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اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 13 -  - 271 مـؤرخ في مـؤرخ في 15 رمـضـان عام رمـضـان عام
1434 اGـوافق  اGـوافق 24 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة s2013 يــتـضــمن s يــتـضــمن نــشـرنــشـر

مالحـق الــــبـــــروتـــــوكــــول رقم مالحـق الــــبـــــروتـــــوكــــول رقم 1 لالتـــــفـــــاق الــــتـــــجــــاري لالتـــــفـــــاق الــــتـــــجــــاري
الـــتـــفـــاضـــلي بـــX حـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريالـــتـــفـــاضـــلي بـــX حـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــةـــة
الـــدالـــدّ~ـــقـــراطـــي~ـــقـــراطـــيّـــة الـــشـــة الـــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّـــة وحـــكـــومـــة  اجلـــمـــهـــوريـــةـــة وحـــكـــومـــة  اجلـــمـــهـــوريـــة
الــتـــونــســيـــةs اGــوقع بـــتــونس في الــتـــونــســيـــةs اGــوقع بـــتــونس في 4 ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة

.2008

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ رئيس اجلمهورية

sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -
- وبــنــاء عــلى الــدســتـورs ال ســيــمــا اGـادة 77 (8 و11)

sمنه
Xوبـــنـــاء عـــلـى االتـــفـــاق الـــتــجـــاري الـــتـــفـــاضـــلـي بــ -
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ~ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحــكـومــة  اجلــمــهـوريــة الــتــونـســيــةs اGــوقع بـتــونس في 4
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2008 اGــــصـــدق عــــلـــيـه �ـــوجـب اGـــرســـوم
الــــرئـــــاسي رقم 10 - 12 اGــــؤرّخ في 25 مــــحــــرّم عــــام 1431

s2010 وافق 11 يناير سنةGا
- وبــــعــــد االطالع عــــلـى مالحـق الـــبــــروتــــوكــــول رقم 1
لالتـــفــاق الــتــجــاري الــتــفــاضــلـي بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريّــة
اجلـزائـريّــة الـدّ~ـقـراطـيّـة الـشّـعـبــيّـة وحـكـومـة  اجلـمـهـوريـة

sالتونسية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى : ة األولى : تــــــنـــــشــــــر في اجلــــــريـــــدة الــــــرّســـــمــــــيّـــــة
لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة الــدّ~ــقـراطــيّــة الـشّــعــبـيّــة مالحق
Xالــبـــروتــوكــول رقم 1 لالتـــفــاق الــتــجــاري الـــتــفــاضــلي بــ
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ~ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحــكـومــة  اجلــمــهـوريــة الــتــونـســيــةs اGــوقع بـتــونس في 4

ديسمبر سنة 2008.

اGـاداGـادّة ة 2 :  يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 24
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اGلحق رقم اGلحق رقم 1
مالحظات تمهيدية تتعلق بالقائمة الواردة فيمالحظات تمهيدية تتعلق بالقائمة الواردة في اGلحق اGلحق 2

مالحظة مالحظة 1 : :

تــرد في الـقـائــمـة الـشـروط اGــطـلـوبــة بـالـنـســبـة لـكل
اGــنــتــجــاتs العـــتــبــارهــا قــد خــضـــعت لــعــمــلـــيــات تــصــنــيع

وحتويل كافية في مفهوم اGادة  6 من هذا البروتوكول.

مالحظة مالحظة 2 : :
1.2 - يـصف الـعمـودان األوالن من الـقـائـمـة اGـنـتوج
اGــتـــحــصل عـــلــيه. يـــتــضـــمن الــعـــمــود األول رقم الـــبــنــد أو
الفصل من النظام اGنسق فيما يحدد الثاني بيان السلع
الـواردة في هـذا الـنـظـام بـالـنسـبـة لـهـذا الـبـنـد أو الـفصل.
ومــقــابل كـل بــيــان من الــبــيــانـــات الــواردة في الــعــمــودين
األولـــsX تـــوجــد قـــاعـــدة في الـــعـــمــودين 3 و/أو 4. عـــنـــدمـــا
يـــكـــون في بـــعـض األحـــيـــان رقم الـــعـــمـــود األول مـــســـبـــوقـــا
�ــســتــخــلص "م" يــشــيــر ذلك إلى أن الــقــاعــدة الــواردة في
الـعمودين 3 و4 تطبق فـقط على جزء من البـند اGوصوف

في العمود 2.
2.2 - عنـدما يـتم جتميـع عدد من البـنود في الـعمود
1 أو يـذكـر فـيه رقم فـصـل و تـكـون اGنـتـجـات الـواردة في
الــعـمـود 2 مــبـيــنـة بــعـبــارات عـامــةs فـإن الــقـاعــدة اGـقــابـلـة
اGــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــعــمــودين 3 أو 4 تــطــبق عــلى كل
اGنتجات اGـصنفةs في إطار النظام اGنسقs في مختلف

بنود الفصل اGعني أو في البنود اجملمعة في العمود 1.
3.2 - عــنـدمـا حتـتــوي الـقـائــمـة عـلى قــواعـد مـخــتـلـفـة
مطبقة على مـنتجات مختلفـة داخلة في نفس البندs فإن
كل مطة تتضمـن البيان اGتعلق بـجزء من البند موضوع

القاعدة اGقابلة الواردة في العمودين 3 أو 4.
4.2 - عـنــدمــا يـنص عــلى قــاعـدة فـي الـعــمـودين 3 و4
مــقــابل بــيــانــات وردت في الــعــمــودين األولــsX لــلــمــصـدر
احلق في اخـتـيـار تـطـبـيق الـقـاعـدة اGـذكـورة في الـعـمود 3
أو في الــــعــــمــــود 4. عــــنــــدمــــا ال يــــنـص عــــلى أي قــــاعــــدة في

العمود s4 يجب تطبيق القاعدة اGذكورة في العمود 3.

مالحظة مالحظة 3 : :
1.3 - تطـبق أحكام اGادة 6 من البـروتوكـول اGتعلق
بـاGـنـتـجـات الـتـي اكـتـسـبت صفـة اGـنـشـأ واGـسـتـعـمـلة في
صــنـاعـة مـنـتـجـات أخـرى سـواء اكــتـسـبت هـذه الـصـفـة في
اGــصــنـع الــذي � فــيـه اســتــعــمـــال هــذه اGــنـــتــوجــات أو في

مصنع آخر بتونس أو باجلزائر.
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على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 
يـتم تـصنـيع احملـرك من البـنـد التـعـريفي 84.07 على
أسـاس الــقــاعـدة الــتي تــنص عــلى أال تــتـعــدى قــيـمــة اGـواد
الـــتي لــيـــست لــهـــا صــفــة اGـــنــشــأ اGـــمــكن اســـتــعــمـــالــهــا في
إنـتـاجه عن 40 % من سـعـر اGـنــتـوج تـسـلــيم بـاب اGـصـنع.
وهـذه اGــواد الـتي لــيـست لــهـا صــفـة اGــنـشــأ مـصـنــوعـة من
سبـائك أخرى من الصـلب � تشكـيلهـا بالطـرق من  البند

التعريفي م 72.24.
فــإذا تـــمت عـــمـــلـــيــة الـــطـــرق في اجلـــزائـــر لـــســبـــيـــكــة
لــيـست لـهــا صـفـة اGـنـشــأs فـإنـهـا تــكـون قـد اكـتــسـبت صـفـة
اGــنـــشـــأ �ــوجب الـــقـــاعـــدة اGــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في قـــائـــمــة

اGنتجات من البند التعريفي م 72.24.
و~ـكن اعتبار هـذه السبيـكة اGطروقـةs حينئذs ذات
منشأ عنـد احتساب قيمة احملـركs سواء كانت قد أنتجت
في نفس اGصنع الذي أنتج فيه هذا احملرك أو في مصنع
آخـر في اجلزائـر. ال تـؤخذ بـعـX االعـتبـار قـيمـة الـسبـيـكة
عندمـا يتم حتديـد قيمـة اGواد اGستـعملـة التي ليـست لها

صفة اGنشأ.
2.3 - حتدد الـقـاعدة الـواردة في القـائمـة احلد األدنى
للـتـصنـيع أو الـتـحويل الـذي يـنـبغي الـقـيـام به. و نتـيـجة
لــذلكs فـإن عـمــلـيــات الـتـصــنـيع أو الـتــحـويل الــتي تـفـوق
ذلك احلــد األدنى تــضــفي هي األخــرى صــفــة اGــنــشــأ. وعــلى
العكس من ذلكs ال تضفي عـمليات التصنيع أو التحويل

التي هي دون ذلك احلد األدنىs صفة اGنشأ.
وعـلى أيـة حـالs فـإذا كـانت قـاعدة تـسـمح بـاسـتـخدام
مـواد لـيـست لـهـا صـفـة اGـنـشـأ و تـكـون في مـرحـلـة مـحددة
من الـتـصـنـيعs فـإنه يـسـمح بـاسـتـخـدامـهـا في مـرحلـة أقل
تقـدمـا من اGـرحلـة احملـددة و اليـسـمح باسـتـخـدامهـا عـنـدما

تكون في مرحلة أكثر تقدما.
3.3 - دون اإلخـالل بـــاGـالحـــظـــات s2.3 عـــنـــدمــــا تـــنص
sقاعـدة على أنه ~ـكن استـخدام مـواد من أي بنـد تعـريفي
فإنه ~كن أيضا استخدام مواد من نفس البند التعريفي
لـلـمـنتـوج مع مـراعاة الـقـيـود اخلاصـة الـتي ~ـكن أن تنص
عــلـيــهـا الــقــاعـدة. غــيـر أن الــعـبــارة "صـنـع من مـواد من أي
بـنـد �ـا في ذلك اGـواد األخـرى مـــن الـبـند ..." تـعـني أنــه
ال ~ـكن استـعمـال إال اGواد اGـصنـفة في بـند اGـنتـوج ولها
بـيـانــات تـخـتــلف عن بـيــانـات اGــنـتـوجs كــمـا هـو وارد في

العمود 2 من القائمة.
4.3 - عنـدمـا تنص قـاعـدة من القـائـمة عـلى إمـكانـية
صـــــنع مـــــنـــــتـــــوج من عـــــدة مـــــوادs فـــــهـــــذا يــــعـــــنـي أنه ~ـــــكن
استـعـمال إحـدى هـذه اGواد أو الـعـديـــد مـنهـاs لـكـــن هـــذا

ال يعني استعمال كل اGواد في آن واحد.

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 

تـنص الـقـاعدة اGـطـبـقة عـلى األنـسـجة (األقـمـشة) من
بــنـود الــنــظـام اGــنـسق من 52.08 إلى 52.12 عــلى إمــكـانــيـة
اســــتـــعــــمــــال ألــــيــــاف طــــبــــيــــعــــيــــة وكــــذا اســــتــــعــــمــــال اGـــواد
الـــكـــيــمـــيـــائــيـــة من ضـــمن مـــواد أخـــرىs فـــإن ذلك ال يـــعــني
وجـوب استـخـدام األلـيـاف الـطبـيـعـيـة واGـواد الكـيـمـيـائـية
في آن واحدs بل ~كن استعمال إحداهما أو اإلثنX معا.

5.3 - عــنـدمــا تـنص قــاعـدة مـن الـقـائــمـة عــلى وجـوب
صـنـع مـنــتــوج من مـادة مــعــيـنــةs فــإن هـذا الــشــرط ال ~ـنع
بـطـبـيــعـة احلـال اسـتـعـمـال مـواد أخــرى ال تـسـتـوفيs بـحـكم
طبـيعتـهاs شـروط القاعـدة (راجع أيضـا اGالحظة 2.6 أدناه

بخصوص اGواد النسيجية).

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 
ال تـــمــنع الــقـــاعــدة اGــتــعـــلــقــة بــاGـــنــتــجــات الـــغــذائــيــة
احملـــضــــرة من الـــبـــنـــد الــــتـــعـــريـــفي 19.04 الـــتي تــــســـتـــثـــني
صـراحــة اسـتــعـمــال احلـبــوب و مـشــتــقـاتــهـاs من اســتـعــمـال
األمالح اGـعـدنـية أو اGـواد الـكيـمـيائـيـة أو مضـافـات أخرى

مادام مصدرها غير احلبوب.
غـير أن هـذه القـاعـدة ال تطـبق علـى اGنـتوجـات التي
بـالرغم من عـدم إمكـانيـة صنـعهـا انطالقـا من مواد مـحددة
في الــقـــائـــمــةs ~ـــكن صـــنــعـــهــا انـــطالقـــا من مــادة مـن نــفس

الطبيعة في مرحلة سابقة من الصنع.

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 

s62 عـــــنــــدمـــــا يــــتـــــعــــلـق األمــــر بـــــثــــوب مـن الــــفـــــصل م
اGـصــنـوع من مـواد غــيـر مــنـسـوجــةs وحـيــنـمـا يــشـتـرط أن
هـذا النوع من اGـواد ال ~كن احلـصول علـيه إال انطالقا من
خـيــوط لـيــست لــهـا صــفــة اGـنــشــأs فـإنه ال ~ــكن اســتـعــمـال
أقـــمــشـــة غــيـــر مــنــســـوجــة حـــتى ولــو تـــبــX أن اGـــواد غــيــر
اGـنــسـوجـة ال ~ــكن احلــصـول عـلــيـهــا عـادة من اخلــيـوط. في
هـذه احلـاالتs فـإن اGادة الـتي يـنبـغي اسـتـعمـالـهـا هي تلك
الـــتـي تـــكـــون في حـــالـــة تـــصـــنــــيع ســـابـــقـــة Gـــرحـــلـــة إنـــتـــاج

اخليوطs أي مرحلة األلياف.

6.3 - فـي حـــــالـــــة مـــــا إذا نــــــصت قـــــاعــــــدة من قـــــواعـــــد
الـقائـمـة على نـسـبتـX مـئويـتـX للـقيـمـة القـصـوى للـمواد
الـتي لـيست لـها صـفة اGـنـشأ الـتي ~كن اسـتـعمـالهـاs فإنه
ال ~ـكن اجلمع بـX هاتـX النـسبـتX. و نـتيـجة لـذلكs فإن
الـقـيمـة الـقـصوى لـكل اGـواد اGـسـتعـمـلـة والتي لـيـست لـها
Xــــنــــشــــأ ال ~ــــكـن أن تــــتــــجـــاوز أعــــلـى الــــنــــســــبــــتـــGصــــفـــة ا
اGـــئـــويــــتـــX. ال يــــجب أن تـــؤدي هــــذه األحـــكــــام إلى جتـــاوز

النسب اخلاصة اGطبقة على منتوجات معينة.
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مالحظة مالحظة 4 : :

1.4 - تـــشـــيـــر عــــبـــارة "ألـــيـــاف طــــبـــيـــعـــيــــة"s عـــنـــدمـــا
تــــســــتــــعــــمـل في الــــقــــائــــمـــــةs إلى األلــــيــــاف غــــيــــر األلــــيــــاف
االصـــطــنــاعـــيــة أو الــتــركـــيــبــيــة و يـــجب أن تــقــتـــصــر عــلى
األلــيـاف في كـل احلـاالت الـتـي ~ـكن أن تــكـون عــلـيـهــا قـبل
sـا في ذلك الـنـفــايـات. كـمـا تـشـمل هـذه الـعـبــارة� sالـغـزل
ما لم ينص على خالف ذلكs األلـياف اGندوفة أو اGمشطة
أو اGــعــاجلــة بـــطــريــقــة أخــرى لــلـــغــزل ولــكن دون أن تــكــون

مغزولة.

2.4 - تشمل عبـارة "ألياف طبيعية" شعر اخليل من
Xاحلـريـر من البـنـدين الـتـعريـفـي s0503 الـبنـد الـتـعـريفي
5002 و 5003 وكـــــذا الــــــصـــــوف وشـــــعـــــر احلـــــيــــــوان الـــــنـــــاعم

واخلـشن من الــبـنـود الـتــعـريـفـيـة 5101 إلى s5105 وألـيـاف
الـقــطن من الــبـنــود الـتــعـريــفـيـة 5201 إلى 5203 واأللـيـاف
األخـرى من أصل نـبـاتي من الـبـنـود الـتـعـريـفـية 5301 إلى

.5305

3.4 - تــعــني الــعــبــارات "عـــجــائن نــســيــجــيــة" "مــواد
كـيـمـيـائـيـة" و "مواد مـوجـهـة لـصـنـاعـة الـورق" اGـسـتـعـمـلة
في الـقـائـمـة اGواد غـيـر اGـصـنـفـة في الـفـصول من 50 إلى
63 الــتي ~ــكن اسـتــعـمــالــهـا لــصـنــاعـة األلــيـاف أو اخلــيـوط

التركيبية أو االصطناعية أو األلياف أو خيوط الورق.

4.4 - تـشمل عـبارة "ألـياف تـركيـبيـة أو اصطـناعـية
مـتقطعة" اGسـتعملة في قـائمة اخليوط اGـفتولة واأللياف
اGـتـقــطـعـة ونــفـايـات األلــيـاف الـتــركـيـبــيـة و االصـطــنـاعـيـة

اGتقطعة من البنود التعريفية 5501 إلى 5507.

مالحظة مالحظة 5 : :

1.5 - عــنـــد اإلشــارة إلى هــذه اGالحــظــة الــتــمــهــيــديــة
بـالــنـسـبــة Gـنـتـوج مــحـدد في الــقـائـمـةs ال يــنـبـغي تــطـبـيق
الــــشــــروط الـــواردة فـي الـــعــــمـــود 3 عــــلى مــــخــــتـــلـف اGـــواد
األساسية للنسـيج اGستعملة لصنـاعة هذا اGنتوج عندما
تمثـل جميعها 10 % أو أقل من الوزن الـكلي جلميع اGواد
الـنـسيـجيـة األساسـيـة اGسـتعـملـة (راجع أيـضا اGالحـظات

3.5 و 4.5 أدناه).

2.5 - غــيــر أن مــا تــســـمح به اGالحـــظــة اGــذكــورة في
1.5 يــــطــــبق فــــقط عــــلـى اGـــنــــتــــوجــــات اGــــمـــزوجــــة الــــتي �
احلــصـــول عــلــيــهــا انـــطالقــا من مــادتـــX أو أكــثــر من اGــواد
الـنـســيـجـيـة األسـاســيـة. اGـواد الـنــسـيـجـيــة األسـاسـيـة هي

اآلتية : 

sاحلرير -

sالصوف -
sشعر احليوان اخلشن -
sشعر احليوان الناعم -

sشعر اخليل -
sالقطن -

sستعملة في صنع الورق والورقGواد اGا -
sالكتان -
sالقنب -

sاجلوت و األلياف الليبيرية األخرى -
- ألـيـاف ســيـزال و األلـيـاف الــنـسـيــجـيـة األخـرى من

s(Agave) نوع الصبار
- ألــيـاف جـوز الــهـنـدs األفــوكـادوs الــرامي و األلـيـاف

sالنسيجية النباتية األخرى
sاخليوط التركيبية الدقيقة -

sاخليوط االصطناعية الدقيقة -
- األلــــيــــاف الــــتـــركــــيــــبــــيـــة اGــــتــــقــــطـــعــــة مـن الـــبــــولي

sبروبيالن
sتقطعة من البولي استيرGاأللياف التركيبية ا -

sتقطعة من البولياميدGاأللياف التركيبية ا -
- األلــــيــــاف الــــتـــركــــيــــبــــيـــة اGــــتــــقــــطـــعــــة مـن الـــبــــولي

sأكريلونيتريل
sتقطعة من البوليميدGاأللياف التركيبية ا -

- األلــــيــــاف الــــتـــركــــيــــبــــيـــة اGــــتــــقــــطـــعــــة مـن الـــبــــولي
sXتيترالفليورو اتيل

- األليـاف التركيـبية اGـتقطـعة من البـولي سولفور
sXالفينيل

- األلـيـاف التـركيـبـية اGـتقـطـعة من الـبـولي كلـورير
sالفينيل

sتقطعةGاأللياف التركيبية األخرى ا -
sتقطعة من الفيسكوزGاأللياف االصطناعية ا -

 sتقطعة األخرىGاأللياف االصطناعية ا -
- خـيــوط الــبــولي أو يـوريــتــان اجملــزأ بـأجــزاء مــرنـة

sمن البولي ايتر و إن كانت مفتولة
- منـتوجـات البـند الـتعـريفي 5605 (خيـوط معـدنية
وخــــــيـــــوط �ـــــعـــــدنـــــة) تـــــدخـل فـــــيـــــهـــــا رقــــــائق مـن صـــــفـــــائح
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األلــــومــــنــــيـــوم أو مـن الــــبالســــتــــيك ســــواء كــــانت مــــغــــطـــاة
�سـحوق األلـوميـنيـوم أو غيـر مغـطاة وعـرضهـا ال يتـعدى
5 ¢ بـX طـبـقـتـX من الـبالسـتـيك عن طـريق الصـق مـلون

sأو شفاف

- اGنتوجات األخرى من البند التعريفي 5605.

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 
يـــعــتـــبـــر خـــيط من الـــبـــنـــد الـــتـــعــريـــفي 5205 خـــيـــطــا
�ـزوجـا إذا � الـتــحـصل عـلــيه من ألـيـاف قــطن من الـبـنـد
التـعريفي 5203 ومن ألياف تـركيـبيـة متـقطـعة من الـبند
الــتـــعــريــفي م 5506. لــذلكs فـــإنه ~ـــكن إســتـــخــدام ألـــيــاف
تركـيبـيـة متـقطـعـة ليـست لهـا صـفة اGـنشـأ (الـتي تتـطلب
صـنـعـا انـطالقـا من مـواد كـيـمـيـائـيـة أو عـجـائن نـسـيـجـية)
شريطة أال يتجاوز وزنها 10 % من الوزن الكلي للخيط.

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 
يـعتـبـر نـسـيج (قمـاش) صـوفي من الـبـند الـتـعـريفي
5112 نـــســيــجـــا �ــزوجـــا إذ � احلــصــول عـــلــيه إنـــطالقــا من

خــــيـــوط الـــصـــوف مـن الـــبـــنـــد الـــتــــعـــريـــفي 5107 وخـــيـــوط
األلـياف الـتركـيـبيـة اGـتقـطعـة من الـبنـد الـتعـريفي 5509.
لذلكs ~كن استعمال خيوط تركيبية ال تستوفي شروط
قــواعــد اGـنــشــأ (الــتي يــتــطــلب صــنــعــهــا انـطـالقـا مـن مـواد
كـيـميـائـيـــة أو عجـائـــن نـسيـجـيـــة) أو خـيــــوط صـــــوف
ال تـسـتــوفي شـروط قـواعـد اGـنـشـأ (الـتي يـتـطـلب صـنـعـهـا
انـطـالقـا من ألـيـاف طـبـيـعـيـة غـيـر مـنـدوفـة و �ـشـوطـة أو
مـــعـــاجلـــة بـــطــــريـــقـــة أخـــرى لــــلـــغـــزل) أو اجلـــمـع بـــX هـــذين
الـنوعـX من اخليـوط شريـطـة أن ال يتـجاوز وزنـها الـكلي

10 % من وزن النسيج (القماش).

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 
ال تـــعـــتـــبـــر قـــطـــعـــة نـــســـيـــجـــيـــة مـــعـــقـــودة من الـــبـــنـــد
الــتـــعــريــفي s5802 مــتـــحــصل عـــلــيـــهــا انـــطالقــا مـن خــيــوط
الـــقــطن من الـــبــنـــد الــتــعـــريــفي 5205 ونـــســـيج الــقـــطن من
البنـد التـعريفي s5210 منتـوجا �زوجـا إال إذا كان نسيج
القطن نفسه نـسيجا �زوجا � صـنعه انطالقا من خيوط
مصـنـفـة في بـنـدين مـخـتلـفـX أو إذا كـانت خـيـوط الـقطن

اGستعملة نفسها �زوجة.

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 
إذا � صـــنع نـــفـس الــقـــطـــعـــة الـــنـــســيـــجـــيـــة اGـــعـــقــودة
انطالقا من خيـوط القطن من البند التعريفي 5205 ومن
نــــســـيج تـــركـــيــــبي من الـــبـــنــــد الـــتـــعـــريـــفي 5407 فــــإنه من
Xنسيجيت Xهما مـادت XـستعملGا Xالبديهي أن اخليط
مـخــتــلـفــتـX و أن الــقــطـعــة الــنـســيـجــيــة اGـعــقـودة هي إذن

منتوج �زوج.

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 

تعتـبر زربـية معـقودة مـصنوعـة انطالقـا من خيوط
sاصــطــنـاعــيــة وخـيــوط الــقــطن مع اســتــعـمــال مــادة اجلـوت
منتوجا �ـزوجا ألنه � استعمال ثالث مـواد نسيجية في
صنعها. ~كن اسـتعمال اGواد التي ليـست لها صفة اGنشأ
في مـــرحـــلـــة أكــــثـــر تـــقـــدمـــا مـن تـــلك الـــتي نــــصت عـــلـــيـــهـــا
الــقــاعــدةs شــريــطــة أن ال يــتــجــاوز وزنــهـا الــكــلي 10 % من
وزن اGـــواد الــــنـــســـيــــجـــيــــة لـــلـــزربــــيـــة. وعـــلــــيه فـــإنـه ~ـــكن
اسـتــيـراد قـاعـدة اجلـوت و/أو اخلـيـــــوط االصـطـنـاعـيـــة إذا

ما توفرت شروط الوزن.

3.5 - عـنــدمـا يـتــعـلـق األمـر �ــنـتـوجــات حتـتــوي عـلى
خــيـــوط مــجــزأة من "الــبــولـي أو ريــتــان" مع وجــود أجــزاء
مرنة مـن "البـولي إيتـر" و إن كانت مـفتولـةs فإنه يـسمح
بـــــاســـــتـــــعـــــمـــــال 20 % عـــــلـى األكـــــثـــــر من وزن كـل اخلـــــيــــوط

النسيجية اGستعملة.

4.5 - فــيــمــا يـتــعــلق بــاGــنــتــوجــات اGــتــكــونـة إمــا من
شــــريط رقـــــيق مـن األلــــومــــنـــــيــــوم أو مـن غــــشــــاء لـــــدائــــني
(بالستـيـكي) مغـطى أو غيـر مـغطى �ـسـحوق األلـومنـيوم
و ال يـتــجــاوز عـرضــهـا  s¢ 5 ومــوضـوعــة بـواســطـة الــلـصق
بـX غـشائـX لـدائـنـsX فـإنه يسـمح بـاسـتـعـمال 30 % عـلى

األكثر من الشريط أو الغشاء.

مالحظة مالحظة 6 : :

1.6 - بـالــنــسـبــة لــلـمــنـتــوجــات الـنــسـيــجــيـة اجلــاهـزة
التي كـانت في القـائمـة محل مالحـظة في أسـفل الصـفحة
والــتـي حتــيل إلى هــذه اGـالحــظــة الــتــمـــهــيــديــةs فــإن اGــواد
الــنــســيــجــيــةs بــاســتــثــنــاء الــبــطــانــة والــبــطــانــة الــداخــلــيـة
s(doublures) الــتي ال تــسـتــجـيـب إلى الـقــاعــدة الـواردة في
sـعـنيGـنـتـوج اجلـاهـز اGالـعـمود 3 من الـقـائــمـة واخلـاصـة بـا
~كن اسـتعمالـها شرط أن تـكون مصنـفة في بنـد يختلف
عـن ذلك الـذي صــنف فــيه اGـنــتــوج و أن قـيــمـة هــذه اGـواد
الـنـسـيـجـيـة ال تـتـعـدى 8 % من سـعـر اGـنـتـوج تـسـلـيم بـاب

اGصنع.

2.6 - دون اإلخالل بـــاGالحـــظـــة s3.6 ~ـــكن اســـتـــخـــدام
اGـــواد غــيـــر اGــصـــنـــفــة في الـــفـــصــول من 50 إلى 63 بــدون
قــيــود فـي صــنــاعــة اGــنــتــوجــات الـــنــســيــجــيــة ســواء كــانت

حتتوي على مواد نسيجية أم ال.

على سبيل اGثال : على سبيل اGثال : 

إذ نـصت قـاعدة من الـقـائـمـة بالـنـسـبة Gـنـتـوج خاص
مـن مـادة نــســيـجــيـةs كــالــسـراويـلs عـلى وجــوب اســتـعــمـال



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

خــيـــوطs فــإن هــذا ال ~ــنع اســتــعــمـــال مــنــتــجــات مــعــدنــيــة
كـاألزرارs عــلى أسـاس أن هـذه األخــيـرة غــيـر مـصــنـفـة في
الــــفــــصـــول من 50 إلى 63. كــــمــــا ال ~ــــنع ذلـك اســـتــــعــــمــــال
مـغلفات سـحابة وإن كـانت هذه األخيرة حتـتوي عادة على

مواد نسيجية.

Xيـجب األخـذ بـع s3.6 - عـنـد تـطبـيق قـاعـدة مـئـويـة
االعـتـبـار قــيـمـة اGــواد غـيـر اGــصـنـفـة فـي الـفـصـول من 50
إلى 63 في حـسـاب قـيـمـة اGـواد اGدمـجـة الـتـي ليـسـت لـها

صفة اGنشأ.

مالحظة مالحظة 7 : :

1.7 - يــقـصـد بـ "عــمـلــيـات اGـعــاجلـة اGــعـرفـة" �ــفـهـوم
s2715 مـــــن 2713 إلـــى s2707 الـبـنــود الــتـــعــــريــفـــيـة م

م 2901 م 2902 وم 3403  ما يلي : 
sأ - التقطير في الفراغ

ب - إعـادة الــتــقـطــيــر عن طــريق عـمــلــيـة جتــزئــة جـد
sمتقدمة

sج - التكسير
sد - إعادة التشكيل

sذيبات االنتقائيةGهـ - االستخراج عن طريق ا
و - اGــعـــاجلـــة الـــتي تـــتــضـــمـن مــجـــمـــوع الـــعــمـــلـــيــات

التالية :
.اGــعــاجلـــة بـاحلــمـض الــكــبــريــتي اGــركــز أو حـمض
الـسـلـفـور أو األندريـد الـكـبـريـتـي   والـتجـسـيـد بـالـعوامل
الـقــلـويــةs إزالـــة الـلـــون والـتــصـفــيـة بــاسـتــعـمـــال الـتــربــة
الــنــشــطــة   بــطــبــيــعــتــهـا والــتــربــة اGــنــشــطــة وكــذا الــفــحم

sالنشط أو البوكسيت
sز - البلمرة

sادة قلويةGح - جعل ا
ط - اGعاجلة  بااليزومير.

2.7 - يقـصد "بـعـملـيات اGـعاجلـة اGـعرفـة" في مفـهوم
البنود التعريفية من 2710 إلى 2712 مـايأتي :

sأ - التقطير في الفراغ
sب - إعادة التقطير بطريقة التجزئة اجلد متقدمة

sج - التكسير
sد - إعادة التشكيل

sذيبات االنتقائيةGهـ - االستخراج بواسطة ا

و - اGـــعـــاجلـــة الـــتي تـــتـــضــمـن مـــجــمـــوع الـــعـــمـــلـــيــات
التالية :

.اGعـاجلـة باحلـمض الـكـبريـتي اGـركز أو بـاألولـيوم
أو بــاألنـــدريــد الــكــبـــريــتيs الـــتــجــســـيــد  بــواســـطــة عــوامل
قـــلـــويـــةs إزالـــة الـــلــــون والـــتـــصـــفـــيـــة بـــالــــتـــربـــة الـــنـــشـــطـــة
بــــطــــبـــيــــعــــتــــهـــا والــــتــــربــــة اGـــنــــشــــطــــةs الـــفــــحـم الـــنــــشط أو

sالبوكسيت
sز - البلمرة

sادة قلويةGح - جعل ا
sعاجلة  بااليزوميرGط - ا

sمع اســتـعـمــال الــهـيـدروجـيـن sي - إزالـة الــكـبــريت
عنـدمـا يـتعـلق األمر بـالزيـوت الثـقيـلة فقـط اGصنـفـة فـي
الـبنــد الـتـعـريفي م s27.10 اGـؤديـة إلى تـخـفيض 85 % من
مــحـــتــوى الــكـــبــريت عـــلى  األقل من اGـــنــتــوجـــات اGــعــاجلــة

s(ASTMD 12.66 -59 T طريقة)
ك - استخراج البـرافX بطريقة أخـرى غير طريقة
الــتـرشــيحs بــالــنــسـبــة لــلــمــنـتــوجــات اGــصـنــفـــة في الــبــنـد

sالتعريفي 2710  فقط
ل - اGـعاجلة بالـهيدروجsX وفـقا لطريـقة أخرى غير
طــريـــقــة إزالــة الـــكــبـــريتs بــالـــنــســـبــة لـــلــزيــوت الـــثــقـــيــلــة
اGصـنفـة في الـبنـد الـتعـريفي م 2710 فقطs حـيث يـشارك
الــهـــيــدروجــX مـن خالل هــذه اGـــعــاجلــة بـــصــفــة نـــشــطــة في
تــفــاعل كــيــمــيــائي يــتم إجنــازه حتت ضــغـط يــفـوق 20 بـارا
وفي حـرارة تـفوق 50 درجـة مـئـويةs بـواسـطـة مـحـفز. و ال
تـــعـــتـــبـــر كـــمـــعـــاجلـــات مـــعـــرفـــة اGـــعـــاجلـــات االســـتـــكـــمـــالـــيــة
بــــهـــيــــدروجـــX زيــــوت الــــتـــشــــحـــيم اGــــصــــنـــفــــة في الـــبــــنـــد
الـــتـــعـــريــفي م 2710 والـــهــادفـــة خــاصــة إلـى حتــســـX الــلــون
واســتــقــرار اGــنــتــوج (مــثـال الـهــيــدروفــيــنــشــيــنـغ أو إزالـة

اللون).
 م - الـتـقطـيـر اجلـويs عنـدمـا يتـعـلق األمر بـالـزيوت
sـــصــنــفــة في الــبـــنــد الــتــعــريــفي م 2710 فــقطGالــنــفــطــيــة ا
شـريـطـة أن يـتم تـقـطـيـر أقل من 30 % من هـذه اGـنـتـجـات
�ـا فــيـهـا الــكـمــيـات الـضــائـعـةs حتت درجــة حـرارة أقل من

sASTMD s86 وهذا حسب طريقة s300° مئوية

ن - اGــعــاجلــة عن طــريق الــتــصــاعــد الــكـهــربــائي ذات
الـــذبــذبــة الــعــالــيــةs عـــنــدمــا يــتــعــلـق األمــر فــقط بــالــزيــوت
الـثقيلة غـير زيوت الغاز والزيـوت النفطيـة اGصنفة في

البند التعريفي م 2710.
ص - نزع الـزيوت عن طـريق التـبلـور اجملزأs عـندما
يـــتـــعـــلق األمـــر فـــقط بــــاGـــنـــتـــوجـــات اGـــصـــنـــفـــة في الـــبـــنـــد
الـــتـــعـــريــفي م 2712 غــيـــر الــفـــزلــsX األوزوكــيـــريتs شــمع
الـلــيــنـيـت و شـمع الــتــورب أو الـبــارافــX الـتـي يـقل وزن

الزيت فيها عن 0,75 %.
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الفصل 1

الفصل 2
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0403

 مستخرج الفصل 5

مستخرج بند 0502

حيوانات حية

حلـــوم وأحـــشــــاء وأطـــراف صـــاحلـــة
لألكل

أســـمـــاك وقـــشـــريـــات ورخـــويــات
وغيرها من الالفقاريات اGائية.

sبــيض sمــنــتــجــات ألــبــان sألــبــان
طيورs عـسل طبيعيs ومـنتجات
 غـذائـيــة من أصل حـيـوانيs غـيـر
sمذكورة والداخـلة في مـكان آخر

ما عدا :

الـل¨ اخملـيض والـرايب والـقـشدة
والـــيــاغـــورت s وكــيـــفــيـــر والــلــ¨
اخملــمــر ســواء كــان مــركــز أم ال أو
مـــــــضــــــاف إلــــــيـه ســــــكـــــــر أو تــــــمت
حتـــلــيــته أو أضــيـــفت له نــكــهــة أو
مـتـضـمـنـا فـواكه أو مـكـسـرات أو

كاكاو. 

مـــــــــنـــــــــتـــــــــجــــــــــات أخـــــــــرى مـن أصل
حــيـواني غــيـر مــذكـورة والداخــلـة

في مكان آخرs ماعدا :

شعر ووبر اخلنزيرs مجهز.  

جـــــــمــــــيـع احلــــــيــــــوانـــــــات الــــــواردة في
الـــفـــصل رقم   1 مــــتـــحــــصل عــــلـــيــــهـــا

بالكامل.

