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ا����ر�
 ا�������


  وزارة ا�����

  إدارة ا����رك

  133/2019 �ـ�ار ر�ـ�
� ر�����
 ا��)م ا����آ�
 و&%ً� ���#�م ا���!  635 �)���*�  

� ا�%�ار ر�� 2001/44، ��ر�1 23 /ذار 2001��� و�

6�5 ا���*��ت ا������� 
���7� 

 ور)م ا�8&���  &�ض ا:�اءات �%��

 

  

  ،�����رك إّن ا����? ا<=�>


	م ر�� ���  (�2017ذار  ��15ر��  ،���359ًء ��� ا���� ��#��رك )، ا�#�  ا"��� ر!  

	م ر�� ���' و(  �2017ذار  ��15ر��  ،���360ًء ��� ا(��	)� ������)* ا�#�  ا"��� �#��رك  �

،(  

	م ا.-,�ا�* ر�ـ� ���3  ا"�21م(�011959�ان  12، ��ر�ـ� ���123ًء ��� ا�� –ا36�7 �	زارة ا

  ، إدارة ا#��رك )

	م ر�� ��   ،(��;	ن ا#��رك ) 2000آ�;	ن ا"ول  15، ��ر�� ���4461ًء ��� ا


	م ا#��آ�3 و)=ً� ��<�م  1995آ�;	ن ا"ول  20، ��ر�� ���95ًء ��� ا=�ار ر�� �و���A�B@ (����?3 ا
 ،(CD��  ا

��ن -B�BE� F2( �2001ذار  23، ��ر�� ���44ء ��� ا=�ار ر�� G��* اH?, و�Bد وB�Iر��J@ وI	ا6?��@ ا
@7D; اتB�,D�� @�( ،@�I 3N�C( أن ا	اLJ وا�N��� ا��دة ا
.  

��م  �2019�	ز  31، ��ر�� ���144ء ��� ا=�;	ن ر��  3=E��، 2019(ا�	از;3 ا��3I زا�	از;�ت ا
��� ا��دة 
.59 ،(@�I  


	م ر�� ��()�ض ��P ا.J�اءات �BRف � 3���1�P ا��,#�ت  2019أب  23، ��ر�� ���5497ء ��� ا
،(3��T	  ا

� ر
�  2019 أ��	ل 20، ��ر�� 5674ر��  م��
	���ًء ��� اI ا"��6ف P�� 3(إ�?�ء �ي أ�V% ا
� ��;	ن I	از;3 ا��م  ��59	LJ ا��دة I2019،(  

 Xار�ة �,�ر�����ًء ��� �B=���  ،2019 أ��	ل 27 ا�,D�J *( V7,@ ا
: Cـ�D� �E ــّ�ر%�  

  

�
	م ا#��آ�3 و)=�" ��<�م ا��دة ا"و�*:: ��Bل ����?3 ا�,  ا��CD، ��� ا]F2 ا
 

�ل ا��)�  �ع ا��GH�I رFE ا��#�م ا���! �E C&�8ر)� إ VAT 

68.02 ����    �R ا���� دون �

بات وأصناف مماثلة، وإن كانت بشكل مربعات، مكع -  6802.10
غير مربع أو غير مستطيل، يمكن إدخال أكبر مساحة 

سم؛  7سطحية لها ضمن مربع طول ضلعه أقل من 
  حبيبات وشظايا ومساحيق، ملونة اصطناعيا

 25%  
  
  
 

 حد أدنى:
14,500 LL 

  كغ 55لكل 

11% 



 م.ش.
 

  

بناء أخرى وأصناف منها، مقطعة أو أحجار نصب و -   
  منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو:

   

  وترافرتين ومرمر رخام  --  6802.21
  

 25%  
 

 حد أدنى:
 14,500 LL 

  كغ 55لكل 

11% 

  غرانيت  --  6802.23
  

25%  
 

 حد أدنى:
 14,500 LL 

  كغ 55لكل 

11% 

  أحجار أخرى  --  6802.29
  

 25% 

  
 

 حد أدنى:
14,500 LL 

  كغ 55لكل 

11% 

     غيرها: -   

  وترافرتين ومرمر رخام  --  6802.91
  

 25% 

  
 

 حد أدنى:
14,500 LL 

  كغ 55لكل 

11% 

  أخرى أحجار كلسية  --  6802.92
  

 25% 

  
 

 حد أدنى:
14,500 LL 

  كغ 55لكل 

11% 

     دون تعديل 6802.93

  أحجار أخرى  --  6802.99
  

 25% 

  
 

