من أقمشة 
   نبوبيةاأل

 اغشية وهاجة لمصابيح  -
  ، مشربةالغاز

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  غيرها -

5908  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

 من النوع الصالح أصناف نسجية   
  : الستخدام الصناعي

أو فضالت النسيج أو خيط تصنيع من  
  6310 البند الخرق الداخلة في

  حلقات أقراص المنضده أو  -
عدا من اللباد الداخلة في البند 

5911  

  5911 إلى 5909
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 52تصنيع من 
 ،ليف جوز الهند خيط  -

 :المواد التالية -

 ، 53 من البوليتيترافلوروثيلين خيط - -

 ، متعدد، من البولياميد منضداً،خيط - -
يرتنج حامض  بمطلياً أو مشربة

 ، الكربوليك

اصطناعية  من أقمشة نسجية خيط - -
  المتعدد تكثيفل بالمعطرة المتحص

 ،m-phenylenediamineمن الـ  
 ، isophthalic acid و

 من التيترافلورثلين  مفرد  خيط- -
القطبي 

polytetrafluoroethylene54  

 من أقمشة نسجية اصطناعية خيط - -
 p-phenyleneالـ من 

terephthalamide 

 خيوط ألياف زجاجية مغطاة  - -
لفينول ومغمور  بخيوط براتنجات ا
 ، 55االكليريك  

 مفردة أولية من البوليستر  خيوط- -
) 1.4( وراتنجات حامض التيرفيثالك

  cyclohexanediethanolمن الـ 
 ،isophthalic acid الـ و

  الخيوط الطبيعية- -

 نسيج من مادة خام مصنع غير - -
  ل للغزمهيأةمسرح أو ممشطة أو 

  ،بشكل آخر -

 ية أو لب النسيج أو مواد كيميائ- -

  

األقمشة المنسوجة، من النوع  -
المستعمل بشكل شائع في صناعة 

 أو ال، أن دالورق، يصنع باللبا
مشربة، مطلية، دون أطراف كانت 

 مع فتلة أو موصولة األطراف
، أو ةأو ملحوم/أحادية أو متعددة و

منسوج بشكل مبسط مع فتلة متعددة 
 الداخلة في البند ةأو ملحوم/و

5911  

                                                 
   .5ة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاص 52
 . من النوع المستخدم في آالت صناعة الورقنسجية القمشة استخدام هذه المادة محصور في صناعة األ 53
 .اعة الورقمن النوع المستخدم في آالت صننسجية القمشة استخدام هذه المادة محصور في صناعة األ 54
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  55
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : 56تصنيع من 
 ،ليف جوز الهند خيط -

 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   بشكل آخر،ل للغزمهيأةأو ممشطة أو 

  أو مواد كيميائية أو لب النسيج -

    غيرها  -

  : 57تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   بشكل آخر،ل للغزمهيأةأو ممشطة أو 

  اد كيميائية أو لب النسيجأو مو -

 أقمشة مصنرة أو كروشيه

  
  60الفصل 

ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات أو    
  :كروشيه

متحصلة من خالل التخيط مع  -  59 58 خيطتصنيع من ال 
بعضها البعض أو تجميع قطعتين 

أو أكثر من القماش المصنر أو 
الكروشيه وأن كانت مقصوصة 

على على الشكل أو حاصلة 
  الشكل مباشرتاً

  : 60تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
   بشكل آخر،ل للغزمهيأةأو ممشطة أو 

  أو مواد كيميائية أو لب النسيج -

  غيرها  -

  61الفصل 

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  56
   .5يج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مز 57
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  58
   .6انظر المالحظات التمهيدية  59
   .5حظات التمهيدية للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المال 60
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

ألبسة وتوابع ألبسة، من غير   62  61 خيطتصنيع من ال 
  : عداÝ المصنرات أو الكروشيه

  جزء من
  62افصل 

    63 خيطن التصنيع م 
  أو

 تصنيع من قماش غير مطرز، بشرط أن 
لقماش غير المطرز اال تتجاوز قيمة 
من سعر المنتج تسليم % 40المستخدم عن 
  64باب المصنع

لصغار األطفال للنساء وللبنات وألبسة 
 ، مطرزة وتوابع ألبسة لصغار األطفال

، 6202 جزء من
، 6204جزء من 
  جزء من

  ، جزء من6206
  وجزء6209 

  6211من
    65 خيطتصنيع من ال 

  أو
، بشرط أن  مطلي تصنيع من قماش غير

 مطليال قماش غيرالال تتجاوز قيمة 
من سعر المنتج تسليم % 40المستخدم عن 
  66باب المصنع

حريق من األقمشة لل مقاومة معدات
برقائق  البوليستر الممعدنة المغطاة 

  باأللمنيوم 

  6210جزء من
   و جزء من

 6216  

 شاالت وأوشحة، ،اديل جيب أو يدمن   
، وأخمرة رأسولفاعات عنق، ومناديل 
  : وبراقع وأصناف مماثلة

  6214 و6213

                                                 
   .5للشروط الخاصة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة من مزيج من مواد نسيجية، انظر المالحظات التمهيدية  61
   .6انظر المالحظات التمهيدية  62
   .6انظر المالحظات التمهيدية  63
   .6انظر المالحظات التمهيدية  64
   .6انظر المالحظات التمهيدية  65
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  68   67 بيض غير ممفرد خيطتصنيع من  
  أو 

تصنيع من قماش غير مطرز، بشرط أن 
ال تتجاوز قيمة القماش غير المطرز 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدم عن 
  69باب المصنع

  المطرزة -

   70 بيض  غير ممفرد خيطتصنيع من  
71  
  أو 

مصحوب على التجهيز، متبوع بالطبع ال
 تجهيزيتين أو تين تحضيرتيناألقل بعملي

، التجليس صقلال، التبيض، التنظيفمثل (
عمليات  الحراري، التقوية، الترتيب،
 النهائية، تجهيزمقاومة التقليص، عمليات ال

، ، مغموس)decatising(ديكيتزنج 
ال بشرط أن )   لتصليح وإزالة العقد منها

السلع غير كافة تتجاوز فيه قيمة 
 المستخدمة الداخلة في البنود ةالمطبوع

من سعر % 47.5 عن 6214 و 6213
  المنتج تسليم باب المصنع

  غيرها  -

 أجزاء ألبسة لǖلبسةÝتوابع أخر جاهزة    
أو أجزاء توابع ألبسة، عدا األصناف 

  :6212 البند فيالداخلة 

6217  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

    72 خيطتصنيع من ال 
  أو

تصنيع من قماش غير مطرز، بشرط أن 
 زلقماش غير المطراال تتجاوز اقيمة 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدم عن 
  73باب المصنع

  المطرزة  -

    74 الخيطتصنيع من 
  أو

تصنيع من قماش غير مطلي، بشرط أن 
لقماش غير المطلي اال تتجاوز قيمة 

من سعر المنتج تسليم % 40مستخدم عن ال
  75باب المصنع

حريق من لل مقاومة معدات -
برقائق  األقمشة المغطاة 

  البوليستر الممعدنة باأللمنيوم

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلة من المواد-

   بند المنتجفيالداخلة 
 وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد -

تج من سعر المن% 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

البطانة الداخلية للقبات واألكمام،  -
  مقصوصة 

  غيرها  -    76 خيطتصنيع من ال 

  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

ة من مواد نسجيةÝ أصناف أخر جاهز
ألبسة مستعملة  Ý)أطقم(مجموعات 

وأصناف نسجية مستعملةÝ أسمال 
   :اعدÝ وخرق

  جزء من
  63الفصل 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

 بياضات  السفر،أحرمة، وبطانيات   
 Ýƣسرة الǖستائرل Ýƣأصناف  ال

  : مفروشات أخر
  : 77تصنيع من 

 الخيوط الطبيعية، -

 أو مواد كيميائية أو لب النسيج  -

   من اللباد غير المنسوج  -

  : غيرها -   
  79  78 مفرد غير مبيض خيطتصنيع من  

  أو 
عدا (قماش غير مطرز تصنيع من 

، بشرط أن ال )المصنرة أو الكروشيه
تتجاوز قيمة القماش غير المطرز 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدم عن 
  باب المصنع

   المطرزة - -

   غيرها - -    81  80 مفرد غير مبيض خيطتصنيع من  

  6304 إلى 6301

  82تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

نسيج من مادة خام مصنع غير مسرح  -
 ، بشكل آخرل للغزمهيأة ممشطة أو أو

  أو مواد كيميائية أو لب النسيج -

، من النوع أكياس تعبئة وتغليف
  المستخدم لتعبئة السلع

6305  

                                                 
   .6انظر المالحظات التمهيدية  77
   .6انظر المالحظات التمهيدية  78
    .6انظر المالحظات التمهيدية  79
 6انظر المالحظات التمهيدية  80
رات أو مصن، غير الالصقة والممطط، الناتجة عن الخياطة أو التجميع قطع من أقمشة المصنرات أو الكروشيهلألصناف  81

    .6 انظر المالحظات التمهيدية ،)مقصوصة أو مصنرة على الشكل مباشرتاً ( كروشيه
 6لمالحظات التمهيدية انظر ا  82



 76

ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

أغطية بضائع ، ظلل خارجّية    
Ý خيامÝ " تاندات" وحاجبات شمس 

أشرعة ، للسفن والقوارب ولǖلواح 
الشراعية المائية، وللعربات الشراعية 

  :ناف للمخيماتالبريةÝ أص

6306  

    : 84 83تصنيع من 
 الخيوط الطبيعية، -

  أو مواد كيميائية أو لب النسيج

     من غير المنسوجة-

     غيرها -  86 85 مفرد غير مبيض خيطتصنيع من  
تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

ا فيها نماذج  بمجاهزة،أصناف أخر 
  تفصيل األلبسة

6307  

يجب أن تحقق ) الطقم(كل قطعة ضمن   
الشرط الذي يطبق عليها إذا لم تكن مدخلة 

ير ذات غلكن، األصناف ). الطقم(ضمن  
تضمينها، بشرط أن ال  يجوز المنشأ

من % 15تتجاوز قيمتها اإلجمالية عن 
  تسليم باب المصنع) الطقم(سعر  

فة من قطع مؤلّ) أطقم(مجموعات 
أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت 

مع لوازم، معّدة لصنع البسط أو 
الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد 
المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، 

   أغلفة للبيع بالتجزئةفيمهيأة 

6308  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
التابعة لإلجراء  تجميع األجزاء من 

 مثبتة إلى داخل األنعال أوالعلوية ال
داخلة في البند ال  أنعال أخرىمكونات 

6406  

أحذية وطماقات وما شابههاÝ أجزاء 
  :Ý عداهذه األصناف

  جزء من
   64الفصل 

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

الوجوه بما في ذلك (اء أحذية زإج
Ý ) الخارجيةالمثبتة بنعال غير النعال

فرشة أو (للتبديل نعال داخلية قابلة 
) كعوب صغيرة(ب وكعوسائد ، )ضبان

وواقيات  طماقات،أصناف مشابهة، و
 أجزاؤها أصناف مشابهة، وسيقان و

6406  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من  :Ý عداأغطية رأس وأجزاؤها
  65الفصل 

 أخر من مصنرات رأسقبعات وأغطية   87 أو األلياف المنسوجةخيطصنيع من الت 
مصنوعة من مسننات  أو كروشيه، أو

أو من لباد أو من أقمشة نسجية أخر، 
، وإن كانت )عدا األشرطة(أثواباً 

مبطنة أو مزينةÝ شبيكات شعر من أية 
  مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة

6505  

عدا  أي بند،  فيلة الداختصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

 ،يعص شمس،مظالت مطر ومظالت 
سياط الفروسية، ، سياط  بمقاعد،يعص

  : عداÝ وأجزاء هذه األصناف

  جزء من
   66الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

بما فيها (مظالت مطر ومظالت شمس 
ومظالت  ،يالمظالت بشكل عص

  )الحدائق واألصناف المماثلة

6601  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

وأصناف ة ريش وزغب محضر
 اصطناعيةÝأزهار  منهماÝمصنوعة 

  أصناف من شعر بشرى

  67الفصل 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفي الداخلة تلك

مصنوعات من حجر أو جص أو 
أسبستوس ( أسمنت أو حرير صخري

 أو ميكا أو من مواد مماثلةÝ) أو أميانت
  :عدا

  جزء من
   68الفصل 

 أو طبيعيأصناف من حجر أردواز   حجر أردواز طبيعى مشغولتصنيع من  
  ) أردوازين(من أردواز مكتل 

  جزء من
6803  

أصناف من حرير صخري أصناف من    أي بند فيلداخلة اتصنيع من المواد 
 صخرى مخاليط أساسها حرير

اصناف من مخاليط ، أو )االسبستوس(
كربونات  الحرير الصخري وأساسها

  الماغنسيوم 

  جزء من
6812  

 الميكا بما في ذلك(تصنيع من ميكا  
  مشغول) المكتّلة أو المجّددة

و ميكا، بما فيها الميكا المكتّلة أأصناف 
المجّددة، وإن كانت مثبتة على حامل 
من ورق أو ورق مقّوى أو من مواد 

  أخر

  جزء من
6814  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  69الفصل   منتجات من خزف

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من  : عداÝ زجاج ومصنوعاته
  70الفصل 

، 7003جزء من   يغير طبقة عاكسة زجاج  7001 في البند  الداخلةتصنيع من المواد 
  جزء من

   وجزء من7004 
 7005   

البنود  فيزجاج من األنواع الواردة    
، محنياً أو 7005 أو 7004 أو 7003

ف أو محفوراً أو مثقوباً مشغول الحوا
 بطريقة أو مطلياً بالميناء أو مشغوالً

أخر، ولكن بدون أطر وال مزود بمواد 
  : أخر

7006  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع من صفائح زجاج غير مطلية  
  7006مخمرة الداخلة في البند 

 مخمرة، مطلي صفائح زجاج -
رقيق،  كهربائي من غشاءعازل ب

ومن صنف شبه الموصول وفق 
  88SEMII معاير

  رهاغي -  7001تصنيع من المواد الداخلة في البند  

  
  
  
  
  

زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى   7001تصنيع من المواد الداخلة في البند  
  أو منضد) مسقى(

7007  

  7008  زجاج عازل متعدد الطبقات  7001تصنيع من المواد الداخلة في البند  
مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما   7001تصنيع من المواد الداخلة في البند  

   الخلفيةفيها المرايا للرؤية
7009  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  أو 
قص أدوات من الزجاج، بشرط أن ال 

 تتجاوز القيمة اإلجمالية لǖدوات الزجاجية

% 50 المستخدمة عن  غير المقصوصة
  من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

وقنانى ) دمجانات(قوارير ضخمة 
 ودوارق وبرطمانات وأنابيب وقوارير

وغيرها من األوعية المماثلة من زجاج 
لنقل أو لتعبئة السلعÝ برطمانات حفظ 
من زجاجÝ سدادات وأغطية وغالقات 

  أخر، من زجاج

7010  

                                                 
88 SEMI – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  أو 
قص أدوات من الزجاج، بشرط أن ال 

 يمة اإلجمالية لǖدوات الزجاجيةتتجاوز الق
% 50 المستخدمة عن غير المقصوصة

  من سعر المنتج تسليم باب المصنع
  أو 

عدا الطبع الشاشي (التزين اليدوي 
لǖدوات الزجاجية المنفوخة ) يراالحر

يدويا بشرط أن ال تتجاوز القيمة اإلجمالية 
  المنفوخة يدوياًلǖدوات الزجاجية

 سعر المنتج من% 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

أدوات من زجاج من األنواع المستعملة 
للمائدة أو المطبƣ أو التواليت أو 

 أو الداخليللمكتب أو للتزيين 
عدا األصناف (الستعماالت مماثلة 

  )7018 أو البند 7010 البند فيالداخلة 

7013  

  : تصنيع من 
 خيططوافة،  الفضيات غير الملونة،  -

  طعة، أو جدائل مق
  أو الصوف الزجاجي  -

عدا من  (ألياف من زجاجأصناف من 
  )خيطال

  جزء من
 7019  
  
  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار 
 كريمة أو شبه كريمة،

ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة 
 بقشرة من معادن ثمينة،

 الغواية ي هذه الموادÝ حلومصنوعات
  : عداÝ Ý نقود)مقلدة(

  جزء من
   71 الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 أو مستنبت، مصنفاً طبيعيلؤلؤ 
بصفة مؤقتة لسهولة  ومجمع بخيوط

  النقل

  جزء من
7101  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

ر شبه أحجار كريمة وأحجاتصنيع من  
   غير مشغولة كريمة

أحجار كريمة وأحجار شبه كريمة 
  مشغولة) تركيبية أو مجّددةطبيعية، (

، 7102جزء من 
 و 7103جزء من 
  جزء من 

7104  
   7106،7108  معادن ثمينة   

  7110و
عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 

 و 7108، 7106 البنود فيتلك الداخلة 
7110   

  أو 
لمهادن الثمينة الداخلة في استخالص ا

 كهربائياً، 7110 و 7108، 7106البنود 
  حرارياً أو كيميائياً

  أو
 الداخلة في البنود خلط المعادن الثمينة

 مع بعضهم 7110 و 7108، 7106
   البعض أو مع معادن عادية

    غير مشغولة  -

    نصف مشغولة أو بشكل مسحوق -  تصنيع من معادن ثمينة غير مشغولة  
ع من قشرة معادن مع معادن ثمينة، تصني 

  غير مشغولة
 من المعادن معادن عادية مكسوة بقشرة

  الثمينة 
، 7107جزء من 
 و 7109جزء من 
   7111جزء من 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 أو مستنبت طبيعيمصنوعات من لؤلؤ 
ر كريمة أو شبه كريمة أو من أحجا

  )طبيعية أو تركيبية أو مجّددة(

7116  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  أو 
تصنيع من أجزاء معادن عادية، غير 

مصفحة أو مغطى بمعادن ثمينة، بشرط 
أن ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 

 من سعر المنتج% 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  7117  )مقلدة(حلى غواية 

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

وحديد صلب ) ظهر(حديد صب 
  : عداÝ )فوالذ(

  جزء من 
   72الفصل 

 في البنود  الداخلةتصنيع من المواد 
  7205 أو 7204، 7203، 7202، 7201

، أو من منتجات نصف جاهزة من حديد
  صلب من غير الخالئط

7207  

تصنيع من سبائك أو غيرها من األشكال  
  7202األولية الداخلة في البند 

، قضبان وعصي، منتجات مسطحة
 حديد، أو زوايا، مشكلة ومقطعة من
    من صلب من غير الخالئط

  7216 إلى 7208

تصنيع من مواد نصف جاهزة الداخلة في  
  7207البند 

 ، أو من صلب من  من حديدأسالك
  الخالئط غير

7217  

تصنيع من سبائك أو غيرها من األشكال  
  7218األولية الداخلة في البند 

 منتجات ،منتجات نصف جاهزة
، زوايا،  وعيدان، قضبانمسطحة

 صلب من مقاطع  وأشكال خاصة
  )ستانلس ستيل(مقاوم للصدا 

، 7218جزء من 
  7222 إلى 7219

ة الداخلة في تصنيع من مواد نصف جاهز 
  7218البند 

ستانلس ( من صلب مقاوم للصدأ أسالك
  )ستيل

7223  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع من سبائك أو غيرها من األشكال  
 7218، 7206األولية الداخلة في البنود 

  7224أو 

 منتجات ،منتجات نصف جاهزة
عيدان مشكلة ، قضبان ومسطحة

 لفائف، بالحرارة) مدرفلة(باالسطوانات 
أشكال ايا، بشكل غير منتظم، زو

خالئط صلب  طع، منا ومقخاصة
 مجوفة للحفر، عيدان، قضبان وأخر

  أو من من غير الخالئطمن صلب 
  خالئط صلب

، 7224جزء من 
  7228 إلى 7225

تصنيع من مواد نصف جاهزة الداخلة في  
  7224البند 

  7229   من خالئط صلب أخرأسالك

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيداخلة تلك ال

أو ) ظهر(مصنوعات من حديد صب 
  :عداÝ )فوالذ(حديد صلب 

  جزء من 
   73الفصل 

  7301 جزء من  دعامات عريضة   7206 في البند  الداخلةتصنيع من المواد 
لوازم من حديد صب أو حديد أو   7206 في البند  الداخلةتصنيع من المواد 

 صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام
قضبان، قضبان أمان ، محوالت، : 

مقصات ، أسنة مقصات، وقضبان 
تقاطع  أخر،  تقاطع وتوجيه وعناصر

وقضبان مقصات، وقضبان مسننة، 
ومثبتات، زوايا، " فلنكات" عوارض 

قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط 
 من القطع المصممة التباعد وغيرها

خصيصا لمد أو ربط أو تثبيت هذه 
  الخطوط

7302  

 في البنود  الداخلةتصنيع من المواد 
  7224 أو 7218، 7207، 7206

وأنابيب وأشكال خاصة  مواسير
عدا (، مجوفة، من حديد)بروفيالت(

  صلب الأو ) حديد الصب

7304،7305 
  7306و
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

، التمليس و البرم، التثقيب، التوسيع، لفال 
المدكوكة،  للقطع المعدنية  بالرمالالضرب

المواد قيمة كافة  فيه يدزال تبشرط أن 
سعر % 35المستخدمة عن المدكوكة 

  المنتج تسليم باب المصنع

 من صلب أنابيبلوازم مواسير أو 
 ISO) (ستانلس ستيل(مقاوم للصدا 

No X5CrNiMo 1712( تتكون من 
 عدة أجزاء 

  جزء من
7307  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
 يجوز لكن ال.  بند المنتجفيتلك الداخلة 

واألشكال زوايا الملحومة، الاستخدام 
  7301الداخلة في البند الخاصة والمقاطع 

  

 مسبقة الصنع المباني عدا(منشƉت 
 وأجزاء )9406 البند فيالداخلة 
مثل، الجسور ومقاطع الجسور (منشƉت 

 والصواريوبوابات السدود واألبراج 
والسقوف وهياكل السقوف واألبواب 

تبات األبواب والنوافذ وأطرها وع
والمصاريع وستائر األقفال والمساند 

، من ) دة والدعامات واألعم) درابزين(
 ألواح Ýحديد صب أو حديد أو صلب 

وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال 
خاصة وأنابيب ومواسير وما يماثلها، 

مهيأة لالستعمال في المنشأت، من حديد 
  صب أو حديد أو صلب

7308  

ه قيمة كافة المواد تصنيع ال تتجاوز في 
 عن 7315المستخدمة الداخلة في البند 

  من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50

  جزء من  لالنزالقسالسل مانعة 
7315  

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
  يم باب المصنعتسل

  جزء من   :عداÝ نحاس ومصنوعاته
   74الفصل 

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

 نحاس Ý)مات(نحاس نصف خام 
  مرسب

7401  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  

نحاس غير نقى Ý أقطاب موجبة 
من نحاس للتنفية بالتحليل ) تأنودا(

   الكهربائي

7402  

نحاس نقى وخالئط نحاسية ، بأشكال    
  خام

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  نحاس نقى  -

تصنيع من نحاس نقي، غير مشغول، أو  
  فضالت وخردة نحاس

 تتضمن نحاس نقى وخالئط نحاسية -
  ىعناصر أخر

7403  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  7404  فضالت وخردة نحاس

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  7405  خالئط رئيسية من نحاس

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلة من المواد-

   بند المنتجفيالداخلة 
و ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

الفصل جزء من   :عداÝ نيكل ومصنوعاتـه
75   

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

وأوكسيد نيكل ) مات(نيكل نصف خام 
ملبد ومنتجات وسيطة أخر من تعدين 

فضالت Ý  نيكل بأشكال خامÝالنيكل
  وخردة نيكل

  7503 إلى 7501

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  جزء من   : عداÝ ألومنيوم ومصنوعاته
   76الفصل 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلةلموادمن ا -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  أو 
تصنيع وذلك حرارياً أو معالجة ألكترونية 

 خردة  أوالخالئط من غيرمن ألومنيوم 
    وفضالت من ألومنيوم

  7601  ألومنيوم بأشكال خام

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  7602  خردة وفضالت من ألومنيوم

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

لكن، يجوز .  بند المنتجفيالداخلة 
،  شباك ، سياج،نسجالشاش، استخدام 

بما في  (وأصناف مماثلةنسيج مقوى 
من اسالك )  نهاياتذلك القضبان بال

  ، ومعدن مدد من االلومنيومÝ ألومنيوم
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد و -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

 عدا مصنوعات أخر من ألومنيوم
، نسيج شباك، سياج نسج،الشاش، 
بما في ذلك  (وأصناف مماثلةمقوى 

من اسالك ) القضبان بال نهايات
 ، ومعدن مدد من االلومنيوم نيومألوم

  جزء من
7616  

 متروك لالستخدامات المستقبلية   

  بالتعريفة المنسقة
   77الفصل 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
 و ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد - -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  78الفصل   :عداÝ اص ومصنوعاتهرص

  رصاص بأشكال خام   
أو من ) bullion" (السبائك"تصنيع من  

  )work” lead“"(المشغول"رصاص 
  رصاص نقي -

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
 يجوز  اللكن،.  بند المنتجفيتلك الداخلة 

استخدام خردة وفضالت من الرصاص 
  7802الداخلة في البند 

  غيرها -

7801  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  7802  خردة وفضالت من رصاص

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
 وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد - -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  جزء من  : عداÝ ومصنوعاته) توتياء(زنك 
  79الفصل 

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
يجوز ال لكن، .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

استخدام خردة وفضالت من الزنك الداخلة 
  7902في البند 

  7901  زنك بأشكال خام

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد 
  نتج بند المفيتلك الداخلة 

  7902  خردة وفضالت من زنك
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  جزء من  :عداÝ قصدير ومصنوعاته
  80الفصل 

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
يجوز ال لكن، .  بند المنتجفيلك الداخلة ت

استخدام خردة وفضالت داخلة في 
   8002البند

  8001  قصدير بأشكال خام

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

Ý فضالت وخردة من قصدير
  مصنوعات أخر من قصدير

  8007 إلى 8002

ة معادن عادية أخرÝ خالئط معدني   
  : Ý مصنوعاتها)سيرميت (خزفية

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  
المستخدمة الداخلة في ذات بند المنتج عن 

  من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50

، غير خامى، معادن عادية أخر -
  ومصنوعاتها

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
  ج بند المنتفيتلك الداخلة 

  غيرها -

  81الفصل 

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

، أدوات مائدة قاطعة،عدد، وأدوات
 من معادن عاديةÝمعالق وشوك، 

  : عداÝ أجزاؤها من معادن عادية

  جزء من
   82الفصل 

تصنيع من المواد الداخلة في أي بند، عدا  
. 8205 إلى 8202تلك الداخلة في البنود 

لكن يجوز استخدام العدد الداخلة في البنود 
 بشرط أن ال تتجاوز 8205 إلى 8202

 الطقم سعرمن % 15قيمتها اإلجمالية عن 
   تسليم باب المصنع

 أو أكثر من أثنينعدد تحتوى على 
 8202 البنود من فياألصناف الداخلة 

" أطقم  "كمجوعات، مهيأة 8205إلى 
  للبيع بالتجزئة

8206  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية 
وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد اǓلية، 

مثالſ ، للضغط والكبس والبصم (
واللولبة والحفر والتثقيب والتخريم 

والتقعير والتقوير والتفريز والخرط 
 ذلك في، بما )البراغيوفك وربط 

قوالب سحب وبثق المعادن وأدوات 
  خورحفر وثقب التربة والص

8207  

  : تصنيع 
عدا تلك  أي بند  في الداخلة من المواد-

   بند المنتجفيالداخلة 
 وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد -

من سعر المنتج % 40تخدمة عن المس
  تسليم باب المصنع

سكاكين ونصال قاطعة، لǔالت أو 
  األجهزة اǓلية

8208  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
لكن يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

استخدام لسان أو مقبض السكين من 
  المعادن العادية

سكاكين ذات نصال قاطعة، وان كانت 
بما في ذلك مطاوي تقليم (مسننة 
، عدا السكاكين الداخلة في )األشجار

   8208البند 

  جزء من
8211  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
لكن يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

استخدام مقبض السكين من المعادن 
  العادية

مثل أدوات قص (  قاطعة أخر أدوات
 أو جز الشعر وسواطير وسكاكين

 المطبƣ وسكاكين تشطير أوالجزارين 
Ý أدوات )وفرم ، وقاطعات ورق

تجميل وتقليم أظافر " أطقم"ومجموعات 
بما فيها مبارد ( اليدين والقدمين 

  )االظافر

8214  
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ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
لكن يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

استخدام مقبض السكين من المعادن 
  يةالعاد

مالعق وشوك ومغارف رغوة 
، مقطعات الحلوى والكعك ) كاشطات(

وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة ، 
مالقط السكر ، وأدوات مماثلة ، للمائدة 

ƣأو المطب  

8215  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من : عداÝ أصناف متنوعة من معادن عادية
  83 الفصل

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
لكن، يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

 8302استخدام مواد أخرى داخلة في البند 
بشرط أن ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 

من سعر المنتج % 20المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

ما ملوازم وتركيبات وأصناف مماثلة 
غالقات ذاتية ، وفي البناءيستعمل 

  الحركة لǖبواب

  جزء من
8302  

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد 
لكن، يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

 8306استخدام مواد أخرى داخلة في البند 
بشرط أن ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 

من سعر المنتج % 30المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

رة وأصناف أخر للتزيين، تماثيل صغي
  من معادن عادي

  جزء من
8306  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
 المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

 المنتج من سعر% 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

 مفاعالت نووية، مراجل، آالت وأجهزة
  : عداÝ وأدوات آليةÝ أجزاؤها

  جزء من
  84الفصل 
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  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من   نووي)خراطيش(وقوداصر عن
8401  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
 و ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد - -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  م باب المصنعتسلي

 وغيره من المائيمراجل توليد البخار 
 مراجل الماء الساخن عدا(األبخرة 

 تستطيع إنتاج والتيللتدفئة المركزية 
Ý مراجل ) ضغط منخفضذيبخار 

  المياه المسعرة

8402  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

عدا   في أي بند، الداخلة الموادتصنيع من
  8404 و8403في البنود تلك الداخلة 

 عدا تلك المركزية،مراجل للتدفئة 
جهزة مسادة  وأ8402 البند فيالداخلة 

  للمراجل للتدفئة المركزية

   وجزء من8403
 8404   

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  المصنعتسليم باب 

  8406  بخارّية) توربينات(عنفات 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 ، ذات الداخلي االحتراقمحّركات 
مكابس متناوبة أو دوارة يتم اإلشعال 

  )محّركات إنفجارية(فيها بالشرر 

8407  

ة المواد تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كاف  
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

محّركات اإلحــتراق الداخلى ، ذات 
مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط 

  محّركات  ديزل أو نصف ديزل(

8408  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

اً أو بصورة أجزاء معّدة حصــر
 البند فيرئيسية للمحّركات الداخلة 

  8408 أو البند 8407

8409  
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  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40مستخدمة عن ال
  تسليم باب المصنع

عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات 
  غازية أخر

8411  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

  8412  محّركات وآالت محّركة أخر

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 

من % 25ة عن المستخدم
 بابسعر المنتج تسليم 

  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  جزء من  مضخّات إزاحة موجبة دوارة
8413  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
مواد قيمة كافة ال

من % 25المستخدمة عن 
 بابسعر المنتج تسليم 

  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند،  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتجفيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  جزء من  ، نافخات وما شابهها ةصناعيمراوح 
8414  

تتجاوز فيه قيمة كافة المواد تصنيع ال   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

آالت وأجهزة تكييف الهواء، محتوية 
على مروحة بمحّرك وتجهيزات لتعديل 

 ذلك اǓالت فيالحرارة والرطوبة، بما 
يمكن تنظيم الرطوبة فيها على   الالتي
  حدة

8415  
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  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
مواد قيمة كافة ال

من % 25المستخدمة عن 
 بابسعر المنتج تسليم 

  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد التي  -
 المستخدمة عن ليس لها صفة المنشأ

قيمة كافة المواد ذات المنشأ 
  المستخدمة

" فريزرات"ومجّمدات " برادات"ثالجات 
وغيرها من آالت ومعدات وأجهزة 

، )التبريد أو التجميد(إحداث البرودة 
كهربائية أو غير كهربائية Ý مضخّات 

وأجهزة تكييف  حرارية ما عدا آالت
  8415 البند فيالهواء الداخلة 

8418  

يع ال تتجاوز فيه تصن
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

وضمن الحد المشار إليه أعاله، كافة  -
المواد المستخدمة الداخلة في ذات بند 

من سعر % 25عن المنتج ال تتجاوز 
  المنتج تسليم باب المصنع

 لصناعات الخشب، لب الورق، آالت
  الورق والورق المقوى 

  جزء من
8419  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

 من سعر المنتج% 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

وضمن الحد المشار إليه أعاله، كافة  -
المواد المستخدمة الداخلة في ذات بند 

من سعر % 25المنتج ال تتجاوز عن 
  المنتج تسليم باب المصنع

آالت صقل وترقيق، عدا ما كان منها 
للمعادن أو الزجاج، واسطوانات لهذه 

  اǓالت

8420  
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ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
واد قيمة كافة الم

من % 25المستخدمة عن 
 بابسعر المنتج تسليم 

  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع 

 تبلغ التيعدا الموازين (أجهزة وزن 
 في، بما )أقل سنتيجرام أو5حساسيتها 

ذلك القبابين وأجهزة العد والضبط 
العاملة بالوزنÝ صنجات موازين 

  لجميع أنواع الموازين) عيارات(

8423  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

ر المنتج من سع% 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  وضمن الحد المشار إليه أعاله، - -
كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند 

من سعر % 10 ال تتجاوز عن 8431
  المنتج تسليم باب المصنع

أذرع، آالت روافع ذات ، روافع
  التحميل أو التفريغ

  8428 إلى 8425

بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق     
  وآالت تسوية وكشط)أنجلدوزرات(
،  مجارف آلية وآالت )اسكرابر(

ومحمالت ) لودر(استخراج ومحمالت 
بمجارف وآالت دك ومحادل رصف، 

  :ذاتية الدفع
تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  تسوية الطرقل -

8429  
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ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
المواد قيمة كافة 

من % 30المستخدمة عن 
 بابسعر المنتج تسليم 

  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  وضمن الحد المشار إليه أعاله، - -
كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند 

من سعر % 10 ال تتجاوز عن 8431
  اب المصنعالمنتج تسليم ب

  غيرها  -

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

وضمن الحد المشار إليه أعاله، كافة  -
ند المواد المستخدمة الداخلة في الب

من سعر % 10 ال تتجاوز عن 8431
  المنتج باب المصنع

آالت وأجهزة أخر، للتـسوية أو 
التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو 

الرص أو اإلستخراج أو الثقب ، للتربة 
أو لخامات المواد المعدنية أو خامات 

 Ý آالت غرز أو نزع األوتاد Ý المعادن
  جارفات وطاردات ثلج

8430  

 تتجاوز فيه قيمة كافة المواد تصنيع ال  
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

أجزاء معّدة حصراً أو بصورة رئيسية 
  تسوية الطرق للالستعمال مع آالت

  جزء من
8431  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
وز فيه قيمة كافة المواد ال تتجا -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  فإنوضمن الحد المشار إليه أعاله، -
كافة المواد المستخدمة الداخلة في قيمة 

من % 25بند المنتج ال تتجاوز عن 
  سعر المنتج تسليم باب المصنع

آالت وأجهزة لصنع عجائن من مواد 
ع أو تجهيز ليفية سيليولوزية أو لصن

  الورق أو الورق المقّوى  

8439  
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  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  فإنوضمن الحد المشار إليه أعاله، -
 المواد المستخدمة الداخلة في كافةقيمة 

من % 25بند المنتج ال تتجاوز عن 
  سعر المنتج تسليم باب المصنع

آالت وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق 
 فيأو الورق أو الورق المقّوى، بما 

ذلك آالت وأجهزة القص من جميع 
  األنواع

8441  
  
  
  
  
  
  

  

ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد تصنيع   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

االت الطباعة المستخدمة في المكاتب 
على سبيل المثال االجهزة ذاتية (

المعالجة، اجهزة معالجة النصوص، 
...ƣال (  

  8443جزء من 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 ذه البنود لالستخدام الداخلة في هآالت
  في الصناعات النسيجية 

  

   8447 إلى 8444

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 مع لالستخدامآالت وأجهزة مساعدة 
 8444 البنود فياǓالت الداخلة 

  8445و

  جزء من
8448  

لكتب آالت خياطة، عدا آالت خياطة ا    
Ý أثاث 8440 البند فيوالدفاتر الداخلة 

وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً 
  : Ǔالت الخياطةÝ إبر Ǔالت الخياطة

8452  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع  
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

و قيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
تجميع الرأس المنشأ المستخدمة في 

ال تتجاوز قيمة كافة ) دون محرك(
 المواد ذات المنشأ المستخدمة، 

و توتر الخيط، آلية الكروشة والتعرج  -
  المستخدمة تكون ذات منشأ

) خرزة إغالق فقط (آالت خياطة -
 16برؤوس ذوو وزن ال يتجاوز 

 17كيلوغرام دون محرك أو 
  كيلوغرام مع محرك 

 كافة المواد تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة  
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

  غيرها  -

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 واǓالت و أجزائها عدد آلية
وتجهيزاتها الداخلة في البنود من 

  8466 إلى 8456

  8466 إلى 8456

جاوز فيه قيمة كافة المواد تصنيع ال تت  
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  

 آالت على سبيل المثال،(آالت أخرى 
 آالت للمعالجة ،آالت حاسبة،  كاتبة

 ،آالت االستنساƢ، الذاتية للمعلومات
  )آالت ختم الطوابع

   8472 إلى 8469

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50مة عن المستخد

  تسليم باب المصنع
  

صناديق قولبة لصب المعادن Ý قواعد 
قوالب Ý نماذج قولبة Ý قوالب للمعادن 

أو ) عدا قوالب صب السبائك (
للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو المواد 

  المعدنية أو المطّاط أو اللدائن

8480  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 

من % 25خدمة عنالمست
 بابسعر المنتج تسليم 

  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

، ذات كرات "بول بيرنج " مدحرجات 
  أو دواليب

8482  

ه قيمة كافة المواد تصنيع ال تتجاوز في  
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  

فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية 
متحدة مع مادة أخرى أو مؤلّفة من 

طبقتين أو أكثر من معدنÝ مجموعات 
 اوما يماثلهأو أطقم من الفواصل 

 جعب أو فيمختلفة التركيب، مهيأة 
انعة أغلفة مماثلة Ý فواصل آلية م

  للتسرب 

8484  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال تتجاوز فيه تصنيع  
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

  سعر المنتج

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 
من سعر المنتج % 50 عن المستخدمة

  تسليم باب المصنع
  

   :تصنيع 
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

 من سعر المنتج% 40المستخدمة عن 

 فإن ضمن الحد المشار إليه أعاله، و -
 كافة المواد المستخدمة الداخلة في قيمة
من % 10 ال تتجاوز عن  8431البند 

 سعر المنتج تسليم باب المصنع

  
 

  
  
  

