
 
 
 
 

 المتوسطي األوروبي االتفاق
 الشراكة لتأسيس

 األوروبية المجموعات بين فيما
 واحدة جهة من فيها، األعضاء والدول

 و
 أخرى جهة من الهاشمية، األردنية المملكة

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١

 ريـة الجمهو إسـبانيا،  مملكـة  اليونانية، الجمهورية االتحادية، ألمانيا جمهورية الدنمارك، مملكة بلجيكا، مملكة
 الجمهوريـة  النمسـا،  جمهورية الهولندية، المملكة لوكسمبورغ، دوقية اإليطالية، الجمهورية ايرلندا، الفرنسية،
 األطـراف  و ايرلنـدا،  وشمال العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة السويد، مملكة الفنلندية، الجمهورية البرتغالية،
 للفحـم  األوروبيـة  المجموعـة  أنشـأت  التي والمعاهدة وروبيةاأل المجموعة أنشأت التي المعاهدة في المتعاقدة
 والحديد، للفحم األوروبية والمجموعة األوروبية والمجموعة ،"األعضاء الدول" بـ بعد فيما إليها يشار والحديد،
 واحدة؛ جهة من" المجموعة " بـ بعد فيما إليها ويشار

 

 .الجهة األخرى من" األردن "بـ بعد فيما إليها ويشار الهاشمية، األردنية والمملكة
 

 العامـة  والقـيم  واألردن، فيهـا،  األعضـاء  والدول المجموعة، بين القائمة التقليدية الروابط أهمية إلى بالنظر
  بينهما؛ المشتركة
 تأسـيس  وفـي  الـروابط،  هذه تمتين في راغبون واألردن فيها، األعضاء والدول المجموعة، أن إلى وبالنظر
  األوروبي؛ باالقتصاد األردني االقتصاد ودمج توسيع وفي والشراكة، بالمثل المعاملة على مبنية دائمة عالقات
 اإلنسان، حقوق باحترام يتعلق ما خصوصا المتحدة، األمم ميثاق لمبادئ األطراف توليها التي األهمية إلى ونظرا
  للشراكة؛ األساسية واةالن تشكل التي واالقتصادية السياسية والحريات الديموقراطية، ومبادئ
 المنصرمة؛ السنوات في األوسط والشرق أوروبا في الجارية واالقتصادية السياسية التطورات إلى وبالنظر
 تشـجيع  خالل من اإلقليم في االقتصادية والتنمية السياسي االستقرار لتمتين جهودهما جمع إلى بالحاجة وإيمانا
  اإلقليمي؛ التعاون
  المشترك؛ االهتمام ذات والدولية الثنائية المسائل حول المنتظم السياسي الحوار طويروت تأسيس في ورغبة
 القتصاده التام الدمج بهدف األردن بها يقوم التي واالقتصادي االجتماعي التحديث عملية تقوية بضرورة وقناعة

  الديموقراطية؛ البالد مجموعه في مشاركته وفي العالمي، االقتصاد في
  والمجموعة؛ األردن بين واالقتصادي االجتماعي التطور مستويات اختالف إلى وبالنظر
 والثقافيـة  والتقنيـة  والعلميـة  االقتصـادية  المسائل في المنتظم الحوار يسندها التعاون، دعائم إقامة في ورغبة

  المتبادلين؛ والتفاهم المعرفة تحسين بهدف واالجتماعية والبصرية والسمعية
 الحقـوق  بمقتضى العمل في الخصوص وجه وعلى الحـرة، بالتجـارة واألردن المجموعـة زامالت إلى ونظرا

 اتفاقيـة  بـأن  واقتناعـا  م؛١٩٩٤) الجات (والتجارة الجمركية للتعريفات العامة االتفاقية عن الناشئة والواجبات
 والتعـاون  واالسـتثمار  التجـارة  تنمية في وخصوصا االقتصادية، لعالقاتهما جديدا مناخا تخلق سوف الشراكة

 .والتقني االقتصادي
 
 :يلي ما على اتفقا فقد
 
 
 
 



 ٢

 ١المادة 
 

 الجهـة  مـن  واألردن جهة، من فيها األعضاء والدول المجموعة بين شراكة تؤسس االتفاقية هذه بمقتضى )١
 .األخرى

 :هي االتفاقية أهداف إن )٢
 .الفريقين بين وثيقة ةسياسي عالقات بتطوير يسمح السياسي، للحوار مالئم إطار تهيئـة -
 .المال ورأس والخدمات البضائع لتجارة التدريجي التحرير شروط وضع -
 .والتعاون الحوار خالل من الفريقين بين متوازنة واجتماعية اقتصادية عالقات تنمية رعاية -
 .المالي االستقرار و اإلنتاجية وتعزيز والعمل، المعيشة ظروف تحسين -
 .واالقتصادي السياسي واالستقرار السلمي التعايش تعزيز هدفب اإلقليمي التعاون تشجيع -
 .المتبادل االهتمام ذات أخرى مجاالت في التعاون تطوير -

 
 ٢المادة 

 

 والحقـوق  الديمقراطيـة  المبـادئ  احترام على االتفاقية، هذه أحكـام كافة وكذلك الفريقين، بين العالقات تقوم
 والدوليـة،  الداخلية سياساتهما ترشد والتي اإلنسان، لحقوق العالمي الناإلع في مبينة هي كما لإلنسان األساسية
 .االتفاقية لهذه رئيسياً عنصرا وتشكل

 
  الحوار السياسي:األول الكتاب

 ٣المادة 
 

يقوي الحوار عالقاتهما ويساهم  في تنمية الشراكة الدائمة ويزيـد  . يؤسس حوار سياسي منتظم بين الفريقين      )١
 . المشتركينالتفاهم والتضامن

 :سيعمل الحوار والتعاون السياسيان بشكل خاص على )٢
 التـي  المسـائل  تلك وخاصة الدولية، المسائل حول المواقف تقارب وزيادة أفضل، مشترك تفاهم تنمية -

 .الفريقين من أي على جوهري أثر لها يكون أن يحتمل
 .اآلخر ومصالح وضع تقدير من فريق كل تمكين -
 .اإلقليميين ارواالستقر األمن تعزيز -
 .المشتركة بالمبادرات النهوض -

 
 ٤المادة 

 



 ٣

يشمل الحوار السياسي كافة المواضيع ذات االهتمام المشترك، ويهدف إلى تمهيد الطريق ألشكال جديـدة مـن                 
التعاون بالنظر إلى األهداف المشتركة وبخاصة مواضيع السالم، األمن، حقوق اإلنسان، الديمقراطية، والتنميـة              

 .ميةاإلقلي
 

 ٥المادة 
 

سوف يسهل الحوار السياسي متابعة المبادرات المشتركة، ويجري في أوقـات منتظمـة وحيثمـا تقتضـي                )١
 :الضرورة، وخصوصا

 .على المستوى الوزاري، وبصورة أساسيه في إطار مجلس الشراكة )أ 
ـ           المسئولينعلى مستوى كبار     )ب  ة  األردنيين من جهة واحدة، ورئاسة المجلس والمفوضية مـن الجه

 .األخرى
، المسئولينباالستخدام الكامل لمزايا القنوات الدبلوماسية بما في ذلك البيانات الموجزة المنتظمة من              )ج 

 .والتشاور بمناسبة االجتماعات الدولية، واالتصاالت بين الممثلين الدبلوماسيين لدى دول ثوالث
 . ورفع مستوى هذا الحواربأي وسيلة أخرى يكون من شأنها المساهمة المفيدة في توطيد وتطوير )د 

 .يقوم حوار سياسي بين البرلمان األوروبي والبرلمان األردني )٢
 

 حرية حركة البضائع: الكتاب الثاني
 مبادئ عامة

 ٦المادة 
 

سنة تبدأ من تـاريخ     ) ١٢(تنشئ المجموعة واألردن تدريجيا منطقة تجارة حرة خالل فترة انتقالية حدها األعلى             
لتنفيذ عمال بأحكام هذه االتفاقية و طبقا ألحكام االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة             دخول االتفاقية حيز ا   

 ".الجات" فيما بعد بـــ إليها، ويشار )١٩٩٤) (الجات(
 

 المنتجات الصناعية): ١(الفصل 
 ٧المادة 

) ٢(ك المدرجة في الملحق     تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي يكون منشأها المجموعة واألردن عدا تل            
 . للمعاهدة التي أنشأت المجموعة األوروبية

 

 ٨المادة 
 

 على المستوردات أو أي رسم آخر له        جديدةلن تفرض على التجارة بين المجموعة واألردن أي رسوم جمركية           
  .أثر مماثل

 



 ٤

 ٩المادة 
 

 جمركية وأي رسم آخر له أثر مماثـل،         يسمح باستيراد المنتجات الناشئة في األردن إلى المجموعة بدون رسوم         
 .وخالصة من أي قيود كمية أو أي إجراء آخر له أثر مماثل

 

 ١٠المادة 
١(  

لن تحول أحكام هذا الفصل الحالي دون احتفاظ المجموعة بمكون زراعي بخصـوص البضـائع ذات                 .أ 
 ).١(المنشأ األردني والمدرجة في الملحق 

  . بنسبة مقطوعة أو رسماً حسب القيمةيجوز أن يأخذ المكون الزراعي صورة مبلغ .ب 
 التعـديل  الزراعي مـع التي تخضع لها المنتجات الزراعية على المكون      ) ٢(تطبـق أحكام الفصل    . ج .ج 

 . الالزم حسب مقتضى الحال
 

٢(  
لن تحول أحكام هذا الفصل دون احتفاظ األردن بمكون زراعي بخصوص بضائع منشـأها المجموعـة            .أ 

 ).٢(والمدرجة في الملحق رقم 
عمـال بالفقرة الفرعية السابقة فان المكونات الزراعية التي يستوفيهـا األردن على المستوردات مـن               .ب 

من معدل الرسم األساسي المفروض على المستوردات من البلدان التي          %) ٥٠(المجموعة، لن تتجاوز    
 .كثر رعايةال تستفيـد من ترتيبات األفضلية التجارية، لكنها تستفيد من معاملة الدولة األ

إذا أثبت األردن أن الرسوم المماثلة السارية على المنتجات الزراعية التي تؤلف جزءا مـن البضـائع                  .ج 
تتجاوز المعدل األعلى الوارد في الفقرة الفرعية السـابقة، فيجـوز لمجلـس             ) ٢(المدرجة في الملحق    

 .الشراكة الموافقة على معدل أعلى
 يطبق عليها هذا المكون الزراعي شريطة أن تضم البضـائع إلـى             لألردن توسيع قائمـة البضائع التي     .د 

 الشراكة به لغايات الفحص، ولهـا أن        إبالغ لجنة يتعين قبل اعتماد هذا المكون الزراعي       ). ١(الملحق  
 .تتخذ أي قرار الزم

ول ومنشأها المجموعة، يطبق األردن اعتبارا من سريان مفع       ) ٢(بالنسبة للمنتجات المدرجة في الملحق       .ه 
هذه االتفاقية الرسوم الجمركية على المستوردات أو الرسوم التي لها أثر مماثل، على أال تزيد عن تلك                 

  .١٩٩٦ كانون الثاني ١السارية المفعول في 
 

، والتي منشأها المجموعـة، يقـوم األردن   )٢(فيما يتعلق بالعنصر الصناعي للمنتجات المدرجة في الملحق         )٣
 ).١١( الجمركية على المستوردات أو أية رسوم ذات أثر مماثل عمال بأحكام المادةتدريجيا بإلغاء الرسوم 

في التجارة بين المجموعة واألردن، وحيثما يخفض الرسم المطبــق علـى منتج زراعي أساسـي أو إذا                 )٤
ة، كان هذا التخفيض نتيجة تنازالت متبادلة خاصة بالمنتجات الزراعيـة التي أجري عليها عمليات تصنيعي             

  .)٢(و) ١(فإنه يجوز تخفيض المكونات الزراعية السارية بموجب الفقرتين 



 ٥

وقائمة البضائع المعنيــة، وحســـب      ) ٤(يحـدد مجلس الشراكة التخفيض المنصوص عليه في الفقرة          )٥
 . مقتضى الحال، حصص التعريفة التي يتعلق بها التخفيض

 

 ١١المادة 
 

لرسوم الجمركية أو الرسوم التي لها أثـر مماثـل السـارية علـى              تلغى عند سريان مفعول هذه االتفاقية ا       )١
 ).٤(و) ٣(و) ٢(مستوردات األردن من منتجات منشأها المجموعة، ما عدا تلك المدرجة في المالحق 

، يلغى تدريجياً وفق الجدول التالي إجمالي الرسوم الجمركية والرسـوم           )٣(و) ب/٢(فقرة  ) ١٠(تبعاً للمادة    )٢
ماثل السارية على مستوردات األردن من منتجات زراعية منشأها المجموعة واجري عليهـا             التي لها أثر م   

 ):٢(عمليات تصنيعية مدرجة في الملحق 
 

 بمقـدار  رسم و جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات أربع بعـد -
 األساسية؛ التعريفة من% ١٠

 بمقـدار  رسم و جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات خمس بعد -
 األساسية؛ التعريفة من% ٢٠

 بمقـدار  رسم و جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات سـت بعد -
 األساسية؛ التعريفة من% ٣٠

 بمقدار رسم و جمـركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات سبـع بعد -
 األساسية؛ التعريفة من% ٤٠

 بمقـدار  رسم و جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات ثماني بعد -
 .األساسية التعريفة من% ٥٠

 

ده تلغى تدريجيا وفق الجدول التالي التعريفة الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل السارية علـى ما يستور               )٣
 ):٣( من الملحق) أ(األردن من منتجات منشأها المجموعة مدرجه في القائمـة 

 
 التعريفـة  مــن % ٨٠ إلى ورسم جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعـول سريان يوم في -

 األساسية؛
% ٦٠ إلـى  ورسم جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من واحدة سنة بعد -

 األساسية؛ عريفةالت من
 مـن % ٤٠ إلـى  ورسم جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنتين بعد -

 األساسية؛ التعريفة
% ٢٠ إلى ورسم جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات ثالث بعد  -

 األساسية؛ التعريفة من
 .والرسوم الجمركية التعريفة من ما تبقى يلغى االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات أربع بعد -



 ٦

 
 

تلغى تدريجيا الرسوم الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل السارية على مستوردات األردن من منتجـات                )٤
 :وفق الجدول التالي) ٣(مـن الملحق ) ب(منشأها المجموعة والمدرجة في القائمة 

 
 إلـى  ورسـم  جمركيـة  تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان ختاري من سنـوات أربع بعد -

 األساسية؛ التعريفة من% ٩٠
 إلـى  ورسـم  جمركيـة  تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات خمس بعد  -

    األساسية؛ التعريفة من% ٨٠
 إلـى  ورسـم  جمركيـة فةتعري كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات سـت بعد -

 األساسية؛ التعريفة من% ٧٠
 إلـى  ورسـم  جمـركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعـول سريان تاريخ من سنوات سبع بعد -

 األساسية؛ التعريفة من% ٦٠
% ٥٠ إلى ورسم جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات ثماني بعد -

 اسية؛األس التعريفة من
 إلـى  ورسـم جمركيـة تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ مـن سنوات تسع بعد -

 األساسية؛ التعريفة من% ٤٠
% ٣٠ إلى ورسم جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنوات عشر بعد  -

 األساسية؛ التعريفة من
 إلـى  ورسم جمركية تعريفة كل تخفض االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنة عشرة إحدى بعد  -

 األساسية؛ التعريفة من% ٢٠
 . ورسم تعريفة من تبقى ما يلغى االتفاقية هذه مفعول سريان تاريخ من سنة عشرة اثنتي بعد -

 
 بعد أربع سنوات مـن تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقية، يعيد مجلس الشراكة النظر فـي الترتيبات التـي                 )٥

عند إعادة النظر، يحدد مجلس الشراكة جدوال لتفكيك        ). ٤(سوف تطبق على المنتجات المدرجة في الملحق        
 ).٤(تعريفة المنتجات الواردة في الملحق 

 
في حالة نشوء صعوبات جدية على منتج معين، يجوز للجنة الشراكة مراجعة الجداول الزمنية المنصـوص                 )٦

 باالتفاق المشترك على أساس أن الجدول الذي طلبت المراجعة بصدده           )٤(و  ) ٣(و  ) ٢(عليها في الفقرات    
وإذا  لم تتخذ لجنـة      . سنة) ١٢(لن يمدد فيما يتعلق بالمنتج ذي العالقة بعد الفترة االنتقالية القصوى البالغة             

ـ                 ي الشراكة قرارا خالل ثالثين يوما من طلب مراجعة الجدول الزمني، يجوز لألردن تعليق الجـدول الزمن
 .مؤقتا لمدة ال تتجاوز سنة واحدة

 



 ٧

) ٣(و  ) ٢(تكون التعريفة األساسية لكل منتج تطبق عليه التخفيضات المتتالية المنصوص عليها في الفقرات               )٧
 .١٩٩٦ كانون الثاني ١هي ذاتها السارية فعال تجاه المجموعة في ) ٤(و 

مواجهـة الكافـة، فتحـل التعريفـات         تخفيض للتعريفة يطبق في       أي ١٩٩٦ كانون الثاني    ١ بعد   إذا جرى  )٨
اعتبارا من التاريخ الذي تطبـق فيـه هـذه          ) ٧( في الفقرة    إليهاالمخفضة محل التعريفات األساسية المشار      

 .التخفيضات
 .يبلغ األردن المجموعة برسومه الجمركية األساسية )٩
 

 ١٢المادة 
 

أيضاً على الرسوم الجمركية ذات الطبيعـة       تطبق األحكام المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات و        
 .المالية

 

 ١٣المادة 
 

، يجوز لألردن اتخاذ تدابير استثنائية محدودة المدة، إما بصورة إعادة فرض        )١١(خروجاً على أحكام المادة      )١
 .الرسم الجمركي أو زيادته

 
 مصاعب تواجه أو ةالهيكل إلعادة تخضع معينة قطاعات أو الناشئة الصناعات فقط تخص التدابير هذه -

 .رئيسية اجتماعية مشاكل المصاعب هذه على يترتب حيثما خصوصا خطيرة،
 المجموعة، منشأها منتجات من األردن مستوردات على السارية الجمركية الرسوم تزيد أن يجـوز ال -

 أفضـلية  عنصر على تحافظ أن ويجب القيمة، بحسب% ٢٥ على التدابير هذه بموجب فرضت والتي
 الخاضـعة  المنتجات مستوردات لقيمة السنوي اإلجمالي للمعدل يجوز ال. المجموعة منشأها تلمنتجا
 صـناعية  منتجات من المستوردات لقيمة السنوي اإلجمالي المعدل من% ٢٠ يتجاوز أن التدابير لهذه

 .عنها اإلحصاءات تتوافر سنوات ثالث آخر خالل المجموعة منشأها
 عـن  ويكف. أطول مدة الشراكة لجنة أجازت إذا إال سنوات خمس تجاوزت ال لمدة التدابير هذه تسري -

 .سنة) ١٢ (البالغة القصوى االنتقالية الفترة انتهاء أقصاها مدة في تطبيقها
 كافة إزالة على سنوات أربع انقضت ما إذا منتج أي بخصوص التدابير هذه مثل استحـداث يجوز ال -

 .المنتج بذلك يتعلق فيما مماثل، أثر لها التي التدابير أو لرسوما أو الكمية، والقيود الجمركية الرسوم
 تعقـد  المجموعـة  طلـب  علـى  وبناء اتخاذها، ينوي استثنائية تدابير بأي الشراكة لجنة األردن يبلغ -

 .إنفاذها قبل عليها ستطبق التي والقطاعات التدابير هذه مثل حول المشاورات
 بموجب تفرض التي الجمركية الرسوم إلزالة زمني بجدول اللجنة األردن يزود تدابير هكذا تتخذ عندما -

 على تبدأ متساوية سنوية دفعات على الرسوم لهذه التدريجية اإلزالة على الجدول في ينص. المادة هذه
 .مختلف زمني جدول إقرار للجنة يجوز. فرضها من سنتين بعد حد أكثر

 



 ٨

ن الفقرة األولـى يجوز للجنة الشراكة اسـتثنائيا، ولغايـات          على الرغم مما ورد بالفقرة الفرعية الرابعة م        )٢
اإلحاطة بالصعوبات التي ينطوي عليها إنشاء صناعة جديدة، وعندما تكون قطاعات معينـة تحـت إعـادة                 

لمدة ) ١(الهيكلة أو تواجه صعوبات جدية، أن تجيز لألردن الحفاظ على التدابير التي تم اتخاذها وفق الفقرة                 
 .ي عشرة سنة االنتقاليةت سنوات تلي فترة اإلثنأقصاها ثالث

 
 المنتجات الزراعية): ٢(الفصل

 ١٤المادة 
 

مـن  ) ٢(تسري أحكام هذا الفصـل على المنتجات التي تنشأ في المجمـوعة واألردن، والمدرجـة في الملحق               
 .المعاهدة التي أنشأت المجموعة األوروبية

 

 ١٥المادة 
 

 .يجيا تحريـرا أكبر لتجارتهما المتبادلة في المنتجات الزراعيةتنفذ المجموعة واألردن تدر
 

 ١٦المادة 
 

عند استيرادها  ) ١(تستفيـد المنتجات الزراعية التي منشأها األردن من األحكام الواردة في البروتوكول رقم              )١
 .إلى المجموعة

عنـد  ) ٢(بروتوكـول رقـم     تستفيد المنتجات الزراعية التي منشأها المجموعة من األحكام الواردة فـي ال            )٢
 .استيرادها إلى األردن

 

 ١٧المادة 
 

 تقوم المجموعة واألردن بتقييم الوضـع بهــدف تحديــد تـدابير            ٢٠٠٢ كانـون الثاني    ١اعتبارا من    )١
 تمشياً مـع الهـدف      ٢٠٠٣ كانون الثاني    ١التحرير الواجب تطبيقها من قبل المجموعة واألردن ابتداًء من          

 ).١٥(المرسوم في المادة 
بدون إجحاف بأحكام الفقرة السابقة وأخذاً بالحساب نمط تجارة المنتجات الزراعية بين الفريقين والحساسية               )٢

 منتظمة، ولكــل    الشراكة وبصورة الخاصة لهذه المنتجات، يجـوز للمجموعة ولألردن في إطار مجلس          
 .ا من التنازالتمنتج على حدة، وعلى أساس تبادلي، فحص إمكانات منح بعضهما البعض مزيد

 
 أحكام مشتركة : )٣(الفصل 

 ١٨المادة 
 



 ٩

لن تستحدث أي قيود كمية جديدة على المستوردات، أو أي تدابير لها أثر مماثل على التجارة بين المجموعة                   )١
  .واألردن

ـ                   )٢ ى عند سريان مفعول هذه االتفاقية  تلغى القيود الكمية على المستوردات والتدابير التي لها أثر مماثـل عل
  .التجارة بين المجموعة واألردن

لن تطبق المجموعة واألردن على الصـادرات فيما بينهما رسوماً جمركية أو رسوم لها أثر مماثل، أو قيود         )٣
 .كميه أو تدابير لها أثر مماثل

 
 ١٩لمادة ا

 

ـ                 )١ ي القواعـد   في حالة إحداث قواعد جديدة نتيجة لتنفيذ أي من الطرفين لسياسته الزراعية، أو أي تغيير فـ
الجارية، أو في حال أي تغيير أو تمديد لألحكام المتعلقة بتنفيذ السياسة الزراعية، يجوز للفريـق المعنـي                  

 .تعديل الترتيبات الناشئة عن االتفاق فيما يختص بالمنتجات المعنية
، تجتمع لجنة في مثل هذه الحاالت على الفريق المعني إبالغ لجنة الشراكة، وبناء على طلب الفريـق اآلخر )٢

  .الشراكة لتأخذ مصالح الفريق اآلخر باالعتبار الالزم
، الترتيبات التـي نصت عليها هذه االتفاقية بشـأن         )١(إذا عدلت المجموعة أو األردن، وأثناء تطبيق الفقرة          )٣

تـي  المنتجات الزراعية، فعليهما منح المستـوردات التـي منشأها من الفريـق اآلخر أفضلية تعادل تلك ال             
 .تنص عليها هذه االتفاقية

 .يجوز أن يخضع تطبيق هذه المادة للمشاورات في مجلس الشراكة )٤
 

 ٢٠المادة 
 

 من تلـك التـي      أفضليةلن تحظى المنتجات ذات المنشأ األردني التي تستورد إلى المجموعة بمعامله أكثر              )١
 .تطبقها الدول األعضاء فيما بينها

رقـم  ) المجموعـة االقتصـادية األوروبيـة     (جحاف بقرار المجلـس     تطبق أحكــام هذه االتفاقية بدون إ      )٢
 . بشأن سريان أحكام قانون المجموعة على جزر الكناري١٩٩١ حزيران ٢٦ تاريخ ١٩١١/٩١

 

 ٢١المادة 
 

 مباشر، غير أو مباشر بشكل تنشئ داخلية، مالية طبيعة ذات ممارسة أو إجراء بأي القيام عن الفريقان يمتنع )١
 .اآلخر الفريق إقليم منشأها مماثلة ومنتجات الفريقين أحد تجاتمن بين تمييزا

 المباشـرة  غير الداخلية الضرائب رديات من تنتفع أن الفريقين أحد إقليم إلى تصدر التي للمنتجات يجوز ال )٢
 .مباشر غير أو مباشر بشكل عليها المفروضة المباشرة غير الضريبة قيمة يفوق بما

 

 ٢٢المادة 
 



 ١٠

 أو الحـرة التجـارة مناطق أو الجمركية، االتحادات إنشاء أو على المحافظة دون االتفاقية ههذ تحول لـن )١
 .االتفاق عليها ينص التي التجارية الترتيبات في تغير ما بقدر إال الحدود، لتجارة الترتيبات

 حـادات االت تنشـئ  التي االتفاقـات بشأن الشراكة مجلس ضمن واألردن المجموعة بيـن التشاور يجري )٢
 بالسياسة تتصل أخرى هامة مسائل حول مالئما، يكون وعنـدما وكذلك، الحرة التجارة مناطق أو الجمركية
 ثالثة دوله انضمام حال فـي التشـاور يجـري األخـص وعلى. الثوالث الدول تجـاه منهما لكل التجارية

 .االعتبار بعين واألردن للمجموعة المتبادلة المصالح أخذ يضمن بحيث المجمـوعة، إلى
 

 
 
 ٢٣المادة 

 

 السادسة بالمادة المقصـود ضمـن اآلخر الفريق مع تجارته في السوق إغراق يجرى انه الفريقين ألحد تبين إذا
 وفقا الممارسة هذه ضد المالئمة التدابير يتخذ أن فلـه ،)الجات (والتجارة الجمركية للتعريفات العامة االتفاقية من

 التشـريعات  مع) الجات (والتجارة الجمركية للتعريفات العامة االتفاقية من السادسة المادة يذتنف حـول لالتفـاق
  .)٢٦ (المادة في المرسومة اإلجراءات وبموجب الشروط وحسب المعنية، الداخلية

  
 ٢٤المادة 

 

 :حدوث في سبببالت تهدد أو تسبب أن شأنها من أوضاع وتحت متزايدة، بكميات منتج أي استيراد يجري حيثما
 أحـد  إقلـيم  مـن  جـزء  أو كل في مباشرة منافسة أو مماثلة لمنتجات المحليين للمنتجين بالغ ضرر -

 أو الفريقين؛
 االقتصاد، قطاعات من أي في خطيرة اضطرابات -
 المـادة  في عليها المنصوص اإلجراءات وبموجب الشروط وفق المالئمة التدابير اتخاذ المعني للفـريق فيجوز

)٢٦.( 
 
 ٢٥ المادة

 

 :إلى) ٣ (فقرة) ١٨ (المادة أحكام بمقتضى العمل يؤدي عندما
 للمنـتج  بالنسبة تصديرية كميـة بقيود المصدر الفريق تجاهها يحتفظ ثالثة دوله إلى التصدير إعادة )أ 

 أو مماثل؛ أثر لها تدابير أو تصدير رسم أو المعني،
 المصدر؛ للفريق النسبةب أساسي منتج في حدوثه، بخطر ينذر ما أو حـاد، نقـص )ب 
 فلهذا المصدر، للفريق رئيسية صعوبات إلى تفضي أن المحتمل من أو أعاله إليها المشار الحاالت تفضي وعندما
 أن ويجـب ). ٢٦ (المادة في عليها المنصوص اإلجراءات وبموجب الشروط وفق المالئمة التدابير اتخاذ الفريق
 .إليها أدت التي األسباب تزول عندما إزالتها عينيت كما تمييزية، غير التدابير هذه تكون



 ١١

 
 ٢٦المادة 

 

 المشار الصعوبات في التسبب شأنها من التي المنتجات استيراد بإخضاع األردن أو المجموعة قيام حالة في )١
 فعليـه  التجاري، التدفق اتجاهات عن عاجلة معلومات تأمين غرضه إداري إجراء إلى) ٢٤ (المادة في إليها
 .األخر الفريق إبالغ

 اقرب في أو فيها، عليه منصوص تدبير أي اتخاذ وقبل) ٢٥(و) ٢٤(و) ٢٣ (المواد في المحددة الحاالت في )٢
 بكافة الشراكة لجنة تزويد المعني الفريق على ،)د (٣ الفقرة عليها تسرى التي الحاالت في ممكنة فرصـة
 عنـد . الفريقين لدى مقبول حل إيجاد بهدف عللوض محكم فحص إلجراء والمطلوبة العالقة ذات المعلومات
 إبـالغ  يتعـين . االتفـاق  تطبيق في إخالل اقل تحدث التي لتلك األفضلية تعطى المالئمة، التدابير اختيـار
 آخـر،  إلـى  وقـت  مـن  اللجنة في للتشـاور خاضعة وتكون الشراكة، لجنة إلى فورا االحترازية التدابير

 .الظروف به تسمح حالما إلغاءها بهدف خصوصا
 :التالية األحكام تتبع) ٢ (الفقرة تنفيذ لغايات )٣

 
 الفريـق  سـلطات  تباشـر  حالما إغراق حالة أي عن المصدر الفريق تبليغ يجب ،)٢٣ (للمادة بالنسبة )أ 

 ،"الجـات  "مـن  السادسـة  بالمادة المقصود وفق لإلغراق نهـاية توضـع لـم إذا. التحقيق المستورد
 اتخـاذ  المسـتورد  للفريـق  فيجوز التبليغ، إجراء من يوما ثالثين خالل حل إلى التوصل يتـم ولــم
 .المالئمة التدابير

 لجنة إلى المذكورة المادة فـي إليها المشار األحوال عن الناشئة الصعوبات تحال ،)٢٤ (للمادة بالنسبـة )ب 
 تتخـذ  لـم  إذا. تالصعوبا هذه لمثل نهائي حد لوضع يلزم قرار أي تتخذ أن ولها فيها، للنظر الشراكة
 مـن  يوما ثالثين خالل مالئم آخر حال أو للصعوبات حدا يضع قرارا المصدر الفريق أو الشراكة لجنة
 تتعـدى  أال ويتعين. المشكلة لعالج مالئمة تدابير اعتماد المستورد للفريق فيجوز المسألة، إحالة تاريخ
 .نشأت التي الصعوبات لعالج الالزم المدى التدابير هذه

 إلـى  المـذكورة  المادة في إليها المشار األحوال عن الناشئة الصعوبات تحال ،)٢٥ (بالمادة يتعلق افيم )ج 
 هذا مثل يتخذ لم إذا. للصعوبات حد لوضع يلزم قرار أي اتخاذ الشراكة للجنة. فيها للنظر الشراكة لجنة

 المالئمـة  التدابير تطبيق المصدر للفريق يجوز إليها، المسألة إحالة وقت من يوما ثالثين خالل قـرار
 . المعني المنتج تصدير على

 حسـب  مسـبقين،  فحص أو بتبليـغ القيام فوريا، تصرفا تتطلب استثنائية ظروف في يستحيل عنـدما )د 
 يطبـق  أن ،)٢٥(و) ٢٤(و) ٢٣ (المواد في المحددة الحاالت في المعني، للفريق يجوز الحال، مقتضى
 اآلخـر  الفريـق  إبـالغ  وعليه الضرورة، تقتضيه ما وفق الحالة جلعــال االحتيـاطية التدابير فورا
 .بالحال



 ١٢

 
 ٢٧المادة 

 

 التي) الترانزيت (العابرة البضائـع أو الصادرات أو المستوردات تقييد أو حظر يمنع ما االتفاقية هذه في ليـس
 البشـر،  وحيـاة  صـحة  ايةلحم العام األمن أو العامة)  السياسة (المصلحـة أو العامة، اآلداب دواعي تبررها

 والصـناعية  الفكريـة  الملكيـة  حماية أو أثرية، أو تاريخية قيمة ذات وطنية كنوز حماية والنباتات، الحيوانات
 للتمييـز  وسـيلة  القيـود  أو المحظورات هذه تشكل لن إنما. والفضة بالذهب الخاصة األنظمة أو والتجاريـة،

 .الفريقين بين التجارة على مستترا قيدا أو التعسفي
 

 ٢٨المادة 
 

 بهـا  المتعلقـة  اإلداري التعاون وأساليب الكتاب، هذا أحكام تطبيق لغايات" المنشأ ذات المنتجـات "مفهـوم أن
 ).٣ (رقم البروتوكول في مثبته

 
 ٢٩المادة 

 

 .الفريقين بين التجارة في البضائع لتصنيف الشاملة التعريفة جداول تستخدم
 

 أسيس والخدماتحق الت: الثالث الكتاب
 حق التأسيس: ١لفصل ا

 ٣٠المادة 
١(  

تمنـح المجموعـة والدول األعضاء فيها فيما يتعلق بتأسيس الشركات األردنيـة معاملة ال تقل أفضلية               )أ 
 .عن تلك الممنوحة لشركات مشابهة في أي دولة ثالثة

اء فيها إلى الشركات    ، تمنح المجموعة والدول األعض    )٥(بدون إجحاف بالتحفظات المدرجة في الملحق        )ب 
التابعة للشركات األردنية التي تؤسس في دولة عضو، وفيما يتعلق بعملياتها، معاملة ال تقل أفضلية عن                

 .تلك التي تمنح إلى أي شركة مشابهة من المجموعة
تمنـح المجموعـة والدول األعضاء فيها إلى فروع الشركات األردنية التي تؤسس في دولة عضـو، و                 )ج 

لق بعملياتها، معاملة ال تقل أفضلية عن تلك الممنوحة إلى ما يماثلها من فروع شركات أي دولة                 فيما يتع 
 .ثالثة

 
٢(  



 ١٣

، يمنح األردن فيما يتعلق بتأسيس شركات المجموعـة        )٦(بدون إجحاف بالتحفظات المدرجة في الملحق        )أ 
 .ي دولة ثالثة، أيهما أفضلفي إقليمه، معاملة ال تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لشركاته هو أو لشركات أ

يمنح األردن إلى الشركات التابعة وفروع شركات المجموعات التي تؤسس فـي إقليمه، وفيمـا يتعلـق                 )ب 
بعملياتها، معاملة ال تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لشركاته هو أو فروعها أو للشركات التابعة األردنية،                

 .أو فروع شركات أي دولة ثالثة أيهما األحسن
 
لغايات االلتفاف على تشريعات وأنظمـة أحـد الفـريقين          ) ب/٢( و) ب/١(جوز استخدام أحكام الفقرتين     ي )٣

السارية بشأن الدخول إلى قطاعات أو نشاطات معينة من قبل الشركات التابعة أو فـروع شـركات أحـد                   
 .الفريقين التي تؤسس في إقليم الفريق المذكور أوالً

 
الشركات، والشركات التابعة، والفروع    ) ب/٢(و) ج/١(و) ب/١(ها في الفقرات    تنتفع من المعاملة المشار إلي    

لمجموعة واألردن على التوالي اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقيـة، والشـركات              االمؤسسة في   
 . التابعة والفروع التي تنشأ بعد ذلك التاريخ، حال تأسيسها

 
 ٣١المادة 

 

 . على النقل الجوي، والنقل المائي الداخلي، والنقل البحري)٣٠(ال تسري أحكام المادة  )١
ولكن فيما يتعلق بالنشاطات التي يتوالها وكالء المالحة لتزويد خدمـات النقـل البحـري الدولي، بما فـي    )٢

ذلك أعمال النشاطات البينية المساعدة التي تنطوي على جزء بحري، سوف يجيز كـل فريـق لشـركات                  
ا تجارياً في إقليمه على شكل شركات تابعة أو فروع، وفق شروط إنشاء وتشغيل ال               الفريـق اآلخر حضور  

تقل أفضلية عن تلك التي تمنحها إلى شركاتها هي، أو إلى الشركات التابعة لشـركات أي دولـة ثالثـة أو                     
 .فروعها، أيهما أفضل

 
 :علىهذه النشاطات تشتمل، دون أن تقتصر، 

الخدمات المرتبطة به، من خالل االتصـال المباشر بالعمالء، ابتـداء          تسـويق ومبيعات النقل البحري و     )أ 
من تقديم العروض وحتى إصدار الفواتيـر، سواء كانت هذه الخدمات تشغل أو تقدم مـن قبـل مـزود                   

 الخدمات نفسه، أو من قبل مزودي الخدمات الذين أنشأ معهم بائع الخدمة ترتيبات عمل دائمة؛
ألي خدمـة نقـل أو ما يرتبط      ) وإعادة البيع لعمالئهم  (هم أو نيابة عن عمالئهم      الشراء واالستعمال لحساب   )ب 

بها، بما في ذلك خدمات النقل الداخلـي بأي وسيلـة، سيما بالطرق المائية الداخلية، والطـرق وسـكك                 
 الحديد، حسبما يلزم لتزويد خدمة متكاملة؛

 مستندات أخرى تتصل بمنشأ ووصف البضـائع        إعداد المستندات الخاصة بوثائق النقل والجمارك، أو أي        )ج 
 المنقولة؛

تزويد المعلومـات التجارية بأي وسيلة، بما فيها أنظمة المعلومات الحاسوبيــة، ومقاسـم المعلومـات                )د 
 ؛)ويسري عليها قيود غير تمييزية بخصوص االتصاالت السلكية والالسلكية(اإللكترونية 



 ١٤

في (اركة في أسهم الشركـة وتعييـن طاقـم يوظف محلياً         إنشـاء أي ترتيب تجاري، بما في ذلك المش        )ه 
مع أي وكالة مالحة تم تأسيسـها       ) حالة الطاقم األجنبي، فتسري بشأنـه األحكام المعنية في هذه االتفاقية         

 محلياً؛
 .تمثيـل الشركات، وتنظيم مرور السفن على المرافىء أو استالم الحموالت عندما يتطلب األمر ذلك )و 

 

 ٣٢لمادة ا
 

 :لغايات هذه االتفاقية
 
على التوالي شركة تأسست بمقتضى قـوانين دولـة عضـو أو    " شركة أردنية "أو  " شركة مجموعة "تعني   )أ 

األردن على التوالي، ويقع مقرها المسجل أو إدارتهـا المركزية، أو مكان عملها الرئيسـي فـي إقلـيم                  
شأة بمقتضى تشريعات دولة عضو أو األردن  للشركة المنإذا كانأمـا . المجموعة أو األردن على التوالي

علـى التوالـي، مقـر مسجـل فقـط في إقليم المجموعة أو األردن على التوالي، فتعتبر الشركة شركة               
 عملياتهـا تشكل رابطة حقيقية ومستمرة مـع اقتصـاد          إذا كانت مجموعة أو شركة أردنية على التوالي       

 .لتواليواحدة من الدول األعضاء أو األردن على ا
 .لشركة، تعني شركة تسيطر عليها الشركة األولى" الشركة التابعة" )ب 
لشركة يعني مقرا تجاريـا ليس له شخصية قانونية، وله صفة الديمومة، كأن يكون امتدادا لهيئـة                " فرع"  )ج 

أم، وله إدارة ومجهز ماديا للمفاوضات التجارية مع أطراف ثوالث، بحيث أن األخيرة ومع علمـها انـه                 
ند اللزوم سيكون هناك رابطة قانونية مع الشركة األم ومقرها الرئيسي في الخارج، فإنها ليست ملزمـة            ع

 .بالتعامل مباشرة مع هذه الشركة األم، ويمكنها تعاطي األعمال في مقر العمل الذي يشكل االمتداد
القيـام  ) أ(في الفقـرة   يعني حق شركات المجموعة أو الشركات األردنية كما هو مشـار إليها            " التأسيس" )د 

 .بالنشاطات االقتصادية بواسطة إنشاء شركات تابعة وفروع في األردن أو المجموعة على التوالي
 .تعني ممارسة النشاطات االقتصادية" تشغيل" )ه 
 .تعني نشاطات لها صفة صناعية وتجارية ومهنية" النشاطات االقتصاديـة" )و 
ا من رعايا إحدى الدول األعضـاء أو األردن علـى           يعني شخصا طبيعي  " مواطن دولة عضو أو أردني    " )ز 

 .التوالي
فيمـا يتصل بالنقل البحري الدولي، بما في ذلك النشاطات البينية المساعـدة التـي تنطوي على جـزء                 )ح 

رعايـا الدول األعضاء أو األردن المقيمـين       ) ٢(بحري، ينتفع كذلك من أحكام هذا الفصـل والفصـل         
، وشركات الشحن المؤسسة خارج المجموعة أو األردن، والتي يسيطر عليها           خارج المجموعة أو األردن   

رعايا إحدى الدول األعضاء أو األردن على التوالي، إذا كانت سفنهم مسجلة في تلك الدولة العضو أو في                  
 .األردن على التوالي، بمقتضى تشريعات كل منهم

 
 ٣٣المادة 

 



 ١٥

ذ أي تدابير أو إجراءات تجعل شروط تأسيس وتشغيل شركات          يبذل الفريقان قصارى جهودهما لتفادي اتخا      )١
 . تقييداً من الحالة القائمة وذلك في اليوم الذي يسبق تاريخ توقيع هذه االتفاقيةأكثركل فريق 

ألحكـام تلـك    ) ٤٤(وتخضع الحاالت التي تغطيها المادة      ). ٤٤(ال تجحف أحكام هذه المادة بأحكام المادة         )٢
 .هاالمادة وحدها دون غير

 
 ٣٤المادة 

 

يحق ألي شركة مجموعة أو شركة أردنية تؤسس في إقليم األردن أو المجموعة على التـوالي ان تسـتخدم                    )١
على التوالي، وبمقتضى  هي، أو بواسطة واحدة من شركاتها التابعة أو فروعها، في إقليم األردن والمجموعة     

 التأسيس، موظفيـن مــن رعايــا الـدول         التشريـعات السارية المفعول في البلد المضيف الجاري فيه       
األعضاء في المجموعة واألردن على التوالي، شريطة ان يكون هؤالء الموظفون طاقما رئيسيا كمـا هـو                 

تغطـي  . ، وان ُيستخدمـوا حصـرا في تلك الشركات، والشركات التابعة أو الفـروع         )٢(معرف بالفقـرة   
 .ترة استخدامهم فقطأذون اإلقامة والعمل لهؤالء الموظفين طيلة ف

" المنقولون ضمن الشركة الواحدة     " هم  " بالمؤسسات"الطاقم الرئيسي للشركات المذكورة أعاله، ويشار إليها         )٢
 أشخاصامن هذه الفقرة في األصناف التالية، شريطة أن تكون المؤسسات           ) جـ(بحسب التعريف الوارد في     

لمدة ) خالف الشركاء المالكين لغالبية األسهم    (ركاء فيها   اعتباريين، واألشخاص المعنيين موظفين لديها أو ش      
 :ال تقل عن سنة تسبق هذا النقل

أشخاص يعملون في مراكز عليا مع المؤسسة، ويوجهون بصورة رئيسية إدارة المؤسسـة، ويخضـعون                )أ 
فـي  لإلشراف أو يتلقون التوجيه العامين من مجلس إدارة الشركة أو حملة األسهم أو من يماثلهم، بمـن                  

 : ذلك
 القائمون على إدارة المنشأة أو الدائرة، أو جزء من المنشأة؛ −
 مسؤولو اإلشراف والسيطرة على عمل غيرهم من الموظفين المشرفين أو المهنيين أو اإلداريين؛ −
مـن يتمتعـون شخصيـا بصالحيـة توظيف وإنهاء التوظيف، أو التوصية بالتوظيـف والفصل، أو             −

 .ءات المتعلقة بشؤون الموظفيناتخاذ غيرها من اإلجرا
أشخاص يعملون ضمن مؤسسة يملكون معرفة غير عادية أساسية لخدمــات المؤسسـة، أو معــدات                 )ب 

ويجوز أن يعكس تقييـم هذه المعرفة، عدا معرفتهم المحددة بالمؤسسـة،           . أبحاثها، أو تقنياتها أو إدارتها    
تي تتطلب معرفة تقنية معينة، بما فـي ذلـك          مؤهالت من مستوى عـال تتعلق بنوع العمل أو الحرفة ال         

 .عضوية مهن معتمدة
بأنه شخص طبيعي يعمل ضمن مؤسسـة في إقليم أحد الفريقين،          " منقول ضمن الشركة الواحدة     " يعرف   )ج 

ومنقول بصفة مؤقتة في سياق متابعـة النشاطات االقتصادية في إقليم الفريق اآلخر؛ يتعـين ان يكـون                 
/ فـرع (ـال المؤسسـة المعنية في إقليم أحد الفريقين، ويكـون النقل إلى منشأة            المقـر الرئيسـي ألعم  

 .لهذه المؤسسة المذكورة ويتابع عملياً مثل هذه النشاطات االقتصادية في إقليم الفريق اآلخر) شركة تابعة



 ١٦

 على التوالي   يسمح لرعايا الدول األعضاء أو األردن على التوالي بالدخول إلى إقليمي األردن والمجموعـة             )٣
 يشغلون مراكز عالية، كما هي معرفة في أشخاصاواإلقامة المؤقتة فيها، عندما يكون ممثلو الشركات هؤالء  

أعاله ضمن شركة، وتناط بهم مسؤولية تأسيس شركة أردنيـة أو شـركة مجموعـة فـي                 ) أ/٢(الفقـرة  
 :المجموعة أو األردن على التوالي؛ عندما

  البيوع المباشرة أو تزويد الخدمات، وال يزاول هؤالء الممثلون -
أال يكون لدى الشركة تمثيل آخر سواء كان مكتبا أو فرعا أو شـركة تابعـة فـي الـدول األعضـاء            -

 .بالمجموعة أو في األردن على التوالي
 
 ٣٥المادة 

 

يـة المنظمة  لغايـات التسهيـل على رعايا المجموعة والرعايا األردنيين في تولي ومتابعـة النشاطـات المهن           
في األردن والمجموعة على التوالـي، يقـوم مجلس الشراكة بالنظر في الخطوات الواجـب اتخاذهـا لتهيئـة                 

 .االعتراف المتبادل بالمؤهالت
 

 ٣٦المادة 
 

 يطبق أي فريق قواعد خاصة تتصل بالتأسيـس والتشغيل في إقليمه لفروع            أنمن  ) ٣٠(ال تحول أحكام المادة     
 ليست مؤسسة في إقليـم الفريق األول، والتي تبررها االختالفات القانونية أو الفنيـة بيــن           شركات فريق آخر  

، أو دواعي الحـرص والتبصـر فيمـا يتعلـق        هتـلك الفروع بالمقارنة مع فروع الشركات المؤسسة في إقليم        
، بسبب االختالفـات   لن يتعدى الفـارق فـي المعامـلة ما هو ضروري،  في أضيق الحدود           . بالخدمات المالية 

 .القانونية أو الفنية تلك، أو دواعي الحرص والتبصر فيما يتعلق بالخدمات المالية
 

 تزويد الخدمات عبر الحدود): ٢(الفصل 
 ٣٧المادة 

 

علـى الفريقين بذل أقصى جهودهما للسماح تدريجيا بتزويد الخدمات مـن قبـل شـركات المجموعـة أو                   )١
 في إقليم فريق عدا فريق الشخص الذي قصد تزويد الخدمات إليه، مع األخذ              الشركات األردنية التي تؤسس   

 .بالحسبان تطور قطاعات الخدمات لدى الفريقين
 ). ١(يصـدر مجلس الشراكة التوصيات لتنفيذ الهدف المذكور في الفقرة  )٢
 

 ٣٨المادة 
 

جارية، يجوز معالجة شروط الـدخول  بهدف التأكد من تطور متناسق للنقل بين الفريقين، يتناسب مع حاجتهما الت     
المتبادل للسوق وتوفير الخدمات في النقل بالطرق وسكك الحديد والطرق المائية الداخلية، وإن كان مالئماً، النقل                

 .الجوي، بواسطة اتفاقيات محددة يتفاوض عليها الفريقين بعد سريان مفعول هذه االتفاقية حيثما يكون مناسباً



 ١٧

 

 ٣٩ة الماد
 

تعلق بالنقل البحري، يتعهد الفريقان بالتطبيق الفعال لمبدأ الدخول بال قيد إلى السوق والنقل الـدوليين                فيما ي  )١
 .على أسس تجارية

 
ال يجحف الحكم الوارد أعاله بالحقوق والواجبات الناشئة بموجب معاهدة األمم المتحدة حـول قواعـد                 )أ 

يكون للخطوط غيـر    . ي فريق في هذه االتفاقية    سلوك الناقلين البحريين المنتظمين، التي تنطبق علـى أ       
المنتظمة حرية العمل بالتنافس مع الخطوط المنتظمة طالما تلتزم بمبدأ التنافس الشريف علـى أسـس                

 .تجارية
يؤكـد الفريقان التزامهما ببيئة تنافسية حرة باعتبارها ميزة بارزة رئيسية لتجـارة البضـائع السـائبة،      )ب 

 .والجافة والسائلة
 

 :، على الفريقين)١(طبيق مبادئ الفقرة في ت )٢
أال يضعا ترتيبات القتسام الحموالت في اتفاقات ثنائية مستقبلية مع دول ثوالث تعنى بتجـارة النـاقالت                  )أ 

لكـن ذلك لـن يستبعد إمكانية إجراء تلك الترتيبات المتعلقة بحموالت          . والبضائع السائبة الجافة والسائلة   
االستثنائية حيثما ال تكون لدى شركات الناقالت المالحيـة مـن أطراف          الناقـالت فـي تلك الظروف     

 .هذه االتفاقية فرصة فعالة في العمل بالتجارة من وإلى الدولة الثالثة المعنية
تلغى عنـد سريان مفعول هذه االتفاقية، كافة التدابير المتخذة من جانب واحـد، وأي عوائق إداريـة أو                  )ب 

ن الممكن ان تؤلـف قيـدا مستترا أو يكون لها تأثير تمييزي على حرية تزويد              فنية أو غيرها، والتي م    
علـى كل فريق ان يمنح، ضمن أمور أخرى، معاملة ال تقل أفضلية            . الخدمات في النقل البحري الدولي    

عن تلك الممنوحة لبواخره هو، وللبواخر المستخدمة في نقل البضائع أو الركاب أو كليهمـا، ويـديرها                 
ا أو شركات الفريق اآلخر، وذلك فيما يتصل بحرية المالحة في الموانئ واستخدام البنيـة التحتيـة                 رعاي

والخدمات البحريـة المساندة لهذه الموانئ، كذلك الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطـة، والمرافـق             
 .الجمركية، وتعيين المراسي ومرافق التحميل والتفريغ

 
 عامة أحكام: )٣ (الفصل

 ٤٠دة الما
 

كما هو معرف في المـادة      " اتفاق تكامل اقتصادي  "يتعهـد الفريقـان ببحث تطوير هذا الكتاب بهدف إنشاء          )١
 ".الجاتس"من االتفاقية العامة للتجارة والخدمات ) ٥(

لفحص أولي يجريه مجلس الشراكة فـي أمد أقصاه خمس سنوات          ) ١(يخضع الهـدف المتوخى في الفقرة       )٢
 .ه االتفاقيةمن سريان مفعول هذ



 ١٨

على مجلس الشراكة عند إجراء ذلك الفحص، أن يأخذ بعين االعتبار التقدم الحاصـل فـي التقـارب فـي                     )٣
 .التشريعات بين الفريقين في النشاطات المعنية

 
 ٤١المادة 

 

يخضع تطبيـق أحكـام هذا الكتاب إلى الحدود التي تبررها دواعي المصلحـة العامة أو األمن العـام أو                   )١
 . العامةالصحة 

لن تطبق أحكامـه على النشاطات الجارية في إقليم أي فريق التي تتصـل ولو عرضيا بممارسة السـلطة                  )٢
 .الرسمية

 
 ٤٢المادة 

 

لغايات هذا الكتاب، ليس في هذه االتفاقية ما يمنع الفريقين من تطبيق قوانينهما وأنظمتهما بخصـوص الـدخول                  
اء األشخاص الطبيعيين، وتوفير الخدمات، ويشترط في هكـذا تصرف         واإلقامة، والعمل، وأحوال العمال، وإنش    

. أال يبطل تطبيقها أو ينال من المنافع التي يكتسبها أي من الفرقاء بموجب نصوص حكم معين من هذه االتفاقية                  
 ).٤١(وال يجحف الحكم أعاله بسريان المادة 

 
 ٤٣المادة 

 

ر عليها وتملكها حصرياً شركات أردنية وشـركات المجموعـة          تنتفع من أحكام هذا الكتاب الشركات التي تسيط       
 .بصورة مشتركة

 
 ٤٤المادة 

 

حيـز التنفيـذ، فيمـا  يتعلـق         " الجاتس" من اليوم الذي يسبق بشهر واحد دخول االلتزامات المعنية من            اعتبارا
رقاء لآلخر ههنا وفـي كـل       ، لن تكون المعاملة التي يمنحها أحد الف       "الجاتس"بالقطاعات أو التدابير التي تشملها      

، وكـذلك فيما يتعلق بكل "الجاتس" أفضلية من تلك التي يمنحها هذا الفريق األول بموجب أحكـام أكثراألحوال، 
 .قطاع خدمات أو قطاع فرعي وطريقة إمداد

 ٤٥المادة 
 

عضـاء فيهـا، أو     لغايـات هذا الكتاب، لن يؤخذ في االعتبـار المعاملـة التـي تمنحها المجموعة والدول األ            
 ".الجاتس"من ) ٥(األردن تبعاً لاللتزامات المترتبة بموجب اتفاقات التكامل االقتصادي وفق قواعد المادة 

 



 ١٩

 ٤٦المادة 
 

بالرغـم من األحكام األخرى لهذه االتفاقية، لن يمنع أي فريق من اتخـاذ التـدابير لدواعــي الحـرص                    )١
لمودعيـن، وحملة بوالص التأمين، أو األشخاص الذين يلتـزم         والتبصر، بما في ذلك حماية المستثمرين، وا      

وحيثما ال تتفق هـذه     .  النظام المالي  واستقرارتجاههم مـزود الخدمة بالتزام إئتمان الثقة، أو لضمان سالمة          
 .التدابير وأحكام االتفاقية، فلن تستخدم كوسيلة إلبطال ما يرتبه االتفاق على أي فريق من التزامات

االتفاقية ما يفسر على انه يتطلب من أي فريق كشف معلومات تتصـل بشـؤون وحســابات               ليس فـي    )٢
 .العمـالء األفراد، أو معلومات سرية أو تتعلق بالملكية في حوزة الهيئات العامة

 
 ٤٧المادة 

 

ه لـن تخـل أحكـام هذه االتفاقية من أن يطبق كل فريق التدابير الضرورية لمنع التحايل علـى تدابير               
 .التي تعنى بحق دخول دولة ثالثة إلى سوقه عبر أحكام هذه االتفاقية

 
 أخرى اقتصاديه وأمورالمدفوعات، حركة رأس المال : الكتاب الرابع

 
 المال ورأس المدفوعات حركة): ١ (الفصل

 ٤٨المادة 
 

 بحركــة  تتصـل  التــي  الجاريـة المدفوعـات القيود من تخلو سوف) ٥٢ (و) ٥١ (المادتين بأحكام عمالً
 .االتفاقية هذه إطار ضمن المال ورأس والخدمات واألشخاص البضائع

 
 ٤٩المادة 

 

، وبدون اإلجحاف بالملحق    )٥١(و  ) ٥٠(في إطـار أحكام هذه االتفاقية، ومع عدم اإلخالل بأحكام المادتين            )١
 حركة رأس المال مـن      ، لـن تكـون هناك أي قيود على      )أ/٢(الفقرة  ) ٣٠( في المادة    إليهالسادس المشار   

المجموعـة إلـى األردن، وعلى حركة راس المال التي تنطوي على االستثمار المباشر من األردن إلـى                
 .المجموعة

باستثنـاء االستثمـار المباشر، يخضع تدفق راس المال األردني إلى المجموعة للقوانين السارية المفعـول               )٢
 .في األردن

الوصول إلى تــحرير كـــامل لحركة رأس المال حالما تسـتوفى          يجري الفريقان مشـاورات لغايات      )٣
 .الشروط

 



 ٢٠

 ٥٠المادة 
 

) ٤٩(عمالً باألحكـام األخرى في هذه االتفاقية وااللتزامات الدولية للمجموعة واألردن، لـن تخــل المـادة                 
ركة رأس المـال بينهمـا      بتطبيق أي قيود قائمة بينهما في تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ، فيما تتعلق بح              

إنما لن تتـأثر التحـويالت الخارجيـة        . والتي تشتمل على االستثمار المباشر بما في ذلك العقارات والتأسيس         
لالستثمارات التي قام بها مواطنو المجموعة في األردن، أو تلك التي قام بها مواطنو األردن في المجموعة، أو                  

 .أي أرباح تنشأ منها
 

 ٥١المادة 
 

تهدد بالتسبب في حدوث     أوروف استثنائية، حيثمـا تتسبب حركات رأس المال بين المجموعة واألردن،           في ظ 
صعوبات بالغة في تطبيق سياسة سعر الصرف أو السياسة النقدية في المجموعـة أو األردن، فيجوز للمجموعة 

مـن مـواد    ) ١٤(و) ٨(ادتان  واألردن على التوالي وطبقا للشروط الموضوعة ضمن إطار اتفاقية الجاتس والم          
اتفاقية صندوق النقد الدولي، اتخاذ أي تدابير وقائية فيما يتصل بحركة رأس المـال بين المجموعـة واألردن                 

 . تلك التدابير غاية في الضرورةإذا كانتلمدة ال تتجاوز الستة أشهر 
 

 ٥٢المادة 
 

 أو األردن، أو يكون هناك خطر بمواجهـة          من الدول األعضاء في المجموعة،     أكثرحيثمـا يواجـه واحد أو     
صعوبات بالغة بخصوص ميزان المدفوعات، يجـوز للمجموعـة واألردن علـى التـوالي وفقـا للشـروط                

من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي، اتخاذ تـدابير علـى      ) ١٤(و) ٨(المرسومة ضمن إطار الجات والمادتان      
 على المجموعـة أو األردن،   .انت تلك التدابير غاية في الضرورةشكل قيود تتصل بالمدفوعات الجارية إذا ك

وحسب مقتضى الحال، إبالغ الفريق األخر بها فوراً، وعليه وفي أقرب فرصه وضع جدول زمني إلزالة تلـك               
 .التدابير

 
  المنافسة وأمور تجارية أخرى):٢(الفصل 

 ٥٣المادة 
 

 االتفاقية بقدر ما تؤثر على التجـارة بـين المجموعـة            تتعارض األمور التالية مع التطبيق الصحيح لهذه       )١
 : واألردن

كـافة االتفاقـات بين المشاريع، القرارات التي تتخذها جمعيات المشاريع والممارسـات المدبرة بين             )أ 
 .المشاريع، و التي يكون هدفها أو أثرها منع أو تقييد أو تشويه المنافسة

 المجموعة أو األردن ككـل أو  أقاليمه مكانة مسيطرة في  لأكثرإسـاءة التصرف من قبل مشروع أو     )ب 
 .في جزء كبير منها



 ٢١

تشوه أو تهدد بتشويه المنافسة من خالل تفضيل مشاريع معينـة أو            ) حكومية(أي مساعـدة عامة    . ج )ج 
 .إنتاج بضائع معينة

تي تتضـمنها   أي ممارسة تخالف هذه المادة سوف تقيم على أساس المعايير الناتجة عن تطبيق القواعد ال               )٢
من المعاهدة التي أنشأت المجموعة األوروبية، وكذلك بالنسبة للسلع التـي          ) ٩٢(و  ) ٨٦(و  ) ٨٥(المواد  

تغطيهـا المعاهـدة التي أنشأت المجموعـة األوروبيـة للفحم والحديد، وتلك التي تتضـمنها المادتـان              
دات الحكومية بما فيها التشـريعات      من تلك المعاهدة، وقواعـد المجموعـة بشأن المساع      ) ٦٦(و  ) ٦٥(

 .الثانوية
 القواعد الالزمة لتنفيـذ     اعتمادعلى مجلس الشراكة وخالل خمس سنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ             )٣

إلى حين عمل هذه القواعد، تسري أحكام االتفاقية على تفسير .  ، وذلك على شكل قرار)٢(و) ١(الفقرتان 
واألجزاء المعنيـة مـن     ) ج/١(وكأنها قواعد تنفيذ الفقرة     ) الجات(من  ) ٢٣(و) ١٦(و) ٦(وتطبيق المواد   

 ).٢(الفقرة 
 
 

٤(  
يوافق الفريقان أنه خالل أول خمس سنوات من دخـول االتفاقيـة            ) ج/١(لغايات تطبيق أحكام الفقرة      )أ 

