
 
 

 

 المالحظات العامة
 جدول التعرفة  للواليات المتحدة األمريكية

 
العالقـة بجـدول الـنظام المنـسق للتعرفة الخاص بالواليات المتحدة األمريكية              . ١

HTSUS. 
 

، ويخضع تفسير    HTSUSإن أحكـام هذا الجدول مدرجة بشكل عام وفقاً لجدول           

 ضمـن التصنيفـات   محـتويات هـذا الجـدول، بما في ذلك المنتجات المشمولة          

الفـرعيـة لـه، للمالحظات العامة، ولمالحظات األقسام، ولمالحظات الفصول،          

وحيثما تتطابق أحكام هذا الجدول مع األحكام       . HTSUSولمالحظـات جدول الـ     

، فإن أحكام هذا الجدول تكون لها نفس المعاني         HTSUSالمقابلـة لها في جدول      

 HTSUS.التي تقابلها من أحكام جدول 
 

 .النسب األساسية للضريبة .٢
 

إن النسب األساسية للضريبة المنصوص عليها في هذا الجدول تعكس ما هو وارد             

، والمتعلق بالمعدالت العامة للضريبة  HTSUSفـي العمـود األول مـن جدول    

 .٢٠٠٣ يناير ١٠المعمول بها من تاريخ 
 

 .المراحل .٣
 

 باء، فإن هذا الجدول     - ٢في الملحق   باإلضـافة إلى التصنيفات المرحلية الواردة       

  .D, E, F, Gيحتوي على التصنيفات المرحلية  
 
  يجب   Dالضرائب المفروضة على السلع المذكورة في التصنيف المرحلي          )أ(

إلغاؤهـا علـى خمـس مراحل سنوية متساوية تبدأ من تاريخ دخول هذه              



 
 

 

بة الجمركية ابتداء   االتفاقية حيز النفاذ ، وتصبح تلك السلع معفاة من الضري         

 . يناير من السنة الخامسة ١من 
 
 Eالـضرائب المفروضـة على السلع المذكورة ضمن التصنيف المرحلي             )ب(

يجـب إلغاؤهـا بالكامـل، وتصبح تلك السلع معفاة من الضريبة الجمركية             

وبالنسبة للسلع المذكورة في البنود     . ابتداء من دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ      

 :الفرعية 
 

9812.00.20, 9812.00.40, 9813.00.05, 9813.00.10, 9813.00.15, 
9813.00.20, 9813.00.25, 9813.00.30, 9813.00.35, 9813.00.40, 
9813.00.45, 9813.00.50, 9813.00.55, 9813.00.60, 9813.00.70, 
9813.00.75, 9814.00.50  

 .فإن اإلعفاء من الضريبة يعني اإلعفاء دون ضمان
 
 يجب أن تعفى من الرسوم      F الـسلع المذكـورة فـي التصنيف المرحلي          )ج (

الجمركية اعتباراً من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ، طبقاً لاللتزامات           

حسب جدول  (الحالـية لـدى منظمة التجارة العالمية بشأن إزالة الضريبة           

 ).٢٠ ة رقممنظمة التجارة العالمية للواليات الواليات المتحدة األمريكي
 

 ١ تخضع لألحكام التالية لغاية Gالـسلع المذكـورة في التصنيف المرحلي       )د(

 :يناير من السنة العاشرة حيث تصبح حينها تلك السلع معفاة من الضريبة
 

، فإن ٩٨٠٢,٠٠,٨٠بالنـسبة للبـضائع المذكـورة فـي بند التعرفة         .١

قاً الـضريبة التـي تفـرض وقت االسترداد على السلع المجمعة وف           

من الفصل الفرعي الثاني من     ) ٤(لإلجـراءات الواردة في المالحظة      

  يجب أن تكون عبارة عن النسبة        HTSUS من جدول    ٩٨الفـصل   

ة للسلعة نفسها طبقاً لاللتزامات     ـــالمطـبقة علـى القـيمة الكلـي       



 
 

