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 تعريف مفهوم المنتجات التى لها
 اون اإلدارىصفة المنشأ الوطنى وأساليب التع

 بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 ـــــــــــــــــــ

 تقائمة احملتويا
 

 أحكام وقواعد عامة األول:الفصل 
 .تعاريف:  (1المادة ) 

 تعريف مفهوم املنتجات الىت هلا صفة املنشأ الوطىن :الثانيالفصل 

 .متطلبات عامة:  (2المادة ) 
 .تراكم المنشأ الثنائى ومتعدد األطراف:  (3ة )الماد

 .المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل:  (4المادة ) 
 .تم تشغيلها أو معالجتها بشكل كافالمنتجات التى :  (5المادة )
 .عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية إلكساب صفة المنشأ:  (6المادة )
 .وحدة األهلية:  (7المادة )

 .، قطع الغيار، العدد(: اإلكسسوارات8المادة ) 
 .المجموعــــــات:  (9المادة ) 
 .العناصر الحيادية: (10المادة ) 

 املتطلبات اإلقليمية الفصل الثالث:
 .متطلبات إقليمية : (11المادة ) 
 .النقل المباشر : (12المادة ) 
 .المعارض : (13المادة ) 

 منها.وباك( أو اإلعفاء رد الرسوم )الدر الفصل الرابع:
 .حظر رد الرسوم الجمركية )الدروباك( أو اإلعفاء منها : (14المادة ) 

 إثبات املنشأ )شهادة إثبات املنشأ( الفصل اخلامس:
 .المتطلبات العامة : (15المادة ) 

 .إجراءات إصدار شهادة المنشأ العربية  :(16المادة )
 .ربية بأثر رجعىإصدار شهادة المنشأ الع  :(17المادة )
 .إصدار نسخة لشهادة المنشأ العربية  :(18المادة )
 .إصدار شهادة المنشأ العربية على أساس شهادة اثبات منشأ صادرة سابقا    :(19المادة )
  مدة صالحية شهادات المنشأ.  :(20المادة )
   .تقديم شهادات المنشأ  :(21المادة )
  .االستيراد على دفعات  :(22المادة )
 .االعفاء من اثبات شهادة المنشأ  :(23المادة )
  .المستندات المساندة  :(24المادة )
 .حفظ  مستندات شهادة المنشأ والمستندات المساندة  :(25المادة) 
 .الختالفات واألخطاء الشكليةا  :(26المادة )
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 اإلداريترتيبات التعاون  الفصل السادس:
  .دلةالمساعدات المتبا  :(27المادة )
 .التحقق من إثبات المنشأ  :(28المادة )
 .تسوية المنازعات  :(29المادة )
 .العقوبات  :(30المادة )
  .المناطق الحرة في الدول العربية  :(31المادة )

    الشروط اخلاصة  الفصل السابع:
  .التوقيع على انشاء مناطق تجارة حرة  :(32المادة )
  .تكتسب صفة المنشأالسلع التي ال   :(33المادة )

 ختامية.أحكام  الفصل الثامن:
 .السلع الموجودة فى حالة عبور أو فى المخازن الجمركية أثناء تطبيق النظام  :(34المادة )
  .السلع التي التسري عليها احكام البرنامج  :(35المادة )
 .تعديالت القواعد  :(36المادة )
  .تنفيذ القواعد  :(37المادة )
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 الفصل األول

 األحكام العامة
 (1المادة )

 تعاريف
 من أجل العمل بهذه القواعد:

ذلىىع عم اىىةه ال  ماىىب أو   ىى  ال صىىناب امىىةال شىىل ل أو  أويعنىىك فة ىىل عم اىىةه ال  ه ىى   :"تصنيع" -أ 
 .عم اةه محددة

تصىناب   ى تسى دد  غ  هىة  ال ى   تعنك أيل عنةصى    مىواد مىة     ماو ىةه   أجى ا   أو   :"املواد"-ب 
 .من جال

عم اىةه   ى تم تصناعه   ح ك ولو فةن بهىد  أن يسى دد  مامىة اعىد  الذييعنك المن ج    :"املنتج"-ج 
 .تصناعال أم ى 

 .تعنك فل من المواد والمن  ةه    :"سلع" -د 
لسةاعل من ل طب ق المةدة ا 1994التفةقال عة   تحدد و قة   ال  تعنك القامل  :1"القيمة اجلمركية" -ـه

االتفةقاىىل العةمىىل ل  ع  فىىةه ال م فاىىل وال  ىىةةة ناتفةقاىىل منامىىل ال  ىىةةة العةلماىىل الدةصىىل 
 .(ال م ف اةل ق ام 

ي م سداده ل ُمصنب عن الس عل تس ام اةب المصنب   الذييعنك السع   :"سعر تسليم باب املصنع" -و 
تشل ل أو تصىناب   اشى    أو ي م   هة آم  عم ال ت ه   ال  الدولل الع بال العضو    

أن يشمل هذا السع  قامل فة ل المىواد المسى ددمل مدصىومة منهىة أيىل  ى ارس أو ةسىو  
 .يمان أن يعىةد سدادهة عند تصدي  الس علنغ   جم فال( دام ال 

لاس لهة صفل المنشأ المسى ددمل  أو  ال  تعنك القامل ال م فال عند اس   اد المواد  :"قيمة املواد"-ز 
حةلىىل عىىد  مع  ىىل القامىىل   ىى الدولىىل الع باىىل العضىىو   ىى أول سىىع  مدفىىد يىىد ب ل مىىواد 

 ال م فال أو عد  إماةن ال أكد منهة.
الفقى ة الف ياىل ن ( اعىد     يعنك قامل ت ع المواد المو حل  :هلا صفة املنشأ " التي"قيمة املواد -ح 

 .إجى ا  جماب ال ل   اه الال مل
منهة القامل ال م فال لكل من ج  الس عل تس ام اةب المصنب مدصومة  سع   ه  :"القيمة املضافة"-1-ط

 .إ  ةج الس عل   يدمل  وطن من منشأ غ   
ه  سع  الس عل تس ام اةب المصنب مدصومة  منهة القامل "القيمة املضافة ألغراض الرتاكم":  -2       

 .ضو والدام ل    إ  ةج الس علال م فال لكل المواد ال   لهة صفل المنشأ لدولل ع بال ع
                                                           

 .العمل بتطبيق القيمة حسب نظام بروكسيل حلني انضمامهاابستمرار ح للدول العربية غري املنضمة ملنظمة التجارة العاملية ا سمال 1
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وصى    ى تعنك الفصىول والبنىود ماو ىل مىن أةبعىل أةشىة  عشى  ل المسى ددمل  :"الفصول والبنود "-ى
هذه القواعىد بىى     إلاهال ع  فل ال م فال طبقة ل ناة  المنسق  المشةة    الس عل  وتب د
HS.. 

 .ع نتصناف المن ج أو المةدة و قة لبند م إلكتش    ":ف"مصن-ك

إلىىك أحىىد  وشىىو واحىىد مىىن أحىىد المصىىدة ن  ىى لهة تىىم إةسىىة ال ىى تعنىىك المن  ىىةه سىىوا   :"الشــةنة "-ل
ي م تلط  هة امس ند  قل واحد يلطىك حىحنهة مىن المصىدة إلىك  ال  المس وةدين  أو ت ع 

 .حةلل عد  وجود هذا المس ند   ي م تلط  هة افةتوةة واحدة   الم سل إلاه  أو 
 .ةا   والماةه اإلش امال الدة عل لساةدة الدولل و قة ل قوا  ن الدولالال : ""اإلقليم-م 
 .منطقل ال  ةةة الح ة الع بال الكب ى  أعضة تعن  الدول الع بال  :عضاء"" الدول العربية األ -ع
 

 
 الثانيالفصل 

 هلا صفة املنشأ التيتعريف مفهوم املنتجات 
 (2مادة )

 املتطلبات العامة
لمنطقىل ال  ىةةة  ال نف ىذيب ن الدول الع بال والب  ىةمج  ال  ةةي قال تاس   وتنمال ال بةدل لل ض تنف ذ اتفة

 الح ة الع بال الكب ى  تع ب  المن  ةه ال ةلال أن لهة صفل منشأ الدولل الع بال العضو المصدةة:
 4 طىة  مفهىو  المىةدة   ى ي م الحصول ع  هة اةلكةمل دامىل ت ىع الدولىل  ال  المن  ةه  -أ

 .من هذه القواعد
ع ك مواد لم ي م الحصىول  وتح وي ي م الحصول ع  هة دامل ت ع الدولل  ال  المن  ةه  -ب

تشىل ل أو تصىناب  أو عم اىةه ت ه ى   اش   أن ياون شد تم إج ا  ةع  هة اةلكةمل دام ه
 .من هذه القواعد 5لمفهو  المةدة  كةمال ع ك هذه المواد دامل ت ع الدولل طبقة  

 
 (3)مادة 

 تراكم املنشأ
لهىة صىفل منشىأ أيىل دولىل  ال ى ( من هذه المةدة تع بى  المىواد 2االع بةة أحاة  الفق ة ن   مب المذ  -1

تصىناب منى ج يى م إ  ةجىه   ى ع بال عضو فأن لهة صفل منشأ دولل ع بال عضو آم  عنىد دمولهىة 
ناب اشىال فىة  ع ىك هىذه تشل ل أو تص أوأن ي م إج ا  عم اةه ت ه    الض وةي ولاس من  ة.  ه

  ى أو تصناب ع  هة ت عدى مة هو مشةة إلاه  أو تشل لا ه تم إج ا  عم اةه ت ه    المواد  اف ض
  .( من هذه القواعد1الفق ة ن 6المةدة 
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منى ج لىه صىفل   قى  اع بةةهىة( أعىاله يسى م  1نالفقى ة اك سبو صفل المنشىأ اموجىس  ال  المن  ةه  -2
ع بال العضو عندمة تكون القامل المضة ل المحققل   هة ت  د عن قامل المواد ت ع الدولل ال   منشأ 

 (.1الفق ة ن    إل هةلهة صفل منشأ إحدى الدول الع بال العضة  الم ى المشةة  ال  المس ددمل 
  ى من الدول الع بال العضة   أيله منشأ  وإذا لم يان الم  فذلع  إن المن ج المعنك يع ب  فمن ج

تىىم الحصىىول   هىىة ع ىىك أع ىىك  سىىبل مىىن قامىىل المىىواد  ال ىى قىىل ال  ىىةةة الحىى ة الع باىىل الكبىى ى منط
  .لهة صفل المنشأ ال  المس ددمل 
لهىة صىفل منشىأ دول ع باىل أمى ى مشىةة  ال ى تحديد صفل المنشأ المواد    االع بةة    ولن يدمذ 

 ت ع الدول.   أو تصناب فةمال ع  هة تشل ل  أوتم إج ا  عم اةه ت ه    وال  ( 1الفق ة ن    إل هة
هذه المةدة عندمة تحصىل المىواد المسى ددمل ع ىك صىفل    ي م  ق  تطب ق ال  اكم المنصوص ع اه  -3

 المنشأ وذلع ب طب ق هذه القواعد.
أكثىى  مىىن دولىىل   ىىإن المنىى ج   ىى نىىد تسىىةوى القامىىل المضىىة ل الوطناىىل المحققىىل لمنىى ج يىى م إ  ةجىىه ع -4

تشىىل ل أو تصىىناب لهىىذا  أومنشىىأ رمىى  دولىىل عضىىو تىىم   هىىة إجىى ا  عم اىىةه ت ه ىى  يا سىىس صىىفل ال
 المن ج.

 ى  تطب ىق شةعىدة ال ى اكم الك ى   ى   ىو  مىة يسىف  عنىه تطب ىق ال ى اكم م عىدد  ي م الناى  مسى قبال   - 5
  الط ا .

 (4مادة )

 مت احلصول عليها بالكامل التياملنتجات 
 الدولل الع بال العضو:   د تم الحصول ع  هة اةلكةمل تع ب  المن  ةه ال ةلال أ ه ش -1

 .المن  ةه ال عدينال المس د جل من أةا  هة أو من شةع احةةهة -أ
 .تم جن هة أو حصةدهة هنةك ال  المن  ةه ال ةايال -ب
 .ولده وت بو هنةك ال  الح وا ةه الحال -ج
 .تم ت ب  هة هنةك ال  المن  ةه من الح وا ةه الحال  -د
 .تم الحصول ع  هة اةلص د أو ص د السمةك هنةك ال  المن  ةه  ىه
الحصول ع  هة من احةة مةةج الماةه اإلش امال  ال   ي ممن  ةه ص د البحةة والمن  ةه الم ى  -و

 ل دولل الع بال العضو بواسطل سفنهة.
 .الفق ة نو(   من  ةه تم تصناعهة ع ك ظه  سفن مصة ب من المن  ةه  ق  المشةة إل هة  – 
 تص ح  ق  الس عةدة المواد الدىىة . وال  تم جمعهة هنةك  ال  الس ب المس عم ل  -ح
 ت م هنةك. ال  العواد  والد دة النةت ل عن العم اةه ال صناعال  - 
ن لهىة من  ةه مس د جل من ال  بل البح  ل أو من ال  بل مىةةج ماةههىة البح  ىل اشى   أن ياىو -ى

 . ع ال  بلوحدهة حق تشل ل ت
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 .الفق اه من نأ( إلك نى(   البضةرب المن  ل هنةك من المن  ةه  ق  المشةة إل هة  -ك
الفقى ت ن نو(  ن (  قى  ع ىك البىوام  والسىفن   ى يس ى اصىطالح البىوام  والسىفن المصىة ب الىواةدة  -2

 المصة ب و ق الش و  ال ةلال:
 بال العضو.الدول الع     أن ياون شد تم تس   هة أو ش دهة  -أ

 العضو.أن تبح  تحو ع م ت ع الدولل الع بال -ب
% منهىىة ع ىىك الشىىل مواطنىىون مىىن ت ىىع الدولىىل الع باىىل العضىىو  وةرىىاس م  ىىس 50يم  ىىع  أن-ج

الم  ىىس المشىى   ع  هىىة  وأغ باىىل أعضىىة  ت ىىع الم ىىةلس مواطنىىون مىىن ت ىىع الىىدول  إداةتهىىة  أو
 الع بال العضو.

 (5مادة )

 تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف أوهيزها مت جت التياملنتجات 
لىم يى م الحصىول ع  هىة ف اىة من  ىةه شىد تىم إجى ا  عم اىةه  ال ى   تع ب  المن  ةه 2لغ اض المةدة  -1

 .هذه القواعد   ت ه   أو تشل ل أو تصناب اشال فة  إذا تم اس افة  الش و  المحددة 
ي ىس إج ارهىىة  ال ى ال شىل ل أو ال صىىناب  أو ى  وتو ىح الشى و  المشىىةة إل هىة أعىاله  عم اىىةه ال  ه    

تشىم هة هىذه  ال ى ت ى ى مىالل ال صىناب  لكىل المن  ىةه  ال ى لاس لهة صفل المنشأ  ال  ع ك المواد 
وتنطبق هذه الش و  ع ك هذه المواد  ق . ومىن مىم  يسى  بب ذلىع أ ىه إذا مىة اسى دد  منى ج  القواعد 

قام ىىه تح سىىس تصىىناب منىى ج آمىى   ىىإن   ىى ةدة اةلقةرمىىل اك سىىس صىىفل المنشىىأ اةسىى افة  الشىى و  الىىوا
 ( من هذه القواعد.33 من القامل المضة ل الوطنال ل من ج ال ديد  دون اإلمالل اةلمةدة ن

 و قىىة   ال ىى لىىاس لهىىة صىىفل المنشىىأ  ال ىى (  إ ىىه يماىىن اسىى ددا  المىىواد 1اسىى ثنة  مىىن أحاىىة  الفقىى ة ن -2
 تصناب من ج  وذلع اش   أن:    ددامهة القةرمل ال ي س اس   ل ش و  الواةدة 

 .% من سع  المن ج تس ام اةب المصنب10قام هة  إجمةل أال ي عدى  -أ      
 ال ى ل مىواد تحدد القامل القصوى  ال  القةرمل    من النسس المئو ل الواةدة  أيأال ي م ت ةو  -ب      

 .المنشأ    ا ل ل طب ق هذه الفق ةلاس لهة صفل 
 .من الناة  المنسق 63إلك  50ل من الفصو   تقب  ال  تطبق هذه الفق ة ع ك المن  ةه وال     
 .6امة وةد اةلمةدة  اإلماللدون  2و 1ي م تطب ق الفق ة  -3

 (6مادة )
 التشغيل أو التصنيع غري الكافية إلكساب صفة املنشأ أوعمليات التجهيز 

أو تصىىناب  أو تشىل للعم اىةه ال ةلاىىل عم اىةه ت ه ىى  ( تع بى  ا2الفقىى ة ن  ى بىدون اإلمىالل امىىة وةد  -1
 غ   فةمال إلكسةب صفل المنشأ ل من  ةه  سوا  تم اس افة  م ط بةه المةدة الدةمسل أولم ي م
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حةلل ج دة أمنىة  النقىل وال دى  ن نال هو ىل والنشى      ت م لضمةن حفظ المن  ةه  ال  العم اةه  -أ
أكسى د الكب  ىو أو  مىة  ع ىك - تح ىوي ل م حاىل أو محةل ىل محةل ى  ى ال  فاف  ال ب  د  الو ب 

  .أيل محةل ل مةرال أم ى  ال د ص من الج ا  ال ةلفل  والعم اةه المشةبهل(
المطةاقىىل  –ال صىناف  –ال  ت ىس  –الل ب ىل أو ال ند ىىل  –العم اىةه البسىاطل مثىل إ الىىل الت بىل  -ب

 ال قطاب. –الطال   –ل اللس  –ذلع تكو ن م موعةه من الس ب(    نامة 
 وت ماعهة.( تل    الغ فل و كهة 1ن –ج

أكاىىة،   ع ىىس   صىىنةديق   لصىىق البطةشىىةه أو  شىىواة   ( ال عبئىىل البسىىاطل  ىىك  جةجىىةه أو 2ن
 العالمةه  ومة إلك ذلع من عم اةه ال عبئل المشةبهل.

 عبواتهة.أو لصق العالمةه والمةةفةه ومة إلك ذلع من عالمةه مم  ة ع ك المن  ةه  -د
الد   البسا  ل من  ىةه سىوا  فة ىو مىن  وياىةه مد  فىل أ  ال   عنىدمة ياىون أحىد الماو ىةه أو  هى

أكث  ل د ا  غ   مسى و ك ل شى و  الىواةدة  ىك هىذه القواعىد  إلماىةن اع بىةة ان لهىة صىفل منشىأ 
 الدولل الع بال العضو .

 .لألج ا  ل كو ن من ج فةمل  عم ال ت ماب اساطل -و
 .الفق اه من نأ( إلك نو(    جمب عم    ن أو أكث  من العم اةه المحددة  - 
  .ذاح الح وا ةه  -ح

  ى الدولىل الع باىل العضىو أو   ى تم إج ارهىة ع ىك المنى ج  ال  االع بةة م موعل العم اةه    يدمذ  -2
 ال   ل أو ال صناب ال شل أوالدول الع بال العضة  م  معل عند تحديد مة إذا فة و عم اةه ال  ه   

 ( .1أج  و ع ك هذا المن ج غ   فةمال إلكسةب صفل المنشأ و قة لمضمون الفقىى ة ن
 (7مادة )

 وحدة األهلية
يع بى  أ ىه  وال ى المنى ج المعى ن    هى تكون وحدة اله ال الدةصىل ب طب ىق أحاىة  هىذه القواعىد    - 1

 :ارت   المنسق امسماةته ومن مم يس  بب الوحدة السةسال عند تحديد ال صناف اةس ددا  الناة
عندمة ي كون المن ج من م موعل أو ت ماب لعدد من الماو ةه مصنفة تحىو بنىد واحىد طبقىة  -أ 

 .ل ناة  المنسق    إن الكل يشا ون وحدة اله ال
عنىىدمة ت كىىون حىىحنل مىىن عىىدد مىىن المن  ىىةه الم طةاقىىل مصىىنفل تحىىو  فىىس البنىىد ل ناىىة   -ب

 .ي س أمذ فل من ج ع ك حدة عند تطب ق أحاة  هذه القواعد المنسق   إ ه
مىن الناىة   5عندمة ياون ال ل اف مدةج مب المن ج لغ اض ال صناف و قة ل قةعىدة العةمىل ةشىم  - 2 

 .المنسق    إ ه ي م  مه أيضة لغ اض تحديد المنشأ

 (8مادة )

 اإلكسسوارات ، قطع الغيار ، العدد
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تكىون  وال ى الغاةة والعدد الم س ل مب المعدة أو ارلىل أو ال هىة  أو السىاةةة    تع ب  اإلكسسواةاه وشطب
ال ي م إصداة  ةتوةة منفص ل لهة   فوحدة واحدة مىب المعىدة  ال  ج   من المعدة وتدمل  من سع هة أو 

 .أو ارلل أو ال هة  أو الساةةة مو ب الشحنل
 (9مادة )

 اجملموعــــات
مىن الناىة  المنسىق  أن لهىة صىفل المنشىأ  3القةعدة العةمل ةشم     ح تع  فهة تع ب  الم موعةه  المو 

وبةل غم من ذلع  إ ه عندمة ت كىون م موعىل مىن  .عندمة تكون جماب ماو ةه المن  ةه لهة صفل المنشأ
من  ةه لهة صفل المنشأ ومن  ةه لاس لهة صفل المنشأ   ىإن الم موعىل فوحىدة واحىدة سى ع ب  أن لهىة 

% من سع  الم موعىل 15لاس لهة صفل المنشأ عن  ال  منشأ وذلع اش   أال ت  د قامل المواد صفل ال
 تس ام اةب المصنب.