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGستـخدمة فيه من الفصل (1) و(2)

متحصل عليها بالكامل.

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGــــســـتــــخــــدمـــة فــــيه مـن الـــفــــصل (3)

متحصل عليها بالكامل.

تـصـنـيع يـجب ن تـكـون جـمـيع اGواد
اGــــســـتــــخــــدمـــة فــــيه مـن الـــفــــصل (4)

متحصل عليها بالكامل . 

تصنيع يجب أن تكون فيه :

- جـمــيع اGـواد اGـســتـخــدمـة فـيه من
الفصل (4) متحصل عليها بالكامل.

- إن كل عصائر الـفاكهة اGستخدمة
(عدا األنـاناس والـلـيمـون والـليـمون
الـهــنـدي) من الــبـنـد رقم 2009 يـجب

أن يكون لها صفة اGنشأs و

- أال تـــــــــزيـــــــــد قــــــــيـــــــــمـــــــــة أيـــــــــة مــــــــواد
مـستـخـدمـة من الـفـصل 17 عن 30 %
مـن الــــســــعــــر اGـــــنــــتج تــــســـــلــــيم بــــاب

اGصنع. 

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGــــســـتــــخــــدمـــة فــــيه مـن الـــفــــصل (5)

متحصل عليها بالكامل.

تـــنـــظـــيفs وتـــطـــهـــيـــرs وفـــرزs وفــرد
لشعر ووبر اخلنزير.
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نـبـاتــات حـيــة ومـنـتــجـات زراعـة
األزهار.

خـــــضـــــروات ونـــــبـــــاتـــــات وجـــــذور
ودرنات صاحلة لألكل.

 
فــــــواكـه صــــــاحلـــــــة لـألكلs قـــــــشــــــور

احلمضيات أو البطيخ.

بـن وشــــــــــــاي ومـــــــــــــتـــــــــــــة وتــــــــــــوابـل
وبهارات ماعدا :

بن وإن كـــــان مـــــحــــمـــــصــــا أم ال أو
مـــنــزوع مـــنه الــكـــافــيـــsX قــشــور
وغـــالالت مــن بـــنs بــــــــــــــــــــــــدائــل بــن
مــحـــتـــويـــة عــلـى بن بـــأيــة نـــســـبــة

كانت.

شاي وإن كان منكها.

خليط التوابل

حبوب

مـنـتــجـات مـطـاحن شــعـيـر نـاشط
(اGالت)s النـشاs إينـولsX دابوق

(جيالتX)s ماعدا :

دقـيق وسمـيد ومسـحوق الـبقول
الـقـرنيـة الـيـابسـة من الـبـند رقم

(0713) بدون قشرة . 

تصنيع يجب أن تكون فيه :
 جميع اGـواد اGستخدمة من الفصل

(6) متحصل عليها بالكاملs و
- قـيـمـة جـمـيع اGــــواد اGـسـتـخـدمـــة
ال تــــتــــعــــدى 50 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGــــســـتــــخــــدمـــة فــــيه مـن الـــفــــصل (7)

متحصل عليها بالكامل. 

. تصنيع يجب أن تكون فيه :
- جـــــمـــــيع الـــــفـــــواكـه اGـــــســـــتـــــخـــــدمــــة

متحصل عليها بالكامل.
- قـيـمـة اGـواد اGـسـتـخـدمـة فـيهـا من
الفصل رقم (17) ال تـتعدى 30 % من
قـــيــــمـــة اGـــنــــتج ســـعــــر تـــســـلــــيم بـــاب

اGصنع. 

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGــــســـتــــخــــدمـــة فــــيه مـن الـــفــــصل (9)

متحصل عليها بالكامل.

تـــصــنــيع من مـــواد مــصــنــفــة في  أي
بند تعريفي.

تـــصــنــيع من اGـــواد مــصــنــفــة في أي
بند تعريفي.

تـــصـــنــيـع من مــواد مـــصـــنـــفــة في أي
بند تعريفي.

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGـــســـتــخـــدمـــة فـــيه مـن الــفـــصل (10)

متحصل عليها بالكامل.

تــــصـــــنــــيـع يــــجـب أن تــــكـــــون جـــــمــــيع
احلــــــــــــبــــــــــــوب واخلــــــــــــضــــــــــــر واجلـــــــــــذور
والـــــــدرنــــــات مـن الــــــبــــــنــــــد (0714) أو
الفـواكه اGسـتخـدمة مـتحصـل علـيها

sبالكامل
جتفيف وطـحن البقول الـقرنية من

البند رقم (0708).
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1501

حــبـوب وثــمــار زيــتــيــة - حــبـوب
وبــذور ثــمــار مــتـنــوعــةs نــبــاتـات
لــــــلــــــصــــــنـــــــاعــــــة واألدويــــــة s قش �

وعلف. 

صــــــــمغ الــــــــلـك s صـــــــمـغs صــــــــمـــــــوغ
ورتـــنـــجـــاتs صـــمـــوغ راتـــنـــجـــيـــة
وراتـنــجــات زيـتــيــة (كـالــبالسم )

الطبيعية. 

sعــــصـــارات وخـالصــــات نـــبــــاتــــيـــة
مــــواد بــــكــــتــــيــــنــــيــــةs بــــكــــتــــيــــنـــات
وبـكــتــاتs"أغـار �أغـار" وغــيــرهـا
من مـــواد مــخـــاطــيـــة  ومـــكــثـــفــات
مشتقـة من منتجات نباتية وإن

 كانت معدله أم ال :
- مــــواد مــــخــــاطـــــيــــة ومــــكــــثــــفــــات
مشتقـة من منتجات نباتية وإن

كانت معدلة.

- غيرها

مــواد ضـــفــر نـــبــاتــيـــةs مــنـــتــجــات
أخــــــرى مـن أصـل نــــــبـــــــاتي غـــــــيــــــر
مـــــذكـــــورة وال داخـــــلـــــة في مـــــكـــــان

آخر.  

شــحــوم ودهــون وزيــوت نــبــاتــيـة
أو حــــــيــــــوانــــــيــــــة أو مــــــنــــــتــــــجــــــات
تـــــفــــكـــــيـــــكـــــهـــــاs ودهـــــون غـــــذائـــــيــــة
مــــحـــضــــرةs شــــمــــوع نــــبــــاتــــيـــة أو

حيوانية ما عدا: 

- شــــحـم اخلــــنـــــزيــــر (�ـــــا في ذلك
دهـنه) ودهـون الــدواجن عـدا تـلك
الــــــداخـــــلـــــة فـي الـــــبـــــنـــــود 0209 أو

.1503

- دهــون مـسـتـخـرجــة من الـعـظـام
أو النفايات.

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGـــســـتــخـــدمـــة فـــيه مـن الــفـــصل (12)

متحصل عليها بالكامل.

تـــصـــنــــيع يــــجب أال تـــتــــعـــدى قــــيـــمـــة
جــمـــيع اGـــواد اGــســـتــخـــدمــة فـــيه من
الـبـند (1301) 50 % من سـعـر اGـنـتج

تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد مـــــــخـــــــاطـــــــيــــــة
ومكثفات غير معدلة. 

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع. 

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGـــســـتــخـــدمـــة فـــيه مـن الــفـــصل (14)

متحصل عليها بالكامل ..

 تــــصــــنــــيـع يــــجب أن تــــكــــون جــــمــــيع
اGـواد اGـسـتــخـدمـة فـيه مــصـنـفـة في
أي بـــنـــد تـــعـــريـــفي آخـــر عـــدا الـــبـــنـــد

التعريفي للمنتج.  

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـــــــعــــــريــــــفـي عــــــدا تـــــــلك الـــــــواردة في
الـــــبــــــنـــــود 0203 و0206 و0207 أو من

العظام من البند 0506.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

1501 (تابع)

1502

1504

مستخرج 1505

1506

- غيرها 

شـحـوم فـصـائل الـبـقـر أو الـضـأن
أو اGـــاعــز عـــدا تـــلـك الــداخـــلـــة في

البند 1503 :

- دهون من عظام أو نفايات.

- غيرها 

- دهـــون وزيـــوت وأجـــزاؤهـــا من
أسـمـاك أو ثـديـيـات بـحـريـةs وإن
كـانت مكررة ولـكنهـا غير مـعدلة

كيماويا.

-أجزاء صلبة  

- غيرها 

دهــــــــــــون الــــــــــــصــــــــــــوف اGــــــــــــكـــــــــــررة
 .(Xالالنول)

شـحوم ودهـون وزيوت حـيوانـية
أخـــــــرى و أجــــــــزاؤهـــــــا وإن كـــــــانت
مــــكــــررة ولـــكــــنـــهــــا غـــيــــر مـــعــــدلـــة

كيماويا. 

-أجزاء صلبة

- غيرها

- تــــصـــنــــيع مـن الـــلــــحم أو األحــــشـــاء
الصـاحلة لألكل من البندين 0203 أو
0206 أو من حلم أو أحــشــاء الــدواجن

الصاحلة لألكل من البند 0207.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـــــــعــــــريــــــفـي عــــــدا تـــــــلك الـــــــواردة في
الـــبـــنـــود s0204 s0202 s0201 0206 أو

من العظام من البند 0506.

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGـــــســـــتـــــخـــــدمــــة فـــــيـه من الـــــفـــــصل 2

متحصال عليها بالكامل.

- تــــــصـــــنـــــيع مـن مـــــواد من أي بـــــنـــــد
تعـريفي �ا فـي ذلك مواد أخرى من

البند 1504.

تصنـيع يجب أن تكـون جميع اGواد
اGـســتـخـدمـة فـيه من الـفـصـلـX 2 و3

متحصال عليها بالكامل.

- تـصنـيع من دهون مـستـخرجة من
الصوف اخلام من البند 1505.

- تـصــنــيع مـن مــواد من أي بــنــد �ـا
فـي ذلك اGـــــواد األخـــــرى من الـــــبـــــنــــد

.1506

- تـــصـــنـــيـع يـــجب أن تـــكـــون جـــمـــيع
اGـواد اGسـتخـدمـة فيه من الـفصل 2

متحصال عليها بالكامل.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1242
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

من 1507 إلى 1515

1516

1517

الفصل 16

زيوت نباتية وأجزاؤها :
زيـت فــــــول الــــــصــــــويــــــا والــــــفــــــول
الـسـوداني وزيت النـخـيل وجوز
الـــــــهــــــنــــــد ولـب الــــــنــــــخــــــيـل وزيت
الـــــــبـــــــابــــــــاز والـــــــتـــــــانغ وشـــــــمـــــــوع
الـــنـــبـــاتـــات الـــعـــطـــريـــة والـــشـــمع
الـيابـاني وأجـزاء زيت اجلوجـوبا
لـالســــــتـــــخــــــدامــــــات الــــــفــــــنــــــيـــــة أو
الـــصــنــاعــيـــة غــيــر تــلـك اGــوجــهــة.
لــــــتـــــصــــــنــــــيع اGــــــواد الــــــغـــــذائــــــيـــــة

لالستهالك البشري.

- جـزئـيـات صـلـبـة  عـدا ما يـخص
زيت اجلوجوبا. 

- غيرها 

دهـون وشحـوم وزيوت حـيوانـية
أو نـبــاتـيـة وجــزئـيــاتـهـا مــهـدرجـة
كــلــيـا أو جــزئــيـا مــعــدلـة األســتـرة
(اGــتــغــيــرة أسـتــرتــهــا) أو احملــولـة
بــــــطـــــريـــــقـــــة اإللــــــدزة و إن كـــــانت
مــكــررة s ولـكــنــهـا غــيــر مـحــضـرة

بطريقة أخرى.  

مـــــــــــــــــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــنs خـــالئـــط أو
مسـتـحـضرات غـذائـيـة من دهون
وشـــــحـــــوم وزيـــــوت نـــــبـــــاتـــــيــــة أو
حــــيـــوانـــيـــة أو زيـــوت مــــخـــتـــلـــفـــة
داخـــــلــــــة في هــــــذا الـــــفــــــصل s عـــــدا
الـدهــون أو الـشـحــوم أو الـزيـوت
الـغذائـية وجزئـياتـها الواردة في

البند 1516.

مــــــــســـــــــتـــــــــحــــــــضـــــــــرات مـن  حلــــــــوم
وأســــــــــمــــــــــاك أو قــــــــــشــــــــــريــــــــــات أو
رخــويـــات أو الفــقـــاريـــات مــائـــيــة

أخرى .

- تـــــصــــــنـــــيـع تـــــكــــــون جـــــمــــــيع اGـــــواد
اGـستخـدمة فيه مـصنفـة في أي بند
تــــعـــريــــفي عــــدا الـــبــــنــــد الـــتــــعــــريـــفي

للمنتج.

. - تــــصـــنــــيع من مــــواد الـــبــــنـــود من
1507 إلى 1515.

تـــصـــنــــيع تـــكــــون فـــيه جــــمـــيع اGـــواد
النباتيـة اGستخدمة متحصل عليها

بالكامل.

- تصنيع تكون فيه :
- جــــمـــــيـع اGــــواد اGـــــســــتـــــخــــدمـــــة من
الفصل 2 متحصال عليها بالكاملs و
- جمـيع اGواد الـنبـاتيـة اGسـتخـدمة
يــــجب أن تـــكـــون مـــتـــحــــصال عـــلـــيـــهـــا
بــالــكــامل. غــيــر أنـه ~ـكـن اســتــخـدام
s1511 s1508 s1507 مـواد من الــبـنـود

.1513

- تصنيع تكون فيه :
- جــــمـــــيـع اGــــواد اGـــــســــتـــــخــــدمـــــة من
الــــــفـــــــصــــــول 2 و4 يــــــجـب أن تــــــكــــــون

متحصال عليها بالكاملs و
- جمـيع اGواد الـنبـاتيـة اGسـتخـدمة
يـجب أن تكون مـتحصال عـليهـا كليا
غـــيــر أنـه ~ــكـن اســتـــخـــدام مــواد من

.1513 s1511 s1508 s1507 البنود

تصنيع :
- من حيوانات  الفصل s1 و/أو 

- يـجب أن تـكـون اGـواد اGـسـتـخـدمة
من الـــــفــــصل 3 مـــــتــــحـــــصـال عــــلـــــيـــــهــــا

بالكامل.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 17

مستخرج 1701

1702

مستخرج 1703

1704

سـكــر ومــصــنــوعـــات سـكـريـة
ما عدا :

سـكـر الـقصـب أو سكـر الـشـمـندر
والـــســـكــروز نـــقي كـــيـــمـــاويــاs في
حـــالــــتـه الـــصــــلــــبــــة مــــضـــاف إلــــيه

منكهات أو ملونات. 

أنــــواع ســــكـــر أخــــرى s �ــــا فــــيــــهـــا
الالكـــتــوزs اGـــالــتـــوزs الــغـــلــوكــوز
sالـنــقـيـة كــيـمـاويـا sوالـفـريــكـتـوز
في حــــالــــتـــهــــا الــــصـــلــــبــــةs ســـوائل
ســــكــــريــــة غــــيــــر مــــحــــتــــويــــة عــــلى
مـــــنـــــكـــــهـــــات أو  مـــــواد الــــتـــــلـــــوين
مــضـافــة s عــسل اصــطــنـاعيs وإن
sكــــان �ـــزوجــــا بــــعــــسل طــــبـــيــــعي
ســكــر أو عـــسل أســود مــحــروقــان

(كرا ميل) :

- مـــالـــتـــوز وفـــريـــكـــتـــوز نـــقـــيـــان
كيماويا.

- سكريات أخرى في حالة صلبة
مـضــاف إلــيـهــا مــنـكــهــات أو مـواد

تلوين .

- غيرها

عسل أسـود (دبس سكر) ناجت من
sاســــتـــخالص أو تـــكـــريـــر الـــســـكـــر
مـــــــضـــــــاف إلــــــــيه مــــــــنـــــــكـــــــهـــــــات أو

ملونات.
مصنوعات سكرية الحتتوي على
الــكـــاكــاو ( �ـــا فــيــهـــا الــشـــكــوالتــة

البيضاء ).

- تـــصـــنـــيـع يـــجب أن تـــكـــون جـــمـــيع
اGـواد اGـسـتــخـدمـة فـيه مــصـنـفـة في
أي بــــنــــد تــــعــــريــــفـي آخــــر عــــدا اGـــواد
الـــــواردة فـي الـــــبــــــنـــــد الــــــتـــــعــــــريـــــفي

للمنتج.

- تــصــنـــيع يــجـب أال تــتــعـــدى قــيــمــة
اGــواد من الــفـصل (17) اGــسـتــخــدمـة
فـــيه نـــســـبــة 30 % مـن ســعـــر اGـــنــتج

تسليم باب اGصنع.

- تـــــصـــــنــــيـع من اGـــــواد من أي بـــــنــــد
تعـريفي �ا فـي ذلك مواد أخرى من

البند (1702).

- تــصــنـــيع يــجـب أال تــتــعـــدى قــيــمــة
اGــواد من الــفـصل (17) اGــسـتــخــدمـة
فـــيه نـــســـبــة 30 % مـن ســعـــر اGـــنــتج

تسليم باب اGصنع.

- تـــصـــنـــيـع يـــجب أن تـــكـــون جـــمـــيع
اGـــواد اGـــســـتـــخـــدمـــة فـــيه لـــهـــا صـــفــة

اGنشأ.

تصنيع يـجب أال تتعدى قيمة اGواد
اGــــســــتــــخــــدمــــة فــــيـه من الــــفــــصل 17
نـسـبة 30 % من سـعـر اGنـتج تـسـليم

باب اGصنع.
- تصنيع يكون فيه :

- جـمـيع اGـواد اGـسـتـخـدمـة مـصـنـفـة
مـن أي بـــنـــد تـــعـــريـــفي آخـــر عـــدا عن

البند التعريفي للمنتجs و
- التــــــــتــــــــعـــــــدى قــــــــيــــــــمـــــــة أيــــــــة مـــــــواد
مــســتـــخــدمــة من الـفـصل 17 نــسـبـة
30 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

الفصل 18

1901

1902

كاكاو ومستحضرات الكاكاو.

خالصــــــات الــــــشــــــعــــــيـــــر الــــــنــــــاشط
(اGـالت )s مـسـتـحـضـرات غـذائـية
من الـدقيق أو الـسمـيد أو الـنشا
أو خــالصـــــــــــــــات اGــــــــــــــــالـت الــــــــــــــــتـي
الحتـتوي عـلى الـكاكـاو أو حتـتوي
عــلـى نــســبـــة تــقل عن 40 % وزنــا
مـــــحـــــســــــوبـــــة عـــــلـى أســـــاس مـــــادة
الـكاكاو اGـنزوع الـدسم كليـا غير
مــــذكـــــورة  وال داخــــلــــة فـي مــــكــــان
آخــرs مـسـتـحـضــرات غـذائـيـة من
s0404 الــــــــبـــــــــنـــــــــود من 0401 إلـى
غـــيـر مـــحــتـــويــة عـــلى الــكـــاكـاو
أو مـحــتــويــة عــلــيه بـــنــســبـة تــقل
عن  5 % وزنــــا مــــحـــســــوبــــة عــــلى
أســــاس مــــادة الـــكــــاكـــاو  اGــــنـــزوع
الـــدسـم كـــلـــيـــا غــــيـــر مـــذكـــورة وال

داخلة في مكان آخر.

- خـالصــــات الــــشــــعــــيــــر الــــنــــاشط
(اGالت ).

- غيرها 

عــــــجـــــــائـن غـــــــذائــــــيـــــــة وإن كـــــــانت
مطبـوخة  أو محشـوة (باللحم أو
بــــأي مــــادة أخـــرى)  أو مــــحــــضـــرة
بطـريقـة أخـرى مثل الـسـباغـيتي
أو اGـــكــــرونـــة أو الــــشـــعــــيـــريـــة أو
الــالزانــــــــــــــــيــــــــــــــــا  أو الـــــــــــــــــنــــــــــــــــوكـي
أوالــرافـيـولـي أو الـكـانــيـلـوني أو

الكسكس  وإن كان محضرا :

- تصنيع يكون فيه :
- جـمـيع اGـواد اGـسـتـخـدمـة مـصـنـفـة
مـن أي بـــنـــد تـــعـــريـــفي آخـــر عـــدا عن

البند التعريفي للمنتجs و
- قـــــيــــمــــة اGـــــواد اGــــســـــتــــخـــــدمــــة من
الـفصل 17 التـتـعدى نـسـبة 30 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

- تصنيع من حبوب الفصل (10).

تصنيع يكون فيه :
- جـــمــيع اGــواد اGــســـتــخــدمــة من أي
بــنـــد تــعــريـــفي مـــخــتـــلف عن الـــبــنــد

التعريفي للمنتجs و
- قـــــيــــمــــة اGـــــواد اGــــســـــتــــخـــــدمــــة من
الــفــصل (17) ال تـتــعــدى نـســبـة 30 %
من سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

1902 (تابع)

1903

1904

1905

مستخرج الفصل 20

- حتــــتــــوي عـــلى 20 % أو أقل من
وزنـها مـن اللـحوم أو األحـشاء أو
األســـــــمـــــــاك أو الــــــقـــــــشـــــــريــــــات أو

الرخويات.

- حتــــتــــوي عــــلى أكــــثــــر من 20 %
مـن وزنـــــــــهـــــــــا مـن الـــــــــلـــــــــحـــــــــوم أو
األحــــــــــــــشــــــــــــــاء أو األســــــــــــــمـــــــــــــاك أو

القشريات أو الرخويات.

تـابــيـوكــا وبـدائــلـهــا مـحــضـرة من
الــــــــنـــــــــشــــــــا فـي شــــــــكـل رقــــــــائق أو
حـبيـبات أو حبـوب مسـتديرة أو

نخاالت أو ما~اثلها. 

مـنــتـجــات مـحــضـرة من احلــبـوب
ومــنـــتـــجــات احلـــبــوب اGـــتـــحــصل
عــلـــيــهـــا بــالـــنــفث أو الـــتــحـــمــيص
sاحلـــبــوب s( مـــثل رقـــائـق الـــذرة)
بــــخالف الــــذرة في شــــكل حــــبـــات
مــعــاجلــة بــطـريــقــة أخــرى (مــا عـدا
الـــدقـــيق والـــســـمـــيـــد) مـــطـــبـــوخــة
مـــســبـــقـــا أو مـــحـــضــرة بـــطـــريـــقــة
أخـرى s غــيـر مـذكــورة و ال داخـلـة

في مكان آخر .

منـتجـات اخملابـزs صنـاعة احلـلوى
و الـبسـكـويـت وإن كانـت حتـتوي
sرقائق الـلـويـستي sعلى الـكـاكـاو
الــبــراشـــيم الــفـــارغــة من األنــواع
اGستخدمة لألدويةs خبزمبصوم
sعــجــائن مــجــفــفــة من الــدقــيق أو
من الــــنــــشــــاs أو عــــلى شــــكل ورق

 (fécule) ماثلةGنتجات اGوا

sمـــســـتـــحـــضــرات خـــضـــر وفـــواكه
وأجـــزاء أخــرى مــــن الــنـــبـــاتــــات

ما عدا:

تـصــنــيع يـكــون فــيه جـمــيع احلــبـوب
ومـشـتـقـاتـهـا (مـا عـدا الـقـمح الـصـلب
ومـشــتــقـاتـه) اGـســتــخـدمــة مــتــحـصل

عليها بالكامل.

تصنيع يكون فيه :
- جــمــيع احلــبــوب ومــشــتــقــاتــهــا (مــا
عــــدا الـــقــــمح الــــصـــلـب ومـــشــــتــــقـــاته)
sستخدمة متحصل عليها بالكاملGا

و
- جـمــيع اGـواد اGـســتـخــدمـة فـيه من
الـــــفــــصـــــلــــX 2 و3 يــــــجـب أن تــــــكــــــون

متحصل عليها بالكامل.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعريـفي عـدا نشـا البـطـاطا اGـصنـفة

في البند التعريفي 1108.

تصنيع من :
- مواد  أي بند عدا البند 1806.

- أن يـكون جـمـيع احلبـوب والـدقيق
اGــــســــتــــخــــدم (عــــدا الــــقـــــمح الــــصــــلب
ومــــــشــــــتـــــقــــــاتـــه والــــــذرة مـن نــــوع
�Zea indurata" ومـــــــــشــــــــتــــــــقـــــــــاتــــــــهــــــــا)

متحصل عليها بالكاملs و
- قـــــيــــمــــة اGـــــواد اGــــســـــتــــخـــــدمــــة من
الــفــصل (17) ال تـتــعــدى نـســبـة 30 %
من سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصــنـيع من مــواد  أي بـنـد تــعـريـفي
عدا الفصل 11.

تصـنـيع يـجب أن تـكـون اخلـضروات
والـفـواكه اGسـتـخـدمة فـيه مـتـحصال

عليها بالكامل.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1642
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 2001

مستخرج 2004
ومستخرج 2005

2006

2007

مستخرج 2008

إنيـام (نـوع من البـطـاطا) بـطـاطا
حلـوة وأجـزاء أخـرى مـشـابـهة من
الـــنــبـــاتـــات حتـــتـــوي عـــلى 5 % أو
أكـثـر من وزنــهـا نــشـاs مـحــفـوظـة

باخلل أو بحامض اخلليك. 

بطـاطا في شكل دقيقs أو رقائق
أو مـجـهزة أو مـحـفـوظـة بـطـريـقة
أخــــــرى بــــــخـالف اخلـل أو حــــــامض

اخلليك. 

خضـروات وفواكهs قـشور فواكه
sوأجــــزاء أخـــــرى من الــــنـــــبــــاتــــات
مـــحــفـــوظـــة بـــالـــســـكـــر (بـــطـــريـــقــة
الــــــتــــــقــــــطــــــيــــــر أو الــــــتــــــلــــــمــــــيع أو

التبلور). 

مــــــربـى وهالم فــــــواكـه وخـــــبــــــيص
(مــرمالد) أو الــهـريـس أو عـجــائن
فواكه أو ثمـار مطبوخة  مضاف
إليها سكر أو مواد حتلية أخرى.

- فـــواكه ذات الــقــشـــور الــصــلــبــة
دون إضافة السكر أو الكحول.

- زبــــــدة فـــــول ســــــوداني s خـالئط
sلب النخيل sأساسهـا من حبوب

الذرة.

غـــيــرهـــا عـــدا الــفـــواكه (�ـــا فــيـــهــا
ذات القـشور الـصلـبة) اGـطبـوخة
بــــــطـــــــريــــــقـــــــة أخــــــرى غـــــــيــــــر اGــــــاء
sبــدون إضـافــة الـســكـر sوالـبــخـار

مجمدة.

تـصــنـيع من مــواد  أي بـنـد تــعـريـفي
عدا البند التعريفي للمنتج.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
عدا البند التعريفي للمنتج.

تــصـــنــيع يــجب أن ال تـــتــعــدى قــيــمــة
جمـيع اGـواد اGسـتخـدمة من الـفصل
(17) نـــســـبــة 30 % مـن ســعـــر اGـــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تصنيع من :
جـميع اGـواد اGسـتـخدمـة فيه من أي
بـنـد تــعـريـفي عــدا الـبـنـد الــتـعـريـفي

للمنتجs و
- قـــــيــــمــــة اGـــــواد اGــــســـــتــــخـــــدمــــة من
الفصل 17 ال تتـعدى نسبة 30 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصــنــيع تــكــون فــيه قــيــمــة الـفــواكه
ذات الــــقـــشــــور الــــصــــلـــبــــة والــــبـــذور
الـزيــتـيـة الــتي لـهــا صـفـة اGــنـشـأ من
الــــــبــــــنــــــود (s0801 0802) و(1202 إلى
1207) تــفــوق 60 % من ســعــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
عدا البند التعريفي للمنتج.

تصنيع يكون فيه :
- جــمـيع اGــواد من أي بـنـد تــعـريـفي

عدا البند التعريفي للمنتجs و

- قـــــيــــمــــة اGـــــواد اGــــســـــتــــخـــــدمــــة من
الفصل 17 ال تتـعدى نسبة 30 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

2009

مستخرج الفصل 21

2101

2103

مستخرج 2104

2106

عصـائـر الفـواكه (�ا فـيهـا سالفة
sالـعـنب) أو اخلـضـر غـيـر مـخـمرة
بدون إضافة كحولs مع أو بدون
إضـــــافــــة ســـــكــــر أو مـــــواد حتــــلـــــيــــة

أخرى.

مـــســــتـــحـــضـــرات غــــذائـــيـــة أخـــرى
باستثناء:

مــــــــســـــــــتـــــــــخــــــــرجـــــــــات وخـالصــــــــات
ومـــــركــــــزات الـــــ¨ أو الــــــشـــــاى أو
اGــتــة أو مــســتــحــضـرات مـن هـذه
اGـــنــتــجــات أو أســـاســهــا الــبـن أو
الــــــشــــــاى أو اGــــــتــــــةs الــــــهــــــنــــــدبــــــاء
(شــيـكــوريـا) احملــمـصــة أو غـيــرهـا
sمـن أبــــــــــدال الــــــــــ¨ احملــــــــــمــــــــــصـــــــــة
ومــــســـتــــخــــرجـــاتــــهـــا وخـالصـــاتــــهـــا

ومركزاتها 

مــــســـــتــــحـــــضــــرات لـــــلــــصـــــلــــصــــات
وصــــلـــصــــات مــــحــــضــــرةs وتــــوابل
sدقـيق اخلردل sوبهـارات مـشـكـلـة

وخردل محضر:

sمـــســـتـــحـــضـــرات لـــلـــصـــلـــصــات -
توابل وبهارات مشكلة.

- دقيق اخلردل و اخلردل احملضر

sرقGمسـتـحضـرات لـلحـسـاء أو ا
حساء أو مرق محضر.

مــــســـتــــحــــضــــرات غـــذائــــيــــة غــــيـــر
مـــــذكـــــورة وال داخـــــلـــــة في مـــــكـــــان

آخر.

 تصنيع : 
- من أي بـــنــد تـــعــريـــفي  عــدا الـــبــنــد

التعريفي للمنتج s و
- قيـمة اGـواد اGسـتعـملة مـن الفصل
17 ال تــتــعــدى نــســبــة 30 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع من مــواد  أي بــنـد تــعــريـفي
باستثناء البند التعريفي للمنتج.

تصنيع :
- مـن مــــــــواد  أي بــــــــنــــــــد تـــــــــعــــــــريــــــــفي
sبـاستـثنـاء البـند الـتعـريفي لـلمـنتج

و 
- أن تـكـون الـشـيـكـوريـا اGـسـتـخـدمـة

متحصل عليها بالكامل. 

تـــــــصـــــــنـــــــيـع تـــــــكـــــــون جــــــــمـــــــيع اGـــــــواد
اGـسـتـعـمـلـة فـيه من أي بـنـد تـعـريفي
sبـاستـثنـاء البـند الـتعـريفي لـلمـنتج
غــــــيـــــر أنـه ~ـــــكـن اســـــتــــــخـــــدام دقــــــيق

اخلردل و اخلردل احملضر .

تصنيع من مواد  أي بند تعريفي.

تــصــنــيع مـن مــواد أي بــنــد تــعــريــفي
عـدا اخلضـر احملـضرة أو احملـفـوظة من

البنود ( 2002) إلى (2005).

تصنيع :
- من مـواد مـن أي بـنـد تـعـريـفي عـدا

البند التعريفي للمنتجs و
- قيمة اGواد اGستخدمة من الفصل
رقم (17) ال تــتــعــدى نــســبـة 30 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 22

2202

2207

2208

مــــشـــروبــــاتs ســــوائل كــــحـــولــــيـــة
وخلs عدا :

مـــيــاهs �ــا فــيــهــا اGــيــاه اGــعــدنــيــة
واGــيـــاه الــغــازيــةs مـــضــاف إلــيــهــا
ســـكــــر أو مـــواد حتـــلـــيـــة أخـــرى أو
مـواد مــنـكــهـة ومـشــروبـات أخـرى
غــــيــــر كــــحــــولــــيــــةs عــــدا عــــصــــائــــر
الــفــواكـه أو اخلــضــر الـــداخــلــة في

البند 2009.

كـــــحــــول اإليـــــثــــيـل غـــــيــــر مـــــحــــول
عــيـاره احلــجــمي ال يــقل عن 80 %
حــجــمــا s كـــحــول اإليــثــيل مــحــول
وخـالصـــــــات كـــــــحـــــــولـــــــيـــــــة أخـــــــرى

محولةs بأي عيار كحولي .

كــحـول اإليـثـيل غــيـر مـحـول يـقل
عـيــار الـكــحــول احلـجــمي فـيه عن
80 % حجمـا  مشروبات كـحولية

مـــعـــطـــرة (لــيـــكـــور) وغـــيــرهـــا من
اGشروبات الروحية األخرى .

تصنيع :
- من مـواد من أي بـند تـعـريـفي عدا

البند التعريفي للمنتجs و
- جمـيع الـعنب اGـستـخدم أو جـميع
اGواد اGـشـتقـة من الـعنبs مـتـحصل

عليها بالكامل. 

تصنيع :
- من مـواد من أي بـند تـعـريـفي عدا

sالبند التعريفي للمنتج
- قـيــمــة جــمــيع  اGــواد اGــســتــخــدمـة
مـن الـــــــفــــــصـل رقم (17) ال تــــــتـــــــعــــــدى
نـسـبة 30 % من سـعـر اGنـتج تـسـليم

باب اGصنعs و
- جـميع عصـائرالفـواكه اGستـخدمة
(بـاستثـناء عصـائر األنانـاس عصير
الــلـيــمـون أو الـلــيـمــون الـهـنــدي) لـهـا

صفة اGنشأ.

تصنيع :
- من اGـــواد مـــصــنـــفـــة حتت أي بـــنــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في البندين 2007 أو s2008 و 
-  جميع الـعنب اGستخدم أو جميع
اGـواد اGـشـتـقـة مـنه مـتـحـصل عـلـيـها
بــالـكــامل s أو في حــالـة مــا إذا كـانت
جمـيع اGواد األخـرى اGسـتخـدمة لـها
صــفــة اGــنــشــأs فـإنـه ~ــكن اســتــخـدام
مـشـروب الـعـرق بـنـسـبـة  التـتـجـاوز

5 % حجما .

 تصنيع :
- مـن مــــــــواد  أي بـــــــنــــــــد تـــــــعــــــــريــــــــفي
بــــاســـــتــــثـــــنــــاء اGــــواد اGـــــصــــنـــــفــــة في

البندين 2007 أو s2008 و
-  جميع الـعنب اGستخدم أو جميع
اGـواد اGـشـتـقـة مـنه مـتـحـصل عـلـيـها
بــالـكــامل s أو في حــالـة مــا إذا كـانت
جمـيع اGواد األخـرى اGسـتخـدمة لـها
صــفــة اGــنــشــأs فـإنـه ~ــكن اســتــخـدام
مــشـروب الـعــرق بـنــسـبـة التــتـجـاوز

5 % حجما .

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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مستخرج 2403
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بـــــقـــــايـــــا ونـــــفـــــايـــــات الـــــصـــــنـــــاعـــــة
الـــــغـــــذائـــــيـــــةs أغـــــذيـــــة مـــــحـــــضــــرة

للحيواناتs عدا :

دقيق احلـوت ومسـحوق وجريش
وكـــــــتـل عــــــلـى شـــــــكل أقـــــــراص من
أسـمـاك أو قشـريات أو رخـويات
أو ال فـقاريـات مائـيـة أخرى غـير

صاحلة لالستهالك البشري .   

بــقــايــا صــنــاعــة الــنـشــا مـن الـذرة
(عـدا مــيـاه الــنـقع اGــركـزة) تــزيـد
فــيــهـا نـــســبــة الـبــروتـيـنـات عن
40 % من الــوزن مــحــســوبــة عــلى

أساس اGادة اجلافة للمنتج.

 كــسب وعـــلف وغــيــره من بــقــايــا
صلبـة ناجتة عن استخالص زيت
الــزيـــتــون s وحتـــتــوى عــلـى أكــثــر

من 3 % زيت زيتون. 

مـــــــســـــــتــــــــحـــــــضـــــــرات من األنـــــــواع
اGــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــة فـي تــــــــغــــــــذيـــــــة

احليوانات.

تـــبـغ وبـــدائل تـــبـغ مـــصـــنـــعـــةs مـــا
عدا:

ســـــيــــــجــــــار (�ـــــا فــــــيه اGــــــقــــــطـــــوع
نـهايته) سـيجار صـغير وسـجائر

من تبغ أو من بدائل التبغ.

