
 

 
 

 /0202/79                                                                                                                         ةجاحلل اقفو رةاجتلوا داصتقالا ريزو نع درصي رارق بجومب ليدتعلل ةلباق ةحئلالا ذهه
 

 
 يفيرعتلا دنبلا

GTİP Kodu 

 
 ةلعسلا / ةئفلا

 

 رةاجتلوا داصتقالا رةازوب ةصاخلا علسلا
Mamulleri ve Balık ,Et              اهتاقتشمو كامسألوا ومحللا 

 (ريزنخ) بلعم لايدترام 1602.41

 (ريزنخ) بلعم لايدترام 1602.42

 (ريزنخ) بلعم لايدترام 1602.49

 بلعم نيردس 1604.13.10

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق 30.000غلك/ل.ل ىصقأ رعسب -ردبم ردوتسم رقب محل 0201.10

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق 30.000غلك/ل.ل ىصقأ رعسب - ردبم ردوتسم رقب محل 0201.20

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق غلك40.000/ل.ل ىصقأ رعسب  - ردبم ردوتسم رقب محل 0201.30

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق غلك28.000/ ىصقأ رعسب - دلجم ردوتسم رقب محل 0202

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق غلك27.000/ل.ل ىصقأ رعسب  - ةدمجم وأ ةردبم وأ ةزجاط ر،يزانخلا ةليصف موحل - ريزنخ محل 0203

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق غلك30.000/ل.ل ىصقأ رعسب  ، ردبم وا جزاط كمس 03.02

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق غلك20.000/ل.ل ىصقأ رعسب  ، دلجم كمس 03.03

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق غلك20.000/ل.ل ىصقأ رعسب  ، دلجم كمس 03.04

 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق غلك30.000/ل.ل ىصقأ رعسب  ، ردبم وا جزاط كمس 03.04

1604.14.10 
 ريوز نع درصي رارق بجومب ليدعتلل لباق 40.000 ىفصم غك/ل.ل ىصقأ رعس ،flakes or chunks or solid Light or White قلاغلاا ةمكحم تاوبع نمض ةنوت
 ةراجتلوا داصتقلاا

 1مجموعة رقم 

Yağlar Yenilebilir ve Margarin            ةيتيزلوا ةينهدلا تاجتنملا 
 ةدبز 0405.10

 نيراغرام 1517.10

 ةرتسبم نابأج 04.06.30

 دنهلا زوج تيز 1513.19

 ليخنلا ةرمث تيز 1513.29

 ليخنلا تيز 1511.90

 (يلئاع وا يعانص مجح)يتابن ةنمس 1516.20.90

 2مجموعة رقم 

 Konserve ve Dondurulmuş ,Taze - Sebzeler    ةجلثملوا ةبلعملا ،ةجزاطلا - راضخلا
 جزاط لصب 0703.10.90

 جزاط موث 0703.20

 بلعم رطف 2003.10

 ةبلعم ةذر 20.01.90.20 - 20.05.80

 3مجموعة رقم 

Ürünleri Gıda Muhtelif    ةقرفتم ةئياذغ داوم 

 نانبل فرصم عم وناتعلاب ةمدعوملا ةيعانصلا تاجتنملوا ةيعازرلا تلاخدملوا اهداومو ةعسوملا ةيلكاهتسلاا ةلسلا ةحئال



 

 مويدوصلا تانوبراكيب 2102.30

 ةرذلا قئاقر 1904.10

 ههكنملا ةرذلا قئاقر 1806.90.00

 يدرفلا كلاهتسالل يبلح 0402.21.10

 يدرفلا كلاهتسالل سمدلا بوحسم ةردوب يبلح 0402.10.10

 يدرفلا كلاهتسالل ةنسلا قوف يبلح 1901.10.00

 ةمت 0903.00

 شـاي 09.02

 (غلك 50 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) رح ضيبا/رح دوسا/ولح راهب 0904.12

 (غلك 25 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) ةفرق 0906.20

 (غلك 25 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) نومك 0909.32

 (غلك 25 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) رمت 0804.10.90

 (غلك 10 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) بيبز 0806.20.00

 (غلك 5 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) ففجم شمشم 0813.10.00

 (غلك 5 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) ففجم يبر نرك توت 0813.40.00

م بر غ صمحم بر غ نب 0901.11.00
 يز ر فياكلا همن عوبز ز 

 يز ر فياكلا همن عوبز ز م  صمحم بر غ نب 0901.12.00

 (غلك 25 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) بح ةوهق 0901.21.00