المواد عن طريق قطع آلية لمعالجة  -
 باستعمال عمليات وأجزاء إزالتها

الليزر أو ضوء آخر أو كضوء 
الموجات فوق  أشعة الفوتون،

الصوتية، الكهروكيميائية، األشعة 
  اإللكترونية، قوس البالزما 

) بما فيها المكابس(قطع آلية  -
لمعالجة المواد بثنيها وطيها 

 يحهاوتقويمها وتسط
قطع آلية لمعالجة الحجارة،  -

، السيراميك، االسمنت المسلح
االسمنت االسبستوسي أو مواد 

معدنية شبيهة أو لمعالجة الزجاج 
 وأجزاء أخرى 

أجهزة ترسيم التي تستعمل كأجهزة  -
توليد أنماط لغاية إنتاج أقنعة أو 

reticles من الطالء مقاومة 
 للضوء

 قوالب، حقن أو أنواع ضاغطة -
  
  
  
  مكائن للرفع والتحميل والتنزيل   -

  8486جزء من 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  

 غير ، أجهــزة أو آالت أجزاء
 أو موصالت عــلى محتويـــة

 أو كهربائيــة وشائع أو عوازل
 تركيبات من غيرها أو تماس أدوات

 في داخلة وال مذكورة غير ، كهربائية
  الفصل هذا من آخر مكان

8487  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

 سعر المنتج من% 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

آالت وأجهزة ومعدات كهربائية 
 Ýأجهزة تسجيل وإذاعة وأجزاؤها
  أجهزة تسجيل وإذاعةالصوت،

الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية 
ولوازم هذه  ، وأجزاء)تليفزيون(

  :عداÝ األجهزة

  جزء من
   85الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30 المستخدمة عن

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

 فإن وضمن الحد المشار إليه أعاله، -
 كافة المواد المستخدمة الداخلة في قيمة
من % 10 ال تتجاوز عن 8503البند 

  سعر المنتج تسليم باب المصنع

عدا (كات ومولّدات كهربائية محّر
  )مجموعات توليد الكهرباء

8501  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

 فإن ه،وضمن الحد المشار إليه أعال -
 كافة المواد المستخدمة الداخلة في قيمة

 ال تتجاوز عن 8502 و8501البنود 
من سعر المنتج تسليم باب % 10

  المصنع

مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات 
  دوارة كهربائية

8502 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 ساكنة ألجهزة المعالجة الذاتّية مغّيرات
  للمعلومات ووحداتها

  جزء من
8504  

  : تصنيع  
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
   ،تسليم باب المصنع

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة
  

 الصوت استقبال أو الرسال اخرأجهزة 
 فيها بما اخر، معلومات او الصورة أو

 او سلكية شبكة في لالتصاالت اجهزة
 أو محلية منطقة شبكة مثل (السلكية
 او االرسال اجهزة عدا ،)موسعة

 ، 84.43البند في الداخلة االستقبال
  85.28أو  85.27،  85.25

  8517جزء من 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

) ميكروفونات(ياعات للصوت مذ
وحواملهاÝ مكبرات صوت، وإن كانت 

 هياكلهاÝ مضخمات كهربائية فيمركبة 
عات كهربائية للذبذبات السمعيةÝ مجمو

  لتضخيم الصوت 

  جزء من
8518  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
يه قيمة كافة المواد ال تتجاوز ف -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

، )التسجيل-قرص(ةص الدواراقراأل
، )االسطوانات(أجهزة لعب األقراص 
) يتاتالكاس(أجهزة لعب األشرطة 

عدة توليد الصوت، ال  وغيرها من
 تسجيل الصوت أداةتتضمن 

8519  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

 التي ليس لها صفة وقيمة كافة المواد -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 
، وإن كانت متضّمنة )فيديو(والصورة 

  أم ال) تيونر(مؤالف فيديو 

8521  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  صنعتسليم باب الم

أجزاء ولوازم معّدة حصراً أو بصورة 
رئيسية لالستخدام مع األجهزة الداخلة 

  8521 إلى 8519 البنود من في

8522  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

سعر المنتج تسليم باب 
  المصنع

  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

سعر المنتج تسليم باب 
  عالمصن

  
  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

سعر المنتج تسليم باب 
  المصنع

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  

  :تكون فيهتصنيع 
 %40 فيه قيمة كافة المواد المستخدمة -

  :من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و
، مع مراعاة النسبة المحددة في االعلى-

قيمة جميع المواد المستخدمة من البند 
من سعر المنتج % 10 التتجاوز 8523

  . تسليم باب المصنع
  

  :تصنيع تكون فيه 
قيمة كافة المواد المستخدمة فيه ال تتجاوز 

من سعر المنتج تسليم باب % 40
  :المصنع، و

 ، قيمة  وضمن الحد المشار إليه أعاله-
 8523جميع المواد المستخدمة من البند 

من سعر المنتج تسليم % 10التتجاوز 
  .  باب المصنع

  
  

  :تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

 و بند المنتج،فيالداخلة 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -
تج من سعر المن% 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  :تصنيع تكون فيه

 قيمة كافة المواد المستخدمة فيه ال -
  تتجاوز

صلبة  تخزين اجهزةأقراص ،اشرطة ،  -
 تسجيل اجهزةوغيرها من  غير متقلبة

،  مسجلةغيرالصوت أو الظواهر االخرى، 
  باستثناء المنتجات المذآورة في الفصل 

37  
  
 صلبة تخزين اجهزةأقراص ،اشرطة ، -

 تسجيل اجهزةوغيرها من غير متقلبة 
الصوت أو الظواهر االخرى، مسجلة، 
 37باستثناء المنتجات المذآورة في الفصل 

   
  
  
  
  
مصفوفات واجهزة السيطرة النتاج -

 منتجات باستثناءولكن االقراص، 
  37الفصل 

  
 
 
 
 
 
 
 
" البطاقات الذكية"بطاقات التقارب و-

مع واحد او اكثر من الدوائر 
  لكترونية المتكاملةاال
  
  
  
  
مع واحد من " البطاقات الذكية"-

  ئر االلكترونية المتكاملة  االدو
   

8523  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

سعر المنتج تسليم باب 
  المصنع

من سعر المنتج تسليم باب % 40
  المصنع، و

مع مراعاة النسبة المحددة في االعلى، -
ة جميع المواد المستخدمة من البند قيم

من % 10التتجاوز  8542 و  8541
  .سعر المنتج تسليم باب المصنع

  او
 فيها الدوائر نعمليات االنتشار التي تكو-

حوامل نصف  المشكلة على المتكاملة
 والمرتكزة على المقدمات موصلة للكهرباء

المختارة من االشباه المناسبة، سواء اكانت 
او تم فحصها في /جمعة وام لم تكن م

 و 3الدولة غير تلك الموضحة في المادة 
4. 

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
   باب المصنع، تسليم

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

أجهزة إرسال اإلذاعة أو اإلذاعة 
، وإن كانت )تليفزيون(المصورة 

 أو جهاز تسجيل استقبالمندمجة بجهاز 
أو إذاعة الصوت Ý كاميرات 

وكاميرات  ميةتليفزيونيةÝ كاميرات رق
  "كام كورد"الفيديو المسجلة 

8525  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
لمنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة ا

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

 مالحيأجهزة رادار وأجهزة إرشاد 
بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد 

  بالراديو

8526  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
المواد ال تتجاوز فيه قيمة كافة  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

أجهزة استقبال لإلذاعة، وإن كانت 
مندمجة ضمن نفس البدن، بجهاز 

تسجيل أو جهاز إلذاعة الصوت أو 
  ة أصناف صناعة الساعات بأحد أجهز

8527  

  
  
  
  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  تصنيع
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع، 
  
  
  
  

  :تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40تخدمة عن المس
  وتسليم باب المصنع،

قيمة كافة المواد التي ليس لها صفة -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

   المواد ذات المنشأ المستخدمة

 غير عرض، وأجهزةشاشات عرض 
 اإلذاعة استقبال أجهزةمندمج بها 
من النوع Ý )تلفزيون( المصورة 

 رئيسية في المستعمل حصراً اوبصورة
انظمة المعالجة الذاتية للمعلومات 

  8471الداخلة في البند 
  
 عرض وأجهزةشاشات عرض  -

 استقبال أجهزة غير مندمج بها ،اخرى
 أجهزة، )تلفزيون(  المصورة اإلذاعة

 ،)تلفزيون(  المصورة اإلذاعةاستقبال 
وان كان مندمج بها جهاز استقبال 

 أو تسجيل أجهزة أو" راديو "اإلذاعة
   الصورةأو الصوت إذاعة

8528  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

أجزاء معّدة لالستعمال حصراً أو     
 فيبصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة 

  :8528 إلى 8525البنود من 
تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

أجزاء معّدة لالستعمال حصراً أو  -
تسجيل  أجهزة سية معبصورة رئي

 أو أعادة ) تسجيلتأدوا (الفيديو
  توليد 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلة من المواد-

 و بند المنتج،فيالداخلة 

ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد -
من سعر المنتج % 40عن المستخدمة 

  تسليم باب المصنع

أجزاء معّدة لالستعمال حصراً أو -
الشاشات وأجهزة  بصورة رئيسية مع

 استقبال أجهزةمدمج بها العرض غير 
 من النوع )تلفزيون(  المصورة اإلذاعة

 لالستعمال حصراً أو بصورة معّدال
 في انظمة المعالجة الذاتية رئيسية

  8471البند للمعلومات الداخلة في 
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

 وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
كافة المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

  غيرها  -

8529  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

 فإن وضمن الحد المشار إليه أعاله، -
 المواد المستخدمة الداخلة في  كافةقيمة
من % 10 ال تتجاوز عن 8538البند 

  سعر المنتج تسليم باب المصنع

 أجهزة كهربائية لوصل أو لوقاية
، أو عمل وصالت الدوائر الكهربائية

 لفرق جهد  الدوائر الكهربائيةإلى أو في
    فولت1000يتجاوز 

8535   
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 

من % 30خدمة عن المست
 بابسعر المنتج تسليم 

  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  فإن قيمةوضمن الحد المشار إليه أعاله،
كافة المواد المستخدمة الداخلة في البند 

من سعر % 10 ال تتجاوز عن 8538
  صنعالمنتج تسليم باب الم

  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  

عدا تلك  أي بند  في الداخلة من المواد
   بند المنتجفيالداخلة 

  
  :تصنيع 

عدا تلك  أي بند  في الداخلة من المواد-
  ، و بند المنتجفيالداخلة 

د  ال تتجاوز فيه قيمة كافة الموا-
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 أجهزة كهربائية لوصل أو لوقاية-
، أو عمل وصالت الدوائر الكهربائية

 لفرق جهد  الدوائر الكهربائيةإلى أو في
   فولت1000يتجاوز 

  
  
  
  
  
موصالت لاللياف البصرية ولحزم -

  وكابالت االلياف البصرية
  

   من البالستيك--
  
  
  

  يراميكمن الس--
  
  

  من النحاس--
  
  
  

8536  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

فإن وضمن الحد المشار إليه أعاله،  -
تخدمة الداخلة في كافة المواد المسقيمة 
من % 10 ال تتجاوز عن 8538البند 

  سعر المنتج تسليم باب المصنع

، مناضد، خزائن "تابلوهات " لوحات 
وغيرها من حوامل، مزودة 

بجهــازيــن أو أكثــر مــن 
 أحد البندين فياألجهــزة الداخــلة 

 ، للتحكم أو التوزيع 8536 أو 8535
تتضمن  التي، بما فيها تلك الكهربائي

، 90 الفصل فيأدوات أو أجهزة داخلة 
ة أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهز

الداخلة في البند ) سنتراالت(التحويل 
8517  

8537  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
 تسليم باب المصنع

صمامات ثنائية وترانزستورات 
، عدا، وأدوات شبة موصلة مماثلة

   التي لم يتم قصها الرقاقة

  جزء من
8541  

  
  
  
 

    
  
 

  8542 جزء من    متكاملة  إلكترونيه" دارات"دوائر 
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تتجاوز فيه تصنيع ال 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  :تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

فإن وضمن الحد المشار إليه أعاله،  -
كافة المواد المستخدمة الداخلة في قيمة 

جاوز عن  ال تت8542 و8541البنود 
من سعر المنتج تسليم باب % 10

  المصنع
 أو 

يتم من خاللها تشكيل ( عملية اتنشار 
الدوائر المتكاملة على مادة شبه موصلة 

خاضعة لمستحضر يتم اختياره بشكل 
أو تم اختباره /مناسب  وأن كان مركب و

) 3(في بلد غير تلك المحددة في المواد 
 )4(و

  ثية  منيلي متكاملة" دارات"دوائر  -

  
  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  تصنيع
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  
  

  : تكون فيهتصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  

المنتج من سعر % 40المستخدمة عن 
  .تسليم باب المصنع

وضمن الحد المشار إليه أعاله، كافة  -
المواد المستخدمة الداخلة في البنود 

% 10 ال تتجاوز عن 8542 و8541
  من سعر المنتج تسليم باب المصنع

االت واجهزة كهربائية ذات  -
وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة 
وال داخلة في مكان آخر من هذا 

 الفصل
  
   غيرها-
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 ذلك فيبما (أسالك وكابالت معزولة 
وغيرها من ) الكابالت متحدة المحور

 فيبما (الموصالت المعزولة للكهرباء 
ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو 

، وإن كانت مزودة بأدوات )المؤكسدة
 طرفيةÝ كابالت من ألياف توصيل

بصرية  مصنعة من ألياف مغلف كل 
 كانت مجمعة مع منها على حدة، وإن

موصالت كهربائية أو مزودة بأدوات  
  بادوات طرفية

8544  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

أقطاب من فحم، فحمات المسح، 
مجموعات   اللمبات، أو فحماتفحمات

وأصناف " البطاريات" الخاليا المولدة 
أخر من جرافيت أو من غيره من 

الفحم، سواءŅ كانت بمعدن أو بدونه، من 
 األغراض فياألنواع المستعملة 

  الكهربائية

8545  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  صنعتسليم باب الم

  8546   عازالت للكهرباء من جميع المواد

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

قطع عازلة للكهرباء لǔالت واألجهزة 
والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من 

مواد عازلة، وإن كانت محتوية على 
مثل  (قطع معدنية بسيطة للتجميع

 فيأدمجت ) القواعد الملولبة للمبات
كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا 

Ý 8546 البند فيالعازالت الداخلة 
 الكهربائي ووصالتها، أنابيب للتمديد

  من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة

8547  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

المنتج تسليم باب سعر 
  المصنع

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد 
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع
  
  
  
  
  
  

  : تكون فيهتصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  .تسليم باب المصنع

وضمن الحد المشار إليه أعاله، كافة 
 8541ستخدمة الداخلة في البنود المواد الم

من سعر % 10 ال تتجاوز عن 8542و
  المنتج تسليم باب المصنع

فضالت وخردة الخاليا المولدة 
" ومجموعات الخاليا المولدة 

والمدخرات الكهربائيةÝ " البطاريات 
خاليا مولدة مستهلكة، مجموعات 
خاليا مولدة مستهلكة، مدخرات 
هربائية كهربائية مستهلكة Ý أجزاء ك

لǔالت أو األجهزة، غير مذكورة وال 
   مكان آخر من هذا الفصلفيداخلة 

  
  المجمعات المايكرونية االلكترونية-

8548  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

قاطرات وعربات ومعدات السكك 
ؤهاÝ وأجزا الحديدية أو ما يماثلها،

أجهزة إشـارة آلية أو كهرو آلية 
  :عداÝ لطرق المواصـالت

  جزء من
   86الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
واد وال تتجاوز فيه قيمة كافة الم -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

 

معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو 
بما فيها (آلية  ما يماثلها Ý أجهزة

لإلشارة واألمان والرقابة ) الكهروآلية
والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك 
الحديدية وما يماثلها ، للطرق البرية أو 

واقف أو لمنشƉت المائية الداخلية أو للم
Ɛأجزاؤهاالموان Ýأو المطارات   

8608  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

ومركبات  سيارات وجرارات ودراجات
Ý وأجزاؤها ولوازمها وعربات أخر،

  :عدا

  جزء من
   87الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
د قيمة كافة الموا
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

 

عربات ، ذاتية الدفع، غير مزودة  
نواع بأجهزة رفع أو تنضيد، من األ

 المصانع أو المخازن أو فيالمستعملة 
Ɛأوالمطارات، لنقل البضائع الموان 

لمسافات قصيرةÝ عربات جرارة من 
األنواع المستعملة على أرصفة محطات 

السكك الحديدية Ý أجزاء العربات 
  المذكورة أعاله

8709  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابج تسليم سعر المنت
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
 تسليم باب المصنع

دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، 
ذات محّركات، وإن كانت مسلحة، 

  وأجزاؤها

8710  

بما فيها " (موتوسيكل "دراجات نارية    
) الدراجات العادية بمحّركات ثابتة

ودراجات عادية مزودة بمحّركات 
 Ýمساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية

  :مركبات جانبية للدراجات
مجّهزة بمحّركات ذات مكابس  -    

  :نيةسعة اسطوابمتناوبة 

8711  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
 من% 20المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

 50 تزيد سعة اسطواناتها عن ال -
  3سم

يع ال تتجاوز فيه تصن
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  منشأ المستخدمةالمواد ذات ال

  3سم50عن تزيد سعة اسطواناتها  -

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

 قيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
لمنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة ا

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

  غيرها  -

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد
  8714 البند فيتلك الداخلة 

 دون) بسكيليتات (دراجات عادية 
Ńرجات ذات كرات دحم  

  جزء من
8712  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  لمصنعتسليم باب ا

  8715   وأجزاؤهااألطفال،عربات لنقل 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

ومقطورات " روادف"مقطورات 
 Ýعربات أخر غير آلية الدفع Ýنصفية

  أجزاؤها

8716  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

 فضائية،ت مركبات جوية ومركبا
  : عداÝ وأجزاؤها

  جزء من
  88الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

 أي بند، بما  في الداخلةتصنيع من المواد
  8804في ذلك مواد أخرى داخلة في البند 

  جزء من   "رتوشوت "
8804  

  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
افة المواد قيمة ك

من % 30المستخدمة عن 
 بابسعر المنتج تسليم 

  المصنع

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

 المركبات الجويةÝ أجهزة أجهزة إطالق
لهبوط المركبات الجوية على ظهر 

 أجهزة المماثلةÝالسفن، والتجهيزات 
 أجزاء الطيرانÝأرضية للتدريب على 

  أعاله األصناف 

8805  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

عدا  أي بند،  في الداخلةتصنيع من المواد
لكن ال يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

 الداخلة في البند جƁسńم السŊفينŽهاستخدام 
8906  

  89الفصل   سفن وقوارب ومنشƉت عائمة

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع-
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

للبصريات أو التصوير أدوات وأجهزة 
أو للقياس أو   أو السينمائيالفوتوغرافي

للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط 
للطب أو  الدقيقÝ أدوات وأجهزة

الجراحةÝ  أجزاء ولوازم هذه األدوات 
   :عداÝ أو األجهزة

  جزء من
  90الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
تج من سعر المن% 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 Ýألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية
كابالت من ألياف بصرية، عدا الداخلة 

Ý ألواح وصفائح من 8544 البند في
 ذلك فيبما (مواد مستقطبةÝ عدسات 

ومواشير ومرايا ) العدسات الالصقة
وغيرها من عناصر بصرية، من أية 
مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان 

  اج غير مشغول بصريامنها من زج

9001  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من 
عناصر بصرية، من أية مادة كانت، 

مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات 
لǖدوات واألجهزة ، عدا ما كان منها 

  صرياًمن زجاج غير مشغول ب

9002  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

نظارات مصححة أو واقية أو غيرها، 
  يماثلها وما

9004  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  فيلة الداخمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

مفردة العين أو (مناظير مقربة 
وغيرها من المناظير ) دوجةمز

 عدا المناظير ،البصرية وقواعدها
   العاكسة وقواعدها- الفلكية

  جزء من
9005  

  
  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وز فيه قيمة كافة المواد ال تتجا -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

عدا  (ي أجهزة التصوير الفوتوغراف
Ý أجهزة )السينمائيآالت التصوير 

للتصوير إحداث الضوء الخاطف 
، بما فيها اللمبات يالفوتوغراف

واألنابيب الوماضة، عدا اللمبات 
  كهربائياً تضƐ  التيواألنابيب الوماضة

  جزء من
9006  

  
   

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيلة الداخ
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
 تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

أجهزة تصوير سينمائية، وأجهزة 
ة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهز

  تسجيل أو إذاعة الصوت 

9007  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  مصنع، تسليم باب ال

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

بصرية، بما ) ميكروسكوبات (مجاهر 
 أو يالفوتوغراف فيها مجاهر التصوير

 ومجاهر عرض صور السينمائي
  الدقائق

9011  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40دمة عن المستخ

  تسليم باب المصنع

  جزء من  أجهزة وأدوات أخر للمالحة
9014  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

بما فيها (أجهزة وأدوات للمساحة 
، ولعلم )أجهزة المساحة بالتصوير

وعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات 
خصائص المياه واألرصاد الجوية وعلم 

 البوصالتÝ عداطبيعة األرض، 
  مقاييس األبعاد

9015  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 5موازين حساسة تبلغ حساسيتها 
أقل، وإن كانت مزودة سنتيجرام أو 
  بصنجاتها

9016  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد تصنيع   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

أدوات للرسم أو التخطيـط أو 
مثل، آالت الرسم، وأجهزة (الحسـاب 

 ƣمناقل، مجموعات "بنتوجراف" النس ،
للرسم الهندسى، مساطر، " أطقم " 

Ý أدوات لقياس )دوائر مرقمة للحساب
مثل، األمتار (الطول تستخدم باليد 

بأنواعها والميكرومترات، ومعايير 
ال ، غير مذكورة و)ومقاييس السماكة

  داخلة في مكان أخر من هذا الفصل

9017  

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو     
 أو الطب البيطرى، بما األسنانطب 

فيها أجهزة التشخيص بالوميض 
وغيرها من ) سنتيجراف(اإلشعاعى 

ائية وكذلك أجهزة أجهزة الطب الكهرب
  :  النظراختبار

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

 أي بند، بما  في الداخلةتصنيع من المواد
  9018في ذلك مواد أخرى داخلة في البند 

مقاعد طب األسنان المتضمنة  -
أدوات طب األسنان أو مباصق 

  األسنانطبيب 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  غيرها -

9018  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

ال تتجاوز فيه تصنيع 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

جهزة  أجهزة تدليكÝ أآليÝأجهزة عالج 
 Ý أجهزة عالج يللطب النفسان

باألوزون أو باألوكسجين أو باستنشاق 
المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس 

 وغيرها من أجهزة العالج االصطناعي
  بالتنفس

9019  

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 25المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  فيخلة الدامن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

 عداأجهزة تنفس أخر وأقنعة غاز، 
األقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية 

  أو بمرشحات قابلة لالستبدال

9020  

افة المواد تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة ك  
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 الصالبة أو الختبارآالت وأجهزة 
أو القابلية ) مقاومة الشد(المتانة 

لإلنضغاط أو المرونة أو الخواص 
مثل المعادن أو ( اǓلية األخر للمواد 

الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو 
  )اللدائن

9024  

وز فيه قيمة كافة المواد تصنيع ال تتجا  
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، 
، )وبيروميتر ترموميتر(مقاييس حرارة 

، )باروميتر(مقاييس ضغط جوى 
هيجروميتر (مقاييس رطوبة الجو 

، مسجلة أو غير )وسيكروميتر 
  مسجلة، وأية أدوات مشتركة منها

9025  
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  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

أجهــزة وأدوات لقياس أو لمراقبة 
 أو االرتفاعوفحص الجريان أو 

 فيالمتغيرات األخر  الضغط أو
مثل، مقاييس (السوائل أو الغازات 

، مقاييس االرتفاعالجريان، مقاييس 
، وعدادات " مانوميتر"الضغط 
، عدا األجهزة واألدوات ) الحرارة
، 9015 ،9014 البنود فيالداخلة 
  9032 أو 9028

9026  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

 أو الفيزيائيأجهزة وأدوات للتحليل 
" االستقطابمثل، مقاييس  (الكيميائي
"  األشعة انكسارومقاييس  " بوالريمتر

وأجهزة قياس أطوال " رافراكتومتر
وأجهزة " سبكترومتر" موجة الطيف 

Ý أجهزة )تحليل الغازات أو الدخان
 درجة اختباروأدوات لقياس أو 

 التمدد أو اللزوجة أو المسامية أو
 أجهزة Ýالتوتر السطحي أو ما يماثلها 

وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات 
ة أو الصوت أو الضوء الحراري

Ý )مقاييس فترات التعرض للضوء(
 المهجريأجهزة قطع عرضي للفحص 

  )ميكروتوم (

9027  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدادات للغازات أو السوائل أو     
  :الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  م باب المصنعتسلي

  أجزاء ولوازم -

9028  
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ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
 تتجاوز قيمة كافة المنشأ المستخدمة ال

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

  غيرها -

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

مثل عدادات دورات، (عدادات أخر 
عدادات إنتاج، عدادات سّيارات األجرة 

، عدادات المسافات، "تاكسيمتر" 
Ý مؤشرات ) طىعدادات المسافات بالخ

السرعة، تاكومترات، عدا األصناف 
Ý 9015 أو 9014 البندين فيالداخلة 

 للسرعة الظاهريأجهزة اإلبطاء 
  )ستروبوسكوب(

9029  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

أجهزة قياس التغييرات السريعة 
) أوسيلو سكوب(ئية للمقادير الكهربا

وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات 
أخر لقياس أو مراقبة المقادير 

 في العدادات الداخلة عداالكهربائية، 
 Ý أجهزة وأدوات لقياس أو 90.28البند 

كشف األشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا 
 الكونية وغيرها وجاما واإلشعاعات 

  من االسعاعات المؤينة

9030  

 تتجاوز فيه قيمة كافة المواد تصنيع ال  
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو 
 فيالفحص غير مذكورة وال داخلة 

مكان آخر من هذا الفصلÝ أجهزة 
  فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية

9031  
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ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40ن المستخدمة ع

 تسليم باب المصنع

 أو الذاتيأجهزة وأدوات للتنظيم 
   الذاتيللمراقبة والتحكم 

9032  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

أجزاء ولوازم لǔالت واألجهزة 
 غير ،90 الفصل فيواألدوات الداخلة 

 مكان آخر من فيال داخلة مذكورة و
  هذا الفصل

9033  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

  تسليم باب المصنع

Ý أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها
  : عدا

  جزء من
   91الفصل 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

ب سعر المنتج تسليم با
  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

  9105  ساعات أخر

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 

من % 30خدمة عن المست
سعر المنتج تسليم باب 

  المصنع

  : تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع، 

وقيمة كافة المواد التي ليس لها صفة  -
المنشأ المستخدمة ال تتجاوز قيمة كافة 

  المواد ذات المنشأ المستخدمة

اعات، عدد حركة أصناف صناعة الس
  كاملة ومجمعة

9109  
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  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

سعر المنتج تسليم باب 
  المصنع

  :تصنيع
ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

وضمن الحد المشار إليه أعاله، كافة  -
ي البند المواد المستخدمة الداخلة ف

من سعر % 10 ال تتجاوز عن 9114
  المنتج تسليم باب المصنع

عدد حركة أصناف صناعة الساعات، 
كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً 

Ý عدد حركة )مجموعات لعدد الحركة(
أصناف صناعة الساعات غير كاملة، 
مجمعةÝ عدد حركة أصناف صناعة 

  الساعات غير تامة الصنع

9110  

اوز فيه تصنيع ال تتج
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
 وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد - -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

  9111  وأجزاؤهاالساعات أظرف 

ال تتجاوز فيه تصنيع 
قيمة كافة المواد 
من % 30المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

  : تصنيع
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

   بند المنتج،فيالداخلة 
وال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد  -

من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 
  تسليم باب المصنع

ألصناف ) أطر(علب وصناديق 
 هذا في الساعات الداخلة صناعة

  الفصل، وأجزاؤها

9112  

اساور قيود ساعات و  ساعات، قاطوأ    
  :ساعات وأجزاؤها

9113  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

 وإن كانت مطلية عادية،من معادن  -
 مكسوة بقشرة ، أوبالذهب أو الفضة

   عادن ثمينةمن م

  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

    غيرها -



 125
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  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 40المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

  92الفصل    أجزاؤها ولوازمهاموسيقيةÝأدوات 

 قيمة كافة المواد تصنيع ال تتجاوز فيه  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

 تسليم باب المصنع

  93الفصل    أجزاؤها ولوازمهاوذخائرÝأسلحة 

تصنيع ال تتجاوز فيه 
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

أثاثÝ أثاث للطب والجراحةÝ أصناف 
وسائد  حشايا، حوامل حشايا،( لǖسرة 

Ý أجهزة إنارة )وأصناف محشوة مماثلة
 مكان آخرÝ  فيغير مذكورة وال داخلة

إشارات مضيئة، لوحات إعالنية أو 
وأصناف مماثلةÝ  إرشادية مضيئة،

   :عداÝ مباني مسبقة الصنع

  جزء من
  94الفصل 

ه تصنيع ال تتجاوز في
قيمة كافة المواد 
من % 40المستخدمة عن 

 بابسعر المنتج تسليم 
  المصنع

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  أو
تصنيع من قماش قطني مصنوع في 
السابق بشكل جاهز لالستعمال بمواد 

، بشرط 9403 أو 9401داخلة في البنود 
  : أن
من % 25 قيمة القماش ال تتجاوز -

  سعر المنتج تسليم باب المصنع، 
وكافة المواد األخرى المستخدمة ذات  -

عدا البنود  منشأ ومصنفة في بنود
  9403 أو 9401

أثاث من معادن عادية، متضمنة على 
 300قماش قطني غير محشي بوزن 

  غرام لكل متر مربع أو أقل 

  جزء من
 9401  

   وجزء من
9403   
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ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

 كافة المواد تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

   المصنعبابتسليم 

بما فيها أجهزة تركيز (أجهزة إنارة 
، )األضواء وأجهزة األضواء الكاشفة
 فيوأجزاؤها، غير مذكورة وال داخلة 

مكان آخرÝ إشارات مضيئة ولوحات 
إرشادية أو إعالنية مضيئة وغيرها من 

لى  تحتوى عالتياألصناف المماثلة 
مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة 

 الداخلة وأجزاؤها، غير المذكورة وال
  في مكان آخر

9405  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

   المصنع بابتسليم

  9406  مباني مسبقة الصنع

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد  
  المنتج بند فيتلك الداخلة 

 أصناف للتسليةو  وألعاب،لعب أطفال
  : عداÝ أو الرياضةÝ أجزاؤها ولوازمها

  جزء من
  95الفصل 

  : تصنيع  
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

  بند المنتج، فيالداخلة 

ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد و -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

   المصنعبابتسليم 

 مصغرة ونماذج لعب أخرÝ نماذج
مماثلة للتسلية، سواءŅ كانت متحركة أم 

  الÝ ألعاب األلغاز من جميع األنواع

  9503 جزء من 

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد  
لكن يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

استخدام قوالب مشكلة أولياً وذلك لصناعة 
  رؤؤس مضارب الجولف

  9506ء من  جز  مضارب الجولف وأجزائها

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد  
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

  جزء من  :عداÝ مصنوعات متنوعة
   96 الفصل 

من ذات " مشغولة"تصنيع من مواد نحت   
  بند المنتج

 حيوانية    مواد من للنحت أصناف
   خضراوات  أو معادن 

  جزء من
9601  

   وجزء من 
 9602   
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  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

اوز فيه قيمة كافة المواد تصنيع ال تتج  
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

   المصنعبابتسليم 

 وما مقاشط عدا(وفراشي مكانس 
يماثلها وفراشي مصنوعة من شعر 

مكانس لǖرضيات ) السنجابالدلق و  
  وسيدات ،آلية، غير تدار يدوياً
مطاطية  سحا دهانÝ مموأسطوانات

 مماسح  و

  جزء من
9603  

  
  

يجب أن ) الطقم (المجموعةفي كل قطعة   
تحقق القاعدة التي تنطبق عليها لو كانت 

). الطقم (المجموعةغير مشمولة ضمن 
منشأ التي ليس لها صفة اللكن األصناف 

يجوز ضمها، بشرط أن ال تتجاوز قيمتها 
من سعر المنتج تسليم % 15الكلية عن 

   المصنعباب

سفر للتجميل أو " أطقم " ت امجموع
شخصية أو للخياطة أو لتنظيف للزينة ال

  األحذية أو المالبس

9605  

  : تصنيع  
عدا تلك  أي بند  في الداخلةمن المواد -

  بند المنتج،فيالداخلة 

ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد و -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

   المصنع بابتسليم

) حابكة بالكبس(أزرار ، أزرار كباسة 
لجميع أصناف Ý قوالب أزرار وأجزاء 

هذه األزرار Ý أزرار غير تامة الصنع 
  )أشكال أولية(

9606  

عدا  أي بند  في الداخلةتصنيع من المواد  
لكن يجوز .  بند المنتجفيتلك الداخلة 

استخدام مناقير أو رؤؤس المناقير الداخلة 
 في ذات بند المنتج

أقالم حبر جافÝ أقالم وأقالم تأشير 
ا من رؤوس برؤوس من لباد أو بغيره

 Ýأقالم حبر سائل بأنواعها Ý مسامية
أقالم حبر للنسÝƣ أقالم رصاص 

بخزانÝ ماسكات ريش كتابة وماسكات 
 Ý أقالم رصاص وأصناف مماثلة

) بما فيها األغطية والمشابك(أجزاء 
خلة في لǖصناف السابقة، عدا تلك الدا

  9609البند 

9608  
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ƴداد أو المƳǕا Ɖƪǆالم ƥǐƷ ǅالمواد م ǍلƳ ƑǉƊاƥƜƋ ة المطلوبƜلƑ
  ƻƬة مƾƉƪǆقلƗح

ƛƗǆالم ƹƬمز  وƥ 

  الǆظǃƑ المƨǆق
 )1 ( )2 (  )4( أو                    )              3               (

  : تصنيع  
دا تلك ع أي بند  في الداخلةمن المواد -

  بند المنتج،فيالداخلة 

ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد و -
من سعر المنتج % 50المستخدمة عن 

   المصنعبابتسليم 

أشرطة لǔالت الكاتبة وأشرطة مماثلة، 
محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، 

سواء كانت مركبة على بكرات أو 
Ý محبرات )خراطيش(ضمن عبوات 

 علب في شربة،مأختام مشربة أو غير 
  أو بدونها

9612  

تصنيع ال تتجاوز فيه قيمة كافة المواد   
 عن 9613المستخدمة الداخلة في البند 

   المصنعبابمن سعر المنتج تسليم % 30

  جزء من   ذو شعلة بايزوقداحات 
9613  

  

  جزء من    ورؤسها  غاليين تدخين  تصنيع من قوالب مشكلة مبدئياً  
9614  

عدا  أي بند  فيالداخلة تصنيع من المواد  
   بند المنتجفيتلك الداخلة 

 قطع للمجموعات وقطع فنية،تحف 
  أثرية

  97الفصل 
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 ƘلƑƙأ(الملحق ال( 

  EUR.1 وطلب الحƬوƳ üلƑǊƪ ǍدƔ الحǀƥة ǆEUR.1مƤƑج ƑǊƪدƔ الحǀƥة 
 
 ƖƑمǐلƴƗةƳƑƓالط 

  
.  مم في الطول   8 مم أو بزيادة     5 مم، يجوز السماح بنقص حتى       297 × 210 يبلغ قياس كل نموذج      .1

كانيكية وأن ال   يجب أن يكون الورق المستخدم أبيض، ومعد للكتابة، وال يحتوى على عجينة ورقية مي             
وينبغي أن يكون له خلفية خضراء مزخرفة مطبوعة بما يظهر للعـين            . 2م/ جرام 25يقل وزنه عن    

  . أي تزييف باستخدام وسائل ميكانيكية أو كيميائية
 

يجوز للسلطات المختصة في الدول األعضاء االحتفاظ بحق طباعة النماذج بنفسها أو طباعتهـا مـن          .2
ويجب .  يجب أن يتضمن كل نموذج إشارة إلى هذه الموافقة         ،لحالة األخيرة وفى ا . قبل مطابع معتمدة  

كمـا يجـب أن     . أن يحمل كل نموذج اسم وعنوان المطبعة أو عالمة يمكن بواسطتها التعرف عليها            
 .يحمل كل نموذج رقم متسلسل إما مطبوع أو غير مطبوع بحيث يمكن التعرف عليه من خالله

 



  ƑǊƪدƔ حǀƥة 
EUR.1 No. A 000.000 

 أنظر المالحظات ظهر النموذج قبل استكمال تعبئته 

  )م، العنوان بالكامل،البلداالس(المصدر  .1

 

  

  شهادة مستخدمة للتجارة التفضيلية بين .2 

.......................................................... 

  و

..........................................................  

 )أدرج أسم الدول المناسبة، مجموعة الدول أو األقاليم(

 )بالكامل،البلداالسم، العنوان (المرسل إليه  .3
 )اختياري(

الدولة أو مجموعة الدول  أو  .4
إقليم التي تعتبر فيها المنتجات 

   ذات منشأ

 

الدولة أو مجموعة  .5
الدول     أو إقليم 

بلد (الوصول 
 )المقصد

 مالحظات .7 )اختياري(تفاصيل الشحن  .6

 

) 1(رقم البند، العالمات واألرقام، عدد ونوعية العبوات .8
  ،وصف البضائع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

) آغم(الوزن اإلجمالي  .9
لتر، (أو مقایس أخرى 

  )ألخ...متر مكعب
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 )اختياري(الفواتير  .10

                                                 
 .حسبما يكون مالئماً" غير معبأة"في حال لم تكن السلع معبأة، يشار إلى عدد األصناف أو حالتها  1

  



11. ƿƥƑمƜق الǐدƬƗ  
  بيان معتمد

 2مستندات تصدير

  ...........رقم..............................نموذج
 .......................................الخاص بـ 

 .................................... مكتب جمارك 

 ...............   الدولة المصدرة 

..................................................  

..................................................    
 .................................اريƣالمكان والت

 ................................................. 

.................................................  
  )توقيع(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ƥدƬالم ƥاƥƽƋ  
أقر أنا الموقع أدناه أن البضائع المذكورة مطابقة 

  . شهادةللمواصفات المطلوبة إلصدار هذه ال
  

ƣالمكان والتاري................................. 

 .................................................  
.................................................  

 )توقيع(

14. ƫحƻة الƜǐƗǆ 13. ÛقƾحƗطلب الǍلƋ 

 
 
 

  )1(أثبت الفحص أن هذه الشهادة
      

 المذكور وأن المعلومات صادرة من مكتب الجمارك  
  .دقيقة الواردة  فيها

أنظر ( ال تستوفى متطلبات الصحة و الدقة البيانات  
  )المالحظات المرفقة

...............................................  
)ƣالمكان والتاري ( 

 
    

                                                 
 .يستكمل فقط حيثما تتطلب ذلك أنظمة البلد المصدر أو اإلقليم 2

 ختم 



  مطلوب التحقق من صحة  دقة  هذه الشهادة 
...............................................  

)ƣالمكان والتاري ( 

 
     

............................... 

 
 )التوقيع( 

............................... 