 (10مادة )

 العناصر احليادية
 ال  تحديد منشأ العنةص  ال ةلال  الض وةي إلماةن تحديد مة إذا فةن ل من ج صفل المنشأ   إ ه لاس من 

 :إ  ةجه   ياون شد تم اس ددامهة 
 .الطةشل والوشود - أ

 .المصنب والمعداه -ب
 .المةك نةه والعدد -ج
 .ل من ج النهةر ال كو ن    ال يقصد إدمةلهة  وال  ال تدمل  ال  الس ب  -د

 الفصل الثالث

 املتطلبات اإلقليمية
 (11مادة )

 متطلبات إقليمية    
   لحصول ع ك صفل المنشأ الم ع قل اة الثة  الفصل     س اس افة  فة ل الش و  الواةدة ي -1

 . 3المةدة    الدولل الع بال العضو  مامة عدا مة هو واةد 
إذا أع ده اضةرب لهة صفل المنشأ مصدةة من الدولل الع بال العضو لدولل أمى ى   اةسى ثنة  مىة هىو  -2

المىىةدة الثةلثىىل    إ ىىه ي ىىس اع بىىةة أ هىىة لىىاس لهىىة صىىفل المنشىىأ   مىىة لىىم يماىىن   ىى منصىىوص ع اىىه 
 اإلمبةه بدةجل م  ال ل س طةه ال م فال أن:

 .تم تصدي هة  ال   فس البضةرب  ه تم إعةدتهة  ال  البضةرب  -أ
ل محة اىل ع  هىة احةلىل ج ىدة مىالل    وةي عم اةه ع  هة ادال  مة هو  أيأ ه لم ي م إج ا   -ب

 .مالل ال صدي    ت ع الدولل أو    وجودهة 
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 (12مادة )

 النقل املباشر
ب ن الدول الع باىل  ال  ةةي بق المعةم ل ال فض  ال الممنوحل اموجس اتفةقال تاس   وتنمال ال بةدل تط -1

تسى و ك م ط بىةه هىذه   ال ى لمنطقل ال  ةةة الح ة الع بال الكب ى ع ك المن  ةه  قى   ال نف ذيوالب  ةمج 
الم ىةوةة   الم ى منةطق أو الدول ي م  ق هة مبةح ة ب ن الدول الع بال العضة  أو عب  ال وال  القواعد  

دولىىل   ىى ت ىىع المنةطىىىق  اشىى   اقةرهىىة تحىىو م اقبىىل سىى طةه ال مىىةةك   ىى ك  ا   ىىو أو تدىى  ن مدشىىو 
عم اىىل بهىىد   أيعم اىىةه ادىىال  ال ف  ىىد وإعىىةدة الشىىحن أو  أيال  ا   ىىو أو ال دىى  ن   وال تىى م ع  هىىة 

 حةلل ج دة .   حفاهة 
صىفل المنشىأ عىن ط  ىق مطىو  ال ةب ىس عبى  منىةطق أمى ى غ ى  الىدول  لهىة ال ى و مان  قل المن  ةه 

 الع بال العضة .
( شد تم 1الفق ة ن   جماب الش و  الواةدة  أني س أن يقد  لس طةه جمةةك الدولل المس وةدة إمبةه  -2

 اس افةرهة عن ط  ق :
 .مس ند  قل واحد يلطك الم وة من الدولل المصدةة عب  دولل ال  ا   و -أ

 حهةدة صةدةة من س طةه جمةةك دولل ال  ا   و ت ضمن:-ب
 .وص  دش ق ل من  ةه -1
ينطبق ع  هة ذلع  أسمة  البوام  أو  ال  تةة خ ال ف  د وإعةدة الشحن ل من  ةه  و ىك الحةاله  -2

 .وسةرل النقل الم ى المس ددمل
 .دولل ال  ا   و   اق و   هة المن  ةه  ال  حهةدة  اةلا و   -3
 حةلل عد  وجود مة سبق   أيل مس نداه بدي ل وم  ال ل س طةه ال م فال.    -ج

 (13مادة )

 املعـــــارض
ت سىل ل عى ض  ىك دولىل مىال  الىدول الع باىل العضىة   ال ى لهة صفل المنشأ  ال  تس ف د البضةرب  -1

يثبو اشىال م  ىك  أن  دولل ع بال عضو  من أحاة  االتفة  اش     وتم باعهة اعد المع ض لالس   اد 
 :ي  لس طةه ال مةةك مة 

يقىىة  بهىىة المعىى ض وتىىم  ال ىى شىىد أةسىىل هىىذه المن  ىىةه مىىن الدولىىل الع باىىل العضىىو ل دولىىل  مصىىدةا   إن -أ
  .ع  هة هنةك 

الدولىل الع باىل   ى هذه المن  ةه شىد تىم باعهىة أو ال صى     هىة مىن شبىل ذلىع المصىدة لشىدص  إن -ب
 .العضو

فة و ع  هة  ال   ةه شد تم ححنهة مالل المع ض أو اعد ا  هةره مبةح ة بنفس الحةلل هذه المن  إن -ج
 عند إةسةلهة ل مع ض.
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 المع ض   أ ه لم ي م اس ددا  هذه المن  ةه منذ ححنهة إال لل ض الع ض  -د
  ىى ي ىىس إصىىداة أو إعىىداد إمبىىةه ل منشىىأ و قىىة لحاىىة  الفصىىل الدىىةمس وتقديمىىه لسىى طةه ال مىىةةك  -2
وعنىد الضى وةة شىد ي ى    .و  س أن ي ضمن ذلع اسم وعنوان المع ض .دولل المس وةدة اةلط   العةديل ال

 .تم الع ض   هة ال  يثبو الا و   إ ة  أيضة مس ند 
( ع ك فة ل المعةةض ال  ةة ل والصىنةيال وال ةاياىل والح ماىل  أو العى وض العةمىل 1تنطبق الفق ة ن -3

يىى م تناامهىىة  ال ىى  ىىةه أمنةرهىىة ل شةاىىل ال مىىةةك  وال تنطبىىق ع ىىك العىى وض تدضىىب المن  ال ىى المشىىةبهل 
 .لغ اض مةصل دامل المحاله أو مقةة العمةل بهد  باب المن  ةه الجنبال

 الفصل الرابع
 (14مادة )

 حظر رد الرسوم اجلمركية )الدروباك( أو اإلعفاء منها
لىاس لهىة  ال ى الىدةوبةك( أو اإلعفىة  منهىة ل مىواد الدول العضة  ةد ال سو  ال م فال ن   ال ي و   -1

 تصناب من  ةه لهة صفل منشأ الدول الع بال العضة .   صفل المنشأ المس ددمل 
 ج رى و اإلعفة  أو عىد  سىداد أ( ع ك أيل ت ت بةه لالس  داد 1الفق ة ن    إلاهيطبق الحا  المشةة  -2

مىىن الىىدول الع باىىل  أي  ىى مطبقىىل  مةمىىلتىىأم   م مىى ى لهىىةأةسىىو   أيىىلأو ف ىىك ل  سىىو  ال م فاىىل أو 
و عىد  أو اإلعفىة  أهىذا االسى  داد  ال صىناب عنىدمة ياىون مطبقىة     العضة  ع ك المواد المس ددمل 

   الفق ة  إلاهاس ددمو   هة ت ع المواد  وال يس ى الحا  المشةة  ال  السداد وشو تصدي  المن  ةه 
حةلل اقة  ت ع المن  ةه لالسى هالك المح ىك أو ال صىدي  لىدول غ ى  أعضىة  امنطقىل ال  ىةةة    ( 1ن

 الح ة الع بال الكب ى.
وشىو بنىة  ع ىك  أي  ى ي س أن ياون مصدة المن  ةه الصةدة عنهة إمبةه منشأ مس عدا لن يقىد   -3

الحصىىول ع ىىك ةد ال سىىو  تثبىىو أ ىىه لىىم يىى م  ال ىى ط ىىس السىى طةه ال م فاىىل فة ىىل المسىى نداه الال مىىل 
إ  ىةج السى ب المصىدةة  وأن   ى اسى ددمو  ال  لاس لهة صفل المنشأ  ال  ندةوبةك( الم ع قل اةلمواد 

تسىى ى ع ىىك مثىىل هىىذه المىىواد شىىد تىىم  ال ىى لهىىة تىىأم   ممةمىىل  ال ىى جماىىب ال سىىو  ال م فاىىل أو ال سىىو  
 .سدادهة  عال  

( 7( مىن المىةدة ن2لمفهىو  الفقى ة ن ع ىك ال ل اىف طبقىة  ( 3ن إلىك( 1أحاىة  الفقى اه مىن ن تطبق أيضة   -4
(  وع ىىك المن  ىىةه الماو ىىل 8لمىىة تىىنص ع اىىه المىىةدة ن وع ىىك اإلكسسىىواةاه وشطىىب الغاىىةة والعىىدد طبقىىة  

حةلىل مىة إذا فة ىو هىذه البنىود لىاس لهىة صىفل   ى وذلىع  .(9لمة تنص ع اه المةدة ن لم موعةه طبقة  
 المنشأ.

مالث سنواه من و ب هذه االتفةقاىل مو ىب ال طب ىق ع ىك أن يى م المةدة مالل ال تس ى أحاة  هذه  -5
 اعد ذلع منةشش هة وبحثهة والبدارل الم ى من شبل ال  نل الفنال لقواعد المنشأ.
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 الفصل الخامس

 إثبات املنشأ
 (15مادة )

 املتطلبات العامة
  ى لىل ع باىل عضىو عنىد اسى   ادهة لهىة صىفل منشىأ أيىل دو  ال ى تس ف د من هذه القواعىد المن  ىةه  -1

الم حىق   ى يوجىد  مىوذج لهىة  ال ى دولل ع بال عضو آم    وذلع عند تقديم حهةدة المنشأ الع بال 
 .(3ةشم ن

  ى لهة صىفل المنشىأ طبقىة لهىذه القواعىد  تسى ف د  ال  (  إن المن  ةه 1اةل غم ممة تضمن ه الفق ة ن -2
تقديم حهةدة المنشىأ  الض وةي ا االتفة  دون أن ياون من   من هذ 23المةدة    الحةاله المحددة 

 المشةة إل هة أعاله.
و ب داللل المنشأ و قة لطباعل الس عل ع ك المن  ةه الع بال الم بةدلل اشال غ   شةبل لإل الل ع ىك  -3

ةة الحىى ة أن ال يشىال اسىى ددامهة مىىة يق ىىد و ع ىىق ال  ىىةةة الع باىىل الب ناىىل الم بةدلىىل  ىى  إطىىةة منطقىىل ال  ىىة
شىىى اة الم  ىىىس االش صىىىةدي واالج مىىىةع  نتىىىم ا ىىىة ل هىىىذه الفقىىى ة الىىىك المىىىةدة اموجىىىس الع باىىىل الكبىىى ى. 

(    الفصل الدةمس والم ع قل اةلم ط بةه العةمل 15(  من المةدة ن11/2/2010-85د.ع. -1834ن 
 .عند إمبةه المنشأ

 

 (16مادة )

 إجراءات إصدار شهادة املنشأ العربية
 هل المد صل اةلدولل المصدةة حىهةدة المنشىأ الع باىل و قىة ل نمىوذج الم  ىق اعىد م ئىه مىن تصدة ال -1

 .له  ةسم المصدة أو من ممثل 
 .(3الم حىق ةشىم   ى امىل  حىهةدة المنشىأ الع باىل نالىواةد  موذجهىة  ال سىم يقو  المصدة أو ممث ه  -2

دعىو  إذا ل وتصديقهة مىن  فىس ال هىل و  م ت جم هة فةموتمأل هذه الشهةدة طبةعل اةل لل الع بال  
الدة ىىىةه   ىىى الضىىى وةة لىىىذلع  وتك ىىىس اىىىةلح و  المطبوعىىىل و  ىىىس مىىىل  باة ىىىةه وصىىى  المن  ىىىةه 

مسىىة ةه مةلاىىل. وعنىىدمة ال تمىىأل المسىىةحل المدصصىىل اةلكةمىىل يىى م  أيالمدصصىىل لىىذلع بىىدون تىى ك 
 .تحو السط  الم   ل وص  وت لك المسةحل الدةلال أ ق و ب م  

ي ىىس أن ياىىون المصىىدة الم قىىد  اط ىىس السىى د اج  24 ىى  االع بىىةة مىىة وةد بىىنص المىىةدة  المىىذمىىب  -3
ع ىىك ط ىىس ال هىىل المد صىىل  ىى  الدولىىل المصىىدةة  الن يقىىد  بنىىة مسىى عدا   حىىهةدة المنشىىأ الع باىىل

لشىىهةدة المنشىىأ الع باىىل  جماىىب المسىى نداه الال مىىل إلمبىىةه صىىفل المنشىىأ ل من  ىىةه المعناىىل وفىىذلع 
 م ط بةه هذه القواعد. اةش   اس افة
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الىدول الع باىل العضىة   إلحىدىال هةه المد صل  أولس طةه تصدة حهةدة المنشأ الع بال من شبل ا -4
إذا فة و المن  ةه المعناىل تع بى  من  ىةه لهىة صىفل منشىأ الدولىل الع باىل العضىو   وتسى و ك فة ىل 

 .م ط بةه هذه القواعد
ل هىىل المد صىىل اةلدولىىل المصىىدةة لشىىهةدة المنشىىأ الع باىىل أيىىل مطىىواه ت دىىذ السىى طةه ال م فاىىل أو ا -5

و حىق لهىة مىن أجىل ذلىع  .م ط بىةه هىذه القواعىد اىةش ال مل ل  حقق مىن منشىأ المن  ىةه واسى افة  
و  ىىس أن ت أكىىد  .تف ىىال لحسىىةاةه المصىىدة أو أيىىل م اجعىىل مالرمىىل اىىأيدل ىىل أو القاىىة   أيط ىىس 

  ى لمد صل المصدةة لشهةداه المنشىأ مىن أن النمىةذج المشىةة إل هىة الس طةه ال م فال أو ال هل ا
الفىى اا المدصىىص إلدةاج وصىى   أنو ىى م ال أكىىد مىىن  .( شىىد تىىم اسىى افةرهة اط  قىىل صىىحاحل2الفقىى ة ن

 .المن  ةه شد تم اس افة ه اط  قل تددى إلك اس بعةد فة ل إماة اةه ال  و   عن ط  ق اإل ة ل
 المدصصل لذلع.الدة ل     هةتةة خ إصداة ل لشهةدة المنشأ و ال شم المس سي م تدو ن  -6
المد صىل اةلدولىل المصىدةة لشىهةدة  ةه ي م إصداة حهةدة المنشأ الع بال من شبل السى طةه أو ال هى -7

 .الفع  المنشأ وإتةح هة ل مصدة ام  د إتمة  أو  مةن ال صدي  
( ا هىىل ال  ىىةةة وال نماىىل إداةةن الىىدول الع باىىل  العةمىىل ل ةمعىىل المة ىىلتىىوا ك الدولىىل الع باىىل العضىىو  -8

تصىىدة حىهةدة المنشىأ وتصىىد  ع  هىة ل  ىولك تعمامهىىة ع ىك الىدول الع باىىل  وال ى االم صىةص لىديهة 
 العضة .

 (17مادة )

 بأثر رجعى إصدار شهادة املنشأ العربية
داة حىىهةدة المنشىىأ اىىةل غم ممىىة تضىىمن ه الفقىى ة السىىةاعل مىىن المىىةدة السةدسىىل عشىى   ة ىىه يماىىن إصىى -1

 حةلل:   الع بال اعد تصدي  المن  ةه 
 .عد  إصداةهة وشو ال صدي  اسبس أمطة  أو عم اةه حذ  غ   مقصود أو ظ و  مةصل -أ

حهةدة المنشأ الع بال شىد تىم  أنأن يثبو بدةجل م  ال ل س طةه ال م فال أو ال هل المد صل  -ب
بةب  نال  وذلع عند تقىديم ف ىةب مىن سى طةه ال مىةةك إصداةهة ولكنهة لم تقبل عند االس   اد لس

 .أو ال هل المد صل المس وةدة بذلع
ط بىىه ماىىةن وتىىةة خ تصىىدي  المن  ىىةه   ىى (   إ ىىه ي ىىس ع ىىك المصىىدة أن يو ىىح 1ل نف ىىذ الفقىى ة ن -2

 .الم ع قل بهة حهةدة المنشأ الع بال وأن يو ح أسبةب هذا الط س 
ل المد صىىل إصىىداة حىىهةدة المنشىىأ الع باىىل اىىأم  ةجعىىك  قىى  اعىىد يماىىن لسىى طةه ال مىىةةك أو ال هىى -3

 .ط س المصدة مب المع ومةه المقةب ل ام فةتهة   ال حقق من توا ق المع ومةه المقدمل 
 ي س تاه   حهةدة المنشأ الع بال المصدةة  اأم  ةجعك اةلعبةةة ال ةلال: -4

 ."" مصدةة اأم  ةجعك
 مة ل المالحاةه لشهةدة المنشأ الع بال.   ( 4الفق ة ن   تدةج العبةةة المشةة إل هة  -5
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 (18مادة )

 إصدار نسخة لشهادة املنشأ العربية
يماىىن ل مصىىدة الحصىىول ع ىىك  سىىدل مىىن حىىهةدة المنشىىأ الع باىىل اموجىىس ط ىىس يقدمىىه ل  هىىل ال ىى   –1

 . إل هةالشهةدة مو حة ماه سبس ط س هذه النسدل وال هل ال   س قد   أصدةه
 ".الصلاه   النسدل المصدةة اةلعبةةة ال ةلال " سدل طبق ي س ت -2
  سدل حهةدة المنشأ الع بال .   مة ل المالحاةه    ( 2الفق ة ن   تدةج العبةةة المشةة إل هة  -3
 .تحمل النسدل  فس تةة خ إصداة حهةدة المنشأ الع بال الص ال وتس ى من ذلع ال ةة خ  -4
 

 
 (19مادة )

 على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة سابقا   نشأ العربيةإصدار شهادة امل
أي مىىن  الىىدول الع باىىل   ىى لهىىة صىىفل المنشىىأ تحىىو ةشةاىىل سىى طةه ال مىىةةك  ال ىى عنىىد و ىىب المن  ىىةه 

أكثىى   أوحىىهةدة ج راىىل واحىىدة  إصىىداةل منشىىأ  الصىى  العضىىة   إ ىىه يحىىق ل  ىىع ال هىىل اسىى نةدا لإلمبىىةه 
ل أو ال اه   ع ك م   حهةدة المنشأ الع بال وذلع بهد  إةسةل اعى  م ة ة من حهةداه المنشأ الع با

أكثىى  مىىن الىىدول الع باىىل العضىىة . و ىى م إصىىداة حىىهةدة أو حىىهةداه  دولىىل أو إلىىكأو فىىل هىىذه المن  ىىةه 
 المنشأ الع بال امع  ل س طةه ال مةةك المو وعل المن  ةه تحو ةشةب هة. 

 
 (20مادة )

 مدة صالحية شهادات املنشأ
الدولىىل المصىىدةة     ىى أحىىه  مىىن تىىةة خ إصىىداةه  سىى لتسىى م  صىىالحال حىىهةدة المنشىىأ الع باىىل لمىىدة  -1

 .ال هةه المد صل اةلدولل المس وةدة  أوو  س تقديمه مالل ت ع الف  ة لس طةه جمةةك 
 ل قىديمهة النهىةر يمان شبول حهةدة المنشأ المقدمل لسى طةه جمىةةك الدولىل المسى وةدة اعىد الموعىد  -2

  ىى ( ل طب ىىق المعةم ىىل ال فضىى  ال   وذلىىع إذا فىىةن سىىبس عىىد  إماىىةن تقىىديمهة 1الفقىى ة ن  ىى المحىىدد 
 شوة شةه ة تقب هة الدولل المس وةدة . أوي جب لا و    وة ل  النهةر الموعد 

حةاله أم ى من تأم   تقديم إمبةتةه المنشأ يمان لس طةه جمىةةك الدولىل المسى وةدة شبولهىة إذا     -3
 .المذفوة  النهةر و المن  ةه شد وص و شبل ال ةة خ كة 

 
 (21مادة )

 تقديم شهادات املنشأ
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و ماىن  .ت ىع الدولىل  ى تقد  حهةداه المنشأ لس طةه جمةةك الدولل المس وةدة و قىة لإلجى ا اه المطبقىل 
وبىل ل طب ىق ي  ق بباةن االس   اد إش اة من المس وةد اىأن المن  ىةه مسى و ةة ل شى و  المط  أنأن تط س 

 .هذه االتفةقال
 (22مادة )

 االسترياد على دفعات
 ال ى عند اس   اد من  ةه مفكال أو غ   م معل ع ك د عةه وذلع بنة  ع ىك ط ىس المسى وةد وبةلشى و  

( نأ( من الناة  المنسق تقىب تحىو 2و ع هة س طةه جمةةك الدولل المس وةدة طبقة ل قةعدة العةمل ةشم ن
مىن الناىة  المنسىق    إ ىه يى م تقىديم إمبىةه منشىأ واحىد  9406و  7308أو البنود ( 17( و ن16القسم ن

 .لس طةه ال مةةك عند اس   اد الد عل الولك

 
 (23مادة )

 اإلعفاء من إثبات املنشأ
تمثىل جى  ا مىن الم عىل  ال ى ط ود صل  ة مىن حىدص رمى    أو     الع بال يسمح بدمول المن  ةه  

ع ك أسة، أن لهة صفل المنشأ دون أن يط ىس تقىديم إمبىةه ل منشىأ ولل ع بال  د ليالشدصال لمسة   
عىىن اسىى افةرهة لم ط بىىةه هىىذه القواعىىد     افىى ض أن هىىذه المن  ىىةه لاسىىىو مسىى وةدة لالت ىىىةة وأن يع ىىن

و ىىك حةلىىل إةسىىةل المن  ىىةه اةلب  ىىد  ىىإن المسىى وةد يقىىد  تعهىىد اىىأن السىى ب  .ذلىىع   ىى وبىىدون وجىىود حىىع 
اسىىو بهىىد  االت ىىةة ع ىىك باىىةن ال مىىةةك أو ع ىىك وةشىىل ت  ىىق بهىىذا الباىىةن  وال تع بىى  الىىواةداه الىىواةدة ل
 الشدصىى تىى م  اصىىفل غ ىى  دوة ىىل  وتح ىىوى  قىى   ع ىىك من  ىىةه لالسىى ددا   ال ىى  أعىىاله إل هىىةالمشىىةة 
جمةلاىل ت  ىد القامىل اإل أالالى ض االت ىةة ع ىك لاسىو المسة   ن أو عىةرالتهم   أ هىة واةداه  أول مس  م 

 أم  اىى دوالة  1200اةلنسىىبل ل طىى ود الصىىل  ة   أو  أم  اىى دوالة  500 عىىن مىىة يعىىةدل ل  ىىع المن  ىىةه 
تع ب  ج   من الم عل الشدصال ل مسة   ن  و  و  ل دولل الع بال العضو ت ةو   ال  اةلنسبل ل من  ةه 

 ت ع الحدود.