 حد أدنى:
14,500 LL 

  كغ 55لكل 

11% 

     نص البند دون تعديل 48.23

 من البند 
4823.20 

 إلى البند
4823.69 

     دون تعديل 

 %11 %7 %5   صناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورقأ -  4823.70

     الباقي دون تعديل 

     نص البند دون تعديل  19.05

1905.10 
 و 1905.20

     دون تعديل

سكويت محلى؛ فطائر ذات ترابيع مجوفة (غوفر ب -   
  وغوفريت):

   

 %11 %10 %20   بسكويت محلى --  1905.31

     الباقي دون تعديل  

  نص البند دون تعديل 48.05

  

   



 م.ش.
 

  

 البندان 
4805.11 

 و 4805.12

     دون تعديل

 %11 %10 %5   غيرها  --  4805.19

     الباقي دون تعديل  

     نص البند دون تعديل 34.02

 من البند 
3402.11 

 إلى البند
3402.19.90 

     دون تعديل

 %11  %10 %20   حضرات مهيأة للبيع بالتجزئةم -  3402.20

     الباقي دون تعديل 

     البند دون تعديلنص  19.04

 البندان
1904.10 

 و 1904.20

      دون تعديل

 %0 %10 %10   برغل -  1904.30

     الباقي دون تعديل 

      نص البند دون تعديل  1101.00
قيق حنطة القمح المستخدم في صناعة الخبز د --- 1101.00.10

  )85ودقيق فئة  75العربي(دقيق فئة 

0% 14% 0% 

 %0  %0  غيرها --- 1101.00.90

     نص البند دون تعديل 72.14

 من البند 
7214.10 

 إلى البند
7214.99.10 

     دون تعديل

 %11 %20 %5   غيرها ---  7214.99.90

     نص البند دون تعديل 73.04

واسير وأنابيب من النوع المستعمل في خطوط نقل م - 
  النفط (البترول) أو الغاز:

   

 من البند  
7304.11 
 إلى البند 
7304.59 

     دون تعديل

 %11 %20 %5  غيرها -  7304.90
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     نص البند دون تعديل  73.05

واسير وأنابيب، من النوع المستعمل في خطوط نقل م - 
  النفط (البترول) أو الغاز:

   

 من البند  
7305.11 

 إلى البند
7305.90.10 

     دون تعديل

 %11 %20 %5  غيرها ---  7305.90.90

     نص البند دون تعديل 73.06

نابيب ومواسير، من النوع المستعمل في خطوط نقل أ - 
  أو الغاز:(البترول) النفط 

   

 من البند  
7306.11 

 إلى البند
7306.30.30 

     دون تعديل

واسير وأنابيب أخرى، من حديد أو صلب، م ---  7306.30.40
مستقيمة، خاما أو مقطرنة أو مدهونة أو مغلفنة فقط، 

  مم 170مم ويقل عن  11بقطر داخلي ال يقل عن 

 10% 20% 11% 

     الباقي دون تعديل 

     نص البند دون تعديل 76.04

  البندان 
7604.10 

 7604.10.10و

      دون تعديل

  %15  )323، 322غيرها ( ---  7604.10.90
 

16% 11% 

     ومينيوم:من خالئط أل -   

 %11 %16 %15  جوفةمأشكال خاصة   --  7604.21

     غيرها:  --  7604.29

       دون تعديل 7604.29.10
 %11 %16 %15   )323، 322غيرها ( ---  7604.29.90

     نص البند دون تعديل 76.10

 من البند
7610.10 

البندإلى   
7610.90.10 

     دون تعديل

 %11 %16 %20   غيرها ---  7610.90.90
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     نص البند دون تعديل 69.10

 %11 %10 %20   ني)من بورسلين (صي -  6910.10 

حد أدنى : ك.ص     300 LL   

 %11 %10 %20  غيرها -  6910.90 

حد أدنى : ك.ص     300 LL   

       نص البند دون تعديل 94.01
نواع المستعملة للطائرات والمركبات مقاعد من األ -  9401.10

  الفضائية

30% 15% 11%  

 %11 %15 %30  قاعد من األنوع المستعملة  في السياراتم -  9401.20

 %11 %15 %30  قاعد دوارة قابلة للتعديل في اإلرتفاعم -  9401.30

عدات المخيمات والحدائق، قابلة للتحول ممقاعد، غير  -  9401.40
  إلى أسرة

30% 15% 11% 

بوص هندي  أو صفصاف أو الروطانمقاعد من  -   
  ) أو من مواد مماثلة:او خيزران (بامبو