 
 )التوقيع( 

__________________ 

 المالئم   في المكان Xعالمة ضع ) 1(

  
 مالحظات

يجـب أن يـتم  اي       . ضها الـبعض   يجب أن ال تحتوى الشهادة على أي شطب أو كلمات مكتوبة فوق بع             )1
ويجب أن يـتم التوقيـع      . تعديل عن طريق حذف ما هو غير صحيح وإضافة أي تصحيحات ضرورية           

وأن تـصدق مـن الـسلطات       ، باألحرف األولى على أية تعديالت بمعرفة الشخص الذي عبأ الـشهادة            
  .الجمركية للبلد أو اإلقليم المصدر للشهادة

و أن يوضـع    . يجب عدم ترك أية فراغات بين البنود المدرجة بالشهادة، و يجب أن يسبق كل بند رقم له                 )2
خط أفقي بعد كتابة أخر بند  وأن يتم شطب أية فراغات بطريقة تجعل من غيـر الممكـن إجـراء أيـة                 

 .إضافات الحقة

 .مكين من التعرف عليهايجب أن يتم وصف البضائع طبقاً للممارسات التجارية بتفاصيل كافية للت )3

 ختم 

 ختم 



  طلب الحƬوƳ üلƑǊƪ ǍدƔ حǀƥة 

EUR.1 No. A 000.000 

 أنظر المالحظات ظهر النموذج قبل استكمال تعبئته 

  )االسم، العنوان بالكامل،البلد(المصدر  .1

 

  

  

 

  شهادة مستخدمة للتجارة التفضيلية بين .2

......................................................... 

  و

.........................................................  

 )أدرج أسم الدول المناسبة، مجموعة الدول أو األقاليم(

 )اختياري ()بالكامل،البلداالسم، العنوان ( المرسل إليه  .3

الدولة أو مجموعة  .4
الدول أو إقليم التي 

تعتبر فيها المنتجات 
  ذات منشأ 

 

الدولة أو مجموعة  .5
الدول     أو إقليم 

بلد (الوصول 
 )المقصد

 )اختياري(تفاصيل الشحن  .6
 
 
 
 
 
 
 
 

  مالحظات .7

 

 

 ،)1(رقم البند، العالمات واألرقام، عدد ونوعية العبوات .8
  وصف البضائع

 

  

  

  

  

  

 

) آغم(الوزن اإلجمالي  .9
لتر، (أو مقایس أخرى 

  )ألخ...متر مكعب

 

 )اختياري(الفواتير  .10

                                                 
 . يكون مالئماًحسبما" غير معبأة"في حال لم تكن السلع معبأة، يشار إلى عدد األصناف أو حالتها  1



  
ƥدƬالم ƞǐƥƬƗ  

  
  ،ع أدناه مصدر البضائع المبينة على ظهر النموذجأنا الموق

   بأن البضائع تلبي الشروط المطلوبة إلصدار الشهادة المرفقة،أƥƬح
   :فيما يلي الظروف التي مكنت هذه البضائع من تلبية الشروط أعالهوأحدد 

  ........................................................................................  
  ........................................................................................  
  ........................................................................................  
  ........................................................................................  
ǃدƽ1( الوثائق المعززة التاليةوأ(  
  ........................................................................................  
  ........................................................................................  
  ........................................................................................  
  .........................................................................................  

بأن أقوم، بناء على طلب السلطات المختصة، بتقديم أية أدلة مساندة قد تطلبها السلطات وأǊƴƗد 
كما أتعهد بالموافقة على أي تفتيش لحساباتي أو أي مراجعة ، صة إلصدار الشهادة المرفقةالمخت

  .لعمليات التصنيع للسلع المذكور أعاله يتم إجراءه من قبل السلطات المذكورة
   إصدار الشهادة المرفقة لهذه السلعأطلب

  
............................  

)ƣالمكان والتاري(  
 ............................  

  )التوقيع(
  
  

                                                 
الƣ، التي تشير إلى المنتجات المستخدمة في عملية ... وƛائق االستيراد، شهادات الحركة، الفواتير، إقرارات المصنƃع:  على سبيل المثال1

 .التصنيع أو إلى البضائع المعاد تصديرها في نفƩ الحالة



  )ب (الƑƙلƘ الملحق

  
  EUR-MED وطلب الحصول على شهادة الحركة EUR-MEDنماذج شهادة الحركة 

 
  تعليمات الطباعة 

  
 مـم   8 مم أو بزيادة     5 مم، يجوز السماح بنقص حتى       297 × 210يبلغ قياس كل نموذج      .1

يجب أن يكون الورق المستخدم أبيض ومعد للكتابة وال يحتوى على  عجينـة              . في الطول 
وينبغي أن يكون له خلفية خضراء . 2م / جرام25ية ميكانيكية وأن ال يقل وزنه عن ورق

  . مزخرفة مطبوعة بما يظهر للعين أي تزييف باستخدام وسائل ميكانيكية أو كيميائية
 

يجوز للسلطات المختصة في الدول األعضاء االحتفاظ بحق طباعة النمـاذج بنفـسها أو               .2
يجب أن يتضمن كل نموذج إشـارة       ،  وفى الحالة األخيرة   .طباعتها من قبل مطابع معتمدة    

ويجب أن يحمل كل نموذج اسم وعنوان المطبعـة أو عالمـة يمكـن              . إلى هذه الموافقة  
كما يجب أن يحمل كل نموذج رقم متسلسل إما مطبوع أو غير            . بواسطتها التعرف عليها  

 .مطبوع بحيث يمكن التعرف عليه من خالله
 

  

  
 



  شهادة حركة
EUR-MED No. A 000.000 

 ǈƗƏƓƴƗ üƑمǀƗƨا üƓƽ جƤموǆال ƥǊظ ƖƑالمالحظ ƥظǆأ 

1. Ƭالم ƥلد(دƓالÛüمƑǀلƑƓ ǅواǆƴال ÛǃƨǓا(  

 

  

  

 

2. ǅǐƓ ةǐلǐƮƻƗال ƔƥƑƜƗدمة للƢƗƨم ƔدƑǊƪ  

.......................................................... 

  و

..........................................................  

)ǃǐلƑƽǓأو ا üة الدوƳموƜم ÛةƓƨƑǆالم üالدو ǃƨج أƥأد( 

3.  ǈǐلƋ üƨƥالم) ÛǃƨǗا ǅواǆƴلدالƓالÛüمƑǀلƑƓ() ǎƥƑǐƗƢا( 

4.  ǃǐلƽƋ أو  üة الدوƳموƜالدولة أو م
Ɖƪǆم ƖاƤ ƖƑƜƗǆالم ƑǊǐƺ ƥƓƗƴƗ ǏƗال 

الدولة أو مƜموƳة  .5
 ǃǐلƽƋ أو     üالدو

 üوƬد(الوƬƾلد المƓ( 
 

  مالحظƖƑ .7 )اüǐƬƑƻƗ ǅ)ǎƥƑǐƗƢ الƪح .6
   Ʋم ǃǀاƥƗق الǐƓطƗ ǃƗ ..................................... 

  )الدوƥǀƤ/ü اǃƨ الدولة (
  
 ǐ ǗوƜد ƥƗاǃǀ مطƓق  

 ) Ǐƺ المǅƑǀ المƳ ƲƮXƫƬƢالمة  (

8. ƖواƓƴة الǐƳوǆدد وƳ ÛǃƑƽƥǓوا ƖƑالمƴال ÛدǆƓال ǃƽƥ)1( Û
ƲƏƑƮƓال ƹƬو 

9.  ǏلƑمƜǕا ǅالوز)ǃƸǀ ( ƧǐƑƾأو م ǌƥƢأ
  )ألơ...لÛƥƗ مƥƗ مƴǀب(

 

10.  ƥǐƗواƻال)ǎƥƑǐƗƢا( 

11. ƿƥƑمƜق الǐدƬƗ  
  ǅƑǐƓ مƗƴمد

ƥǐدƬƗ ƖداǆƗƨ2م 

  ...........ǆ..............................ǃƽƥموƤج
 øƓ ƫƑƢال....................................... 

 
 
 
 
 
 

12. ƥدƬالم ƥاƥƽƋ  
 ƖƑƻƬة للمواƾƓƑمط ƔƥوǀƤالم ƲƏƑƮƓال ǅه أƑǆأد Ʋƽالمو Ƒǆأ ƥƽأ

ƔدƑǊƪه الƤǉ ƥداƬǕ ةƓالمطلو .  
  

ơǐƥƑƗو ال ǅƑǀالم................................. 

                                                 
  .حسبما يكون مالئماً" غير معبأة"في حال لم تكن السلع معبأة، يشار إلى عدد األصناف أو حالتها  1
 . ذلك أنظمة البلد المصدر أو اإلقليميستكمل فقط حيثما تتطلب 2



 ƿƥƑمƜ بƗǀم .................................... 

Ǖأو ا ƔƥدƬالدولة الم ǃǐلƽ   ............... 

..................................................  

..................................................    
ơǐƥƑƗو ال ǅƑǀالم................................. 

 ................................................. 

.................................................  
)ƲǐƽوƗ(  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .................................................  
.................................................  

)ƲǐƽوƗ( 

14. ƫحƻة الƜǐƗǆ  

 

13. ǍلƋÛقƾحƗطلب ال  

 

  

  

 

 ƔدƑǊƪه الƤǉ  ةƽحة  دƬ ǅق مƾحƗمطلوب ال  
...............................................  

)ơǐƥƑƗوال ǅƑǀالم ( 
 

     
  

...............................  
 
 )ƲǐƽوƗال( 

ƔدƑǊƪه الƤǉ ǅأ ƫحƻال ƖƓƙ(1)أ  
      

   Ɣدƥالوا ƖƑلومƴالم ǅوأ ƥوǀƤالم ƿƥƑمƜب الƗǀم ǅم ƔƥدƑƬ
ƑǊǐƽ ةƾǐƽد.  

  ƖƑǆƑǐƓة الƽحة والدƬال ƖƑƓطلƗم ǏƺوƗƨƗ Ǘ ) ƖƑالمالحظ ƥظǆأ
ƾƺƥةالم(  

  
  

...............................................  
)ơǐƥƑƗوال ǅƑǀالم ( 

 
    

............................... 
 
 )ƲǐƽوƗال( 

__________________ 

   Ǐƺ المǅƑǀ المالƳ ƲƮX ǃƏالمة ) 1(

  

  

  

                                                                                                                                                 
 

 ختم  ختم 

 ختم

 ختم



ƖƑمالحظ 

يجـب أن   . يجب أن ال تحتوى الشهادة على أي شطب أو كلمات مكتوبة فوق بعضها البعض              )1
ويجب . يتم أي تعديل عن طريق حذف ما هو غير صحيح وإضافة أي تصحيحات ضرورية             

وأن ، باألحرف األولى على أية تعديالت بمعرفة الشخص الذي عبـأ الـشهادة      أن يتم التوقيع    
  .تصدق من السلطات الجمركية للبلد أو اإلقليم المصدر للشهادة

و . البنود المدرجة بالشهادة، و يجب أن يسبق كل بند رقم له          يجب عدم ترك أية فراغات بين        )2
أن يوضع خط أفقي بعد كتابة أخر بند  وأن يتم شطب أية فراغات بطريقة تجعـل مـن غيـر                     

 .الممكن إجراء أية إضافات الحقة

يجب أن يتم وصف البضائع طبقاً للممارسات التجارية بتفاصيل كافية للتمكين مـن التعـرف                )3
 .عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



  طلب الحƬوƳ üلƑǊƪ ǍدƔ حǀƥة 

EUR-MED No. A 000.000 

ƥظǆأ  ǈƗƏƓƴƗ üƑمǀƗƨا üƓƽ جƤموǆال ƥǊظ ƖƑالمالحظ ǍلƋ  

1.  ƥدƬلد(المƓالÛüمƑǀلƑƓ ǅواǆƴال ÛǃƨǓا(  

 

  

  

 

2. ǅǐƓ ةǐلǐƮƻƗال ƔƥƑƜƗدمة للƢƗƨم ƔدƑǊƪ  

.......................................................... 

  و

..........................................................  

)ǃǐلƑƽǓأو ا üة الدوƳموƜم ÛةƓƨƑǆالم üالدو ǃƨج أƥأد( 

3.  ǈǐلƋ üƨƥالم )ÛǃƨǗاǅواǆƴلد  الƓالÛüمƑǀلƑƓ( 
)ǎƥƑǐƗƢا( 

4.  üة الدوƳموƜالدولة أو م
 ƑǊǐƺ ƥƓƗƴƗ ǏƗال ǃǐلƽƋ أو

Ɖƪǆم ƖاƤ ƖƑƜƗǆالم  

  

 

 الدولة أو مƜموƳة .5

دوü     أو ƽƋلǃǐ ال
üوƬالو  

 )Ɠلد المƬƾد(

6.  ǅحƪال üǐƬƑƻƗ)ǎƥƑǐƗƢ7 )ا. ƖƑمالحظ  
   Ʋم ǃǀاƥƗق الǐƓطƗ ǃƗ ..................................... 

  )الدوƥǀƤ/ü اǃƨ الدولة (
  
 ǐ ǗوƜد ƥƗاǃǀ مطƓق  
 
 ) Ǐƺ المǅƑǀ المƳ ƲƮXƫƬƢالمة  (

ǃƽƥ الǆƓدÛ الƴالمƖƑ واƳ ÛǃƑƽƥǓدد وǆوǐƳة  .8
ƓƴالƖ1(وا(ƲƏƑƮƓال ƹƬو Û 

9.  ǏلƑمƜǕا ǅالوز)ǃƸǀ ( أو
 ǌƥƢأ ƧǐƑƾم) ƥƗم ÛƥƗل

  )ألơ...مƴǀب

 

 

10.  ƥǐƗواƻال)ǎƥƑǐƗƢا( 

 
                                                 

 .حسبما يكون مالئماً" غير معبأة"في حال لم تكن السلع معبأة، يشار إلى عدد األصناف أو حالتها  1



ƥدƬالم ƞǐƥƬƗ 

  
  ،أنا الموقع أدناه مصدر البضائع المبينة على ظهر النموذج

   بأن البضائع تلبي الشروط المطلوبة إلصدار الشهادة المرفقة،أƥƬح
   :تي مكنت هذه البضائع من تلبية الشروط أعالهفيما يلي الظروف الوأحدد 

........................................................................................  

........................................................................................  
........................................................................................  

........................................................................................  
ǃدƽ1( الوثائق المعززة التاليةوأ(  

........................................................................................  
........................................................................................  
........................................................................................  

........................................................................................  
بأن أقوم، بناء على طلب السلطات المختصة، بتقديم أية أدلة مساندة قد تطلبها السلطات وأǊƴƗد 

كما أتعهد بالموافقة على أي تفتيش لحساباتي أو أي مراجعة ، المختصة إلصدار الشهادة المرفقة
  .ت المذكورةلعمليات التصنيع للسلع المذكور أعاله يتم إجراؤه من قبل السلطا

   إصدار الشهادة المرفقة لهذه السلعأطلب
  

............................  
)ƣالمكان والتاري(  

 ............................  
  )التوقيع(

  
 

                                                 
الƣ، التي تشير إلى المنتجات المستخدمة في عملية ... وƛائق االستيراد، شهادات الحركة، الفواتير، إقرارات المصنƃع:  على سبيل المثال1

 .التصنيع أو إلى البضائع المعاد تصديرها في نفƩ الحالة

  



 
  )أ(الملحق الرابع 

 
 

  نص تصريح الفاتورة
 

ƖالǐǐƤƗلل ŷƑƾƺو ƥدƬب المǆƑƜ ǅه مƑǆأد ǈƬǆ دƥالوا ƔƥوƗƑƻال ƞǐƥƬƗ ǃƗǐ ǅب أƜǐ)ةǐƪƑالح( Ƨǐل ƿلƤ Ʋوم Û
ƖالǐǐƤƗه الƤǉ ةƓƑƗǀ ƔدƑƳƋ ǎƥوƥƮال ǅة(مǐƪƑالح(. 

 
 

 النص الترآي
 
İşbu belge (Gümrük Onay No: ... 1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça 
belirtilmedikçe, bu maddelerin ... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder. 

 
 

 النص العربي
 

باستثناء ما ينص )) 1...............(التفويض الجمرآي رقم (مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة يصرح 
 ).2..................(منتجات من منشأ تفضيلي من بوضوح على خالف ذلك، بأن هذه ال

 
English version 

 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No 
...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) 
preferential origin. 

 
 

…………………………………………………………….............................................3  
  

  )المكان والتاريخ(
 
 

...……………………………………………………………………..............................4  
)ƞƮط واƢƓ ƞǐƥƬƗال ǍلƳ Ʋƽالمو ƫƢƪال ǃƨا ǍلƋ ƔƥƑƪǕوب اƜو ǍلƋ ةƺƑƮǕƑƓ ÜƥدƬالم ƲǐƽوƗ(  

 

                                                 
     . يتم تنفيذ تصريح الفاتورة من قبل مصدر معتمد، يجب إدراج رقم تفويض المصدر المعتمد في هذه المساحةعندما  1   
 .وعندما ال يتم تنفيذ تصريح الفاتورة من قبل مصدر معتمد، يجب حذف الكلمات بين األقواس أو ترك المساحة فارغة     
  .يجب بيان منشأ المنتجات 2   

 
 .ه البيانات إذا آانت من المعلومات التي تتضمنها الوثيقة ذاتهايجوز حذف هذ  3  

 
 .تتطلب توقيع المصّدر، فإن اإلعفاء من التوقيع يتضمن أيضًا اإلعفاء من ذآر اسم الموقِّع في الحاالت التي ال 4   



)ب(الملحق الرابع   
 

 نص تصريح الفاتورة 
 

EUR-MED 
  

الوارد نصه أدناه مـن جانـب المـصدر وفقـاً            EUR-MEDيجب أن يتم تصريح الفاتورة      
 ).الحاشية(، ومع ذلك ليس من الضروري إعادة كتابة هذه التذييالت)الحاشية(للتذييالت

 
 النص الترآي

 
İşbu belge (Gümrük Onay No: ... 1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça 
belirtilmedikçe, bu maddelerin ... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder. 
 
- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3)  
 

 النص العربي
 

التفويض الجمرآي رقم (تشملها هذه الوثيقة مصدر المنتجات التي يصرح 
باستثناء ما ينص بوضوح على خالف ذلك، بأن هذه المنتجات من )) 1...............(

  ).2..................(منشأ تفضيلي من 
 

 ).البلدان/ اسم البلد............. (يطبق التراآم مع  -
  )3(ال يتم تطبيق التراآم -

 
 النص االنكليزي 

 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No 
...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) 
preferential origin. 
 
- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (3)  

 
…………………………………………………………….............................................4 

 )المكان والتاريخ(
 

...……………………………………………………………………..............................
5

  
  )توقيع المصدر؛ باإلضافة إلى وجوب اإلشارة إلى اسم الشخص الموقع على التصريح بخط واضح(

                                                 
  
. في هذه المساحةعندما يتم تنفيذ تصريح الفاتورة من قبل مصدر معتمد، يجب إدراج رقم تفويض المصدر المعتمد     1

 .وعندما ال يتم تنفيذ تصريح الفاتورة من قبل مصدر معتمد، يجب حذف الكلمات بين األقواس أو ترك المساحة فارغة
 يجب بيان منشأ المنتجات    2
 .تتم تعبئة أو حذف البيانات عند الضرورة  3 
 .ثيقة ذاتهايجوز حذف هذه البيانات إذا آانت من المعلومات التي تتضمنها الو    4
 .تتطلب توقيع المصّدر، فإن اإلعفاء من التوقيع يتضمن أيضًا اإلعفاء من ذآر اسم الموقِّع في الحاالت التي ال     5
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 üوǀوƗوƥƓ )1(  
 ) ƔدƑالم Ǐƺ ǈǐلƋ ƥƑƪ12الم(  

  
 ǍولǗا ƔدƑالم  

  
     ƔدƑلمƑƓ Ɣالمحدد ƖƑƜƗǆالم ǍلƳ üوǀوƗوƥƓا الƤǉ قƓطǐ)11 (ةǐƽƑƻƗǗا ǅم  

  
  المƑدƔ الǐǆƑƙة

  
ƋلǍø  مƤǉ ǅا الƥƓوƗوǀوƤ üاƖ المƉƪǆ الI (       ǏǀƥƗ (ملحقǃƗǐ اƥǐƗƨاد المƖƑƜƗǆ المدƜƥة Ǐƺ ال      -1

ǐǆدƥǓة اǀةالمملǐمƪƑǊالملحق ال ƖاƤ Ǐƺ Ɣدƥوط الواƥƪلل Ƒƾƺة و. 

  
2-       Ǐƺ ةƜƥالمد ƖƑƜƗǆاد المƥǐƗƨا ǃƗǐ  الملحق)II(  Ƥǉ ǅم       ǏلƋ ǏǆدƥǓا Ɖƪǆالم ƖاƤ üوǀوƗوƥƓا ال

  . ƤاƖ الملحق وƑƾƺ للƥƪوط الواƥدǏƺ ƔالƜمǊوǐƥة الǐǀƥƗة
  

  المƑدƔ الƑƙلƙة
  

         ƥالمد ƖƑƜƗǆة للمǐلǐƮƻƗ ملةƑƴم ƥƢǑا ƹƥالط ƞǆمƓ ǅǐƺƥال الطǀ ǃوƾǐ    Ǐøƺ ةƜ   ǅǐøƾالملح) I(Û 
)II(            ǃƽƥ üوǀوƗوƥƓال ǃƑǀأح Ʋم ǃƅالƗǐ ƑمƓ Û üوǀوƗƥƓا الƤǉ Ǐƺ )II (  ƫƑƢال    Ǐøƺ Ɖƪǆد المƳواƾƓ

  . اǐƽƑƻƗǗة
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  )1(بروتوكول ) 1(الملحق 
 : أدناهالموضحةالواردات األردنية من البضائع المذكورة أدناه ذات المنشأ التركي تخضع للتنازالت 

 
 

HS Code حجم الكوتا الخاضعة  وصف المنتج
للتخفيض سنويا 

)طن ) 
نسبة التخفيض على 
 الرسم الجمرآي

ـ ـ أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف  0302.35
)ثـونوس ثـاينوس(الزرقاء 

  ـ ـ غيرها 0302.69
ا          0303.21 ماك التروت ا ،( ـ ـ أس المو تروت س

اس ايكس ، أونكورنك اس م أونكورنك
ا ،آال اس أجوابونيت ي ، أونكورنك رآ

أونكورنكاس جيالي ، أونكورنكاس أباتشي
 )، أونكورنكاس آريزوجاستر

  ـ شرائح مجّمدة 0304.20

0 100 

شورة 0406.30 ر مب الحرارة ، غي ان معالجة ب  ـ أجب
 وال بشكل مسحوق 

  ـ ـ ـ غيرها 0406.909
150 100 

 )التفقيس( ـ للتفريخ  0407.001
 100 قطعة 3.000.000

 100 0 عسل طبيعي 0409.00
 1من  (، طازجة أو مبّردة) طماطم(بندورة   0702

 100 7.000    ) أيلول30حزيران لغاية 

 100 5.000 -: ـ بصل وعسقالن  0703.10
 100 5.000  ـ جزر ولفت بقلي 0706.10

خيار و قثاء و خيار صغير محبب ، طازجة أو  0707.00
 100 5.000 )  أيلول30 تموز حتى 1من  ( مبّردة

ن جنس 0709.60 سيكوم أو م ن جنس آاب ار م  ـ ثم
 100 200  )فليفلة أو فلفل(بيمنتا 

  ـ خضر أخر  0710.80
 -: ـ خضر أخر ؛ خليط من الخضر  0712.90
ة        0713.33 وليا عادي ا أو فاص يلوس( ـ ـ لوبي فاص

 يضاء ، بما فيها الفاصوليا الب) فولجاريس
 -: ـ عدس  0713.40

500 100 

 100 5.000 -) :جاربانزوز( ـ حمص  0713.20
 -: ـ ـ بقشره  0802.21
 : ـ ـ مقشر 0802.22
 )آاستانيا( ـ آستناء  0802.40
  ـ فستق  0802.50
ex 0804.20 مجفف ـ تين .  

0 100 

) أيلول30 حزيران لغاية 1من (  -:برتقال -  0805.10 500 100 
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HS Code حجم الكوتا الخاضعة  وصف المنتج
للتخفيض سنويا 

)طن ) 
نسبة التخفيض على 
 الرسم الجمرآي

في  0805.20 درين" ـ يوس ارين"(مان ا التانج ا فيه بم
؛ آلمنتينا ، ويلكنج وغيرها) والساتسوماس

 من الحمضيات المهجنة 
150 100 

 100 200  ـ جريب فروت بما فيه البوميلو 0805.40
امض     0805.50 ون ح ون ،(ـ ليم يتروس ليم س

ونم يتروس ليم يم ) س يتروس(، ل س
يتروس  ا ، س ااروانتيفولي ن () .التيفولي ١م

  ) ايلول٣٠حزيران حتى 

1.000 100 

 100 0  ـ مجفف 0806.20

، وبابايا) بما فيه البطيخ األحمر   (شمام و بطيخ      0807
ى        ١من   (، طازج     " باباز" اني ال شرين ث ١٥ ت

 )نيسان

3.000 
 100 

 آانون أول لغاية نهاية ١من  (-:ـ تفاح  0808.10
 100 1.000 ) شباط

 100 100  ـ آرز 0809.20
سيكا)"خوخ(ق  ـ درا 0809.30 ا(، "برونوس بري بم

 100 200 ")نكتارين"فيه الدراق األملس

 100 0  ـ مشمش 0813.10
 100 100  ـ ـ غيرها 0910.99
1512.19 -- Sunflower-seed or safflower 

oil and fractions thereof (RBD), 
not crude 

100 100 

-:ـ مرجرين ، باستثناء المرجرين السائل  1517.10 100 100 
 100 100 - :اـ غيره 1517.90
اسماك محضرة أو محفوظة ؛ خبيارى  1604

وأبداله المحضرة من بيض االسماك ) آافيار( 0 100 

بما فيها الشيكوالته (مصنوعات سكرية  1704
 ، التحتوى على الكاآاو ) البيضاء

 
1.000 20 

شيكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على  1806
 20 1.000 آاآاو 

عجائن غذائية، وإن آانت مطبوخة أو محشوة  1902
أو محضرة ) باللحم أو بأية مادة أخرى(

بطــريقــة أخــرى مثــل االسباجتـى أو 
المكرونة أو الشعرية أو الالزانيا أو النــوآى 
أو الرافيولى أو الكانيلونى ؛ الكسكسى، وإن 

 آان محضرًا 

1.000 20 

وبسكويت وغيرها من خبز وفطائر وآعك  1905
منتجات المخابز، وإن آانت تحتوى على آاآاو

) خبز القربان(المنتفشة " الويفر" ؛ رقائق 
والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم 

" الويفر " لمحضرات الصيدلة، رقائق 
 المبصومه، أوراق األرز والمنتجات المماثلة 

1.000 20 
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HS Code حجم الكوتا الخاضعة  وصف المنتج
للتخفيض سنويا 

)طن ) 
نسبة التخفيض على 
 الرسم الجمرآي

 محّبب ـ خيار وقّثاء وخيار صغير  2001.10

 -:ـ غيرها  2001.90
0 100 

 100 0 ـ زيتون 2005.70
أو ) مرمالد(مربى وهالم فواآه، وخبيص  2007

هريس أو عجن فواآه أو أثمار قشرية، 
متحصل عليها بالطبخ ، وإن أضيف إليها سكر

 .أو مواد تحلية أخر 

50 100 

فــواآه وأثمار قشــريــة وأجــزاء أخر من  2008
نباتات صالحة لألآل، محضرة أو محفـوظـة 
بطريقــة أخــرى ، وإن أضيـف إليها سكر أو 

مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية، غير 
 مذآورة وال داخلة فى مكان آخر 

50 100 

 100 250 ـ حساء ومرق ومحضرات إعدادها 2104.10
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  )1(بروتوكول ) 2(الملحق 
 : أدناهالموضحة تخضع للتنازالت األردنيمنشأ مذكورة أدناه ذات ال من البضائع الالتركيةالواردات 

 
HS Code حجم الكوتا الخاضعة  وصف المنتج

للتخفيض سنويا 
)طن ) 

نسبة التخفيض على 
 الرسم الجمرآي

0406.90  Other cheese  150 100 
0407.00.11.10.11, 
0407.00.11.10.19, 
0407.00.19.10.11, 
0407.00.19.10.19, 
0407.00.90.10.11, 
0407.00.90.10.19  

Eggs for hatching 

 100 قطعة 3.000.000

0410 [Excl. 
0410.00.00.00.13] 

Edible products of animal origin, not 
elsewhere specified or included, 
[excluding royal jelly] 

0 100 

0603 
[Excl.0603.90] 
 
 

Cut flowers and flower buds of a kind 
suitable for bouquets or for 
ornamental purposes, fresh, dried, 
dyed, bleached, impregnated or 
otherwise prepared: [excluding dried, 
dyed, bleached, impregnated or 
otherwise prepared.] 

10 100 

 100 100 ، طازجة أو مبّردة ) بطاطس(بطاطا  0701
 حزيران 1من (، طازجة أو مبّردة ) طماطم(بندورة   0702

 100 7.000  )  أيلول30لغاية 

 100 200 )مكبب( ـ ـ خس   0705.11

 100 150  ـ جزر ولفت بقلي  0706.10
خيار و قثاء و خيار صغير محبب ، طازجة أو مبّردة   0707.00

) أيلول30 تموز لغاية 1من (  5.000 100 

 100 300 )فيجنا ، وفاصيلوس( و فاصوليا  ـ لوبيا أ  0708.20
 100 200  ـ بقول قرنية أخر 0708.90
 100 300 )أسباراجس (  ـ هليون  0709.20
) أيلول30 تموز لغاية 1من  (ـ باذنجان   0709.30

 300 100 

ـ ثمار من جنس آابسيكوم أو من جنس بيمنتا   0709.60
 100 200 ) أيلول30 تموز لغاية 1من ( )فليفلة أو فلفل (

0709.90 [Excl. 
0709.90.31; 
0709.90.39] 

Other vegetables [excluding olives] 
200 100 

 100 4.000 -: ـ تمر  0804.10
) أيلول30 حزيران لغاية 1من ( -:ـ برتقال  0805.10

 500 100 

بما فيها التانجارين " ( ماندرين "  ـ يوسفي  0805.20
 100 150 ؛ آلمنتينا ، ويلكنج وغيرها من )والساتسوماس 
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HS Code حجم الكوتا الخاضعة  وصف المنتج
للتخفيض سنويا 

)طن ) 
نسبة التخفيض على 
 الرسم الجمرآي

 الحمضيات المهجنة 

 100 200  ـ جريب فروت بما فيه البوميلو 0805.40
0805.50  
 

سيتروس ليمون ، سيتروس ( ـ ليمون حامض 
سيتروس اروانتيفوليا ، سيتروس ( ، ليم ) ليمونم 

 أيلول30 حزيران لغاية 1من () التيفوليا 
 

1.000 100 

) آانون ثاني لنهاية شباط1من  (-:ـ طازج   0806.10
 250 100 

" ، وبابايا  ) بما فيه البطيخ األحمر ( شمام و بطيخ   0807
) نيسان15 تشرين ثاني لغاية 1من (، طازج  "  باباز

3.000 
 100 

0808 10 [excl. 
0808.10.80.00.11, 
0808.10.80.00.13, 
0808.10.80.00.14] 

Apples: [excluding golden, starking, 
starkrimson] 200 100 

 100 200 وسفرجل" أجاص "  ـ آمثري  0808.20
بما فيه( ، " برونوس بريسيكا ) " خوخ ( ـ دراق  0809.30

 100 200 ")نكتارين " الدراق األملس 

 100 500 )فريز (  ـ فراولة  0810.10
 ـ جذور جنسنج  1211.20
 اق الكوآاـ أور 1211.30
1211.90.85.00.18 Liquorice roots 

200 100 

، ) بما فيها الشيكوالته البيضاء(مصنوعات سكرية  1704
 التحتوى على الكاآاو 

 
1.000 20 

شيكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على آاآاو  1806 1.000 20 
باللحم (عجائن غذائية، وإن آانت مطبوخة أو محشوة  1902

أو محضرة بطــريقــة أخــرى )  أخرىأو بأية مادة
مثــل االسباجتـى أو المكرونة أو الشعرية أو الالزانيا 

أو النــوآى أو الرافيولى أو الكانيلونى ؛ الكسكسى، 
 وإن آان محضرًا 

1.000 20 

خبز وفطائر وآعك وبسكويت وغيرها من منتجات  1905
" المخابز، وإن آانت تحتوى على آاآاو ؛ رقائق 

والبراشيم الفارغة من ) خبز القربان(المنتفشة " يفرالو
"الويفر " النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق 
 المبصومه، أوراق األرز والمنتجات المماثلة 

1.000 20 

مسماه آتش آب " بندورة " ـ صلصة طماطم  2103.20
 100 500 وصلصات طماطم أخر
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üوǓب اƑƓال  
  اǓحǃƑǀ الƑƴمة

  
  )1(المادة 

  تعاريف
  :بروتوكوللغايات هذا ال

 بما في ذلك التجميع أو العمليـات         أو المعالجة  عداداإلأي نوع من    تعني    "تصنيع" ) أ(
Ýالمحددة  

 عنصر أو جزء، الƣ، يستخدم فـي تـصنيع          ، مادة خام  ،أي مكون تعني    "مادة" ) ب(
Ýالمنتج  

 لالستخدام الحقـاً    اكان مخصص لو  ، حتى و  المنتج الذي تم تصنيعه    يعني  "منتج" ) ت(
  أخرىÝفي عملية تصنيع 

   من المواد والمنتجاتÝكالتعني   "سلعة" ) ث(
 التفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من االتفاقية         وفقاً ةحددالم القيمة   تعني  "القيمة الجمركية" ) ج(

بـشأن  اتفاقية منظمة التجارة العالميـة      ( 1994 والتجارة   فةالعامة للتعر 
  Ý)التقييم الجمركي

تـسليم بـاب    سعر  " ) ح(
  "المصنع

 فـي   تسليم باب المصنع وذلـك للمـصنّع      لمنتج   ل  المدفوع   السعريعني  
، شـريطة    تشغيل أو   إعداديقوم بƉخر عملية    الذي  ،   او في تركيا   االردن

 ضرائب  ة أي مخصوماً منها  السعر قيمة كافة المواد المستخدمة،       يشملأن  
   تصدير المنتجÝ عند استردادهاداخلية يتم، أو قد يتم 

)Ƣ ( "من غير  المستخدمة للمواد   ة الجمركية قيمتعني ال   "قيمة المواد Ɖƪǆاوقت استيراده  الم ،
 فهـي أول سـعر    ،  تحديدهاال يمكن    وأأو في حال لم يكن ذلك معروفاً        

  Ý او في تركيااالردنفي  لموادل مدفوع مؤكد
قيمة المـواد ذات    " ) د(

  "المنشأ
مع إدخـال التعـديالت     ) Ƣ(قيمة هذه المواد حسبما هو محدد في        تعني  

Ýالضرورية  
 مـن   منه القيمة الجمركية لكـل    مخصوما    تسليم باب المصنع   سعرهي    "القيمة المضافة" ) ذ(

 )3( التي يكون منشأها الدول األخرى المشار إليها في المـادتين            المواد
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القيمة الجمركية غيـر    عندما تكون   - التراكم أو    يطبق معها  والتي   )4(و
واد يمكن التحقق   أول سعر مدفوع للم   فهي   -تحديدهامعروفة أو ال يمكن     

  Ý او في تركيااالردنمنه 
وصف المستخدمة في   )  من أربع خانات   المكونة( الفصول و البنود     تعني  "البنود"و " الفصول" ) ر(

وتبنيد السلعة في التعريفة الجمركية طبقا للنظام المنسق لتوصيف وتبنيد          
  HS"Ý"أو " النظام المنسق" بـالبروتوكول ا، المشار إليه في هذالسلع

  بند معينÝوفقا لتصنيف منتج أو مادة تشير إلى   "مصنف" ) ز(
المنتجات التي يتم إرسالها في وقت واحد من أحد المصدرين إلـى            تعني    "الشحنة" ) س(

 شحنها من   غطيت وثيقة نقل واحدة     تغطيهاالتي  تلك   أو   المستوردينأحد  
يتم تغطيتهـا   وثيقة  هذه ال في حال عدم وجود     أو  ،  المستوردمصدر إلى   ال
  Ýفاتورة واحدةب

  المياه اإلقليميةتشمل   "األقاليم“ ) ش(
 
 

ǏǆƑƙب الƑƓال  
 ǃوǊƻم ƹǐƥƴƗ" ƖƑƜƗǆالمƖاƤƉƪǆالم "  

  
  )2(المادة 
  عامة متطلبات
  

 :االردنمنشأ من المنتجات التالية ، تعتبر االتفاقيةهذه ألغراض تطبيق  )1

 Ý)5( ضمن مفهوم المادة  االردن المنتجات المتحصل عليها بالكامل في  ) أ (

ـ   متحصله مواد غير    وتحتوي فيها على   االردنالمنتجات المتحصل عليها في       )ب ( ، ل  بالكام
 ضـمن مفهـوم   االردن كافية فـي   أو معالجة إعدادشريطة أن تمر هذه المواد بعمليات       

 Ý )6(المادة 

  
 : تركيامنشأ من التالية  ، تعتبر المنتجاتاالتفاقيةهذه ألغراض تطبيق  )2

  Ý )5(ضمن مفهوم المادة  تركيا في كاملالمنتجات المتحصل عليها بال  ) أ (
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 بالكامـل،   ه مواد غير متحـصل    وتحتوي فيها على   تركياعليها في    المنتجات المتحصل   )ب (
 ضمن مفهوم المادة    تركيا كافية في     أو معالجة  إعدادشريطة أن تمر هذه المواد بعمليات       

)6( . 
 