 (غلك 25 قوف تاوبع وا تلااوش نمض)اكيرباب 0910.99.90

 (غلك 20 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) ةرذلا ءاشن 1108.12.00

 سمسم 1207.40

 (غلك 25 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) بح دوسا لفلف 0904.11.00

 بةر خم 2102.20.00

 (غلك 20 قوف تاوبع وا تلااوش نمض) قامس 1404.90.90

 ريضحتلا ةعيرس وةهق 2101.11-2101.12

 ةوهقلل ضيبم 2106.90.90

 ةيريعشو ةنوركعم 19.02

 ةقرم تابعكم(/فرظ) ءاسح 2104.10.00

 ةبلعم ةطشق 04.01.40.90-

 ىلحم فثكم بيلح 0402.99.90 - 04.02.91

 ايلوصاف 0713.33.00

 رعسلاب اهلداعي ام وا ةبر صق ةحب ،(غك 02 قوفت سايكأب ةأبعم) زرلاا 1006.30

 (غك 20 قوفت سايكأب ةأبعم) رركم ركس 1701.99.10

 (غك 20 قوفت سايكأب ةأبعم) سدع 0713.40

 (غك 20 قوفت سايكأب ةأبعم) بح لوف 07135.00.00

0713.20                                                                                                                                                         ) غك قوفت 20  سايكأب  ةأبعم  بح ) صمح   

 4مجموعة رقم 

Ürünleri Tüketim Kişisel      يصخشلا كلاهتسالا داوم 
 ةراجتلوا داصتقلاا ريوز نم رارق بجومب ليدعتلل لباق رعسلا ، لم 125 وةبعلل 8.000ل.ل ىصقأ رعسب نانسا نوجعم 3306.10

 ةقلاح ترافش 8212.20

 اصرقا/رايبس تراشحلا تدايبم 3808.91

 (ةداحو ةرمل لامعتسا) يلزنملا لامعتسلال تايراطب 85.06

 5مجموعة رقم 

 

Ürünler Bağlı Bakanlığı'na Tarım     ةعارزلا رةازوب ةصاخلا علسلا 



 

 Tavuk ve Canlı Hayvanlar (Küçük ve Büyük Baş)   الدواجن والحيوانات
 ضايّ   ب - تاهمأ ناصيص 0105.11

 ضايّ   ب - تاهمأ ناصيص 0105.94

 راقبأ - ةيح يشاوم 0102

 مانغوا زعام - ةيح يشاوم 0104.00

 6مجموعة رقم 

ةعازرلل تامزلتسم    Tarımsal Malzeme (Tohum, Fidan, Gübre ve İlaçlar) 
 ةيعزرا تدايبم 38.08

 (ىرأخو ديدوح تانيماتيف) ةبرت تانسحم 2522.20

 (ىرأخو ديدوح تانيماتيف) ةبرت تانسحم 2530.90.90

 (ىرأخو ديدوح تانيماتيف) ةبرت تانسحم 2508.40

 (ىرأخو ديدوح تانيماتيف) ةبرت تانسحم 2621.90

 (ىرأخو ديدوح تانيماتيف) ةبرت تانسحم 2703.00

 (ىرأخو ديدوح تانيماتيف) ةبرت تانسحم 3808.93.10

 (ىرأخو ديدوح تانيماتيف) ةبرت تانسحم 3808.93.20

 (ىرأخو ديدوح تانيماتيف) ةبرت تانسحم 3808.93.90

 كاينوملاا تافلس 2100.00

 مويسلكلوا ساوطبلا تراتن 1300.46

 ةبحبحم ةدمسا 310520

 رىغص رصانع 3808.93.90

 EDDHA ديدح 3808.93.90

1261.00 MAP 

 يتابن وا يناويح لصا نم ةدمسا - (غك 20 وقفت سايكأب ةأبعم) ةدمسلاا 3101

 ةينيجورتين ةدمسا - (غك 20 وقفت سايكأب ةأبعم) ةدمسلاا 3102

ةيتافسوف                                                                                                                                            3103 ةدمسا   - ) غك وقفت 20  سايكأب  ةأبعم  ةدمسلاا )  

ةيساتوب                                                                                                                                             3104 ةدمسا   - ) غك وقفت 20  سايكأب  ةأبعم  ةدمسلاا )  

 راخ وعن نم ةدمسأ 31.05

 ريعش 1003.10

ةرمثم                                                                                                                                             1209 راجشا  روذبو  تاورضخلا  روذب  لوتشو -  روذب   