   

 %11 %15 %30  و خيزران)(بامبو امن بوص هندي  --  9401.52

 %11 %15 %30  من روطان --  9401.53

 %11 %15 %30   غيرها --  9401.59

     قاعد أخرى، بهياكل من خشب:م -   

 %11 %15 %30   محشوة  --  9401.61

 %11 %15 %30  غيرها  --  9401.69

     قاعد أخرى، بهياكل من معدن:م -   

 %11 %15 %30   محشوة  --  9401.71

 %11 %15 %30  غيرها  --  9401.79

     مقاعد أخرى: -  9401.80

قاعد األمان المخصصة لنقل األطفال في م---  9401.80.10
  السيارات

5% 15% 11% 

 %11 %15 %30   غيرها---  9401.80.90

 %11 %15 %30   أجزاء -  9401.90

    نص البند دون تعديل  94.03

 %11 %15 %30  ثاث من معدن من األنواع المستعملة في المكاتبأ -  9403.10

     دن:أثاث آخر من مع -  9403.20

 %11 %15 %5  باركات لألطفال.---  9403.20.10

 %11 %15 %30   غيرها. ---  9403.20.90
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 %11 %15 %30   ثاث من خشب من األنواع المستعملة في المكاتبأ -  9403.30

 %11 %15 %30   ثاث من خشب من األنواع المستعملة في المطابخأ -  9403.40

 %11 %15  %30  ثاث من خشب من األنواع المستعملة في غرف النومأ -  9403.50

 %11 %15 %30  أثاث آخر من خشب -  9403.60

     أثاث من لدائن: -  9403.70

 Babyاركات لألطفال و نقاالت لألطفال (ب---  9403.70.10

walker(  

5% 15% 11% 

 %11 %15 %30  غيرها ---  9403.70.90

أو الصفصاف  الروطان ثاث من مواد أخر، بما فيهاأ -  
  أو البوص الهندي أو المواد المماثلة:

   

 %11 %15 %30  ) او خيزران (بامبو من بوص هندي --  9403.82

  %11 %15 %30  من روطان --  9403.83

 %11 %15 %30   غيرها --  9403.89

 %11 %15 %30  أجزاء -  9403.90

     دون تعديلنص البند  84.18

دات للحفظ، في جسم واحد، مجهزة برادات ومجم -  8418.10
  بأبواب خارجية منفصلة

15% 10% 11% 

     رادات من النوع المنزلي:ب -  

 %11 %10 %15   تعمل بالضغط  --  8418.21

 %11 %10 %15   غيرها  --  8418.29

جمدات للحفظ بشكل صندوق، ال تتجاوز سعتها م -  8418.30
  ل 800

 15% 10% 11% 

   جمدات للحفظ بشكل خزائن، التتجاوز سعتهام -  8418.40
  ل 900

15% 10% 11% 

ناديق وخزائن وواجهات ومناضد أثاث أخر (ص -  8418.50
عرض وما يماثلها) مخصصة لحفظ وعرض المنتجات، 

  متضمنة أجهزة تبريد أو تجميد

 15% 10% 11% 

وأجهزة، أخرى، للتبريد أو التجميد؛  معدات وآالت -  
  مضخات حرارية:

   

ضخات حرارية غير آالت وأجهزة تكييف الهواء م --  8418.61
  ) 322،323، 313، 312( 84.15الداخلة في البند 

 20% 10% 11% 

 %11 %10 %20  ) 322،323، 313، 312غيرها (  --  8418.69

     أجزاء: -  
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 %11 %10 %30   ثاث مصمم الستيعاب أجهزة التبريد أو التجميدأ  --  8418.91

     غيرها:  --  8418.99

 8418.61لفرعيين بندين اـاف الـمعدة ألصن ---  8418.99.10
  ) 322،323، 313، 312(  8418.69و

 20% 10% 11% 

 %11 %10 %15   ) 322،323، 313، 312غيرها ( ---  8418.99.90

    نص البند دون تعديل  73.21

     جهزة طبخ ومسخنات أطباق:أ -   

 %11 %10 %5   عمل بالغاز أو بالغاز وبوقود آخر معات  --  7321.11

 %11 %10 %5   ئلتعمل بوقود سا  --  7321.12

 %11 %10 %5  يرها، بما فيها األجهزة التي تعمل بوقود جامدغ --  7321.19

     الباقي دون تعديل  

     نص البند دون تعديل  84.50

الت ال تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن آ -  
  كغ وزنا: 10