  
  )3(المادة 
  االردن التراكم في
  

 إذا كانت متحصلة فيـه،   االردنمنشأ  من  ، تعتبر المنتجات    ))1(2(دون اإلخالل بأحكام المادة      )1
 ،بلغاريا  ، 1)بما في ذلك ليختنشتاين   ( سويسرا   ايسلندا، النرويج،    منشأ   منمواد  وتحتوي على   

المعالجة  أو   عداداإل عمليات   تتجاوز، شريطة أن      االتحاد االوروبي دول  تركيا أو في    ،  رومانيا
الـضروري  وليس من   . )7( العمليات المشار إليها في المادة       تلك االردن في   التي تم إجراؤها  
 .  أو معالجة كافية على تلك الموادإعدادإجراء عمليات 

  
إذا كانت متحصلة فيـه،    االردنمنشأ  من  ، تعتبر المنتجات    ))1(2(دون اإلخالل بأحكام المادة      )2

ـ    ة مشارك ىخرأ دولة منشأ جزر فارو أو أي       منمواد  وتحتوي على    -شراكة األورو  فـي ال
متوسـطي  - المـؤتمر األورو   م تبنيه خـالل    إعالن برشلونة الذي ت    التي تستند إلى  متوسطية،  
 عمليـات   تتجـاوز ، شـريطة أن     2تركياباستثناء  ،  1995 تشرين الثاني    28 و 27المنعقد في   

. )7( العمليات المشار إليها فـي المـادة         تلك االردن في    أو المعالجة التي تم إجراؤها     عداداإل
 . أو معالجة كافية على تلك الموادإعدادإجراء عمليات وليس من الضروري 

 

العمليات المشار إليهـا    تلك   االردن في أو المعالجة التي تتم      عداداإل عمليات   عندما ال تتجاوز   )3
القيمة المضافة   فقط عندما تزيد     االردنه   عليه يعتبر منشأ   المتحصلفإن المنتج   ،  )7(في المادة   
 المشار إليها فـي الفقـرتين       الدول األخرى  منشأ أي من     من المواد المستخدمة    قيمةهناك عن   

أعلى قيمة للمـواد ذات      يتم ذلك، فإن المنتج يعتبر من منشأ الدولة التي لها            وإذا لم . )2( و )1(
 . االردنالتصنيع في في المنشأ المستخدمة 

 
                                                 

 . وسويسرا وهي فريق متعاقد في اتفاقية المنطقة االقتصادية األوروبيةليختنشتاين يوجد اتحاد جمركي بين أمارة 1
  لƺربية وقطاع غزة، لبنان، المƺرب، سوريا، تونƩ، الضفة اتركيالجزائر، مصر، اسرائيل،  2
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تجـري   والتـي ال     )2( و )1(ين   المشار إليها في الفقرت    الدول ىمنشأ أحد من  تحتفظ المنتجات    )4
 . الدول هذه  أي منها إذا تم تصديرها إلىئ بمنشاالردنفي  أو معالجة إعدادعليها أية عمليات 

 

 : يجوز تطبيق التراكم المنصوص عليه في هذه المادة فقط شريطة )5

 والتجـارة   فـة من االتفاقية العامـة للتعر    ) 24(وفقاً للمادة   تفضيلية  وجود اتفاقية تجارة      ) أ (
)GATT ( ودولة  المنشأ الدول التي ساهمت في إكساب صفةبين Ýالمقصد  

 المنشأ من خالل تطبيق قواعد منشأ مطابقة        قد اكتسبت صفة  أن تكون المواد والمنتجات       )ب (
 Ýلتلك الواردة في هذا البروتوكول 

 لتطبيـق   الالزمـة  المتطلبـات    استيفاء التي تشير إلى     نشر اإلشعارات وأن يكون قد تم       )ج (
 .تركيا وفي االردن في التراكم

  
موافقة كال الطـرفين    تاريƣ   يتم تطبيق التراكم المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من         

  .  المنشور في الجريدة الرسميةاإلشعارالمشار إليه في و
  

، بتفاصيل االتفاقيات، بما في ذلك تواريƣ دخولها حيز التنفيـذ           تركيا بتزويد   االردنتقوم  
الخاصة بها والتي يتم تطبيقها مع الدول األخرى المشار إليها في الفقـرتين   وقواعد المنشأ   

  . )2( و)1(



 9

  )4(المادة 
  تركياالتراكم في 
  

ـ     تركيامنشأ  من  ، تعتبر المنتجات    ))2(2 (دون اإلخالل بأحكام المادة    )1 ، اإذا كانت متحصلة فيه
تركيـا أو   ،  3)ليختنشتاينبما في ذلك    ( سويسرا   ،ايسلند، النرويج  منشأ   منمواد  وتحتوي على   

  أو المعالجة التي تم إجراؤها     عداداإل عمليات   تتجاوز، شريطة أن      االتحاد االوروبي دول  في  
 إعدادالضروري إجراء عمليات    وليس من   . )7( العمليات المشار إليها في المادة       تلك تركيافي  

 . أو معالجة كافية على تلك المواد
 

ـ     تركيامنشأ  من  ، تعتبر المنتجات    ))2(2 (دون اإلخالل بأحكام المادة    )2 ، اإذا كانت متحصلة فيه
- فـي الـشراكة األورو     ة مشارك ىخرأ دولة منشأ جزر فارو أو أي       منمواد  وتحتوي على   

متوسـطي  - المـؤتمر األورو   م تبنيه خـالل    إعالن برشلونة الذي ت    التي تستند إلى  متوسطية،  
 عمليـات   تتجـاوز ، شـريطة أن     4ركياتباستثناء  ،  1995 تشرين الثاني    28 و 27المنعقد في   

. )7( العمليات المشار إليهـا فـي المـادة          تلك تركيا في    أو المعالجة التي تم إجراؤها     عداداإل
 .  أو معالجة كافية على تلك الموادإعدادإجراء عمليات وليس من الضروري 

  
ات المشار إليها في    العمليتلك   تركيافي   أو المعالجة التي تتم      عداداإل عمليات   عندما ال تتجاوز   )3

هناك القيمة المضافة   فقط عندما تزيد     تركياه  منشأ عليه يعتبر    المتحصلفإن المنتج   ،  )7(المادة  
 )1( المشار إليها فـي الفقـرتين   الدول األخرى منشأ أي من منقيمة المواد المستخدمة عن 

ـ  يتم ذلك، فإن المنتج يعتبر من منشأ الدولة التي لها            وإذا لم . )2(و ى قيمـة للمـواد ذات      أعل
 . تركياالتصنيع في في المنشأ المستخدمة 

 

تجـري  والتـي ال    ) 2(و)1( المشار إليها في الفقرتين      الدول ىمنشأ أحد من  تحتفظ المنتجات    )4
 . الدول هذه  أي من إذا تم تصديرها إلىهائبمنش تركيافي  أو معالجة إعدادعليها أية عمليات 

 

 :يه في هذه المادة فقط شريطةيجوز تطبيق التراكم المنصوص عل )5
  

                                                 
  . وسويسرا وهي فريق متعاقد في اتفاقية المنطقة االقتصادية األوروبيةليختنشتاين يوجد اتحاد جمركي بين أمارة 3
  ، لبنان، المƺرب، سوريا، تونƩ، الضفة الƺربية وقطاع غزةتركيالجزائر، مصر، اسرائيل،  4
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ـ     ) 24(وفقاً للمادة   تفضيلية  وجود اتفاقية تجارة      ) أ (  والتجـارة   ةمن االتفاقية العامـة للتعرف
)GATT ( المقصدودولة  المنشأ الدول التي ساهمت في إكساب صفةبينÝ  

 المنشأ من خالل تطبيق قواعد منشأ مطابقة        قد اكتسبت صفة  أن تكون المواد والمنتجات       )ب (
  الواردة في هذا البروتوكولÝ لتلك

 لتطبيـق  الالزمـة  المتطلبـات  استيفاءو أن يكون قد تم نشر اإلشعارات التي تشير إلى    )ج (
 .تركياوفي االردن التراكم في 

  
  
، بتفاصيل االتفاقيات، بما في ذلك تواريƣ دخولها حيز التنفيـذ           االردن بتزويد   تركياقوم  ت

طبيقها مع الدول األخرى المشار إليها في الفقـرتين  وقواعد المنشأ الخاصة بها والتي يتم ت   
  . )2( و)1(

  
 ƔدƑ5(الم(  

  بالكامل المتحصل عليها المنتجات
  

 : تركيا أو في االردنفي  تعتبر المنتجات التالية متحصل عليها بالكامل )1
 

  Ý بحارها أو من قاع أراضيهاالمنتجات المعدنية المستخرجة من   ) أ (
 Ýهناكيها منتجات الخضروات التي يتم جن  )ب (

 Ýالتي ولدت وتربت هناكالحيوانات الحية   )ج (

 Ý تربت هناكمنتجات الحيوانات الحية التي   ) د  (

 Ý هناكالمنتجات المتحصلة عن طريق الصيد أو صيد السمك   ) ه (

منتجات الصيد البحري والمنتجات األخرى المستخرجة من البحر خارج المياه اإلقليمية             ) و (
 Ý)اخرالبو(سفنهما  بواسطةللمجموعة أو لǖردن 

هما من المنتجات المـشار     خاصة ب المصانع  سفن  المنتجات التي يتم تصنيعها على متن         ) ز (
 حصراÝً ) و( الفقرة إليها في

، التي يتم تجميعها هناك والتي تكون صالحة فقط السترداد المواد الخام           المستعملةالمواد    )ح (
 Ý فضالتكأو لالستخدام  الصالحة فقط للتجديد بما في ذلك اإلطارات المستعملة
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 Ýهناك الناتجة عن عمليات التصنيع التي تتم الفضالت أو الخردة  )ط (

المنتجات المستخرجة من تربتهما البحرية أو تربتهما التحتية خارج مياههمـا اإلقليميـة               ) ي (
Ýشريطة أن يتمتعا بحقوق حصرية للعمل في تلك التربة أو التربة التحتية 

 ).ي(إلى ) أ ( الفقرات منددة في المنتجة فيهما حصراً من المنتجات المحالسلع  ) ك (

  
فقـط علـى     )ز(و) و() 1(في الفقـرة    لواردة   ا - "سفن المصانع "و" البواخر"يسري اصطالح    )2

 :البواخر وسفن المصانع التي
 

  Ý تركيا أو في االردنفي تم تسجيلها أو قيدها   ) أ (
 Ý تركيا أو االردن تبحر تحت علم دولة عضو في   )ب (

، أو من قبـل     تركيا أو   االردن  من قبل مواطني   )%50(تكون مملوكة بمقدار ال يقل عن         )ج (
شركة تقع مكاتبها الرئيسية في إحدى هذه الدول، ويكون مديرها أو مـديريها ورئـيس               

 أو  االردنمجلس إدارتها أو هيئتها المشرفة وغالبية أعضاء هذه المجالس من مـواطني             
أو لهيئـات عامـة أو       والتي، باإلضافة لذلك، يعود نصف رأس مالها لتلك الدول           تركيا

Ýلمواطنين في الدول المذكورة في حاالت الشراكة أو الشركات المحدودة 

 Ý تركيا أو االردنالتي يكون ربانها وموظفيها من مواطني   ) د  (

  .   تركياأو االردن ا من مواطني مه على األقل من طاق)%75(التي يكون و  ) ه (
  

  )6(المادة 
   رة كافيةبصو معالجتها ها أوإعدادالتي تم المنتجات 

  
 معالجتهـا  أو   هاإعـداد  قد تم     بأنها  بالكامل ه، تعتبر المنتجات غير المتحصل    )2(لغايات المادة    )1

 .)2(قائمة الملحق   الشروط المبينة فيعند تحقيقبصورة كافية 
 

 أو  عداداإلشملها االتفاق، إلى عمليات     يالتي  تشير الشروط المشار إليها أعاله، لكافة المنتجات        
يع وتسري فقط   من غير المنشأ المستخدمة في التصن     المواد   على   إجراؤهاالتي يجب    المعالجة

 باسـتيفائه  المنـشأ    اكتـسب صـفة   تبع ذلك أنه في حال تم استخدام منتج         وي. على هذه المواد  
 علـى المنـتج الـذي    المطبقةالشروط الواردة في القائمة في تصنيع منتج آخر، فإن الشروط          
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 عليه، وال تؤخذ باالعتبار المواد من غير المنشأ التي قـد يـتم              بقاستخدم في التصنيع ال تط    
  . استخدامها في تصنيعه

  
 يجـوز  التي ال    ،من غير المنشأ  ، يجوز مع ذلك استخدام مواد       )1(بالرغم مما ورد في الفقرة       )2

 : ، شريطة أن)2(استخدامها في تصنيع منتج ما وفقاً للشروط الواردة في قائمة الملحق 
 

  Ý  المنتج تسليم باب المصنع من سعر)%10(ز قيمتها اإلجمالية ال تتجاو  ) أ (
التـي  قائمـة   ال في    المئوية الواردة  نسبال  من تجاوز أي ال يؤدي تطبيق هذه الفقرة إلى         )ب (

 .منشأمن غير ال  للموادالقصوى تحدد القيمة

نظـام  ال مـن    )63( وحتـى    )50( هذه الفقرة على المنتجات الواردة في الفصول من          تطبقال  
   .منسقال

 

  . )7( أحكام المادة مقتضىب) 2(و) 1(ن يق الفقرتيتطبيتم  )3
  
  )7(المادة 

   غير الكافية أو المعالجة عداداإلعمليات 
  

 إلكساب   غير كافية   أو معالجة  إعدادعمليات  ، تعتبر العمليات التالية     )2(دون اإلخالل بالفقرة     )1
 : تتحققلم  أم )6(المادة  شروط تحققتلمنتجات، سواء صفة المنشأ ل

 

   النقل والتخزينÝ أثناءعمليات الحفظ لضمان بقاء المنتجات في حالة جيدة   ) أ (
 فك وتجميع الطرودÝ  )ب (

الدهان أو غيره مـن     أو،  زيتلاأو   ،أو المواد المتأكسدة   ، إزالة الغبار  Ýالتنظيف،  الغسيل  )ج (
 .الطالء

 المنسوجاتÝأو ضغط كي   ) د  (

 عمليات الطالء والتلميع البسيطةÝ  ) ه (

 التلميع والصقل لǖرز والحبوبÝ الكلي، ولتبييض الجزئي أو ا، غلفةنزع األ  ) و (

 Ýتكوين السكر في كتلعمليات تلوين السكر أو   ) ز (
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 تقشير ونزع نوى الفاكهة والمكسرات والخضرواتÝ  )ح (

 التقطيع البسيطÝ  وأ  البسيطالطحنالشحذ،   )ط (

 وعـات  مجم  تكوين بما في ذلك  ( التبويب والمطابقةÝ    ،التصنيف،   الفرز ، الغربلة ،التنخيل  ) ي (
 Ý ) السلعمن

 البطاقـات   ولصق ،صناديقشنط،   ، أكياس ،قوارير،   علب ،التعبئة البسيطة في زجاجات     ) ك (
  البسيطةÝ التغليف األخرىأو األلواح وكافة عمليات 

لصق أو طباعة العالمات وبطاقات التعريف والشعارات وغيرها من العالمات المميـزة              ) ل (
 على المنتجات أو على أغلفتهاÝاألخرى 

  كانت من أنواع مختلفةÝوإن البسيط للمنتجات الخلط  ) م (

  السلع لتكوين سلعة كاملة أو تفكيك المنتجات إلى أجزاءÝألجزاءالتجميع البسيط   ) ن (

 Ý )ن(وحتى ) أ(الفقرة الجمع بين اثنتين أو أكثر من العمليات المحددة في   ) س (

 .ذبح الحيوانات  ) ع  (

  
ما تحديد  عند   على منتج ما مجتمعةً      ركيات أو في    االردنيتم أخذ كافة العمليات التي تتم إما في          )2

 كافيـة وفقـاĄً      غير  المنتج  أو المعالجة التي أجريت على     عداداإل كان سيتم اعتبار عمليات      إذا
 .)1( الفقرة لمضمون

  
  )8(المادة 
   األهليةوحدة 

  
 والـذي يعـد الوحـدة       ون وحدة األهلية هي المنتج المحدد     لغايات تطبيق هذا البروتوكول، تك     )1

 .سية عند تحديد التصنيف وذلك باستخدام لوائح النظام المنسقاألسا
 

  :ذلكتبع  ي
 

في الحاالت التي يتكون فيها المنتج من مجموعة أو تجميع من عدد من المواد بحيث يـتم                  ) أ (
  Ýتصنيفه ضمن أحكام النظام المنسق تحت بند واحد فأنها مجتمعة تشكل وحدة األهلية
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النظـام   البند فـي  نفس المصنفة تحت المتماثلةتجات  عندما تتكون شحنة من عدد من المن        )ب (
 . تطبيق أحكام هذا البروتوكوله عندمفردبكل منتج يؤخذ ، يجب أن المنسق

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

  . لغايات تحديد المنشأول التغليفالتصنيف، فيجب شم

  
  )9(دة الما

    واألدواتقطع الغيار، الملحقات
  

 أو اǓالت أو األجهـزة أو       دواتتعد الملحقات، قطع الغيار واألدوات التي يتم شحنها مع إحدى األ          
المركبات والتي تعد جزءاً من المعدات العادية والمشمولة في سعرها أو تلك التي ال يصدر بهـا                 

 أو اǓلة أو الجهاز أو المركبة موضوع        ع تلك األداة  تبارها كوحدة واحدة م   فاتورة منفصلة، يتم اع   
  .البحث

  
  )10(المادة 

   )األطقم(المجموعات 
  

بأن لها   من النظام المنسق،  ) 3( في القاعدة العامة رقم      حدد م وكما ه ،  )األطقم(المجموعات  تعتبر  
ما تتكـون   وبالرغم من ذلك، عنـد    .  منتجات لها صفة المنشأ    هاصفة المنشأ إذا كانت جميع مكونات     

ذات  بأكملهـا  المجموعـة المنشأ، تعتبر  من غيرمنشأ ومنتجات    ذاتمن منتجات   ) طقم(مجموعة  
 تسليم بـاب    المجموعةمن سعر   % 15المنشأ   من غير ال تتجاوز قيمة المنتجات     ن  منشأ، شريطة أ  

  .المصنع
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  )11(المادة 
  حياديةالعناصر ال
  

 التالية التي قد يـتم      العناصر الضروري تحديد منشأ     نليس م  منتج ما، فإنه     صفة منشأ  تحديد   عند
  :إنتاجهاستخدامها في 

  
  الطاقة والوقودÝ   ) أ (
 المصنع والمعداتÝ  )ب (

 اǓالت واألدواتÝ   )ج (

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

 
ƘلƑƙب الƑƓال  

  المƗطلƖƑƓ اƽǕلǐمǐة
  
  )12(المادة 

  مبدأ اإلقليمية
  

إكـساب   من هذه المادة، فإن شـروط        )3( والفقرة   )4( و )3(تثناء ما نصت عليه المواد        باس )1
 أو فـي    االردنفـي    إعاقةدون  يجب إتباعها    المنشأ المنصوص عليها في الباب الثاني        صفة
 .تركيا

  
 أو  االردن ذات منشأ مصدرة مـن       عند إعادة سلع  ،  )4( و )3(باستثناء ما نصت عليه المادتين       )2

الممكـن تقـديم    من   إال إذا كان     ،منشأال من غير  هالى بلد آخر ، فإنه يجب اعتبار       إ تركيامن  
 :نيلسلطات الجمركية تبلإثباتات مقبولة 

  المعادة هي ذاتها التي تم تصديرهاÝ السلعأن   ) أ (

 و

 عملية تتجاوز العمليات الضرورية للحفاظ عليها في حالة جيـدة         يتم عليها إجراء أي     لم    )ب (
 .  أو أثناء تصديرهاالدولةتلك وجودها في خالل 
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 التي تتم    أو المعالجة  عدادالحصول على صفة المنشأ بموجب الباب الثاني لن تتأثر بعمليات اإل           )3
ي يتم إعادة اسـتيرادها      والت تركيا أو   االردن  على المواد المصدرة من    تركيا أو   االردنخارج  

  : شريطةبعد ذلك، 
 

 تم   أو ،تركيا أو في    االردنفي   عليها بالكامل قد تم الحصول    أن تكون المواد المذكورة        ) أ (
 قبـل   )7( تتجاوز العمليات المشار إليها في المادة         أو معالجة  إعدادعليها إجراء عمليات    

 Ýتصديرها 

 و

 : بصورة مقبولة للسلطات الجمركيةبينأن ي  )ب (

   لمواد المصدرةÝل معالجة أو إعدادأن السلع المعاد استيرادها قد نتجت عن عمليات  )1(
 عن طريـق تطبيـق      تركيا أو   االردن اإلجمالية المكتسبة خارج     المضافة القيمة   أنو )2(

% 10ال تتجاوز   ، للمنتج النهائي المطالب بحصوله على صفة المنشأ         أحكام هذه المادة  
 . تسليم باب المصنعمن سعر 

 

 المنشأ المنصوص عليها في الباب      الحصول على صفة  ، ال تسري شروط     )3(ألغراض الفقرة    )4
 عندما يكـون    لكن و .تركيا أو   االردن التي تتم خارج      أو المعالجة  عداداإلي على عمليات    الثان

المنشأ التـي    من غير   تحدد الحد األقصى لقيمة المواد     هناك قاعدة ضمن قائمة الملحق الثاني     
غير المنشأ  من   المنشأ للمنتج النهائي، فإن القيمة اإلجمالية للمواد         تتضمنها السلعة لتحديد صفة   

 المتحققةالقيمة المضافة اإلجمالية     إليها   مضافاً،  المعني إقليم الطرف    لمستخدمة في المنتج في   ا
  . تطبيق أحكام هذه المادةعند ،ال ينبغي أن تتجاوز النسبة المقررة، تركيا أو االردنخارج 

 

 كافـة " القيمة المـضافة اإلجماليـة     "تعني عبارة ،  )4(و) 3(ألغراض تطبيق أحكام الفقرتين      )5
 . المستخدمة هناك، بما في ذلك قيمة المواد تركيا أو االردنالتكاليف المترتبة خارج 

 

 الشروط المنصوص عليها    تستوفيعلى المنتجات التي ال      )4(و) 3( أحكام الفقرتين    تسريال   )6
وذلك  بصورة كافية    امعالجتهها أو   إعداد أنه تم     أو التي يمكن اعتبار    ،في قائمة الملحق الثاني   

  .))2(6(في المادة المقرر الحد العام المسموح ي حال تطبيق فقط ف
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 .المنسقنظام ال من 63 إلى 50 على منتجات الفصول من )4( و)3(ال تسري أحكام الفقرتين  )7
  

، تركيـا  أو   االردن من النوع المشمول بهذه المادة والتي تتم خارج           أو معالجة  إعدادأي عملية    )8
 . ترتيبات مماثلةة الخارج أو أي فيعداداإلترتيبات يجب أن تتم في نطاق 

  
  )13(المادة 

  النقل المباشر
  

 متطلبات  تستوفيفقط على المنتجات التي     ،   االتفاق بموجب الممنوحة التفضيليةالمعاملة   تسري )1
 الدول األخـرى المـشار   أقاليم أو عبر االردن وتركياهذا البروتوكول، والمنقولة مباشرة بين     

المنتجـات التـي   فـإن  ، ومع ذلك. والتي يتم تطبيق التراكم معها  ) 4( و )3(إليها في المادتين    
مؤقت التخزين  ال أو   من خالل الشحن بالعبور   أخرى  يجوز نقلها عبر أقاليم     تشكل شحنة واحدة    

 مراقبة السلطات الجمركيـة فـي       بقائها تحت شريطة   دعت الحاجة لذلك،     إذا،  في تلك األقاليم  
 عمليات غير التفريغ وإعادة التحميل أو أي        يجري عليها أي  ال  ن  أ و ، العبور أو التخزين   دولة

 . بحالة جيدةاعملية مخصصة للحفاظ عليه
 

ـ أ خطوط األنابيب عبر  بواسطةيجوز نقل المنتجات ذات المنشأ       االردن غيـر اخـرى  ليم اق
  .وتركيا

  
 منـصوص ينبغي أن يقدم للسلطات الجمركة في الدولة المستوردة إثبات يفيد بأن الـشروط ال              )2

 : بإبراز قد تم تحقيقها، وذلك )1(عليها في الفقرة 
 

   العبورÝ أودولة عبر الدولة المصدرةمن االنتقال وثيقة نقل واحدة تشمل   ) أ (
 : شهادة صادرة عن السلطات الجمركية في بلد العبور  )ب (

)1( Ýتقدم وصفاً دقيقاً للمنتجات  
ـ   وتبين تواريƣ تفريغ وإعادة تحميل المنتجات،        )2(  أو  البـواخر ماء  حيثما أمكن، أس

 Ýوسائل النقل األخرى المستخدمة 

  العبورÝ أودولة التي بقيت فيها المنتجات في الظروفو تبين  )3(



 18

 .تثبت ذلكأي وثائق ورد أعاله، في حال اإلخفاق في تقديم ما   )ج (

  
  )14(المادة 

  المعارض
  

إليها في   غير تلك المشار     أحدى الدول في   من أجل العرض     المنشأ، المرسلة ذات  المنتجات  إن   )1
 إلـى  هاسـتيراد ال العرض   ، ويتم بيعها بعد    والتي يتم تطبيق التراكم معها     )4( و )3(المادتين  
 ظهـر  شـريطة أن ي    ،من أحكام االتفاق  ، ينبغي أن تستفيد عند استيرادها       تركيا إلى أو   االردن

 : بصورة مقبولة للسلطات الجمركية
 

 إلى البلـد الـذي يعقـد فيـه          ياترك أو من    االردن هذه المنتجات من     أرسلأن المصدر     ) أ (
   وأنه قام بعرضها فيهÝ ،المعرض

 أو فـي    االردنأنه تم بيع المنتجات أو التصرف بها من قبل المصدر إلى شخص فـي                 )ب (
 Ýتركيا

 الحالـة التـي تـم       بنفس مباشرة   بعد انتهائه  المنتجات خالل المعرض أو      إرسالأنه تم     )ج (
 Ý  للعرضإرسالها فيها

 و

عرضها ه المنتجات، منذ إرسالها للعرض، ألي غرض كان سوى          أنه لم يتم استخدام هذ      ) د  (
 .  في المعرض

  
 وتقديمـه إلـى الـسلطات       ،حكام الباب الخـامس   منشأ أو إعداده وفقاً أل    ال إصدار إثبات    يجب )2

اسـم وعنـوان    ويجب أن يتـضمن ذلـك        . المستورد بالطريقة المعتادة   في الدولة الجمركية  
 التي تم عرض المنتجات     نات إضافية تبين الظروف   يجوز طلب بي   وعند الضرورة،    ،المعرض
 . بموجبها

 

العروض العامـة    زراعي أو حرفي أو      ، صناعي ،عرض تجاري معلى أي   ) 1(الفقرة  تطبق   )3
 األعمال بقـصد بيـع      اتمقر ألغراض خاصة في المحالت أو       ا يتم تنظيمه  المشابهة التي ال  

 .ابة السلطات الجمركيةتخضع المنتجات أثنائها لرقي تالمنتجات األجنبية، وال
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ƲƓاƥب الƑƓال  

ƅƑƻƳǕأو ا ǃوƨƥد الƥƑǊǆم   
  
  )15(المادة 
   ها أو اإلعفاء من)الدروباك (حظر رد الرسوم الجمركية

  
 أو  تركيا أو   االردنمنشأ  من   المستخدمة في تصنيع المنتجات      المنشأ من غير ال تخضع المواد     )1

منشأ لهـا وفقـاً     ال يتم إصدار أو إعداد إثبات        والتي ،)4( و )3(أي بلد مشار إليه في المادتين       
 أو تركيـا  للباب الخامس، إلى أي نوع من رد الرسوم الجمركية أو اإلعفاء منها سـواء فـي         

 .االردن
 

 
 

اد أو  د لالسـتر   علـى أي ترتيبـات     ، ينبغي أن يطبق   )1 (في الفقرة المنصوص عليه   الحظر   )2
  أية رسوم ذات أثـر مماثـل        أو  جمركيةلرسوم ال ل اإلعفاء منها أو عدم سداد جزئي أو كلي       

عندما يطبق مثـل هـذا       ، على المواد المستخدمة في التصنيع     االردن أو في    تركيا  في ةمطبق
 وقت تصدير المنتجات التي استخدمت فيهـا تلـك          ،السداد فعليا عدم    أو االسترداد أو اإلعفاء  

 .حليوال يتم ذلك في حال بقاء تلك المنتجات لالستهالك الم المواد، 
 

بنـاء  ذلـك   و،  مستعداً في أي وقت     إثبات المنشأ  يشملهار المنتجات التي    يجب أن يكون مصدّ    )3
على طلب السلطات الجمركية، لتقديم كافة الوثائق ذات العالقة والتي تثبت أنه لم يتم الحصول               

المنشأ المستخدمة في تـصنيع المنتجـات ذات         من غير  بالمواد   المتعلقةعلى أي رد للرسوم     
 المماثـل ذات األثـر    والرسوم األخرى    كافة الرسوم الجمركية     سدادعالقة وأنه قد تم بالفعل      ال

 .  على مثل هذه الموادةالمطبق
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على ، و ))2(8(مفهوم المادة   طبقا ل  على التغليف  كذلك   )3( إلى   )1(تسري أحكام الفقرات من      )4
المكونـة  نتجـات   المعلـى    و )9(الملحقات وقطع والغيار واألدوات ضمن مفهـوم المـادة          

 . منشأال من غير عندما تكون هذه السلع )10 ( ضمن مفهوم المادةمجموعاتلل
 

عالوةً على  .  االتفاق على المواد التي يسري عليها     فقط   )4( إلى   )1(تسري أحكام الفقرات من      )5
الذي  الزراعية   استرداد الرسوم على صادرات المنتجات     تطبيق نظام    لن تؤثر على  ذلك، فإنها   

 .  التصدير وفقاً ألحكام االتفاق عنديطبق
 

 االردن أو   تركيـا  منـشأ    من المنتجات   على )1(ال يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة         )6
منشأ إحدى الدول األخرى المـشار      من   مواد   مع دون تطبيق التراكم     والتي تم الحصول عليها   

 . )4(و) 3(إليها في المادتين 
 

 )1(ردن، باستثناء المنتجات التي تندرج ضمن الفصول من         ، يجوز لǖ  )1(مع مراعاة الفقرة     )7
  أو الرسوم   من النظام المنسق، تطبيق ترتيبات لرد أو اإلعفاء من الرسوم الجمركية           )24(إلى  

المنشأ المستخدمة في تصنيع منتجـات ذات        من غير ، المطبق على المواد     المماثلذات األثر   
 : منشأ، مع مراعاة األحكام التالية

 

 ضمن الفصول مـن     الواقعة من الرسوم الجمركية المتعلقة بالمنتجات       )%5(ـحتفاظ ب اال  ) أ (
ـ  أقلنسبة  أي   من النظام المنسق، أو      )97( إلى   )64( ومن   )49( إلى   )25(  فـي   ة مطبق

  Ý االردن
 ضمن الفصول من    الواقعة من الرسوم الجمركية المتعلقة بالمنتجات       )%10(ـاالحتفاظ ب   )ب (

  . االردن في ة مطبقأقلنسبة أي  المنسق، أو  من النظام)63( إلى )50(
 ويجـوز مراجعتهـا باالتفـاق       2009األول   كانون   31تسري أحكام هذه الفقرة لغاية      

  .المشترك
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ƧمƑƢب الƑƓال  
Ɖƪǆالم ƖƑƓƙƋ  

  
  )16(المادة 

  المتطلبات العامة
  

 عنـد  ركيات منشأ   من، والمنتجات   تركيا إلى استيرادها   عند االردنمنشأ  من   المنتجات   تستفيد )1
 :  من أحكام االتفاق بناء على تقديم أحد إثباتات المنشأ التاليةاالردن إلىاستيرادها 

 

  Ý )أ/3( في الملحق المبين نموذج لها، EUR.1شهادة الحركة  ) أ (
 Ý)ب/3( في الملحق المبين نموذج لها، EUR-MEDشهادة الحركة   )ب (

ـ      ))1(22(في الحاالت المحددة في المادة        )ج ( تـصريح  "، تصريح، والمشار إليه الحقاً بـ
، مقدم من المصّدر علـى فـاتورة، أو         "EUR-MEDتصريح الفاتورة   "أو  " الفاتورة
 كـاف  بتفـصيل    المعنيـة  المنتجات   تصف أو أي وثيقة تجارية أخرى       التسليمإشعار  

 .    نصوص تصاريح الفاتورة))ب(4( و))أ(4( لتسهيل تحديدهاÝ تبّين المالحق

      
المنـشأ ضـمن مفهـوم هـذا        ذات  ، تستفيد المنتجـات     )1(ما ورد في الفقرة     ب  اإلخالل دون )2

، من أحكام االتفـاق دون أن يكـون مـن           )27(البروتوكول، في الحاالت المحددة في المادة       
 . اعالهمشار إليها المنشأ ال إثباتات  منالضروري تقديم أي

  
  )17(المادة 
  EUR-MED أو  EUR.1إجراءات إصدار شهادة حركة 
  

 في الدولـة  من قبل السلطات الجمركية      EUR-MED  أو EUR.1يتم إصدار شهادة الحركة      )1
 .ن قبل ممثله المفوضم ته مسؤوليتحتعلى طلب خطيŅ من قبل المصّدر أو بناء  ةالمصّدر

 

-EUR أو   EUR.1لهذه الغاية، يقوم المصّدر أو ممثله المفوض بتعبئة كل من شهادة الحركة              )2

MED  بإحدى اللغـات    )ب/3 (و) أ/3(نها في الملحق    م تظهر نماذج    والتيلطلب،  ونموذج ا 
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وفي حال كانت   . ة المصّدر للدولةالتي تمت صياغة االتفاق بها ووفقاً ألحكام القوانين الوطنية          
 ويجـب مـلء البيانـات     . النماذج مكتوبة بخط اليد، يتم تعبئتها بالحبر وبالحروف المطبعية        

وفي حال لم   . فراƷ لهذه الغاية دون ترك أي       ة المخصص الخانة في   وصف المنتجات المتعلقة ب 
 األخير للوصـف، ويـتم شـطب        السطريتم رسم خط أفقي أسفل      ف بالكامل،   الخانةيتم تعبئة   

 . المساحة الفارغة بخطوط متقاطعة
 

أن  ،EUR-MED أو   EUR.1طلب استصدار شـهادة الحركـة       ب المتقدم المصّدر   علىيجب   )3
 شهادة  ا تصدر فيه  التي ة المصّدر للدولةبناء على طلب السلطات الجمركية      في أي وقت و   يقدم  

 المنـشأ للمنتجـات     صـفة  الالزمة إلثبات ، كافة الوثائق    EUR-MED أو   EUR.1الحركة  
 . لبات األخرى لهذا البروتوكولتط الماستيفاء كذلكو المعنية

   
قبل السلطات الجمركيـة     من   EUR.1 إصدار شهادة الحركة     يجب،  )5(دون اإلخالل بالفقرة     )4

 : في الحاالت التاليةتركيال أو لالردن
 

 دون  تركيـا  أو   االردنمنـشأ   من   كمنتجات   المعنيةإذا كان من الممكن اعتبار المنتجات        - 
 )3(منشأ إحدى الدول األخرى المشار إليها في المادتين         من   مواد   باستخدامتطبيق التراكم   

 البروتوكولÝ المتطلبات األخرى لهذا وتستوفي، )4(و

منشأ إحدى الدول المشار إليهـا      من   كمنتجات   المعنيةإذا كان من الممكن اعتبار المنتجات        - 
مـن   مواد   مع، دون تطبيق التراكم      معها التراكميمكن تطبيق   التي   )4( و )3(في المادتين   

 المتطلبات األخرى لهـذا     وتستوفي،  )4( و )3(منشأ إحدى الدول المشار إليها في المادتين        
 أو تـصريح الفـاتورة      EUR-MEDلبروتوكول، شريطة أن يكون قد تم إصدار شهادة         ا

EUR-MEDفي بلد المنشأ . 
 