 

 ٩٧ إلى   ١المرحلية المحددة في األحكام ذات الصلة في الفصول من          

 .من هذا الجدول
 

، فإن الضريبة   ٩٨١٧,٢٢,٠٥سبة للسلع المذكورة في بند التعرفة       بالن  .٢

التـي تفـرض وقـت االستيراد على السلع المجمعة وفقاً لإلجراءات            

 ٩٨من الفصل الفرعي الثاني من الفصل       ) ٤(الـواردة في المالحظة     

 يجب أن تكون عبارة عن النسبة المطبقة على         HTSUSمـن جدول    

طبقاً لإلجراءات المرحلية الواردة في     القـيمة الكلـية للـسلعة نفسها        

من هذا الجدول   ) ٩٧(إلى  ) ١(األحكام ذات الصلة ضمن الفصول من       

 . 
 

، فإن الضريبة   ٩٨١٧,٦١,٠١بالنـسبة للسلع المذكورة في بند التعرفة         .٣

التـي تفـرض وقت االستيراد على السلع المجمعة تكون عبارة عن            

 نفسها طبقاً لألحكام المرحلية     النـسبة المطبقة على القيمة الكلية للسلعة      

من ) ٩٧(إلى  ) ١(الواردة في األحكام ذات الصلة ضمن الفصول من         

 . هذا الجدول
 
    الـسلع ذات المنـشأ التي تصدر إلى الواليات المتحدة األمريكية يجب أال تفرض                  .٤

ية من اتفاقية منظمة التجارة العالم    ) ٥(علـيها أية ضرائب تطبق استناداً إلى المادة         

 .  الخاصة بالزراعة



 
 

 

  ١الملحق 
 

 ةالمتحدة األمريكي العالقة بجدول النظام المنسق للتعرفة الخاصة بالواليات
 
إستناداً لهذه   HTSUS يحـتوي هذا الملحق على تعديالت مؤقتة لألحكام الخاصة بـ            .١

يها وتخضع السلع ذات المنشأ الواردة في هذا الملحق للضريبة المنصوص عل          . االتفاقية

 ٩٧ إلى   ١فـي هذا الملحق بدالً من نسب الضريبة المنصوص عليها في الفصول من              

بالرغم من نسب التعرفة الخاصة بالحصص المذكورة في أماكن أخرى          . HTSUSمن

، يجـب أن يسمح للسلع ذات المنشأ بالدخول إلى الواليات المتحدة            HTSUSضـمن   

إلضافة إلى ذلك فإن أية كمية من السلع        وبا. األمـريكية استناداً إلى أحكام هذا الملحق      

المخصـصة للبحرين وفقاً لنسب التعرفة الخاصة بالحصص المذكورة في هذا الملحق            

يجـب عـدم احتسابها ضمن أي نسبة تعرفة خاصة بالحصص لتلك السلع في أماكن               

 . HTSUSأخرى في 

 لحوم البقريةلا
  
) C(لألحكام المدونة في الفقرة الفرعية     الكمـية اإلجمالـية للسلع التي تدخل وفقاً       ) أ   ( .٢

يجـب أن تعفـى من الضريبة خالل أية سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب أال               

 :تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 

 )بالكيلوجرام(الكمية   السنة

١٥،٠٠٠ ١ 

١٦،٥٠٠ ٢ 

١٨،١٥٠ ٣ 

١٩،٩٦٥ ٤ 

٢١،٩٦٢ ٥ 



 
 

 

٢٤،١٥٨ ٦ 

٢٦،٥٧٣ ٧ 

٢٩،٢٣١ ٨ 

٣٢،١٥٤ ٩ 

 غير محدودة ١٠
 

 .ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألولوية التقديم

الـضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة           تلغـى    ) ب(

 المذكورة في الملحق    (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(ضمن البند   

 . باء- ٢
 

 ): ١(تالية الواردة في الجدول رقم على البنود الفرعية ال)ب( و)أ(يسري البندان  )ج(
 

AG02011050, AG02012080, AG02013080, AG02021050, 
AG02022080, AG02023080. 