قـة أن حيز التنفيذ، تقيـم أي مساعده حكومية يمنـحها األردن للمشاريع مع األخذ بعين االعتبار حقي    
األردن يعتبر منطقة مماثلة لمناطق المجموعة التي يكون فيها مستوى المعيشة متدنيا بصوره استثنائية 

من المعاهدة التـي أنشـأت  )  أ/٩٢/٣(أو حيثمـا يوجد بطـالة مرتفعة كما هو موصوف في المادة           
ر مجلس الشراكة فيما إذا     مع األخذ بالحسبان األوضاع االقتصادية لألردن، يقر      . المجموعة األوروبية 

  .كان يتوجب تمديد المدة المذكورة لمدد إضافية فترة كل منها خمس سنوات
على كل فريق ضمان الشفافية في مجال المساعـدات الحكومية عن طريق إبالغ الفريق اآلخر سنويا                )ب 

 حول مشاريع    وتوزيع المساعدات الممنوحة، ضمن أمور أخرى، و توفير المعلومات         اإلجماليةبالقيمة  
وبناء على طلب أي من الفريقين، على الفريق اآلخر تـوفير المعلومـات             . المساعدات حسب الطلب  

 .حول حاالت فردية معينة من المساعدة الحكومية
 

 : في الكتاب الثاني، الفصل الثانيإليهافيما يتعلق بالمنتجات المشار  )٥
 )ج/١(ال تطبق الفقرة  -
وفقا للمعايير التي وضعتها المجموعـة على أساس المادتين        ) أ/١ (تقيم أي ممارسات تخالف الفقرة     -

من المعاهدة التي أسست المجموعة األوروبية، وخصوصا تلك التي وضعها نظـام            ) ٤٣(و  ) ٤٢(
 .٢٦/٦٢المجلس رقم 

 :إذا اعتبـرت المجموعة أو األردن أن ممارسة معينة تتعارض مع نصوص الفقرة األولى، و )٦
 ، أو )٣( في الفقرة إليهارضية وفق القواعد التنفيذية المشار لم تعالج بصورة م -
في غياب هذه القواعد، وإذا كانت تلك الممارسة تسبب أو تهدد في التسبب بحدوث إخـالل خطيـر     -

بمصالح الفريق اآلخر، أو ضرر جوهري لصناعته المحلية بما في ذلك صناعة الخدمات لديه، فله               
عد التشاور ضمن لجنة الشراكة،  أو بعد ثالثين يوم عمل تلي اإلحالة             ان يتخذ اإلجراءات المالئمة ب    

 .لذلك التشاور



 ٢٢

 
من هذه المادة، يجوز حيثما تسري عليها االتفاقيـة         ) ج/١(بالنسبة للممارسات التي تتعارض مع الفقرة       

جـراءات  ، اعتماد تلك التدابير المالئمـة فقـط وفقـا لإل          )الجات(العامة للتعريفات الجمركية والتجارة     
وبموجب الشروط التي ترسمها الجات، أو بواسطة أي أداة معنية أخرى يجرى التفاوض بشأنها تحـت                

 .إشراف الجات وتسري على الفريقين
 

 األخـذ ،  يتبادل الفريقان المعلومـات مـع        )٣(بالرغـم من أي أحكام على العكس اعتمدت طبقا للفقرة           )٧
 .لسرية المهنية والسرية التجاريةباالعتبار القيود التي تفرضها متطلبات ا

 
 ٥٤المادة 

 

بدون إجحاف بالتزامات كل من الفريقين سواء القائمة أو التـي ستفعل بموجب الجـات، على الدول األعضـاء                 
واألردن تدريجيـا تكييـف أي مؤسسات حكومية احتكارية لها صفة تجارية بشكل تدريجي، بحيـث تضـمن،                

بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ، عدم التمييز بين مواطنـي أي من الدول األعضاء             وبحلول نهاية السنة الخامسة     
وتبلـغ لجنـة الشـراكة      . واألردن فيما يتصل باألوضاع الموجودة التي تحكم توفير وتسويق السلع، والموجودة          

 .بالتدابيـر المعتمدة لتنفيذ هذا الهدف
 

 ٥٥المادة 
 

 من اعتبارا الشراكة مجلس يضمن حصريـة، أو خاصة حقوقا منحت التي يعالمشار أو العامة للمشاريع بالنسبة 
 بـين  التجـارة يشوه تدبير على يبقي أو في يشرع لن انه ،دخول االتفاقية حيز التنفيذ    من التالية الخامسة السنة

ـ  التنفيذ النص هذا يعطل لن. الفريقيـن مصالح مع يتعارض الذي المدى إلى واألردن المجموعـة  أو انونيالق
 .المشاريع بهذه ةالمنوط المحددة للمهام الواقعي

 
 
 

 ٥٦المادة 
 

 الملكيـة  لحقـوق  وفعالة وافية حماية ويضمنان الفريقان يمنح ،)٧ (الملحق وأحكام المادة هذه ألحكام طبقا )١
 .الحقوق تلك لتحصيل الفعالة الوسائل فيها بما الدولية، المعايير ألعلى وفقا والتجارية الصناعية و الفكرية

 الفكرية الملكية نطاق في إشكاالت أي نشأت إذا). ٧ (والملحق المادة هذه تنفيذ بانتظام الفريقان يراجع سوف )٢
 أي طلـب  على بناء عاجلة بصورة المشاورات تجري التجارية، األوضاع على تؤثر والتجارية والصناعية

 .مرضية متبادلة حلول إلى الوصول بهدف الفريقين من
 



 ٢٣

 ٥٧دة الما
 

 كان حيثما الفريقان، يبرم سوف الغاية ولهذه. والمطابقة التعيير عمليات في االختالف تقليل على الفريقان يعمل  
 .المالئمة تقييم حقل في المتبادل االعتراف حول اتفاقات مالئما،

 
 ٥٨المادة 

 

 هـذا  لتنفيـذ  المشـاورات  شراكةال مجلس ويعقد. العامة للعطاءات التدريجي التحرير هدف على الفريقان يتفق 
 .الهدف

 
 التعاون االقتصادي: الخامس الكتاب

 
 األهداف: ٥٩المادة 

 

 . لمصلحتهما المشتركة ووفق األهداف العمومية لالتفاقاالقتصادييتعهد الفريقان بتكثيف التعاون  )١
واجتماعيـة   دعم جهود األردن الذاتية للوصول إلـى تنميـة اقتصـادية             االقتصادييكون هدف التعاون     )٢

 .مستدامة
 

 النطاق: ٦٠المادة 
 

يركز التعاون بالدرجة األولى على القطاعات التي تعاني من مصاعب داخلية أو تتأثر بإجمالي عملية تحرير     )١
 . األردني، وتحديداً نتيجة تحرير التجارة بين المجموعة واألردناالقتصاد

توقع أن تحدث تقاربـا اكبـر بـين اقتصـادي           وبالمثل، سوف يتركز التعاون على القطاعات التي من الم         )٢
 .المجموعة واألردن، خاصة تلك التي ستولد النمو وفرص العمل

 . بين األردن والدول األخرى في المنطقةاالقتصادييشجع الفريقان التعاون  )٣
 .قتصادياال عند تنفيذ القطاعات المختلفة من التعاون االعتبار البيئي بعينيؤخذ الحفاظ على البيئة والتوازن  )٤
 .للفريقين أن يتفقـا على توسيع التعاون االقتصادي إلى قطاعات أخرى ال تشملها أحكام هذا الكتاب )٥
 

  الطرق واألنماط:٦١المادة 
 

 :ينفذ التعاون االقتصادي بصورة خاصة بواسطة 
 حوار اقتصادي منتظم يعقد بين الفريقين بحيث يغطي كافة قطاعات السياسة االقتصادية الكلية؛ )أ 
تبادل منتظم للمعلومات واألفكار في كل من قطاعات التعاون، بما في ذلك اجتماعـات المسـؤولين                 )ب 

 والخبراء؛



 ٢٤

 نقل المشورة والخبرة والتدريب؛ )ج 
 تنفيذ األعمال المشتركة كالحلقات الدراسية وورش العمل؛ )د 
 المساعدات التقنية واإلدارية والتنظيمية؛ )ه 
 .تشجيع المشاريع المشتركة )و 

 
  التعاون اإلقليمي:٦٢المادة 

 

 .اإلقليمي التعاون تطوير بهدف المنطقة بدول ترتبط التي أو اإلقليمي، الطابع ذات العمليات الفريقان يشجع
 :يمكن أن تشتمل تلك العمليات على

 
 التجارة على مستوى التجارة البينية اإلقليمية؛ -
 المسائل البيئية؛ -
 تطوير البنية التحتية االقتصادية؛ -
 لمي والفني؛البحث الع -
 الشؤون الثقافية؛ -
 .الشؤون الجمركية -
 

 بالتعليم والتدري: ٦٣المادة 
 

 بصـورة  المهني والتدريب التعليم أوضاع لتحسـين الوسـائل أنجـع واستخدام تعيين بهدف الفريقان يتعـاون
 والسـلطات  تاإلدارا بالتجارة، تتصل التي والخدمات والخاصة، الحكومية للمؤسسات بالنسبة خاصة جوهرية،
 .معنية أخرى ومؤسسات ؛واالعتماد والمقاييس المواصفات وهيئات الفنية، والوكاالت العامة،

كـذلك يجـب أن يشـجع      . في هذا السياق، يعطى التدريب المهني لغايات إعادة هيكلة الصناعة اهتماماً خاصا           
ن، ويـروج تبـادل المعلومـات       التعـاون على إنشاء الصالت بين الهيئات المتخصصـة في المجموعة واألرد         

 .والخبرات وتجميع الموارد التقنية
 

 التعاون العلمي والتقني: ٦٤المادة 
 

 : يهدف التعاون إلى
 : تشجيع إنشاء الصالت الدائمة بين المجتمعات العلمية لـدى الفريقين، خصوصا من خالل )أ 

كـام القائمـة المعنيـة      في المجموعة بما يتفق واألح     دخول األردن إلى برامج البحث والتطوير      -
 بمشاركة الدول الثوالث؛

 مشاركة األردن في شبكات التعاون الالمركزي؛ -
 تطوير التداؤب والتعاون بين التدريب والبحث؛ -



 ٢٥

 تقوية إمكانات البحث في األردن؛ )ب 
تحفيز االبتكار التقني، نقل التقنية الحديثة ونشر المعرفة الكيفية، خاصة تلك التي تهدف إلى اإلسراع                )ج 

 .ي تكييف إمكانات الصناعة األردنيةف
 

 البيئة: ٦٥المادة 
 

 المنطقي للموارد الطبيعية    االستعماليهـدف التعاون إلى منع تدهور البيئة، والسيطرة على التلوث وضمان            )١
 .لغايات ضمان تنمية مستدامة وتشجيع مشاريع البيئة اإلقليمية

 
  :يتركز التعاون بالخصوص على )٢

 مكافحة التصحر؛ -
 ة مياه البحر والسيطرة على التلوث البحري ومنعه؛جود -
 إدارة مصادر المياه؛ -
 االستخدام المالئم للطاقة؛ -
 إدارة المخلفات؛ -
 خصوصاً؛أثـر التطور الصناعي على البيئة عموماً وسالمة المنشأة الصناعية  -
 أثر الزراعة على جودة التربة والمياه؛ -
 الثقافة والوعي البيئيين؛ -
 استخدام المتقدمة إلدارة البيئة ووسائل المراقبة والمسح البيئية، بمـا في ذلك وتحديدا  الوسائلاستخدام -

 نظام المعلومات البيئي وتقنيات تقويم األثر البيئي؛
 .الملوحة -

 
 التعاون الصناعي: ٦٦المادة 

 

  :الخصوص وجه على ويشجع يطور سوف التعاون
 المجموعة واألردن، بما فـي ذلك حــق دخـول          التعاون الصنـاعي بين الفعاليات االقتصادية في      -

األردن إلى شبكات المجموعة لتحقيق التقارب بين األعمال، وإلى الشبكات التي تخلـق فـي سـياق                 
 التعاون الالمركزي؛

 ؛األردنيةتحديث وإعادة هيكلة الصناعة  -
  الصناعي؛إنشـاء ودعم بيئة ترعى تطوير المشاريع الخاصة لغايات تنشيط نمو وتنويع اإلنتاج -
 التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجموعة واألردن؛ -
 نقل التقنية، واالختراع، والبحث والتطوير؛ -
 تنويع اإلنتاج الصناعي في األردن؛ -
 تعزيز الموارد البشرية؛ -



 ٢٦

 تحسين القدرة على الحصول على تمويل لالستثمار؛ -
 تنشيط االختراع والتجديد؛ -
 . المعلوماتيةتحسين الخدمات -

 

 االستثمارات وتشجيع االستثمار: ٦٧المادة 
 

 : تنمية إلى التعاون يؤدي سوف. األردن في لالستثمار ومستقرة مواتية بيئة إنشاء التعاون غاية تكون
إجراءات إدارية مبسطة ومتناسقة، وجهاز استثمار مشـترك، وخصوصـا للمشاريــع الصـغيرة               -

 ؛االستثمار، وقنوات المعلومات ووسائل تعيين فرص والمتوسطة الحجم لكال الفريقين
 بين الفريقين، وحيثما يكون مالئما من خالل إبرام اتفاقات حمايـة            االستثماربيئة قانونية تساعد على      -

  الضريبي؛االزدواج بيـن الـدول األعضاء واألردن، وكذلك اتفاقات منع االستثمار
 رات المنتجة؛الدخول إلى سوق رأس المال لتمويل اإلستثما -
 .المشاريع المشتركة بين فعاليات األعمال في األردن والمجموعة -

 

 تقييم المعايير والمطابقة: ٦٨المادة 
 

 : إلى خاصة بصورة المجال هذا في التعاون يهدف
 واالعتـراف تطبيـق قواعد المجموعـة في نطاق المعايير، المقاييس والموازين والمكاييل، معايير الجودة،     )أ 

 بقة؛بالمطا
 المتبادل بعمليات المطابقة وذلك فـي       لالعترافرفع مستوى هيئات المطابقة األردنية، بهدف وضع اتفاقات          )ب 

 الوقت المناسب والى المدى الممكن؛
تنمية الهياكل والمؤسسات لغايات حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، ولوضع المعايير، وتحديد            . ج )ج 

 .معايير الجودة
 

 تقريب التشريعات: ٦٩المادة 
 

 .االتفاقية هذه تنفيذ تسهيل لغايات منهما لكل العالقة ذات التشريعات لتقريب جهودهما أقصى الفريقان يبذل
 

 
 

 الخدمات المالية: ٧٠المادة 
 

 : بشأن خاصة وبصورة منهما كل لدى والقواعد المعايير تقريب بهدف الفريقان يتعاون سوف
 اع المالي في األردن؛تقوية وإعادة هيكلة القط )أ 



 ٢٧

والتأمين والقطاعات المالية األخرى فـي       تحسين أجهزة المحاسبة والرقابة والتنظيم في قطاعات المصارف        )ب 
 .األردن

 الزراعة: ٧١المادة 
 

 : على بالخصوص الفريقين تعاون يتركز
 دعم السياسات التي يطبقانها لغايات تنويع اإلنتاج؛ -
 حفز زراعة صديقة للبيئة؛ -
 الصالت بين قطاع األعمال والمجموعات والهيئات التي تمثل على أساس تطوعي، الحرف والمهن              توثيق -

 في األردن وفي المجموعة؛
 المساعدة التقنية والتدريب؛ -
 تنسيق معايير صحة النباتات والطب البيطري؛ -
 ة بها؛تنمية ريفية متكاملة بما فيها تحسين الخدمات األساسية وتنمية نشاطات اقتصادية مرتبط -
 .التعاون بين األقاليم الريفية، تبادل الخبرة والمعرفة الكيفية التي تعنى بالتنمية الريفية -

 

 النقل: ٧٢المادة 
 

 : يهدف التعاون إلى
 والمطارات المتصلة بخطوط النقل األوروبية ذات       والموانيإعادة هيكلة وتحديث البنية التحتية للطرق        -

 االهتمام المشترك؛
  في المجموعة؛السائدة معايير تشغيلية تشابه تلك إنشاء وإنفاذ -
رفـع مستوى األجهزة التقنية ليصل إلى معايير المجموعة للنقل البري والسكـك الحديديـة، ونقـل                -

 الحاويات والشحن المتتابع؛
 ؛)الترانزيت(التسهيل التدريجي لمتطلبات بالعبور  -
لطيران بما في ذلك التعاون بـين الهيئـات         تحسيـن إدارة المطارات، وسكك الحديد ومراقبة حركة ا        -

 .الوطنية المعنية
 

 
 البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت : ٧٣المادة 

 

 : يتمحور التعاون على
 االتصاالت بصورة عامة؛ )أ 
 .التعيير، اختبار التطابق وشهادات االعتماد لتقنية المعلومات واالتصاالت )ب 
/ ISDN(ة فيما يتصل بالشبكات واالتصـال بـين الشـبكات           نشـر تقنيات المعلومات الحديثة، خاص    . ج )ج 

 ؛)التبادل اإللكتروني للمعلومات/ EDIالشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة و 



 ٢٨

حفز البحث وتطوير تقنيات جديدة في االتصاالت وتجهيزات تقنية المعلومات لتنميـة سـوق للمعـدات،                 )د 
 .ية واالتصاالت والخدمات والتجهيزاتوالخدمات والتطبيقات التي تتصل بالتقنية المعلومات

 

 الطاقة: ٧٤المادة 
 

 : تكون األولوية في التعاون لمجاالت
 تطوير الطاقات المتجددة وموارد الطاقة المحلية؛ -
 تطوير توفير الطاقة وفعالية الطاقة؛ -
التي البحث التطبيقي في شبكات بنوك المعلومات في القطاعات االقتصادية واالجتماعية، وخاصة تلك              -

 تربط مشغلي الشبكات في المجموعة واألردن؛
 .دعم تحديث وتطوير شبكات الطاقة، ولغايات وصلها بشبكات الطاقة لدى المجموعة األوروبية -
 .سوف يتركز التعاون كذلك على تسهيل عبور الغاز والبترول والكهرباء -

 

 السياحة: ٧٥المادة 
 

 :  التعاون في هذا المضمارأواوياتتكون 
  المعرفة في صناعة السياحة وضمان اتساق السياسات التي تؤثر على السياحة؛تحسين -
 تحفيز توزيع موسمي جيد للسياحة؛ -
 تنمية التعاون بين أقاليم ومدن الدول المتجاورة؛ -
 تحسين المعلومات للسياح وحماية مصالحهم؛ -
 التركيز على أهمية التراث الثقافي في السياحة؛ -
 لى التفاعل بين السياحة والبيئة؛ضمان الحفاظ بشكل مالئم ع -
جعل السياحة أكثر تنافسية من خالل دعم المزيد من اإلتقان المهني وخصوصا فيما يتصـل بـإدارة                  -

 الفنادق؛
تبادل المعلومات بشأن خطط تطوير السياحة ومشاريع التسويق السـياحي، والعـروض السـياحية،               -

 .والمعارض، والمؤتمرات والمطبوعات
 

 جماركال: ٧٦المادة 
 

ويركز التعاون هنا . يلزم الفريقان أنفسهما بتطوير التعاون الجمركي لضمان احترام األحكام المتعلقة بالتجارة )١
 : على

 تبسيط اإلجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي على البضائع وضبطه؛ )أ 
 لدى الطرفين) الترانزيت( وثيقـة إداريـة واحدة ونظام للوصل بين ترتيبات النقل بالعبور استخدام )ب 



 ٢٩

بدون اإلجحاف بأشكال التعاون األخرى التي تتوخاها هذه االتفاقية خاصة لغايات مكافحة المخدرات وغسل               )٢
 ).٤(األموال، تمنح إدارتا الفريقين المساعدة المتبادلة وفقا ألحكام البروتوكول 

 

 التعاون اإلحصائي: ٧٧المادة 
 

تجانس المنهجيات لغايات خلق قاعدة يعول عليها فـي تـداول           يكـون الهدف الرئيسي للتعاون في هذا المجال        
 بشأن التجارة، والسكان، والهجرة، وعموما في كل المجاالت التي تغطيها هذه االتفاقية والمالئمـة               اإلحصاءات

 . اإلحصاءاتإلنشاء 
 

 غسيل األموال: ٧٨المادة 
 

 اإلجراميةض العوائد التي تنشأ عن النشاطات       يتعاون الفريقان بهدف منع استخدام نظاميهما الماليين في تبيي         )١
 .عموما، وتهريب المخدرات بشكل خاص

 
 التي تهـدف إلـى إنشـاء        واإلداريةيشمـل التعاون في هذا المجال على وجه الخصوص المساعدة التقنية            )٢

 األخـرى،   معايير تتعلق بمكافحة غسيل األموال تعادل تلك التي تعتمدها المجموعة والهيئات الدولية المعنية            
 ). FATF(تحديدا الفـريق االستراتيجي للنشاطات المالية 

 
 مكافحة المخدرات: ٧٩المادة 

 

 :يهدف تعاون الفريقين بصورة خاصة إلى )١
 فـي العقـاقير المخـدرة       ةغير المشروع  والمتاجرة اإلمداداتتحسين فعالية سياسات وتدابير مقاومة       -

  هذه المنتجات؛ استعمالخفض إساءة الخطرة ومواد العالجات النفسية المخدرة، و 
 . مشترك لخفض االستهالك غير المشروع لهاأسلوبتطوير  -

. األهدافيقرر الفريقان معا ووفقا لتشريعات كل منهما االستراتيجيات ومناهج التعاون المناسبة لتحقيق هذه               )٢
ز للهيئـات العامـة     يجـو . وتكون عمليات كل منهما، عدا العمليات المشتركة، موضع تشاور وتنسيق وثيق          

والخاصة وفق صالحياتها الذاتية، العمل مع األجهزة المختصة في األردن، والمجموعة والدول األعضـاء              
 .فيها، المشاركة في هذه العمليات

 :يتخذ التعاون شكل تبادل المعلومات، وحيثما يكون مالئما نشاطات مشتركة بشأن )٣
 تأهيـل مـدمني   وإعـادة  ومراكز المعلومات لعالج   إنشاء أو توسيع المؤسسات االجتماعية والصحية      -

 المخدرات؛ 
 .األوبئةتنفيذ المشاريع في مجاالت الوقاية، التدريب وأبحاث علم  -



 ٣٠

 معايير تتعلق بمنع تحويل المواد التمهيدية ومواد أخرى تستعمل في اإلنتاج غيـر المشـروع                 إنشاء -
درة، بحيث تعادل تلك التي تبنتها المجموعـة        للعقاقير المخدرة الخطرة و مواد العالجات النفسية المخ       

 ).CATF(والسلطات الدولية المعنية، وخصوصاً الفريق اإلستراتيجي للنشاط الكيماوي 
 

  التعاون في الشؤون االجتماعية والثقافية:السادسالكتاب 
 

 الحوار االجتماعي): ١(الفصل 
 ٨٠المادة 

 

 .ن االجتماعية ذات االهتمام المتبادلينشأ حوار منتظم بين الفريقين حول كافة الشؤو )١
يستخدم هذا الحوار للتوصل إلى طرق ووسائل االرتقاء فيما يتعلق بحركة العمالة، والمعاملـة المتسـاوية،                 )٢

 .واالندماج االجتماعي لرعايا األردن والمجموعة المقيمين بصورة شرعية في الدول المضيفة
 :يتركز الحوار حول إشكاالت تتعلق بـ )٣

 معيشة وعمل الجماعات المهاجرة؛أوضاع  )أ 
 الهجرة؛ )ب 
الهجرة غير المشروعة، والشروط التي تنظم عودة المهاجرين غير الشرعيين بموجب تشريعات اإلقامة              )ج 

 والتأسيس في البلد المضيف؛   
المشاريع والبرامج المتعلقة بالمساواة في المعاملة لرعايـا األردن والمجموعــة، واإلدراك المتبـادل               )د 

 .ت والحضارات، و تنمية التسامح وإزالة التمييزللثقافا
 

 ٨١المادة 
 

يجري الحوار االجتماعي على المستوى ذاته ووفق اإلجراءات ذاتها التي ينـص عليها الكتاب األول من هـذه                 
 .االتفاقية، والتي يمكن استخدامها إطارا لهذا الحوار

 

 االجتماعي التعاون فعاليات): ٢ (الفصل
 ٨٢المادة 

 

ويعطيان أولوية خاصـة  .  الفريقان بأهمية التطورات االجتماعية التي يجب أن تواكب التنمية االقتصادية      يقر )١
 .الحترام الحقوق االجتماعية األساسية

 . لتوطيد التعاون االجتماعي بينهما، سوف يتولى الفريقان اإلجراءات والبرامج في شأن أية مسألة تهمهما )٢
 

 :اليةتعطى األولوية للفعاليات الت )٣



 ٣١

خفض ضغوطات الهجرة من خالل خلق فرص العمل وتطوير التدريب في المناطق التي يعلو فيهـا                 )أ 
 معدل الهجرة؛

 إعادة دمج المهاجرين غير الشرعيين العائدين؛ )ب 
تحفيز دور المرأة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ خصوصا من خالل التعليم واإلعالم، وانسجاما  )ج 

  في هذا المجال؛مع السياسات األردنية
 تطوير وتعزيز تخطيط األسرة في األردن، وبرامج حماية األم والطفل؛ )د 
 تحسين نظام الضمان االجتماعي؛ )ه 
 تحسين نظام الرعاية الصحية؛ )و 
 تحسين األحوال المعيشية في المناطق المحرومة، والمكتظة بالسكان؛ )ز 
األردنيين واألوروبيين المقيمين في    تنفيذ وتمويل برامج التبادل والترفيه لمجموعات مشتركة للشباب          )ح 

 .الدول األعضاء، بهدف دعم التفاهم الثقافي المتبادل والتسامح
 

 ٨٣المادة 
 

 .يجوز تنسيق برامج التعاون مع الدول األعضاء والهيئات الدولية المالئمة
 

 ٨٤المادة 
 

تكـون  . ن مفعول هذه االتفاقية   على مجلس الشراكة تشكيل فريق عمل بحلول نهاية السنة األولى التي تلي سريا            
 .مهمته تقييم تنفيذ أحكام الفصلين األول والثاني على أساس مستمر

 
 المعلومات وتبادل الثقافي التعاون: )٣ (الفصل

 ٨٥المادة 
 

لتعزيز المعرفة والتفاهم المتبادلين، وانسجاما مع المشاريع التي سبق وجـرى تطويرها على هذه األسـس،                )١
وبروح من االحترام الثقافي المتبادل، بوضع أسس متينة لحوار ثقـافي مسـتمر، ولتحفيـز               يتعهد الفريقان   

 .التعاون الثقافي طويل األمد في أي مجال نشاط مناسب
يولي الفريقان في تحديد مشاريع وبرامج التعاون واألنشطة المشتركة، عناية خاصة بالشباب، للتعبير عـن                )٢

وسائط الكتابية والسمعية والبصرية، والى المحافظة على التراث ونشر         النفس ومهارات االتصال باستخدام ال    
 .الثقافة

 توسيع برامج التعاون الثقافي السارية في المجموعة أو بدولة عضو أو عدة دول              إمكانيةيتفق الفريقان على     )٣
 .أعضاء لتشمل األردن

 . التيحفز الفريقان فعاليات ذات اهتمام متبادل في مجال المعلومات واالتصا )٤



 ٣٢

  التعاون المالي:السابعالكتاب  
 ٨٦المادة 

 

حتى تتحقق غايات هذه االتفاقية، سوف تتاح لألردن حزمة تعاون مالي وفقا لإلجراءات المالئمـة والمـوارد                 
 األدوات  أكثـر يتفق الفريقان بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ على تلك اإلجـراءات باسـتخدام              . المالية المطلوبة 

 .مالئمة
 

 :من االتفاق، يتركز التعاون المالي على) ٦(و ) ٥(باإلضافة إلى المجاالت التي يشملها الكتابان 
 تحفيز اإلصالحات التي تهدف إلى تحديث االقتصاد؛ -
 رفع سوية البنية التحتية االقتصادية؛ -
 تحفيز االستثمار الخاص والنشاطات التي تخلق فرص العمل؛ -
لى األردن الناجمة عن الدخول التدريجي لمنطقة تجارة حـرة، خاصـة            التجاوب مع اآلثار االقتصادية ع     -

 بتحديث وإعادة هيكلة الصناعة؛
 .مواكبة السياسات التي تنفذ في القطاع االجتماعي -

 

 ٨٧المادة 
 

في إطار األدوات المالية القائمة في المجموعة، والهادفة إلى دعم بـرامج التصـحيح الهيكلـي فـي الـدول                    
تعاون الوثيق مع السلطات األردنية والمانحين اآلخرين، خصوصا مع المؤسسات المالية الدولية            المتوسطية، وبال 

األخرى، تفحص المجموعة الطرق المالءمة لدعم السياسات الهيكلية التي تنفذ في األردن إلعادة التوازن المالي               
مو متزايد، وبالوقـت نفسـه تحسـن        في المجاميع المالية الرئيسيـة، وتشجيع إنشاء بيئة اقتصادية تفضي إلى ن          

 .مستوى الرفاه االجتماعي للسكان
 

 ٨٨المادة 
 

لغايات ضمان اعتماد أسلوب منسق في التعامل مع  المعضالت االقتصادية الكلية والمالية التي يمكن أن تنشـأ                  
ه في الكتاب الخامس    نتيجة تنفيذ أحكام هذه االتفاقية، يستخدم الفريقان الحوار االقتصادي المنتظم المنصوص علي           

 .إلعطـاء أهمية خاصة لمراقبة االتجاهات التجارية والمالية في العالقات بين المجموعة واألردن
 

 أحكام تنظيمية وعامة وختامية: الثامن الكتاب
 ٨٩المادة 

 

يؤسس بهذا مجلس شراكة بحيث يجتمع على المستوى الوزاري مرة كل سنة وكلما تتطلب الظروف، بدعوة من                 
 .ئيس المجلس ووفقا للشروط الموضوعة في قواعد اإلجراءات الخاصة بهر



 ٣٣

على المجلس فحص أي مسائل رئيسية تنشأ في إطار هذه االتفاقية وأي مسائل ثنائية أو دولية أخرى ذات اهتمام                   
 .مشترك

 ٩٠المادة 
 

 يتألف مجلس الشراكة من أعضاء مجلس المجموعة األوروبية وأعضاء مفوضـية المجموعـات             )١
 .األوروبية من جهة، وأعضاء حكومة األردن من الجهة األخرى

 تنص عليهـا قواعـد      لألحكام التي يجـوز ألعضاء مجلس الشراكة إجراء ترتيبات تمثيلهم وفقا          )٢
 .اإلجراءات الخاصة به

 .يضع مجلس الشراكة قواعد اإلجراءات الخاصة به )٣
ة، وعضو في حكومة المملكة     يرأس مجلس الشراكة دوريا عضو من مجلس المجموعة األوروبي         )٤

 .األردنية الهاشمية، تبعا لألحكام التي تنص عليها قواعد اإلجراءات الخاصة به
 

 ٩١المادة 
 

. لغايات تحقيق أهداف االتفاق يكون لمجلس الشراكة سلطة اتخاذ القرارات في الحاالت المنصوص عليها فيـه               
كـذلك  . ا اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ القـرارات المتخـذة       تكون القرارات المتخذة ملزمة للفريقين ويتعين عليهم      

 .يحرر المجلس قراراته وتوصياته باالتفاق بين الفريقين. لمجلس الشراكة إصدار التوصيات المالئمة
 

 ٩٢المادة 
 

 . عن تنفيذ االتفاقمسئولةمع مراعاة صالحيات المجلس، ينشأ بهذا لجنة شراكة تكون  )١
 .جنة الشراكة أي من صالحياته كليا أو جزئيالمجلس الشراكة تفويض ل )٢

 

 ٩٣المادة 
 

تتألف لجنة الشراكة، التي يتعين أن تجتمع على المستوى الرسمي، من ممثلي أعضاء مجلـس المجموعـة                  )١
األوروبية ومن أعضاء مفوضيات المجموعات األوروبية من جهة، وممثلي الحكومة األردنيـة مـن جهـة               

 .أخرى
 .عد اإلجراءات الخاصة بهاتضع لجنة الشراكة قوا )٢
 .يرأس لجنة الشركة بصورة دورية ممثل رئاسة مجلس المجموعة األوروبية وممثل الحكومة األردنية )٣
 

 ٩٤المادة 
 

يكون للجنة الشراكة سلطة اتخاذ قرارات إلدارة االتفاق، كذلك في المجاالت التي يفـوض فيهـا المجلـس                   )١
 .صالحياته للجنة



 ٣٤

وتكون هذه القرارات ملزمة للفريقيـن، وعليهمــا اتخـاذ         . التفاق بين الفريقين  تضـع اللجنة قراراتها با    )٢
 .التدابير الالزمة لتنفيذ القرارات المتخذة

 

 ٩٥المادة 
 

 .يجوز لمجلس الشراكة إنشاء أي فريق عمـل أو هيئة تلزم لتنفيذ االتفاق
 
 ٩٦المادة 

 

ر التعاون واالتصاالت بين البرلمان األوروبي والبرلمان       على مجلس الشراكة اتخاذ كافة التدابير المالئمة لتيسي       
 .األردني

 

 ٩٧المادة 
 

 .لكل فريق أن يحيل إلى مجلس الشراكة أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه االتفاقية )١
 .يجوز لمجلس الشراكة حل الخالف بواسطة قرار )٢
 ).٢( في الفقرة إليهلمشار يلتزم كل فريق باتخاذ التدابير التي ينطوي عليها تنفيذ القرار ا )٣
من هذه المادة، يجوز ألي فريق أن يبلغ اآلخـر          ) ٢(في الحالة التي ال يمكن فيها تسوية النزاع وفقا للفقرة            )٤

 .بتعيين محكم؛ على الفريق اآلخر عندئذ تعيين محكم ثان خالل شهرين
 . في النزاعلغايات تطبيق هذا اإلجراء تعتبر المجموعة والدول األعضاء فريقاً واحداً -
 .على مجلس الشراكة تعيين محكم ثالث -
 .تتخذ قرارات المحكمين بأغلبية األصوات -
 .على كل فريق في النزاع اتخـاذ الخطـوات الالزمة لتنفيذ قرار المحكمين -

 

 ٩٨المادة 
 

 :ليس في هذه االتفاقية ما يمنع أي فريق من اتخاذ أي تدابير
 .ت فيما يتعارض مع مصالحه األمنية األساسيةيعتبرها ضرورية لمنع إفشاء المعلوما )أ 
تتصل بإنتاج أو تجارة األسلحة، الذخيرة أو المواد الحربية، أو بالبحث أو التطوير أو اإلنتاج الذي ال غنى                   )ب 

عنه لغايات الدفاع، شريطة أال تخل تلك التدابير بأوضاع المنافسة فيما يتعلق بالمنتجات التي ال تنصرف                
 .كرية البحتةإلى الغايات العس

يعتبرها أساسية ألمنه الخاص في حالة االضطرابات الداخلية الخطيرة التي تخل بالقانون والنظـام، فـي                 )ج 
أوقات الحرب أو التوتر الدولي الخطير الذي يشكل تهديدا بالحرب أو لغايات تنفيذ االلتزامات التي أخذها                

 .على عاتقه لغايات الحفاظ على السالم واألمن العالميين
 



 ٣٥

 
 
 

 ٩٩المادة 
 

 :في المجاالت التي تشملها هذه االتفاقية ودون إجحاف بأي أحكام خاصة تتضمنها
فإن الترتيبات التي يطبقها األردن بشأن المجموعة لن ترتب أي تمييز بين الدول األعضاء أو رعايـاهم أو                   -

 شركاتهم أو منشآتهم؛
أي تمييز بين الرعايا األردنيـين أو شـركاتهم أو          الترتيبات التي تطبقها المجموعة بشأن األردن لن ترتب          -

 .منشآتهم
 

 ١٠٠المادة 
 

 :يرتببالنسبة إلى الضرائب المباشرة، ليس في االتفاق ما 
 توسيع المزايا المالية التي يمنحها أي من الفريقين في أي اتفاق أو ترتيب دولي يلتزم به؛ -
 الحيلولة دون تحاشي أو التهرب من الضرائب؛منـع أي فريق من اعتماد أو تطبيق أي تدبير يهدف إلى  -
معارضة حق أي من الفريقين في تطبيق األحكام المعنية من تشريعاته الضريبية على مكلفي الضريبة الذين                 -

 .ليسوا في أحوال متماثلة، خصوصا فيما يتصل بمكان إقامتهم
 
 ١٠١المادة 

وعليهمـا العمـل    . وفاء بالتزاماتهما بموجب االتفاق   على الفريقين اتخاذ أي تدابير عامة أو محددة يتطلبها ال          )١
 على تحقيق األهداف المرسومة في االتفاق

 .إذا اعتبر أحـد الفريقين أن الفريق اآلخر لم يِف بالتزام بموجب االتفاق، فيجوز له اتخاذ التدابير المالئمة )٢
جلـس الشراكة بكافـة المعلومـات      قبل هذا اإلجراء، وما عدا الحاالت العاجلة االستثنائية، عليه تزويد م           

 .المعنية التي تلزم إلجراء فحص عميق للوضع بهدف السعي لحل يقبله الفريقان
 .  ولدى اختيار التدابير، يجب إعطاء األولوية إلى تلك التي ال تعيق عمل االتفاق إال بأقل قدر 
إذا ورات ضمن مجلس الشراكة     يجب إخطار مجلس الشراكة بتلك التدابير فورا، وتكون خاضعة إلى المشا           

 . طلب الفريق اآلخر ذلكما
 

 ١٠٢المادة 
 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية) ٧(وحتى ) ١(والمالحق ) ٤(إلى ) ١(تعتبر البروتوكوالت 
 .تظهر اإلعالنات والكتب المتبادلة في الوثيقة النهائية، و تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية

 



 ٣٦

 ١٠٣المادة 
 

األردن من جهة واحدة، ومن الجهة األخرى المجموعة، أو الـدول           " الفريقين"ايات هذه االتفاقية تعني عبارة      لغ
 .األعضاء، أو المجموعة والدول األعضاء، وفقا لسلطات كل منهم

 

 ١٠٤المادة 
 

 .يبرم االتفاق لمدة غير محدودة -
  .خريمكن ألي من الفريقين نقض االتفاق عن طريق إشعار الفريق اآل -
 .ينتهي مفعول االتفاق بعد ستة أشهر من هذا اإلشعار -
 

 ١٠٥المادة 
 

تسري هذه االتفاقية من جهة على األقاليم التي تسري عليها المعاهدات التـي أسسـت المجموعـة األوروبيـة                   
إقليم والمجموعة األوروبية للفحم والحديد وبموجب الشروط المبينة في هذه المعاهدات، ومن الجهة األخرى على               

 .األردن
 

 ١٠٦المادة 
 

تودع هذه االتفاقية لدى األمانة العامة لمجلس المجموعة األوروبية، وقد حـرر على نسختين باللغات الدنمركية               
والهولندية واإلنجليزية والفنلندية والفرنسية واأللمانية واليونانية واإليطالية والبرتغاليـة واإلسـبانية والسـويدية             

 .كل نسخة من هذه النسخ أصلية على حد سواءوالعربية، وتعتبر 
 
 ١٠٧المادة 

 

يسري مفعول هذه االتفاقية فـي اليـوم        .  يصادق الفريقان على هذه االتفاقية كل وفق إجراءاته الخاصة به          )١
 في  إليهااألول من الشهر الثاني الذي يلي التاريخ الذي يشعر كل فريق فيه اآلخر بانتهاء اإلجراءات المشار                 

 .األولىالفقرة 
عند سريان مفعوله يحل هذه االتفاقية محل االتفاق المبرم بين المجموعة االقتصادية األوروبيـة والمملكـة                 )٢

األردنية الهاشمية، واالتفاق المبرم بين المجموعـة األوروبية للفحم والحديد والمملكة األردنيـة الهاشـمية،              
 .١٨/١/١٩٧٧الموقعة في بروكسل يوم 

 
 
 
 
 
 



 ٣٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٢الملحق 
 

 ٢ الفقرة ١٠قائمة المنتجات المشار اليها في المادة 
 ٢ والفقرة ١١والمادة 

 
 رمز سي ان

٠٤٠٢ 
 
 
 

  الى١٠٥١/٠٤٠٣
١٠٩٩/٠٤٠٣ 

 
  الى٩٠٧١/٠٤٠٣
٩٠٩٩/٠٤٠٣ 

 البيان
مخيض اللبن، الحليب والقشطة الرائبة ،اللبن ، الكفير        
وغيره من الحليب والقشطه المختمرين أو المحمضين       

اء كانت مركزة اوتحوي سكرا مضافا او مادة تحلية سو
اخرى اولها طعم او تحوي فاكهـة، او مكسـرات او           

 .كاكاو مضافة 
 اللبن ذات الطعـم او الـذي يحـوي الفاكهـة او             --

 المكسرات او الكاكاو المضاف
 

 غيرهــا مــن ذات الطعــم او تحــوي فاكهــة او --
 .المكسرات او كاكاو مضافة

 
٠٤٠٥ 

 
٢٠/٠٤٠٥ 

٢٠١٠/٠٤٠٥ 
 

٢٠٣٠/٠٤٠٥ 
 

الزبدة والدهون األخرى والزيوت المشتقة من الحليب؛       
 .اللبن القابل للبسط او الدهن 

  منتجات اللبن القابل للبسط او الدهن-
او اكثر لكن اقل من     % ٣٩ مع محتوى دهني يزن      --

٦٠ % 
او اكثـر   % ٦٠ ذات المنتج بمحتوى دهني يـزن        -- 

 %٧٥لكن ال يتجاوز
 

٤٠٠٠/٠٧١٠ 
 

٩٠٣٠/٠٧١١ 

غير المطبوخة،او المطبوخة بالبخار او     ( الذرة الحلوة   
 .المجمدة ) الغلي بالماء 

مثال بغاز ثنائي أكسيد    ( الذرة الحلوة المحفوظة مؤقتا     
الكبريت ، في محلول الملح ، في ماء الكبريـت أو أي            



 ٣٨

 )محلول حافظ آخر 
 لكن غير مناسبة بصورتها تلك لالستهالك مباشرة 

 
الزبدة النباتية ، خلطات صالحة لألكل اومستحضـرات         ١٥١٧ حصرا

من الدهن او الزيت الحيواني او النباتي ، او اجـزاء           
من دهون وزيوت مختلفة في هـذا الفصـل ، خـالف         

  :١٥١٦الدهون والزيت او اجزائها تحت البند 
 

١٠١٠/١٥١٧ 
 
 

٩٠١٠/١٥١٧ 

ئلة،  الزبده النباتية باستثناء الزبـدة النباتيـة السـا         -
ولكن أقل  % ١٠والتي تحتوي دهون حليب أكثر من       

 من وزنها% ١٥من 
 غيرها مما يحتوي على دهون الحليب بـأكثر مـن           -
 .من وزنها% ١٥ولكن أقل من % ١٠
 

 الجلسرين ، خام ، مياه الجلسرين ، غاسول الجلسرين ٠٠٠٠/١٥٢٠
 

 الخالي من الكيماويات) سكر الفاكهة( الفركتوز  ٥٠٠٠/١٧٠٢
 

التي ) بما فيها الشوكالته البيضاء   ( الحلويات السكرية    ١٧٠٤
 ال تحوي الكاكاو

 
 .رب الكاكاو ، سواء الصافي من الدهن ام ال  ١٨٠٣

 
مسحوق الكاكاو الذي ال يحوي سكرا مضافا او مـادة           ١٨٠٥

 تحلية مضافة
 

.الشوكالته ومنتجات الطعام االخرى التي تحوي الكاكاو ١٨٠٦
 

ة شعير البيرة ؛ مستحضرات الطعام من الطحين، خالص ١٩٠١
دقيق الحبوب ، النشا او خالصة الشعير ، والتي ليس          
فيها مسحوق الكاكاو ، او تحتوي الكاكاو بوزن يقـل          

محسوبة علـى اسـاس االجمـالي بـدون        % ٤٠عن  
الدهون ، ولـم يحـددها او يتضـمنها بنـد آخـر ؛              

ـ           م مستحضرات الطعام من سلع تقع تحـت البنـود رق
، وال تحوي مسحوق الكاكـاو      ) ٠٤٠٤(الى  ) ٠٤٠١(

من وزنها كاكاوا محسوبة على     % ٥او تحوي اقل من     
اساس انها بال دهون كليا ، ولم تحدد او ترد فـي أي             

 . بند آخر 



 ٣٩

 
 )المعكرونه( الباستا ١٩٠٢حصرا 

باستثناء المعكرونه المحشية التي تقع ضـمن رمـوز         
 ؛ ٢٠٣٠/١٩٠٢ الى ٢٠١٠/١٩٠٢سي ان 

 القمح المفتول المطبوخ او غير المطبوخ
 

او بدائلها التي تعد مـن النشـا        ) مادة نشوية (التابيوكا ٠٠٠٠/١٩٠٣
بصورة القشريات او الحبوب ، الاللىء او النخالـة او          

 .اي صور مشابهة 
 

األطعمة المحضرة من خالل نفخ او تحميص الحبـوب          ١٩٠٤
ن مثـل طعـام الفطـور كـور       ( او منتجات الحبـوب     

بصورة بـذور او    ) باستثناء الذرة (؛ الحبوب   )فاليكس
باستثناء طحين  ( بصورة قشيرات او اي بذور معالجة       

سواء سبق طبخها او معـدة      ) القمح او دقيق الحبوب   
 .بخالف ذلك ، لم ترد أو تحدد في بند آخر 

 
الخبز،المعجنات،الجاتوه،البسكويت،ومنتجات المخـابز    ١٩٠٥

كاكـاو ام لـم تكـن؛ برشـان         األخرى،أكانت تحوي ال  
المناولة،كبسوالت فارغه من النوع المالئم السـتعمال       
األدوية ، برشان األختام، ورق الرز وما شابهها مـن          

 .المنتجات 
 

الذرة الصفراء الحلوه المعدة أو المحفوظة بالخـل او          ٩٠٣٠/٢٠٠١
 حامض الخليك

 
ها من أجزاء   البطاطا الحلوة القلقاس الهندي، وما يماثل      ٩٠٤٠/٢٠٠١

او اكثر  % ٥وتحوي بالوزن على    . نبات تصلح لألكل    
من النشا ، والمحضرة او المحفوظة بالخل او حامض         

 .الخليك 
 

البطاطا في صورة طحين ، جريش، أو قشيرات تعد او           ١٠٩١/٢٠٠٤
 .تحفظ بغير الخل او حامض الخليك ، المجمدة 

 
ـ       ٩٠١٠/٢٠٠٤ ظ بغيـر الخـل او      الذرة الصفراء الحلوة تعد او تحف

 .حامض الخليك، المجمدة 
 

البطاطا في شكل طحين، جريش ، او قشيرات تعـد او            ٢٠١٠/٢٠٠٥



 ٤٠

 .تحفظ بغير الخل او حامض الخليك ، غير مجمدة 
 

الذرة الصفراء الحلوة المعدة او المحفوظة بغير الخـل          ٨٠٠٠/٢٠٠٥
 .او حامض الخليك ، غير مجمدة 

 
ذرة الصفراء الحلوة ، معدة او محفوظة    الذرة ،خالف ال   ٩٩٨٥/٢٠٠٨

 .بطرق أخرى وال تحوي الكحول او السكر المضافان 
 

البطاطا الحلوة، القلقاس الهنـدي ، واجـزاء النبـات           ٩٩٩١/٢٠٠٨
او % ٥المشابهة الصالحة لألكل ، التي تحوي بالوزن        

أكثر نشا ، تعد او تحفظ بطرق أخـرى ، وال تحـوي             
 .كحوال او سكرا مضافا 

 
١٢٩٨/٢١٠١ 
٢٠٩٨/٢١٠١ 

 
٣٠١٩/٢١٠١ 

 
٣٠٩٩/٢١٠١ 

 .مستحضرات اساسها من القهوة 
 مستحضرات اساسها من الشاي ، شاي الباراغوي 

 
 .بدائل القهوة المحمصة باستثناء الهندباء المحمصة 

 
خالصة روح ومركـزات بـدائل القهـوة المحمصـة          

 باستثناء الهندباء المحمصة 
 

 ومثلجات أخرى صالحة لالكـل،      )البوظه( االيس كريم  ٢١٠٥
 .سواء احتوت أو لم تحتوي الكاكاو 

 
مستحضرات الطعام التي لم تحدد او ترد في أي موقع           ٢١٠٦

 آخر 
 

٩٠٩١/٢٢٠٢ 
٩٠٩٥/٢٢٠٢ 
٩٠٩٩/٢٢٠٢ 

المشروبات غير الكحولية، التـي ال تحـوي عصـير          
، ) ٢٠٠٩(الفاكهة او الخضار تحت الرمـز سـي ان        

، )٠٤٠٤(الى  ) ٠٤٠١(ي ان   وفيها محتويات الرمز س   
) ٠٤٠١(او دهون مستخرجة من منتجات الرمز سيان        

 ) .٠٤٠٤( الى 
 

غير الفاقـد لخواصـه   ) كحول االثيلين ( الكحول العادي  ٢٢٠٨
، % ٨٠الطبيعية ، بقوة كحولية بحجم ال يقـل عـن           

المحاليل الكحولية ، الليكور ، وغيرها من المشروبات        
 .الروحية 

 



 ٤١

 حول األبيض البلوريالك ٤٣٠٠/٢٩٠٥
 

 كحول الغبيراء ٤٤/٢٩٠٥
 

 .الجبنين ، بروتين الجبنة ، وما يتفرع منها  ٣٥٠١حصرا 
 

 ١٠/٣٥٠٥حصرا 
 
 

٢٠/٣٥٠٥ 

صمغ النشا ، وغيره من النشا المعدل، باستثناء استير         
 ١٠٥٠/٣٥٠٥النشا أو اثير النشا تحت الرمز سي ان 

 
نشـويات  األصماغ بقاعدة نشوية او صـمغ النشـا او        

 معدلة أخرى
 

٣٨٠٩ 
 
 
 
 
 
 

١٠/٣٨٠٩ 

مواد الصقل، ناقالت الصبغة لالسـراع فـي الصـبغ          
وتثبيت مواد الصـبغ ، والمنتجـات والمستحضـرات         

مـن  ) مثل التلبيسات ومواد تثبيت اللـون       ( األخرى  
النوع الذي يستعمل في القمـاش ، الـورق والجلـد           

ن والصناعات المشابهة ، ولم ترد او تحدد فـي مكـا          
 :آخر

 
 . بقاعدة من مواد نشوية -
 

٣٨٢٤ 
 
 
 
 
 
 

٦٠/٣٨٢٤ 

روابط معدة وقلوب السـباكة ؛ المنتجـات الكيماويـة          
بما (ومستحضرات الصناعات الكيماوية والمتألفة معها      
ولم ) فيها تلك التي تتالف من خلطات منتجات طبيعية         

) فضـالت ( تحدد او ترد في اي بند آخر ؛ مواد باقية           
ت الكيماوية والمتألفة معها ولم تحـدد او        من الصناعا 

 .ترد في أي بند آخر 
 
 الكحول األبيض البلوري غير المذكور في الرمز سي -

  .٤٤/٢٩٠٥ان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٢

 
 
 
 
 
 
 

 ) ٣(الملحق 
قائمة منتجات صناعية منشأوها المجموعة يسري بشأنها عند استيرادها لألردن جدول تفكيك التعريفة المشار 

 ) .٤(، ) ٣(الفقرتين ) ١١( مادة اليها في
     )أ(القائمة     

050100000 251200000 262030000 280519000 282550000 284019000 
050210000 251311000 262040000 280530000 282560000 284020000 
050290000 251400000 262060000 280540000 282570000 284030000 
050300000 251910000 262091000 280620000 282580000 284410000 
050510000 251990000 262099000 280700000 282611000 284420000 
050590000 252020100 262110000 280800000 282612000 284430000 
050610000 252400000 262190000 280910000 282619000 284440000 
050690000 252610000 270111000 280920000 282620000 284450000 
050710000 252620000 270112000 281000000 282630000 284510000 
050790000 252810000 270119000 281111000 282690000 284590000 
050800000 252890000 270120000 281119100 282710000 284610000 
140110000 253090200 270210000 281119900 282720000 284690000 
140120000 253090300 270220000 281122000 282731000 284700000 
140190000 260111000 270300000 281129000 282732000 284910000 
140200000 260112000 270400000 281210100 282733000 284920000 
140300000 260120000 270500000 281210200 282734000 284990000 
140410900 260200000 270600000 281210300 282735000 290290100 
140420000 260300000 270710000 281210400 282736000 290322000 
140490100 260400000 270720000 281210500 282739000 290341000 
152000100 260500000 270730000 281210600 282911000 290342000 
152190900 260600000 270740000 281210700 282919000 290344000 
180400000 260700000 270750000 281210800 283010000 290511100 
180500100 260800000 270760000 281210900 283020000 290532000 
190110300 260900000 270791000 281290000 283030000 290545100 
190190300 261000000 270799000 281310000 283090000 290810000 
190190600 261100000 270810000 281390000 283311000 290820000 
210690600 261210000 270820000 281520000 283319000 290890000 
250300000 261220000 270900000 281530000 283321000 290911000 
250410000 261310000 271011100 281610000 283322000 291219000 
250490000 261390000 271019100 281640000 283323000 291241000 
250700000 261400000 271311000 281700000 283324000 291529000 
250810000 261510000 271312000 281810000 283325000 292141000 



 ٤٣

250820000 261590000 271320000 281820000 283326000 292142000 
250830000 261610000 271390000 281830000 283327000 292910000 
250840000 261690000 271410000 282010000 283329000 292990100 
250850000 261710000 271490000 282300000 283330000 292990200 
250860000 261790000 280130000 282410000 283340000 292990900 
250870000 261800000 280200000 282420000 283421000 293610000 
250900000 261900000 280300000 282490000 283911000 293621000 
251010000 262011000 280470000 282510000 283919000 293622000 
251020000 262019000 280490000 282520000 283920000 293623000 
251110000 262021000 280511000 282530000 283990000 293624000 
251120000 262029000 280512000 282540000 284011000 293625000 
293626000 310510900 350790000 390290000 391212000 392690300 
293627000 310520000 360100000 390311000 391220000 392690600 
293628000 310530000 360300000 390319000 391231000 392690800 
293629000 310540000 370110000 390320000 391239000 400110000 
293690000 310551000 370199100 390330000 391290000 400121000 
293921000 310559000 370210000 390390000 391310000 400122000 
293929100 310560000 370510100 390410900 391390000 400299900 
294110000 310590000 370520100 390421900 391400000 400300000 
294120000 320300000 370590100 390422900 391510000 400400000 
294130000 320411000 370610100 390430900 391520000 400510100 
294140000 320412000 370690100 390440900 391530000 400610000 
294150000 320413000 380110000 390450900 391590000 400700100 
294190000 320414000 380210000 390461000 391610100 400811100 
300331000 320415000 380290000 390469000 391610200 400819100 
300339000 320416000 380810900 390490000 391620100 400821000 
300340000 320417000 380820900 390512000 391620200 400911100 
300390000 320419000 380830900 390519000 391690100 400921100 
300431000 320420000 380840900 390521000 391690200 400931100 
300432000 320490000 380890900 390529000 391990200 400941100 
300439000 320500000 381210000 390530000 392010200 400942100 
300440000 320611000 381220000 390591000 392020200 401220100 
300450000 320619000 381230000 390599000 392030100 401610100 
300490000 320620000 381300000 390610000 392043100 401699100 
300660000 320630000 382100000 390690000 392049100 401699200 
300680000 320641000 382200100 390710000 392051100 401700100 
310100000 320642000 382200900 390720000 392059100 401700400 
310210000 320643000 382311000 390730000 392061100 401700500 
310221000 320649000 382312000 390740000 392062100 410120000 
310229000 320650000 382313000 390760000 392063100 410190000 
310230000 320810400 382319000 390791000 392069100 410210000 



 ٤٤

310240000 320820400 382370000 390799000 392072100 410221000 
310250000 320890400 382440100 390810000 392073200 410229000 
310260000 320910200 382450100 390890000 392079200 410310000 
310270000 320990200 382490200 390910000 392092100 410320000 
310280000 321000300 382490300 390920000 392093100 410390000 
310290000 321100000 390110000 390930000 392094100 430110000 
310310000 321210000 390120000 390940000 392099500 430130000 
310320000 321511000 390130000 390950000 392119200 430160000 
310390000 321519000 390190000 391000100 392190100 430170000 
310410000 321590100 390210100 391000900 392190300 430180000 
310420000 321590900 390210900 391110000 392321100 430190000 
310430900 350520100 390220000 391190000 392329100 440110000 
310490900 350710000 390230000 391211000 392340100 440130000 
440200000 470730000 491110100 520512000 530310000 540342000 
440320100 470790000 491110900 520513000 530390000 540349000 
440341100 480254100 491199100 520514000 530410000 540410000 
440349100 480255100 500100000 520515000 530490000 540490000 
440391100 480258100 500200000 520521000 530511000 540500000 
440392100 480261100 500310000 520522000 530519000 540720300 
440399100 480262100 500390000 520523000 530521000 540791300 
440500000 480269100 500400000 520524000 530529000 550110000 
440610000 480411300 500500000 520526000 530590000 550120000 
440690000 480419300 510111000 520527000 530610000 550130000 
441510100 480421000 510119000 520528000 530620000 550190000 
441510200 480429000 510121000 520531000 530710000 550200000 
441510300 480431300 510129000 520532000 530720000 550310000 
441520100 480439300 510130000 520533000 530810000 550320000 
441700100 480441400 510211000 520534000 530820000 550330000 
442190100 480442400 510219000 520535000 530890000 550340000 
442190200 480449400 510220000 520541000 531010000 550390000 
442190300 480451500 510310000 520542000 531090000 550410000 
450310000 480452400 510320000 520543000 540110900 550490000 
450390100 480459400 510330000 520544000 540120900 550510000 
450490200 480820000 510400000 520546000 540210000 550520000 
450490300 481039100 510510000 520547000 540220000 550810900 
460191100 481092100 510521000 520548000 540231000 550820900 
460210100 481099100 510529000 520611000 540232000 550911000 
460290100 481160100 510531000 520612000 540233000 550912000 
470100000 481910100 510539000 520613000 540239000 550921000 
470200000 481920200 510540000 520614000 540241000 550922000 
470311000 481930100 510610000 520615000 540242000 550931000 



 ٤٥

470319000 481940100 510620000 520621000 540243000 550932000 
470321000 482020100 510710000 520622000 540249000 550941000 
470329000 482210000 510720000 520623000 540251000 550942000 
470411000 482290000 510810000 520624000 540252000 550951000 
470419000 482390100 510820000 520625000 540259000 550952000 
470421000 482390200 511000900 520631000 540261000 550953000 
470429000 482390300 511300100 520632000 540262000 550959000 
470500000 482390400 520100000 520633000 540269000 550961000 
470610000 490300000 520210000 520634000 540310000 550962000 
470620000 490400000 520291000 520635000 540320000 550969000 
470691000 490510000 520299000 520641000 540331000 550991000 
470692000 490591000 520300000 520642000 540332000 550992000 
470693000 490599000 520411000 520643000 540333000 550999000 
470710000 490600000 520419000 520644000 540339000 551011000 
470720000 490700900 520511000 520645000 540341000 551012000 
551020000 690310200 711292000 721030000 740120000 790200000 
551030000 690310300 711299000 721041000 740200000 790700200 
551090000 690320200 711319100 721049000 740311000 800110000 
560311000 690320300 711810000 721050000 740312000 800120000 
560312000 690390200 711890000 721061000 740313000 800200000 
560313000 690390300 720110000 721069000 740319000 800700100 
560314000 690911000 720120000 721070000 740321000 800700200 
560391000 690912000 720150000 721090000 740322000 810194000 
560392000 690919000 720211000 722300100 740323000 810197000 
560393000 700100000 720219000 722710100 740329000 810294000 
560394000 701020000 720221000 722720100 740400000 810297000 
560410100 701090200 720229000 722790100 741110100 810330000 
560420200 701110000 720230000 722910100 741121100 810411000 
560490100 701120000 720241000 722920100 741122100 810419000 
560490200 701190000 720249000 730210000 741129100 810420000 
560710000 701911000 720250000 730230000 741700100 810520100 
560729000 701912000 720260000 730240000 741999500 810530000 
560790000 701919000 720270000 730290100 750110000 810600100 
580310100 701931000 720280000 730290900 750120000 810720100 
580390100 701939000 720291000 730410100 750210000 810730000 
580631000 710110000 720292000 730429100 750220000 810820000 
580632000 710121000 720293000 730511000 750300000 810830000 
580639000 710122000 720299000 730512000 760110000 810920100 
590310000 710210000 720310000 730519000 760120000 810930000 
590320000 710221000 720390000 730520000 760200000 811010000 
590390000 710229000 720429000 730531900 760611500 811020000 