.Xتبغ للتدخ

sأتـــربـــة وأحـــجــار sكـــبـــريت sمـــلح
مواد جير وأسمنتs عدا :

تـصــنـيع من  مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
عدا البند التعريفي للمنتج. 

تـصــنـيع يـجـب أن تـكـون فــيه جـمـيع
Xــســتــخــدمــة مـن الـــفــصــلــGــــواد اGا

(2) و(3) متحصال عليها بالكامل.

تـــصـــنـــيع تــكـــون فـــيه جـــمـــيع  الــذرة
اGــــســــتـــــخــــدمــــة مـــــتــــحـــــصال عــــلـــــيــــهــــا

بالكامل.

تــــصـــــنــــيـع يــــجـب أن يــــكـــــون جـــــمــــيع
الــزيــتـون اGــسـتــخــدم فـيه مــتــحـصال

عليه بالكامل 

تصنيع تكون فيه:
- جــمـيع احلــبـوب والــسـكــر والـســكـر
األسود(اGيالس) واللحوم أو األلبان

اGستخدمة لها صفة اGنشأs و
-  جـمـيع اGـواد اGـسـتـخـدمة فـيه من
الفصل (3) متحصال عليها بالكامل.

تـصــنـيع يـجـب أن تـكـون فــيه جـمـيع
اGـواد اGــســتـخــدمــة من الــفـصل (24)

متحصال عليها بالكامل.

تــصــنــيـع يــجب أن يــكــون فــيه 70 %
عــــــلـى األقل مـن وزن الــــــتــــــبـغ غــــــيــــــر
اGصـنع أو فـضالت الـتـبغ من الـبـند

(2401) لها صفة اGنشأ .

تــصــنــيـع يــجب أن يــكــون فــيه 70 %
عــــــلـى األقل مـن وزن الــــــتــــــبـغ غــــــيــــــر
اGصـنع أو فـضالت الـتـبغ من الـبـند

(2401) لها صفة اGنشأ.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
عدا البند التعريفي للمنتج.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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غــرافـيت طـبـيـعـي بـلـوري مـشـبع
بالكربون مصفى ومهروس.

رخـام مقـطع بالـنـشر أو بـوسائل
أخــــــــــــــــرى إلــى كـــــــــــــــتــل أو ألـــــــــــــــواح
مـسـتـطـيـلـــة أو مـربـعــــة بـسـمــك

ال يزيد عن 25  سم.

غــــــــرانـــــــــيت وحـــــــــجـــــــــر ســــــــمـــــــــاقي
(بـورفيـر) وبـازلت وحـجـر رملي
وأحـــــــجـــــــار أخــــــــرى لـــــــلـــــــنـــــــحت أو
الـبـنــاءs � تـقـطـيــعـهـا بــالـنـشـر أو
بـــــــــوســــــــائـل أخــــــــرى إلـى كـــــــــتل أو
ألــــواح مــسـتـطـيـلــــة أو مـربـعــــة

ال يتعدى سمكها 25 سم.

دولوميت مكلس.

كـربونات اGـاغنيـزيوم الطـبيعي
اGـسحـوق (ماغـنزيت) في أوعـية
مــــــحــــــكـــــــمــــــة اإلغـالقs وأكـــــــســــــيــــــد
ماغنيـزيوم ولو كان صـافياs عدا
اGاغنيزيا اGنصهرة كهربائيا أو

ماغنيزيوم تام االحتراق.

جـــــــبس مـــــــحـــــــضـــــــر خـــــــصـــــــيـــــــصــــــا
لالستعمال في طب األسنان.

ألـــــــيــــــــاف احلـــــــريـــــــر الــــــــصـــــــخـــــــري
(أميانت).

مسحوق الطلق (اGيكا)

أتـــــربــــــة مــــــلــــــونــــــةs مــــــكــــــلــــــســـــة أو
مسحوقة.

خامات اGعادنs خبث ورماد.

sعمـلـيـات تخـصـيب نـسـبة الـكـربون
تــنـقـيــة وطـحن الــغـرافـيت الــبـلـوري

اخلام.

التـقطـيع بالـنشـر أو بوسـيلـة أخرى
لــــلــــرخــــام (حـــــتى لــــو كـــــان قــــد ســــبق

نشرها) بسمك يزيد عن 25 سم.

التـقطـيع بالـنشـر أو بوسـيلـة أخرى
لــــلــــرخــــام (حـــــتى لــــو كـــــان قــــد ســــبق

نشرها) بسمك يزيد عن 25 سم.

عــمــلـــيــة تــكــلــيس الـــدولــومــيت غــيــر
اGكلس.

تــصـــنــيـع من أي بـــنــد تـــعــريـــفي عــدا
بـند اGـنتج. غيـر أنه ~كن اسـتخدام
كـــربــــونـــات مــــاغـــنـــزيــــوم طـــبـــيــــعـــيـــة

(ماغنزيت).

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصنـيع من معدن احلـرير الـصخري
(مركزات األسبستوس)

قولبة الطلق أو بقايا الطلق.

عــمــلــيــة تــكــلـــيس أو قــولــبــة الــتــربــة
اGلونة.

. تـصـنـيع من مـواد أي بـنـد تـعـريفي
عدا البند التعريفي للمنتج. 
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 27

مستخرج 2707

مستخرج 2709

2710

2711

وقـــود مـــعـــدنيs زيـــوت مـــعـــدنـــيــة
sــوادGومــنــتــجــات تــقــطــيــر هــذه ا
sوشمـوع معـدنية s ومـواد زفتـية

عدا :

زيـــــوت يـــــزيـــــد وزن الـــــعـــــنـــــاصــــر
العطريـة فيها عن وزن الـعناصر
غــيــر الــعــطــريــةs �ــاثــلــة لــزيــوت
مـــــعــــدنــــيــــة نـــــاجتــــة عن تـــــقــــطــــيــــر
قــــــطــــــران الــــــفــــــحـم احلــــــجــــــري في
درجـــــــات حــــــرارة عـــــــالـــــــيــــــةs يـــــــتم
تـقـطـيـر أكـثـر من 65 % من حـجم
اGواد اGـقطرة في درجات حرارة
تـصل إلى 250 درجـة مـئــويـة (�ـا
في ذلك خالئط بـنــزين الـبـتـرول
والــبـنـزول) اGـوجـهــة لالسـتـخـدام

كوقود أو محروقات.

زيــــوت خـــام مـن مــــواد مـــعــــدنــــيـــة
زفتية.

زيــــوت نـــفـط وزيـــوت مــــتــــحـــصل
s علـيهـا من مواد مـعـدنيـة زفتـية
عدا الزيوت اخلامs مستحضرات
غير مـذكورة وال داخلـة في مكان
آخـر مـحـتـويـة عـلى مـا ال يـقل عن
70 % وزنــا من زيــوت الــنــفط أو

من زيـوت معـدنيـة زفـتيـة s على
أن تــكـون هـذه الـزيــوت الـعـنـصـر
األســاسي لـهــذه اGـســتـحــضـرات ;

بقايا الزيوت.

غــازالـبـتـرول وهــيـدروكـربـونـات
غازية أخرى. 

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
عــــــدا تـــــلـك اGـــــصــــــنــــــفـــــة فـي الـــــبــــــنـــــد

التعريفي للمنتج. 

عــمــلـيــات الــتـكــريــر و/أو مـعــاجلـة أو
عدة معاجلات خاصة (1).

أو
عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGــواد اGــســتــخــدمــة مــصــنــفــة في أي
بـنـد تــعـريـفي عــدا الـبـنـد الــتـعـريـفي
لـلـمنـتج. غـيـر أن اGواد اGـصـنـفة في
نــــفس الــــبــــنــــد ~ــــكـن اســــتــــخــــدامــــهـــا
شريطة أال تـتعدى قيمتها 50 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــقـــطـــيــر حـــراري لــلـــمــواد اGـــعــدنـــيــة
الزفتية. 

عـمـلـيــات الـتـكـريــر و/ أو مـعـاجلـة أو
عدة معاجلات خاصة (2) أو

عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGـواد اGــسـتــعــمـلــة مـصــنــفـة في بــنـد
تــــعــــريــــفي آخــــر مــــخــــتــــلف عـن بــــنـــد
اGنتج غـير أنه ~كن استـعمال مواد
من نـفس الـبـنـد الـتــعـريـفي لـلـمـنـتج
شــــــريـــــطـــــة أال تـــــتـــــعــــــدى قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع. 

عـمـلـيــات الـتـكـريــر و/ أو مـعـاجلـة أو
s(2) عدة معاجلات خاصة

أو
عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGـواد اGــسـتــعــمـلــة مـصــنــفـة في بــنـد
تــــعــــريــــفي آخــــر مــــخــــتــــلف عـن بــــنـــد
اGنتج غـير أنه ~كن استـعمال مواد
من نـفس الـبـنـد الـتــعـريـفي لـلـمـنـتج
بــــــشــــــرط أال تـــــــتــــــعــــــدى قــــــيـــــــمــــــتــــــهــــــا
اإلجــمـــالــيــةs 50 % مـن ســعـــر اGـــنــتج

تسليم باب اGصنع.
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
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2712

2713

2714

2715

هـالم نــــــفــــــطـي "فــــــازلــــــs"X شــــــمع
بــرافــsX وشــمع نــفــطيs مــيــكــرو
كـريــسـتــالـsX شــمع سالك واكس
sشــــمـع لــــيـــــنــــيت sأو زوكــــيــــريـت
شــــــمع خـثs شـــــمــــــوع مــــــعـــــدنــــــيـــــة
أخـرىs منتـجات �ـاثلة مـتحصل
عــلــيــهـــا بــعــمــلــيـــات تــركــيــبــيــة أو
بعمـليات أخـرىs حتى ولو كانت

ملونة.

sزفـت الــــــــنــــــــفط sفــــــــحـم الــــــــنــــــــفـط
رواسب أخـرى من زيـوت الـنـفط

أو من مواد معدنية زفتية. 

sزفـت وأســــــفــــــلـت طــــــبــــــيــــــعــــــيــــــان
sشـــــــــيـــــــــسـت ورمـــــــــال زفـــــــــتـــــــــيـــــــــة

أسفلتيتs وصخور أسفلتية. 

خالئط زفـتـيــة أسـاسـهـا األسـفـلت
أو الزفت الطبيعيان من الزفت
الـنـفـطي و من الـقـطـران اGـعـدني
و زفت الـــــــــقـــــــــطـــــــــران اGـــــــــعـــــــــدني
(اGــاســـتــيك الـــزفــتيs اGـــشــذبــات

على سبيل اGثال) .

عـــمــلــيــات الــتــكــريــر و/أوعــمــلــيــة أو
أكثر من عمليات محددة (2)

أو
عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGـواد اGــسـتــعــمـلــة مـصــنــفـة في بــنـد
تــعــريــفي مــخــتــلف عن بــنــد اGــنــتج.
غــيـــر أنه ~ــكـن اســتــعـــمــال مــواد من
نـــفـس الــبـــنـــد الـــتـــعـــريـــفي لـــلـــمـــنـــتج
شــــــريـــــطـــــة أال تـــــتـــــعــــــدى قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

عـمـلـيــات الـتـكـريــر و/ أو مـعـاجلـة أو
عدة معاجلات خاصة (1)

أو
عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGـواد اGــسـتــعــمـلــة مـصــنــفـة في بــنـد
تــعــريــفي مــخــتــلف عن بــنــد اGــنــتج.
غــيـــر أنه ~ــكـن اســتــعـــمــال مــواد من
نـــفـس الــبـــنـــد الـــتـــعـــريـــفي لـــلـــمـــنـــتج
شــــــريـــــطـــــة أال تـــــتـــــعــــــدى قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

عـمـلـيــات الـتـكـريــر و/ أو مـعـاجلـة أو
عدة معاجلات خاصة (2)

أو
عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGـواد اGــسـتــعــمـلــة مـصــنــفـة في بــنـد
تــعــريــفي مــخــتــلف عن بــنــد اGــنــتج.
غــيـــر أنه ~ــكـن اســتــعـــمــال مــواد من
نـــفـس الــبـــنـــد الـــتـــعـــريـــفي لـــلـــمـــنـــتج
شــــــريـــــطـــــة أال تـــــتـــــعــــــدى قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

عـمــلـيـات الــتـكــريـر و/ أو عـمــلـيـة أو
أكثر من عمليات محددة (2)

أو
عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGـواد اGــسـتــعــمـلــة مـصــنــفـة في بــنـد
تــعــريــفي مــخــتــلف عن بــنــد اGــنــتج.
غــيـــر أنه ~ــكـن اســتــعـــمــال مــواد من
نـــفـس الــبـــنـــد الـــتـــعـــريـــفي لـــلـــمـــنـــتج
شــــــريـــــطـــــة أال تـــــتـــــعــــــدى قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 28

مستخرج 2805

مستخرج 2811

مستخرج 2833

مستخرج 2840

مستخرج الفصل 29

مستخرج 2901

sمـنتجـات كيمـاوية غيـر عضوية
مــــــركـــــــبــــــات عـــــــضــــــويـــــــة أوغــــــيــــــر
عــضــويــةs مـن مــعــادن ثـــمــيــنــة أو
من عـنـاصـر مـشـعـة أو من مـعـادن
األرض الــــنــــادرةs أو من نــــظــــائـــر

(ايزوتوب)  عدا :

s(ميشميتال) معادن قلوية

ثالث أكسيد الكبريت.

سولفات األلومونيوم.

بيربورات الصوديوم.

منتجات كيماوية عضويةs عدا :

هــيـــدروكــربـــونــات غـــيــر حـــلــقـــيــة
مستعملة كوقود أو كمحروقات.

تـــصـــنــيـع من مــواد مـــصـــنـــفــة في أي
بـنـد تـعـريـفي عـدا تـلك اGـوجـودة في
نــــفس بــــنـــد اGــــنـــتج. غــــيـــر أنـه ~ـــكن
اســــتـــعــــمـــال مــــواد من نــــفس الــــبـــنـــد
شـريـطة أن ال تـتـعـدى قـيـمـتـها 20 %
من سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصــنــيع بــالـتــحــلــيل الــكــهــربـائي أو
اGــعــاجلــة احلــراريــة ال تــتــعــدى قــيــمــة
جـمــيع اGـواد اGــسـتـخــدمـة فـيه 50 %
من سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

يصنع من ثاني أكسيد الكبريت.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGـــســـتـــخـــدمـــة فـــيه 50 % من قـــيـــمـــة

اGنتج سعر تسليم باب اGصنع.

sتـــــــصــــــنــــــيـع من ربــــــاعـي الــــــبــــــورات
ثـــــــنـــــــائـي الـــــــصــــــــوديـــــــومs خـــــــمــــــــاسي

الهيدرات (بوراكس مكرر).

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
عــــدا تـــلـك اGـــوجــــودة في نــــفس بــــنـــد
اGــــنـــتـج. غـــيــــر أنه ~ــــكن اســـتــــخـــدام
مــــواد مـــــصــــنـــــفــــة فـي نــــفـس الــــبـــــنــــد
الــــتـــعــــريـــفـي لـــلــــمـــنــــتج شــــريـــطـــة أال
تـتـعدى قـيـمتـهـا اإلجمـالـية 20 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

عـمـلـيــات الـتـكـريــر و/ أو مـعـاجلـة أو
عدة معاجلات خاصة (1) أو

عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGـواد اGــسـتــعــمـلــة مـصــنــفـة في بــنـد
تــعــريــفي مــخــتــلف عن بــنــد اGــنــتج.
غــيـــر أنه ~ــكـن اســتــعـــمــال مــواد من
نـــفـس الــبـــنـــد الـــتـــعـــريـــفي لـــلـــمـــنـــتج
شــــــريـــــطـــــة أال تـــــتـــــعــــــدى قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع. 

تــصــنـيع ال تــتــعـدى قــيــمـة
جــمـيع اGــواد اGـســتـخــدمـة
فيه 40 % من سعـر اGنتج

تسليم باب اGصنع. 

تــصــنـيع ال تــتــعـدى قــيــمـة
جــمـيع اGــواد اGـســتـخــدمـة
فيه 40 % من سعـر اGنتج

تسليم باب اGصنع. 

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع. 
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 2902

مستخرج 2905

2915

مستخرج 2932

2933

هــــيـــــدركــــربـــــونـــــات ســــيـــــكالنـــــيــــة
s(Xمـا عـدا األزولـ) وسـيـكــلـيـنـيــة
بـــــنـــــزينs وتـــــولـــــوان و كـــــســـــيالن
تستخدم كوقود أو كمحروقات.

كـحــولـيـات مــعـدنـيـة لــكـحـول هـذا
البند واإليتانول.

أحــــــمـــــــاض كـــــــاربــــــوكـــــــســـــــيــــــلـــــــيــــــة
غيرحلقـية مشبعـة وأنهدريداتها
وهـــالــيـــداتـــهــا وفـــوق أكـــاســيـــدهــا
وفــــــوق أكــــــاســــــيــــــد  أحــــــمــــــاضــــــهـــــا
ومشتقاتـها اGهلجنـة أو اGسلفنة

أو اGنترنة أو اGنترزة. 

- إيـثـيـرات داخـلـيــة ومـشـتـقـاتـهـا
اGـهلجـنة واGسلـفنة واGـنترنة أو

اGنترزة 

- أســــيـــتـــال حـــلـــقــــيـــة و أســـيـــتـــال
حـــلـــقـــيــــة داخـــلـــيـــة ومـــشــــتـــقـــاتـــهـــا
اGـهلجـنة واGسلـفنة واGـنترنة أو

اGنترزة.

مـركـبـات دوريــة غـيـر مـتـجـانـسـة
sذات ذرة أو ذرات مـــــــــــــن األزوت

حصريا

عـمـلـيــات الـتـكـريــر و/ أو مـعـاجلـة أو
عدة معاجلات خاصة (1)

أو
عـمــلــيــات أخـرى تــكــون فـيــهــا جــمـيع
اGـواد اGــسـتــعــمـلــة مـصــنــفـة في بــنـد
تــــعــــريــــفي آخــــر مــــخــــتــــلف عـن بــــنـــد
اGنتج غـير أنه ~كن استـعمال مواد
من نـفس الـبـنـد الـتــعـريـفي لـلـمـنـتج
شــــــريـــــطـــــة أال تـــــتـــــعــــــدى قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ــا في ذلك مــواد الـبــنـد 2905. غـيـر
أنـه ~ـــكن اســـتـــخــــدام الـــكـــحـــولـــيـــات
اGـعـدنـيـة مـن هـذا الـبـنـد شـريـطـة أال
تـتـعدى قـيـمتـهـا اإلجمـالـية 20 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي.
غـيـر أن قـيـمـة كل اGــواد اGـسـتـعـمـلـة
من الــبــنـود 2915 و2916 ال تــتــجـاوز
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـــعــريــفـي. غــيـــر أن قــيــمـــة كل اGــواد
اGــســـتـــعــمـــلــة من 2909 ال تــتـجـاوز
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

. تــــــصــــــنــــــيع مـن مـــــواد مـن أي بــــــنـــــد
تعريفي.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـــعــريــفـي. غــيـــر أن قــيــمـــة كل اGــواد
اGستـعملـة من البندين 2932 و2933
ال تـــتـــجـــاوز 20 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع. 

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع. 

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع. 

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع. 

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

2934

مستخرج 2939

مستخرج الفصل 30

3002

أحـــمـــاض نــــوويـــة وأمـالحـــهـــا ذات
بـنـيـة كـيـمـيـائـيـة مـحـددة أو غـيـر
مــحـــددةs مــركـــبــات حــلـــقــيـــة غــيــر

متجانسة.

مــــركــــزات خـــــشــــخــــاش يـــــحــــتــــوي
وزنــهــا عـــلى األقل عــلى 50 % من

األلكاويد.

منتجات صيدليةs باستثناء : 

دم بــشــريs دم حـــيــواني مـــحــضــر
لـالســــــــتــــــــعــــــــمــــــــاالت الــــــــعـالجــــــــيـــــــة
والـــوقـــائــيـــة أو الـــتــشـــخـــيــصـــيــة;
أمـصـال مـضــادةs جـزئـيـات أخـرى
من الـــدمs مـــواد مـــنـــاعـــة مـــحـــولــة
حتى و إن  � احلـصول علـيها عن
طــــريـق الــــبـــــيــــوتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــة;
لــقــاحـاتs تــوكــسـيــنــاتs زراعـات
الــــكــــائــــنــــات الــــدقــــيــــقــــة (مــــا عــــدا

اخلمائر) ومنتجات �اثلة:

- مـــــــنـــــــتــــــجـــــــات مـــــــتــــــكـــــــونـــــــة من
عـــنــــصـــرين أو أكــــثـــر � خـــلــــطـــهـــا
لالسـتـعمـال الـعالجي أو الـوقائي
أو غــــــــيــــــــر مــــــــخــــــــلــــــــوطــــــــة لــــــــهــــــــذه
االسـتـعـمـاالتs مـقـدمـة عـلى شـكل
مــــــــقـــــــاديــــــــر أو مـــــــعــــــــدة لــــــــلـــــــبــــــــيع

بالتجزئة.

- غيرها : 
- دم بشري

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـــعــريــفـي. غــيـــر أن قــيــمـــة كل اGــواد
اGــسـتـعـمـلــة من الـبـنـود 2932 و2933
و2934 ال تــــتــــجــــاوز 20 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــــصــــنــــيع ال تــــتــــعــــدى قــــيــــمــــة اGــــواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

. تـصـنـيع من مـواد أي بـنـد تـعـريفي
بــاسـتــثــنــاء تـلـك اGـصــنــفـة فـي نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــــيــــمــــتــــهـــا  20 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ـــــــــا فـي ذلـك مـن مـــــــــواد أخـــــــــرى من
الـبند 3002 غير أنـه ~كن استـعمال
اGـــواد اGــــقـــابـــلــــة لـــهـــا فـي الـــعـــمـــود 2
شــــــريـــــطـــــة أال تـــــتـــــعــــــدى قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا
اإلجـــمـــالـــيـــة 20 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ـــــــــا فـي ذلـك مـن مـــــــــواد أخـــــــــرى من
الـبند 3002 غير أنـه ~كن استـعمال
اGـــواد اGــــقـــابـــلــــة لـــهـــا فـي الـــعـــمـــود 2
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع. 

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2642
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

3002 (تابع)

 3003 و3004

- دم حـــــيــــوانـي مـــــحــــضـــــر قـــــصــــد
االســــــتــــــعـــــــمــــــاالت الــــــعالجــــــيــــــة أو

الوقائية.

- مـــــكــــونـــــات الــــدم بـــــاســــتـــــثــــنــــاء
sخــضـاب الـدم sـضـادةGاألمـصــال ا
غــــــلــــــوبــــــيــــــلــــــX الــــــدم و أمــــــصــــــال

.Xالغلوبيل

- خــضـاب الــدمs غــلــوبــيــلــX الـدم
.Xوأمصال الغلوبيل

-- غيرها

أدويــــة (بــــاســـتــــثـــنــــاء مــــنـــتــــجـــات
البنود 3002 و3005 و3006 :

- مــــــــــتـــــــــحــــــــــصـل عـــــــــلــــــــــيـــــــــهــــــــــا من
األميكاسX من البند 2941.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ـــــــــا فـي ذلـك مـن مـــــــــواد أخـــــــــرى من
الـبـند3002 غـير أنـه ~كن اسـتـعـمال
اGـــواد اGــــقـــابـــلــــة لـــهـــا فـي الـــعـــمـــود 2
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ـــــــــا فـي ذلـك مـن مـــــــــواد أخـــــــــرى من
الـبـند3002 غـير أنـه ~كن اسـتـعـمال
اGـــواد اGــــقـــابـــلــــة لـــهـــا فـي الـــعـــمـــود 2
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ـــــــــا فـي ذلـك مـن مـــــــــواد أخـــــــــرى من
الـبـند3002 غـير أنـه ~كن اسـتـعـمال
اGـــواد اGــــقـــابـــلــــة لـــهـــا فـي الـــعـــمـــود 2
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ـــــــــا فـي ذلـك مـن مـــــــــواد أخـــــــــرى من
الـبـند3002 غـير أنـه ~كن اسـتـعـمال
اGـــواد اGــــقـــابـــلــــة لـــهـــا فـي الـــعـــمـــود 2
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

غـــيــر أنـه ~ــكن اســـتــخـــدام كل اGــواد
اGـصـنــفــة في الـبـنـديـن  3003و3004
بشرط أال تتعدى قيمتهـا اإلجمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

 3003 و3004

(تابع)

مستخرج 3006

مستخرج الفصل 31

مستخرج 3105

- غيرها

نــفـــايـــات صــيـــدلــيـــة مـــذكــورة في
اGالحظة K 4 من هذا الفصل.

أسمدةs باستثناء :  

أســــمـــدة مـــعـــدنـــيــــة أو كـــيـــمـــاويـــة
حتــتـوي عــلى عــنــصـريـن أو ثالثـة
sمن الـــعــنــاصــر اخملــصــبــة : أزوت
فــســـفـــور و بــوتـــاســـيــومs أســـمــدة
أخـــرى; مــــنـــتـــجــــات هـــذا الــــفـــصل
مـعــدة في صـورة قــطع أو أشـكـال
�ــاثـلــة أو مـعــبـــأة فـــي عــبـــوات
ال يـــزيـــد وزنـــهـــا الـــصـــافي عن 10

كيلوغرامs باستثناء : 
- نترات الصوديوم

- سياناميد كالسيك 
- كبريتات البوتاسيوم

- كــــــبـــــــريــــــتـــــــات اGــــــغـــــــنــــــســـــــيــــــوم
والبوتاسيوم

تصنيع :
من مــواد أي بــنـدs بــاســتـثــنــاء اGـواد
اGـصنـفـة في نـفس الـبنـد الـتـعـريفي

للمنتج.
غـــيــر أنـه ~ــكن اســـتــخـــدام كل اGــواد
اGـصـنــفــة في الـبـنـديـن 3003 و3004
بشرط أال تتعدى قيمتهـا اإلجمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتــخــدمـة 50 % من ســعــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

يــــجـب االحــــتـــــفــــاظ �ـــــنــــشـــــأ اGـــــنــــتج
األصلي.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــــيــــمــــتــــهــــا 20 % مـن ســــعــــر اGـــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

تصنيع : 
sمـن مــــــــواد أي بـــــــنــــــــد تـــــــعــــــــريــــــــفي -
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.
غـــيــر أنـه ~ــكـن اســتـــخـــدام مــواد من
نـــفـس الــبـــنـــد الـــتـــعـــريـــفي لـــلـــمـــنـــتج
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنعs و

- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتــخــدمـة 50 % من ســعــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 32

مستخرج 3201

3205

مستخرج الفصل 33

3301

مـــــســــتـــــخـــــلـــــصـــــات لـــــلـــــدبـــــاغــــة أو
الـــــــــصــــــــــبـــــــــاغـــــــــةs مــــــــــواد دبـــــــــاغـــــــــة
ومشتقاتهاs أصباغ ومواد ملونة
sXمـعــاجـ sدهن وورنــيش sأخــرى

حبرs باستثناء : 

- مــــــــــــواد دبـــــــــــاغـــــــــــة وأمـالحـــــــــــهـــــــــــا
وأثــــــيـــــــراتــــــهـــــــا واســــــتـــــــيــــــراتـــــــهــــــا

ومشتقاتها األخرى.

الكـــــــات مـــــــلـــــــونـــــــةs مـــــــحـــــــضــــــرات
مـــــذكــــورة فـي اGالحـــــظــــة 3 لـــــهــــذا
الــفـــصل أســـاســهـــا الكـــات مــلـــونــة

.(3)

sزيـــوت أســاســـيــة وراتـــنــجـــاتــيــة
مــــــــواد عـــــــــطــــــــريـــــــــة  مــــــــحـــــــــضــــــــرة
sومــــــــســـــــتــــــــحــــــــضـــــــرات جتــــــــمــــــــيل

باستثناء :  

زيــــوت  أســـــاســــيـــــة (ســــواء  كــــان
التـربX مـنزوعـا  منـها  أو  غـير
مـنـزوع) �ــا فـيـهــا تـلك اGــسـمـات
s"ـــــــطــــــلــــــقــــــةGـــــــلــــــمــــــوســــــة" أو "اGا"
راتــيـنـجــاتs راتـيــنـجـات زيــتـيـة
مسـتـخرجـة; مـحالـيل مـركزة من
sالـزيوت األسـاسـية في الـشـحوم
الزيوت الثـابتةs اGواد الـشمعية
أو اGواد اGماثـلة اGتحـصل عليها
sبـــطـــريـــقــة الـــتـــشـــريب أو الـــنــقع
مـشـتـقـات اGـنـتـجـات الـتـربـيـنـية
الـــنـــاجتــــة عن نـــزع الــــتـــربـــX من
الـزيوت األسـاسيةs مـياه مـقطرة
عـــطــــريـــة ومـــحــــالـــيل مــــائـــيـــة من

زيوت أساسية.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي بشرط أال تتعـدى قيمتها
اإلجـــمـــالـــيـــة 20 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

تـــصـــنـــيع من مـــســـتـــخـــلـــصـــات مـــواد
الدباغة ذات األصل النباتي.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
باستثـناء اGواد اGصنـفة في البنود
3203 و3204 و3205. غــــيــــر أنه ~ــــكن
اســـــتــــخـــــدام مـــــواد من الــــبـــــنــــد 3205
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 20 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ـــــا فـي ذلك مـن مـــــواد مـــــدرجـــــة في
"مجموعة" (4) أخرى من هذا البند.
غـــيــر أنـه ~ــكـن اســتـــخـــدام مــواد من
نــفـس مــجـــمــوعـــة اGـــنــتج بـــشــرط أال
تـتـعدى قـيـمتـهـا اإلجمـالـية 20 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــــيـه 40% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــــيـه 40% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــــيـه 40% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــــيـه 40% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــــيـه 40% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 34

مستخرج 3403

3404

صــــــــــابـــــــــــونs غـــــــــــواسـلs غـــــــــــواسـل
sمـستحـضرات للـغسيل sعـضوية
sمستـحضرات تزييت و تشحيم
مـواد شـمـعــيـة اصـطـنــاعـيـةs مـواد
شــــمــــعــــيــــة مــــســــتــــحــــضــــرةs مــــواد
صــــيــــانـــةs شــــمــــوع إضــــاءة ومـــواد
sعـجـائن لـصــنع الـنـمـاذج sـاثـلــة�
s"شـــــــــــــــمـع لـــــــــــــــطـب األســـــــــــــــنــــــــــــــان"
مـــــســــتـــــحـــــضــــرات طب األســـــنــــان

أساسها اجلبسs باستثناء : 

مــســتــحـــضــرات تــزيـــيت حتــتــوي
عــــــــــــلـى أقـل مـن 70 % وزنــــــــــــا مـن
الزيوت الـنفطية أو من الزيوت
اGـــتـــحــــصل عـــلــــيـــهـــا إنــــطالقـــا من

معادن زفتية.

شــــمــــوع اصــــطــــنــــاعــــيــــة وشــــمــــوع
محضرة : 

- عـلى أسـاس من الــبـرافـsX من
مـــواد شــــمــــعــــيــــة نــــفـــطــــيــــة أو من
مــــــعـــــــادن زفـــــــتــــــيـــــــةs مـن رواسب

برافينية.

- غيرها 

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 20 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

عمـليـات تكـرير و/أو مـعاجلـة واحدة
أو عـدة مــعــاجلــات خـصــوصــيـة (1) أو
عـمــلــيـات أخــرى تــكـون جــمــيع اGـواد
اGـســتـخــدمـة فـيــهـا مـصــنـفــة في بـنـد
تـــــعــــــريــــــفي مــــــخــــــتـــــلـف عن الــــــبــــــنـــــد
الــتــعـريــفي لـلــمــنـتج. غــيــر أنه ~ـكن
اســــتــــخــــدام مــــواد من نــــفـس الــــبــــنـــد
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 50 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 50 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
باستثناء : 

- زيوت مـهـدرجة لـهـا خاصـيـة اGواد
s1516 الشمعية من البند التعريفي
- أحــــمـــاض دهــــنــــيــــة ذات تــــركــــيــــبـــة
كـــيــمــائــيــة غــيــر مــعــرفــة و كــحــوالت
دهـنــيـة صــنـاعــيـة لــهـا خــاصـيــة اGـواد
s3823 الشمعية من البند التعريفي

-  مواد من البند التعريفي 3404.
غــيـر أنه ~ــكن اسـتـخــدام هـذه اGـواد
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــيه 40 %  مـن ســــــــعـــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 35

3505

مستخرج 3507

الفصل 36

مـواد زاللـيــةs مـنـتـجــات أسـاسـهـا
الـــــنــــــشــــــويـــــات أو الــــــنـــــشــــــويـــــات
sأنـــــــــز~ـــــــــات sغـــــــــراء sـــــــــعـــــــــدلـــــــــةGا

باستثناء : 

ديـــكـــســـتــــرين وأنـــوع نـــشـــاء ولب
نـــــــــــشــــــــــــاء وغـــــــــــيــــــــــــره مـن أنـــــــــــواع
النـشويات و fécule اGعـدلة (على
ســـبـــيل اGـــثـــال الـــنـــشـــاء اGـــســـبق
تــــــهـــــلــــــيــــــمه أو إســــــتـــــرتـه)s غـــــراء
أســاسـه نــشــاء أو ديــكــســتــرين أو
غـــــيــــره مـن أنـــــواع الـــــنـــــشـــــويــــات

اGعدلة :
- إثــــــــــــيــــــــــــرات و إســــــــــــتــــــــــــيـــــــــــرات

.fécule النشويات أو

- غيرها.

أنــز~ـات مـحـضــرة غـيـر مـذكـورة
و ال واردة في مكان آخر.

بــارود ومـــتـــفــجـــراتs مـــنــتـــجــات
نــــــاريـــــة فــــــنـــــيــــــةs ثـــــقـــــابs خـالئط
مـعدنـية الحـداث االشـتعـالs مواد

قابلة لالشتعال.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 20 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ــا في ذلك مــواد أخـــرى مـن الــبــنــد

.3505

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
باستثناء مواد البند 1108.

تـــــــصــــــنـــــــيـع تـــــــكــــــون جـــــــمـــــــيـع اGــــــواد
اGـسـتـخــدمـة فـيه ال تـتـعــدى قـيـمـتـهـا
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 20 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــيه 40 %  مـن ســــــــعـــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــيه 40 %  مـن ســــــــعـــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــــيـه 40% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــيه 40 %  مـن ســــــــعـــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
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الفصل 37

3701

3702

3704

مـنــتــجـات تــصــويـر فــوتــوغـرافي
أو سينمائيs باستثناء :

sألــــــــــواح وأفـالم تــــــــــصــــــــــويــــــــــريـــــــــة
sغـــــيـــــر مـــــطـــــبـــــوعــــة sمـــــحــــســـــســـــة
sمـصـنـوعـة من مـواد غـيـر الـورق
الـورق اGــقـوى أو الــنـسـيج; أفالم
تـــصــويــريـــة عــلـى شــكل مـــســتــوي
ذات الـتــحــمـيـض أو االسـتــنــسـاخ
الفوريs محـسسةs غير مطبوعة
حـــــــتــى وإن كــــــانـت مــــــهـــــــيــــــأة في

أغلفة :

- أفالم مــلـــونــة آلالت الــتـــصــويــر
ذات الــــتـــــحــــمــــيض الــــفــــوريs في

أغلفة.

- غيرها

أشـــرطـــة تــــصـــويـــريـــة عــــلى شـــكل
لـــــــفـــــــائفs مـــــــحـــــــســـــــســـــــةs  غـــــــيــــــر
مــطــبــوعــةs من مــواد أخــرى غــيــر
الــــــــــــورقs الــــــــــــورق اGــــــــــــقـــــــــــوى أو
النسـيجs أشرطة تصويرية ذات
الــتــحــمــيض و االســتــنــســاخ عــلى
شــكـل لــفـــائفs مـــحــســـســة وغـــيــر

مطبوعة.

sورق sأفالم sأشـــــــــرطــــــــــة sألــــــــــواح
sورق مــقـوى ونــسـيج تــصـويــريـة

مطبوعة ولكن غير محمضة.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 20 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـــاســــتـــثـــنــــاء مــــواد الـــبــــنـــديـن 3701
و3702. غــــيـــــر أنه ~ـــــكن اســـــتــــخــــدام
مـــــواد من الـــــبـــــنــــد 3702 بـــــشــــرط أال
تـتـعدى قـيـمتـهـا اإلجمـالـية 30 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـــاســــتـــثـــنــــاء مــــواد الـــبــــنـــديـن 3701
و3702. غــــيـــــر أنه ~ـــــكن اســـــتــــخــــدام
مـــــــواد مـن الـــــــبـــــــنــــــــديـن 3701 و3702
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـــاســــتـــثـــنــــاء مــــواد الـــبــــنـــديـن 3701

و3702.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بــاسـتــثــنــاء مـــواد الــبــنـود 3701 إلى

.3704

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــيه 40 %  مـن ســــــــعـــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــيه  40 %  من ســـــــعــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــيه 40 %  مـن ســــــــعـــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــيه  40 %  من ســـــــعــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 38

مستخرج 3801

مستخرج 3803

مستخرج 3805

مستخرج 3806

مستخرج 3807

مـخــتــلف مــنــتــجــات الــصــنــاعـات
الكيماويةs باستثناء : 

- غرافيت غروي غير منحل في
sالـزيت وغـرافــيت نـصف غـروي

عجائن مفحمة لإللكترودات.