   

 %11 %10 %10  الت ذاتية الحركة كلياآ  --  8450.11

الت أخر، بأجهزة عصر مندمجة تعمل بالطرد آ  --  8450.12
  المركزي

 10% 10% 11% 

 %11 %10 %10   غيرها  --  8450.19

      الباقي دون تعديل 

     البند دون تعديلنص  34.01
ات ومحضرات غواسل عضوية، على صابون ومنتج -   

هيئة قضبان أو ألواح أو قطع أو بأشكال مقولبة، ورق 
وحشو ولباد وال منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة 

  بالصابون أو بغواسل:

   

عدة لالستعمال كمواد تجميل (تواليت) (بما فيها م  --  3401.11
  تلك المعدة الستعماالت طبية):

   

       دون تعديل  3401.11.10
 %11  %15 %20  (محارم معطرة) غيرها ---  3401.11.90

 %11  %15 %20   (محارم معطرة) غيرها  --  3401.19

     الباقي دون تعديل 

     نص البند دون تعديل 48.18

 %11 %15 %20  ورق صحي -  4818.10

     الباقي دون تعديل 
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     نص البند دون تعديل  04.06

ر منضج، بما في ذلك جبن مصل اللبن جبن طازج غي -  0406.10
  وجبن اللبن المخثر.

70% 20% 
على أالّ 
يتعدى 

الرسم النافذ 
 حالياً

0% 

حد أدنى : ك.ص    2500 LL   

 من البند
0406.20 

 إلى البند
0406.90.10 

     دون تعديل

 %20 %35  أجبان أخرى --- 0406.90.90
على أالّ 
يتعدى 

الرسم النافذ 
 حالياً

0% 

     نص البند دون تعديل  87.04

 من البند
8704.10 

 إلى البند
8704.21.90 

      دون تعديل 

أطنان وال  5زيد وزنها االجمالي محملة عن ي  --  8704.22
  طنا:  20يتجاوز 

   

 %11  %15 %5   لقمامةمعدة لنقل ا ---  8704.22.10

 %11  %15 %5   غيرها ---  8704.22.90

 %11  %15 %5   طنا 20زيد وزنها االجمالي محملة عن ي  --  8704.23

يرها، مجهزة بمحرك ذي مكابس يتم االشتعال فيها غ - 
  بالشرر:

   

 من البند 
8704.31 

 إلى البند
8704.31.90 

     دون تعديل

     أطنان: 5زيد وزنها اإلجمالي محملة عن ي  --  8704.32

 %11  %15 %5   لقمامةمعدة لنقل ا ---  8704.32.10

 %11  %15 %5   غيرها ---  8704.32.90

     الباقي دون تعديل 
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     نص البند دون تعديل 87.05

 %11  %15 %5   يارات رافعة (سيارات ونش)س -  8705.10

       دون تعديل 8705.20

 %11  %15 %5   كافحة الحرائقمسيارات  -  8705.30

 %11  %15 %5   لخرسانةاسيارات خلط  -  8705.40

 %11  %15 %5   غيرها -  8705.90

     نص البند دون تعديل 87.07

 %11  %15 %5   87.03لعربات الداخلة في البند ل -  8707.10

 %11  %15 %5   غيرها -  8707.90

     نص البند دون تعديل 87.16

طورات نصفية من طراز القافالت مقطورات ومق -  8716.10
  (كارافان)، للسكن أو للمخيمات

 5% 15%  11% 

      دون تعديل  8716.20

     قطورات ومقطورات نصفية أخر، لنقل البضائع:م -   

 %11  %15 %5   صهاريج  --  8716.31

 %11  %15 %5   غيرها  --  8716.39

 %11  %15 %5   قطورات ومقطورات نصفية أخرم -  8716.40

 %11  %15 %5   عربات أخر -  8716.80

       الباقي دون تعديل 

  
:3�;�N�Bة [�  
�	ات ��� �\CG  ا��دة ا �*:ا,�F�B ا��H	ص ��@ )* ا��دة ا"و�,  ا]F2 ا

 -  :3��,�3 ا?���,��G	د ا 3GD� 94.01و 69.10و 48.23و ���68.02 آ�)3 اBول، ��
 .87.16و 87.07 87.05و 87.04و 04.06و 48.18و 34.01و 94.03و

j3 ���3GD  وذ����#�I�3 اBول ا *���,J.دي وا�H,�.ا  �#�� اI اره��ا� B��
��3 ا�	��3 ��� ا�?������ اBول اI ن��G ��� و����3 ا,�Gدل �G(�!' ا,* ��د إD�� 3