 

 (24مادة )

 املستندات املساندة
تشىم هة  ال ى المن  ىةه  أنتس دد  إلمبىةه  ال  ( 16( من المةدة ن3الفق ة ن    إل هةالمس نداه المشةة 

م ط بىةه هىذه  اةش من الدول الع بال العضة  وتس و ك  أيحهةدة المنشأ الع بال تع ب  لهة صفل منشأ 
 القواعد  يمان أن ت كون من:

 ىك البضىةرب المعناىل  تىم امع  ىل المصىدة أو المىوةد ل حصىول ع الىذيدل ل مبةح  ل  صىناب  - أ
 .وذلع من مالل حسةاةته أو د ةت ه الدام ال
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مىن الىدول الع باىل  أي  ى مس نداه تثبو صفل المنشأ ل مىواد المسى ددمل  صىةدةة أو معىدة  -ب
 .الوطن العضة  ح ث تس دد  هذه المس نداه طبقة ل قة ون 

الدولىل   ى مىو ع ىك المىواد ت ال ى ال صىناب  أوال شىل ل  أومس نداه تثبو عم اةه ال  ه ى   -ج
ت ع الدولل ح ث تسى دد  هىذه المسى نداه طبقىة ل قىة ون    الع بال العضو  صةدةة أو معدة 

 .الوطن 
 .حهةدة المنشأ الع بال م  قة بهة صوةة من  ةتوةة البضةعل - د

 
 (25المادة )

 حفظ مستندات شهادة املنشأ واملستندات املساندة
لمدة مالث سنواه  24والمةدة  16( من المةدة 3الفق ة ن   المشةة إل هة  يح فظ المصدة اةلمس نداه -1

 .ع ك الشل
   الدولل المصدةة اةلمس نداه المشةة إل هة    أصدةه حهةدة المنشأ الع بال  ال  تح فظ الس طةه  -2

 .لمدة مالث سنواه ع ك الشل 24والمةدة  16( من المةدة 3الفق ة ن
 ك ل دولل المس وةدة اشهةداه المنشأ الع بال لمدة مالث سنواه ع ك الشل.تح فظ س طةه ال مةة  -3

 

 (26مةدة ن
 االختالفات واألخطاء الشكلية

المس نداه    إمبةه المنشأ وت ع الواةدة    الباة ةه المدو ل    ال يددى اك شة  ام ال ةه اساطل  -1
اع بىةة إمبىةه المنشىأ ال اىة  إلىكلمن  ةه  المقدمل لما س ال مةةك من أجل اتدةذ إج ا اه اس ى  اد ا

 .هذه المس نداه مةصل اةلمن  ةه المقدمل أنمة تم إمبةه اط  قل صحاحل  إذات قةراة  
ة   ت ع  إلك سخ إمبةه المنشأ ع ك ارلل الكةتبل    ال تددى المطة  الشا ال الوا حل مثل مطأ  -2

 .ت ع المس نداه   اشأن صحل الباة ةه الواةدة فة و هذه المطة  ال تث   حاوفة  إذاالمس نداه 
 

 الفصل السادس

 اإلداريترتيبات التعاون 
 (27مادة )

 2املساعدات املتبادلة

                                                           
مناذج التوقيع على شهادة املنشأ واالكتفاء اخلاص إبلغاء تبادل  17/2/2005بتاريخ  75د.ع.  1588تتحفظ مجهورية مصر العربية على قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم  2

 بتبادل مناذج األختام واجلهات املفوضة ابلتصديق عليها وذلك بسبب سهولة التزوير فيما يتعلق ابألختام.
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السىى طةه المد صىىل ل ىىدول الع باىىل العضىىة  امىىد المة ىىل العةمىىل ل ةمعىىل  أوتقىىو  سىى طةه ال مىىةةك  -1
ال صىديق ع ىك حىهةداه المنشىأ    ى  لدماالش صةدي( بنمةذج الم ة  المسى دالقطةع الدول الع بال ن

وعنةو ن الس طةه ال م فال أو الس طةه المد صل المسدولل عن ال حقق مىن هىذه الشىهةداه وباىةن 
  وة وصولهة. العضة العةمل تعمامهة ع ك الدول  المة لالفوات   وان ت ولك 

لعضة  فل منهة ارم  من مالل من أجل  مةن ال نف ذ الس ام لهذه القواعد  تسةعد الدول الع بال ا -2
  ى ال حقق من صحل حهةداه المنشأ الع بال وصىحل الباة ىةه الىواةدة    إداةاه ال مةةك المد صل 

 .ت ع المس نداه
 
 (28مادة )

 التةقق من إثبات املنشأ
يحىىق لسىى طةه ال مىىةةك أو ال هىىل المد صىىل اةلدولىىل المسىى وةدة  ام اجعىىل ع نىىل عشىىوارال الحقىىل  -1

صىحل المسى نداه أو منشىىأ   ىى المنشىأ أو عنىىدمة ياىون لىديهة حىىع بدةجىل معقولىل  إمبىةهاه لمسى ند
 .م ط بةه هذه القواعد اةش  الس افة المن  ةه المعنال أو 

( تقىىو  سىى طةه جمىىةةك الدولىىل المسىى وةدة اإعىىةدة حىىهةدة المنشىىأ الع باىىل 1ل نف ىىذ مىىة وةد اىىةلفق ة ن -2
صوةة من هذه المس نداه لسى طةه الدولىل المصىدةة  مىب إعطىة   والفةتوةة إذا مة فة و شد شدمو  أو

أسبةب ط س ال حقق. فمة ي م إةسةل أيل مس نداه أو مع ومةه تم الحصول ع  هة تو ح اح مةل أن 
حىىىهةدة المنشىىىأ غ ىى  صىىىحاحل  وذلىىع لمسىىىة دة ط ىىىس ال حقىىق مىىىن صىىىحل   ىى المعطىىىةة  المع ومىىةه

 الباة ةه.
تف ىال  اىأيط ىس أيىل أدلىل والقاىة    ى المصدةة اةل حقق  ولهىة الحىق  تقو  ال هل المد صل اةلدولل -3

 ع ك حسةاةه المصدة أو أيل م اجعل أم ى ت اهة مالرمل. 
إذا مىىة شىى ةه سىى طةه جمىىةةك الدولىىل المسىى وةدة إيقىىة  مىىنح المعةم ىىل ال فضىى  ال ل من  ىىةه المعناىىل  -4

ةد اإل ىى اج عىىن المن  ىىةه طبقىىة ليىىل مىىالل   ىى ة ا  اىىةة   ىىةرج ال حقىىق    إ ىىه يعىى ض ع ىىك المسىى و 
 .إج ا اه اح اةطال ت اهة   وة ل

و  ىس  .أس ع وشىو مماىن   ط بو ال حقق بن ةرج عم ال ال حقق  ال  ي م إبالا الس طةه ال م فال  -5
أن تو ح الن ةرج مة إذا فة و المس نداه صحاحل ومة إذا فةن ل من  ةه صفل المنشأ ل دولل الع بال 

 م ط بةه هذه القواعد. لبةش  ةة العضو ومس و 
يوجد بهة حع معقول وعد  وةود ةد مالل س ل أحه  من تىةة خ ط ىس ال حقىق  أو  ال  الحةاله     -6

إذا فىىةن الىى د ال يح ىىوى ع ىىك مع ومىىةه فةماىىل ل حديىىد صىىحل المسىى نداه مو ىىب ال حقىىق أو المنشىىأ 
حىةاله اسى ثنةرال  بى    مىنح   ى ال ل من  ىةه  تقىو  سى طةه ال مىةةك الطةلبىل ل  حقىق  إ الحقاقى 

 .المعةم ل ال فض  ال لهذه المن  ةه
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 (29مادة )

 تسوية املنازعات
  .يو  30 أشصةهةتسو ل المنة عةه اةالتصةل الثنةر  ب ن ال هةه المعنال مالل مدة  -1
  هىذه    حةلل عد  الوصول الك تسو ل مالل مالم ن يو  ت  ب المنة عةه ال ى  شىد تنشىأ حىول تفسى  -2

( ال ىى  ال يماىىن تسىىو  هة  بىى ن سىى طةه ال مىىةةك  ىى  الدولىىل 28القواعىىد او اشىىأن اجىى ا اه نالمىىةدة 
المس وةدة وال هل المد صل اةلدولل المصدةة الك ل نل ال نف ذ والم ةاعل ل نا     ح هىة او تحو  هىة 

 الك ل نل    المنة عةه.
ةك اةلدولل المس وةدة    اطةة ال ش  عةه النة ىذة ي م تسو ل المنة عةه ب ن المس وةد وس طةه ال مة -3

  .   هذه الدولل
 (30مادة )

 العقوبات
الدول المعنال عقوبةه طبقىة لقوا  نهىة ع ى  أي حىدص    تطبق الس طةه ال م فال أو ال هل المد صل 

صاةغل مسى ند يح ىوى ع ىك مع ومىةه غ ى  صىحاحل بهىد  الحصىول ع ىك معةم ىل    يصاد أو ي سبس 
 .ال ل من  ةهتفض  

 (31مادة )

 املناطق احلرة يف الدول العربية

يى م االت ىةة  ال ى المن  ىةه  أنت دذ فل من الدول الع بال العضىة  فة ىل الدطىواه الال مىل لضىمةن  -1
إش امهىىة  لىىن يىى م اسىى بدالهة   ىى   هىىة اموجىىس إمبىىةه منشىىأ أ ىىه مىىالل  ق هىىة عبىى  منطقىىل حىى ة تقىىب 

عهة لعم اىةه أمى ى ادىال  العم اىةه العةديىل بهىد  المحة اىل ع  هىة امن  ةه أم ى  وال يى م إمضىة
 .من ال   

(    إ ىه عنىدمة تسى وةد من  ىةه لهىة صىفل 1الفقى ة ن  ى وع ك سىب ل االسى ثنة  مىن الحاىة  الىواةدة  -2
عم اىةه ت ه ى   أيمنشأ إحدى الدول الع بال العضة  لمنطقل ح ة اموجس إمبةه منشأ و  م إجىى ا  

 ل أو تصناب ع  ىىهة   تقو  الس طةه المعنال اإصداة حهةدة منشأ ع بال جديدة وذلىع بنىة  تشل  أو
ال شل ل أو ال صناب  المذفوةة شد تمو و ق مة   أوع ك ط س المصدة إذا مة فة و عم اةه ال  ه   

 وةد بهذه القواعد.
 الفصل السابع

 الشروط اخلاصة
 (32مادة )

 حرة مناطق جتارةالتوقيع على إنشاء 
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حةلل توقاب أيل دولل ع بال التفةشةه إ شة  منةطق ت ةةة حى ة مىب دولىل أو م موعىل مىن الىدول غ ى     
الع باىىل  إ ىىه يماىىن لهىىة االتفىىة  ع ىىك شواعىىد منشىىأ مدةلفىىل لقواعىىد المنشىىأ الع باىىل اشىى   أال تىىددى ت ىىع 

ت ع القواعد ع ك عم اىةه ال  ىةةة  إعةشل تنف ذ منطقل ال  ةةة الح ة الع بال الكب ى  وأن تطبق إلكالقواعد 
 ب ن ت ع الدولل الع بال العضو والدول غ   الع بال الموشعل معهة التفةشةه إ شة  منطقل ت ةةة ح ة.

 
 (33المادة )

  3سب صفة املنشأ العربيةتالسلع التي ال تك
كاىةن الصىه و   مصىنعل  ى  ال أوال تك سس الس عل صفل المنشأ الع ب  إذا فة و إحدى ماو ةتهة من  ىل 

 ج راة   أو ةأ، المةل المن ج لهة مم وك ف اة   أن( 10فة و أي من العنةص  الحاةديل الواةدة    المةدة ن أو
 و ح فةه مو وعل    شوارم المقةطعل الع بال إلس ار ل.ألش فةه إس ار  ال 

 الفصل الثامن

 أحكام ختامية
 (34المادة )

 حالة عبور يفالسلع املوجودة 
 املخازن اجلمركية أثناء تطبيق النظام يفأو  

ط  قهىة أو موجىودة اصىفل   ى تكىون  وال ى ت م ب الس ب المطةاقل لهذه القواعد عنىد دمولىه ح ى  ال نف ىذ 
السى طةه ال م فاىل أو  إلىكهىذا الناىة  حى  طل أن تقىد    ى مدة ن جم فال  اةلم اية المطبقىل    مدش ل 

 أوةجعى  مىن طى   السى طةه ال م فاىل  اىأم ة منشىأ صىةدةة ال هل المد صل ومىىالل أةبعىل أحىه  حىهةد
 تثبو النقل المبةح  لهة. ال  الومةرق  إلكال هل المد صل ل ب د المصدة  اةإل ة ل 

 
 (35المادة )

 الربنامج التنفيذي  أحكامالسلع التي ال تسري عليها 
منطقىل ال  ىةةة الحى ة الع باىل الكبى ى  إلشةمىلالب  ةمج ال نف ذي  أحاة ال ت م ب الس ب ال   ال تس ي ع  هة 

واالم اة اه الممنوحىل ل سى ب الع باىل  اةإلعفة اهوأن اك سبو صفل المنشأ الواةدة    ال داول ال فص  ال 
 .الوطن ذاه المنشأ 

 
 (36المادة )

 تعديل القواعد
                                                           

ارية مع دولة إسرائيل يف إطار عملية السالم ويف خدمة ( من األحكام العامة، ويؤكد أن هناك دوالً عربية تتبادل العالقات التج33يسجل وفد مجهورية مصر العربية حتفظه على املادة ) 3
 هذه العملية. لذلك فإن وفد مجهورية مصر العربية يتحفظ على تطبيق هذه املادة ابلصياغة اليت وردت هبا.

 



 

 

 

19 

  .العضة الع بال  م ث  الدول اأغ بالأن يق ة تعديل أحاة  هذه القواعد  واالج مةع  االش صةديل م  س 
 (37المادة )

 القواعد طبيقت
إحاللهة محل القواعد العةمل المعمول هذه القواعد و طب ق الدطواه الال مل ل  العضة ت دذ الدول الع بال 
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01الفصل 
يجب أن تكون متحصل  (01)جميع الحيوانات المستخدمة من الفصل .حيوانات حية

.عليها بالكامل

02الفصل 
عمليات تجهيز يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من .لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل

.متحصل عليها بالكامل (02)، (01)الفصلين 

03الفصل 
عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من الالفقريات المائية،

.متحصل عليها بالكامل (03)من الفصل 

04الفصل 

ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ 

منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني، غير مذكورة وال 

:داخلة في مكان آخر، عدا

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها 

.متحصل عليها بالكامل (04)من الفصل 

0401

ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو 

.على مواد تحليه أخرى

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند 40 %:القاعدة االولى

اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية    

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد :لقاعدة الثانيةا

.متحصل عليها بالكامل (04)المستخدمة فيها من الفصل 

مصر– الجزائر – المغرب – تونس – السودان 

0402
ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد 

.040229، 040221، 040210: تحلية، بإستثناء

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن ال تتعدى قيمة جميع المواد 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50المستخدمة فيها عن 

0403

، كفير "زبادي"مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب 

وغيره من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن 

كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية 

أخرى أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية 

.أو كاكاو، مضافة (مكسرات)

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن ال تتعدى قيمة جميع المواد 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50المستخدمة فيها عن 

0405
زبد وغيرها من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن؛ 

.منتجات ألبان قابلة للدهن

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن ال تتعدى قيمة جميع المواد 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50المستخدمة فيها عن 

0406
عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن ال تتعدى قيمة جميع المواد .(بما في ذلك جبن اللبن المخثر)جبن 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50المستخدمة فيها عن 

05 الفصل 
منتجات أخر من أصل حيواني، غير مذكورة والداخلة في 

.مكان آخر 

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون المواد المستخدمة فيها من 

.متحصل عليها بالكامل (05)الفصل 

06الفصل  
أشجار ونباتات أخر حية؛ بصالت وبصيالت وجذور وما 

.شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان وارقة للزينة

عمليات تجهيز يجب أن تكون المواد المستخدمة فيها من الفصل 

.متحصل عليها بالكامل (06)

07الفصل 
عمليات تجهيز يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من الفصل .خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة لألكل

.متحصل عليها بالكامل (07)

2017قائمة قواعد املنشأ العربية التفصيلية وفقًا للنظام املنسق لعام 
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08الفصل 
فواكه وأثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات وقشور 

.بطيخ أو شمام

عمليات تجهيز يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من الفصل 

.متحصل عليها بالكامل (08)
عمليات تجهيز يجب أن تكون المواد المستخدمة فيها من الفصل :بن وشاي ومته وبهارات وتوابل، عدا09الفصل 

.متحصل عليها بالكامل (09)

0901
بن، وإن كان محمصا، أو منزوعا منه الكافيين؛ قشور 

.وغالالت من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت

عمليات تصنيع  ال تتعدى قيمة جميع المواد .يجهز من مواد مصنفة تحت أي بند من هذا الفصل

من قيمة السلعة تسليم باب % 60المستخدمة فيها 

.المصنع

.يجهز من مواد مصنفة تحت أي بند من هذا الفصل.شاي، وإن كان منكها0902

0910جزء من 
عمليات تجهيز تكون المواد المستخدمة فيها من أي بند جمركي، بما مخاليط توابل

.في ذلك بند المنتج

10الفصل 
عمليات تجهيز يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من الفصل .حبوب

.متحصل عليها بالكامل (10)
 الى 1101من 

1104

متحصل عليها بالكامل (10الفصل )الحبوب من منتجات مطاحن

1105

دقيــق، ســـميد، مسحوق، رقائق، حبيبات، كريات مكتلة، من 

.(بطاطس)بطاطا 

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند 40 %:القاعدة االولى

اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد  :القاعدة الثانية

متحصل عليها بالكامل (7)المستخدمة من الفصل 

تونس، السودان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن 

1106

دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 

، (ساجو)، دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي 07.13

دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرنات الداخلة في البند  

، دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في 07.14

.8الفصل 

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند 40%:القاعدة األولى

اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد  :القاعدة الثانية

متحصل عليها بالكامل (7)المستخدمة من الفصل 

تونس، المغرب، السودان

متحصل عليها بالكامل.، وإن كان محمصاً  (مالت)شعير ناشط 1107
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1108

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند 40 %:القاعدة األولى.نشـــاء ؛ أينولين 

اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

عمليات تصنيع يجب أن تكون المواد المستخدمة فيها : لقاعدة الثانيةا

.متحصل عليها بالكامل (10)من الفصل 

السودان وتونس والمغرب 

1109

ً(قمح)جلوتين الحنطة  قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة % 40قاعدة : القاعدة األولى، وإن كان مجففا

عند اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

عمليات تصنيع يجب أن تكون المواد المستخدمة فيها  :القاعدة الثانية

.متحصل عليها بالكامل (10)من الفصل 

السودان وتونس والمغرب 

12الفصل 
بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات 

.للصناعة أو الطب؛ قش وعلف

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها 

.متحصل عليها بالكامل (12)من الفصل 

1301
صمغ اللك؛ صموغ، راتنجات؛ صموغ راتنجية وراتنجات 

.، طبيعية(كالبالسم مثال)زيتية 

عمليات تصنيع يجب أال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها من 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50هذا البند نسبة 
عصارات وخالصات نباتية؛ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات؛ 

أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من -أجار

:منتجات نباتية، وإن كانت معدلة
مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت - 

.معدله

.تصنع من مواد مخاطية أو مكثفات غير معدلة

عمليات تصنيع يجب أال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها .غيرها- 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50نسبة التتعدى 

14الفصل 
مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخرى من أصل نباتي غير 

.مذكورة والداخلة في مكان آخر

عمليات تشغيل يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من 

.متحصل عليها بالكامل (14)الفصل 

15الفصل 
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ 

دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي، 

:عدا

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع البنود المستخدمة فيها مصنفة 

.تحت أي بند جمركي آخر خالف البند الجمركي للمنتج

ودهن طيور الدواجن، عدا  (بما في ذلك دهنه)شحم الخنزير 

 :(1503)أو  (0209)تلك الداخلة في البنود 
 (0203)تصنع من مواد من أي بند جمركي عدا الداخلة تحت البنود .دهون مستخرجة من العظام أو المخلفات- 

.(0506)أو العظام من البند  (0207)و (0206)و

1302

1501
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و  (0203)تصنع من اللحم أو فضالته الصالحة لألكل من البندين غيرها-

أو من لحم أو فضالت الدواجن الصالحة لألكل من البند  (0206)

(0207).
شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز، عدا تلك 

:(1503)الداخلة في البند 
، (0202)، (0201)تصنع من مواد من أي بند جمركي عدا البنود .دهون من عظام أو مخلفات- 

.(0506)أو العظام من البند  (0206)، (0204)
عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من  غيرها

.متحصل عليها بالكامل (02)الفصل 
دهون وزيوت وجزئياتها، من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن 

:كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً
تصنع من مواد من أي بند جمركي بما في ذلك مواد أخرى من هذا أجزاء صلبة-

.البند
عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من غيرها- 

.متحصل عليها بالكامل (03)و  (02)الفصلين 

.تصنع من دهون مستخرجة من دهن الصوف الخام من هذا البند(الالنولين)دهون الصوف المكررة 1505جزء من 

 شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخرى وجزئياتها، وإن كانت 
:مكررة لكن غير معدلة كيماوياً

تصنع من مواد من أي بند جمركي بما في ذلك مواد أخرى من هذا أجزاء صلبة-

.البند
عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من غيرها- 

.متحصل عليها بالكامل (02)الفصل 
 زيت فول الصويا، زيت فول سوداني، زيت زيتون، زيت 

ذرة، زيوت أخر من زيتون، زيت النخيل، زيوت بذور عباد 

الشمس وبذور القرطم وبذور القطن، زيت جوز الهند وزيت 

نوى النخيل، وزيت نخل البرازيل، زيوت اللفت أو السلجم أو 

بما فيها زيت )الخردل، زيوت ودهون نباتية أخر ثابتة 

، وجزئيات تلك الزيوت وإن كانت مكررة ولكن غير (جوجوبا

:معدلة كيماوياً، بإستثناء

عمليات تصنيع تبدأ من تكريرالزيت الخام وتكون مصحوبة بعمليتي 

.التهيئة والتعبئة

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من .زيت الزيتون؛ زيت بذرة القطن؛ زيت سمسم-