Xغـــــــرافـــــــيـت في شـــــــكـل عـــــــجــــــ -
مـــكـــون من خــــلـــيط مـن غـــرافـــيت
sتــــــتـــــعـــــدى نـــــســــــبـــــته 30 % وزنـــــا

وزيوت معدنية.

زيت التول (تول أويل) اGكرر

خالصات صنـاعة الورق بواسطة
الكبريتاتs منقاة.

صموغ إسترية

قطران نباتي

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~كن استخدام مواد من نفس البند
التعريـفي للمنتج بشرط أال تتعدى
قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 20 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــســـتـــخــدمـــة فــيـه من الــبـــنـــد 3403
نـسـبة 20 % من سـعـر اGنـتج تـسـليم

باب اGصنع.

تكرير زيت التول اخلام.

تــــصـــفــــيــــة تـــتــــضــــمن الــــتـــقــــطــــيـــر أو
الــتــكــريــر خلـالصــات صــنــاعــة الـورق

اخلام باستعمال الكبريتات.

تصنيع من أحماض راتنجية.

تقطير قطران اخلشب.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــيه 40 %  مـن ســــــــعـــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــيه  40 %  من ســـــــعــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــيه  40 %  من ســـــــعــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــيه  40 %  من ســـــــعــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــيه  40 %  من ســـــــعــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

3808

3809

3810

3811

sمبـيـدات لـلحـشـرات والـقوارض
مـبــيـدات لـلـفـطـريـات و األعـشـاب
الــــــــضـــــــــارةs مــــــــعـــــــــطـل اإلنــــــــبــــــــات
sومـــــــنـــــــظـــــــمــــــات °ـــــــو الـــــــنـــــــبــــــات
sمـــطــهـــرات و مـــنــتـــجـــات �ــاثـــلــة
مــــهـــيــــأة بــــأشـــكــــال أو في أغــــلــــفـــة
لـــلــبـــيع بـــالــتـــجــزئـــة أو في حـــالــة
الـــتـــحـــضــــيـــر أو في شـــكل أدوات
كأشرطةs فتائل وشموع مكبرتة

وورق قتل الذباب.

مواد  جتهـيز أو إتمامs مسرعات
 الـــــصــــبـــــاغــــة أو تـــــثـــــبــــيـت اGــــواد
اGــلــونــة وغــيــرهــا من اGــنــتــجــات
واحملـضــرات (مــزيــنـات مــحــضـرة
ومـســتـحــضـرات إلعــداد الـقــمـاش
المــتــصـــاص األلــوان عــلـى ســبــيل
اGــثــال)s مـن األنــواع اGــســتــعــمــلـة
فـي صــنـــاعــات الـــنــســـيج والــورق
sــمــاثــلــةGواجلــلــود والــصــنــاعــات ا
غير مـذكورة وال داخلـة في مكان

آخر.

مــــــحــــــضـــــــرات لــــــصــــــقـل ســــــطــــــوح
اGعـادنs ومواد حتـمي اGعادن من
األكــســدة خالل عـــمــلــيــات الــلــحــام
وغـــــيـــــرهـــــا من مـــــســـــتـــــحـــــضــــرات
إضـــــــافـــــــيــــــــة لـــــــلــــــــحـــــــامs عـــــــجــــــــائن
ومــســاحــيق لــلــحــام مــتــكــونــة من
sمـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدن ومـــــــــــــــــــواد أخــــــــــــــــــرى
مـــــــســـــــتــــــــحـــــــضـــــــرات من األنـــــــواع
اGـــســتــعـــمــلـــة لــتـــلــبــيـس أو حــشــو
أقـطاب (إلـيـكتـرودات) أو عـيدان

اللحام.

sمسـتـحضـرات مضـادة لالنفـجار
مــعـــطالت الــتــأكـــســدs مــحـــســنــات
الـــلــــزوجـــةs مـــضــــافـــات مــــســـاعـــدة
لـلـهـضمs مـضـافـات مـضادة لـتـآكل
اGــعــادن و غــيــرهــا من اGــضــافـات
احملـضـرةs لــلـزيــوت اGـعـدنــيـة (�ـا
في ذلك البـنزين) أو لغيرها من
الــــســـوائـل اGـــســــتــــعـــمــــلــــة لـــنــــفس

أغراض الزيوت اGعدنية :

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــــســــتــــخــــدمــــة فــــيه 50% مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــســـتــــخـــدمـــة فـــيه  50%  من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه  50% مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

3811 (تابع)

3812

3813

3814

3818

3819

3820

- مـــضــــافـــات مـــحــــضـــرة لـــزيـــوت
الـــتـــشــحـــيم حتـــتـــوي عـــلى زيــوت

نفط أو زيوت معدنية زفتية.

- غيرها

مـــــــســـــــتـــــــحــــــضـــــــرات  مـــــــســـــــمــــــات
s"ـــطـــاطGمـــسّــــرعـــات  فـــلــــكـــنــــة  ا"
ملـدنات مـركبـة للـمطـاط أو Gواد
بالســـتــيـــكــيـــةs غــيـــر مــذكــورة وال
sداخــــــــــــــلـــــــــــــة فـي مــــــــــــــكـــــــــــــان آخـــــــــــــر
مـسـتـحـضـرات مــضـادة لـلـتـأكـسـد
وغــيـــرهــا من اGــثــبـــتــات اGــركــبــة

للمطاط و اGواد البالستيكية.

مركبات وشحنات ألجهزة إطفاء
احلــرائق قــذائف وقــنــابل إلطــفـاء

احلرائق.

مــــذيـــبـــات ومـــخـــفــــفـــات عـــضـــويـــة
مـركــبـةs غــيـر مـذكــورة وال داخـلـة
في مـكــان آخــرs ومــسـتــحــضـرات

إلزالة الدهن أو الورنيش.

عــــنــــاصــــر كــــيــــمـــــاويــــة مــــنــــشــــطــــة
الســــــــتــــــــعــــــــمــــــــالــــــــهــــــــا فـي مــــــــجـــــــال
اإللـكـتــرونـيكs بــشـكل أقـراص أو
صـــــفـــــائـح أو بـــــأشـــــكـــــال �ـــــاثـــــلـــــة;
مـــركــــبـــات كــــيـــمـــاويــــة مـــنــــشـــطـــة
الســــــــتــــــــعــــــــمــــــــالــــــــهــــــــا فـي مــــــــجـــــــال

اإلليكترونيك.

سـوائل لـلـفــرامل الـهـيـدرولـيـكـيـة
وســـوائل أخـــرى مــحـــضـــرة لـــنــقل
احلـركة الهـيدرولـيكيـةs ال حتتوي
عــــــلـى زيــــــوت الـــــــنــــــفـط و ال عــــــلى
مـــعـــادن زفــتـــيـــة أو حتـــتــوي عـــلى

أقل من 70 % وزنا منها.

مــسـتــحـضــرات مـضــادة لـلــتـجــمـد
وسوائل مذيبة للجليد.

تــصــنــيـع ال تــتــعـــدى قــيــمــة جـــمــيع اGــواد
اGـســتـخـدمــة فـيه من الــبـنـد 3811 نــسـبـة
50 %من سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــــســــتــــخــــدمــــة فــــيه 50% مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــســـتــــخـــدمـــة فـــيه  50%  من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

3822

3823

3824

كـــــــــواشـف لـــــــــلـــــــــتـــــــــشـــــــــخـــــــــيص أو
لـــلـــمــخـــتـــبـــرات عـــلى أي حـــامل و
كـواشف محـضرة لـلتـشخيص أو
لــلـــمــخـــتــبـــرات حــتـى و إن كــانت
مقـدمـة عـلى حـاملs من غـيـر تلك
الــــداخـــلــــة في الــــبــــنـــدين 3002 أو
s3006  مـواد مـرجـعـيـة لـهـا شـهـادة

اGطابقة.

أحـمـاض دهـنـيـة صـنـاعـيـة أحـاديـة
الـكربوكـسيلـيكs زيوت حمـضية
sنــاجتـــة عن عـــمـــلـــيــات الـــتـــكـــريــر

كحول دهنية صناعية : 

- أحـــــمــــاض دهـــــنــــيـــــة صــــنـــــاعــــيــــة
أحاديـة الـكربـوكسـيلـيكs وزيوت
حـــمــــضـــيـــة نــــاجتـــة عن عــــمـــلـــيـــات

التكرير.

- كحول دهنية صناعية 

روابط مـحـضرة لـقـوالب أو نوى
الـــــــــــــصـــــــــــــهـــــــــــــرs مــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــجــــــــــــات
ومــــســــتــــحــــضــــرات الــــصــــنــــاعــــات
الكيمـاوية والصناعات اGرتبطة
بــهـــا (�ــا في ذلـك تــلك الـــنــاجـــمــة
s(نتـجات الطبيعيةGعن خالئط ا
غير مـذكورة وال داخلـة في مكان

آخر : 
- اGـــــنـــــتــــــجـــــات اآلتـــــيــــــة من هـــــذا

البـند : 
-- روابط مـــحــضـــرة لـــقــوالب أو
نــــــــوى الـــــــــصــــــــهـــــــــر عــــــــلـى أســــــــاس

منتجات راتنجية طبيعية.
-- أحــمــاض نــفــتــيــنــيـةs أمـالحــهـا
غــيـــر الــقــابــلــة لـــلــذوبــان في اGــاء

وإسترتها.
-- ســـوربـــيــــتـــولs من غــــيـــر ذلك

الوارد في البند 2905.
-- سـلـفـونـات الـنـفطs بـاسـتـثـنـاء
ســــلـــفــــونــــات الـــنــــفط من اGــــعـــادن
الــــــقـــــلــــــويــــــةs من األمــــــونــــــيـــــوم أو
االيــــــــــثـــــــــانــــــــــوالمــــــــــsX أحــــــــــمـــــــــاض
ســـولــفــونــيـــة من  زيــوت اGــعــادن

الزفتيةs (تيوفيني) و أمالحه.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــســـتــــخـــدمـــة فـــيه  % 50 من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
�ــا فـي ذلك مـــواد أخــرى مـن الــبـــنــد

.3823

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاســتــثـنــاء اGــواد الـواردة فـي نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
يـــــكــــون اســـــتــــخـــــدام مــــواد مـن نــــفس
الـبنـد الـتعـريـفي للـمـنتج بـشرط أال
تـتـعدى قـيـمتـهـا اإلجمـالـية 20 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فــــــــيه  40%  مـن ســــــــعـــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

3824 (تابع)

3901 إلى 3915

-- محاليل تبادل األيونات.
-- مـــــركــــبـــــات مــــاصـــــة لــــضـــــمــــان
الــــــــــــــفــــــــــــــراغ فـي األنــــــــــــــابـــــــــــــيـب أو

الصمامات الكهربائية.
-- أكـــســـيـــدات احلـــديـــد الـــقـــلـــويــة

لتنقية الغازات.
-- مـــــــيــــــــاه األمــــــــونـــــــيــــــــاك وخـــــــام
األمـونيـاك الناجت عن تـنقـية غاز

اإلنارة.
-- أحـــمـــاض الـــســـلـــفـــونـــافـــتـــنـــيــة
وأمالحـهــا غـيــر الـقــابـلــة لـلــذوبـان

في اGاء وأسترتها.
-- زيت كحولي وزيت الديبل.
-- خــــــــلـــــــيـط األمـالح الـــــــتـي لـــــــهـــــــا

أيونات سالبة مختلفة.
Xعـــجـــائـن أســـاســـهــــا اجلـــيالتـــ --
إلعادة النسخ البيانيs حتى وإن
كـان ذلك عــلى ورق أو عـلى مـواد

نسيجية.

- غيرها

مــواد بـالســتــيــكــيـــة في أشــكــالــهــا
األولــــيـــةs نـــفـــايـــات و قـــصـــاصـــات
sوبـــــــقــــــايـــــــا مـــــــواد الـــــــبالســـــــتـــــــيك
بـاسـتـثـنـاء مـنـتـجـات الـبنـدين  م
3907 و3912 الـــواردة فـــيـــمـــا يـــلي

القواعد اخلاصة بها : 

- مـنـتـجـات الـبـلـمـرة اGـتـجـانـسة
اجملــمــعــة الــتي ~ــثـل فــيــهــا جـزيء
بــــــســــــيط واحــــــد أكــــــثــــــر من 99 %
وزنــــــا مـن إجـــــــمـــــــالي مـــــــحـــــــتــــــوى

البوليمير.

- غيرها.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــســـتــــخـــدمـــة فـــيه  50%  من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع تكون فيه : 
- قـــيــمــة جــمـــيع اGــواد اGــســـتــخــدمــة
التــــتـــــعــــدى 50 % من ســـــعـــــر اGــــنـــــتج

تسليم باب اGصنعs و 
- في احلـد اGــشـار إلـيه أعالهs قــيـمـة
كل اGـواد اGسـتخـدمة من الـفصل 39
ال تــــتــــعــــدى 20 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع (5).

- تــصـــنــيع تــكــون فـــيه قــيــمــة اGــواد
اGستـخدمـة من الفصل 39 ال تـتعدى
20 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع (5). 

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 3907

3912

 3916 إلى 3921

- كوبوليـمير متـحصل عليه من
كــوبــولــيــمــيــر الــبــولــيــكــربــونـات
وكـــــــوبـــــــولـــــــيــــــمـــــــيـــــــر األكـــــــريـــــــلــــــو
نـــتــــريـــلــــوبـــيـــتــــاديـــان اســــتـــيـــران

.(ABC)

- بوليستر.

sسـيلولـوز ومشتـقاته الكـيماوية
غير مـذكورة وال داخلـة في مكان

آخرs في أشكالها األولية.

مـــــنـــــتــــــجـــــات نــــــصف مـــــصــــــنـــــعـــــة
sومـــصـــنـــوعـــات مـن الـــبالســـتـــيك
بـــاســتــثــنـــاء مــنــتــجـــات الــبــنــود
مـــــســــتـــــخــــرج s3916 مـــــســــتـــــخــــرج
s3920 مـــــــــــــــســــــــــــــتـــــــــــــــخــــــــــــــرج s3917
ومـســتــخـرج 3921 الـواردة فــيــمـا

يلي القواعد اخلاصة بها : 

- مـنــتــجــات مـســطــحــة مـشــغــولـة
من غـيــر األشـغــال الـســطـحــيـة أو
مـــــقـــــطـــــعــــة عـــــلى شـــــكـل من غـــــيــــر
اGــسـتــطــيل أو اGــربع; مــنــتــجـات
أخـرى مشـغولـة من غيـر األشغال

السطحية. 

- غيرها : 

-- منـتجـات البلـمرة اGـتجـانسة
اجملــمــعــة الــتي ~ــثـل فــيــهــا جـزيء
واحــــد أكــــثــــر من 99 % وزنــــا من

النسبة اإلجمالية للبوليمير.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~ـــكـن اســـتــخـــدام اGـــواد الـــواردة في
نـــفـس الــبـــنـــد الـــتـــعـــريـــفي لـــلـــمـــنـــتج
بـشرط أال تتـعدى قيمـتها اإلجـمالية
50 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع (5).

تـــــصــــنــــيـع تــــكــــون قــــيـــــمــــة كل اGــــواد
اGـســتــخــدمــــة فــيـه مـن الـفـصل 39
ال تــــتــــعــــدى 20 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع (5).
و/أو تـصـنــيع من الـبـولــيـكـربـونـات

.(bisphénol A) التترابرومو

تـصـنــيع تـكـون فــيه قـيــمـة كل اGـواد
اGــــــســـــتــــــخـــــدمــــــة مـن نـــــفـس الـــــبــــــنـــــد
الــتـعـريــفي لـلــمـنـتج ال تــتـعـدى 20 %
من سـعر اGـنتج تسـليم بـاب اGصنع

.(5)

تـــصـــنــــيع تــــكـــون فـــيـه قـــيــــمـــة اGـــواد
اGستـخدمـة من الفصل 39 ال تـتعدى
50 % من ســعــر اGــنــتج تــســلـيـم بـاب

اGصنع.

تصنيع تكون فيه :
- قــيـمــــة كـــل اGــــواد اGــسـتـخـدمـــة
ال تــــتــــعــــدى 50 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنعs و
- في احلــدود اGــشــار إلــيــهـــــا أعـــاله
ال تتعدى قيمة كل اGواد اGستخدمة
من الـفصل 39 نـسبة 20 % من سـعر

اGنتج تسليم باب اGصنع (5).

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

3916 إلى 3921
(تابع)

مستخرج  3916
و مستخرج 3917

مستخرج 3920

مستخرج 3921

 3922 إلى 3926

مستخرج الفصل 40

- غيرها :

قضبان قطاعية وأنابيب

أوراق أو شرائط اليونومير.

sأوراق مـن الـســيــلــولــوز احملـدد -
مـن الـــــــبـــــــولـــــــيـــــــامــــــــيـــــــدات أو من

.Xالبولي إتيل

أشــــــــرطــــــــة �ــــــــعــــــــدنــــــــة مـن مـــــــواد
بالستيكية. 

مصنوعات من مواد بالستيكية.

sــــطـــاطGمــــطــــاط ومـــصــــنــــوعـــات ا
باستثناء :

تـــصـــنـــيع ال تـــتـــعـــدى فــيـه قـــيــمـــة كل
اGــواد  اGـسـتـعـمــلـة مــن الـفـصـــل 39
نـسـبة 20 % من سـعـر اGنـتج تـسـليم

باب اGصنع (5).

تصنيع تكون فيه : 
- قـيـمـة جـمـيـع اGــــواد اGـسـتـعـمـلـــة
ال تــــتــــعــــدى 50 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنعs و 
sـشـار إلــيـهــــا أعـــالهGفي احلــدود ا -
ال تتـعدى قـيمة كـل اGواد اGسـتعـملة
من نـــــفس بــــنـــــد اGــــنــــتــــوج 20 % من

سعر اGنتوج تسليم باب اGصنع.

تـــــــــصــــــــــنـــــــــيـع مـن مــــــــــلـح جــــــــــزئـي من
الــــــــــــــــــــــبــالســـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــيــك احلـــــــــــــــــــــراري
(الـــتـــرمــوبـالســـتـــيك) الـــذي هـــو أحــد
كــــوبــــولــــيــــمــــار اإليـــــتــــيالن وحــــامض
اGـيتاكـريليك احمليـد جزئيـا بواسطة
أيـــــــونــــــات مـــــــعـــــــدنـــــــيــــــةs مـن الـــــــزنك

والصوديوم أساسا.

تــصــنــيع ال تــتــعــدى قــيــمــة كل اGــواد
اGــــــســـــتــــــعــــــمــــــلـــــة مـن نــــــفس الــــــبــــــنـــــد
الـتــعــريـفـي لـلــمــنـتج 20 % من سـعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصـنــيع إنـطالقـا من أشــرطـة عـالـيـة
الـــشــفـــافـــيـــة من الـــبـــولـــيـــســـتــر يـــقل

سمكها عن 23 مكرون (6).

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـــصـــنــــيع تـــكــــون فـــيه جــــمـــيع اGـــواد
اGــــســــتــــعــــمــــلــــة مـن جــــمــــيع الــــبــــنــــود
الــــتــــعــــريــــفــــيــــةs بــــاســــتــــثــــنــــاء اGــــواد
اGــــــســـــتــــــعــــــمــــــلـــــة مـن نــــــفس الــــــبــــــنـــــد

التعريفي للمنتج.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـميع اGـواد اGسـتخـدمة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 4001

4005

4012

مستخرج 4017

مستخرج الفصل 41

مستخرج 4102

 4104 إلى 4106

s4107 4112 و4113

صــــفـــائـح كـــريـب اGـــطــــاط لـــنــــعـــال
األحذية.

مــطــاط �ــزوجs غــيــر مـفــلــكن في
أشــــــــكـــــــــال أولـــــــــيــــــــة أو فـي شـــــــــكل

صفائحs أوراق أو أشرطة.

إطــــارات مـــــطــــاطــــيـــــة مــــجــــددة أو
مــــســـــتــــعـــــمــــلـــــة بــــاGـــــطــــاط; صـــــفق
مــــــــطـــــــاطــــــــيــــــــةs أشــــــــرطــــــــة الــــــــلف
لإلطـــارات اGــطــاطـــيــة  و(فالبس)

من اGطاط: 

- إطــــــارات مـــــطـــــاطـــــيــــــة و صـــــفق
(�ـــــــلـــــــوءة أو جــــــوفـــــــاء) مـــــــجــــــددة

باGطاط.

- غيرها.

مصنوعات من اGطاط اGقسى.

جـلـود (غـيـر جـلـود الـفـراء) وجـلود
مدبوغةs باستثناء : 

جـــــــلـــــــود غــــــــنـم خـــــــامs مــــــــنـــــــزوعـــــــة
الصوف. 

جــلـود مــدبــوغــة وجــلــود مــنــتــوفـة
sوجـــلـــود حـــيـــوانـــات بـــدون شـــعــر
مـــدبـــوغـــة أو في شـــكـــلـــهـــا (اخلــام)
حـتى ولو كـانت منـشـورة طولـيا
لــــكن غــــيـــر مــــحــــضـــرة بــــطـــريــــقـــة

أخرى.

جـــلــــود مـــدبـــوغــــة مـــحـــضــــرة بـــعـــد
الـدبغ أو بـعـد الـتـجـفـيف و جـلـود
مـدبـوغـة وجـلـود مـرقـقـة مـنـتـوفـة
وجـــلــود مـــدبــوغـــة مــحـــضــرة بـــعــد
الــدبـاغــة وجـلــود مـدبــوغـة وجــلـود
مــرقــقـــةs حلــيــوانـــات بــدون شــعــر
حــــــــتـى و إن كـــــــانـت مــــــــنــــــــشـــــــورة
طــــولـــيــــاs غـــيــــر تـــلـك الـــواردة في

البند 4114.

تــــــــرقـــــــــيـق أوراق كــــــــريـب اGـــــــــطــــــــاط
الطبيعي.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـسـتـعـملـة فـيه s بـاسـتـثـنـاء اGـطاط
الـــطـــبـــيــعيs 50 % مـن ســعـــر اGـــنــتج

تسليم باب اGصنع.

جتــــــديــــــد اإلطــــــارات اGــــــطــــــاطــــــيـــــة أو
الـــــــــصـــــــــفـق (�ـــــــــلـــــــــوءة أو جـــــــــوفـــــــــاء)

مستعملة.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بــــاســـتــــثــــنـــاء مــــواد الــــبـــنــــديـن 4011

و4012.

تصنيع من مطاط مقسى. 

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

نزع الصوف من جلود الغنم.

إعــادة دبغ اجلـلــود واجلـلـــود اGـدبــوغـة
أو 

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـــعــــريـــفيs بــــاســـتـــثـــنــــاء مـــواد نـــفس

البند التعريفي للمنتج.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
باسـتثـناء اGواد اGـصنـفة في  الـبند

التعريفي من 4104 إلى 4113.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4042
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 4114

الفصل 42

مستخرج الفصل 43

مستخرج 4302

4303

مستخرج الفصل 44

مستخرج 4403

مستخرج 4407

جـلـود مدبـوغـة و جـلـود مـلـمـعة أو
مـكسـوة و جلود مـدبوغـة  و جلود

�عدنة.

مـنتـوجـات نـهـائيـة (مـصـنـوعات)
من جـلد مـدبوغs عـدة  احليـوانات
sلــــــوازم الــــــســــــفـــــر sوالــــــســــــراجــــــة
sحـــــقــــائب يـــــدويــــة ومــــا ~ـــــاثــــلــــهــــا
مـنــتـجـات نــهـائــيـة (مـصــنـوعـات)

من أمعاء احليوانات.

جــلـود فــراءs جـلــود مـدبــوغـة غــيـر
مــنـــزوعـــة الــشـــعـــر و فــروs جـــلــود
مــدبــوغــة غــيـــر مــنــزوعــة الــشــعــر

اصطناعية; باستثناء :

جلود مدبوغة أو مهيأةs مجمعة:

- أغـــــــــطـــــــــيـــــــــةs أكـــــــــيـــــــــاسs قــــــــــطع
متشابكةs مربعات و ماشابهها.

- غيرها.

مـالبسs مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات اGالبس
وأشــــيـــاء أخــــرى مـن جـــلــــود غــــيـــر

منزوعة الشعر.

خـشبs فــحم اخلـشبs ومـنـتـجـات
sنـهــائــيــة (مـصــنــوعــات) خـشــبــيـة

باستثناء:

خـــشب مـــقــــطع عـــلى شــــكل مـــربع
بصورة بسيطة.

sخشب مـنـشـور أو مقـطع طـولـيا
مـــجـــزء أو مــقـــطع دائـــريـــاs يـــزيــد
sمـــــــــســــــــحــــــــوج s¢ 6 ســـــــــمــــــــكـه عن
مــصــقــول أو مــلــصق بــالــتــجــمــيع

على مستوى األطراف.

تـــصــنــيع من جـــلــود مــدبــوغــة أو مـن
s4107 جـــلـــود من الــبــنـــود 4104 إلـى
s4112 4113 بــــــــشــــــــرط أال تــــــــتــــــــعـــــــدى

قــيــمـتــهــا اإلجـمــالــيـة 50 % مـن ســعـر
اGنتوج تسليم باب اGصنع.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــواد مـن نـــفس الـــبـــنــد

التعريفي للمنتج.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بــــاســـــتــــثـــــنــــاء مــــواد مـن نــــفـس بــــنــــد

اGنتج.

تـبــيـيـض أو صـبغs مع قــطع وتـفــصـيل
جلود مدبوغة أو مهيأةs غير مجمعة.

sتصنيع مـن جلود مدبوغة أو مهيأة
غير مجمعة.

 

sتصنيع مـن جلود مدبوغة أو مهيأة
غير مجمعة من البند 4302.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــواد مـن نـــفس الـــبـــنــد

التعريفي للمنتج.

 من خـــــشب خـــــام وإن كــــان مـــــنــــزوع
القشرة أو مرفق بصورة بسيطة.

عــــــمـــــــلــــــيــــــات الــــــســــــحـجs الــــــصــــــقل أو
الـتـلـصـيق بـالـتـجـمـيع عـلى مـسـتـوى

األطراف.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 4408

مستخرج 4409

مستخرج 4410 إلى
مستخرج 4413

مستخرج 4415

مستخرج 4416

مستخرج 4418

صـفـائح لـلـتـلـبـيس (�ـا فـيـهـا تـلك
اGـتـحـصل علـيـهـا عن طـريق نـشر
sاخلــــــشب عــــــلـى شــــــكـل طــــــبــــــقـــــات
وصــــــفــــــائـح لــــــصـــــــنــــــاعــــــة اخلـــــــشب
s¢ 6 تعـاكس ال يتجـاوز سمكهGا
مــــجـــزءs وخــــشـب آخــــر مــــنــــشـــور
sمـجـزء أو مــقـطع دائـريـا sطــولـيـا
s¢ 6 ال يـــــــــــتــــــــــــجــــــــــــاوز ســــــــــــمـــــــــــكـه
مـسـحـوجـةs مـصـقـولـة أو مـلـصـقـة
بـــــالــــــتــــــجــــــمـــــيـع عــــــلى مــــــســــــتـــــوى

األطراف.

خـــشبs (قـــضـــبـــان خـــشـــبـــيــة ذات
جـوانب)s خـشب عـلى طـول طرف
أو عــــــــدة أطـــــــــرافs واجــــــــهــــــــات أو
أطــــــــــــــرافs حــــــــــــــتـى و إن كــــــــــــــانـت
مـسـحـوجـةs مـصـقـولـة أو مـلـصـقـة
بـــــالــــــتــــــجــــــمـــــيـع عــــــلى مــــــســــــتـــــوى

األطراف :

- مصقولـة أو ملصقة بـالتجميع
على مستوى األطراف.

- عيدان و نتوءات.

 عــــــيـــــدان ونــــــتــــــوءات من خــــــشب
لـألثــــــــاثs إطــــــــاراتs ديــــــــكــــــــورات
داخليةs تـوصيالت كهربائية وما

شابهها.

sصـــــنـــــاديق صـــــغـــــيــــرة sصـــــنــــاديـق
أسطوانـات ومغلفـات �اثلةs من

خشب.

sـــخــــتــــلف أشــــكــــالــــهـــا� sبـــرامــــيـل
أحـــــــــــــواضs أجـــــــــــــزاء أخــــــــــــرىs مـن

خشب.

- مــصــنــوعــات جنــارة لــلــتــركــيب
في البناءs وقطع جنارة ألغراض

البناء من خشب. 

تـــقـــطــــيعs ســـحـجs صـــقل أو تــــلـــصـــيق
بالتجميع على مستوى األطراف.

صــقل أو تـــلــصــيق بـــالــتــجــمـــيع عــلى
مستوى األطراف.

حتــــــــــويـل عـــــــــلـى شــــــــــكـل عــــــــــيـــــــــدان أو
نتوءات.

حتــــــــــويـل عـــــــــلـى شــــــــــكـل عــــــــــيـــــــــدان أو
نتوءات.

تـــصــــنـــيع مـن ألـــواح غـــيـــر مــــقـــطّـــعـــة
حسب األبعاد اGطلوبة.

تـــصــــنـــيع من أجـــزاء خــــشـــبـــيـــة عـــلى
شـــــــكـل بـــــــرامــــــيـل حـــــــتـى وإن كـــــــانت
Xالرئـيسـي Xمنـشورة عـلى الوجـهـ

ولكن غير مشغلة بطريقة أخرى.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة
sفي نـفس البـنـد الـتـعريـفي لـلـمـنتج
غــــيـــر أنـه ~ــــكن اســــتــــخــــدام األلـــواح
اخلــــلـــويــــة مـن اخلــــشب أو لــــويــــحـــات

لالستعمال في تغطية السطوح.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 4421

مستخرج الفصل 45

4503

الفصل 46

الفصل 47

مستخرج الفصل 48

مستخرج 4811

4816

- عيدان ونتوءات.

خـشـب مـحــضــر لـلــثــقـابs أعــقـاب
من خشب لألحذية.

Xومـــصــنـــوعــات مـن الــفـــلــ Xفــلـــ
باستثناء :

مصنوعات من الفلX الطبيعى.

مــصــنـــوعــات من قش وحــلــفــاء أو
غيرها من مواد الضفر.

عــــجـــائـن اخلـــشـب أو غــــيـــرهــــا من
مواد ليفية سيلولوزيةs ورق أو
ورق مـــقــــوى بـــغــــرض الـــرســــكـــلـــة

(نفايات وبقايا).

ورق وورق مــقــوىs مــصــنــوعــات
من عــــــجـــــX الـــــســـــيــــــلـــــولـــــوزs من
الـــــــــــــورق أو الـــــــــــــورق اGـــــــــــــقــــــــــــوى

باستثناء : 

sورق وورق مــــــــقـــــــوى مـــــــســـــــطـــــــر
مـــــخــــــطط أو مـــــقـــــسـم عـــــلـى شـــــكل

مربعات.

ورق كـــربــــونs ورق اســـتــــنـــســـاخ
ذاتى s وغيـرها من ورق نسخ أو
نقل (غيـر تلك الواردة في الـبند
s4809) ورق اســـــــتـــــــنــــــــسل كــــــــامل

s وصــــــــفــــــــائـح أوفــــــــسـت  من ورق
حـــــــتى وإن كــــــانـت مــــــوظــــــبــــــة في

علب.

 حتـــــــــويـل عـــــــــلـى شـــــــــكـل عـــــــــيــــــــدان أو
نتوءات

تـــصــــنــــيع مـن أخــــشـــاب مـن أي بــــنـــد
تـــعـــريـــفي بـــاســـتـــثــنـــاء اخلـــشب عـــلى
شــكـل اخلــيــوط اGــصــنـــفــة في الــبــنــد

.4409

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

تــصــنــيع مـن الــفــلــيــX اGــصــنف في
البند 4501.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـإسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في نفس البند التعريفي للمنتج.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في نفس البند التعريفي للمنتج.

 تـــــــصــــــنــــــيـع مـن مــــــواد مـن أي بــــــنــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في نفس البند التعريفي للمنتج.

تصـنيع من مـواد تسـتعـمل لصـناعة
الورق من الفصل 47.

تصـنيع من مـواد تسـتعـمل لصـناعة
الورق من الفصل 47.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

4817

مستخرج 4818

مستخرج 4819

مستخرج 4820

مستخرج 4823

مستخرج الفصل 49

4909

4910

sبــــــــطـــــــاقـــــــات رســـــــائل  sأظـــــــرفـــــــة
بــــطــــاقــــات بــــريــــديــــة خــــالــــيــــة من
الرسـومات وبـطـاقات لـلـمراسـلة
sعـــــلب sمـن ورق أو ورق مــــقـــــوى
مــــــحـــــافـظ صــــــغـــــيــــــرة من ورق أو
ورق مـقوى حتـتوي على تـشكـيلة

من أوراق اGراسلة.

ورق صحي.

sمــحـافظ صــغــيـرة sأكــيــاس sعـلب
وقموع وغـيرها من اGـغلفات من
الـــورق أو الـــورق اGــــقـــوىs قـــطن
سـيلـولوزى أو أغـطيـة من ألياف

سيلولوزية .

 دفاتر ورق الرسائل.

أصــنــاف أخــرى من ورق أو ورق
مقوىs قـطن سليولوزى وأغطية
من الــيـاف سـيــلـولــوزيـة مـقــطـعـة

في أشكال معينة.

مـنــتـجــات الـنــشـرs الــصـحــافـة أو
غـــيـــرهـــا من مـــنـــتـــجـــات صـــنـــاعــة
الـطباعـةs نصوص مـكتوبـة باليد
أو بـــاآللــــة الـــراقـــنــــة وتـــصــــامـــيم;

باستثناء :

بـــطــاقـــات بـــريــديـــة مـــطــبـــوعــة أو
مــــصـــورة أو مـــزيـــنـــة : بـــطـــاقـــات
مــــطـــبــــوعـــة لــــلـــتــــهـــانـي أورســـائل
شخصـية وإن كانت مصورةs مع
أظــرفـــة أو بــدونـــهــاs تـــزيــنــات أو

إضافات أخرى.

رزنـامات مـن كل نـوعs مـطـبـوعة
�ـــــــا فـــــــيــــــهـــــــا الـــــــرزنـــــــامــــــات ذات

األوراق :
رزنــــامـــــات من نــــوع دائـم تــــكــــون
فيـهـا األوراق القـابلـة لالستـبدال
مـــــركـــــبـــــة عـــــلـى حـــــامل لـــــيـس من

الورق أو الورق اGقوى.

تصنيع :
- مـن مــــواد مـن أي بــــنـــــد تـــــعــــريـــــفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتجs و
- التــــتـــــعــــدى قـــــيـــــمــــة جـــــمــــيـع اGــــواد
اGــســـتــخـــدمـــة فــيـــهــا 50 % من ســـعــر

اGنتج تسليم باب اGصنع .

تصـنيع من مـواد تسـتعـمل لصـناعة
الورق من الفصل : 47

تصنيع :
- مـن مــــواد مـن أي بــــنـــــد تـــــعــــريـــــفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخـــدمـــة فــيـــهــا 50 % من ســـعــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــســـتــخـــدمـــة فــيـــهــا 50 % من ســـعــر

اGنتج باب اGصنع.

تصـنيع من مـواد تسـتعـمل لصـناعة
الورق من الفصل 47.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في نفس البند التعريفي للمنتج.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
بــــاســـــتــــثـــــنــــاء اGــــواد اGـــــصــــنـــــفــــة في

البندين 4909 و4911.

تصنيع :
- مـن مــــواد مـن أي بــــنـــــد تـــــعــــريـــــفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخـــدمـــة فــيـــهــا 50 % من ســـعــر

اGنتج تسليم باب اGصنع .