 ٤٦

591131000 710231000 720430000 730539900 760611600 811100100 
591132000 710239000 720441000 730590900 760612100 811221000 
591140100 710310000 720449000 730610400 760612400 811222000 
591190100 710391000 720450100 730620400 760691500 811229000 
611511100 710399000 720510000 730630200 760692500 811230100 
611512100 710410000 720840000 730640200 760692600 811240100 
611519100 710420000 720854000 730650200 760711200 811251000 
611520100 710490000 720890000 730690400 760719100 811252000 
611591100 710510000 720916000 730890100 761290200 811292100 
611592100 710590000 720917000 730890200 761290700 811300100 
611593100 710691000 720918000 731021200 761300000 820150100 
611599100 711011100 720926000 731029200 761699500 820190900 
630510100 711021100 720927000 731100000 780200000 820210000 
681250100 711031100 720928000 732190100 780600100 820220000 
681290100 711041100 720990000 732619400 790111000 820240000 
681290200 711230000 721011000 732690400 790112000 820310000 
681290300 711291000 721012000 740110000 790120000 820320000 
820330000 841690800 842850000 846890900 850239100 854459200 
820340000 841720000 842860000 847490900 850240100 854460200 
820411000 841780900 842890900 847590000 850421100 854511100 
820412000 841790100 843010100 847710900 850431000 854519300 
820420000 841899100 843390000 847720000 850490100 860711000 
820510000 841911900 843490000 847730000 850690100 860712000 
820520000 841932000 843590000 847740000 850790000 860719000 
820530000 841960000 843691000 847751000 851490100 860721000 
820540000 841990100 843699000 847759000 851490200 860729000 
820559000 841990300 843790000 847780000 851490300 860730000 
820560000 842122900 843890000 847790100 851490900 860791000 
820570000 842191200 843991000 847810900 851580100 860799000 
820580000 842199100 843999000 847890100 851580900 870510000 
820590900 842199200 844090000 848010000 851590000 870590900 
820713000 842290900 844190900 848020000 852311100 870600100 
820719000 842320000 844390000 848030000 852312100 870790100 
820720900 842330000 845150900 848041000 852313100 870899100 
820730900 842382900 845190100 848049000 852390100 870911000 
820740900 842389900 845210000 848050000 852432100 870919000 
820750000 842430900 845390000 848060000 852439000 871000000 
820760000 842490100 845490000 848071900 852451100 871110100 
820770000 842490300 845590000 848079000 852452000 871120100 
820780000 842520000 845699900 848140100 852453000 871130100 
820790000 842541000 846291900 848140900 852499000 871140100 



 ٤٧

820810000 842549000 846299900 848180400 852610000 871150100 
820820000 842612100 846610000 848180500 852691000 871190100 
820840000 842612900 846620000 848310100 852692000 871310000 
820890000 842619100 846630000 848320100 853090000 871390000 
821192100 842619900 846691100 848330100 853210000 871639900 
821193100 842641100 846691200 848340100 853221000 871640900 
830140100 842641900 846691300 848350100 853222000 871690100 
830150100 842649900 846691900 848360100 853223000 880110000 
830810000 842691000 846692000 848390100 853224000 880190000 
830890100 842699900 846693100 850110100 853225000 880310000 
830990400 842710000 846693200 850110900 853229000 880320000 
840710000 842720000 846693300 850120100 853230000 880330000 
840810000 842790000 846693400 850131100 853290000 880390000 
841112000 842810900 846693500 850132100 854319000 880400000 
841122000 842820000 846693900 850140100 854330900 880510000 
841182000 842831000 846694000 850151100 854389700 890310000 
841410000 842832900 846791000 850152100 854390400 890391000 
841490300 842833900 846799100 850211100 854411200 890392000 
841630900 842839900 846880900 850220100 854419200 890399000 
890800000 903290200         
900390100 930621100         
901110100 930630100         
901110900 930630300         
901120100 930630400         
901120900 940540100         
901180000 940550100         
901210100 940600400         
901210900 960200100         
901510000 960390200         
901520000 960610000         
901530000 960621000         
901540000 960622000         
901580000 960629000         
901720100 960630000         
901720200 960711000         
901720900 960719000         
901730900 960720000         
901780900 960899100         
902290000 960910100         
902410900 961610000         
902480900 970500100         



 ٤٨

902490900           
902519400           
902580200           
902590200           
902690200           
902710900           
902720900           
902730900           
902740100           
903010900           
903020900           
903031900           
903039900           
903040900           
903082900           
903089900           
903090900           
903110900           
903120900           
903130000           
903180900           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٩

 
 
 
 
 
 

 )ب(قائمة 
 

0509 00 00 
0510 00 00 
0903 00 00 
1301 10 00 
1301 20 10 
1301 20 90 
1301 90 10 
1301 90 90 
1302 11 10 
1302 11 20 
1302 12 00 
1302 13 10 
1302 13 90 
1302 14 00 
1302 19 00 
1302 31 10 
1302 31 90 
1302 32 90 
1302 39 10 
1302 39 90 
1404 10 10 
1404 90 90 
1505 10 00 
1505 90 10 
1505 90 90 
1520 00 90 
1521 10 00 
1521 90 10 
1704 10 00 
1704 90 00 
1803 10 00 
1803 20 00 
1805 00 90 
1806 10 00 
1806 20 00 
1806 31 00 
1806 32 00 
1806 90 00 
1901 10 90 
1901 20 00 
1901 90 10 
1901 90 90 
1902 11 10 
1902 11 90 
1902 19 10 
1902 19 90 



 ٥٠

1902 20 00 
1902 30 00 
1902 40 00 
1903 00 00 
1904 10 00 
1904 20 00 
1904 90 00 
1905 10 00 
1905 20 00 
1905 30 10 
1905 30 90 
1905 40 00 
1905 90 10 
1905 90 21 
1905 90 29 
1905 90 90 
2101 11 00 
2101 12 00 
2101 20 00 
2101 30 00 
2102 10 00 
2102 20 00 
2102 30 00 
2103 10 00 
2103 30 10 
2103 30 20 
2103 90 00 
2104 10 00 
2104 20 00 
2105 00 00 
2106 10 90 
2106 90 10 
2106 90 20 
2106 90 70 
2106 90 80 
2106 90 90 
2201 10 00 
2201 90 00 
2202 10 00 
2202 90 00 
2501 00 00 
2502 00 00 
2505 10 00 
2505 90 00 
2506 10 00 
2506 21 00 
2506 29 00 
2513 11 00 
2513 20 90 
2515 11 10 
2515 11 90 
2515 12 10 
2515 12 90 
2515 20 00 
2516 11 10 
2516 11 90 
2516 12 10 



 ٥١

2516 12 90 
2516 21 00 
2516 22 00 
2516 90 00 
2517 10 00 
2517 20 00 
2517 30 00 
2517 41 00 
2517 49 00 
2518 10 00 
2518 20 00 
2518 30 00 
2520 10 00 
2520 20 90 
2521 00 00 
2522 10 00 
2522 20 00 
2522 30 00 
2523 10 00 
2523 21 00 
2523 29 00 
2523 30 00 
2523 90 00 
2525 10 00 
2525 20 00 
2525 30 00 
2527 00 00 
2529 10 00 
2529 21 00 
2529 22 00 
2529 30 00 
2530 10 00 
2530 20 00 
2530 40 00 
2530 90 10 
2530 90 90 
2710 00 10 
2710 00 20 
2710 00 31 
2710 00 32 
2710 00 33 
2710 00 40 
2710 00 51 
2710 00 60 
2710 00 90 
2711 11 00 
2711 12 00 
2711 13 00 
2711 14 00 
2711 19 00 
2711 21 00 
2711 29 00 
2712 10 00 
2712 20 90 
2712 90 00 
2715 00 00 
2801 10 00 



 ٥٢

2801 20 00 
2804 10 00 
2804 21 00 
2804 29 90 
2804 30 00 
2804 40 00 
2804 50 00 
2804 61 00 
2804 69 00 
2804 80 00 
2806 10 00 
2811 21 00 
2811 23 00 
2814 10 00 
2814 20 00 
2815 11 00 
2815 12 00 
2819 10 00 
2819 90 90 
2820 90 00 
2821 10 90 
2821 20 90 
2822 00 90 
2825 90 10 
2827 41 10 
2827 49 10 
2827 51 00 
2827 59 00 
2827 60 00 
2828 10 00 
2828 90 00 
2829 90 90 
2831 10 00 
2831 90 00 
2832 10 00 
2832 20 00 
2832 30 00 
2834 10 00 
2834 22 00 
2834 29 90 
2835 10 90 
2835 22 90 
2835 23 90 
2835 24 90 
2835 25 90 
2835 26 90 
2835 29 90 
2835 31 90 
2835 39 90 
2836 10 90 
2836 20 90 
2836 30 90 
2836 40 90 
2836 50 90 
2836 60 90 
2836 70 90 
2836 91 90 



 ٥٣

2836 92 90 
2836 99 90 
2837 11 00 
2837 19 10 
2837 19 90 
2837 20 00 
2838 00 00 
2841 10 00 
2841 20 00 
2841 30 00 
2841 40 00 
2841 50 00 
2841 61 00 
2841 69 00 
2841 70 00 
2841 80 00 
2841 90 90 
2842 10 00 
2842 90 00 
2843 10 00 
2843 21 00 
2843 29 00 
2843 30 00 
2843 90 00 
2848 00 00 
2850 00 00 
2851 00 10 
2851 00 90 
2901 10 90 
2901 21 90 
2901 22 90 
2901 23 90 
2901 24 90 
2901 29 90 
2902 11 90 
2902 19 90 
2902 20 90 
2902 30 90 
2902 41 90 
2902 42 90 
2902 43 90 
2902 44 90 
2902 50 90 
2902 60 90 
2902 70 90 
2902 90 99 
2903 11 00 
2903 12 00 
2903 13 00 
2903 14 00 
2903 15 00 
2903 16 00 
2903 19 00 
2903 21 00 
2903 23 00 
2903 29 00 
2903 30 10 



 ٥٤

2903 30 90 
2903 43 00 
2903 45 90 
2903 46 90 
2903 47 90 
2903 49 90 
2903 51 00 
2903 59 00 
2903 61 00 
2903 62 90 
2903 69 00 
2904 10 90 
2904 20 90 
2904 90 10 
2904 90 90 
2905 11 90 
2905 12 90 
2905 13 90 
2905 14 90 
2905 15 90 
2905 16 90 
2905 17 90 
2905 19 10 
2905 19 90 
2905 22 90 
2905 29 90 
2905 31 90 
2905 32 90 
2905 39 90 
2905 41 90 
2905 42 90 
2905 43 90 
2905 44 90 
2905 45 90 
2905 49 90 
2905 50 10 
2905 50 90 
2906 11 00 
2906 12 00 
2906 13 00 
2906 14 00 
2906 19 00 
2906 21 00 
2906 29 90 
2907 11 00 
2907 12 00 
2907 13 00 
2907 14 00 
2907 15 00 
2907 19 00 
2907 21 00 
2907 22 00 
2907 23 00 
2907 29 90 
2907 30 00 
2909 19 90 
2909 20 90 



 ٥٥

2909 30 90 
2909 41 90 
2909 42 90 
2909 43 90 
2909 44 90 
2909 49 90 
2909 50 90 
2909 60 90 
2910 10 00 
2910 20 00 
2910 30 00 
2910 90 00 
2911 00 00 
2912 11 90 
2912 12 90 
2912 13 90 
2912 19 90 
2912 21 90 
2912 29 90 
2912 30 90 
2912 41 90 
2912 42 90 
2912 49 90 
2912 50 90 
2912 60 90 
2913 00 00 
2914 11 90 
2914 12 90 
2914 13 90 
2914 19 90 
2914 21 90 
2914 22 90 
2914 23 90 
2914 29 90 
2914 31 90 
2914 39 90 
2914 40 90 
2914 50 90 
2914 61 90 
2914 69 90 
2914 70 90 
2915 11 90 
2915 12 90 
2915 13 90 
2915 21 90 
2915 22 90 
2915 23 90 
2915 24 90 
2915 29 90 
2915 31 90 
2915 32 90 
2915 33 90 
2915 34 90 
2915 35 90 
2915 39 90 
2915 40 90 
2915 50 90 



 ٥٦

2915 60 90 
2915 70 90 
2915 90 90 
2916 11 90 
2916 12 90 
2916 13 90 
2916 14 90 
2916 15 90 
2916 19 90 
2916 20 90 
2916 31 90 
2916 32 90 
2916 34 90 
2916 35 90 
2916 39 90 
2917 11 10 
2917 11 99 
2917 12 10 
2917 12 99 
2917 13 10 
2917 13 99 
2917 14 90 
2917 19 10 
2917 19 99 
2917 20 10 
2917 20 99 
2917 31 10 
2917 31 99 
2917 32 10 
2917 32 99 
2917 33 10 
2917 33 99 
2917 34 10 
2917 34 99 
2917 35 90 
2917 36 10 
2917 36 99 
2917 37 10 
2917 37 99 
2917 39 10 
2917 39 99 
2918 11 90 
2918 12 90 
2918 13 90 
2918 14 00 
2918 15 90 
2918 16 90 
2918 17 90 
2918 19 10 
2918 19 90 
2919 21 90 
2918 22 90 
2918 23 90 
2918 29 90 
2918 30 90 
2918 90 90 
2919 00 90 



 ٥٧

2920 10 90 
2920 90 10 
2920 90 20 
2920 90 30 
2920 90 40 
2920 90 90 
2921 11 90 
2921 12 90 
2921 19 10 
2921 19 20 
2921 19 30 
2921 19 40 
2921 19 90 
2921 21 90 
2921 22 90 
2921 29 90 
2921 30 90 
2921 43 90 
2921 44 90 
2921 45 90 
2921 49 10 
2921 49 20 
2921 49 30 
2921 49 40 
2921 49 50 
2921 49 60 
2921 49 70 
2921 49 80 
2921 49 91 
2921 49 99 
2921 51 90 
2921 59 90 
2922 11 00 
2922 12 00 
2922 13 10 
2922 13 90 
2922 19 11 
2922 19 12 
2922 19 19 
2922 19 20 
2922 19 30 
2922 19 40 
2922 19 90 
2922 21 00 
2922 22 00 
2922 29 90 
2922 30 10 
2922 30 20 
2922 30 30 
2922 30 90 
2922 41 00 
2922 42 00 
2922 43 00 
2922 49 10 
2922 49 90 
2922 50 00 
2923 10 00 



 ٥٨

2923 20 00 
2923 90 00 
2924 10 10 
2924 10 90 
2924 21 19 
2924 21 91 
2924 21 99 
2924 22 00 
2924 29 10 
2924 29 90 
2925 11 90 
2925 19 10 
2925 19 90 
2925 20 00 
2926 10 00 
2926 20 00 
2926 90 10 
2926 90 20 
2926 90 90 
2927 00 90 
2928 00 90 
2930 10 90 
2930 20 90 
2930 30 90 
2930 40 90 
2930 90 90 
2931 00 00 
2932 11 90 
2932 12 90 
2932 13 90 
2932 19 90 
2932 21 90 
2932 29 90 
2932 91 90 
2932 92 90 
2932 93 90 
2932 94 90 
2932 99 10 
2932 99 90 
2933 11 90 
2933 19 90 
2933 21 00 
2933 29 90 
2933 31 90 
2933 32 90 
2933 39 10 
2933 39 20 
2933 39 90 
2933 40 10 
2933 40 90 
2933 51 90 
2933 59 10 
2933 59 20 
2933 59 30 
2933 59 40 
2933 59 90 
2933 61 90 



 ٥٩

2933 69 90 
2933 71 90 
2933 79 10 
2933 79 20 
2933 79 90 
2933 90 90 
2934 10 90 
2934 20 90 
2934 30 90 
2934 90 10 
2934 90 99 
2935 00 00 
2936 10 90 
2936 21 90 
2936 22 90 
2936 23 90 
2936 24 90 
2936 25 90 
2936 26 90 
2936 27 90 
2936 28 90 
2936 29 90 
2936 90 90 
2937 10 00 
2937 21 00 
2937 22 00 
2937 29 00 
2937 91 00 
2937 92 00 
2937 99 00 
2938 10 00 
2938 90 00 
2939 10 00 
2939 29 90 
2939 30 00 
2939 41 00 
2939 42 00 
2939 49 10 
2939 49 90 
2939 50 10 
2939 50 90 
2939 61 00 
2939 62 00 
2939 63 00 
2939 69 00 
2939 70 00 
2939 90 10 
2939 90 20 
2939 90 30 
2939 90 40 
2939 90 50 
2939 90 90 
2940 00 00 
2942 00 00 
3001 10 00 
3001 20 00 
3001 90 00 



 ٦٠

3005 10 00 
3005 90 00 
3006 10 00 
3006 20 00 
3006 30 00 
3006 40 00 
3006 50 00 
3104 30 10 
3104 90 10 
3105 10 10 
3105 10 20 
3105 10 30 
3101 10 90 
3201 20 90 
3201 90 90 
3202 10 00 
3202 90 00 
3203 00 99 
3204 11 90 
3204 12 90 
3204 13 90 
3204 14 90 
3204 15 90 
3204 16 90 
3204 17 90 
3204 19 90 
3204 20 90 
3204 90 90 
3206 11 90 
3206 19 90 
3206 20 90 
3206 30 90 
3206 41 90 
3206 42 90 
3206 43 90 
3206 49 90 
3206 50 90 
3207 10 90 
3207 20 90 
3207 30 90 
3207 40 90 
3208 10 10 
3208 10 90 
3208 20 10 
3208 20 90 
3208 90 10 
3208 90 90 
3209 10 90 
3209 90 90 
3210 00 20 
3210 00 90 
3211 00 90 
3212 90 10 
3212 90 20 
3212 90 90 
3213 10 00 
3213 90 00 



 ٦١

3214 10 00 
3214 90 00 
3301 11 00 
3301 12 00 
3301 13 00 
3301 14 00 
3301 19 00 
3301 21 00 
3301 22 00 
3301 23 00 
3301 24 00 
3301 25 00 
3301 26 00 
3301 29 00 
3301 30 00 
3301 90 10 
3301 90 90 
3302 10 10 
3302 10 20 
3302 10 90 
3302 90 00 
3303 00 00 
3304 10 00 
3304 20 00 
3304 30 00 
3304 91 00 
3304 99 00 
3305 10 00 
3305 20 00 
3305 30 00 
3305 90 00 
3306 10 00 
3306 20 00 
3306 90 00 
3307 10 00 
3307 20 00 
3307 30 00 
3307 41 00 
3307 49 00 
3307 90 10 
3307 90 90 
3401 11 00 
3401 19 00 
3401 20 00 
3402 11 90 
3402 12 90 
3402 13 90 
3402 19 90 
3402 20 00 
3402 90 90 
3403 11 00 
3403 19 00 
3403 91 00 
3403 99 00 
3404 10 00 
3404 20 00 
3404 90 00 



 ٦٢

3405 10 00 
3405 20 00 
3405 30 00 
3405 40 00 
3405 90 00 
3406 00 00 
3407 00 10 
3407 00 91 
3407 00 92 
3407 00 99 
3501 10 00 
3501 90 00 
3502 11 00 
3502 19 00 
3502 20 00 
3502 90 00 
3503 00 10 
3503 00 90 
3504 00 00 
3505 10 90 
3505 20 90 
3506 10 00 
3506 91 00 
3506 99 00 
3602 00 00 
3604 10 00 
3604 90 00 
3605 00 00 
3606 10 00 
3606 90 10 
3606 90 90 
3701 20 00 
3701 30 90 
3701 91 00 
3701 99 90 
3702 20 00 
3702 31 00 
3702 32 00 
3702 39 00 
3702 41 00 
3702 42 00 
3702 43 00 
3702 44 00 
3702 51 00 
3702 52 00 
3702 53 00 
3702 54 00 
3702 55 00 
3702 56 00 
3702 91 00 
3702 92 00 
3702 93 00 
3702 94 00 
3702 95 00 
3703 10 00 
3703 20 00 
3703 90 00 



 ٦٣

3704 00 00 
3705 10 90 
3705 20 90 
3705 90 90 
3706 10 90 
3706 90 90 
3707 10 10 
3707 10 90 
3707 90 00 
3801 20 29 
3801 30 90 
3801 90 90 
3803 00 00 
3804 00 00 
3805 10 00 
3805 20 00 
3805 90 10 
3805 90 90 
3806 10 00 
3806 20 00 
3806 30 10 
3806 30 29 
3806 90 10 
3806 90 29 
3807 00 00 
3808 10 10 
3808 10 20 
3808 20 10 
3808 30 10 
3808 40 10 
3808 90 10 
3809 10 90 
3809 91 90 
3809 92 90 
3809 93 90 
3810 10 00 
3810 90 00 
3811 11 00 
3811 19 00 
3811 21 00 
3811 29 00 
3811 90 00 
3814 00 10 
3814 00 90 
3815 11 90 
3815 12 90 
3815 19 90 
3815 90 90 
3816 00 90 
3817 10 90 
3817 20 90 
3818 00 90 
3819 00 00 
3820 00 00 
3824 10 90 
3824 20 90 
3824 30 90 



 ٦٤

3824 40 90 
3824 50 90 
3824 60 90 
3824 71 90 
3824 79 90 
3824 90 90 
3904 10 10 
3904 21 10 
3904 22 10 
3904 30 10 
3904 40 10 
3904 50 10 
3907 50 00 
3916 10 99 
3916 20 99 
3916 90 99 
3917 10 10 
3917 10 90 
3917 21 00 
3917 22 00 
3917 23 00 
3917 29 00 
3917 31 00 
3917 32 00 
3917 33 00 
3917 39 00 
3917 40 00 
3918 10 10 
3918 10 90 
3918 90 10 
3918 90 90 
3919 10 10 
3919 10 90 
3919 90 90 
3920 10 10 
3920 10 99 
3920 20 10 
3920 20 99 
3920 30 90 
3920 41 90 
3920 42 90 
3920 51 90 
3920 59 90 
3920 61 90 
3920 62 90 
3920 63 90 
3920 69 90 
3920 71 10 
3920 71 90 
3920 72 90 
3920 73 10 
3920 73 99 
3920 79 10 
3920 79 99 
3920 91 00 
3920 92 90 
3920 93 90 



 ٦٥

3920 94 90 
3920 99 10 
3920 99 99 
3921 11 00 
3921 12 00 
3921 13 00 
3921 14 00 
3921 19 10 
3921 19 90 
3921 90 19 
3921 90 99 
3922 10 00 
3922 20 00 
3922 90 00 
3923 10 00 
3923 21 90 
3923 29 90 
3923 30 10 
3923 30 90 
3923 40 90 
3923 50 00 
3923 90 10 
3923 90 90 
3924 10 00 
3924 90 00 
3925 10 00 
3925 20 00 
3925 30 00 
3925 90 00 
3926 10 00 
3926 20 00 
3926 30 00 
3926 40 00 
3926 90 30 
3926 90 50 
3926 90 70 
3926 90 80 
3926 90 90 
4001 29 20 
4001 29 90 
4001 30 10 
4001 30 20 
4002 11 10 
4002 19 19 
4002 19 20 
4002 20 19 
4002 20 20 
4002 31 19 
4002 31 20 
4002 39 19 
4002 39 20 
4002 41 10 
4002 49 19 
4002 49 20 
4002 51 10 
4002 59 19 
4002 59 20 



 ٦٦

4002 60 19 
4002 60 20 
4002 70 19 
4002 70 20 
4002 80 19 
4002 80 20 
4002 91 10 
4002 99 19 
4002 99 20 
4005 10 20 
4005 10 90 
4005 20 10 
4005 20 90 
4005 91 90 
4005 99 19 
4006 90 90 
4007 00 90 
4008 11 90 
4008 19 90 
4008 21 10 
4008 21 90 
4008 29 10 
4008 29 90 
4009 10 90 
4009 20 90 
4009 30 90 
4009 40 90 
4009 50 90 
4010 11 00 
4010 12 00 
4010 13 00 
4010 19 00 
4010 21 00 
4010 22 00 
4010 23 00 
4010 24 00 
4010 29 00 
4011 10 00 
4011 20 00 
4011 30 00 
4011 40 00 
4011 50 00 
4011 91 00 
4011 99 00 
4012 10 00 
4012 20 90 
4012 90 00 
4013 10 00 
4013 20 00 
4013 90 00 
4014 10 00 
4014 90 00 
4015 11 00 
4015 19 00 
4015 90 00 
4016 10 90 
4016 91 00 



 ٦٧

4016 92 00 
4016 93 00 
4016 94 00 
4016 95 10 
4016 95 90 
4016 99 90 
4017 00 20 
4017 00 90 
4104 10 00 
4104 21 00 
4104 22 00 
4104 29 00 
4104 31 00 
4104 39 00 
4105 11 00 
4105 12 00 
4105 19 00 
4105 20 00 
4106 11 00 
4106 12 00 
4106 19 00 
4106 20 00 
4107 10 00 
4107 21 00 
4107 29 00 
4107 90 00 
4108 00 00 
4109 00 00 
4110 00 00 
4111 00 00 
4201 00 00 
4202 11 00 
4202 12 00 
4202 19 00 
4202 21 00 
4202 22 00 
4202 29 00 
4202 31 00 
4202 32 00 
4202 39 00 
4202 91 00 
4202 92 00 
4202 99 00 
4203 10 00 
4203 21 00 
4203 29 00 
4203 30 00 
4203 40 00 
4204 00 10 
4204 00 90 
4205 00 00 
4206 10 00 
4206 90 00 
4302 11 00 
4302 12 00 
4302 13 00 
4302 19 00 



 ٦٨

4302 20 00 
4302 30 00 
4303 10 00 
4303 90 00 
4304 00 00 
4401 21 00 
4401 22 00 
4403 10 00 
4403 20 90 
4403 41 90 
4403 49 90 
4403 91 90 
4403 92 90 
4403 99 90 
4404 10 00 
4404 20 00 
4407 10 00 
4407 24 00 
4407 25 00 
4407 26 00 
4407 29 00 
4407 91 00 
4407 92 00 
4407 99 00 
4408 10 00 
4408 31 00 
4408 39 00 
4408 90 00 
4409 10 00 
4409 20 00 
4410 11 00 
4410 19 00 
4410 90 00 
4411 11 00 
4411 19 00 
4411 21 00 
4411 29 00 
4411 31 00 
4411 39 00 
4411 91 00 
4411 99 00 
4412 13 00 
4412 14 00 
4412 19 00 
4412 22 00 
4412 23 00 
4412 29 00 
4412 92 00 
4412 93 00 
4412 99 00 
4413 00 00 
4414 00 00 
4415 10 90 
4415 20 90 
4416 00 00 
4417 00 90 
4418 10 00 



 ٦٩

4418 20 00 
4418 30 00 
4418 40 00 
4418 50 00 
4418 90 10 
4418 90 90 
4419 00 00 
4420 10 00 
4420 90 10 
4420 90 90 
4421 10 00 
4421 90 90 
4502 00 90 
4503 90 90 
4504 10 90 
4504 90 90 
4601 20 00 
4601 91 00 
4601 99 00 
4602 10 20 
4602 10 90 
4602 90 30 
4602 90 90 
4801 00 00 
4802 10 00 
4802 20 00 
4802 30 00 
4802 40 00 
4802 51 90 
4802 52 20 
4802 52 30 
4802 52 90 
4802 53 20 
4802 53 90 
4802 60 20 
4802 60 30 
4802 60 40 
4802 60 50 
4802 60 90 
4803 00 00 
4804 11 10 
4804 11 20 
4804 11 90 
4804 19 10 
4804 19 20 
4804 19 90 
4804 31 10 
4804 31 20 
4804 31 90 
4804 39 10 
4804 39 20 
4804 39 90 
4804 41 10 
4804 41 20 
4804 41 90 
4804 42 10 
4804 42 20 



 ٧٠

4804 42 90 
4804 49 10 
4804 49 20 
4804 49 90 
4804 51 10 
4804 51 20 
4804 51 90 
4804 52 10 
4804 52 20 
4804 52 90 
4804 59 10 
4804 59 20 
4804 59 90 
4805 10 10 
4805 10 90 
4805 21 10 
4805 21 90 
4805 22 10 
4805 22 90 
4805 23 10 
4805 23 90 
4805 29 10 
4805 29 90 
4805 30 00 
4805 40 00 
4805 50 00 
4805 60 10 
4805 60 20 
4805 60 90 
4805 70 10 
4805 70 90 
4805 80 10 
4805 80 90 
4806 10 00 
4806 20 00 
4806 30 00 
4806 40 00 
4807 10 00 
4807 90 00 
4808 10 00 
4808 30 10 
4808 30 90 
4808 90 10 
4808 90 90 
4809 10 00 
4809 20 00 
4809 90 00 
4810 11 10 
4810 11 20 
4810 11 90 
4810 12 00 
4810 21 10 
4810 21 90 
4810 29 10 
4810 29 90 
4810 31 00 
4810 32 00 



 ٧١

4810 39 90 
4810 91 20 
4810 91 90 
4810 99 90 
4811 10 00 
4811 21 00 
4811 29 00 
4811 31 00 
4811 39 00 
4811 40 90 
4811 90 00 
4812 00 00 
4813 10 00 
4813 20 00 
4813 90 10 
4813 90 90 
4814 10 00 
4814 20 00 
4814 30 00 
4814 90 10 
4814 90 90 
4815 00 00 
4816 10 00 
4816 20 00 
4816 30 00 
4816 90 00 
4817 10 00 
4817 20 00 
4817 30 00 
4818 10 00 
4818 20 00 
4818 30 00 
4818 40 00 
4818 50 00 
4818 90 00 
4819 10 20 
4819 10 90 
4819 20 10 
4819 20 90 
4819 30 90 
4819 40 90 
4819 50 00 
4819 60 00 
4820 10 00 
4820 20 90 
4820 30 00 
4820 40 00 
4820 50 00 
4820 90 10 
4820 90 90 
4821 10 00 
4821 90 00 
4823 11 00 
4823 19 00 
4823 20 00 
4823 40 00 
4823 51 00 



 ٧٢

4823 59 10 
4823 59 90 
4823 60 00 
4823 70 00 
4823 90 30 
4823 90 40 
4823 90 99 
4907 00 10 
4908 10 00 
4908 90 00 
4909 00 00 
4910 00 00 
4911 91 00 
4911 99 90 
5006 00 00 
5007 10 00 
5007 20 00 
5007 90 00 
5109 10 00 
5109 90 00 
5110 00 10 
5111 11 00 
5111 19 00 
5111 20 00 
5111 30 00 
5111 90 00 
5112 11 00 
5112 19 00 
5112 20 00 
5112 30 00 
5112 90 00 
5113 00 90 
5204 20 00 
5207 10 00 
5207 90 00 
5208 11 00 
5208 12 00 
5208 13 00 
5208 19 00 
5208 21 00 
5208 22 00 
5208 23 00 
5208 29 00 
5208 31 00 
5208 32 00 
5208 33 00 
5208 39 00 
5208 41 00 
5208 42 00 
5208 43 00 
5208 49 00 
5208 51 00 
5208 52 00 
5208 53 00 
5208 59 00 
5209 11 00 
5209 12 00 



 ٧٣

5209 19 00 
5209 21 00 
5209 22 00 
5209 29 00 
5209 31 00 
5209 32 00 
5209 39 00 
5209 41 00 
5209 42 00 
5209 43 00 
5209 49 00 
5209 51 00 
5209 52 00 
5209 59 00 
5210 11 00 
5210 12 00 
5210 19 00 
5210 21 00 
5210 22 00 
5210 29 00 
5210 31 00 
5210 32 00 
5210 39 00 
5210 41 00 
5210 42 00 
5210 49 00 
5210 51 00 
5210 52 00 
5210 59 00 
5211 11 00 
5211 12 00 
5211 19 00 
5211 21 00 
5211 22 00 
5211 29 00 
5211 31 00 
5211 32 00 
5211 39 00 
5211 41 00 
5211 42 00 
5211 43 00 
5211 49 00 
5211 51 00 
5211 52 00 
5211 59 00 
5212 11 00 
5212 12 00 
5212 13 00 
5212 14 00 
5212 15 00 
5212 21 00 
5212 22 00 
5212 23 00 
5212 24 00 
5212 25 00 
5309 11 00 
5309 19 00 



 ٧٤

5309 21 00 
5309 29 00 
5310 10 90 
5310 90 90 
5311 00 00 
5401 10 10 
5401 20 10 
5404 90 10 
5405 00 10 
5406 10 00 
5406 20 00 
5407 10 00 
5407 20 90 
5407 30 00 
5407 41 00 
5407 42 00 
5407 43 00 
5407 44 00 
5407 51 00 
5407 52 00 
5407 53 00 
5407 54 00 
5407 61 00 
5407 69 00 
5407 71 00 
5407 72 00 
5407 73 00 
5407 74 00 
5407 81 00 
5407 82 00 
5407 83 00 
5407 84 00 
5407 91 90 
5407 92 00 
5407 93 00 
5407 94 00 
5408 10 00 
5408 21 00 
5408 22 00 
5408 23 00 
5408 24 00 
5408 31 00 
5408 32 00 
5408 33 00 
5408 34 00 
5506 10 90 
5506 20 90 
5506 30 90 
5506 90 00 
5507 00 90 
5508 10 10 
5508 20 10 
5511 10 00 
5511 20 00 
5511 30 00 
5512 11 00 
5512 19 00 



 ٧٥

5512 21 00 
5512 29 00 
5512 91 00 
5512 99 00 
5513 11 00 
5513 12 00 
5513 13 00 
5513 19 00 
5513 21 00 
5513 22 00 
5513 23 00 
5513 29 00 
5513 31 00 
5513 32 00 
5513 33 00 
5513 39 00 
5513 41 00 
5513 42 00 
5513 43 00 
5513 49 00 
5514 11 00 
5514 12 00 
5514 13 00 
5514 19 00 
5514 21 00 
5514 22 00 
5514 23 00 
5514 29 00 
5514 31 00 
5514 32 00 
5514 33 00 
5514 39 00 
5514 41 00 
5514 42 00 
5514 43 00 
5514 49 00 
5515 11 00 
5515 12 00 
5515 13 00 
5515 19 00 
5515 21 00 
5515 22 00 
5515 29 00 
5515 91 00 
5515 92 00 
5515 99 00 
5516 11 00 
5516 12 00 
5516 13 00 
5516 14 00 
5516 21 00 
5516 22 00 
5516 23 00 
5516 24 00 
5516 31 00 
5516 32 00 
5516 33 00 



 ٧٦

5516 34 00 
5516 41 00 
5516 42 00 
5516 43 00 
5516 44 00 
5516 91 00 
5516 92 00 
5516 93 00 
5516 94 00 
5601 10 00 
5601 21 00 
5601 22 00 
5601 29 00 
5601 30 00 
5602 10 00 
5602 21 00 
5602 29 00 
5602 90 00 
5603 11 90 
5603 12 90 
5603 13 90 
5603 14 90 
5603 91 90 
5603 92 90 
5603 93 90 
5603 94 90 
5604 10 90 
5604 20 10 
5604 20 99 
5604 90 99 
5605 00 10 
5606 00 00 
5607 21 00 
5607 41 00 
5607 49 00 
5607 50 00 
5608 11 00 
5608 19 00 
5608 90 00 
5609 00 00 
5702 32 00 
5702 42 00 
5702 52 00 
5702 92 00 
5703 20 00 
5703 30 00 
5704 90 00 
5801 10 00 
5801 21 00 
5801 22 00 
5801 23 00 
5801 24 00 
5801 25 00 
5801 26 00 
5801 31 00 
5801 32 00 
5801 33 00 



 ٧٧

5801 34 00 
5801 35 00 
5801 36 00 
5801 90 00 
5802 11 00 
5802 19 00 
5802 20 00 
5802 30 00 
5803 10 90 
5803 90 90 
5804 10 00 
5804 21 00 
5804 29 00 
5804 30 00 
5805 00 00 
5806 10 00 
5806 20 00 
5806 31 90 
5806 32 90 
5806 39 90 
5806 40 00 
5807 10 00 
5807 90 00 
5808 10 00 
5808 90 00 
5809 00 00 
5810 10 00 
5810 91 00 
5810 92 00 
5810 99 00 
5811 00 10 
5811 00 90 
5901 10 00 
5901 90 00 
5902 10 00 
5902 20 00 
5902 90 00 
5903 10 90 
5903 20 90 
5903 90 90 
5904 10 00 
5904 91 00 
5904 92 00 
5905 00 00 
5906 10 00 
5906 91 00 
5906 99 00 
5907 00 00 
5908 00 00 
5909 00 00 
5910 00 00 
5911 10 00 
5911 20 00 
5911 40 90 
5911 90 90 
6001 10 00 
6001 21 00 



 ٧٨

6001 22 00 
6001 29 00 
6001 91 00 
6001 92 00 
6001 99 00 
6002 10 00 
6002 20 00 
6002 30 00 
6002 41 00 
6002 42 00 
6002 43 00 
6002 49 00 
6002 91 00 
6002 92 00 
6002 93 00 
6002 99 00 
6101 20 00 
6101 30 00 
6102 20 00 
6103 11 00 
6103 31 00 
6103 32 00 
6103 33 00 
6103 41 00 
6103 42 00 
6103 43 00 
6104 11 00 
6104 19 00 
6104 21 00 
6104 22 00 
6104 32 00 
6104 33 00 
6104 41 00 
6104 42 00 
6104 43 00 
6104 51 00 
6104 52 00 
6104 53 00 
6104 62 00 
6104 63 00 
6105 10 00 
6105 20 00 
6105 90 00 
6106 20 00 
6106 90 00 
6107 11 00 
6107 12 00 
6107 19 00 
6107 21 00 
6107 22 00 
6107 29 00 
6107 91 00 
6107 92 00 
6107 99 00 
6108 21 00 
6108 22 00 
6108 31 00 



 ٧٩

6108 91 00 
6108 92 00 
6109 10 00 
6109 90 00 
6110 10 00 
6110 20 00 
6110 30 00 
6111 10 00 
6111 20 00 
6111 30 00 
6112 11 00 
6112 12 00 
6112 19 00 
6114 20 00 
6114 30 00 
6115 11 90 
6115 12 90 
6115 19 90 
6115 20 90 
6115 91 90 
6115 92 90 
6115 93 90 
6201 11 00 
6201 12 00 
6201 91 00 
6201 92 00 
6201 93 00 
6202 11 00 
6202 12 00 
6202 13 00 
6202 92 00 
6202 93 00 
6203 11 00 
6203 12 00 
6203 19 00 
6203 21 00 
6203 22 00 
6203 23 00 
6203 29 00 
6203 31 00 
6203 32 00 
6203 33 00 
6203 39 00 
6203 41 00 
6203 42 00 
6203 43 00 
6203 49 00 
6204 11 00 
6204 12 00 
6204 13 00 
6204 19 00 
6204 21 00 
6204 22 00 
6204 23 00 
6204 29 00 
6204 31 00 
6204 32 00 



 ٨٠

6204 33 00 
6204 39 00 
6204 41 00 
6204 42 00 
6204 43 00 
6204 44 00 
6204 49 00 
6204 51 00 
6204 52 00 
6204 53 00 
6204 59 00 
6204 61 00 
6204 62 00 
6204 63 00 
6204 69 00 
6205 10 00 
6205 20 00 
6205 30 00 
6206 20 00 
6206 30 00 
6207 21 00 
6207 91 00 
6209 20 00 
6209 30 00 
6210 20 00 
6210 30 00 
6211 32 00 
6211 42 00 
6212 10 00 
6214 10 00 
6214 20 00 
6214 30 00 
6214 40 00 
6214 90 00 
6215 10 00 
6215 20 00 
6215 90 00 
6301 10 00 
6301 20 00 
6301 30 00 
6301 40 00 
6301 90 00 
6302 10 00 
6302 21 00 
6302 22 00 
6302 29 00 
6302 31 00 
6302 32 00 
6302 39 00 
6302 40 00 
6302 51 00 
6302 52 00 
6302 53 00 
6302 59 00 
6302 60 00 
6302 91 00 
6302 92 00 



 ٨١

6302 93 00 
6302 99 00 
6303 11 00 
6303 12 00 
6303 19 00 
6303 91 00 
6303 92 00 
6303 99 00 
6304 11 00 
6304 19 00 
6304 91 00 
6304 92 00 
6304 93 00 
6304 99 00 
6305 10 90 
6305 20 00 
6305 32 00 
6305 33 00 
6305 39 00 
6305 90 00 
6306 11 00 
6306 12 00 
6306 19 00 
6306 21 00 
6306 22 00 
6306 29 00 
6306 31 00 
6306 39 00 
6306 41 00 
6306 49 00 
6306 91 00 
6306 99 00 
6307 10 00 
6307 20 00 
6307 90 10 
6307 90 90 
6308 00 00 
6310 10 00 
6310 90 00 
6403 12 00 
6403 19 00 
6403 20 00 
6403 30 00 
6403 40 00 
3403 51 00 
3403 59 00 
3403 91 00 
3403 99 00 
3404 11 00 
3404 19 00 
3404 20 00 
6501 00 00 
6502 00 00 
6503 00 00 
6504 00 00 
6505 10 00 
6505 90 00 



 ٨٢

6506 10 00 
6506 91 00 
6506 92 00 
6506 99 00 
6507 00 00 
6601 10 00 
6601 91 00 
6601 99 00 
6602 00 00 
6603 10 00 
6603 20 00 
6603 90 00 
6701 00 00 
6702 10 00 
6702 90 00 
6703 00 00 
6704 11 00 
6704 19 00 
6704 20 00 
6704 90 00 
6801 00 00 
6802 10 00 
6802 21 00 
6802 22 00 
6802 23 00 
6802 29 00 
6802 91 00 
6802 92 00 
6802 93 00 
6802 99 00 
6803 00 00 
6804 10 90 
6804 21 00 
6804 22 00 
6804 23 90 
6804 30 00 
6805 10 00 
6805 20 00 
6805 30 00 
6806 10 10 
6806 10 90 
6806 20 00 
6806 90 10 
6806 90 90 
6807 10 00 
6807 90 00 
6808 00 00 
6809 11 00 
6809 19 00 
6809 90 10 
6809 90 20 
6809 90 90 
6810 11 00 
6810 19 00 
6810 91 00 
6810 99 00 
6811 10 00 



 ٨٣

6811 20 00 
6811 30 00 
6811 90 00 
6812 40 00 
6812 50 90 
6812 60 00 
6812 70 00 
6812 90 10 
6812 90 90 
6813 10 00 
6813 90 00 
6814 10 00 
6814 90 00 
6815 10 00 
6815 20 00 
6815 91 00 
6815 99 00 
6901 00 00 
6902 10 10 
6902 10 90 
6902 20 10 
6902 20 90 
6902 90 10 
6902 90 90 
6903 10 90 
6903 20 90 
6903 90 90 
6904 10 00 
6904 90 00 
6905 10 00 
6905 90 00 
6906 00 00 
6907 10 00 
6907 90 00 
6908 10 00 
6908 90 00 
6909 90 00 
6910 10 00 
6910 90 00 
6911 10 00 
6911 90 00 
6912 00 00 
6913 10 00 
6913 90 00 
6914 10 00 
6914 90 00 
7002 10 10 
7002 20 10 
7002 31 10 
7002 32 10 
7002 39 10 
7003 12 00 
7003 19 10 
7003 19 90 
7003 20 00 
7003 30 00 
7004 20 00 



 ٨٤

7004 90 00 
7005 10 00 
7005 21 00 
7005 29 00 
7005 30 00 
7006 00 00 
7007 11 00 
7007 19 10 
7007 19 90 
7007 21 00 
7007 29 10 
7007 29 90 
7008 00 10 
7008 00 90 
7009 10 00 
7009 91 00 
7009 92 00 
7010 10 00 
7010 91 10 
7010 92 10 
7010 93 10 
7010 94 10 
7012 00 00 
7013 10 10 
7013 10 90 
7013 21 00 
7013 29 00 
7013 31 00 
7013 32 00 
7013 39 00 
7013 91 10 
7013 91 90 
7013 99 10 
7013 99 90 
7014 00 00 
7015 10 00 
7015 90 00 
7016 10 00 
7016 90 00 
7017 10 00 
7017 20 00 
7017 90 00 
7018 10 00 
7018 20 00 
7018 90 00 
7019 31 90 
7019 32 00 
7019 39 90 
7019 40 00 
7019 51 00 
7019 52 00 
7019 59 00 
7019 90 00 
7020 00 00 
7106 10 00 
7106 92 00 
7107 00 00 



 ٨٥

7108 11 00 
7108 12 00 
7108 13 00 
7108 20 00 
7109 00 00 
7110 11 20 
7110 19 00 
7110 21 20 
7110 29 00 
7110 31 20 
7110 39 00 
7110 41 20 
7110 49 00 
7111 00 10 
7111 00 90 
7113 11 00 
7113 19 90 
7113 20 00 
7114 11 00 
7114 19 00 
7114 20 00 
7115 10 00 
7115 90 00 
7116 10 00 
7116 20 00 
7117 11 00 
7117 19 00 
7117 90 00 
7203 10 00 
7203 90 00 
7204 50 90 
7205 21 00 
7205 29 00 
7206 10 90 
7206 90 00 
7207 11 90 
7207 12 90 
7207 19 90 
7207 20 90 
7208 10 10 
7208 10 90 
7208 25 10 
7208 25 90 
7208 26 10 
7208 26 90 
7208 27 10 
7208 27 90 
7208 36 10 
7208 36 90 
7208 37 10 
7208 37 90 
7208 38 10 
7208 38 90 
7208 39 10 
7208 39 90 
7208 40 90 
7208 51 00 



 ٨٦

7208 52 00 
7208 53 00 
7208 54 90 
7208 90 90 
7209 15 00 
7209 16 90 
7209 17 90 
7209 18 90 
7209 25 00 
7209 26 90 
7209 27 90 
7209 28 90 
7209 90 90 
7210 11 90 
7210 12 90 
7210 20 00 
7210 30 90 
7210 41 90 
7210 49 90 
7210 50 90 
7210 61 90 
7210 69 90 
7210 70 90 
7210 90 90 
7211 13 00 
7211 14 00 
7211 19 00 
7211 23 00 
7211 29 00 
7211 90 00 
7212 10 00 
7212 20 00 
7212 30 00 
7212 40 00 
7212 50 00 
7212 60 00 
7213 10 10 
7213 10 20 
7213 10 30 
7213 10 90 
7213 20 10 
7213 20 20 
7213 20 30 
7213 20 90 
7213 91 10 
7213 91 20 
7213 91 30 
7213 91 90 
7213 99 10 
7213 99 20 
7213 99 30 
7213 99 90 
7214 10 10 
7214 10 20 
7214 10 30 
7214 10 90 
7214 20 10 



 ٨٧

7214 20 20 
7214 20 30 
7214 20 90 
7214 30 10 
7214 30 20 
7214 30 30 
7214 30 90 
7214 91 10 
7214 91 20 
7214 91 30 
7214 91 90 
7214 99 10 
7214 99 20 
7214 99 30 
7214 99 90 
7215 10 10 
7215 10 20 
7215 10 30 
7215 10 90 
7215 50 10 
7215 50 20 
7215 50 30 
7215 50 90 
7215 90 10 
7215 90 20 
7215 90 30 
7215 90 90 
7216 10 00 
7216 21 00 
7216 22 00 
7216 31 00 
7216 32 00 
7216 33 00 
7216 40 00 
7216 50 00 
7216 65 00 
7216 69 00 
7216 91 00 
7216 99 00 
7217 10 10 
7217 10 90 
7217 20 10 
7217 20 90 
7217 30 10 
7217 30 90 
7217 90 10 
7217 90 90 
7218 10 90 
7218 91 90 
7218 99 90 
7219 11 90 
7219 12 90 
7219 13 90 
7219 14 90 
7219 21 90 
7219 22 90 
7219 23 90 



 ٨٨

7219 24 90 
7219 31 90 
7219 32 90 
7219 33 90 
7219 34 90 
7219 35 90 
7219 90 90 
7220 11 90 
7220 12 90 
7220 20 90 
7220 90 90 
7221 00 90 
7222 11 90 
7222 19 90 
7222 20 90 
7222 30 90 
7222 40 00 
7223 00 90 
7224 10 90 
7224 90 90 
7225 11 90 
7225 19 90 
7225 20 90 
7225 30 90 
7225 40 90 
7225 50 90 
7225 91 90 
7225 92 90 
7225 99 90 
7226 11 90 
7226 19 90 
7226 20 90 
7226 91 90 
7226 92 90 
7226 93 90 
7226 94 90 
7226 99 90 
7227 10 90 
7227 20 90 
7227 90 90 
7228 10 90 
7228 20 90 
7228 30 90 
7228 40 90 
7228 50 90 
7228 60 90 
7228 70 90 
7228 80 90 
7229 10 90 
7229 20 90 
7229 90 00 
7301 10 00 
7301 20 00 
7303 00 10 
7303 00 90 
7304 10 90 
7304 21 00 



 ٨٩

7304 29 90 
7304 31 10 
7304 31 99 
7304 39 10 
7304 39 99 
7304 41 10 
7304 41 99 
7304 49 10 
7304 49 99 
7304 51 10 
7304 51 99 
7304 59 10 
7304 59 99 
7304 90 10 
7304 90 90 
7305 31 10 
7305 39 10 
7305 90 10 
7306 10 20 
7306 10 30 
7306 10 90 
7306 20 20 
7306 20 30 
7306 20 90 
7306 30 10 
7306 30 90 
7306 40 10 
7306 40 90 
7306 50 10 
7306 50 90 
7306 60 00 
7306 90 20 
7306 90 30 
7306 90 90 
7307 11 10 
7307 11 90 
7307 19 10 
7307 19 90 
7307 21 00 
7307 22 00 
7307 23 00 
7307 29 00 
7307 91 00 
7307 92 00 
7307 93 00 
7307 99 00 
7308 10 00 
7308 20 00 
7308 30 00 
7308 40 00 
7308 90 90 
7309 00 00 
7310 10 00 
7310 21 12 
7310 21 19 
7310 21 90 
7310 29 12 



 ٩٠

7310 29 19 
7310 29 20 
7310 29 90 
7312 10 00 
7312 90 00 
7313 00 00 
7314 12 00 
7314 13 00 
7314 14 10 
7314 14 90 
7314 19 10 
7314 19 90 
7314 20 10 
7314 20 90 
7314 31 00 
7314 39 00 
7314 41 00 
7314 42 00 
7314 49 00 
7314 50 00 
7315 11 00 
7315 12 00 
7315 19 00 
7315 20 00 
7315 81 00 
7315 82 00 
7315 89 00 
7315 90 00 
7316 00 00 
7317 00 10 
7317 00 90 
7318 11 00 
7318 12 00 
7318 13 00 
7318 14 00 
7318 15 00 
7318 16 00 
7318 19 00 
7318 21 00 
7318 22 00 
7318 23 00 
7318 24 00 
7318 29 00 
7319 10 00 
7319 20 00 
7319 30 00 
7319 90 00 
7320 10 00 
7320 20 00 
7320 90 00 
7321 11 00 
7321 12 00 
7321 13 00 
7321 81 00 
7321 82 00 
7321 83 00 
7321 90 20 



 ٩١

7321 90 90 
7322 11 00 
7322 19 10 
7322 19 90 
7322 90 00 
7323 10 10 
7323 10 90 
7323 91 00 
7323 92 00 
7323 93 00 
7323 94 00 
7323 99 00 
7324 10 00 
7324 21 00 
7324 29 00 
7324 90 00 
7325 10 10 
7325 10 30 
7325 10 90 
7325 91 00 
7325 99 10 
7325 99 30 
7325 99 90 
7326 11 00 
7326 19 10 
7326 19 30 
7326 19 90 
7326 20 00 
7326 90 10 
7326 90 30 
7326 90 90 
7405 00 10 
7406 10 00 
7406 20 00 
7407 10 10 
7407 10 90 
7407 21 10 
7407 21 90 
7407 22 10 
7407 22 90 
7407 29 10 
7407 29 90 
7408 11 10 
7408 11 90 
7408 19 10 
7408 19 90 
7408 21 10 
7408 21 91 
7408 21 99 
7408 22 10 
7408 22 91 
7408 22 99 
7408 29 10 
7408 29 91 
7408 29 99 
7409 11 90 
7409 19 00 



 ٩٢

7409 21 90 
7409 29 00 
7409 31 90 
7409 39 00 
7409 40 90 
7409 90 90 
7410 11 00 
7410 12 00 
7410 21 00 
7410 22 00 
7411 10 90 
7411 21 90 
7411 22 90 
7411 29 90 
7412 10 00 
7412 20 00 
7413 00 00 
7414 20 00 
7414 90 00 
7415 10 00 
7415 21 00 
7415 29 00 
7415 31 00 
7415 32 00 
7415 39 00 
7416 00 00 
7417 00 90 
7418 11 00 
7418 19 00 
7418 20 00 
7419 10 00 
7419 91 10 
7419 91 20 
7419 91 30 
7419 91 90 
7419 99 10 
7419 99 20 
7419 99 30 
7419 99 90 
7504 00 00 
7505 11 00 
7505 12 00 
7505 21 00 
7505 22 00 
7506 10 00 
7506 20 00 
7507 11 00 
7507 12 00 
7507 20 00 
7508 10 00 
7508 90 10 
7508 90 20 
7508 90 30 
7508 90 40 
7508 90 90 
7603 10 00 
7603 20 00 



 ٩٣

7604 10 10 
7604 10 90 
7604 21 10 
7604 21 90 
7604 29 00 
7605 11 10 
7605 11 90 
7605 19 10 
7605 19 90 
7605 21 10 
7605 21 90 
7605 29 10 
7605 29 90 
7606 11 90 
7606 12 90 
7606 91 90 
7606 92 90 
7607 11 20 
7607 11 90 
7607 19 20 
7607 19 90 
7607 20 20 
7607 20 90 
7608 10 10 
7608 10 90 
7608 20 10 
7608 20 90 
7609 00 00 
7610 10 00 
7610 90 00 
7611 00 00 
7612 10 00 
7612 90 90 
7614 10 00 
7614 90 00 
7615 11 00 
7615 19 10 
7615 19 20 
7615 19 80 
7615 19 90 
7615 20 00 
7616 10 00 
7616 91 00 
7616 99 10 
7616 99 20 
7616 99 30 
7616 99 40 
7616 99 90 
7801 10 10 
7801 91 10 
7801 99 10 
7803 00 00 
7804 11 00 
7804 19 00 
7804 20 00 
7805 00 00 
7806 00 90 



 ٩٤

7903 10 00 
7903 90 90 
7904 00 00 
7905 00 90 
7906 00 00 
7907 00 10 
7907 00 90 
8003 00 10 
8003 00 90 
8004 00 00 
8005 00 00 
8006 00 00 
8007 00 90 
8101 10 00 
8101 92 00 
8101 93 00 
8101 99 00 
8102 10 00 
8102 92 00 
8102 93 00 
8102 99 00 
8103 10 90 
8103 90 00 
8104 30 00 
8104 90 00 
8105 10 90 
8105 90 00 
8106 00 90 
8107 10 90 
8107 90 00 
8108 10 90 
8108 90 00 
8109 10 90 
8109 90 00 
8110 00 90 
8111 00 90 
8112 11 00 
8112 19 00 
8112 20 90 
8112 30 90 
8112 40 90 
8112 91 90 
8112 99 00 
8113 00 90 
8201 10 00 
8201 30 00 
8201 40 00 
8202 31 00 
8202 39 00 
8202 91 00 
8202 99 10 
8202 99 90 
8205 51 00 
8205 90 10 
8206 00 00 
8208 30 00 
8209 00 00 



 ٩٥

8210 00 00 
8211 10 00 
8211 91 00 
8211 92 90 
8211 93 90 
8211 94 00 
8211 95 00 
8212 10 00 
8212 20 10 
8212 20 90 
8212 90 00 
8213 00 00 
8214 10 00 
8214 20 00 
8214 90 00 
8215 10 00 
8215 20 00 
8215 91 00 
8215 99 00 
8301 10 00 
8301 20 00 
8301 30 00 
8301 40 90 
8301 50 90 
8301 60 00 
8301 70 00 
8302 10 00 
8302 20 00 
8302 30 00 
8302 41 00 
8302 42 00 
8302 49 00 
8302 50 00 
8302 60 00 
8303 00 00 
8304 00 10 
8304 00 90 
8305 10 00 
8305 20 00 
8305 90 00 
8306 10 00 
8306 21 00 
8306 29 00 
8306 30 00 
8307 10 10 
8307 10 90 
8307 90 00 
8308 20 00 
8308 90 20 
8308 90 90 
8309 10 00 
8309 90 10 
8309 90 90 
8310 00 00 
8311 10 00 
8311 20 00 
8311 30 00 



 ٩٦

8311 90 00 
8403 10 00 
8403 90 00 
8404 10 90 
8404 90 90 
8407 21 10 
8407 21 20 
8407 29 10 
8407 29 20 
8407 31 10 
8407 31 20 
8407 32 10 
8407 32 20 
8407 33 10 
8407 33 20 
8407 34 10 
8407 34 20 
8407 90 91 
8407 90 92 
8408 20 10 
8408 20 20 
8408 90 91 
8408 90 92 
8409 10 10 
8409 10 20 
8409 91 10 
8409 91 20 
8409 99 10 
8409 99 20 
8411 11 90 
8411 21 90 
8411 81 90 
8411 91 90 
8411 99 90 
8412 10 90 
8412 29 90 
8412 31 90 
8412 39 90 
8412 80 90 
8412 90 90 
8413 19 10 
8413 30 00 
8413 81 10 
8413 91 10 
8414 20 00 
8414 40 00 
8414 51 00 
8414 59 10 
8414 59 90 
8414 60 90 
8414 80 11 
8414 80 19 
8414 80 99 
8414 90 90 
8415 10 00 
8415 20 10 
8415 20 90 



 ٩٧

8415 81 00 
8415 82 00 
8415 83 00 
8415 90 00 
8416 10 00 
8416 20 90 
8416 90 10 
8416 90 90 
8417 90 90 
8418 10 90 
8418 21 00 
8418 22 00 
8418 29 00 
8418 30 90 
8418 40 90 
8418 50 90 
8418 61 10 
8418 61 90 
8418 69 10 
8418 69 90 
8418 91 00 
8418 99 90 
8419 11 10 
8419 19 90 
8419 39 90 
8419 40 90 
8419 50 90 
8419 81 00 
8419 89 90 
8419 90 19 
8419 90 99 
8421 11 90 
8421 12 00 
8421 19 90 
8421 21 90 
8421 23 00 
8421 29 90 
8421 31 00 
8421 39 90 
8421 91 90 
8421 99 90 
8422 11 00 
8422 90 10 
8423 10 00 
8423 81 00 
8423 82 10 
8423 89 10 
8423 90 00 
8424 20 90 
8424 81 10 
8424 89 90 
8424 90 90 
8425 11 90 
8425 19 90 
8425 31 99 
8425 39 99 
8425 42 10 



 ٩٨

8425 42 99 
8426 11 90 
8426 20 90 
8426 30 90 
8428 10 10 
8428 40 00 
8431 10 00 
8431 20 00 
8431 31 00 
8431 39 00 
8431 41 00 
8431 42 00 
8431 43 00 
8431 49 10 
8431 49 90 
8441 10 10 
8441 90 10 
8450 11 00 
8450 12 00 
8450 19 00 
8450 20 00 
8450 90 00 
8451 10 00 
8451 21 00 
8451 29 90 
8451 30 90 
8451 40 90 
8451 80 90 
8451 90 90 
8452 30 00 
8452 40 00 
8452 90 00 
8469 11 00 
8469 12 00 
8469 20 00 
8469 30 00 
8470 10 00 
8470 21 00 
8470 29 00 
8470 30 00 
8470 40 00 
8470 50 00 
8470 90 00 
8471 10 00 
8471 30 00 
8471 41 00 
8471 49 00 
8471 50 00 
8471 60 00 
8471 70 00 
8471 80 00 
8471 90 00 
8472 10 00 
8472 20 00 
8472 30 00 
8472 90 00 
8473 10 00 



 ٩٩

8473 21 00 
8473 29 00 
8473 30 00 
8473 40 00 
8473 50 00 
8474 10 10 
8474 31 90 
8474 90 10 
8476 21 00 
8476 29 00 
8476 81 00 
8476 89 00 
8476 90 00 
8477 90 90 
8478 90 90 
8479 10 90 
8479 20 90 
8479 30 90 
8479 40 90 
8479 60 00 
8479 81 90 
8479 82 90 
8479 89 90 
8479 90 10 
8479 90 90 
8481 10 00 
8481 20 00 
8481 30 00 
8481 80 39 
8481 80 90 
8481 90 00 
8482 10 00 
8482 20 00 
8482 30 00 
8482 40 00 
8482 50 00 
8482 80 00 
8482 91 00 
8482 99 00 
8483 10 90 
8483 20 90 
8483 30 90 
8483 40 90 
8483 50 90 
8483 60 90 
8483 90 90 
8484 10 00 
8484 20 00 
8484 90 00 
8485 10 00 
8485 90 00 
8501 10 19 
8501 20 19 
8501 31 19 
8501 32 19 
8501 40 19 
8501 51 19 



 ١٠٠

8501 52 19 
8503 00 00 
8504 10 00 
8504 40 10 
8504 50 10 
8504 90 90 
8505 11 00 
8505 19 00 
8505 20 00 
8505 30 00 
8505 90 00 
8506 10 00 
8506 30 00 
8506 40 00 
8506 50 00 
8506 60 00 
8506 80 00 
8506 90 90 
8507 10 00 
8507 20 00 
8507 30 00 
8507 40 00 
8507 80 00 
8509 10 00 
8509 20 00 
8509 30 00 
8509 40 00 
8509 80 00 
8509 90 00 
8510 10 00 
8510 20 00 
8510 30 00 
8510 90 00 
8511 10 00 
8511 20 00 
8511 30 00 
8511 40 00 
8511 50 00 
8511 80 00 
8511 90 00 
8512 10 00 
8512 20 00 
8512 30 00 
8512 40 00 
8512 90 00 
8513 10 00 
8513 90 00 
8516 10 00 
8516 21 00 
8516 29 00 
8516 31 00 
8516 32 00 
8516 33 00 
8516 40 00 
8516 50 00 
8516 60 00 
8516 71 00 