.متحصل عليها بالكامل (12), (07)الفصلين 
 دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، وجزئياتها، 

أو  (المتغيرة أستيرتها)مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة األسترة 

، وإن كانت مكررة (األليزا)معاد أسترتها أو المحولة بطريقة 

:ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك، بإستثناء

عمليات تصنيع يجب أن ال تتعدى قيمة المواد المستخدمة فيها نسبة 

. من سعر المنتج تسليم باب المصنع50%

1506

 1507 من جزء

1515الى 

1516

1501

1502

1504
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عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من .زيت الزيتون؛ زيت بذرة القطن؛ زيت سمسم-

.متحصل عليها بالكامل (12)،  (07)الفصلين 
مرجرين؛ مخاليط ومحضرات صالحة لألكل من دهون 

وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزئيات دهون أو 

شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل، عدا الدهون أو 

الشحوم والزيوت الصالحة لألكل وجزئياتها الداخلة في البند 

:، بإستثناء 1516

عمليات تصنيع يجب أن ال تتعدى قيمة المواد المستخدمة فيها نسبة 

. من سعر المنتج تسليم باب المصنع50%

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من .زيت الزيتون؛ زيت بذرة القطن؛ زيت سمسم-

.متحصل عليها بالكامل (12)،  (07)الفصلين 

1601

ومنتجات مماثلة من لحوم أو من  (غليظ أو رفيع)سجق 

أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها 

.هذه المنتجات

قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند % 40 :القاعدة األولى

اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

، 1)أن تكون جميع المواد المستخدمة من الفصلين  :القاعدة الثانية

.متحصل عليها بالكامل (2

المغرب– تونس – السودان 

1604 الى 1602

محضرات لحوم وخالصات واسماك وقشريات وأصناف أخر 

محفوظة، عدا،

قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند % 40 :القاعدة األولى

اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

عمليات تصنيع تكون فيها كافة المواد المستخدمة من  :القاعدة الثانية

متحصل عليها بالكامل (3)والفصل  (2)الفصل 

المغرب– تونس – السودان 

1604.13

متحصل  (3)جميع المواد المستخدمة من الفصل  :القاعدة األولىسردين وساردينال ورنجة صغيرة أو أسبرط

عليها بالكامل 

تغيير فصل جمركي :القاعدة الثانية

السعودية

تغيير فصل جمركي(ساردا)تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت األطلنطي 1604.14

1605

قشريات ورخويات وال فقاريات مائية أخر، محضرة أو 

محفوظة

 (3)أن تكون جميع المواد المستخدمة من الفصل  :القاعدة األولى

متحصل عليه بالكامل

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة % 40قاعدة  :القاعدة الثانية

عند اتمام انتاجها

السعودية– الكويت 

17الفصل 
عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة :سكر ومصنوعات سكرية، عدا

.تحت أي بند جمركي آخر عدا البند الجمركي للمنتج

1516

1517
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1701

وسكروز نقي كيماويا،  (بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر 

بحالته الصلبة

(عمليات تصنيعية تبدأ من التكرير) :القاعدة األولى

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

عمليات تصنيع تكون المواد المستخدمة من الفصل  :القاعدة الثانية

متحصل عليها بالكامل (17)

السودان، تونس، مصر، المغرب 

1702

أنواع سكر أخر بما فيها الالكتوز والمالتوز والجلوكوز 

والفركتوز النقية كيماوياً، في حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية 

غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ عسل 

إصطناعي، وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعي؛ سكر أو عسل 

.(كراميل)أسود، محروقان 

عمليات تصنيع لمواد من أي بند جمركي بما في ذلك مواد أخرى من 

.(1702)البند 

1704

ال  (بما فيها الشيكوالته البيضاء)" سكاكر"مصنوعات سكرية 

.تحتوي على الكاكاو

:عمليات تصنيع يجب ان تكون

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت أي بند جمركي آخر خالف 

.البند الجمركي للمنتج

% 35التتعدى نسبة  (17)قيمة المواد المستخدمة فيها من الفصل 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع

18الفصل 
عمليات تصنيع يجب أن التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها .كاكاو ومحضرات الكاكاو

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50نسبة 

19الفصل 
محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب، 

:فطائر؛ عدا

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخمة فيها مصنفة 

.تحت أي بند جمركي آخر خالف بند المنتج

1901

؛ محضرات غذائية من (مالت)خالصات الشعير الناشط 

الدقيق أو السميد أو النشا أو خالصات المالت، التي ال تحتوي 

وزناً % 40على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 

محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير 

مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من 

، غير (0404)إلى  (0401)األصناف الداخلة في البنود من 

وزناً % 5محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 

محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير 

:مذكورة وال داخلة في مكان آخر
.(10 )تصنع من الحبوب من الفصل (مالت)خالصات الشعير الناشط 

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة .غيرها

.تحت أي بند جمركي آخر خالف بند المنتج
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1902

باللحم أو بأية )عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة 

أو محضرة بطريقة أخرى مثل األسباجتى أو  (مادة أخرى

المكرونة أو الشعرية أو الالزانيا أو النوكى أو الرافيولى أو 
.الكانيلونى؛ الكسكسى، وإن كان محضراً

قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة % 40قاعدة : القاعدة األولى

عند اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

عمليات تصنيع تكون جميع الحبوب ومشتقاتها  :القاعدة الثانية

متحصل عليها بالكامل (3 و 2)والمواد المستخدمة من الفصلين 

المغرب– تونس – السودان 

1903
تابيوكا وأبدالها محضرة من النشا، بشكل رقائق أو حبيبات أو 

.حبوب مدورة أو نخاالت أو بأشكال مماثلة

عمليات تجهيز يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من أي بند 

.(1108)جمركي عدا البند 

1904

أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها 

عدا الذرة بشكل حبات أو )بالتنفيش أو التحميص، حبوب، 

بإستثناء )بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى 

، مطبوخة مسبقا أو محضرة (الدقيق والجريش والسميد

:بطريقة أخرى، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة .ومايماثلها (كورن فلكس)رقائق ذرة  - 

.تحت بند جمركي آخر خالف البند الجمركي للمنتج
عمليات تصنيع يجب أن ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها .غيرها - 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50نسبة 

1905

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، 

المنتفشة " الويفر"وإن كانت تحتوي على الكاكاو، رقائق 

والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم  (خبز القربان)

المبصومة، أوراق " الويفر"لمحضرات الصيدلة، رقائق 

.األرز والمنتجات المماثلة

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون المواد المستخمدمة فيها من 

.(11)أي بند جمركي عدا الفصل 

20الفصل 
محضرات خضر، فواكه، وأثمار قشرية أو محضرات من 

:أجزاء أخر من النباتات، عدا

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع الخضر والفواكه 

.واألثمار القشرية المستخدمة فيها متحصل عليها بالكامل

2001
خضر وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات، صالحة 

.لألكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك

عمليات تجهيز يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من 

.متحصل عليها بالكامل (08)،(07)الفصلين 

2002
محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض (طماطم)بندورة 

.الخليك

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها 

متحصل عليها بالكامل (0702)من البند 

2003
عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها .فطر وكمأة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك

متحصل عليها  (070959)، (070952)، (070951)من البنود 

.بالكامل
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 2004جزء من 

2005وجزء من 

في شكل دقيق، أو رقائق أو مجهزة أو  (بطاطس)بطاطا 

محفوظة بطريقة أخرى خالف حامض الخليك، مجمدة أو 

غير مجمدة

عمليات  تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة 

.تحت بند جمركي أخر خالف البند الجمركي للمنتج

2006
خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخر من 

بطريقة التقطير أو التلميع، او )النباتات، محفوظة باالسكر 

.(التبلور

% 40ال تتعدى نسبة  (17)قيمة المواد المستخدمة فيها من الفصل 

من سعر المنتج تسليم باب المصنع

2007

أو هريس أو عجين  (مرمالد)مربى وهالم فواكه، وخبيص 

فواكه أو أثمار قشرية، مطبوخة، وان أضيف اليها سكر أو 

.مواد تحلية أخرى

:عمليات تجهيز يجب أن تكون

المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند آخر خالف البند الجمركي - 

.للمنتج

من % 40 ال تتعدى نسبة 17قيمة المواد المستخدمة من الفصل - 

سعر المنتج تسليم باب المصنع

2008جزء من 
عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها منصنفة  أثمار قشرية التحتوي على سكر مضاف أوكحول

تحت بند جمركي آخر خالف البند الجمركي للمنتج

2009

وعصير خضر، غير  (بما فيه سالفه العنب)عصير فواكه 

مختمر وال مضاف إليه مشروبات روحية، وإن أضيف إليه 

سكر أو مواد تحلية أخر

قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة % 40قاعدة  :القاعدة االولى

عند اتمام انتاجها

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع : القاعدة الثانية

الخضر والفواكه واألثمار القشرية المستخدمة فيها متحصل عليها 

بالكامل

الجزائر، السودان، المغرب، مصر، تونس
عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها :محضرات غذائية متنوعة، عدا 21الفصل 

.مصنفة تحت أي بند جمركي آخر خالف البند الجمركي للمنتج

2103
صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ 

:دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر
صلصات ومحضرات الصلصات؛ وتوابل مخلوطة؛ - 

.ومخاليط للتتبيل

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة 

ومع ذلك , تحت أي بند جمركي آخر خالف البند الجمركي للمنتج

من سعر % 20يمكن إستخدام مواد من نفس البند ال تتعدى قيمتها 

.ويمكن إستخدام مسحوق الخردل المحضر, المنتج تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع يجب أن تكون من أي بند جمركي آخر خالف بند .مساحيق الخردل ومحضرات الخردل- 

.المنتج

2104جزء من 
ويجب أن تكون المواد , تجهز من مواد من أي بند جمركي آخر.حساء ومرق ومحضرات إعدادها

متحصل عليها  (2005)إلى  (2002)المستخدمة فيها من البنود 

.بالكامل
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2106

:عمليات تصنيع يجب أن تكون.محضرات غذائية غير مذكورة والداخلة في مكان آخر

جيمع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند جمركي آخر خالف - 

.البند الجمركي للمنتج

% 40 ال تتعدى نسبة 17قيمة المواد المستخدمة فيها من الفصل  - 

من سعر المنتج تسليم باب المصنع

2201جزء من 
عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون المياه المستخدمة فيها من - مياه عادية طبيعية

.متحصل عليها بالكامل (22 )الفصل

2202

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على 

سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منهكة، ومشروبات أخرى 

غير كحولية، عدا عصائر الفواكه أو الخضر الداخلة في البند 

2009.

تغيير بند جمركي  :القاعدة األولى

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

تغيير بند جمركي وأن يكون العنب والمواد : القاعدة الثانية

المستخدمة من العنب متحصل عليها بالكامل

الجمهورية التونسية 

2208

يقل عيار الكحول  (غير محلول)كحول إثيل غير معطر -

حجماً؛ مشروبات روحية، مشروبات % 80الحجمي فيه عن 

، وغيرها من المشروبات الروحية (ليكرز)كحولية معطرة 

األخرى

.(2208) (2207)تصنع من مواد ليست مصنفة تحت البندين  - 

جميع العنب المستخدم فيها أو أي مواد يتم الحصول عليها من - 

.العنب يجب أن يكون متحصل عليها بالكامل

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها :بقايا ونفايات صناعة األغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات، عدا 23 الفصل 

.مصنفة تحت أي بند جمركي آخر خالف بند المنتج

2301

دقيق ومساحيق وكريات مكتلة من لحوم أو أحشاء وأطراف 

أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من ال فقريات 

مائية، غير صالحة لإلستهالك البشري؛ حثاالت شحوم 

.حيوانية

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها 

.متحصل عليها بالكامل (03),  (02)من الفصلين 

2303جزء من 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة بقايا صناعة النشاء من الذرة وبقايا مماثلة

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

2306جزء من 

كسب وغيره من بقايا صلبة ناتجة عن إستخالص زيت 

الزيتون، وزيت بذرة القطن، زيت السمسم، زيت عباد 

% 3الشمس، زيت الفول السوداني وتحتوي على أكثر من 

.من هذه الزيوت

عمليات تجهيز أو تصنيع يجب أن يكون الزيتون أو بذور القطن أو 

بذور السمسم أو الفول السوداني أو عباد الشمس المستخدم فيها 

.متحصل عليها بالكامل

2309
عمليات تصنيع يجب أال تتعدى قيمة المواد المستخدمة فيها  نسبة .محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع50%

24الفصل 
عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها من :تبغ وأبدال تبغ مصنعة، عدا

.متحصل عليها بالكامل (24)الفصل 
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2402
بأنواعها، ولفائف صغيرة  (سيجار)لفائف غليظة 

.، من تبغ أو من أبداله(سجاير)ولفائف عادية  (سيجاريللوس)

على األقل من وزن التبغ غير % 70عمليات تصنيع يجب أن يكون 

متحصل  (2401)المصنع أو فضالت التبغ المستخدمة فيها من البند 

.عليها بالكامل

2403جزء من 
على األقل من وزن التبغ غير % 70عمليات تصنيع يجب أن يكون .تبغ للتدخين

متحصل  (2401)المصنع أو فضالت التبغ المستخدمة من البند 

.عليها بالكامل

25 الفصل 

، (جير)ملح، كبريت، أتربة واحجار، مواد جبسية، كلس

:واسمنت، عدا

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة 

.تحت بند جمركي آخر خالف البند الجمركي للمنتج

و مع ذلك يجوز استخدام مواد من نفس البند الجمركي للمنتج بشرط 

من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 15أال تتعدى قيمتها 

2504جزء من 
بلورات طبيعية من الجرافيت بها محتوى كربوني مخصب،  

.نقي ومسحوق

تنقية وطحن للبلورات الخام , عمليات تخصيب بالمحتوى الكربوني

.الجرافيت

2515
رخام تم مجرد تقطيعه بالنشر أو بوسائل أخرى إلى كتل أو 

 سم25ترابيع بشكل مستطيل أو مربع بسمك ال يزيد عن 

حتى لو كان قد سبق  )التقطيع بالنشر أو بوسيلة أخرى لألحجار 

سم25بسمك يزيد عن  (نشرها

2516

وبازلت وحجر رملي  (بورفيري)جرانيت وحجر سماقي 

وأحجار أخر للنحت أو البناء ، تم مجرد تقطيعها بالنشر أو 

بوسائل أخرى إلى كتل أو ألواح، أو ترابيع بشكل مستطيل أو 

 سم25مربع اليتعدى سمكها 

حتى لو كان قد سبق )التقطيع بالنشر أو بوسيلة أخرى لألحجار 

.سم25بسمك يزيد عن  (نشرها

.عملية تكليس الدولوميت غير المكلس.دولوميت مكلس2518جزء من 

2519جزء من 
فيكونترات محكمة  (مغنزيت)كربونات مغنيسيوم طبيعي 

اوكسيد مغنيسيوم سواء كان نقيا ام ال عدا  ; االغالق 

.مغنيسيوم منصهرة كهربائيا او مغنيسيوم تام االحتراق

عمليات تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة 

ومع ذلك يمكن . تحت بند جمركي آخر عدا البند الجمركي للمنتج

.(ماغنزيت)استخدام كربونات ماغنيسيوم طبيعية 

2520جزء من 
من % 60عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها .جص محضر خصيصا لالستعمال في طب االسنان

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

.عمليات تصنيع من مركزات االسبستوس.الياف اسبستوس طبيعي2524جزء من 

.طحن الميكا او عوادم الميكا.مسحوق ميكا2525جزء من 

.عملية تكليس او طحن اتربة االلوان.أتربة الوان مكلسة أو مسحوق2530جزء من 

26الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند خامات معادن، خبث ورماد

.جمركي آخر عدا بند المنتج

27الفصل 
وقود معدنى ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، ومواد 

قارية، وشموع معدنية، عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى عدا بند المنتج
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2707جزء من 

زيوت يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر 

غير العطرية ، زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير 

قطران الفحم الحجرى فى درجات حرارة عالية ، يتم تقطير 

من حجم المواد المقطرة فى درجات حرارة % 65أكثر من 

 درجة مئوية250تصل الى 

(1)أو عملية أو أكثر من عمليات تصنيع محددة /عمليات التكرير و

أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

ومع ذلك فإن المواد . جمركى آخر عدا البند الجمركى للمنتج 

المصنفة تحت نفس البند يمكن استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها  

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع50%

2709
زيوت نفط  وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، 

خاما

تقطير للمواد القارية

2710جزء من  

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، 

خاما زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية 

قارية، عدا الخام، محضرات غير مذكورة والداخلة فى مكان 

وزنا من زيوت النفط % 70آخر، محتوية على مااليقل عن 

أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت 

العنصر األساسى لهذه المحضرات

(2)عمليات التكرير أو عملية أو أكثر من عمليات محددة 

أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

و مع ذلك فإن المواد , جمركى آخر عدا البند الجمركى للمنتج

من % 40المصنفة تحت نفس البند يمكن استخدامها بشرط أال تتعدى 

سعر المنتج تسليم باب المصنع

2711

(1)او عملية او اكثر من عمليات محددة / عمليات التكريروغازات نفط وهيدروكربونات غازية اخر

او عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

ومع ذلك فان المواد المصنفة . جمركي اخر عدا البند الجمركي للمنتج

من % 40تحت نفس البند يمكن استخدامها بشرط اال تتعدى قيمتها 

(سعر المنتج تسليم باب المصنع

2712

، شمع البرافين ، وشمع نفطى ، دقيق  (فازلين)هالم نفطى 

التبلور، شمع سالك ، أو زوكريت ، شمع ليجنيت ، شمع 

خنور ، شموع مواد معدنية أخر ومنتجات مماثلة متحصل 

عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات أخرى ، سواء كانت ملونة

(1)أو عملية أو أكثر من عمليات محددة /عمليات التكرير و

أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى آخر عدا البند الجمركى للمنتج ومع ذلك فإن المواد المصنفة 

من % 40تحت نفس البند يمكن استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها  

سعر المنتج تسليم باب المصنع

2713

نفط ، قار نفطى، ورواسب أخر من زيوت  (كوك)مجمر 

النفط أو من زيوت مواد معدنية قارية

(1)أو عملية أو أكثر من عمليات محددة /عمليات التكرير و

أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى آخر عدا البند الجمركى للمنتج ومع ذلك فإن المواد المصنفة 

من % 40تحت نفس البند يمكن استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها  

سعر المنتج تسليم باب المصنع

2714

قار وأسفلت طبيعيان ، شيست قارى أو زيتى ورمال 

.قطرانية، أسفلتيت ، وصخور أسفلتية

(1)أو عملية أو أكثر من عمليات محددة /عمليات التكرير و

أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى آخر عدا البند الجمركى للمنتج ومع ذلك فإن المواد المصنفة 

من % 50تحت نفس البند يمكن استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها  

سعر المنتج تسليم باب المصنع
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2715

مخاليط قارية أساسها األسفلت أو القطران الطبيعيان أو القار 

مثل المعاجين )النفطى أو القطران المعدنى أو زفت القطران 

.("كت باك"القارية ، 

(1)عمليات التكرير أو عملية أو أكثر من عمليات محددة 

                        أو

 عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

و مع ذلك فإن المواد , جمركى آخر عدا البند الجمركى للمنتج

المصنفة تحت نفس البند يمكن استخدامها بشرط أال تزيد قيمتها عن 

 من سعر المنتج تسليم باب المصنع50%

28الفصل 

منتجات كيماوية غير عضوية، مركبات عضوية أوغير 

عضوية، من معادن ثمينة أو من أتربة معادن ثمينة، أوومن 

:، عدا(ايزوتوب)عناصر مشعة أو من نظائر 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

ومع ذلك يجوز استخدام المواد . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج

% 20المصنفة تحت نفس البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها  

.من المنتج تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

2805جزء من 
عمليات تصنيع بالتحليل الكهربائى أو المعالجة الحرارية ال تتعدى معادن قلوية

من سعر المنتج تسليم باب % 50قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.المصنع

2811جزء من 
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد يصنع من ثانى أكسيد الكبريتثالث أكسيد الكبريت

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

2833جزء من 
% 50عمليات تصنيع التتعدى فيها قيمة جميع المواد المستخدمة فيها سلفات األلومنيوم

.من قيمة المنتج سعر تسليم باب المصنع 

2840جزء من 
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد (بوركس مكرر)يصنع من داى صوديوم تترابورات فوق بورات الصوديوم

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

2852جزء من 
وأمالحها،  (نيوكليكية)مركبـات من الزئبق من أحماض نووية 

وان كانت محددة الصفات كيميائيا او من مركبات دورية غير 

.منسجمة أخرى

عمليات تصنيع لمواد من أي بند جمركى  ومع ذلك يجب اال تتعدى 

 29 34 و 29 33 و29 32قيمة جميع المواد المستخدمة من البنود 

. من سعر تسليم باب المصنع20%

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

29الفصل 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :كيماويات عضوية، عدا

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج  ومع ذلك يمكن استخدام مواد 

% 20مصنفة تحت نفس البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها عن 

.من سعر المنتج  تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

2901جزء من 

الحلقية تستخدم لوقود الطاقة أو )هيدروكربونات الدورية 

.(الحرارة

.أو عملية محددة أو أكثر/ عمليات تكرير و

 أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت 

.بند جمركى آخر عدا البند الجمركى للمنتج

ومع ذلك يمكن استخدام مواد من نفس البند الجمركى بشرط أال 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50تتعدى قيمتها 
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2902جزء من 