 
 منتجات األلبان السائلة 

 
) ج(لألحكام المدونة في الفقرة الفرعية    الكمـية اإلجمالـية للسلع التي تدخل وفقاً         ) أ   ( .٣

 سنة تقويمية مذكورة أدناه،     يجـب أن تعفـى من الضريبة الجمركية خالل كل         

 :ويجب أال تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 
 )بالليتر ( الكمية    السنة  

١،٠٠٠ ١ 

١،١٠٠ ٢ 

١،٢١٠ ٣ 

١،٣٣٠ ٤ 



 
 

 

١،٤٦٠ ٥ 

١،٦١٠ ٦ 

١،٧٧٠ ٧ 

١،٩٥٠ ٨ 

٢،١٤٠ ٩ 

 غير محدودة ١٠

 .ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألولوية التقديم
 

ى إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة         الـضرائب عل  تلغـى    ) ب(

 المذكورة  (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(الفرعية   ضـمن الفقرة  

 . باء-٢في الملحق 
 

 ):١( على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم)ب( و)أ(يسري البندان  )ج(
 

AG04013025, AG04039016 , AG21050020.   
 
 ألجبان ا

 
يجب أن  ) ج(لألحكام المدونة في البند     الكمـية اإلجمالـية للسلع التي تدخل وفقاً         ) أ   ( .٤

تعفـى من الضريبة الجمركية خالل كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب أال             

 :تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 

 
  )لوجرام بالكي( الكميه                    ةالسن  

١٥،٠٠٠ ١ 

١٦،٥٠٠ ٢ 



 
 

 

١٨،١٥٠ ٣ 

١٩،٩٦٥ ٤ 

٢١،٩٦٢ ٥ 

٢٤،١٥٨ ٦ 

٢٦،٥٧٣ ٧ 

٢٩،٢٣١ ٨ 

٣٢،١٥٤ ٩ 

 غير محدودة ١٠
 

 .ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألولوية التقديم
 

الـضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة           تلغـى    ) ب(

 المذكورة في الملحق    (B)مرحلي  أعاله وفقاً ألحكام التصنيف ال    ) أ(ضمن البند   

 .اء  ب-٢
 

١( على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم          )ب( و )أ(يسري البندان    )ج(

:( 
 

AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, 
AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, 
AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, 
AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, 
AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, 
AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, 
AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, 
AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, 
AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, 
AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, 
AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, 



 
 

 

AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, 
AG04069092, AG04069094, AG04069097, AG19019036. 

  
 مسحوق الحليب 

يجب أن  ) ج(لألحكام المدونة في البند     الكمية اإلجمالية للسلع التي تدخل وفقاً       )     أ  . ( ٥

تعفـى من الضريبة الجمركية خالل كل سنة تقويمية مذكورة أدناه ، ويجب أال              

 :تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 

 )بالكيلوجرام(الكمية        السنة

٥،٠٠٠ ١ 

٥،٥٠٠ ٢ 

٦،٠٥٠ ٣ 

٦،٦٦٥ ٤ 

٧،٣٢١ ٥ 

٨،٠٥٨ ٦ 

٨،٨٥٨ ٧ 

٩،٧٤٤ ٨ 

١٠،١٧٨ ٩ 

 غير محدودة ١٠
 

 . ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألولوية التقديم
 

الـضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة           تلغـى    ) ب (

ي الملحق   المذكورة ف  (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(ضمن البند   

 . باء -٢
 



 
 

 

١( على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم          )ب( و )أ(يسري البندان    )ج(

:( 
 

AG04021050, AG04022125, AG04022150, AG04039045, 
AG04039055, AG04041090, AG23099028, AG23099048. 