 ١٠١

8516 72 00 
8516 79 00 
8516 80 00 
8516 90 00 
8517 11 00 
8517 19 00 
8517 21 00 
8517 22 00 
8517 30 00 
8517 50 00 
8517 80 00 
8517 90 00 
8518 10 00 
8518 21 00 
8518 22 00 
8518 29 00 
8518 30 00 
8518 40 00 
8518 50 00 
8518 90 00 
8519 10 00 
8519 21 00 
8519 29 00 
8519 31 00 
8519 39 00 
8519 40 00 
8519 92 00 
8519 93 00 
8519 99 00 
8520 10 00 
8520 20 00 
8520 32 00 
8520 33 00 
8520 39 00 
8520 90 00 
8521 10 00 
8521 90 00 
8522 10 00 
8522 90 00 
8523 11 90 
8523 12 90 
8523 13 90 
8523 20 00 
8523 30 00 
8523 90 90 
8524 10 00 
8524 31 00 
8524 32 90 
8524 39 90 
8524 40 00 
8524 51 90 
8454 52 90 
8524 53 90 
8524 60 00 
8524 91 00 
8524 99 90 
8525 10 00 



 ١٠٢

8525 20 10 
8525 20 90 
8525 30 00 
8525 40 00 
8527 12 00 
8527 13 00 
8527 19 00 
8527 21 00 
8527 29 00 
8527 31 00 
8527 32 00 
8527 39 00 
8527 90 10 
8527 90 90 
8528 12 00 
8528 13 00 
8528 21 00 
8528 22 00 
8508 30 00 
8529 10 10 
8529 10 90 
8529 90 10 
8529 90 90 
8531 10 10 
8531 10 20 
8531 10 90 
8531 20 00 
8531 80 10 
8531 80 20 
8531 80 90 
8531 90 00 
8533 10 00 
8533 21 00 
8533 29 00 
8533 31 00 
8533 39 00 
8533 40 00 
8533 90 00 
8534 00 00 
8535 10 00 
8535 21 00 
8535 29 00 
8535 30 00 
8535 40 00 
8535 90 00 
8536 10 00 
8536 20 00 
8536 30 00 
8536 41 00 
8536 49 00 
8536 50 00 
8536 61 00 
8536 69 00 
8536 90 00 
8537 10 00 
8537 20 00 
8538 10 00 



 ١٠٣

8538 90 00 
8539 10 00 
8539 21 00 
8539 22 00 
8539 29 00 
8539 31 00 
8539 32 00 
8539 39 00 
8539 41 00 
8539 49 00 
8539 90 00 
8540 11 00 
8540 12 00 
8540 20 00 
8540 40 00 
8540 50 00 
8540 60 00 
8540 71 00 
8540 72 00 
8540 79 00 
8540 81 00 
8540 89 00 
8540 91 00 
8540 99 10 
8540 99 90 
8541 10 00 
8541 21 00 
8541 29 00 
8541 30 00 
8541 40 00 
8541 50 00 
8541 60 00 
8541 90 00 
8542 12 00 
8542 13 00 
8542 14 00 
8542 19 00 
8542 30 00 
8542 40 00 
8542 50 00 
8542 90 00 
8543 20 90 
8543 40 00 
8543 81 00 
8543 89 10 
8543 89 90 
8543 90 90 
8544 11 10 
8544 11 90 
8544 19 10 
8544 19 90 
8544 20 10 
8544 20 90 
8544 30 10 
8544 30 90 
8544 41 10 
8544 41 90 



 ١٠٤

8544 49 10 
8544 49 90 
8544 51 00 
8544 59 10 
8544 59 90 
8544 60 10 
8544 60 90 
8544 70 00 
8545 11 90 
8545 19 10 
8545 19 90 
8545 20 00 
8545 90 00 
8546 10 00 
8546 20 00 
8546 90 00 
8547 10 00 
8547 20 00 
8547 90 10 
8547 90 90 
8548 10 00 
8548 90 00 
8702 00 00 
8702 10 00 
8702 90 00 
8703 00 00 
8703 10 00 
8703 20 00 
8703 21 00 
8703 21 20 
8703 21 30 
8703 21 40 
8703 22 00 
8703 22 30 
8703 22 40 
8703 23 00 
8703 23 12 
8703 23 13 
8703 23 14 
8703 23 19 
8703 23 21 
8703 23 22 
8703 23 29 
8703 23 31 
8703 23 32 
8703 23 39 
8703 24 00 
8703 24 20 
8703 24 90 
8703 30 00 
8703 31 00 
8703 31 20 
8703 31 30 
8703 31 40 
8703 32 00 
8703 32 12 
8703 32 13 



 ١٠٥

8703 32 14 
8703 32 19 
8703 32 21 
8703 32 22 
8703 32 29 
8703 33 00 
8703 33 12 
8703 33 19 
8703 33 21 
8703 33 22 
8703 33 29 
8703 90 00 
8703 90 20 
8703 90 30 
8703 90 40 
8703 90 91 
8703 90 92 
8703 90 93 
8703 90 94 
8703 90 95 
8703 90 99 
8704 00 00 
8704 10 00 
8704 20 00 
8704 21 00 
8704 21 19 
8704 21 21 
8704 21 29 
8704 21 90 
8704 30 00 
8704 31 00 
8704 31 19 
8704 31 21 
8704 31 29 
8704 31 90 
8705 10 00 
8705 90 20 
8705 90 90 
8706 00 20 
8706 00 90 
8707 10 00 
8707 90 90 
8708 10 00 
8708 21 00 
8708 29 00 
8708 31 00 
8708 39 00 
8708 40 00 
8708 50 00 
8708 60 00 
8708 70 00 
8708 80 00 
8708 91 00 
8708 92 00 
8708 93 00 
8708 94 00 
8708 99 20 



 ١٠٦

8708 99 40 
8708 99 90 
8709 90 00 
8711 10 90 
8711 20 90 
8711 30 90 
8711 40 90 
8711 50 90 
8711 90 90 
8712 00 00 
8714 11 00 
8714 19 00 
8714 20 00 
8714 91 00 
8714 92 00 
8714 93 00 
8714 94 00 
8714 95 00 
8714 96 00 
8714 99 00 
8715 00 10 
8715 00 90 
8716 10 00 
8716 20 90 
8716 31 00 
8716 80 00 
8716 90 90 
9001 10 00 
9001 20 00 
9001 30 00 
9001 40 00 
9001 50 00 
9001 90 00 
9002 11 00 
9002 19 00 
9002 20 00 
9002 90 00 
9003 11 00 
9003 19 00 
9003 90 90 
9004 10 00 
9004 90 00 
9005 10 00 
9005 80 10 
9005 80 90 
9005 90 10 
9005 90 90 
9006 10 00 
9006 20 00 
9006 30 00 
9006 40 00 
9006 51 00 
9006 52 00 
9006 53 00 
9006 59 00 
9006 61 00 
9006 62 00 



 ١٠٧

9006 69 00 
9006 91 00 
9006 99 00 
9007 11 00 
9007 19 00 
9007 20 10 
9007 20 90 
9007 91 00 
9007 92 00 
9008 10 00 
9008 20 00 
9008 30 00 
9008 40 00 
9008 90 00 
9009 11 00 
9009 12 00 
9009 21 00 
9009 22 00 
9009 30 00 
9009 90 00 
9010 10 00 
9010 41 00 
9010 42 00 
9010 49 00 
9010 50 00 
9010 60 00 
9010 90 00 
9011 90 00 
9012 90 00 
9013 10 00 
9013 20 00 
9013 80 00 
9013 90 00 
9014 10 00 
9014 20 00 
9014 80 00 
9014 90 00 
9015 90 00 
9016 00 19 
9016 00 90 
9017 10 00 
9017 90 00 
9018 31 10 
9019 10 10 
9023 00 00 
9025 11 00 
9025 19 90 
9025 80 90 
9025 90 90 
9026 10 10 
9026 10 90 
9026 20 10 
9026 20 90 
9026 80 10 
9026 80 90 
9026 90 10 
9026 90 90 



 ١٠٨

9027 40 90 
9027 50 90 
9027 80 90 
9027 90 19 
9027 90 99 
9028 10 00 
9028 20 00 
9028 30 00 
9028 90 00 
9029 10 19 
9029 10 90 
9029 20 19 
9029 20 90 
9029 90 00 
9030 83 90 
9031 41 00 
9031 49 00 
9031 90 00 
9032 10 10 
9032 10 90 
9032 20 10 
9032 20 90 
9032 81 10 
9032 81 90 
9032 89 10 
9032 89 90 
9032 90 10 
9032 90 90 
9101 11 00 
9101 12 00 
9101 19 00 
9101 21 00 
9101 29 00 
9101 91 00 
9101 99 00 
9102 11 00 
9102 12 00 
9102 19 00 
9102 21 00 
9102 29 00 
9102 91 00 
9102 99 00 
9103 10 00 
9103 90 00 
9104 00 00 
9105 11 00 
9105 19 00 
9105 21 00 
9105 29 00 
9105 91 00 
9105 99 00 
9106 10 00 
9106 20 00 
9106 90 00 
9107 00 10 
9107 00 90 
9108 11 00 



 ١٠٩

9108 12 00 
9108 19 00 
9108 20 00 
9108 91 00 
9108 99 00 
9109 11 00 
9109 19 00 
9109 90 00 
9110 11 00 
9110 12 00 
9110 19 00 
9110 90 00 
9111 10 00 
9111 20 00 
9111 80 00 
9111 90 00 
9112 10 00 
9112 80 00 
9112 90 00 
9113 10 10 
9113 10 90 
9113 20 00 
9113 90 00 
9114 10 00 
9114 20 00 
9114 30 00 
9114 40 00 
9114 90 00 
9201 10 00 
9201 20 00 
9201 90 00 
9202 10 00 
9202 90 00 
9203 00 00 
9204 10 00 
9204 20 00 
9205 10 00 
9205 90 00 
9206 00 00 
9207 10 00 
9207 90 00 
9208 10 00 
9208 90 00 
9209 10 00 
9209 20 00 
9209 30 00 
9209 91 00 
9209 92 00 
9209 93 00 
9209 94 00 
9209 99 00 
9301 00 00 
9302 00 00 
9303 10 00 
9303 20 00 
9303 30 00 
9303 90 00 



 ١١٠

9304 00 00 
9305 10 00 
9305 21 00 
9305 29 00 
9305 90 00 
9306 10 00 
9306 21 90 
9306 29 00 
9306 30 90 
9306 90 00 
9307 00 00 
9401 10 00 
9501 00 00 
9502 10 00 
9502 91 00 
9502 99 00 
9503 10 00 
9503 20 00 
9503 30 00 
9503 41 00 
9503 49 00 
9503 50 00 
9603 60 00 
9503 70 00 
9503 80 00 
9503 90 00 
9504 10 00 
9504 20 10 
9504 20 90 
9504 30 00 
9504 40 00 
9504 90 00 
9505 10 00 
9505 90 00 
9506 11 00 
9506 12 00 
9506 19 00 
9506 21 00 
9506 29 00 
9506 31 00 
9506 32 00 
9506 39 00 
9506 40 00 
9506 51 00 
9506 59 00 
9506 61 00 
9506 62 00 
9506 69 00 
9506 70 00 
9506 91 00 
9506 99 00 
9507 10 00 
9507 20 00 
9507 30 00 
9507 90 00 
9508 00 00 
9601 10 00 



 ١١١

9601 90 10 
9601 90 90 
9602 00 20 
9602 00 90 
9603 10 00 
9603 21 00 
9603 29 00 
9603 30 00 
9603 40 00 
9603 50 00 
9603 90 10 
9603 90 90 
9604 00 00 
9605 00 00 
9608 10 90 
9608 20 00 
9608 31 00 
9608 39 00 
9608 40 00 
9608 50 00 
9608 60 00 
9608 91 00 
9608 99 90 
9609 10 90 
9609 20 00 
9609 90 00 
9610 00 00 
9611 00 00 
9612 10 00 
9612 20 00 
9613 10 00 
9613 20 00 
9613 30 00 
9613 80 00 
9613 90 00 
9614 20 00 
9614 90 00 
9615 11 00 
9615 19 00 
9615 90 00 
9616 20 00 
9617 00 00 
9618 00 00 
9701 10 00 
9701 90 00 
9702 00 00 
9703 00 00 
9704 00 00 
9705 00 90 
9706 00 00 

 
 
 



 ١١٢

 )٤(امللحق 
 )٥(الفقرة) ١١(قائمة منتجات صناعية منشأوها المجموعة المشار إليها في المادة 

 
 

2103 20 00      
2203 00 00      
2203 00 10      
2203 00 20      
2203 00 90      
2205 00 00      
2205 10 00      
2205 90 00      
2402 00 00      
2402 10 00      
2402 20 00      
2402 90 00      
2402 90 20      
2403 00 00      
2403 10 00      
2403 90 00      
2403 91 00      
2403 99 00      
2403 99 20      
2403 99 30      
2403 99 90      
5701 00 00      
5701 10 00      
5701 90 00      
5702 00 00      
5702 10 00      
5702 20 00      
5702 30 00      
5702 31 00      
5702 39 00      
5702 40 00      
5702 41 00      
5702 49 00      
5702 50 00      
5702 51 00      
5702 59 00      
5702 90 00      
5702 91 00      
5702 99 00      
5703 00 00      
5703 10 00      
5703 90 00      
5704 00 00      
5704 10 00      
5705 00 00      
6101 10 00      
6101 90 00      
6102 10 00      
6102 30 00      
6102 90 00      



 ١١٣

6103 12 00      
6103 19 00      
6103 21 00      
6103 22 00      
6103 23 00      
6103 29 00      
6103 39 00      
6103 49 00      
6104 12 00      
6104 13 00      
6104 23 00      
6104 02 90      
6104 31 00      
6104 39 00      
6104 44 00      
6104 49 00      
6104 59 00      
6104 61 00      
6104 69 00      
6106 10 00      
6108 11 00      
6108 19 00      
6108 29 00      
6108 32 00      
6108 39 00      
6108 99 00      
6110 90 00      
6111 90 00      
6112 20 00      
6112 31 00      
6112 39 00      
6112 41 00      
6112 49 00      
6113 00 00      
6114 10 00      
6114 90 00      
6115 99 90      
6116 10 00      
6116 91 00      
6116 92 00      
6116 93 00      
6116 99 00      
6117 10 00      
6117 20 00      
6117 80 00      
6117 90 00      
6201 13 00      
6201 19 00      
6201 99 00      
6202 19 00      
6202 91 00      
6202 99 00      
6205 90 00      
6206 10 00      
6206 40 00      
6206 90 00      
6207 11 00      



 ١١٤

6207 19 00      
6207 22 00      
6207 29 00      
6207 92 00      
6207 99 00      
6208 11 00      
6208 19 00      
6208 21 00      
6208 22 00      
6208 29 00      
6208 91 00      
6208 92 00      
6208 99 00      
6209 10 00      
6209 90 00      
6210 10 00      
6210 40 00      
6210 50 00      
6211 11 00      
6211 12 00      
6211 20 00      
6211 31 00      
6211 33 00      
6211 39 00      
6211 41 00      
6211 43 00      
6211 49 00      
6212 20 00      
6212 30 00      
6212 90 00      
6213 10 00      
6213 20 00      
6213 90 00      
6216 00 00      
6217 10 90      
6217 90 00      
6309 00 00      
6309 00 10      
6309 00 90      
6401 10 00      
6401 91 00      
6401 92 00      
6401 99 00      
6402 12 00      
6402 19 00      
6402 20 00      
6402 30 00      
6402 91 00      
6402 99 00      
6405 10 00      
6405 20 00      
6405 90 00      
6406 10 00      
6406 20 00      
6406 91 00      
6406 99 10      
6406 99 20      



 ١١٥

6406 99 91      
6406 99 99      
ex 8703 10 00 (1)      
ex 8703 21 00 (2)      
ex 8703 22 00 (3)      
ex 8703 23 00 (4)      
ex 8703 24 00 (5)      
ex 8703 31 00 (6)      
ex 8703 32 00 (7)      
ex 8703 33 00 (8)      
ex 8703 39 00 (9)      
9401 20 00      
9401 30 00      
9401 40 00      
9401 50 00      
9401 61 00      
9401 69 00      
9401 71 00      
9401 79 00      
9401 80 00      
9401 90 00      
9402 10 10      
9403 10 00      
9403 20 00      
9403 30 00      
9403 40 00      
9403 50 00      
9403 60 00      
9403 70 00      
9403 80 00      
9403 90 00      
9404 10 00      
9404 21 00      
9404 29 00      
9404 30 00      
9404 90 00      
9405 10 00      
9405 20 00      
9405 30 00      
9405 40 90      
9405 50 90      
9405 60 00      
9405 91 00      
9405 92 00      
9405 99 00      
9406 00 19      
9406 00 20      
9406 00 30      
9406 00 90      

 آيلو ٦٠٠٠ أشهر والسير بها ٦المرآبات المستعملة تعرف بأنها مرآبات مضى على تسجيلها أآثر من 
 متر

 



 ١١٦

 
 قائمة البروتوكوالت

 
 

المتعلق بالترتيبات السارية علىمستوردات المجموعة من منتجات       ) : ١(البروتوكول رقم   
 .زراعية منشأها األردن 

 
بات السارية علىمستوردات األردن مـن منتجـات        المتعلق بالترتي ) : ٢(البروتوكول رقم   

 .زراعية منشأها المجموعة 
 

 ووسائل التعاون االداري ) منتجات منشأ( المتعلق بتعريف مفهوم ) : ٣(البروتوكول رقم 
 

المتعلق بالمساعدة المتبادلة بين السلطات االدارية حول الشـؤون         ) : ٤(البروتوكول رقم 
 .الجمركية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٧

 
 )١(البروتوكول رقم 

 المتعلق بالترتيبات السارية على مستوردات المجموعة
 من منتجات زراعية منشأها األردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٨

 )١(البروتوكول األول 
 المتعلق بالترتيبات السارية على مستوردات المجموعة

 من منتجات زراعية منشأها األردن
 
منتجات التي منشأها األردن والمدرجة في الملحق ، الى المجموعة          باستيراد ال  يسمح   -١

 .وفقا للشروط الواردة هنا وفي الملحق  
 
 ) .أ( تزال الرسوم الجمركية أو تخفض كما هو مبين في العمود - أ-٢

حسب " رسم    لمنتجات محددة ، نص في التعرفة الجمركية المشتركة على تقاضي          -ب
ـ (و) أ( ، فان التخفيض المبين فـي العمـودين          ورسم معين عليها  " القيمة   ) جـ

 " .حسب القيمة " يسري فقط على تعرفة 
 
 لمنتجات محددة ، تُزال عن كل منها الرسوم الجمركية ضمن حدود تعرفـة الكوتـا                -٣

تسري الرسـوم الجمركيـة المشـتركة علـى الكميـات           ) . ب( في العمود    المدرجة
اما بالكامل او تخفض كما هو معين فـي         ) الحصص( المستوردة التي تتجاوز الكوتا   

 .بحسب كل منتج معني ) ج(العمود
 
تزداد تعرفة الكوتا اعتبارا    ) د(والعمود  ) ٣( لبعض المنتجات المشار اليها في الفقرة        -٤

من سريان مفعول االتفاق علىاساس اربع دفعات متساوية سنويا ، كل دفعة تقابـل              
 .من هذه الكميات % ٣

 
يجوز للمجموعة تثبيت كمية مرجعيـة      ) د(تجات المشار اليها في العمود       لبعض المن  -٥

اذا تبين في ضوء المراجعة السنوية للتدفق التجـاري الـذي تقـوم بـه ان كميـة                  
 .مستوردات منتج او منتجات تهدد بالتسبب في صعوبات بسوق المجموعة 

 
يـة ، يجـوز     اذا ما تجاوزت كمية المستوردات من احد المنتجـات الكميـة المرجع           

للمجموعة جعل المنتج خاضعا لتعرفة الكوتا بحيث تكون كميتـه مسـاوية للكميـة              
 .المرجعية 

 
تطبق على الكميات المستوردة التي تتجاوز الكوتا ، الرسـوم الجمركيـة كاملـة او               

 ) . ج(وفقا لما هو مبين في العمود . مخفضة حسب المنتج المعني 
 

 
 
 
 
 



 ١١٩

 )٢(البروتوكول الثاني 
 

متعلق بالترتيبات السارية على مستوردات األردن من منتجات زراعية منشأها ال
 المجموعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٠

 )٢(البروتوكول الثاني 
 

المتعلق بالترتيبات السارية على مستوردات األردن من منتجات زراعية منشأها 
 المجموعة

 
 
 والتي تنشأ في المجموعـة       يسمح باستيراد المنتجات المدرجة في الملحق      -١

 .الى األردن وفقا للشروط الواردة فيما يلي وفي الملحق 
 
 لن تكون رسوم االستيراد والرسوم التي لها أثر مماثل أعلـى مـن تلـك                -٢

 ) .أ(الواردة في العمود 
 
 

الملحق أ البيان رمز سي ان
 أو% رسم   

  رسم معين
 

دنانير اردنية  ١٠ حية من ساللة نقية حيوانات ١٠/٠١٠٢
 للرأس

 

 دنانير أردنية ١٠ بقرية حية أخرى حيوانات ٩٠/٠١٠٢
 للرأس

 

  ٥ لحم بقري طازج ، بالعظم ٢٠/٠٢٠١
  ٥ لحم بقري طازج ، بال عظم ٣٠/٠٢٠١
    

  ٥ لحم بقري مجمد ، بال عظم ٣٠/٠٢٠٢
ــدة ٠٠/٠٤٠٥ ــدهون/الزب ــوت /ال الزي

المشتقة من الحليب؛ منتجات    
 ابلة للدهناأللبان الق

٥  

جبنة مصنعة غير مبشـورة      ٣٠/٠٤٠٦
 وال مسحوقة

٢٠  

  ٥ بذور البطاطا،طازجة ١٠/٠٧٠١
  ١٠ بازيالء ، ناشفة ١٠/٠٧١٣
  ٥ فاصوليا عريضة ، ناشفة ٥٠/٠٧١٣
  - )جاف( قمح يابس  ١٠/١٠٠١
  - قمح آخر ٩٠/١٠٠١
  ٥ شعير  ٠٠/١٠٠٣



 ١٢١

  ٥ ذرة ، غير البذور ٩٠/١٠٠٥
 /أرز نصف مطحون ٣٠/١٠٠٦

 مطحون بالكامل
٥  

  - طحين القمح أو المسلين ٠٠/١١٠١
حب مقشور ودقيـق القمـح      ١١١٠/١١٠٣

 اليابس
١٥  

 حبوب مقشورة  ١٣/١١٠٣
 طحين وحبوب ذرة

١٠  

  ١٠ شعير ، غير محمص ١٠/١١٠٧
  ٤٠ الزيتون المحفوظ ٧٠/٢٠٠٥
  ٤٠ دراق مطبوخ او محفوظ ٧٠/٢٠٠٨
  ، دقيق او حبوبطحين ١٠/٢٣٠١

 من سلب الذبائح
٥  

   طحين ، دقيق أو 
 حبوب من السمك و ٢٠/٢٣٠١

 المائيات الالفقارية
٥  

 البواقي/ قوالب الزيت ٠٠/٢٣٠٤
 المشتقة من زيت الصويا

٥  

مستحضرات من النوع الذي     ٩٠/٢٣٠٩
يستخدم في طعام الحيوانات ، 

 خالف طعام القطط والكالب

١٠  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٢

 المتعلق بتعريف مفهوم منتجات المنشأ ووسائل التعاون اإلداري: البروتوكول الثالث 
 فهرس المحتويات

 
 أحكام عامه ) :١(الباب 

 التعاريف:١المادة     
 

 )منتجات منشأ(تعريف مفهوم  ) :٢(الباب 
 المتطلبات العامة   : ٢المادة  

 التجميع الثنائي للمنشأ  : ٣المادة   
 منتجات متحصلة كليا  : ٤ادة   الم

 منتجات معالجه أو معدة بكفاية   : ٥المادة   
 عمليات المعالجة أو اإلعداد غير الكافية  : ٦المادة   
 وحدة التأهيل  : ٧المادة   
 ، قطع الغيار واألدوات)اإلكسسوارات(التوابع   : ٨المادة   
 المجموعات  : ٩المادة   
 عناصر المحايدةال : ١٠المادة  

 
 المتطلبات اإلقليمية) :  ٣(الباب 

 مبدأ اإلقليمية : ١١المادة   
 النقل المباشر : ١٢المادة   
 المعارض : ١٣المادة   

 
 .الرد أو اإلعفاء) :  ٤(الباب 

 منع رد رسوم الجمارك أو اإلعفاء منها : ١٤المادة   
 

 إثبات المنشأ) :  ٥(الباب 
 متطلبات عامة:  ١٥المادة   
 )١(إجراءات إصدار شهادة الحركة إي يو آر  : ١٦المادة   
 الصادرة بأثر رجعي) ١(شهادات الحركة إي يو آر  : ١٧المادة   
 )١(إصدار نسخ ثانية من شهادة الحركة أي يو آر : ١٨المادة   

ـ    ) ١(إصدار شهادات الحركة اي يو آر      : ١٩المادة       أ على أساس إثبات المنش
 الصادر أو المجهز سابقا

 شروط استصدار تصريح بالفاتورة :  ٢٠المادة   
 المصدر المعتمد :  ٢١المادة   
 صحة إثبات المنشأ : ٢٢المادة   
 تقديم إثبات المنشأ : ٢٣المادة   
 اإلستيراد على دفعات :  ٢٤المادة   
 اإلعفاء من إثبات المنشأ : ٢٥المادة   
   الوثائق المؤيدة :٢٦المادة   
 حفظ إثبات المنشأ والوثائق المؤيدة : ٢٧المادة   
 التباين واألخطاء الشكلية : ٢٨المادة   
 القيمة بوحدة النقد األوروبي : ٢٩المادة   

 



 ١٢٣

 ترتيبات التعاون اإلداري): ٦(الباب
 المساعدة المتبادلة : ٣٠المادة   
  المنشأالتحقق من صحة إثباتات : ٣١المادة   
 تسوية النزاعات : ٣٢المادة   
 الجزاءات : ٣٣المادة   
 المناطق الحرة : ٣٤المادة   

 
 سبته ومليله): ٧(الباب 

 سريان البروتوكول : ٣٥المادة   
 شروط خاصة : ٣٦المادة   

 
 أحكام نهائية): ٨(الباب 

 تعديالت البروتوكول : ٣٧المادة   
 بروتوكولتنفيذ ال : ٣٨المادة   
 أو قيد التخزين) الترانزيت(البضاعة العابرة  : ٣٩المادة   

 
 المالحق

 مالحظات تمهيدية  :  )١(الملحق 
قائمة بالمعالجة أو اإلعداد الذي يتعين إجراؤه على منتجات غير منشأ حتى :  )٢(الملحق 

 تحرز المنتجات المصنعة صفة المنشأ
 )١( آر شهادة الحركة اي يو:  )٣(الملحق 
 تصريح بالفاتورة:  )٤(الملحق 

 



 ١٢٤

 أحكام عامه : Iالباب األول 
 التعاريف: ١المادة 

 :لغايات هذا البروتوكول
i. "تعنى أي نوع من المعالجة أو اإلعداد بما فيها عمليات التجميع أو عمليات محددة؛" صنع 
ii. "المنتج؛الخ، يستعمل في صنع. …تعنى أي عنصر، مادة خام، مكون او جزء " مادة  

iii.  "يعىن املنتج اجلاري صناعتة حىت لو كان بقصد استعماله الحقا يف عملية صناعه أخرى؛" املنتج 
iv. "تعني كال من المواد و المنتجات؛" البضائع 
v. " بشأن تنفيذ المادة السابعة من االتفاقية       ١٩٩٤تعني القيمة التي تحدد وفق اتفاق       " القيمة الجمركية 

إتفاقية منظمـة التجـارة العالميـة حـول التقيـيم           (ة والتجارة، الجات    العامة للتعريفات الجمركي  
 ؛)الجمركي

vi.  "  يعني السعر المدفوع للصانع، في المجموعة أو األردن، الذي جرى فـي            " سعر أرض المصنع
مشروعه آخر معالجة أو إعداد لقاء المنتج تسليم أرض المصنع، شريطة ان يتضمن السعر قيمة               

، يطرح منها اي ضرائب داخلية تسترد أو يمكن استردادها عند تصـدير             كافة المواد المستخدمة  
 المنتج الذي احتصل إليه؛

vii.  " المستخدمة، أو اذا كانت غيـر      " غير منشا "تعني القيمة الجمركية عند إستيراد مواد       " قيمة المواد
 ألردن؛معروفة أو ال يمكن التيقن منها، فيكون اول سعر يقيني يدفع للمواد في المجموعة أو ا

viii.  "   بحيث تسري  ) ج(تعني قيمة تلك المواد كما هي معرفة في الفقرة الفرعية           " قيمة مواد ذات منشأ
 . مع التعديل المالئم

ix.  "   تعني سعر المنتج أرض المصنع يطرح منه القيمة الجمركية لكل منتج مندمج            " القيمة المضافة
 لم ينشأ في البلد الذي إحتصل فيه على تلك المنتجات؛

x.  "المسـتخدمة  ) رموز من  أربع خانات    ( تعني الفصول والرؤوس  " – البنود   –فصول والرؤوس   ال
، ويشار اليه في هـذا البروتوكـول        "نظام رموز ووصف السلع المتآلف    " في التسمية التي تؤلف     

 ".اتش اس"  أو HARMONIZED SYSTEMبالنظام المتآلف  
xi. "بند معينتشير إلى تصنيف المنتجات والمواد تحت رأس " مصنف. 
xii.  "تعني المنتجات التي، أما ترسل بذات الوقت من أحد المصدرين  إلى المشحون إلـيهم،               " الشحنة

 شحنها من المصدر إلى المشحون إليه أو، في غيـاب           أو تغطيها وثيقة شحن وحيدة تشمل
 تلك الوثيقة، تشملها فاتورة واحدة؛

xiii.  "تشمل المياه اإلقليمية" األقاليم. 
 

 

 "منتجات المنشأ"تعريف مفهوم  : II الباب الثاني
 متطلبات عامه: ٢المادة 

 : لغايات تنفيذ هذا اإلتفاق، تعتبر المنتجات التالية منشأها  المجموعة .١
I.  من هذا البروتوكول) ٤(منتجات متحصلة كليا في المجموعة ضمن المقصود بالمادة. 
II.         شـريطة ان تكـون   منتجات متحصلة في المجموعة وتشمل مواد غير متحصلة كليا هنـاك ،

من ) ٥(المواد قد خضعت إلى معالجة أو إعداد كافيين في المجموعة ضمن المقصود بالمادة              
 .هذا البروتوكول

 : لغايات تنفيذ هذا اإلتفاق، تعتبر المنتجات التالية منتجات منشأها األردن .٢
I.  من هذا البروتوكول) ٤(منتجات متحصلة كليا في األردن ضمن المقصود بالمادة. 



 ١٢٥

II.                 منتجات متحصلة في األردن وتشمل مواد غير متحصلة كليا هناك، شريطة ان تكـون تلـك
من هذا  ) ٥(المواد قد خضعت إلى معالجة أو اعداد كافيين في األردن ضمن المقصود بالمادة              

 .البروتوكول
 التجميع الثنائي للمنشأ: ٣المادة 

ا األردن عند دمجها في منتج إحتصـل عليـه   تعتبر المواد التي منشأها المجموعة كأنها مواداً منشأه     .١
ليس بالضرورة ان تكون تلك المواد قد أخضعت لمعالجة أو إعداد كافيين، شريطة ان تكـون                . هناك

 .من هذا البروتوكول) ٦/١(قد أخضعت لمعالجة أو إعداد تتجاوز تلك المشار إليها في المادة 
شأها المجموعة عند دمجها في منتج إحتصـل عليـه   تعتبر المواد التي منشأها األردن كأنها مواداً من     .٢

ليس بالضرورة ان تكون تلك المواد قد أخضعت لمعالجة أو إعداد كافيين، شريطة ان تكـون                . هناك
 .من هذا البروتوكول) ٦/١(قد اخضعت لمعالجة أو إعداد يتجاوز تلك المشار اليها في المادة 

 

 المنتجات المتحصلة كلياً: ٤المادة 
 : لمنتجات التالية متحصلة كليا في المجموعة أو األردنتعتبر ا .١

i. منتجات معدنية تستخرج من أراضيهما أو القاع البحري لديهما؛ 
ii. منتجات الخضار المحصودة هناك؛ 
iii. الحيوانات الحية الوليدة والجاري تربيتها هناك؛ 
iv. منتجات الحيوانات الحية التي جري تربيتها هناك؛ 
v.  أو صيد السمك الجاري هناك؛المنتجات التي تحاز بالصيد 
vi.                 منتجات صيد السمك وغيرها من المنتجات التي تحوزها سفنهم من بحر خارج الميـاه اإلقليميـة

 للمجموعة أو األردن؛
vii.                         منتجات مصنوعة على السفن الصناعية حصرا مـن المنتجـات المشـار إليهـا فـي الفقـرة

 ؛)و(الفرعية 
viii.      فقط لغايات استرداد المواد الخـام، بمـا فـي ذلـك             أدوات مستعملة جرى تجميعها هناك تصلح 

 اإلطارات المستعملة الصالحة فقط لتلبيس اإلطارات أو الستخدامها كنفايات؛ 
ix. النفايات والخردة الناتجة عن عمليات الصناعة الجارية هناك؛ 
x.               منتجات مستخرجة من أرضية بحرية أو ما تحت األرضية البحرية خارج مياههم اإلقليمية شرط

 ن يكون لهم الحق الحصري في العمل بتلك األرضية أو ما تحت األرضية؛ ا
xi.  ؛ )ي(إلى ) أ(بضائع أنتجت هناك حصرا من المنتجات المحددة في الفقرات الفرعية من 

 
تنطبق فقط على سفنهم وسفنهم     ) ز/١(و  ) و/١(في الفقرة   ) سفنهم الصناعية (و) سفنهم(المصطلحات   .٢

 :  الصناعية
i. مقيدة في دوله عضو في المجموعة األوروبية أو في األردن؛المسجلة أو ال 
ii. التي تبحر تحت علم دولة عضو في المجموعة األوروبية أو األردن؛ 
iii.    منها على األقل رعايا دول المجموعة األوروبية أو األردن، أو شركه مكتبهـا             % ٥٠التي يملك

، رئيس مجلس االداره أو مجلس      الرئيسي في واحدة من هذه الدول، يكون فيها المدير أو المدراء          
اإلشراف وأغلبية األعضاء في تلك المجالس هم من رعايا دول المجموعة األوروبية أو األردن،              
والتى عالوة على ذلك في حالة شركات تضامن أو الشركات محدودة المسؤولية، يكون نصـف               

 .رأس المال على األقل ملكا لتلك الدول أو الهيئات العامة
iv. ا أو ضباطها من رعايا دول المجموعة األوروبية أو األردن؛ و يكون ربانه 
v.  من طاقمها من رعايا  دول المجموعة األوروبية أو األردن % ٧٥التي يكون. 

 
 
 



 ١٢٦

 منتجات معالجة أو معدة بكفايه: ٥المادة 
 ، تعتبر المنتجات التي ال تكون متحصلة كليا؛ انها عولجت أو أعدت بشكل كاف             )٢(ألغراض المادة    .١

 ).٢(عند اقتضاء الشروط المبينة في القائمة في الملحق 
حتدد الشروط املشار اليها أعاله جلميع املنتجات اليت يغطيها االتفاق، املعاجلة أو اإلعداد الواجب إجراءها على مواد غري منشأ املستعملة يف الصناعة وتسري فقط فيما يتصل 

 .بتلك املواد

ثمة منتج اكتسب صفة منشأ عن طريق إستكمال الشروط المبينة فـي            تبعا لذلك، يترتب انه إذا كان       
القائمة، ويستعمل في صنع منتج آخر، فال تسرى عليه الشروط التي تطبق على المنتج الـذي بـات                  
يؤلف المنتج األول جزءاً منه، وال  يؤخذ اعتبار لمواد غير المنشأ التي يمكن ان تكون قد استخدمت                  

 .  في تصنيعه
 
، يجوز استعمال مواد غير منشأ رغم انه ال يجوز وفقا للشروط            )١(ظر عما ورد في الفقرة      بغض الن  .٢

 : المبينة في القائمة استعمالها في صناعة اي منتج، شريطة
I.  من سعر المنتج أرض المصنع؛% ١٠أال تتجاوز قيمتها الكلية 
II.              للقيم القصوى لمواد غير    أال يجري من خالل تطبيق هذه الفقرة تجاوز النسب المحددة في القائمة

 .المنشأ
 .من النظام المتآلف) ٦٣(إلى ) ٥٠(ال تسري هذه الفقرة على المنتجات الواقعة ضمن الفصول 

 
 ).٦( باستثناء ما نص عليه في الفقرة ٢ و١تطبق الفقرات  .٣
 

 عمليات المعالجة أو اإلعداد غير الكافية: ٦المادة 
ات التالية معالجة أو إعدادا غير كافيين لمنح صفة منتجـات           ، تعتبر العملي  )٢(دون اإلخالل بالفقرة     .١

 : منشأ، سواء استوفيت متطلبات  المادة الخامسة ام ال
i.       التهوية، النشر، التجفيـف،  (عمليات لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة خالل النقل أو التخزين

خـرى، إزالـة األجـزاء      التجميد، وضعها بالملح، ثنائي اكسيد الكبريت أو اي محاليل مائيـة أ           
 ؛ )المتضررة، وما يشابهها من عمليات

ii.         بما فيهـا  (عمليات بسيطة تتألف من؛ إزالة الغبار، الغربلة أو الترشيح، الفرز، التصنيف، التوفيق
 الغسيل، الدهان، التقطيع؛ ) تجميع مجموعات من السلع

iii.  
 تغييرات التغليف وتقطيع وتجميع األغلفة؛  .١
بوات، قوارير، حقائب، أكياس، صناديق، اإللصاق على بطاقـات أو            التعبئه البسيطة في ع    .٢

 الخ، وأي عمليات تغليف بسيطة أخرى؛..ألواح 
iv.             إلصاق العالمات، الملصقات، وما يشابهها من العالمات الفارقة على المنتجـات أو

 على أغلفتها؛
v.             نات الخليط أو اكثر    الخلط البسيط للمنتجات، سواء من أصناف مختلفة ام ال، حيث يكون أحد مكو

ال يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول حتى تعتبر ناشئة فـي األردن أو فـي                 
 المجموعة؛

vi. التجميع البسيط للقطع، بحيث تؤلف منتجا كامال؛ 
vii.  ؛)و(إلى ) أ(مزيج من عمليتين أو أكثر حددتها الفقرات الفرعية 
viii. ذبح الحيوانات. 

 



 ١٢٧

 
اء في المجموعة أو األردن على منتج معين تؤخذ مجتمعة عند تحديد ما             جميع العمليات الجارية سو    .٢

 ).١(إذا كانت المعالجة أو اإلعداد الجاريين على هذا المنتج تعتبر غير كافية ضمن المقصود بالفقرة
 وحدة التأهيل: ٧المادة 

ساس عند تحديد تكون وحدة التأهيل لغايات تطبيق أحكام هذا البروتوكول، منتجا محددا يعد وحدة األ .١
 :تبعا لذلك يترتب. التصنيف بإستعمال تسميات النظام المتآلف

I.  عندما يصنف منتج مكون من مجموعة أو تجميع سلع تحت بند واحد وفق أحكام النظام
 المتآلف، فيشكل الكل وحدة التأهيل؛ 

II. حكام عندما تتألف شحنة من عدد من المنتجات المتماثلة المصنفة تحت ذات البند وفقا أل
 .النظام المتآلف، فيتوجب أخذ كل منتج على انفراد عند تطبيق أحكام هذا البروتوكول

 
يحتسب التغليف لغايات تحديد المنشأ، حيثما يكون التغليف مشموال مع المنتج لغايات التصنيف وفـق               . ٢

 .من النظام المتآلف) ٥(القاعدة العامة رقم 
 

 الغيار واألدواتقطع ) اإلكسسوارات(التوابع : ٨المادة 
تعتبر التوابع و قطع الغيار واألدوات المرسلة مع قطعة من المعدات، آلة، جهاز أو مركبة، بحيث تكون                 
جزءا من المعدات العادية، ومشمولة في سعرها أو لم يصدر لها فاتورة  منفردة، وحدة واحدة مع قطعة                  

 .المعدات، اآللة، الجهاز أو المركبة المعنية
 

 المجموعات: ٩المادة 
من النظام المتآلف، تعتبر ذات منشأ عندما تكون كافـة          ) ٣(المجموعات، كما تعرفها القاعدة العامة رقم       

بالرغم من ذلك، إذا تشكلت المجموعة من منتجات منشأ وغير منشـأ،            . المنتجات التي تكونها ذات منشأ    
مـن سـعر    % ١٥يـر المنشـأ     فتعتبر المجموعة ككل ذات منشأ، شريطة أال تتجاوز قيمة منتجات غ          

 .المجموعة في ارض المصنع
 

 العناصر المحايدة: ١٠المادة 
حتى يحدد فيما إذا كان المنتج ذا منشأ، ال يقتضي تحديد منشأ العناصر التالية التي من الممكن استعمالها                  

 : في صناعته
i. الطاقة والوقود؛ 
ii. المصنع والمعدات؛ 
iii. اآلالت واألدوات؛ 
iv. صودا إدخالها ضمن التركيبة النهائية للمنتجبضائع ال تدخل وليس مق. 

 
 المتطلبات اإلقليمية : IIIالباب الثالث 

 مبدأ اإلقليمية: ١١المادة 
الخاصة بإكتساب صفة منشأ في المجموعـة أو األردن         ) ٢(يتعين استيفاء الشروط المبينة في الباب       . ١

 .دونما إنقطاع
أو األردن إلى دولة أخرى، فيتعين إعتبارها بضـائع         إذا أعيدت بضائع منشأ مصدرة من المجموعة        . ٢

 :  غير منشأ، إال إذا ثبت بصورة مرضية لهيئات الجمارك ان
i.  البضائع المعادة هي نفسها البضائع التي صدرت؛ و 
ii.                  انها لم تخضع ألي عملية أكثر من تلك الضرورية لحفظها بحالة جيدة أثناء وجودها في ذلك البلد

 .أو خالل تصديرها
 



 ١٢٨

 
 

 النقل المباشر: ١٢المادة 
تسري المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في اإلتفاق فقط على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذا  .١

غير انه يجوز نقل المنتجات التي تؤلف شحنة . البروتوكول، وتنقل مباشرة بين المجموعة واألردن
بع أو تخزين مؤقت في تلك األقاليم، واحدة عبر أقاليم أخرى، و إذا إقتضى األمر مع شحن متتا

شريطة ان تبقى تحت رقابة السلطات الجمركية في بلد الترانزيت أو التخزين وأال تخضع لعمليات 
يجوز نقل منتجات المنشأ . سوى التنزيل أو التحميل أو عملية مصممة إلبقائها في حال جيدة

 .دنباألنابيب عبر أراضى غير تلك التابعة للمجموعة أو األر
 
 :امام السلطات الجمركية في البلد المستورد بتقديم) ١(يجري إثبات استيفاء الشروط المبينة في الفقرة . ٢

i.  وثيقة نقل واحدة تغطي الرحلة من بلد التصدير إلى بلد الترانزيت؛ أو 
ii. شهادة تصدرها السلطات الجمركية في بلد الترانزيت: 

 تعطى وصفا دقيقا للمنتجات؛ .١
تنزيل وإعادة تحميل المنتجات، وعند الحاجة أسماء السـفن أو طـرق النقـل              تبين تواريخ    .٢

 األخرى المستعملة؛ و
 المصادقة على الشروط التي بقيت البضائع بموجبها في بلد الترانزيت؛ أو  .٣

iii. أي وثائق ثبوتية، عند عدم توفر ما سبق. 
 

 المعارض: ١٣المادة 
ع بعد انتهاء المعرض، بحيث تستورد إلى منتجات المنشأ المرسلة لعرضها في بلد آخر وتبا .١

المجموعة أو األردن، تستفيد عند اإلستيراد من أحكام اإلتفاق شريطة ان يثبت بشكل مرضي 
 : للسلطات الجمركية ان

i.                  المصدر قد شحن هذه المنتجات من المجموعة أو األردن إلى البلد الذي يقام فيه المعرض وأنـه
 عرضها هناك؛

ii.    ها أو تصرف المصدر بها بطريقة أخرى، إلى شـخص فـي المجموعـة أو               المنتجات قد تم بيع
 األردن؛

iii. جرى شحن المنتجات خالل المعرض أو بعده مباشرة إلى البلد الذي ارسلت اليه لعرضها؛ و 
iv. لم تستعمل منذ شحنها للعرض ألي غرض خالف العرض في المعرض. 

 
 وتقديمه إلى السلطات الجمركية لدى البلـد        )٥(يتعين إصدار أو إعداد إثبات منشأ وفقا ألحكام الباب           .٢

و عند الضرورة قد تطلب ادلـة  . يجب ذكر إسم وعنوان المعرض عليها    . المستورد بالطريقة العادية  
 .خطية أخرى حول الشروط التي بموجبها عرضت المنتجات

 
على اي معرض تجاري، صناعي، زراعي أو حرفي، سوق شعبي، أو معرض أو             ) ١(تطبق الفقرة    .٣

رض عام مشابه، ال يكون منظما ألغراض خاصة في المتاجر أو المحال التجاريـة بقصـد بيـع                  ع
 .منتجات اجنبية، والذي تبقى خالله المنتجات تحت الرقابة الجمركية

 
 
 
 
 



 ١٢٩

 رد الرسوم أو اإلعفاء : IVالباب الرابع 
 حظر رد الرسوم الجمركية أو اإلعفاء منها: ١٤المادة 

تعملة في صناعة منتجات منشأ في المجموعة أو في األردن، والتـي ألجلهـا              مواد غير المنشأ المس    .١
صدر أو أعد إثبات منشأ وفقا ألحكام الباب الخامس، لن تخضع فـي المجموعـة أو األردن لـرد                   

 .الرسوم الجمركية من اي نوع كان أو لإلعفاء منها
 
م الـدفع، بالكامـل أو جزئيـاً،        يطبق على أي ترتيبات للرد، اإلعادة، أو عد       ) ١(الحظر في الفقرة     .٢

للرسوم الجمركية والرسوم التي لها اثر مماثل والسارية في المجموعة أو األردن على مواد تستعمل               
في الصناعة، حيثما يطبق صراحة أو فعال هذا الرد أو اإلعادة أو عدم الدفع عند تصدير المنتجـات                  

 .الستخدام المحلي هناكالمتحصلة من المواد المذكورة، وليس عند إستبقاءها ل
على مصدر المنتجات التي يغطيها إثبات المنشأ ان يكون مستعدا ليقدم في اي وقت وبناء على طلب                  .٣

السلطات الجمركية، كافة الوثائق المناسبة التي تثبت انه لم يستحصل على رد بخصوص مواد غيـر                
كية والرسوم ذات األثر المماثل     منشأ تستعمل في صناعة المنتجات المعنية، وان كافة الرسوم الجمر         

 .السارية على هذه المواد قد دفعت حقاً
، )٧/٢(بخصوص التغليف ضمن المقصـود بالمـادة        ) ٣(إلى  ) ١(كذلك تسري أحكام الفقرات من       .٤

، وعلى المنتجـات فـي مجموعـة        )٨(وعلى التوابع، قطع الغيار واألدوات ضمن المقصود بالمادة         
 . ندما تكون هذه البنود من غير منشأ، ع)٩(ضمن المقصود بالمادة 

.     فقط فيما يتعلق بمواد تكون من صـنف يطبـق عليـه اإلتفـاق             ) ٤(إلى  ) ١(تطبق أحكام الفقرات     .٥
عالوة على ذلك لن يمنع تطبيق نظام رديات التصدير للمنتجات الزراعية، الساري عنـد التصـدير                

 .وفقا ألحكام هذا اإلتفاق
 .  إال بعد مرور اربع سنوات على دخول االتفاقية حيز التنفيذلن تسري أحكام هذه المادة .٦

 .يجوز إعادة النظر في هذه األحكام باإلتفاق المشترك

 
 إثبات المنشأ: Vالباب الخامس 

 متطلبات عامة: ١٥المادة 
تنتفع من هذا اإلتفاق المنتجات الناشئة في المجموعة عند إستيرادها إلى األردن، والمنتجات الناشـئة                .١

 :في األردن عند إستيرادها إلى المجموعة، بتقديم إما
i.  ؛ أو )٣(، ويظهر نموذج منها في الملحق )١اي يو ار(شهادة حركة 
ii.       يعطيه المصدر علـى     )٤(، تصريحاً، يظهر في الملحق      )٢٠/١(في األحوال المحددة في المادة ،

ل كاف حتى يمكن التعرف     فاتورة، إذن تسليم أو اي وثيقة تجارية تصف المنتجات المعنية بتفصي          
 ").تصريح الفاتورة"ويشار إليه فيما بعد بــ (عليها 

 
تستفيد من هـذا اإلتفـاق      ) ٢٥(، و في الحاالت المحددة في المادة        )١(على الرغم مما ورد بالفقرة       .٢

المنتجات ذات منشأ بالمعنى المقصود بهذا البروتوكول دون الحاجة إلى تقديم اي من الوثائق المشار               
 . اعالهيهاال

 
 )١اي يو ار (إجراءات إصدار شهادة حركة : ١٦المادة 

بناء على طلب يحرر ) ١اي يو آر(تصدر السلطات الجمركية لدى البلد المصدر شهادة الحركة  .١
 .خطيا من المصدر أو من ممثله المفوض وتحت مسؤولية المصدر

وإستمارة ) ١اي يو آر(لحركة لهذا الغرض، على المصدر أو ممثله المفوض اتمام كل من شهادة ا .٢
 ).٣(الطلب، والذي يظهر نموذج كل منها في الملحق 

تستكمل هذه النماذج بإحدى اللغات التي حرر بها هذا االتفاق ووفقا ألحكام القـانون المحلـي للبلـد                  
يجب إعطاء وصف المنـتج فـي       . إذا كانت بخط اليد، فيجب إتمامها بالحبر بأحرف كبيرة        . المصدر



 ١٣٠

إذا لم تعبأ الخانة، يجب رسم خط أفقي        . المخصصة لهذا الغرض بدون ترك اي اسطر فارغة       الخانة  
 .تحت آخر سطر من الوصف، ويشطب الحيز الفارغ عرضيا

 
 
، ان يكون مستعدا ليقدم في أي وقت بناء على )١أي يو آر(على المصدر الذي يطلب شهادة حركة  .٣

، كافة المستندات )١أي يو آر(در شهادة الحركة طلب السلطات الجمركية في بلد التصدير حيث تص
التي تثبت صفة المنشأ للمنتجات المعنية و كذلك إستيفاء المتطلبات األخرى بموجب هذا 

 .البروتوكول
اي يو (تصدر السلطات الجمركية في اي دولة عضو بالمجموعة األوروبية أو األردن شهادة الحركة  .٤

منتجات ناشئة في المجموعة أو األردن وتكون مستوفية إذا اعتبرت المنتجات المعنية ) ١آر
 .للمتطلبات األخرى لهذا البروتوكول

تتخذ السلطات الجمركية المانحة أي إجراءات ضرورية للتحقق من صفة المنشـأ للمنتجـات ومـن                 .٥
لهذا الغرض يكون لها الحق في طلب اي دليل والقيـام           . إستيفاء المتطلبات األخرى لهذا البروتوكول    

كذلك تكفل السلطات الجمركية المانحة     . معاينة حسابات المصدر أو اي فحص آخر يعتبر ضروريا        ب
وبصورة خاصة عليها التحقق من إتمام      . حسب األصول ) ٢(إستكمال النماذج المشار اليها في الفقرة       

 .الحيز المخصص لوصف المنتجات بطريقة تستبعد اي إحتمال إلضافات إحتيالية
 .من الشهادة) ١١(في الخانة ) ١اي يو آر(ار شهادة حركة يذكر تاريخ إصد .٦
وتجعلها في متناول المصدر حالما ينجز او       ) ١اي يو آر    (تصدر السلطات الجمركية شهادة الحركة       .٧

 .يصبح التصدير الفعلي مضمونا
 

 الصادرة بأثر رجعي) ١اي يو آر(شهادة حركة : ١٧المادة 
بعـد تصـدير    ) ١اي يو آر  (إستثنائيا إصدار شهادة حركة     ، يجوز   )١٦/٧(برغم ما ورد في المادة       .١

 :المنتجات التي تخصها إذا
i. لم تصدر وقت التصدير بسبب أخطاء، أو إغفال غير مقصود أو لظروف خاصة؛ أو 
ii.          صدرت لكنها لم تقبـل     )  ١اي يو آر  (تبين بصورة مرضية للسلطات الجمركية ان شهادة حركة

 .عند اإلستيراد ألسباب فنية
، على المصدر ان يبين في طلبه، مكان وتاريخ تصدير المنتجات التي تتعلـق بهـا                )١( الفقرة   لتنفيذ .٢

 .، مع ذكر أسباب طلبه)١اي يو آر(شهادة الحركة 
بأثر رجعي فقط بعد التحقـق مـن ان         ) ١اي يو آر  (يجوز للسلطات الجمركية إصدار شهادة حركة        .٣

 .ك الموجودة في الملف المعنيالمعلومات التي زودها المصدر في طلبه تتفق مع تل
 : الصادرة بأثر رجعي بإحدى العبارات التالية) ١اي يو آر(يجب ان تظهر شهادات الحركة  .٤

NACHTRAGLICH AUSGESTELLT" DELIVRE A POSTERIORI" 
RILASCIATO          A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A 

POSTERIORI" 
"ISSUED RETROSPECTIVELY",UDSTEDT EFTERF∅LGENDE", 
“EK∆OeEN EK TΩN Y∑TEBΩ N”  , "EXPEDIDO A POSTERIORI", 
"EMITIDO A POSTERIORI", ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", 
"UTFARDAT I EFTERHAND", 

"المصدر بأثر رجعي"  
  

اي يـو   (في شـهادة الحركـة      " مالحظات"في خانة   ) ٤(يجب وضع التظهير المشار اليه في الفقرة         .٥
 ).١آر
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 )١اي يو آر(إصدار نسخة ثانية من شهادة : ١٨المادة 
، يجـوز للمصـدر ان يتقـدم للسـلطات          )١اي يو آر  (في حالة سرقة، ضياع أو تلف شهادة حركة          .١

الجمركية التي اصدرتها، للحصول على نسخة ثانية يتم اعدادها علـى أسـاس وثـائق التصـدير                 
 .المحفوظة لديها

 :ريقة بإحدى العبارات التاليةيجب تظهير النسخة الثانية التي صدرت بهذه الط .٢
 

"DUPLIKAT", DUPLICATA", "DUPLICATO", DUPLICAAT", "DUPLICATE", 
“ANTΓPA∅O”, "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",.  