ةرمثملا                                                                                                                                                              0602.20 راجشلاا  لوتش  لوتشو -  روذب   

 ذاربلل ينداوس لوف 1202.30

اطاطبلا                                                                                                                                                                       0701.10 تاندر  لوتشو -  روذب   

 7مجموعة رقم 

Yemler     فلعلا - يناويحلا جاتنالا 
 ريعش 1003.90

 ذرة 1005.90.00

 ردنمشلا لفت 2303.20

 نطقلا ةبسك 2306.10

 كامسأ فلعو ةيفلع لباوت 2309.90.00

 مويبز ر نغم نم تاتيبر ك 2833.21.00

 ساحن نم تاتيبر ك 2833.25.00

 يز ر مويثملا تاقتشم 2903.99.00

 ناتوب 2905.13.00

 لوكيلغ يز ر ليبورب 2905.32.00

 لوتيبروس 2905.44.00

 ليبز ز لبا لوحك 2906.21.00
 



 

 تابوكيث 2914.69.00

 كيتويبورب حلاما 2915.50.00

 ةلييسكوبراك ضامحا 2918.29.00

 ةميتيا ةفيظو تذا تابكرم 2921.59.00

 (يز ر كتمابأ) ،ةنييمأ تلاوفتان 2922.29.00

 يز ر سلي 2922.41.00

 ساحن نم تاتبرك 2922.49.00

 يز ر لوكلا تاقتشم 2923.10.00

 يز ر يزاك 2923.90.00

 هتاقشتمو نوزافين 2933.11.00

 ةمجسمن بر غ ةيرود تابكرم 2933.59.00

 نيديمبر ب ةقلح اهيتنب نمضتت تابكرم 2933.69.00

 تامتئال ةمجسمن بر غ ةيرود تابكرم 2933.79.00

 ةمجسمن بر غ ةيرود تابكرم 2933.99.00

 ىرخا ةمجسمن بر غ ةيرود تابكرم 2934.99.00

 تادميافلس 2935.90.00

 B1 تامينافيت تاقتشم 2936.22.00

 B2  تامينافيت تاقتشم 2936.23.00

 B6تامينافيت تاقتشم 2936.25.00

 c يز ر مافيت 2936.27.00

 E يز ر مافيت 2936.28.00

 ىرخا تامينافيت 2936.90.00

 نولوبز ر نديرب 2937.21.00

 اهتاقتشم ،دييوبر س تانومروه 2937.29.00

 يز ر ليسلبنا تاقتشم 2941.10.00

 نسيموتيبر س تاقتشم 2941.20.00

 يز ر لكسابر لتيا تاقتشم 2941.30.00

 يز ر سيمورترا 2941.50.00

 ميثارجلا تدااضم 2941.90.00

2941.30 Doxycycline Hcl 

2941.50 Florfenicol 

2934.99 Levamisol Hcl 

2933.11 NOVALGIN METAMIZIOLE 

2937.29 PREDNISOLONE 

2933.79 2-Pyrrolidone 

293500 SULFADIAZINE NA 

2935.90 SULFADIMIDINE NA 

2935.00 SULFAZQUINOXALINE 

 3002.30                                                                                                        ناجودلوا يشاوملل - (ةقفراملا تاناويحلاب قلعتي ام ءانتثساب) ةيرطيبلا تااحقللوا ةيودلاا

 8مجموعة رقم 

 

Ürünler Bağlı Bakanlığı'na Sanayi      ةعانصلا زرةاوب ةصاخلا علسلا 
 Lübnan'da üretilen Ürünlerin Hammadesi      مكونات سلع تصنع في لبنان

 (واكاكلا ةينجع) سام واكاك 1803.10.00

 (ةيعاصن تاوبع نمض) ةردوب واكاك 1805.00.00

 واكاك ةدبز 1804



 

ةروكذم طيلاخم)322( 0910.91
ز  

 --  لصفلا اذه نم ب-1 ةظحالملا ف

 -  ةفاجلا ةلاحلا لىع ابوسحم ،زوتكرفلا نم انزو %20 نم لقأ لىع يوتحي وأ زوتكرف لىع يوتحي ال ،زوكولغ لئاسو زوكولغ(322) 1702.30

 ضيبا لاوكوش ماخ 1704.90

 بيلح لاوكوش ماخ 1806.20

 (طقف ةيعانصلا تاوبعلا) - (332 ،322) ةبر مخلا 2102.10.00

 (322) ضز حم لدرخو لدرخ قيقد ؛ةبكرم لباوت ؛تاصلصلل تاضز حمو ةضز حم تاصلص نم اهبر غ 2103.90