 
 :الزبدة 

 
) ج(ألحكام المدونة في الفقرة الفرعية    لالكمـية اإلجمالـية للسلع التي تدخل وفقاً         ) أ   ( .٦

يجـب أن تعفى من الضريبة خالل كل سنة تقويمية مذكورة أدناه ، ويجب أال               

 :تجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 

 )بالكيلوجرام(الكمية        السنة

٥،٠٠٠ ١ 

٥،٥٠٠ ٢ 

٦،٠٥٠ ٣ 

٦،٦٦٥ ٤ 

٧،٣٢١ ٥ 

٨،٠٥٣ ٦ 

٨،٨٥٨ ٧ 

٩،٧٤٤ ٨ 

١٠،٧١٨ ٩ 

 غير محدودة ١٠
 

 .إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألولوية التقديمويكون 
 



 
 

 

الـضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة           تلغـى    ) ب(

 المذكورة في الملحق    (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(ضمن البند   

 .اء  ب-٢
 

١( الواردة في الجدول رقم       على البنود الفرعية التالية    )ب( و )أ(يسري البندان    )ج(

:( 
 

AG04013075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, 
AG04051020, AG04052030, AG04059020, AG21069026, 
AG21069036. 

 
 منتجات ألبان أخرى 

 
) ج(لألحكام المدونة في الفقرة الفرعية    الكمـية اإلجمالـية للسلع التي تدخل وفقاً         ) أ   ( .٧

ن الضريبة الجمركية خالل كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما          يجب أن تعفى م   

 :يجب أال تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 

 )بالكيلوجرام(الكمية        السنة 

٥،٠٠٠ ١ 

٥،٥٠٠ ٢ 

٦،٠٥٠ ٣ 

٦،٦٦٥ ٤ 

٧،٣٢١ ٥ 

٨،٠٥٣ ٦ 

٨،٨٥٨ ٧ 

٩،٧٤٤ ٨ 

١٠،٧١٨ ٩ 



 
 

 

 غير محدودة ١٠
 

 .لوية التقديمويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألو
  

الـضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة           تلغـى    ) ب(

 المذكورة في الملحق    (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(ضمن البند   

 . باء-٢
 

١( على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم          )ب( و )أ(يسري البندان    )ج(

:( 
 

AG04022950, AG04029170, AG04029190, AG04029945, 
AG04029955, AG04029990, AG04031050, AG04039095, 
AG04041015, AG04049050, AG04052070, AG15179060, 
AG17049058, AG18062026, AG18062028, AG18062036, 
AG18062038, AG18062082, AG18062083, AG18062087, 
AG18062089, AG18063206, AG18063208, AG18063216, 
AG18063218, AG18063270, AG18063280, AG18069008, 
AG18069010, AG18069018, AG18069020, AG18069028, 
AG18069030, AG19011030, AG19011040, AG19011075, 
AG19011085, AG19012015, AG19012050, AG19019043, 
AG19019047, AG21050040, AG21069009, AG21069066, 
AG21069087, AG22029028.، 

 
 الفول السوداني 

 
) ج(لألحكام المدونة في الفقرة الفرعية        الكمية اإلجمالية للسلع التي تدخل وفقاً       )   أ   ( .٨

يجب أن تعفى من الضريبة خالل كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب أال              

 :تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 



 
 

 

 )بالكيلوجرام(الكمية        السنة

١،٠٠٠ ١ 

١،١٠٠ ٢ 

١،٢١٠ ٣ 

١،٣٣١ ٤ 

١،٤٦٤ ٥ 

١،٦١١ ٦ 

١،٧٧٢ ٧ 

١،٩٤٩ ٨ 

٢،١٤٣ ٩ 

 غير محدودة ١٠
 

 .ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألولوية التقديم
 

 ١٠٠ألغـراض هذه الكميات يحسب الفول السوداني غير المقشر على أساس أن كل              

 .شررام مقج كيلو٧٥كيلوجرام يعادل 
 

الـضرائب علـى إجمال السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة            تلغـى    ) ب(

 المذكورة في الملحق    (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(ضمن البند   

 . باء- ٢
 

 ):١( على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم )ب( و)أ(يسري البندان )  ج(
 

AG12021080, AG12022080, AG20081115, AG20081135, 
AG20081160. 