"نسخــــة"  
في النسخة الثانية من شهادة الحركة " مالحظات"في خانة ) ٢(يوضع التظهير المشار اليه في الفقرة  .٣

 ).١ي يو آرا(
االصلية، تكون سارية ) ١اي يو آر(النسخة الثانية التي يجب ان تحمل تاريخ إصدار شهادة الحركة  .٤

 .المفعول من ذلك التاريخ
 

على أساس إثبات المنشأ الصادر أو المعد ) ١اي يو آر(إصدار شهادة حركة :١٩المادة 
 مسبقا

لمجموعة أو في األردن، يكـون باإلمكـان        عندما توضع منتجات منشأ تحت سيطرة مكتب جمركي في ا         
بغـرض إرسـال بعـض هـذه        ) ١اي يو آر  (إستبدال إثبات المنشأ بواحدة أو اكثر من شهادات الحركة          

الحركة أي يو آر    ) شهادات(تصدر شهادة   . المنتجات أو كلها إلى مكان آخر ضمن المجموعة أو األردن         
 .المنتجاتا البديلة من مكتب الجمرك الذي وضعت تحت سيطرته 

 
 شروط إعداد تصريح فاتورة: ٢٠المادة 

 : من) ب/١٥/١(يجوز إعداد تصريح الفاتورة المشار اليه في المادة  .١
i.  ؛ أو )٢١(مصدر معتمد بالمعنى المقصود في المادة 
ii.                    مصدر الي شحنة تتألف من طرد أو اكثر يحتوي منتجات منشـأ ال تفـوق قيمتهـا اإلجماليـة

 .وحدة نقد اوروربي) ٦٠٠٠(
يجوز إعداد تصريح فاتورة إذا كان باإلمكان إعتبار المنتجات المعنية منتجات ناشئة في المجموعـة                .٢

، وكانـت تسـتوفي المتطلبـات       ٤أو األردن أو غيرها من الدول التي ورد ذكرها ي البروتوكول            
 .األخرى لهذا البرتوكول

اي وقت بناء على طلب السلطات      على المصدر الذي يعد تصريح الفاتورة ان يكون مستعدا ليقدم في             .٣
الجمركية في بلد التصدير، كافة الوثائق المناسبة إلثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء              

 .المتطلبات األخرى لهذا البروتوكول
، إما كتابة   )٤(يعد اعالن الفاتورة من قبل المصدر وذلك بوضع اإلعالن المبينة صيغته في الملحق               .٤

لطابعة أو ختما أو طباعة، على الفاتورة أو إذن التسليم أو اي وثيقة تجارية أخرى، ويستخدم                باآللة ا 
و إذا  . االعالن احد الصيغ اللغوية المبينة في ذلك الملحق، ووفقا ألحكام القانون المحلي لبلد التصدير             

 .كتب التصريح بخط اليد فيتعين كتابته بالحبر و بأحرف كبيرة
غير انه ال يطلب من مصـدر معتمـد         . تورة التوقيع األصلي للمصدر وبخط اليد     تحمل تصاريح الفا   .٥

توقيع هذه التصاريح، شريطة ان يعطي السلطات الجمركية في بلد          ) ٢١(بالمعنى المقصود في المادة     
التصدير تعهداً خطيا بأن يتحمل فيه المسؤولية الكاملة عن اي تصريح فاتورة يعين شخصه وكأنـه                

 .دوقعه بخط الي
يجوز للمصدر إعداد تصريح الفاتورة عند تصدير المنتجات التي يتعلـق بهـا التصـريح، أو بعـد            .٦

تصديرها شرط تقديم التصريح للسلطات الجمركية في بلد اإلستيراد قبل إنقضاء سنتين على إستيراد              
 .المنتجات التي تتعلق به



 ١٣٢

 

 المصدر المعتمد: ٢١المادة 
ر ان تخول اي مصدر يقوم دائما بشـحن المنتجـات وفـق هـذا               للسلطات الجمركية في بلد التصدي     .١

على اي مصدر يسـعى     . االتفاق، بأن يعد تصاريح الفواتير بغض النظر عن قيمة المنتجات المعنية          
لمثل هذا التخويل، ان يقدم بصورة ترضي السلطات الجمركية كل الضمانات الضرورية للتحقق من              

 .لمتطلبات األخرى لهذا البروتوكولصفة منشأ للمنتجات وكذلك إلستيفاء ا
 .يجوز للسلطات الجمركية منح صفة مصدر معتمد بموجب اي شروط ترتأيها مناسبة .٢
تمنح السلطات الجمركية للمصدر المعتمد رقم تخويل جمركي ويجـب ان يظهـر علـى تصـريح                  .٣

 .الفاتورة
 .تراقب السطات الجمركية إستعمال التخويل من المصدر المعتمد .٤
عليها القيام بذلك عندما يتوقف المصدر عن تقـديم         . لجمركية سحب التخويل في اي وقت     للسلطات ا  .٥

، أو بخالف   )٢(، أو ال يستوفي الشروط المشار اليها في الفقرة          )١(الضمانات المشار اليها في الفقرة      
 .ذلك يستعمل التفويض بصورة غير سليمة

 
 صالحية إثبات المنشأ: ٢٢المادة 

المنشأ لمدة اربعة اشهر من تاريخ اإلصدار في بلد التصدير، ويجـب تقديمـه              يسري مفعول إثبات     .١
 .خالل المدة المذكورة إلى السلطات الجمركية في بلد اإلستيراد

بقصد تطبيق المعاملة التفضيلية، يجوز قبول إثباتات المنشأ التي تقدم إلى السلطات الجمركية في بلد                .٢
، حيثما يعزى التخلف عـن تقـديم هـذه          )١(يم المحدد في الفقرة     اإلستيراد بعد التاريخ النهائي للتقد    

 .الوثائق بحلول التاريخ النهائي المعين إلى ظروف استثنائية
في أحوال أخرى من التقديم المتأخر، يجوز للسلطات الجمركية في بلد اإلستيراد قبول إثباتات المنشأ                .٣

 .حيثما تقدم المنتجات قبل التاريخ النهائي المذكور
 

 تقديم إثبات المنشأ: ٢٣المادة 
تقدم إثباتات المنشأ إلى السلطات الجمركية في بلد االستيراد وفقا لإلجراءات المطبقة في ذلك البلد، للسلطات المذكورة طلب ترجمة إلثبات المنشأ، 

 .المطلوبة لتنفيذ اإلتفاقولها ان تطلب ان يرفق تصريح اإلستيراد ببيان من المستورد، فحواه ان المنتجات مستوفية للشروط 

 
 االستيراد على دفعات: ٢٤المادة 

بناء على طلب املستورد ووفقا للشروط اليت تضعها السلطات اجلمركية يف بلد االسترياد، وحيثما تستورد على دفعات منتجات مفككة أو غري جممعة باملعىن املقصود يف القاعدة 

من النظام املتآلف، فيقدم إثبات منشأ واحد هلذه املنتجات إىل السلطات ) ٩٤٠٦ و ٧٣٠٨(، أو البنود رقم )١٧ و ١٦( الفصول من النظام املتآلف الواقعة يف) أ/٢(العامة 

 .اجلمركية عند إسترياد اول دفعة

 
 اإلعفاء من إثبات المنشأ: ٢٥المادة 

 من أمتعة املسافرين الشخصية، يسمح بإدخاهلا كأهنا منتجـات منشـأ دون   املنتجات اليت ترسل كطرود صغرية من أشخاص خاصني إىل أشخاص خاصني، أو تشكل جزءا       .١
طلب تقدمي إثبات منشأ، شريطة اال تكون هذه املنتجات مستوردة على سبيل التجارة وصرح اهنا تستويف متطلبات هذا الربوتوكول وحيثما ال يكون هناك اي شك يف صحة 

 .أو على صفحة ورق ترفق بتلك الوثيقة) ٣سي يب / ٢سي (يد، ميكن اعداد هذا التصريح على تصريح اجلمارك يف حالة املنتجات املرسلة بالرب. هذا التصريح
ال تعتبر المستوردات العرضية التي تتألف حصرا من منتجات لإلستعمال الشخصي للمرسل اليهم أو               .٢

وكمية المنتجـات   للمسافرين أو لعائالتهم، مستوردات على سبيل التجارة إذا كان واضحا من طبيعة             
 .انه ال يقصد بها غاية تجارية



 ١٣٣

وحدة نقد اوروبـي فـي      ) ٥٠٠(باإلضافة إلى ذلك يجب اال تتجاوز القيمة اإلجمالية لهذه المنتجات            .٣
وحدة نقد اوروبي في حالة المنتجات التي تؤلـف جـزءا مـن             ) ١٢٠٠(حالة الطرود الصغيرة، أو     
 .األمتعة الشخصية للمسافرين

 
 

 وثائق المؤيدةال: ٢٦المادة 
المستعملة إلثبات انه يمكن إعتبار المنتجـات التـي         ) ٢٠/٣(و  ) ١٦/٣(الوثائق المشار اليها في المادة      

أو تصريح فاتورة، كمنتجـات ناشـئة فـي المجموعـة أو األردن             ) ١اي يو آر  (تغطيها شهادة الحركة    
 :امور أخرى، من التاليةوتستوفي المتطلبات األخرى لهذا البروتوكول يجوز ان تتألف، من ضمن 

i.               إثبات مباشر للعمليات التي أجراها المصدر أو المزود للحصول على المنتجات المعنية، تحتويهـا
 مثال حساباته أو دفاتره الداخلية؛

ii.                  وثائق تثبت صفة المنشأ للمواد المستعملة، صادرة أو معدة فـي المجموعـة أو األردن حيثمـا
 ن المحلي؛تستخدم هذه الوثائق بموجب القانو

iii.                 وثائق تثبت إعداد أو معالجة المواد في المجموعة أو األردن حيثما تستخدم هذه الوثائق بموجـب
 القانون المحلي؛

iv.    أو تصريح فاتورة يثبت صفة المنشأ للمواد المسـتعملة، صـادرة أو            ) ١اي يو آر  (شهادة حركة
 .معدة في المجموعة أو األردن وفقا لهذا البروتوكول

 

 حفظ إثباتات المنشأ والوثائق المؤيدة: ٢٧المادة 
 .لثالث سنوات على األقل) ١٦/٣(بالوثائق املشار اليها يف املادة ) ١اي يو آر(حيتفظ املصدر الذي يطلب إصدار شهادة احلركة  .١
 ).٢٠/٣(املشار اليها يف املادة على املصدر الذي يعد تصريح فاتورة ان حيتفظ لثالث سنوات على األقل بنسخة من تصريح الفاتورة و كذلك بالوثائق  .٢
 ).١٦/٢(اإلحتفاظ لثالث سنوات على األقل، بنموذج الطلب املشار اليه يف املادة ) ١اي يو آر(على السلطات اجلمركية يف بلد التصدير اليت اصدرت شهادة احلركة  .٣
 .و تصريح الفاتورة املقدمة اليها) ١اي يو آر(ركة على السلطات اجلمركية يف بلد اإلسترياد اإلحتفاظ لثالث سنوات على األقل بشهادة احل .٤

 

 التباين واألخطاء الشكلية: ٢٨المادة 
اكتشاف تباينات بسيطة بني البيانات املعطاة يف إثبات املنشأ وبني تلك املعطاة يف الوثائق املقدمة للسلطات اجلمركية لغرض القيام بإجراءات إسترياد املنتجات، لن ترتب حبد                          .١

 .الن إثبات املنشأ إذا ثبت حسب األصول ان هذه الوثيقة تطابق فعال املنتجات املقدمةذاهتا بط
يجب أال تتسبب األخطاء الشكلية الواضحة مثل أغالط الطباعة على إثبات المنشأ في رفـض هـذه                  .٢

الوثيقة إذا كانت هذه األخطاء بحد ذاتها ال تخلق شكوكا بخصوص صحة البيانات المعطاة في هـذه                 
 .قةالوثي

 

 المبالغ المعبر عنها بوحدة النقد األوروبي: ٢٩المادة 
 .حيدد بلد التصدير املبالغ بعملته الوطنية اليت تعادل املبالغ املعرب عنها بوحدة النقد األورويب، وتبلغ إىل البلدان املستوردة من خالل املفوضية األوروبية .١
بلد اإلستيراد، فيتقبلها األخير إذا صدر بالمنتجـات        حيثما تتجاوز المبالغ، المبالغ المقابلة التي حددها         .٢

حيثما يصدر بالمنتجات فاتورة بعملة اي بلد آخر عضو فـي المجموعـة        . فاتورة بعملة بلد التصدير   
 .األوروبية، تعترف بلد اإلستيراد بالمبالغ التي ابلغها البلد المعني

لة الوطنية تلك المبالغ المعبر عنها بوحدة       تكون المبالغ التي تستعمل في اي عملة وطنية، تعادل بالعم          .٣
 .١٩٩٦النقد األوروبي كما هي في اول يوم عمل من تشرين اول 

بناء على طلب المجموعة أو األردن، يعاد النظر من قبل لجنة مشتركة في المبـالغ المعبـر عنهـا                    .٤
عـة األوروبيـة    بوحدة النقد األوروبي وما يعادلها بالعمالت الوطنية للدول األعضـاء فـي المجمو            

عند إجراء اعادة النظر، تضمن اللجنة المشتركة انه لن يكون هناك خفض فـي المبـالغ                . واألردن
المستعملة بأي عملة وطنية، وباإلضافة إلى ذلك عليها ان تأخذ باإلعتبار الرغبة في المحافظة علـى                

المبالغ المعبر عنها بوحدة النقد     و لهذه الغاية لها ان تقرر تعديل        . آثار الحدود المعنية من حيث الواقع     
 .األوروبي



 ١٣٤

 ترتيبات التعاون اإلداري : VIالباب السادس 
 المساعدة المتبادلة: ٣٠المادة 

تزود السلطات الجمركية في البلدان األعضاء في المجموعة األوروبية وفي األردن بعضها الـبعض               .١
تعملة في مكاتبها الجمركية إلصـدار       المس -األختام–من خالل المفوضية األوروبية بنماذج الدمغات       

، وبعناوين السلطات الجمركية المسؤولة عن التحقق من صـحة هـذه            )١اي يو آر  (شهادات الحركة   
 .الوثائق وتصاريح الفاتورة

لضمان التطبيق السليم لهذا البروتوكول يساعد المجموعة واألردن بعضهما، مـن خـالل اإلدارات               .٢
، أو تصاريح الفاتورة، ومن     )١اي يو آر  (ن صحة شهادات الحركة     الجمركية المختصة، في التحقق م    

 .صحة المعلومات المعطاة في هذه الوثائق
 

 التحقق من صحة إثباتات المنشأ: ٣١المادة 
يجري التحقق الالحق من صحة إثباتات المنشأ عشوائيا، أو حيثما يكون لدى السلطات الجمركية في                .١

صحة تلك الوثائق، أو صفة المنشأ للمنتجات المعنيـة أو إسـتيفاء        بلد اإلستيراد شكوكا معقولة بشأن      
 .المتطلبات األخرى لهذا البروتوكول

اي يـو   (، تعيد السلطات الجمركية في بلد اإلستيراد شهادة الحركـة           )١(لغايات تطبيق أحكام الفقرة      .٢
طات الجمركية فـي    والفاتورة إذا قدمت، تصريح الفاتورة، أو نسخة من هذه الوثائق، إلى السل           ) ١آر

اي وثائق أو معلومات يحصل عليها وتفيد       . بلد التصدير، وتعطى اينما كان مالئما اسباب اإلستفسار       
 .بأن المعلومات المعطاة على إثبات المنشأ غير صحيحة، ترسل لتعزيز طلب التحقق

 دليـل وفـي     لهذه الغاية لها الحق في طلب اي      . تجري السلطات الجمركية في بلد التصدير التحقيق       .٣
 .القيام بأي معاينة لحسابات المصدر أو اي فحص آخر تعتبره مناسبا

إذا قررت السلطات الجمركية في بلد اإلستيراد تعليق منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية إلـى                .٤
حين ظهور نتائج التحقيق، فيعرض على المستورد إطالق المنتجات بموجب أي تدابير احترازية تعد              

 .يةضرور
يتعين ان تبين النتـائج     . تبلغ السلطات الجمركية التي طلبت التحقيق بنتائجه في اقرب فرصة ممكنة           .٥

بوضوح فيما إذا كانت الوثائق صحيحة وفيما إذا كان يجوز إعتبار المنتجات المعنية منتجات منشأها               
 .في المجموعة أو األردن و مستوفية للمتطلبات االخرى لهذا البروتوكول

الت الشك المعقول، إذا لم يرد جواب خالل عشرة أشهر من تاريخ طلب التحقيق أو إذا كـان                  في حا  .٦
الجواب ال يتضمن معلومات تكفي للفصل في صحة الوثائق موضـع البحـث أو المنشـأ الحقيقـي                  

 .للمنتجات، فترفض السطات الجمركية الطالبة مؤهالت األفضليات اال في حاالت استثنائية
 

 ية النزاعاتتسو: ٣٢المادة 
، وال يمكن تسويتها بـين السـلطات        )٣١(حيثما تنشأ نزاعات بخصوص إجراءات التحقيق وفق المادة         

الجمركية طالبة التحقيق والسلطات الجمركية المسؤولة عن إجراء هذا التحقيق، أو حيثما يطرحان سؤاال              
ألحوال تسـوى النزاعـات بـين       في كل ا  .  يتعلق بتفسير هذا البروتوكول، فتحال إلى اللجنة المشتركة       

 .المستورد والسلطات الجمركية في بلد اإلستيراد بموجب تشريعات البلد المذكور
 

 الجزاءات: ٣٣المادة 
تفرض الجزاءات على اي شخص يعد، أو يتسبب في إعداد وثيقة تتضمن معلومـات غيـر صـحيحة                  

 .لغايات الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات
 

 اطق الحرةالمن: ٣٤المادة 



 ١٣٥

على المجموعة واألردن إتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لضمان عدم إستبدال المنتجات المتـاجر              .١
بها المشمولة باثبات منشأ والتي تستخدم منطقة حرة تقع في أراضيهما أثناء عملية نقلهـا، ببضـائع                 

 .أخرى وأال تخضع لمناولة غير تلك العمليات العادية المصممة لمنع تلفها
دما تستورد منتجات ناشئة في المجموعة أو األردن إلى منطقـة حـرة يشـملها اثبـات منشـأ                          عن .٢

وتخضع إلى معالجة أو اعداد، تصدر السلطات المختصة وعلى سبيل األعفاء من األحكام الـواردة               
جديدة بناء على طلب المصـدر إذا كانـت المعالجـة أو            ) ١اي يو آر  (شهادة حركة   ) ١(في الفقرة   

 .عداد الجاريين يتفقان وأحكام هذا البروتوكولاأل
 

 سبتة ومليلة : VIIالباب السابع 
 سريان البروتوكول: ٣٥المادة 

 .ال يشمل سبتة ومليلة) ٢(المستعمل في المادة " المجموعة" مصطلح  .١
ظام حيثما تستورد إلى سبتة ومليلة منتجات ناشئة في األردن، فإنها تتمتع من كافة النواحي بنفس الن                .٢

الجمركي مثل ذلك الساري على المنتجات الناشئة في اإلقليم الجمركي في المجموعة وفقا للبرتوكول              
يمـنح  . من قانون انضمام المملكة اإلسبانية والجمهورية البرتغالية إلى المجموعات األوروبيـة          ) ٢(

ت النظـام الجمركـي     األردن لكافة ما يستورد من منتجات يشملها اإلتفاق وناشئة في سبتة ومليلة ذا            
 .الممنوح إلى منتجات مستوردة من المجموعة وناشئة فيه

فيما يتعلق بمنتجات منشأها سبتة ومليلة، يسري هذا البروتوكول مـع مـا             ) ٢(لغايات تطبيق الفقرة     .٣
 ).٣٦(يلزم من تعديل وطبقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 

 
 شروط خاصة: ٣٦المادة 

 : ، تعتبر التالية كأنها)١٢( نقلها مباشرة وفق أحكام المادة شريطة انه جرى
 : منتجات منشأها سبتة ومليلة .١

i. منتجات متحصلة كليا في سبتة ومليلة؛ 
ii.                منتجات يحتصل عليها في سبتة ومليلة، ويستعمل في صناعتها منتجات خالف تلك المشار اليهـا

 : ، شريطة ان تكون)أ(في 
من هـذا  ) ٥(معالجة أو أعداد كافيين بالمعنى المقصود من المادة المنتجات المذكورة قد خضعت ل   .١

 البروتوكول؛ أو تكون
تلك المنتجات ناشئة في األردن أو المجموعة حسب مفهوم هذا البروتوكول، ويشترط ان تكون قد                .٢

خضعت لمعالجة أو اعداد يتعدى األعداد أو المعالجة غير الكافيين المشـار اليهمـا فـي المـادة                  
)٦/١.( 

 
 :منتجات منشأها األردن .٢

i. منتجات متحصلة كليا في األردن؛ 
ii.                   منتجات يحتصل عليها في األردن يستعمل في صناعتها منتجات خالف تلك المشار اليها     في

 :، شريطة ان)أ(
) ٥(تكون المنتجات المذكورة قد خضعت لمعالجة أو أعداد كافيين بالمعنى المقصود من المادة               .١

 أو تكونمن هذا البروتوكول؛ 
تلك المنتجات ناشئة في سبته و مليله أو المجموعة حسب مفهوم هذا البروتوكول، ويشترط أن                .٢

تكون قد خضعت لمعالجة أو اعداد يتعدى األعداد أو المعالجة غير الكافيين المشار اليهما فـي                
 ).٦/١(المادة 

  
 .تعتبر سبتة ومليلة إقليما واحدا .٣



 ١٣٦

اي (من شهادات الحركـة     ) ٢(في الخانة   " سبتة ومليلة "و  " ردناأل"يضع المصدر أو ممثله المفوض       .٤
زيادة على ذلك في حال منتجات منشأها سبتة ومليلة، يشار إلى           . ، أو على تصاريح الفاتورة    )١يو آر 

 .وعلى تصاريح الفاتورة) ١اي يو آر (من شهادات الحركة ) ٤(هذا األمر في الخانة 
 .ؤولة عن تطبيق هذا البروتوكول في سبتة ومليلةتكون السلطات الجمركية اإلسبانية مس .٥
 

 أحكام نهائية : VIIIالباب الثامن 
 تعديل البروتوكول: ٣٧المادة 

 .يجوز للجنة المشتركة ان تقرر تعديل أحكام هذا البروتوكول
 

 تنفيذ البروتوكول: ٣٨المادة 
 .وليتخذ كل من المجموعة واألردن الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا البروتوك

 
 بضائع الترانزيت أو في التخزين: ٣٩المادة 

يجوز تطبيق أحكام هذا البروتوكول على البضائع التي تستوفي أحكام هذا البروتوكـول والتـي تكـون                  
بتاريخ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ، إما في الترانزيت أو ال تزال في المجموعة أو في األردن، أو في                   

ات البوندد أو في المناطق الحرة، شريطة ان تقدم إلى السلطات الجمركيـة             التخزين المؤقت في مستودع   
صادرة بأثر رجعي مـن  ) ١اي يو آر( في بلد اإلستيراد خالل اربعة أشهر من ذلك التاريخ شهادة حركة 

 .السلطات المختصة لدى بلد التصدير مع الوثائق التي تثبت ان البضائع نقلت مباشرة
 

 )٢(يدية للقائمة في الملحق مالحظات تمه: )١(ملحق 
 ):١(مالحظة 

تبين هذه القائمة الشروط التي يتطلبها اعتبار كافة المنتجات معالجـة أو            
 .من هذا البروتوكول) ٥(معدة بكفاية بالمعنى المقصود في المادة 

 
 ):٢(مالحظة 

 رقم البنـد أو     يعطي العمود األول  .  يصف أول عمودين في القائمة  المنتجات التي يحتصل عليها          ١-٢
رقم الفصل المستعمالن في النظام المتآلف، ويعطي العمود الثاني وصف الٌبضائع المستعمل فـي              

لكل إدخال في العمودين األولين هناك  قاعدة محددة في العمودين      . هذا النظام لذلك البند أو الفصل     
" إي إكـس " بوقا بــ  في بعض الحاالت، حيثما يكون اإلدخال في العمود األول مس         ). ٤(أو  ) ٣(

ex) تطبق فقط على جزء من ذلك البند       ) ٤(أو  ) ٣(، فهذا يعني ان القاعدة في العمودين        )حصرا
 ).٢(كما هو موصوف في العمود 

أو يعطى رقم الفصل، فتعطى تبعا لذلك وصف        ) ١(حيثما تجمع سوية أرقام عدة بنود  في العمود           ٢-٢
علـى  )  ٤(أو  ) ٣( تطبق القواعد المجاورة في العمودين       بألفاظ عامة، )  ٢(المنتجات في العمود    

جميع المنتجات، التي تصنف وفق النظام المتآلف، في بنود الفصل أو في أي مـن البنـود التـي                   
 ).١ (ضمت معا في العمود 

حيثما تكون هناك قواعد مختلفة في القائمة تسري على منتجات مختلفة ضمن بند، فإن كل حاشية                 ٣-٢
أو ) ٣(شمل وصفا لذلك الجزء من البند الذي تغطيه القاعدة المجاورة فـي العمـودين               ت) عالمة(
)٤.( 

ألي إدخال ما فـي العمـودين األولـين، يجـوز     ) ٤(و ) ٣(حيثما تحدد قاعدة في كال العمودين        ٤-٢
ـ  ) ٣(للمصدر ان يختار كبديل تطبيق إما القاعدة المبينة في العمود            ود أو تلك المبينة في      العم

)٤ .( 



 ١٣٧

 ). ٤(إذا لم توضع قاعدة منشأ في العمود ) ٣(يتعين تطبيق القاعدة المبينة في العمود
 

 ):٣(مالحظة 
من البروتوكول فيما يتعلق بالمنتجات التي تكتسب صفة منشأ وتسـتعمل           ) ٥(تطبق أحكام المادة     ١-٣

يث تستعمل  في صناعة منتجات أخرى بغض النظر عما إذا إكتسبت هذه الصفة داخل المصنع ح             
 .هذه المنتجات أو في مصنع آخر في المجموعة أو في األردن

، والذي تنص بشأنه القاعدة ان تكون قيمة مواد غير المنشأ التي يمكن ان              ٨٤٠٧محرك من البند    :  مثال
فـوالذ آخـر مشـكل      "من سعرالمنتج أرض المصنع، مصنوعا من       % ٤٠تدخل فيه ال تتجاوز     

 . حصرا٧٢٢٤رقم من البند " تقريبيا بالطرق
فإذا تم هذا الطرق في المجموعة من صبة غير منشأ، فيكون قد إكتسـب أصـال صـفة منشـأ                    

عندئذ يحتسب الطرق كأنه من المنشأ في حساب        . في القائمة )  حصرا ٧٢٢٤(بموجب قاعدة البند    
قيمة المحرك بغض النظر عما إذا كان قد أنتج في نفس المصـنع أو فـي مصـنع آخـر فـي                      

وال تؤخذ قيمة صبة غير المنشأ في الحسبان عند إضافة قيمة المواد المستعملة مـن               . المجموعة
 .غير المنشأ

تمثل القاعدة في القائمة  الحد األدنى لكمية المعالجة أو اإلعداد المطلوبين، والقيـام بمعالجـة أو                  ٢-٣
اقل لن يعطي صفة    إعداد إضافيين يعطى أيضا صفة منشأ؛ وبالعكس فإن القيام بمعالجة أو إعداد             

لذلك إذا نصت القاعدة على انه يمكن استعمال مواد غير منشأ في مسـتوى معـين  مـن                   . منشأ
الصناعة، فيسمح بإستعمال هذه المادة في مرحلة أبكر من الصناعة لكن ال يسمح بإستعمالها فـي                

 .مرحلة الحقة
، "مواد مـن اي بنـد     "ستعمال  ، حيثما تنص القاعدة انه يجوز ا      )٢-٣(بدون إجحاف  بالمالحظة      ٣-٣

. يجوز ايضا استعمال مواد من نفس بند المنتج لكنها تخضع ألي حدود معينه قد تتضمنها القاعده               
التصنيع من مواد أي بند، بما في ذلك مواد أخرى في البند            " وعلى الرغم من ذلك، فإن مصطلح       

منتج وباوصـاف تختلـف عـن       يعني فقط جواز استعمال المواد المبوبة في نفس بند ال         ..." رقم  
 .من القائمة) ٢(اوصاف المنتج كما هو مبين في العمود 

حيثما تحدد قاعدة في القائمة انه يجوز صناعة المنتج  من أكثر من مـادة، يعنـي هـذا جـواز                      ٤-٣
 .ال يتطلب ذلك استعمالها جميعا. إستعمال مادة أو اكثر

 تنص على انـه يجـوز إسـتعمال         ٥٢١٢ إلى   ٥٢٠٨القاعدة الخاصة باالقمشة تحت البنود رقم       : مثال
األلياف الطبيعية، وكذلك يجوز إستعمال المواد الكيماوية، من ضمن مواد أخرى ال يعني هذا انه               

 .يجب استعمال كليهما؛ فمن الممكن استعمال احدهما أو اآلخر أو كليهما
ينه، فمن الواضح ان الشرط ال      حيثما تحدد قاعدة في القائمة انه يتوجب صناعة منتج من مادة مع            ٥-٣

أنظـر ايضـا   . (يحول دون استعمال مواد أخرى، والتي بسبب طبيعتها الذاتية ال تفي بالقاعـدة  
 ).ادناه المتعلقة بالمنسوجات) ٢-٦(المالحظة 

 
 التي تستثني تحديـدا اسـتعمال الحبـوب         ١٩٠٤القاعدة لألطعمة الجاهزة المذكورة في البند رقم        : مثال

 ال تمنع استعمال األمالح المعدنية والكيماويات والمضافات األخرى التي ليسـت مـن              ومشتقاتها،
لكن هذا ال يسري على المنتجات التي وان لم يكن باإلمكان صناعتها من مـواد               . منتجات الحبوب 

معينة تحددها القائمة، إنما يمكن صناعتها من مادة من نفس الطبيعة فـي مرحلـة سـابقة مـن                   
 .التصنيع

 
 حصرا المصنوعة من مواد غير منسوجة؛ ٦٢في حالة سلعة من سلع الكساء المبينة في  الفصل  : مثال

اذا كان إستعمال غزل غير المنشأ حصرا مسموحا به لصنف السلعة هذا، فليس باإلمكان البدء 

 حتى لو لم يكن ممكنا بالعادة صناعة القماش غير المنسوج من خيط –بقماش غير منسوج 
 . اي مرحلة االلياف-هذه الحاالت تكون بالعادة مادة البداية في مرحلة ما قبل الغزل في . الغزل



 ١٣٨

 حيثما  تعطى في قاعدة بالقائمة نسبتين مئويتين كحد أقصى لقيمة مواد غير المنشأ التـي يمكـن                   -٦-٣
لحد بمعني آخر، ال يجوز ان يتجاوز ا      . استعمالها، فال يجوز جمع هاتين النسبتين المئويتين  معا        

عالوه على ذلـك     . األقصى لقيمة كافة مواد غير المنشأ المستعملة  أعلى النسب المئوية المعطاه           
 .يجب عدم تجاوز النسب المئوية االفرادية فيما يتصل بالمواد المحددة التي تطبق عليها

 ):٤(مالحظة 
ـ         " األلياف الطبيعية "  يستعمل مصطلح    -١-٤ ك في القائمة ليشير إلى أليـاف غيـر تل

وهي مقصورة على مراحل ما قبل حصول الغزل بما فـي           . الصناعية أو المركبة  
ذلك الفضالت، وتتضمن ما لم يحدد خالف ذلك، األلياف الممشقة، الممشـطة أو             

 .المعالجة بطريقة أخرى لكن غير مغزولة
، )٠٥٠٣(شعر الحصان فـي البنـد رقـم         " األلياف الطبيعية "  يشمل مصطلح    -٢-٤

وكـذلك أليـاف الصـوف، وشـعر        ) ٥٠٠٣(و  ) ٥٠٠٢(نود رقم   الحرير في الب  
، ألياف القطـن    )٥١٠٥(و  ) ٥١٠١(الحيوانات الخشن والناعم في البنود أرقام       

) ٥٣٠١(وألياف الخضار األخرى في البنـود       ) ٥٢٠٣(إلى  ) ٥٢٠١(في البنود   
 ).٥٣٠٥(إلى 

مواد صناعة  " و"  المواد الكيماوية " ،    "لب المنسوجات "   تستعمل مصطلحات       -٣-٤
) ٦٣(إلى  ) ٥٠(في القائمة لوصف المواد غير المصنفة في الفصول من          " الورق

 .التي يمكن استعمالها لصنع الغزل أو األلياف الصناعية اوالتركيبية أو الورقية
خيوط (في القائمة ليشير إلى الفتايل      " ألياف صناعية مشبكة    "  يستعمل مصطلح    -٤-٤

أو فضـالتها فـي     ) الخام( والمركبة، األلياف المشبكة و    الصناعية) نسالة الكتان 
 ).٥٥٠٧(إلى ) ٥٥٠١(البنود 

 
 ):٥(مالحظة 

حيثما يوضع لمنتج معين في القائمة إشارة إلى هذه المالحظة، فال تطبق الشروط              ١-٥
على اي مواد نسيج أساسية تستعمل فـي صـناعة هـذا            ) ٣(المبينه في العمود    

أو أقل من الوزن الكلي لجميـع       %) ١٠(جتمعة تشكل   المنتج، والتي إذا أخذت م    
 ).٥/٤ و ٥/٣أنظر كذلك المالحظات ( مواد النسيج االولية، المستعملة 

على المنتجات  ) ٥/١(غير انه يجوز تطبيق نسبة التسامح الواردة في المالحظة           ٢-٥
 .الخليطة التي تصنع من أثنين أو اكثر من مواد النسيج األساسية

 :ية هي مواد نسيج أولية      التال
 .الحرير -
 .الصوف -
 .شعر حيواني خشن -
 .شعر حيواني ناعم -
 .شعر حصان -
 .قطن -
 .مواد صناعة الورق و ورق -
 .كتان -
 .قنب طبيعي -
 .ليف القنب، لحاءات الياف نسيجية أخرى -
 . قنب السيزل والياف نسيجية أخرى من نوع اآلجاف -
 .ف خضراوات نسيجية أخرى، حلفا واليا)قنب مانيال(جوز الهند، موز النسيج  -
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 .فتائل مركبة صناعيا -
 .فتائل اصطناعية -
 فتائل اصطناعية تركيبية مشبكة من البوليبروبيلين -
 فتائل اصطناعية تركيبية مشبكة من البولييستر -
 فتائل اصطناعية تركيبية مشبكة من البولياميد -
 فتائل اصطناعية تركيبية مشبكة من البولي كريلونيتريل -
 ة تركيبية مشبكة من البوليميدفتائل اصطناعي -
 فتائل اصطناعية تركيبية مشبكة من البولي تترافلورو اثيلين -
 فتائل اصطناعية تركيبية مشبكة من سلفات البولي  فينيلين  -
 فتائل اصطناعية تركيبية مشبكة من كلورايد البولي فينيل  -
 الياف إصطناعية تركيبية مشبكة أخرى -
 الياف فسكوز صناعية مشبكة -
 .اف صناعية مشبكة أخرىالي -
خيط غزل مصنوع من البولي يوريثين مقطع بقطع مرنة من البولي إيثر، سواء كانت مجدلـة                 -

 .ام ال
 .خيط غزل مصنوع من البولي يوريثان مقطعة بقطع مرنة من البوليستر، سواء مجدلة ام ال -
مـن ورق   مندمج بشريط يتألف من قلب      ) خيط غزل ممعدن  ) (٥٦٠٥(منتجات من البند رقم      -

األلمنيوم أو من قلب من غشاء بالستيكي سواء كان مغطى بمسحوق االلمنيوم ام ال، بعـرض                
 . ملم مرصوص بين شطري غشاء بالستيكي بواسطة الصق شفاف أو ملون٥ال يتجاوز 

 ). ٥٦٠٥(منتجات أخرى من البند رقم  -
  
ـ      ) ٥٢٠٥(خيط غزل من البند رقم      : مثال ) ٥٢٠٣(د  مصنوع من الياف قطنية من البن

لهذا . هو خيط غزل خليط   ) ٥٥٠٦(والياف مشبكة صناعيا مخرومة من البند رقم        
التي تتطلب صـناعة    (تكون األلياف المشبكة صناعيا غير مستوفية لقواعد المنشأ         

من خيط  %) ١٠(يجوز استخدام اي وزن اقصاه      ). من مواد كيماوية أو لب النسيج     
 .الغزل

 
مصنوع من خيط غزل صوف مـن البنـد         ) ٥١١٢(نسيج صوف من البند رقم      : مثال

هـو نسـيج    ) ٥٥٠٩(والياف خيط غزل صناعية مشبكة من البند رقم         ) ٥١٠٧(
التي تتطلـب   (و لهذا، خيط الغزل الصناعي الذي ال يتفق مع قواعد المنشأ            . خليط

أو خيط غزل صوف ال يتفق مع قواعـد         ) صناعة من مواد كيماوية أو لب نسيجي      
لب صناعة من الياف طبيعية غير ممشقة أو ممشطة أو بطريقـة            التي تتط (المنشأ  

أو تتشكل من كليهما يجوز استخدامه شريطة اال يتجاوز الوزن          ) أخرى معدة للغزل  
 .من وزن النسيج%) ١٠(الكلي لهما 

 
مصنوعة من خيط غزل قطن مـن       ) ٥٨٠٢(الياف نسيج مجدولة من البند رقم       : مثال

هو منتج خلـيط فقـط إذا    ) ٥٢١٠(من البند رقم    وقماش قطن   ) ٥٢٠٥(البند رقم   
كان قماش القطن نفسه قماشا خليطا يصنع  من خيوط غزل مصنفة فـي بنـدين                

 .منفصلين أو إذا كانت خيوط الغزل القطنية المستعملة هي بحد ذاتها خليطة
 

قطــن مــن  إذا كان قماش النسيج المجدول المعني مصنوعا من خيط غزل : مثال
، عندها يكون واضـحا ان      )٥٤٠٧(وألياف صناعية من البند     ) ٥٢٠٥(البند رقم   
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خيوط الغزل المستعملة هي من مادتي نسيج أساسيتين منفصلتين، وكذلك يكـون            
 .النسيج المجدول نسيجا خليطا

 
سجادة بجدائل مصنوعة من كل من خيوط غزل صناعية وخيوط غزل قطنية مع             : مثال

خليط حيث إستعملت ثالثة مـواد نسـيج        هي منتج   ). خيش(ساندة من ليف القنب     
وعليه يجوز استعمال اية مواد غيرمنشأ تتبع بمرحلة الحقة غيـر التـي             . أساسية

مـن وزن المـواد     %) ١٠(تسمح بها القاعدة،  شريطة اال يتجاوز وزنها الكلـي           
أو خيوط الغزل   /وبالتالي يجوز إستيراد كل من ساندة الخيش و       . النسيجية للسجادة 

 .ي تلك المرحله من الصناعه شريطة إتباع شروط الوزنالصناعية ف
على خيط غزل مصنوع من بولي يورثيان المقطع بقطع مرنة مـن            "في حالة المنتجات المشتملة      ٣-٥

 .بخصوص خيط الغزل هذا%) ٢٠(هذا التسامح هو " البولي ايثر سواء كان مجدال ام ال
 من غطاء األلمنيوم أو مـن قلـب غشـاء           شرائط تتألف من قلب   " في حالة المنتجات المشتملة      ٤-٥

ملم مرصوصة بـين    ) ٥(بالستيكي سواء كانت مغطاة ببودرة األلمنيوم ام ال، بعرض ال يتعدى            
بخصـوص هـذا    %) ٣٠(فتكون نسبة التسـامح     " إطارين من شريط بالستيكي بواسطة الصق     

 .الشريط
 
 
 

 ):٦(مالحظة 
 يشير إلى هذه المالحظة فيجوز إستخدام مواد النسيج         في حالة منتجات النسيج المشار اليها بتذييل       ١-٦

والـــذي ال يتفـــق والقاعـــدة الـــواردة       بإستثناء التبطين، والتبطين المتداخــل،
ــر  من القائمة للمنتجات المصنوعة المعنية  شريطة ان تكون مصنعة من بند) ٣(في العمود  غي

 .المصنع لمنتج ارضمن سعر ا%) ٨(بند المنتج وأال تتجاوز قيمتها 
 ٥٠(، يجوز إستعمال المواد غير المصنفة ضمن الفصـول          )٣- ٦(دون المساس بالمالحظة رقم      ٢-٦

 .بحرية في تصنيع منتجات النسيج سواء كانت تحوي نسيجا ام ال)  ٦٣ -
 

جـب  إذا كان ثمة قاعدة في القائمة تنص على ان صنفا معينا من النسيج، مثل البنطلونات، حيث ي                : مثال
استعمال خيط غزل، فهذا ال يمنع إستخدام عناصر معدنية مثل األزرار، ألن األزرار غير مصنفة               

ألجل ذات السبب ال يمنع إستعمال مشدات إنزالقية مـع ان المشـدات             ) ٦٣-٥٠(ضمن الفصول   
 .اإلنزالقية تحوي عادة نسجيات

المواد غير المصنفة ضمن الفصـول       حيثما تطبق قاعدة نسبة مئوية، يجب ان يؤخذ بالحسبان قيمة            ٣-٦
 .عند حساب قيمة مواد غيرالمنشأ المندمجة) ٦٣-٥٠(

 
 ):٧(مالحظة 

، ) حصـرا  ٢٩٠١(،  )٢٧١٥(إلـى   ) ٢٧١٣(،  ) حصـرا  ٢٧٠٧(ألغراض البنود ذوات األرقام      ١-٧
 :هي التالية" طرق العالج المحددة"، فإن ) حصرا٣٤٠٣(و )  حصرا٢٩٠٢(

i.  ؛)الفراغي(التقطير الخوائي 
ii.  ؛)١( إعادة التقطير بواسطة عملية تقطير تجزيئي شامل 
iii.  ؛ )تقطير هدام للبترول الخام(تكسير 
iv. إعادة التشكيل؛ 

                                                           
 . من التسميات المشتركه٢٧للفصل ) ب/ ٤(انظر المالحظه التفسيريه االضافيه  ١



 ١٤١

v.  اإلستخالص بواسطة مذيبات مختارة؛ 
vi. معالجه بأسيد الكبريتيك المركز، اوليوم، أو : طريقة عالج تتألف من كافة العمليات التالية

وامل قلوية؛ إزالة اللون والتنقية بسلك تأريض طبيعي الكبريتيك الالمائي؛ التعادل بواسطة ع
 نشط، سلك تأريض منشط، فحم منشط أو بوكسيت؛

vii. بلمرة؛ 
viii. الكلة؛ 
ix. ايسوميرية. 
 :هي التالية"طرق العالج المحددة ) "٢٧١٢(و ) ٢٧١١(، )٢٧١٠(ألغراض بنود األرقام  ٢-٧

i.  ؛)الفراغي(التقطير الخوائي 
ii. ١٢ تجزيئي شامل إعادة التقطير بواسطة عملية تقطير.( 
iii.  ؛)تقطير هدام للبترول الخام(تكسير 
iv. إعادة التشكيل. 
v. إستخالص بواسطة مذيبات مختارة؛ 
vi.      المعالجه بأسيد الكبريتيك المركز، اوليوم، أو الكبريتيـك        :طريقة عالج تمثل جميع العمليات التالية

يض طبيعي نشـط، سـلك      الالمائي؛ التعادل بواسطة عوامل قلوية؛ إزالة اللون والتنقية بسلك تأر         
 تأريض منشط، فحم منشط أو بوكسيت؛

vii. بلمرة؛ 
viii. الكلة؛ 
ix. ايسوميرية. 
x.          حصرا إزالة الكبريت بالهيـدروجين     ) ٢٧١٠(بخصوص الزيوت الثقيلة التي تقع ضمن البند رقم

من محتوى الكبريت في المنتجـات المعالجـة        %) ٨٥(التي يترتب عليها تخفيض ما ال يقل عن         
 ؛) الطريقة ت٥٩ - ١٢٦٦لحفظ المواد د الجمعية األمريكية (

xi.  ازالة البارافين بمعالجة خالف الفلترة؛) حصرا٢٧١٠(بخصوص المنتجات ضمن البند رقم ، 
xii.         المعالجة بالهيدروجين بضغط    ) حصرا ٢٧١٠(بخصوص الزيوت الثقيلة الواقعة ضمن البند رقم ،

دام عامل مساعد، لكن غير     درجة مئوية بإستخ  ) ٢٥٠(بار ودرجة حرارة تتجاوز     ) ٢٠(اعلى من   
حيثما يؤلف الهدروجين عنصرا حيا في معادلـة كيميائيـة المعالجـة الالحقـة              . ازالة الكبريت 

 مثل الصقل بالهيدروجين أو إزالة اللون       -)  حصرا ٢٧١٠(بالهيدروجين لزيوت التليين من البند      
 .حددة تحديدا بهدف تحسين اللون أو اإلستقرار؛ فال تعد هذه طريقة عالج م-

xiii.         التقطير الجوي شرط ان يقطـر مـا         ) حصرا ٢٧١٠(فيما يتعلق بزيوت الوقود الواقعة في البند ،
مئوية بطريقـة   ) ٣٠٠(من هذه المنتجات بالحجم بما فيها النقصان، على درجة          %) ٣٠(يقل عن   

 الجمعية األمريكية لفحص المواد؛)  د٨٦(
xiv. ت الوقود الواقعة تحديدا فيما يتعلق بالزيوت الثقيلة خالف زيوت الغاز وزيو

، المعالجه بواسطة تفريغ فرصوني كهربائي ) حصرا٢٧١٠(ضمن البند رقم 
 .على الذبذبة عالية

 
 ٢٩٠١(،  )٢٧١٥(إلـى   ) ٢٧١٣(،  ) حصـرا  ٢٧٠٧(ألغراض البنود باألرقام     ٣-٧

، فإن جمع اي من العمليات البسيطة هـذه      ) حصرا ٣٤٠٣(و  ) ٢٩٠٢(،  )حصرا
لة الملوحة، فصل المياه، فلتـرة، التلـوين، التعلـيم،         مثل التنظيف، الصفق، إزا   

                                                           
 .ت المشتركة من التسميا٢٧للفصل ) ب/ ٤(انظر المالحظه التفسيرية االضافية  ٢
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إستخراج فحوى كبريت نتيجة لخلط المنتجات بمحتويـات كبريـت مختلفـة، أو       
 .عمليات مشابهة ال يضفي المنشأ

 
قائمة اإلعداد والمعالجة المطلوب إجراؤها على مواد غير منشأ حتى يحرز ) : ٢(الملحق 

 المنتج المصنوع صفة منشأ
 

وعليه يكون ضروروياً الرجـوع     . ق قد ال يشمل كافة المنتجات المذكورة في القائمة        االتفا
 .إلى األجزاء األخرى من االتفاق
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إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 يجـب أن    ١ المستخدمة في الفصـل      تل الحيوانا ك 
 .  تكون منتجة بالكامل

 
 لحيوانات الحيةا

 

 ١لفصل ا

ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص 
 . منتجة بالكامل٢ و ١المذكورة في الفصل 

  

 ٢لفصل ا للحوم وفضالت اللحوم التي تؤكل ا
 

ل المواد المسـتعملة فيهـا      ناعة يجب أن تكون ك    ص 
 .   منتجة بالكامل٣المذكورة في الفصل 

الرخويات والكائنات المائيـة    ،  ألسماك، الحيوانات الصدفية  ا
 .الالفقارية االخرى

  

 ٣لفصل ا

ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص 
 .   منتجة بالكامل٤المذكورة في الفصل 

لعسل الطبيعـي، منتجـات     نتجات األلبان، بيض الطيور، ا    م
الحة لألكل من مصدر حيواني غير مصنفة أو مذكورة في ص

 :مكان آخر ما عدا
 

 : مع استثناء٤لفصل ا
 

 ناعة ص 
ل المـواد المسـتخدمة فيهـا       كيجب أن تكون     -

 . منتجة بالكامل٤المذكورة في الفصل 
ي عصير فواكه مستعمل    أ أن يكون    بجي -

انـاس،  األن(ما عدا   " ٢٠٠٩فيها من البند    
 .ذا منشأ) الليمون أو الجريبفروت

يمة أي من مواد مستعملة من      قال تتجاوز    -
 من سعر المنتج تسليم     %٣٠ "١٧الفصل  "

 .ارض المصنع
 

السائل الذي يبقى فصل الزبدة من الحليب، خثـارة الحليـب           
والقشطة، اللبن، كيفر أو أي قشطة أو حليـب محـيض أو            

على سكر مضاف،   مخمر، مركز أو غير مركز، أو يحتوي        
ه مضافة أو مكسـرات أو      كأو مادة محلية، أو منكهة أو فوا      

 .كاكاو

٠٤٠٣ 
 

ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص 
 .  منتجة بالكامل٥المذكورة في الفصل 

 

نتجات من مصدر حيواني ليست مصنفة أو مـذكورة فـي           م
 :مكان آخر ما عدا

  مع استثناء ٥لفصل ا

  الجاهزيعر الخنزير والخنزير البرش يم، فرز، وتقويم الشعرنظيف، تعقت 
 

 مع استثناء ٠٥٠٢

 ناعةص 
يجب أن تكون كل المـواد المسـتعملة فيهـا           -

 . منتجة بالكامل٦المذكورة في الفصل 
من % ٥٠يمة المواد المستعملة فيها     قال تتجاوز    -

 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع
 

ى، البصيالت، الجذور ومـا     ألشجار الحية والنباتات االخر   ا
 .شابة ذلك،  األزهار المقطوفة واوراق الزينة

 ٦فصل ال

ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص 
 . منتجة بالكامل٧المذكورة في الفصل 

لخضراوات الصالحة لألكل، بعـض الجـذريات المعينـة         ا
 .والدرنات

 

  ٧لفصل ا

 ناعةص 
ـ يجب أن تكـون      - كسـرات  ل الفاكهـة والم   ك

 .المستعملة فيها منتجة بالكامل
الفصـل  "لة من   ميمة أي مواد مستع   قال تتجاوز    -

١٧" 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٣٠    
 
 

لفاكهة الصالحة لألكـل والمكسـرات، قشـر الحمضـيات          ا
 .والبطيخيات

  ٨لفصل ا

 المستعملة فيها   ٩ناعة فيها كل المواد في الفصل       ص 
 . بالكامليجب أن تكون منتجة

 

 :هوة،  شاي، شاي ماتي، بهارات ما عداق
 

  مع استثناء  ٩لفصل ا

لقهوة سواء كانت محمصة أو غير محمصة أو بدون كافيين، ا  مواد أي بندنصنع مي 
قشور القهوة وجلودها، بدائل القهوة التي تحتـوي علـى أي           

 .نسبة من القهوة
 

٠٩٠١ 

  بدون نكهةلشاي سواء مع أوا صنع من مواد أي بندي 
 

٠٩٠٢ 

 صنع من مواد أي بندي 
 

 مع استثناء ٠٩١٠ ليط بهاراتخ

ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص    ١٠لفصل ا لحبوبا



 ١٤٤

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 .   منتجة بالكامل١٠المذكورة من الفصل 
 

ناعة يجب أن تكون كل الحبوب والخضـراوات        ص 
ا الصالحة لألكل والجذريات والدرنات المستعملة فيه     

 . أو تكون الفاكهة منتجة بالكامل٠٧١٤من البند 
 

نتجات من صناعة الطحين، المالت، النشـويات، اينـولين،         م
 :لوتين، ما عدا جال

  مع استثناء١١لفصل ا

 ٠٧٠٨جفيف وطحن الخضراوات البقولية من البند ت 
 
 

لطحين، جريش، دقيق الخضراوات القشرية البقولية من البند ا
٠٧١٣  

 

 استثناء مع  ١١٠٦

ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص 
 . منتجة بالكامل١٢المذكورة من الفصل 

 مختلفة، بذور وفاكهة، نباتات     بيوت البذور، الفاكهة، حبو   ز
 .صناعية أو طبية، قش وعلف

 

  ١٢لفصل ا

ناعة ال تتجاوز قيمة اية مـواد مسـتعملة فيهـا           ص 
عر المنـتج   من س % ٥٠  ١٣٠١مذكورة في البند    
 .تسليم ارض المصنع

للك، أصماغ طبيعية، راتنجات، راتنجات صمغية وزيتيـة        ا
 البالسم: مثال

 

١٣٠١ 

خالصة الخضـار، البكتينـات وملـح الحـامض         وصارة  ع  
البكتيني، األغرة وغيرها من الهالميات النباتية والمكثفـات        

 .سواء كانت معدلة أو مشتقة من منتجات خضرية
 

١٣٠٢ 

ن مواد هالمية نباتيـة أو مكثفـات غيـر          صنع م ت 
 .معدلة

واد هالمية نباتية ومكثفات معدلة، مشتقة مـن منتجـات    م -
 .خضرية

 

 

ناعة ال تتجاوز قيمة جميع المواد المستعملة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 

  اخرى -

ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص 
 .   منتجة بالكامل١٤ المذكورة من الفصل

 
 

واد طي خضرية، منتجات خضرية لم ترد أو تحـدد فـي            م
 .موقع آخر

 
 

 ١٤لفصل ا

ناعة تكون فيها المواد المستعملة مصنفة ضـمن        ص 
 . غير البند العائد للمنتجدبن

لدهون والزيوت النباتية والحيوانية ومنتجات فلذاتها، دهون       ا
 :اتي، ما عدا حافظة صالحة لألكل، شمع حيواني أو نب

 

  مع استثناء١٥لفصل ا

هون الخنزير بما فيها شحم الخنزير ودهن الدواجن، خالف         د  
 :١٥٠٣  أو ٠٢٠٩تلك التي في البند  

 

١٥٠١ 

 و  ٠٢٠٦اد من أي بند ما عدا البنود        وصنع من م  ي 
 ٠٥٠٦ أو عظام من البند ٠٢٠٧ أو ٠٢٠٣

 

  هون من العظام والمخلفاتد -

 فوارغ الخنزير الصالحة لألكل     صنع من لحوم أو   ي 
 أو لحـوم وفـوارغ      ٠٢٠٦  أو    ٠٢٠٣تحت البند   

 ٠٢٠٧صالحة لألكل من دواجن البند رقم 
 

  اخرى -

أو ماعز، غير تلك الواردة     ،  دهون من حيوانات بقرية، أغنام      
  .١٥٠٣في البند رقم 

 

١٥٠٢ 

 أو  ٠٢٠١صنع من مواد أي بند مـا عـدا البنـد            ت 
، وعظــام مــن البنــد ٠٢٠٦ أو ٠٢٠٤ أو ٠٢٠٢
٠٥٠٦ 

 

  هون من عظام ومخلفاتد -

ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص 
 .   منتجة بالكامل٢المذكورة من الفصل 

 

  اخرى -

 من األسماك والثدييات البحرية،     الدهون والزيوت وجزئياته  ا  
 : سواء المصفاة أو غير المصفاة لكن غير معالجة كيميائياً

 

١٥٠٤ 

صنع من مواد أي بند بما في ذلك مواد أخرى من           ت 
 ١٥٠٤البند رقم 

  جزئيات صلبة -



 ١٤٥

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 
ناعة يجب أن تكون كل المواد المسـتعملة فيهـا          ص 

 .   منتجة بالكامل٣ و ٢المذكورة من الفصل 
 

  اخرى -

 نولين مكررال ١٥٠٥لصوف الخام من البند رقم اصنع من دهن ي 
 

 مع استثناء ١٥٠٥

يوانية أخرى وجزئياتها المصـفاة أو غيـر        هون وزيوت ح  د  
 .المصفاة ولكن غير معدلة كيميائياً 

 

١٥٠٦ 

صنع من مواد أي بند بما في ذلك المواد األخـرى           ت 
 ١٥٠٦من البند رقم 

 

 زئيات صلبةج -
 
 

 

ـ صنع من مواد من أي بند بما فـي ذ         ت  ك المـواد   ل
، وصناعة تكون فيهـا كافـة   ٢األخرى من الفصل   

 .منتجة بالكامل ٢مواد الفصل 

  اخرى -

 ١٥١٥-١٥٠٧ :يوت نباتية وجزئياتهاز  
ناعة تكون فيها كل المواد المسـتعملة  مصـنفة          ص 

 ضمن بند غير ذلك العائد للمنتج
الصويا، فول سوداني، نخيل، لب، جوز الهند المجفف،         -

خيل، الباباسو، زيت التانغ واالوتيسي ا، شـمع        نقلب ال 
ات زيت جاجوبا، وزيـوت     األس والشمع الياباني، جزئي   

لالستخدام الفني أو الصناعي خالف تصـنيع األغذيـة         
 .لالستهالك البشري

 

 

 إلـى   ١٥٠٧صنع من مواد أخرى من البنود رقم        ت 
١٥١٥  

 

 .زئيات صلبة، ما عدا جزئيات زيت الجوجوباج -
  

 

تكون فيها كافة المواد الخضرية المستعملة       ناعةص 
 .منتجة بالكامل

 

 اخرى -
 

 

 اعةنص 
 المستعملة فيها منتجة    ٢تكون كافة مواد الفصل      -

 .بالكامل
 
 
كافة المواد الخضرية المستعملة منتجة بالكامل،       -

، ١٥٠٧لكن يمكن اسـتعمال مـواد البنـود           
١٥١٣، ١٥١١، ١٥٠٨ 

 

وجزئياتها، معالجة جزئيـاً أو      دهون زيوت نباتية وحيوانية   
ة، مـدموغ،   كلياً بالهيدروجين بين األسترة أو معاد األسـتر       

 .  سواء مكررة أم ال لكن ليست مخضعة لمزيد من االعداد

١٥١٦ 

 ناعةص 
 المستعملة فيها   ٤ و ٢تكون كافة مواد الفصلين      -

 .منتجة بالكامل
كافة المـواد الخضـرية المسـتعملة منتجـة          -

، لكن يمكن اسـتعمال مـواد البنـود          .بالكامل
١٥١٣، ١٥١١، ١٥٠٨، ١٥٠٧ 

كل مـن دهـون أو زيـوت        ارجرين، خلطات صالحة لأل   م
حيوانية أو نباتية أو من جزئيات الدهون والزيوت المختلطة         
تحت هذا الفصل، خالف تلك الزيوت أو الدهون الصـالحة          

 .١٥١٦لألكل أو جزئياتها من البند 
 

١٥١٧ 

يجب أن تكـون     .  ١نات الفصل   اناعة من حيو  ص 
 . منتجة بالكامل٣كل المواد المستعملة من الفصل 

ات من اللحـوم، او األسـماك أو القشـريات او           ستحضرم
 .الرخويات أو اية مائيات الفقارية

 

 ١٦لفصل ا

ناعة تكون فيها كافة المواد المسـتعملة مصـنفة         ص 
 .ضمن بند خالف بند المنتج

 

 : ما عدا رلسكر وحلويات السكا
  

  مع استثناء  ١٧لفصل ا

ناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها مـن         ص 
من سعر المنتج تسـليم ارض      % ٣٠ "١٧لفصل  ا"

 .المصنع

صب السكر و سكر الشمندر والسكروز الصافي كيميائيـاً،         ق
 .بصورة صلبة أو بنكهة أو ملون

 
 

 مع استثناء ١٧٠١

صافي كيميائياً، المالتوز،   لكريات أخرى بما فيها الالكتوز ا     س  
ي ال  شربات السكر الذ  : الجلوكوز، الفركتوز بالحالة الصلبة   

يحتوي على نكهات مضافة أو مواد ملونة ؛ عسل صـناعي           
 :سواء مخلوط أو غير مخلوط بالعسل الطبيعي، الكاراميل 

١٧٠٢ 



 ١٤٦

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

صنع من مواد أي بند بما فيها مواد أخرى من البند         ي 
١٧٠٢ 

 

 .وز الصافي كيميائياًتالتوز والفركم -
 

 

ناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها مـن         ص 
من سعر المنتج تسـليم ارض      % ٣٠ "١٧ل  الفص"

 .المصنع
 

   .كريات أخرى بالحالة الصلبة بنكهة أو ملوناس -

ناعة تكون فيها كافة المواد المستعملة اصال ذات        ص 
 منشأً 

 اخرى -
 

 

ناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها مـن         ص 
من سعر المنتج تسـليم ارض      % ٣٠ "١٧الفصل  "

 .المصنع
 

 مع استثناء ١٧٠٣ .اتج من استخراج أو تكرير السكر، بنكهة أو ملونالدبس النا

 ناعةص 
افة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      كتكون   -

 .بند غير  بند المنتج
فصل "ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها من         -

ــليم ارض % ٣٠ "١٧ ــعرالمنتج  تس ــن س م
 .المصنع

التي ال تحتـوي    ) شاملة الشوكالته البيضاء  (لويات السكر   ح
 .على كاكاو

١٧٠٤ 

 ناعةص 
افة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      كتكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة المواد المسـتعملة فيهـا مـن           -

من سعرالمنتج تسليم ارض    % ٣٠ "١٧فصل  "
 .المصنع

 
 

 ١٨صل ف اكاو ومستحضرات الكاكاوك

لطحين، الجريش،  صارة الشعير، مستحضرات الطعام من ا     ع  
عصارة النشا او الشعير ألتي ال تحتـوي علـى كاكـاو أو             

بالوزن من كاكاو محسوبة على أساس      % ٤٠تحتوي أقل من    
مجموع منزوع الدهن كلياً ولم ترد أو تحدد في أي موضـع            

 ٠٤٠١مستحضرات الطعام من مواد من البنود رقـم          آخر؛
ـ         ٠٤٠٤إلى   ل مـن    التي ال تحتوي على كاكاو أو تحتوي أق
بالوزن من الكاكاو محسوبة على أساس مجموع منزوع        % ٥

 :الدهن كلياً، لم ترد أو تحدد في أي موضع آخر
 

١٩٠١ 

 ."١٠الفصل "صنع من حبوب من ي 
 
 
 

  شتقات الشعيرم -

 ناعةص 
افة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      كتكون   -

 .بند غير بند المنتج
هـا مـن    ال تتجاوز قيمة المواد المسـتعملة في       -

من سعرالمنتج  تسليم ارض     % ٣٠ "١٧فصل  "
 .المصنع

 

  اخرى -

أو ) باللحم أو مواد أخرى   (لباستا، مطبوخة أو محشية أم ال       ا  
ونة، رمعدة خالف ذلك مثل سباغتي، معكرونة، شرائط المعك       

 :الزانيا، نوتشي،رافيولي، كانوليني، برغل سواء معدة أم ال
 

١٩٠٢ 

الحبـوب ومشـتقاتها    ناعة يجب أن يكون فيهـا       ص 
باستثناء قمح الحنطة القاسية ومشـتقاته المسـتعملة        

 .منتجة بالكامل

أو اقل من وزنها لحم،     فـوارغ           % ٢٠تحتوي على    -
 .لحم، سمك، قشريات ورخويات

 

 

يكون الحبـوب ومشـتقاتها      صناعة يجب أن   - 
باستثناء قمـح الحنطـة القاسـية ومشـتقاته         

 .المستعملة منتجة بالكامل
يجب أن تكون كافة المسـتعملة مـن مـواد           -

من وزنها لحم، فضـالت     % ٢٠حتوي على أكثر من     ت  -
 .لحم، سمك، قشريات ورخويات

 



 ١٤٧

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 . منتجة بالكامل٣ و ٢الفصلين 
 
 

شا البطاطا نصناعة فيها من مواد أي بند ما عدا      - 
 ١١٠٨البند  في

لتابيوكا وبدائلها مجهزة من النشا بصورة رقائق، حبـوب،         ا
 .، مواد منخّلة أو ما يشابههاالرباء

 

١٩٠٣ 

 :ناعة ص 
من مواد ليست مصنفة ضمن البند رقـم         -

١٨٠٦  
تكون فيها كافة الحبوب والطحين باستثناء       -

 .  الحنطة القاسية ومشتقاتها منتجة بالكامل
ال تتجاوز قيمة أي مواد مستعملة فيها من         -

من سعر المنتج تسليم    % ٣٠ "١٧الفصل  "
 .ارض المصنع

 
 

مة معدة تجهز من نفخ أو تحميص الحبوب أو منتجـات           طعأ
بشـكل  ) ما عدا الـذرة (الحبوب  ) مثل رقائق الذرة  (الحبوب  

طحـين  لحبوب أو رقائق أو أية حبوب معدة أخرى ما عدا ا          
 .والجريش مطبوخة لم ترد أو تحدد في موضع آخر

١٩٠٤ 

 من مواد من أي بند ما عدا تلك في الفصـل            تصنع 
١١ 

نات، الكعك والبسكويت، واواني الخبز االخرى      لخبز، المعج ا
سواء تحتوي على الكاكاو أم ال، رقائق العشـاء الربـاني،           

غـالق  الشعارات الفارغة الستعماالت الصيدلية، رقـائق اإل      
 .المحكم، ورق األرز ومنتجات مشابهة

 

١٩٠٥ 

 بحيث تكون كـل الفاكهـة والمكسـرات أو          تصنع 
 .لالخضار المستعملة منتجة بالكام

 
 
 

ستحضرات الخضار، الفاكهة، المكسرات أو اجزاء أخرى       م
 :من النباتات ما عدا

 

  مع استثناء ٢٠لفصل ا

 بحيث تكون كل المواد المسـتعملة مصـنفة         تصنع 
 . يختلف عن بند المنتجدضمن بن

وع من أنواع البطاطا الحلوة، وما شابه من نباتات صالحة          ن
 من النشا، معـدة أو      أو أكثر بالوزن  % ٥لألكل تحتوي على    

 .محفوظة بالخل أو الحامض الخلي
 

 مع استثناء  ٢٠٠١

 بحيث تكون كل المواد المسـتعملة مصـنفة         تصنع 
 .ضمن بند غير بند المنتج

حين، جريش الذرة أو رقائق معـدة أو        طلبطاطا على شكل    ا
 .محفوظة بأي شي آخر غير الخل والحامض الخلي

 
 

 مع استثناء  ٢٠٠٤
 تثناء مع اس٢٠٠٥و

ناعة ال تتجاوز قيمة أي مواد مستعملة فيها مـن          ص 
من سعر المنتج تسـليم ارض      % ٣٠ "١٧الفصل  "

 .المصنع

لخضار، الفاكهة والمكسرات، قشور الفاكهة واجزاء أخرى       ا
مجففة، مغلفـة بالسـكر أو      (ن النباتات، محفوظة بالسكر     م

 ).مكسو ببلورات السكر
 

٢٠٠٦ 

 ناعةص 
لمستعملة فيها مصنفة ضمن    افة المواد ا  كتكون   -

 .بند غير بند المنتج
فصل "ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها من         -

ــليم ارض  % ٣٠ "١٧ ــعرالمنتج تس ــن س م
 .المصنع

، المرمالد، لب الفاكهة أو المكسرات      ةلمربيات، جلي الفاكه  ا
ومعجونة الفاكهة أو المكسرات، كونها مواد مطهوة، سـواء         

 . السكر أو مواد محلية أخرىكانت تحتوي أم ال على
 
 
 
 

٢٠٠٧ 

ناعة تتجاور قيمة المكسرات وبذور الزيت ذات       ص 
 و ٠٨٠٢ و ٠٨٠١المنشأ المستخدمة فيها من البنود 

ر المنتج تسليم   عمن س % ٦٠    ١٢٠٧ إلى   ١٢٠٢
 .ارض المصنع

 

 مع استثناء  ٢٠٠٨ .كسرات ال تحتوي على سكر أو كحول مضافةم

 المواد المسـتعملة مصـنفة       بحيث تكون كل   تصنع 
 .ضمن بند يختلف عن بند المنتج

زبدة الفول السوداني، خليط اساسه الحبوب، قلب النخيل،  -
 .الذرة

 

 

 ناعةص 
افة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      كتكون   -

 .بند غير بند المنتج
فصل "ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها من         -

ــليم  % ٣٠ "١٧ ــعرالمنتج تس ــن س ارض م
 .المصنع

غيرها ما عدا الفاكهة والمكسرات المطبوخة بغير طريقة  -
البخار أو الغلي بالماء التـي ال تحتـوي علـى سـكر             

 .مضاف، مجمدة
 

 



 ١٤٨

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 
 ناعةص 

افة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      كتكون   -
 .بند غير بند المنتج

فصل "ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها من         -
ــعرالم% ٣٠ "١٧ ــن س ــليم ارض م نتج تس