 (سيكالنية سيكلينية وعدا األزولين)هيدركربونات دورية 

.بنزين والزايلينو تولوين تستخدم وقود للطاقة أو الحرارة

أو عمليات أخرى تكون . أو عملية محددةأو أكثر/عمليات تكرير  و

فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى آخر عدا البند 

. الجمركى للمنتج 

ومع ذلك يمكن استخدام مواد من نفس البند الجمركى بشرط أال 

من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50تتعدى قيمتها 

2905جزء من 

ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو  (الحلقية)كحوالت معدنية 

المنترنة أو المنترزة

عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى بما فى ذلك مواد أخرى من 

  ومع ذلك يمكن استخدام الكحوالت المعدنية مواد 2905اصل البند 

من سعر % 20من نفس البند الجمركى  بشرط أال تتعدى قيمتها  

المنتج تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

2915

مشبعة  (الحلقية)أحماض كاربوكسيلية أحادية الدورية 

وفوق أكاسيدها  وفوق وفوق أكاسيدها وأنهدريداتها وهاليداتها 

أكاسيد احماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة 

أو المنترزة

ومع ذلك التتعدى قيمة . عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى 

من % 20 عن 2916 و2915جميع المواد المستخدمة من البنود 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

2917
أحماض كربوكسيلية جماعية، أنهيدراتها، هاليداتها، فوق 

أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو 

.المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

من % 60عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

2932جزء من 

 (وان كانت مهدرجة)مركبات تتضمن بنيتها أثير قيوران  -

ايثيل غير منصهرة، كومارين وميثيل كومارينات و

 ومشتقاتها المهلجنة والمسلفنة، والمنترنة والمنترزةمورماتنات

ومع ذلك التزيد قيمة جميع . عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى

من سعر المنتج تسليم % 20 عن 2909المواد المستخدمة من البند 

.باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

مركبات استيالت دورية وشبه االستيالت الداخلية ومشتقاتها - 

المهدرجة والمسلفنة والمنترزة

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

2933
 (ذرات)غير منسجمة ذات ذرة أو (حلقية)مركبات دورية 

.غير منسجمة نيتروجينية فقط

ومع ذلك يجب اال تتعدى . عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى 

من % 20  2933 و2932قيمة جميع المواد المستخدمة من البنود 

.سعر تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

2934
 (حلقية)وأمالحها، مركبات دورية (نيوكليكية)أحماض نووية 

.غير منسجمة أخر

ومع ذلك يجب اال تتعدى . عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى

  2934و2933 و2932قيمة جميع المواد المستخدمة من البنود 

 من سعر تسليم باب المصنع20%

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

30الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :منتجات صيدلية ، عدا

من % 20ومع ذلك يمكن استخدام ما قيمته . جمركي آخر عدا بند المنتج

أية مواد مصنفة تحت نفس البند الجمركي للمنتج
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3002

دم بشرى ، دم حيوانى محضر لالستعمال فى الطب العالجى أو 

الوقائى أو للتشخيص الطبى ، أمصال مضادة وغيرها من 

مكونات الدم، والمنتجات المناعية، وان كانت معدلة أو 

مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية، لقاحات، وتوكسينات، 

:عداومنتجات مماثلة،  (عدا الخمائر)وكائنات مجهرية مزروعة 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

:المنتجات التي تشارك مباشرة في عملية تسوية المناعية من - 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 2925منتجات البند  - - 

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج  ومع ذلك يمكن استخدام مواد 

% 20مصنفة تحت نفس البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها عن 

.من سعر المنتج  تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

ومع ذلك يجب اال تتعدى . عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى 2933منتجات البند  - - 

من % 20  2933 و2932قيمة جميع المواد المستخدمة من البنود 

.سعر تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع
ومع ذلك يجب اال تتعدى . عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى2934منتجات البند  - - 

  2934و2933 و2932قيمة جميع المواد المستخدمة من البنود 

 من سعر تسليم باب المصنع20%

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 2937منتجات البند  - - 

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج  ومع ذلك يمكن استخدام مواد 

% 20مصنفة تحت نفس البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها عن 

.من سعر المنتج  تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

3004 و3003
 3002باستثناء األصناف المذكورة فى البنود )أدوية 

.مؤلفة من مكونين أو أكثر  (3006 و3005و

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركي عدا البند الجمركي للمنتج و مع ذلك يمكن استخدام ما قيمته 

. من أية مواد مصنفة تحت نفس البند الجمركي للمنتج20%

31الفصل 

عمليات تصنيع تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند أسمدة

ومع ذلك يمكن استخدام مواد من نفس . جمركى آخر عدا بند المنتج

من سعر المنتج تسليم % 20البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها  

.باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

32الفصل 

خالصات للدباغة والصباغة ، مواد دباغة ومشتقاتها ، أصباغ 

بيجمنت ومواد ملونة أخرى ، دهانات ، ورنيش ، معاجين ، 

:حبر عدا

عمليات تصنيع تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند 

ومع ذلك يمكن استخدام مواد من نفس . جمركى آخر عدا بند المنتج 

من سعر المنتج تسليم % 25البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها 

.باب المصنع

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 45المستخدمة فيها 

.باب المصنع

3201جزء من 
مواد دابغة من أصل نباتي، مواد دابغة و أمالحها، و أثيراتها 

.و استيراتها، و المشتقات األخر

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها
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3205جزء من 
 (3)*، محضرات مذكورة فى المالحظة  (لك)ألوان مرسبة 

 .(لك)لهذا الفصل أساسها الوان مرسبة 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

33الفصل 

، محضرات "زيوت عطرية ، وراتنجات عطرية، رزينويد

:، ماعدا (تواليت)أو تجميل  (كوزماتيك)عطور أو تطرية 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

ومع ذلك فإنه يمكن استخدام مواد . جمركى آخر عدا بند المنتج

من % 25مصنفة تحت نفس البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها  

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج  تسليم % 50المستخدمة فيها 

.باب المصنع

3301

، بشمعها أو (وان كان التربين منزوعا منها)زيوت عطرية 

، ارتنجات زيتية " رزينويد"بدونه، راتنجات عطرية  

مستخلصة ، زيوت عطرية مركزة فى شحون، أو فى زيوت 

ثابتة، أو فى شموع أو مايماثلها، متحصل عليها بطريقة 

التشريب أوالنقع، منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع 

التربين من الزيوت العطرية مياه مقطرة عطرية، ومحاليل 

.مائية من زيوت عطرية

تصنع من مواد من أى بند جمركى بما فى ذلك المواد المصنفة تحت 

ومع ذلك يجوز استخدام مواد مصنفة تحت نفس . أى بند فرعى للبند 

من سعر المنتج تسليم % 20البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها 

.باب المصنع 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج  تسليم % 40المستخدمة فيها  

.باب المصنع

34الفصل 

صابون ، وعوامل عضوية ذات نشاط سطحى ، محضرات 

غسيل ، محضرات تشحيم ، شموع اصطناعيـة ، وشموع 

محضرة ، محضرات صقل أو تلميع ، شموع اضاءة 

وأصناف مماثلة ، معاجين لصنع النماذج ، شموع لطب 

:األسنان ، ومحضرات طب األسنان، عدا 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت 

بند جمركى آخر عدا بند المنتج  ومع ذلـك يمكـن استخدام مواد من 

من سعر المنتج % 25نفس البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها 

.تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

مـن سعر المنتج  تسليم % 50المستخدمة فيها  

.باب المصنع

3403جزء من 

بما فيها زيوت القطع ومحضرات حل )محضرات للتشحيم 

البراغى أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، 

ومحضرات  (ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم

من األنواع المستعملة فى تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو 

الفراء أو غيرها من المواد باستثناء المحضرات المتضمنة 

وزنا أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت % 70على 

.المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3404
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة : شموع اصطناعية وشموع محضرة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

35الفصل 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة .مواد زاللية ، مواد أساسها النشا المعدل ، غراء ، أنزيمات

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها
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36الفصل 

بارود ومتفجرات ، منتجات نارية فنية، ثقاب ، خالئط معدنية 

.إلحداث االشعال ، مواد لهوب

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

ومع ذلك فإنه يجوز . جمركى آخر عدا البند الجمركى  للمنتج 

% 20استخدام مواد من نفس البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج  تسليم % 40المستخدمة  فيها 

.باب المصنع

37الفصل 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :منتجات تصوير فوتوغرافى أو سينمائى، عدا

ومع ذلك فإنه يجوز . جمركى آخر عدا البند الجمركى  للمنتج 

% 20استخدام مواد من نفس البند الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من  المنتج  تسليم باب % 40المستخدمة فيها  

.المصنع

3701

الواح وأفالم مسطحة للتصوير الفوتوغرافى، محسسة غير 

مصورة ، من أية مادة عدا الورق أو الكرتون المقوى أو 

النسيج، أفالم للتصوير الفورى مسطحة، محسسة، غير 

:مصورة، وان كانت مهيأة فى أغلفة
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .أفالم للتصوير الفورى ملونة فى أغلفة- 

ومع ذلك فإنه يمكن استخدام . 3702 أو3701جمركى عدا البندين 

من سعر المنتج % 20 بشرط أال تتعدى قيمتها  3702مواد من البند 

.تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج  تسليم % 40المستخدمة فيها  

.باب المصنع

عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .غيرها- 

ومع ذلـك فإنـه يمكـن  . 3702 أو 3701جمركى مختلف عن البند 

 بشرط أال تتعدى 3702 و3701استخدام مواد مصنفة تحت البندى 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 20قيمتها عن 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

مـن سعر المنتج  تسليم % 40المستخدمة فيها  

باب المصنع

3702
أفالم تصوير فوتوغرافية بشكل لفائف، محسسة، غير 

مصورة، من أية مادة عدا الورق المقوى أو النسيج، أفالم 

.للتصوير الفورى بشكل لفائف، محسسة وغير مصورة 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.3702 أو 3701جمركى عدا البند 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها  

.باب المصنع

3704
آلواح ، وأفالم وورق ومقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافى  

مصورة ولكن غير مظهرة

عمليات تصنيع تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند 

.3704 إلى 3701جمركى عدا البنود من 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعرالمنتج سعر تسليم % 40المستخدمة  

.باب المصنع

38الفصل 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :منتجات كيماوية متنوعة ، عدا 

جمركى عدا بند المنتج ، ومع ذلك يجوز استخدام مواد من نفس البند 

من سعر المنتج تسليم باب % 20الجمركى بشرط أال تتعدى قيمتها 

.المصنع 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج  تسليم % 40المستخدمة فيها  

.باب المصنع

3801جزء من 
جرافيت اصطناعى ، جرافيت غروى و شبه غروى ،  - 

.محضرات أساسها الجرافيت بشكل معجون

من % 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 
جرافيت بشكل معجون، مكون من مخلوط من الجرافيت و  - 

زيوت معدنية

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها من البند 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 20   3403الجمركى 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج  تسليم % 40المستخدمة فيها  

.باب المصنع
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3803جزء من 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة مكرر (طول أويل)زيت طول 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3805جزء من 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة أرواح تربنتين كبريتائية نقية

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3806جزء من 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة صموغ مصهورة

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3807جزء من 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة قطران خشب

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3808

مبيدات للحشرات والقوارض وللفطريات واألعشاب الضارة، 

موقفات االنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات 

مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجئة أو كمحضرات أو 

كاألشرطة والفتائل والشموع المكبرته )أصناف مماثلة 

.(وأوراق قتل الذباب

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها40%

3809

عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات الصباغة وتثبيت مواد 

كمحضرات تهيئة أو )التلوين ومنتجات  ومحضرات أخرى 

، من األنواع المستعملة فى صناعات النسيج (تثبيت األلوان

والورق والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة والداخلة 

.فى مكان آخر

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3810

محضرات لتنظيف سطوح المعادن ، محضرات مساعدة 

ومحضرات مساعدة أخر للحام " فلكس"لصهر المعادن 

المعادن، مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد اخر للحام 

المعادن، محضرات من األنواع المستعملة لكسو أو حشو 

.قضبان أو عيدان اللحام

% 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواج المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم المنصنع

3811

محضرات ضبط إشعال  وقود المحركات، ومحضرات منع 

التأكسد والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، 

ومحضرات منع تآكل المعادن واضافات محضرة أخر، 

أو للسوائل األخرى  (بما فى ذلك الجازولين)للزيوت المعدنية 

.المستعملة لنفس األغراض كزيوت معدنية

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها
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3812

، ملدنات (اكسيليريتور)مسرعات محضرة لبركنة المطاط 

مركبة للمطاط أواللدائن، غير مذكورة وال داخلة فى مكان 

آخر ، محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخرى 

.للمطاط أو اللدائن

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3813
محضرات وشحنات ألجهزة إطفاء الحريق ، قذائف معبأة 

.إلطفاء الحريق 

من % 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

3814
مذيبات ومخففات عضوية مركبة ، غير مذكورة وال داخلة 

.فى مكان آخر ، محضرات إلزالة الدهان أو الورنيش

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3818
عناصر كيماوية منشطة الستعمالها فى األلكترونيات ، بشكل 

أقراص أو صفائح رقائقية أو بأشكال مماثلة ، مركبات 

.كيماوية منشطة الستعمالها فى االلكترونيات

من % 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

3819

سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل أخرى محضرة أخر  

لنقل الحركة الهيدروليكية ال تحتوى على زيوت نفط وال على 

وزنا من % 70زيوت معدنية قارية او تحتوى على اقل من 

.هذه الزيوت

من % 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

3820
من % 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها .محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين للجليد

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

3822 جزء من 
كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف 

محضرة للتشخيص أو للمختبرات وإن كانت على حامل عدا 

 .3006 أو 3002تلك الداخلة فى البندين 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3823
أحمـاض دهنيـة صناعيـة أحادية الكربوكسيليك ، زيوت 

.حمضية ناتجة عـن التكرير، كحـوالت دسمة صناعية

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3825 و3824

روابط محضرة لقوالب السبك، منتجات ومحضرات 

بما فى ذلك )الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها 

، غير مذكورة وال داخلة فى  (مخاليط المنتجات الطبيعية 

مكان آخر ، مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات 

.المرتبطة بها ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها
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3915 إلي 3901

 (قشر)لدائن بالستيك فى أشكالها األولية ، فضالت ، قشارة 

 ex، 3912 3907ونفايات من البالستيك عدا البندين أرقام 

:الوارد قواعدها فيما يلي

إضافة  منتجات البلمرة المتجانسة التى يساهم فيها جزء - 

من الوزن فى اجمالى محتويات % 99واحد بأكثر من 

.البوليمر

.غيرها - 

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها45%

3907جزء من 
البلمرة االسهامية مصنوعة من كربونات متعددة  - 

 .(ABS)واكريلونتريل بوتادين ويوليمرسترين 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى اخر عدا البند الجمركى للمنتج
 39عمليات تصنيع تكون فيها قيمة أية مواد مستخدمة من الفصل  - .البوليستر  - 

من سعر المنتج تسليم باب المصنع ، أو أن يصنع % 20ال تتعدى 

 .(bisphenol A)من كربونات متعددة من النترابرومو 

3912
سيليولوز ومشتقاته الكيميائية، غير مذكورة وال داخلة في 

مكان آخر، بأشكالها األولية

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

3921 إلي 3916

منتجات ومنتجات شبه مصنعة من البالستيك، عدا البنود أرقام 

:3916ex، 3917ex، 3920ex، 3921 التى تسرى

:عليها القواعد الواردة فيما يلي

منتجات مسطحة تكون مشغولة أكثر من مجرد شغل السطح - 

، أو تكون مقطعة أكثر من مستطيالت أو مربعات ، وتكون 

.المنتجات األخرى مشغولة أكثر من مجرد شغل السطح

.غيرها- 

.غيرها- 

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها45%

 و 3916جزء من 

3917جزء من 

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%45.أشكال قطاعية وأنابيب ومواسير وخراطيم

3920جزء من 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .ألواح وأفالم مشبعة 

جمركي آخر عدا البند الجمركي للمنتج

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%45.رقائق من البالستيك مغطى بطبقة معدنية3921جزء من 

3926 إلي 3922
 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%45.منتجات بالستيك
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40الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :مطاط ومنتجاته ، عدا 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

4001جزء من 
عمليات تصنيع يتم فيها انتاج الواح وشرائح رقيقة من الواح المطاط .الواح وشرائح رقيقة من المطاط لصناعة األحذية

.الطبيعى 

4005
مطاط مركب ، غير مبركن ، بأشكاله األولية  أو بشكل ألواح 

.أوصفائح أو أشرطة 

عمليات تصنيع تكون فيها قيمة جميع المواد المستخدمة ، ماعدا 

من سعر المنتج تسليم باب % 50المطاط الطبيعى ، ال تتعدى 

.المصنع

4012
أو مستعملة من  (ملبسة)اطارات خارجية هوائية مجددة 

 (نصف مصمتة )مطاط ، اطارات مصمتة أو اطارات جوفاء 

.من مطاط  (فالبس) اشرطة لإلطارات، وبطانات أنابيب، 
اطارات خارجية هوائية من المطاط مجددة ، اطارات - 

 .(نصف مصمتة )مصمتة ، أو جوفاء 

.تجديد اطارات مستعملة 

 .4012 أو4011تصنع من مواد من أى بند جمركى  عدا بندى .غيرها -  

.تصنع من مطاط مقسى .منتجات من مطاط مقسى 4017جزء من 

41لفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :مدبوغة أو مهيأة،  عدا (عدا جلود الفراء)صالل جلود خام 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

.ازالة الصوف من جلد الضأن .جلود ضأن خام منزوعة الصوف 4102جزء من 

 4104جزء من 

4107إلى 

.اعادة دبغ الجلود المدبوغة من قبل.صالل وجلود بدون شعر أو صوف 

أو عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

4114جزء من 
 بشرط أال تتعدى 4107 حتى 4104تصنع من جلود من البنود .جلود ملمعة أو مكسوة ، جلود ممعدنة 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 50قيمتها  

42الفصل 
مصنوعات من جلد ، أصناف عدة الحيوانات والسراجة ، 

لوازم السفر،حقائب يدوية وأوعية ماثلة، مصنوعات من 

 .(عدا مصارين دودة القز)مصارين الحيوانات 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج

43الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :جلود فراء طبيعية ، وفراء صناعى ، ومصنوعاتها، عدا

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج

:جلود فراء مدبوغة أو مهيأة ، مجمعة4302جزء من 

التبييض أو الصباغة ، باإلضافة الى تفصيل وحياكة للفراء غير .رقائق ، قطع متعامدة ، وأشكال مشابهة - 

.المحاك المدبوغ أو المهيأ 
.عمليات تصنيع من الفراء غير المحاك أو المهيأ .غيرها - 
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4303
عمليات تصنيع لفراء غير المحاك المدبوغ أو المهيأ من البند .ألبسة ولوازم ألبسة، من جلد طبيعى أو مجدد

 .4302الجمركى 

44الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :خشب ومصنوعات ، فحم خشبى ، عدا 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. أم الاللحام مشقورتصنع من خشب خام سواء .خشب خام، وإن كان مقطع مربعاً بصورة بسيطة 4403جزء من 

4407جزء من 
خشب منشور أو مقطع طولى مقطع بطريقة التقشير أو 

مشرح أو مسطح وأن كان ممسوحا أو مصنفرا أو موصول 

. ملليمترات 6النهايات بالتشابك األصبعى ، يزيد سمكه عن 

.عمليات تشريح ، مصنفرة ، تشبيك اصبعى 

4408جزء من 

صفائح للتلبيس، صفائح لصناعة األبالكاش بسمك اليزيد عن 

 مم ، وأى خشب منشور طوليا ، أو مشرح بسمك اليزيد 6

 مم ، مسرح ، مصنفر ، موصول النهايات بالتشابك 6عن 

.األصبعى

.نشر طولى ، تشريح ، صنفرة ، تشبيك اصبعى 

4409جزء من 
خشب مشغول بأشكال خاصة على طول أو من أطرافه أو 

أو موصول  (مصنفراً)سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً 

:النهايات بالتشابك األصبعى
.صنفرة أو توصيل بالتشابك االصبعى.مصنفر أو موصول بالتشابك األصبعى- 

.تحبيب أو صب .أو مصبوب  (حبيبى)من دقائق  - 

 4410جزء من 

إلى جزء من 

4413

والواح مماثلة من خشب أو من مواد  (حبيبى)الواح من دقائق 

خشبية أخرى ، وان كانت مكتلة براتنجات أو بمواد ربط 

.عضوية أخرى 

تحبيب أو صب

4415جزء من 
علب ، صناديق ، أقفاص ، وأوعية اسطوانية ، وعبوات 

.مماثلة ، للتعبئة من خشب 

.تصنع من ألواح ليست مقطعة بالحجم المطلوب 

4416جزء من 
دنان ، براميل ، أحواض ، ومنتجات أخرى من نحاس به 

.أجزاء من خشب 

تصنع من سدابات غير مشغلة أكثر من نشر السطحين األساسيين

4418جزء من 

مصنوعات نجارة للتركيب فى  األبنية ، وأصناف من - 

.خشب لألغراض االنشائية

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

ومع ذلك فإنه يمكن  استخدام . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

 .(بانوهات)األلواح المحاطة بإطارات 
.تحبيب أو صب .خشب حبيبى أو مضغوط - 

4421جزء من 
للثقاب ، كمروس من خشب لتقوية  (غير محضرة)عيدان 

.األحذية 

 .4409تصنع من أخشاب من أى بند جمركى ماعدا البند 

45الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :فلين ومصنوعاته، عدا

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

 .4501تصنع من فليين من البند .مصنوعات من الفليين الطبيعى4503
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46الفصل 
مصنوعات من قش أوحلفا أو غيرها من مواد الضفر ، 

.مصنوعات حصر وسالل 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

47الفصل 
عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر، ورق وورق 

.بغرض إعادة التصنيع (نفايات وفضالت)مقوى 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

48الفصل 

ورق وورق مقوى ، ومصنوعات من عجائن الورق، أو من 

:الورق أو الورق المقوى ، عدا 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

و مع ذلك يمكن استخدام مواد . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

من سعر المنتج تسليم باب % 15من نفس البند ال تتعدى قيمتها 

.المصنع

4811جزء من 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .ورق وورق مقوى مسطر أو مغطى أو مربعات فقط 