 السكر
 



 
 

 

يجب أن  ) ب(لألحكام المدونة في البند      الكمية اإلجمالية للسلع التي تدخل وفقاً          ) أ  . ( ٩

تعفى من الضريبة الجمركية خالل كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب أال             

 :تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 

  )بالكيلوجرام ( الكميه                    ةالسن

١٥،٠٠٠ ١ 

١٥،٥٧٠ ٢ 

١٦،٥٣٨ ٣ 

١٧،٣٦٤ ٤ 

١٨،٢٣٣ ٥ 

١٩،١٤٤ ٦ 

٢٠،١٠١ ٧ 

٢١،١٠٧ ٨ 

٢٢،١٦٢ ٩ 

 غير محدودة ١٠
 

 .ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألولوية التقديم
 

الـضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة           تلغـى    ) ب(

 المذكورة في الملحق    (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(لبند  ضمن ا 

 . باء-٢
 

١( على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم          )ب( و )أ(يسري البندان    )ج(

:( 
 



 
 

 

AG17011150, AG17011250, AG17019130, AG17019148, 
AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, 
AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, 
AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061015, 
AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, 
AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, 
AG18069039, AG18069049, AG18069059, AG 19012025, 
AG19012035, AG19012060, AG19012070, AG19019054, 
AG19019058, AG21011238, AG21011248, AG21011258, 
AG21012038, AG21012048, AG21012058, AG21039078, 
AG21069046, AG21069072, AG21069076, AG21069080, 
AG21069091, AG21069094, AG21069097.، 

 القطن
 
يجب ) ج(لألحكام المدونة في البند        الكمية اإلجمالية للسلع التي تدخل وفقاً           ) أ   ( .١٠

أن تعفـى مـن الضريبة خالل كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب أال               

 :تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 

 )بالكيلوجرام(الكمية        السنة

٥،٠٠٠ ١ 

٥،٥٠٠ ٢ 

٦،٠٥٠ ٣ 

٦،٦٥٥ ٤ 

٧،٣٢١ ٥ 

٨،٠٥٣ ٦ 

٨،٨٥٨ ٧ 

٩،٧٤٤ ٨ 

١٠،٧١٨ ٩ 



 
 

 

 غير محدودة ١٠
 

 
الـضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة           تلغـى    ) ب(

 المذكورة في الملحق    (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(ضمن البند   

 . باء-٢
 

١(الواردة في الجدول رقم      على البنود الفرعية التالية      )ب( و )أ(يسري البندان    )ج(

:( 
 

AG52010018, AG52010028, AG52010038, AG52010080, 
AG52029930, and AG52030030. 

 
 التبغ

 
يجب ) ج(لألحكام المدونة في البند     الكمـية اإلجمالية للسلع التي تدخل وفقاً        )    أ   ( .١١

ه، كما يجب   أن تعفى من الضريبة الجمركية خالل كل سنة تقويمية مذكورة أدنا          

 :أال تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات
 

 )بالكيلوجرام ( الكمية         السنة

٥،٠٠٠ ١ 

٥،٥٠٠ ٢ 

٦،٠٥٠ ٣ 

٦،٦٥٥ ٤ 

٧،٣٢١ ٥ 

٨،٠٥٣ ٦ 

٨،٨٥٨ ٧ 



 
 

 

٩،٧٤٤ ٨ 

١٠،٧١٨ ٩ 

 غير محدودة ١٠
 

 .ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً ألولوية التقديم
 

ع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة       الـضرائب على إجمالي السل    تلغـى    ) ب(

 المذكورة في الملحق    (B)أعاله وفقاً ألحكام التصنيف المرحلي      ) أ(ضمن البند   

 . باء-٢
 

١( على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم          )ب( و )أ(يسري البندان    )ج(

:( 
 

AG24011065, AG24012035, AG24012087, AG24013070, 
AG24031090, AG24039147, AG24039990. 