 .المصنع
 

) بما فيها ذلك عصير العنـب     (صائر الفاكهة والخضروات    ع
غير المخمرة التي ال تحتوي على الكحول، سـواء تحتـوي           

 .ىرعلى سكر مضاف أم ال أو مواد تحلية أخ
 

٢٠٠٩ 

ناعة تكون فيها كل المواد المسـتعملة مصـنفة         ص 
 .ضمن بند يختلف عن بند المنتج

 :صالحة لألكل باستثناء ستحضرات متنوعة م
 

  مع استثناء٢١لفصل ا

 ناعة ص 
تكون كل المواد المستعملة فيها مصنفة ضـمن         -

 .بند يختلف عن بند المنتج
 .ة منتجة بالكامللكل  شيكوريا المستعم -

ستخلصات وعطور ومركـزات قهـوة، شـاي أو مـاتي           م
ومستحضرات أساسها من هذه المنتجات أو مع أساس القهوة، 

 ماتي، شيكوريا محمصة وغيرها من بدائل القهـوة      الشاي أو 
 .المحمصة، ومستخلصاتها وعطورها ومركزاتها

 

٢١٠١ 

بـل  االمرق ومستحضـراته ؛ البهـارات المختلطـة والتو          
 : المختلطة؛ دقيق الخردل والخردل المجهز

 

٢١٠٣ 

تكون فيها كل المواد المستعملة فيها مصنفة  صناعة 
منتج إال أنـه يمكـن أن     ضمن بند يختلف عن بند ال     

يستخدم دقيق الخـردل او الجـريش أو الخـردل          
 المجهز 

 

  المرق ومستحضراته والبهارات المختلطة  -

 دل والجريش والخردل ردقيق الخ - .صنع من مواد من أي بندت 
 

 

صنع من مواد أي بند ما عدا الخضار المعـدة أو           ت 
 .٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٢المحفوظة في البند 

 

 مع استثناء  ٢١٠٤ .مرق ومستحضراتهالشوربات والا

 ناعةص 
افة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      كتكون   -

 .بند غير بند المنتج
 
فصل "ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها من         -

ــليم ارض  % ٣٠ "١٧ ــعرالمنتج تس ــن س م
 .المصنع

 

ستحضرات الطعام التي لم ترد أو تحدد فـي أي موضـع            م
 .آخر

٢١٠٦                        

 ناعة ص 
كل المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن بند غير  -

 .بند المنتج
مستخرجة  يجب أن يكون كل العنب أو أي مواد -

 .بالكامل من العنب منتجة
 
 

  مع استثناء ٢٢لفصل ا :لمشروبات، الكحول والخل باستثناءا

 ناعة ص 
كل المواد المستعملة فيها مصنفة ضـمن بنـد          -

 .بند المنتجيختلف عن 
ال تتجاوز قيمة أي مواد مستعملة فيهـا مـن           -

من سـعر المنـتج تسـليم     % ٣٠ "١٧الفصل  "
 .ارض المصنع

ما (يجب أن تكون أي عصائر فاكهة مستخدمة         -
عدا عصائر األنانـاس، الليمـون الحـامض         

 .أصالً ذات منشأ) والجريبفروت
 
 
 

على سكر  حتوي  تلمياه بما فيها المياه المعدنية والغازية التي        ا
مضاف أو أي مواد تحلية أخرى مضافة أو بنكهة وغيرهـا           
من المشروبات غير الكحولية عدا عصير الفاكهة والخضار        

 .٢٠٠٩في البند 

٢٢٠٢ 

 : صنعي 
 أو  ٢٢٠٧من مواد ليست مصنفة فـي البنـود          -

٢٢٠٨  

غير الفاقد لخواصه الطبيعية، ) كحول االثلين(لكحول العادي ا
، المحاليل الكحوليـة، الليكـور      %٨٠بقوة كحولية تقل عن     

 .وغيرها من المشروبات الروحية

٢٢٠٨ 



 ١٤٩

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

يكون على العنب فيها أو أي مادة مشتقة مـن           -
ـ       لمـواد   كافـة ا   تالعنب منتجة كلياً أو إذا كان

األخرى المستعملة أصالً ذات منشـأ، يجـوز        
 .حسب الحجم% ٥استعمال العرق حتى 

 
 مصـنفة   لمسـتعملة اناعة تكون فيها كل المواد      ص 

 .ضمن بند غير بند المنتج
 

واقي وفضالت الصناعة الغذائية، علف الحيوانات المجهـز        ب
 :باستثناء

 

  مع استثناء٢٣لفصل ا

ناعة تكون كافة المـواد المسـتعملة فيهـا مـن       ص 
 . منتجة بالكامل٣ و ٢الفصلين 

قيق الحوت، الطحين وجريش وحبـوب السـمك أو مـن           د
ات أو الرخويات المائية األخـرى      يالمائيات القشرية، الالفقار  

 .والتي ال تصلح لالستهالك البشري
 

 مع استثناء ٢٣٠١

ناعة يتوجب أن تكون الذرة المستعملة فيها منتجة     ص 
 كلياً 

باستثناء الليكيـور المنقـوع     (واقي تصنيع النشأ من الذرة      ب
، ذات محتوى بروتيني، محسوباً على المنتج الجاف        )المركز
 .اًوزن% ٤٠تجاوز 

 مع استثناء ٢٣٠٣

ناعة يكون كل الزيتون المستخدم فيهـا منتجـا         ص 
 .بالكامل

 
 
 

والب الزيت وفضالت صلبة ناتجة عن اسـتخراج زيـت          ق
 .من زيت الزيتون% ٣الزيتون وتحوي أكثر من 

 مع استثناء  ٢٣٠٦

 ناعة يتوجب أن تكون فيهاص 
افة الحبوب، السكر أو دبـس السـكر،        ك -

 ت منشأاصالً ذاللحم أو الحليب ا
 منتجة ٣افة المواد المستعملة من الفصل ك -

 كلياً
  

 ٢٣٠٩ .ستحضرات من نوع يستعمل في غذاء الحيواناتم

ناعة تكون كافة المواد المستعملة فيها من الفصل        ص 
 . منتجة بالكامل٢٤
 

 : لتبغ وبدائل التبغ المصنع، باستثناءا
 

  مع استثناء ٢٤لفصل ا

من % ٧٠  فيها على األقل   ناعة يتوجب أن يكون   ص 
وزنها من التبغ غير المصـنع أو فضـالت التبـغ           

  أصالً ذا منشأ٢٤٠١المستعملة من بند 
 

لسيجار، السـيجار مفتـوح الطـرفين، السـيجار الرفيـع           ا
 .والسجائر، من تبغ وبدائل التبغ

 

 مع استثناء  ٢٤٠٢

% ٧٠ناعة بتوجب أن يكون فيها علـى األقـل          ص 
ـ      بالوزن من التبغ غي     غر المصنع أو فضـالت التب

 . المستعمل أصالً ذا منشأ٢٤٠١تحت البند 
 

 مع استثناء  ٢٤٠٣ .بغ التدخينت

ناعة تكون فيها كل المواد المسـتعملة مصـنفة         ص 
 .ضمن غير بند المنتج

 

لملح، الكبريت، التراب والحجارة؛مواد االلصـاق والكلـس        ا
 : واالسمنت؛ باستثناء

  مع استثناء ٢٥لفصل ا

غرافيت لخصيب المستوى الكربوني، تنقية وصقل ا     ت 
 المتبلور الخام

لغرافيت المتبلور الطبيعي مع محتوى كربـوني مخصـب         ا
 .نقي ومصقول) مضافة(

 مع استثناء ٢٥٠٤

حتى لـو سـبق     (طع الرخام بمنشار أو غير ذلك       ق 
  سم٢٥بسماكة تتجاوز ) قصه

 صفائح لرخام، المقطوع بالنشر المجرد أو اخرى في كتل أوا
بسماكة ) في ذلك المربع   بما(تشكل كتال او صبات مستطيلة      

 .  سم٢٥ال تتجاوز 
 

 مع استثناء ٢٥١٥

حتـى لـو سـبق     (طع الحجارة بالمنشار او غيره      ق 
  سم٢٥بسماكة تتجاوز ) قصه

لجرانيت، الغرفير، البازلت، الحجر الرملي وغيرهـا مـن         ا
 كـتال او    حجر البناء واآلثار، مجرد قطع بالمنشار تشـكل       

ـ ) بما في ذلك المربع   (صبات مستطيلة    اكة ال تتجـاوز    مبس
 .سم٢٥
 

 مع استثناء ٢٥١٦

 .لدولوميت المتكلسا كليس الدولوميت غير المتكلست 
 

 مع استثناء ٢٥١٨

صنع بحيث تكون كل المواد المستعملة فيها مصنفة        ت 
إال انـه يجـوز اسـتعمال       .  ضمن غير بند المنتج   
 ).  مغناسايت( الطبيعية كربونات المغنيسيوم

كربونــات (ســحوقة مربونــات المغنيســيوم الطبيعيــة الك
في حاويات مغلقـة بإحكـام، وأكسـيد        ) المغنيسيوم المتبلور 

المغنيسيوم، سواء نقياً أم ال، عـدا المغنيسـيا أو المغنيسـيا            
 .المبلورة بالضغط أو الحرارة

 

 مع استثناء  ٢٥١٩



 ١٥٠

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

% ٥٠لمستعملة فيها   ناعة ال تتجاوز كافة المواد ا     ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 
 

 مع استثناء  ٢٥٢٠ .عد خصيصاً لصناعة االسنانملجبص الا

 لياف االسبستوس الطبيعيةأ صنع من مركزات االسبستوست 
 

 مع استثناء ٢٥٢٤

 سحوق الميكام حن الميكا أو مخلفات الميكاط 
 

 مع استثناء ٢٥٢٥

 أللوان التسليم ية مكلس أو مسحوقا االرضيةكليس أو طحن األلوان ت 
 

 مع استثناء  ٢٥٣٠

واد المستعملة فيهـا مصـنفة      مناعة تكون كل ال   ص 
 .ضمن غير بند المنتج

 لمعادن الخام، مخلفات المعادن الخام ورمادهاا
 
 

  ٢٦لفصل ا

واد المستعملة فيهـا مصـنفة      مناعة تكون كل ال   ص 
 .ضمن غير بند المنتج

ية، الزيـوت المعدنيـة، ومنتجـات التقطيـر،         لوقود المعدن ا
 :ءالبتومين، الشمع المعدني باستثنا

  مع استثناء ٢٧لفصل ا

أو طريقـة أو طـرق تصـنيع        /مليات التكرير و  ع 
عمليات أخـرى تكـون كـل المـواد          أو   ٣ةمحدد

المستعملة فيها مصنفة ضمن بند غير بند المنـتج،         
البند، ة ضمن هذا    فلكن يمكن استعمال المواد المصن    

من سعر المنـتج    % ٥٠شريطة أال تتجاوز قيمتها     
 .تسليم ارض المصنع

 
 
 

لزيوت التي يتجاوز وزن المكونات العطريـة فيهـا وزن          ا
المكونات غير العطرية، كون الزيـوت مشـابهة للزيـوت          
المعدنية المستخرجة، والتقطير كما في الحرارة بواسطة قار        

 ٢٥٠رة ال تتجاوز    راحمنها بالكمية مقطر على     % ٦٥الفحم  
لغايـات  ) بما في ذلك وقود النفط والبتـرول      (درجة مئوية     

 .استعماله كطاقة أو وقود تدفئة
 

 مع استثناء ٢٧٠٧

 لتقطير المدمر للمواد البيتومينيةا 
 

 لنفط الخام المستخرج من المواد القارية ا
 

 مع استثناء  ٢٧٠٩

أو طريقـة او طـرق تصـنيع        /مليات التكرير و  ع 
أخـرى تكـون كافـة المـواد         أو عمليات    ٤ةمحدد

.  المستخدمة فيها تقع ضمن بند خالف بنـد المنـتج         
يجوز استعمال مواد مصنفة تحت هذا البند شريطة        

من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠أال تتجاوز قيمتها    
 .ارض المصنع

والزيوت المستخرجة من مواد البتـومين عـدا         يوت النفط ز
 يتضـمنها موقـع آخـر       الخام، مستحضرات غير محددة أو    

أو أكثر من زيوت النفط المسـتخرجة       % ٧٠تحوي بالوزن   
من مواد البتومين، بحيث تكون هذه الزيوت المكون األساسي     

 .لهذه المستحضرات

٢٧١٠  

أو طريقـة أو طـرق تصـنيع        /مليات التكرير و  ع 
أو عمليـات أخـرى تقـع كافـة المـواد            ٥ةدمحد

اال انـه   .  نتجالمستخدمة فيها ضمن بند غير بند الم      
يجوز استعمال مواد مصنفة تحت هذا البند شريطة        

من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠أال تتجاوز قيمتها    
 .ارض المصنع

 ٢٧١١ ازات النفط وغيرها من الغازات الهيدروكربونيةغ

أو طريقـة أو طـرق تصـنيع        /مليات التكرير و  ع 
 أو عمليـات أخـرى تقـع كافـة المـواد            ٦محددة

اال انـه   .  ضمن بند غير بند المنتج    المستخدمة فيها   
يجوز استعمال مواد مصنفة تحت هذا البند شريطة        

من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠أال تتجاوز قيمتها    
 .ارض المصنع

الم البترول، شمع البرافين، شمع البترول، دقيق التبلـور،         ه
، شمع نصف   )اوزكبرايت(شمع النفط الهش، الشمع المعدني      

ستحصل يشمع المعدني والمنتجات التي     متفحم، وغيرها من ال   
عليها بالتركيب االصطناعي أو بأي طريقة كانت ملونـة أم          

 .ال

٢٧١٢ 

أو طريقـة أو طـرق تصـنيع        /مليات التكرير و  ع 
أو عمليات أخـرى تقـع كافـة المـواد            ٧محددة

اال انـه   .   بند غير بند المنتج    نالمستخدمة فيها ضم  
لبند شريطة  يجوز استعمال مواد مصنفة تحت هذا ا      

وك البترول، بتومين البترول، وفضالت أخرى من زيـت         ك
 .البترول أو الزيوت يحصل عليها من المواد القارية

٢٧١٣ 

                                                           
  ٧,٣ و ٧,١الشروط الخاصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية    3

 
 ٧,٢الخاصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية   4
 ٧,٣ و ٧,١الشروط الخاصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية    5
 ٧,٢روط الخاصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية شال  6
 
  ٧,٣ و ٧,١الشروط الخاصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية    7



 ١٥١

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠أال تتجاوز قيمتها    
 .ارض المصنع

 
صـنيع  تأو طريقـة أو طـرق       /مليات التكرير و  ع 

 أو عمليات أخـرى تكـون كافـة المـواد           ٨محددة
.   فيها تقع ضمن بند خالف بنـد المنـتج         المستخدمة

ولكنه يجوز استعمال مواد مصنفة تحت هذا البنـد         
لمنـتج  امن سعر   % ٥٠شريطة أال تتجاوز قيمتها     

 .تسليم ارض المصنع

لقار واالسفلت الطبيعي، طين ورمال قارية وزيتية، صخور        ا
 .اسفلتية

 
 
 
 

٢٧١٤ 

أو طربقـة أو طـرق تصـنيع        /مليات التكرير و  ع 
أو عمليات أخـرى تقـع كافـة المـواد            ٩ةمحدد

اال انـه   .  مستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج      لا
يجوز استعمال مواد مصنفة تحت هذا البند شريطة        

من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠أال تتجاوز قيمتها    
 .ارض المصنع

 

ليط القار أساسه اإلسفلت أو القار الطبيعيين، قار البترول،         خ
 ).مثال األصماغ الغازية المخففة(معدني القطر الزفتي، ال

 

٢٧١٥ 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ناعة ص
تكون كل المواد المستعملة فيها مصنفة ضـمن         -

 .بند غير بند المنتج
يجوز استعمال منتجات ضمن نفس البند علـى         -

من سـعر المنـتج     % ٢٠ان ال تتجاوز قيمتها     
 .تسليم ارض المصنع

 
 

و غير عضـوية    أيماويات غير عضوية، مركبات عضوية      ك
من المعادن النفيسة، ومن المعادن التسليمية النـادرة ومـن          

 :العناصر المشعة، من النظائر، باستثناء 

  مع استثناء٢٨لفصل ا

صنع بالمعالجة اإللكتروليتية أو الحرارية، التي ال       ي 
من سعر  % ٥٠ المواد المستعملة فيها     تتجاوز قيمة 

 .المنتج تسليم ارض المصنع
 

 مع استثناء ٢٨٠٥ "لالمسكمتا"

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

 مع استثناء  ٢٨١١ الث أكسيد الكبريتث صنع من ثاني أكسيد الكبريتي

% ٥٠ة المواد المستعملة فيها     ناعة ال تتجاوز كاف   ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 
 

   مع استثناء٢٨٣٣ لفات األلمنيومس

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 مع استثناء   ٢٨٤٠ يربورات الصوديومب صنع من خماسي هيدرو ثالثي بورات الصوديومي

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ناعة ص
يها كل المواد المستعملة مصنفة ضـمن       فتكون   -

 .بند غير بند المنتج
يجوز استعمال منتجات ضـمن نفـس البنـد          -

من سـعر   % ٢٠شريطة أن ال تتجاوز قيمتها      
 .المنتج التسليم ارض المصنع

 

  مع استثناء ٢٩لفصل ا ات العضوية باستثناءلكيماويا

                                                           
 ٧,٢ روط الخاصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية شال  8
 ٧,٣ و ٧,١اصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية  الشروط الخ  9



 ١٥٢

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

أو طربقـة أو طـرق تصـنيع        /مليات التكرير و  ع 
 أو عمليات أخـرى تقـع كافـة المـواد           ١٠محددة

اال انـه   .  مستخدمة فيها ضمن بند غير بند المنتج      لا
يجوز استعمال مواد مصنفة تحت هذا البند شريطة        

من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠أال تتجاوز قيمتها    
 .ض المصنعار
 
 
 

  مع استثناء٢٩٠١ . الالحلقية كطاقة او وقود تدفئةتلهيدروكربوناا

أو طربقة أو طرق تصنيع محددة  /مليات التكرير و  ع 
مستخدمة فيها  لأو عمليات أخرى تقع كافة المواد ا       ١١

اال انه يجوز اسـتعمال     .  ضمن بند غير بند المنتج    
ز مواد مصنفة تحت هذا البند شـريطة أال تتجـاو         

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠قيمتها 

، البنزين، الثوسودين، الزايلبينـات     )عدا االزولين (لحلقيات  ا
 .والتي تستعمل في الطاقة أو وقود تدفئة

 مع استثناء  ٢٩٠٢

ــ ناعة ال صـ
تتجاوز قيمـة   
ــواد  ــل الم ك
المستعملة فيها  

ــن % ٤٠ مـ
سعر المنـتج   
ــليم ارض  تس

 .المصنع

أي بند بما في ذلك أي مادة من        صنع من مواد من     ت
 لكن يمكن اسـتعمال الكحوليـات       ٢٩٠٥البند رقم   

المعدنية من هذا البند شريطة أال تتجـاوز قيمتهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠

لكحوليات المعدنية من كحول هذا البند و من االيثـانول أو           ا
 .الجليسيرول

 مع استثناء  ٢٩٠٥

ــ ناعة ال صـ
مـة  تتجاوز قي 

ــواد  ــل الم ك
المستعملة فيها  

ــن % ٤٠ مـ
سعر المنـتج   
ــليم ارض  تس

 .المصنع

صنع من مواد أي بند أال ان قيمـة كافـة المـواد       ي
 يجب أن ال    ٢٩١٦ و   ٢٩١٥المستعملة من البندين    

 من سعر المنتج % ٢٠تتجاوز 

حماض أحادي الكربون الالحلقية المشبعة، واالنهدرايـدات       أ
ــيوم الالمائ( ــات الكالس ــكبريت ــالوجين )ةي ــائر اله ، نظ

والبروكسيدات، ومشتقاتها بالهلجنة، او السلفنة او المنترتة او        
 .  المنترجة

٢٩١٥  

ــ ناعة ال صـ
تتجاوز قيمـة   
ــواد  ــل الم ك
المستعملة فيها  

ــن % ٤٠ مـ
سعر المنـتج   
ــليم ارض  تس

 .المصنع

صنع من مواد أي بند لكن يجب ان ال تتجاوز قيمة           ي
مـن  % ٢٠   ٢٩٠٩ كافة المواد المستعملة من بند    

 .سعر المنتج
 
 

األثير الداخلي ومشتقاته المعالجة بالهلجنة أو السلفنة أو         -
 .أوالنترجة نترتة

 مع استثناء  ٢٩٣٢

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

ته المعالجـة   استيال حلقي ونصف حلقي داخلي ومشتقا      - صنع من مواد أي بندي
 .بالهلجنة او السلفنة او المنترجة أو المنترتة

 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

صنع من مواد أي بند لكن يجب ان ال تتجاوز قيمة           ي
  ٢٩٣٣ و   ٢٩٣٢كافة المواد المستعملة من البندين      

 من سعر المنتج% ٢٠
 
 

ركبات الحلقية غير المتجانسة متغيرة الكحـول       لما
 .النتروجيني فقط

٢٩٣٣ 

ــ ناعة ال صــ صنع من مواد أي بند لكن يجب ان ال تتجاوز قيمة ي ألحماض واألمالح النووية، وغيرها من المركبات الحلقيـة        ا ٢٩٣٤ 
                                                           

 ٧,٣ و ٧,١الشروط الخاصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية   10
 ٧,٣ و ٧,١الشروط الخاصة والمتعلقة بطرق التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية   11



 ١٥٣

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 و ٢٩٣٣ و٢٩٣٢كافة المواد المستعملة من البنود 
٢٩٣٤  

 .لمنتجمن سعر ا% ٢٠ 

 .غير المتجانسة

ناعة تكون المواد المستعملة فيها مصنفة في بند         ص 
غير بند المنتج، لكن يجوز استعمال مواد مصـنفة         

% ٢٠تحت ذات البند شريطة أن ال تتجاوز قيمتها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 
 
 

 ٣٠لفصل مع استثناء ا :جات الصيدالنية، ما عدالمنتا
 

بشري، دم الحيوانات المعد لغايات عالجية أو وقائية أو لالدم ا   
التشخيص، األمصال المضادة، وغيرها من جزيئات الـدم،        
ومنتجات المناعة سواء حصـل عليهـا بطـرق عمليـات           

حيوية أم ال؛ المطاعيم، السموم، زراعة الكائنات       -تكنولوجية
 :والمنتجات المشابهة) عدا الخميرة(الحية المجهرية 

 

٣٠٠٢ 

صنع من مواد من أي بند بما في ذلك مواد البنـد            ت 
 ويمكن كذلك استعمال مواد من هذا الوصف        ٣٠٠٢

من سعر المنتج   % ٢٠شريطة أن ال تتجاوز قيمتها      
 .تسليم ارض المصنع

منتجات تتألف من جزأين أو اكثر والتـي تـم مزجهـا         -
ت عالجية أو وقائية أو منتجـات غيـر مخلوطـة           لغايا

 أو منتجات غير مخلوطة لهذه      ةلغايات عالجية أو وقائي   
االستعماالت، وتعرض كجرعات معيرة، أو بأشـكال أو   

 علب لغايات البيع بالمفرق
 

 

  اخرى -  
 

 

صنع من مواد من أي بند بما في ذلك مواد البنـد            ت 
 الوصف   ويمكن كذلك استعمال مواد من هذا      ٣٠٠٢

من سعر المنتج   % ٢٠شريطة أن ال تتجاوز قيمتها      
 .تسليم ارض المصنع

 
 

  الدم البشري -

صنع من مواد من أي بند بما في ذلك مواد البنـد            ت 
 ويمكن كذلك استعمال مواد من هذا الوصف        ٣٠٠٢

من سعر المنتج   % ٢٠شريطة أن ال تتجاوز قيمتها      
 .تسليم ارض المصنع

 

  غايات عالجية أو وقائيةدم الحيوانات المعد ل -

صنع من مواد من أي بند بما في ذلك مواد البنـد            ت 
ويمكن كذلك استعمال مواد من هذا الوصف        ٣٠٠٢

من سعر المنتج   % ٢٠شريطة أن ال تتجاوز قيمتها      
 .تسليم ارض المصنع

 

جزيئات الدم غير األمصال المضـادة، الهيموجلـوبين         -
 والمصل

 

ما في ذلك مواد البنـد      صنع من مواد من أي بند ب      ت 
 ويمكن كذلك استعمال مواد من هذا الوصف        ٣٠٠٢

من سعر المنتج   % ٢٠يمتها  قشريطة أن ال تتجاوز     
 .تسليم ارض المصنع

 

  الهيموجلوبين، جلوبينات الدم والمصل -

صنع من مواد من أي بند بما في ذلك مواد البنـد            ت 
 ويمكن كذلك استعمال مواد من هذا الوصف        ٣٠٠٢
من سعر المنتج   % ٢٠ أن ال تتجاوز قيمتها      شريطة

 .تسليم ارض المصنع
 
 
 

   اخرى -

 ) :٣٠٠٦، ٣٠٠٥، ٣٠٠٢من البنود  باستثناء سلع(ألدوية ا  
 

 ٣٠٠٤و  ٣٠٠٣

ناعة تكون كافة المواد المستعملة فيها مصنفة في        ص 
بند غير بند المنتج، لكن يمكن استعمال مواد البندين         

  ٢٩٤١يحصل عليها من االميكاسين من البند  -



 ١٥٤

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ال تتجـاوز قيمتهـا      شريطة أن    ٣٠٠٤ أو   ٣٠٠٣
مـن سـعر المنـتج تسـليم ارض         % ٢٠مجتمعة  
 .المصنع

 
 ناعة ص 

تكون كافة المواد المستعملة فيها مصنفة في بند         -
غير بند المنتج، لكن يمكـن اسـتعمال مـواد          

 شريطة أن ال تتجاوز     ٣٠٠٤ و   ٣٠٠٣البندين  
 المنـتج تسـليم     من سعر % ٢٠قيمتها مجتمعة   
 .ارض المصنع

من % ٥٠ال تتجاوز قيمة كل المواد المستخدمة        -
 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 

  اخرى -

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

صناعة تكون المواد المستعملة فيها مصنفة ضـمن         
يجوز استعمال مواد مصنفة بند غير بند المنتج، لكن 

% ٢٠تحت ذات البند شريطة أن ال تتجاوز قيمتها         
 .  من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

  مع استثناء٣١لفصل ا :سمدة باستثناء األ
 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
ا مصنفة ضمن  بنـد      كافة المواد المستعملة فيه    -

غير بند المنتج، لكن يجـوز اسـتعمال مـواد          
مصنفة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجـاوز         

من سعر المنـتج تسـليم ارض       % ٢٠يمتها  ق
 .المصنع

 
من % ٥٠قيمة كافة المواد المستعملة ال تتجاوز  -

 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع

ن أو ثالثة   ألسمدة المعدنية أو الكيماوية تحتوي على عنصري      ا
.  النيتروجين، الفوسـفور والبوتـاس    : من عناصر األسمدة    

 أو في   ةبضائع هذا الفصل بصورة حبوب أو بصورة مشابه       
 :كغم باستثناء١٠باكيتات وزنها اإلجمالي ال يتجاوز 

 
 ترات الصوديوم ن -
 سيناميد الكالسيوم  -
 سلفات البوتاسيوم -
 كبريتات مغنيسيوم البوتاس -

  مع استثناء ٣١٠٥

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
 المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن بنـد        ةكاف -

غير بند المنتج، كما يجـوز اسـتعمال مـواد          
مصنفة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجـاوز         

من سعر المنـتج تسـليم ارض       % ٢٠قيمتها  
 .المصنع

 

ات الدباغة أو الصباغة، أحماض التنيك ومشتقاتها،       ستخلصم
األصباغ، الخضاب وغيرها من مـواد التلـوين، الـدهانات      

.  لورنيشات، المعاجين وغيرها مـن االصـماغ، الحبـر        او
 :باستثناء

  مع استثناء٣٢لفصل ا

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 المصنع

صنع مـن مستخلصـات التنيـك التـي أساسـها           ت
 الخضراوات

وامض التنيك وامالحهـا، األثيـر، االسـتر والمشـتقات          ح
 .األخرى

 
 

  مع استثناء ٣٢٠١

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

، ٣٢٠٣صنع من مواد أي بند باستثناء بنود أرقام         ت
كما يجوز استعمال مواد مـن      .  ٣٢٠٥، و ٣٢٠٤و

مـن  % ٢٠ شريطة أن ال تتجاوز قيمتها       ٣٢٠٥بند  
 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 ٣ غ األلوان؛ مستحضرات كما هي محددة في المالحظةاصبأ
 .١٢لهذا الفصل أساسها أصباغ األلوان

٣٢٠٥ 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  

ناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         ص
ضمن  بند غير بند المنتج، كما يجوز استعمال مواد          
مصنفة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجاوز قيمتها         

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠

لزيوت العطرية والراتنجات، مستحضرات العطور، أدوات      ا
 :باستثناء.  و الزينةالتجميل أ

  مع استثناء٣٣لفصل ا
 

                                                           
 أن هذه التحضيرات هي من النوع الذي يستعمل لتلوين أية مادة وتستخدم كلون في صياغة تحضير ٣٢في الفصل ) ٣ (تقول المالحظة  12

 .٣٢الملونات، شريطة أن ال تكون مصنفة تحت عنوان آخر في الفصل 



 ١٥٥

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ــعر ال ــتج س من
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

صنع من مواد من أي بند بما في ذلك مـواد مـن             ي
مختلفة تحت هذا البند، لكـن يجـوز         " ١٣مجموعة"

استعمال مواد ذات المجموعة شريطة أن ال تتجاوز        
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠متها قي

بما ) تربينية، هيدروكربونية متطايرة أم ال    (لزيوت العطرية   ا
الصرفة، الراتينجنـات، راتنجـات حـامض       وفيها المتكتلة   

الزيتيك المشتعلة، كتل الزيوت العطرية في الـدهون، فـي          
الزيوت الثابتة، في الشمع أو ما يشابهها، والتي يحصل عليها      

 نقع الزهر أو ب
 

القطرية بالنقع، المنتجات الجانبية من التربينات بواسطة إزالة 
يـل المائيـة    التربينات الزيوت العطرية، المفطـرات والمح     

 .للزيوت العطرية
 

٣٣٠١ 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

مستعملة فيهـا مصـنفة     ناعة تكون كافة المواد ال    ص
ضمن  بند غير بند المنتج، كما يجوز استعمال مواد          
مصنفة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجاوز قيمتها         

 .  من سعر المنتج تسليم ارض المصنع %٢٠

لصابون، مستحضرات التشحيم، التزييت، الشمع الصناعي،      ا
الشمع المعد، مستحضـرات التلميـع والجلـي، الشـموع          

لمشابهة، معاجين التشـكيل، الشـمع الخـاص        واألصناف ا 
 :باستثناء.  باالسنان ومستحضرات أساسها الجبص

  مع استثناء٣٤لفصل ا
 

حـدة أو اكثـر عمليـات       اأو و /مليات التكرير و  ع 
مليات أخرى تكون فيها كافة المـواد       ع وأ ١٤محددة

اال .  المستخدمة مصنفة ضمن بند غير بند المنـتج       
مصنفة ضمن نفـس البنـد      انه يمكن استعمال مواد     

 شريطة أن ال تتجاوز قيمتها
 .ن سعر المنتج تسليم ارض المصنعم% ٥٠ 

ستحضرات تزييت تحتوي على زيوت البترول أو زيـوت         م
، بشرط أن تمثـل     )قارية(يحصل عليها من معادن بتيومينية      

 .من الوزن% ٧٠اقل من 

  مع استثناء ٣٤٠٣

هـا مصـنفة    ناعة تكون كافة المواد المستعملة في     ص 
اال انه يجوز استعمال    .  ضمن  بند غير بند المنتج     

فة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجـاوز         نمواد مص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠قيمتها 

 
 

 :لشموع االصطناعية والشموع المعالجةا
تحتوي على عنصر أساسي مـن البـارافين، شـموع           -

تيومينيـة  البترول، شموع يحصل عليها مـن معـادن ب        
 .هش أو شمع حرشفي) نفطي(، شمع )قارية(

 

٣٤٠٤ 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

  من مواد من أي بند ما عداتصنع
زيوت مهدرجة تأخذ صفة الشموع في البند رقم   -

١٥١٦. 
أحماض دهنية غير معروفة كيميائياً أو       -

ية صناعية تأخذ خصـائص     كحول دهن 
 .٣٨٢٣الشموع في البند رقم 

 .  ٣٤٠٤ مواد في البند رقم -
كن يمكن استعمال هذه المواد شريطة أن ال تتجاوز         ل

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠قيمتها 
 

   اخرى -

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 
 

ناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         ص
اال انه يجوز استعمال    .  ضمن  بند غير بند المنتج     

فة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجـاوز         نمواد مص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠قيمتها 

واد زاللية، نشويات محسنة، مـواد غرويـة؛ أنزيمـات؛          م
 :باستثناء

  مع استثناء٣٥لفصل ا

) مادة صمغية تستخرج مـن النشـا      (لدكسترين  ا  
على سبيل المثـال،    (ومواد نشوية مخففة أخرى     

، )ات ما قبل الجلتنة أو نشـويات مؤسـترة        ينشو

٣٥٠٥ 

                                                           
 .أي جزء من بند منفصل عمل عداه بفاصلة منقوطة" مجموعة"يعتبر   13
 ٧,٣ و ٧,١التصنيع المحددة، أنظر المالحظات التمهيدية الشروط الخاصة والمتعلقة بطرق   14



 ١٥٦

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

مواد غرويـة عنصـرها األساسـي النشـا، أو          
 :الدكسترين أو نشويات أخرى معدله

 
ــ ناعة ال صــ

تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــعر  ــتج س المن

ــليم ارض  تسـ
 .المصنع

 

صنع من مواد من أي بند بما فيها مواد البند رقـم            ت
٣٥٠٥. 

   واستيرات النشاتاتيرا -

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

 من مواد من أي بند ما عدا تلك الواردة فـي            صنعت
 .١١٠٨البند رقم 

  اخرى -

 
 
 
 

ناعة ال تتجاوز قيمة كل المواد المستخدمة فيهـا         ص
 .نتج تسليم ارض المصنعممن سعر ال% ٥٠
 

  مع استثناء ٣٥٠٧ .نزيمات معدة لم ترد أو تحدد في موقع آخرأ

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

ملة فيهـا مصـنفة     ناعة تكون كافة المواد المستع    ص
اال انه يجوز استعمال    .  ضمن  بند غير بند المنتج     

فة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجـاوز         نمواد مص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠قيمتها 

واد متفجرة، المنتجات النارية، أعواد الثقـاب،       م
خالئط معدنيـة، بعـض المستحضـرات القابلـة         

 .لالحتراق

  ٣٦لفصل ا

ــ ة ال ناعصــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

ناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         ص
اال انه يجوز استعمال    .  ضمن  بند غير بند المنتج     

فة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجـاوز         نمواد مص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠قيمتها 

 ٣٧لفصل مع استثناء ا :لع التصوير أو التصوير السينمائي؛ باستثناءس

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

ناعة تكون كافة المواد المستخدمة فيها مصـنفة        ص
.  ٣٧٠٢ أو   ٣٧٠١ضمن  البندين غير بنـد رقـم         

 ٣٧٠٢ البنـد رقـم      لكن يمكن استخدام مواد مـن     
من سعر المنتج   % ٣٠شريطة أن ال تتجاوز قيمتها      

 .تسليم ارض المصنع

 مسطحة للتصوير، حساسة غير     ةفائح أو أغشي  ص
مكشوفة، من أي مادة خـالف الـورق، الـورق          
المقوى أو النسيج؛ أغشـية مسـطحة مطبوعـة         

سواء في  .  جاهزة، ذات حساسية، غير مكشوف    
 :علب أم ال

 
جاهزة للتصوير الملون، فـي   أغشية مطبوعة    -

 .علب
 
 

٣٧٠١ 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

ناعة تكون كافة المواد المستخدمة فيها مصـنفة        ص
.  ٣٧٠٢ أو   ٣٧٠١ضمن  بند غير البنـدين رقـم         

 ٣٧٠١لكن يمكن استخدام مواد مـن البنـد رقـم           
مـن  % ٢٠ أن ال تتجاوز قيمتهـا        شريطة ٣٧٠٢و

 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع

  اخرى -



 ١٥٧

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

ناعة تكون كافة المواد المستخدمة فيها مصـنفة        ص
 .٣٧٠٢ أو ٣٧٠١ضمن  بند غير البندين رقم 

ة، ذات حساسـية،    التصوير ملفوف ) أفالم(غشية  أ
غير مكشوفة، من أي مواد غيـر عـن الـورق،          
الورق المقوى أو النسيج، أغشية مطبوعة جاهزة       

 .  فوفة، ذات حساسية، غير مكشوفةلم

٣٧٠٢ 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

مصـنفة  ناعة تكون كافة المواد المستخدمة فيها       ص
 .٣٧٠٤ إلى ٣٧٠١ضمن  بند غير البندين رقم 

فائح التصوير، ورق األغشية، الفيلم، الـورق       ص
 .لنسيج، مكشوفة لكن غير مظهرةاالمقوى و

٣٧٠٤ 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

ة ناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنف        ص
اال انه يجوز استعمال    .  ضمن  بند غير بند المنتج     

فة تحت ذات البند شريطة أن ال تتجـاوز         نمواد مص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠قيمتها 

  مع استثناء٣٨لفصل ا :نتجات كيميائية متنوعة؛ باستثناءم

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .ج تسليم ارض المصنعمن سعر المنت% ٥٠

شبه غروي ومعلـق    ) كربون اسود (غرافيت   -
في الزيت وغرافيت شبه غروي؛ عجينة مـن        

 ).القطب الكهربائي(د والكربون لإللكتر
 
 
 

 مع استثناء  ٣٨٠١

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 المواد من بنـد رقـم       ناعة ال تتجاوز قيمة كافة    ص
من سـعر المنـتج     % ٢٠ المستخدمة  فيها     ٣٤٠٣

 .تسليم ارض المصنع

ر ثغرافيت بشكل معجون، يكون خليطاً من اك       -
بالوزن من غرافيـت مـع زيـوت     % ٣٠من  

 .معدنية

 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 مع استثناء  ٣٨٠٣ يوت الصنوبر المكررز الخامكرير لزيت صنوبر ت

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

صفى بتقطير او تكرير كحول كبريتات التـربنتين        ي
 .الخام

 مع استثناء  ٣٨٠٥ .حول كبريتات التربنتين، مصفىك

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   

 المستعملة  المواد
مـن  % ٤٠فيها  

ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

 مع استثناء  ٣٨٠٦ موغ استريةص صنع من احماض الراتينجت

ــ ناعة ال صــ  مع استثناء  ٣٨٠٧ )الخشب المقطرن بالزفت(لخشب المطلي بالزفت ا قطير الخشب المقطرنت



 ١٥٨

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 
ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
لقوتسـليم، مبيـد    ابيدات الحشـرات، مبيـدات      م

الفطريات، مبيد مقتات األعشاب، منتجات مقاومة      
التبرعم ومنظمات لنمو النبات، مبيـد للجـراثيم        

 أشكال أو   ، ومنتجات مشابهة، توضع في    )مطهر(
تعلب للبيع بالتجزئة أو مستحضـرات أو مـواد          

على سبيل المثال، وحـدات الكبريـت المعـالج،        (
 ).الفتيل والشموع، وورق الذباب

 

٣٨٠٨ 

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

 وامل الطلي، ناقلة الصباغ لتعجيل الصـباغة أو       ع
تصليح الصباغ ومستحضرات ومنتجـات أخـرى       

مـن  ) على سبيل المثال، مالط ومثبتات الصبغة     (
النوع الذي يستخدم في النسيج، الورق، الجلـود        

صناعات مثلها، ولم ترد أو تحدد في أي موقع          أو
 .آخر

  
 

٣٨٠٩ 

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 . المصنعمن سعر المنتج تسليم ارض% ٥٠

لسـطوح  ) التنظيف الكيميـائي  (لحمام الحمضي   ا
ــدن؛ الصــهور  ــادن(المع ــة ) صــهر المع وأي

مستحضرات إضافية أخـرى للحـام والتنحـيس        
أو اللحام بالنحـاس، المسـاحيق      ) اسياًحجعله ن (

والمعاجين المكونة من معـدن ومـواد أخـرى؛         
مستحضرات لنوع يستعمل كقلب أو طبقة خارجية       

 .لكهربائي أو القضيب المعدنيللحامات القطب ا
 

٣٨١٠ 

ستحضرات مانع الخبط، موانع التأكسد، موانـع       م  
التصمغ، محسنات اللزوجة، مستحضرات مقاومة     

لمضـافات المعـدة االخريـات، المـواد        االتآكل و 
تشـمل الغـازولين أو     (المضافة للزيوت المعدنية    

أو السوائل األخرى المسـتخدمة لـنفس       ) البنزين
 :يوت المعدنيةالغاية كالز

 
 
 

٣٨١١ 

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
من سعر المنتج تسليم    % ٥٠  ٣٨١١من البند رقم    
 .ارض المصنع

 
 

د مضافة معدة لزيوت التـربنتين، زيـوت        امو -
البترول أو زيوت اسـتخرجت مـن المعـادن         

 ).القارية(البتيومينية 

 

مواد المستخدمة فيها   ناعة ال تتجاوز قيمة كافة ال     ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 

  اخرى -

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

سارعات المطاط المعد؛ مركبات ملدنة للمطاط أو       م
البالستيك، لم ترد أو تحدد فـي موضـع آخـر؛           

، وموازنات المركبات   مستحضرات مقاومة التأكسد  
 .األخرى للمطاط أو البالستيك

 

٣٨١٢ 



 ١٥٩

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

ستحضرات وشاحنات، لطفايات الحريق، قنابـل      م
 .مشحونة إلطفاء الحريق

 

٣٨١٣ 

ا ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيه       ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

سائل طيـار   (ذيبات ومخففات مركبات عضوية     م
، لم ترد أو تحدد في موضع آخـر؛         )مرقق للدهان 

 .ت المعدة أو مزيالت الطالءاالدهان
 

٣٨١٤ 

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

ئية مطلية لالستعماالت اإللكترونيـة،  ناصر كيميا ع
على شكل اسطوانة، رقـائق أشـكال مشـابهة؛         
 .مركبات كيميائية مطلية لالستعماالت اإللكترونية

 
 
 
 

٣٨١٨ 

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

ى وائل الفرملة الهيدروليكية وسوائل معدة أخر     س
للنقل الهيدروليكي، ال تحتوي أو تحتوي اقل مـن         

بالوزن مـن زيـوت البتـرول أو زيـوت          % ٧٠
 .مستخرجة من معادن بيتيومينية

 

٣٨١٩ 

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 

ستحضرات تقاوم التجمد وسوائل معدة إلزالـة       م
 .الجليد

٣٨٢٠ 

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

فاعالت تشخيصـية أو مخبريـة علـى مسـند          م
تحضرات لمفاعالت تشخيصـية أو مخبريـة       سوم

سواء بمسند أم ال، خالف تلك الوارد بالبندين رقم         
 .٣٠٠٦ و ٣٠٠٢

 

٣٨٢٢ 

كاربو كسـليك؛   حماض صناعية دهنية أحادية ال    أ  
زيوت حامضية من التكريـر؛ الكحـول الدهنيـة         

 .الصناعية

٣٨٢٣ 

ناعة تكون كافة المواد المستخدمة فيها مصـنفة        ص 
 .بند المنتج ضمن  بند غير

حوامض صناعية دهنية أحادية الكاربوكسليك      -
 .صناعية، زيوت حامضية من التكرير

 

 

صنع من مواد من أي بند شامالً مواد أخرى فـي           ت 
 .٣٨٢٣البند رقم 

 

 .كحول دهنية صناعية -
 

 

وابط معدة لقوالب وقلـوب السـباكة؛ منتجـات         ر  
كيميائية ومستحضرات من الصناعات الكيميائيـة      

تشمل تلك المؤلفة مـن خلـيط       (لمتحدة معها   اأو  
لم ترد أو تحدد في أي موضع       ).  منتجات طبيعية 

نتجات المخلفات من الصناعات الكيميائيـة      مآخر؛  
 :لمتحدة، لم ترد أو تحدد في موقع آخر أو ا

 

٣٨٢٤ 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

عة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         انص
ضمن  بند غير بند المنتج، اال انه يجوز اسـتعمال           
 المواد المصنفة ضمن نفـس البنـد شـريطة أن ال          

من سعر المنتج تسـليم ارض      % ٢٠تتجاوز قيمتها   
 .المصنع

 : التالي من هذا البند-
 
لزفت أو اإلسمنت المعد لسبك سـطح التسـليم  أو قلبهـا،             ا

 . راتينجية الطبيعيةتأساسها منتجا

حماض النفتينية؛ القابلة للـذوبان فـي المـاء         أ
 .واستراتها

 .٢٩٠٥لسوربيتول خالف الموارد في البند رقم ا

 



 ١٦٠

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

لفونات البترول، باستثناء سلفونات البترول مـن الفلـزات         س
القلوية، من األمونيوم أو من االيثانوليـات؛ أحمـاض ثيـو           

ـ السلفون من الزيوت التي نحصـل عليهـا          ن المعـادن   م
 .البيتيومينية، وامالحها

 .بادالت األيوناتم
 .ستأصالت للصمامات المفرغةم
 
 .كسيد الحديد القلوي لتنقية الغازأ
ول غاز النشادر المقطر واألكسيد المتنفذ الناتج من تنقية         حلم

 .غاز الفحم
أمالحها غير قابلـة    ) صخر ناري (حماض كبريت االفانيت    أ

 ).استراتها(ا العضوية هللذوبان في الماء وامالح
 .لزيت الكحولي وزيت العظاما
 .ليط أمالح تحتوي على ايونات مختلفةخ

   
ـ  م ي، سـواء علـى   عاجين النسخ بأساس جيالتين

 .خلفية ورقية أو قماش
 

 

ناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستخدمة فيها        ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 
 

 اخرى -
 

 

 في أشكال أولية، نفاية، تقشير وفتات،       كلبالستيا  
من البالستيك، باستثناء البنود مع استثناءة رقـم 

د المدرجـة    التي تحكمها القواع   ٣٩١٢ و   ٣٩٠٧
 :في أدناه

 

 ٣٩١٥إلى  ٣٩٠١

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 
 
 

 ناعةص
 المواد المسـتخدمة فيهـا      ةال تتجاوز قيمة كاف    -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 ٣٩ال تتجاوز قيمـة أي مـن مـواد فصـل             -

 من سعر المنتج تسـليم      %٢٠المستخدمة فيها   
 .١٥ارض المصنع

إضافة منتجات بلمرة متجانسة يشـكل فيهـا         -
مـن  % ٩٩مركب كيماوي مستقل اكثر مـن       
 .الوزن من إجمالي محتوى البوليمر

 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 
 
 

المسـتخدمة   ٣٩يمة أي من مواد فصل      قال تتجاوز   
 .١٦من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠فيها 

 اخرى -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         ص  مشتركة، تصنع من الكربونات المتعـددة     لبلمرة ال ا  استثناءمع  3907

                                                           
 من جهة أخرى، فالمنع ٣٩١١ الى ٣٩٠٧ من جهة وضمن البنود ٣٩٠٦ الى ٣٩٠١في حالة المنتجات المؤلفة من مواد مصنفة تحت البنود   15

 يطبق فقط على تلك المجموعة من المواد التي يسود وزنها في المنتج
 من جهة أخرى، فالمنع ٣٩١١ الى ٣٩٠٧ من جهة وضمن البنود ٣٩٠٦ الى ٣٩٠١مؤلفة من مواد مصنفة تحت البنود في حالة المنتجات ال  16

 يطبق فقط على تلك المجموعة من المواد التي يسود وزنها في المنتج
 



 ١٦١

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ضمن  بند غير بند المنتج، لكن يجـوز اسـتعمال           
المواد المصنفة ضمن نفـس البنـد شـريطة أن ال           

من سعر المنتج تسـليم ارض       %٥٠تتجاوز قيمتها   
 ١٧المصنع

 

-وبلمرة مشتركة من استيرين االكرليك المنتـرد      
 (ABS)البيوتاديين

 

 ٣٩ناعة ال تتجاوز قيمة أي من مـواد فصـل           ص 
من سعر المنتج تسليم ارض     % ٢٠المستخدمة فيها   

ن كربونات متعـددة مـن      مأو يصنع   / ، و .المصنع
 ).ينول أبيسف(-رباعي البرومين

 

  البوليستر -

ناعة ال تتجاوز فيها قيمة أي مواد مصـنفة فـي    ص 
من سعر المنتج تسليم ارض     % ٢٠نفس البند المنتج    

 .المصنع

لسليلوز ومشتقاته الكيميائية في أشكال أولية ولم       ا
 .ترد أو تحدد في موضع آخر

 

٣٩١٢ 

به منتجات وسلع بالستيكية؛ باستثناء البنود مع       ش  
 ٣٩٢٠ مع اسـتثناءةً،     ٣٩١٧،  ٣٩١٦استثناءة  

 مع استثناء، حيث أدرجـت      ٣٩٢١مع استثناء و    
 :أدناه القواعد التي تفحصها

 

 ٣٩٢١إلى  ٣٩١٦

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ٣٩ناعة ال تتجاوز قيمة أي من مـواد فصـل           ص
سعر المنتج تسليم ارض    من  % ٥٠يها  فالمستخدمة  

 المصنع

منتجات مسطحة، معالجة إلى حد اكثـر مـن          -
مجرد عمل سطحي أو قطعت إلى أشكال غيـر       

، منتجات  )وتشمل المربع (األشكال المستطيلة   
أخرى عملت إلى حد اكثر من مجـرد عمـل          

ل غير األشكال   اأو تقطيعها إلى أشك   .  سطحي
؛ تتعـدى تلـك     ) بما فيها المربعة  (المستطيلة  

 .المعالج سطحها فقط
 

 

 :اخرى -  
 

 

 
ــ ناعة ال صــ

تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 
 ناعةص

ال تتجاوز قيمة أي من المواد المستخدمة فيهـا          -
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

 ٣٩ال تتجاوز قيمة أي مـن مـواد الفصـل            -
من سعر المنتج تسـليم     % ٢٠المستخدمة فيها   
 ١٨ارض المصنع

 
 
 

 
منتجات بلمرة متجانسة بالجمع يسهم فيهـا        --

بأكثر من  )  متبلمر رغي(مركب كيماوي مستقل    
 .بالوزن من مجموع محتوى البوليمر% ٩٩

 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ٣٩ة أي من مـواد الفصـل        ناعة ال تتجاوز قيم   ص
من سعر المنتج تسليم ارض     % ٢٠المستخدمة فيها   

 .١٩المصنع

 اخرى --
 
 

 

ــ ناعة ال صــ  مع استثناء ٣٩١٦ شكال وأنابيب جانبيةأ ناعةص

                                                                                                                                                                                         
 من جهة أخرى، فالمنع ٣٩١١ الى ٣٩٠٧ من جهة وضمن البنود ٣٩٠٦ الى ٣٩٠١في حالة المنتجات المؤلفة من مواد مصنفة تحت البنود   17

 يطبق فقط على تلك المجموعة من المواد التي يسود وزنها في المنتج
 

 من جهة أخرى، ٣٩١١ الى ٣٩٠٧ من جهة وضمن البنود ٣٩٠٦ الى ٣٩٠١في حالة المنتجات المؤلفة من مواد مصنفة تحت البنود   18
 نها في المنتجفالمنع يطبق فقط على تلك المجموعة من المواد التي يسود وز

 من جهة أخرى، ٣٩١١ الى ٣٩٠٧ من جهة وضمن البنود ٣٩٠٦ الى ٣٩٠١في حالة المنتجات المؤلفة من مواد مصنفة تحت البنود   19
 فالمنع يطبق فقط على تلك المجموعة من المواد التي يسود وزنها في المنتج



 ١٦٢

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

ال تتجاوز قيمة كل المواد المسـتخدمة        -
من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠فيها  

 .ارض المصنع
اوز القيمة ألي من المواد المستخدمة فيها       ال تتج  -

من سعر المنتج   % ٢٠مصنفة ضمن نفس البند     
 .  تسليم ارض المصنع

  مع استثناء٣٩١٧و  

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

لونة بالحرارة وهو بـوليمر      من شبه أمالح م    تصنع
مشترك من االثيلين وحامض االكرليـك المعـدني        
معادل جزئياً بواسطة المعـادن االيونيـة، بشـكل         

 .رئيسي زنك وصوديوم

  مع استثناء ٣٩٢٠ فائح أو أفالم ايونيةص -

عة ال تتجاوز فيها قيمة أي من المواد المصنفة         انص 
يم من سعر المنتج تسل   % ٢٠ضمن نفس بند المنتج     

 .ارض المصنع

صفائح من السليلوز المتعـدد البوليمايـد أو         -
 .البولي اثلين

 

ــ ناعة ال صــ
تتجاوز قيمة كل   
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 بوليستر ذات شفافية عالية، وسمك      ق من رقائ  تصنع
 ٢٠ميكرون٢٣اقل من 

 مع استثناء ٣٩٢١ قائق بالستيكية معدنيةر

ناعة ال تتجاوز قيمة كل المواد المستعملة فيهـا         ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 

 ٣٩٢٦إلى  ٣٩٢٢ لع بالستيكيةس

كون كافة المـواد المسـتعملة فيهـا        تصناعة    
 .مصنفة ضمن بند غير بند المنتج

  

  مع استثناء ٤٠لفصل ا لمطاط ومواده؛ باستثناءا

 .طبيعي المطاط الحصفيح رقيق أللوات 
 

 مع استثناء  ٤٠٠١ .لواح من صفائح المتكرش الرقيقة لألحذيةأ

ناعة ال تتجاوز قيمة كل المواد المستعملة فيهـا،         ص 
من سـعر المنـتج     % ٥٠ما عدا المطاط الطبيعي،     

 .تسليم ارض المصنع
 
 

طاط مركب، غير معالج بالتصليد بأشكال أوليـة        م
 .أو بصفائح، ألواح أو شريط

 

٤٠٠٥ 

هوائي مطاطية مجددة أو مستعملة،      رات ضغط طاإ  
طارات صلبة أو لينة، غيارات السطح الخـارجي        إ

 :لإلطارات من المطاط قابلة للتبادل 
 

٤٠١٢ 

إطارات ضغط هوائي مطاطية لينة أو صـلبة         - جديد سطح لإلطارات المستعملةت 
 سطحها الخارجي مجدد

 

 

قـم  رصنع من مواد من أي بند ما عـدا البنـدين            ي 
 .٤٠١٢ أو ٤٠١١

 اخرى -
 

 

 .     صناف من المطاط الصلبأ .الصلد/صنع من المطاط الصلبت 
 

 مع استثناء  ٤٠١٧

كون كافة المـواد المسـتعملة فيهـا        تصناعة    
 .مصنفة ضمن بند غير بند المنتج

، وأغشـيةغير جلـود     )خام(لود غير مدبوغة    ج
 :الفراء، وجلود مدبوغة، باستثناء

 

   مع استثناء٤١لفصل ا

                                                           
 بواسطة ١٠٠٣/١٦تيم البصري فيها وفق معيار الجمعية األمريكية لفحص المواد رقائق يكون قياس التع:  تعتبر التالية رقائق عالية الشفافية  20

 %).٢أي مقياس الوهج يقل عن (مقياس جاردنز للوهج 
 



 ١٦٣

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 مع استثناء  ٤١٠٢ لد خروف أو حمل غير مدبوغ، بدون الصوفج زع الصوف عن جلد خروف أو حمل عليه صوفن 

 عادة دبغ الجلود المدبوغة مسبقاً أوإ 
ناعة تكون فيها كافة المواد المسـتعملة مصـنفة         ص

 .ضمن بند غير بند المنتج
 
 

لجلد المدبوغ، بدون صوف أو شعر، خالف الجلد        ا
 ٤١٠٩ أو ٤١٠٨ي البنود لوارد فا

 ٤١٠٧إلى  ٤١٠٤

 إلـى   ٤١٠٤صنع من الجلد المدبوغ من البنـود        ي 
من سعر  % ٥٠ شريطة أن ال تتجاوز قيمته       ٤١٠٧

 .المنتج تسليم ارض المصنع
 

لجلد المدبوغ اللميع والجلـد المـدبوغ اللمـاع         ا
 .المصفح، والجلد المدبوغ المعدني

 

٤١٠٩ 

ـ     تصناعة     تعملة فيهـا   كون كافة المـواد المس
 .مصنفة ضمن بند غير بند المنتج

واد مـن الجلـد؛ السـروج وعـدة الفـرس؛           م
مستلزمات السفر، وأوعية مشابهة؛ سـلع مـن        

 ).خالف شرنقة دودة الحرير(أحشاء الحيوان 
 

 ٤٢لفصل ا
 

كون كافة المـواد المسـتعملة فيهـا        تصناعة    
 .مصنفة ضمن بند غير بند المنتج

  

لتقليــد؛ وتصــنعاته؛ الفــرو اولفــرو األصــلي ا
 :باستثناء

  مع استثناء٤٣لفصل ا

 مع استثناء  ٤٣٠٢ : لد الفرو المدبوغ، المكسو، المجمعج  

بييض أو صبغ باإلضافة إلى تقليع وتجميع جلـود         ت 
 .الفرو المدبوغ أو المكسو بال تجميع

  

  .صفائح، طبقات وأشكال مشابهة -

ـ  من جلد الفرو المـدبوغ أو المك       تصنع  ـ  س ر و غي
 .مركب

 أشياء أخرى -
 

 

 من جلد الفرو المـدبوغ أو المكسـو بـدون           تصنع 
 .٤٣٠٢تجميع من البند رقم 

صناف مـن الكسـاء، إكسسـوارات المالبـس         أ
 .وأصناف أخرى من جلد الفرو

 

٤٣٠٣ 

ناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         ص 
 .ضمن  بند غير بند المنتج

 

ـ     ا فحمـي؛   ال بلخشب وأصناف الخشـب؛ الخش
 :باستثناء

 

  مع استثناء٤٤لفصل ا

 من الخشب الخشن سواء بدون لحاء أو مجرد         تصنع 
 .قطع خشبية تحضيرية مجردة من اللحاء

 مع استثناء ٤٤٠٣ .لخشب المسطح الخشنا

خشب منشور او مقطع بشكل طولي، مقطعـة أو          ملس ويصقل بالرمل أو يفصل باألصابعي 
ملـس يصـقل    أ  ملم ٦مقشرة من بسمك يتجاوز     
 .   بالرمل أو يفصل االصابع

 

 مع استثناء ٤٤٠٧

لوصل بالجدل بين لوحي خشب، التمليس، الصـقل        ا 
 بالرمل أو الفصل باألصابع 

وصـفائح  ) الفنيـر (فائح من قشرة الخشـب      ص
 ملـم،  ٦للخشب الرقائقي من كثافـة ال تتجـاوز         

موصول بالجدل، وغيره من الخشـب المنشـور        
 ملم  ٦ماكة ال تتجاوز    س ب بشكل طولي أو مقشور،   

 .مملس، مصقول أو مفصول باألصابع
 

 مع استثناء ٤٤٠٨

شب يشكل باستمرار من جهة أي من حوافه أو         خ لتحزيز والقولبةالصقل بالرمل أو األصابع، ا 
واجهته سواء كان أم ال مجلساً أو مصقوالً بالرمل         

 :أو مفصوالً باألصابع أو
 :عصقول بالرمل أو مفصول باألصابم -
 .لتحزيز والقولبةا -

 مع استثناء ٤٤٠٩

لتحزيز والقولبة، يشمل الحواف المقولبة وألواح      ا لتحزيز والقولبةا 
 .خشبية مقولبة أخرى

 

 مع استثناء  إلى ٤٤١٠
 مع استثناء ٤٤١٣



 ١٦٤

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

لب، صناديق شـحن براميـل،      عناديق التعبئة،   ص . من ألواح خشبية غير مقطعة بالقياستصنع 
 .  الخشبوصناديق أخرى من 

 

 مع استثناء  ٤٤١٥

 من ضلوع البراميل المشقوقة، لم يعالج مـن         تصنع 
 .  نشر في أول وثاني سطحين أساسيين

غيرها مـن منتجـات     (وعية، براميل، أحواض    أ
صانعي براميل الخشـب، وقطعهـا جميعـاً مـن          

 ).الخشب
 

 مع استثناء ٤٤١٦

ناعة تكون كافة المواد المستخدمة فيها مصـنفة        ص 
 بند غير بند المنتج، ومع ذلك، يمكن استعمال         ضمن

) خليوية(ألواح خشبية مسامية، ألواح خشبية صغيرة 
 .كذلك يمكن استعمال الغلق

 

 مع استثناء ٤٤١٨ ات خشبية للبناءين والنجارينعيتصن -

 لتحزيز والقولبةا - لتحزيز أو القولبة  ا  
  

  

خشب من أي بنـد باسـتثناء الخشـب         لصنع من ا  ت 
 ٤٤٠٩في البند المسحوب 

 

 لق متوائمة، أوتاد خشبية أو مسامير لألحذيةغ
 

 مع استثناء  ٤٤٢١

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

  

  مع استثناء٤٥لفصل ا :استثناء بلفلين وسلع الفلين ا

 ٤٥٠٣ من الفلين الطبيعي وادم ٤٥٠١ من فلين البند تصنع 

كون كافة المـواد المسـتعملة فيهـا        تعة  صنا  
 .مصنفة ضمن بند غير بند المنتج

ات القش، من ورق تصنع من الخشـب أو         تصنع
، أخرى حرفة صـناعة السـالل       )جدل(مواد طي   
 .والشربج

 

 ٤٦لفصل ا

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

د السـليلوز   ب الخشب أو غيرها من لـب مـوا        ل
) الفضالت والسكراب (الليفي المسترد من الورق،     
 .أو الورق أو الورق المقوى

 

 ٤٧لفصل ا

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 

لورق والورق المقوى، مواد من لب الورق، من        ا
 : اءنالورق أو من الورق المقوى باستث

 ناء مع استث٤٨لفصل ا

لورق والـورق المقـوى، المسـطر، المـبطن،         ا ٤٧ من مواد صنع الورق في الفصل تصنع 
 .والمربع فقط

 
 
 

 مع استثناء  ٤٨١١

رق الكربون، الورق المكربن الذاتي وغيرها من       و ٤٧ من مواد صنع الورق في الفصل تصنع 
غير تلك التـي فـي البنـد        (أوراق النقل والنسخ    

وصـفائح للطباعـة    سخة بالروسـم    االن) ٤٨٠٩
بطريقة األوفست من الورق وضعت في صـناديق        

 .   أم ال

٤٨١٦ 

 ناعة ص 
ل المواد المستعملة مصنفة ضمن     كتكون   -

 .البند غير ذلك الوارد في  البند المنتج
يمة كل المـواد المسـتعملة      قال تتجاوز    -

 من سعر المنـتج تسـليم ارض   % ٥٠
 .  المصنع

  

قات بريدية عادية   طاقات الرسائل، بطا  بلمغلفات،  ا
وبطاقات المراسلة من الورق أو الورق المقوى،       
صناديق، أكيـاس، محـافظ للجيـب والكتابـة،         
خالصات من الورق والورق المقوى، التي تحتوي       

 .على تشكيلة من مستلزمات المراسلة
 

٤٨١٧ 



 ١٦٥

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 رق التوليتو .٤٧صنع من مواد صنع الورق في الفصل ي 
 

 مع استثناء  ٤٨١٨

 ناعة ص 
ل المواد المستعملة مصنفة ضمن     ككون  ت -

 .بند غير بند المنتج
يمة كل المـواد المسـتعملة      قال تتجاوز    -

من سـعر المنـتج تسـليم ارض        % ٥٠
 .  المصنع

لكرتونات، الصناديق، علب، حقائـب وحاويـات       ا
تعبئة أخرى، من الورق، الورق المقوى، حشـوة        

 .   ليلوزسالسليلوز أو نسيج ألياف ال

 ثناء مع است ٤٨١٩

ناعة ال تتجاوز قيمة كل المواد المستعملة فيهـا         ص 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

  

 مع استثناء  ٤٨٢٠ فاتر الرسائلد

يرها من الورق، الورق المقوى حشوة السليلوز       غ ٤٧صنع من مواد صنع الورق في الفصل ت 
.كالشونسيج ألياف السليلوز مقطعة إلى أحجام وأ

 

  استثناء مع ٤٨٢٣

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

لكتب المطبوعة، الجرائد، الصور وغيرهـا مـن        ا
منتجــات صــناعة المطبوعــات، المخطوطــات 
اليدوية، المطبوع على اآللة الكاتبـة والخـرائط،        

 : باستثناء
 

  مع استثناء٤٩لفصل ا

 ٤٩٠٩ ضـمن البنـد      نفةصصنع من مواد غير م    ت 
 ٤٩١١أو

البطاقات البريدية المطبوعة أو المزينة، البطاقات      
التي تتضمن تحيات شخصية، رسائل أو إعالنات       
سواء كانت مزينة أم ال مع أو بدون مغلفـات أو           

 . زركشات
 

٤٩٠٩ 

 ناعة ص 
ل المواد المستعملة مصنفة ضمن     كتكون   -

 .بند غير بند المنتج
اد المسـتعملة   يمة كل المـو   قال تتجاوز    -

من سـعر المنـتج تسـليم ارض        % ٥٠
 .المصنع

   

الرزنامات من أي نوع، المطبوعة، بما فيهـا رزنامـة           -
ابلة للتبديل، قائمة على قاعدة ليست قعلى شكل مجموعة 

 .  من الورق أو الورق المقوى
 

٤٩١٠ 

 أو  ٤٩٠٩صنع من مواد غير مصنفة في البند رقم         ت 
٤٩١١. 