 -  ةيئايبز ر فلا اهصئاصخ ةلدعم ةينيتورب داومو يز ر يتوبر لا تازكرم)332 ،322( 2106.10

 - ةلثامم اياقبو ءاشنلا ةعانص اياقب 2303.10

2809.20 Phosphoric Acid 

2815.11 Caustic Soda 

2922.49 tetrasodium salt of edta 

2932.20 GDL ACIDITY REGULATOR 

 --  يز ر ماتفي )C( هتاقتشمو 2936.27

3002.90 Starter Culture ةبور  

 ةردوب بيلحلا يز ر يتورب 3502.20

3501.90.90 caseine 

3507.10 POWDER CHY MAX ةحفنم  

3802.90 Filter Aid 

 - ةيزوليلس نئادل نم وأ ىسقم يز ر يتورب نم (قجس ةفلغأ) ةيعانطصا نيراصم 3917.10

5402.32 Elastic Loop 

5603.11 Non Woven 

 دمجم زيرف 0811.10

 مسدلا لاخ ةردوب بيلح 0402.10.90

 نابجلااو نابللاا ةعانصل ةردوب بيلح 0402.21.90

 بيلحلا لصم ةردوب 0404.10.00

 ةردوب ضيب 0408.11.00

 ةردوب لصب 0712.20.00

 ةردوب موث 0712.39.00

 سباي ضز خ طيلخ نم اهبر غ 0712.90.90

 بح ايوص 1201.90

 --  ةقوحسم وأ ةشورجم(323-322) 0904.22.00

 ناديع ةفرق 0906.19.00

 لفنرق 0907.10.00

 هرشقب يبلح قتسف 0802.51

 هرشقب زوج 0802.31

 هرشقب قدنب 0802.21

 هرشقب ينداوس لوف 1202.41

 هرشقب زول 0802.11

 هرشقب (دينه زول) وجاكلا زوج 0801.31

 هرشقب ليرازبلا زوج 0801.21

 هال حب 0908.31.00

 بح ةربزك 0909.21.00

 سرك ةربزك 0909.22.00

 كمون حب 0909.31.00

 كمون كرس 0909.32.00

 ليبجنز 0910.11.00

 زعفران 0910.20.00



 

 تاراهب نم اهبر غ 0910.99.00

 --  اطاطب ءاشن(322) 1108.13.00

 ءاشن 1108.19.00

 خردل 1207.50.00

 (مول)ففجم نوميل 1209.99.90

 عصفر 1211.90.90

 ماغ ناتنازك 1301.90.90

1302.32.90 guar hydroxypropyltrimonium chloride 

 نانيجارك 1302.39.00

 ماخ سمشلا راود تيز 1512.11.00

 ماخ ةرذ تيز 1515.21.00

1515.30.00 Castor oil 

1516.20.00 hydrogenated palm oil 

1516.20.10 isopropyl alcohol 

 (ةجردهم ةيتابن تويز) ياو ديكراب 1516.20.90

 (ةجردهم بر غ ةيتابن تويز) نيركلاب 1517.90.00

1701.91.00 vanillin 

 سكر خام 1701.14.00

 زوكيلغ رطق 1702.30.00

 زوتكيرف رطق 1702.50.00

 ليمارك عيبط نول 1702.90.90

 (تيوكسبلل طشانلا بر عشلا ةصالخ)تلام 1901.90.90

 --- ةيودلأل ةغراف تاماشرب 1905.90.10

 ةرودنبلا فثكم 2002.90.90

 رمت سبد 2007.99.10

 ففجم يرب توت 2008.93.00

 لاقتبر لا زكرم 2009.11.10

اصلا اهنزو لقي ال تاوبع نمض ،ركس ةفاضإ نود ،بر ختبلاب زكرم 2009.19.10
ز 

 --- غك 010 نع ف

 سانانأ زكرم 2009.49.10

 حافتلا زكرم 2009.79.10

 عيبطلا نامرلا فثكم 2009.89.10

 نامر فثكم 2009.89.90

 ليتكوكلا زكرم 2009.90.10

 (322) ضز حم لدرخو لدرخ قيقد ؛ةبكرم لباوت ؛تاصلصلل تاضز حمو ةضز حم تاصلص نم اهبر غ 2103.90.00

