
 الفصل الثالث

 المنسوجات والملبوسات
 

  اإلجراءات الثنائية للطوارئ: ١-٣المادة 
 

إذا أصبح استيراد سلعة منسوجات أو ملبوسات، تستفيد من معاملة تعرفة جمركية             .١

 سواء كقيمة مطلقة أو     –تفضيلية، إلى إقليم أحد الطرفين يزداد بكميات كبيرة          

 نتيجة لتخفيض أو إلغاء الضريبة        -نسبة إلى السوق المحلية لتلك السلعة         

الجمركية وفقا لهذه االتفاقية، فإنه إذا ما نشأ عن ذلك ضرر جسيم، أو تهديد فعلي               

به، لصناعة تنتج سلعة مشابهة أو تنافس مباشرة تلك السلعة؛ فإنه يجوز لذلك               

 في حدود ما هو ضروري وللمدة الالزمة لمنع حدوث ذلك الضرر أو             -الطرف  

 اتخاذ إجراء طارئ يتمثل في زيادة نسبة التعرفة           -يسير التقويم   معالجته ولت 

 :الجمركية على تلك السلعة إلى مستوى ال يجاوز الحد األدنى مما يلي
 

  نسبة الضريبة الجمركية، المطبقة على الدولة األولى بالرعاية، السارية           -أ 

 .وقت اتخاذ اإلجراء

ول هذه االتفاقية حيز      نسبة الضريبة الجمركية المطبقة في تاريخ دخ        -ب 

 .النفاذ
 

 : فإن على الطرف المستوردلتقرير وجود ضرر جسيم، أو تهديد فعلي به، .٢
 

 تلك  المصدر على  من الطرف    واردات السلعة  آثار زيادة    التحقيق في  -أ 

 االقتصادية  ، وفقاً النعكاس ذلك على المتغيرات     الصناعة على وجه التحديد   

والمخزون   الطاقة واإلنتاجية استغالل  وذات الصلة كاإلنتاج ومعدل اإلنتاج      

 واألسعار المحلية    واألجور والعمالة  والصادرات    والحصة السوقية 

 . وال يعتبر أي منها بالضرورة حاسماًواألرباح واالستثمار، 
 



 

 المستهلك كعامل من عوامل     تفضيل أو   التقنيةعدم األخذ في االعتبار تغير       -ب 

 .الفعلي به أو التهديد الضرر الجسيم تقرير وجود
 

 المادة إال   استنادا لهذه ال يجوز أن يقوم الطرف المستورد باتخاذ إجراءات طارئة           .٣

 .بعد إجراء تحقيق من قبل سلطاته المختصة
 
إخطار الطرف اآلخر كتابة ودون تأخير عن عزمه على            الطرف المستورد  على .٤

 منهلب   ط ما مشاورات مع الطرف اآلخر إذا       عقداتخاذ إجراء طارئ، كما عليه      

 . ذلكالطرف اآلخر
 

 :على الطرف المستورد .٥
 

 .لمدة تزيد على ثالث سنوات  اإلبقاء على أي إجراء طارئعدم -أ 
 

 عشر سنوات   بعد أو يبقي عليه      ما  سلعة بشأنيتخذ أي إجراء طارئ     أال   -ب 

الذي كان يجب فيه على ذلك الطرف وفقاً لهذه االتفاقية إلغاء           تاريخ  المن  

 .تلك السلعةالضريبة الجمركية على 
 

كثر من مرة   بشأن سلعة الطرف اآلخر ذاتها أ      يتخذ أي إجراء طارئ      أال -ج 

 .واحدة
 
أن يطبق على السلعة موضوع اإلجراء      عند إنهاء العمل باإلجراء الطارئ،       -د 

 .الطارئ نسبة التعرفة الجمركية التي كان يجب تطبيقها لوال هذا اإلجراء
 

لمصدر تعويضاً يتفق عليه عبارة عن      على الطرف المستورد أن يمنح الطرف ا          .٦

تحرير للتجارة في شكل تنازالت لها آثار مساوية جوهرياً على التجارة أو              

تعادل قيمة الضرائب الجمركية اإلضافية التي يتوقع أن تنتج عن اإلجراء              

وما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، فإن هذه التنازالت تقتصر             .  الطارئ



 

وإذا لم يتمكن الطرفان من االتفاق على        .  لبوساتعلى سلع المنسوجات والم   

التعويض فإنه يجوز للطرف المصدر اتخاذ إجراء بتعليق تنازالت مقررة وفقاً           

لهذه االتفاقية بشأن التعرفة الجمركية يكون لها آثار مساوية جوهرياً على              

وعلى الطرف المصدر أن يطبق     .  التجارة لتلك الناتجة عن اإلجراء الطارئ      

اء المتعلق بالتعرفة الجمركية لفترة ال تزيد على الحد األدنى الالزم              اإلجر

ويترتب على انتهاء اإلجراء    .  لتحقيق األثر المساوي جوهرياً على التجارة      

الطارئ انقضاء التزام الطرف المستورد بمنح تعويض بشأن تحرير التجارة           

 .وحق الطرف المصدر باتخاذ إجراء بشأن التعرفة الجمركية
 
في  حق أي من الطرفين      يحد من  هذه االتفاقية على أنه      من أحكام   ال يفسر أي       .٧

على نحو يتسق مع أحكام اتفاقية         استيراد المنسوجات والملبوسات       تقييد

أنه ال يجوز ألي من      تدابير الوقاية، إال     والملبوسات أو اتفاقية      المنسوجات

نسوجات أو الملبوسات   الطرفين اتخاذ إجراء طارئ طبقا لهذه المادة على الم         

 من قبل أي من الطرفين استناداً        وقائيالتي قد تخضع أو ستخضع إلجراء        

 .ألحكام أي من االتفاقيتين المذكورتين
 

 قواعد المنشأ واألمـور المتعلقة بها: ٢-٣المادة 
 

 :تطبيق الفصل الرابع 
 
قواعد (الفصل الرابع   يسري   في هذا الفصل ومالحقه،      ما لم ينص على خالف ذلك      .١

 .على سلع المنسوجات والملبوسات) المنشأ
 
تحديد بلد المنشأ   ل  ، الواردة في هذه االتفاقية    ،ال تطبق قواعد المنشأ   لمزيد من اليقين،     .٢

 .لمنسوج أو ملبوس ألغراض عدم التفضيل
 



 

 :المشاورات 
 
كان يتعين  إذا  للنظر فيما   بناء على طلب أي من الطرفين، يقوم الطرفان بالتشاور            .٣

معينة، المطبقة على سلع منسوجات أو ملبوسات        ،   قواعد شروط المنشأ   اجعةمر

في  المسائل المتعلقة بتوفر األلياف والخيوط واألقمشة          بحيث يؤخذ في االعتبار    

 . الطرفينإقليمي

 البيانات، يأخذ كل من الطرفين في االعتبار        ٣في المشاورات المشار إليها في الفقرة        .٤

تدل على إنتاج كميات كبيرة في إقليمه لنوع معين         آلخر التي    الطرف ا  من قبل المقدمة  

ويقرر كل من الطرفين وجود إنتاج بكميات كبيرة        .  من األلياف أو الخيوط أو األقمشة     

إذا دلل أحدهما على قدرة منتجيه المحليين على توفير كميات تجارية من األلياف أو               

 .الخيوط أو األقمشة في األوقات المطلوبة

. ها طلب إجرائ   تسليم  يوما من تاريخ   ٦٠ المشاورات خالل    إلى إنهاء طرفان  يسعى ال  .٥

 الطرفان على تعديله من قواعد المنشأ القائمة إذا ما تمت الموافقة عليه             تفقويسري ما ا  

 ).التعديالت (٢-٢١وفقاً لنص المادة 
 

 :الكميات الضئيلة 
 
نشأ، ألن أليافا أو خيوطاً     سلعة المنسوجات أو الملبوسات التي ال تعتبر سلعة ذات م          -٦

معينة استخدمت في إنتاج مكون تلك السلعة التي تحدد تصنيفها الجمركي لم تخضع           

 ذلك  م ألف، تعتبر رغ   -٣لتغيير يسري على التصنيف الجمركي المبين في الملحق         

سلعة ذات منشأ إذا كان مجموع وزن جميع األلياف أو الخيوط التي استخدمت في              

وبصرف النظر عن   .   في المائة من مجموع وزن المكون      ٧جاوز  ذلك المكون ال ت   

هذا الحكم، فإن السلعة التي تحتوي على خيوط مطاطية في مكون تلك السلعة الذي              

يحدد التصنيف الجمركي لتلك السلعة، ال تعتبر سلعة ذات منشأ إال إذا كانت هذه               

 .الخيوط مصنعة كلياً في إقليم أحد الطرفين
 

 :معاملة األطقم 



 

 
، فإن أياً )أ (٣ الوارد ذكرها في الملحق بالمنشأ النظر عن القواعد الخاصة   صرف  ب  -٧

، وفقاً لقاعدة التفسير العامة الثالثة من        المنسوجات والملبوسات المصنفة  سلع  من  

النظام المنسق، كسلع وضعت ضمن أطقم للبيع بالتجزئة ال تعتبر سلعة ذات منشأ              

الطقم عبارة عن سلعة ذات منشأ أو أن القيمة الكلية          إال إذا كانت كل سلعة ضمن       

من قيمة الطقم   %  ١٠للسلعة التي ال تكون سلعة ذات منشأ ضمن الطقم ال تجاوز            

 .وفقاً لما يحسب ألغراض تقدير التعرفة الجمركية
 

 التي ال تعتبر سلع      من المنسوجات والملبوسات   لسلع معينة معاملة التعرفة الجمركية    
 :ذات منشأ

 
 السلع التالية معاملة تعرفة جمركية تفضيلية،       ، يمنح كل طرف   ٩مراعاة الفقرة   مع  .      ٨ 

 الخاصة بمعاملة التعرفة الجمركية التفضيلية بموجب هذه        كانت مستوفية للشروط  إذا  

 : باستثناء شرط كونها سلع ذات منشأاالتفاقية
 
 ٦٠ و ٥٨ و ٥٥ و ٥٤ و ٥٢سـلع القطن أو األلياف الصناعية الواردة في الفصول           -أ 

خيـوط تم إنتاجها   شكلت بالكامل في إقليم أحد الطرفين من        ُ التي   النظام المنسق من  

 . أحد الطرفينأو تم الحصول عليها من خارج إقليم
 

شكلت ُالتي  )  باء -٣(سـلع القطـن أو األلياف الصناعية الواردة في الملحق رقم             -ب 

 ألياف أنتجت أو تم      من طرف في إقليم    تبالكامـل في إقليم طرف من خيوط نسج       

 .طرف  إقليمالحصول عليها من خارج
 
 من  ٦٢ أو   ٦١ القطن أو األلياف الصناعية الواردة في الفصلين          ملبوسـات  سـلع  -ج 

، وتتم  تفصل أو تنسج أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب         التي   الـنظام المنـسق   

أو خيوط  قماش   أحد الطرفين من     إقليمخياطـتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في         

 . من خارج إقليم أحد الطرفيناوالحصول عليهتم إنتاجها 



 

 
من النظام   ٦٣ القطـن أو األلياف الصناعية الواردة في الفصل           ملبوسـات  سـلع  -د 

 وتتم خياطتها   المنـسق التي تفصل أو تنسج أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب،           

  أو خيوط تم إنتاجها    قماش أحد الطرفين من     إقليم  في أو تجميعها بأية طريقة أخرى    

 . أحد الطرفينإقليم من خارج ا أو تم الحصول عليهإقليم أحد الطرفينبالكامل في 
 

طرف  على السلع المصدرة إلى إقليم       )٨(    تقتـصر المعاملة المذكورة في الفقرة           -٩