، إذا  تركيال أو   لالردن من قبل السلطات الجمركية      EUR-MEDإصدار شهادة الحركة    يجب   )5
 أو إحدى الـدول     تركيا أو   االردنمنشأ  من  منتجات  ك المعنيةكان من الممكن اعتبار المنتجات      

 إذا اسـتوفت  ،   معهـا  تراكم ال يمكن تطبيق والتي   )4( و )3(خرى المشار إليها في المادتين      األ
 : متطلبات هذا البروتوكول و
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منشأ إحدى الدول األخرى المشار إليها في المـادتين         من  مواد  باستخدام  تم تطبيق التراكم     - 
 .)4( و)3(

تصديرها إلى إحـدى    لمنتجات   التراكم لتصنيع    إطاراستخدام المنتجات كمواد في     إذا أريد    - 
 Ý أو)4( و)3(الدول المشار إليها في المادتين 

إلى إحدى الدول المشار إليهـا فـي   المستوردة  الدولةإعادة تصدير المنتجات من  إذا أريد    - 
 . )4( و)3(المادتين 

 

 إحدى العبارات التالية باللغة اإلنجليزيـة فـي         EUR-MEDتتضمن شهادة الحركة    يجب أن    )6
 : )7( الخانة

منشأ واحدة أو أكثر مـن الـدول        من   مواد   باستخدام تطبيق التراكم    نتيجة المنشأ   إذا تحقق  - 
 : )4( و)3(المشار إليها في المادتين 

  ).الدول/ الدولةاسم .........." (.معالتراكم مطبق "
)name of the country/ countries"(CUMULATION APPLIED WITH ……. "  

  
منشأ واحدة أو أكثر مـن الـدول        من  مواد  باستخدام  تطبيق التراكم    المنشأ دون    إذا تحقق  - 

 :)4( و)3(المشار إليها في المادتين 

  "التراكم غير مطبق"
"NO CUMULATION APPLIED"  

  
باتخـاذ أي    EUR-MED أو   EUR.1تقوم السلطات الجمركية التي تصدر شهادات الحركة         )7

.  المتطلبات األخرى لهذا البروتوكول    اءواستيفلمنتجات  اإجراءات ضرورية للتحقق من منشأ      
 طلب أي دليل أو القيام بأي تفتيش لحسابات المصّدر أو أي تفتيش تراه              لهاحق  يالغاية،  ولهذه  
.  حـسب األصـول    )2(وتقوم كذلك بالتأكد من تعبئة النماذج المشار إليها في الفقرة           . مالئماً

بئة المساحة المخصصة لوصـف المنتجـات       وبالتحديد، فإن عليها التأكد مما إذا كان قد تم تع         
 .  إضافات احتيالية القيام بأيةبصورة تستبعد إمكانية

 

 فـي   )11(رقم   الخانةفي   EUR-MED أو   EUR.1 تاريƣ إصدار شهادة الحركة      يتم تدوين  )8
 . الشهادة
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 من قبل السلطات الجمركيـة وتقـديمها   EUR-MED أو EUR.1يتم إصدار شهادة الحركة   )9
 . بمجرد القيام بالتصدير الفعلي أو ضمان هذا التصديرإلى المصّدر 

  
  )18(المادة 

   الصادرة بأثر رجعيEUR-MED أو EUR.1شهادات الحركة 
  

 EUR-MED أو   EUR.1، يجوز إصدار شهادة الحركة      ))9(17(بالرغم مما ورد في المادة       )1

 : استثنائياً بعد تصدير المنتجات المتعلقة بها في حال
 

   أو ظروف خاصةÝغير مقصود وقت التصدير بسبب أخطاء أو إهمال لم يتم إصدارها  ) أ (
 أو

  أو EUR.1السلطات الجمركية أنه قد تم إصدار شهادة الحركـة          لدى  لقناعة  الوصول     )ب (

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

  
 بعـد   EUR-MED ، يجوز إصدار شـهادة الحركـة        ) )9(17( بالرغم مما ورد في المادة       )2

، التـصدير  لها وقـت     EUR.1  الحركة تصدير المنتجات المتعلقة بها والتي تم إصدار شهادة       
 الشروط المشار إليهـا فـي       استيفاءأنه قد تم    ب السلطات الجمركية     لدى لقناعةات  وثبشريطة  
 . ))5(17(المادة 

 
 

  المنتجات التي   في طلبه مكان وتاريƣ تصدير     يبين، على المصّدر أن     )2(و   )1( ةتطبيق الفقر ل )3
 . أسباب طلبه، وأن يبين EUR-MED أو EUR.1 لها شهادة الحركة تعود

 

بأثر رجعي فقـط     EUR-MED أو   EUR.1يجوز للسلطات الجمركية إصدار شهادة حركة        )4
 . بعد التحقق من أن المعلومات المقدمة في طلب المصّدر تتوافق مع الملف ذي العالقة

 

العبـارة   الصادرة بأثر رجعـي    EUR-MED أو   EUR.1 شهادات الحركة    يجب أن تحمل   )5
 :التالية باللغة اإلنجليزية

  "صادر بأثر رجعي"
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"ISSUED RETROSPECTIVELY"  
  

الصادرة بأثر رجعي عن طريـق تطبيـق         EUR-MED شهادات الحركة    يجب أن تحمل  
  : العبارة التالية باللغة اإلنجليزية) 2(الفقرة 
تاريƣ ومكان ......... [ األصلية EUR.1ة رقم شهادة الحرك(صادر بأثر رجعي "

  ])"اإلصدار
ISSUED RETROSPECTIVELY"  "(Original EUR.1 no …….{date and 

place of issue} 
 

 EUR.1 من شهادة الحركة     )7(  رقم الخانة في   )5( في الفقرة    ا المشار إليه  العبارةيتم إدراج    )6
 .EUR-MEDأو 

  
  )19(المادة 

  EUR-MED أو EUR.1عن شهادة الحركة إصدار نسخة طبق األصل 
  

، يجوز للمصّدر أن    EUR-MED أو   EUR.1في حال سرقة أو فقدان أو تلف شهادة الحركة           )1
يقدم طلباً إلى السلطات الجمركية التي أصدرتها للحصول على نـسخة طبـق األصـل يـتم                 

 . إصدارها باالستناد إلى وثائق المصّدر المحفوظة لديها

  
 :  طبق األصل التي تصدر بهذه الطريقة الكلمة التالية باللغة اإلنجليزيةالنسخةيجب أن تحمل  )2

  "نسخة طبق األصل"
        "DUPLICATE"  

  
ن م من النسخة طبق األصل      )7(رقم   الخانةفي  ) 2( في الفقرة    ا المشار إليه  العبارةيتم إدراج    )3

 .EUR-MED أو EUR.1شهادة الحركة 
 

 أو  EUR.1 الحركـة    ةتي تحمل تاريƣ إصدار شـهاد     يسري مفعول النسخة طبق األصل، ال      )4
EUR-MED ƣاألصلية اعتباراً من ذلك التاري .  
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  )20(المادة 
 أو تم إصداره باالستناد إلى إثبات المنشأ الذي EUR-MED أو EUR.1إصدار شهادات الحركة 

   في وقت سابقإعداده
  

، تركيـا  أو فـي     االردن  في ركيةالسلطات الجم عندما يتم وضع المنتجات ذات المنشأ تحت رقابة         
-EUR أو   EUR.1حركة  ال اتشهادمن  واحدة أو أكثر    ب استبدال إثبات المنشأ األصلي      فإنه يمكن 

MED             تركيـا  أو   االردن داخـل لغرض إرسال كل أو بعض من هذه المنتجات إلى مكان آخر .
طات الـسل  مـن قبـل      EUR-MED  أو EUR.1الحركة البديلـة    ) شهادات(يتم إصدار شهادة    و

  . التي تم وضع المنتجات تحت رقابتهاالجمركية 
  

  )21(المادة 
  الفصل المحاسبي

  
التي  و منشأذات ال حيثما تنشأ تكلفة معتبرة أو صعوبات مادية في االحتفاظ بمخزون من المواد              )1

قابلة للتبادل، يجوز للسلطات الجمركية، بناء على طلب خطي من          المتماثلة و الالمنشأ   من غير 
ـ    " (الفصل المحاسبي "، التفويض بما يسمى بطريقة      المعنيين ") الطريقة"والمشار إليها فيما يلي ب
 .دارة مخزون كهذاإلوذلك 

  
 الطريقة قادرة على ضمان، لفترة مرجعية محـددة، أن عـدد المنتجـات               هذه يجب أن تكون   )2

ـ        " ذات منشأ "المتحصلة والتي يمكن اعتبارها      ي حـال   هو ذاته الذي كان ليتم الحصول عليه ف
 .القيام بفصل مادي للمخزون

 

 .  ألي شروط تراها مالئمةوفقايجوز للسلطات الجمركية أن تمنح التفويض ،  )3
 

يتم تطبيق الطريقة ويسجل هذا التطبيق على أساس المبادƏ المحاسبية العامة المطبقة في البلد               )4
 . الذي تم تصنيع المنتجات فيه
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منشأ، حـسبما تكـون     الدم طلباً للحصول على إثباتات      يجوز للمنتفع من الطريقة أن يعد أو يق        )5
وبنـاءŅ علـى طلـب الـسلطات        . منشأذات  عليه الحال، لكمية المنتجات التي يمكن اعتبارها        

 . الكمياتإدارة هذه الجمركية، يقوم المنتفع بتقديم بيان حول كيفية 
 

 في أي وقت يقوم فيه      تقوم السلطات الجمركية بمراقبة استخدام التفويض ويجوز لها أن تسحبه          )6
المنتفع باستخدام التفويض بصورة غير سليمة بأي شكل كان أو عندما يخفق في تنفيذ أي من                

 . الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول

  
  )22(المادة 

  EUR-MEDشروط إعداد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة 
  

  كما هو مبـين فـي المـادة        EUR-MEDريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة      صيجوز إعداد ت   )1
 : من قبل))ج/1(16(

 ، )23(مصّدر معتمد ضمن مفهوم المادة من قبل   ) أ (

 أو

منـشأ  ذات  أي مصّدر ألي شحنة تتكون من طرد أو أكثر يحتوي على منتجات              قبل   من  )ب (
 . يورو)6000(ال تتجاوز قيمتها اإلجمالية 

  
 :في الحاالت التالية، يجوز إعداد تصريح بالفاتورة )3(دون اإلخالل بالفقرة  )2
  

 دون  تركيـا  أو   االردنمنـشأ   من   كمنتجات   المعنيةإذا كان من الممكن اعتبار المنتجات        - 
 )3(منشأ إحدى الدول األخرى المشار إليها في المادتين         من   مواد   باستخدامتطبيق التراكم   

   المتطلبات األخرى لهذا البروتوكولÝوتستوفي، )4(و
 

 األخـرى  منشأ إحـدى الـدول  من  كمنتجات   المعنية المنتجات   إذا كان من الممكن اعتبار     - 
، دون تطبيق التـراكم      معها التراكميمكن تطبيق    التي   )4( و )3( إليها في المادتين     المشار

 المتطلبات  وتستوفي،  )4( و )3(منشأ  إحدى الدول المشار إليها في المادتين          من مواد   مع
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 أو EUR-MEDتـم إصـدار شـهادة    األخرى لهذا البروتوكول، شريطة أن يكون قـد        
 .في بلد المنشأ EUR-MEDتصريح الفاتورة 

 

في حال كان من الممكـن اعتبـار المنتجـات            EUR-MEDيجوز إعداد تصريح الفاتورة      )3
 إليها في المـادتين     المشار  أو إحدى الدول األخرى    تركيا أو   االردنمنشأ  من  منتجات  ك المعنية

 :  المتطلبات األخرى لهذا البروتوكول ووتستوفي معها  التراكميمكن تطبيقوالتي )4( و)3(

 إليها في المـادتين     المشاراألخرى   منشأ إحدى الدول  من  تم تطبيق التراكم باستخدام مواد       - 
 ، أو)4( و)3(

 التراكم لتصنيع المنتجات من أجل تصديرها إلى إحدى         نطاقاستخدام المنتجات كمواد في      - 
 Ý أو)4( و)3(ادتين  إليها في المالمشاراألخرى الدول 

 إليها فـي    المشاراألخرى    إلى إحدى الدول   الدولة المستوردة إعادة تصدير المنتجات من      - 
 .)4( و)3(المادتين 

 

 : العبارات التالية باللغة اإلنجليزية إحدىيتضمن تصريح الفاتورةيجب أن  )4
 

أكثر من الـدول    منشأ واحدة أو    من  مواد  باستخدام  تطبيق التراكم   نتيجة ل  المنشأ   إذا تحقق  - 
 : )4( و)3(المشار إليها في المادتين 

  )الدول/ الدولةاسم  ..........." (معالتراكم مطبق "
“CUMULATION APPLIED WITH …….” (name of the country/countries) 

 
منشأ واحدة أو أكثر مـن الـدول        من   مواد   باستخدام المنشأ دون تطبيق التراكم      إذا تحقق  - 

 :)4( و)3(ي المادتين المشار إليها ف

  "التراكم غير مطبق"
"NO CUMULATION APPLIED"  

  
 مستعداً،  EUR-MED المصّدر الذي يعد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة           يكون يجب أن  )5

لبلد المـصّدر، لتقـديم كافـة الوثـائق     في افي أي وقت وبناء على طلب السلطات الجمركية   
 المتطلبـات األخـرى لهـذا       استيفاءنتجات المعنية وكذلك     المنشأ للم  صفة التي تثبت    المناسبة

 .  البروتوكول
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 من قبل المصّدر عـن طريـق        EUR-MEDيتم إعداد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة         )6
 على الفاتورة أو إشعار االستالم أو أي وثائق تجاريـة           ةعا أو ختم أو طب     باǓلة الكاتبة  طباعة

، باستخدام إحدى الـصيغ     )ب/4( و )أ/4(في الملحقين   أخرى، التصريح الذي تظهر نصوصه      
وفي حـال   . بلد المصدر في ال اللغوية المبينة في هذين الملحقين ووفقاً ألحكام القانون المحلي          

 . ةوعه بالحبر وبالحروف المطبتتتم كتابفكان التصريح مكتوباً باليد، 
 

لتوقيع األصلي للمصدر    ا EUR-MEDالفاتورة أو تصاريح الفاتورة      يجب أن تحمل تصاريح    )7
 توقيع هـذه    )23(من جانب آخر، ال يطلب من المصّدر المعتمد وفقاً لمفهوم المادة            . بخط يده 

لبلد المصدر تعهداً خطياً بتحمله للمسؤولية      في ا التصاريح شريطة أن يقدم للسلطات الجمركية       
 . هتوقيعه بخط يدب قام كما لو أنه خاص بهعن أي تصريح فاتورة 

 

 من قبل المصّدر عند تصدير      EUR-MEDإعداد تصريح الفاتورة أو تصريح الفاتورة       يجوز   )8
، أو بعد التصدير شريطة أن يتم تقديمه في البلد المستورد خالل سـنتين              الخاصة به المنتجات  

 . التصريحب الخاصةعلى أبعد تقدير بعد استيراد المنتجات 

  
  )23(المادة 

  المصّدر المعتمد
  

المشار إليـه فيمـا يلـي       ( مصّدر   تفّوض أي مركية في البلد المصدر أن      يجوز للسلطات الج   )1
 إعـداد   يـة االتفاقهـذه    بموجبوالذي يقوم بالشحن المتكرر للمنتجات      ") المصّدر المعتمد "بـ

. المعنية بغض النظر عن قيمة المنتجات       EUR-MEDتصاريح الفواتير أو تصاريح الفواتير      
 كافة الضمانات الالزمة    أن يقدم  التفويض ا على هذ   المصّدر الراغب في الحصول    ويجب على 

متطلبـات هـذا    اسـتيفاء بـاقي     لسلطات الجمركية وكذلك تلبية     للمنتجات  اللتحقق من منشأ    
 . البروتوكول

  
 .  شروط تراها مالئمةةيأل وفقا المصّدر المعتمد صفةيجوز للسلطات الجمركية منح  )2
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م تفويض جمركي يظهر على تصريح الفاتورة أو         السلطات الجمركية المصّدر المعتمد رق     تمنح )3
 .EUR-MEDعلى تصريح الفاتورة 

 

 .تقوم السلطات الجمركية بمراقبة استخدام التفويض من قبل المصّدر المعتمد )4
 

وتقوم بذلك عندما ال يستمر المصّدر      .  الجمركية سحب التفويض في أي وقت      تللسلطايجوز   )5
 الشروط المـشار    يستطيع استيفاء ، أو ال    )1( في الفقرة    المعتمد بتقديم الضمانات المشار إليها    

 .يستخدم التفويض بشكل خاطƐ  بخالف ذلك أو)2(إليها في الفقرة 

  
  )24(المادة 
   إثبات المنشأصالحية

  
ينبغي أن   و ، في البلد المصدر   هيسري مفعول إثبات المنشأ لمدة أربعة أشهر من تاريƣ إصدار          )1

 . السلطات الجمركية في البلد المستورد الفترة المذكورة إلى خالليقدم
 

إثباتات المنشأ التي يتم تقديمها إلى السلطات الجمركية في البلد المـستورد بعـد              يجوز قبول    )2
عندما ،  التفضيليةمعاملة  اللغرض تطبيق   ، وذلك   )1( المحدد في الفقرة     االتاريƣ النهائي لتقديمه  

 . ظروف استثنائيةناتج عن ،ريƣ النهائي المحدداإلخفاق في تقديم هذه الوثائق بحلول التايكون 
 

في الحاالت األخرى للتقديم المتأخر، يجوز للسلطات الجمركية في البلـد المـستورد قبـول                )3
 .  قبل التاريƣ النهائي المذكور قد وصلت المنتجاتكانتإثباتات المنشأ إذا 

  
  )25(المادة 

  تقديم إثبات المنشأ
  

إلجراءات المتبعة  ا بموجب إلى السلطات الجمركية في البلد المستورد         تقديم إثباتات المنشأ   ينبغي  
 ويجوز أن تطلب كذلك إرفاق      ،يجوز للسلطات المذكورة طلب ترجمة إثبات المنشأ      و. في ذلك البلد  

أن المنتجات تفـي بالـشروط المطلوبـة        يفيد ب  بإقرار من المستورد      مصحوب تصريح االستيراد 
  . يةاالتفاقهذه لتطبيق 
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  )26(لمادة ا

  االستيراد على شكل دفعات
  

من قبل السلطات الجمركية فـي البلـد        المحددة  بناء على طلب المستورد ووفقاً للشروط       حيثما، و 
ة  -رغي  وأاستيراد منتجات مفككة     يتم   المستورد، مـن النظـام   ) أ/2(بموجب القاعدة العامة  مجمع

علـى شـكل    ، مستوردة   )9406( و )7308( البندين    أو )17(و) 16(المنسق الواقعة ضمن القسم     
إلى السلطات الجمركية عند اسـتيراد      لمثل هذه المنتجات     يتم تقديم إثبات منشأ واحد       فإنه ،دفعات

  . أول دفعة
  

  )27(المادة 
  اإلعفاءات من إثبات المنشأ

  
تشكل  صغيرة من أشخاص عاديين إلى أشخاص عاديين أو التي           طرودالمنتجات المرسلة في     )1

 منشأ دون طلب تقديم إثبات منشأ     ذات  منتجات  تعتبر   ، الشخصي للمسافرين  ةعمتجزءاً من اال  
 يتم التصريح باستيفائها   التجارة وأن    ألغراضال يكون استيراد هذه المنتجات      ن  ، شريطة أ  لها
وفي حال تـم إرسـال      . صحة هذا التصريح  في   شك   وأنه ال يوجد  متطلبات هذا البروتوكول    ل

  هذا التصريح على نمـوذج التـصريح الجمركـي       يقدمت عن طريق البريد، يمكن أن       المنتجا
)CN22/CN23(أو على ورقة ملحقة بتلك الوثيقة . 

  
ستخدام الشخصي لǖشخاص الذين    ألا والتي تتكون حصراً من منتجات       المستوردات العرضية  )2

 من  اًرة إذا كان واضح    التجا بغرضمستوردات  ال تعتبر    ،يتسلمونها أو المسافرين أو عائالتهم    
 .  لذلككمية المنتجات أنها غير مخصصةوطبيعة 

 

 يـورو فـي حالـة       )500(عالوةً على ذلك، يجب أال تتجاوز القيمة اإلجمالية لهذه المنتجات            )3
 الشخـصي   ةعمت يورو في حالة المنتجات التي تشكل جزءاً من األ         )1200( الصغيرة و  الطرود

 . للمسافرين
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  )28(المادة 
  ئق المؤيدةالوثا

 
 امكانية، والمستخدمة لغرض إثبات     ))5(22 ( و ))3(17(تتضمن الوثائق المشار إليها في المادتين       

 أو تصريح الفـاتورة أو      EUR-MED أو   EUR.1اعتبار المنتجات التي تغطيها شهادة الحركة       
  إحـدى الـدول األخـرى       أو تركيا أو   االردنمنشأ  من   منتجات   EUR-MEDتصريح الفاتورة   

وتلبي المتطلبات األخرى لهذا البروتوكول، من بـين أمـور           )4( و )3( إليها في المادتين     مشارال
  : أخرى

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

 Ýالحسابات مسكحساباته أو دفاتر ال مثعلى سبيل الالسلع المعنية، والمتضمنة 

  
 أو فـي    االردن  المنشأ للمواد المستخدمة، الصادرة أو المعدة فـي        صفةي تثبت   الوثائق الت   )ب (

  حيث تستخدم هذه الوثائق وفقاً للقانون المحليÝتركيا
 

 أو فـي    االردن المواد فـي      التي تمت على    أو المعالجة  عدادعمليات اإل الوثائق التي تثبت      )ج (
ستخدم هذه الوثائق وفقاً للقـانون      ، حيث ت  تركيا أو في    االردن، الصادرة أو المعدة في      تركيا

Ýالمحلي 
 

ــة   ) د  ( ــهادات الحرك ــواتيرEUR-MED أو EUR.1ش ــصاريح الف ــصاريح   أو ت أو ت
 المنشأ للمواد المستخدمة، الصادرة أو المعـدة فـي          صفة التي تثبت    EUR-MEDالفواتير
فـي   وفقاً لهذا البروتوكول، أو في إحدى الدول األخرى المشار إليهـا             تركيا أو في    االردن

 ، وفقاً لقواعد المنشأ المطابقة لقواعد هذا البروتوكولÝ)4( و)3(المادتين 
 

 عـن   تركيا أو   االردن خارج   تمت التي    أو المعالجة  عدادبعمليات اإل اإلثبات المالئم المتعلق      ) ه (
 .، والتي تثبت أنه تم تلبية متطلبات تلك المادة)12(طريق تطبيق المادة 
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  )29(المادة 
  نشأ والوثائق المؤيدةحفظ إثبات الم

  
 EUR-MED أو   EUR.1على المصّدر الذي يتقدم بطلب الحصول على شـهادة الحركـة             )1

 .  لمدة ثالث سنوات على األقل))3(17(االحتفاظ بالوثائق المشار إليها في المادة 

  
 االحتفاظ بنـسخة    EUR-MEDعلى المصّدر الذي يعد تصريحŅ الفاتورة أو تصريحŅ الفاتورة           )2

 لمدة ثالث سـنوات     ))5(22( الفاتورة هذا وكذلك بالوثائق المشار إليها في المادة          عن تصريح 
 . على األقل

 

 EUR-MED أو   EUR.1شهادة الحركة   على السلطات الجمركية للبلد المصدر والتي تصدر         )3

 . لمدة ثالث سنوات على األقل))2(17(االحتفاظ بنموذج الطلب المشار إليه في المادة 
 

 EUR-MED أو   EUR.1االحتفاظ بشهادات الحركة    الجمركية للبلد المستورد    على السلطات    )4
المقدمة إليها لمدة ثـالث سـنوات علـى          EUR-MEDوتصاريح الفواتير  وتصاريح الفواتير 

 .األقل
 

  )30(المادة 
  الشكلية واألخطاء االختالفات

  
 فـي الوثـائق     ردةالـوا  إثبات المنشأ وتلك     في البيانات المدونة في    بسيطة   اختالفات اكتشاف )1

ال  ،اإلجراءات الرسمية السـتيراد المنتجـات      السلطات الجمركية من أجل اتخاذ    المقدمة إلى   
حسب األصول مـن    و التأكد   ةفي حال وذلك    تلقائيا  وباطالً  إثبات المنشأ الغياً   اعتبارإلى  ؤدي  ت

 . المنتجات المقدمةخاصة ب الوثائقأن هذه 
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 إثبـات    الواردة ضـمن    مثل األخطاء المطبعية   ، الواضحة ةالشكليال ينبغي أن تؤدي األخطاء       )2
 صـحة البيانـات     بشأن تثير شكوك  إذا كانت هذه األخطاء ال       ، إلى رفض هذه الوثيقة    ،المنشأ

 .الواردة في هذه الوثيقة

  
  )31(المادة 

  المبالغ المعبر عنها باليورو
  

الت التي يتم فيهـا إصـدار    في الحا))3(27( والمادة ))ب/1(22(لغايات تطبيق أحكام المادة    )1
 والـدول   لالقـاليم  المبالغ بالعمالت الوطنيـة      تحديدفواتير للمنتجات بعملة غير اليورو، يتم       

 والمعادلة للمبالغ المعبر عنها باليورو سنوياً مـن         )4( و )3(األخرى المشار إليها في المادتين      
 . دولة معنيةقبل كل 

  
 إلـى   إذا ما تمـت اإلشـارة      ))3(27( والمادة   ))ب()1(22(تستفيد الشحنات من أحكام المادة       )2

 . للقيمة التي حددتها الدولة المعنية الفاتورة بها، وفقاً تدوينالعملة التي تم 
 

 عملة وطنية معادلة في تلك العملة للمبالغ المعبر عنها بـاليورو            ةيأل تستخدم التي   القيمتكون   )3
 كانون  1 ويبدأ تطبيقه اعتباراً من      عامتشرين األول من كل      من 15 يوم   على أساس قيمته في   
 . بالقيم المعادلةعن المبالغ االطراف يتم إبالƷ و. الثاني من العام التالي

 

بالزيادة  الوطنية   ا اليورو إلى عملته   منتحويل  ال عن   ة الناتج القيمة المعادلة ب  يقرت للدولةيجوز   )4
 عن التحويل بما يزيد عـن       ةناتج ال القيمة عن   ة المقرب القيمةختلف  تال يجوز أن    و. أو النقص 

)5%(. 

ـ   لعملتها للقيمة معادل  ال اإلبقاء على    للدولةيجوز  و   بـاليورو دون تغييـر إذا كـان      ا المعبر عنه
، قبـل أي عمليـة      )3( المنصوص عليه في الفقرة       المحدد للتحويل  موعد السنوي التحويل  عند    ال

يجوز االحتفـاظ بمعـادل     و.  الوطنية  في معادل العملة   )%15(تقريب، يؤدي إلى زيادة تقل عن       
 .  إلى انخفاض في القيمة المعادلةالتحويلالعملة الوطنية دون تغيير في حال سيؤدي 
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احـد  بنـاء علـى طلـب        مشتركةاللجنة  التتم مراجعة المبالغ المعبر عنها باليورو من قبل          )5
االحتفاظ بتأثيرات  الرغبة في    المشتركةلجنة  ال تراعيولدى إجراء هذه المراجعة،     . االطراف

ولهذا الغرض، يجوز لها أن تقرر تعديل المبالغ المعبـر          . القيود ذات العالقة في المدد الفعلية     
 .عنها باليورو

 

ƧدƑƨب الƑƓال  
ǎƥداǕا ǅوƑƴƗال ƖƑƓǐƗƥƗ  

  
  )32(المادة 

  المساعدة المتبادلة
  

ختام المـستخدمة   بعضها البعض، بنماذج األ   ل تركيا وفي   االردنتزود السلطات الجمركية في      )1
، وبعنـاوين   EUR-MED و   EUR.1في دوائرها الجمركية لغايات إصدار شهادات الحركة        

وتـصاريح   السلطات الجمركية المسؤولة عن التحقق من تلك الشهادات وتـصاريح الفـواتير           
 .EUR-MEDالفواتير

  
عـضهما   بمـساعدة ب   تركيـا  و االردن السليم لهذا البروتوكول، تقوم      من أجل ضمان التطبيق    )2

شـهادات الحركـة     من صـحة     التحقق، في   المختصة الجمركية   السلطاتالبعض، من خالل    
EUR.1   و EUR-MED  وتـصاريح الفـواتير    وتصاريح الفواتيرEUR-MED  وصـحة 

 .المعلومات الواردة في هذه الوثائق

  
  )33(المادة 

  التحقق من إثباتات المنشأ
  

المنشأ عشوائياً أو حيثما تولد لـدى الـسلطات         يتم إجراء عمليات التحقق الالحقة من إثباتات         )1
لمنتجـات  ا تتعلق بصحة هذه الوثـائق أو منـشأ          معقولةالجمركية في البلد المستورد شكوكاً      

 .  المتطلبات األخرى لهذا البروتوكولاستيفاء أو المعنية
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 شـهادات ، تقوم السلطات الجمركية في البلد المـستورد بإعـادة           )1(ألغراض تطبيق الفقرة     )2
والفاتورة، في حال تـم تقـديمها، وتـصريح الفـاتورة            EUR-MED أو   EUR.1الحركة  

 أو نسخة عن هذه الوثائق إلى السلطات الجمركية في البلـد            EUR-MEDوتصريح الفاتورة   
يـتم  كمـا   .  األسباب، حسبما يكون مالئماً، التي دعتها إلى طلب التحقـق          مع إعطاء المصدر  

م الحصول عليها وتفترض بأن المعلومات المقدمة حول إثبات         إرسال أي وثائق أو معلومات يت     
 . طلب التحققوذلك لمساندةالمنشأ غير دقيقة، 

  

ولهذا الغرض، فإن لها الحـق      . ة المصدر في الدولة يجري التحقق من قبل السلطات الجمركية        )3
 . اًفي طلب أي إثبات وإجراء أي تفتيش على حسابات المصّدر أو أي تأكد آخر تراه مالئم

 

 للمنتجات  التفضيليةفي حال قررت السلطات الجمركية في البلد المستورد تعليق منح المعاملة             )4
 اإلفـراج عـن     فإنه يعرض علـى المـستورد      انتظار نتائج التحقق،     خالل فترة ذات العالقة   

 . إجراءات احترازية تراها ضروريةةيأل طبقاالمنتجات 
 

تـشير  ويجب أن   . التحقق بنتائجه بأسرع وقت ممكن     السلطات الجمركية التي طلبت      إبالƷيتم   )5
هذه النتائج بوضوح إلى إذا ما كانت الوثائق صحيحة وإذا ما كـان مـن الممكـن اعتبـار                   

 إليها فـي    المشار  أو إحدى الدول األخرى    تركيا أو   االردنمنشأ  من   منتجات   المعنيةالمنتجات  
 . وتوكول وتلبي المتطلبات األخرى لهذا البر)4( و)3(المادتين 

  

، من تاريƣ طلـب     المعقولإذا لم يتم الحصول على رد خالل عشرة أشهر، في حاالت الشك              )6
 أو  التحقـق التحقق أو إذا كان الرد ال يتضمن معلومات كافية لتحديد صحة الوثيقة موضـوع               

 حـاالت  فـي    إالّالمنشأ الحقيقي للمنتجات، تقوم السلطات الجمركية التي طلبـت التحقـق،            
 . المعاملة التفضيليةة، برفض منح استثنائي

  
  )34(المادة 

  تسوية النزاعات
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 وال يمكن تـسويتها بـين       )33(في حال نشوء نزاعات تتعلق بإجراءات التحقق الواردة في المادة           
 أو فـي    ،السلطات الجمركية التي طلبت التحقق والسلطات الجمركية المسؤولة عن القيام بالتحقق          

  . الشراكةير هذا البروتوكول، تتم إحالتها إلى لجنة حال طرح تساؤالت حول تفس
  

وفي جميع الحاالت، ينبغي أن تتم تسوية النزاعات بين المستورد والسلطات الجمركية في الدولـة               
  .المستوردة بموجب تشريعات تلك الدولة

  
  )35(المادة 

  العقوبات
  

وثيقة تتضمن معلومـات     إعداد، أو يتسبب في     بإعداد فرض عقوبات على أي شخص يقوم        ينبغي
  . لمنتجاتل تفضيليةغير صحيحة ألغراض الحصول على معاملة 

  
  )36(المادة 

  المناطق الحرة
  

بموجـب   المتبادلة الخطوات الضرورية لضمان أن المنتجات    جميع  باتخاذ تركيا و االردنتقوم   )1
 يـتم  لـن  إقليمهـا،  في التي تقعإحدى المناطق الحرة  في   وبقائها نقلهاأثناء  أنه   ،إثبات المنشأ 

بهدف المحافظة   العمليات العادية    ولن يتم إخضاعها لعمليات أخرى غير      أخرى   بسلعاستبدالها  
 .عليها في حالتها الطبيعية

  
 إلـى   تركيـا  أو   االردنمنـشأ   من  عندما يتم استيراد المنتجات     فإنه  ،  )1(الفقرة  كاستثناء من    )2

، تقـوم   عليهـا معالجـة   أو  إعـداد   مليات  ويتم إجراء أية ع    إثبات المنشأ    بموجب حرة   منطقة
 بناء علـى    ، وذلك  EUR-MED أو   EUR.1جديدة  السلطات المعنية بإصدار شهادة حركة      

    .  تتوافق مع أحكام هذا البروتوكول تلكالمعالجةأو  اإلعداد عمليات  كانت إذاطلب المصّدر، 
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ƲƓƑƨب الƑƓال  
  المراجعة النهائية

  )37(المادة 
  بروتوكولتعديل هذا ال
  

 . شراكة ان يقرر تعديل هذا البروتوكولاللمجلس 
 

  
  

  38المادة 
   قيد التخزينو أ للسلع المنقولة بالعبور االنتقاليةاألحكام 

  
 والتي تكون بتاريƣ    هذا البروتوكول، يتحقق عليها بنود    يجوز تطبيق أحكام االتفاق على السلع التي        

فـي   تركيـا  أو فـي     االردنفي   قيد التخزين المؤقت      أو  بالعبور منقولة إما   البروتوكول ا هذ نفاذ
 الدولـة  تقدم إلى السلطات الجمركية في       شريطة أن  أو في المناطق الحرة،      ،مستودعات الجمارك 

 EUR-MED أو  EUR.1 كـة  خالل أربعة أشهر من التاريƣ المذكور، شـهادة حر ةالمستورƁد
 ، مرفقة بوثائق تبين أن السلع     ة المصدر ةالدولصادرة بأثر رجعي من قبل السلطات الجمركية في         

  .)13( أحكام المادة بموجب مباشرةً قلهاتم ن قد



ƿƥƗƪالم ǅالƳǕلق  اƴƗوالم ǏǆƑƙال üوǀوƗوƥƓال üǐدƴƗل ƹǐƥƴƗƓ ǃوǊƻم" ƖƑƜƗǆالمƉƪǆالم ƖاƤ" 
ǎƥداǕا ǅوƑƴƗق الƥوط  

  
1. ƔƑƳاƥل م    Ǐƺ دƥو Ƒلق    مƴƗالم ǏǆƑƙال üوǀوƗوƥƓال  ƹǐƥƴƗƓ  ǃوǊƻم"   Ɖƪøǆالم ƖاƤ ƖƑƜƗǆالم "

ǎƥداǕا ǅوƑƴƗق الƥوط .  
2. ǅأ    ƔƑƳاƥم ǃƗǐ     ǍلƳ ملةƗالمح ƖاƥطوƗا ال ǃƑظǆ        ÛǏطøƨوƗومƥوǓا ƥƑøطǕا Ǐøƺ ǃǀاƥøƗل

             ƥƑطƋ Ǐƺ ƅƑƮƳǓا üالدو ǅǐƓ Ɖƪǆد المƳواƾد لǐدƜ üوǀوƗوƥƓ قǐƓطƗ ǍلƋ ةƜƑة والحƾطǆم
  .الƥƗاǃǀ اǓوƥومƗوƨطǐة

  
  ǍلƳ     ǏǆƑƙال üوǀوƗوƥƓال üǐدƴƗ ةǀاƥƪال ƧلƜم ƹǐƥƴƗƓ لقƴƗالم ǃوǊƻم"  Ɖƪøǆالم ƖاƤ ƖƑøƜƗǆالم "

وطƥق الƑƴƗوǅ اǕداǐƽƑƻƗǗ ǎƥة الƔƥƑƜƗ الحǅǐƓ Ɣƥ الƜمǊوøǐƥة الøǐǀƥƗة والمملøǀة اƥǓدøǐǆة               
ǏطƨوƗومƥوǓا ǃǀاƥƗال ǃƑظǆ ƥƑطƋ Ǐƺ ƔدǐدƜال Ɖƪǆد المƳواƾل ŷƑƾƺة وǐمƪƑǊال  .  



القائمة أ من ملحق ٢

HS Code الوصف HS Code الوصف
340111 ـ ـ معّدة لالستعمال آمواد تجميل           "تواليت"(بما

فيها المنتجات المحتویة على مواد طبية)
340111 ـ ـ معّدة لالستعمال آمواد تجميل           "تواليت"(بما

فيها المنتجات المحتویة على مواد طبية)

570239 ـ ـ من مواد نسجية أخر 570239 ـ ـ من مواد نسجية أخر
570299 ـ ـ من مواد نسجية أخر 570299 ـ ـ من مواد نسجية أخر
570390 ـ من مواد نسجية أخر 570390 ـ من مواد نسجية أخر
570500 سجاد أخر وأغطية أرضيات أخر من مواد                  

نسجية، وإن آانت جاهزة
570500 سجاد أخر وأغطية أرضيات أخر من مواد                  

نسجية، وإن آانت جاهزة

610120 ـ من قطن 610120 ـ من قطن
610130 ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية 610130 ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
610190 ـ من مواد نسجية أخر 610190 ـ من مواد نسجية أخر
610230 ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية 610230 ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
610290 ـ من مواد نسجية أخر 610290 ـ من مواد نسجية أخر
610310 ـ بدل 610310 ـ بدل
610329 ـ ـ من مواد نسجية أخر 610329 ـ ـ من مواد نسجية أخر
610333 ـ ـ من ألياف ترآيبية 610333 ـ ـ من ألياف ترآيبية
610339 ـ ـ من مواد نسجية أخر 610339 ـ ـ من مواد نسجية أخر
610341 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم 610341 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
610342 ـ ـ من قطن 610342 ـ ـ من قطن
610343 ـ ـ من ألياف ترآيبية 610343 ـ ـ من ألياف ترآيبية
610349 ـ ـ من مواد نسجية أخر 610349 ـ ـ من مواد نسجية أخر
610422 610422 ـ ـ من قطن  ـ ـ من قطن
610423 610423 ـ ـ من الياف ترآيبية  ـ ـ من الياف ترآيبية
610439 610439 ـ ـ من مواد نسجية أخر  ـ ـ من مواد نسجية أخر
610441 610441 ـ ـ من صوف او وبر ناعم  ـ ـ من صوف او وبر ناعم
610442 610442 ـ ـ من قطن  ـ ـ من قطن
610443 610443 ـ ـ من الياف ترآيبية  ـ ـ من الياف ترآيبية
610449 610449 ـ ـ من مواد نسجية أخر  ـ ـ من مواد نسجية أخر
610459 610459 ـ ـ من مود نسجية أخر  ـ ـ من مود نسجية أخر
610462 610462 ـ ـ من قطن  ـ ـ من قطن
610463 610463 ـ ـ من ألياف ترآيبية  ـ ـ من ألياف ترآيبية
610469 610469 ـ ـ من مواد نسجية أخر  ـ ـ من مواد نسجية أخر
610510 610510 ـ من قطن  ـ من قطن
610520 610520 ـ من الياف نسجية ترآيبية او اصطناعية  ـ من الياف نسجية ترآيبية او اصطناعية
610590 610590 ـ من مواد نسجية أخر  ـ من مواد نسجية أخر
610610 610610 ـ من قطن  ـ من قطن
610620 610620 ـ من ألياف نسجية ترآيبية او اصطناعية  ـ من ألياف نسجية ترآيبية او اصطناعية
610690 610690 ـ من مواد نسجية أخر  ـ من مواد نسجية أخر
610711 610711 ـ ـ من قطن  ـ ـ من قطن
610712 610712 ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية  ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية
610822 610822 ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية  ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية
610829 610829 ـ ـ من مواد نسجية أخر  ـ ـ من مواد نسجية أخر
611090 611090 ـ من مواد نسجية اخر  ـ من مواد نسجية اخر
611190 611190 ـ من مواد نسجية اخر  ـ من مواد نسجية اخر
611490 611490 ـ من مواد نسجية اخر  ـ من مواد نسجية اخر

لالردنلترآيا
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القائمة أ من ملحق ٢

6115.301 ـ ـ ـ المعدة لحاالت تمدد االوردة ex 
611530

Women's full-length or knee-
length hosiery, measuring per 
single yarn less than 67 decitex 
[only under stockings for 
varicose veins]

6115959 ـ ـ ـ غيرها ex 
611595

- Of cotton [excluding 
understockings for varicose 
veins]

6117.10 ـ شاالت، أوشحة، لفاعات عنق ، منادیل رأس،         
أخمرة ، براقع وأصناف مماثلة

6117.10 ـ شاالت، أوشحة، لفاعات عنق ، منادیل                        
رأس، أخمرة ، براقع وأصناف مماثلة

620211 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم 620211 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
620213 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية 620213 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
620219 ـ ـ من مواد نسجية أخر 620219 ـ ـ من مواد نسجية أخر
620590 ـ  من مواد نسجية أخر 620590 ـ  من مواد نسجية أخر
620690 ـ من مواد نسجية أخر 620690 ـ من مواد نسجية أخر
620990 ـ من مواد نسجية أخر 620990 ـ من مواد نسجية أخر
621010 ـ من نسج داخلة في البند               ٥٦٫٠٢ أو البند     

٥٦٫٠٣
621010 ـ من نسج داخلة في البند               ٥٦٫٠٢ أو البند     

٥٦٫٠٣
621040 ـ ألبسة أخر للرجال أو الصبية 621040 ـ ألبسة أخر للرجال أو الصبية
621050 ـ ألبسة أخر للنساء أو البنات 621050 ـ ألبسة أخر للنساء أو البنات
621132 ـ ـ من قطن 621132 ـ ـ من قطن
621133 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية 621133 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
621139 ـ ـ من مواد نسجية أخر 621139 ـ ـ من مواد نسجية أخر
621142 ـ ـ من قطن 621142 ـ ـ من قطن
621143 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية 621143 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
621149 ـ ـ من مواد نسجية أخر 621149 ـ ـ من مواد نسجية أخر
640110 ـ أحذیة تتضمن في مقدمتها واقية معدنية 640110 ـ أحذیة تتضمن في مقدمتها واقية معدنية
640192 ـ ـ تغطي الكاحل ولكنها التغطي الرآبة 640192 ـ ـ تغطي الكاحل ولكنها التغطي الرآبة
640199 ـ ـ غيرها 640199 ـ ـ غيرها
640219 ـ ـ غيرها 640219 ـ ـ غيرها
640220 ـ أحذیة بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في                  

ثقوب بالنعال
640220 ـ أحذیة بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في                 

ثقوب بالنعال
640291 ـ ـ تغطي الكاحل 640291 ـ ـ تغطي الكاحل
640299 ـ ـ غيرها 640299 ـ ـ غيرها
640319 ـ ـ غيرها 640319 ـ ـ غيرها
640320 ـ أحذیة بنعال خارجّية من جلد ، ووجوه مؤّلفة            

من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم             
لتلتف حول اإلبهام

640320 ـ أحذیة بنعال خارجّية من جلد ، ووجوه مؤّلفة           
من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم            