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4442
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

4910 (تابع)

مستخرج الفصل 50

مستخرج 5003

5004  إلى
مستخرج 5006

5007

- غيرها.

حريرs باستثناء :

نـــــــفــــــايـــــــات حــــــريـــــــر(�ــــــا فـى ذلك
شرانق دود احلريـر غير الصاحلة
للفs نفـايات اخليوط والـنسالة)

مندوفة أو�شطة.

خـيـوط احلـريـرs وخـيـوط نـفـايات
احلرير .

أقـمشـة من حـرير أو من نـفـايات
احلرير : 

- حتتوى على خيوط مطاطية 

- غيرها .

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
بــــاســـــتــــثـــــنــــاء اGــــواد اGـــــصــــنـــــفــــة في

البندين 4909 و4911.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في نفس البند التعريفي للمنتج.

ندف أو تمشيط لنفايات احلرير.

تصنيع من (7) :
- حــــريــــر خـــام أو نــــفــــايــــات احلــــريـــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- من ألــيـــاف طــبــيـــعــيــة أخـــرى غــيــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- مـن مــــواد كـــــيــــمـــــاويــــة أو عـــــجــــائن

نسيجيةs أو
- مـن مــــواد تــــســـــتــــعــــمـل لــــصـــــنــــاعــــة

الورق.

تصنيع من خيوط مفردة (7)

تصنيع من : (7)
- خيوط ألياف جوز الهند.

- ألياف طبيعية.
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـيـر متـواصـلـة وليـست مـنـدوفة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- من الورق. أو

- عـــمـــلــيـــة طـــبــاعـــة مـــصــحـــوبـــة عــلى
األقل بــعــمــلــيــتي حتــضــيــر أو إتــمــام
(كــــالــــغــــسلs الـــــتــــبــــيــــيضs اGــــعــــاجلــــة
بـــــالـــــصـــــودا الـــــكـــــاويـــــةs الـــــتـــــثـــــبـــــيت
sالـصقـل والـتنـعـيم sالـشـد sبـاحلـرارة
sتـام دائم sعـمــلـيــة مـقــاومـة الــتـقــلص
إزالـة اللـمعـانs الـنقعs الـرتقs إزالة
الـعــقــد)s  شــريـطــة أال تــتــعـدى قــيــمـة
األقـمشـة غيـر  اGـطبـوعة 47.5 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 51

 5106 إلى 5110

 5111 إلى 5113

صــــوفs شـــــعــــر حـــــيــــوان نـــــاعم أو
خـشنs خــيــوط وقــمـاش مــنــسـوج
من شـعر من فـصيلـتي اخليـليات

والبقرياتs باستثناء :

sالـــصـــوف sخـــيـــوط مـن الـــصــــوف
من الـشــعــر الـنــاعم أو اخلـشنs أو
من شـعر من فـصيلـتي اخليـليات

والبقريات.

أقــمــشــة مـن صــوفs أو من شــعــر
نـــاعم أو خـــشـنs أو من شـــعـــر من
فصيلتي اخليليات والبقريات: 

- حتتوى على خيوط مطاطية.

- غيرها

تـصــنـيع من اGــواد أي بـنــد تـعــريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع من : (7)
- حــــريــــر خـــام أو نــــفــــايــــات احلــــريـــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل. 
- من ألــيـــاف طــبــيـــعــيــة أخـــرى غــيــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- مـــــواد كــــــيـــــمـــــيـــــائـــــيــــــة أو عـــــجـــــائن

نسيجية 
- مواد تستعمل لصناعة الورق.

تصنيع من خيوط مفردة (7)

تصنيع من : (7)
- خيوط الياف جوز الهند.

- ألياف طبيعية.
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـيـر متـواصـلـة وليـست مـنـدوفة وال
�ـشـطـة أو مـشـغـولـة بـطـريـقـة أخرى

للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو 
- من الورقs أو

- عـــمـــلــيـــة طـــبــاعـــة مـــصــحـــوبـــة عــلى
األقل بــعــمــلــيــتي حتــضــيــر أو إتــمــام
(كــــالــــغــــسلs الـــــتــــبــــيــــيضs اGــــعــــاجلــــة
بـــــالـــــصـــــودا الـــــكـــــاويـــــةs الـــــتـــــثـــــبـــــيت
sالـصقـل والـتنـعـيم sالـشـد sبـاحلـرارة
sتـام دائم sعـمــلـيــة مـقــاومـة الــتـقــلص
إزالـة الـلـمـعـان الـنـقعs الـرتقs إزالـة
الـعــقــد)s  شــريـطــة أال تــتــعـدى قــيــمـة
األقـمـشـة غـيـر اGـطـبـوعة 47.5 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع .

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4642
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 52

 5204 إلى 5207

 5208 إلى 5212

مستخرج الفصل 53

قطنs باستثناء

خيوط من قطن

أقمشة من قطن :

- حتتوى على خيوط مطاطية.

- غيرها

sألـيــاف نـسـيــجـيـة نـبــاتـيـة أخـرى
خــــيـــــوط من ورق وأقـــــمــــشـــــة من

خيوط الورقs باستثناء :

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في نفس البند التعريفي للمنتج.

تصنيع من (7) :
- حــــريــــر خـــام أو نــــفــــايــــات احلــــريـــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- ألــــيـــــاف طــــبـــــيــــعـــــيــــة أخـــــرى غــــيــــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- مواد تستعمل لصناعة الورق.

تصنيع من خيوط مفردة (7). 

تصنيع من (7) :
- خيوط الياف جوز الهند.

- ألياف طبيعية.
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غــيــر مـتــواصــلــة ولـيــست مــنــدوفــــة
وال �ــشـــطــة أو مـــشــغــولـــة بــطـــريــقــة

أخرى للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- ورقs أو

- عـــمـــلــيـــة طـــبــاعـــة مـــصــحـــوبـــة عــلى
األقل بــعــمــلــيــتي حتــضــيــر أو إتــمــام
(كــــالــــغــــسلs الـــــتــــبــــيــــيضs اGــــعــــاجلــــة
بــــــالـــــصـــــودا الــــــكـــــاويـــــة الــــــتـــــثــــــبـــــيت
sالـصقـل والـتنـعـيم sالـشـد sبـاحلـرارة
sتـام دائم sعـمــلـيــة مـقــاومـة الــتـقــلص
إزالـة الـلـمـعـان الـنـقعs الـرتقs إزالـة
الـعــقــد)s  شــريـطــة أال تــتــعـدى قــيــمـة
األقـمـشـة غـيـر اGـطـبـوعة 47.5 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في نفس البند التعريفي للمنتج.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

 5306 إلى 5308

 5309 إلى 5311

 5401 إلى 5406

خـــيــــوط مـن ألــــيـــاف نــــســــيــــجــــيـــة
نباتية أخرىs وخيوط من ورق.

أقـــمــــشـــة من ألــــيـــاف نـــســــيـــجـــيـــة
نــــبــــاتـــــيــــة أخــــرىs وأقــــمـــــشــــة من

خيوط الورق : 

- حتتوى على خيوط مطاطية.

-غيرها.

خــيــوطs ألــيــاف أحــاديــة وخــيــوط
من ألــيــاف طــويــلــة تــركــيــبــيـة أو

اصطناعية.

تصنيع من (7) :
- حــــريــــر خـــام أو نــــفــــايــــات احلــــريـــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- ألــــيـــــاف طــــبـــــيــــعـــــيــــة أخـــــرى غــــيــــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- مواد تستعمل لصناعة الورق.

تصنيع من خيوط مفردة (7).

تصنيع من (7) :
- خيوط ألياف جوز الهند.

sخيوط من جوت -
- ألياف طبيعية.

- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو إصــطــنــاعــيـة
غـيـر متـواصـلـة وليـست مـنـدوفة وال
�ـشـطـة أو مـشـغـولـة بـطـريـقـة أخرى

للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- ورقs أو

- عـــمـــلــيـــة طـــبــاعـــة مـــصــحـــوبـــة عــلى
األقل بــعــمــلــيــتي حتــضــيــر أو إتــمــام
(كــــالــــغــــسلs الـــــتــــبــــيــــيضs اGــــعــــاجلــــة
بــــــالـــــصـــــودا الــــــكـــــاويـــــة الــــــتـــــثــــــبـــــيت
sالـصقـل والـتنـعـيم sالـشـد sبـاحلـرارة
sتـام دائم sعـمــلـيــة مـقــاومـة الــتـقــلص
إزالـة الـلـمـعـان الـنـقعs الـرتقs ازالـة
الـعــقــد)s  شــريـطــة أال تــتــعـدى قــيــمـة
األقـمـشـة غـيـر اGـطـبـوعة 47.5 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع من (7) :
 -احلـــريـــر اخلـــام أو نــفـــايـــات احلـــريــر

اGندوفة أو اGمشطة أو اGشغلة. 
- ألـيـاف طـبـيـعـيـة غـيـر مـنـدوفـة وال
�ـشـطـة أو مـشـغـولـة بـطـريـقـة أخرى

للغزل.
- مواد كيماوية أو عجائن نسيجية

أو
- مواد تستعمل في صناعة الورق.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4842
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

 5407 و5408

 5501 إلى 5507

 5508 إلى 5511

5512  إلى 5516

أقمـشـة من خيـوط أليـاف طويـلة
تركيبية أو إصطناعية :

- حتتوي على خيوط مطاطية.

- غيرها.

ألـيــاف تـركـيــبـيــة أو اصـطـنــاعـيـة
غير متواصلة.

خيوط وخيوط اخلياطة.

أقـمــشــة من ألــيـاف تــركــيـبــيـة أو
اصطناعية غير متواصلة.

- حتتوى على خيوط مطاطية.

تصنيع من خيوط مفردة (7).

تصنيع من (7) :
- خيوط ألياف جوز الهند.

- ألياف طبيعية.
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـيـر متـواصـلـة وليـست مـنـدوفة وال
�ـشـطـة أو مـشـغـولـة بـطـريـقـة أخرى

للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- من الورق. أو 

- عـــمـــلــيـــة طـــبــاعـــة مـــصــحـــوبـــة عــلى
األقل بــعــمــلــيــتي حتــضــيــر أو إتــمــام
(كالغسلs الـتبييضs اGعاجلة باGواد
sالـشـد sالـكـاويـة الـتــثـبـيت بـاحلـرارة
الـصــقل والــتـنــعـيمs عــمـلــيـة مــقـاومـة
الــتــقــلـصs تــام دائمs إزالــة الــلــمــعــان
s(ازالـــــــة الـــــــعـــــــقــــــد sالـــــــرتق sالـــــــنــــــقـع
شريـطة أال تــتـعــدى قـيـمة األقـمشة
اGــطــبــوعــة 47.5 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تـــــصـــــنـــــيع مـن مـــــواد كـــــيـــــمـــــاويــــة أو
عجائن نسيجية.

تصنيع من (7) :
- حــــريــــر خـــام أو نــــفــــايــــات احلــــريـــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- ألــــيـــــاف طــــبـــــيــــعـــــيــــة أخـــــرى غــــيــــر
مــــنــــدوفــــة أو �ــــشــــطــــة أو مــــشــــغــــلــــة

بطريقة أخرى للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- مواد تستعمل لصناعة الورق.

تصنيع من خيوط مفردة (7).

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



49 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

5512 إلى5516

(تابع)

مستخرج الفصل 56

5602 

- غيرها

sلـــــبـــــاد والالمـــــنـــــســــوج sحـــــشـــــايـــــا
sخـــيــوط لـــلــحــزم sخـــيــوط خـــاصــة
حبـال غلـيظةs ومـنتـجات صـناعة

احلبالs باستثناء :

sحــــتـى وإن كـــان مــــنــــقــــعـــا s لــــبـــاد
مطليا أو مغطى أو منضدا :

- من لباد على شكل إبر.

تصنيع من (7) :
- خيوط ألياف جوز الهند.

- ألياف طبيعية.
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـيـر مـتـواصـلـة ولـيـست مـنـدوفـة أو
�ـشـطـة أو مـشـغـولـة بـطـريـقـة أخرى

للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــانن

نسيجيةs أو
- من الورق. أو

- عـــمـــلــيـــة طـــبــاعـــة مـــصــحـــوبـــة عــلى
األقل بــعــمــلــيــتي حتــضــيــر أو إتــمــام
(كــــالــــغــــسلs الـــــتــــبــــيــــيضs اGــــعــــاجلــــة
بـــــالـــــصـــــودا الـــــكـــــاويـــــةs الـــــتـــــثـــــبـــــيت
sالـصقـل والـتنـعـيم sالـشـد sبـاحلـرارة
sتـام دائم sعـمـلـيـة  مــقـاومـة الـتـقـلص
إزالـة اللـمعـانs الـنقعs الـرتقs إزالة
الـعــقــد)s  شــريـطــة أال تــتــعـدى قــيــمـة
األقـمـشة اGـطبـوعة 47.5 % من سـعر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع من (7) :
- خيوط جوز الهند.

- الياف طبيعية.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
 - مــــــواد تـــــســـــتـــــعــــــمل فـي صـــــنـــــاعـــــة

الورق.

تصنيع من (7) :
- ألياف طبيعية.

- مواد كيماوية أو عجائن نسيجية
غـــــيـــــر أنـه ~ـــــكـن اســـــتـــــخـــــدام اGـــــواد

التالية :
- ألــــيــــاف تــــركــــيــــبــــيـــــة من الــــبــــولى
بـروبـلــX من الـبـنــد الـتــعـريـفي رقم

.5402
- ألـيـاف غـير مـتـاوصـلـة من الـبولى
Xمن الـبـنـدين الـتـعـريـفـيـ Xبـروبـلـ

رقم 5503 أو 5506 أو.
- كـــــوابـل من ألــــــيـــــاف طــــــويـــــلــــــة من
الـــــبـــــولـى بـــــروبـــــيـــــلــــــX من الـــــبـــــنـــــد
الـتــعــريـفى s5501 حــيث أن الــكـثــافـة
اخلطية في جميع األحوال لكل ليف
أو لـيف طــويل مـكـون من أقل من 9
ديــســـيــتـــيــكسs شـــريــطــة أال تـــتــعــدى
قــــيــــمــــتــــهــــا 40 % مـن ســــعــــر اGـــــنــــتج

تسليم باب اGصنع .

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5042
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

5602 (تابع)

5604

5605

5606

- غيرها

خــيــوط وحــبــال من مــطــاط مــعـاد
sخيـوط نـسيـجـية sـواد نـسجـيـة�
شـفـرات وأشكـال �ـاثـلة مـصـنـفة
فـى الـــبــــنـــد الــــتـــعــــريـــفى 5404 أو
5405 مــــشــــربـــةs أو مــــطــــلــــيـــة s أو
مــــغـــطــــاهs أو مــــغــــلـــفــــة �ــــطـــاط أو

�واد بالستيكية :

- خــــــيـــــوط وحــــــبـــــال مـن مـــــطـــــاط
مغطاة �واد نسيجية.

- غيرها .

غــزل مـــعــدنـي وخــيـــوط  �ــعـــدنــة
حــتـى  وإن كــانـت مــبـــرومـــة عــلى
شـــــكـل حـــــلـــــزونيsمــــــتـــــكـــــونـــــة من
خيوط نـسيجيةs من شفراتs أو
أشـــــكـــــال �ـــــاثـــــلــــة مـن الـــــبــــنـــــدين
التـعريفيX 5404 أو5405 مـركبة
مع خـيـوط مـعــدنـيـةs شـفـراتs أو

مساحيقs أو مكسوة �عدن .

خــــــيـــــوط مــــــبــــــرومـــــة عــــــلى شــــــكل
حـــــلــــــزونـي s شـــــفــــــرات وأشــــــكـــــال
�اثـلة من الـبندين 5404 أو5405
مـبرومـة عـلى شكل حـلزونيs من
غـــيـــر تـــلك اGـــصـــنـــفـــة في الـــبـــنـــد
5605 ومـن غـــــيــــر خـــــيـــــوط شـــــعــــر
اخلــــيـل الــــطــــويل مــــبــــرومــــة عــــلى
s"chenille" شكل حلزوني; خيوط

."la chainette" مسماة

تصنيع من (7) :
- ألياف طبيعية.

- أليـاف اصـطـناعـيـة غـير مـتـواصـلة
محصل عليها من كازيsX أو.

- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن
نسيجية.

تـصـنـيع من خـيـوط أو حـبـال مـطاط
غير مغطاة �واد نسيجية.

تصنيع من (7) :
- ألـيـاف طـبـيـعـيـة غـيـر مـنـدوفـة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

لالستعمال في الغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- مواد تستعمل لصناعة الورق.

تصنيع من (7) :
sألياف طبيعية -

- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غيـر متـواصلـة وليـست منـفوخة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو 
- مواد تستعمل لصناعة الورق.

تصنيع من (7) :
sألياف طبيعية -

- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غيـر متـواصلـة وليـست منـفوخة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

للغزل.
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو.
- مواد تستعمل لصناعة الورق

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



51 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

الفصل 57

مستخرج الفصل 58

زرابـي ومــفــروشــات أرضــيــة من
مواد نسجية :

- من لباد إبري.

- من لباد آخر.

- غيرها

أقــمــشـة خــاصــة : قـطع نــســيـجــيـة
مكثفـةs دانتيلs منتجات صناعة
الـــــزرابـيs ديـــــابـــــيجs مـــــطـــــرزات;

باستثناء :

- حتتوي على خيوط مطاطية.

تصنيع من (7) :
- ألياف طبيعيةs أو

- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن
نـسـيـجــيـة. غـيـر أنه ~ــكن اسـتـخـدام

اGواد التالية كحامل :
- ألــــيــــاف تــــركــــيــــبــــيـــــة من الــــبــــولي
بـروبـلــX من الـبـنــد الـتــعـريـفي رقم

.5402
- أليـاف غـير مـتـواصلـة من الـبولي
بـــروبـــلـــX من الـــبـــنــديـن الـــتــعـــريف

رقم 5503 أو s5506 أو
- كـــــوابـل من ألــــــيـــــاف طــــــويـــــلــــــة من
الـــــبـــــولـى بـــــروبـــــيـــــلــــــX من الـــــبـــــنـــــد
الـتــعــريـفي s5501 حــيث أن الــكـثــافـة
اخلطية في جميع األحوال لكل ليف
أو لـيف طــويل مـكـون من أقل من 9
ديــســـيــتـــيــكسs شـــريــطــة أال تـــتــعــدى
قــــيــــمــــتــــهــــا 40 % مـن ســــعــــر اGـــــنــــتج
تــسـلـيم بـاب اGـصــنعs غـيـر أنه ~ـكن

استخدام قماش اجلوت كحامل.
 

تصنيع من (7) :
- ألــيــاف طـبــيــعــيـة غــر مــنــدوفـة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

للغزلs أو
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجية.

تصنيع من (7) :
- من خيوط جوز الهند أو اجلوت. 
- خيوط من أليـاف طويلة تركيبية

أو اصطناعية.
- ألياف طبيعةs أو 

- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غــــيــــر مــــتــــواصــــلـــــةs غــــيــــر مــــنــــدوفــــة
وال�شطة أو مـشغلة بـطريقة أخرى
لـــلــــغـــزل. غـــيـــر أنه ~ــــكن اســـتـــخـــدام

قماش اجلوت كحامل.

- تصنيع من خيوط مفردة (7).

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5242
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 58
(تابع)

5805

5810

5901

5902

- غيرها.

مــــنــــتــــوجـــــات صــــنــــاعــــة الــــزرابي
مــــــنــــــســــــوجــــــة بـــــالــــــيــــــد (مـن نـــــوع
sأوبــــــيــــــســـــون sفـالنــــــدر sغــــــوبالن
بـوفي ومـا~ــاثـلــهـا) و مـنــتـوجـات
الــزرابي مـشــغـولـة بــاإلبـرة حـتى

وإن كانت جاهزة.

sمــــــــطـــــــرزات عــــــــلـى شـــــــكـل قــــــــطع
شرائط أو زخارف. 

أقـمـشة مـطـلـيـة بـالـغـراء أو �واد
نــشـويــةs من األنـواع اGــسـتــعـمــلـة
لـــتـــجـــلـــيـــد و تـــغـــلـــيف الـــكـــتب أو
االســــتـــعــــمــــاالت اGـــمــــاثـــلــــةs نـــسج
شــــفــــافــــة لـــــنــــقل الـــــرســــومs نــــسج
مـحــضــرة لـلــرسم بـاأللــوانs نـسج
مــقـــســاة من األنــواع اGــســـتــعــمــلــة

لصناعة القبعات.
نــــــــسـج اإلطـــــــارات اGــــــــطــــــــاطــــــــيـــــــة
مـتحصل عـليهـا من خيوط عـالية
اGــتـانــة من الــنــيــلــون أو الــبـولي
أمـــــــــــــــــيــــــــــــــــدات االخــــــــــــــــرى s أو مـن
الــبـــولـــيــســـتــيـــرات أو من حـــريــر

: (rayonne viscose) الفسكوز

تصنيع من (7) :
sألياف طبيعية -

- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـيـر متـواصـلـة وليـست مـنـدوفة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

للغزلs أو
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجيةs أو
- عـــمـــلــيـــة طـــبــاعـــة مـــصــحـــوبـــة عــلى
األقل بــعــمــلــيــتي حتــضــيــر أو إتــمــام
كالغسلs الـتبيضs اGعاجلة بالصودا
sالـشد sالـتـثـبيت بـاحلـرارة sالـكـاوية
الـصــقل والــتـنــعـيمs عــمـلــيـة مــقـاومـة
sإزالـة الـلــمـعـان sــاع دائمG sالـتــقـلص
الـنـقع الــرتقs إزالـة الــعـقـد شــريـطـة
أن ال تــتــعــدى قــيـــمــة األقــمــشــة غــيــر
اGــطــبــوعــة 47.5 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة

في نفس البند التعريفي للمنتج.

تصنيع : 
- مـن  مــــواد من أي بــــنــــد تــــعــــريــــفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتجs و
- أن ال تــتــعــدى قـــيــمــة جــمــيع اGــواد
اGــــســــتـــخــــدمـــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.
تصنيع من اخليوط.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

5902 (تابع)

5903

5904

5905

- حتــــتــــوى عـــلى 90 % أو أقل من
حيث وزن اGواد النسجية.

- غيرها

أقــمـــشـــة مـــشـــربــة أو مـــطـــلـــيــة أو
مـــغــــطــــاة �ــــادة بالســــتــــيــــكــــيـــة أو
مــنــضـدة �ــادة بالســتـيــكــيـة غــيـر
األقـــمــــشـــة اGـــصــــنـــفـــة فـي الـــبـــنـــد

التعريفي 02 59 

s(لــيـــنــولــيــوم) أقــمــشـــة مــشــمـــعــة
حـتى وإن كانت مـقطـعـةs تلـبيس
أرضـيـة مـكـون من طالء أو غـطـاء
مـــوضـــوع عـــلى حـــامل مـن نــســـيج

حتى وإن كان مقطعا.

تــــــــلــــــــــبــــــــــيس جـــــــــدران مـن مــــــــواد
نسجية :

- مـــشـــربـــةs مـــطـــلـــيـــة أو مـــغـــطـــاة
باGـطـاط  أو �ـادة بالستـيـكـية أو
�ــــــــــواد أخــــــــــرى s أو مــــــــــنــــــــــضــــــــــدة
بــاGــطــاطs  �ـــادة بالســتــيــكــيــة أو

�واد أخرى. 

- غيرها

تصنيع من اخليوط. أو

تـــــصـــــنـــــيع مـن مـــــواد كـــــيـــــمـــــاويــــة أو
عجائن نسيجية.

تـــــصــــنــــيـع من خــــيـــــوطs أو عــــمــــلــــيــــة
طــــــبـــــــاعــــــة مــــــصــــــحــــــوبــــــة عــــــلـى األقل
بـــــعـــــمـــــلــــــيـــــتي حتــــــضـــــيـــــر أو إتـــــمـــــام
sبـــــالــــــصـــــودا الـــــكـــــاويـــــة sكـــــالــــــغـــــسل)
sالـصـقل sالـشـد sالـتــثـبـيت بـاحلـرارة
sعمـليـة مقـاومـة التـقلص sوالـتنـعيـم
sالـــنــقع sإزالـــة الـــلــمـــعــان sتــام ودائم
الـــرتـقs إزالـــة الـــعـــقــــد) شـــريـــطـــة أن
التــــتـــــعــــدى قــــيـــــمــــة األقــــمـــــشــــة غــــيــــر
اGــطــبــوعــة 47.5 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع .

تصنيع من اخليوط (7).

تصنيع من اخليوط.

تصنيع من (7) :
- خيوط ألياف جوز الهند.

- ألياف طبيعية.
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غير متـواصلة وال �شطة أو مشغلة
بــــطــــريــــقـــــة أخــــرى لــــلــــغــــزل أو مــــواد

كيمياوية أو عجائن نسيجية. أو
- عـــمـــلــيـــة طـــبــاعـــة مـــصــحـــوبـــة عــلى
األقل بــعــمــلــيــتي حتــضــيــر أو إتــمــام
(كــــــالـــــغــــــسـلs بـــــالــــــصــــــودا الـــــكــــــاويـــــة
الــتــثــبــيت بــاحلــرارةs الــشـد الــصــقل
والـتـنـعيـمs عمـلـيـة مـقـاومـة الـتـقلص
sالـــنـــقع sتـــام ودائـم إزالـــة الـــلـــمـــعـــان
الـــرتـقs إزالـــة الـــعـــقــــد) شـــريـــطـــة أن
التــــتـــــعــــدى قــــيـــــمــــة األقــــمـــــشــــة غــــيــــر
اGــطــبــوعــة 47.5 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

5906

5907

5908

أقــمــشــة �ــطـــطــةs  من غــيــر تــلك
اGصنفة في البند 5902:

- مصنرة.

- من أقـمشـة متحـصل علـيها من
sخـيـوط ألـيـاف طـويـلـة تـركـيـبـيـة
حتـــتـــوى عـــلـى مـــا يـــزيـــد عن %90

وزنها من مواد نسيجية.

- غيرها.

أقـمشة أخـرى مشـربةs مطـلية أو
مـكـســوةs نـسـيج مــصـبـوغ لـدكـور
اGــــســــارحs لـــلــــمـــنــــاظـــر اخلــــلـــفــــيـــة
لالسـتديـوهـاتs أو لالستـعـماالت

اGماثلة.

فـتـائل مـنـسـوجـة أو مـضـفورة أو
sمـــــصـــــنـــــرة من مـــــواد نـــــســـــجـــــيــــة
sالــقـداحـات sـواقـدGا sلـلـمــصـابـيـح
الــشـــمــوع أو مــا ~ـــاثــلــهـــاs فــتــائل
وهـاجـة Gـصابـيح الـغـازs وأقـمـشة
sمصـنرة أنـبوبيـة معـدة لصنـعها

وإن كانت مشربة.

- فـتــائل وهـاجــة Gـصــابـيح الــغـاز
مشربة.

غيرها.

تصنيع من : (7) :
sألياف طبيعية -

- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـــيــر مــتـــواصــلــةs غــيـــر مــنــدوفــة وال
�ـــشـــطـــة مـــشـــغـــلـــة بـــطـــريـــقـــة أخـــرى

للغزلs أو
- مواد كيماوية أو عجائن نسيجية

تصنيع من مواد كيماوية .

تصنيع من خيوط.

تـــــصــــنــــيـع من خــــيـــــوطs  أوعــــمــــلــــيــــة
طــــــبـــــــاعــــــة مــــــصــــــحــــــوبــــــة عــــــلـى األقل
بـــــعـــــمـــــلــــــيـــــتي حتــــــضـــــيـــــر أو إتـــــمـــــام
(كــــــالـــــغــــــسـلs بـــــالــــــصــــــودا الـــــكــــــاويـــــة
الــتــثــبــيت بــاحلــرارةs الــشـد الــصــقل
sعمـليـة مقـاومـة التـقلص sوالـتنـعيـم
sالـــنــقع sإزالـــة الـــلــمـــعــان sتــام ودائم

الرتقs إزالة العقد)
شـريـطة أن التـتـعدى قـيـمة األقـمـشة
غـــيــــر اGـــطــــبـــوعـــة 47.5 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.  

تـــــصـــــنــــــيع مـن أقـــــمـــــشــــــة مـــــصـــــنـــــرة
أنبوبية.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعـريــفي بـاسـتــثـنـاء اGـواد اGــصـنـفـة
في نفس  البند التعريفي للمنتج. 

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



55 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مــــنــــتــــجــــات ومــــســــتــــلــــزمــــات من5909 إلى 5911
النسيج لالستعماالت التقنية :
- أقــــــراص و حــــــلــــــقــــــات ألغـــــراض
التـلمـيع من غـير تـلك اGـصبـوغة

من اللباد من البند 5911

sأقـمـشـة مــلـبـدة أو غـيـر مـلـبـدة -
من األنــواع اGـســتـعــمـلــة عـادة في
آالت الـــورق أو في اســتــعــمــاالت
تـــقــنـــيـــة أخـــرىs حــتـى وإن كــانت
مــشـربــة أو مــطــلــيــة أنــبــوبــيـة أو
مـن دون أطـــــــــرافs مـــــــــوضـــــــــوعــــــــة
عـــــمــــوديـــــا  بــــخـــــيــــوط مـــــفــــردة أو
مـــــتـــــعـــــددةs أو مـــــنــــــســـــوجـــــة عـــــلى
مـستـويs عمـوديا و/أو أفـقيا من

البند 5911.

- غيرها.

تـــصـــنــــيع من خــــيـــوط أو من بــــقـــايـــا
األقـــمـــشــــة أو من اخلـــرق مـن الـــبـــنـــد

5202
تصنيع من (7).

 -خيوط جوز الهند .
- من اGواد اآلتية :

-- خــــــيــــــوط مـن الــــــبــــــولـى تــــــيــــــتــــــرا
(8)Xفلورثيل

-- خيوط مـن البولي آميدs روتور
(rotors) وطالءs مـــشـــربــة أو مـــغـــطــاة

براتنجات الفينوليك
-- خـــيـــوطs مـــتـــعـــددة ومــطـــلـــيـــة من
الـبولى أميـد اGعطـر اGتحـصل عليه
عن طــــــريـق الــــــتــــــكـــــثــــــيـف اGــــــتــــــعـــــدد
مــــيـــتــــافــــيـــنــــلـــيــــنـــوديــــامــــX وحـــمض

األزوفتاليك.
-- خيوط أحـادية من البـولى تيترا

فيليوروإتيالن (8).
-- خــــيـــوط مـن ألـــيــــاف نــــســـيــــجــــيـــة
Xتــركــيــبـــيــة من الـــبــولى ( فــنـــلــيــنــ

تيريفتاالميد).
-- خـيـوط الـيــاف زجـاجـيـةs مــطـلـيـة
بالراتـينج فينول بالست ومبرومة
عــــــلـى شـــــكـل حـــــلــــــزونـي من خــــــيـــــوط

أكريليك (8).
--ألـــــــيـــــــاف طــــــــويـــــــلـــــــة أحــــــــاديـــــــة من
كـــــــوبـــــــولــــــيـــــــســـــــتـــــــيــــــرs خـــــــيـــــــوط من
الـــبـــولـــيــســـيـــتــر ومـن راتــنـج حــمض
بـــــــــتـــــــــيـــــــــتــــــــــرافـــــــــتـــــــــالــــــــــيـك من 1.4 -
ســيـكــلـوهــكــسـان ديــيــثـانــول وحـمض

اإلزوفتاليك.
sألياف طبيعية --

-- ألـيــاف تـركـيــبـيـة أو اصـطــنـاعـيـة
غــــيـــر مــــتــــواصــــلــــة وغـــيــــر مــــنــــدوفـــة
و�ـشـطـة أو مـشـغـلـة بـطـريـقـة أخرى

للغزلs أو
-- مــــــواد كــــــيــــــمــــــائـــــيــــــة أو عــــــجــــــائن

نسيجية.

تصنيع من (7) :
sخيوط جوز الهند -

sألياف طبيعية -
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـــيـــر مــتـــواصـــلــة غـــيـــر مــنـــدوفــة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

للغزل.
- مـــــــواد كـــــــيــــــمـــــــائـــــــيــــــة أو عـــــــجـــــــائن

نسيجية.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

الفصل 60

الفصل 61

مستخرج الفصل 62

مستخرج  6202
مستخرج  6204
مستخرج  6206
مستخرج  6209
ومستخرج 6211

مستخرج   6210
ومستخرج 6216

أقمشة مصنرة (مزرودة).

ألـــــبــــســـــةs ولـــــوازم الـــــلــــبـــــاس من
مصنرات :

- مـــتـــحـــصل عـــلـــيــهـــا مـن جتــمـــيع
بــــاخلـــيــــاطــــة أو بــــطـــريــــقــــة أخـــرى
لـقطـعتX أو أكـثر من اGـصنرات
الـتي � تــقـطــيـعـهــا في أشـكـال أو
متحصل عـليها  مباشرة بأشكال

معينة.

- غيرها .

ألبسـةs ولوازم اللباسs من غير
اGصنراتs باستثناء : 

sأطــفــال sفــتــيـــات sألــبـــســة نــســـاء
رضـعs وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـن الـــــــلــــــوازم
sاخملــــــــيـــــــطــــــــة أللــــــــبـــــــســــــــة الــــــــرضع

مطروزة.

مــــــــعـــــــدات مــــــــضــــــــادة لـــــــلــــــــحــــــــريق
مــصـــنـــوعـــة من أقـــمــشـــة مـــغـــطــاة
بــورقـة من الــبـولــيـســتـر اGــغـطى

باأللومنيوم.

. تصنيع من (7) :
sخيوط جوز الهند -

sألياف طبيعية -
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـــيـــر مــتـــواصـــلــة غـــيـــر مــنـــدوفــة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

للغزلs أو
- مـــــــواد كـــــــيــــــمـــــــائـــــــيــــــة أو عـــــــجـــــــائن

نسيجية.

تصنيع من خيوط (7) (9) 

تصنيع من (7) :
sخيوط جوز الهند -

sألياف طبيعية -
- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو إصــطــنــاعــيـة
غـــيـــر مــتـــواصـــلــة غـــيـــر مــنـــدوفــة وال
�ــشـطــة أو مـشــغــلـة بــطــريـقــة أخـرى

للغزلs أو
- مـــــــواد كـــــــيــــــمـــــــائـــــــيــــــة أو عـــــــجـــــــائن

نسيجية.

تصنيع من اخليوط (7) (9)

 s(9) تصنيع من خيوط
أو تصـنـيع من أقمـشـة غيـر مـطرزة
بـحـيـث ال تـتـعـدى قــيـمـتـهـا 40 % من
سعر اGنتج تسليم باب اGصنع (9).

تصنيع من خيوط s(9)   أو
تـصــنـيع مـن أقـمــشـة غــيـر مــغـطـاة ال
تـــتــــعـــدى قــــيـــمــــتـــهـــا 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

6213 و6214

6217

sشـــــاالت sمـــــنـــــاديـل يـــــد أو جــــــيب
sومــــــــــنــــــــــاديـل رأس sوشــــــــــاحــــــــــات
sوخــــــمــــــارات sولـــــــفــــــاعـــــــات عــــــنـق
أحجبة وبراقع وأصناف �اثلة :

- مطرزة.

- غيرها.

sلـــوازم أخــرى جـــاهـــزة لـأللـــبـــســة
أجـزاء أو لوازم لـلبـاس غيـر تلك

اGصنفة في البند 6212.

مطرزة.

مـــــعــــدات مـــــضــــادة لـــــلــــحـــــريق من
أقــــــــمــــــــشـــــــة مــــــــكــــــــســـــــوة بــــــــورقـــــــة
البوليستر مغطاة باأللومنيوم.

تــــصـــنــــيع مـن خـــيــــوط مـــفــــردة غـــيـــر
مـبـيـضـة وال مـصـبـوغـة وال مـطـبـوعة

.(9) (7)
أو

تــصــنـــيع من أقـــمــشــة غـــيــر مــطــرزة
بـحـيـث ال تـتـعـدى قــيـمـتـهـا 40 % من
سعر اGنتج تسليم باب اGصنع (9).

تــــصـــنــــيع مـن خـــيــــوط مـــفــــردة غـــيـــر
مبيضة (9)

أو
 خـيــاطــة مــتــبــوعــة بـعــمــلــيــة طــبــاعـة
مـــصـــحــــوبـــة عــــلى األقل بــــعـــمـــلــــيـــتي
sحتــــــضـــــــيــــــر أو إتــــــمـــــــام (كــــــالــــــغـــــــسل
التبييضs اGعاجلة بالصودا الكاوية
الــتــثــبــيت بــاحلــرارةs الــشـد الــصــقل
والـتنـعيـم s عمـليـة مقـاومـة التـقلص
sالـــنــقع sإزالـــة الـــلــمـــعــان sتــام ودائم
الـرتقs إزالــة الــعــقـد) شــريــطـة أن ال
التــــتـــــعــــدى قــــيـــــمــــة األقــــمـــــشــــة غــــيــــر
اGـطـبـوعـة واGسـتـعـمـلـة اGـصـنـفة في
الـــــبـــــنـــــدين 6213 وs6214 47.5 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع. 