خالل العشر سنوات األولى     مربع سنوياً  مليون متر    ٦٥ بكمـيات أقصاها ما يعادل    

 .تفاقية حيز النفاذبعد دخول اال
 

ويقوم الطرف المستورد، بناء على طلب الطرف المصدر، بتوزيع هذه الكمية على            

 .وفقاً لذلك الطلب) ٨(الفئات األربع للسلع المشار إليها في الفقرة 

ولـتحديد مـا تعادلـه البضاعة المصدرة من األمتار المربعة بغرض خصمها من        

وامل التحويل الواردة في الوثيقة المعنونة      الكمـية الـسنوية فإنه يجب استعمال ع       

نظـام الـواليات المـتحدة لتصنيف المنسوجات والملبوسات لجدول          : التناسـب   "

) تناسب المنسوجات (التعـرفات الجمـركية المنـسق للواليات المتحدة األمريكية          

"  عن مكتب المنسوجات والملبوسات بوزارة التجارة األمريكية       ٢٠٠٣الصادرة عام   

 .منشور آخر يحل محل الوثيقة المذكورةأو أي 
 
 بناء على طلب كتابي من الطرف المصدر، يجب على الطرف المستورد أن يطلب              . ١٠ 

ويجب . مـن أي مستورد يطالب بمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية تقديم شهادة أهلية           

ها على الطرف المصدر عدم قبول هذه المطالبة ما لم تكن شهادة التأهيل قد تم إكمال              

بـصورة صـحيحة وتم توقيعها من قبل مسئول مختص من الطرف المصدر وتقدم              

 .وقت المطالبة بمعاملة التعرفة الجمركية التفضيلية
 
أو ) ٨(عندما يكون لدى الطرف المستورد مبرر للشك في دقة المطالبة وفقاً للفقرة             . ١١ 

، فإنه  ٣-٣لمادة  فـي حالة سعيه للحصول على أية معلومات في سياق التحقق وفقاً ل            



 

لـذلك الطـرف أن يشترط قيام المورد الذي يطالب بمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية              

من هذه المادة بإعداد وتوقيع وتقديم      ) ٨(لـسلع ملبوسـات أو منسوجات وفقاً للفقرة         

إقـرار لسلطته المختصة تدعيماً لمطالبته بمعاملته تعرفة جمركية تفضيلية وأن يقدم            

 :بإنتاج السلعة، بما في ذلكذات الصلة المتعلقة جميع المعلومات 
 

 . الشحنوبوليصة الفاتورة رقموصف للسلعة والكمية و -أ 
 

 أحد الطرفين أو    إقليموصـف للعملـيات التي تم أداؤها إلنتاج السلعة في            -ب 

 .كليهما
 

الذي يشكل سند المطالبة    )  ٨(اإلشارة بالتحديد إلى أي من أحكام الفقرة           -ج 

 .ة تعرفة جمركية تفضيليةبالحصول على معامل
 

منشأ هذه المواد   و من الغير    قماش أو   خيوطبـيان بـشأن أيـة ألياف أو          -د 

 .المستخدمة في إنتاج السلعة
 

ويجـوز للطرف المستورد أن يشترط على المورد االحتفاظ بجميع المستندات المستخدمة            

 .في إعداد اإلعالن لمدة خمس سنوات
 

 التعاون الجمركي: ٣-٣المادة 
 
 :  يقوم الطرفان بالتعاون من أجل-١

 
تدابيرهما المؤثرة في تجارة سلع المنسوجات والملبوسات، أو المساعدة         تنفيذ   -أ 

 .في تنفيذ هذه التدابير
 

 .االدعاءات المتعلقة بالمنشأ من دقة التحقق -ب 
 



 

تجارة سلع   التي تؤثر على     الدولية الخاصة بتطبيق االتفاقيات     التدابيرتنفـيذ    -ج 

 .ملبوسات، أو المساعدة في تنفيذ هذه التدابير والالمنسوجات
 

 تجارة المنسوجات  الدولية التي تؤثر على      الـتحايل علـى االتفاقيات    مـنع    -د 

 . والملبوسات
 
 بالتحقق لغرض تمكين    بناء على طلب من الطرف المستورد، يقوم الطرف المصدر            -٢

. أو ملبوسات لسلعة منسوجات    دقة ادعاء المنشأ     التيقن من الطـرف المـستورد مـن       

 بهذا التحقق بصرف النظر عما إذا كان المستورد          القيام  الطرف المصدر  يجـب على  و

 للطرف المصدر   ، ويجوز  للسلعة من عدمه   يطالـب بمعاملـة تعرفة جمركية تفضيلية      

 . من تلقاء نفسهبمثل ذلك التحققالقيام 
 
لطرف ا منتجي  أوأياً من مصدري بأن شك معقول حينما يكون لدى الطرف المستورد -٣

فإن  والملبوسات، يتعلق بتجارة سلع المنسوجات مشروعالمـصدر يمارس نشاطا غير   

بالتحقق بغرض  بناء على طلب من الطرف المستورد،       أن يقوم    على الطرف المصدر  

 يلتزم بتدابير    المصدر أو المنتج     تمكـين الطـرف المـستورد من التيقن مما إذا كان          

 بما في ذلك التدابير    والملبوسات،   في سلع المنسوجات  الجمـارك المـتعلقة بالـتجارة       

 هذه االتفاقية   إعماالً ألحكام  الطرف المصدر     أو يبقى عليها   واإلجـراءات التي يعتمدها   

والتدابيـر التي يعتمدها أي من الطرفين تطبيقاً لالتفاقيات الدولية األخرى والتي تمس             

 من دقة إدعاء بشأن منشأ سلعة       الـتجارة في سلع المنسوجات والملبوسات، أو للتحقق       

 .منسوجات أو ملبوسات مصدرة أو منتجة من قبل منشأة ما
   

 الشك  "شك معقول بممارسة نشاط غير مشروع     "وألغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة      

 ٥-٥الـذي يكـون سـنده معلـومات بشأن حقائق من النوع المشار إليه في المادة                 

 :أو معلومات تدل على) التعاون(
 



 

حايـل من قبل المصدر أو المنتج على التدابير الجمركية ذات الصلة المتعلقة             ت -أ 

بالـتجارة فـي سلع المنسوجات والملبوسات، بما في ذلك التدابير التي أقرت             

 .تنفيذاً لهذه االتفاقية
 
سلوك يسهل انتهاك التدابير المتعلقة بأية اتفاقية دولية أخرى بشأن التجارة في             -ب 

 .لبوساتسلع المنسوجات والم
 

يـسمح الطـرف المصدر، من خالل سلطاته المختصة، للطرف المستورد، من            .  ٤

خالل سلطاته المختصة، بالمساعدة في إجراء التحقق الذي يتم استناداً لحكم الفقرة            

، بما في ذلك القيام بزيارات بصحبة السلطات المختصة للطرف          )٣(أو الفقرة   ) ٢(

تج أو أية منشأة أخرى في إقليم الطرف        المـصدر، إلـى مكـان المـصدر أو المن         

المـصدر تكون لها عالقة بحركة سلع المنسوجات أو الملبوسات من إقليم الطرف             

المـصدر إلى إقليم الطرف المستورد، وفي حالة عدم موافقة مصدر أو منتج ما أو   

أيـة منشأة أخرى من المشار إليها على إجراء الزيارة من قبل السلطات المختصة              

المـستورد، فإن للطرف المستورد أن يعتبر أنه من غير الممكن إكمال            للطـرف   

ويجوز له بناء على ذلك اتخاذ      ) ٣(و  ) ٢(التحقق والتيقن المشار إليه في الفقرتين       

 ).٨(اإلجراء المناسب وفقاً للفقرة 
 
يقـدم كـل طرف من الطرفين للطرف اآلخر، على نحو يتسق مع قانون الطرف                .٥

نـتاج والتجارة والنقل العابر والمعلومات األخرى الضرورية      األول، مـستندات اإل   

ويعامل كل  ) . ٣(أو  ) ٢(للطـرف المصدر إلجراء التحقق عمالً بأحكام الفقرتين         

 ٥طرف أية مستندات أو معلومات متبادلة في سياق هذا التحقق وفقاً ألحكام المادة              

 ).السرية (٦–

 على نحو يتسق مع قوانينه، اتخاذ       أثـناء إجراء التحقق، يجوز للطرف المستورد،       .٦

اإلجـراء المناسـب، وقـد يشمل ذلك تعليق تطبيق منح معاملة التعرفة الجمركية              

 :التفضيلية ألي من اآلتي
 



 

سلعة المنسوجات أو الملبوسات التي قد تم بشأنها تقديم مطالبة منشأ، إذا ما              -أ 

 ).٢(تم التحقق وفقاً للفقرة 

نتجها شخص يخضع إلجراء تحقق وفقاً      أيـة سلعة منسوجات أو ملبوسات ي       -ب 

، حيثما كان الشك المعقول بوجود نشاط غير مشروع         )٣(ألحكـام الفقـرة     

 . يتعلق بتلك السلعة
 

للطرف )  ٣(و الفقرة   ) ٢(يقدم الطرف الذي يقوم بإجراء تحقق وفقاً ألحكام الفقرة           .٧

جميع اآلخـر تقريـراً خطـياً عـن نـتائج التحقق، على أن يشتمل التقرير على                 

 .المستندات والحقائق التي تدعم أي استنتاج توصل إليه ذلك الطرف
٨.  
(  إذا لم يتمـكن الطرف المستـورد من التوصل للتحقـق المشار إليه في الفقرة              -أ 

 شـهراً من طلبه إجراء تحقق، أو إذا كان قراره سلبياً، يجوز له،              ١٢، خـالل    )٢

ما في ذلك رفض منح معاملة علـى نحـو يتسق مع قوانينه اتخاذ إجراء مناسب، ب    

تعـرفة جمركية تفضيلية لسلعة المنسوجات أو الملبوسات موضوع التحقق، وألية           

 .سلع مشابهة يصدرها أو ينتجها الشخص الذي صدر أو أنتج تلك السلعة

٣(إذا لم يتمكن الطرف المستورد من التوصل للتحقق المشار إليه في الفقرة              -ب 

ء تحقق، أو إذا كان قراره سلبياً، يجوز له، على           شهراً من طلبه إجرا    ١٢، خالل   )

نحـو يتسق مع قوانينه اتخاذ إجراء مناسب، بما في ذلك رفض منح معاملة تعرفة               

جمـركية تفـضيلية أليـة سـلعة منسوجات أو ملبوسات تصدر أو تنتج من قبل                

 .الشخص موضوع التحقق
٩.  