لتلتف حول اإلبهام

640340 ـ أحذیة أخر ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية 640340 ـ أحذیة أخر ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية

640351 ـ ـ تغطي الكاحل 640351 ـ ـ تغطي الكاحل
640359 ـ ـ غيرها 640359 ـ ـ غيرها
640391 ـ ـ تغطي الكاحل 640391 ـ ـ تغطي الكاحل
640399 ـ ـ غيرها 640399 ـ ـ غيرها
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640411 ـ ـ أحذیة للریاضة ؛ أحذیة تنـس وأحذیة آرة               
السلة وأحذیة ألعاب القوى وأحذیة التمرین                  

وأحذیة مماثلة

640411 ـ ـ أحذیة للریاضة ؛ أحذیة تنـس وأحذیة آرة               
السلة وأحذیة ألعاب القوى وأحذیة التمرین                  

وأحذیة مماثلة

640419 ـ ـ غيرها 640419 ـ ـ غيرها
640420 ـ أحذیة بنعال خارجّية من جلد طبيعي أو جلد              

مجّدد
640420 ـ أحذیة بنعال خارجّية من جلد طبيعي أو جلد              

مجّدد
640510 ـ بوجوه من جلد طبيعي أو جلد مجّدد 640510 ـ بوجوه من جلد طبيعي أو جلد مجّدد
640520 ـ بوجوه من مواد نسجية 640520 ـ بوجوه من مواد نسجية
640590 ـ غيرها 640590 ـ غيرها
6802.29 ـ ـ أحجار أخر 6802.29 ـ ـ أحجار أخر
6907.10 ـ ترابيع وبالط ومكعبات وأصناف مماثلة ،                 

وإن آانت بشكل غير مربع أو مستطيل، یمكن           
إدخال أآبر مساحة سـطح لها ضمن مربع                    

طول ضلعه یقل عن ٧ سم :-

6907.10 ـ ترابيع وبالط ومكعبات وأصناف مماثلة ،                 
وإن آانت بشكل غير مربع أو مستطيل، یمكن           
إدخال أآبر مساحة سـطح لها ضمن مربع                    

طول ضلعه یقل عن ٧ سم :-

6907.90 -: ـ غيرها 6907.90 ـ غيرها :-
6910.10 ـ من بورسلين"صيني" 6910.10 ـ من بورسلين"صيني"
7113.11 ـ ـ من فضة، وإن آانت مكسوة أو ملبسة                         

بقشرة من معادن ثمينة أخر
7113.11 ـ ـ من فضة، وإن آانت مكسوة أو ملبسة                         

بقشرة من معادن ثمينة أخر
7114.20 ـ من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن                  

ثمينة
7114.20 ـ من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن                  

ثمينة
7214.105  ex ـ ـ ـ حدید تسليح

7214.10
- Forged [only rods and bars for 
concrete reinforcement]

7214.305  ex ـ ـ ـ حدید تسليح
7214.30

- Other, of free-cutting steel 
[only rods and bars for concrete 
reinforcement]

7215.105  ex ـ ـ ـ حدید تسليح
7215.10

- Of free-cutting steel, not 
further worked than cold-formed 
or cold-finished [only rods and 
bars for concrete reinforcement]

7215.905  ex ـ ـ ـ حدید تسليح
7215.90

- Other [only rods and bars for 
concrete reinforcement]

9401.30 ـ مقاعد دوارة قابلة لتعدیل اإلرتفاع 9401.30 ـ مقاعد دوارة قابلة لتعدیل اإلرتفاع
9401.61 ـ ـ منجدة 9401.61 ـ ـ منجدة
9401.69 ـ ـ غيرها 9401.69 ـ ـ غيرها
9401.71 ـ ـ منجدة 9401.71 ـ ـ منجدة
9401.79 ـ ـ غيرها 9401.79 ـ ـ غيرها
9401809 ـ ـ ـ غيرها ex 

9401.80
- Other seats, excluding children 
car seats

940190 ـ أجزاء: 940190 ـ أجزاء:
940310 ـ أثاث من معدن من األنواع المستعملة في                    

المكاتب
940310 ـ أثاث من معدن من األنواع المستعملة في                    

المكاتب
940320 ـ أثاث آخر من معدن 940320 ـ أثاث آخر من معدن
940330 ـ أثاث من خشب من األنواع المستعملة في                   

المكاتب
940330 ـ أثاث من خشب من األنواع المستعملة في                   

المكاتب
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940340 ـ أثاث من خشب من األنواع المستعملة في                   
المطابخ

940340 ـ أثاث من خشب من األنواع المستعملة في                   
المطابخ

940350 ـ أثاث من خشب من األنواع المستعملة في                   
غرف النوم

940350 ـ أثاث من خشب من األنواع المستعملة في                   
غرف النوم

940360 ـ أثاث آخر من خشب 940360 ـ أثاث آخر من خشب
940370 ـ أثاث من لدائن 940370 ـ أثاث من لدائن
940389 ـ ـ ـ غيرها 940389 ـ ـ ـ غيرها
940390 ـ أجزاء: 940390 ـ أجزاء:
940410 ـ حوامل حشایا: 940410 ـ حوامل حشایا:
940421 ـ ـ من مّطاط خلوي أو من لدائن خلویة، سواءً             

آانت مكسوة أم ال
940421 ـ ـ من مّطاط خلوي أو من لدائن خلویة، سواءً             

آانت مكسوة أم ال
940429 ـ ـ من مواد أخر 940429 ـ ـ من مواد أخر
940490 ـ غيرها 940490 ـ غيرها

مالحظة: (ex) تعني حصریا
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HS Code الوصف
2523.29 ـ ـ غيرها
2523.30 ـ اسمنت ألومينى
2523.90 ـ أنواع اسمنت مائي أخر:
2530.109  ـ ـ ـ غيرها
2804.30 ـ نتروجين
3006.70 ـ محضرات مقدمة بشكل هالم ، معدة لإلستعمال في الطب البشري أو الطب البيطري آمادة مزیتة                      

لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو آعامل ربط بين الجسم                                   
واألدوات الطبية

3212.909  ـ ـ ـ غيرها
3214.109 ـ ـ ـ غيرها
3302.109  ـ ـ ـ غيرها
3303.00 عطور ومياه للتجميل (أو ـ دى تواليت) .
3304.10 ـ محضرات تجميل الشفاة
3304.91 ـ ـ مساحيق ، وإن  آانت مضغوطة
3304.99 ـ ـ غيرها
3305.10 ـ شامبو
3305.90 ـ غيرها
3306.10 ـ محضرات للعنایة باالسنان
3307.20 ـ مزیالت الروائح الجسدیة ومضادات العرق
3307.41 ـ ـ"آجارباتى"ومحضرات أخر عطرة تنتـشر رائحتها بالحرق
3307.49 ـ ـ غيرها
3403.119  ـ ـ ـ غيرها
3403.199  ـ ـ ـ غيرها
3403.919  ـ ـ ـ غيرها
3403.999  ـ ـ ـ غيرها
3407.001  ـ شمع طبع االسنان"مرّآبات طبع االسنان"
3506.10 ـ منتجــات صالحة لالستعمال آغراء أو مواد الصقة ، مهيــأة للبيــع بالتجزئة آغراء  أو مواد                                   

الصقة والیزید وزنها الصافي عن آيلو جرام واحد:
3602.00 متفجرات محضرة ، عدا مساحيق البارود
3701.20 ـ أفالم للتصویر الفورى
3701.999  ـ ـ ـ غيرها
3702.39 ـ ـ غيرها:
3705.109  ـ ـ ـ غيرها
3707.109  ـ ـ ـ غيرها
3805.901  ـ ـ ـ إیجارول
3807.00 قطران خشب؛ زیوت قطران خشب ؛ آریوزوت خشب؛ آحول خشب                    "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت       

لطالء براميل البيرة ومحضرات مماثلة اساسها القلفونية أو األحماض الراتنجية أو الزفت النباتي .
3808.939  ـ ـ ـ غيرها
3810.109  ـ ـ ـ غيرها
3811.11 ـ ـ اساسها مرآبات الرصاص
3811.19 ـ ـ غيرها
3811.21 ـ ـ محتویة على زیوت نفطية أو زیوت معدنية قاریة
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3811.29 ـ ـ غيرها
3819.00 سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة أخر لنقل الحرآة الهيدروليكية، التحتوي على زیوت                  

نفط وال على زیوت معدنية قاریة أو تحتوي على أقل من ٧٠% وزنًا من هذه الزیوت:

3820.00 . محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوین الجليد
3824.409  ـ ـ ـ غيرها
3824.509  ـ ـ ـ غيرها
3824.909  ـ ـ ـ غيرها
3825.10 - نفایات البلدیات ـ
3825.20 ـ وحول الصرف الصحي
3825.41 ـ ـ مهلجنة
3825.49 ـ ـ غيرها
3825.50 ـ نفایات محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة  للتجمد
3825.61 ـ ـ محتویة بصورة رئيسية على مكونات عضویة
3825.69 ـ ـ غيرها
3825.90 ـ غيرها
3916.109  ـ ـ ـ غيرها
3916.209  ـ ـ ـ غيرها
3916.909  ـ ـ ـ غيرها
3917.31 :(Mpa) ـ ـ أنــابـيب ومواسير وخراطــيم مرنة تتحمل على األقل درجة ضغط ٢٧٫٦ ميجاباسكال

3917.32 ـ ـ غيرها، غير مقواة وال متحدة بطریقة ما مع مواد أخر، دون لوازم:
3917.33 ـ ـ غيرها ، غير مقواه وال متحدة بطریقة ما مع مواد أخر ، مع اللوازم

3917.399  ـ ـ ـ غيرها
3917.409  ـ ـ ـ غيرها
3918.101 ـ ـ ـ أغطية جدران وأسقف
3918.109 ـ ـ ـ غيرها
3918.909 ـ ـ ـ غيرها
3919.109  ـ ـ ـ غيرها
3919.909  ـ ـ ـ غيرها
3920.109  ـ ـ ـ غيرها
3920.209  ـ ـ ـ غيرها
3920.309  ـ ـ ـ غيرها
3920.439 ـ ـ ـ غيرها
3920.499 ـ ـ ـ غيرها
3920.519  ـ ـ ـ غيرها
3920.599  ـ ـ ـ غيرها
3920.619  ـ ـ ـ غيرها
3920.629  ـ ـ ـ غيرها
3920.639  ـ ـ ـ غيرها
3920.699  ـ ـ ـ غيرها
3920.719  ـ ـ ـ غيرها
3920.739  ـ ـ ـ غيرها
3920.799  ـ ـ ـ غيرها

Page 2 of 6



قائمة ب١ من الملحق ٢

3920.919  ـ ـ ـ غيرها
3920.929  ـ ـ ـ غيرها
3920.939  ـ ـ ـ غيرها
3920.949  ـ ـ ـ غيرها
3920.999  ـ ـ ـ غيرها
3921.199  ـ ـ ـ غيرها
3921.909  ـ ـ ـ غيرها
3923.309  ـ ـ ـ غيرها
3923.219  ـ ـ ـ غيرها
3923.299  ـ ـ ـ غيرها
3924.10 ـ أدوات مائدة ومطبخ
3924.90 ـ غيرها
3923.409  ـ ـ ـ غيرها
3923.909  ـ ـ ـ غيرها
3926.10 ـ أدوات مكتبية ومدرسية
3926.9099 ـ ـ ـ ـ غيرها

4112.00 جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف         (آرستينج) ، وجلود مرققة  "بارشمان"، من فصيلة الضأن    
، منزوعة الصوف ، وإن آانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة في البند ٤١٫١٤ .

4113.10 ـ من فصيلة الماعز
4114.20 ـ جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود ممعدنة
4802.40 ـ ورق معد آحامل لورق الحائط والجدران
4804.491 ـ ـ ـ ورق حزم وتغليف غير مصقول أو مصقول على وجه واحد

4804.511 ـ ـ ـ ورق حزم وتغليف غير مصقول أو مصقول على وجه واحد

4804.521 ـ ـ ـ ورق حزم وتغليف غير مصقول أو مصقول على وجه واحد

4804.591 ـ ـ ـ ورق حزم وتغليف غير مصقول أو مصقول على وجه واحد

4806.209 ـ ـ ـ غيرها
4816.901 ـ ـ ـ ورق آربون أو ورق استنساخ مماثل
4911.109 ـ ـ ـ غيرها
5511.10 وزنًا أو أآثر من تلك األلياف %٨٥ ـ من ألياف ترآيبية غير مستمرة، تحتوي على
5511.20 ـ من ألياف ترآيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من ٨٥% وزنًا من تلك األلياف

5511.30 ـ من ألياف إصطناعية غير مستمرة
5911.10 ـ األقـمشة المنسوجة ، واللباد والنسج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجــلد                    

أو بأیـــة مـــادة أخرى من األنواع المستعملة في صنع آسوة أجهزة الندف ، والنسـج المماثلة                                   
إلستعماالت تقنية أخر ، بما في ذلك النسج ضيقة العرض                 "الشرائط" المصنوعة من قطيفة مشربة     

بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة" النسيج

5911.909  ـ ـ ـ غيرها
6804.23 ـ ـ من أحجار طبيعية:
6812.80 ـ من آروسدليت
6812.93 ـ ألياف حریر صخري مضغوطة لصناعة الفواصل ، بشكل صفائح أو لّفات
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6812.991  ـ ـ ـ الياف من حریر صخري مشغول ؛ محاليل أساسها حریر صخري أو بقاعدة من حریر                                        
صخري وآربونات مغنيسيوم

6812.992  ـ ـ ـ خيوط
6812.993  ـ ـ ـ حبال وأمراس ، وان آانت مضفورة
7010.909  ـ ـ ـ غيرها
7013.33 ـ ـ من آریستال الرصاص
7112.30 ـ رماد یحتوي على معادن ثمينة أو مرآبات من معادن ثمينة ، بإستـثـناء فضالت الصياغة

7214.101 ـ ـ ـ بقطر ٥٫٥ ملم فما دون ،المستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج

7214.201 ـ ـ ـ بقطر ٥٫٥ ملم فما دون ،المستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج

7214.991 ـ ـ ـ بقطر ٥٫٥ ملم فما دون ،المستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج

7215.501 ـ ـ ـ بقطر ٥٫٥ ملم فما دون ،المستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج

7304.111  ـ ـ ـ مواسير وأنابيب بقطر دائري
7304.191  ـ ـ ـ مواسير وأنابيب بقطر دائري
7304.241  ـ ـ ـ مواسير وأنابيب بقطر دائري
7304.291  ـ ـ ـ مواسير وأنابيب بقطر دائري
7306.111 ٦ إنشات  ـ ـ ـ بقطر دائري أآثر من
7306.191 ٦ إنشات  ـ ـ ـ بقطر دائري أآثر من
7306.211 ٦ إنشات  ـ ـ ـ بقطر دائري أآثر من
7306.291 ٦ إنشات  ـ ـ ـ بقطر دائري أآثر من
7310.214  ـ ـ ـ غيرها ، المستوردة من قبل المصانع آمدخالت إنتاج
7326.201 ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع آمدخالت انتاج
8106.009  ـ غيرها
8107.209 ـ ـ ـ غيرها
8107.30 ـ فضالت وخردة
8107.90 ـ غيرها
8108.30 ـ فضالت وخردة
8108.90 ـ غيرها
8109.209  ـ ـ ـ غيرها
8109.30 ـ فضالت وخردة
8109.90 ـ غيرها
8110.20 ـ فضالت وخردة
8110.90  ـ غيرها
8111.009  ـ غيرها
8112.52 ـ ـ فضالت وخردة
8112.59 ـ ـ غيرها
8112.929 ـ ـ ـ غيرها
8112.99 ـ ـ غيرها
8113.009  ـ غيرها
8202.31 ـ ـ بأجزاء عاملة من صلب:
8202.399 ـ ـ ـ غيرها
8202.91 ـ ـ نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن
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8202.99 ـ ـ غيرها
8309.10 ـ أغطية تاجية (ذات حواف مشرشرة):
8311.90 ـ غيرها :
8407.10 ـ محّرآات للطائرات
8408.10 ـ محّرآات لتسيير المراآب البحرّیة
8416.309  ـ ـ ـ غيرها
8425.39 ـ ـ غيرها
8469.009 ـ ـ ـ غيرها
8472.10 ـ آالت لالستنساخ
8472.30 ـ آالت فرز أو طى المراسالت أو وضعها في ظروف أو لفها بأشرطة، آالت لفض  أو غلق أو ختم                        

المراسالت، وآالت وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البریدیة
8472.909  ـ ـ ـ غيرها
8479.109  ـ ـ ـ غيرها
8504.109 ـ ـ ـ غيرها
8531.103  ـ ـ ـ الكواشف الدّخانّية المستوردة من قبل المصانع آمدخالت إنتاج
8536.702 ـ ـ ـ من  خزف
8540.81 ـ ـ أنابيب وصمامات ألجهزة االستقبال أو ألجهزة التضخيم
8704.219  ـ ـ ـ غيرها
8704.319  ـ ـ ـ غيرها
8705.10 ـ سّيارات رافعة
8705.909  ـ ـ ـ غيرها
8707.90 ـ غيرها :-
9006.10 ـ أجهزة التصویر من األنواع المستعملة لتحضير آليشيهات أو اسطوانات الطباعة
9006.30 ـ أجهـــزة مصممة خصيصًا للتصویر تحت الماء أو للتصـویر الجوي أو الفحص الطبي أو الجراحي                

لألعضاء الداخلية؛ أجهزة التصویر لمختبرات الطب الشرعي أو ألغراض علم الجریمة
9006.522 ـ أجهــــزة التصویــــر من األنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفالم مصغرة                (ميكروفيلم) أو

على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من األشكال المصغرة
9006.532 ـ أجهــــزة التصویــــر من األنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفالم مصغرة                (ميكروفيلم) أو

على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من األشكال المصغرة
9006.592 ـ أجهــــزة التصویــــر من األنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفالم مصغرة                (ميكروفيلم) أو

على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من األشكال المصغرة

9007.19 ـ ـ غيرها
9007.209  ـ ـ ـ غيرها
9008.20 ) أوغيرها من األشكال        ) أوبطاقات مصغرة        (ميكروفيش ـ قارئات أفالم مصغرة            (ميكروفيلم

المصغرة، وإن آانت قادرة على االستنساخ
9011.209  ـ ـ ـ غيرها
9016.009  ـ غيرها
9031.492 ـ ـ ـ أجهزة قياس حدقة العين
9031.493 ـ ـ ـ أجهزة فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية
9106.10 ـ ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاریخ
9106.901 ـ عدادات مواقف السّيارات
9506.991  ـ ـ ـ واقيات الرآب
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9506.992 ـ ـ ـ األجزاء المستوردة من قبل المصانع آمدخالت إنتاج
9613.9019 ـ ـ ـ ـ غيرها
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HS Code الوصف
2501.00 ملح عادي  (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل        ) وآلوريد صوديوم نقى، وإن آان محلوًال بالماء أو         

محتويًا علىعوامل مضادة للتكتل أو مساعدة لإلنسياب؛ ماء البحر

2505.10 (آوارتز) ـ رمال سيليسية ورمال مرو
2505.90 ـ غيرها
2506.10 ـ مرو (آوارتز)
2506.209 ـ ـ غيره
2515.111  ـ ـ ـ آتل:
2515.119  ـ ـ ـ ـ غيرها
2515.121  ـ ـ ـ آتل
2515.129  ـ ـ ـ غيرها
2515.20 ـ أيكوسين وأحجار آلسية أخر للنحت أو البناء ؛ مرمر
2516.111  ـ ـ ـ آتل:
2516.119  ـ ـ ـ غيرها
2516.121  ـ ـ ـ آتل
2516.129  ـ ـ ـ غيرها
2516.20 ـ حجر رملي
2516.90 ـ أحجار أخر للنحت أو البناء
2517.10 ـ حصى وحصباء وأحجار مجروشــة أو مكّسرة من األنواع المسـتعملة عادة للخرسـانة أو لرصف                           

الطرق أو السكك الحديدّية أو ألنواع الرصف األخر ، حصى الشواطىء وأحجار الّصوان ، وإن آانت                    
معالجة بالحرارة

2517.20 ـ حصباء خبــث وحصباء نفايــات صناعية مماثـلة ، وإن إشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي                     
٢٥١٧٫١٠

2517.30 ـ حصباء مقطرنة
2517.41 ـ ـ من رخام
2517.49 ـ ـ غيرها
2520.202 ـ ـ ـ غيرها المستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج
2520.209  ـ ـ ـ غيرها
2521.00 حجر جيرى (آلسى) مساعد للصهر    (Flux)؛ حجر جيرى وأحجار آلسية أخر من األنواع المستخدمة             

في صناعة الكلس أو االسمنت .
2522.10 ـ آلس حى
2522.20 ـ آلس مطفأ
2522.30 ـ آلس مائي
2523.10 ـ آلنكر
2523.21 ـ ـ اسمنت أبيض، وإن تم تلوينه إصطناعيًا
2529.30 ـ ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت
2710.112 ـ ـ ـ زيوت التشحيم ومواد تشحيم مكونة من زيوت تشحيم ومواد مضافة:
2710.119 ـ ـ ـ غيرها:
2710.193 ـ ـ ـ زيوت التشحيم ومواد تشحيم مكونة من زيوت تشحيم ومواد مضافة:
2710.199 ـ ـ ـ غيرها:
2710.91 ) أو على تيرفينيل بولي آلورينيتد             PCBs) ( ـ ـ محتوية على دأيفينيل بولي آلورينيتد                   (آلورية

. (PBBs)(برومية) أو على بأيفينيل برومينيتد (PCTs) (آلورية)
2710.99 ـ ـ غيرها
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2711.11 ـ ـ غاز طبيعي
2711.12 ـ ـ بروبان
2711.13 ـ ـ بوتان
2711.14 ـ ـ إثيلين ، بروبيلين ، بوتيلين وبوتادين
2711.19 ـ ـ غيرها
2711.21 ـ ـ غاز طبيعي
2711.29 ـ ـ غيره
2712.109 ـ ـ ـ غيرها
2712.90 ـ غيرها:
2715.00 مخاليط قـاريـة اساسها االسفــلت أو القار  الطبيعـيان أو القــار النفطي أو القطــران المعدني أو زفــت                    

("backs ـ cut"، مثل ، المعاجين القارية) القطـران المعدني
3104.301  ـ ـ ـ محتوية على ما يزيد عن ٥٢ % وزنًا من أوآسيد البوتاسيوم
3104.901  ـ ـ ـ سلّفات المغنيسيوم وسلّفات البوتاسيوم المحتويةعلى ٣٠ % وزنًا من أوآسيد البوتاسيوم
3105.101  ـ ـ ـ سياناميد الكالسيوم المحتوي على أآثر من ٢٥ % وزنًا من النيتروجين
3105.102  ـ ـ ـ آبريتات البوتاسيوم المحتوية على أآثر من ٥٢ % وزنًا من ثاني أوآسيد البوتاسيوم
3105.103 - البوتاسيوم المحتوية على أآثر من        ٣٠ % وزنًا من أوآسيد البوتاسيوم       ـ ـ ـ آبريتات المغنيسيوم          

(K2O)3208.109  ـ ـ ـ غيرها
3208.209  ـ ـ ـ غيرها
3208.909  ـ ـ ـ غيرها
3209.109 ـ ـ ـ غيرها
3209.909  ـ ـ ـ غيرها
3210.009  ـ غيرها
3301.909  ـ ـ ـ غيرها
3401.19 ـ ـ غيرها
3401.20 ـ صابون بأشكال أخر
3405.109 ـ ـ ـ غيرها
3405.20 ـ محضــرات تلميــع ومعــاجــين ومحضــرات ممــاثــلة لصيانـــة األثاث الخشبي أو األرضيات أو                       

غيرها من المصنوعات الخشبية
3405.30 ـ محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلميع المعادن
3405.40 ـ معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى
3405.909  ـ ـ ـ غيرها
3503.009  ـ ـ ـ غيرها
3505.209  ـ ـ ـ غيرها
3808.9111 ـ ـ ـ ـ مبيدات حشرية قاتلة(عدا المحضرات المنفرة أو الطاردة للحشرات)
3808.9119 ـ ـ ـ ـ غيرها
3808.912  ـ ـ ـ أقراص مشّربة بمواد مبيدة تستخدم بأجهزة حرارّية ، لالستعمال المنزلي  (أقراص قاتل الناموس)

3808919  ـ ـ ـ غيرها
3808.921  ـ ـ ـ في عبوات نافثة
3808923  ـ ـ ـ غيرها
3808.931  ـ ـ ـ في عبوات نافثة
3808.941  ـ ـ ـ في عبوات نافثة
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3808949  ـ ـ ـ غيرها
3808.991  ـ ـ ـ في عبوات نافثة
3808999  ـ ـ ـ غيرها
4007.009  ـ غيرها
4008.119  ـ ـ ـ غيرها
4008.199  ـ ـ ـ غيرها
4009.119 ـ ـ ـ غيرها
4009.129 ـ ـ ـ غيرها
4009.219 ـ ـ ـ غيرها
4009.229 ـ ـ ـ غيرها
4009.319 ـ ـ ـ غيرها
4009.329 ـ ـ ـ غيرها
4009.419 ـ ـ ـ غيرها
4009.429 ـ ـ ـ غيرها
4010.33 ـ ـ ســيور نقل حرآة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف                            (بشكل V)، محززة ،    

بمحيط خارجي يزيد عن ١٨٠ سم وال يتجاوز ٢٤٠ سم

4010.36 ـ ـ سيور نقل حرآة متزامنة ، مقفلة بدون نهايات ، بمحيط خارجي يزيد عن                          ١٥٠ سم وال يتجاوز     
١٩٨ سم

4011.10 (بما في ذلك سّيارات االستيشن وسّيارات السباق) ـ من األنواع المستعملة لسّيارات الرآوب
4011.201 إنش (٢٠)  ـ ـ ـ ترّآب على جنطات قطرها الداخلي ال يقل عن
4011.209  ـ ـ ـ غيرها
4011.30 ـ من األنواع المستعملة للطائرات
4011.40 ـ من األنواع المستعملة للدارجات النارية
4011.50 ـ من األنواع المستعملة للدراجات العادية
4011.61 ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت الزراعة أو الغابات
4011.62 ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضيد والمناولة الصناعية ، معدة                   

إلطارات حديدية"جنط"ذات قطر ال يزيد عن ٦١ سم:

4011.63 ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضيد والمناولة الصناعية ، معدة                   
إلطارات حديدية"جنط"ذات قطر يزيد عن ٦١ سم:

4011.69 ـ ـ غيرها
4011.92 ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت الزراعة أو الغابات
4011.93 ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضيد والمناولة الصناعية ، معدة                   

إلطارات حديدية"جنط"ذات قطر ال يزيد عن ٦١ سم
4011.94 ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضيد والمناولة الصناعية ، معدة                   

إلطارات حديدية"جنط"ذات قطر يزيد عن ٦١ سم
4011.99 ـ ـ غيرها:
4012.11 ـ ـ من األنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات اإلستيشن وسيارات السباق)

4012.12 ـ ـ من األنواع المستعملة في الحافالت (األتوبيسات) والشاحنات

4012.13 ـ ـ من األنواع المستعملة في المرآبات الجوية
4012.19 ـ ـ غيرها
4012.209  ـ ـ ـ غيرها
4012.90 ـ غيرها
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4013.10 ـ من النـوع المستعمل في السّيارات      (بما في ذلك سّيارات االستيشن وسّيارات السباق      ) ، أو الحافالت أو   
الشاحنات

4013.20 (ذات العجلتين) ـ من النوع المستعمل في الدراجات العادية
4013.90 ـ غيرها
4014.909 ـ ـ ـ غيرها
4015.11 ـ ـ للجراحة
4015.19 ـ ـ غيرها
4015.90 ـ غيرها:
4016.109  ـ ـ ـ غيرها
4016.91 ـ ـ أغطية أرضيات وبسط
4016.92 ـ ـ مماحي
4016.94 ـ ـ واقيات صدمات معّدة لرسو السفن، وإن آانت قابلة للنفخ
4016.95 ـ ـ أصناف أخر قابلة للنفخ
4016.999  ـ ـ ـ غيرها
4017009 ـ ـ ـ غيرها
4114.10 ـ جلود مطراة"المعروفة بالشمواه"(بما في ذلك الجلود البيضاء)

4115.10 ـ جلود مجددة ، أساسها الجلد أوأليافه ، ألواحًا أو صفائح أو أشرطة ، وإن آانت بشكل لفات:

4201.00 أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات                    (بما في ذلك السروج، العدد، وأطواق ومقاود                             
الحيوانات"أرسن"وواقيات الرآب، وآمامات فم الحيوان، أغطية وأجربة السروج وسترات الكالب وما               

يماثلها)، من جميع المواد
4202.11 ـ ـ بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجّدد أو جلد ملّمع
4202.12 ـ ـ بسطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية
4202.19 ـ ـ غيرها
4202.21 ـ ـ بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجّدد أو جلد ملّمع
4202.22 ـ ـ بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية
4202.29 ـ ـ غيرها
4202.31 ـ ـ بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجّدد أو جلد ملّمع
4202.32 ـ ـ بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية
4202.39 ـ ـ غيرها
4202.91 ـ ـ بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجّدد أو جلد ملّمع
4202.92 ـ ـ بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية
4202.99 ـ ـ غيرها:
4203.10 ـ ألبسة
4203.21 ـ ـ مصممة خصيصًا لممارسة الرياضة
4203.29 ـ ـ غيرها:
4203.30 ـ أحزمة وحماالت وأحزمة أآتاف
4203.40 ـ لوازم ألبسة أخر
4205.00 أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجّدد
4206.00 ) أو الغشاء الخارجي للمصران االعور أو من                مصنوعات من مصارين      (عدا مصارين دودة القز       

مثانات  أو من أوتار العضالت
4302.11 ـ ـ من فراء المنك (الفيزون)
4302.19 ـ ـ غيرها
4302.20 ـ رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قطع وأجزاء ، غير مجمعة
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4302.30 ـ فراء آاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة
4303.10 ـ ألبسة ولوازم ألبسة
4303.90 ـ غيرها
4304.00 فراء مقلدة (إصطناعية) ومصنوعاتها
4401.21 ـ ـ من عائلة المخروطيات"الصنوبريات"
4401.22 ـ ـ من غير عائلة المخروطيات"الصنوبريات"
4403.10 ـ معالج بالدهان أو باألصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخر

4403.209  ـ ـ ـ غيرها
4403.419  ـ ـ ـ غيرها
4403.499  ـ ـ ـ غيرها
4403.919  ـ ـ ـ غيرها
4403.929  ـ ـ ـ غيرها
4403.999  ـ ـ ـ غيرها
4409.10 ـ من عائلة المخروطيات"الصنوبريات"
4409.21 ـ ـ من بامبو (البوص الهندي)
4409.29 ـ ـ غيرها
4411.121 ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية)
4411.131 ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية)
4411.141 ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية)
4411.921 ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية)
4411.931 ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية)
4411.941 ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية)
4414.00 أطر من خشب للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها
4415.109  ـ ـ ـ غيرها
4415.209  ـ ـ ـ غيرها
4416.00 دنان (براميل) آبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك                    

األطواق
4417.009  ـ غيرها
4418.10 ، وهياآلها وأطرها ـ نوافذ ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية)
4418.40 ـ هياآل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة
4418.50 ـ لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي)
4418.71 ـ ـ ألرضيات الفسيفساء
4418.72 ـ ـ غيرها ، متعددة الطبقات
4418.79 ـ ـ غيرها
4418.909 ـ ـ ـ غيرها
4419.00 أدوات مائدة وأدوات مطبخ من خشب:
4420.10 ـ تماثيل وأصناف زينة أخر ، من خشب
4420.90 ـ غيرها
4421.10 ـ مشاجب ألبسة
4421.909  ـ ـ ـ غيرها
4503.909  ـ ـ ـ غيرها
4504.909  ـ ـ ـ غيرها
4601.21 ـ ـ من البوص الهندي (بامبو)
4601.22 ـ ـ من أسل الهند
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4601.29 ـ ـ غيرها
4601.929 ـ ـ ـ غيرها
4601939 ـ ـ ـ غيرها
4601.949 ـ ـ ـ غيرها
4601.999 ـ ـ ـ غيرها
4602.119  ـ ـ ـ غيرها
4602.129  ـ ـ ـ غيرها
4602.199  ـ ـ ـ غيرها
4602.909  ـ ـ ـ غيرها
4802.549 ـ ـ ـ غيرها
4802.559 ـ ـ ـ غيرها
4802.569 ـ ـ ـ غيرها
4802.579 ـ ـ ـ غيرها
4802.589 ـ ـ ـ غيرها
4802.619 ـ ـ ـ غيرها
4802.629 ـ ـ ـ غيرها
4802.699 ـ ـ ـ غيرها
4803.001  ـ الحشو السليلوزي المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج
4803.009  ـ غيرها
4804.111  ـ ـ ـ ورق حزم وتغليف غير مصقول أو مصقول على وجه واحد

4804.119  ـ ـ ـ غيرها
4804.191  ـ ـ ـ ورق حزم وتغليف غير مصقول أو مصقول على وجه واحد
4804.199  ـ ـ ـ غيرها
4804.319  ـ ـ ـ غيرها
4804.399  ـ ـ ـ غيرها
4804.419 ـ ـ ـ غيرها
4804.429  ـ ـ ـ  غيرها
4804.499  ـ ـ ـ غيرها
4804.519  ـ ـ ـ غيرها
4804.529  ـ ـ ـ  غيرها
4804.599  ـ ـ ـ غيرها
4805.119 ـ ـ ـ غيرها
4805.129 ـ ـ ـ غيرها
4805.199 ـ ـ ـ غيرها
4805.249 ـ ـ ـ غيرها
4805.259 ـ ـ ـ غيرها
4805.30 ـ ورق سلفيت للتغليف
4805.409 ـ ـ ـ غيرها
4805.50 ـ ورق وورق مقوى ملبد
4805.919 ـ ـ ـ غيرها
4805.929 ـ ـ ـ غيرها
4805.939 ـ ـ ـ غيرها
4806.10 ـ ورق وورق مقّوى مكبرت"بارشمان"(مرقق)
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4806.30 ـ ورق نـقل الرسم
4806.40 ـ ورق آريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف
4807.009 ـ ـ ـ غيرها
4808.10 ـ ورق وورق مقّوى مموج وإن آان مثـقـبًا
4808.309  ـ ـ ـ غيرها
4808.909  ـ ـ ـ غيرها
4810.149 ـ ـ ـ غيرها
4810.299 ـ ـ ـ غيرها
4810.31 ـ ـ مبّيض بطريقة موحدة في آتـلـته والذي تمثــل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقـــة                                  

آيماوّية نســبة تزيد عن      ٩٥% وزنًا من المحتوى الكلي لمجموع األلياف،  وبوزن ال يتجاوز            ١٥٠ غم 
/ م٢

4810.32 ـ ـ مبّيض بطريقة موحدة في آتـلتـــه والذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها طريقـــة آيماوّية                 
نسـبة تزيد عن ٩٥% وزنًا من المحتوى الكلي لمجموع األلياف وبوزن يتجاوز ١٥٠ غم / م٢

4810.399  ـ ـ ـ غيرها
4810.929  ـ ـ ـ غيرها
4810.999  ـ ـ ـ غيرها
4811.10 ـ ورق وورق مقوى، مطلي أومشرب أومغطى بالقطران أوالقـار أوباألسفلت
4811.519 ـ ـ ـ غيرها
4811.599 ـ ـ ـ غيرها
4811.609 ـ ـ ـ غيرها
4811.909  ـ ـ ـ غيرها
4813.10 ـ بشكل دفاتر أو أنابيب
4813.20 ٥ سم: ـ بشكل لّفات اليزيد عرضها عن
4814.10 ـ ورق محبب معروف باسم"أنجرين"
4814.20 ـ ورق حائـــط وأغطية جــدران مماثـــلة ، مكون من ورق مطلي أو مغطى على وجهه  الخارجي                              

بطبــقة لدائــن، محبــبة أو مبصـومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى

4816.909 ـ ـ ـ غيرها
4817.10 ـ مغلّفات (ظروف)
4817.20 ـ بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة
4817.30 ـ علب وجعب ومحافـظ ومايماثـــلها ، من ورق أو ورق مقّوى، محتوية على مجموعات من أوراق                           

المراسلة
4818.10  ـ ورق صّحي
4818.20  ـ مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف
4818.30  ـ أغطية وفوط المناضد أو الطاوالت
4818.409  ـ ـ ـ غيرها
4818.50  ـ ألبسة ولوازم ألبسة
4818.90  ـ غيرها
4819.109  ـ ـ ـ غيرها
4819.201  ـ ـ ـ علب الثقاب
4819.209  ـ ـ ـ غيرها
4819.309  ـ ـ ـ غيرها
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4819.409  ـ ـ ـ غيرها
4819.50  ـ أغلفة أخر ، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل
4819.60  ـ علب لحفظ األوراق والملّفات والرسائل وما يماثلها  من األنواع المستعملة في المكاتب والمحالت                          

التجارّية  وما يماثلها
4820.10  ـ سجالت  ، دفاتر المحاسبة ، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات ، دفاتر إيصاالت، دفاتر ورق الرسائل،                             

دفاتر مذآرات،مفّكرات وأصناف مماثلة
4820.209  ـ ـ ـ غيرها
4820.30 وملّفات وغالفات ملّفات  ـ مصّنفات (عدا اغلفة الكتب)
4820.40  ـ رزم ورقّية مجّمعة ودفاتر ذات اوراق عديدة (مانيفولد)،وان احتوت على ورق آربون

4820.50  ـ مجاميع حفظ النماذج والصور
4820.901  ـ ـ ـ الدفاتر المدرسّية ، عدا دفاتر المحاضرات الجامعّية
4820.909  ـ ـ ـ غيرها
4821.109 ـ ـ ـ غيرها
4821.909 ـ ـ ـ غيرها
4823.40  ـ أوراق خطوط بيانّية مطبوعة ومعّدة ألجهزة التسجيل الذاتي ، بشكل صفائح أو لّفات أو أقراص

4823.61 ـ ـ من البوص الهندي (بامبو)
4823.69 ـ ـ غيرها
4823.70  ـ أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق
4823.909  ـ ـ ـ غيرها :
4907.001 (TRAVELLER CHEQUES) ـ ـ ـ دفاتر الشيكات ، باستثناء دفاتر الشيكات السياحّية
4908.10 ـ أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للتزجج:
4908.90 ـ غيرها
4909.00 بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وإن آانت مصورة، أو في 

ظروف، أو محتوية على مواد تزينية

4910.00 تقاويم من جميع األنواع، مطبوعة ، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات األوراق المنفصلة

4911.91 ـ ـ صور ، وصور مطبوعة"جرافير"، وصور فوتوغرافية
4911.999  ـ ـ ـ غيرها
5006.00 خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضالت الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة ؛ خيوط أحشاء دود الحرير                            

(شعر مسينا للصيد)
5109.10 ـ تحتوي على ٨٥% وزنًا أو أآثر من الصوف أو من الوبر الناعم