تصنيع من خيوط s(9) أو
تـصــنـيع من أقـمـشـة غـيـر مـطـرزة ال
تـــتــــعـــدى قــــيـــمــــتـــهـــا 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع (9).

تصنيع من خيوط s(9) أو
تـصــنـيع من أقـمـشـة غـيـر مـطـرزة ال
تـــتــــعـــدى قــــيـــمــــتـــهـــا 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع (9).

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

 6217 (تابع)

مستخرج الفصل 63

 6301 إلى 6304

6305

لـــــــوازم الـــــــتــــــــبـــــــطـــــــX الـــــــداخـــــــلي
للياقات واGعصم مقطعة.

- غيرها.

مــــنـــــتــــجـــــات نـــــســــيـــــجــــيـــــة أخــــرى
s(أطـــــقم) مـــــجـــــمـــــوعــــات sجـــــاهــــزة
ألــــبــــســـة مــــســـتــــعـــمــــلـــةs وأســــمـــال

وخرقs باستثناء :

- بــطـــانــيـــاتs بـــيــاضـــات لألســرة
إلـخ ســــتـــــائــــر إلـخs و مــــنـــــتــــجــــات

أخرى للتأثيث :
 

- من لبادs ومن الالمنسوجات.

- غيرها :

-- مطرزة.

-- غيرها. 

أكياس التعبئة والتغليف.

تصنيع من :
 - مــــــــواد مـن أي بـــــــنــــــــد تـــــــعــــــــريــــــــفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج. و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتــخــدمـة 40 % من ســعــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

- تصنيع من خيوط (9).

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج. 

تصنيع من (7) :
- ألياف طبيعيةs أو

- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن
نسيجية.

تصنيع من : 
خـــيــــوط مـــفـــردة غــــيـــر مـــبــــيـــضـــة وال
مصبوغة و ال مطبوعة (9) (10) أو

- مـن أقــمــشـة (غــيــر تــلـك اGــصــنـرة)
غير مطـرزة ال تتعدى قـيمتها 40 %
من سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــــصـــنــــيع مـن خـــيــــوط مـــفــــردة غـــيـــر
مبـيضـة و ال مصـبـوغة وال مـطبـوعة

.(10) (9)

تصنيع من (7) : 
 sألياف طبيعية- 

- ألــيــاف تــركــيـبــيــة أو اصــطــنــاعــيـة
غـــيــر مــتـــواصــلــةs غــيـــر مــنــدوفــة وال
�ـشـطـة أو مـسـتـغـلـة بـطـريـقـة أخرى

للغزلs أو 
- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن

نسيجية. 

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

6306

6307

6308

مستخرج الفصل 64

6406

مستخرج الفصل 65

sخـيام sأغـطـية وسـتـائـر خـارجـيـة
أشـــــــرعــــــة لـــــــلــــــقــــــوارب ولـأللــــــواح
الـــشــراعــيـــة اGــائــيــةs ولـــلــعــربــات
الـشــراعـيـة الــبـريـةs مـســتـلـزمـات

التخييم :

- من اGنتوجات اGنسوجة.

- غيرها.

مـــنــــتـــوجــــات أخـــرى جــــاهـــزةs �ـــا
فيها °اذج تفصيل اGالبس.

مــجـــمــوعـــات (أطــقـم) مــكـــونــة من
قـطع قـمـاش و خـيـوط حتى و إن
كــــانـت مع لــــوازم الــــبـــــسط الــــتي
حتــــمل رســـومـــات كـــامـــلـــةs مـــعـــدة
لــــــــصــــــــنـع الــــــــزرابي أو ســــــــمــــــــاط
(أغــــطـــــيـــــة طــــاوالت) أو فـــــوطــــات
مــطــرزة أو مـنــتــجــات نـســيــجــيـة
�اثلةs مغلفة للبيع بالتجزئة. 

أحـــــذيــــةs واقـــــيـــــات تــــلـــــبس فــــوق
احلــذاء ومـنـتـجــات �ـاثـلـةs أجـزاء

منها باستثناء :

أجــزاء أحــذيــة (�ــا فــيــهــا األجــزاء
العـلـوية حـتى و إن كـانت مثـبـتة
إلـى الـــــــنــــــعـــــــال غـــــــيــــــر الـــــــنـــــــعــــــال
اخلــارجــيـة)s نــعــال داخـلــيــة قـابــلـة
للتبـديلs كعوب وما~اثلها قابلة
لــلــتــبـــديلs واقــيــات تـــلــبس فــوق
احلـــــذاءs واقـــــيــــات ســـــيــــقـــــان ومــــا

~اثلهاs وأجزاؤها.

sأغــــــــــطـــــــــــيــــــــــة رأس وأجـــــــــــزاؤهــــــــــا
باستثناء : 

تصنيع من (7) (9) :
- ألياف طبيعيةs أو

- مــــــــواد كـــــــيــــــــمــــــــاويـــــــة أو عــــــــجــــــــائن
نسيجية.

تــــصـــنــــيع مـن خـــيــــوط مـــفــــردة غـــيـــر
مـبـيـضـة وال مـصـبـوغـة وال مـطـبـوعة

.(9) (7)

تـصـنـيع ال تـتـعـدى فـيه قـيـمـة جـمـيع
اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلــة 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

يــــجب أن يــــســـتـــوفـي كل مــــكـــون من
مـكونـات اجملمـوعة (طـاقم) على حدى
الـقاعـدة الـتي تـطـبق عـلـيه عـنـدما ال
يــــكـــــون مــــتـــــضــــمـــــنــــا فـي اجملــــمـــــوعــــة

(طاقم).
 غـــــيـــــر أنـه ~ـــــكن اســـــتـــــخـــــدام مـــــواد
لــيــست لـهــا صــفــة اGـنــشــأ بــشـرط أال
تـتـعدى قـيـمتـهـا اإلجمـالـية 15 % من
سـعـر اجملــمـوعـة (طــاقم) تـســلـيم بـاب

اGصنع.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـناء الـتـجـمـيـعـات اGـكـونة من
اجلــــزء الـــعــــلـــوي اGــــثـــبــــة إلى الــــنـــعل
الـداخلـي أو أجـزاء أخـرى حتتـيـة من

البند 6404.

تصـنيع مـن مواد أي بـند بـاسـتثـناء
اGـــواد اGــــصــــنــــفــــة في نــــفس الــــبــــنـــد

التعريفي للمنتج.

تــصـنــيع مـن مـواد أي بــنــد تــعــريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

بند اGنتج.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

6503

6305

مستخرج الفصل 66

6601

الفصل 67

مستخرج الفصل 68

مستخرج  6803

مستخرج 6812

مستخرج 6814

قبعـات و أغطـية رأس أخرى من
لـبادs مصـنوعة بـاستعـمال دعائم
وأقـــــراص من الـــــبــــنــــد s6501 وإن

كانت مزينة.

قـبعـات وأغـطـيـة رأس أخـرى من
مــــــــصـــــــــنــــــــرات أو مــــــــصـــــــــنــــــــوعــــــــة
بـاســتـعــمـال الــدانـتــيلs الـلــبـاد أو
من مــواد نــســيــجــيــة أخــرىs عــلى
شــكـل قــطع (ولـــيـــست عــلـى شــكل
sأشرطة) حـتى وإن كانت مـزينة
شبيـكات شعر من أية مادة حتى

مظالت وإن كانت مزينة.

مـــــــطـــــــريـــــــاتs مـــــــظـالتs مـــــــظالت
sعــصي مــقــاعـد sعــصي sشــمـســيــة
sســـــيــــــاط الـــــفـــــروســـــيـــــة sســـــيـــــاط

وأجزاؤهاs باستثناء : 

مـــــــطـــــــريـــــــاتs مـــــــظـالتs مـــــــظالت
شــمــســيــةs (�ـــا فــيــهــا  مــطــريــات
ذات العصي)s اGظالت الشمسية

للحدائق و أصناف �اثلة.

ريش وزغـب مــهــيــأة ومــنــتــجــات
مــــــصـــــنــــــوعــــــة مــــــنـــــهــــــمــــــاs أزهـــــار
اصــــطـــنــــاعــــيـــةs مــــصـــنــــوعـــات من

شعر.

sاجلبس sمصنوعات من احلجارة
األمـــــــــــيــــــــــنـت أو األســـــــــــمــــــــــنـتs أو
(أســــبـــســــتــــوس) أو مـــيــــكـــا أو من

مواد �اثلةs باستثناء :
 

مـــصــنـــوعـــات من حـــجــر األردواز
الـطـبـيعـي أو من األردواز اGـكتل

(أردوازين).

مــصــنــوعـات مـن األمـنــيت أو من
مخالـيط أساسها األمنيت أو من
مـــــخـــــالـــــيط أســـــاســـــهـــــا األمــــيـــــنت

وكربونات اGغنسيوم. 

مــصـنـوعــات من اGـيــكـاs �ـا فــيـهـا
اGيـكـا اGـكـتـلـة أو اGـعـاد تـشـكـيـلـها
مـــثـــبـــتـــة عـــلى حـــامل من ورق أو

ورق مقوى أو من مواد أخرى.

تــــــصــــــنــــــيـع مـن خــــــيــــــوط أو ألــــــيـــــاف
نسيجية (9).

تــــــصــــــنــــــيـع مـن خــــــيــــــوط أو ألــــــيـــــاف
نسيجية (9).

تصـنيع مـن مواد أي بـند بـاسـتثـناء
اGواد اGصنفة في نفس بند اGنتج.

تـصنـيع من مـواد ال تـتـعـدى قيـمـتـها
اإلجـــمـــالـــيـــة 50 % من ســـعـــر اGـــنـــتج

تسليم باب اGصنع.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع من حجر األردواز.

تصنيع من مواد أي بند تعريفي.

تصنيع من مواد أي بند تعريفي.
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

الفصل 69

مستخرج الفصل 70

s7003 مستخرج
7004 و7005

7006

7007

7008

7009

7010

منتجات خزفية.

sزجـاج ومـصــنـوعـات من الـزجـاج
باستثناء : 

زجاج ذو طبقات غير عاكسة.

زجـاج من الــبـنـود s7003 7004 أو
7005 محنيا أو مقطوعا مائال أو

مــحــفــورا أو مــثــقــوبــا أو مــطــلــيــا
بـــاGـــيـــنـــاs أو مـــشـــغـــوال بـــطـــريـــقـــة
أخــــــــرىs ولــــــــكـن بــــــــدون أطــــــــر وال

مخلوط �واد أخرى :

-  صـفـائـح زجـاج مـغـطــاة بـطـبـقـة
من مــعــدن إلــكــتــرولــيــتي و شــبه
SMII ــــواصـــفـــةG مـــوصــــلـــة طـــبــــقـــا

.(11)

- غيرها 

زجــــاج لـــــلـــــسالمـــــةs مـــــتـــــمـــــثل في
زجــــاج مـــــغــــطس أو مـــــتــــكــــون من
أوراق زجــــــاجـــــيــــــة مـــــتـــــمــــــاســـــكـــــة

باللصاق.

زجاج عازل متعدد الطبقات .

s بــأطـر أو بــدونــهـا sمـرايــا زجــاج
�ا فيهـا اGرايا العاكـسة اخللفية.

قــــنــــيــــنــــات وقــــواريــــر وقــــواريــــر
صغيـرة وأوعية وأواني زجـاجية
ومـــغـــلـــفـــات أنـــبـــوبـــيـــة s قـــواريــر
وأوعـــيـــة أخــرى مـــعـــدة لـــلــنـــقل أو
لــــلــــتــــغـــــلــــيف مـن زجــــاجs أوعــــيــــة
sســـــدادات  sلـــــلـــــحـــــفـظ من زجـــــاج
وغــطـاءات وغــيــرهــا من  مــعـدات

للغلق من زجاج.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

sتـصــنـيع من مــواد أي بـنـد تــعـريـفي
بـاسـتـثـنـاء اGـواد اGـصـنـفـة في نـفس

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع من مواد من البند 7001.

تــصـنـيع مـن صـفـائح مـن زجـاج غـيـر
مغطاة من البند 7006.

تصنيع من مواد من البند 7001.

تصنيع من مواد من البند 7001.

- تصنيع من مواد من البند 7001.

- تصنيع من مواد من البند 7001.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
التعريـفية باستثناء مواد من نفس

البند التعريفي أو 
تـــقـــطـــيـع لـــلـــمـــنـــتــــجـــات الـــزجـــاجـــيـــة
بشرط أال تتعدى قيمة الزجاج غير
اGـقطع 50 % من سعـر اGنتج تـسليم

باب اGصنع.
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

7013

مستخرج 7019

مستخرج الفصل 71

مستخرج 7101

مستخرج  7102
مستخرج  7103
ومستخرج 7104

 7106 و7108 و7110

أدوات مـن زجــــــــــــاج مـن األنــــــــــــواع
اGسـتعـملـة لـلمـائدة أو اGـطبخ أو
Xلـلـحـمـام أو لـلـمـكـتب أو لـلـتـزيـ
الـــــــداخـــــــلـي أو لـالســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاالت
اGــمــاثــلــة عــدا االصــنــاف الــداخــلــة

في البند 7010 أو 7018.

مـــــــــصـــــــــنـــــــــوعـــــــــات مـن األلـــــــــيــــــــاف
الزجاجية (باستثناء اخليوط).

لؤلـؤ ثـمX أو مـستـنبتs أحـجار
كـر~ــة أو أحـجــار �ـاثــلـةs مــعـادن
ثــــمــــيــــنــــةs مــــكــــســــوة أو مــــطــــلــــيـــة
�ـعـادن ثــمـيـنـة ومــصـنـوعـات من
sعـــــــــــمـالت sحـــــــــــلـى sـــــــــــوادGهــــــــــذه ا

باستثناء :

sأو مـسـتنـبت مـشكل Xلؤلـؤ ثـم
ومــجـمع بـخــيـوط بــصـفـة مــؤقـتـة

لسهولة النقل.

أحـجـار كــر~ـة (ثـمـيــنـة) وأحـجـار
sتــركــيــبــيــة  أو مــعــادة الـتــركــيب

مشغولة.

معادن ثمينة :

-  على شكل خامات. 

 تـصنـيع من مواد من جـميع الـبنود
الـــتـــعــريـــفـــيـــة بــاســـتـــثـــنــاء مـــواد من

البند التعريفي أو 
تـــقـــطـــيـع لـــلـــمـــنـــتــــجـــات الـــزجـــاجـــيـــة
بشرط أال تتعدى قيمة الزجاج غير
اGـقطع 50 % من سعـر اGنتج تـسليم

باب اGصنع.
أو

الــــزخـــرفــــة الــــيــــدويــــة (بـــاســــتــــثــــنـــاء
الــطـبـاعــة الـسـيــريـغــرافـيـة) لألدوات
من الزجاج اGـنفوخ بالفم  s شريطة
أال تـتـجـاوز قـيـمـة الـزجـاج اGـنـفـــوخ
50 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تصنيع من :
- فــــتـــــائلs أسالك أو خــــيــــوطs غــــيــــر

ملونةs مقطعة أو غير مقطعةs أو 
- صوف زجاجي.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تــصــنــيع تــكــون فــيــهــا قــيــمــة جــمــيع
اGواد اGسـتخدمـة التتعدى 50 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع مـن أحـجـار كـر~ـة (ثـمـيـنة)
وأحـــــجــــــار تـــــركـــــيــــــبـــــيــــــة  أو مـــــعـــــادة

التركيبs خام.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البنود s7106 7108 و7110.
أو فــصل اGـعـادن الــثـمــيـنـة بــالـفـصل
الكهـربائي أو احلراري أو الكيماوي

من البنود s7106 7108 أو7110.
أو مــزيج من اGــعــادن الــثــمــيـنــة  من
الـــبـــنـــود s7106 7108 أو7110 بـــخـــلط
تــلـك اGــعـادن مـع بــعــضــهــا أو �ــعـادن

عادية.
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
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(3)(4)

7106 و7108 و7110
(تابع)

7116

7117

مستخرج الفصل 72

7207

 7208 إلى 7216

7217

s7218 مستخرج
7219 إلى 7222

7223

s7224 مستخرج
7225 إلى 7228

- في شـــــــكل نـــــــصف مـــــــصــــــنع أو
مطحون.

- مــــعــــادن مــــكــــســــوة أو مــــطــــلــــيــــة
�عادن ثمينةs  نصف مصنعة.

مصنـوعات من لؤلـؤ ثمX أومن
مــســتــنــبت من أحــجــار كــر~ـة أو
من أحــجــار تـــركــيــبــيــة أو مــعــادة

التركيب.

حلي الفانتازيا.

sحــديـــد وصــلب sحــديـــد مــســـبـــوك
باستثناء :

مـــنـــتـــجـــات نــصـف مـــصــنـــعـــة من
حديد أو من صلب غير مخلوط.

صــــــــفـــــــــائح مــــــــســـــــــطــــــــحــــــــةs أسالك
اGــــاكــــيــــنــــاتs قــــضــــبــــانs أشــــكــــال
وأجــزاء من احلـــديــد أو من صــلب

غير مخلوط.

أسالك مـن حــــــديــــــد أو مـن صــــــلب
غير مخلوط.

منتجـات نصف مصنعةs صفائح
sـــــاكـــــيـــــنـــــاتGأسالك ا sمـــــدرفـــــلــــــة
قــضــبــانs أشــكــال من صــلب غــيـر

قابلة للصدأ.

أسـالك من صــــــلب غـــــيـــــر قـــــابـــــلـــــة
للصدأ.

منتجـات نصف مصنعةs صفائح
مـدرفـلـةs قـضـبـانs أعـوادs أشـكال
أخـرى من صــلب مــخـلــوطs أعـواد
sوزوايــا من صــلب آخــر مــخــلـوط
قــضــبــان مــجــوفــة لــلــتــثــقــيب من

صلب مخلوط أو غير مخلوط.

تصنيع من اGعادن الثمينة اخلام. 

تـصـنـيع من مـعـادن ثـمـيـنـةs مـكـسوة
أو مطلية �عادن ثمينة خام.

تـصنيع ال تـتجاوز فـيه قيمـة جميع
اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلــة 50 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

sالبند التعريفي للمنتج
أو تــــصــــنــــيـع من أجــــزاء مـن مــــعـــادن
عــــاديــــة غــــيــــر مـــــذهــــبــــة أو مــــكــــســــوة
بــالــفــضــة أو بـالــبالتــsX شــريــطـة أال
تتعدى قيـمة جميع اGواد اGستعملة
فــيـهـا 50 % من سـعــر اGـنـتج تــسـلـيم

باب اGصنع .

 تــــــصـــــــنــــــيـع  مـن مــــــواد مـن جــــــمـــــــيع
الـبـنـود التـعـريـفيـة بـاسـتثـنـاء اGواد

من البند التعريفي للمنتج.

تــصـنــيع من مــواد من الــبــنـود 7201
أو7202 أو7203 أو7204 أو 7205.

 تــــصـــنــــيع مـن حـــديــــد و صـــلب غــــيـــر
مـــــخــــلـــــوطــــX فـي شــــكـل ســــبـــــائك أو
أشكال أخرى أولية من البند 7206.

تـــــصــــــنـــــيـع من مــــــنـــــتــــــجـــــات نــــــصف
مصـنـعة من احلـديد أو الـصلب  غـير

�زوجة من البند 7207.

تصـنـيع من صلب غـيـر قابل لـلـصدأ
في شـــكل ســـبــائـك أو أشــكـــال أخــرى

أولية من البند 7218.

تـــــصــــــنـــــيـع من مــــــنـــــتــــــجـــــات نــــــصف
مـــــــصـــــــنـــــــعــــــــة من أنــــــــواع أخـــــــرى من

الصلب من البند 7218.

تصـنـيع من صـلب فـي شكـل سبـائك
أو أشــكــال أخــرى أولــيــة من الــبــنـود

7206 أو 7218 أو 7224
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

7229

مستخرج الفصل 73

7301

7302

7304 و7305 و7306

مستخرج 7307

7308

أسالك أخــرى من صــلب مـخــلـوط
من منتجات نصف مصنعة.

sمـصــنـوعـات مـن حـديـد مــسـبـوك
حديد أو صلب باستثناء : 

دعامات.

لـــــوازم لــــلـــــســـــكك احلـــــديــــديـــــة من
حــــــديــــــد مــــســـــبـــــوك أو حـــــديــــد أو
صـــــلب : ســـــكك حـــــديـــــديــــةs ســـــكك
حــــديــــديــــة Gــــنـع االنــــحــــراف عــــنـــد
الـــتــقــاطعs أعـــواد حــادة وعــنــاصــر
sتــقـــاطع أخــرى وتــغـــيــيــر الـــســكــة
sمــــثــــبــــتــــات الــــســــكك sعــــارضــــات
الـــزوايـــاs ألــــواح ربط وقــــضـــبـــان
تـــــبــــــاعـــــد وغــــــيـــــرهــــــا من الــــــقـــــطع
اGصمـمة خصـيصا Gد أو ربط أو

تثبيت هذه السكك. 

مواسيـر وأنابيب وقـضبان ذات
جـوانب مـجـوفـة من حـديد أو من

صلب.

لــــوازم مـــــواســــــيـــــر وأنــــــابـــيب
مــن صــــلـب غــــيــــر قــــابـل لــــلــــصــــدأ
(ISO no x 5 Cr Nimo 1712)

متمثلة في قطع متعددة.

منشـآت وأجزاء منـشآت (جسور
ومـكونـات من جـسـورs و بـوابات
سـدودs وأبــراج وأعــمـدة وهــيـاكل
الـــســــقـــوف والـــســــقـــوفs األبـــواب
والــــنــــوافـــــذ وأطــــرهــــا وعـــــتــــبــــات
األبواب وسـتـائـر إقفـال ومـسـاند
عـــلـى ســــبـــيـل اGــــثـــال) مـن حــــديـــد
مـــــســـــبـــــوك أو من حـــــديـــــد  أو من
صلبs باستثناء اGنشآت جاهزة
الــصـــنع من الــبــنــد 9406 صــفــائح
sحـديـديــة و قـضـبـان ذات جـوانب
و مواسيـر وما شابهها من حديد
مـــــســـــبـــــوك أو من حـــــديـــــد  أو من
صــــلـب مـــــعــــدة لـالســـــتــــعـــــمـــــال في

البناء.

تـــــصــــــنـــــيـع من مــــــنـــــتــــــجـــــات نــــــصف
مـــــــصـــــــنـــــــعــــــــة من أنــــــــواع أخـــــــرى من

الصلب من البند 7224.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع من مواد من البند 7206

تصنيع من مواد من البند 7206

تـصــنــيع مـن مــواد من الــبــنـود 7206
أو 7207 أو 7218 أو 7224.

sخـــــــراطــــــة وثـــــــقـب وبــــــرد ولـــــــولـــــــبــــــة
وتـــــرمـــــيل اGـــــطـــــروقـــــات لــــتـــــتـــــعــــدى
قيـمتها 35% من سعـر اGنتج تسليم

باب اGصنع.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
البند الـتعريفي للـمنتج. غير أنه ال
~ــــــكـن اســــــتــــــعـــــــمــــــال األشــــــكــــــال ذات
اجلوانب  اGتحـصل عليهـا باللحــــام

مــن البند 7301.
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
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(3)(4)

مستخرج 7315

مستخرج الفصل 74

7401

7402

7403

7404

7405

مستخرج الفصل 75

سالسل مضادة لالنزالق.

نــــــــحـــــــــاس ومــــــــصـــــــــنــــــــوعـــــــــات من
النحاس باستثناء:

مـاط الـنـحـاس; مـسـحـوق نـحـاس
غير نقي(نحاس مرسب).

نـــــحـــــاس غـــــيـــــرمـــــنـــــقـىs أقـــــطــــاب
مــــوجـــــبــــة (أنــــودات) مـن نــــحــــاس

للتنقية بالتحليل الكهربائى.

sنـحـاس نـقي وخالئط من نـحـاس
في شكل خام :

- نحاس نقي.

- خـالئـط من نــــــحــــــاس ونــــــحـــــاس
sنقى يحتوي على عناصر أخرى

بقايا و حطام النحاس.

خالئط رئيسية من النحاس

sنـيــكل ومـصـنــوعـات من الــنـيـكل
باستثناء :

تــــصــنـــيـع ال تــتـــجـــاوز فـــيـــهـــا قـــيـــمــة
جــمـيع اGــواد اGــسـتــعـمــلــة من الـبــنـد
s7315 50 % من سـعــر اGـنـتج تـسـلـيم

باب اGصنع.

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تتجاوز فـيها قيمة جميع اGواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج. 

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تــصـنــيع من نــحــاس نـقيs فـي شـكل
خام أو من بقايا أو حطام النحاس.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تتجاوز فـيها قيمة جميع اGواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6642
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

 7501 إلى 7503

مستخرج الفصل 76

7601

7602

مستخرج 7616

مــاط الـــنــيــكل وســنـــتــر أوكــســيــد
الــــنـــيــــكل ومــــنــــتـــجــــات وســـيــــطـــة
أخـرى من تـعـدين الــنـيـكلs نـيـكل

خامs بقايا وحطام النيكل.

ألــــومــــنـــــيــــوم ومــــصــــنـــــوعــــات من
األوGنيوم ; باستثناء:

ألومنيوم في شكل  خام.

بقايا وحطام األلومنيوم.

مــــــصــــــنـــــــوعــــــات  مـن األGــــــنــــــيــــــوم
بـاســتــثــنــاء رقــائق مــعــدنــيــة (�ـا
في ذلك الـــرقـــائق اGـــتــواصـــلــة أو
بـــدون حـــدود)s والـــســـيـــاجـــات من
أسالك معدنـيةs وأسالك معـدنية
مـتشابـكة من خـيوط معـدنية  أو
مـن صـــــــــــفـــــــــــائـح أو شـــــــــــرائـطs مـن

األلومنيوم.

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.
- ال تتجاوز فـيها قيمة جميع اGواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتجs و 
- ال تتجاوز فـيها قيمة جميع اGواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.
أو تــصـــنـــيع بــاGـــعـــاجلــة احلـــراريــة أو
اGـــعــــاجلـــة االلــــكـــتـــرولــــيـــتــــيـــكــــيـــة من
ألـومــنــيــوم غـيــر مــخــلـوطs أو بــقــايـا

وحطام األلومنيوم .

تـصنـيع  من مواد من جـميع الـبنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع  من :
- مواد من جميع الـبنود التعريفية
بــــــاســـــــتــــــثـــــــنــــــاء اGـــــــواد من الـــــــبــــــنــــــد
الــتــعـريــفي لـلــمــنـتج. غــيــر أنه ~ـكن
اســتــعــمـال رقــائق مــعــدنــيــة (�ـا في
ذلك الــــرقــــائق اGــــتــــصــــلــــة  أو بـــدون
حــــــدود)s والــــــســــــيـــــاجــــــات مـن أسالك
معدنيـةs و أسالك معدنية متشابكة
من خيوط مـعدنية أو من صفائح أو

شرائطs  من األلومنيومs و
- ال تتجاوز فـيها قيمة جميع اGواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



67 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

الفصل 77

مستخرج الفصل 78

7801

7802

مستخرج الفصل 79

7901

7902

مستخرج الفصل 80

مـــــــــحـــــــــجــــــــوز الســـــــــتـــــــــخـــــــــدامــــــــات
مستقبلية ضمن النظام اGنسق.

رصـــــــــاص ومــــــــــصـــــــــنـــــــــوعــــــــــات من
الرصاصs باستثناء:

رصاص في شكل  خام :

- رصاص نقي.

- غيرها. 

بقايا و حطام الرصاص.

زنـك ومـــــصــــنـــــوعـــــات من الـــــزنك
باستثناء:

زنك في شكل خام.

بقايا و حطام الزنك.

قـــــــصــــــديـــــــر ومـــــــصــــــنـــــــوعـــــــات من
القصديرs باستثناء :

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تتجاوز فـيها قيمة جميع اGواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

يصنع من رصاص معد للتصنيع.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
الـبــنـد الــتــعـريـفي لـلمـنتج. إال أنه
ال ~ــكن اسـتـعــمـال الــبـقـايــا واحلـطـام

من البند التعريفي 7802.

يــصــنع من مــواد من جــمــيع الــبــنـود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تتـجـاوز فيه قـيمـة جمـيع اGواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع .

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
الـبـنـد الـتــعـريـفي لـلـمـنـتج. إال أنه ال
~كن استعـمال البقـايا و احلطام من

البند التعريفي 7902.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تتـجـاوز فيه قـيمـة جمـيع اGواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6842
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8001

8002 و8007

الفصل 81

مستخرج 82

8206

8207

قصدير في شكل خام.

sبــــــقــــــايــــــا وحــــــطــــــام الــــــقــــــصــــــديــــــر
ومــــــــــــصـــــــــــنـــــــــــوعـــــــــــات أخـــــــــــرى مـن

القصدير. 

مــــــعــــــادن  عــــــاديـــــة أخــــــرىs خـالئط
s(ســـيــرمـــيت) خــزفـــيـــة مـــعــدنـــيـــة

ومصنوعات من هذه اGواد :

sمـصنوعة sمعادن عـادية أخرى -
مـــصــــنـــوعـــات من مــــعـــادن عـــاديـــة

أخرى.

- غيرها.

sأدوات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــص sأدوات
مــســتـلــزمــات اGـائــدةs من مــعـادن
عـاديــةs وأجــزاء مـنــهــا من مــعـادن

عاديةs باستثناء :

أدوات حتـــــتــــوى عـــــلى األقـل عــــلى
مـــنــتـــجـــX من الــبـــنــود 8202 الى
s8205 مــــوضـــــبــــة في تـــــشــــكــــيالت

معدة للبيع بالتفصيل. 

أدوات  قــابــلــة لـــلــتــبـــديل Gــعــدات
يــــدويــــةs مـــيــــكـــانــــيـــكــــيـــة أو غــــيـــر
sأو آالت يـــدويـــة sمـــيــــكـــانـــيــــكـــيــــة
sوالــــلــــولــــبــــة sوالــــثــــقب sالــــوصـم)
واخلـــــرطs والــــســــحب إلـخ... عــــلى
سبـيل اGثال) �ا في ذلك قوالب
ســــــحـب وبــــــثـق اGــــــعـــــادن وأدوات

احلفر.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
الـبـنـد الـتــعـريـفي لـلـمـنـتج. إال أنه ال
~كن استعـمال البقـايا و احلطام من

البند التعريفي 8002. 

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تصنيع ال تتجاوز فيها قيمة جميع
اGــواد اGــســتــعــمـــلــة من نــفس الــبــنــد
الـتــعــريـفـي لـلــمــنـتج 50 % من سـعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع. 
تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتج.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من  جــــــــمـــــــيع
البـنـواد التـعـريفـيـة باسـتـثنـاء مواد
من الــــبــــنــــود 8202 إلى 8205. إال أنه
~ــكن اســتــعــمــال أدوات من الــبــنــود
s8202 الى 8205 في الــــــتــــــشـــــكــــــيــــــلـــــة

شـــــريــــطـــــة أال تـــــتــــجـــــاوز قــــيـــــمــــتـــــهــــا
اإلجمـالية 15 % من سـعر الـتشـكيـلة

تسليم باب اGصنع. 

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تـــتــــجـــاوز قـــيــــمـــة جـــمــــيع اGـــواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع. 

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8208

مستخرج 8211

8214

8215

مستخرج الفصل 83

8302

8306

سـكـاكـX وشـفـرات قـاطـعـةs آلالت
أو ألجهزة ميكانيكية. 

سكـاكـX ( غيـر تـلك اGصـنـفة في
الـبند 8208) ذات شفـرات قاطـعة
 أو مــــســـنــــنـــة �ــــا في ذلك أدوات

التقليم أو الشذب. 

sأدوات قــطع أخــرى (أدوات اجلــز
وســـــــواطــــــيـــــــر وأدوات تــــــقــــــطـــــــيع
وفرم الـلـحـوم وقـاطـعـات الورق)
و تــــــشـــــكــــــيالت جتــــــمـــــيـل أظـــــافـــــر
الـــيــــديـن والــــقـــدمــــX (�ــــا فــــيــــهـــا

مبارد األظافر).

sمـــــــــــغــــــــــارف sشـــــــــــوكــــــــــات sمـالعـق
Xســكــاكـ sومــســيــعــات احلـلــويــات
sخــــــاصـــــة بــــــالـــــســــــمـك أو الـــــزبـــــدة
ومــالقـط الــــــــــــــــســــــــــــــــكـــــــــــــــرs وادوات

مشابهة.

مـصـنـوعـات مـتـنـوعة مـن اGـعادن
العاديةs باستثناء : 

أطـواق أخـرىs زخـارف من حـديد
وأصـنـاف �ـاثلـة أخـرى تـسـتـخدم
فـي األبـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــةs وأقـــــــــــــــفـــــــــــــــال

أوتوماتيكية لألبواب.

تمـاثـيل صـغـيـرة وأدوات زخـرفة
أخرى من معادن عادية.

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

البند التعريفي للمنتجs و
- ال تـــتــــجـــاوز قـــيــــمـــة جـــمــــيع اGـــواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
Xـكن اسـتــخـدام شــفـرات الـســكـاكـ~
ومــقــابـضــهــا اGـصــنـوعــة من  اGــعـادن

العادية.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~ــكن اســتــخــدام مـقــابض مــصــنــوعـة

من اGعادن العادية.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
الـبـنـد الـتـعـريـفي لـلـمـنـتج. غـيـر أنه
~ــكن اســتــخــدام مـقــابض مــصــنــوعـة

من  اGعادن العادية.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

نفس البند التعريفي للمنتج.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
نـفس الـبـنـد الـتـعــريـفي لـلـمـنـتج. إال
أنه ~ــكن اسـتــخـدام مـواد من الــبـنـد
الـتـعـريـفي 8302 شـريـطـة أال تـتـعدى
قــــيــــمــــتــــهــــا 20 % مـن ســــعــــر اGـــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع من مـواد من جـمـيع الـبـنود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من
نـفس الـبـنـد الـتـعــريـفي لـلـمـنـتج. إال
أنه ~ـــكـن اســـتـــخــــدام اGـــواد األخـــرى
من الــبـنـد 8306 شــريـطـة أال تــتـعـدى
قــــيــــمــــتــــهــــا 30 % مـن ســــعــــر اGـــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 84

مستخرج
8401

8402

8403 

ومستخرج 8404

8406

8407

8408

8409

sومـــــــراجل sمـــــــفـــــــاعـالت نـــــــوويــــــــة
sوآالت وأجــــهـــزة مــــيــــكــــانــــيــــكــــيـــة

وأجزاؤهاs باستثناء:

عناصر وقود نووي.

مراجل بخاريـة (لتوليد البخار)
غــيــر تــلك اGــســتـعــمــلــة لــلــتــدفــئـة
اGركزية اGعدة إلنتاج ماء ساخن
وبــخـــار ذى ضـــغط مـــنــخـــفض في
نـــــــــــــــــفـس الـــــــــــــــــوقــتs ومـــــــــــــــــراجـل"

للتسخX اGضاعف للمياه".

مراجل تـدفـئة مـركـزية غـيـر تلك
اGــــــصـــــنــــــفــــــة حتـت الــــــبــــــنـــــد 8402
واألجـــــــهـــــــزة اGــــــــلـــــــحـــــــقـــــــة Gـــــــراجل

التسخX اGركزي.

عنفات ( توربينات) بخارية.

مـــحـــركــات �ـــكـــبس مـــتـــنــاوب أو
دورانـي ذات االشـتــعــال بــالــشـرر

(محركات انفجارية).

محـركـات �ـكـبس ذات االشـتـعال
بــــالـــضــــغـط (مـــحــــركــــات ديـــزل أو

شبه ديزل) .

أجــــزاء مــــخــــصــــصــــة حــــصــــريــــا أو
أسـاسا لـلمـحركـات الواردة حتت

البندين 8407 أو 8408. 
 

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

نفس البند التعريفي للمنتجs و
- أن ال تــتــعــدى قـــيــمــة جــمــيع اGــواد
اGــســتــخــدمــة فــيــهــا 40 % من قــيــمــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

مـن مـــــــــواد مـن جــــــــمـــــــــيـع الــــــــبـــــــــنــــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

نفس البند التعريفي للمنتج.