 ايوصلا ءاشن 2106.90.90

2207.20.00 ETHANOL 

 ركسلا بصق لخ 2209.00.90

 حلم 2501.00.20

2501.00.90 COARSE SALT 

2806.10.00 Hydrochloric acid 

2811.22.00 Anti-Caking 

2815.12.00 CAUSTIC SODA liquid 

2815.20.00 potasium hydroxide 

2823.00.00 titanium dioxyde 

2827.20.00 CALCIUM CHLORIDE مويسلاك  

 تافلوسيباتيم مويدوص 2832.10.00

 تيفلس مويسلاك 2833.29.90



 

2835.26.00 tricalcium phosphate 

 --  مويدوصلا تافسوف ثلاث)مويدوصلا تافسوفيلوب ثلاث( 2835.31.00

2835.39.00 sodium acid pyrophosphate 

 تانوبركيب مويدوص 2836.30.00

 موينوملاا تانوبراكيب 2836.99.00

2904.10.90 dodecylbenzene sulfonic acide 

2905.12.00 Isopropanol 

2908.19.00 Para chloro meta xylenol 

2909.43.00 Butyl glycol ether 

2909.49.00 
 تابر ثإ (ايواميك تافصلا ةددحم تناك نإو) عبشم نوتيكلا ديساكأو عبشم بر ثألا ديساكأو عبشم لوحكلا ديساكأو تلاونفي تلاوحك تابر ثأو تلاونفي تابر ثأو تلاوحك تابر ثإو

نملا وأ ةنفلسملا وأ ةنجلهملا اهتاقتشمو
ر 

نملا وأ ةنب
ر 

 اهبر غ  --.ةزب

2909.50.00 Triclosan 

2914.11.00 ACETONE 

نملا وأ ةنفلسملا وأ ةنجلهملا اهتاقتشمو ،ىرخأ ةينيجيسكوأ ةفيظو تاذ تناك نإو ،تانونيكو تانوتيك 2914.39.00
ر 

نملا وأ ةنب
ر 

 اهبر غ  --.ةزب

 لايسلاغ كيتسأ ديسأ 2915.21.00

 تابروس مويساتوب 2916.19.00

 تاوبز ز ب مويدوص 2916.31.00

2917.19.00 fumaric acid 

 نوميللا ضماح 2918.14.00

2918.15.00 trisodium citrate 

2918.15.90 Citric Acid 

 --  هحلامأو كيماتولغ ضمح 2922.42.00

 ماتبر سا 2924.29.00

2932.19.00 sucralose 

 مافلوساسا 2934.99.00

 س يز ر ماتفي 2936.27.00

2936.28.00 VITAMIN E 

 ةعورزم ميثارج 3002.90.00

3004.90.99 Sodium chloride 

3203.00.10 coloring 

 ئ  اذغ نول 3204.12.00

3204.12.90 tartrazine 

 عيبط نول 3204.19.00

3204.19.90 sunset yellow 

 EDDPLL MBH ةدعاسم ةيئاميك تاضز حم 3224.90.90

 تابر يس مويدوص 3302.10.00

3302.10.90 flavors 

3302.90.00 Fragrance 

3402.11.20 Sodium lauryl ether sulfate 

3402.11.90 Saudium Lauryl ether Sulfate 

3402.12.10 Polyquaternium-7 

3402.13.10 Coconut diethanol amide 

3402.19.10 Cocamidopropyl betaine 

 ئر ابن بلحتسم 3409.09.00

 ضيبلا لالز 3502.11.00

3503.00.00 gelatine 

اويح يز ر تلايج 3503.00.10
 ئز 



 

 لدعم ءاشن 3505.10.00

 حصلا قرولا ةعانصل نئادللا هساسا ضحم ءارغ 3506.90.90

3506.91.90 
ةلخدا لاو ةروكذم بر غ ،ةضحملا ةقصاللا داوملا نم هبر غو ضحم ءارغ

ز  
 داوم وأ ءارغك ةئزجلتاب بيعلل ةأيهم ،ةقصال داوم وأ ءارغك لامعتسالل ةحلاص تاجمنت ؛رخآ ناكم في 