5109.90 ـ غيرها
5110.001  ـ مهيأة للبيع بالتجزئة
5204.20  ـ مهيأة للبيع بالتجزئة
5207.10 ـ تحتوي على ٨٥% وزنًا أو أآثر من القطن
5207.90 ـ غيرها
5401.101  ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة
5401.201  ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة
5406.00 خيوط من شعيرات ترآيبية او اصطناعية (عدا خيوط الخياطة) ، مهيأة للبيع بالتجزئة
5508.101  ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة
5508.201  ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة
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5601.10 ـ فوط وواقيات صحية وحفاظات لألطفال وأصناف مماثلة للوقاية الصحية، من حشو
5602.109  ـ ـ ـ غيرها
5604.109  ـ ـ ـ غيرها
5604.909  ـ ـ ـ غيرها
5606.009  ـ غيرها
5607.21  ـ ـ خيوط ربط او حزم
5607.41  ـ ـ خيوط ربط أو حزم
5607.49  ـ ـ غيرها
5607.50  ـ من الياف ترآيبية أخر
5608.11  ـ ـ شباك جاهزة لصيد االسماك
5608.19  ـ ـ غيرها
5608.90  ـ غيرها
5609.009  ـ غيرها
5702.20 ـ أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند
5702.31 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
5702.32 ـ ـ من مواد نسجية ترآيبية أو إصطناعية
5702.41 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
5702.49 ـ ـ من مواد نسجية أخر
5702.50 ـ غيرها ، غير مخملية ، غير جاهزة
5702.91 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
5702.92 ـ ـ من مواد نسجية ترآيبية أو إصطناعية
5704.90 ـ غيرها
5802.11 ـ ـ غير مقصورة
5802.19 ـ ـ غيرها
5802.20 ـ أقمشة منسوجة مزردة من النوع االسفنجي (نسج المناشف ومايماثلها"تيرى")، من  مواد نسجية أخر

5802.30 ـ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية
5803.009  ـ ـ ـ غيرها
5804.10 ـ تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية أخر
5804.21 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
5804.29 ـ ـ من مواد نسجية أخر
5804.30 ـ مسننات يدوّية الصنع
5805.00 ديابيج يدوية النسج   (من انواع جوبالن وفالندر واوبوسون وبوفيه وما يماثلها         ) وديابيج مشغولة باالبرة  

(باغرزة الصغيرة او بالغرزة المتقاطعة) وان آانت جاهزة
5807.109  ـ ـ ـ غيرها
5807.909  ـ ـ ـ غيرها
5808.10 ـ ضفائر أثوابًا
5808.90 ـ غيرها:
5810.10  ـ مطرزات بدون ارضية ظاهرة (مطرزات آيماوية او هوائية ومطرزات مقصوصة االرضية)

5810.91  ـ ـ من قطن
5810.92  ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية
5810.99  ـ ـ من مواد نسجية اخر
5811.009  ـ غيرها
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5901.909  ـ ـ ـ غيرها
5904.10 ـ مشمع أرضية (لينوليوم)
5904.901 ـ ـ ـ على حامل مكون من لباد ابرة من أقمشة غير منسوجة
5904.909 ـ ـ ـ غيرها
5905.00 أغطية جدران من مواد نسجية
5907.00 نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج           "الكانفا"المتضّمنة رسومًا للمشاهــد المسرحية، أو للمناظـر        

الخلفية لالستديوهــات"ديكورات"، أو لالستعماالت المماثلة :-
5908.009  ـ غيرها
5909.00 خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة ، وإن آانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة                            

بلوازم من مواد أخر
6104.29  ـ ـ من مواد نسجية أخر
6303.12 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6303.19 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6303.91 ـ ـ من قطن
6303.92 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6303.99 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6305.109  ـ ـ ـ غيرها
6305.20 ـ من قطن
6305.32 ـ ـ أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط"الصب"
6305.33 ـ ـ غيرها، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثـلة من بولي إيثـيلين أو من بولي بروبيلين
6305.39 ـ ـ غيرها
6305.90 ـ من مواد نسجية أخر
6306.12 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6306.19 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6306.22 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6306.29 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6306.30 ـ أشرعة
6306.40 ـ حشايا أو فرش"مراتب"هوائّية قابلة للنفخ
6306.91 ـ ـ من قطن
6306.99 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6307.10 ـ مماسح أرضيات ، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة

6307.20 ـ سترات وأحزمة للنجاة
6307.90 ـ غيرها
6308.00 ) مؤّلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن آانت مع لــوازم ، معّدة لصنع                            مجموعات (أطقم

البسط أو الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة في أغلفة للبيع                        
بالتجزئة

6309.001  ـ أحذية
6309.009  ـ غيرها
6310.10 ـ مصنفة (مفروزة)
6310.90 ـ غيرها
6501.00 قبعات بشكلها األولي     (آلوش) من لباد، غير مقولبة وال مجّهزة الحواف ؛ دوائر             (أقراص) واسطوانات

للقبعات (بما فيها االسطوانات المشقوقة طوليُا)، من لباد
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6502.00 قبعات بشكلها األولي    (آلوش)، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، غير مقولبة                   
وال مجّهزة الحواف وال مبطنة وال مزينة

6504.00 قبعات وأغطية راس أخر ، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، وإن آانت مبطنة                       
أو مزينة

6505.10 ـ شبيكات شعر
6505.90 ـ غيرها
6506.10 ـ أغطية راس واقية
6506.91 ـ ـ من مّطاط أو لدائن
6506.99 ـ ـ من مواد أخر
6507.00 أشرطة لتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية ، هياآل قبعات ، أطر قبعات، حواف قبعات ،                          

وسيور تثبيت القبعات
6601.10 ـ مظالت الحدائق وما يماثلها
6601.91 ـ ـ ذات محور متداخل
6601.99 ـ ـ غيرها
6602.00 عصي مشي ، وعصي بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ، وما يماثلها
6603.209  ـ ـ ـ غيرها
6603.90 ـ غيرها
6701.00 جلود طيور وأجزاء أخر من طيور ، بريشها أو بزغبها ، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه                               

المواد (عدا أصناف البند ٠٥٫٠٥ وقصب الريش وعروقه، المشغولة)

6702.10 ـ من لدائن
6702.90 ـ من مواد أخر
6703.00 شعر بشري ، مصففة جذوره ورؤوسه باإلتجاه الطبيعي ، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة                                

أخرى ؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخر محضرة لالستعمال في صنع الشعر المستعار أو                       
ما يماثله .

6704.11 ـ ـ شعر مستعار آامل
6704.19 ـ ـ غيرها
6704.20 ـ من شعر بشري
6704.90 ـ من مواد أخر
6801.00 ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق ، من حجر طبيعي (عدا حجر األردواز)

6802.10 ـ ترابيع وبالط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن آانت غير مربعة أوغير مستطيلة الشكل ، يمكن إدخال                    
أآبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن                    ٧ سم ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة             

إصطناعيًا
6802.21 ـ ـ رخام وترافرتين ومرمر
6802.23 ـ ـ جرانيت
6802.91 ـ ـ رخام وترافرتين ومرمر
6802.92 ـ ـ أحجار آلسية أخر
6802.93 ـ ـ جرانيت
6802.99 ـ ـ أحجار أخر
6803.00 حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكتل (أردوازين)
6804.30 ـ أحجار شحذ أو صقل يدوّية:
6805.20 ـ على حوامل من ورق أو ورق مقّوى فقط:
6806.109  ـ ـ ـ غيرها

Page 11 of 34



قائمة ب٢ من ملحق ٢

6806.20 ـ فيرميكوليـت ممدد وغضار ممدد وخبــث رغوى ومنتجات معدنية مماثـلة ممددة ، وإن  آانت                                    
مخلوطة فيما بينها

6806.901  ـ ـ ـ من صوف صخري
6806.909  ـ ـ ـ غيرها
6807.10 ـ بشكل لّفات
6807.90 ـ غيرها
6808.00 ألواح ذات أطر وألواح وترابيع     "بالط"وآتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو                

قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت أخر من خشب، مكّتلة باسمنت أو جص أو مواد تماسك                               
معدنية أخر

6809.11 ـ ـ مغطاة على الوجه أو مقواه ، بورق أو بورق مقّوى فقط
6809.19 ـ ـ غيرها
6809.90 ـ أصناف أخر
6810.11 ـ ـ آتل وآجر ، للبناء
6810.19 ـ ـ غيرها
6810.91 ـ ـ عناصر إنـشـائــية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية
6810.99 ـ ـ غيرها
6811.40 (اسبستوس) ـ محتوية على حرير صخري
6811.81 ـ ـ صفاح مموجة
6811.82 ـ ـ صفائح أخر وأنواع ذات أطر وترابيع ، وقرميد سقوف وأصناف مماثلة:
6811.83 ـ ـ أنابيب ومواسير ولوازمهما
6811.89 ـ أصناف أخر
6812.91 -: ـ ألبسة وتوابع ألبسة ، وأحذية و أغطية راس
6812919  ـ ـ ـ غيرها
6812.92 ـ ورق وورق مقّوى ولباد
6812.999  ـ ـ ـ غيرها
6813.201 ـ ـ أدوات إحتكاك للفرامل
6813.209 ـ ـ غيرها
6813.81 ـ ـ أدوات إحتكاك للفرامل
6813.89 ـ ـ غيرها
6814.10 ـ ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكّتلة أو مجّددة ، وإن آانت على حامل
6814.90 ـ غيرها
6815.10 ـ مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون، الستعماالت غير آهربائية:
6815.20 ـ مصنوعات من الخنور"طحلب الوقود"
6815.91 ـ ـ محتوية على مغنزيت أو دولوميت أو آروميت
6815.99 ـ ـ غيرها
6901.00 آجر (طوب) وآتل وترابيع وبالط وقطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية                 (مثل الكيسلجور 

والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة
6902.109  ـ ـ ـ غيرها
6902.209  ـ ـ ـ غيرها
6902.909  ـ ـ ـ غيرها
6903.109  ـ ـ ـ غيرها
6903.209  ـ ـ ـ غيرها
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6903.909  ـ ـ ـ غيرها
6904.10 ـ آجر (طوب) بناء
6904.90 ـ غيره
6905.10 ـ قرميد سقوف
6905.90 ـ غيرها
6906.00 مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ، ولوازمها ، من خزف .

6911.10 ـ أواني مائدة وأواني مطبخ
6911.90 ـ غيرها
6912.00 أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية أخر ، وأصناف للعناية بالنظافــة الشخصيــة أو                              

للتــواليــت ، من مواد خزفية أخر ، عدا البورسلين"الصيني"

6913.10 ـ من بورسلين"صيني"
6913.90 ـ غيرها
6914.10 ـ من بورسلين"صيني"
6914.90 ـ غيرها
7003.12 ـ ـ ملونة في آتلتها أو معتمة أو مصّفحة بزجاج آخر                (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة أوعاآسة أو غير          

عاآسة
7003.191  ـ ـ ـ من زجاج بصري
7003.199  ـ ـ ـ غيرها:
7003.20 ـ ألواح وصفائح مسلحة
7003.30 ـ أشكال خاصة (بروفيالت)
7006.009 غيرها
7007.11 ـ ـ بأشكال ومقاسات مناسبة للترآيب في السّيارات أو الطائرات أو المرآبات الفضائية أو البواخر أو                         

غيرها من وسائل النقل
7007.199  ـ ـ ـ غيرها
7007.21 ـ ـ بأشكال ومقاسات مناسبة للترآيب في السّيارات أو الطائرات أو المرآبات الفضائية  أو البواخر أو                        

غيرها من وسائل النقل
7007.299  ـ ـ ـ غيرها
7008.009  ـ غيرها
7009.10 ـ مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل
7009.919  ـ ـ ـ غيرها
7009.92 ـ ـ بأطر
7010.10 ـ أنابيب (أمبوالت)
7010.901  ـ ـ ـ مرطبانات الضغط
7013.10 ـ من خزف زجاجي
7013.22 ـ ـ من آريستال الرصاص
7013.37 ـ ـ غيرها
7013.41 ـ ـ من آريستال الرصاص
7013.42 ـ ـ من زجاج له معامل تمدد طولي ال يتجاوز           ٦- ١٠ × ٥  لكل آلفن في درجة حرارة  تتراوح ما بين           

صفر و ٣٠٠ درجة مئوية

7013.49 ـ ـ غيرها
7013.91 ـ ـ من آريستال الرصاص
7013.99 ـ ـ غيرها
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7014.00 أصناف من زجاج لإلشارة وأصناف بصرية من زجاج          (عدا الداخلة في البند     ٧٠٫١٥) ، غير مشغولة  
بصريًا

7015.90 ـ غيرها
7016.10 ـ مكعبـــات وأصنــــاف أخر صغيرة من زجاج ، وإن آانت على حامل ، للفسـيـفســاء أو ألغراض                           

تزيين مماثلة
7016.90 ـ غيرها
7017.109  ـ ـ ـ غيرها
7017.209 ـ ـ ـ  غيرها
7017.909 ـ ـ ـ  غيرها
7018.109 ـ ـ ـ غيرها
7018.209 ـ ـ ـ غيرها
7018.909 ـ ـ ـ غيرها
7020.00 مصنوعات أخر من زجاج
7106.10 ـ بشكل مسحوق
7106.92 ـ ـ بأشكال نصف مشغولة
7107.00 معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة
7108.11 ـ ـ بشكل مسحوق
7108.13 ـ ـ بأشكال نصف مشغولة أخر
7108.20 ـ معد للتداول النقدي
7109.00 معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .
7110.112  ـ ـ ـ مسحوق
7110.19 ـ ـ غيرها
7110.212  ـ ـ ـ مسحوق
7110.29 ـ ـ غيرها
7110.312  ـ ـ ـ مسحوق
7110.39 ـ ـ غيرها
7110.412  ـ ـ ـ مسحوق
7110.49 ـ ـ غيرها
7111.001  ـ معادن عادّية مكسّوة بقشرة من البالتين ، أو من معادن أخر من زمرة البالتين

7111.009  ـ غيرها
7113.199  ـ ـ ـ غيرها
7116.10 ـ من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت
7116.20 ـ من أحجار آريمة أو شبه آريمة (طبيعية أو ترآيبية أو مجّددة)

7117.11 ـ ـ أزرار أآمام وأزرار مماثلة
7117.19 ـ ـ غيرها
7117.90 ـ غيرها
7204.509  ـ ـ ـ غيرها
7213.105  ـ ـ ـ حديد تسليح
7213.109  ـ ـ ـ غيرها
7213.209  ـ ـ ـ غيرها
7213.919  ـ ـ ـ غيرها
7213.999  ـ ـ ـ غيرها
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7214.104 ـ ـ ـ بقطر يزيد عن          ٥٫٥ ملم والمستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج، عدا المستخدم في انتاج                    
حديد التسليح

7214.109  ـ ـ ـ غيرها
7214.204 ـ ـ ـ بقطر يزيد عن          ٥٫٥ ملم والمستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج، عدا المستخدم في انتاج                    

حديد التسليح
7214.209  ـ ـ ـ غيرها
7214.304 ـ ـ ـ بقطر يزيد عن          ٥٫٥ ملم والمستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج، عدا المستخدم في انتاج                    

حديد التسليح
7214.309  ـ ـ ـ غيرها
7214.914 ـ ـ ـ بقطر يزيد عن            ٥٫٥ ملم والمستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج، عدا المستخدم في انتاج                     

حديد التسليح
7214.919  ـ ـ ـ غيرها
7214.994 ـ ـ ـ بقطر يزيد عن          ٥٫٥ ملم والمستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج، عدا المستخدم في انتاج                    

حديد التسليح
7214.999  ـ ـ ـ غيرها
7215.104 ـ ـ ـ بقطر يزيد عن          ٥٫٥ ملم والمستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج، عدا المستخدم في انتاج                    

حديد التسليح
7215.109  ـ ـ ـ غيرها
7215.504 ـ ـ ـ بقطر يزيد عن          ٥٫٥ ملم والمستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج، عدا المستخدم في انتاج                    

حديد التسليح
7215.505  ـ ـ ـ حديد تسليح
7215.509  ـ ـ ـ غيرها
7215.909  ـ ـ ـ غيرها
7217.109  ـ ـ ـ غيرها
7217.209  ـ ـ ـ غيرها
7217.309  ـ ـ ـ غيرها
7217.909  ـ ـ ـ غيرها
7222.409  ـ ـ ـ غيرها
7223.009  ـ ـ ـ غيرها
7227.109 ـ ـ ـ غيرها
7227.209  ـ ـ ـ غيرها
7227.909  ـ ـ ـ غيرها
7229.209  ـ ـ ـ غيرها
7229.909  ـ ـ ـ غيرها
7301.10 ـ دعامات عريضة
7301.20 ـ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة
7303.00 مجوفة، من حديد صب (بروفيالت) مواسير وأنابيب وأشكال خاصة
7304.199  ـ ـ ـ غيرها
7304.22 ـ ـ مواسير حفرمن صلب مقاوم للصدأ
7304.311  ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقّواة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء

7304.319  ـ ـ ـ غيرها
7304.391  ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقّواة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء

7304.399  ـ ـ ـ غيرها
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7304.411  ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقّواة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء
7304.419  ـ ـ ـ غيرها
7304.491  ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقّواة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء
7304.499  ـ ـ ـ غيرها
7304.511 ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقوَّاة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء
7304.519 ـ ـ ـ غيرها
7304.591 ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقوَّاة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء

7304.599  ـ ـ ـ غيرها
7304.90 ـ غيرها
7306.119  ـ ـ ـ غيرها
7306.199  ـ ـ ـ غيرها
7306.219  ـ ـ ـ غيرها
7306.299  ـ ـ ـ غيرها
7307.11 ـ ـ من حديد صب غير قابل للطرق
7307.19 ـ ـ غيرها:
7307.21 ـ ـ شفاه رابطة"فلنشات أو فلنجات":
7307.22 ـ ـ أآواع ومفاصل محنية وأآمام ، ملولبة:
7307.23 ـ ـ لوازم وصل  األطراف باللحام:
7307.29 ـ ـ غيرها :-
7307.91 ـ ـ شفاه رابطة"فلنشات"أو فلنجات"
7307.92 ـ ـ أآواع ومفاصل محنية وأآمام ، ملولبة
7307.93 ـ ـ لوازم وصل األطراف باللحام
7307.999 ـ ـ ـ غيرها
7308.10 ـ جسور وأجزاء جسور
7308.20 ـ أبراج وصواري:
7308.309 ـ ـ ـ غيرها
7308.909  ـ ـ ـ غيرها
7309.00 خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد          (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل       )، من 

حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها           ٣٠٠ لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن             
آانت مبطنة أو عازلة للحرارة

7310.10 ـ بسعة ٥٠ لتر أو أآثر:
7310.219  ـ ـ ـ غيرها
7310.299  ـ ـ ـ غيرها
7312.109 ـ ـ ـ غيرها
7312.90 ـ غيرها :
7313.00 اسالك شائكة من حديد أو صلب؛ اسالك       "تورسيد"مفتولة بشكل أطواق ، أو مفردة مسطحة،        (وإن آانت 

غير شائكة)، أو مزدوجة مفتولة فتًال رخوًا ، من األنواع المستعملة في السياجات ، من حديد أو صلب

7314.12 ـ ـ أشرطة مقفلة بدون نهايات لآلالت ، من صلب مقاوم للصدأ
7314.149  ـ ـ ـ غيرها
7314.199  ـ ـ ـ غيرها
7314.20 ـ شـــباك وألواح وسياجات شبكية ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من اسالك مقاس أآبر مقطع عرضي                        

١٠٠سم٢ أو أآثر لها يساوي٣مم أوأآــثر ومقاس عيونها
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7314.399 ـ ـ ـ  غيرها
7314.41 ـ ـ مطلية بالزنك
7314.42 ـ ـ مطلية بلدائن
7314.49 ـ ـ غيرها
7314.50 ـ ألواح شبكية بالتمديد
7315.11 ـ ـ سالسل باسطوانات دوارة
7315.12 ـ ـ  سالسل أخر
7315.19 ـ ـ أجزاء
7315.20 ـ سالسل مانعة لإلنزالق
7315.81 ـ ـ غيرمفصلية ، ذات خوابير
7315.82 ـ ـ غيرها ، بحلقات ملحومة
7315.89 ـ ـ غيرها
7315.90 ـ أجزاء أخر
7316.00 . مراسى وخطاطيف سفن ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب
7317.00 مسامــير ، ومسامــير تنجـــيد ، ودبابيــس ورق الرسم وخـــارزات مموجة أو مشطوفه، ومشابك                             

خارزة (عدا الداخلة في البند      ٨٣٫٠٥) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن آانت                
برؤوس من مواد أخر، عدا التي برؤوس من نحاس:

7318.11 ـ ـ براغي للخشب ، من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية
7318.12 ـ ـ براغي أخر للخشب:
7318.13 ـ ـ محاجن (شناآل) وبراغي برؤوس حلقية:
7318.14 ـ ـ براغي ذاتية التثبيت:
7318.15 ـ ـ براغي أخر ، وإن آانت مع عزقاتها أو حلقاتها:
7318.16 ـ ـ صواميل"عزقات":
7318.19 ـ ـ غيرها
7318.21 ـ ـ  حلقات"وردات"نابضة وغيرها من حلقات التثبيت
7318.22 ـ ـ حلقات"وردات"أخر:
7318.23 ـ ـ مسامير برشام:
7318.24 ـ ـ خوابير ومسامير خابورية:
7318.29 ـ ـ غيرها:
7319.20 ـ دبابيس مأمونة
7319.30 ـ دبابيس أخر
7319.90 ـ غيرها
7320.109  ـ ـ ـ غيرها
7320.209  ـ ـ ـ غيرها
7320.909  ـ ـ ـ غيرها
7321.82 ـ ـ تعمل بوقود سائل
7321.89 ـ غيرها، بما فيها االجهزة التي تعمل بوقود صلب
7321.909  ـ ـ ـ غيرها
7322.111 ـ ـ ـ أجزاء رديترات التدفئة غير تامة الصنع
7322.119 ـ ـ ـ غيرها
7322.199  ـ ـ ـ غيرها
7322.90 ـ غيرها:
7323.10 ـ ألياف من  حديد أو صلب ؛ اسفـنجات ووسيدات وقـفازات ومايماثلها للجلى أو التلميع  أو الستعماالت                   

مماثلة:
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7323.91 ـ ـ من حديد صب ، غير مطلي بالمينا
7323.92 ـ ـ من حديد صب ، مطلي بالمينا
7323.93 ـ ـ من صلب مقاوم للصدأ
7323.94 أو من صلب، مطلي بالمينا ـ ـ من حديد (عدا الحديد الصب)
7323.991 ـ ـ ـ أدوات مائدة غير تامة الصنع
7323.999 ـ ـ ـ غيرها
7324.10 ـ مغاسل وأحواض غسيل ، من صلب مقاوم للصدأ:
7324.21 ـ ـ من حديد صب ، وإن آانت مطلية بالمينا
7324.29 ـ ـ غيرها:
7325.10 ـ من حديد صب غير قابل للطرق
7325.99 ـ ـ غيرها:
7326.11 ـ ـ آرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش
7326.199  ـ ـ ـ غيرها
7326.209 ـ ـ ـ غيرها
7326.909  ـ ـ ـ غيرها
7409.199  ـ ـ ـ غيرها
7409.299  ـ ـ ـ غيرها
7409.399  ـ ـ ـ غيرها
7411.109  ـ ـ ـ غيرها
7411.219  ـ ـ ـ غيرها
7411.229  ـ ـ ـ غيرها
7411.299  ـ ـ ـ غيرها
7412.109  ـ ـ ـ غيرها
7412.209  ـ ـ ـ غيرها
7413.00 اسالك مجدولة ، آابالت ، أمراس مضفورة ، وما يماثلها من نحاس ، غير  معزولة للكهرباء
7415.10 ـ مسامير ومسامير تنجيد، ودبابيس ورق الرسم، ومشــابك خارزة ، وأصناف مماثلة

7415.21 ـ ـ حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)
7415.29 ـ ـ غيرها:
7415.33 ـ ـ براغي ؛ صواميل (عزقات):
7415.39 ـ ـ غيرها
7418.11 ـ ـ اسفنجات ووسيدات وقفازات ومايماثلها ، للجلى أو التلميع أو الستعماالت مماثلة

7418.19 ـ ـ غيرها
7418.20 ـ أدوات صحية وأجزاؤها
7419.10 ـ سالسل وأجزاؤها
7419.919  ـ ـ ـ غيرها
7419.996 ـ ـ ـ نسج معدنية ؛ نوابض من نحاس ؛ اجهزة غير آهربائية للطهي او التدفئة من االنواع المعدة                                      

لالستعمال المنزلي
7419.999  ـ ـ ـ غيرها
7507.11 ـ ـ من نيكل غير مخلوط
7507.12 ـ ـ من خالئط النيكل
7507.20 ـ لوازم مواسير وأنابيب
7508.10 ـ نسج ، وشباك وألواح شبكية ، من اسالك النيكل
7508.90 ـ غيرها
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قائمة ب٢ من ملحق ٢

7604.10 ـ من ألومنيوم غير مخلوط
7604.21 ـ ـ أشكال خاصة مجوفة:
7604.29 ـ ـ غيرها
7605.119  ـ ـ ـ غيرها
7605.199  ـ ـ ـ غيرها
7605.219  ـ ـ ـ غيرها
7605.299  ـ ـ ـ غيرها
7606.119  ـ ـ ـ غيرها
7606.129  ـ ـ ـ غيرها
7606.919  ـ ـ ـ غيرها
7606.929  ـ ـ ـ غيرها
7607.119  ـ ـ ـ غيرها
7607.199  ـ ـ ـ غيرها
7608.109  ـ ـ ـ غيرها
7608.209  ـ ـ ـ غيرها
7609.00 لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصالت واألآواع واألآمام)، من ألومنيوم:
7610.10 ـ أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات لألبواب
7610.90 ـ غيرها
7611.00 خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد        (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المســيل      ) من

ألومنيوم ، تـتجــاوز ســعتها      ٣٠٠ لتر، غــير مــزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن آانت مبطنة أو               
عازلة للحرارة

7612.10 ـ أوعية أنبوبية طرية:
7612.909  ـ ـ ـ غيرها
7614.10 ـ ذات نواه من صلب
7614.90 ـ غيرها
7615.11 ـ ـ اسفنجات ووسيدات وقــفازات ومايماثلها، للجلى أو التلميع أو الستعماالت مماثلة

7615.199  ـ ـ ـ غيرها
7615.20 ـ أدوات صحية وأجزاؤها
7616.91 ـ ـ نسج ، شباك ، ألواح شبكية ، سياجات ، من اسالك ألومنيوم:
7616.999  ـ ـ ـ غيرها
7806.009  ـ غيرها
7907.009  ـ غيرها
8007.009  ـ غيرها
8101.999 ـ ـ ـ غيرها
8201.10 ـ مجارف ورفوش
8201.30 ـ معاول ومحافر ومعازق وأمشاط
8201.40 ـ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة
8205.51 ـ ـ لالستعمال المنزلي
8205.901  ـ ـ ـ عدد منزلّية
8206.00 عدد تحتوي على إثنين أو أآثر من األصناف الداخلة في البنود من                             ٨٢٫٠٢ إلى   ٨٢٫٠٥، مهيأة  

آجموعات"أطقم"للبيع بالتجزئة:
8209.00 (سيرميت): أطراف ورؤوس ومايماثلها للعدد، غير مرآبة، من خالئط معدنية خزفية
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8210.00 أجهزة آلية تدار باليد تزن ١٠ آغم أو أقل ، لالستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم األطعمة أو األشربة

8211.10 ـ مجموعات من"أطقم"من أصناف منوعة
8211.91 ـ ـ سكاآين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي
8211.929  ـ ـ ـ غيرها
8211.939  ـ ـ ـ غيرها
8211.94 ـ ـ نصال
8211.95 ـ ـ مقابض من معادن عادية
8212.10 ـ أمواس  وأدوات حالقة
8212.201 ـ ـ ـ نصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد ، المستوردة من قبل المصانع آمدخالت انتاج

8212.209  ـ ـ ـ غيرها
8212.90 ـ اجزاء اخر
8213.00 مقصات ، ونصالها
8214.10 ـ قاطعات الورق وفاتحات الرسائل وسكاآين محو وبرايات أقالم الرصاص ، ونصالها
8214.20 (بما فيها مبارد االظافر) ـ أدوات ومجموعات"أطقم"تجميل االظافر
8214.90 ـ غيرها
8215.10 ـ مجموعات"أطقم"من اصناف منوعة ، تحتوي على صنف واحد على االقل مطلي بمعدن ثمين .
8215.20 ـ مجموعات"أطقم"أخر من أصناف منوعة
8215.91 ـ ـ مطلية بمعادن ثمينة
8215.99 ـ ـ غيرها
8301.10 ـ أقفال:
8301.20 ـ مغاليق"غاالت"، من األنواع المستعملة للسّيارات
8301.409  ـ ـ ـ غيرها
8301.509  ـ ـ ـ غيرها
8301.609  ـ ـ ـ غيرها
8301.70 ـ مفاتيح مقدمة على حدة
8302.209 ـ ـ ـ  غيرها
8302.30 ـ ترآيبات ولوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسّيارات
8302.41 ـ ـ مما يستعمل للمباني:
8302.50 ـ مشاجب وحوامل قبعات وترآيبات حاملة ، وترآيبات مماثلة
8302.60 ـ غالقات ذاتية الحرآة لألبواب
8303.00 خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصّفحة        (مأمونة) وخزائن الودائع واألمانات، للغرف المأمونة،     

علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات ومايماثلها ، من معادن عادية
8304.00 علب للملّفات وللمصّنفات، ولبطاقات الفهرسة، وصوانى وحوامل لألوراق، وحوامل لألقالم وحوامل                   

لألختام، وأصناف مماثلة، لالستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في                   
البند ٩٤٫٠٣

8305.109  ـ ـ ـ غيرها
8305.909  ـ ـ ـ غيرها
8306.10 ـ أجراس ونواقيس وصنوج منّبهة، وما يماثلها
8306.21 ـ ـ مطلية بمعادن ثمينة
8306.29 ـ ـ غيرها
8306.30 ـ أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايماثلها ؛ مرايا
8307.109  ـ ـ ـ غيرها
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8307.90 ـ من معادن عادية أخر:
8308.909  ـ ـ ـ غيرها
8309.909  ـ ـ ـ غيرها
8310.00 الفتات ، لوحات اسماء وعناوين ، ولوحات مماثلة ، أرقام وحروف وعالمات أخر، من معادن عادية،                     

٩٤٫٠٥ عدا ما يدخل منها في البند
8311.109  ـ ـ ـ غيرها
8311.20 ـ اسالك محشوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية:
8404.109  ـ ـ ـ غيرها
8404.909  ـ ـ ـ غيرها
8407.21 ـ ـ المحّرآات الخارجّية (غير ثابتة)
8407.29 ـ ـ غيرها
8407.311  ـ ـ ـ جديدة
8407.312  ـ ـ ـ مستعملة
8407.321  ـ ـ ـ جديدة
8407.322  ـ ـ ـ مستعملة
8407.334  ـ ـ ـ غيرها ، جديدة
8407.335  ـ ـ ـ مستعملة
8407.344  ـ ـ ـ غيرها ، جديدة
8407.345  ـ ـ ـ مستعملة
8408.204  ـ ـ ـ غيرها ، جديدة
8408.205  ـ ـ ـ مستعملة
8408.909  ـ ـ ـ غيرها
8409.10 ـ لمحّرآات الطائرات
8409.911  ـ ـ ـ جديدة
8409.912  ـ ـ ـ مستعملة
8409.991  ـ ـ ـ جديدة
8409.992  ـ ـ ـ مستعملة
8413.30 ـ مضّخات الوقــــود أو الزيوت أو سوائل التبريد، لمحّرآات اإلحتراق الداخلي ذات المكابس                                         

(بالشررأو بالضغط)
8413.911  ـ ـ ـ لمضّخات الماء أو الوقود للمحّرآات
8414.20 ـ مضّخات هواء تدار باأليدى أو باألرجل
8414.40 ـ مضاغط هواء مرآبة على هياآل بدواليب وقابلة للقطر
8414.51 ـ ـ مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف، ذات محّرك آهربائي مندمج التتجاوز قدرته                       

W 125 (وات)
8414.599  ـ ـ ـ غيرها:
8414.609  ـ ـ ـ غيرها
8414.809  ـ ـ ـ غيرها
8414.909  ـ ـ ـ غيرها
8416.109  ـ ـ ـ غيرها
8416.209  ـ ـ ـ غيرها
8416.909  ـ ـ ـ غيرها
8417.909  ـ ـ ـ غيرها
8419.111  ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي
8419.199  ـ ـ ـ غيرها
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8419.399  ـ ـ ـ غيرها
8419.81 ـ ـ لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين األغذية
8419.899 ـ ـ ـ غيرها:
8419.909 ـ ـ ـ غيرها
8421.119  ـ ـ ـ غيرها
8421.12 ـ ـ أجهزة تجفيف البياضات واأللبسة
8421.199  ـ ـ ـ غيرها
8421.219  ـ ـ ـ غيرها
8421.23 ـ ـ لترشيح الزيوت أو الوقود في محّرآات اإلحتراق الداخلي:
8421.299  ـ ـ ـ غيرها
8421.31 ـ ـ مرشحات لتـنقية الهواء الداخل لمحّرآات اإلحتراق الداخلي
8421.399  ـ ـ ـ غيرها
8421.919  ـ ـ ـ غيرها
8421.999  ـ ـ ـ غيرها
8422.11 ـ ـ من النوع المعّد لالستعمال المنزلي
8422.901 ٨٤٢٢٫١١  ـ ـ ـ أجزاء األجهزة الواردة في البند الفرعي
8423.10 ـ أجهزة وزن األشخاص، بما في ذلك موازين األطفال؛ موازين  منزلية
8423.81 ٣٠ آج ـ ـ ذات طاقة وزن ال تتجاوز
8423.821  ـ ـ ـ قبابين ذات الرّمانة
8423.891  ـ ـ ـ قبابين ذات الرّمانة
8423.90 ـ صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛  أجزاء أجهزة وزن
8424.209  ـ ـ ـ غيرها
8424.811  ـ ـ ـ أنظمة الري بالتنقيط
8424.899  ـ ـ ـ غيرها
8424.909  ـ ـ ـ غيرها
8425.119  ـ ـ ـ غيرها
8425.199  ـ ـ ـ غيرها
8425.421  ـ ـ ـ القابلة للحمل
8425.429  ـ ـ ـ غيرها
8426.119  ـ ـ ـ غيرها
8426.209  ـ ـ ـ غيرها
8426.309  ـ ـ ـ غيرها
8431.10 ٨٤٫٢٥ ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند
8431.20 ٨٤٫٢٧ ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند
8431.39 ـ ـ غيرها
8431.41 ـ ـ قواديس مجارف وقابضات وآالليب
8431.42 ـ ـ نصال البلدوزرات أو األنجلدوزرات
8431.43 ٨٤٣٠٫٤١ أو٨٤٣٠٫٤٩ ـ ـ أجزاء آلالت حفر أو سبر األعماق الداخلة في البنود الفرعية
8431.491 ٨٤٣٠ ،  ٨٤٢٩  ـ ـ ـ أجزاء أخر لآلالت الداخلة في البنود
8431.499  ـ ـ ـ غيرها
8441.101  ـ ـ ـ من األنواع المستعملة في قّص الصور الفوتوغرافّية والسينمائّية
8451.10 ـ أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة
8451.21 ١٠ آجم من الغسيل الجاف ـ ـ التتجاوز سعة الواحدة منها
8451.299  ـ ـ ـ غيرها
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8451.309  ـ ـ ـ غيرها
8451.409  ـ ـ ـ غيرها
8451.809  ـ ـ ـ غيرها
8451.909  ـ ـ ـ غيرها
8452.40 ـ أثاث وقواعد وأغطية آلالت الخياطة ، وأجزاؤها
8473.10 ٨٤٫٦٩ ـ أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة في البند
8473.40 ٨٤٫٧٢ ـ أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة في البند
8474.101  ـ ـ ـ آالت غربلة الحصمة
8474.319  ـ ـ ـ غيرها
8476.21 ـ ـ متضّمنة أجهزة تسخين أو تبريد
8476.29 ـ ـ غيرها
8476.81 ـ ـ متضّمنة أجهزة تسخين أو تبريد
8476.89 ـ ـ غيرها
8476.90 ـ أجزاء
8477.909  ـ ـ ـ غيرها
8478.909  ـ ـ ـ غيرها
8479.60 ـ أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير
8479.829  ـ ـ ـ غيرها
8479899   ـ ـ ـ غيرها
8479.909 ـ ـ ـ غيرها
8481.109 ـ ـ ـ غيرها
8481.309 ـ ـ ـ غيرها
8481.809 ـ ـ ـ غيرها
8481.909 ـ ـ ـ غيرها
8482.109 ـ ـ ـ غيرها
8482.99 ـ ـ غيرها:
8483.109 ـ ـ ـ غيرها
8483.209 ـ ـ ـ غيرها
8483.309 ـ ـ ـ غيرها
8483.409 ـ ـ ـ غيرها
8483.509 ـ ـ ـ غيرها
8483.609 ـ ـ ـ غيرها
8483.909 ـ ـ ـ غيرها
8484.20 ـ فواصل آلية مانعة للتسرب:
8484.90 ـ غيرها:
8487.10 للسفن أو للقوارب، وريشها ـ رفاصات (مراوح دافعة)
8487.90 ـ غيرها:
8501.102  ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل
8501.202  ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل
8501.312  ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل
8501.513  ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل
8501.523  ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل
8504.101 ـ ـ ـ  التي تعمل بواسطة الملف:
8504.503  ـ ـ ـ غيرها ، يزن الواحد منها عشرة آيلوغرامات أو أقل
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8504.909  ـ ـ ـ غيرها
8505.20 ـ وصالت مناولة للحرآة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية آهربائية
8505.90 ـ غيرها ، بما في ذلك األجزاء:
8506.10 ـ من ثاني أوآسيد المنجنيز
8506.30 ـ من أوآسيد الزئبق
8506.40 ـ من أوآسيد الفضة
8506.50 ـ من الليثيوم
8506.60 ـ من زنك ـ هواء
8506.80 ، أخر (بطاريات) ـ خاليا ومجموعات خاليا
8506.909  ـ ـ ـ غيرها
8507.10 ـ مدخــرات بالرصــــاص ، من األنواع المستعملة إلطالق الحرآة في المحّرآات ذات المكابس:

8507.20 ـ مدخرات بالرصاص ، أخر:
8507.30 ـ مدخرات من النيكل ـ آادميوم:
8507.40 ـ مدخرات من النيكل ـ حديد
8507.80 ـ مدخرات أخر
8508.11 ـ ـ ذات طاقة ال تزيد عن ١،٥٠٠ واط ومزودة بكيس للغبار أو وعاء آخر ال تزيد سعته عن ٢٠ ليتر