ضيلية أو  يجـوز للطرف المستورد أن يرفض منح معاملة تعرفة جمركية تف           -أ 

، وذلك فقط بعد إخطار الطرف اآلخر       ٨دخـول سلعة بموجب أحكام الفقرة       

 .بعزمه القيام بذلك

بسبب عدم قدرته ) ٨(إذا اتخذ الطرف المستورد إجراًء بموجب أحكام الفقرة      -ب 

، يجوز له أن يواصل     )٣(أو  ) ٢(على التوصل للتحقق وفقاً لما ورد بالفقرة        



 

إلى أن يتسلم معلومات كافية تمكنه      ) ٨( للفقرة   اتخـاذ اإلجراء المناسب وفقاً    

 .من التوصل لتحقق بشأن األمر
 

 يقـوم الطرفان، بناء على طلب أي منهما، بالتشاور لحل أية صعوبات فنية أو               .١٠

تفسيرية قد تنشأ عن هذه المادة أو لمناقشة سبل فاعلية جهود التعاون بينهما، كما      

الطرف اآلخر مساعدة فنية أو أية      أنـه يجـوز ألي من الطرفين أن يطلب من           

مـساعدة أخـرى لتطبيق هذه المادة، وعلى الطرف الذي يتلقى مثل هذا الطلب              

 .بذل كل جهد لالستجابة للطلب دون تأخير
 

 تعاريف: ٤-٣المادة 
 

 : فإنألغراض هذا الفصل
 

 .تعنى إدعاء بأن منسوجات أو ملبوسات معينة هي سلع ذات منشأ: إدعاء منشأ 

 .يعنى الطرف الذي تصدر من إقليمه سلعة المنسوجات أو الملبوسات: المصدرالطرف 

 .يعنى الطرف الذي تُـستورد إلى إقليمه المنسوجات أو المالبس: الطرف المستورد

 .تعني سلعة مدرجة بملحق اتفاقية المنسوجات والملبوسات: سلعة منسوجات أو ملبوسات



 

 
 ألف-٣ الملحق

 والملبوسات المنسوجات قواعد المنشأ بشأن سلع 

 ٩٤ و ٧٠ و ٦٣ إلى ٥٠ و من ٤٢للفصول   
 
بالنـسبة للـسلع المشمولة في هذا الملحق، تعتبر السلعة ذات منشأ إذا تحقق كل من                 -١

 :اآلتي
 

إذا كانـت كـل مـادة من المواد التي ليست ذات منشأ، والمستخدمة في إنتاج                 -أ 

ية كما هو وارد في هذا      الـسلعة، تمـر بتغيير متعلق بتصنيف التعرفة الجمرك        

الملحـق نتيجة إلنتاج يتم بالكامل في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو إذا كانت               

الـسلعة مـستوفية لالشتراطات ذات الصلة المنصوص عليها في هذا الفصل            

حيـثما ال يكـون مطلوباً أن يتم تغيير في تصنيف التعرفة الجمركية لكل مادة               

 .ليست ذات منشأ

لسلعة مستوفية ألي من االشتراطات األخرى ذات الصلة المنصوص         إذا كانت ا   -ب 

 ).قواعد المنشأ(عليها في هذا الفصل والفصل الخامس 
 

 :ألغراض تفسير قواعد المنشأ الواردة في هذا الملحق -٢
 

القاعـدة المحددة، أو مجموعة القواعد المحددة، التي تطبق على بند بعينه أو على               -أ 

 .ة مباشرة بجانب ذلك البند أو البند الفرعيبند فرعي بعينه هي المبين

أيـة قاعـدة تطبق على بند فرعي ترجح على أية قاعدة تطبق على بند يقع تحته                  -ب 

 .ذلك البند الفرعي

أي اشـتراط لتغييـر تصنيف تعرفة جمركية ال يطبق إال على المواد التي ليست                -ج 

 .ذات منشأ

 . مصنوعة كلياً من تلك المادةتعتبر السلعة مكونة كلياً من مادة إذا كانت السلعة -د 

 : تسري التعاريف التالية-    هـ 



 

 
 . يعنى فصال من النظام المنسق:فصل

يعني أول أربعة أرقام في العدد الذي يرمز إلى التصنيف الجمركي بموجب النظام             : بـند 

 .المنسق

 .أول ستة أرقام في رمز تصنيف التعرفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق: بند فرعي



 

 : األمتعة – ٤٢الفصل  
 

ما عدا البنود   ،   من أي فصل آخر    ٤٢٠٢,١٢تغييـر للبـند الفرعي       ٤٢٠٢,١٢

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,١٢ أو البـنود مـن       ٥٤,٠٨ أو البـند     ٥٤,٠٧

 أو  ٥٩٠٣,١٠,١٨ أو   ٥٩٠٣,١٠,١٥أصـناف التعـرفة الجمركية      

 أو   ٥٩٠٣,٢٠,١٥ أو     ٥٩٠٣,١٠,٢٥ أو     ٥٩٠٣,١٠,٢٠

 أو   ٥٩٠٣,٢٠,٢٥ أو     ٥٩٠٣,٢٠,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٢٠,١٨

 أو   ٥٩٠٣,٩٠,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٩٠,١٨ أو     ٥٩٠٣,٩٠,١٥

 أو  ٥٩٠٦,٩٩,٢٥ أو     ٥٩٠٣,٩٩,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٩٠,٢٥

 .٥٩٠٧,٠٠,٦٠ أو ٥٩٠٧,٠٠,١٥ أو ٥٩٠٧,٠٠,٠٥
 

  من أي فصل آخر، ما عدا البند         ٤٢٠٢,٢٢    تغييـر للبـند الفرعي            ٤٢٠٢,٢٢

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,١٢ أو البـنود مـن       ٥٤,٠٨ أو البـند     ٥٤,٠٧

 أو  ٥٩٠٣,١٠,١٨ أو   ٥٩٠٣,١٠,١٥أصـناف التعـرفة الجمركية      

 أو   ٥٩٠٣,٢٠,١٥ أو     ٥٩٠٣,١٠,٢٥ أو     ٥٩٠٣,١٠,٢٠

 أو   ٥٩٠٣,٢٠,٢٥ أو     ٥٩٠٣,٢٠,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٢٠,١٨

 أو   ٥٩٠٣,٩٠,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٩٠,١٨ أو     ٥٩٠٣,٩٠,١٥

 أو    ٥٩٠٦,٩٩,٢٥ أو       ٥٩٠٦,٩٩,٢٠. ٥٩٠٣,٩٠,٢٥

 .٥٩٠٧,٠٠,٦٠ أو ٥٩٠٧,٠٠,١٥ أو ٥٩٠٧,٠٠,٠٥
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البند        ٤٢٠٢,٣٢   تغييـر للبـند الفرعي             ٤٢٠٢,٣٢

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,١٢ أو البـنود مـن       ٥٤,٠٨ أو البـند     ٥٤,٠٧

 أو  ٥٩٠٣,١٠,١٨ أو   ٥٩٠٣,١٠,١٥أصـناف التعـرفة الجمركية      

 أو   ٥٩٠٣,٢٠,١٥ أو     ٥٩٠٣,١٠,٢٥ أو     ٥٩٠٣,١٠,٢٠

 أو   ٥٩٠٣,٢٠,٢٥ أو     ٥٩٠٣,٢٠,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٢٠,١٨

 أو   ٥٩٠٣,٩٠,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٩٠,١٨ أو     ٥٩٠٣,٩٠,١٥



 

 أو   ٥٩٠٦,٩٩,٢٥ أو     ٥٩٠٦,٩٩,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٩٠,٢٥

 .٥٩٠٧,٠٠,٦٠ أو ٥٩٠٧,٠٠,١٥ أو ٥٩٠٧,٠٠,٠٥
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البند        ٤٢٠٢,٩٢        تغييـر للبـند الفرعي        ٤٢٠٢,٩٢

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,١٢ أو البـنود مـن       ٥٤,٠٨ أو البـند     ٥٤,٠٧

 أو  ٥٩٠٣,١٠,١٨ أو   ٥٩٠٣,١٠,١٥أصـناف التعـرفة الجمركية      

 أو   ٥٩٠٣,٢٠,١٥ أو     ٥٩٠٣,١٠,٢٥ أو     ٥٩٠٣,١٠,٢٠

 أو   ٥٩٠٣,٢٠,٢٥ أو     ٥٩٠٣,٢٠,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٢٠,١٨

 أو   ٥٩٠٣,٩٠,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٩٠,١٨ أو     ٥٩٠٣,٩٠,١٥

 أو   ٥٩٠٦,٩٩,٢٥ أو     ٥٩٠٦,٩٩,٢٠ أو     ٥٩٠٣,٩٠,٢٥

 .٥٩٠٧,٠٠,٦٠ أو ٥٩٠٧,٠٠,١٥ أو ٥٩٠٧,٠٠,٠٥

 : الحرير-٥٠الفصل 
 

 . من  أي فصل آخر٥٠,٠٣ إلى ٥٠,٠١تغيير للبند من  ٥٠٠٣-٥٠٠١
 

 من أي فصل خارج تلك ٥٠,٠٦ إلـى  ٥٠,٠٤     تغييـر للبـند مـن       ٥٠٠٦-٥٠٠٤

 .المجموعة
 

 . من أي فصل آخر٥٠,٠٧تغيير للبند  ٥٠٠٧
 

 
 الصوف وشعر حيوانات ناعم أو خشن، وخيوط شعر الحصان واألقمشة           – ٥١الفـصل   

 :لمغزولةا
 

 .  من أي فصل آخر٥١,٠٥ إلى ٥١,٠١      تغيير للبند من ٥١٠٥ – ٥١٠١
 

 من أي فصل خارج هذه ٥١,١٠ إلـى  ٥١,٠٦تغييـر للبـند مـن           ٥١١٠-٥١٠٦

 . المجموعة



 

 
 مـن أي فصل خارج      ٥١,١٣ إلـى    ٥١,١١      تغييـر للبـند مـن             ٥١١٣-٥١١١

و البنود من     أ ٥١,١٠ إلى   ٥١,٠٦المجمـوعة، مـا عدا البنود من        

 أو البنود من    ٥٤,٠٤ إلى   ٥٤,٠١ أو البنود من     ٥٢,٠٦ إلى   ٥٢,٠٥

 . ٥٥,١٠ إلى ٥٥,٠٩
 

 : القطن-٥٢الفصل 
 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٥٢,٠٧  إلى    ٥٢,٠١تغييـر للبند من      ٥٢٠٧-٥٢٠١

 .٥٥,٠٧ إلى ٥٥,٠١ أو البنود من ٥٤,٠٥ إلى ٥٤,٠١البنود من 
 

 من أي فصل آخر خارج هذه       ٥٢,١٢ى   إل ٥٢,٠٨ تغيير للبند من        ٥٢١٢-٥٢٠٨

 أو البنود من    ٥١,١٠ إلى   ٥١,٠٦المجمـوعة، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٤,٠٤ إلى   ٥٤,٠١ أو البنود من     ٥٢,٠٦ إلـى    ٥٢,٠٥

 .  ٥٥,١٠ إلى ٥٥,٠٩من 
 

 ألياف منسوجات نباتية أخرى، خيوط ورقية وأقمشة منسوجة من خيوط           -٥٣الفصل  

 :ورقية
 

 . في أي فصل آخر٥٣,٠٥ إلى ٥٣,٠١من تغيير للبنود  ٥٣٠٥-٥٣٠١
 

 فـي أي بند خارج هذه       ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٦    تغييـر للبـنود مـن           ٥٣٠٨-٥٣٠٦

 .المجموعة
 

 ٥٣,٠٧ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٥٣,٠٩             تغييـر للبنود                 ٥٣٠٩

 .٥٣,٠٨إلى 

خارج هذه   من أي بند آخر      ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠      تغييـر للبنود من           ٥٣١١-٥٣١٠

 .٥٣,٠٨ إلى ٥٣,٠٧المجموعة، ما عدا البنود من 



 

  
 

 : األلياف الدقيقة المصنعة-٥٤الفصل 
 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٥٤,٠٦ إلى   ٥٤,٠١     تغييـر للبـنود من           ٥٤٠٦-٥٤٠١

 .٥٥,٠٧ إلى ٥٥,٠١ أو البنود من ٥٢,٠٣ إلى ٥٢,٠١البنود من 
   

 ٥٤٠٧,٦١,٢١ أو ٥٤٠٧,٦١,١١ة الجمركية             تغيير في أصناف التعرف ٥٤٠٧

 أو  ٥٤٠٢,٤٣,١٠ مـن أصناف التعرفة الجمركية       ٥٤٠٧,٦١,٩١أو  

 إلى  ٥١,٠٦ أو من أي فصل آخر، ما عدا البنود من           ٥٤٠٢,٥٢,١٠

 إلى  ٥٥,٠٩ أو البنود من     ٥٢,٠٦ إلى   ٥٢,٠٥ أو البـنود من      ٥١,١٠

٥٥,١٠                                              .                        
 

 إلى  ٥١,٠٦ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٥٤,٠٧تغيير للبند   

 إلى  ٥٥,٠٩ أو البنود من     ٥٢,٠٦ إلى   ٥٢,٠٥ أو البـنود من      ٥١,١٠

٥٥,١٠. 
 