اصلا اهنزو ديزي ال ،ةقصال
ز 

 (322) اهبر غ ---.غك 1 نع ف

 ،ةضحملا ةقصاللا داوملا نم هبر غو ضحم ءارغ نم اهبر غ 3506.99.00

3802.90.00 BLEACHING EARTH/ACTIVATED BLEACHING EARTH/CELITE 545 - FLUX FILTER AID/CALCINES/CYNERSORB 

3805.90.00 Pine oil 

3808.99.90 Preservative 

 اهبر غ --:نئادللا وأ طاطملل ىرخأ ةبكرم تابتثمو دسكألتل ةداضم تاضز حم 3812.39

3823.19.10 Coconut fatty acid 

 هلكشب 49.0 نم لقا عون نزوب يز ر ليثلاا تارميلوب 3901.10.00

 اهبر غ -.ةيلوأ لاكشأب يز ر ليثيلإا تارميلوب 3901.90.00

 - يز ر لبورب لوب 3902.10

3903.90.90 styrene/acrylates copolymer (and) coco-glucoside 

سإ وأ لينيفلا تايتسأ تارميلو 3906.90.00
ر 

 اهبر غ -.ةيلوأ لاكشأب ،ىرخأ لفيني تارميلوب ؛ةيلوأ لاكشأب ،ىرخألا لينيفلا تاب

ر ببر ت لي وبو نيدنإ نوراموكلا 3911.90.00
ةروكذم ىرخأ تاجتنمو تانوفلس لي وبو تاروتيبر ك لي وبو يز 

ز  
ةلخدا لاو ةروكذم بر غ ،لصفلا اذه نم 3 ةظحالملا في 

ز  
 في 

 تاجنتارو طفن تاجنتار
 اهبر غ -.ةيلوأ لاكشأبو ،رخآ ناكم

3913.90.90 pectine 

 مزاول نود ،رخأ داوم عم ام ةقيرطب ةدحمت لاو رخأ داومب ةاوقم بر غ ةنرم يمطارخو بر ساومو بيبانأ نم ،اهبر غ 3917.32.00

 (232) مزاول نود ،رخأ داوم عم ام ةقيرطب ةدحمت لاو رخأ داومب ةاوقم بر غ ةنرم يمطارخو بر ساومو بيبانأ نم اهبر غ 3917.32.90

 )322( - سم 02 اهضرع زواجتي ال تافل لكشبتافل لكشب تناك نإو ،ايتذا ةقصال ،نئادل نم ىرخأ ةحطسم لاكشأو ةطشر أو ددقو حئافصو حاول 3919.10.00

 يز ر ليثيلإا تارميلوب نم طيراخمو عبجو سايكأ 3923.21.00

 .ةباذلإل ،ةيوامكي شبخ نئاجع 4702.00

 تايطورخملا ةليصف نم  --.ةباذلإل نئاجعلا بر غ ،تاتيبر كلاب وأ ادوصلاب ةجلاعم ،ةيوامكي شبخ نئاجع 4703.21

 تايطورخملا ةليصف بر غ نم  --.ةباذلإل نئاجعلا بر غ ،تاتيبر كلاب وأ ادوصلاب ةجلاعم ،ةيوامكي شبخ نئاجع 4703.29

 تايربونصلا ةليصف نم يوامكي ةبيشخ نئاجع 4703.21.00

 تايربونصلا ةليصف بر غ نم ةضمبي ةيوامكي ةبيشخ نئاجع 4703.29.00

 ةيوامكي  -- .رخأ ةيزولليس ةيفلي داوم نم وأ (تالضفو ايافن) نيوكلتا ةداعإل نيدعملا نوتركلا وأ قرولا نم اهيلع لصحمت ةيفلي نئاجع 4706.92

ةلمعتسملا عاونألا نم ،زولليسلا فايلأ نم تاقطب وأ زولليسلا وشح ،لثامم قروك وأ (يتلاوت) ليمجت قروك ةلمعتسملا عاونألا نم ورق 4818.90.00
ز  

 تافل لكشب ،ةحيص وأ ةيلبز ز م ضارغأ في 
 (322) اهبر غ -فشامن ،ةيرطلتا داوم ةلازإل ليدامن ،مراحم ؛ةينعم تاساقي وأ لاكشأب عطقم وأ سم 63 اهضرع زواجتي ال

 --  ²م/مغ 25 زواجتي ال نزوب 5603.11.00

 --  ²م/مغ 70 زواجتي لاو ²م/مغ 25 نع ديزي نزوب 5603.12.00

 --  ²م/مغ 150 زواجتي لاو ²م/مغ 70 نع ديزي نزوب 5603.13.00

 --  ²م/مغ 70 زواجتي لاو ²م/مغ 25 نع ديزي نزوب 5603.92.00

6806.20.00 EXPANDED PERLITE FILTERAID 

 --- 332 ،232) تافل لكشب  .مم 2،0 ( اهتكامس زواجتت ال (ةلثامم لماوح وأ نئادل وأ نوترك وأ قرو نم لماح لىع ةمثبت وأ ةعوبطم تناك نإو) موينيمولأ نم قاروأ نم اهبر غ( 7607.11.20