8508.19 ـ ـ غيرها
8508.60 ـ مكانس آهربائية اخر
8508.701 ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع آمدخالت انتاج
8508.709 ـ ـ ـ غيرها
8510.20 ـ أجهزة قص أو جز الشعر
8510.30 ـ أجهزة إزالة الشعر
8510.90 ـ أجزاء
8511.10 ـ شمعات اإلحتراق
8511.20 ـ مغناطيسيات إشعال؛ موّلدات مغناطيسية"دينامو مغناطيسي"؛ دواليب مغناطيسية منظمة  للحرآة

8511.30 ـ موزعات ؛ وشائع إشعال:
8511.40 ـ محّرآات إطالق الحرآة ، وإن آانت تعمل آموّلدات
8511.50 ـ موّلدات أخر
8511.80 ـ معدات وأجهزة أخر
8511.90 ـ أجزاء
8512.10 ـ أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من األنواع المستعملة في الدراجات العادية
8512.20 ـ أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، أخر
8512.30 ـ أجهزة إشارة صوتية
8512.40 ـ أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف
8512.90 ـ أجزاء
8513.10 ـ مصابيح
8513.90 ـ أجزاء
8516.109  ـ ـ ـ غيرها
8516.21 ـ ـ مشعات مدخرة للحرارة
8516.29 ـ ـ غيرها
8516.31 ـ ـ مجففات شعر
8516.32  ـ ـ أجهزة أخر لتصفيف الشعر
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8516.33 ـ ـ مجففات أيدى
8516.40 ـ مكاوى آهربائية
8516.50 (ميكروويف) ـ أفران تعمل بموجات متناهية الصغر
8516.60 ـ أفران أخـــر؛ أفـــران طبـــخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغاليات وشوايات ومحامص

8516.71 ـ ـ أجهزة إعداد القهوة أو الشاى
8516.72 ـ ـ محامص خبز
8516.79 ـ ـ غيرها:
8516.909 ـ ـ ـ غيرها
8518.109  ـ ـ ـ غيرها
8518.21 ـ ـ مكبرات صوت مفردة ، مرآبة في هياآلها
8518.22 ـ ـ مكبرات صوت متعددة مرآبة في  نفس الهيكل
8518.299  ـ ـ ـ غيرها
8518.309  ـ ـ ـ غيرها
8518.40 ـ مضخمات آهربائية للذبذبات السمعية
8518.50 ـ مجموعات آهربائية لتضخيم الصوت
8519.20 ـ اجهزة تشغل بعملة معدنية أو أوراق نقد              (بنكنوت) أو بطاقات مصرفية ، قطع بديلة للنقد أو وسائل             

اخر للدفع
8519.30 ـ أجهزة إدارة اسطوانات
8519.40 - Transcribing machines
8519.811 ـ ـ ـ مشغالت اشرطة آاسيت عدا التي بحجم الجيب
8519.819 ـ ـ ـ غيرها
8519.891 ـ ـ ـ مشغالت اسطوانات اخر بدون مكبر صوت
8519.899 ـ ـ ـ غيرها
8521.10 ـ تعمل بأشرطة ممغنطة
8521.909 ـ ـ ـ غيرها
8522.10 ـ رؤوس صوت (إبر الحاآي)
8523.21 ـ ـ بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة
8523.801 (جرامفون) ـ ـ ـ اسطوانات للحاآيات
8525.509  ـ ـ ـ غيرها
8525.801 ـ ـ ـ آاميرات تليفزيونية
8527.12 ـ ـ أجهزة راديو مندمجًا بها مشغالت أشرطة آاسيت بحجم الجيب
8527.13 ـ ـ أجهزة أخر ، مندمجًا بها أجهزة لتسجيل أو إلذاعة الصوت
8527.19 ـ ـ غيرها
8527.21 ـ ـ مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت
8527.29 ـ ـ غيرها
8527.91 ـ ـ مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت
8527.92 ـ ـ غـــير مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت ولكن مندمجة بأحد أجهزة أصناف صناعة                       

الساعات
8527.999  ـ ـ ـ غيرها
8528.491  ـ ـ ـ الشاشات المصممة للعمل مع أجهزة الكمبيوتر باإلضافة إلى أجهزة اخرى.
8528.499 ـ ـ ـ غيرها
8528.599 ـ ـ ـ غيرها
8529.101  ـ ـ ـ ألجهزة االستقبال أو اإلرسال عبر األقمار الصناعّية
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8529.109  ـ ـ ـ غيرها
8529.909  ـ ـ ـ غيرها
8531.101 ٨٧٫٠٥ ٨٧٫٠١ إلى  ـ ـ ـ للمرآبات المشمولة في البنود من
8531.109  ـ ـ ـ غيرها
8531.80 ـ أجهزة أخر
8531.909  ـ ـ ـ غيرها
8535.10 ـ منصهرات (فيوزات)
8535.21 ـ ـ لجهد يقل عن K.V 72.5 (آيلو فولت)
8535.29 ـ ـ غيرها
8535.30 ـ مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار
8535.40 ـ مانعات صواعق ومحددات جهد"توتر"وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية
8535.90 ـ غيرها
8536.10 ـ منصهرات (فيوزات):
8536.20 ـ قاطعات تيار ذاتية الحرآة:
8536.30 ـ أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية:
8536.41 V 60 (فولت): ـ ـ لجهد"توتر"اليزيد عن
8536.49 ـ ـ غيرها:
8536.509  ـ ـ ـ غيرها
8536.699  ـ ـ ـ غيرها
8536.709 ـ ـ ـ من نحاس
8536.909  ـ ـ ـ غيرها
8537.109  ـ ـ ـ غيرها
8537.209  ـ ـ ـ غيرها
8538.10 ـ لوحات "تابلوهات"، مناضد، خزائن وغيرها من الحوامل لألصناف الداخلة في البند                ٨٥٫٣٧ ، غير   

مزودة بأجهزتها
8538.909 ـ ـ ـ غيرها
8539.10 (Sealed Beam) ـ مصابيح مقفلة
8539.21 ـ ـ هالوجينية بالتنجستين
8539.22 ـ ـ غيرها، بقدرة التزيد عن ٢٠٠ وات، ولجهد"توتر"يزيد عن ١٠٠ فولت
8539.29 ـ ـ غيرها
8539.32 ـ ـ لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية:
8539.39 ـ ـ غيرها:
8539.41 ـ ـ لمبات قوسية
8539.49 ـ ـ غيرها
8539.90 ـ أجزاء
8540.119  ـ ـ ـ غيرها
8540.12 ـ ـ باألبيض واالسود أو بألوان أحادية أخر
8540.20 ـ أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب أخر ذات آاثود ضوئي
8540.40 ـ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، باأللوان، تظهر نقاط فوسفورية على الشاشة  بتباعد يقل                      

٠٫٤ مم عن
8540.50 ـ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية ، باألبيض واالسود أو بألوان أحادية أخر

8540.60 ـ أنابيب أشعة آاثودية أخر
8540.71 ـ ـ مجنيترون
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8540.72 ـ ـ آليسترون
8540.79 ـ ـ غيرها
8540.89 ـ ـ غيرها
8543.702  ـ ـ ـ لالستقبال أو اإلرسال عبر األقمار الصناعّية
8543.708 ـ أجهزة إلمداد السياجات  بالطاقة الكهربائية
8543.709  ـ ـ ـ غيرها
8543.909  ـ ـ ـ غيرها
8545.119  ـ ـ ـ غيرها
8545.199  ـ ـ ـ غيرها
8545.20 ـ فحمات مسح
8545.90 ـ غيرها
8547.90 ـ غيرها:
8548.10 ـ فضالت وخردة الخاليا المولدة ومجموعات الخاليا المولدة                "البطاريات"والمدخرات   الكهربائية ؛         

خاليا مولدة مستهلكة ، مجموعات خاليا مولدة مستهلكة"بطاريات"، مدخرات آهربائية مستهلكة

8548.90 ـ غيرها
8702.10 ـ مجّهزة بمحّرآات إحـــتراق داخلي ذات مكابــس يـتم اإلشــعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)

8702.90 ـ غيرها
8704.214  ـ ـ ـ بكبات الدبل آبين
8704.215  ـ ـ ـ عربات مقفلة (فانات)
8704.2169  ـ ـ ـ ـ غيرها
8704.314  ـ ـ ـ بكبات الدبل آبين
8704.315  ـ ـ ـ عربات مقفلة (فانات)
8704.3169  ـ ـ ـ ـ غيرها
8706.009  ـ ـ ـ غيرها
8707.10 ٨٧٫٠٣ ـ للسّيارات الداخلة في البند
8708.10 ـ واقيات الصدمات وأجزاؤها:
8708.29 ـ ـ غيرها:
8708.30 ؛  وأجزاؤها: (فرامل سرفو) ـ مكابح (فرامل) ومكابح مساعدة
8708.409  ـ ـ ـ غيرها
8708.509  ـ ـ ـ غيرها
8708.70 ـ دواليب (عجالت) وأجزاؤها ولوازمها:
8708.80 (بما فيها ماصات صدمات التعليق"أموتسيرات"): ـ  انظمة تعليق واجزاؤها
8708.91 واجزاؤها (رادياتيرات)  ـ ـ مبرادات حرارة بالماء
8708.92 ـ ـ آاتمات صوت ومواسير عادم  واجزاؤها
8708.93 وأجزاؤها ـ ـ معشقات (دبرياج أو آلتش)
8708.949  ـ ـ ـ غيرها
8708.95 ـ ـ اآياس هوائية للسالمة مع نظام النفخ واجزاؤها
8708.992  ـ ـ ـ الجنازير المعّدة للجّرارات:
8708.999  ـ ـ ـ غيرها
8711.109  ـ ـ ـ غيرها
8711.209  ـ ـ ـ غيرها
8711.309  ـ ـ ـ غيرها
8711.409  ـ ـ ـ غيرها
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8711.509  ـ ـ ـ غيرها
8711.909  ـ ـ ـ غيرها
8712.00 دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات أخر            (بما في ذلك الدراجات ذات الثالث عجالت وصندوق                  

للتوزيع) ، بدون محّرآات
8714.11 ـ ـ سروج (مقاعد)
8714.19 ـ ـ غيرها
8714.91 ـ ـ هياآل وأذرع شوآية وأجزاؤها
8714.92 ـ ـ أطواق (جنوط) واسياخ عجالت
8714.93 ـ ـ مراآز أو محاور عجالت ،       (عدا مراآز العجالت ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراآز       ) ، طارات 

مسننة للعجالت الطليقة

8714.94 ـ ـ فرامل ، بما في ذلك مراآز العجالت ذات الفرامل بالتعشيق ، وفرامل المراآز ، وأجزاؤها

8714.95 ـ ـ سروج (مقاعد)
8714.96 ـ ـ بداالت"دواسات"وأذرع تدوير ، وأجزاؤها
8714.99 ـ ـ غيرها
8715.009  ـ غيرها
8716.10 ـ مقطــورات ومقطــــورات نصفيـــة من طراز القافالت"آرافان"، للسكن أو للتخييم المخيمات
8716.209  ـ ـ ـ غيرها
8716.31 ـ ـ صهاريج
8716.80 ـ عربات أخر
8716.909  ـ ـ ـ غيرها
9001.10 ـ ألياف بصرية ، حزم وآابالت من ألياف بصرية:
9001.20 ـ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة
9001.30 ـ عدسات الصقة
9001.40 ـ عدسات للنظارات من زجاج
9001.50 ـ عدسات للنظارات من مواد أخر
9001.90 ـ غيرها
9002.11 ـ ـ ألجهزة إلتقاط الصور      (الكاميرات) أوألجهزة عرض الصور أو لألجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية         

لتكبير أو تصغير الصور
9002.19 ـ ـ غيرها
9002.20 ـ مرشحات (فالتر)
9002.90 ـ غيرها
9003.11 ـ ـ من لدائن
9003.19 ـ ـ من مواد أخر
9003.909  ـ ـ ـ غيرها
9004.10 ـ نظارات شمسية
9004.90 ـ غيرها
9005.10 ـ مناظير مقربة مزدوجة العين
9005.80 ـ أجهزة أخر
9005.90 ـ أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد)
9006.409  ـ ـ ـ غيرها
9006.519  ـ ـ ـ غيرها
9006.529  ـ ـ ـ غيرها
9006.539  ـ ـ ـ غيرها
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9006.599  ـ ـ ـ غيرها
9006.61 (فالش الكتروني) ـ ـ أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ
9006.69 ـ ـ غيرها
9006.91 ـ ـ ألجهزة التصوير
9006.99 ـ ـ غيرها
9007.11 ٨ مم مزدوجة ١٦ مم أو ألفالم ـ ـ ألفالم يقل عرضها عن
9007.201  ـ ـ ـ ألفالم يقل عرضها عن ١٦ ملم ، أو األفالم ٨ ملم مزدوجة
9007.91 ـ ـ ألجهزة التصوير
9007.92 ـ ـ ألجهزة العرض
9008.10 (ساليد) ـ أجهزة عرض الشرائح اإليجابية
9008.30 ـ أجهزة أخر لعرض الصور غير المتحرآة
9008.40 للتكبير أو التصغير ـ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)
9008.90 ـ أجزاء ولوازم
9010.10 ـ أجهـزة ومعدات التظهير اآللى للورق بشكل لّفات أو األفالم الفوتوغرافية أو السينمائية ، أو أجهزة                          

الطبع اآللى لألفالم المظهرة على لّفات من الورق الفوتوغرافي:
9010.50 ـ أجهزة ومعدات أخــــر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ؛ شاشات مضيئة  لفحص                              

صور األشعة السلبية
9010.60 ـ شاشات عرض
9010.90 ـ أجزاء ولوازم
9011.909  ـ ـ ـ غيرها
9012.909  ـ ـ ـ غيرها
9013.10 ـ مناظير تحديد األهداف لالسلحة ؛ منـاظير األفق               (بيرسكوبات)؛ مناظير مصممة لآلالت واألدوات        

واألجهزة والمعّدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر
9013.20 ـ أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية لليزر
9013.809  ـ ـ ـ غيرها
9013.909  ـ ـ ـ غيرها
9014.10 ـ بوصالت ، بما فيها بوصالت المالحة
9014.20 (عدا البوصالت) ـ أجهزة وأدوات للمالحة الجوية أو الفضائية
9014.80 ـ أجهزة وأدوات أخر
9014.90 ـ أجزاء ولوازم
9015.90 ـ أجزاء ولوازم
9017.109  ـ ـ ـ غيرها
9017.909  ـ ـ ـ غيرها
9019.101  ـ ـ ـ أحواض المساج وتجهيزاتها ، عدا األصناف المستوردة من قبل المراآز الصحّية
9023.00 ) ، وال تصلح     أجهزة وأدوات ونماذج مصممــة خصيصــًا للشــرح            (مثــًال في التعـــليم أو المعارض       

لالستعمال ألغراض أخر .
9025.199  ـ ـ ـ غيرها
9025.809  ـ ـ ـ غيرها
9025.909  ـ ـ ـ غيرها
9027.909  ـ ـ ـ غيرها
9028.10 ـ عدادات غازات
9028.20 ـ عدادات سوائل
9028.30 ـ عدادات آهرباء
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9028.909 ـ ـ ـ غيرها
9029.109  ـ ـ ـ غيرها
9029.209  ـ ـ ـ غيرها
9029.90 ـ أجزاء ولوازم
9030.849  ـ ـ ـ غيرها
9031.499  ـ ـ ـ غيرها
9031.909  ـ ـ ـ غيرها
9032.209  ـ ـ ـ غيرها:
9032.909  ـ ـ ـ غيرها
9101.91 ـ ـ تعمل آهربائيًا
9101.99 ـ ـ غيرها
9102.91 ـ ـ تعمل آهربائيًا
9102.99 ـ ـ غيرها
9103.10 ـ تعمل آهربائيًا
9103.90 ـ غيرها
9104.00 ســاعــات لوحات  "تابلوهات"القيادة وساعات مماثلة، للسّيارات أو المرآبات الجوية أو الفضائية أو                      

البواخر أو غيرها من وسائل النقل

9105.11 ـ ـ تعمل آهربائيًا
9105.19 ـ ـ غيرها
9105.21 ـ ـ تعمل آهربائيًا
9105.29 ـ ـ غيرها
9105.91 ـ ـ تعمل آهربائيًا
9105.99 ـ ـ غيرها
9106.909 ـ ـ ـ غيرها
9107.009  ـ غيرها
9108.11 ـ ـ بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية
9108.12 ـ ـ بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط
9108.19 ـ ـ غيرها
9108.20 ـ ذاتية التعبئة (أتوماتيكيًا)
9108.90 ـ غيرها
9109.11 ـ ـ للمنبهات
9109.19 ـ ـ غيرها
9109.90 ـ غيرها
9110.11 (مجموعات لعدد الحرآة) ـ ـ آاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئيًا
9110.12 ـ ـ عدد حرآة ساعات ، غير آاملة ، مجمعة
9110.19 ـ ـ عدد حرآة ساعات ، غير تامة الصنع
9110.90 ـ غيرها
9111.10 ـ أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة
9111.20 ـ أظرف من معادن عادية، وإن آانت مطليه بالذهب أو الفضة
9111.80 ـ أظرف أخر
9111.90 ـ أجزاء
9112.20 ـ علب وصناديق
9112.90 ـ أجزاء
9113.101  ـ ـ ـ من ذهب
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9113.109  ـ ـ ـ غيرها
9113.20 ـ من معادن عادية ، وإن آانت مطلية بالذهب أو الفضة
9113.90 ـ غيرها
9114.10 ـ نوابض ، بما في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة
9114.20 ـ أحجار
9114.30 ـ مينا
9114.40 ـ قواعد وجسور
9114.90 ـ غيرها
9201.10 ـ بيانو قائم (عمودى األوتار)
9201.20 ـ بيانو بذيل (أفقى األوتار)
9201.90 ـ غيرها
9202.10 ـ تعزف بقوس
9202.90 ـ غيرها
9205.10 ـ أدوات نفخ نحاسية
9205.90 ـ غيرها
9206.00 أدوات موســيقيــة تعمل بالقرع (مثــل الطبول واألآسيلوفون والصنـــوج والصناجـــات"الصاجات") .

9207.10 ـ أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا األآورديون
9207.90 ـ غيرها
9208.10 ـ علب موسيقية
9208.90 ـ غيرها
9209.30 ـ أوتار لألدوات الموسيقية
9209.91 ـ ـ أجزاء ولوازم للبيانو
9209.92 ٩٢٫٠٢ ـ ـ أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند
9209.94 ٩٢٫٠٧ ـ ـ أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند
9209.99 ـ ـ غيرها
9301.11 ـ ـ ذاتية الدفع
9301.19 ـ ـ غيرها
9301.20 ـ راجيمات الصواريخ ؛ قافذات اللهب ؛ قاذفات القنابل ؛ قاذفات الطوربيدات والقاذفات المماثلة
9301.90 ـ غيرها
9302.00 ٩٣٫٠٤ ٩٣٫٠٣ أو البند مسدسات نارية ، عدا تلك المذآورة في البند
9303.10 ـ اسلحة نارية تحشى من الفوهة
9303.20 ـ بنادق وآربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، متضّمنة ماسورة واحدة ملساء على األقل
9303.30 ـ بنادق وآربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية، بمواسير محززة
9303.90 ـ غيرها
9304.00 اسلحة أخر  (مثل ، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض ،                       

٩٣٫٠٧ والهراوات) ، عدا تلك الداخلة في البند
9305.10 ـ للمسدسات النارية
9305.21 ـ ـ مواسير ملساء
9305.29 ـ ـ غيرها
9305.91 ٩٣٫٠١ ـ ـ لألسلحة الحربية الداخلة في البند
9305.99 ـ ـ غيرها
9306.219  ـ ـ ـ غيرها
9306.29 ـ ـ غيرها
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9306.309  ـ ـ ـ غيرها
9306.90 ـ غيرها
9307.00 سيوف ، خناجر ، حراب ، رماح واسلحة بيضاء مماثلة ، وأجزاؤها ، وأغمدتها
9401.51 ـ ـ من بوص هندي أو اسل الهند
9401.59 ـ ـ  غيرها
9402.101  ـ ـ ـ مقاعد الحّالقين
9405.10 ـ ثريات وأجهزة إنارة آهربائية أخر، للتثبيــت أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا  األنواع                                    

المستعملة إلنارة المساحات المكشوفة أو الشوارع العامة:
9405.20 ـ أجهزة إنارة للطاوالت أو المكاتب أو جوانب االسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على األرض لإلنارة                  

الداخلية
9405.30 ـ حبال بلمبات آهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميالد
9405.409  ـ ـ ـ غيرها
9405.509  ـ ـ ـ غيرها
9405.60 ـ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة، وما يماثلها
9405.919  ـ ـ ـ غيرها
9405.929  ـ ـ ـ غيرها
9405.999 ـ ـ ـ غيرها
9406.009 ـ غيرها
9503.00 دراجات بثالث عجالت ، دراجات القدم الواحد       "سكوتر"، عربات بدواسات والعاب مماثلة ذات عجالت        

؛عربات دمى ؛ دمى ؛ لعب أخر؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية ، سواًء آانت متحرآة أم ال ؛                          
ألعاب األلغاز من جميع األنواع:

9504.20 ـ بلياردو ولوازمه من  جميع االنواع
9504.30 ـ ألعــاب أخر تــدار بقطع نقــدية أو بأوراق نقدية  أو بقطع بديلة لها أوببطاقات مصرفية، أو بأصناف                       

أخر مماثلة ، عدا لعبة"البولينج"وتجهيزاتها ذاتية  الحرآة
9504.40 ـ ورق اللعب
9504.90 ـ غيرها
9505.10 ـ أصناف إحتفاالت عيد الميالد
9505.90 ـ غيرها
9506.11 ـ ـ زالجات للثلج
9506.12 ـ ـ مثبتات للزالجات
9506.19 ـ ـ غيرها
9506.21 ـ ـ ألواح شراعية
9506.29 ـ ـ غيرها
9506.31 ـ ـ عصي ، آاملة
9506.32 ـ ـ آرات
9506.39 ـ ـ غيرها
9506.40 ـ أصناف ومعدات لتنس الطاولة
9506.51 ـ ـ مضارب لتنس المالعب ، بأوتار أو بدونها
9506.59 ـ ـ غيرها
9506.61 ـ ـ آرات التنس
9506.62 ـ ـ قابلة للنفخ
9506.69 ـ ـ غيرها
9506.70 ـ قباقيب إنزالق بعجالت أو بزالجات، بما فيها األحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب
9506.91 ـ ـ أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى
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9506.999  ـ ـ ـ غيرها
9507.10 ـ قصبات صيد االسماك
9507.20 ـ صنانير صيد االسماك ، وإن آانت مثبتة بخيطها
9507.30 ـ بكرات لقصبات صيد االسماك
9507.90 ـ غيرها
9508.10 ـ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض
9508.90 ـ غيرها
9601.10 ـ عاج مشغول ومصنوعات من عاج
9601.90 ـ غيرها
9602.009  ـ غيرها
9603.10 ـ مكانس وفراجين مؤّلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزمًا ، سواء آانت بأيد أم ال

9603.21 ـ ـ فراجين االسنان ، بما فيها فراجين أطقم االسنان
9603.29 ـ ـ غيرها
9603.30 ـ فراجـــين للفنـــانين ، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية (آوزماتيك)

9603.40 ـ فراجين دهان أو طالء أو ورنشة وما يماثلها               (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي        ٩٦٠٣٫٣٠) ؛
وسيدات واسطوانات دهان

9603.50 ـ فراجين أخر تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو المرآبات
9603.909  ـ ـ ـ غيرها
9604.00 مناخل وغرابيل ، يدوّية .
9605.00 مجموعــات"أطقم"سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف األحذية أو المالبس
9608.10 ـ أقالم حبر جاف
9608.20 ـ أقالم وأقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية
9608.31 ـ ـ أقالم رسم بالحبر الصيني
9608.39 ـ ـ غيرها
9608.40 ـ أقالم رصاص بخزان
9608.50 ـ مجموعـــات (أطقــم) مؤّلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أآثر من البنود  الفرعية السابقة

9608.60 ألقالم الحبر الجاف مزودة برؤوسها ـ عبوات غيار (خراطيش)
9608.91 ـ ـ ريش آتابة ورؤوس ريش آتابة
9608.999  ـ ـ ـ غيرها
9609.109  ـ ـ ـ غيرها
9609.20 ـ رصاص أقالم اسود أو ملون
9609.90 ـ غيرها
9610.00 . ألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم ، وإن آانت بأطر
9611.00 أختام باصمة ، أختام مؤرخة أو مرقمة ، وأصنــاف مماثــلـة           (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع        )،

يدوّية ؛ صفافات حروف يدوّية ، ومجموعات طباعة يدوّية محتوية على صفافات حروف

9613.10 ـ قداحات جيب تشعل بالغاز ، غير قابلة إلعادة التعبئة
9613.201  ـ ـ ـ قّداحات ذات خّزانات غاز بالستيكّية
9613.209  ـ ـ ـ غيرها
9613.80 ـ قداحات أخر
9613.909  ـ ـ ـ غيرها
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9614.00 ومباسم سيجار أو سجائر، وأجزاؤها غاليين تدخين (بما فيها رؤوسها)
9615.11 ـ ـ من مّطاط مقسى أو من لدائن
9615.19 ـ ـ غيرها
9615.90 ـ غيرها
9616.20 ـ ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية
9617.00 أوعية عازلة للحرارة مرآبة في أغلفتها ، تم عزلها بتفريغ الهواء ؛ أجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية)

9618.00 نماذج أجسام للخياطين   "مانيكان"وأصناف مماثلة ؛ أشكال ذاتية الحرآة للعرض واإلعالن وغيرها من               
المشاهد المتحرآة لواجهات العرض

9701.10 ـ لوحات وصور ورسوم
9701.90 ـ غيرها
9702.00 أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) صور أصلية، محفورة (جرافير)
9703.00 تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد
9704.00 طوابع بريدية وطوابع مالية ، عالمات بريدية ، ظروف اليوم األول ، أصناف المراسلة                 (مثل الظروف 

والبطاقات) الموسومة  (المدموغة) بطابع ومايماثلها، مبطلة ، أو غير مبطلة ، عدا تلك الداخلة في البند                
٤٩٫٠٧

9705.009  ـ غيرها
9706.00 قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام
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HS Code الوصف
3401.30 ـ منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل البشرة مهيأة للبيع بالتجزئة وان احتوت على                           

صابون
3402.20 ـ محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة
4418.20 ـ أبواب وأطرها وعتباتها
5701.10 ـ من صوف أو من وبر ناعم
5701.90 ـ من مواد نسجية أخر
570210 ـ"آليم"،"شوماك"،"آرماني"وبسط مماثلة يدوّية النسج
5702.42 ـ ـ من مواد نسجية ترآيبية أو إصطناعية
5703.10 ـ من صوف أو وبر ناعم
5703.20 ـ من نايلون أو من بولي أميدات أخر
5703.30 ـ من مواد نسجية ترآيبية أو إصطناعية ، أخر
5704.10 ـ مربعات التتجاوز مساحة سطحها ٠٫٣ م٢
6102.10 ـ من صوف أو وبر ناعم
6102.20 ـ من قطن
6103.22 ـ ـ من قطن
6103.23 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6103.31 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6103.32 ـ ـ من قطن
6104.13  ـ ـ من ألياف ترآيبية
6104.19  ـ ـ من مواد نسجية أخر
6104.31  ـ ـ من صوف او وبر ناعم
6104.32  ـ ـ من قطن
6104.33  ـ ـ من الياف ترآيبية
6104.44  ـ ـ من الياف اصطناعية
6104.51  ـ ـ من صوف او وبر ناعم
6104.52  ـ ـ من قطن
6104.53  ـ ـ من الياف ترآيبية
6104.61  ـ ـ من صوف او وبر ناعم
6107.19  ـ ـ من مواد نسجية أخر
6107.21  ـ ـ من قطن
6107.22  ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية
6107.29  ـ ـ من مواد نسجية أخر
6107.91  ـ ـ من قطن
6107.99  ـ ـ من مواد نسجية أخر
6108.11  ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية
6108.19  ـ ـ من مواد نسجية أخر
6108.21  ـ ـ من قطن
6108.31  ـ ـ من قطن
6108.32  ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية
6108.39  ـ ـ من مواد نسجية أخر
6108.91  ـ ـ من قطن
6108.92  ـ ـ من الياف نسجية ترآيبية او اصطناعية
6108.99  ـ ـ من مواد نسجية اخر
6109.90  ـ من الياف نسجية اخر
6110.11 ـ ـ من صوف
6110.12 ـ ـ من ماعز الكشمير
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6110.19 ـ ـ غيرها
6110.20  ـ من قطن
6110.30  ـ من مواد نسجية اصطناعية او ترآيبية
6111.20  ـ من قطن
6111.30  ـ من الياف ترآيبية
6112.11  ـ ـ من قطن
6112.12  ـ ـ من الياف ترآيبية
6112.19  ـ ـ من الياف نسجية اخر
6112.20  ـ اردية واطقم التزلج
6112.31  ـ ـ من الياف ترآيبية
6112.39  ـ ـ من مواد نسجية اخر
6112.41  ـ ـ من الياف ترآيبية
6112.49  ـ ـ من مواد نسجية اخر
6113.00 ألبسة ، مصنوعة من األقمشة المصنرة  أو الكروشيه ، الداخلة في البنود               ٥٩٫٠٣ ، او   ٥٩٫٠٦

. ٥٩٫٠٧ او
6114.20  ـ من قطن
6114.30  ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية
6115.21 ـ ـ من أالياف ترآيبية  ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من ٦٧ ديسيتكس:

6115.22 ـ ـ  من ألياف ترآيبية ، مقاس الخيوط المفرد منها ٦٧ ديسيتكس أو أآثر:

6115.29 ـ ـ من مواد نسجية أخر:
6115.309 ـ ـ ـ غيرها
6115.949 ـ ـ ـ غيرها
6115.969 ـ ـ ـ غيرها
6115.999 ـ ـ ـ غيرها
6116.10 ـ مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو مطاط
6116.91 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6116.92 ـ ـ من قطن
6116.93 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6116.99 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6117.809 ـ ـ ـ غيرها
6117.909 ـ ـ ـ غيرها
6201.11 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6201.12 ـ ـ من قطن
6201.13 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6201.19 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6201.91 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6201.92 ـ ـ من قطن
6201.93 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6201.99 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6202.12 ـ ـ من قطن
6202.91 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6202.92 ـ ـ من قطن
6202.93 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6202.99 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6203.12 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6203.19 ـ ـ من مواد نسجية أخر
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6203.22 ـ ـ من قطن
6203.23 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6203.29 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6203.31 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6203.32 ـ ـ من قطن
6203.33 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6203.39 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6203.41 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6203.42 ـ ـ من قطن
6203.43 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6203.49 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6204.11 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6204.12 ـ ـ من قطن
6204.13 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6204.19 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6204.21 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6204.22 ـ ـ من قطن
6204.23 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6204.29 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6204.31 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6204.32 ـ ـ من قطن
6204.33 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6204.39 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6204.41 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6204.42 ـ ـ من قطن
6204.43 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6204.44 ـ ـ من ألياف إصطناعية
6204.49 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6204.51 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6204.52 ـ ـ من قطن
6204.53 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6204.59 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6204.61 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6204.62 ـ ـ من قطن
6204.63 ـ ـ من ألياف ترآيبية
6204.69 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6205.20 ـ من قطن
6205.30 ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6206.10 ـ من حرير أو من فضالت حرير
6206.20 ـ من صوف أو وبر ناعم
6206.30 ـ من قطن
6206.40 ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6207.11 ـ ـ من قطن
6207.19 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6207.21 ـ ـ من قطن
6207.22 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6207.29 ـ ـ من مواد نسجية أخر
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6207.91 ـ ـ من قطن
6207.99 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6208.11 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6208.19 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6208.21 ـ ـ من قطن
6208.22 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6208.29 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6208.91 ـ ـ من قطن
6208.92 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6208.99 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6209.20 ـ من قطن
6209.30 ـ من ألياف ترآيبية
6210.20 ـ ألبسة أخر، من األنواع الموصوفة في البنود الفرعية من ٦٢٠١٫١١ الى ٦٢٠١٫١٩

6210.30 ـ ألبسة أخر، من األنواع الموصوفة في البنود الفرعية من ٦٢٠٢٫١١ الى   ٦٢٠٢٫١٩

6211.11 ـ ـ للرجال أو الصبية
6211.12 ـ ـ للنساء أو البنات
6211.20 ـ أردية وأطقم التزلج
6211.41 ـ ـ من صوف أو وبر ناعم
6212.10 ـ حمائل ثدي
6212.20 ـ أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل
6212.30 ـ مشدات نسائية آاملة"آورسيلت"
6212.90 ـ غيرها
6213.20 ـ من قطن
6213.90 ـ من مواد نسجية أخر
6214.10 ـ من حرير أو من فضالت حرير
6214.20 ـ من صوف أو وبر ناعم
6214.30 ـ من ألياف ترآيبية
6214.40 ـ من ألياف إصطناعية
6214.90 ـ من مواد نسجية أخر
6216.00 قفازات بأنواعها
6217.10 ـ توابع ألبسة
6217.909  ـ ـ ـ غيرها
6301.10 ـ بطانيات آهربائية
6301.20 وأحرمة ، من صوف أو وبر ناعم ـ بطانيات (عدا الكهربائية)
6301.30 وأحرمة ، من قطن ـ بطانيات (عدا الكهربائية)
6301.40 وأحرمة، من ألياف ترآيبية ـ بطانيات (عدا الكهربائية)
6301.90 ـ بطانيات وأحرمة أخر
6302.10 ـ بياضات لالسرة ، من مصنرات أو آروشيه
6302.21 ـ ـ من قطن
6302.22 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6302.29 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6302.31 ـ ـ من قطن
6302.32 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6302.39 ـ ـ  من مواد نسجية أخر
6302.40 ـ بياضات مائدة ، من مصنرات أو آروشيه
6302.51 ـ ـ من قطن
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6302.53 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6302.59 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6302.60 ) والمطبخ، من األقـمشة المزردة من النوع االسفنجي                     (أقمشة ـ بياضات للتواليت      (للحمام

المناشف ومايماثلها" تيرى") ، من قطن

6302.91 ـ ـ من قطن
6302.93 ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية
6302.99 ـ ـ من مواد نسجية أخر
6304.11 ـ ـ من مصنرات أو آروشيه
6304.19 ـ ـ غيرها
6304.91 ـ ـ من مصنرات أو آروشيه
6304.92 ـ ـ غير مصنرة وال آروشيه ، من قطن
6304.93 ـ ـ غير مصنرة وال آروشيه ، من ألياف ترآيبية
6304.99 ـ ـ غير مصنرة وال آروشيه ، من مواد نسجية أخر
6402.12 ـ ـ أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج"سيرف"
6403.12 ـ ـ أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج"سيرف"
6908.90 ـ غيرها :-
7113.191  ـ ـ ـ من ذهب
7113.20 ـ من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة
7114.11 ـ ـ من فضة ، وإن آانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر

7114.19 ـ ـ من معادن ثمينة أخر، وإن آانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة

7115.10 ـ محفزات بشكل أقمشة من اسالك أو ألواح شبكية من بالتين
7115.90 ـ غيرها :
7214.205  ـ ـ ـ حديد تسليح
7214.915  ـ ـ ـ حديد تسليح
7305.311  ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقّواة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء

7305.391  ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقّواة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء

7305.901  ـ ـ ـ مواسير ذات ضغط عالي ، وإن آانت مقّواة ، من األنواع المستعملة لتوليد الكهرباء

7321.11 ـ ـ تعمل بالغاز أو بالغاز  ووقود آخر معًا
7321.12 ـ ـ تعمل بوقود سائل
7324.90 ـ غيرها ، بما في ذلك األجزاء
8415.10 ـ من النوع المعد للنوافذ أو الجدران، مؤلفة جسمًا واحدًا ، أو من نوع                    "سبليت سيستم "(المؤلفة

من جزئين منفصلين):
8415.209  ـ ـ ـ غيرها
8415.81 ـ ـ متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارية عاآسة)

8415.82 ـ ـ غيرها ، متضّمنة وحدة تبريد
8415.83 ـ ـ غير متضّمنة وحدة تبريد
8415.909 ـ ـ ـ غيرها
8418.109  ـ ـ ـ غيرها
8418.21 ـ ـ  تعمل بالضغط:
8418.29 ـ ـ غيرها
8418.309  ـ ـ ـ غيرها
8418.409  ـ ـ ـ غيرها
8418.509  ـ ـ ـ غيرها

Page 5 of 6



قائمة ب٣ من ملحق ٢

8418.611  ـ ـ ـ وحدات التبريد للمكّيفات
8418.619  ـ ـ ـ غيرها
8418.691  ـ ـ ـ وحدات التبريد للمكّيفات:
8418.699  ـ ـ ـ غيرها
8418.91 ـ ـ أثاث مصمم الستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد
8418.999  ـ ـ ـ غيرها
8428.101  ـ ـ ـ مصاعد
8450.11 (فول أتوماتيك) ـ ـ آالت ذاتية الحرآة آليًا
8450.12 ـ ـ آالت أخر، مندمجًا بها  أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المرآزي
8450.19 ـ ـ غيرها
8450.20 ١٠ آجم ـ آالت تزيد سعة آل منها من الغسيل الجاف عن
8450.909  ـ ـ ـ غيرها
8544.30 ـ مجموعات اسالك لشمعات اإلحتراق ومجموعات اسالك أخر من األنواع المستعملة في                             

وسائل النقل
8544.429  ـ ـ ـ غيرها
8544.499 ـ ـ ـ ـ غيرها
8544.609  ـ ـ ـ غيرها
8703.10 ـ سّيارات مصممة خصيصًا للســــير على الثلج ؛ سّيارات خاصة لنقل األشخاص في مالعب                     

الجولف ، وسّيارات مماثلة:
8703.214 (Camper) ـ ـ ـ غيرها، السّيارات المجّهزة والمؤثثة للرحالت والنزهات 
8703.219  ـ ـ ـ غيرها
8703.224 (Camper) ـ ـ ـ غيرها، السّيارات المجّهزة والمؤثثة للرحالت والنزهات 
8703.229  ـ ـ ـ غيرها
8703.2314 (Camper) ـ ـ ـ ـ غيرها ، السّيارات المجّهزة والمؤثثة للرحالت والنزهات 

8703.314 (Camper) ـ ـ ـ غيرها ،  السّيارات المجّهزة والمؤثثة للرحالت والنزهات 

8703.3214 (Camper) ـ ـ ـ ـ غيرها، السّيارات المجّهزة والمؤثثة للرحالت والنزهات 

8703.904 (Camper) ـ ـ ـ غيرها ، السّيارات المجّهزة والمؤثثة للرحالت والنزهات 

9401.10 ـ مقاعد من النوع المستعمل في الطائرات
9401.20 ـ مقاعد من النوع المستعمل في السّيارات
9401.40 ـ مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحول الى اسرة
9403.81 ـ ـ ـ من بوص هندي أو اسل الهند
9404.30 ـ أآياس نوم
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