 ٥١,٠٦ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٥٤,٠٨تغيير للبند من       ٥٤٠٨

 ٥٥,٠٩أو البنود من     ٥٢,٠٦ إلى   ٥٢,٠٥ أو البنود من     ٥١,١٠إلـى   

 .٥٥,١٠إلى 
 

 : األلياف األساسية المصنعة-٥٥الفصل 
 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٥٥,١١ إلى   ٥٥,٠١       تغييـر للبنود من            ٥٥١١-٥٥٠١

 . ٥٤,٠٥ إلى ٥٤,٠١ أو البنود من ٥٢,٠٣ إلى ٥٢,٠١البنود من 
 

ند آخر   من أي فصل ب    ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,١٢تغييـر للبـنود من              ٥٥١٦-٥٥١٢

 أو  ٥١,١٠ إلى   ٥١,٠٦خـارج المجمـوعة، ما عدا البنود من         



 

 ٥٤,٠٤ إلى   ٥٤,٠١ أو البنود من     ٥٢,٠٦ إلى   ٥٢,٠٥البنود من   

 . ٥٥,١٠ إلى ٥٥,٠٩أو البنود من 
 
 

 مواد الحشو؛ اللباد؛ المواد غير المغزولة والخيوط الخاصة والخيوط             -٥٦الفصل  

 :ت واألشياء الخاصة بهاالمجدولة وحبال السفن والحبال والكابال
 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٥٦,٠٩ إلى   ٥٦,٠١تغيير للبنود من            ٥٧٠٥-٥٦٠١

 إلى   ٥٢,٠٤ أو البـنود من      ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦البـنود مـن     

 أو البنـود من    ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧ أو البـنود مـن       ٥٢,١٢

 .٥٥ و ٥٤ أو الفصـليـن ٥٣,١١ إلى ٥٣,١٠
 

 : منسوجات األرضيات األخرى السجاد وأغطية-٥٧الفصل 
 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٥٧,٠٥ إلى   ٥٧,٠١تغيير للبنود من            ٥٧٠٥-٥٧٠١

 ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦البنود من   

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,٠٨أو البنود من    

 .٥٥,١٦ إلى ٥٥,٠٨
 

خاصة وغزل أقمشة المنسوجات والدانتيل واللوحات       األقمشة المغزولة ال   -٥٨الفـصل   

 :القماشية والكلفات والتطريز
 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٥٨,١١ إلى   ٥٨,٠١تغيير للبنود من     ٥٨١١-٥٨٠١

 ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦البنود من   

 إلى  ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧أو البـنود مـن      

 . ٥٥ أو ٥٤لفصلين ، أو ا٥٣,١١
 
 



 

 أقمشة المنسوجات المنقعة، والمطلية، والمجلدة، واألشياء القماشية التي         -٥٩الفـصل   

 :تصلح لالستعمال الصناعي
 

 ٥١,١١ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٥٩,٠١تغيير للبند               ٥٩٠١

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٨ أو البـنود من      ٥١,١٣إلـى   

 أو البنود ٥٤,٠٨ إلى   ٥٤,٠٧ أو  البنود من      ٥٣,١١  إلى ٥٣,١٠

 .٥٥,١٦ إلى ٥٥,١٢من 
 

 ٥١,٠٦ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٥٩,٠٢تغيير للبند                ٥٩٠٢

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البـنود من      ٥١,١٣إلـى   

 .٥٥ أو ٥٤، أو الفصلين ٥٣,١١ إلى ٥٣,٠٦
 
 من أي فصل آخر، ما عدا       ٥٩,٠٨ إلى   ٥٩,٠٣للبنود من   تغيير          ٥٩٠٨-٥٩٠٣ 

 ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٨ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,١١البنود من   

 إلى  ٥٤,٠٧ أو البنود من     ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠أو البـنود مـن      

 .٥٥,١٦ إلى ٥٥,١٢ أو البنود من ٥٤٠٨
 
 

 ٥١,١١ود من    من أي فصل آخر، ما عدا البن       ٥٩,٠٩تغيير للبند                   ٥٩٠٩

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٨ أو البـنود من      ٥١,١٣إلـى   

 إلى ٥٥,١٢، أو البنود من ٥٤، أو الفصل   ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠

٥٥,١٦. 
 

 ٥١,٠٦ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٥٩,١٠تغيير للبند      ٥٩١٠

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البـنود مـن       ٥١,١٣إلـى   

، أو  ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠أو البـنود مـن       ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 .٥٥ و ٥٤الفصلين 



 

 
 ٥١,١١ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٥٩,١١تغيير للبند                  ٥٩١١

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٨ أو البـنود من      ٥١,١٣إلـى   

 أو البنود   ٥٤,٠٨ إلى   ٥٤,٠٧ أو البنود من     ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠

 .٥٥,١٦ إلى ٥٥,١٢من 
 
 : األقمشة والمنسوجات المحاكة والمحبوكة-٦٠فصل ال
 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١تغيير للبنود من            ٦٠٠٦-٦٠٠١

، أو البنود من    ٥٢، أو الفصل    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦البـنود مـن     

، أو  ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود مـن       ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 .٥٥ أو ٥٤الفصلين 
 

 :متطلبات الثانوية للمالبس المحاكة والمحبوكة مواد ال-٦١الفصل 
 

 أو  ٥٤٠٨,٢٢,١٠مـا عـدا األقمـشة الـوارد ذكـرها بالبند                 قاعدة الفصل األولى

 فــــان ٥٤٠٨,٢٤,١٠ أو ٥٤٠٨,٢٣,٢١ أو ٥٤٠٨,٢٣,١١

، عندما يتم استخدامها    ةاألقمشة الوارد ذكرها البنود الفرعية اآلتي     

ية، والجاكيتات والتنانير   كتبطـين فـي الـبدل الرجالية والنسائ       

والمعاطـف ورداء كاسر الريح والمعاطف المشمعة ذات القبعة،         

يجب أن تكون مصنعة من خيوط وأن يتم تشطيبها في إقليم أحد            

 :الطرفين
 

 أو من   ٥٢٠٨,٥٩ إلى   ٥٢٠٨,٣١ أو من    ٥١١٢ إلى   ٥١١١من  

 أو  ٥٢١٠,٥٩ إلى   ٥٢١٠,٣١ أو من    ٥٢٠٩,٥٩ إلى   ٥٢٠٩,٣١

ــن  ــ٥٢١١,٣١م ــن ٥٢١١,٥٩ى  إل ــى ٥٢١٢,١٣ أو م  إل

 ٥٤٠٧,٤٢ أو من    ٥٢١٢,٢٥ إلى   ٥١١٢,٢٣ أو من    ٥٢١٢,١٥



 

 أو مــن ٥٤٠٧,٥٤ إلــى ٥٤٠٧,٥٢ أو مــن ٥٤٠٧,٤٤إلــى 

 أو  ٥٤٠٧,٨٢ إلى   ٥٤٠٧,٧٤ أو من    ٥٤٠٧,٧٢ إلى   ٥٤٠٧,٦١

ــن  ــى ٥٤٠٧,٨٤م ــن ٥٤٠٧,٩٢ إل ــى ٥٤٠٧,٩٤ أو م  إل

 ٥٤٠٨,٣٤ أو من    ٥٤٠٨,٣٢ إلى   ٥٤٠٨,٢٤ أو من    ٥٤٠٨,٢٢

 أو مــن ٥٥١٢,٩٩ إلــى ٥٥١٢,٢٩ أو مــن ٥٥١٢,١٩إلــى 

 أو  ٥٥١٥,٩٩ إلى   ٥٥١٤,٢١ أو من    ٥٥١٣,٤٩ إلى   ٥٥١٣,٢١

ــن  ــى ٥٥١٦,١٢م ــن ٥٥١٦,١٤ إل ــى ٥٥١٦,٢٢ أو م  إل

 ٥٥١٦,٤٢ أو من    ٥٥١٦,٣٤ إلى   ٥٥١٦,٣٢ أو من    ٥٥١٦,٢٤

 أو مــن ٥٥١٦,٩٤ إلــى ٥٥١٦,٩٢ أو مــن ٥٥١٦,٤٤إلــى 

 أو  ٦٠٠٥,٤٤ إلى   ٦٠٠٥,٣١ أو من    ٦٠٠١,٩٢ إلى   ٦٠٠١,١٠

 ٦٠٠٦,٤٤ إلى ٦٠٠٦,١٠من 
 

 
لغرض تحديد منشأ سلعة بهذا الفصل، فإن القاعدة التي تسري على     قاعدة الفصل الثانية

تلـك الـسلعة تسري فقط على المكون الذي يحدد تصنيف التعرفة            

الجمـركية للسلعة و يجب أن يستوفي ذلك المكون متطلبات تغيير           

إذا كانت  .  الواردة بالقاعدة الخاصة بتلك السلعة     التعـرفة الجمركية  

القاعـدة تـتطلب استيفاء متطلبات تغيير التعرفة الجمركية ألقمشة     

التبطـين المرئي كما ورد بقاعدة الفصل األولى، فان هذا المتطلب           

يـسري فقـط علـى قمـاش التبطين المرئي للجزء األساسي من             

 مساحة، وال يسري    الملـبوس، بدون األكمام، و الذي يغطي أكبر       

 .على التبطين الذي يمكن إزالته
 

 من أي   ٦١٠١,٣٠ إلى   ٦١٠١,١٠   تغييـر للبنود الفرعية من         ٦١٠١,٣٠ – ٦١٠١,١٠

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤



 

 ٥٥,٠٨البنود من   ، أو   ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
        

أن يكـون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كالهما معاً حسب              -أ 

الشكل المطلوب، أو تمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى     

 . في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية     أن تكـون أية مادة تبطين        -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٦١٠١,٩٠تغييـر للبـنود الفرعية من         ٦١٠١,٩٠

 أو  ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦البنود من   

، ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧البـنود من    

 أو البنود من    ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨و البـنود من     ، أ ٥٤أو الفـصل    

، بـشرط أن يكـون قد تم تفصيل السلعة أو           ٦٠,٠٦ إلـى    ٦٠,٠١

حياكـتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو           

 .تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 من أي   ٦١٠٢,٣٠ إلى   ٦١٠٢,١٠  تغيير للبنود الفرعية من      ٦١٠٢,٣٠ -٦١٠٢,١٠

 أو  البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخر، ما عدا البنود من        

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو  البنود من      ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل مما     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

 :يلي
 



 

عة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل           أن السل  -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
  

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦١٠٢,٩٠تغيير للبند الفرعي             ٦١٠٢,٩٠

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤

كالهما تفصيل السلعة أو حياكتها أو       ، علـى أن يكون قد تم      ٦٠,٠٦

معـاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة           

 .أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 
 

 من أي   ٦١٠٣,١٢ إلى   ٦١٠٣,١١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦١٠٣,١٢-٦١٠٣,١١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البند   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من   ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفـصل     ٥٣,١٠

 :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦ إلى ٦٠,٠١البنود من 

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . أو كليهماإقليم أحد الطرفين 

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
  

 



 

 
 من أي فصل    ٦١٠١,٩٠            تغييـر للبـنود الفرعية من        ٦١٠١,٩٠

 إلى  ٥٢,٠٤ أو   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦آخـر، مـا عـدا البنود من         

ــى ٥٣,٠٧ أو ٥٢,١٢ ــى ٥٣,١٠ أو ٥٣,٠٨ إل ، أو ٥٣,١١ إل

 إلى  ٦٠,٠١ أو   ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤الفـصل   

تفصيل السلعة أو حياكتها أو كالهما       ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦

معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة       

 .أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 إلى أي فصل ٦١٠٢,٣٠ إلى ٦١٠٢,١٠   تغييـر للبنود الفرعية      ٦١٠٢,٣٠-٦١٠٢,١٠

 ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦آخر، ما عدا البنود من      

 أو البنود من    ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البـنود مـن       ٥٢,١٢إلـى   

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠

، بشرط تحقق كل مما     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود من      ٥٥,١٦

 :يلي
 

ـ   -أ  سلعة قـد تـم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً بالشكل            أن ال

المطلـوب، حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها         

 . بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
   
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦١٠٢,٩٠تغيير للبند الفرعي          ٦١٠٢,٩٠

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤



 