تصنيع :
- مـن مـــــــواد مـن جــــــمـــــــيـع الـــــــبـــــــنــــــود
الــتـــعــريـــفـــيــة بـــاســتـــثــنـــاء اGــواد من

نفس البند التعريفي للمنتجs و 
- أن ال تــتــعــدى قـــيــمــة جــمــيع اGــواد
اGــســتــخــدمـة 40 % من ســعــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تــصـــنــيع تـــكــون فــيـــهــا جـــمــيع اGــواد
اGـــســتـــخــدمـــة من أي بـــنــد تـــعـــريــفي
بــــاســـــتــــثـــــنــــاء اGــــواد اGـــــصــــنـــــفــــة في

البندين 8403 و8404.

تـصـنـيع ال تـتـعـدى فـيه قـيـمـة جـمـيع
اGـــواد اGــســـتــخـــدمــة 40 % من ســـعــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع ال تـتـعـدى فـيه قـيـمـة جـمـيع
اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلــة 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع ال تـتـعـدى فـيه قـيـمـة جـمـيع
اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلــة 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع ال تـتـعـدى فـيه قـيـمـة جـمـيع
اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلــة 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــــســــتــــخــــدمـــة 30 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــــســــتــــخــــدمـــة 30 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــسـتــخـدمــة فـيــهـا 25 %
من سـعــر اGـنـتج تــسـلـيم

باب اGصنع .

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــــســــتــــخــــدمـــة 40 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8411

8412

مستخرج 8413

مستخرج 8414

8415

8418

تـوربـيـنــات نـفـاثـةs وتــوربـيـنـات
دافعة وتوربينات غازية اخرى.

محركات وآالت محركةs أخرى

مضخات قياس احلجم دورانية.

مراوح صناعية وما شابهها.

آالت وأجهزة لتـكييف الهواء محتوية
عــــلى مـــــروحــــة �ــــحـــــرك وجتــــهــــيــــزات
لــتـــعــديـل احلــرارة والـــرطــوبـــةs �ــا فى
ذلك تـلك التى ال~ـكن تنـظيم الـرطوبة

فيها على حدة.

ثـالجــاتs مـــجــمـــدات - حــافـــظــات
sوغـــيـــرهـــا من أجـــهـــزة الـــتـــبـــريــد
ذات الـتـجهـيـزات الـكهـربـائـية أو
غـيــرهـا ; مـضـخـات حـراريـة غـيـر
أجـــهـــزة و آالت تــــكـــيـــيف الـــهـــواء

اGصنفة في البند . 8415

تصنيع تكون فيه :
- جــمـيع اGــواد اGـسـتــعـمــلـة مـصــنـفـة
في  أي بـــنـــد تـــعـــريـــفي بـــاســـتـــثـــنـــاء
اGـــواد من نـــفس الـــبـــنــد الـــتـــعـــريــفي

للمنتجs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع ال تـتـعـدى فـيه قـيـمـة جـمـيع
اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلــة 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع تكون فيه :
- جــمـيع اGــواد اGـسـتــعـمــلـة مـصــنـفـة
في أي بند تعـريفي باستثناء اGواد
sمن نـفس البـنـد الـتـعريـفي لـلـمـنتج

و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

 تصنيع تكون فيه: 
- جــمـيع اGــواد اGـسـتــعـمــلـة مـصــنـفـة
في أي بند تعـريفي باستثناء اGواد
sمن نـفس البـنـد الـتـعريـفي لـلـمـنتج

و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تـصـنـيع ال تـتـعـدى فـيه قـيـمـة جـمـيع
اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلــة 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع تكون فيه :
- جــمـــيع اGـــواد اGــســـتـــعــمـــلــة من أي
بــنـد تــعــريــفي بــاسـتــثــنــاء اGـواد من

sنفس  البند التعريفي للمنتج
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGـــســتــخــدمــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGـــســـتــعـــمـــلـــة الــتـي لــيـس لــهـــا صـــفــة
اGـنـشأ قـيـمـة اGواد اGـسـتـعـملـة فـيـها

التي لها صفة اGنشأ.

تـــصــنـــيع التـــتـــعـــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــــســــتــــخــــدمـــة 25 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تـــصــنـــيع التـــتـــعـــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــــســــتــــخــــدمـــة 25 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تـــصــنـــيع التـــتـــعـــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــــســــتــــخــــدمـــة 25 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تـــصــنـــيع التـــتـــعـــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــــســــتــــخــــدمـــة 25 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 8419

8420

8423

8425 إلى 8428

8429

آالت مـســتـعـمـلـة  في الـصـنـاعـات
اخلـــــــشـــــــبــــــيـــــــة و عـــــــجـــــــX الــــــورق

والورق و الورق اGقوى.

آالت تصفـيح و درفلةs باستثناء
تـــلك اGـــســـتـــعـــمـــلـــة  لـــلـــمـــعـــادن أو

الزجاج وأسطواناتها.

أجـهـزة  و وســائل الـوزن  �ـا في
ذلـك اGـــــوازيـن ومــــــوازين ضــــــبط
وزن الـــقــطـع اGــصـــنـــوعـــة s ولــكن
بـــاســـتـــثــنـــاء اGـــوازين احلـــســـاســة
لــــــــوزن يــــــــســـــــــاوي أو يــــــــقـل عن 5
ســـنــــتــــيــــغــــرامs عــــيـــارات جلــــمــــيع

اGوازين.

أجــــهـــزة و آالت رفـع أو شـــحن أو
تفريغ.

بــولــدوزارات وجـرافــات تـســويـة
sالـــطـــرق وآالت تــــســـويـــة وكـــشط
جــــرافــــات مـــيــــكـــانــــيـــكــــيـــةs وآالت
sوآالت دك sورافعات sاستـخراج

ومحادل رصفs ذاتية احلركة.

تصنيع :
- التـتــعــدى فـيـه قـيــمـة جــمــيع اGـواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنعs و
- في حـدود النـسبـة أعالهs ال تتـعدى
فــيه قـيــمـة جـمــيع اGـواد اGــسـتـعــمـلـة
من نـفس الـبـنـد الـتــعـريـفي لـلـمـنـتج
اGــســتـــعــمــلــة 25 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- التـتــعــدى فـيـه قـيــمـة جــمــيع اGـواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنعs و
- في حـدود النـسبـة أعالهs ال تتـعدى
قـيـمــة جـمـيع اGــواد من نـفس الــبـنـد
الـتعـريفـي للـمنـتج اGـستـعمـلة 25 %
من سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- التـتــعــدى فـيـه قـيــمـة جــمــيع اGـواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنعs و
- في حـدود النـسبـة أعالهs ال تتـعدى
قـيــمــة جـمــيع اGــواد اGــسـتــعــمــلـة من
نـــفـس الــبـــنـــد الـــتـــعـــريـــفي لـــلـــمـــنـــتج
اGــســتـــعــمــلــة 25 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
ال تـــتــعـــدى فــيـه قــيــمـــة جــمـــيع اGــواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنعs و 
- في حـدود النـسبـة أعالهs ال تتـعدى
قــيـــمــة جــمــيع اGــواداGــســتــعــمــلــة من
الـــبـــنــــد الـــتـــعـــريـــفي s8431 10 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGـــــســــتــــعــــمــــلــــة 30 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGـــــســــتــــعــــمــــلــــة 30 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGـــــســــتــــعــــمــــلــــة 25 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGـــــســــتــــعــــمــــلــــة 30 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8429 (تابع)

8430

مستخرج 8431

8439

8441

- محادل رصف.

- غيرها.

آالت و أجـهــزة  أخــرى لــلـتــســويـة
والـــــتــــمــــهـــــيــــد والــــكــــشـط واحلــــفــــر
والــــــدك واســــــتـــــــخــــــراج أو حــــــفــــــر
الــــتــــربــــة أو اGــــواد اGــــعــــدنــــيــــة أو
اGـــواد اGـــنـــجـــمـــيـــةs آالت غــرز أو

نزع األوتادs مزيحات الثلج.

أجـــزاء مــــعـــدة حـــصـــرا أو أســـاســـا
حملادل الرصف.

آالت و أجــهــزة لــصــنع عــجـX من
مــــواد لــــيـــفــــيـــة ســــيــــلـــولــــوزيـــة أو
لـصـنع أو تـكـمـلـة صـنع الـورق أو

الورق اGقوى.

آالت و أجـــــــهــــــزة أخـــــــرى لــــــصـــــــنع
عـــجــX الـــورق أو الــورق اGـــقــوى
�ا في ذلك آالت  الـقص  بجميع

انواعها.

تـصـنـيع ال تـتـعـدى فـيه قـيـمـة جـمـيع
اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلــة 40 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
-ال تــــتـــــعــــدى قـــــيـــــمــــة جـــــمــــيـع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- في حـدود النـسبـة أعالهs ال تتـعدى
قـيــمــة جـمــيع اGــواد اGــسـتــعــمــلـة من
الــبـنــد الـتـعـريـفي 8431 اGـسـتـعـمـلة
10 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- في حـدود النـسبـة أعالهs ال تتـعدى
قـيــمـة جـمــيع اGـواد اGــسـتـعــمـلـة  من
الــبــنــد الـتـعـريـفي 8431 اGـسـتـعـمـلـة
10 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع .

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- في حـدود النـسبـة أعالهs ال تتـعدى
قـيــمــة جـمــيع اGــواد اGــسـتــعــمــلـة من
البنـد التـعريفي لـلمـنتج اGسـتعـملة
25 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- في حـدود النـسبـة أعالهs ال تتـعدى
قـيــمــة جـمــيع اGــواد اGــسـتــعــمــلـة من
البنـد التـعريفي لـلمـنتج اGسـتعـملة
25% من ســـعــر اGــنـــتج تــســـلــيم بــاب

اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGـــــســــتــــعــــمــــلــــة 30 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

تــصــنـــيع ال تــتــعــدى فــيه
قــــــيــــــمــــــة جـــــــمــــــيع اGــــــواد
اGـــــســــتــــعــــمــــلــــة 30 % من
سـعر اGـنتج تـسلـيم باب

اGصنع.

عـــــمــــلـــــيـــــات تـــــصــــنـــــيع ال
تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيع
اGــواد اGــســتــعــمــلـة 30 %
من سـعــر اGـنـتج تــسـلـيم

باب اGصنع. 

عـــــمــــلـــــيـــــات تـــــصــــنـــــيع ال
تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيع
اGــواد اGــســتــعــمــلـة 30 %
من سـعــر اGـنـتج تــسـلـيم

باب اGصنع. 
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8444 إلى 8447

مستخرج 8448

8452

 8456 إلى 8466

 8469 إلى 8472

8480

آالت البنود التعريفية من 8444
الـى 8447 اGـــــــــســــــــتــــــــعــــــــمــــــــلـــــــــة في

الصناعة النسيجية .

آالت وأجــــهـــــزة مــــلــــحـــــقــــة لــــآلالت
الــــــــــواردة فـي الـــــــــبـــــــــنــــــــــدين 8444

و8445.

آالت اخلـــــــــيـــــــــاطـــــــــةs غـــــــــيـــــــــر تـــــــــلك
الــــواردة فـــي البـنـد التـعـريـفي
s8440 أثـــــاثs قـــــواعـــــد وأغـــــطـــــيـــــة
sمصممة خصيصا آلالت اخلياطة

إبر آالت اخلياطة :

- آالت اخلــيـــاطــةs ال تــقـــوم بــغــرز
ســــــــوى نــــــــقــــــــطــــــــة ال يــــــــزيـــــــد وزن
رؤوسـها عن 16 كـيـلـوغـرام بدون
محرك أو 17 كيلو غرام �حرك.

- غيرها.

آالت وآالت - أدوات و أجـــزاؤهــا
ولــوازمــهــا اGــصــنــفــة في الــبــنـود

من 8456 إلى 8466.

آالت و أجـهـزة مـكـتب (مـثل آالت
كـــــــاتـــــــبــــــةs آالت حـــــــاســـــــبــــــةs آالت
sــعـلـومـةGــعـاجلـة اG أوتـومـاتــيـكـيـة

آالت نسخs آالت مسك).

هياكل قاعدية مستعملة الحتواء
قـوالب الــصـهــرs صـفــائح قـاعــديـة
لــلــقــوالبs °ــاذج قــوالبs قــوالب
s(عدا قـوالب الـسـبائك) للـمـعـادن
الكربـيدات اGعدنـيةs الزجاجs أو
اGـواد اGـعـدنــيـةs اGـطـاط أو اGـواد

البالستيكية.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

  تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

sصنعGنتج تسليم باب اGا
- التــــتـــــعــــدى قـــــيـــــمــــة جـــــمــــيـع اGــــواد
اGـــســــتـــعـــمــــلـــة في جتــــمـــيع الـــرؤوس
(بـدون محـرك) التي لـيس لـها صـفة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأs و
sأن تكـون مـكـانيـزمـات شـد اخليط -
s(الـــــكـــــورشـــــيه) مـــــكـــــانـــــيـــــزم الـــــشـــــد

مكانيزم التعريج لها صفة اGنشأ.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8482

8484

8485

مستخرج الفصل 85

8501

sمــــــــــدحـــــــــــرجــــــــــات ذات كــــــــــريــــــــــات
بدواليبs بأسطوانات و بإبر.

sوصالت مـــعـــدنـــيـــة بالســـتـــيـــكـــيــة
أطــــقم أو تـــشــــكـــيـالت من وصالت
ذات مكـونات مـختـلفـة مهـياة في
شــكل أكـــيــاس أو أغــلـــفــة أو مــواد
الــــتــــغــــلــــيـف اGــــمــــاثــــلــــةs واصالت

ميكانيكية Gنع التسرب.

أجــزاء من آالت أو أجــهـزة s غــيـر
مـسمـاة و ال مـدرجة في بـنـد آخر
من هذا الـفصلs والتي ال حتتوي
ال عـــــلى روابـط كـــــهـــــربـــــائـــــيــــة وال
أجـــزاء مــــعـــزولـــة كــــهـــربــــائـــيـــا وال
وشائـعs لالتـصـال الـكهـربـائي وال
اخلاصيات الكهربائية األخرى.  

آالت وأجـهزة ومـعدات كـهربـائية
وأجـــــزاؤهــــا ; أجـــــهـــــزة تـــــســـــجـــــيل
وإعـــادة إنـــتـــاج الـــصـــوتs أجـــهــزة
تسـجـيل أو إعـادة إنـتـاج الـصوت
والـــصــورة فـي الــتـــلــفـــزة وأجــزاء
ولوازم هذه األجهزةs باستثناء :

sمــــــــــحـــــــــــركــــــــــات وآالت مـــــــــــولــــــــــدة
كهـربائـيةs باسـتثـناء مجـموعات

توليد الكهرباء.

تصنيع :
- جــمـــيع اGـــواد اGــســـتـــعــمـــلــة من أي
بــنـد تــعــريــفي بــاسـتــثــنــاء اGـواد من

نفس  البند التعريفي للمنتجs و
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصــنــيع تــكــون قــيــمــة جــمــيـع اGـواد
اGـســتــعـمــلــة فـيـه التـتــعـدى 40 % من

سعر اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- من جميع اGـواد اGستـعملة من أي
بــنـد تــعــريــفي بــاسـتــثــنــاء اGـواد من

نفس  البند التعريفي للمنتجs و
- ال تــــــزيــــــد قــــــيــــــمــــــة جــــــمــــــيع اGــــــواد
اGــسـتــعــمـلــة فـيه عن 40 % من سـعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
-ال تــــتـــــعــــدى قـــــيـــــمــــة جـــــمــــيـع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
sفـي حـدود الــنــســبــة الـواردة أعاله -
يـجـب أال تـتـعـدى قـيـمـة جـمـيع اGـواد
اGـصنـفـة في الـبـنـد الـتـعـريفي 8503
10 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تــصـنـيع التـتــعـدى قـيـمـة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8502

مستخرج 8504

مستخرج 8518

8519

8520

مـــجـــمـــوعـــات تــــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء
ومحوالت دورانية كهربائية.

وحـدات الـتـزويـد الـكـهـربـائي من
الــــــنــــــوع اGــــــســــــتـــــعــــــمـل مع اآلالت
األوتــــــــومـــــــاتـــــــيـــــــكـــــــيـــــــة Gـــــــعـــــــاجلـــــــة

اGعلومات. 

sمـــــيــــــكـــــروفـــــونـــــات وحــــــوامـــــلـــــهـــــا
مـــكـــبــــرات الـــصـــوتs و إن كـــانت
مـركـبـة في هـيـاكـلـهـاs مـضـخـمـات
sكـهــربـائـيـة لـلـذبــذبـات الـصـوتـيـة
أجــــهــــزة كـــهــــربـــائــــيـــة لــــتـــضــــخـــيم

الصوت.
 

أجــــهـــزة تــــشــــغــــيل األســــطــــوانـــات
واألشــــرطـــــة وااللــــكــــتـــــروفــــونــــات
وأجــــــهـــــزة أخــــــرى إلعـــــادة إنــــــتـــــاج
الــــصــــوت غـــــيــــر مــــزودة بــــنــــظــــام

تسجيل الصوت.

مـــســجالت صـــوت عــلـى األشــرطــة
اGمـغنـطة مـنتـوفون وغـيرها من
أجــــهـــزة تــــســــجــــيـل الــــصـــوت وإن
كانت مزودة بـنظام العـادة انتاج

الصوت.

تصنيع:
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و 
sفـي حـدود الــنــســبــة الـواردة أعاله -
يـجـب أال تـتـعـدى قـيـمـة جـمـيع اGـواد
اGـصنـفـة في الـبـنـد الـتـعـريفي 8501
وs8503 10 % من سعر اGنتج تسليم

باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه  40 %مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــسـتــعــمــلــة الـتـي لـيــست لــهــا صــفـة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و 
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــسـتــعــمــلــة الـتـي لـيــست لــهــا صــفـة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــسـتــعــمــلــة الـتـي لـيــست لــهــا صــفـة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التى

لها صفة اGنشأ.

عـــــمــــلـــــيـــــات تـــــصــــنـــــيع ال
تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيع
اGــواد اGـسـتـخــدمـة فـيـهـا
30 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



77 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8521

8522

8523

8524

8525

أجــهــزة لــتـــســجــيل وإعــادة إنــتــاج
الـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــوت والـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــورة
(فــــــيــــــديــــــوفــــــونـــــيـك) و إن كــــــانت
مـــزودة بالقـط إشـــارات الـــصــوت

والصورة. 

أجـــــــزاء ولـــــــوازم تــــــكـــــــون مـــــــعــــــدة
حــصــريـا أو أســاســا السـتــعــمـالــهـا
في األجهزة من البنود 8519 إلى

.8521

حـــــوامـل مــــحـــــضـــــرة لـــــتـــــســـــجـــــيل
sماثلةGالصوت أو للـتسجيالت ا
 غــــــيــــــر مــــــســــــجــــــلـــــــةs غــــــيــــــر تــــــلك
اGــنــتــجـات اGــصــنــفــة في الــفـصل

.37

أسطوانـاتs أشرطة وغـيرها من
حـــــوامـل تـــــســــــجـــــيـل الـــــصـــــوت أو
sمـســجـلـة sــمـاثــلـةGالـتــسـجـيالت ا
�ــــــــــــا فـى ذلــك °ـــــــــــاذج وقــــــــــــوالـب
sغــلـــفــانــيــة إلنـــتــاج األســطــوانــات

باستثناء منتجات الفصل 37.
- °اذج و قوالب غـلفانـية إلنتاج

األسطوانات. 

- غيرها.

أجـهـزة إرسـال بـالـراديـو لـلهـاتف
و الـــــــــــبــــــــــرق والـــــــــــبـث اإلذاعـي أو
الـــــــتــــــلـــــــفــــــزي وإن كــــــانـت مــــــزودة
بـــــجـــــهـــــاز اســـــتـــــقـــــبـــــال أو جـــــهـــــاز
sتسجـيل أو إعادة إنتـاج الصوت
كـامـيرات تـلـفـزةs أجـهـزة الـتـقاط
الصور الثـابتة بالفيديوs أجهزة
الــــفــــيــــديــــوs أجــــهــــزة الــــتــــصــــويــــر

الرقمية.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و 
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــسـتــعــمــلــة الـتـي لـيــست لــهــا صــفـة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
sفـي حـدود الــنــســبــة الـواردة أعاله -
يـجـب أال تـتـعـدى قـيـمـة جـمـيع اGـواد
اGـصنـفـة في الـبـنـد الـتـعـريفي 8523
10 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGـــســـتــعـــمـــلـــة الــتـي لــيـس لــهـــا صـــفــة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأ.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فــــــــــيـه 30% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

عـــــمــــلـــــيـــــات تـــــصــــنـــــيع ال
تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيع
اGــواد اGـســتـعــمـلـــة فـيــه
25 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 7842
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8526

8527

8528

8529

أجـــهــــزة االســـتـــشــــعـــار بــــالـــراديـــو
وأجـهـزة  الـرادار وأجـهـزة إرشـاد
مالحـي وأجــــهــــزة حتـــــكم عـن بــــعــــد

بالراديو.

أجـــــهـــــزة اســـــتـــــقــــبـــــال بـــــالـــــراديــــو
sلـــــلــــهــــاتف أو الــــبــــرق أو اإلذاعــــة
وان كـــــانت مــــدمــــجـــــة حتت غالف
واحـد في جـهاز تـسجـيل أو إعادة
إنــــــتـــــاج الــــــصـــــوت أو فـي جـــــهـــــاز

حتديد الوقت.

أجـهـزة اسـتـقــبـال الـبث الـتـلـفـزي
وان كـــــــــانـت مــــــــزودة  بـــــــــجـــــــــهــــــــاز
اســــتـــــقــــبــــال بث إذاعي أو جــــهــــاز
تـسجـيل أو إعادة إنـتاج الـصورة
أو الـــصـــوتs شـــاشــات الـــفـــيـــديــو

وأجهزة للعرض بالفيديو. 

أجـــزاء تـــكـــون مــعـــدة حـــصـــريــا أو
أسـاسـا الســتـعـمـالــهـا في األجـهـزة

من البنود 8525 إلى 8528 :

- تكـون مـعـدة حصـريـا أو أسـاسا
السـتـعمـالـهـا  ألجـهـزة تـسـجيل أو

إنتاج بالصورة و الصوت 

- غيرها.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGـــســـتــعـــمـــلـــة الــتـي لــيـس لــهـــا صـــفــة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGـــســـتــعـــمـــلـــة الــتـي لــيـس لــهـــا صـــفــة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGـــســـتــعـــمـــلـــة الــتـي لــيـس لــهـــا صـــفــة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGـــســـتــعـــمـــلـــة الــتـي لــيـس لــهـــا صـــفــة
اGنـشـأ قـيمـة اGـواد اGسـتـعمـلـة التي

لها صفة اGنشأ.

عــــمـــلـــيـــات تــصـــــنــيـع
ال تــتــعــدى قــيــمــة جــمــيع
اGــواد اGـســتـعــمـلـــة فـيــه
25 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

عــــمـــلـــيـــات تــصـــــنــيـع
ال تــتــعــدى قــيــمــة جــمــيع
اGــواد اGـســتـعــمـلــــة فـيـه
25 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

عــــمـــلـــيـــات تــصـــــنــيـع
ال تــتــعــدى قــيــمــة جــمــيع
اGــواد اGـســتـعــمـلــــة فـيـه
25 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



79 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

 8535 و8536

8537

مستخرج 8541

8542

sحلــمـــايــة sلـــفـــصل sأجــهـــزة لـــقــطع
لــــــــــــــــوصــلs ولــــــــــــــــربــط الــــــــــــــــدارات

الكهربائية. 

لوحاتs مـناضدs خزائن وحوامل
أخـرىs حتـتــوي عـلى  عــدة أجـهـزة
من الـــبـــنـــد 8535 أو الـــبـــنــد 8536
sلـلـتـحكم أو الـتـوزيع الـكـهـربائي
�ـا فــيـهــا تـلك الــتي حتـتــوي عـلى
s90 أدوات أو أجـهــزة من الــفـصل
وأجــهـزة الـتــحـكم الــرقـمـيــةs غـيـر
أجـــهــــزة الـــتـــحـــويل اGـــتـــبـــادل من

البند 8517.

صـــــــــــــمــــــــــــــامـــــــــــــات ثـــــــــــــنــــــــــــــائـــــــــــــيـــــــــــــة
وتـــــــرانــــــــزســــــــتـــــــورات وأجــــــــهـــــــزة
شــبـيــهـة بــاألجــهـزة شــبه الــنـاقــلـة
بـــاســــتـــثـــنــــاء األقـــراص "ويـــفـــرز"
wafers فــي شــــــــــــــــكـل لــــــــــــــــوحــــــــــــــــات

متناهية الصغر

دارات مــــنــــدمـــــجــــة وتــــركــــيــــبــــات
ألكترونية دقيقة :

- دارات مـــنـــدمـــجـــة غــيـــر قـــابـــلــة
للتجزئة.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
sفـي حـدود الــنــســبــة الـواردة أعاله -
يـجـب أال تـتـعـدى قـيـمـة جـمـيع اGـواد
اGـصنـفـة في الـبـنـد الـتـعـريفي 8538
10 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع. 

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
sفـي حـدود الــنــســبــة الـواردة أعاله -
يـجـب أال تـتـعـدى قـيـمـة جـمـيع اGـواد
اGـصنـفـة في الـبـنـد الـتـعـريفي 8538
10 % من ســعــر اGــنــتج تــســلــيم بــاب

اGصنع. 

تصنيع :
- من جميع اGـواد اGستـعملة من أي
بــنـد تــعــريــفي بــاسـتــثــنــاء اGـواد من

نفس  البند التعريفي للمنتجs و
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و 
sفـي حـدود الــنــســبــة الـواردة أعاله -
يـجـب أال تـتـعـدى قـيـمـة جـمـيع اGـواد
اGـصنـفـة في الـبـنـد الـتـعـريفي 8541
وs8542 10 % من سعر اGنتج تسليم

باب اGصنع. أو
- عـــمــلـــيـــة الـــتـــوزيع (الـــتي يـــتم من
خاللــهــا تـــكــوين الــدارات اGـــنــدمــجــة
مــــشـــكــــلـــة عــــلى  حـــامـل نـــصـف نـــاقل
بفضل االدخـال لعـامل منشط مالئم)
ســــواء � أو لـم يــــتم  الــــتـــــجــــمــــيع أو
االختبار في بـلد غير البلدان  التي

� حتديدها في اGادتX 3 و4. 

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فــــــــــيـه 30% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فــــــــــيـه 25% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فــــــــــيـه 25% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8042
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8542 (تابع)

8544

8545

8546

8547

- غيرها : 

أسالك وكـابالت مـعـزولـة (�ا في
ذلك الــــكــــابالت مــــتــــحــــدة احملـــور)
وغـيــرهــا من الــنـاقالت اGــعــزولـة
لـــلــكـــهـــربــاء و ان كـــانت  مـــطــلـــيــة
بـاالك أو مـؤكـسـدة بـاالنـود)s وإن
كــــــانت مــــــزودة أو غــــــيــــــر مــــــزودة
بـــقـــطع ربطs كـــابـالت من ألـــيــاف
بــــصــــريــــة مــــتــــكــــونــــة مـن ألــــيـــاف
مــغــلــفــة كل مــنــهــا عــلـى حـدهs وإن
احــتــوت عـلى نــاقالت كــهــربـائــيـة

أو مزودة بقطع ربط.

أقـــــــطـــــــاب مـن الـــــــفــــــــحم s وأدوات
مـــــــــــــســح مـن الـــــــــــــفـــــــــــــحـمs وفـــــــــــــحـم
sلــــلـــمــــصــــابــــيح أو لــــلـــبــــطــــاريـــات
ومـــواد اخـــرى  مـن اجلـــرافـــيت أو
من كـــــربــــون آخـــــرs ســــواء كـــــانت
�ــعـدن أو بــدونـهs لالســتــعــمـاالت

الكهربائية 

عـــــازالت الــــكـــــهــــربـــــاء من جـــــمــــيع
اGواد.

قـــطـع عـــازلـــة لــــلـــكـــهــــربـــاء لـــآلالت
sـعـدات الـكـهـربـائـيةGواألجـهـزة وا
sمـصـنــوعـة كـلـيــا من مـواد عـازلـة
وإن كــانـت مـــحــتـــويـــة عـــلى قـــطع
جتــمـــيع مــعـــدنــيــة بـــســيـــطــة مــثل
أغــمــده اGــصــابــيحs اGــغـمــورة في
مـادة عــازلــة لـآلالتs لألجــهـزةs أو
لـلــمـنـشـآت الـكـهــربـائـيـة من غـيـر
العـازالت اGـشار إلـيهـا في البـند
s8546 مــــواســـيــــر عــــازلــــة لـــلــــربط
وأجـزاء ربـطـهـا من مـعـادن عـاديـة

معزولة من الداخل.

تصنيع :
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و 
sفـي حـدود الــنــســبــة الـواردة أعاله -
يـجـب أال تـتـعـدى قـيـمـة جـمـيع اGـواد
اGـصنـفـة في الـبـنـد الـتـعـريفي 8541
وs8542 10 % من سعر اGنتج تسليم

باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع. 

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع. 

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع. 

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع. 

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فــــــــــيـه 25% مـن ســـــــــــعــــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 86

8608

مستخرج الفصل 87

8709

8710

8711

قــــــاطــــــرات وعــــــربــــــات ومــــــعــــــدات
sلــــلـــســــكك احلــــديــــديـــة وأجــــزاؤهـــا
أجـهـزة مــيـكـانــيـكـيــة (�ـا في ذلك
اجـــهــــزةالــــكــــتــــرومــــيـــكــــانــــيــــكــــيـــة)
sلـالشـــــارة خــــاصـــــة بـــــاالتـــــصــــاالت

باستثناء :

مــعــدات ثــابـــتــة خلــطـــوط الــســكك
احلــديــديــة أو مــا ~ــاثــلــهــاs أجــهـزة
مـيـكــانـيـكــيـة (�ـا فـي ذلك أجـهـزة
الــكـــتــرومـــيــكــانـــيــكــيـــة)  لإلشــارة
واألمن واGـــــــراقــــــبــــــة والــــــتــــــحــــــكم
بالـنسـبة لـلـسكك احلـديديـة أو ما
~ـــاثــــلـــهـــاs وفـــضــــاءات وحـــضـــائـــر
الــــــتـــــــوقـفs مـــــــنــــــشـــــــآت اGـــــــوانئ

واGطاراتs أجزاؤها.

ســـــــيـــــــاراتs جـــــــراراتs دراجــــــات
وعـــــــربـــــــات أخـــــــرىs وأجـــــــزائـــــــهــــــا

ولوازمهاs باستثناء:

عــــربــــات نــــقـل الـــبــــضــــائـع ذاتــــيـــة
sغـير مـزودة بـأجـهزة رفع sالـدفع
من األنــــــواع اGــــــســــــتــــــعـــــمــــــلــــــة في
sـــــــســــــتــــــودعــــــاتGفي ا sـــــــصــــــانـعGا
اGــــــــوانـئ أو اGـــــــطــــــــارات لــــــــنــــــــقل
sــــســــافـــات قــــصــــيـــرةG الــــبـــضــــائع
عــــــــــربــــــــــات جـــــــــرارة مـن األنـــــــــواع
sستعـملة على أرصـفة محطاتGا

أجزاؤها.

دبـــــابــــــات ومــــــركـــــبــــــات حـــــربــــــيـــــة
sمسـلحة أو غيـر مسلحة sمدرعة

وأجزاؤها.

دراجـات ناريـة "مـوتوسـيـكل" �ا
فـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــدراجـــــــات الـــــــعـــــــاديــــــة
�ـحركـات ثابـتة ودراجـات عادية
مزودة �حـركات مسـاعدةs سواء
sكـــانت �ــــركـــبــــات مـــلــــحـــقـــة أم ال

مركبات ملحقة.

- مجـهـزة �ـحـركـات ذات مـكبس
متناوب سعة أسطوانته :

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع .

تــــصــــنــــيـع ال تــــتــــعــــدى جــــمــــيع اGــــواد
اGـــســـتـــعـــمـــلـــة من أي بـــنـــد تـــعـــريـــفي
بــاســـتــثــنــاء اGــواد مـن نــفس  الــبــنــد

التعريفي للمنتجs و
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــــصــــنــــيـع ال تــــتــــعــــدى جــــمــــيع اGــــواد
اGـــســـتـــعـــمـــلـــة من أي بـــنـــد تـــعـــريـــفي
بــاســـتــثــنــاء اGــواد مـن نــفس  الــبــنــد

التعريفي للمنتجs و
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلـــة فــــيه 40% مـن قـــيــــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصـنيع من جـمـيع اGواد اGـسـتعـمـلة
من أي بند تعـريفي باستثناء اGواد
sمن نـفس البـنـد الـتـعريـفي لـلـمـنتج

و
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع .

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع .

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع .

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8711 (تابع)

مستخرج 8712

8715

-- ال تتعدى 50 سم3.

-- تتعدى 50 سم3.

- غيرها.

دراجـات بـدون مـحـرك ال حتـتـوي
مدحرجات ذات كريات.

عــربــات لــنــقـل األطــفــال مــدفــوعـة
باليد و أجزاؤها.

تصنيع يجب :
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- أن ال تـــــــــتــــــــعــــــــدى قــــــــيــــــــمــــــــة اGــــــــواد
اGــســتــعــمـلــة الــتي لــهــا صــفــة اGــنــشـأ
قيـمة اGـواد اGسـتعـملـة التي لـيست

لها صفة اGنشأ.

تصنيع يجب :
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- أن ال تـــــــــتــــــــعــــــــدى قــــــــيــــــــمــــــــة اGــــــــواد
اGــســتــعــمـلــة الــتي لــهــا صــفــة اGــنــشـأ
قيـمة اGـواد اGسـتعـملـة التي لـيست

لها صفة اGنشأ.

تصنيع يجب :
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- أن ال تـــــــــتــــــــعــــــــدى قــــــــيــــــــمــــــــة اGــــــــواد
اGــســتــعــمـلــة الــتي لــهــا صــفــة اGــنــشـأ
قيـمة اGـواد اGسـتعـملـة التي لـيست

لها صفة اGنشأ.

تــصـــنــيع Gــواد لــيــسـت مــصــنــفــة في
البند اجلمركي 8714.

تـصنـيع من جمـيع اGواد مـن أي بند
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

عــــمـــلـــيـــات تــصـــــنــيـع
ال تــتــعــدى قــيــمــة جــمــيع
اGـــواد اGـســـتــعــمـلــة فـيه
20 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

عــــمـــلـــيـــات تــصـــــنــيـع
ال تــتــعــدى قــيــمــة جــمــيع
اGـــواد اGـســـتــعــمـلــة فـيه
25 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

عــــمـــلـــيـــات تــصـــــنــيـع
ال تــتــعــدى قــيــمــة جــمــيع
اGـــواد اGـســـتــعــمـلــة فـيه
30 % من ســــعــــر اGــــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع .

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع .

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



83 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

8716

مستخرج الفصل 88

مستخرج 8804

8805

الفصل 89

مستخرج الفصل 90

9001

sشــــبه مـــقــــطـــورات sمــــقـــطــــورات
لكل العرباتs عربات اخرى غير

ذاتية الدفعs وأجزاؤها.

sمــــركـــبــــات جــــويــــة او فـــضــــائــــيـــة
باستثناء :

روتوشوت

sـركــبــات اجلــويـةGأجــهـزة إطـالق ا
أجـهــزة لـهـبـوط اGـركـبـات اجلـويـة
واألجهزة اGـماثلةs أجهزة أرضية
sلـــــــلــــــتـــــــدريـب عـــــــلى الـــــــطـــــــيــــــران

وأجزاؤها.

ســفنs قـواربs ومــنـشـآت عــائـمـة
بحرية أو نهرية. 

sأدوات وأجـــــهـــــزة لــــلـــــبــــصـــــريــــات
لـــلــــتـــصـــويــــر الـــفـــوتــــوغـــرافيs أو
الـسينـمائيs والـقياس واGـراقبة
أو لـــــلـــــتـــــدقـــــيقs أدوات وأجـــــهـــــزة
طــبـــيــة جـــراحــيـــةs أجــزاء ولــوازم
sهـــــــــــــــــــذه األدوات واألجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزة

بإستثناء :

ألـيـاف بـصـريـة وحـزم من ألـيـاف
بـــــصــــــريــــــةs كـــــابـالت من ألــــــيـــــاف
بــصـريــةs غـيــر تـلك اGــصـنــفـة في
الـبند s8544 مواد مسـتقـطبة من
أوراق أو صـــفـــائحs عـــدســـات (�ـــا
s(فـى ذلك الـــــعـــــدســـــات الـالصـــــقــــة
مــــواشـــيـــر ومـــرايـــا وغـــيـــرهـــا من
عــنــاصــر بــصــريــة أخـرىs مـن أيـة
مــواد s غــيــر مـــركــبــة s غـــيــر تــلك

اGعاجلة بصريا .