و مع ذلك يمكن استخدام ما قيمته . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. من أية مواد مصنفة تحت نفس البند الجمركي للمنتج20%

4816

ورق كربون ، ورق استنساخ ذاتى  وغيره من ورق  - 

 (4809األصناف الداخلة فى البند  ): االستنساخ أو النقل عدا

ورق استنسل، وألواح أوفست من ورق، وان كانت مهيأة فى 

.علب

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

4817جزء من 

، وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير  (ظروف)مغلفات  - 

مصورة ، بطاقات للمراسلة من ورق أو ورق مقوى ، علب ، 

وجعب ومحافظ ومايماثلها من ورق أو ورق مقوى، محتوية 

.على مجموعات من أوراق المراسلة

عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

و مع ذلك يمكن استخدام ما قيمته . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. من أية مواد مصنفة تحت نفس البند الجمركي20%

4818جزء من 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند  .(تواليت)ورق صحى 

و مع ذلك يمكن استخدام ما قيمته . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. من أية مواد مصنفة تحت نفس البند الجمركي20%

4819جزء من 
علب ، صناديق ، أكياس ، شنط وأوعية أخرى ، من ورق أو 

ورق مقوى أو حشو سليولوزى أو طبقات من الياف 

.سليولوزية 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

و مع ذلك يمكن استخدام ما قيمته . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. من أية مواد مصنفة تحت نفس البند الجمركي للمنتج20%

4820جزء من 
من % 50عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  .دفاتر ورق الرسائل 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

4823جزء من 
أصناف أخرى من ورق أو ورق مقوى أو حشو سليولوزى 

أو طبقات من الياف سليولوزية من الياف سليولوزية مقطعة 

.بأشكال معينة 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

و مع ذلك يمكن استخدام ما قيمته . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. من أية مواد مصنفة تحت نفس البند الجمركي للمنتج20%

49الفصل 
كتب وصحف وغيرها من منتجات صناعة الطباعة ، 

:المخطوطات اليدوية ومستنسخات وتصاميم ، عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

4909
بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ، بطاقات مطبوعة 

للتهانى والدعوات، وان كانت مصورة أو فى ظروف، أو 

.أو محتوية على مواد تزينية.محتوية على مواد تزينية

 .4911 أو 4909تصنع من مواد ليست مصنفة تحت البندين 
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4910
تقاويم من جميع األنواع، مطبوعة بما في ذلك تقاويم المكاتب 

:ذات األوراق المنفصلة
تقاويم من النوع الدائم ذات األوراق التي يمكن استبدالها   -

.التي تعلق على قاعدة التي ليست من الورق أو الورق المقوى

:عمليات تصنيع تكون فيها

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج

من سعر المنتج % 50ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  - 

.تسليم باب المصنع
.4911 أو 4909تصنع من مواد ليست واردة تحت البند .غيرها

50الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :حرير ، عدا

.جمركى عدا بند المنتج 

5003جزء من 
بما فى ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة )فضالت حرير

.المسرحة والممشطة (للحل، فضالت خيوط الحرير والنسالة

.عمليات  تسريح أو تمشيط لفضالت الحرير 

 إلى 5004من 

5006جزء من 

:(1)يصنع من.حرير، وغزل من فضالت الحرير (خيط)غزل 

حرير خام أو فضالت حرير مسرحة أو ممشطة أو مجهزة للغزل - 

أو. (للخيط)

ألياف طبيعية أخرى غير مسرحة أو ممشطة أو مجهزة للغزل - 

أو. (للخيط)

أو. مواد كيماوية أو عجينة النسيج- 

.مواد صناعة الورق-  

:أقمشة منسوجة من حرير أو من فضالته5007

.(1)تصنع من غزل مفرد تحتوى على خيوط مطاطية- 

 :(1)تصنع من.غيرها   -

.الياف جوز الهند  (خيط)غزل - 

.الياف طبيعية - 

الياف تركيبية أو اصطناعية ليست مسرحة أو ممشطة أو مجهزة  - 

(للخيط)للغزل 

أو

مثل )عملية طباعة مصحوبة بعمليتين تجهيز وتشطيب على األقل 

عملية – الفرد– الشد– التثبيت بالحرارة– التلميع– التبييض– التنظيف

،  (ازالة العقد– الرتق– النقع– التشطيب النهائى– مقاومة االنكماش

 من سعر المنتج 47.5وذلك اذا ما كانت قيمة القماش المطبوع التتعدى 

.تسليم باب المصنع
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51الفصل 
صوف، وبر حيوان ناعم او خشن، خيوط واقمشة منسوجة من 

شعر الخيل، عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركي عدا بند المنتج

5113 إلى 5111

أقمشة منسوجة من صوف ، أو من وبر ناعم او خشن او من 

.شعر الخيل 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركي عدا بند المنتج

أو

عملية طباعة أو صباغة مصحوبة بعمليتي تجهيز وتشطيب على 

الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – مثل التنظيف )األقل 

– النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش – الفرد – 

، على أال تتعدى قيمة القماش المطبوع أو غير (ازالة العقد – الرتق 

من سعر المنتج % 50 (القماش الذي ليس له صفة المنشأ)المصبوغ 

.تسليم باب المصنع

52الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :قطن ، عدا 

.جمركى عدا بند المنتج 

5212 إلى 5208

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .أقمشة منسوجة من قطن 

جمركي عدا بند المنتج

أو

 عملية طباعة أو صباغة مصحوبة بعمليتي   تجهيز وتشطيب على 

الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – مثل التنظيف )األقل 

– النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش – الفرد – 

، على أن ال تتعدى قيمة القماش غير المطبوع (ازالة العقد – الرتق 

من سعر % 50 (القماش الذي ليس له صفة المنشأ)أو غير المصبوغ 

.المنتج تسليم باب المصنع

53الفصل 
الياف نسجية نباتية أخر، خيوط من ورق  وأقمشة منسوجة 

:منها عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا بند المنتج 

5311 إلى 5309

أقمشة منسوجة من الياف نسيجية نباتية أخرى ، وأقمشة 

.منسوجة من خيوط من ورق 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركي عدا بند المنتج

أو

عملية طباعة او صباغة مصحوبة بعمليتي  تجهيز وتشطيب على 

الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – مثل التنظيف )األقل 

– النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش – الفرد – 

، على أال تتعدى قيمة القماش غير المطبوع أو (ازالة العقد – الرتق 

من سعر % 50 (القماش الذي ليس له صفة المنشأ)غير المصبوغ 

.المنتج تسليم باب المصنع

54الفصل 
شعيرات تركيبية او اصطناعية،قدد واشكال مماثلة من اقمشة 

:تركيبية او اصطناعية، عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركي عدا بند المنتج 
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5408 إلى 5407

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .قماش منسوج من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصطناعية 

جمركي عدا بند المنتج

أو

عملية طباعة أو صباغة مصحوبة بعمليتي تجهيز وتشطيب على 

الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – مثل التنظيف )األقل 

– النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش – الفرد – 

، على أال تتعدى قيمة القماش غير المطبوع أو (ازالة العقد – الرتق 

من سعر % 50 (القماش الذي ليس له صفة المنشأ)غير المصبوغ 

.المنتج تسليم باب المصنع

55الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :الياف تركيبية أو صناعية غير مستمرة عدا

جمركي عدا بند المنتج

5516 إلى 5512

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

جمركي عدا بند المنتج

أو

عملية طباعة أو صباغة مصحوبة بعمليتي تجهيز وتشطيب على 

الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – مثل التنظيف )األقل 

– النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش – الفرد – 

، على أن ال تتعدى قيمة القماش غير المطبوع (ازالة العقد – الرتق 

من سعر % 50 (القماش الذي ليس له صفة المنشأ)أو غير المصبوغ 

.المنتج تسليم باب المصنع

56الفصل 

حشو ، لباد وغير منسوجات، خيوط خاصة، خيوط حزم حبال 

:وأمراس، أصناف صناعة الحبال، عدا

:(1)يصنع من 

الياف جوز الهند - 

الياف طبيعية - 

.مواد كيماوية أو عجينة منسوجات- 

.مواد صناعة الورق  - 

.ألياف أو شعيرات صناعية -

:لباد ، وإن كان مشربا أو مطليا، أو مغطى أو منضدا5602
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:(1)يصنع من .لباد ابرة  - 

.الياف طبيعية - 

مواد كيماوية أو عجينة المنسوجات - 

من % 40ومع ذلك يمكن استخدام المواد التالية بشرط أال تتعدى قيمتها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

 .5402الياف تركيبية بولى بروبلين بند جمركى رقم - 

.5506 أو 5503الياف صناعية بولى بروبلين بند جمركى رقم - 

 على أال 5501 الياف تركيبية متصلة بولى بروبيلين من البند الجمركى 

.  ديسيتكس9يزيد قطر جميع تلك الياف المستخدمة عن 

:(1)مصنوعة من غيرها- 

.ألياف طبيعية- 

.ألياف صناعية مصنوعة من كازيين- 

.مواد كيماوية وعجينة منسوجات-

5604

خيوط وحبال من مطاط مغطاه بمواد نسجية ، خيوط نسجية 

 5404وصفيحات وأشكال مماثلة من األصناف الداخلة فى البند 

 مشربة ، أو مطلية ، أو مغطاه، أو مغلفة بمطاط أو 5405أو 

:لدائن
.تصنع من خيوط مطاط أو حبال ليست مغطاه بمواد نسجية .خيوط وحبال  من مطاط مغطاه بمواد نسجية -

 :(1)تصنع من .غيرها - 

.الياف طبيعية ليست مسرحة أو ممشطة أو مجهزة للغزل - 

.مواد كيماوية أو عجينة منسوجات - 

.مواد صناعة الورق - 

.ألياف أو شعيرات صناعية- 

5605

غزل ممعدن، وان كانت بريما، مؤلفة من غزل أو شرائط أو 

 مضمومة الى معدن 5404أشكال مماثلة تقع تحت البند 

.بشكل خيوط أو صفيحات أو مسحوق أو مغطاة بمعدن

:(1)يصنع من 

.الياف طبيعية - 

الياف أو شعيرات صناعية ليست مسرحة أو ممشطة أو معدة للغزل - 

.

.مواد كيماوية أو عجينة منسوجات - 

.مواد صناعة الورق- 

.ألياف أو شعيرات صناعية- 
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5606

خيوط بريم، وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة مما يدخل فى 

 وعدا 5605عدا أصناف البند )، 5405 أو 5404البند 

بما فيها الخيوط )، خيوط قطيفية (خيوط بريم شعر الخيل

.، خيوط السلسلة(القطيفية المزغبة

 :(1)يصنع من 

.الياف طبيعية - 

.الياف صناعية ليست مسرحة أو ممشطة أو معدة للغزل - 

.مواد كيماوية أو عجينة منسوجات - 

. مواد صناعة الورق - 

ألياف أو شعيرات صناعية- 

(خيط)تصنع من غزل :سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، عدا57الفصل 

5704
سجاد  و أغطية أرضيات أخر من لباد غير ما هو من أوبار 

أو ألياف مغروزة و إن كانت جاهزة

يصنع من ألياف طبيعية أو مواد كيماوية أو عجينة النسيج

58الفصل 
من مواد " أوبار"أقمشة منسوجة خاصة، أقمشة ذات خمل 

، ديابيج ، اصناف عقادة ،  (دانتيال)نسجية ، مسننات 

:مطرزات
(خيط)تصنع من غزل مفرد  - .تحتوى على خيوط مطاط - 

.غيرها  - 

:عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركي عدا بند المنتج

أو

 عملية طباعة أو صباغة مصحوبة بعملتي تجهيز وتشطيب على 

الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – مثل التنظيف )األقل 

– النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش – الفرد – 

، على أال تتعدى قيمة القماش غير المطبوع أو (ازالة العقد – الرتق 

من سعر % 50 (القماش الذي ليس له صفة المنشأ)غير المصبوغ 

.المنتج تسليم باب المصنع

5805

ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبالن ، فالندر ، أوبيسون ، 

بالغرزة )بوفييه ومايماثلها ، وديابيج مشغولة باإلبرة ، 

.وان كانت جاهزة (الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة مثال

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى آخر عدا البند الجمركى للمنتج 

:عمليات تصنيع تكون فيها .مطرزات، أثوابا، شرائط أو زخارف 5810

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 
من سعر المنتج % 50أال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها- 

.تسليم باب المصنع 
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59الفصل 
نسج مشربة أو مطلية أو مغطاه، أصناف نسجية لالستخدام 

.التقني أو الصناعي

تصنع من غزل

5901

نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية ، من األنواع 

المستعملة للتغليف الخارجى للكتب وغيرها من االستعماالت 

المماثلة ، نسج استشفاف لنقل الرسوم ، نسج محضرة للرسم 

.باأللوان ، نسج مقساه من األنواع المستعملة لصناعة القبعات 

.تصنع من الغزل 

5902
نسج لالطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون او 

:بولى اميدات اخر، أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز
.تصنع من الغزل أو لدائن.وزنا من المواد النسجية  % 90يحتوى على ماال يزيد عن  - 

تصنع من مواد كيماوية أو عجينة منسوجات.غيرها 

5903

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة بلدائن، عدا تلك 

 .5902الداخلة فى البند 

تصنع من غزل أو لدائن 

أو

مثل )عملية طباعة مصحوبة بعمليتى تجهيز أوتشطيب على األقل 

– الفرد – الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – التنظيف 

إزالة – الرتق – النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش 

،  وذلك اذا ما كانت قيمة القماش غير المطبوع (العقد

.من سعر المنتج باب المصنع % 47.5التتعدى

5904
، وان كان مقطعا بأشكال معينة،  (لينوليوم)مشمع أرضية 

أغطية أرضيات مكونة من طالء أو غطاء على حامل من  

مواد نسجية ، وان كانت مقطعة بأشكال معينة

.(1)تصنع من غزل 

:أغطية جدران من مواد نسجية5905

.تصنع من غزل.مشربة أو مطلية أو مغطاه بمطاط أولدائن أو مواد غيرها- 

- 47 -



القاعدة البديلةالقاعدة الرئيسيةوصف المنتجبنود النظام المنسق

 :(1)تصنع من .غيرها - 

.غزل الياف جوز الهند - 

.الياف طبيعية - 

الياف تركيبية أو اصطناعية غير متصلة ليست مسرحة أو ممشطة أو - 

مجهزة للغزل، أو 

مواد كيماوية أو عجينة النسيج - 

أو

مثل )عملية طباعة مصحوبة بعمليتيي تجهيز أوتشطيب على األقل 

– الفرد – الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – التنظيف 

ازالة – الرتق – النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش 

% 47.5،  وذلك اذا ما كانت قيمة القماش غير المطبوع التتعدى (العقد

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع
 :5902نسج ممططة، عدا تلك الداخلة فى البند 5906

:(1)تصنع من .نسج مصنرة أو كروشيه

.ألياف طبيعية - 

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متصلة ليست مسرحة أو ممشطة - 

أو مجهزة للغزل 

.مواد كيماوية أو عجينة النسيج- 
نسج أخرى مصنوعة من غزل من الياف تركيبية متصلة ،   -

من وزنها مواد نسيج% 90تحتوى على ما يزيد عن   

.تصنع من مواد كيماوية 

تصنع من غزل.غيرها   -

5907

نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاه أو نسج الكانفا المتضمنة 

رسوما للمشاهد المسرحية ، أو للمناظر الخلفية لالستديوهات، 

.، أو االستعماالت المماثلة " ديكورات"

تصنع من الغزل 

أو

مثل )عملية طباعة مصحوبة بعمليتى تجهيز أوتشطيب على األقل 

– الفرد – الشد – التثبيت بالحرارة – التلميع – التبييض – التنظيف 

ازالة – الرتق – النقع – التشطيب النهائى – عملية مقاومة االنكماش 

،  وذلك اذا ما كانت قيمة القماش غير المطبوع التتعدى (العقد

. من سعر المنتج تسليم باب المصنع47.5%

5908

فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية، 

للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو ما يماثلها ، رتائن 

وهاجة لمصابيح الغاز ، وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة  (أغشية)

:لصنعها ، وان كانت مشربة
.تصنع من أقمشة مصنرة انبوبية لمصابيح الغاز .رتائن وهاجة لمصابيح الغاز مشربة - 
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عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت  بند .غيرها -

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

:منتجات نسجية من األصناف المالئمة لالستعماالت التقنية5911- 5909

أقراص أو حلقات ألغراض التلميع ليست من اللباد الوارد - 

.5911تحت البند 

6310تصنع من غزل أو فضالت األقمشة أو األقمشة البالية من البند 

نسج من النوع الذى يستخدم عادة فى صناعة الورق أو - 

االستعماالت الفنية األخرى، مبطنة أو غير مبطنة باللباد، وإن 

كانت مشربة أو مغطاه، أنبوبية، أو دون أطراف أو موصولة 

عرضية مفردة أو متعددة، أو / األطراف مزودة بأدوات ربط 

وعرضية متعددة / نسيج مستو موصول مع خيوط طولية أو

 .5911من البند 

:(1)تصنع من 

غزل الياف جوز الهند -

(2)غزل من بولى تترافلورو ايثيلين -

غزل ، متعدد من بولى اميد ، مطلى أو مشرب أو مغطى بالراتنج -

.الفينولى

غزل من الياف نسيج تركيبية أو اصطناعية من مركب اروماتيك -

  ميتا mالبولى اميد ، تم الحصول عليه من طريق التكثيف المتعدد ل 

.فيتليين داي امين وحامض أيزو فثالك

.غزل أحادى من البولى تترا فلورو ايثيلين - 

غزل من الياف نسيج اصطناعية من بولى بارا فينيلين تيرى - 

.فثاالميد

غزل الياف زجاجية ، مطلية بالراتينج فينول وأشرطة حريرية من - 

.غزل اكريليك

كوبوليستر خيوط متصلة مفردة من  البوليستر والرايتنج لحامض  -  

. سايكلومكسان داى أيثانول وحامض ايزو فثالك4و1تترافثاليك 

.الياف طبيعية-   

الياف تركيبية أو اصطناعية ليست مسرحة أو ممشطة أو مجهزة  - 

.للغزل 

.مواد كيمائية او عجينة النسيج - 

:(1)تصنع من .غيرها - 

.غزل الياف جوز الهند- 

.الياف طبيعية - 

الياف تركيبية او اصطناعية غير متصلة ليست مسرحة أو ممشطة - 

.أو مجهزة للغزل 

.مواد كيماوية او عجينة نسيج - 

60الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند أقمشة مصنرة أو كروشيه

تعريفي عدا بند المنتج
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61الفصل 

يصنع من غزل أو 

خيط

البسه وتوابع البسه من مصنرات أو كروشيه 

غيرها- 

تغيير فصل جمركي: القاعدة األولى

جميع الدول األعضاء باستثناء الوارد أسمائهم في القاعدة الثانية

 (2)و (1)تصنع من غزل  :القاعدة الثانية

: تصنع من 

الياف طبيعية

.الياف صناعية ليست مسرحة أو ممشطة أو مجهزة للغزل

.مواد كيمائية او عجينة نسي

الجزائر– المغرب – تونس – السودان 

62الفصل 

:يصنع منألبسة و توابع  األلبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

يبدأ من قماش (1 

من سعر المنتج تسليم % 50ال يزيد قيمة المواد المستخدمة عن  (2

باب المصنع

63الفصل 
،  (أطقم)أصناف جاهزة من مواد نسجية أخر ، مجموعات 

ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ، وأسمال وخرق عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

6304 إلى 6301
الخ ، …الخ، ستائر…بطانيات ، وأحرمة ، بياضات لالسرة 

:وأصناف مفروشات أخر

القماش و البطانيات يبدأ من خيط

يصنع من ألياف طبيعية أو صناعية أو مواد كيماوية أو عجينة النسيجمن لباد أو مواد غير منسوجة  - 

:غيرها - 

مطرزة - - 

غير مطرزة - - 

 

تصنع من خيوط أو قماش غير مطرز على أن  ال تتعدى قيمة القماش 

من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50غير المطرز 

من خيط

6305
أو ألياف طبيعية أو صناعية تركيبية أو مواد  (خيط)يصنع من غزل .أكياس تعبئة وتغليف

كيماوية أو عجينة النسيج

6306
، "تاندات"أغطية بضائع ، ظلل خارجية ، وحاجبات شمس 

خيام ، أشرعة للسفن والقوارب، ولأللواح الشراعية المائية ، 

.وللعربات الشراعية البرية، أصناف للمخيمات 

من % 60عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدة ال تتعدى 

سعر المنتج تسليم باب المصنع

6307
عمليات تصنيع تكون فيها قيمة جميع المواد المستخدمة ال تتعدى .أصناف أخر جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة

. من سعر المنتج تسليم باب المصنع 60%

- 50 -



القاعدة البديلةالقاعدة الرئيسيةوصف المنتجبنود النظام المنسق

6308

مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة  ومن  (أطقم)مجموعات 

خيوط، وإن كانت مع لوازم، معدة لصنع البسط أو الدبابيج أو 

أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة  

.مهيأة  فى أغلفة للبيع بالتجزئة 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

64الفصل 
تصنع من مواد مصنفة تحت أى بند عدا تجميع الجزء العلوى المثبت أحذية وطماقات وأصناف مماثلة؛ أجزاء هذه األصناف، عدا

.6406الى النعل الداخلى أو الى مكونات النعال الخارجية من البند 

6406

بما فيها الوجوه المثبتة بنعال  غير النعال  )أجزاء أحذية 

، (فرشة أو ضبان) ، نعال داخلية   قابلة للتبديل ،  (الخارجية

وأصناف مماثلة، قابلة للتبديل،  (كعوب صغيرة)وسائد كعوب 

.طماقات، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

65الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :أغطية رأس وأجزاؤها ، عدا

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

6505

قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه ، أو  - 

مصنوعة من مسننات او من لباد او من اقمشة نسجية أخر، 

، وإن كانت مبطنة أو مزينة، شبيكات (عدا األشرطة)أثوابا 

:عداشعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة، 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