صيل السلعة أو حياكتها حسب     تف ، علـى أن يكـون قـد تم        ٦٠,٠٦

الـشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في       

 .إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 من أي   ٦١٠٣,١٢ إلى   ٦١٠٣,١٠   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦١٠٣,١٢-٦١٠٣,١١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ البنود من     أو ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من       ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
 

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

ة أخرى في   المطلـوب،  وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريق        

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
   
 

 ٦١٠٣,١٩,٩٠ أو   ٦١٠٣,١٩,٦٠تغيير ألصناف التعرفة الجمركية          ٦١٠٣,١٩

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـن أي فصل آخر، ما عدا البنود من          

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤مـن   

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠مـن   

 ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلـى    ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

تفـصيل الـسلعة أو حياكـتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب،             

ريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو       وتمت خياطتها أو تجميعها بأية ط     

 .كليهما



 

 
 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦١٠٣,١٩تغييـر للبند الفرعي        

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى     ٥٢,٩٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١لبنود من    أو ا  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن       ٥٤

 :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦
 

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١اعدة األولى للفصل لشروط الق
  

 
 من أي   ٦١٠٣,٢٩ إلى   ٦١٠٣,٢١    تغييـر للبنود الفرعية من          ٦١٠٣,٢٩-٦١٠٣,٢١

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخر، ما عدا البنود من        

 أو  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤من  

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠البـنود من    

، بشرط  ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى   ٥٥,٠٨

     :تحقق كل مما يلي
   

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 
أو الجاكيت   ٦١,٠١فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند         -ب 

، المصنوع من   ٦١,٠٣أو الـسترة التـي ورد وصـفها بالبند          



 

الـصوف أو شـعر الحـيوانات الـناعم أو القطن أو األلياف             

المـصنعة، والـذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود           

الفـرعية، فـأن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس           

 .٦١يجب أن تستوفي شروط القاعدة األولى للفصل 

 من أي   ٦١٠٣,٣٣ إلى   ٦١٠٣,٣١    تغييـر للبنود الفرعية من          ٦١٠٣,٣٣-٦١٠٣,٣١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١  أو البنود من   ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
     

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١ األولى للفصل لشروط القاعدة
 

 ٦١٠٣,٣٩,٨٠ أو   ٦١٠٣,٣٩,٤٠تغييـر ألصناف التعرفة الجمركية           ٦١٠٣,٣٩

، أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـن أي فصل آخر، ما عدا البنود من          

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧، أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤من  

إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠مـن   

 ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلـى    ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

تفـصيل الـسلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب ،              

وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو            

 .كليهما
 



 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦١٠٣,٣٩تغييـر للبند الفرعي        

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن       ٥٤

 :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦
     

شكل أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب ال            -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
 
 

 من أي   ٦١٠٣,٤٩ إلى   ٦١٠٣,٤١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦١٠٣,٤٩-٦١٠٣,٤١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦دا البنود من    فصل آخر، ما ع   

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، على أن يكون    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلـى   

 تفصيل السلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل          قـد تـم   

المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم          

 .أحد الطرفين أو كليهما

 من أي   ٦١٠٤,١٣ إلى   ٦١٠٤,١١  تغييـر للبـنود الفرعية من         ٦١٠٤,١٣-٦١٠٤,١١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

نود  أو الب  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  



 

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
     

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . كليهماإقليم أحد الطرفين أو 
 

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 

 ٦١٠٤,١٩,٨٠ أو   ٦١٠٤,١٩,٤٠ تغيير ألصناف التعرفة الجمركية         ٦١٠٤,١٩ 

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـن أي فصل آخر، ما عدا البنود من          

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤مـن   

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠مـن   

 ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلـى    ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

تفـصيل الـسلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب،             

وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين            

 .أو كليهما
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦١٠٤,١٩تغييـر للبند الفرعي        

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن       ٥٤

 :حقق كل مما يلي، بشرط ت٦٠,٠٦
 



 

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
 

 من أي   ٦١٠٤,٢٩ إلى   ٦١٠٤,٢١  تغييـر للبـنود الفرعية من         ٦١٠٤,٢٩-٦١٠٤,٢١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

  :مما يلي
    

أن الـسلعة قـد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب              -أ 

الـشكل المطلـوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة          

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 
 أو  ٦١,٠٢فـيما يخـص الملـبوس الذي ورد وصفه بالبند            -ب 

ورد وصفها بالبند   الجاكـيت أو الـسترة أو التـنورة التـي           

، المصنوع من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو         ٦١,٠٤

القطن أو األلياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج         

تحت هذه البنود الفرعية، فأن أية مواد تبطين مرئي تستخدم          

ضـمن الملـبوس يجـب أن تستوفي شروط القاعدة األولى           

 .٦١للفصل 



 

 من أي   ٦١٠٤,٣٣ إلى   ٦١٠٤,٣١يير للبنود الفرعية من           تغ      ٦١٠٤,٣٣-٦١٠٤,٣١

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤مـن   

، أو البنود   ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠أو البنود من    

، ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨من  

 :حقق كل مما يليبشرط ت
     

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 

 
 من أي فصل    ٦١٠٤,٣٩,٢٠ تغييـر ألصـناف التعرفة الجمركية          ٦١٠٤,٣٩

 ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦آخـر، ما عدا البنود من       

 ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢إلى  

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١إلـى   

تفصيل السلعة   على أن يكون قد تم    ،  ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١البنود من   

أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو           

 .تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦١٠٤,٣٩تغييـر للبند الفرعي        

أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن       ٥٤

  :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦



 

 
أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل             -أ 

قة أخرى في   المطلـوب، وتمـت خياطتها أو تجميعها بأية طري        

 . إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
 

 من أي   ٦١٠٤,٤٩ إلى   ٦١٠٤,٤١تغيير للبنود الفرعية من      ٦١٠٤,٤٩-٦١٠٤,٤١

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢إلى   ٥٢,٠٤مـن   

، أو البنود   ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠أو البنود من    

، ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨من  

تفصيل السلعة أو حياكتها أو كالهما معاً        على أن يكون قد تم    

حـسب الـشكل المطلـوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية           

 . في إقليم أحد الطرفين أو كليهماطريقة أخرى
 

 من أي   ٦١٠٤,٥٣ إلى   ٦١٠٤,٥١ تغيير للبنود الفرعية من       ٦١٠٤,٥٣-٦١٠٤,٥١

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤مـن   

، أو البنود   ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠أو البنود من    

، ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨ن  م

  :بشرط تحقق كل مما يلي
 

أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كالهما معاً حسب            -أ 

الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة         

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما



 

ملبوس أن تكـون أيـة مادة تبطين مرئي يحتوي عليها ال           -ب 

 .٦١مستوفية لشروط القاعدة األولى للفصل 
   

 ٦١٠٤,٥٩,٨٠ أو   ٦١٠٤,٥٩,٤٠تغيير ألصناف التعرفة الجمركية        ٦١٠٤,٥٩

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤من  

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤ل  ، أو الفص  ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

 ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

تفـصيل السلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب ،        

وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين           

 .أو كليهما
 

آخر، ما عدا البنود من      من أي فصل     ٦١٠٤,٥٩تغيير للبند الفرعي       

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤

  :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦
 

تها أو كالهما معاً حسب     أن يكـون قد تم تفصيل السلعة أو حياك         -أ 

الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى         

 . في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦١لشروط القاعدة األولى للفصل 
  
   

 من أي   ٦١٠٤,٦٩  إلى ٦١٠٤,٦١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦١٠٤,٦٩-٦١٠٤,٦١

 ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخر، ما عدا البنود من        



 

 إلى  ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢إلى  

 أو البنود من    ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١

ها أو  تفصيل السلعة أو حياكت    ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلـى    ٦٠,٠١

كالهمـا معـاً حـسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية             

 .طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٦١,٠٦ إلى   ٦١,٠٥تغييـر للبنود من           ٦١٠٦-٦١٠٥

 أو ٥٢,١٢ إلى ٥٢,٠٤ أو البنود من ٥١,١٣ إلـى   ٥١,٠٦البـنود مـن     

، أو  ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧البـنود مـن     

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤الفصل  

تفصيل السلعة أو حياكتها أو كالهما معاً        ، علـى أن يكـون قد تم       ٦٠,٠٦

حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في           

 .إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 من أي فصل    ٦١٠٧,١٩ إلى   ٦١٠٧,١١ تغيير للبنود الفرعية من      ٦١٠٧,١٩-٦١٠٧,١١

 إلى ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦آخـر، مـا عدا البنود من        

 إلى ٥٣,١٠ أو البنود من ٥٣,٠٨ إلـى  ٥٣,٠٧ أو البـنود مـن      ٥٢,١٢

 أو البنود من    ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١

تفصيل السلعة أو حياكتها أو      ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلـى    ٦٠,٠١

كالهمـا معـاً حـسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية             

 .طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 : من٦١٠٧,٢١      تغيير للبند الفرعي ٦١٠٧,٢١
  

ــركية  - أ  ــرفة الجم  أو ٦٠٠٦,٢٢,١٠ أو ٦٠٠٦,٢١,١٠    أصــناف التع

، شريطة أن السلعة، بدون الياقة أو أطراف األكمام أو          ٦٠٠٦,٢٤,١٠



 

الحـزام أو السير المطاطي، مصنعة كليا من ذلك القماش وتم تفصيلها            

أو حياكـتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو            

 .تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 أو البنود من ٥١,١٣ إلى  ٥١,٠٦خـر، ما عدا البنود من       أي فـصل آ    - ب 

 أو البنود من    ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤

 إلى ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن   ٥٤، أو الفـصل    ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠

تفصيل  ، على أن يكون قد تم  ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦

ب الشكل المطلوب، وتمت    الـسلعة أو حياكـتها أو كالهمـا معاً حس         

خياطـتها أو تجمـيعها بأيـة طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو              

 .كليهما
 
 

 من أي   ٦١٠٧,٩٩ إلى   ٦١٠٧,٢٢   تغييـر للبنود الفرعية من           ٦١٠٧,٩٩-٦١٠٧,٢٢

 ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخر، ما عدا البنود من        

، ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢إلـى   

 ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤أو الفـصل    

تفصيل السلعة أو حياكتها أو كالهما       ، علـى أن يكون قد تم      ٦٠,٠٦إلـى   

معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى           

 .في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 من أي   ٦١٠٨,١٩ إلى   ٦١٠٨,١١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦١٠٨,١٩-٦١٠٨,١١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخـر، مـا عدا البنود من          

 أو البنود من    ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤، أو الفـصل     ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠

 ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلـى    ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

تفـصيل الـسلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب،             



 

وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو            

 .كليهما

 : من٦١٠٨,٢١   تغيير للبند الفرعي      ٦١٠٨,٢١
  

ــركية   - أ  ــرفة الجم ــناف التع  أو ٦٠٠٦,٢٢,١٠ أو ٦٠٠٦,٢١,١٠أص

، شريطة أن السلعة، بدون الحزام أو الرابط المطاطي أو          ٦٠٠٦,٢٤,١٠

الـشريط، مـصنعة كلـيا من ذلك القماش وأن يكون قد تم تفصيلها أو               

حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كالهما، وأن يكون قد تم خياطتها أو            

 .في إقليم أحد الطرفين أو كليهمابأية طريقة أخرى تجميعها 

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦لبنود من   أي فـصل آخـر، ما عدا ا        - ب 

 أو البنود من    ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البـنود من      ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤

 ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠

  .٦٠,٠٦ إلى ٦٠,٠١أو البنود من 
 

ن  م ٦١٠٨,١٩ إلى   ٦١٠٨,١١       تغييـر للبنود الفرعية من               ٦١٠٨,٢٩-٦١٠٨,٢٢

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦أي فصل آخر، ما عدا البنود من        

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

 ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

هما معاً حسب الشكل المطلوب،     تفـصيل السلعة  أو حياكتها أو كال       

وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين           

 .أو كليهما

 : من٦١٠٨,٣١تغيير للبند الفرعي             ٦١٠٨,٣١
  



 