  اخرى -

 المواد المستعملة مصنفة ضمن بند ناعة تكون كلص 
 .غير بند المنتج

 

  مع استثناء٥٠لفصل ا :لحرير، باستثناءا

يتضمن الشرنقات غيـر صـالحة      (فايات الحرير   ن .سريح أو تمشيط لنفايات الحريرت 
مجروشة ممشـطة   ) للف، نفايات الخيوط ومؤونة   

 .  أو مسرحة
 

 مع استثناء  ٥٠٠٣

 ٢١تصنع من  
و نفاية الحرير المسرحة أو    لحرير الخام أ  ا -

 .الممشطة أو المعدة بطريقة أخرى للغزل
أللياف الطبيعيـة األخـرى ممشـقة أو        ا -

 ممشطة أو المعدة بطريقة أخرى للغزل
 لمواد  الكيماوية أو لب النسيجا -
 .واد صنع الورقم -
 

  مع استثناء٥٠٠٦إلى  ٥٠٠٤ .زل الحرير وغزل مغزول من نفايات الحريرغ

 ٥٠٠٧ :لة من الحرير أو نفايات الحريرقمشة مغزوأ  

                                                           
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  21



 ١٦٦

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 ٢٢صنع من خيط أحاديت 
 

  شمل خيوط المطاطت -

  ٢٣تصنع من 
 خيط ليف جوز الهند -
 ألياف طبيعية   -
ير مسرح  غسيج تيلة القطن يصنع باليد      ن -

 .  أو ممشط أو مجهز بطريقة ما للغزل
 مواد كيماوية أو لب النسيج او -
 ورق أو  -

 عمليتا تمهيد أو إنهاء         طباعة ترافقها على االقل   
أي تمتين القطع   "مثل الصقل، التبييض، التمرسر،     (

ضبط حراري، الزرع، التصقيل،     " المغزول وصقله 
إجــراء مقاومــة، التقلــيص، اإلنهــاء المؤقــت،  

decatizing ،التشريب، التصليح وإزالة العقد منه ( 
شريطة أن ال تزيد قيمة القمـاش غيـر المطبـوع           

من سعر المنتج تسليم ارض     % ٤٧,٥ل عن   مالمستع
 .المصنع

 

  اخرى -

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

لصوف الناعم أو الخشن لشعر الحيوان، غـزل        ا
 :شعر الحصان وحياكة األقمشة، باستثناء 

 
 
 

  مع استثناء٥١لفصل ا

 ٢٤تصنع من 
سرحة أو لحرير الخام أو نفاية الحرير الم     ا -

الممشطة أو بطريقة أخرى  مجهزة للغزل 
 .أو النسيج

لياف طبيعية غير مسرحة أو ممشطة أو       أ -
 .بطريقة أخرى مجهزة للغزل  والنسيج

 لب النسيج اولمواد الكيماوية أو ا -
 .واد صنع الورقم -

زل الصوف، مـن النـاعم أو الخشـن لشـعر           غ
 الحيوان، أو من شعر الحصان 

 ٥١١٠إلى  ٥١٠٦

ة أقمشة من الصوف او من شعر الحيـوان         ياكح  
 :الناعم أو الخشن أو من شعر الحصان 

 

 ٥١١٣إلى  ٥١١١

 ٢٥ من الغزل الفرديصنعت 
 

  حتوي على خيوط المطاطت - 

 ٢٦ تصنع من 
 خيط ليف جوز الهند -
 ألياف طبيعية   -
ير مسرح  غسيج تيلة القطن يصنع باليد      ن -

 .أو ممشط أو مجهز بطريقة ما للغزل
 ماوية أو لب النسيج اومواد كي -
 ورق أو  -

    طباعة ترافقها على االقل عمليتا تمهيد أو إنهاء        
أي تمتـين   "مثل الصقل، التبييض، التمرسر،     (

ضبط حراري، الزرع، " القطع المغزول وصقله
التصقيل،  إجراء مقاومة، التقلـيص، اإلنهـاء        

التشـريب، التصـليح    ،  decatizingالمؤقت،  
ريطة أن ال تزيـد قيمـة       ش) وإزالة العقد منه  

% ٤٧,٥ل عن     مالقماش غير المطبوع المستع   

  اخرى -

                                                           
 .خاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج للشروط ال٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  22
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  23
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  24
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥حظة التمهيدية رقمتراجع المال  25



 ١٦٧

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع
كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   

 .ضمن بند غير بند المنتج
 :لقطن باستثناءا
 

  مع استثناء٥٢لفصل ا

 ٢٧ من تصنعت 
 لحرير الخام أو نفاية الحرير المسرحة أو     ا -

الممشطة أو بطريقة أخرى مجهزة للغزل      
 النسيج أو

لياف طبيعية غير مسرحة أو ممشطة أو       أ -
 بطريقة أخرى مجهزة للغزل والنسيج

 لمواد الكيماوية أو لب النسيج او أوا -
 واد صنع الورقم -
 

 ٥٢٠٧إلى  ٥٢٠٤ يط الغزل وخيط القطنخ

 ٥٢١٢إلى  ٥٢٠٨ :ياكة أقمشة من القطن ح  

 ٢٨الفردي من الغزل صنعت 
 

  مج خيوط المطاطد -

 ٢٩تصنع من  
 خيط ليف جوز الهند -
 ألياف طبيعية   -
ير مسرح  غسيج تيلة القطن يصنع باليد      ن -

 .  أو ممشط أو مجهز بطريقة ما للغزل
 مواد كيماوية أو لب النسيج او -
 ورق أو  -

    طباعة ترافقها على االقل عمليتا تمهيد أو إنهاء        
أي تمتين القطع   "ر،  مثل الصقل، التبييض، التمرس   (

ضبط حراري، الزرع، التصقيل،     " المغزول وصقله 
إجــراء مقاومــة، التقلــيص، اإلنهــاء المؤقــت،  

decatizing  ،    التشريب، التصليح وإزالة العقد منه (
شريطة أن ال تزيد قيمة القمـاش غيـر المطبـوع           

من سعر المنتج تسليم ارض     % ٤٧,٥ل عن   مالمستع
 .المصنع

 

   اخرى -

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .غير بند المنتج ضمن بند

 

يوط أنسجة نباتات أخرى، غزل الورق وحياكـة     خ
 : أقمشة من الورق المنسوج، باستثناء 

  مع استثناء٥٣لفصل ا

 ٣٠ من صنعت 
لحرير الخام أو نفاية الحرير المسرحة أو      ا -

الممشطة أو بطريقة أخرى  مجهزة للغزل 
 جالنسي أو

لياف طبيعية غير مسرحة أو ممشطة أو       أ -
 بطريقة أخرى مجهزة للغزل  والنسيج

 لمواد الكيماوية أو لب النسيج اوا -
 واد صنع الورقم -

ياكة أقمشة من خيوط أنسجة نباتـات أخـرى،         ح
 .ل الورق والنسيجزحياكة أقمشة من غ

 ٥٣٠٨إلى  ٥٣٠٦

قمشة أنسجة نباتات أخرى وحياكة أقمشة مـن        أ  
 :الورق 

 

 ٥٣١١إلى  ٥٣٠٩

 ٣١ من الغزل الفرديصنعت 
 
 
 

  مج خيوط المطاطد -

                                                                                                                                                                                         
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  26
 .من مواد النسيج للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط ٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  27
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  28
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  29
 .ي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج للشروط الخاصة الت٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  30



 ١٦٨

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 
  ٣٢تصنع من 

 خيط ليف جوز الهند -
 ألياف طبيعية   -
ير مسرح  غسيج تيلة القطن يصنع باليد      ن -

 .  أو ممشط أو مجهز بطريقة ما للغزل
 مواد كيماوية أو لب النسيج او -
 ورق أو  -

طباعة ترافقها على االقل عمليتا تمهيـد        
أي "التمرسـر،   مثل الصقل، التبيـيض، (هاء أو إن

ضـبط حـراري،    " تمتين القطع المغزول وصـقله    
الزرع، التصقيل،  إجراء مقاومة، التقليص، اإلنهاء       

وإزالة   التشريب، التصليح، decatizingالمؤقت،  
شريطة أن ال تزيد قيمة القمـاش غيـر         ) العقد منه 

من سعر المنـتج    % ٤٧,٥ل عن     مالمطبوع المستع 
 .سليم ارض المصنعت

 

  اخرى -

 ٣٣ من صنعت - 
لحرير الخام أو نفاية الحرير المسرحة أو       ا -

الممشطة أو بطريقة أخرى  مجهزة للغزل 
 النسيج أو

 
لياف طبيعية غير مسرحة أو ممشطة أو       أ -

 بطريقة أخرى مجهزة للغزل والنسيج
 لمواد الكيماوية أو لب النسيج اوا -
 واد صنع الورقم -

 ٥٤٠٦إلى  ٥٤٠١ .ي والخيط المصنع يدويالغزل، الخيط الفردا

 ٥٤٠٨و  ٥٤٠٧ : خيوط تصنع باليد ،ياكة أقمشة من غزلح  

  مج خيوط المطاطد - ٣٤ من الغزل الفرديصنعت 

  ٣٥تصنع من 
 خيط ليف جوز الهند -
 ألياف طبيعية   -
ير مسرح  غسيج تيلة القطن يصنع باليد      ن -

 .  أو ممشط أو مجهز بطريقة  ما للغزل
 اوية أو لب النسيج اومواد كيم -
 ورق أو  -

طباعة ترافقها على االقل عمليتا تمهيد أو إنهاء         
أي تمتـين   "مثل الصقل، التبييض، التمرسر،     (

ضبط حـراري،   " القطع المغزول وصقلــه  
 الزرع، التصقيل،  إجراء 

 
ــت،      ــاء المؤق ــيص، اإلنه ــة، التقل مقاوم

decatizing  ،    التشريب، التصليح وإزالة العقد
 شريطة أن ال تزيد قيمة القمـاش غيـر          )منه

مـن سـعر    % ٤٧,٥ل عن   مالمطبوع المستع 
 .المنتج تسليم ارض المصنع

 

  اخرى -

 سيج تيلة القطن تصنع باليدن  من المواد الكيماوية أو لب النسيج صنعت 
  

 ٥٥٠٧إلى  ٥٥٠١

 ٥٥١١إلى  ٥٥٠٨ زل وتخييط لتيلة القطن تصنع باليدغ ٣٦ من صنعت 

                                                                                                                                                                                         
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  31
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  32
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥مهيدية رقمتراجع المالحظة الت  33
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  34
 .النسيج للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد ٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  35
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  36



 ١٦٩

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

لحرير الخام أو نفاية الحرير المسرحة أو      ا -
ى مجهزة للغزل   الممشطة أو بطريقة أخر   

 النسيج أو
لياف طبيعية غير مسرحة أو ممشطة أو       أ -

 بطريقة أخرى مجهزة للغزل والنسيج
 لمواد الكيماوية أو لب النسيج اوا -
 واد صنع الورقم -

 ياكة أقمشة تيلة القطن تصنع باليد ح  
 
 
 

 ٥٥١٦إلى  ٥٥١٢

 ٣٧ل الفردي من الغزصنعت 
 
 

  مج خيوط المطاطد -

  ٣٨تصنع من 
 خيط ليف جوز الهند -
 ألياف طبيعية   -
ير مسرح  غسيج تيلة القطن يصنع باليد      ن -

 .  أو ممشط أو مجهز بطريقة ما للغزل
 مواد كيماوية أو لب النسيج او -
 ورق أو  -

    طباعة ترافقها على االقل عمليتا تمهيد أو إنهاء        
أي تمتـين   "مرسـر،   مثل الصقل، التبييض، الت   (

ضبط حراري، الزرع،   " القطع المغزول وصقله  
التصقيل،  إجراء مقاومـة، التقلـيص، اإلنهـاء         

التشـريب، التصـليح    ،  decatizingالمؤقت،    
شريطة أن ال تزيد قيمة القماش      ) وإزالة العقد منه  

من سـعر   % ٤٧,٥ل عن   مغير المطبوع المستع  
 .المنتج تسليم ارض المصنع

 
 

  اخرى -

 ٣٩ من عصنت 
 زل ليف جوز الهندغ -
 يةعلياف طبيأ -
 واد كيماوية أو لب النسيجم -
 واد صناعة الورقم -

واد الحشو، اللبـاد، الالنسـيجيات، مغـزوالت        م
خاصة، خيط مجدول، أمـراس، حبـال وكوابـل،         

 : وأصناف من ذلك الطراز باستثناء

  مع استثناء٥٦لفصل ا
 

  
 
 

مغطـى، أو    للباد  سواء كان مشرباً أم ال، مطلياً،         ا -
 .بصورة صفائح

٥٦٠٢ 

 ٤٠ من عتصن 
 لياف طبيعيةأ -
 واد كيماوية أو لب النسيجم -
 
 :ير أنه يجوز استعمالغ
 .٥٤٠٢تائل بولي بروبيلين من البند ف -
 ٥٥٠٣ألياف بولي بروبيلين من البند رقم        -

 : أو٥٥٠٦أو 
 
 
 
عيرات بولي بروبيلين اثنتين من البنـد       ش -

جميـع   التي يكون قياسها في      ٥٥٠١رقم  
 ٩حاالت الفتيلة أو الليفة الواحدة أقل من        

  
 للباد المغزول باإلبرةا -

 

                                                           
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  37
 .بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج للشروط الخاصة التي تتعلق ٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  38
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  39



 ١٧٠

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ديسيتكس شريطة أن ال تتجـاوز قيمتهـا        
من سـعر المنـتج تسـليم ارض        % ٤٠

 .المصنع
  

  منصنعت 
 لياف طبيعيةأ -
 صناعية من الكازيين لياف مشبكةأ -
 ب النسيج لواد كيماوية أوم -
 

  اخرى -

مغطـى، غـزل    خيط وحبل مطـاطين، النسـيج         
 ٥٤٠٤نسيجي، وشريط وأشباهها من البند رقـم        

 مشربة أو مغطـاة، مطليـة، مغلفـة         ٥٤٠٥أو  
 :بالمطاط أو البالستيك

     

٥٦٠٤ 

يصنع من خيط مطاطي أو حبل مطاطي غير مغطاة  
 .بأنسجة

 
 
 

خيط وحبل مطاطيين مغطـى بالنسـيج، أنسـجة          -
 مغطاة 

  

 

 ٤١يصنع من 
ممشـطة، أو   ألياف طبيعية غيـر ممشـقة أو         -

 .بطريقة أخرى للغزل
 مواد كيماوية أو لب النسيج أو -
 .مواد صناعة الورق -
  

  اخرى  -

 ٤٢يصنع من 
 ألياف طبيعية  -
 ممشـقة أو    غيـر ألياف مشبكة صناعية     -

بـأي بطريقـة    او معدة للغزل    ممشطة،  
 .  ىأخر

 مواد كيماوية أو لب النسيج أو  -
 .مواد صناعة الورق -

بروماً أم ال كونه    خيط غزل مطلي بالمعدن سواء م     
غزل نسيجي، أو شرائط وما يشابهها من البنـد         

 تضم معـدناً بصـورة خـيط،        ٥٤٠٥ أو   ٥٤٠٤
 .شريط أو مسحوق أو مغطى بالمعدن

٥٦٠٥ 

 ٤٣يصنع من 
 ألياف طبيعية  -
 ممشـقة أو    غيـر ألياف مشبكة صناعية     -

بـأي بطريقـة    او معدة للغزل    ممشطة،  
 .  ىأخر

 مواد كيماوية أو لب النسيج أو  -
 .مواد صناعة الورق -

غزل أو شرائط مبرومة وما يشابهها مـن البنـد          
خالف تلك في البند    (، مبرومة   ٥٤٠٥ أو   ٥٤٠٤
 غـزل   ) شعر الحصـان المبـروم     خيط و ٥٦٠٥
بما فيها غزل الشنيل، األسـراب، نـول        (الشنيل  

 ).غزل مضلع

٥٦٠٦ 

 .السجاد وغيرها من أغطية األرض القماشية  
 

 ٥٧الفصل 

  ٤٤ منعتصن 
 لياف طبيعيةأ -
 واد كيماوية أو لب النسيجم -
 
 :ير أنه يجوز استعمالغ
 .٥٤٠٢تائل بولي بروبيلين من البند ف -
 ٥٥٠٣الياف بولي بروبيلين من البند رقم        -

  اللباد المغزول باإلبرة -

                                                                                                                                                                                         
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  40
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥قمتراجع المالحظة التمهيدية ر  41
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  42
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 ١٧١

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 : أو٥٥٠٦أو 
عيرات بولي بروبيلين اثنتين من البنـد       ش -

 التي يكون قياسها في جميـع       ٥٥٠١رقم  
 ٩ حاالت الفتيلة أو الليفة الواحدة أقل من      

ديسيتكس شريطة أال تتجـاوز   قيمتهـا         
من سـعر المنـتج تسـليم ارض        % ٤٠

 .المصنع
 
 
 
 

 ٤٥ من عتصن  
ألياف طبيعية غير ممشقة أو ممشطة، أو        -

 .بطريقة أخرى للغزل
 مواد كيماوية أو لب النسيج -
  

  لباد من نوع آخر -

 ٤٦ منعتصن 
 ليف جوز الهند -
 أو توليفيةخيوط وفتائل صناعية  -
 ألياف طبيعية -
ألياف مشبكة صناعية سواء كانت مسرحة  -

 .أو ممشطة أم ال ألغراض الغزل

  اخرى  -

أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة نسـيج محزمـة؛          
رباط زم؛ انسـجة مطـرزة، مشـدات؛ تطريـز،          

  :باستثناء
 

 مع استثناء ٥٨ الفصل

 ٤٧يصنع من غزل أحادي  
 
 

  تضم معها بخيط مطاط -

  ٤٨:تصنع من 
 ألياف طبيعية   -
ير مسرح  غسيج تيلة القطن تصنع باليد      ن -

 .  أو ممشط أو مجهز بطريقة أخرى للغزل
 مواد كيماوية أو لب النسيج أو  -
ا على األقل عمليتا تمهيد أو إنهاء       هطباعة ترافق  -

أي تمتـين   "مثل الصقل، التبييض، التمرسـر،    (
ضبط حراري، الزرع،   " القطع المغزول وصقله  

إجراء مقاومة، التقلـيص، اإلنهـاء      التصقيل،    
التشريب، التصـليح   ،  decatizingالمؤقت،    

شـريطة أن ال تزيـد قيمـة        ) وإزالة العقد منه  
% ٤٧,٥ل عـن    مالقماش غير المطبوع المستع   

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع
 

  اخرى  -

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 
 
 
 
 

نسيج مطرز يدوياً، أنـواع جـوبلينز، فالنـدرز،         
 مطـرزة   تاوباسون بوفيه، وأشباهها ونسـيجيا    

 سـواء   )كمثال نقط صغيرة وغرز متقطعة    (بإبرة  
 .    مشغولة أم ال

 

٥٨٠٥ 

 صناعة  
تكون كل المواد المستعملة مصنفة ضمن بنـد         -

 ٥٨١٠ تطريز بالقطعة، بشرائط أو موتيفات
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 ١٧٢

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 .غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة جميع المواد المسـتعملة        -

مـن سـعر المنـتج تسـليم        % ٥٠ فيها
 .المصنع

أقمشة نسيجية مغطاة بالصمغ أو مادة نشوية من         تصنع من الغزل 
األنواع المستعملة لألغلفة الخارجية للكتب أو ما       
يشابهها، قماش استشفاف، دهان مجهز، قمـاش       
متين من القنب، قماش قاس، وما شـابهه مـن          

نسيج المقوى، أقمشة من النوع المستعمل فـي        ال
 .     قواعد القبعات

 

٥٩٠١ 

شريط قماشي دوالبي من غزل يكون عالي المتانة         تصنع من الغزل 
أو من غيـره مـن البوليميـد، بوليسـترات أو           

 .الفسكوز رايون
  

 من وزنها % ٩٠تحتوى مواد نسيج ال تتجاوز  -
 

٥٩٠٢ 

 نسيج من مواد كيماوية أو لب التصنع 
 

  اخرى  -
 

 تصنع من خيط غزل أو 
ا على األقل عمليتا تمهيـد أو إنهـاء         هطباعة ترافق 

أي تمتـين   "مثل الصقل، التبييض،     التمرسـر،        (
ضبط حـراري، الـزرع،     " القطع المغزول وصقله  

التصقيل،     إجراء مقاومة، التقلـيص، اإلنهـاء           
ــت،   ــليح  ، decatizingالمؤق ــريب، التص التش

شريطة أن ال تزيد قيمة القمـاش       ) العقد منه وإزالة  
من سعر  % ٤٧,٥ل عن           مغير المطبوع المستع  

 .المنتج تسليم ارض المصنع
 

أقمشة نسـيجية، مشـربة، مغلفـة، مغطـاة أو          
مصفحة بالبالستيك غير تلك الواردة فـي البنـد         

٥٩٠٢. 

٥٩٠٣ 

 مشمع سواء كان مقصوصا على القيـاس أم ال؛         ٤٩تصنع من الغزل 
ية أرضية مشكلة من تغليف أو تغطية مطبقة        أغط

على مساند من النسيج سواء كانـت مقصوصـة         
 .بشكل معين أم ال

 

٥٩٠٤ 

 يصنع من الغزل 
 
 
 
 
 

 أغطية حائط نسيجية
مشربة، مغلفة، مغطاة، أو مصفحة بمطاط بالسـتيك أو          -

 .مواد أخرى
 

٥٩٠٥ 

 ٥٠ من تصنع 
 خيط ليف جوز الهند -
 ألياف طبيعية   -
ير مسرح  غ القطن تصنع باليد     سيج تيلة ن -

أو ممشط أو مجهـز بطريقـة  أخـرى          
 .  للغزل

 مواد كيماوية أو لب النسيج أو  -
ا على األقل عمليتا تمهيد أو إنهاء       هطباعة ترافق  -

أي تمتـين   "مثل الصقل، التبييض، التمرسـر،    (
ضبط حراري، الزرع،   " القطع المغزول وصقله  

إلنهاء التصقيل،     إجراء مقاومة، التقليص، ا        

  اخرى  -

                                                           
 .روط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج للش٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  49
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 ١٧٣

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

التشريب، التصـليح  ،  decatizingالمؤقت،    
شـريطة أن ال تزيـد قيمـة        ) وإزالة العقد منه  

ــوع المســتع ــر المطب ل عــن  مالقمــاش غي
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٧,٥

 
أقمشة نسيجية معالجة بالمطاط غير تلك الـواردة          

 .٥٩٠٢في البند 
 
 
 
 

٥٩٠٦ 

 ٥١ من تصنع 
 اف طبيعية ألي -
ألياف مشبكة يدويـة غيـر ممشـقة أو          -

 .ممشطة أو خالف ذلك تصنع لكي تغزل
 .مواد كيماوية أو لب النسيج -
  

  أقمشة محاكة أو مطرزة بالصنارة -

أقمشة أخرى تصنع من غزل تيلة اصطناعية تحـوي           تصنع من مواد كيماوية 
 .من الوزن من مواد النسيج% ٩٠أكثر من 

 

 ى اخر - تصنع من الغزل 
 

 

 تصنع من الغزل أو - 
ا على األقل عمليتا تمهيد أو إنهاء       هطباعة ترافق  -

أي تمتـين   "مثل الصقل، التبييض،  التمرسر،    (
ضبط حراري، الزرع،   " القطع المغزول وصقله  

التصقيل، إجراء مقاومة، التقلـيص، اإلنهـاء       
التشريب، التصـليح   ،  decatizingالمؤقت،    

 تزيـد قيمـة     شـريطة أن ال   ) وإزالة العقد منه  
ــوع المســتع ــر المطب ل عــن  مالقمــاش غي

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٧,٥
 

أقمشة نسيجية مشربة، مغلفة أو مغطاة بطـرق        
أخرى قماش متين من القنب، لمناظر المسارح أو        

 .قماش خلفي ألستوديو التصوير أو ما يشابهها

٥٩٠٧ 

ــزول أو محــاك    ــل النســيج، منســوج مغ فتائ
ــوار، الشــمعات، أو للمصــ ــد، األن ابيح، المواق

أشباهها، أغطية غازية متوهجة وقماش غطـاء       
 :الغاز محاك بشكل أنبوبي سواء كان مشرباً أم ال

٥٩٠٨ 

تصنع من قماش األغطية الغازية محاكـة بشـكل          
 .أنبوبي

 

  أغطية غازية متوهجة مشربة -

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .د غير بند المنتجضمن بن

 اخرى  -
 

 

سلع نسيج مـن النـوع المناسـب لالسـتعمال            
 : الصناعي

 

 ٥٩١١  إلى٥٩٠٩

تصنع من الغزل أو فضالت أقمشة أو خـرق مـن          
 ٦٣١٠البند 

 

اسطوانات أو حلقات تلميع من غير اللباد من البند          -
 .٥٩١١رقم 

 

  ٥٢ منتصنع 
 خيط غزل ليف جوز الهند -
 :المواد التالية -

أقمشة منسوجة من النوع الشائع اسـتعماله فـي          -
صناعة الورق أو اسـتعماالت تقنيـة أخـرى،         

ـ فأو مغل  مدعوك أم ال سواء كانت مشربة        ة ــ
 دون ـي أو بــبشكل أنبوب

 

                                                           
 . للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥تراجع المالحظة التمهيدية رقم  51
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 ١٧٤

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 ٥٣يط غزل بوليتيترافلوريثيلينخ.   
 

خيط غزل متعدد البوليمايـد مغلـف        .   
 ومشرب 

 ومغطى براتنج فينولي     
خيط غزل من نسيج اصطناعي مـن        .   

 البولياميد 
 المتعدد  المعطر مأخوذ من التكثيف     
 للفينيلدايامين وحمض االيسوفثاليك      
  ٥٤مونوفيل البوليترافيثيلين  .   
 من نسيج اصطناعي من خيط غزل  .   
  البوليفينيلين تيريفثالمايد      
خيط غزل من ألياف زجاجية مغطـاة        .   

 براتنجات 
مـن   الفينول ومبروم بخـيط غـزل            

 ٥٥األكريليك
كوبوليستر مونوفيلمنتس من البولسـتر         .   

 واتنج 
  سايكلو ١,٤من حمض تيريفثاليك و        

 ثاليكهيسكايندكفانول وحمش يسوف      
 ألياف طبيعية     .  
ألياف مشبكة يدوية غير ممشقة أو ممشـطة            .  

 أو 
 .خالف ذلك تصنع لكي تغزل       
 .مواد كيماوية أو لب النسيج    .  

   

أو لحمة أحادية أو متعددة االنفتـال       /وطرف   
أو لحمة أو نسيج مبسوط بانفتال متعـدد        /و

 .٥٩١١من البند رقم 

 ٥٦تصنع من  
 خيط لب جوز الهند -
 ألياف طبيعية -
ألياف مشبكة يدوياً غيرممشـقة أو بـأي         -

 غزل طريقة أخرى معدة للتصنيع لكي
 النسيجمواد كيماوية أو لب  -

  اخرى  -

 57 من تصنع 
 ألياف طبيعية -
ألياف مشبكة يدوياً غير ممشقة أو ممشطة   -

 للتصنيع لكي    أو بأي طريقة أخرى معدة    
 تغزل 

 .مواد كيماوية أو لب النسيج -

 ٦٠الفصل  :أقمشة محاكة أو مطرزة بصنارة

أصناف األلبسة وإكسسوارات المالبس المحاكة أو        
  :المطرزة بصنارة

 

 ٦١الفصل 

ناتجة عن خياطة بعضها لبعض أو تجمع قطعتين         - ٥٨،٥٩لتصنع من خيط غز 
 أو أكثر من األقمشة المحاكة أو 

  

 

المطرزة معاً أو تجمع بأي طريقة أخرى، والتي قصت            
 .  بشكل سليم أو التي تحصل عليها مباشرة بالشكل

 

 ٦٠ من تصنع 
 ألياف طبيعية -

  اخرى  -
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 ١٧٥

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 ألياف مشبكة يدوياً غير ممشقة أو ممشطة  -
للتصنيع لكي   أو بأي طريقة أخرى معدة      

 تغزل 
 .مواد كيماوية أو لب النسيج -

أصناف األلبسة وإكسسوارات المالبس محاكة أو       ٦١،٦٢تصنع من خيط غزل  
 :مطرزة، باستثناء 

 

 مع استثناء ٦٢الفصل 

 ٦٣تصنع من خيط غزل 
 أو قماش غير مغطى      الفردي تصنع من خيط الغزل   

اوز قيمة القماش غيـر المغطـى       شريطة أن ال تتج   
من السعر المنتج تسليم ارض     % ٤٠فيها  المستعمل  
 ٦٤المصنع

مالبس نسـائية وبناتيـة ومالبـس األطفـال أو          
 إكسسوارات المالبس لألطفال مطرزة

  مع استثناء ٦٢٠٢
  مع استثناء ٦٢٠٤
  مع استثناء ٦٢٠٦
  مع استثناء ٦٢٠٩
  مع استثناء ٦٢١١

 
 ٦٥تصنع من خيط غزل 

  الفرديصنع من خيط الغزلت
 أو قماش غير مغطى شريطة أن ال تتجاوز قيمـة          

مـن  % ٤٠فيهـا   القماش غير المغطى المستعمل     
 ٦٦.السعر المنتج تسليم ارض المصنع

معدات مقاومة الحريق مـن القمـاش المغطـى         
بقصدير من البوليستر ومـع اسـتثناء المـؤلمن         

 ).ألمنيوم(
 

   و مع استثناء٦٢١٠
 ثناء  مع است٦٢١٦

 

مناديل، لفافات، مناديل عنق، األقنعة، خمارات أو         
 :ما يشابهها

 ٦٢١٤ و ٦٢١٣

  مطرزة –  ٦٨ ، ٦٧تصنع من الغزل الفرديغير المبيض 

 أو 
تصنع من قماش غير مطـرز شـريطة أن قيمـة           
القماش غير المطرز المستعمل ال تتجاوز قيمته عن        

 .  ٦٩من السعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 

   

  أو٧٠،٧١تصنع من خيط غزل أحادي غير المبيض 
طباعة مالزم لعمليتين تمهيديتين أو نهائيتين علـى        

مثل تنظيف تبييض، مرسرة، ضبط حراري،      ( األقل
رفع، صقل عمليات مقاومة االنكماش، تهذيب دائم،       

decatizing    حيث ال   ) تشريب، إصالح، ازالة العقد 
المستعملة من  تتجاوز قيمة البضائع غير المطبوعة      

 المستعمل ال تتعـدى     ٦٢١٤ و ٦٢١٣بنود األرقام   
 . من السعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٧,٥

  اخرى  - 

مالبس تصنع وإكسسوارات أخرى أجـزاء مـن          
القماش أو إكسسوارات المالبس خالف الـواردة       

  :٦٢١٢ في البند رقم 

٦٢١٧ 
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 ١٧٦

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 
 ٧٢تصنع من خيط غزل 

شـريطة أن ال    أو تصنع من قماش غيـر مطـرز         
% ٤٠تتعدى قيمة القماش غير المطرز المسـتعمل        

 .  ٧٣من السعر المنتج تسليم ارض المصنع

  مطرزة -

 74تصنع من خيط غزل 
أو تصنع من قماش غير مغلف شريطة أن ال تتعدى         

مـن  % ٤٠قيمة القماش غير المغلـف المسـتعمل    
 ٧٥.السعر المنتج تسليم ارض المصنع

 

لقمـاش المغطـى    معدات مقاومة الحريق مـن ا      -
بقصدير من البوليستر ومـع اسـتثناء المـؤلمن         

 ).ألمنيوم(

 

 :صناعة تكون فيها 
جميع المواد المستعملة مصنفة ضمن بند       -

 غير ذلك المنتج
قيمة جميع المواد المستعملة ال تتجـاوز        -

من السعر المنـتج تسـليم ارض       % ٤٠
 .المصنع

 
 

  قات والكفف مقطعة يابطانة داخلية ال -

 اخرى  - ٧٦ن خيط الغزلتصنع م 
  

 

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

صنعة أخرى؛ مجموعات؛ مالبس    مأصناف نسيج   
 مســتعملة وأصــناف نســيج مســتعملة خــرق

 :باستثناء
 

 مع استثناء ٦٣الفصل 
 

أغطية، سجاد سفر، أغطية سرائر، الخ، سـتائر،          
 : رىالخ، أصناف فرش أخ

 ٦٣٠٤ إلى ٦٣٠١

  ٧٧تصنع من 
 ألياف طبيعية أو -
 مواد كيماوية أو لب النسيج -

  من اللباد غير المغزول -

 اخرى -  
 

 

 تصنع من 
أو تصنع مـن     ٧٨،٧٩خيط غزل أحادي غير مبيض    

 )غير محاك أو مطرز بصـنارة (قماش غير مطرز   
شريطة أال تتجاوز قيمة القمـاش غيـر المطـرز          

نـتج تسـليم ارض     من سـعر الم   % ٤٠المستعمل  
 .  المصنع

 

  مطرزة -

 اخرى - ٨١، ٨٠ تصنع من خيط غزل أحادي غير مبيض 
 

 

                                                           
 .٦تراجع المالحظة التمهيدية رقم   72
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 .٦تراجع المالحظة التمهيدية رقم   74
 .٦تراجع المالحظة التمهيدية رقم   75
 

 .٦تراجع المالحظة التمهيدية رقم   76
  للشروط الخاصة التي تتعلق بمنتجات تصنع من خليط من مواد النسيج٥ظة التمهيدية رقم تراجع المالح  77
 .٦تراجع المالحظة التمهيدية رقم   78
لألصناف المحاكة والمطرزة ، ليست مطاطية أو فيها مرونة والتي تم الحصول عليها بالخياطة أو بتجميع قطع محاكة أو مطرزة   79
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 ١٧٧

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 ٨٢تصنع من  
 ألياف طبيعية -
ألياف مشبكة يدوياً غير ممشقة أو ممشطة   -

للتصنيع لكي   أو بأي طريقة أخرى معدة      
 تغزل

 مواد كيميائية أو لب النسيج  -
 

حقائب وشنط مـن النـوع المسـتعمل لتغليـف          
 .البضائع

٦٣٠٥ 

تاربولين، مظالت، واقيات شمس،خيم، أشـرعة         
قوارب، ألواح إبحار، قوارب برمائيـة، بضـائع        

  .  تخييم
 
 

٦٣٠٦ 

 83،٨٤تصنع من  
 ألياف طبيعية، أو 
 مواد كيماوية، أو لب النسيج 

  من غير المغزولة -

 اخرى -  ٨٦، ٨٥تصنع من خيط غزل أحادي غير مبيض 
 

 

% ٤٠مستعملة فيها   صناعة ال تتجاوز قيمة المواد ال      
 .من سعر التسليم ارض المصنع

 

 ٦٣٠٧ أصناف أخرى مشغولة تشمل نماذج األلبسة

يجب أن يستوفي كل صنف في المجموعة القاعـدة          
التي كانت تنطبق فيما لو لم يكـن مشـموالً فـي            
المجموعة، ومع ذلك يمكن إدماج أصـناف غيـر         

ن م% ١٥المنشأ شريطة أن ال تتجاوز قيمتها الكلية        
 .للمجموعة.  السعر المنتج تسليم ارض المصنع

   

مجموعات تشمل قماشاً منسوجاً وخيط غزل مـع        
أو بدون إكسسوارات لتجهيز السـجاد، أبسـطه        
موشاة أغطية وبشاكير طاولة مطرزة أو أصناف       

 .قماش متشابهة توضع في طرود للبيع بالمفرق
 

٦٣٠٨ 

تصنع من مواد من أي بنـد باسـتثناء تجميعـات            
ألجزاء العلوية الملصقة بالبـاطن الـداخلي أو أي         ا

 .٦٤٠٦جزء باطني من البند 

أحذية طويلة الساق فوقانيـة أو مـا يشـابهها،          
 : باستثناء

  مع استثناء٦٤الفصل 

صناعة تكون كل المواد المستعملة فيهـا مصـنفة          
 .ضمن بند غير بند المنتج

بما فيها الجزء العلوي سواء     (أجزاء من األحذية    
 نعـل   )كان ملصقاً بالنعل عدا النعل الخارجي أم ال       

قابل لإلزالة، واقيـات كعـب أو أصـناف         /داخلي
مشابهة أحذية طويلة الساق، فوقانية، مسـميات       

 .  وأصناف مشابهة وأجزاءها

٦٤٠٦ 

صناعة تكون كل المواد المستعملة فيهـا مصـنفة          
 .ضمن بند غير بند المنتج

  مع استثناء ٦٥الفصل  : غطاء الرأس وأجزاءه، باستثناء

قبعات اللباد وأغطية رأس أخرى من اللباد تصنع         ٨٧تصنع من خيط غزل أو ألياف نسيج 
من جسم القبعة، قلنسوة أو طاقية من البند رقـم          

  سواء كانت مبطنة أو مشذبة ٦٥٠١
  

٦٥٠٣ 

                                                                                                                                                                                         
لألصناف المحاكة والمطرزة ، ليست مطاطية أو فيها مرونة والتي تم الحصول عليها بالخياطة أو بتجميع قطع محاكة أو مطرزة   81

 مقصوصة أو محاكة مباشرة للشكل
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 ١٧٨

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

قبعات وأغطية رأس أخرى محاكـة أو مطـرزة          ٨٨تصنع من خيط غزل أو ألياف نسيج 
ارة، أو تصنع من شـريط لبـاد أو قمـاش           بصن

 سـواء   )لكن ليس بشرائط   (نسيجي آخر بالقطعة  
كانت مخططة أو مشذبة أم ال، شبكات الشعر من         

 . أي مواد سواء كانت مخططة أو مشذبة أم ال

٦٥٠٥ 

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 المشي، عصـي  مظالت، عصي المظالت، عصي     
 : المقاعد، اسواط، الشمسيات وأجزاءها باستثناء

  ٦٦الفصل 
 

% ٥٠قيمة المواد المستعملة فيها      ال تتجاوز  صناعة 
 .من السعر المنتج تسليم ارض المصنع

التي تشمل مظالت عصـي      (المظالت والشمسيات 
 ).المشي مظالت الحدائق ومظالت مشابهة

 

٦٦٠١ 

 المستعملة فيهـا مصـنفة      كون كافة المواد  تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

الريش المشغول والوبر واألصناف المعمولة مـن       
الريش أو الوبر، ورود اصطناعية، أصناف مـن        

 .شعر اإلنسان
 

  ٦٧الفصل 
 

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 حريـر   أصناف من الحجر، اسبستوس، اإلسمنت،    
 : صخري، ميكا، ومواد مشابهة باستثناء

 مع استثناء ٦٨الفصل 
 

أصناف من صـخر صـفائحي أو كتـل صـخر            تصنع من صخر صفائحي معالج 
 .صفائحي

  مع استثناء ٦٨٠٣

أصناف من االسبستوس، أصناف خالئط بأسـاس        تصنع من مواد من أي بند 
من االسبستوس أو من خالئط من االسبستوس أو        

 .  ت المغنيسيومكربونا

  مع استثناء ٦٨١٢

تشمل كتل ميكا أو ميكـا       (تصنع من ميكا مشغولة    
 .)معاد تشكيلها

أصناف من الميكا بما فيها كتل مي كـا أو ميكـا            
معاد تشكيلها على قاعدة ورق، ورق مقـوى أو         

 .مواد أخرى

  مع استثناء٦٨١٤

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 . غير بند المنتجضمن بند

 .منتجات السيراميك
 
 

 ٦٩الفصل 

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 

  مع استثناء٧٠فصل  : الزجاج ومنتوجات زجاجية، باستثناء

  مع استثناء ٧٠٠٣ .  الزجاج بدون طبقة عاكس .٧٠٠١تصنع مواد من البند رقم  
 اء  و مع استثن٧٠٠٤
  مع استثناء  ٧٠٠٥

، ٧٠٠٥ أو ٧٠٠٤، ٧٠٠٣الزجاج من بند رقـم      .  ٧٠٠١تصنع مواد من البند رقم  
مثني، محفوف، محفور، مخروم، مطلي بالمينـا،       
أو معالج بطريقة أخرى لكن غير مؤطر أو مثبت         

 .مع مواد أخرى
 

٧٠٠٦ 

 .٧٠٠١تصنع مواد من البند رقم   
 

 مقوى أو زجـاج     زجاج األمان يشمل على زجاج    
 .رقائقي

 

٧٠٠٧ 

 ٧٠٠٨ .وحدات العزل المتعددة المؤلف من الزجاج .٧٠٠١تصنع مواد من البند رقم  

مرايا زجاجية، سواًء مؤطرة أم ال، تشمل مرايـا          .٧٠٠١تصنع مواد من البند رقم   ٧٠٠٩ 

                                                           
 .٦تراجع المالحظة التمهيدية رقم   88
 



 ١٧٩

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 .الرؤيا الخلفية 
 صناعة  

تكون كافة المواد المستخدمة فيها مصنفة ضمن        -
 .ير بند المنتجبند غ

 أو    
قص المنتوجات الزجاجية شريطة أال تتجـاوز        -

من السعر  % ٥٠قيمة الزجاج غير المقصوص     
 .المنتج.  المنتج تسليم ارض المصنع

دمجانات، قناني، قوارير، جرار أواني، قـوارير،       
بيالت، وغيرها من األواني، من زجاج، من نـوع   

فـظ  يستعمل في نقل أو تغليف البضائع؛ جرار ح       
زجاجية؛ سدادات، أغطية سـدادات أخـرى مـن         

 .الزجاج
 

٧٠١٠ 

 صناعة  
تكون كافة المواد المستخدمة فيها مصنفة ضمن        -

 .بند غير بند المنتج
 أو    

قص المنتوجات الزجاجية شريطة أال تتجـاوز        -
مـن  %  ٥٠قيمة الزجاج غيـر المقصـوص       
 .المنتج.  السعر المنتج تسليم ارض المصنع

 أو    
باإلستثناء لـ طباعـة السـتائر      (يدوي  ديكور   -

 من زجاج منفوخ يدوياً، شريطة أال       )الحريرية
تتجاوز قيمة المنتوجات الزجاجيـة المنفوخـة       

 من سعر % ٥٠يدوياً 
 .منتج تسليم ارض المصنع   

منتوجات زجاجية من النوع المستعمل لطاولـة،       
مطبخ، حمام، مكتب، ديكور داخلـي أو أغـراض         

 أو  ٧٠١٠ التي في البندين رقم       تلك غير(مشابهة  
٧٠١٨(. 

٧٠١٣ 
 

 تصنع من 
 فضيات غير ملونة، طوافه زجاجية خيط -
 غزل أو جدائل مقطعة أو -
 .صوف زجاجي -
 

   مع استثناء٧٠١٩ . من ألياف زجاجية)غير خيط الغزل(أصناف 

كون كافة المـواد المسـتعملة فيهـا        تصناعة    
 .مصنفة ضمن بند غير بند المنتج

 أو مستنبت، أحجار نفيسة أو شـبه        لؤلؤ طبيعي 
نفيسة معادن نفيسة، معادن مغطاة بمعادن نفيسة       
أو أصناف منها؛ مجوهرات مقلدة؛ نقد معـدني؛        

 :باستثناء
 

   مع استثناء٧١فصل 

ا صناعة ال تتجاوز كافة المواد المستعملة فيه        
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

علقه في تلـك  لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مصنف وم    
 .للمالئمة أو النقل

  مع استثناء٧١٠١

طبيعيـة،  (أحجار نفيسة أو شبه نفيسة معالجة،        .تصنع من أحجار نفيسة أو شبه نفيسة غير معالجة 
 .)صناعية، أو معاد تشكيلها

  مع استثناء٧١٠٢
  مع استثناء٧١٠٣

  مع استثناء٧١٠٤و
  

 
 

 :معادن نفيسة
 غير مطروقة -

 ٧١١٠ و٧١٠٨، ٧١٠٦

تصنع من مواد غير مصنفة تحت البنود ارقام  
  ٧١١٠ أو ٧١٠٨، ٧١٠٦

  أو
 

الفصل بالمنخل الكهربائي حراريا او كيميائيا 
 أو ٧١٠٨، ٧١٠٦للمعادن النفيسة من البنود ارقام 

٧١١٠  .  
 أو 

، ٧١٠٦خلط المعادن النفيسة في الينود ارقام 
 . بعضها او مع معادن اساسية٧١١٠ أو ٧١٠٨

 

       

 .تصنع من معادن نفيسة غير مطروقة 
 

  .صنعة أو على شكل مسحوقمشبه  -

تصنع من معادن تغطيهـا معـادن نفيسـة، غيـر            
 .مطروقة

 

 .صنعةممعادن مغطاة بمعادن نفيسة، شبه 
 

    مع استثناء٧١٠٧
    مع استثناء ٧١٠٩

  مع استثناء ٧١١١و 



 ١٨٠

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

  
 

% ٥٠ا  صناعة ال تتجاوز كافة المواد المستعملة فيه       
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

أصناف من اللؤلؤ الطبيعي أو االصطناعي، أحجار       
طبيعية صناعية أو معـاد     (نفيسة أو شبه نفيسة     

 .)تشكيلها

٧١١٦  

صناعة تكون فيها كافة المواد المسـتعملة مصـنفة          
 أو.  ضمن بند غير بند المنتج

 صنع من أجزاء أساسية مطلية أو مغطاة بمعـادن        ت
ـ          انفيسة شرط أال تتجاوز كافة المواد المستعملة فيه

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 
 

 ٧١١٧ مجوهرات مقلدة

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 :الحديد والفوالذ باستثناء
 

  مع استثناء٧٢الفصل 

، ٧٢٠٢،  ٧٢٠١تصنع من مواد من البنود أرقـام         
 .٧٢٠٥ أو ٧٢٠٤، ٧٢٠٣

 

منتجات شبه جاهزة من الحديد أو الفـوالذ غيـر          
 .المسبك

٧٢٠٧ 

تصنع من صبات أو أشكال أولية اخرى من البنـد           
 ٧٢٠٦رقم 

قضبان، أذرع، زوايـا، قوالـب،       منتجات مدلفنه، 
 .وقطع من الحديد أو الفوالذ غير المسبك

 

 ٧٢١٦إلى  ٧٢٠٨

 .شريط حديدي أو فوالذي غير مسبك .٧٢٠٧زة من البند رقم تصنع من مواد شبه جاه 
 

٧٢١٧ 

تصنع من صبات أو مواد أولية مـن البنـد رقـم             
٧٢١٨. 

 منتجات شبه جاهزة، منتجات مدلفنـة قضـبان،        
أذرع، زوايا، قوالب وقطع من الفـوالذ الـذي ال          

 .يصدأ
 

 إلـى   ٧٢١٩،   مع اسـتثناء   ٧٢١٨
٧٢٢٢ 

 شريط من الفوالذ الذي ال يصدأ  .٧٢١٨البند رقم تصنع من مواد شبه جاهزة من  
 

٧٢٢٣ 

تصنع صبات أو مواد أولية اخرى من البنود أرقام          
 .٧٢٢٤ أو ٧٢١٨، ٧٢٠٦

قضـبان  ،  منتجات شبه جاهزة، منتجات مدلفنـة     
الساخن في ملفـات متغـايرة       ،أذرع مدلفنة على  

قوالب وقطع من فوالذ مسبك مـن       ،  اللف، زوايا 
أذرع مخرمة جوفاء من فوالذ     غير ذلك، قضبان و   
 .مسبك أو غير مسبك

 

 إلــى ٧٢٢٥مــع اســتثناء  ٧٢٢٤
٧٢٢٨ 

 شريط من فوالذ آخر مسبك .٧٢٢٤تصنع من مواد شبه جاهزة من البند رقم  
 

٧٢٢٩  

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 مع استثناء ٧٣ الفصل :أصناف من الحديد أو الفوالذ باستثناء
 

  مع استثناء٧٣٠١ تكديس الصفائح .٧٢٠٦تصنع مواد من البند رقم  
  

مواد اإلنشاءات الحديدية والفوالذية لخطوط سكة       .٧٢٠٦تصنع من مواد البند  
الحديد وخط الترام من القضبان، قضبان الصـب،        
القضبان الحديدية المسننة، شـفرات التحويـل،       

دوات تقاطع أخرى، عوارض    مفارق متقاطعة، وأ  
ي تثبيت، كراسي أوتاد، قواعـد      ــوصل، كراس 

 عارضات 
 
 مالقط قضبان، صفائح استناد،     )عارضات أساس (

٧٣٠٢ 



 ١٨١

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

مرابط، ومواد أخرى مختصـة لـربط أو تثبيـت          
 .القضبان

 
، ٧٢٠٧،  ٧٢٠٦يصنع من مـواد البنـود أرقـام          

 .٧٢٢٤ أو ٧٢١٨
  

، من الحديد   األنابيب، المواسير والجوانب المجوفة   
 . أو الفوالذ)غير الحديد الزهر(
 

  ٧٣٠٦و ٧٣٠٥ ،٧٣٠٤

إزالة الخشونة  ،  خراطة، تثقيب، توسيع ثقوب، لولب     
للثقوب المنفوخـة، ال تتجـاوز       عن السطح الرملي  

 .من السعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٣٥
 

أنابيب أو معدات المواسير من الفـوالذ الـذي ال          
  سـي ر ن أي م و         ٥ االيزو رقم أكـس   (يصدأ  
 . تكون من عدة اجزاء)١٧١٢

  مع استثناء ٧٣٠٧

صناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة          
إال أنه ال يجوز استعمال    .  ضمن بند غير بند المنتج    

قوالب وقطاعات مـن البنـد رقـم        وزوايا ملحومة   
٧٣٠١. 

باستثناء المباني الجاهزة في البنـد رقـم        (هياكل  
زاء مــن اإلنشــاءات وقطاعــات  وأجــ)٩٤٠٦

الجسور، بوابـات اإلغـالق، أبـراج، شـبيكة،         
صاريات، السطوح، تسـقيف، إطـارات أبـواب        
وشبابيك وإطاراتها، وعتبات األبواب، مصراعات،     
درابزينات، دعامات واعمدة من الحديد أو الفوالذ،     
الواح، قضبان، زوايا، قوالب، قطاعات أنابيب وما       

ستخدام في اإلنشاءات مـن     شابه ذلك المجهزة لإل   
 .الحديد أو الفوالذ

٧٣٠٨  

صناعة ال تتجاوز قيمة جميع المواد من البند رقـم           
من السعر المنتج تسليم % ٥٠ المستعملة فيها ٧٣١٥

 .ارض المصنع
 

  مع استثناء  ٧٣١٥ سالسل تزحلق 

 صناعة  
تكون كافة المواد المستعملة فيها مصـنفة        -

 .ضمن بند غير بند المنتج
  فيها ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة      -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 

 مع استثناء ٧٤فصل  :النحاس واصنافه باستثناء
 

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 

نحـاس  (،  نحاس مطفأ اللمعة، نحاس اإلسـمنت     
 .)مرسب

٧٤٠١ 

افة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة       كون ك تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 

نحاس غيـر مكـرر، أدوات النحـاس للتكريـر          
 .بالتكثيف االلكتروليني

 

٧٤٠٢  

  
 

  :نحاس نقي وسبائك النحاس غير المطروق
 

٧٤٠٣ 

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 

  نحاس نقي -

ع من نحاس نقي، غير مطـروق أو فضـالت          تصن 
 .وسكراب النحاس

 

 .نحاس مسبوك ونحاس نقي يحتوي عناصر أخرى -
 

 

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 

 فضالت وسكراب النحاس
 

٧٤٠٤  

كون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة        تصناعة   
 .جضمن بند غير بند المنت

 

 سبائك رئيسية من النحاس
 

٧٤٠٥ 

 صناعة 
مصنفة ضمن  فيها   كافة المواد المستعملة     تكون -

 .بند غير بند المنتج

 مع استثناء  ٧٥فصل  :النيكل وأصنافه باستثناء
 



 ١٨٢

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة       -
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

 
تعملة فيهـا مصـنفة     كون كافة المواد المس   تصناعة   

 .ضمن بند غير بند المنتج
 
 
 
 

النيكل المطفأ اللمعـة، لبيـدة النيكـل المؤكسـد          
ومنتجات وسيطة أخرى من النيكل استخرج مـن        

نيكل غير مطروق، فضالت وسـكراب      .   خاماته
 .النيكل

 
 

 ٧٥٠٣  إلى٧٥٠١

 صناعة 
مصنفة ضمن  فيها   كافة المواد المستعملة     تكون -

 .تجبند غير بند المن
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة       -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 

 مع استثناء  ٧٦الفصل  :األلمنيوم وأصنافه، باستثناء
 

تصنع بمعالجة حرارية أو إلكتروليتية من ألمنيـوم         
 .غير مسبوك أو فضالت وسكراب األلمنيوم

 

 ٧٦٠١ .ألمنيوم غير مطروق

 فيها كافة المواد المسـتعملة مصـنفة        صناعة تكون  
 .ضمن بند غير بند المنتج

 .فضالت وسكراب األلمنيوم
 

٧٦٠٢ 

 صناعة 
مصنفة ضمن  فيها  كافة المواد المستعملة    تكون   -

المشـبك    ومع ذلـك،    .  بند غير ذلك المنتج   
ماش، شبك، تشبيك نسيج، قماش تدعيم ومواد       ق

مشابهة تشمل شرائط بدون حواف من شرائط       
لمنيوم أو معادن األلمنيـوم الممـدة يمكـن         األ

 .استخدامها
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة       -

 . المصنعمن سعر المنتج تسليم ارض% ٥٠
 

أصناف األلمنيوم غير المشـبك قمـاش، شـبك،         
تشمل (تشبيك نسيج، قماش تدعيم ومواد مشابهة       

 من شرائط األلمنيوم ومعادن     )شرائط بدون حفف  
 .نيوم الممدةاأللم

 
 

  مع استثناء٧٦١٦

 مسـتقبالً فـي النظـام       هستعمالالحتمال ا محفوظ    
 .المنسق

 ٧٧الفصل 

 صناعة 
مصنفة ضمن  فيها   كافة المواد المستعملة     تكون -

 .بند غير بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة       -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 

 
 : باستثناءرصاص وأصنافه؛

 

 
 مع استثناء ٧٨الفصل 

 

   ٧٨٠١ :رصاص غير مطروق  

 .تصنع من رصاص سبائك او عمل 
 

  رصاص مكرر -

مصـنفة  فيهـا   المواد المستعملة    كافة كونتصناعة   
 مـع ذلـك ال يجـوز      .   ضمن بند غير بند المنتج    

 .٧٨٠٢استخدام الفضالت والسكراب من البند رقم 
  

  اخرى -

ة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة       كون كاف تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

 

 فضالت وسكراب الرصاص -
 

٧٨٠٢ 

 صناعة 
مصنفة ضمن  فيها   كافة المواد المستعملة     تكون -

 .بند غير بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة       -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

 :القصدير وأصنافه باستثناء
 

 مع استثناء  ٧٩ فصل

صناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة            ٧٩٠١ .القصدير غير مطروق



 ١٨٣

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

مـع ذلـك ال يجـوز       .   ضمن بند غير بند المنتج    
 .٧٩٠٢استخدام الفضالت والسكراب من البند رقم 

 
كافة المواد المسـتعملة مصـنفة       كون فيها تصناعة   

 .ضمن بند غير بند المنتج
 ب القصديرفضالت وسكرا

 
٧٩٠٢ 

 صناعة 
مصنفة ضمن  فيها   كافة المواد المستعملة     تكون -

 .بند غير بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة       -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 

 مع استثناء ٨٠الفصل  :التنك، ومواده  باستثناء
 

 صناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         
مـع ذلـك ال يجـوز       .   ضمن بند غير بند المنتج    

 .٨٠٠٢استخدام الفضالت والسكراب من البند رقم 
 

 ٨٠٠١ التنك غير المطروق

صناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة          
 .ضمن بند خالف بند المنتج

 

 .فضالت وسكراب التنك وأدوات التنك األخرى
 

 ٨٠٠٧ و ٨٠٠٢

 السبائك المعدنية الخزفيـة     معادن أساسية أخرى،    
 :وسلع منها

 ٨١الفصل 

ة فيها مصـنفة    المستخدمصناعة تكون قيمة المواد      
أن ال تتجـاوز    علـى   شـريطة   .  ضمن بند المنتج  

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠
 

 .معادن أساسية أخرى، مطروقة وسلع منها -
 
 

 

كافة المواد المسـتعملة مصـنفة       كون فيها تصناعة   
 .من بند غير بند المنتجض
 

 اخرى -
 

 

كافة المواد المسـتعملة مصـنفة       كون فيها تصناعة   
 .ضمن بند غير بند المنتج

المالعق، الشـوك،   : أدوات، عدد، أدوات المائدة   
من معدن أساسي قطعهـا مـن معـدن أساسـي           

 :باستثناء
 

 ءمع استثنا ٨٢الفصل 
 

مصـنفة  فيهـا   صناعة تكون كافة المواد المستعملة       
، لكن يمكن   ٨٢٠٥ إلى   ٨٢٠٢ضمن بند غير البنود     

ــود  ــى ٨٢٠٢شــمول أدوات البن  فــي ٨٢٠٥ إل
مـن  % ١٥المجموعة شريطة أن ال تتجاوز قيمتها       

 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع

أدوات  مؤلفة من اثنـين أو أكثـر مـن البنـود             
 تعرض في مجموعات لبيـع      ٨٢٠٥ إلى   ٨٢٠٢
 .المفرق

٨٢٠٦ 

 صناعة 
لمواد المستعملة فيها مصنفة ضمن     كافة ا تكون   -

 .بند خالف بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كل المـواد المسـتعملة        -

 .المصنعمن سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠
 

أدوات قابلة للتبادل لألدوات اليدوية سواًء كانـت        
ــة أم ال، أو أدوات اآلالت  ــتغل بالطاق ــل (تش مث

يف، لكبس، السك، الثقب، الحفر، الحفـر بـالتجو       
والتثبـت   التقوير، الطحـن والتفريـز، الخـرط      

 بما فيها أصـباغ الرسـم أو        )بالمسامير اللولبية 
قذف المعادن، وحفر الصـخور وأدوات تجويـف        

 .األرض

٨٢٠٧ 

 صناعة 
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند خالف بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كل المـواد المسـتعملة        -

 .المصنععر المنتج تسليم ارض من س% ٤٠
    
 

السكاكين وشفرات القطـع لـآلالت أو لألجهـزة         
 .الميكانيكية

٨٢٠٨  

صناعة تكون كافة المواد المستعملة بهـا مصـنفة          
ضمن بند غير بند المنتج، لكـن يمكـن اسـتخدام           

 .الشفرات والمقابض المصنعة من معدن أساسي

بمـا  سكاكين بشفرات قطع مسننة أو غير مسننة        
 .٨٢٠٨فيها سكاكين الجلخ خالف سكاكين البند 

 ءمع استثنا ٨٢١١



 ١٨٤

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

  
صناعة تكون كافة المواد المستعملة بهـا مصـنفة          

ضمن بند غير بند المنتج، لكـن يمكـن اسـتخدام           
 .مقابض من معدن أساسي

مجـزات  : أصناف أخرى من أدوات المائدة مثـل      
الشعر، سواطير الجزارين، أو المطبخ، سـكاكين       

 والفرم، سكاكين الورق مجموعات العنايـة       القطع
 .)بما فيها مبارد األظافر(بأظافر القدم واليد 

٨٢١٤ 

صناعة تكون كافة المواد المستعملة بهـا مصـنفة          
ضمن بند غير بند المنتج، لكـن يمكـن اسـتخدام           

 .مقابض من معدن أساسي

المالعق، الشوك، المغـارف مكاشـط، صـواني        
سـكاكين الزبـدة،    الحلويات، سكاكين السـمك،     

 .يشابهها من أدوات المطبخ
 

٨٢١٥ 

صناعة تكون كافة المواد المستعملة بـه مصـنفة          
 .ضمن بند غير بند المنتج

 مع استثناء ٨٣الفصل  :أصناف متفرقة من معدن أساسي؛ باستثناء

صناعة تكون كافة المواد المستعملة بهـا مصـنفة          
ل مواد  ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز استعما       

ال تتجاوز قيمتهـا    ن   شرط أ  ٨٣٠٢ البند   مناخرى  
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٢٠

 

حامالت، ومثبتات أخرى وأصناف تشابهها مالئمة      
 .للبنايات، وأقفال األبواب األوتوماتيكية

٨٣٠٢ 

صناعة تكون كافة المواد المستعملة بهـا مصـنفة          
عمال مواد  ضمن بند غير بند المنتج، لكن يجوز است       

ال تتجاوز قيمتهـا    ن   شرط أ  ٨٣٠٦ البند   مناخرى  
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٣٠

 

 ٨٣٠٦ حلي من معدن عادي/التماثيل المصغرة وزخارف

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
ها مصنفة ضمن   كافة المواد المستعملة في   تكون   -

 .بند خالف بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كل المـواد المسـتعملة        -

 .المصنعمن سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠

المفاعالت النووية، المراجـل البـويلرات، آالت،       
 : وأجهزة ميكانيكية وقطعها؛ باستثناء

 مع استثناء ٨٤الفصل 

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــا % ٣٠وز تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

صناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         
 ٨٩.ضمن بند غير بند المنتج

 
 
 

  مع استثناء ٨٤٠١ عناصر الوقود النووي 

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
 المستعملة فيها مصنفة ضمن     كافة المواد تكون   -

 .بند خالف بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كل المـواد المسـتعملة        -

 .المصنعمن سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠
    

المراجل التي تولد بخار الماء أو أبخـرة أخـرى          
عدا مراجل المياه الساخنة للتدفئة المركزية التي       (

 مراجـل ،  )بإمكانها توليد بخار بضغط مـنخفض     
 .المياه بالتسخين فوق العادي

 
٨٤٠٢ 

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٤٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

افة المواد المستعمل فيها ضمن بنـد     ك صناعة تكون 
 .٨٤٠٤ أو ٨٤٠٣خالف مواد البندين 

البند في  مراجل التدفئة المركزية عدا تلك الواقعة       
ــدة٨٤٠٢ ــة  ، ووح ــل التدفئ ــاعدة لمراج  مس
 .المركزية

  مع استثناء٨٤٠٤ و ٨٤٠٣

صناعة ال تتجاوز تكون كافة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

توربينات بخار الماء وغيرهـا مـن توربينـات         
 .األبخرة

 

٨٤٠٦ 
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 ١٨٥

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

صناعة ال تتجاوز تكون كافة المواد المستعملة فيها         
 . المنتج تسليم ارض المصنعمن سعر% ٤٠

 

محركات مكابس احتـراق داخلـي متـرددة ذات         
 .اشتعال شراري

٨٤٠٧ 

صناعة ال تتجاوز تكون كافة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 
 

محركات بإشعال انضـغاطي ذات كبـاس داخلـي      
 .  )ديزل أو شبه ديزل(باالحتراق 

٨٤٠٨ 

تتجاوز تكون كافة المواد المستعملة فيها      صناعة ال    
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

قطع مالئمة لالستعمال مع اسـتثناء أو بصـورة         
 .٨٤٠٨ أو٨٤٠٧رئيسية للمحركات في البند 

 

٨٤٠٩ 

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة       صناعة تكون   
ال تتجاوز قيمـة كـل      و.  ضمن بند غير بند المنتج    

من سعر المنتج تسـليم    % ٤٠المواد المستعملة فيها    
 .ارض المصنع

تربينات نفاثه تربينية، محركات تربينية وغيرهـا       
 .من تربينات الغاز

 

٨٤١١ 

 فيهـا قيمة كل المواد المستعملة     ة ال تتجاوز    صناع 
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 

 ٨٤١٢ .محركات وموتورات أخرى

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند خالف بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كل المـواد المسـتعملة        -

 .المصنعمن سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠

  مع استثناء ٨٤١٣ .لولبيةضخات إزاحة موجبة م

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند خالف بند المنتج
  فيهـا  المسـتعملة ال تتجاوز قيمة كل المـواد        -

 .المصنعمن سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠

  مع استثناء ٨٤١٤ .شموع صناعية، نافثات وما يشابهها

قيمـة كـل المـواد المسـتعملة        ال تتجاوز   صناعة   
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠فيها

آالت تكييف الهواء، التي تشـمل مروحـة تـدار          
طوبة، بمـا   بمحرك وعناصر لتغيير الحرارة والر    

فيها تلك اآلالت التي ال يمكن فيها ضبط الرطوبة         
 .باستقالل

 

٨٤١٥ 

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة 
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند  المنتج
ـ        - تعملة فيهـا   ال تتجاوز قيمة كل المـواد المس

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ال تتجاوز قيمة كافـة المـواد غيـر المنشـأ            -

 المستعملة قيمة مواد المنشأ المستعملة
 

الثالجات، الفريزرات وغيرهـا مـن تجهيـزات        
التبريد، والتجميد، كهربائية أو اخرى، مضـخات       
الحرارة غير أجهزة تكييف الهـواء مـن البنـد          

٨٤١٥. 