قبعات وأغطية رأس أخر من لباد، مصنوعة من هياكل  - 

 ، وإن كانت 6501قبعات أو من الدوائر الداخلة فى البند 

.مبطنة أو مزينة

(1).تصنع من غزل أو الياف نسجية

66الفصل 
مظالت مطر ومظالت شمس، عصى بمقاعد، سياط، سياط 

:الفروسية، وأجزاء هذه االصناف، عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

6601
بما فيها المظالت بشكل عصى )مظالت مطر ومظالت شمس 

(ومظالت الحدائق ، واألصناف المماثلة

عمليات تصنيع تكون فيها قيمة جميع المواد المستخدمة ال تتعدى 

. من سعر المنتج تسليم باب المصنع 50%

67الفصل 
ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما ، أزهار 

.اصطناعية ، اصناف من شعر بشرى 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

68الفصل 
مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت ، أو حرير صخرى 

:أو ميكا أو من مواد مماثلة، عدا (أمينت)اسبستوس 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

.تصنع من حجر اردواز مشغول .أصناف من حجر أردواز طبيعى أو من اردواز مكتل 6803جزء من 
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6806

ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة؛ 

فيرميكوليت ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات 

معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية 

لعزل الحرارة أو الصوت

 أو 68.11أوالمتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البندين 

 .69 أو في الفصل 68.12

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

6812جزء من 
منتجات من حرير صخرى ، أو منتجات من مخاليط أساسها 

حرير صخرى أو مخاليط أساسها حرير صخرى وكربونات 

.مغنسيوم

.تصنع من مواد من أى بند جمركى

6814جزء من 
منتجات من ميكا، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة ، وان 

كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد 

.أخرى

 .(بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة )تصنع من ميكا مشغولة 

69الفصل 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .منتجات من خزف 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

من % 20جمركى عدا البند الجمركى للمنتج  مع امكانية استخدام 

.نفس البند

70الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :زجاج ومصنوعاته ، عدا

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 
 7003جزء من 

 7004وجزء من 

7005وجزء من 

 .7001يصنع من مواد من البند .زجاج ذو طبقة غير عاكسة 

7006

 أو 7004 أو 7003زجاج من األنواع الواردة فى البنود 

 محنيا أو مشغول الحواف أو محفورا أو مثقوبا أو 7005

مطليا بالمينا ، أو مشغوال بطريقة أخرى ، ولكن بدون أطر 

.وال مزود بمواد أخر

7001يصنع من مواد من البند الجمركى 

 .7001يصنع من مواد من البند الجمركى .أو منضد  (مسقى)زجاج مأمون ، مكون من زجاج مقسى 7007

 .7001يصنع من مواد من البند الجمركى .زجاج عازل متعدد الطبقات 7008

7009
مرايا من زجاج بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية 

.الخلفية

 .7001يصنع من مواد من البند الجمركى 
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7010

وقنانى وقوارير ودوارق  (دمجانات)قوارير ضخمة 

وبرطمانات وأنابيب، وغيرها من األوعية المماثلة من زجاج 

لنقل أو لتعبئة السلع، برطمانات حفظ من زجاج، سدادات 

.وأغطية غالقات أخر، من زجاج

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

أو

عمليات قص أوتشكيل للمنتجات الزجاجية بشرط أال تتعدى قيمة 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 50الزجاج غير المقصوص 

7013

أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو 

التواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلى أو إلستعماالت مماثلة 

 .7018أو7010عدا االصناف الداخلة فى البند )

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

أو

عمليات قص أوتشكيل للمنتجات الزجاجية بشرط أال تتعدى قيمة 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع% 50الزجاج غير المقصوص 

أو

، لألوانى الزجاجية  (عدا الطباعة بالستائر الحريرية)الزخرفة اليدوية 

% 50المنفوخة يدويا، بشرط أال تتعدى قيمـة الزجاج المنفوخ يدويا 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع

7019جزء من 
:تصنع من  .(عدا الغزل )منتجات من الياف زجاجية 

.فضيات غير ملونة ، سلوك أو حبات تزيين ، غزل أو جدائل _ 

.صوف زجاجى 

71الفصل 

لؤلؤ طبيعى أو مستنبت ، أحجار كريمة أو شبه كريمة ، 

معادن ثمينة ، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، 

:ومصنوعات هذه المواد ، حلى مقلدة ، عمالت معدنية، عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

7101جزء من 
لؤلؤ طبيعى أو مستنبت مصنفا، ومجمعا بخيوط بصفة مؤقتة 

.لسهولة النقل 

عمليات تصنيع تكون فيها قيمة جميع المواد المستخدمة التتعدى 

. من سعر المنتج تسليم باب المصنع 50%
  7102جزء من 

  7103جزء من 

7104جزء من 

طبيعية أو تركيبية أو )أحجار كريمة أو شبه كريمة مشغولة 

(معاد تركيبها

.تصنع من أحجار كريمة أو شبه كريمة غير مشغولة 

 7108 و7106

7110و

:معادن ثمينة 
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 أو 7108 أو 7106تصنع من مواد ليست مصنفة تحت البنود بأشكال خام- 

7110

أو

 7106فصل المعادن الثمينة كيماويا أو حراريا أو بالتحليل من البنود 

 7110 أو 7108أو 

أو

 أو 7108 أو 7106عمل سبائك من المعادن الثمينة من البنود 

. بخلط تلك المعادن مع بعضها أو بمعادن أساس أخرى 7110
.تصنع من معادن ثمينة بأشكال خامشبه مصنعة أو فى صورة مسحوق- 

  7107جزء من 

  7109جزء من 

7111جزء من 

.تصنع من معادن عادية مع معادن ثمينة بأشكال خام .معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة نصف مشغولة 

7116
مصنوعات من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت أو من أحجار كريمة 

 .(طبيعية أو تركيبية أو مجددة)أو شبه كريمة 

عمليات تصنيع تكون فيها قيمة جميع المواد المستخدمة ال تتعدى 

. من سعر المنتج تسليم باب المصنع 50%

7117

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند  .(مقلدة)حلى غواية 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

أو

تصنع من أجزاء من معدن ليس نفيس ليست مطلية أو مغطاه بطبقة 

من معدن ثمين ، بشرط أال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

. من سعر المنتج تسليم باب المصنع 50%

72الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :، عدا(فوالذ)وحديد وصلب  (زهر)حديد صب 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

7207
منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير 

الخالئط

 أو 7204 أو 7203 أو 7202 أو 7201يصنع من مواد من البنود 

7205

7216 إلى 7208
منتجات لفائف مسطحة ، قضبان ، أعواد ، زوايا ، أشكال 

.وأجزاء من الحديد أو من صلب من غير الخالئط 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

 .7207تصنع من مواد نصف مصنعة من البند .أسالك من حديد او من صلب من غير الخالئط 7217

 7218جزء من 

 إلى 7219و

7222

منتجات  نصف مصنعة، منتجات لفائف مسطحة ، قضبان ، 

.أعواد ، زوايا ، أشكال من صلب مقاوم  للصداء 

.تصنع من سبائك أو أية أشكال أولية أخرى

7218يصنع من مواد نصف مصنعة من البند .أسالك من صلب مقاوم للصدأ7223
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 7224جزء من 

7228 إلى 7225

منتجات نصف مصنعة ، منتجات لفائف مسطحة ، قضبان 

وأعواد مسحوبة على الساخن فى لفائف غير منتظمة ، زوايا 

وأشكال وأجزاء من خالئط صلب أخرى ، قضبان تثقيب 

مجوفة وأعواد من خالئط أو غير خالئط صلب

 أو 7206تصنع من سبائك أو أية أشكال أولية أخرى من البنود 

 .7224أو 7218

 .7224تصنع من مواد نصف مصنعة من البند .أسالك من خالئط صلب أخر7229

73الفصل 
،  (فوالذ)أوحديد أو صلب  (زهـر)منتجات من حديد صب 

:عدا

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

7206تصنع من مواد من البند .دعامات عريضة7301جزء من 

7302

لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب لخطوط السكك 

قضبان، قضبان أمان، محوالت، مقصات، : الحديدية والترام 

اسنة مقصات، وقضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع أخر، 

" فلنكات"وقضبان مقصات، وقضبان مسننة، عوارض 

ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد 

وغيرها من القطع المصممة خصيصا لمد أو ربط أو تثبيت 

.هذه الخطوط

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

7304

 7305 

7306

، مجوفـة من  (بروفيالت)مواسير وأنـابيب وأشكـال خاصة 

أو من صلب (ليس حديد صب)حديد 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج

7307جزء من 
لوازم مواسير وأنابيب من صلب غير قابل للصدأ مكونة من 

أو ما   (1SO No X5Cr NiMo 1712 ). عدة قطع

.يعادلها من المواصفات الدولية

تحويل و تثقيب وصنفرة بالرمل وتوسيع الثقوب والتسنين و الصنفرة  

من سعر % 35بالرمل للمطروقات المفرغة التى ال تتعدى قيمتها 

.المنتج تسليم باب المصنع

7308

باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند   )منشآت 

مثل، الجسور ومقاطع الجسور و )وأجزاء منشآت  ( 94.06

بوابات السدود واألبراج والصوارى والسقوف وهياكل 

السقوف واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب 

والدعامات  (درابزين)والمصاريع وستائر األقفال والمساند 

، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان (واألعمدة

وزوايا و قطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير وما 

يماثلها، مهيأة لالستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد 

أو صلب

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج

7315جزء من 
عمليات تصنيع تكون فيها قيمة جميع المواد المستخدمة من البند سالسل مانعة لإلنزالق

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 50 ال تتعدى 7315
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7321

بما فيها )مواقد ومدافئ ، ومناصب مواقد وأفران طبخ 

المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضـــافية  لإلستعمال فى 

، شوايات وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز (التدفئة المركزية

ومسخنــــات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية " طباخات"

ممـــاثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج

74الفصل 

عمليات تصنيع تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند :نحاس ومنتجاته عدا

جمركى اخر عدا بند المنتج  و مع ذلك يمكن استخدام مواد من نفس 

من سعر المنتج تسليم % 20البندالجمركي بشرط أال تتعدى قيمتها 

.باب المصنع

7401
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .، نحاس مرسب  (مات)نحاس نصف خام 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

7402
من نحاس للتنقية  (انودات)نحاس غير نقى ، أقطاب موجبة 

.بالتحليل الكهربائى 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى اخر عدا بند المنتج 

7403

نحاس نقي - 

خالئط نحاس - 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى اخر عدا بند المنتج 

 يصنع من نحاس نقي في شكل خام أو من عوادم أو فضالات النحاس

7404
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .فضالت وخردة نحاس

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

7405
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند خالئط رئيسية من نحاس

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

75الفصل 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة نيكل ومنتجاته

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

76 الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :ألومنيوم ومنتجاته عدا

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

7601
ينتج بالمعالجة الحرارية او المعالجة الكهربائية من ألومنيوم ليس فى .ألومنيوم بأشكال خام 

.صورة خالئط ، أو من فضالت وخردة األلومنيوم 

7602
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .خردة وفضالت من ألومنيوم

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 
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7616جزء من 

– والشباك – مصنوعات ألومنيوم عدا الرقائق، والنسج 

بما  )والسياجات، والنسج المقواه والمواد األخرى المماثلة 

والمصنوعة من معدن ( من أسالك ألومنيوم  (فيها المسامير 

.ألومنيوم ممدد

:عمليات تصنيع تكون فيها  

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند -     

الجمركى للمنتج ، ومع ذلك يجوز إستخدام الرقائق ، النسج ، الشباك 

بما فيها )، السياجات، النسج المقواه والمواد األخرى المماثلة 

أومن أسالك ألمونيوم ممدد  (المسامير

من سعر المنتج % 60ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.تسليم باب المصنع 

متروك لالستخدامات المستقبلية بالتعريفة المنسقة77الفصل 

78الفصل 

:عمليات تصنيع تكون فيها :رصاص ومنتجاته، عدا

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من سعر % 50وأن أال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها- 

.المنتج تسليم باب المصنع 

:رصاص بأشكال خام 7801

.يصنع من سبيكة أو رصاص مصنع.رصاص نقى -

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند غيرها- 

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج ، ومع ذلك اليجوز استخدام عوادم 

.7802وخردة وفضالت الرصاص من البند 

7802
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد مصنفة تحت بند آخر عدا البند .خردة وفضالت من رصاص 

.الجمركى للمنتج 

79الفصل 

:عمليات تصنيع تكون فيها :زنك ومنتجاته، عدا

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من سعر المنتج تسليم % 50ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة - 

.باب المصنع 

7901
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة تحت بند جمركى .زنك بأشكال خام 

ومع ذلك ال يجوز استخدام عوادم . عدا البند الجمركى للمنتج 

 .7902وفضالت الزنك من البند 

7902
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة تحت بند جمركى .خردة وفضالت من زنك 

.عدا البند الجمركى للمنتج 

80الفصل 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة :قصدير ومصنوعاته، عدا

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها
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8001
عمليات تصنيع يكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .قصدير بأشكال خام 

جمركة عدا البند الجمركى للمنتج، ومع ذلك اليجوز استخدام خردة 

.8002وفضالت القصدير من البند 

8002
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند فضالت وعوادم قصدير

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

8007جزء من 

: مصنوعات أخر من قصدير، ماعدا

 مم0.2ألواح وصفائح وقدد وأشرطة يزيد سمكها عن - 

وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل )أوراق  وقدد رقيقة - 

، ال (من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو حوامل مماثلة

؛ مساحيق (باستثناء سمك الحامل) مم 0.2يتجاوز سمكها 

ورقائق

مثل الوصالت )مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب - 

(أو األكواع أو األكمام

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

81الفصل 
،  (سيرميت)معادن عادية أخر، خالئط معدنية خزفية 

:مصنوعاتها 
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها من نفس البند .معادن عادية أخرى مشغولة، ومنتجاتها - 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 50الجمركى 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .غيرها -  

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

82الفصل 
عدد ، أدوات تقطيع ، أدوات مائدة ، مالعق وشوك من 

:معادن عادية ، وأجزائها من معادن عادية ، عدا

عمليات تصنيع تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

8206

عدد تحتوى على اثنين أو أكثر من األصناف الداخلة فى البنود 

للبيع " أطقم" مهيأة كمجموعات 8205 الى 8202من 

.بالتجزئة 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

ومع  . 8205 حتى 8202جمركى آخر عدا البنود الجمركية أرقام 

 يمكن استخدامها فى 8205 حتى 8202ذلك فإن األدوات من البنود 

من سعر المجموعة % 15المجموعات بشرط أال تتعدى  قيمتها 

.تسليم باب المصنع 

8207

أدوات  قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية ، وان كانت تدار آليا، 

مثال للضغط والكبس والبصم ،التخريم واللولبة )أو للعدد اآللية 

والحفر والتثقيب والتقعير والتقوير والتفريز والخرط وفك 

، بما فى ذلك قوالب سحب وبثق المعادن (وربط البراغى

.وأدوات حفر وثقب التربة والصخور

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

:عمليات تصنيع تكون فيها .سكاكين ونصال قاطعة لآلالت أو لألجهزة اآللية8208

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 
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من سعر المنتج % 50وان ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.تسليم باب المصنع 

8211جزء من 
سكاكين ذات نصال قاطعة ، سواء كانت مسننة أم ال 

وذلك عدا السكاكين الواردة فى البند  (متضمنة المطاوى)

8208. 

عمليات تصنيع يكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج ومع ذلك يمكن استخدام نصال 

.السكاكين ومقابضها من المعادن العادية 

8214

مثل أدوات قص أو جز الشعر، وسواطير  )أدوات قاطعة أخر

وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، 

، أدوات ومجموعات أطقم، تجميل وتقليم (وقاطعات الورق

(بما فيها مبارد األظافر )أظافر اليدين والقدمين 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج ومع ذلك يمكن استخدام المقابض 

.من المعادن العادية 

8215
 (كاشطات)مالعق و شوك و مغارف و ومغارف رغوة 

ومقطعات الحلوى والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة 

.ومالقط السكر، وأدوات مماثلة، للمائدة أو المطبخ

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

جمركى عدا البند الجمركى للمنتج ومع ذلك يمكن استخدام المقابض 

.من المعادن العادية

83الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :منتجات متنوعة من المعادن العادية ، عدا

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

8302جزء من 

لوازم تركيبات أخرى ، مستلزمات وأصناف مماثلة أخرى 

.تستخدم فى األبنية ، واغالق األبواب أتوماتيكيا 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

ومع ذلك يجوز استخدام المواد . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

من سعر % 20 بشرط أال تتعدى قيمتها 8302األخرى من البند 

.المنتج تسليم باب المصنع 

8306جزء من 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين من معادن عادية 

ومع ذلك فإنه يجوز استخدام . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

من % 30 بشرط أال تتعدى قيمتها 8306المواد األخرى من البند 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

84الفصل 
تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة مفاعالت نووية ، مراجل ، آالت وأجهزة الية، وأجزائها ، عدا

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

8406
 % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها .بخارية (توربينات)عنفات 

من سعر تسليم باب المصنع

8407
محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم االشتعال فيها 

 .(محركات انفجارية)بالشرر 

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

8409
أجزاء معدة حصرا أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة فى 

 .8408 أو البند 8407البند 

من % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

8412
من % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  .محركات وآالت محركة أخر

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 
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8415
آالت وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك 

وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة ، بما فى ذلك اآلالت 

.التى ال يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%40

8418

وغيرها من آالت "  فريزارات"ومجمدات "  برادات"ثالجات 

، (التبريد أو التجميد)ومعدات وأجهزة  إحداث البرودة 

كهربائية، أو غير كهربائية مضخات حرارية ما عدا آالت 

8415تكييف الهواء الداخلة فى البند 

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%40

8419جزء من 

أجهزة تجفيف للخشب، لعجائن الورق، الورق أو الورق 

المقوى مسخنات فورية للماء و مسخنات مياه مجمعة، غير 

كهربائية

:عمليات تصنيع تكون فيها 

من سعر المنتج % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  - 

.تسليم باب المصنع 

وفي حدود النسبة المشار إليها أعاله فإنه عند استخدام مواد مصنفة  - 

من % 25تحت نفس البند الجمركى للمنتج يجب أال تتعدى قيمتها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

8431جزء من 
من % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  .أجزاء لالستخدام فقط أو بصفة أساسية لمحادل رصف طرق

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

8443جزء من 

أجهزة استنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة 

استنساخ الصور بالطريقة الحرارية

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من سعر المنتج % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة عن - 

.تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

8447 إلى 8444
من % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  .آالت من هذه البنود تستخدم فى صناعة النسيج 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

8448جزء من 
 8444آالت وأجهزة مساعدة لآلالت الواردة تحت البندين 

 .8445و

% 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها عن 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع

8452
آالت خياطة ، عدا آالت خياطة الكتب والدفاتر الداخلة فى 

 ، أثاث  وقواعد وأغطية مصممة خصيصا آلالت 8440البند 

:الخياطة ، إبر آالت الخياطة 
 16ال يزيد وزن رؤوسها عن  (للتطريز فقط)آالت خياطة - 

. كيلو جرام بالمحرك 17كيلوجرام بدون المحرك أو 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

من سعر المنتج % 40ال تتعدى  قيمة جميع المواد المستخدمة فيها - 

.تسليم باب المصنع 

بدون )التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فى تجميع الرؤوس - 

التى ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستخدمة التى لها  (المحرك

.صفة المنشأ 

أن تكون األنظمة الميكانيكية المستخدمة لشد الخياط وللكورشيه و - 

.لها صفة المنشأ (زجزاج)للخطوط المتعرجة 
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% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  .غيرها - 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

8466  إلى 8456
عدد آلية وآالت وأجزائها ولوازمها من البنود ذاتها، عدا آالت 

القطع التي تعمل بنفث الماء وأجزائها ولوازمها

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

8486جزء من 

على المواد " الدارات"أجهزة لعرض أو رسم نماذج الدوائر 

شبه الموصلة المحسسة؛ أجزاءها و لوازمها

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من سعر المنتج % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة عن - 

.تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

آالت و أجهزة لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه 

الموصلة للكهرباء؛ أجزاء ولوازم معدة لإلستعمال حصرا أو 

بصورة رئيسية في هذه اآلالت، بمافيها حوامل العدد أو

أدواتها العاملة ومثبتات المشغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتح 

ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب 

.على العدد اآللية

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

85الفصل 
آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها ،أجهزة تسجيل 

واذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة 

وأجزاء ولوازم هذه األجهزة (التليفزيون)فى االذاعة المرئية 

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%40

8502

:عمليات تصنيع تكون فيها .مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية

من سعر المنتج % 40ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها -

.تسليم باب المصنع 

باإلضافة الى ما ورد أعاله فإنه عند استخدام مواد مصنفة تحت  - 

من % 10 يجب أال تتعدى قيمتها  8503 الي 8501البند الجمركى

سعر المنتج تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 60المستخدمة فيها 

.باب المصنع

8503

أجزاء معدة لالستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع االالت 

8502 أو 8501الداخلة في البند 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من قيمة  % 40ال تزيد قيمة جميع المواد المستخدمة فيها عن - 

.المنتج تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 60المستخدمة فيها 

.باب المصنع

8504
" محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة 

ووشائع تأثير كهربائى  (مثل مقومات التيار)" اليكتروستاتيكية

.(محثات)

من سعر المنتج % 40ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.تسليم باب المصنع 
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8514

افران كهربائية للصناعة او المختبرات واجهزة اخري 

للصناعة او المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند جمركي عدا البند - 

الجمركي للمنتج

من قيمة  % 40ال تزيد قيمة جميع المواد المستخدمة فيها عن - 

.المنتج تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 60المستخدمة فيها 

باب المصنع

8517جزء من 

أجهزة أخر إلرسال أو استقبال الصوت، الصور أو البيانات 

األخر، بما فيها أجهزة االتصال في الشبكات السلكية أو 

، عدا (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة)الالسلكية 

8528، 8527، 8525، 8443تلك الداخلة في البنود 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