ــركية  -أ   ــرفة الجمـ ــناف التعـ  أو ٦٠٠٦,٢١,١٠   أصـ

، شريطة أن تكون السلعة،     ٦٠٠٦,٢٤,١٠ أو   ٦٠٠٦,٢٢,١٠

 أو أطراف األكمام أو الحزام أو الرابط المطاطي         بدون الياقة 

أو الـشريط، مـصنعة كلـيا من ذلك القماش وتم تفصيلها            

وخياطـتها أو تجمـيعها بأيـة طـريقة أخرى في إقليم أحد             

 .الطرفين أو كليهما
 

 أو ٥١,١٣ إلى ٥١,٠٦   أي فـصل آخر، ما عدا البنود من       -ب  

 إلى  ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤البـنود مـن     

، ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى     ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨أو البنود من    

تفصيل السلعة أو حياكتها أو      ، علـى أن يكون قد تم      ٦٠,٠٦

كالهمـا معـاً حـسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو           

 .أو كليهماتجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين 
 

 من  ٦١٠٨,٣٩ إلى   ٦١٠٨,٣٢        تغييـر للبنود الفرعية من              ٦١٠٨,٣٩-٦١٠٨,٣٢

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦أي فـصل آخر، ما عدا البنود من         

 أو  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤مـن   

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠البـنود مـن     

، على أن   ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلـى    ٥٥,٠٨

تفصيل السلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل           يكون قد تم  

المطلـوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم           

 .أحد الطرفين أو كليهما

 من  ٦١٠٨,٩٩ إلى   ٦١٠٨,٩١        تغييـر للبنود الفرعية من              ٦١٠٨,٩٩-٦١٠٨,٩١

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦ل آخر، ما عدا البنود من       أي فـص  



 

 أو  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤مـن   

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠البـنود مـن     

، على أن   ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلـى    ٥٥,٠٨

 حسب الشكل   تفصيل السلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً        يكون قد تم  

المطلـوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم           

 .أحد الطرفين أو كليهما

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٦١,١١ إلى   ٦١,٠٩تغييـر للبنود من             ٦١١١-٦١٠٩

 ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من       ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦البنود من   

 إلى  ٥٣,١٠بنود من    أو ال  ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧أو البـنود مـن      

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤، أو الفـصل     ٥٣,١١

تفصيل السلعة   ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١البنود من   

أو حياكـتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها    

 .أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 من أي   ٦١١٢,١٩ إلى   ٦١١٢,١١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦١١٢,١٩-٦١١٢,١١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، على أن يكون    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلـى   

تفصيل السلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل           قـد تـم   

المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم          

 .أحد الطرفين أو كليهما



 

 من أي فصل    ٦١١٢,١٩ إلى   ٦١١٢,٢٠تغيير للبنود الفرعية من                 ٦١١٢,٢٠

 ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣إلى   ٥١,٠٦آخر، ما عدا البنود من      

 أو البنود من    ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البـنود مـن       ٥٢,١٢إلـى   

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠

، بشرط تحقق كل مما     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود من      ٥٥,١٦

     :يلي

أن يكـون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كالهما معاً حسب              -أ 

كل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى         الش

 . في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 أو  ٦١,٠١بالنـسبة ألي ملبوس وفقا للوصف الوارد تحت البند           -ب 

 المـصنوع من الصوف أو من       ٦٢,٠٢ أو   ٦٢,٠١ أو   ٦١,٠٢

شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو من األلياف المصنعة، والذي          

زء من بدلة تزلج على الجليد تندرج تحت هذه البنود          يستورد كج 

الفـرعية، فـإن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس           

  .٦١ متطلبات القاعدة األولى للفصل تستوفييجب أن 
 

 من  ٦١١٢,٤٩ إلى   ٦١١٢,٣١         تغيير للبنود الفرعية من                ٦١١٢,٤٩-٦١١٢,٣١

 أو البنود   ٥١,١٣إلى   ٥١,٠٦أي فـصل آخر، ما عدا البنود من         

 أو  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤مـن   

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠البـنود مـن     

، على أن   ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلـى    ٥٥,٠٨

تفصيل السلعة أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل          يكون قد تم  

ها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم        المطلـوب، وتمت خياطت   

 .أحد الطرفين أو كليهما



 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٦١,١٧ إلى   ٦١,١٣تغييـر للبنود من              ٦١١٧-٦١١٣

 ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦البنود من   

 إلى  ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧أو البـنود مـن      

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤ل  ، أو الفـص   ٥٣,١١

تفصيل السلعة    ، على أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١البنود من   

أو حياكـتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها    

 .أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 : للمالبس غير المحاكة وغير المحبوكة          مواد المتطلبات الثانوية٦٢الفصل 
 

 و  ٥٤٠٨,٢٢,١٠      مـا عـدا األقمـشة المصنفة في البند                قاعـدة الفـصل األولـى     

ــإن ٥٤٠٨,٢٤,١٠ أو ٥٤٠٨,٢٣,٢١ و ٥٤٠٨,٢٣,١١  ، ف

األقمـشة الوارد ذكرها بالبنود الفرعية والبنود اآلتية، عندما         

يتات يـتم اسـتخدامها كتبطين في بدل رجالية ونسائية وجاك         

وتنانيـر ومعاطف وأردية كاسر الريح والمعاطف المشمعة        

ذات قبعة، يجب أن تكون مصنعة من خيوط وتم تشطيبها في           

 :إقليم أحد الطرفين
 

 أو   ٥٢٠٨,٥٩ إلى   ٥٢٠٨,٣١ أو من    ٥١١٢ إلـى    ٥١١١مـن   

ــن  ــى ٥٢٠٩,٣١م ــن ٥٢٠٩,٥٩ إل ــى ٥٢١٠,٣١ أو  م  إل

ــن ٥٢١٠,٥٩ ــى ٥٢١١,٣١ أو  م ــن٥٢١١,٥٩ إل   أو  م

 ٥٢١٢,٢٥ إلى   ٥١١٢,٢٣ أو  من     ٥٢١٢,١٥ إلـى    ٥٢١٢,١٣

 إلــى ٥٤٠٧,٥٢ أو مــن ٥٤٠٧,٤٤ إلــى ٥٤٠٧,٤٢أو مــن 

 ٥٤٠٧,٧٤ أو من    ٥٤٠٧,٧٢ إلى   ٥٤٠٧,٦١ أو من    ٥٤٠٧,٥٤

 أو  من    ٥٤٠٧,٩٢ إلـى    ٥٤٠٧,٨٤ أو مـن     ٥٤٠٧,٨٢إلـى   

 أو  ٥٤٠٨,٣٢ إلى   ٥٤٠٨,٢٤ أو من    ٥٤٠٨,٢٢ إلى   ٥٤٠٧,٩٤



 

ــن  ــى ٥٤٠٨,٣٤م ــن ٥٥١٢,١٩ إل ــى ٥٥١٢,٢٩ أو  م  إل

 ٥٥١٤,٢١ أو من    ٥٥١٣,٤٩ إلى   ٥٥١٣,٢١ أو من    ٥٥١٢,٩٩

 أو مــن ٥٥١٦,١٤ إلــى ٥٥١٦,١٢ أو مــن ٥٥١٥,٩٩إلــى 

 أو  ٥٥١٦,٣٤ إلى   ٥٥١٦,٣٢ أو من    ٥٥١٦,٢٤ إلى   ٥٥١٦,٢٢

ــن  ــى ٥٥١٦,٤٢م ــن ٥٥١٦,٤٤ إل ــى ٥٥١٦,٩٢ أو م  إل

 ٦٠٠٥,٣١ أو من    ٦٠٠١,٩٢ إلى   ٦٠٠١,١٠ أو من    ٥٥١٦,٩٤

 .٦٠٠٦,٤٤ إلى ٦٠٠٦,١٠ أو من ٦٠٠٥,٤٤إلى 
 

      سلع الملبوسات بهذا الفصل تعتبر ذات منشأ إذا تم تفصيلها                قاعـدة الفـصل الثانية    

وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو           

كليهما وإذا كان قماش الهيكل الخارجي، بدون الياقات أو أطراف          

 : من اآلتيرأو أكثاألكمام، جميعه من واحد 
 

، ويحتوي علي   ٥٨٠١,٢٣    قماش مخملي من البند الفرعي       -أ 

 . بالمائة أو أكثر بالوزن من القطن٨٥
 

، ٥٨٠١,٢٢     قمـاش الكـوردروي مـن البـند الفرعي           -ب 

أو اكثر بالوزن من القطن كما       % ٨٥ويحـتوي علـى     

 . شرائط بالسنتيمتر٧,٥يحتوي علي اكثر من 
 

، إذا  ٥١١١,١٩ أو     ٥١١١,١١الفرعي      أقمـشة من البند      -ج 

 سنتيمتر، غزلت   ٧٦تم غزلها باليد، بنول عرضه أقل من        

بالمملكـة المـتحدة حسب قواعد وأنظمة رابطة هاريس         

 .توييد المحدودة، وتم التصديق علي ذلك بواسطة الرابطة
 

، ال يتجاوز وزنها    ٥١١٢,٣٠    أقمـشة مـن البند الفرعي        -د 

وتحتوي علي صوف ال يقل      غـراما للمتر المربع،      ٣٤٠



 

 بالمائة بالوزن من شعر الحيوان الناعم وال يقل         ٢٠عـن   

 . بالمائة بالوزن من األلياف المصنعة١٥عن 
 
، من ٥٥١٣,٢١ أو ٥٥١٣,١١    ألياف الباتيستة من البند -هـ  

 ٧٦الـتكوين المربع التشكيل، من خيوط أحادية تتجاوز         

اة وقطفة   نهاية سد  ٧٠ و   ٦٠متـر عـداً، تحتوي بين       

 غراما للمتر   ١١٠للـسنتيمتر المربع، بوزن ال يجاوز       

 .المربع
 

     لغرض تحديد منشأ سلعة بهذا الفصل، فإن القاعدة التي تسري               قاعـدة الفصل الثالثة   

علـي تلـك السلعة تسري فقط على المكون الذي يحدد تصنيف            

التعـرفة الجمـركية للـسلعة، ويجـب أن يستوفي ذلك المكون            

غيير التعرفة الجمركية الواردة بالقاعدة الخاصة بتلك       متطلـبات ت  

الـسلعة، وإذا كانـت القاعدة تتطلب أن تستوفي متطلبات تغيير           

التعرفة الجمركية ألقمشة التبطين المرئي كما ورد بقاعدة الفصل         

األولى فإن هذا المتطلب يسري فقط على أقمشة التبطين المرئي          

ألكمام، والذي يغطي أكبر   للجـزء األساسي من الملبوس، بدون ا      

 . مساحة و ال يسري على التبطين الذي يمكن إزالته

 من أي   ٦٢٠١,١٣ إلى   ٦٢٠١,١١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦٢٠١,١٣-٦٢٠١,١١

أو البنود من   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا  البنود من        

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
     



 

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

مستوفية أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس            -ب 

 .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
 
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٢٠١,١٩تغييـر للبند الفرعي          ٦٢٠١,١٩

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧

، ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     

علـى أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة             

 .أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 من أي   ٦٢٠١,٩٣ إلى   ٦٢٠١,٩١     تغييـر للبنود الفرعية من           ٦٢٠١,٩٣-٦٢٠١,٩١

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخر، ما عدا البنود من        

 أو  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ من

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠البنـود من   

، بشرط  ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨

 :تحقق كل مما يلي
 

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أو كليهماأخرى في إقليم أحد الطرفين 

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

 .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 



 

 من أي فصل آخر، ما عدا       ٦٢٠١,٩٩تغييـر للبـند الفرعي                     ٦٢٠١,٩٩

 إلى  ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦البـنود مـن     

أو البنود من    ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧ أو البـنود مـن       ٥٢,١٢

 ٥٥,٠٨، أو البنود من ٥٤، أو الفـصل     ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠

، بشرط أن   ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود من      ٥٥,١٦إلـى   

تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة        يكـون قد تم   

 .أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 من أي   ٦٢٠٢,١٣ى   إل ٦٢٠٢,١١    تغييـر للبنود الفرعية من          ٦٢٠٢,١٣-٦٢٠٢,١١

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخر، ما عدا البنود من        

 أو  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤من  

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل      ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠البنود من   

، بشرط  ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨

 :تحقق كل مما يلي
     

 تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة         أن يكون قد   -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود        ٦٢٠٢,١٩تغيير للبند الفرعي        ٦٢٠٢,١٩

 أو  ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـن   

 إلى  ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧البـنود مـن     

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفـصل     ٥٣,١١

تفصيل  ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١البـنود من    



 

الـسلعة وخياطـتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد            

 .و كليهماالطرفين أ
 

 من أي   ٦٢٠٢,٩٣ إلى   ٦٢٠٢,٩١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦٢٠٢,٩٣-٦٢٠٢,٩١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١بنود من    أو ال  ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
     

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
   

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٢٠٢,٩٩ير للبند الفرعي    تغي     ٦٢٠٢,٩٩

 ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو   ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو   ٥٣,٠٨إلـى   

 ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو   ٥٥,١٦ إلـى    ٥٥,٠٨

ية طريقة أخرى في إقليم أحد      تفـصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأ      

 .الطرفين أو كليهما
 
 

 من أي   ٦٢٠٣,١٢ إلى   ٦٢٠٣,١١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦٢٠٣,١٢-٦٢٠٣,١١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخر، ما عدا البنود من        

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠مـن   



 

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلـى   

 :مما يلي
   

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢ولى للفصل لشروط القاعدة األ

 ٦٢٠٣,١٩,٩٠ أو   ٦٢٠٣,١٩,٥٠تغيير ألصناف التعرفة الجمركية          ٦٢٠٣,١٩

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـن أي فصل آخر، ما عدا البنود من          

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤مـن   

  إلى ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠مـن   

 ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

تفـصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد            

 .الطرفين أو كليهما
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٢٠٣,١٩تغييـر للبند الفرعي        

ن  أو البنود م   ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن       ٥٤

     :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦

أن يكـون قـد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة              -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

دة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية       أن تكـون أيـة ما      -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
 



 

 من أي   ٦٢٠٣,٢٩ إلى   ٦٢٠٣,٢١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦٢٠٣,٢٩-٦٢٠٣,٢١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ن  م

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

  :مما يلي
    

أن يكـون قـد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة              -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 أو الجاكيت أو    ٦٢,٠١فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند         -ب 

، المصنوع من الصوف أو     ٦٢,٠٣السترة التي ورد وصفها بالبند      

شـعر الحـيوانات الـناعم أو القطن أو األلياف المصنعة، والذي            

يـستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود الفرعية، فإن أية مواد            

تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس عند استيراده للواليات المتحدة     

 .٦٢ يجب أن تستوفي متطلبات القاعدة األولى للفصل   األمريكية

 من أي   ٦٢٠٣,٣٣ إلى   ٦٢٠٣,٣١    تغييـر للبنود الفرعية من          ٦٢٠٣,٣٣-٦٢٠٣,٣١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤فصل  ، أو ال  ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
     

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما



 

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢عدة األولى للفصل لشروط القا

 ٦٢٠٣,٣٩,٩٠ أو   ٦٢٠٣,٣٩,٥٠تغييـر ألصناف التعرفة الجمركية          ٦٢٠٣,٣٩ 

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـن أي فصل آخر، ما عدا البنود من          

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤مـن   

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠مـن   

 ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

تفـصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد            

 .الطرفين أوكليهما
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٢٠٣,٣٩تغييـر للبند الفرعي        

لبنود من   أو ا  ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن       ٥٤

 :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦
 

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

ة مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية        أن تكـون أي    -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
     
  

 من  أي    ٦٢٠٣,٤٩ إلى   ٦٢٠٣,٤١   تغييـر للبنود الفرعية من         ٦٢٠٣,٤٩-٦٢٠٣,٤١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤



 

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط أن يكون    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

تفصيل السلعة و خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى          قـد تم  

 .في إقليم أحد الطرفين أوكليهما

 من أي   ٦٢٠٤,١٣ إلى   ٦٢٠٤,١١  تغييـر للبـنود الفرعية من         ٦٢٠٤,١٣-٦٢٠٤,١١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
     

 تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة        أن يكون قد تم    -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 

 ٦٢٠٤,١٩,٨٠ أو   ٦٢٠٤,١٩,٤٠تغيير ألصناف التعرفة الجمركية          ٦٢٠٤,١٩

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦ ما عدا البنود من      من أي فصل آخر،   

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤من  

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤ من الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

 ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود من      ٥٥,١٦

أخرى في إقليم أحد    تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة        

 .الطرفين أوكليهما
 



 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٢٠٤,١٩تغيير للبند الفرعي       

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو  البنود من      ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١من   أو البنود    ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤

 :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦
     

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
  

ـ   ٦٢٠٤,٢٩-٦٢٠٤,٢١  من أي   ٦٢٠٤,٢٩ إلى   ٦٢٠٤,٢١ر للبـنود الفرعية من        تغيي

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

ق كل  ، بشرط تحق  ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

  :مما يلي
    

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 
، أو  ٦٢,٠٢فـيما يخـص الملـبوس الـذي ورد وصفه بالبند             -ب 

 ٦٢,٠٤الجاكـيت أو الـسترة وفقـا للوصـف الـوارد بالبند             

و القطن أو   المـصنوعة من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أ        

األلـياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه          

البـنود الفـرعية، فـإن أيـة مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن             

 .٦٢الملبوس يجب أن تستوفي متطلبات القاعدة األولى للفصل 



 

 من أي   ٦٢٠٤,٣٣ إلى   ٦٢٠٤,٣١   تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦٢٠٤,٣٣-٦٢٠٤,٣١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦لبنود من   فصل آخر، ما عدا ا    

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
     

ها بأية طريقة   أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميع         -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
  

 ٦٢٠٤,٣٩,٨٠ أو   ٦٢٠٤,٣٩,٦٠تغييـر ألصناف التعرفة الجمركية           ٦٢٠٤,٣٩

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـن أي فصل آخر، ما عدا البنود من          

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤مـن   

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠مـن   

 ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البـنود مـن       ٥٥,١٦

تفـصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد            

 .ليهماالطرفين أوك
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٢٠٤,٣٩تغييـر للبند الفرعي        

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧



 

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن       ٥٤

 :كل مما يلي، بشرط تحقق ٦٠,٠٦
     

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
    

 
 من  أي    ٦٢٠٤,٤٩ إلى   ٦٢٠٤,٤١   تغييـر للبنود الفرعية من         ٦٢٠٤,٤٩-٦٢٠٤,٤١

 أو البنود   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخر، ما عدا البنود من        

 أو  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤من  

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠البـنود من    

، بشرط  ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨

خياطتها أو تجميعها بأية طريقة     تفصيل السلعة و   أن يكون قد تم   

 .أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما

 من أي   ٦٢٠٤,٥٣ إلى   ٦٢٠٤,٥١  تغييـر للبـنود الفرعية من         ٦٢٠٤,٥٣-٦٢٠٤,٥١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ى   إل ٥٣,١٠من  

، بشرط تحقق كل    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

 :مما يلي
 

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما



 

أن تكـون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية            -ب 

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
     

  من أي فصل آخر،      ٦٢٠٤,٥٩,٤٠ تغيير لصنف التعرفة الجمركية          ٦٢٠٤,٥٩

 إلى  ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـا عـدا البـنود من        

 إلى  ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البـنود من      ٥٢,١٢

 أو البنود   ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١

تفصيل السلعة   ، بـشرط أن يكون قد تم      ٦٠,٠٦ إلـى    ٦٠,٠١مـن   

وخياطـتها أو تجمـيعها بأيـة طـريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين              

 .أوكليهما
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٢٠٤,٥٩تغييـر للبند الفرعي        

لبنود من   أو ا  ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو الفصل   ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود مـن       ٥٤

 :، بشرط تحقق كل مما يلي٦٠,٠٦
     

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما 

ـ   -ب  ون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية         أن تك

    .٦٢لشروط القاعدة األولى للفصل 
 

 من أي   ٦٢٠٤,٦٩ إلى   ٦٢٠٤,٦١  تغييـر للبـنود الفرعية من         ٦٢٠٤,٦٩-٦٢٠٤,٦١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

البنود  أو   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  



 

، بشرط أن يكون    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في          قد تم 

 .إقليم أحد الطرفين أوكليهما

 عدا البنود من     من أي فصل آخر، ما     ٦٢٠٥,١٠     تغييـر للبـند الفرعـي            ٦٢٠٥,١٠

 إلى  ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو   ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، أو البنود من    ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨

، بشرط أن يكون    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من       ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨

يم أحد  تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقل          قد تم 

 .الطرفين أوكليهما

٦٢٠٥,٣٠-٦٢٠٥,٢٠   

قمـصان الـرجال والـصبيان المصنعة من القطن أو األلياف            قاعدة البند الفرعي

المصنعة تعتبر ذات منشأ إذا تم تفصيلها وتجميعها بأية طريقة          

أخـرى قي إقليم أحد الطرفين أو كليهما وإذا كان قماش الهيكل          

ف األكمام، عبارة كليا عن واحد      الخارجـي، بدون الياقة وأطرا    

  :أو أكثر من أي من اآلتي
 

 أو  ٥٢٠٨,٢٢ أو   ٥٢٠٨,٢١أقمـشة مـن البـنود الفرعية         -أ 

 أو  ٥٢٠٨,٣٩ أو   ٥٢٠٨,٣٢ أو   ٥٢٠٨,٣١ أو   ٥٢٠٨,٢٩

 أو  ٥٢٠٨,٥١ أو   ٥٢٠٨,٤٩ أو   ٥٢٠٨,٤٢ أو   ٥٢٠٨,٤١

، مـن خيوط متوسط عددها أكثر       ٥٢٠٨,٥٩ أو   ٥٢٠٨,٥٢

 . متري١٣٥ من 
 



 

، غير مربعة   ٥٥١٣,٢١ أو   ٥٥١٣,١١من البند الفرعي    أقمشة   -ب 

 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر     ٧٠التكوين، تحتوي علي اكثر من      

 .المربع

، غير  ٥٢١٠,٣١ أو   ٥٢١٠,٢١ أقمـشة مـن البـند الفرعي         -ج 

 نهاية سداة و قطفة     ٧٠مـربعة التكوين، تحتوي علي اكثر من        

 .ي متر٧٠للسنتيمتر المربع، من خيوط متوسط عددها 

، غير  ٥٢٠٨,٣٢ أو   ٥٢٠٨,٢٢ أقمـشة مـن البـند الفرعي         -د 

 نهاية سداة و قطفة     ٧٥مـربعة التكوين، تحتوي علي اكثر من        

 . متري٦٥للسنتيمتر المربع، من خيوط متوسط عددها 

 أو ٥٤٠٧,٨٢ أو ٥٤٠٧,٨١  أقمــشة مــن البــند الفرعــي -هـــ 

 غراما للمتر المربع، وتم     ١٧٠ وتـزن أقـل مـن        ٥٤٠٧,٨٣

 .الدوبيغزلها ب

، غير مربعة   ٥٢٠٨,٤٩ أو   ٥٢٠٨,٤٢   أقمشة من البند الفرعي        -و  

 نهاية سداة وقطفة    ٨٥الـتكوين، وتحـتوي علـى أكثـر من          

 . متري٨٥للسنتيمتر المربع، ومن خيوط متوسط عددها 

، مربعة التكوين، تحتوي    ٥٢٠٨,٥١   أقمـشة من البند الفرعي         -ز  

نتيمتر المربع،   نهاية سداة و قطفة للس     ٧٥علـى أكثـر مـن       

 . متري أو أكثر٩٥ومصنعة من خيوط أحادية، متوسط عددها 

، مربعة التكوين، بتصميم    ٥٢٠٨,٤١   أقمـشة من البند الفرعي         -ح  

 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر     ٨٥بـسيط، تحتوي على أكثر من       