 )١(الجدول رقم  
  

 وصف السلعة 
 

 العنوان
  02011050المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG02011050 

 02012080 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG02012080 
 02013080 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG02013080 

 02021050 ي المنصوص عليه في البند الفرع
 

AG02021050 
 02022080 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG02022080 

 04013025المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG02023080 
 04013025 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04013025 

 04013075 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04013075 
 04021050 ند الفرعي المنصوص عليه في الب

 
AG04021050 

 04022125 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04022125 
 04022150 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04022150 

 04022190المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04022190 
 04022950 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04022950 

 04029170 ه في البند الفرعي المنصوص علي
 

AG04029170 
 04029190 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04029190 

 04029945 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04029945 
 04029955 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04029955 

 04029990 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04029990 
 04031050 منصوص عليه في البند الفرعي ال

 
AG04031050 

 04039016 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04039016 
 04039045 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04039045 

 04039055 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04039055 
 04039065 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04039065 

 04039078 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04039078 
 04039095 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04039095 

 04041015 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04041015 
 04041090 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04041090



 
 

 

 
 وصف السلعة 

 
 العنوان

 04049050 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04049050 
 04051020 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04051020 

 04052030 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04052030 
 04052070 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04052070 

 04059020 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04059020 
 04061008  المنصوص عليه في البند الفرعي

 
AG04061008 

 04061018 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04061018 
 04061028 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04061028 

 04061038 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04061038 
 04061048 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04061048 

 04061058 ند الفرعي المنصوص عليه في الب
 

AG04061058 
 04061068 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04061068 

 04061078 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04061078 
 04061088 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04061088 

 04062028 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04062028 
 04062033 يه في البند الفرعي المنصوص عل

 
AG04062033 

 04062039 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04062039 
 04062048 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04062048 

 04062053 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04062053 
 04062063 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04062063 

 04062067 لمنصوص عليه في البند الفرعي ا
 

AG04062067 
 04062071 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04062071 

 04062075 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04062075 
 04062079 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04062079 

 04062083 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04062083 
 04062087 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04062087 

 04062091 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04062091 
 04063018 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04063018 

 04063028 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04063028



 
 

 

 
 وصف السلعة 

 
 العنوان

 04063038 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04063038 
 04063048 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04063048 

 04063053 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04063053 
 04063063 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04063063 

 04063067المنصوص عليه في البند الفرعي
 

AG04063067 
 04063071 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04063071 

 04063075 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04063075 
 04063079 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04063079 

 04063083 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04063083 
 04063087 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04063087 

 04063091 د الفرعي المنصوص عليه في البن
 

AG04063091 
 04064070 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04064070 

 04069012 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04069012 
 04069018 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04069018 

 04069032 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04069032 
 04069037 ه في البند الفرعي المنصوص علي

 
AG04069037 

 04069042المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04069042 
 04069048 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04069048 

 04069054 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04069054 
 04069068 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04069068 

 04069074 نصوص عليه في البند الفرعي الم
 

AG04069074 
 04069078 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04069078 

 04069084 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04069084 
 04069088 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04069088 

 04069092 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04069092 
 04069094 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG04069094 

 04069097 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG04069097 
 12021080 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG12021080 

 12022080 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG12022080



 
 

 

 
 وصف السلعة 

 
 العنوان

 15179060 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG15179060 
 17011150 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG17011150 