   .ا,#�ري
 -  :3�?���,��G	د ا 3GD��� ،l=( 3ت �#�ر�����Gن ���?�� �R�I lG��� . *,��� اBول ا

 73.05و 73.04و 72.14و 11.01و 19.04و 34.02و 48.05و 19.05
  .84.50و 73.21و 84.18و 76.10و 76.04و 73.06و

  
:3N�N�B�G ا,���?* (آ	رن )�2 ) ر
� 3E(�2I اn�اق ��� ر��!C اVرة  �?�ض ا��دة ا 3���,ا
1904.10 :XرB�  

� دول ا.��Eد 20 -I رةBّHI أو p[�I رة ذاتV� ر��!C اI ن��G��3 ��� واردات =� اI %
 :*�,�  ا"ورو�* �Bة [�  
�	ات، �E�ر �Bر�#�َ� و)=ً� 

20� اI %ر���,� *R,�� ،3�;�N� ا"و� وا�,�Dأ��	ل  29 =��3 )* ا
2021.  



 م.ش.
 

  

R,�� ،3N* �,�ر��17 �N  .2022أ��	ل  29 % )* ا3�D ا
 16D� ا�ا��3 واR,�� ،3DI�7* �,�ر��% )* ا�  .2024أ��	ل  29 �,
  

- 15 ��� ��آI رةBHI أو p[�I رة ذاتV� ر��!C اI ن��G��3 ��� واردات =� اI %
5�Bة  :*�,�
�	ات، �E�ر �Bر�#�ً� ��� و)=ً�   

 15� اI %ر���,� *R,�� ،3�;�N� ا"و� وا�,�Dأ��	ل  29 =��3 )* ا
2021.  

R,�� ،3N* �,�ر�� % )*12 �N  .2022أ��	ل  29 ا3�D ا
� ا�ا��3 واR,�� ،3DI�7* �,�ر��9 �,�D  .2024أ��	ل  29 % )* ا

  
�sE�  3اG(�!' ا,* �H�ح ��E�  �R	ل ا��دة ا�ا��3:?���, 2515.12.20ا�G	د ا

��� ا��Dر ا"1��  2515.12.90و 2516.90.90و 2516.20.90و 2516.12.90و
.*I0ا  ا.

  
:3DI�7� ر
�  ا��دة اI �?��3 دة��� ��;	ن I	از;3 ا��م  59% اVي أ�� ��	LJ اI2019 

 :3��,�3 ا?���,��G	د ا 3���, – 4805.19 – 1905.31 – 4823.70 – 68.02ا"��6ف ا
3402.20 – 7214.99.90 – 7304.90 – 7305.90.90 – 7306.30.40 – 
7604.21 – 7610.90.90 – 6910.10 – 6910.90 – 1904.10 – 8418.10 – 
8418.21 – 8418.29 – 8418.30 – 8418.40 – 8418.50 – 8418.91 – 
7321.11 – 7321.12 – 7321.19 – 8450.11 – 8450.12 – 8450.19 – 

3401.11.90 – 3401.19 – 4818.10 – 8704.22.10 – 8704.22.90 – 
8704.23 – 8704.32.10 – 8704.32.90 – 8705.10 – 8705.30 – 8705.40 

– 8705.90 – 8707.10 – 8707.90 – 8716.10 – 8716.31 – 8716.39 – 
8716.40 – 8716.80 – 94.01 – 94.03.  

  
:3
� ا=�ار ر��  ا��دة ا�DدI 3N�N، وذj �2001ذار  23، ��ر�� �44/2001�Bل ا��دة ا

*:-�vw�1)3 ا?=�ة (أ �,  ) ��� ا]F2 ا
�G(��3�BHI 37D; 3 و)=ً� 6x	ل �� ا?��	رة ا�=3IB إ� إدارة ا#��رك )* ��B ا��]p -1أ  ،

� أي ��B آ�نI ردة	,D�  .ا
  

��Gن ��B ��ر�� د[	ل هVا  :��D3�ا��دة ا ��D�ي أ�21م هVا ا=�ار ��� ا]��Eت ا�BHرة إ
.V�?�,  ا=�ار 1�0 ا

  
1��B� y	 ا3J�E و���F �@  =�ار: ��]� هVا ا�I�N3ا��دة ا z�ّGو�XورB6 ر	0/0 )  
                  C& ،ل  27 ��6وت 2019أ�
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