 متري  ٩٥المربع، ومصنعة من خيوط أحادية، متوسط عددها        

 الشيك نسبة لتغيير باأللوان     أو أكثـر، وتمـتاز بـصفة ورقة       

  .بخيوط السداة والقطفة



 

، بسداة ملونة بأصباغ نباتية، ٥٢٠٨,٤١  أقمشة من البند الفرعي     -ط  

وخـيوط القطفة بيضاء أو ملونة بأصباغ نباتية، بمتوسط عدد          

 . متري٦٥الخيوط أكثر من 
 

  أي    من ٦٢٠٥,٣٠ إلى   ٦٢٠٥,٢٠  تغييـر للبـنود الفرعية من         ٦٢٠٥,٣٠-٦٢٠٥,٢٠

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط أن يكون    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

ها بأية طريقة أخرى في     قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميع      

 .إقليم أحد الطرفين أو كليهما

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود        ٦٢٠٥,٩٠تغيير للبند الفرعي       ٦٢٠٥,٩٠

 أو  ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦مـن   

 إلى  ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧البـنود مـن     

 أو  ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفـصل     ٥٣,١١

تفصيل  ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١البـنود من    

الـسلعة وخياطـتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد            

 . الطرفين أوكليهما
 

 من أي فصل    ٦٢,١٠ إلى   ٦٢,٠٦تغييـر للبـنود الفرعية من          ٦٢١٠-٦٢٠٦

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦آخـر، مـا عـدا البنود من         

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط أن يكون    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  



 

تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في          قد تم 

 .إقليم أحد الطرفين أوكليهما
 
 

 من أي فصل    ٦٢١١,١٢ إلى   ٦٢١١,١١ تغييـر للبنود الفرعية      ٦٢١١,١٢ – ٦٢١١,١١

 ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦آخر، باستثناء البنود    

 أو البنود من    ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البـنود من      ٥٢,١٢إلـى   

 إلى  ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠

 ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٨,٠٢ إلى   ٥٨,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦

تفصيل السلعة وخياطتها أو      بشرط أن يكون قد تم     ،٦٠,٠٦إلى  

 .تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٢١١,٢٠تغييـر للبـند الفرعـي           ٦٢١١,٢٠

 من  أو البنود٥٢,١٢ إلى ٥٢,٠٤ أو البـنود مـن    ٥١,١٣ إلـى    ٥١,٠٦

، ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلـى    ٥٣,٠٧

، ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨أو البـنود مـن      

 :بشرط تحقق كل مما يلي
     

أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة            -أ 

 . أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما
 

 
 ٦١,٠٢ أو   ٦١,٠١الملبوس الذي ورد وصفه بالبند      فيما يخص    -ب 

 المصنوع من الصوف أو شعر الحيوانات ٦٢,٠٢ أو   ٦٢,٠١أو  

الناعم أو القطن أو األلياف المصنعة والذي يتم استيراده كجزء          

من بدلة تزلج على الجليد والتي تندرج تحت هذه البنود الفرعية،  



 

س يجب أن   فـإن أيـة مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبو         

 .٦٢تستوفي شروط القاعدة األولى للفصل 

 من  أي    ٦٢١١,٤٩ إلى   ٦٢١١,٣١   تغييـر للبنود الفرعية من         ٦٢١١,٤٩-٦٢١١,٣١

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فصل آخر، ما عدا البنود من       

 أو البنود   ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤

 ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠من  

، بشرط أن يكون    ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦إلى  

تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في          قد تم 

 .إقليم أحد الطرفين أوكليهما

 من أي فصل آخر، بشرط أن يكون قد تم          ٦١١٢,١٠تغيير للبند الفرعي          ٦٢١٢,١٠

ا أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد         تفـصيل الـسلعة وخياطـته     

الطـرفين أو كليهما، وبشرط انه في كل عام تكون سلع المنتج أو الجهة              

التي تتحكم في اإلنتاج مؤهلة للمطالبة بالمعاملة التفضيلية وفقا ألحكام هذه           

المنتجة ) بدون الزينة (االتفاقـية فقط في حالة كون إجمالي تكلفة األقمشة          

 أحد الطرفين أو كليهما والتي تستخدم في إنتاج هذه األشياء من            فـي إقليم  

 ٧٥قـبل ذلـك المنـتج أو تلك الجهة في العام المنصرم تبلغ علي األقل                

الذي تحتويه تلك   ) بدون الزينة (بالمائة من القيمة الجمركية المعلنة للقماش       

 .السلع لذلك المنتج أو تلك الجهة التي تدخل خالل العام المنصرم

 من  أي    ٦٢١٢,٩٠ إلى   ٦٢١٢,٢٠ تغييـر للبـنود الفرعية من        ٦٢١٢,٩٠-٦٢١٢,٢٠

 أو البنود من    ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦فـصل آخـر، مـا عدا البنود من          

 أو البنود من    ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلـى    ٥٢,٠٤

 إلى   ٥٥,٠٨، أو البـنود من      ٥٤، أو الفـصل     ٥٣,١١ إلـى    ٥٣,١٠

 إلى  ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٨,٠٢ إلى   ٥٨,٠١  أو البنود من      ٥٥,١٦



 

تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها      ، بـشرط أن يكون قد تم      ٦٠,٠٦

 .بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما
 

 من أي فصل آخر، باستثناء      ٦٢,١٧ إلى   ٦٢,١٣تغييـر للبنود الفرعية       ٦٢١٧ – ٦٢١٣

 أو  ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ن   أو البنود م   ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦البـنود من    

، أو  ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧البـنود من    

 ٥٨,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤الفـصل   

  بشرط أن يكون قد تم     ،٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١  أو البنود من      ٥٨,٠٢إلى  

أحد تفـصيل الـسلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم             

 .الطرفين أوكليهما

 
 
 
 

 ملبوسات ومنسوجات أخرى وأطقم ومواد مالبس ومنسوجات مستعملة و          -٦٣فـصل   

 خرق
 

 لتحديد منشأ سلعة ما ألغراض هذا الفصل، فإن القاعدة التي تسري بشأن            

تلـك السلعة تسري فقط على مكونات السلعة الذي يحدد تصنيف التعرفة            

في ذلك المكون شروط تغيير التعرفة      الجمـركية للسلعة و يجب أن يستو      

 .الجمركية التي تحددها القاعدة التي تسري بشأن تلك السلعة
 
 
 

 من  أي فصل آخر، ما       ٦٣,٠٢ إلى   ٦٣,٠١تغييـر للبنود الفرعية من         ٦٣٠٢-٦٣٠١

 ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦عـدا البنود من     

، ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠بنود من    أو ال  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧أو البـنود من     



 

 ٥٨,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤أو الفصل   

 ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٨,٠٢إلـى   

تفصيل السلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت  

 . الطرفين أوكليهماخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد

 من صنف التعرفة    ٦٣٠٣,٩٢,١٠           تغييـر لـصنف التعـرفة الجمركية                   ٦٣٠٣

 إلى  ٥١,٠٦ أو أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٥٤٠٢,٤٣الجمركية  

 إلى  ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البـنود من      ٥١,١٣

و البنود  ، أ ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البـنود من      ٥٣,٠٨

 أو البنود من ٥٨,٠٢ إلى ٥٨,٠١ أو البنود من ٥٥,١٦ إلى  ٥٥,٠٨من  

تفصيل السلعة وخياطتها أو     ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١

 .تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما
 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٦٣,٠٣تغييـر للبـند الفرعـي          

 أو البنود من    ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣  إلـى  ٥١,٠٦

، ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧

 أو  ٥٨,٠٢ إلى   ٥٨,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨أو البنود من    

تفصيل السلعة أو    ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١البنود من   

ب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو      حياكـتها أو كالهمـا معـاً حس       

 .تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما

 من أي فصل آخر، ما      ٦٣,٠٨ إلى   ٦٣,٠٤    تغييـر للبنود الفرعية من          ٦٣٠٨-٦٣٠٤

 ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣ إلى   ٥١,٠٦عـدا البنود من     

، ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠نود من    أو الب  ٥٣,٠٨ إلى   ٥٣,٠٧أو البـنود من     

 ٥٨,٠١ أو البنود من     ٥٥,١٦ إلى   ٥٥,٠٨، أو البنود من     ٥٤أو الفصل   



 

 ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١ أو البنود من     ٥٨,٠٢إلـى   

تفصيل السلعة  أو حياكتها أو كالهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت  

 .الطرفين أوكليهماخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد 

 . من أي فصل آخر٦٣,٠٩ تغيير إلى البند          ٦٣٠٩
 

 ٥١,٠٦ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من   ٦٣,١٠تغييـر للبـند              ٦٣١٠

 إلى  ٥٣,٠٧ أو البنود من     ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٤ أو البنود من     ٥١,١٣إلى  

بنود من  ، أو ال  ٥٤، أو الفصل    ٥٣,١١ إلى   ٥٣,١٠ أو البنود من     ٥٣,٠٨

 أو البنود من ٥٨,٠٢ إلى ٥٨,٠١ أو البـنود مـن    ٥٥,١٦ إلـى    ٥٥,٠٨

تفصيل السلعة أو حياكتها أو      ، بشرط أن يكون قد تم     ٦٠,٠٦ إلى   ٦٠,٠١

كالهمـا معـاً حـسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية             

 .طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما
 
 
 
 

 األلياف الزجاجية خيوط وجدائل – ٧٠فصل 
 

 إلى  ٧٠,٠٧ من أي فصل آخر، ما عدا البنود من          ٧٠,١٩تغييـر للبـند            ٧٠١٩

٧٠,٢٠. 
 
 

 األلحفة    : ٩٤الفصل 

 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من         ٩٤٠٤,٩٠تغييـر للبـند الفرعـي             ٩٤٠٤,٩٠

 أو  ٥٢,١٢ إلى   ٥٢,٠٨ أو البـنود من      ٥١,١٣ إلـى    ٥١,١١ أو   ٥٠,٠٧

 أو ٥٤,٠٨ إلى ٥٤,٠٧ أو البنود من ٥٣,١١ إلـى   ٥٣,٠٩مـن   البـنود   

 .٦٣٠٧,٩٠ أو البند الفرعي ٥٥,١٦ إلى ٥٥,١٢البنود من 



 

 
اء ب-٣الملحق   

 
 عبارة عن سلع مصنفة     ٣-٣من المادة   ) ٨(من الفقرة   ) ب(الـسلع المشار إليها في البند       

 :في البنود أو البنود الفرعية اآلتية من الجدول المنسق
5801.21 
5801.22 
5801.23 
5801.24 
5801.25 
5801.26 
5801.31 
5801.32 
5801.33 
5801.34 
5801.35 
5801.36 
5802.11 
5802.19 
5802.20.0020 
5802.30.0030 
5803.10 
5803.90.30 
5804.10.10 
5804.21 
5804.29.10 
5804.30.0020 
5805.00.30 
5805.00.4010 
5806.10.10 
5806.10.24 
5806.10.28 
5806.20 
5806.31 
5806.32 



 

5807.10.05 
5807.10.2010 
5807.10.2020 
5807.90.05 
5807.90.2010 
5807.90.2020 
5808.10.40 
5808.10.70 
5808.90.0010 
5809.00 
5810.10 
5810.91 
5810.92 
5811.00.20 
5811.00.30 
6001.10 
6001.21 
6001.22 
6001.91 
6001.92 
6002.40 
6002.90 
6003.20 
6003.30 
6003.40 
6004.10 
6004.90 
6005.21 
6005.22 
6005.23 
6005.24 
6005.31 
6005.32 
6005.33 
6005.34 
6005.41 
6005.42 



 

6005.43 
6005.44 
6006.21 
6006.22 
6006.23 
6006.24 
6006.31 
6006.32 
6006.33 
6006.34 
6006.41 
6006.42 
6006.43 
6006.44 

 