 9مجموعة رقم 

 Sanayi Ürünlerinin Hammaddesi          مستلزمات صناعية
 49.0 نم لقأ عون نزوب يز ر ليثيإ لوب -ةيلوأ لاكشأب يز ر ليثيلإا تارميلوب 3901.10

 49.0 نع لقي ال عون نزوب يز ر ليثيإ لوب - .ةيلوأ لاكشأب يز ر ليثيلإا تارميلوب 3901.20

 بر كأ وأ مغ/لم 87 يواسي ةجوزل شر ؤم تاذ-- : (تلااتفيبر ت يز ر ليثيإ) لوب 3907.61

 رثكأ وأ مغ/لم 78 يواسي ةجوزل رشؤم تاذ-- : (تلااتفيريت نيليثيإ) يلوب نم اهريغ 3907.69

 - .نئادل نم ،ىرأخ تحايفصو ددقو ةطرشأو تافلو حئافصو حاولأ 3921.00.00



 

 .نئادل نم ،قلاغلإا فانصأ نم اهريغو تالوسبكو ةيطغأو تادادس ؛نئادل نم ،عئاضبلا لقن وأ فيلغت فانص نم اهريغ 3923.90

 فيلغتلاو ةبئعتلا داوم ةعانصل ةيلوا داوم  - 0.94 نع لقي ال يعون نزوب نيليثيإ يلوب-ةيلوأ لاكشأب نيليثيلإا ترا ميلوب 3901.20.00

 
3920.10.90 

 نيليثيلإا ترا ميلوب نم .رخأ داوم عم ةدحتم الو لماح ىلع ةبتثم ريغو ةدضنم الو ةاوقم ريغ ،ةيولخ ريغ نئادل نم ،ىرخأ ،تاحيفصو ددقو ةطرشأو ملافأو حئافصو حاولأ  ---

 تاضافحلا ةعانص و فيلغتلا فانصأ ةعانصو ةيّ  حصلا طوفلاو تاسلكلا ةعانصل  - (323 ،322 ،313 ،312) حطسلا ةيوتسمو ةبلص ريغ

 
3920.20.90 

 نيليثيلإا ترا ميلوب نم .رخأ داوم عم ةدحتم الو لماح ىلع ةبتثم ريغو ةدضنم الو ةاوقم ريغ ،ةيولخ ريغ نئادل نم ،ىرخأ ،تاحيفصو ددقو ةطرشأو ملافأو حئافصو حاولأ  ---

 تاضافحلا ةعانص و فيلغتلا فانصأ ةعانصو ةيّ  حصلا طوفلاو تاسلكلا ةعانصل  - (323 ،322 ،313 ،312) حطسلا ةيوتسمو ةبلص ريغ

 شرفلا ةعانصو ديلجتلاو ةعابطلا ةعانصو فيلغتلا ةعانصل - (332 ،232 ،331 ،312) اهبر غ -:لينيفلا رورولك تارميلوب نم اهبر غ 3920.43.90

 اهبر غ-.نئادل نم ،ىرخأ تاحيفصو ددقو ةطشر أو تافلو حئافصو حاول 3921.90.00

 اهبر غ :ةلثامم فانصأو صافقأو بلعو قيدانص نئادل نم ،قلاغلإا فانصأ نم اهبر غو تلاوسبكو ةيطغأو تادادس ؛نئادل نم ،عئاضبلا لقن وأ فيلغت فانصأ 3923.10.90

 (mreforP) عنصلا ةمات بر غ ةيلوأ لاكشأ ---.نئادل نم ،قلاغلإا فانصأ نم اهبر غو تلاوسبكو ةيطغأو تادادس ؛نئادل نم ،عئاضبلا لقن وأ فيلغت فانصأ 3923.30.10

 (322) ةلثامم فانصأو قراودو تاجاجزو ريراوق نم اهبر غ 3923.30.90

 روصخم وأ عطقتم ىلخاد بلولو ةئتان رفاظأ تاذ تادادس --- ةيندعملا هايملاب ةصاخلا ةيكيتسالبلا ئز انقلا قلاغإل لمعتست/كيتسالبلا ئز انقل ءاطغ 3923.50.10

 .نئادل نم ،قلاغلإا فانصأ نم اهبر غو تلاوسبكو ةيطغأو تادادس ؛نئادل نم ،عئاضبلا لقن وأ فيلغت فانصأ نم اهبر غ 3923.50.90