تـصنـيع في جمـيع اGواد مـن أي بند
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـصنـيع من جمـيع اGواد مـن أي بند
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتج. 

تــصــنــيع Gــواد مـن أي بــنـد تــعــريــفي
�ــا فـي ذلك مـــواد أخــرى مـن الــبـــنــد

.8804

تـــــــصــــــنــــــيـع مـن اGــــــواد مـن أي بــــــنــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتج.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي
لـلـمـنـتـج.غـيـر أنه ال ~ـكـن اسـتـعـمـال
هـياكـل السـفن من الـبـنـد الـتـعـريفي

.8906

تصنيع :
- مـن مــــواد مـن أي بــــنـــــد تـــــعــــريـــــفي
sباسـتثنـاء البنـد التعـريفي للـمنتج

و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

 تـــصـــنـــيع ال تـــتـــعـــدى قـــيـــمـــة جـــمـــيع
اGواد اGسـتعملة فيه 40 % من سعر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع .

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8442
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

9002

9004

مستخرج 9005

9006

9007

عــــــدســــــات ومـــــواشــــــيـــــر ومــــــرايـــــا
وغيرهـا من عناصـر بصريةs من
أيـــــة مــــــوادs مـــــركــــــبـــــةs ألدوات أو
أجهزةs غير تلك اGعاجلة بصريا.

نـظـارات (مـصـحـحـة أو واقـيـة أو
غيرها) و ما ~اثلها.

sمـنـاظـيـر وتـلــسـكـوبـات  بـصـريـة
ومثبتاتها.

sأجـهـزة الـتصـويـر الـفـوتـوغرافى
أجـــــهـــــزةs �ـــــا فـــــيـــــهـــــا مـــــصـــــابـــــيح
وأنــــــابـــــيـب إنــــــتـــــاج الــــــومـــــضـــــات
الـــــضـــــوئـــــيـــــة اGـــــســــــتـــــعـــــمـــــلـــــة في
الــتــصــويــر الــفــوتــوغـرافـىs غــيـر
تــــلك اGـــــســــتــــعــــمـــــلــــة في االضــــاءة

الكهربائية.

كــامــيـرات ســيــنــمـائــيــةs وأجــهـزة
عـرض ســيـنــمـائــيـةs وان احــتـوت
عــــلى أجــــهـــزة تــــســـجــــيل أو إعـــادة

إنتاج الصوت.

 تـــصـــنـــيع ال تـــتـــعـــدى قـــيـــمـــة جـــمـــيع
اGواد اGسـتعملة فيه 40 % من سعر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

- تـــصــنــيع ال تـــتــعــدى قــيـــمــة جــمــيع
اGواد اGسـتعملة فيه 40 % من سعر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع :
- من جميع اGـواد اGستـعملة من أي
بــنـد تــعــريــفي بــاسـتــثــنــاء اGـواد من

 sنفس  البند التعريفي للمنتج
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخــدمـــة الــتي لـــيس لــهـــا صــفــة
اGـنشأ قـيمة اGـواد اGستـخدمة التي

لها صفة اGنشأ .

تصنيع :
- من جميع اGـواد اGستـعملة من أي
بــنـد تــعــريــفي بــاسـتــثــنــاء اGـواد من

نفس  البند التعريفي للمنتجs و
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخــدمـــة الــتي لـــيس لــهـــا صــفــة
اGـنشأ قـيمة اGـواد اGستـخدمة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع :
- من جميع اGـواد اGستـعملة من أي
بــنـد تــعــريــفي بــاسـتــثــنــاء اGـواد من

sنفس البند التعريفي للمنتج
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع. و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخــدمـــة الــتي لـــيس لــهـــا صــفــة
اGـنشأ قـيمة اGـواد اGستـخدمة التي

لها صفة اGنشأ.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



85 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

9011

مستخرج 9014

9015

9016

9017

مـــيـــكـــروســـكـــوبـــات بـــصـــريـــةs �ــا
فيـهـا مـيكـروسـكـوبات الـتـصـوير
اGــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــروغــــــــــــــــــــــرافــي أو
اGـيـكروسـيـنـمائى الـفـوتـوغرافي

أو العرض اجملهري.

أجهزة وأدوات للمالحة األخرى.

أجــــهــــزة وأدوات لــــلــــجــــيــــوديــــزيــــا
والـتـبـوغـرافـيـا و تـقـديـر مـسـاحـة
sولـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــويـــــــــــــة sاألراضـي
sولـــــلــــــتــــــصــــــويــــــر الــــــغــــــرامــــــتـــــري
ولـــــلـــــهــــــيـــــدروغــــــرافـــــيـــــا s ولــــــعـــــلم
sـيـاهGولـعــلم خـصــائص ا sالـبــحـار
sولـــألرصــــــــــــــــــــــــــــاد اجلــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــة
ولـــلــــجـــيــــوفـــيـــزيــــاءs بـــاســـتــــثـــنـــاء

البوصالت ; مقاييس األبعاد.

مـــــــوازين حـــــــســـــــاســــــة لـــــــدرجــــــة 5
سـنــتـيــغــرام أو أقلs مع أو بـدون

أثقال الوزن.

أدوات لــلـــرسم أو الـــتـــخـــطــيط أو
احلـــــــــســـــــــاب (مـــــــــثـل آالت الـــــــــرسم
s"وأجــــهـــزة الـــنـــسخ بـــنـــتـــوجـــراف
مــــــنـــــاقـلs مـــــجــــــمـــــوعــــــات "أطـــــقم"
لـــــلـــــرسم الــــــهـــــنـــــدسىs مـــــســـــاطـــــر
ودوائـــر لـــلــــحـــســـاب عـــلـى ســـبـــيل
sأدوات لـقــيــاس الــطـول s( ــثــالGا
تــســتــخــدم بــالــيــد ( مـثـل األمــتـار
بـــــأنـــــواعـــــهـــــا واGـــــيـــــكـــــرومـــــتــــرات
ومــعــايـيــر ومــقــايـيس الــســمــاكـة)
غير مـذكورة وال داخلـة فى مكان

آخر من هذا الفصل.

تصنيع :
- من جميع اGـواد اGستـعملة من أي
بــنـد تــعــريــفي بــاسـتــثــنــاء اGـواد من

sنفس  البند التعريفي للمنتج
- أال تــــتـــعــــدى قــــيـــمــــة جــــمـــيـع اGـــواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع. و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخــدمـــة الــتي لـــيس لــهـــا صــفــة
اGـنشأ قـيمة اGـواد اGستـخدمة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGـــســـتــــعـــمـــلــــة فـــيه 40 % من قـــيـــمـــة

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8642
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

9018

9019

9020

9024

أدوات وأجـــــــــــــهــــــــــــزة لــــــــــــلــــــــــــطـب أو
لــــلـــــجــــراحــــة أو طـب األســــنــــان أو
الـطب البيـطريs �ـا فيهـا أجهزة
الــــتـــشـــخـــيـص بـــالـــســـيــــنـــتـــغـــراف
وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـن أجـــــــهـــــــزة الـــــــطب
الــــكــــهــــربــــائـــــيــــةs وكــــذلك أجــــهــــزة

اختبار النظر :

- كـراسي لـطب األسـنـان حتـتـوى
على معدات طب األسنان.

- غيرها .

sأجـهـزة تـدليك sأجـهـزة عالج آلي
أجــهــزة لــلـــطب الــنــفـــسىs أجــهــزة
عالج بــاألوزون أو األكــســجــX أو
s ــــواد الــــطـــبــــيـــةGبــــاســــتـــنــــشـــاق ا
أجــــــهـــــــزة إنــــــعــــــاش بـــــــالــــــتــــــنـــــــفس
الـــصـــنــاعـى وغــيـــرهـــا من أجـــهــزة

العالج عن طريق التنفس . 

أجـــهــــزة تـــنـــفس أخــــرىs وأقـــنـــعـــة
غـازs باسـتـثـنـاء األقنـعـة الـواقـية
غــــيــــر اGــــزودة بــــآلــــيــــة وعــــنــــصــــر

مرشح  قابل لالستبدال .

آالت وأجــهـزة الخــتــبــار الــصالبـة
أو الــــقـــدرة عــــلى اجلــــر والــــضـــغط
والتـمـدد وغـيـرهـا من اخلـصائص
اآللــيـــة لــلـــمـــواد (مــثل اGـــعــادن أو
اخلـــشـب أو اGـــواد الـــنـــســـجـــيـــة أو

الورق أو اللدائن).

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـــعــريـــفي بـــاســـتـــثــنـــاء تـــلك اخلـــاصــة
بـــــاGـــــنــــتـــــوجs �ـــــا فـي ذلك مـن مــــواد

أخرى من البند التعريفي 9018.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
- التــــتـــــعــــدى قـــــيـــــمــــة جـــــمــــيـع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع .

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
- التــــتـــــعــــدى قـــــيـــــمــــة جـــــمــــيـع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع .

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
- التــــتـــــعــــدى قـــــيـــــمــــة جـــــمــــيـع اGــــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 25 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



87 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

9025

9026

9027

9028

مــقـــايـــيس الـــكـــثــافـــة  ومـــقــايـــيس
كــــــــثـــــــافــــــــة الــــــــســـــــوائـلs مــــــــوازين
sالـــســوائـل وأدوات طــفـــو �ــاثـــلــة
sبـــيــرومــاتــر sمــقــايــيـس حــراريــة
مـــقـــايـــيـس ضـــغط جـــوs مـــقـــايـــيس
رطوبة وبسيكرومتر مسجّلة أو
غـــــــيــــــــر مــــــــســـــــجّــــــــلـــــــةs وأي أدوات

مشتركة فيها.

أجـــــــــهـــــــــزة وأدوات لــــــــقـــــــــيــــــــاس أو
sلـــلــــمـــســـتـــوى sـــراقــــبـــة الـــتــــدفقG
لــلــضــغط أو لــلــخــصـائـص األخـرى
اGــتــغــيــرة لــلــســوائـل أو الــغـازات
sمـــــــثـل مـــــــقـــــــايـــــــيـــس  الـــــــتــــــــدفق)
مـــؤشـــرات اGـــســـتــوىs مـــقـــايـــيس
الــضـغط "مــانـومــيـتــر"s وعـدادات
احلـــرارة)  بــــاســـتــــثـــنــــاء األجـــهـــزة
واألدوات اGـــصــنـــفـــة مـن الـــبـــنــود
الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــيـــــة 9014 أو 9015 أو

9028 أو9032.

أجـــــــهـــــــزة وأدوات لــــــــلـــــــتـــــــحــــــــلـــــــيل
الــفــيــزيــائى أو الــكــيــمــاوى (مــثل
مــــــــــقـــــــــايــــــــــيـس االســــــــــتـــــــــقــــــــــطـــــــــاب
"بوالر~ـتـر" واGقـاييس الـعاكـسة
لألشـعة "رافـراكتـومـتر" وأجـهزة
قــــيـــاس أطــــوال مــــوجــــة الــــطــــيف
"ســبــكــتــرومـتــر" وأجــهــزة حتــلـيل
الــــــغـــــازات أو الــــــدخـــــان) أجــــــهـــــزة
وأدوات لقـياس أو اختـبار درجة
الـلــزوجـة أو اGـسـامـيـة أو الـتـمـدد
أو الــــــتـــــوتــــــر الـــــســــــطـــــحـى أو مـــــا
~ــاثــلـهــاs أجــهـزة وأدوات لــقــيـاس
sأو اخــــــــــتـــــــــبــــــــــارات احلـــــــــريـــــــــرات
الــــصــــوت أو الـــضــــوء (�ــــا فـــيــــهـــا
مـــــقـــــايـــــيـس فـــــتـــــرات الـــــتـــــعـــــرض

للضوء)s ميكروتوم.

عـدادات الـغـازات أو الـسـوائل أو
الـكهربـاء �ا فيـها أجهـزة معايرة

هذه العدادات :

- أجزاء ولوازم.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنيع التـتعـدى قـيمـة جمـيع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8842
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

9028 (تابع)

9029

9030

9031

9032

9033

- غيرها .

عــــــدادات أخـــــــرى (مـــــــثـل عــــــدادات
دورانs عـدادات اإلنـتـاجs عـدادات
s"ســيــارات األجــرة "تــاكــســيــمــتــر
sـــقــــطـــوعـــةGــــســـافــــات اGعـــدادات ا
عـــــــــدادات اخلـــــــــطـى)s مـــــــــؤشــــــــرات
الـسـرعــةs تـاكـيــمـتــراتs من غـيـر
األصــــــنــــــاف من الــــــبــــــنــــــد 9014 أو

9015 "استروبوسكوبات".

أجــــــهـــــــزة قــــــيـــــــاس الــــــتـــــــغــــــيــــــرات
الـســريـعـة لـلــمـقـاديــرالـكـهــربـائـيـة
(اوسيـلـوسـكوب) وأجـهـزة حتـليل
الـطـيـف وأجـهـزة وأدوات غـيـرهـا
لــــقـــيــــاس أو مــــراجــــعــــة اGــــقــــاديـــر
الكـهربـائيةs بـاستـثنـاء العدادات
من الــبــنــد s9028 أجــهــزة وأدوات
لــــقــــيــــاس أو كـــــشف أشــــعــــة الــــفــــا
وبـيـتـا وغـامّـا واألشـعـة الـسـيـنـيـة
واإلشــعــاعــات الــكــونــيــة وغــيــرهـا

من اإلشعاعات بااليونات.

أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو
اGـراقبـةs غيـر مـذكورة وال داخـلة
sفى مــكــان آخــر مـن هــذا الــفــصل
أجـــهــزة كــشف ومـــراقــبــة أشــكــال
وأبـعـاد عـنـاصـر مـخـتـلـفـة لـفـحص

السطوح . 

أجــــــــهــــــــزة وأدوات لــــــــلــــــــضــــــــبط أو
اGراقبة األتوماتيكية .

أجــزاء ولـــوازم لــآلالت واألجـــهــزة
واألدوات  الــــداخـــلــــة فـي الـــفــــصل
s90 غــيــر مــذكـــورة وال داخــلــة في

مكان آخر من هذا الفصل.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخــدمـــة الــتي لـــيس لــهـــا صــفــة
اGـنشأ قـيمة اGـواد اGستـخدمة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تــصـنـيع التـتــعـدى قـيـمـة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه  30 %مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



89 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج الفصل 91

9105

9109

9110

9111

9112

صناعة الساعاتs باستثناء :

sبـــــنــــدوالت s ســـــاعـــــات مـــــنـــــبـــــهـــــة
ساعـات حائـطيـة واجهـزة صنـاعة
الـــســـاعـــات �ـــاثـــلـــةs ذات احلـــركــة

اخملتلفة عن حركة الساعة. 

حــــــركــــــات الــــــســــــاعــــــاتs كــــــامــــــلــــــة
ومــــــجــــــمــــــعــــــةs من غــــــيــــــر حــــــركـــــة

الساعات. 

حــركـــات الـــســـاعـــةs كــامـــلـــةs غـــيــر
sمــــجــــمـــعــــة أو مـــجــــمـــعــــة جـــزئــــيـــا
sحــــركـــات الـــســـاعـــة غــــيـــر كـــامـــلـــة
مــجــمــعــةs حــركــات الــســاعــة غــيــر

تامة الصنع.

علب الساعات من البند 9101 أو
9102 وأجزاؤها.

عـلب وصنـاديق ألجهـزة السـاعات
و أجزاءها.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخــدمـــة الــتي لـــيس لــهـــا صــفــة
اGـنشأ قـيمة اGـواد اGستـخدمة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســـتــخــدمـــة الــتى لـــيس لــهـــا صــفــة
اGـنشأ قـيمة اGـواد اGستـخدمة التي

لها صفة اGنشأ.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنعs و
- في حـــدود الــنـــســبـــة الــواردة أعاله
فـإنه عـنـد اسـتخـدام مـواد من الـبـند
الـــتـــعـــريـــفي 9114 يـــجب أال تـــتـــعـــدى
قــــيــــمــــتــــهـــا  10 % مـن ســـعــــر اGـــنــــتج

تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
 - ال تـــتــــعــــدى قــــيــــمــــة جـــمــــيـع اGـــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
 - ال تـــتــــعــــدى قــــيــــمــــة جـــمــــيـع اGـــواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 30 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)



14 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 9042
21 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

9113

الفصل 92

الفصل 93

مستخرج الفصل 94

مستخرج 9401
ومستخرج 9403

9405

أساور ساعات وأجزاؤها :
- من مـعادن عـادية سـواء مـطلـية
بـالــذهب أو الــفــضـةs أو بــاGــعـادن

الثمينة.

- غيرها.

sأجــــــزاؤهـــــا sآالت مــــــوســــــيـــــقــــــيــــــة
ولوازمها.

sأجــــــزاؤهــــــا sذخــــــائـــــــر sأســــــلـــــــحــــــة
ولوازمها.

sأثــــاث لـــلــــطـب واجلــــراحـــة sأثــــاث
مـسـتـلــزمـات األسـرة ومـا ~ـاثـلـهـا
أجـــهـــزة إنــارة غـــيـــر مـــذكــورة وال
داخــلــة في مــكــان آخــرs مــصـابــيح
اإلشــــارة s لـــــوحـــــات إعالنـــــيــــة  أو
إرشـــاديــــة مـــضــــيـــئــــة s وأصـــنـــاف
s مـبـاني مسـبـقة الـصنع s اثـلة�

باستثناء:

أثـاث من مــعــادن عــاديـة يــحــتـوى
على أقمشـة قطنية غير محشوة
ذو وزن أقـصـاه 300 غــرام/ اGـتـر

اGربع.

أجــهـــزة إنـــارة (�ــا فـــيـــهــا أجـــهــزة
تـركـيز األضـواء وأجـهـزة األضواء
الـــــكـــــاشـــــفـــــة) وأجـــــزاؤهـــــا s غـــــيــــر
مــــذكـــــورة وال داخــــلــــة  فـي مــــكــــان
آخــــــــر ; مــــــــصـــــــابــــــــيـح اشـــــــارات و
لــــوحـــــات إعالنــــيـــــة  أو إرشــــاديــــة
مــضــيــئــة وغــيــرهــا مـن األصــنـاف
اGـــــمـــــاثـــــلـــــة الـــــتـي حتـــــتـــــوى عـــــلى
مصدر إضـاءة مثبت بها بصورة
دائمة s وأجـزاؤها s غير مذكورة

وال داخلة  في مكان آخر .

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 40 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتج.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتج.
أو

تــــصــــنــــيع لـــــقــــمــــاش قــــطــــني جــــاهــــز
لـالســتــعــمــال من الــ¨ 9401 أو 9403

بشرط أن:
- ال تــتــعــدى قــيـمــته 25 % مـن ســعـر

اGنتج تسليم باب اGصنع.
- أن تـــــــكــــــون جـــــــمــــــيـع بــــــاقـي اGــــــواد
اGــسـتــخـدمــة لـهــا صـفــة اGـنــشـأ و من
بــنـــد تــعــريـــفي غــيــر الـــبــنــد 9401 أو

.9403

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تصـنـيع ال تـتعـدى قـيـمة
جـمـيع اGـواد اGـسـتـعـمـلـة
فـــــــــيه 40 % مـن ســـــــــعـــــــــر
اGــــــنــــــتـج تـــــســــــلــــــيـم بـــــاب

اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

9406

مستخرج الفصل 95

9503

مستخرج 9506

مستخرج الفصل 96

مستخرج 9601
ومستخرج 9602

مستخرج 9603

مباني مسبقة الصنع.

لعبs ألـعـابs أدوات لـلتـسـلـية أو
sأجـــزاؤهــا ولـــوازمــهــا sالــريـــاضــة

باستثناء :

لــــــعـب أخــــــرىs °ــــــاذج مــــــصــــــغــــــرة
و°اذج �اثلـة للتسلـيةs متحركة
أو غـيـر مـتحـركـةs ألـعـاب األلـغاز

من جميع األنواع.

عصى للجولف وأجزاؤها.

مصنوعات مختلفةs باستثناء :

مصنـوعات من مواد حيوانية أو
نباتية أو معدنية للنحت.

لـــــوازم الـــــفـــــرشs (بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء
اGـــكـــانس و اGـــكـــانس الـــصـــغـــيــرة
على شـكل حـزم مـتـرابـطـة مزودة
أو غـيـر مـزودة �ـقابـضs و فرش
للدهانـة متحصل عليها من شعر
s(حـيوان الـسنسـار أو السـنجاب
مــــكـــانـس آلــــيــــة تـــدار يــــدويــــا من
sأدوات الـدهن sغـيــر ذات احملــرك
ومـكـانس من مـطـاط أو من مـواد

لينة �اثلة.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمـــلــــة فـــيه  50 % من ســـعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتج.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي
لــلـــمــنــتج. غــيــر انـه ~ــكن اســتــخــدام
كــتل مــشـكــلــة بــشـكل أولـى لـصــنــاعـة

رؤوس عصى اجلولف.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتج.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تـعريفي باسـتثنـاء للنحت مـشغولة

من نفس البند التعريفي للمنتج.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــــســـتــــعــــمــــلــــة فــــيه 50 % مـن ســــعـــر

اGنتج تسليم باب اGصنع.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

9605

9606

9608

9612

مستخرج 9613

تـــــشــــــكـــــيالت خـــــاصــــــة بـــــالـــــســـــفـــــر
لـــلـــنـــظـــافـــةs لـــلــــخـــيـــاطـــة أو Gـــسح

األحذية أو للمالبس.

أزرار و أزرار ضــاغــطــةs قــوالب
أزرارs وأجـــــــــزاء أخـــــــــرى لألزرار
ولألزرار الـــــضـــــاغـــــطـــــة; أشـــــكـــــال

أولوية لألزرار.

أقالم و أقالم احلــبــر اجلـافs أقالم
ذات الـــــرؤوس اGــــــصـــــنـــــوعــــــة من
الـــــلـــــبـــــادs أقالم الـــــريـــــشـــــة وأقالم
أخــــرىs أقـالم لــــلــــنـــــسخs مـــــحــــامل
sأدوات الـــكــــتـــابـــة و مــــا ~ـــاثــــلـــهـــا
أجــــزاؤهـــا (أغــــطــــيــــة رأس الــــقــــلم
واGـــــمـــــاسك) بــــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء تـــــلك

الواردة في البند 9609.

أشــرطـــة احلـــبــر لـــآلالت الـــكــاتـــبــة
وأشرطـة احلبـر اGـماثـلـةs محـبرة
أو مـهـيـأة بـطــريـقـة أخـرى لـلـطـبع
ســــواء مـــركــــبــــة عــــلـى بــــكـــرات أو
ضــــمـن خــــراطــــيـش; عــــلـب احلــــبــــر
لألخـــــــتــــــام وإن كــــــانت مــــــشــــــربــــــة
بـاحلـبـرs سـواء أن كـان مـصـحـوبـا

بعلبة أو غير مصحوب.

قـــــداحــــــات بــــــنـــــظــــــام االشـــــتــــــعـــــال
الكهربائي الضغطي.

كل جزء من هذه الـتشكيلة يجب أن
يــسـتـجـيب لـلــقـاعـدة اGـنـطــبـقـة عـلـيه
في صـــــــــورة تـــــــــقــــــــد~ـه �ـــــــــعـــــــــزل عن
الـــتـــشـــكـــيـــلــة. غـــيـــر أنه ~ـــكـن إدمــاج
األجـزاء غيـر ذات اGنـشأ شـريطة أن
ال تــتـعــدى قـيــمـتــهـا اإلجــمـالــيـة 15 %
من ســـعــر الـــتــشــكـــيــلـــة تــســلـــيم بــاب

اGصنع.

تـــــــصــــــنــــــيـع  مـن مــــــواد مـن أي بــــــنــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتـــعــمــلــة 50 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي
لــلــمــنــتج. غــيــر انه ~ــكـن اســتــعــمـال
ريـــــشـــــات الـــــكـــــتـــــابـــــة ورؤوس أقالم
الـريـشـة من نــفس الـبـنـد الـتـعـريـفي

للمنتج.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتجs و
- ال تـــــتــــعــــدى قـــــيــــمــــة جــــمـــــيع اGــــواد
اGــســتـــعــمــلــة 40 % من ســعـــر اGــنــتج

تسليم باب اGصنع.

تصنيع ال تـتعدى قيـمة جميع اGواد
اGــســـتــعــمـــلــة اGــصـــنــفــة حتت الـــبــنــد
9613  30 % من سـعــر اGـنـتج تـسـلـيم

باب اGصنع .

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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1) عمليات اGعاجلة اخلاصة اGبّينة  باGالحظات التمهيدية 7.1 و7.3

2) عمليات اGعاجلة اخلاصة اGبينة باGالحظات التمهيدية 7.2

3) اGالحـظة 3 من الـفصل 32 تبX بـان األمر يتـعلق �سـتحضـرات  أساسهـا مواد ملـونة من األنواع اGـستعـملة لـتلوين أي

مادة  أو معدة  لتكون كمكونات لصناعة مستحضرات ملونة شريطة أال تبند في بند آخر من الفصل 32.

.Xقاطعت X4) يقصد �جموعة كل جزء من بيان هذا البند موجود ب

sبندة في 3907 إلى 3911 من جهة أخرىGوا sبندة في 3901 إلى 3906 من جهةGواد اGتكونة من اG5) بالنسبة للمنتجات ا
فإن هذه القاعدة تطبق حصريا على فئة اGنتجات األكثر وزنا.

6) تعتبر األشرطة التالية عالية الشفافية :

 bandes dont le trouble optique,  mesuré selon ASTM-D 1003-16 par néphélomètre de Gardner (facteur de trouble)  sont

inférieures à 2 %.

7) الشروط اخلاصة اGطبقة على اGنتجات اGكونة من خليط من مواد نسيجية مبينة باGالحظة التمهيدية 5.

8) إن استعمال هذا اGنتج يقتصر على تصنيع األقمشة من النوع اGستعمل في آالت الورق.

9) أنظر إلى اGالحظة التمهيدية 6.

10) أنـظر إلى اGالحـظة التـمهـيدية  6 لـلمـواد اGصنـرة غيـر �ددة وال �طـطة متـحصل عـليـها باخلـياطة  أو بـتجـميع أجزاء

من القماش اGصنر (مقطع أو مشبك على شكله النهائي).

Semi conductor Equipment and Materials institute Incorporated - Sem II (11

بنود النظام اGنسقبنود النظام اGنسق
(1)

وصف اGنتجوصف اGنتج
(2)

عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGوادعمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على اGواد
التي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأالتي ليست لها صفة اGنشأ إلكسابها صفة اGنشأ

(3)(4)

مستخرج 9614

الفصل 97

غــــلـــــيــــونـــــات تــــدخـــــX �ــــا فـــــيــــهــــا
رؤوسها.

sقـطع لـلمـجمـوعات sأشيـاء فنـية
وقطع عتيقة.

تصنع من كتل مشكلة بشكل أولى.

تـــــــصـــــــنـــــــيـع مـن مـــــــواد من أي بـــــــنـــــــد
تعـريفي باسـتثـناء البـند التـعريفي

للمنتج.

اGلحق رقم اGلحق رقم 2  (تابع) (تابع)
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اGلحق رقم اGلحق رقم 3

طلب شهادة تنقل السلعطلب شهادة تنقل السلع

�وجب االتفاق التجاري التفاضلي التونسي اجلزائري�وجب االتفاق التجاري التفاضلي التونسي اجلزائري

اGوقع بتونس في اGوقع بتونس في 4 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008

شهادة تنقل السلع رقم  :1 - اGصدر (االسم والعنوان الكامل والبلد) :

2 - اGرسل إليه (االسم والعنوان الكامل والبلد) :
(إشارة اختيارية)

4 - بلد الوجهة :3 - بلد اGنشأ :

6 - مالحظات :5 - معلومات متعلقة بالنقل (إشارة اختيارية) :

7 - بــيــان الــســلع (رقـم تـرتــيــبـيs عالمــاتs األرقــامs عـدد
وطبيعة الطرود (1) :

8 - كـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــة خــــــــــام (كـغ) أو
مقاييس أخرى (ل. م3 إلخ) :

9 - فواتير (إشارة إضافية) :

1 - أذكر عدد اGواد أو السلع غير اGعبأة بدون ترتيب.
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1 - مـثال : وثـائق االستيـرادs شهـادة منـشأs فواتـيرs تـصريـحات اGصـنعs إلخs اGتـعلـقة باGـنتـجات اGسـتعـملـة أو السلع الـتي � إعادة تـصديـرها على
حالتها.

اGلحق رقم اGلحق رقم 3  (تابع) (تابع)

تصريح اGصدرتصريح اGصدر

أنا اGـمـضي أسـفـلهs مـصدر الـسـلع اGـشـار إلـيهـا في وجه الـورقـةs أصـرح أن هـذه السـلع تـسـتـوفي الـشروط
اGطلوبة للحصول على الشهادة اGلحقة.

أوضح الظروف التي سمحت لهذه السلع باستيفاء هذه الشروط :
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

أقدم وثائق اإلثبات اآلتية (1) :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

أتـعـهـدs عـنـد طـلب الـسـلـطـات اخملــتـصـةs بـتـقـدµ كل اإلثـبـاتـات اإلضـافـيـة الـتي تـراهـا ضـروريـة قـصـد تـسـلـيم
الـشــهـادة اGــلــحـقــة. كـمــا أوافقs عـنــد االقـتــضـاءs أن تــقـوم هــذه الــسـلــطـات �ــراقـبــة سـجالت احملــاسـبــة وظـروف

تصنيع السلع اGشار إليها أعاله.

بــــ ............................................................................  في ..................................

...........................................................................................................................

(التوقيع)
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التصريح على الفاتورةالتصريح على الفاتورة

يجب أن يـعد الـتصـريح اGبـX نصه أدنـاه على أسـاس الفـاتورة مع أخـذ الهـوامش اGبـينـة في أسفل الـصفـحة
بعX االعتبار.

يصرح مصدر اGنتجـات التي تشملها هذه الوثيقة (رخصة جمركية رقم .............. (1) )s باستثناء ما ينص
بوضوح على خالف ذلكs بأن هذه اGنتجات لها صفة اGنشأ التفاضلي ................ (2).

بــــ ............................................................................  في ..................................

التوقيع واخلتم

1 - عـنـدمـا يـكـون الـتـصـريح عـلى الـفـاتـورة مـعـدا من قـبـل مـصـدر مـعـتمـد حـسـب مـفـهـوم اGادة 22 من الـبـروتـوكـولs يـجب وضـع رقم الـرخـصـة اجلـمـركـية
للمصدر اGعتمد في هذه اخلانة.

تترك هذه اخلانة فارغة عندما يكون التصريح على الفاتورة غير معد من قبل مصدر معتمد.

2 - يجب ذكر بلد اGنشأ في هذه اخلانة.

اGلحق رقم اGلحق رقم 4
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 تصريح اGمو تصريح اGموّن (اGزون (اGزوّد)د)

أنا اGمضي أسفله s أصرح أن السلع اGوصوفة في هذه الفاتورة قد � التحصل عليها
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

و(حسب احلالة) :
(أ) (1) تستوفي القواعد اGتعلقة بتحديد "اGنتوجات اGتحصل عليها كليا "

أو
(ب) (1) � إنتاجها من اGنتوجات اآلتية :

اGلحق رقم  اGلحق رقم  5

الوصف
................
................

القيمة (1)
................
................

بلد اGنشأ (2)
................
................

� إخضاعها للتشغيالت اآلتية :
بـ ....................................................................................................(أذكر التشغيل)

بـ ...........................................................................................................................
حرر بـ...................................................................................s  في..........................

(التوقيع) 

~أل عند الضرورة 
~أل عند الضرورة. في هذه احلالة :

- إذا كانت السلع ذات منشأ في بلد منصوص عليه في االتفاق أو االتفاقية اخملتصة: أذكر هذا البلد.     
- إذا كانت السلع ذات منشأ  بلد آخر: أذكر "البلد اآلخر"
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14 - كمية (3)

اGلحق رقم  اGلحق رقم  6

بطاقة  معلومات وفقا ألحكام اGادة بطاقة  معلومات وفقا ألحكام اGادة 27 من البرتوكول رقم  من البرتوكول رقم 1 اGلحق باالتفاق التجاري التفاضلي اGلحق باالتفاق التجاري التفاضلي
بX اجلزائر وتونسبX اجلزائر وتونس

2 - اGرسل إليه (1)1 - اGصدر (1) :

4 - الدولة التي تمت فيها التشغيالت والتحويالت 3 - الشركة القائمة بعملية التحويل

6 - لالستعمال الرسمي 5 - مكتب اجلمارك لالستيراد (2)

7 - وثيقة لالستيراد (2)

°وذج ............................................ رقم 

سلسلة .................................................

من ......................................................

سلع عند إرسالها إلى دولة الوجهةسلع عند إرسالها إلى دولة الوجهة

9 - رقم رمز النظام اGنسق 8 - عالمات وأرقام وعـدد وطبيعة الطرود
لـترمـيز وتعـيX الـسلع (رمز ن م)

10 - كمية (3)

 11 - قيمة (4)

السلع اGستوردة التي خضعت للتحويلالسلع اGستوردة التي خضعت للتحويل

12 - رقم رمز الـنـظام اGـنـسق لتـرمـيز

السلع (رمز ن م)
15 - قيمة (2) (6)13 - بلد اGنشأ (5)

16 - طبيعة التشغيالت أو التحويالت اGنجزة

17 - مالحظات
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18 - تأشيرة اجلمارك

تصريح مصادق عليه طبق األصل
وثيقة التصدير                            اخلتم

°وذج ................................... رقم ....................

من ..................................................................

مكتب اجلمارك..................................................

بلد أو إقليم التسليم:.........................................

بـ ............................... في ..............................

(التوقيع)

19 - تصريح اGصدر 

أنا اGـمـضي أسـفلهs أصـرح أن الـسلع اGـشـار إليـهـا أدناه
تــســتــوفي كل الــشــروط اGــطــلــوبــة لــلــحــصـول عــلـى هـذه

الشهادة 

بـ ............................ في..............................

...................................................................

(التوقيع) 

طلب مراقبة 

يـــطـــلب مــوظـف اجلــمـــارك اGـــوقع أدنـــاه مـــراقــبـــة صـــحــة
قانونية بطاقة البيانات هذه

بـ ............................... في ..............................

ختم اGكتب

......................................................................

.....................................

(توقيع اGوظف) 

ختم اGكتب

نتيجة اGراقبة 

سـمـحت اGـراقـبـة التـي قام بـهـا مـوظف اجلـمـارك اGوقع
أدناه �الحظة أن بطاقة البيانات هذه :

I - � تـســلــيـمــهــا فـعال مـن قـبل مــكــتب اجلــمـارك اGــشـار
إليه وأن البيانات التي حتتوي عليها صحيحة (*)

II - ال تستوفي شروط الصحة القانونية اGطلوبة 
(أنظر اGالحظات اGرفقة أدناه) (*)

بـ ............................... في ..............................

......................................................................
(توقيع اGوظف)

(*) أشطب البيان غير اGناسب 
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راجع وجه الورقة راجع وجه الورقة 

1 - اسم وعنوان الشركة والعنوان الكامل.

2 - بيان إضافي. 

3 - كيلو غرام وهيكتوليتر ومتر مكعب  أو قياسات أخرى.

4 - تعـتبر األغـلفـة كوحدة كـاملـة مع السلع الـتي حتتـويها غـير أنه ال يطـبق هذا احلـكم على األغلـفة الـتي ليست من
الـطـراز اGــعـتـاد لـلــمـنـتــوج  اGـغـلـف والـتي لـهــا قـيـمــة اسـتـعــمـال خـاصــة ذات طـابع دائم بــغض الـنـظــر عن وظـيــفـتـهـا

للتغليف .

5 - ~ألs عند الضرورةs في  حالة :

sأذكر البلد sإذا كانت السلع ذات منشأ تونسي أو جزائري -

- إذا كانت السلع ذات منشأ في بلد آخرs أذكر هذا البلد.   

6 - يجب ذكر القيمة وفقا لألحكام اخلاصة بقواعد اGنشأ.