٨٤١٨ 

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

 صناعة
تكون قيمة كافة المواد المستعملة فيها ال تتجاوز  -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم % ٤٠
تستعمل ضمن الحد المذكور أعاله مواد مصنفة        -

 مـن سـعر      %٢٥ تىضمن ذات البند فقط ح    
.                     يم ارض المصنعالمنتج تسل

 
 
 

آالت صناعات الخشب، حشوة الورق وصـناعات       
 .المقوىالورق 

  مع استثناء ٨٤١٩



 ١٨٦

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
تكون قيمة كافة المواد المستعملة فيها ال تتجاوز  -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم % ٤٠
تستعمل ضمن الحد المذكور أعاله مواد مصنفة        -

 مـن سـعر      %٢٥ تىضمن ذات البند فقط ح    
.                     المنتج تسليم ارض المصنع

 

ها من آالت المدلفنة عدا     آالت صقل الورق او غير    
 .تلك المخصصة للمعادن أو الزجاج وسلندراتها

٨٤٢٠ 

صناعة تكـون   
فيها كافة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند  المنتج
من % ٤٠يها  ال تتجاوز كل المواد المستعملة ف      -

 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع
 

 ٥بإستثناء الموازين ذات حساسـية      (آالت الوزن   
يها آالت العد أو الضبط التي      ف) فضلسنتجرام أو أ  

تدار بـالوزن، آالت الـوزن؛ أوزان مـن كافـة           
 .األنواع

٨٤٢٣ 

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   

ــليم  ارض تسـ
 .المصنع

 صناعة 
يمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا       قال تتجاوز    -

 .من سعر المنتج تسليم المصنع% ٤٠
تستعمل ضمن الحد المذكور أعاله مواد مصنفة        -

من قيمـة   % ١٠ حتى فقط   ٨٤٣١ضمن البند   
.                سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 
 
 

 ٨٤٢٨ إلى ٨٤٢٥ معدات الرفع، المناولة، التحميل والتفريغ

بولدوزرات دفع ذاتي، جرافات تسوية، جرافـات         
ويات، مجرفـة ميكانيكيـة،     زوايا، جريدرات مس  

 .حفارة ودرات جرف، وآالت الدك ومداحل الطرق
 

٨٤٢٩ 

صناعة تكون فيها قيمة المواد المسـتعملة فيهـا ال           
مـن سـعر المنـتج تسـليم ارض         % ٤٠تتجاوز  
 .المصنع

  .مداحل طرق -

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .عالمصن

 صناعة 
يمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا       قال تتجاوز    -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم% ٤٠
تستعمل ضمن الحد المذكور أعاله مواد مصنفة        -

من قيمـة   % ١٠ حتى فقط   ٨٤٣١ضمن البند   
.                سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 

  اخرى -

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   

 .تسايم المصنع

 صناعة 
عملة فيهـا   يمة كافة المواد المسـت    قال تتجاوز    -

 .من سعر المنتج تسليم المصنع% ٤٠
تستعمل ضمن الحد المذكور أعاله مواد مصنفة        -

من قيمـة   % ١٠ حتى فقط   ٨٤٣١ضمن البند   
.                سعر المنتج تسليم ارض المصنع

غيرها من آليات النقل، التدرج، التمهيد، الكشط،       
الحفارات، الدك، الرص، القلع، تقـوير الحفـر،        
لألرض والمعادن أو الخامات؛ دقاقـة الخوازيـق        

 .لثلجونزاعة الخوازيق؛ جرافات الثلج، نافخات ا

٨٤٣٠ 

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها  
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

قطع مالئمة لإلستعمال أما وحـدها أو بصـورة          
 .رئيسية مداخل الطرق

   مع استثناء ٨٤٣١

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

 :صناعة 
تكون قيمة كافة المواد المستعملة فيها ال تتجاوز  -

 .من سعر المنتج تسليم المصنع% ٤٠
.  ستعمل المواد المصنفة في ذات البند المنـتج       ت -

مـن  % ٢٥حتـى   ضمن الحد المذكور أعاله     و
 .    سعر المنتج تسليم ارض المصنع

                                                     

آليات لصناعة مواد حشوة الفايبر السلولوزي أو       
 .لصناعة ورق التغليف أو ورق الكرتون

٨٤٣٩ 
 

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم

ال المستعملة فيها 
ــاوز  % ٣٠تتج

 :صناعة 
تكون قيمة كافة المواد المستعملة فيها ال تتجاوز  -

 .من سعر المنتج تسليم المصنع% ٤٠
.  ستعمل المواد المصنفة في ذات البند المنـتج       ت -

آليات أخـرى لصـناعة حشـوة الـورق، ورق          
الكرتون، بما فيها ماكنـات القـص مـن كافـة           

 فاألصنا

٨٤٤١ 



 ١٨٧

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

مـن  % ٢٥حتـى   ضمن الحد المذكور أعاله     و
.                سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 
من % ٤٠صناعة ال تتجاوز المواد المستعملة فيها        

 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع
 

 .آليات هذه البنود لإلستعمال في صناعة النسيج
 

 ٨٤٤٧إلى  ٨٤٤٤

من % ٤٠صناعة ال تتجاوز المواد المستعملة فيها        
 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 
 
 

لبنـود  آليات مساعدة إلسـتعمالها مـع آليـات ا        
 .٨٤٤٥و٨٤٤٤

 

  مع استثناء ٨٤٤٨

ماكينات الخياطة، عدا ماكنات خياطة القنب تحت         
؛ األثاث، قواعد وأغطيـة مصـممة        ٨٤٤٠البند  

 :خصيصاً لماكنات الخياطة؛ إبر ماكنات الخياطة 

٨٤٥٢ 

 :صناعة  
تكون قيمة كافة المواد المستعملة فيها ال تتجاوز  -

 .صنعمن سعر المنتج تسليم الم% ٤٠
مواد من غير المنشأ المستعملة الال تتجاوز قيمة  -

مـواد  ال  قيمة    )بدون محرك (في تجميع الرأس    
 .أنشمال من المستعملة

 الخـيط والتطريـز والتعـرج       شدآليات  تكون   -
 .المنشأمن المستعملة 

 

 فقط برؤوس ال يتجـاوز      )درزة زنق (ماكنات الخياطة    -
 .رك كغم مع مح١٧ كغم بدون محرك، أو ١٦ وزنها

 

  فيهـا  صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 

  .اخرى -

  فيهـا  صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

اآلالت األدوات واآلالت وقطعها وتوابعها للبنـود       
 .٨٤٦٦ إلى ٨٤٥٦

 

 ٨٤٦٦ إلى ٨٤٥٦

  فيهـا  صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

ــب  ــات المكات ــل آالت الطباعــة، آالت (ماكن مث
الحاسبة، آالت إعداد المعلومات االتوماتيكية آالت      

 ).النسخ وآالت المكابس

 ٨٤٧٢ الى٨٤٦٩

  فيهـا  ةصناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعمل       
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

علب تشكيل القوالب لصـهر المعـادن؛ قواعـد         
 قوالب للمعـادن    )األنماط(القوالب؛ قوالب السبك    

 كربيد معدني الزجاج، مـواد      )عدا قوالب الصب  (
 .معدنية المطاط والبالستيك

 

٨٤٨٠ 

صناعة تكـون   
فيها قيمة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٢٥تتج
سعر المنتج  من  

ــليم ارض  تسـ
 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند خالف بند المنتج
  فيهـا  ال تتجاوز قيمة كل المـواد المسـتعملة        -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض% ٤٠
 

 ٨٤٨٢ .مفاصل كروية أو محامل اسطوانية

 فيهـا  صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

أطواق وما يشابهها من وصالت من صفائح معدن        
تجمع مع مواد أخرى أو من طبقتين أو أكثر مـن          
طبقة معدنية؛ مجموعات أو تشكيالت من األطواق       
وما يشابهها من الوصالت ال تتشابه في تركبيهـا         
وتوضع في أكياس، مغلفات أو تعليـب مشـابه،         

 .ات الميكانيكيةالسداد

٨٤٨٤ 

  فيهـا  صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

أجزاء آالت، ال تحتوي وصالت كهربائية عوازل،        ٨٤٨٥ 



 ١٨٨

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ملفات، وصالت أو أي خصائص كهربائية لم تحدد        
 .أو ترد في أي موقع آخر من هذا الفصل

 
صناعة تكـون   

المواد فيها قيمة   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند خالف بند المنتج
% ٤٠  فيها ال تتجاوز قيمة كل المواد المستعملة      -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض 
 

آليات ومعـدات كهربائيـة وقطعهـا، مسـجالت         
ـ   ادة انتاجـه، مسـجالت الصـوت       الصوت واع

والصورة التلفزيونية واعـادة انتاجهـا، وقطـع        
 :وتوابع هذه األصناف باستثناء

 مع استثناء ٨٥الفصل 
 

صناعة تكـون   
فيها قيمة المواد   
ــتعملة ال  المسـ

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

 :صناعة
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .ن سعر المنتج تسليم ارض المصنعم% ٤٠
 ٨٥٠٣المواد المصنفة ضمن البند رقم  اتستعمل -

من سعر  % ١٠حتى قيمة    ضمن الحد المبين  و
 .  المنتج تسليم ارض المصنع

 

باســتثناء (المحركــات والمولــدات الكهربائيــة 
 .)مجموعات التوليد

٨٥٠١ 

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
 سعر المنتج   من

ــليم ارض  تسـ
 .المصنع

 :صناعة
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠
 ٨٥٠١ المواد المصنفة ضمن البند رقم اتستعمل -

حتـى قيمـة     ضمن الحد المبـين    و ٨٥٠٣ او  
 .  من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ١٠

 

 ٨٥٠٢  والمحوالت الرحوية اجهزة التوليد الكهربائية

% ٤٠صناعة ال تتجاوز فيها قيمة المواد المستعملة         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

وحدات تزويد الطاقة آلالت معالجـة المعلومـات        
 األتوماتيكية

  مع استثناء٨٥٠٤

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .مصنعال

 ةصناع
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

الميكروفونات وحامالتها؛ مكبرات الصوت سـواء   
ات التـردد   ممضـخ  محمولة أم ال في طرودهـا؛     

كهربائية، مجموعات تضخيم الصـوت     السمعي ال 
 .الكهربائية

  مع استثناء ٨٥١٨

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ةصناع
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ملة من غير منشأ    ال تتجاوز قيمة المواد المستع     -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

األقراص الدوارة محمل االسطوانات، أجهزة لعب      
االسطوانات والكاسيتات وغيرهـا مـن أجهـزة        

 .النسخ، والتي ال تحوي جهاز تسجيل صوت

٨٥١٩ 

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ةصناع
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

مسجالت الصوت الممغنطـة وأجهـزة تسـجيل        
الصوت األخرى أكانت تحوي جهاز لنسخ الصوت       

 .  أم ال

٨٥٢٠ 

ة تكـون   صناع
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ةصناع
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

فيديو واعادة إنتاج سواء كانـت      أجهزة تسجيل ال  
 .تحتوي على أداة ضبط الفيديو أم ال

٨٥٢١ 

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 أو بصـورة    فقـطً قطع وتوابع مالئمة لالستعمال     
 .٨٥٢١ إلى ٨٥١٩رئيسية في البنود 

٨٥٢٢ 



 ١٨٩

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ
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% ٤٠د المستعملة فيها    صناعة ال تتجاوز قيمة الموا     
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

وسائط معدة غير مسجلة لتسـجيل الصـوت أو         
تسجيل ما يشابهه من الظـواهر عـدا منتجـات          

 .٣٧الفصل 
 

٨٥٢٣ 

وسائط اشرطة التسجيل األخرى للصوت، وظواهر        
مشابهة أخرى غير المسجل بما فيها اسـطوانات        

ـ      طوانات ولكـن ال    التسجيل األصلية إلنتـاج االس
 :٣٧تشمل منتجات الفصل 

 

٨٥٢٤ 

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 

  .اسطوانات التسجيل األصلية النتاج االسطوانات -

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ناعةص
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠
 ٨٥٢٣المواد المصنفة ضـمن البنـد        ا تستعمل -

من سعر   % ١٠حتى قيمة    ضمن الحد المبين  و
 .  المنتج تسليم ارض المصنع

 
 
 

  اخرى  -

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٢٥تتج
 المنتج  من سعر 

ــليم ارض  تسـ
 .المصنع

 ةصناع
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

أجهزة إرسال التلفـون الالسـلكي، التلغرافيـة،        
التلفزيـون، سـواء الالسلكية، وبث اإلذاعـة أو      

كانت تتضمن جهاز استقبال أو تسجيل الصوت أو        
النسخ ام ال، كاميرات الفيديو سـاكنة الصـورة         

 .وغيرها من كاميرات الفيديو

٨٥٢٥ 

صناعة تكـون   
قيمة كافة المواد   
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ةصناع
المسـتعملة فيهـا    ال تتجاوز قيمة كافة المواد       -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

أجهزة الرادار، أجهزة مساعدة المالحة الالسلكية      
 .  وأجهزة التحكم عن بعد الالسلكية

٨٥٢٦ 

صناعة تكـون   
قيمة كافة المواد   
 ال المستعملة فيها

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ةصناع
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 
 

أجهزة استقبال للهواتف الالسـلكية والتلغـراف       
لكية أو البث اإلذاعي والتلفزيـوني سـواء        الالس

كانت مدمجة أم ال ويشترك معها في ذات الجهاز         
 .أجهزة تسجيل ونسخ الصوت أو ساعة

٨٥٢٧ 

صناعة تكـون   
قيمة كافة المواد   
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 ةصناع
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 
 

أجهزة استقبال للتلفزيون سـواء أم ال اشـتملت         
على مستقبالت بث الراديو أو الصوت أو أجهـزة         
نسخ وتسجيل الفيديو وأجهـزة ضـبط الفيـديو         

 .  واجهزة عرض فيديو

٨٥٢٨ 

 ةصناع 
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

أجهـزة البنـود    فقط مـع    قطع مالئمة لالستعمال    
 .٨٥٢٨ إلى ٨٥٢٥

٨٥٢٩ 

 ةصناع 
 المواد المسـتعملة فيهـا      ال تتجاوز قيمة كافة    -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

مع أجهزة تسجيل ونسـخ     فقط  مالئمة لالستعمال    -
 الفيديو 

 



 ١٩٠

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
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ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -
 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

صناعة تكـون   
قيمة كافة المواد   
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٢٥تتج
تج من سعر المن  

ــليم ارض  تسـ
 .المصنع

 ةصناع
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض% ٤٠
ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة من غير منشأ         -

 .المنشأالمستعملة من مواد القيمة 

  اخرى -

صناعة تكـون   
قيمة كافة المواد   
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
نتج من سعر الم  

ــليم ارض  تسـ
 .المصنع

 صناعة
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 ٨٥٣٨المواد المصنفة ضـمن البنـد        ا تستعمل -

من سعر   % ١٠حتى قيمة    ضمن الحد المبين  و
 .المنتج تسليم ارض المصنع

   

أجهزة كهربائيـة لتحويـل أو حمايـة الـدوائر          
ئية أو إلجراء الوصـل فـي أي الـدوائر          الكهربا

 .الكهربائية
 

 ٨٥٣٦  و٨٥٣٥

صناعة تكـون   
قيمة كافة المواد   
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٣٠تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 ٨٥٣٨ضـمن البنـد     المواد المصنفة    ا تستعمل -

من سعر   % ١٠حتى قيمة    ضمن الحد المبين  و
 .  المنتج تسليم ارض المصنع

 

لوحات، ألواح، كنسوالت، مكاتب، خزائن وغيرها      
من القواعد المجهزة بجهازين أو أكثر من البندين        

 للتحكم الكهربائي أو توزيـع      ٨٥٣٦ أو    ٨٥٣٥
الكهرباء، بما فيها التي تشمل أدوات أو أجهـزة         

 وأجهزة الضبط الرقمية عدا جهاز      ٩٠  الفصل من
 .٨٥١٧التحويل من البند 

٨٥٣٧ 

صناعة تكـون   
قيمة كافة المواد   
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٢٥تتج
من سعر المنتج   
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
مصنفة ضمن  فيها  تكون كافة المواد المستعملة      -

 .بند غير بند المنتج
سـتعملة فيهـا    تتجاوز قيمة كافة المواد الم     ال -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 

الصمامات الثنائية، الترانزستورات وما يشـابهها      
من األجهزة شبه الموصلة، باستثناء الرقائق التي       

  .  لم تقطع بعد إلى شرحات رقيقة

  مع استثناء ٨٥٤١

صناعة تكـون   
قيمة كافة المواد   
المستعملة فيها ال 

ــاوز  % ٢٥تتج
منتج من سعر ال  

ــليم ارض  تسـ
 .المصنع

 صناعة
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
  ٨٥٤١المواد المصنفة ضـمن البنـد        ا تستعمل -

% ١٠قيمة   حتى ضمن الحد المبين   و ٨٥٤٢أو
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 
 
   

 ٨٥٤٢ عات الدقيقةالدوائر الكهربائية المتكاملة والتجمي

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

بما فيها المعزولة بالميناء أو     (المكثفات المعزولة   
بما في ذلك   ( الكوابل   )المعالجة بالطريقة االنودية  

 وغيرها من المكثفات المعزولـة      )المتحدة المحور 
 كوابل األلياف البصـرية أو      سواء معدة بوصالت،  

، حـده مؤلفة من ألياف مغلفة كل واحـدة علـى          
سواء كانت مجمعة مع الموصالت الكهربائية أم ال        

 .الموصالتمركبة مع أو 

٨٥٤٤  

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 مصـابيح   األقطاب الكربونية، الفراشي الكربونية،   
كربونية بطاريات كربونية، وغيرها من أصـناف       
الجرافيت أو اخرى من الكربون، مـع أو بـدون          

 .المعدن ومن نوع يستعمل لغايات كهربائية

٨٥٤٥ 

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 

 ٨٥٤٦ .عازالت كهربائية من أي مادة

% ٤٠ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها       صناعة   
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

. تجهيزات عازلة لآلالت واألجهزة مجهزة بالكامل      ٨٥٤٧ 



 ١٩١

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

 من مواد عازلة ما عدا أي جزء صـغير معـدني          
 ومندمجـة خـالل الصـب       )مثال مقابس لولبية  (

حصرياً لغايات التجميع خـالف عـازالت البنـد         
الموصـالت الكهربائيـة    ، أنابيب وروابط    ٨٥٤٦

 .المؤلفة من قاعدة معدنية مبطنة بمادة عازلة

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

فضالت وسكراب الخاليا األولية، بطاريات الخاليا      
األولية والمدخرات الكهربائية، الخاليـا األوليـة       

يات الخاليا األولية المسـتهلكة     المستهلكة وبطار 
والمدخرات الكهربائية المستهلكة، أجزاء كهربائية     
من آالت أو أجهزة لم تحدد أو مشمولة فـي أي           

 .     موقع آخر من هذا الفصل
 

٨٥٤٨ 

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

ام، المعـدات الدراجـة     قاطرات سكك الحديد وإلتر   
وقطعها، تثبيتات خطوط سـكك الحديـد والتـرام         
وتجهيزاتها وقطعها، أجهـزة إشـارات المـرور        

 من كافـة    )بما فيها إاللكتروميكانيكية  (الميكانيكية  
 : األنواع باستثناء

  مع استثناء٨٦الفصل 
 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س

ــليم  ارض تسـ
 .المصنع

 صناعة
مصنفة ضمن  فيها  تكون كافة المواد المستعملة      -

 .بند غير بند المنتج
تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا         ال -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 

مثبتات وتجهيزات خطوط سكك الحديد والتـرام،       
 )بما فيها اإللكتروميكانيكية   (اإلشارات الميكانيكية 

سالمة ومراقبـة السـير لسـكك الحديـد         أجهزة  
والترام، الطـرق، الطـرق المائيـة، تسـهيالت         

 إنشاءات الموانئ والمطارات، قطع لما      ،المواقف
 .     سبق

٨٦٠٨ 

% ٤٠صناعة ال تتجاوز فيها قيمة المواد المستعملة         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

المركبات عدا قاطرات السكك الحديـد والتـرام،        
 :معدات الدارجة وقطعها وتوابعها باستثناءوال
 

 مع استثناء ٨٧الفصل 
 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
مصنفة ضمن  فيها  تكون كافة المواد المستعملة      -

 .بند غير بند المنتج
تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا         ال -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 

شاحنات األشغال، دفع ذاتي وليس مجهزة بجهاز       
رفع أو مناولة من النوع المستعمل في المصـانع         
والمستودعات، منافق المرفأ أو المطار لمسـافات    
قصيرة في نقل البضائع، تراكتورات مـن النـوع         
المستعمل في أرصفة محطات سكك الحديد وقطع       

 .كورةالمركبات المذ

٨٧٠٩ 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
مصنفة ضمن  فيها  تكون كافة المواد المستعملة      -

 .بند غير بند المنتج
تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا         ال -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

المركبات العسكرية المدرعة   الدبابات وغيرها من    
المزودة بمحرك سواء كانت مجهزة بالسـالح أم        

 .   ال، وقطع تلك المركبات

٨٧١٠ 

بما فيها الدراجات ذات العجالت     (الدراجات النارية      
 والدراجات المجهزة بمحرك اضافي، مـع       )الثالث

أو بدون عربة جانبية، عربات جانبية مع محـرك         
 :اس ذو سعة أسطوانيةترددي داخلي الحتراق كب

  

٨٧١١ 

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيهـا   

 صناعة 
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .  من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

     (cc)٥٠تتجاوز ال  -



 ١٩٢

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

من سعر  % ٢٠
ــليم  ــتج تس المن
 .ارض المصنع

ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة من غير         -
 .المنشأ   منتعملةالمنشأ قيمة المواد المس

صناعة تكـون   
ــواد  ــة الم قيم
المستعملة فيهـا   

من سعر  % ٢٥
ــليم  ــتج تس المن
 .ارض المصنع

 صناعة 
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .  من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة من غير         -

 .المنشأ من  المواد المستعملةالمنشأ قيمة
 

  (cc) ٥٠وز اتتج -

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة 
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -

 .  المصنع من سعر المنتج تسليم ارض% ٤٠
 ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة من غير        -

 . المنشأ منالمنشأ قيمة المواد المستعملة

  اخرى -

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

  مع استثناء ٨٧١٢ الدراجات بدون المسننات الكروية  ٨٧١٤يصنع من مواد ليست مصنفة في البند 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠ا  فيه
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
مصـنفة  فيهـا   تكون كافة المواد المستعملة      - -

 .ضمن بند غير بند المنتج
تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا         ال -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 

 ٨٧١٥ عربات األطفال وقطعها

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠ فيها
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
مصنفة ضمن  فيها  تكون كافة المواد المستعملة      -

 .بند غير بند المنتج
تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا         ال -

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠
 

المقطورات وشبه المقطورات، مركبـات أخـرى       
 بدون دفع ميكانيكي وقطعها 

٨٧١٦ 

ــن اعة ال صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع
 

مصـنفة  فيهـا   صناعة تكون كافة المواد المستعملة      
 .ضمن بند غير بند المنتج

 مع استثناء ٨٨الفصل  :الطائرات، السفن الفضائية وقطعها، باستثناء

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

 مـن   %٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

تصنع من أي مواد من أي بند بما في ذلـك مـواد             
 ٨٨٠٤البند رقم 

 مع استثناء ٨٨٠٤ )الطوافات (الهليكوبتر

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 مصـنفة    فيهـا  صناعة تكون كافة المواد المستعملة    
 .بند غير بند المنتجضمن 

معدات إطالق الطائرات، واقيات أسطح الطـائرات       
أو ما يشابهها مـن المعـدات، معـدات تـدريب           

 .الطيران األرضي وقطع األصناف السالفة

٨٨٠٥ 



 ١٩٣

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 مصـنفة   فيهـا  صناعة تكون كافة المواد المستعملة    
استعمال إال انه ال يجوز    .  ضمن بند غير بند المنتج    

 ٨٩٠٦هياكل البند 

 ٨٩الفصل  السفن والقوارب والهياكل العائمة

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
مصنفة ضمن  فيها  تكون كافة المواد المستعملة      -

 .د المنتجبند غير بن
تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا         ال -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠
 

ــوير   ــة والتص ــرية الفوتوغرافي األدوات البص
الضـبط، الدقـة، أو      السينمائي، أدوات الـوزن،   
قطعهـا وتوابعهـا،    واألدوات واألجهزة الجراحية    

   : باستثناء

 مع استثناء ٩٠الفصل 

% ٤٠تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها      صناعة ال    
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

االلياف البصرية وحزم االلياف البصرية وكوابـل       
االلياف البصرية غير تلك المدرجـة فـي البنـد          

، ألواح وصفائح مكثفة من مادة مستقطبة       ٨٥٤٤
المناشـير،  ) بما فيها العدسات الالصقة    (العدسات

بصرية أخرى من أي مادة غيـر       المرايا وعناصر   
محمولة، خالف عناصر الزجاج غيـر المعالجـة        

 .  يةبصركعدسات 
 
 
 

٩٠٠١ 

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

العدسات، المناشير، المرايا وغيرها من العناصر      
البصرية، من أي مادة محمولة تؤلـف جـزًء أو          

 عناصر الزجاج   سوىجهيزات ألدوات أو أجهزة     ت
 .يةبصركعدسات غير المعالجة 

 

٩٠٠٢ 

% ٤٠صناعة ال تتجاوز قيمة المواد المستعملة فيها         
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع

 

النظارات، النظارات الواقيـة مـن البهـر ومـا          
 .  شابهها، مقومة أو واقية أو غيرها

٩٠٠٤ 

ــناعة ال  صــ
 تتجــاوز قيمــة

المواد المستعملة  
مـن  % ٣٠فيها  

ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠فيها  
 .ارض المصنع

ال تتجاوز قيمة مواد غير منشأ المستعملة فيها         -
 .منشأ المستعملةمواد ال

عدسة واحدة وغيرها من     ب عدستين، منظار بمنظار  
المناظير البصرية وحامالتها باستثناء التلسـكوب      

 .  الفلكي اإلنكساري وحامالتها

  مع استثناء ٩٠٠٥

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
مستعملة فيها مصنفة ضمن    كافة المواد ال  تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠فيها  
 .ارض المصنع

 
ال تتجاوز قيمة مواد غير منشأ المستعملة فيها         -

 .مواد المنشأ المستعملة
 

عدا كاميرات التصـوير    (الكاميرات الفوتوغرافية   
اءة الومضية الفتوغرافية   ؛ اجهزة االض  )السينمائي

والمصابيح الومضية غير المصـابيح الومضـية       
 .التي تعمل بالكهرباء

  مع استثناء ٩٠٠٦

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند المنتج

كاميرات التصوير السـينمائية واجهـزة عـرض        
االفالم سواء شملت أجهزة تسجيل ونسخ الصوت       

٩٠٠٧  



 ١٩٤

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

وز قيمة كافة المواد المستعملة     ال تتجا  -
من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠فيها  

 .ارض المصنع
ال تتجاوز قيمة مواد غير منشأ المستعملة فيها         -

 .مواد المنشأ المستعملة
 

 .ام ال

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 

واد المستعملة  الم
مـن  % ٣٠فيها  

ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠فيها  
 .المصنع ارض 

ال تتجاوز قيمة مواد غير منشأ المستعملة فيها         -
 .أ المستعملةمواد المنش

 

المجاهر البصرية المركبة، بمـا فيهـا الخاصـة         
بالتصوير الدقيق الفتـوغرافي أو السـينمائي أو        

 .مجاهر عرض الصور

٩٠١١ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 

 اء مع استثن٩٠١٤ .غيرها من األدوات واألجهزة المالحية

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 )بما فيها المسح الجوي    (أدوات وأجهزة المساحة  
والمسح المائي ومسح المحيطات، الرصد الجوي      
أو الجيوفيزيائية باستثناء البوصـالت؛ معينـات       

 .المدى
 

٩٠١٥ 

ة المواد المستعملة فيهـا     صناعة ال تتجاوز قيمة كاف     
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 سنتيجرام أو افضل،    ٥الموازين بحساسية قدرها    
 .مع أو بال أوزان

 

٩٠١٦ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

أدوات الرسم أو تعيـين العالمـات المميـزة أو          
/ مثل آالت االستدقاق، المنساخ    (ساب الرياضي الح

بانتوغراف، المنقلة، مجموعات الرسم، المسطرة     
أدوات لقيـاس   : ) الحاسبة، اقـراص الحسـاب    

مثل قضبان واشرطة    (األطوال واالستعمال اليدوي  
 التي لم   )القياس الميكروميتر، الفرجارات المقوسة   

 .تحدد أو يشملها أي موضع آخر من هذا الفصل
 

٩٠١٧ 

  
 
 
 
 

االدوات واألجهزة المستعملة في العلوم الطبيـة،       
الجراحية، طب األسنان، العلوم البيطرية، بما في       
ذلك أجهزة الرسوم القطاعية الجانبيـة، أجهـزة        

 :طبية كهربائية أخرى وأدوات فحص النظر

٩٠١٨ 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س

ــليم ار ض تسـ
 .المصنع

تصنع من مواد أي بند بما فيها مواد أخرى من البند         
 ٩٠١٨رقم 

كراسي أطباء األسنان، وتشمل، أجهزة طـب األسـنان          -
 .ومباصق طبيب األسنان

 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
ة ضمن  كافة المواد المستعملة فيها مصنف    تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠فيها  
 .المصنع ارض

  اخرى -



 ١٩٥

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠فيها  
 .ارض المصنع

 

التدليك؛ /أجهزة العالج الميكانيكية؛ أجهزة المساج    
أجهزة فحص اللياقة النفسانية، العالج باألوزون،      
العالج باألكسجين، عالجات االيروسول، التـنفس      

 .  االصطناعي أو أجهزة عالج تنفسية أخرى

٩٠١٩ 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠فيها  
 .ارض المصنع

 

عـة الغـاز باسـتثناء      أجهزة تنفسية أخرى، وأقن   
األقنعة الواقية التي ال تحتوي على قطع ميكانيكية        

 .أو مصافي قابلة لالستبدال

٩٠٢٠ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

آالت وأجهــزة الختبــار صــالبة قــوة، قابليــة 
يكيــة االنضـغاط، المرونــة أو الخــواص الميكان 

مثال المعادن، الخشب، النسـيج،      (األخرى للمواد 
 ).الورق، والبالستيك

 

٩٠٢٤ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

كثافات السوائل وما يشابهها من األجهزة العائمة،       
موازين الحرارة، مقاييس الضغط الجوي، قيـاس       

 النسبية، مقاييس الرطوبة، سواء التـي       الرطوبة
 .تسجل أم ال، وأية تركيبة من هذه االدوات

٩٠٢٥ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

أدوات وأجهزة لقياس وضبط مسـتوى التـدفق،        
مثـل   (ضغط أو متغيرات السـوائل أو الغـازات       

ق، موازين االستواء، مقاييس ضغط     مقاييس التدف 
 )السوائل والغازات المانوميتر، مقاييس الحـرارة     

 ٩٠٢٨،  ٩٠١٥،  ٩٠١٤باستثناء أجهزة البنـود     
 .٩٠٣٢أو 
 

٩٠٢٦ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

مثل  (أجهزة وأدوات التحليل الفيزيائي والكيماوي    
أجهزة قياس االستقطاب، قياس االنكسار، مقاييس      

 أجهـزة   )األوان الطيفية، أجهزة الغاز أو الدخان     
اس أو ضبط لزوجة، مسامية، تمدد، ـوأدوات لقي

سطح التوتر أو ما يشابهها؛ أدوات وأجهزة قياس        
 أو ضبط كميات الحرارة أو الصـوت أو الضـوء         

ح ، مقـاطع الشـرائ    )شاملة مقاييس التعـرض   (
 .  الدقيقة

 

٩٠٢٧ 

 السـوائل أو     او عدادات تزويد أو إنتـاج الغـاز        
 .ر لهايعيت الاتالكهرباء بما فيها عداد

 

٩٠٢٨ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 

  قطعها وتوابعها -

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  

 صناعة
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠فيها  
 .المصنع ارض

  اخرى -



 ١٩٦

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

ال تتجاوز قيمة مواد غير منشأ المستعملة فيها         -
 .مواد المنشأ المستعملة

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .نتج تسليم ارض المصنعمن سعر الم% ٤٠

عدادات الـدوران، عـدادات اإلنتـاج، عـدادات         
التاكسي وعدادات األميال، عدادات السـير، ومـا        
يشابهها، عدادات السـرعة، مقـاييس تسـجيل        

 أو  ٩٠١٤السرعة، خالف تلك العائـدة للبنـود        
 . ؛ الستروبوسكوبات٩٠١٥

٩٠٢٩ 

هـا  صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة في        
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

مرسمة التذبذبات ومحلالت ألوان الطيـف وآالت       
ــات  ــاس أو ضــبط الكمي وأجهــزة أخــرى لقي

؛ أدوات  ٩٠٢٨الكهربائية، باستثناء عدادات البند   
وأجهزة لقياس وكشف فضائية أو ايونية أخرى،       

 .أشعة ألفا، بيتا، جاما، اكس، إشعاعات
 

٩٠٣٠ 

جاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا       صناعة ال تت   
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

أجهزة وأدوات وآالت قياس وضبط لم تحـدد أو          
ترد في موقع آخر من هذا الفصل؛ اجهزة عرض         

 .قطاعية
 

٩٠٣١ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 

 ٩٠٣٢ .وات وأجهزة تنظيم أو ضبط أوتوماتيكيأد

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

لم ترد أو تحدد في أي مكان آخـر         (قطع وتوابع   
آالت وأدوات وأجهزة التطبيق أو     ،  )في هذا الفصل  
 ٩٠أجهزة الفصل 

 

٩٠٣٣ 

ة كافة المواد المستعملة فيهـا      صناعة ال تتجاوز قيم    
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 

 مع استثناء ٩١الفصل  :الساعات الكبيرة وساعات اليد وقطعها باستثناء

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة 
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠يها  ف
 .المصنع ارض 

ال تتجاوز قيمة مواد غير منشأ المستعملة فيها         -
 .قيمة مواد المنشأ المستعملة

 ٩١٠٥ ساعات أخرى

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة 
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٤٠ا  فيه
 .ارض المصنع

ال تتجاوز قيمة مواد غير منشأ المستعملة فيها         -
 .قيمة مواد المنشأ المستعملة

 ٩١٠٩ محركات الساعة، كاملة ومجمعة

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
المسـتعملة فيهـا    ال تتجاوز قيمة كافة المواد       -

 .المصنع من سعر المنتج تسليم ارض % ٤٠
 ٩١١٤تستعمل المواد المصنفة ضـمن البنـد         -

مـن  % ١٠  حتـى  ضمن الحد األعلى المذكور   
 .سعر المنتج تسليم ارض المصنع

محركات الساعة أو سـاعة اليـد كاملـة، غيـر           
، )مجموعـات حركـة    (المجمعة أو مجمعة جزئيا   

 غيـر الكاملـة،     محركات الساعة أو ساعة اليـد     
 . خامساعةمحركات مجمع محركات، ساعة أو 

٩١١٠ 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

 ٩١١١ علب ساعات اليد وأجزاؤها



 ١٩٧

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

ر المنـتج تسـليم     من سع % ٤٠فيها  
 .ارض المصنع

 
ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 صناعة
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

ر المنـتج تسـليم     من سع % ٤٠فيها  
 .ارض المصنع

 

علب الساعات وعلب من أنواع متشابهة ألغراض       
 .أخرى من هذا الفصل وقطعها

٩١١٢ 

أطواق واقشطة ساعات اليد، اساور ساعات اليـد          
 :وقطعها

 

٩١١٣ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 

  .واء مطلي أم ال، أو مكسو بمعدن ثمينس يمعدناساس  -

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

 

  اخرى -

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٤٠

 

ــذه  آالت موســيقية؛ وقطــع وإكسســوارات له
 صنافاأل

 ٩٢الفصل 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

 

 ٩٣الفصل  .السالح والذخيرة، قطعها وتوابعها

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

 فيهـا مصـنفة     صناعة تكون كافة المواد المستعملة    
 .ضمن بند غير بند المنتج

األثــاث، األســرة، الفــراش، دعامــة الفــراش 
والوسادات وما شابه من األثاث المحشي؛ اللمبات       
ولوازم اإلضاءة، لم ترد أو تحدد في موضع آخر؛         
اإلشارات المضاءة ولوائح األسماء المضاءة وما      

 :شابه؛ األبنية الجاهزة، باستثناء

 اءمع استثن ٩٤الفصل 
 

ــناعة ال  صــ
تتجــاوز قيمــة 
المواد المستعملة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج  ــعر المن س
ــليم ارض  تسـ

 .المصنع

تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة         صناعة
 ضمن بند غير بند المنتج

 أو
تصنع من قماش القطن المجهز مسبقاً في صـورة         

 : بشرط٩٤٠٣ أو ٩٤٠١معدة لالستعمال من البند 
من سـعر المنـتج     % ٢٥ا  ال تتجاوز قيمته  ن  أ -

 .تسليم ارض المصنع
المنشـأ  جميع المواد المسـتخدمة هـي مـن          -

 .٩٤٠٣   أو ٩٤٠١مصنفة في بند غير البند و
 

قطنـي غيـر     أثاث معدني اساسي، مدمج بقماش    
 . جرام لكل متر مربع أو أقل٣٠٠ بوزن ومحش

 مع استثناء و ٩٤٠١
 مع استثناء  ٩٤٠٣

لمواد المستعملة فيهـا    صناعة ال تتجاوز قيمة كافة ا      
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

اللمبات وتجهيزات اإلضـاءة وتشـمل االضـوية        
الكشافة، اضواء مسلطة وقطعها، لم ترد أو تحدد        
في موقع آخر، إشارات اإلضاءة، لوائح األسـماء        

. المضاءة وما شابه، وله مصدر تصليح لإلضاءة      
حدد في مكـان    دائم ومستمر وقطعها لم ترد أو ت      

 .آخر

٩٤٠٥ 

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

 

 ٩٤٠٦ المباني الجاهزة

صناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة          
 .ضمن بند غير بند المنتج

الدمى، األلعاب ومستلزمات الرياضـة، توابعهـا       
 :ناءباستث.  وقطعها

 مع استثناء ٩٥الفصل 

 ٩٥٠٣ ومـا   )حجمـاً  (دمى أخرى، مـوديالت مصـغرة      صناعة 



 ١٩٨

 
 
 

إلعداد أو المعالجة المطلوب إجراؤها على المواد من غير المنشأ ا
 لتحرز صفة منشأ

 
 
 

 صف المنتجو

 

 
 
 
 
 

 HSبند القم ر
 ١ ٢ أو                    ٣ ٤

كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -
 .بند غير بند المنتج

ال تتجاوز قيمة كافة المواد المسـتعملة فيهـا          -
 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع% ٥٠

 

، يشابهها من الموديالت الترفيهية التي تعمل ام ال       
 .األحاجي من كافة األصناف

 

صناعة تكون فيها كافة المواد المسـتعملة مصـنفة          
ومع ذلك يمكن استعمال    .  ضمن بند غير بند المنتج    

كتل ذات أشكال تقريبية لصـناعة رؤوس عصـا         
 .الغولف

 

  مع استثناء ٩٥٠٦ عصى الغولف وتوابعها

صناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة          
 .من بند غير بند المنتجض

 :صنعة، باستثناءممواد  من متنوعات
 

 مع استثناء ٩٦الفصل 

مواد من الحيوانـات، الخضـار أو مـواد حفـر            صنع من مواد حفر معدة من نفس البندت 
 .معدنية

 مع استثناء و ٩٦٠١ 
 مع استثناء  ٩٦٠٢

صناعة ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة فيهـا          
 . المنتج تسليم ارض المصنعمن سعر% ٥٠

باستثناء المكانس وما شـابه     (مكانس وفراشي،   
من الفراشـي المصـنعة مـن الـدلف أو شـعر         

؛ تعمل باليد، مكانس أرضية ميكانيكيـة       )السنجاب
بدون موتور، مساند ووسائد الـدهان، مماسـح        

 .  مطاطية ومماسح

  مع استثناء ٩٦٠٣
 

شـروط  يجب أن تستوفي كل مادة في المجموعـة          
كانـت غيـر    القاعدة التي كانت ستطبق عليها لـو        

 من غير   اموادويمكن دمج   .  مشمولة في المجموعة  
% ١٥تجاوز مجموع قيمتهـا     يال  ن   أ ةطيالمنشأ شر 

 .من سعر المنتج تسليم ارض المصنع
  

مجموعة السفر للتزيين الشخصي، الخياطـة، او       
 .تنظيف االحذية أو المالبس

٩٦٠٥ 

 صناعة 
ة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      كافتكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠فيها  
 .ارض المصنع

 

األزرار، أدوات الربط والتثبيـت بـالكبس، أدوات        
الربط كاإلبزيم، األزرار، وقطع أخرى في الحزام،       

ناف، فتحات  قوالب األزرار، قطع أخرى لهذه األص     
 .  الزر

 

٩٦٠٦ 
 

 صناعة 
كافة المواد المستعملة فيها مصنفة ضمن      تكون   -

 .بند غير بند المنتج
ال تتجاوز قيمة كافة المواد المستعملة       -

من سعر المنـتج تسـليم      % ٥٠فيها  
 .المصنع ارض

آالت كاتبة أو شرائط مشابهة، محبـرة أو معـدة          
م بشكل آخر العطاء االنطباعات، سواء بمكـبس أ       

ال أو بخرطوشة؛ حشوة حبر، سواء بحبـر أم ال،          
 .بصندوق أم ال

 

٩٦١٢ 

 ٩٦١٣صناعة ال تتجاوز قيمة كافـة مـواد البنـد          
من سعر المنتج تسـليم ارض     % ٣٠  فيها المستعملة
 .المصنع

 

  مع استثناء ٩٦١٣ القداحات التي تشتعل بالضغط

  مع استثناء ٩٦١٤ اليينغاليين التدخين ورؤوس الغ تصنع من كتل مشكلة تقريباً 
 

صناعة تكون كافة المواد المستعملة فيهـا مصـنفة          
 .ضمن بند غير بند المنتج

 

 ٩٧الفصل  األعمال فنية، قطع هواة الجمع واالنتيكات

 

 
 
 



 ١٩٩

 
 

 )٢(الملحق رقم 

 

 من المعاهدة المنشئة للمجموعة األوروبية
 

رمز البند حسـب تعريفـة      
 بروكسل

 وصف السلعة

 حيوانات حيه ولالفصل األ
 لحوم واحشاء وأطراف صالحة لألكل الفصل الثاني
 أسماك وقشريات ورخويات  الفصل الثالث
البان ومنتجات صناعة األلبان، بـيض الطيـور ، عسـل            الفصل الرابع

 .طبيعي 
  الفصل الخامس

كاملة او  ) عدا األسماك ( مصارين ومثانات ومعد حيوانات      05.04
 مجزأة

ات حيوانية األصل غير مذكورة وال داخله في مكـان          منتج 05.15
، غيـر   ١،٣آخر ، حيوانات ميته مما يشـمله الفصـالن          

 صالحه لالستهالك البشري
أشجار ونباتات أخرى حيه ، أبصال ، جذور وما شابهها ،            الفصل السادس

 .أزهار مقطوفة وأغصان مورقه للزينه 
 خضر ونباتات وجذور ودرنات  الفصل السابع
 فواكه وأثمارصالحة لألكل وقشور بطيخ وشمام الفصل الثامن
 )09.03باستثنار المته ( بن شاي وبهارات  الفصل التاسع
 حبوب الفصل العاشر

ونشـاء ؛ جلـوتين ؛      ) مالت( منتجات المطاحن ، شعير      الفصل الحادي عشر
 اينولين

واثمـار ؛   حبوب وأثمار زيتيه ، حبوب متنوعة ؛ بـذور           الفصل الثاني عشر
 نباتات للطب والصناعة ؛ قش وعلف

  الفصل الثالث عشر
EX13.03 بكينات 

  الفصل الخامس عشر
دهن خنزير ، وأي شحوم خنزير أخرى مذابة ، شحوم  15.01

 دواجن مذابه
خاما او مذابة ، ) فصائل البقر، الضأن أو الماعز( شحوم  15002



 ٢٠٠

 )ولىبالعصارات األ( بما فيها الشحوم المسماه 
سيتارين دهن وشحم الخنزير ، وزيت دهن الخنزير  15.03

وستارين زيتي؛ وزيت دهن وشحم  زيتي، غير مستحلبة 
 وال مخلوطه وال محضرة بأي طرق أخرى 

 دهون وزيوت اسماك وثديات بحرية ، وان كانت مكررة  15.04
زيوت نباتيه ثاتبه ، سائلة او جامدة ، خاما أو منقاه أو  15.07

 .كرره م
شحوم وزيوت حيوانية أو نباتيه ، مهدرجة وان كانت  15.12

 .مكرره ولكن غير محضرة أكثر من ذلك 
مرجرين وشحم خنزير مقلد وغيرها من شحوم غذائية  15.13

 محضرة
بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنيه او الشموع  15.17

 الحيوانية او النباتيه
 حوم واسماك وقشريات ورخوياتمحضرات ل الفصل السادس عشر
  الفصل السابع عشر

 سكر شوندر وسكر قصب في حالتهما الصلبة 17.01
وان ( أنواع سكر أخر ؛ سوائل سكرية ؛ عسل صناعي  17.02

 ؛ كاراميل) كان مخلوطا بعسل طبيعي
 دبس وان كان منزوع اللون 17.03
؛ عدا سكريات ملونه او منكهة، دبس او سوائل سكريه  17.05

 عصائر الفواكه المحتوية على سكر مضاف وبأي نسبة
  الفصل الثامن عشر

 حبوب كاكاو وكساراتها وكذلك المحمى منها  18.01
 قشور وعصافات وغالالت ونقايات الكاكاو 18.02

 محضرات خضر وفواكه وغيرها من أجزاء النباتات الفصل العشرون
  الفصل الثاني والعشرون

 عنب مختمر او ما اوقف اختماره بغير الكحولعصير  22.04
نبيذ عنب طازج ؛ سالفة عنب أوقف اختمارهـا باضـافة            22.05

 الكحول
مثل شـراب التفـاح والكمثـري    ( مشروبات مخمره أخر     22.07

 )ومحلول العسل 
 *22.08 
 *22.09 
 

كحول اثيل ، او أرواح كحولية متعادلة ، وان كانت معطلة           
 منتجات زراعية مثبته فـي الملحـق        ، متحصل عليها من   

( من المعادهة ، والمحضرات الكحولية المركبة       ) ٢(رقم  
 لصناعة المشروبات) المعروفة باسم خالصات مركزه

 خل وابدال الخل 22.10 *
بقايا ونفايات من صـناعات أغذيـة ، أغذيـة محضـرة             23الفصل 



 ٢٠١

 للحيوانات
  الفصل الرابع والعشرون

 نع وفضالتهتبغ غير مص 24.01
  الفصل الخامس واألربعون

 
45.01 

فلين طبيعي ونفاياته ، غير مشغول ، مسحوق ، مجروش          
 او مسحوق

  الفصل الرابع والخمسون
كتان خام او معالج ولكن غير مغزول ؛ اليـاف كتـان او              54.01

 )بما فيها نسالته( فضالته
  الفصل السابع والخمسون

كن غير مغـزول ؛ اليـاف قنـب او    قنب خام او معالج ول  57.01
 )بما فيها نسالته( فضالته 

 
أ لمجلـس االتحـاد     )٧(من النظام رقـم     ) ١(أضيفت هذه البنود سندا للمادة رقم       * 

 )طبعة خاصة  ( ١٨/١٢/١٩٥٩االقتصادي األوروبي ، بتاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ٢٠٢

 
 قائمة البروتوكوالت

 
 

بالترتيبات السارية علىمستوردات المجموعة من منتجات      المتعلق  ) : ١(البروتوكول رقم   
 .زراعية منشأها األردن 

 
المتعلق بالترتيبات السارية علىمستوردات األردن مـن منتجـات         ) : ٢(البروتوكول رقم   

 .زراعية منشأها المجموعة 
 

  ووسائل التعاون االداري) منتجات منشأ( المتعلق بتعريف مفهوم ) : ٣(البروتوكول رقم 
 

المتعلق بالمساعدة المتبادلة بين السلطات االدارية حول الشـؤون         ) : ٤(البروتوكول رقم 
 .الجمركية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٣

 
 
 
 

 )١(البروتوكول رقم 
 المتعلق بالترتيبات السارية على مستوردات المجموعة

 من منتجات زراعية منشأها األردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٤

 )١(األول البروتوكول 
 المتعلق بالترتيبات السارية على مستوردات المجموعة

 من منتجات زراعية منشأها األردن
 
باستيراد المنتجات التي منشأها األردن والمدرجة في الملحق ، الى المجموعة            يسمح   -١

 .وفقا للشروط الواردة هنا وفي الملحق  
 
 ) .أ(في العمود  تزال الرسوم الجمركية أو تخفض كما هو مبين - أ-٢

حسب " رسم    لمنتجات محددة ، نص في التعرفة الجمركية المشتركة على تقاضي          -ب
ـ (و) أ(ورسم معين عليها ، فان التخفيض المبين فـي العمـودين            " القيمة   ) جـ

 " .حسب القيمة " يسري فقط على تعرفة 
 
ـ             -٣ ة الكوتـا    لمنتجات محددة ، تُزال عن كل منها الرسوم الجمركية ضمن حدود تعرف

تسري الرسـوم الجمركيـة المشـتركة علـى الكميـات           ) . ب( في العمود    المدرجة
اما بالكامل او تخفض كما هو معين فـي         ) الحصص( المستوردة التي تتجاوز الكوتا   

 .بحسب كل منتج معني ) ج(العمود
 
بارا تزداد تعرفة الكوتا اعت   ) د(والعمود  ) ٣( لبعض المنتجات المشار اليها في الفقرة        -٤

من سريان مفعول االتفاق علىاساس اربع دفعات متساوية سنويا ، كل دفعة تقابـل              
 .من هذه الكميات % ٣

 
يجوز للمجموعة تثبيت كمية مرجعيـة      ) د( لبعض المنتجات المشار اليها في العمود        -٥

اذا تبين في ضوء المراجعة السنوية للتدفق التجـاري الـذي تقـوم بـه ان كميـة                  
 . او منتجات تهدد بالتسبب في صعوبات بسوق المجموعة مستوردات منتج

 
اذا ما تجاوزت كمية المستوردات من احد المنتجـات الكميـة المرجعيـة ، يجـوز                
للمجموعة جعل المنتج خاضعا لتعرفة الكوتا بحيث تكون كميتـه مسـاوية للكميـة              

 .المرجعية 
 

 الجمركيـة كاملـة او      تطبق على الكميات المستوردة التي تتجاوز الكوتا ، الرسـوم         
 ) . ج(وفقا لما هو مبين في العمود . مخفضة حسب المنتج المعني 

 
 
 
 
 
 



 ٢٠٥

 )٢(البروتوكول الثاني 
 

المتعلق بالترتيبات السارية على مستوردات األردن من منتجات زراعية منشأها 
 المجموعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٦

 )٢(البروتوكول الثاني 
 

بات السارية على مستوردات األردن من منتجات زراعية منشأها المتعلق بالترتي
 المجموعة

 
 
 يسمح باستيراد المنتجات المدرجة في الملحق والتي تنشأ في المجموعـة            -١

 .الى األردن وفقا للشروط الواردة فيما يلي وفي الملحق 
 
 لن تكون رسوم االستيراد والرسوم التي لها أثر مماثل أعلـى مـن تلـك                -٢

 ) .أ(اردة في العمود الو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٧

 
الملحق أ البيان رمز سي ان

 أو% رسم   
  رسم معين

 

حية من ساللة    حيوانات ١٠/٠١٠٢
 نقية

   دنانير اردنية للرأس١٠

بقريــة حيــة  حيوانــات ٩٠/٠١٠٢
 أخرى

   دنانير أردنية للرأس١٠

ــازج ،  ٢٠/٠٢٠١ ــري ط ــم بق لح
 بالعظم

٥  

 بقري طازج ، بـال      لحم ٣٠/٠٢٠١
 عظم

٥  

    
  ٥ لحم بقري مجمد ، بال عظم ٣٠/٠٢٠٢
ــدة ٠٠/٠٤٠٥ ــدهون/الزب ــوت /ال الزي

المشتقة من الحليب؛ منتجات    
 األلبان القابلة للدهن

٥  

جبنة مصنعة غير مبشـورة      ٣٠/٠٤٠٦
 وال مسحوقة

٢٠  

  ٥ بذور البطاطا،طازجة ١٠/٠٧٠١
  ١٠ بازيالء ، ناشفة ١٠/٠٧١٣
  ٥ فاصوليا عريضة ، ناشفة ٥٠/٠٧١٣
  - )جاف( قمح يابس  ١٠/١٠٠١
  - قمح آخر ٩٠/١٠٠١
  ٥ شعير  ٠٠/١٠٠٣
  ٥ ذرة ، غير البذور ٩٠/١٠٠٥
 /أرز نصف مطحون ٣٠/١٠٠٦

 مطحون بالكامل
٥  

  - طحين القمح أو المسلين ٠٠/١١٠١
حب مقشور ودقيـق القمـح      ١١١٠/١١٠٣

 اليابس
١٥  

  مقشورة حبوب ١٣/١١٠٣
 طحين وحبوب ذرة

١٠  

  ١٠ شعير ، غير محمص ١٠/١١٠٧
  ٤٠ الزيتون المحفوظ ٧٠/٢٠٠٥
  ٤٠ دراق مطبوخ او محفوظ ٧٠/٢٠٠٨



 ٢٠٨

 طحين ، دقيق او حبوب ١٠/٢٣٠١
 من سلب الذبائح

٥  

   طحين ، دقيق أو 
 حبوب من السمك و ٢٠/٢٣٠١

 المائيات الالفقارية
٥  

 لبواقيا/ قوالب الزيت ٠٠/٢٣٠٤
 المشتقة من زيت الصويا

٥  

مستحضرات من النوع الذي     ٩٠/٢٣٠٩
يستخدم في طعام الحيوانات ، 

 خالف طعام القطط والكالب

١٠  

 