من سعر المنتج % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها - 

.تسليم باب المصنع 

ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 60المستخدمة فيها 

.باب المصنع

8522
أجزاء ولوازم معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخدام مع 

 .8521 الى 8519األجهزة الداخلة فى البنود من 

من % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

8523

اسطوانات، أشرطة، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة 

وغيرها من حوامل " البطاقات الذكية سمارت كارد"صلبة، 

تسجيل الصوت أو الظواهر األخر وإن كانت مسجلة بما في 

إلنتاج االسطوانات " ماستر"ذلك القوالب واالسطوانات األم 

: ، عدا37المسجلة، بإستثناء األصناف الداخلة في الفصل 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أوالظواهر األخر، 

37عدا األصناف المذكورة في الفصل 

من % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.سعر المنتج تسليم  باب المصنع

8525

أجهزة ارسال بالراديو لالذاعة او للتلفزيون، وان كانت 

مشتملة على أجهزة استقبال أو أجهزة تسجيل و اذاعة 

الصوت؛ كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات 

.فيديو مسجلة

:عمليات تصنيع تكون فيها 

من سعر المنتج % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها - 

.تسليم باب المصنع 

ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 60المستخدمة فيها 

.باب المصنع 

8528

، وان كان مندمجا (تليفزيون)أجهزة استقبال لإلذاعة المصورة 

أو أجهزة تسجيل  (راديو)بها أجهزة استقبال اإلذاعة المسموعة 

فيديو )او إذاعة للصوت أو الصورة ، شاشات عرض فيديو 

( .فيديو بروجكتور)وأجهزة عرض صور الفيديو  (مونيتور

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%40

8545

أقطاب من فحم، وفحمات المسح، فحمات اللمبات، أو فحمات 

مجموعات الخاليا المولدة، عالمات تنصيص البطاريات، 

وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم سواء كانت 

بمعدن أو بدونه من األنواع المستعملة فى األغراض 

.الكهربائية

من % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  

.سعر المنتج تسليم باب المصنع
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8546
من % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  فيها.عازالت للكهرباء من جميع المواد 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

8548

" فضالت وخردة الخاليا المولدة ومجموعات الخاليا المولدة 

والمدخرات الكهربائية ، خاليا مولدة مستهلكة ، " البطاريات

مستهلكة ، مدخرات " بطاريات" مجموعات خاليا مولدة 

كهربائية مستهلكة ، أجزاء كهربائية لآلالت أو األجهزة غير 

.مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل

من % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

86الفصل 

قاطرات سكك حديدية أو ترام، عربات ومعدات السكك 

الحديدية ، خطوط سكك حديدية أو ترام وأجزائها 

ومستلزماتها ، أجهزة اشارات آلية وكهروآلية لطرق 

:المواصالت، عدا

من سعر % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة

.المنتج تسليم باب المصنع 

8608

معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها؛ أجهزة آلية 

لإلشارة واألمان والرقابة والتحكم  (بما فيها الكهرو آلية)

وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية ومايماثلها، للطرق 

البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو 

.المطارات؛ أجزاؤها

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

8609
، مصممة (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)حاويات، 

.ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

87الفصل 
سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات اخرى، 

:وأجزاؤها ولوازمها ، عدا البنود التالية

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%40

8709

عربات ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من 

األنواع المستعملة فى المصانع أو المخازن أو الموانى أو 

المطارات لنقل البضائع لمسافات قصيرة ، عربات جرارة من 

األنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ، 

.أجزاء العربات المذكورة أعاله

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من قيمة المنتج  % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها - 

.تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع 

8710

دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات ، وإن 

.كانت مسلحة ، وأجزاوها

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من قيمة المنتج  % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها - 

.تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

8711
بما فيها الدراجات العادية بمحركات " موتوسيكل"دراجات نارية 

ثابتة ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة ، وإن كانت 

:بمركبات جانبية، مركبات جانبية للدراجات
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:مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة سعة اسطوانتها - 

:عمليات تصنيع تكون فيها  .3 سم50ال تزيد عن        - 

من سعر المنتج تسليم % 40ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة - 

باب المصنع 

ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ قيمة - 

.المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم باب % 20المستخدمة فيها 

.المصنع

:عمليات تصنيع تكون فيها 3 سم50تزيد عن          - 

من سعر المنتج تسليم % 40ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.باب المصنع

ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ قيمة - 

.المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم باب % 25المستخدمة فيها 

.المصنع

:عمليات تصنيع تكون فيها .غيرها - 

من سعر المنتج تسليم % 40ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.باب المصنع

ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ قيمة - 

.المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم باب % 25المستخدمة فيها 

.المصنع

8712جزء من 
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد  .8714عمليات تصنيع لمواد ليست مصنفة تحت البند الجمركى (بول بيرنج )دراجات عادية بدون مدحرجات ذات كرات 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

8715

:عمليات تصنيع تكون فيها .عربات لنقل األطفال وأجزاؤها

جميع المواد المستخدمة مصنفه تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج

من سعر المنتج تسليم % 40ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة - 

.باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

88الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :مركبات جوية ، مركبات فضائية ، وأجزاؤها ، عدا

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

8804جزء من 
عمليات تصنيع لمواد من أى بند جمركى بما فى ذلك مواد أخرى من (روتوشوت)مظالت هبوط 

 .8804البند 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

8805
أجهزة اطالق المركبات الجوية، أجهزة لهبوط المركبات 

الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة ، أجهزة أرضية 

.للتدريب على الطيران ، أجزاء األصناف أعاله 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت 

.بند جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

عمليات تصنيع ال تزيد قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم باب % 30المستخدمة عن 

.المصنع
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89الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .سفن  قوارب ومنشآت عائمة

ومع ذلك ال تستخدم هياكل السفن . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

.8906المصنفة تحت البند الجمركى 

عمليات تصنيع ال تزيد قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم باب % 50المستخدمة عن 

.المصنع

90الفصل 

أدوات وأجهزة للبصريات ، والتصوير الفوتوغرافى ، أو 

السينمائى ، أو القياسى أو الفحص ، والمراقبة ، أو للقياس أو 

الضبط الدقيق ، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ، أجزاء 

:ولوازم هذه األدوات واألجهزة ، عدا

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من سعر المنتج % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة عن - 

.تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9001

الياف بصرية وحزم من الياف بصرية ، كابالت من الياف 

 ، الواح وصفائح من مواد 8544بصرية عدا الداخلة فى البند 

ومواشير   (بما فى ذلك العدسات الالصقة )مستقطبة ، عدسات 

ومرايا وغيرها من عناصر بصرية ، من أى   مادة كانت ، غير 

.مركبة ، عدا ماكان منها من زجاج غير مشغول بصريا 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

9002
عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية 

مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات لألدوات واألجهزة، 

عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

9004
من % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  .نظارات وما يماثلها مصححة أو واقية أو غيرها أو ما يماثلها

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9005جزء من 

مناظير مقربة مفردة العين أو مزدوجة وغيرها من 

المناظيرالفلكية البصرية، وقواعدها ، عدا األجهزة الفلكية 

.الكاسرة للضوء وقواعدها 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى  للمنتج 

من سعر المنتج تسليم % 40التتعدى قيمة المواد المستخدمة  فيها - 

.باب المصنع

التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

9006جزء من 

، (عدا آالت التصوير السينمائى)أجهزة التصوير الفوتوغرافى 

أجهزة احداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافى ، بما 

.فيها اللمبات واألنابيب الوامضة ، عدا لمبات وأنابيب التفريغ 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى  للمنتج 

من سعر المنتج تسليم % 40التتعدى قيمى المواد المستخدمة  فيها - 

.باب المصنع

التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 
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9007

أجهزة تصوير كاميرات سينمائية ، وأجهزة عرض سينمائية ، 

.وان تضمنت أجهزة تسجيل او اذاعة الصوت 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى  للمنتج 

من سعر المنتج تسليم % 40التتعدى قيمى المواد المستخدمة  فيها - 

.باب المصنع

التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9011

بصرية ، بما فيها مجاهر التصوير  (ميكروسكوبات)مجاهر 

.الفوتوغرافى أو السينمائى ومجاهر عرض الصور 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى  للمنتج 

من سعر المنتج تسليم % 40التتعدى قيمى المواد المستخدمة  فيها - 

.باب المصنع

التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9014جزء من 
من % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة .أجهزة وأدوات أخرى للمالحة

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

9015

 (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)أجهزة وأدوات للمساحة 

، ولعلم تخطيط المياه ، وعلم المحيطات ، وعلم خصائص 

المياه ، واألرصاد الجوية ، وعلم طبيعة األرض ، باستثناء 

.البوصالت ، مقاييس األبعاد 

من % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

9016
 سنتيجرام أو أقل، وان كانت 5موازين حساسة تبلغ حساسيتها 

.مزودة بصنجاتها 

من % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

9017

مثل آالت الرسم )أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب 

" أطقم"، مناقل ، مجموعات " وأجهزة النسخ بنتوجراف 

، أدوات لقياس (للرسم الهندسى ، مساطر وأقراص الحساب

مثل األمتار بأنواعها والميكرومترات )الطول تستخدم باليد 

غير مذكورة وال داخلة فى مكان  (ومعايير ومقاييس السماكة

.آخر من هذا الفصل

من % 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة 

سعر المنتج تسليم باب المصنع

9018

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب 

البيطرى ، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض االشعاعى 

وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية ، وكذلك  (سينتجراف)

.أجهزة اختبار النظر 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

- 66 -



القاعدة البديلةالقاعدة الرئيسيةوصف المنتجبنود النظام المنسق

9019

أجهزة عالج آلى ، أجهزة تدليك ، أجهزة للطب النفسانى، 

أجهزة عالج باألوزون أو باألكسجين أو باستنشاق المواد 

الطبية ، أجهزة انعاش بالتنفس اإلصطناعى وغيرها من 

.أجهزة العالج بالتنفس

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من قيمة المنتج  % 50ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 25المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9020

أجهزة تنفس أخرى ، وأقنعة غاز ، باستثناء األقنعة الواقية 

.غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة لالستبدال 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من قيمة المنتج  % 40ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 25المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9024

أو  (مقاومة الشد)آالت وأجهزة الختبار الصالبة أو المتانة 

القابلية لالنضباط أو المرونة أو الخواص اآللية األخر للمواد 

مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو )

 .(اللدائن

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9025

ترمومتر )مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ، مقاييس حرارة 

مقاييس رطوبة ( بارومتر)، مقاييس ضغط جو  (وبيرومتر

مسجلة أو غير مسجلة ، وأى  (هيجرومتر وسيكرومتر)الجو

.أدوات مشتركة منها 

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9026

أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو االرتفاع 

 )أو الضغط أو المتغيرات األخر فى السوائل أو الغازات  

" مثل مقاييــس الجريان ، مقاييس االرتفاع ، مقاييس الضغط 

، عدا األجهزة واألدوات  (، وعددات الحرارة" مانوميتر

 أو 9028أو9015 أو9014الداخلة فى  البنود الجمركية 

9032.

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9027

مثل مقاييس )أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائى أو الكيمائى 

ومقاييس انكسار األشعة " بوالريمتر"االستقطاب 

وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف " رافراكتومتر"

، أجهزة (وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان" سيكترومتر"

وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد 

أو التوتر السطحى أو ما يماثلها ، أجهزة وأدوات لقياس أو 

مقاييس  )اختبارات الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء 

، أجهزة القطع العرضى للفحص  (فترات التعرض للضوء 

 .(ميكروتوم)المجهرى 

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

من سعر المنتج تسليم باب المصنع
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9028
عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء بما فيها أجهزة 

:معايرتها 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

9029

مثل عدادات دورات ، عدادات انتاج ، عدادات )عدادات أخر 

،  (، عدادات المسافات بالخطى " تاكسيمتر"سيارات األجرة 

مؤشرات السرعة، تاكومترات ، عدا  األصناف الداخلة فى 

 ، أجهزة االبطاء الظاهرى للسرعة 9015 أو 9014البند 

 .(ستروبوسكوب)

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9030

أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية 

وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر  (اوسيلوسكوب)

لقياس  أو مراقبة المقادير الكهربائية ، باستثناء العدادات 

 ، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف 9028الداخلة فى البند 

األشعة السينية وأشعة الفا وبيتا وجاما واالشعاعات الكونية 

.وغيرها من االشعاعات المؤينة 

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9031
أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص غير مذكورة 

والداخلة فى مكان آخر من هذا الفصل ، أجهزة فحص 

.األجسام بالضوء الكاشف بواسطة ظاللها الجانبية

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9032
% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  .أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتى أو المراقبة والتحكم الذاتى 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9033
أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة واألدوات  الداخلة فى الفصل 

. ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل 90

% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

91الفصل 
% 40عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  ساعات يد وساعات أخرى وأجزائها

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9105

ساعات بندول ومنبهات أخر وغيرها من أصناف صناعة 

.الساعة ، تعمل بغير عدة حركة الساعة 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

من سعر المنتج تسليم % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.باب المصنع

ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ  - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9109

عدد حركة ألصناف صناعة الساعات ، كاملة ومجمعة ، عدا 

 .9108عدد حركة الساعات الداخلة فى البند 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

من سعر المنتج تسليم % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة - 

.باب المصنع

ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.عن قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع
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9110

عدد حركة اصناف صناعة الساعات ، كاملة ، غير مجمعة أو 

، عدد حركة أصناف  (مجموعات لعدد الحركة)مجمعة جزئيا 

صناعة الساعات غير كاملة ، مجمعة، عدد حركة أصناف 

.صناعة الساعات غير تامة الصنع 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

من سعر المنتج % 40ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  - 

.تسليم باب المصنع 

باإلضافة الى ماورد أعاله فإنه عند استخدام مواد مصنفة تحت البند - 

من سعر المنتج تسليم % 10 يجب أال تتعدى قيمتها 9114الجمركى 

.باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9111

 9102 أو 9101أظرف الساعات الداخلة في البندين 

.وأجزاؤها 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من قيمة المنتج تسليم  % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  

.باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

9112

ألصناف صناعة الساعات الداخلة فى  (أطر)علب وصناديق 

.هذا الفصل ، وأجزاؤها 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من قيمة المنتج تسليم  % 40التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  

.باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

:أساور ساعات وأجزاؤها 9113

من معادن عادية سواء مكسوة أم ال بقشرة من ذهب أو - 

.فضة ، أو من معادن ثمينة

 % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 
% 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  .غيرها   -

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

92الفصل 
من  % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها .أدوات موسيقية ، أجزاؤها ، ولوازمها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع 

93الفصل 
% 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  .أسلحة وذخائر ، أجزاؤها، ولوازمها 

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

94الفصل 

حشايا )أثاث ، أثاث للطب والجراحة ، أصناف لألسرة 

أجهزة انارة  (حوامل حشايا ، وسائد وأصناف محشوة مماثلة

غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر ، اشارات مضيئة ، 

لوحات اعالنية  او ارشادية مضيئة ، وأصناف مماثلة ، مبانى 

:مسبقة الصنع ،عدا 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 40المستخدمة فيها 

.باب المصنع

 9401جزء من 

9404وجزء من 

أثاث معدني يحتوي على أقمشة قطنية غير محشوة بالقطن 

 جرام او اقل300وزن المتر المربع منها 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 
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9405

بما فيها أجهزة تركيز االضواء و أجهزة  )أجهزة إنارة

وأجزاؤها غير مذكورة وال داخلة في مكان  (األضواء الكاشفة

إشارات مضيئة ولوحات إرشادية او إعالمية مضيئة , اخر

وغيرها من األصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر 

واجزها غير مذكورة وال , إضاءة مثبت بها بصورة دائمة

.الداخلة في مكان اخر

 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها40%

9406
 قيمة مضافة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها%40.مباني مسبقة الصنع

95الفصل 
لعب أطفال ، والعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة 

:، أجزاؤها ولوازمها، عدا

عمليات تصنع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركة عدا البند الجمركى للمنتج 

9503 جزء من 

عمليات تصنع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .دمى على هيئة مخلوقات بشرية فقط - 

جمركي عدا البند الجمركى للمنتج ومع ذلك يمكن استخدام مواد من نفس 

من سعر المنتج % 20البند بشرط أال تزيد قيمة المواد المستخدمة عن 

.تسليم باب المصنع

9503 جزء من 

لعب أخر، نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، سواء كانت  - 

متحركة أم ال؛ ألعاب األلغاز من جميع األنواع

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركي عدا البند الجمركى - 

للمنتج 

من سعر المنتج تسليم % 50ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.باب المصنع

9506جزء من 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .عصى للجولف وأجزاؤها 

ومع ذلك يمكن استخدام كتل . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

.مشكلة بشكل أولى لصناعة رؤوس عصى الجولف 

96الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :مصنوعات متنوعة، عدا

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 
  9601جزء من 

9602وجزء من 

.عمليات تصنيع لمواد نحت مجهزة مصنفة تحت نفس البند الجمركى .مصنوعات من مواد للنحت ، حيوانية أو نباتية أو تعدينية 

9603جزء من 

عدا  مكانس اليد ومايماثلها والفراجين )مكانس وفراجين ، 

مماسح آلية  (المصنوعة من شعر حيوان السنسار أو السنجاب

تدار يدويا ليست مزودة بمحرك، اسطوانات وقطع دهانات ، 

.ومماسح 

% 50عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها  

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

9605

سفر للتجميل أو الزينة الشخصية أو " أطقم" مجموعات 

.للخياطة ، أو لتنظيف األحذية أو المالبس

يجب أن يتوافر فى كل بند من المجموعة الشروط التى يخضع لها اذا 

ومع ذلك فإن األصناف التى ليس لها . لم يمكن ضمن المجموعة 

صفة المنشأ يمكن أن تضاف للمجموعات بشرط أن اجمالى قيمتها ال 

.من سعر المجموعة % 15يتعدى 
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9606

، قوالب أزرار ،  (حابكة بالكبس )أزرار ، أزرار كباسة 

وأجزاء لجميع أصناف هذه األزرار ، أزرار غير تامة الصنع 

 .(أشكال أولية)

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من سعر المنتج % 50ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.تسليم باب المصنع

9612جزء من 

محبرة او مهيأة , اشرطة لآلالت الكاتبة واشرطة مماثلة 

وان كانت مركبة على بكرات او , بطريقة أخرى للطبع 

محبرات اختام او غير مشربة في ,  (خراطيش)ضمن عبوات 

.علب او بدونها 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها

9613جزء من 
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة المصنفة تحت .قداحات تشتعل كهربائيا

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 30  9613البند 

9614جزء من 
لجميع أصناف هذه .   غاليين تدخين بما فيها رؤوسها

 .(أشكال أولية )االزرار ، أزرار غير تامة الصنع 

.تصنع من كتل مشكلة بشكل أولى 

9619جزء من 
وواقيات صحية ، حفاضات وبطانات  (مناشف)فوط 

:حفاضات و فوط مبطنه لألطفال واألصناف المماثلة
عمليات تصنيع تكون فيها جميع  المواد المستخدمة مصنفة تحت بند من ورق - 

و مع ذلك يمكن استخدام مواد . جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

من سعر المنتج تسليم باب % 15من نفس البند ال تتعدى قيمتها 

.المصنع
:يصنع من من حشو - 

الياف جوز الهند - 

الياف طبيعية - 

.مواد كيماوية أو عجينة منسوجات- 

.مواد صناعة الورق - 

.ألياف أو شعيرات صناعية- 

9620جزء من 
أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف  (حوامل)مناصب 

:المماثلة
:عمليات تصنيع تكون فيها من ألمنيوم -  

جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركى عدا البند -     

الجمركى للمنتج ، ومع ذلك يجوز إستخدام الرقائق ، النسج ، الشباك 

بما فيها )، السياجات، النسج المقواه والمواد األخرى المماثلة 

أومن أسالك ألمونيوم ممدد  (المسامير

من سعر المنتج % 60ال تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة  - 

.تسليم باب المصنع 
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من جرافيت أو غيره من الكربون، إلستعماالت  - 

غير كهربائية

عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستعمال مع اآلالت  - 

84الداخلة في الفصل 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها
معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستعمال مع األجهزة  - 

8521 أو 8519الداخلة في البنود 

من % 40عمليات تصنيع التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع
معدة لالستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع األجهزة   - 

8528 إلى 8525الداخلة في البنود من 

تطبق القواعد العامة لقواعد المنشأ التي تشترط أال تقل القيمة المضافة 

من القيمة النهائية % 40الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 

للسلعة عند اتمام انتاجها
معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخدام مع - 

:90.05 آالت أو أجهزة البند 

مناظير مقربة مفردة العين أو مزدوجة وغيرها من  - - 

المناظير الفلكية البصرية، عدا األجهزة الفلكية الكاسرة 

.للضوء

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند جمركى عدا البند - 

.الجمركى للمنتج 

من سعر المنتج تسليم  % 40التتعدى قيمة المواد المستخدمة فيها - 

.باب المصنع

التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 
:عمليات تصنيع تكون فيها أجهزة فلكية أخر وقواعدها - - 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند- 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

من % 40التتعدى قيمة المواد المستخدمة فيها - 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخدام مع  أجهزة البند  - 

90.06

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند- 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

من % 40التتعدى قيمة المواد المستخدمة فيها - 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 
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معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخدام مع أجهزة  - 

سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية وان " كاميرات"للتصوير

.اشتملت على أجهزة تسجيل او اذاعة الصوت 

:عمليات تصنيع تكون فيها 

جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة تحت بند- 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

من % 40التتعدى قيمة المواد المستخدمة فيها - 

.سعر المنتج تسليم باب المصنع

التتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ - 

.قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم % 30المستخدمة فيها 

.باب المصنع

معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخدام مع أجهزة  - 

، ولعلم (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)وأدوات للمساحة 

تخطيط المياه ، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه 

واألرصاد الجوية وعلم طبيعة األرض، باستثناء البوصالت؛

مقاييس

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 40المستخدمة 

معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخدام مع الآلالت  - 

 ، غير مذكورة 90واألجهزة واألدوات الداخلة فى الفصل 

.وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 40المستخدمة 

معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخدام مع األدوات  - 

الموسيقية

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة جميع المواد

.من سعر المنتج تسليم باب المصنع % 40المستخدمة 

97الفصل 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند .تحف فنية ، قطع للمجموعات، وقطع أثرية 

.جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 
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