 17011250 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG17011250 
 17019130 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG17019130 

 17019148 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG17019148 
 17019158 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG17019158 

 17019950 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG17019950 
 17022028 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG17022028 

 17023028 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG17023028 
 17024028 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG17024028 

 17026028 د الفرعي المنصوص عليه في البن
 

AG17026028 
 17029020 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG17029020 

 17029058 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG17029058 
 17029068 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG17029068 

 17049058 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG17049058 
 17049068 ه في البند الفرعي المنصوص علي

 
AG17049068 

 17049078 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG17049078 
 18061015 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18061015 

 18061028 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18061028 
 18061038 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18061038 

 18061055 منصوص عليه في البند الفرعي ال
 

AG18061055 
 18061075 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18061075 

 18062026 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18062026 
 18062028 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18062028 

 18062036 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18062036 
 18062038 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18062038 

 18062073 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18062073 
 18062077 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18062077 

 18062082 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18062082



 
 

 

 
 وصف السلعة 

 
 العنوان

 18062083 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18062083 
 18062087 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18062087 

 18062089 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18062089 
 18062094 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18062094 

 18062098 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18062098 
 18063206  المنصوص عليه في البند الفرعي

 
AG18063206 

 18063208 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18063208 
 18063216المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18063216 

 18063218 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18063218 
 18063270 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18063270 

 18063280 د الفرعي المنصوص عليه في البن
 

AG18063280 
 18069008 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18069008 

 18069010 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18069010 
 18069018المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18069018 

 18069020 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18069020 
 18069028  في البند الفرعي المنصوص عليه

 
AG18069028 

 18069030 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18069030 
 18069039 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18069039 

 18069049 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG18069049 
 18069059المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG18069059 

 19011030 صوص عليه في البند الفرعي المن
 

AG19011030 
 19011040 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG19011040 

 19011075 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG19011075 
 19011085 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG19011085 

 19012015 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG19012015 
 19012025المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG19012025 

 19012035 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG19012035 
 19012050 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG19012050 

 19012060 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG19012060



 
 

 

 
 وصف السلعة 

 
 العنوان

 19012070 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG19012070 
 19019036 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG19019036 

 19019043 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG19019043 
 19019047 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG19019047 

 19019054 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG19019054 
 19019058 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG19019058 

 20081115 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG20081115 
 20081135 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG20081135 

 20081160 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG20081160 
 21011238 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21011238 

 21011248 الفرعي المنصوص عليه في البند 
 

AG21011248 
 21011258 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21011258 

 21012038 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21012038 
 21012048 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21012048 

 21012058 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21012058 
 21039078 في البند الفرعي المنصوص عليه

 
AG21039078 

 21050020 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21050020 
 21050040 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21050040 

 21069009 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21069009 
 21069026 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21069026 

 21069036 صوص عليه في البند الفرعي المن
 

AG21069036 
 21069046 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21069046 

 21069066 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21069066 
 21069072 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21069072 

 21069076 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21069076 
 21069080 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21069080 

 21069087 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21069087 
 21069091 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG21069091 

 21069094 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21069094



 
 

 

 
 وصف السلعة 

 
 العنوان

 21069097 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG21069097 
 22029028 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG22029028 

 23099028 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG23099028 
 23099048 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG23099048 

 24011065 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG24011065 
 24012035 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG24012035 

 24012087 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG24012087 
 24013070 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG24013070 

 24031090 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG24031090 
 24039147 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG24039147 

 24039990  الفرعي المنصوص عليه في البند
 

AG24039990 
 52010018 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG52010018 

 52010028 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG52010028 
 52010038 المنصوص عليه في البند الفرعي 

 
AG52010038 

 52010080 المنصوص عليه في البند الفرعي 
 

AG52010080 
 52029930  في البند الفرعي المنصوص عليه

 
AG52029930 

 52030030المنصوص عليه في البند الفرعي  
 

AG52030030
 