 -  عيبط يز ر لف نم تادادس)332 ،322( 4503.10.00

ملا نزو لقي ال ضيبم بر غ ²م/مغ 015 نع ديزي ال نزوب ،تفارك نوتركو قرو نم تايحلط وأ تافل)322( 4804.31.10
ر 

 --- مغ010 نع هنم عبرملا ب

ملا نزو لقي ال ضيبملا بر غ بر غ ²م/مغ 015 نع ديزي ال نزوب ،تفارك نوتركو قرو نم تايحلط وأ تافل)322( 4804.39.10
ر 

 --- مغ010 نع هنم عبرملا ب

 -  ةفياضإ ةيلمع يأل عضخي مل ،تايحلط وأ تافل لكشب ،ىلطم بر غ فيلغتلل تيفلس قرو)322( 4805.30.00

 -  تايحلط وأ تافل موحشلل ميتك قرو(322) 4806.20.00

ّ   م هبر غو لاتسيرك قرو)322( 4806.40.00
 -  تايحلط وأ تافل فافش فصن وأ فافش لوقصم قرو ن

 ---  مس 15 اهضرع زواجتي ال تافل لكشب ايتاذ قصال نوتركو قرو(322) 4811.41.10

 --  ²م/مغ 015 زواجتي نزوب ،ضيبم (ةقصاللا داوملا ءانتثساب) نئادلب طىغم وأ برسر م وأ ىلطم ،نوتركو قرو)322( 4811.51.00

 -- - ²م/مغ 015 زواجتي نزوبو ضيبم - بر غ (ةقصاللا داوملا ءانتثساب) نئادلب طىغم وأ برسر م وأ ىلطم ،نوتركو قرو)322( 4811.59.00

 ---  ةعوبطم بر غ زوليلسلا فايلأ تاقبطو زوليلسلا وشح ،رخآ نوتركو قرو)322( 4811.90.90

 --- زوليلسلا فايلأ تاقبط نم وأ زوليلسلا وشح نم وأ نوترك وأ قرو نم وأ قرولا نئاجع نم ىرخأ تاعونصم(322) 4823.90.90

 ---  ل 1 زواجتت ال ةعسب نولم جاجز نـم ىرخأ ةينآو ريراوق323) ،(322 7010.90.40

انقو(تاناجمد) ةمخض ريراوق نم اهبر 7010.90.90
ز 

 غ تادادس ؛جاجز نم ظفح ريراوق ؛جاجز نم ،علسلا ةئبعت وأ لقنل ،ةلثامملا ةيعوألا نم اهبر غو بيبانأو تانامطربو قراودو ريراوقو ئي 
 .جاجز نم ،ىرخأ تاقلاغو ةيطغأو

 نز ثلاب وأ ماحللاب قلغت بلع نم اهبر غ 7310.21.90

7612.90.90 
امب) موينيمولأ نم ،ةلثامم ةيعوأو قيدانصو بلعو ناندو ليماربو تانازخ نم اهبر

ز 
 غ وأ طوغضملا زاغلا ءانتثساب) داوملا عيمجل ،(ةيرطلا وأ ةبلصلا ةيبوبنألا ةيعوألا كلذ في 

 .ةيرارح وأ ةيلآ تابز ر هجتب ةدوزم بر غ ،ةرارحلل ةلزاعوأ ةنطبم تناك نإو ،ل 030 اهتعس زواجتت ال ،(ليسملا

 مم 38 اهنم دحاولا رطق غلبي OFF TWIST ب فورعملا عونلا نم ةيطغأ 8309.90.11

 مم 82 وأ مم 63 اهنم دحاولا رطق غلبي OFF TWIST ب فورعملا عونلا نم ةيطغ 8309.90.12

 ---  ئز انقلل ،تلاوسبكو تادادسو ىرخأ ةيطغأ)322( 8309.90.20

 --- ةيئاذغلا داوملا رئاسو نابلألا تاجتنم تاوبع ةيطغتل ةدعملا عاونألا نم موينملأ حئافص نم ىرخأ ةيطغأ 8309.90.30

 
8309.90.90 

 ،ليمرا بلا بوقث تادادسو ةبلولم تادادسو ينانقلل تالوسبك ، (لئاوسلا بصل ةدمعلا ةبلولملا ةيطغلأاو ةيجاتلا تادادسلا كلذ يف امب ) تالوسبكو ةيطغأو تادادس نم )322( اهريغ

 .ةيداع نداعم نم ،دسلا مزاول نم اهريغو ماتخأ

 10 مقر ةعومجم

 


