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دإرة معرب ابب إلهوى إحلدودي  إ 

  أ مانة إمجلارك

 

  جدول ابلرسوم إمجلركية

 م2017\1\15من  يعمل هبا إعتبارإ  إليت س   

 الفصل األول :منتجات المملكة الحيوانية

 الرسم اسم المادة

 5$ بيض

 25$ عسل

 5$ جبنه

 1.5$ حليب أطفال

ب يحليب لألستعمال الصناعي وحل
 12$ بودرة وحليب للكبار

 5$ سمنة وزبدة

$ وصص 12صوص ب1000كل   

 15$ فروج وأجزاؤه وسمك

 25$ \ضهر وكباب\فروج 

 10$ \ن وسردين ومرتديال..الخوط\معلبات غذائية 

 10$ لحم عجل

 35$ جلد خروف طبيعي

 10$ غيرها
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 الثاني منتجات المملكة النباتية والنباتات الفصل
 

 الرسم اسم المادة
 8$ خشب خام وجذوع الشجر وألواح بيرين

 15$ ألواح خشب

 30$ أبواب من الخشب

 25$ فايبر أبواب

 15$ عصي مساحات

 15$ فورميكا
 10$ بزر وقضامة

 8$ بقوليات

 25$ بهارات

 15$ \كتان ونايلون\حبال 

 5$ خضروات
 8$ ذرة بوشار

 8$ \ناعمة\ذرة مجروشة

 3$ هزازة علفية -قشوربزر -نخالة -ذرة علفية حب

 8$ شعير -قمح 

 5$ زيت

 15$ علكة
 2$ سكر

 15$ متة -شاي 

 1.5$ طحين للمعجنات

 15$ فستق عبيد

 7$ فواكه
 10$ بطاطا بذار

 5$ بطاطا

 10$ كيوي , أفوكادو, أناناس ,جوز الهند طبيعي

 15$ ند جاهزجوز اله
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 15$ هوةق

 20$ كاكاو -نسكافيه 

 10$ طحينة -سمسم 

 30$ كستناء
 30$ مكسرات

 2$ برغل -رز 

كسبة  -علف دواجن مركب \أعالف جاهزة
 8$ \صويا علفية -علف صوص -

 5$ سميد
 15$ \أكل عصافير \دخن 

 5$ تمر

 15$ سواك

 7$ تمر هندي

 15$ سوس
 10$ \تين مجفف ......... \فواكه مجففة 

 10$ \صودا\مياه معدنية غازية

 25$ حناء

 10$ مخلل

 8$ (نوع من أنواع الحبوب)ترمس 

 15$ فليفلة حمراء ناعمة يابسة
 10$ عصير ليمون –خل التفاح 

 50$ \بصل  -خيار -قرع  -كوسا \بذور هيجين 

 25$ \فاصولياء -لوبياء  -بازالء \بذور هيجين 

 15$ غيرها
 

 

 

 

 



 

4 
 

 منتجات صناعة األغذية لثالفصل الثا

 الرسم اسم المادة

 8$ مربى

 8$ \ فليفلة- عنب–بندورة  -رمان \دبس 

 15$ منكهات غذائية

 10$ عصائر سائلة -شراب 

 10$ قهوة باردة

 10$ بطاطا شيبس

 10$ نشاء

 10$ ملح الليمون

 7$ شعرية -معكرونة 

 15$ شراب شعير -مشروب طاقة 

 10$ كتشب -ماجي  -أندومي 

 5$ ملح الطعام

 10$ كوال تنك وبالستيك

 20$ عصير بودرة

 2$ ماء صحة

 1.5$ خميرة -طحين للمخابز 

 15$ بوظة-مثبت بوظة وودرة ب-برشام بوظة

 10$ سكاكر وبسكويت

 10$ \تركية\شوكوال سكرية 

 15$ شوكوال من أصناف مختلفة عدا التركية

 10$ جيل كوب

 10$ غيرها
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 الفصل الرابع :منتجات معدنية وصخرية معادن

 الرسم اسم المادة

 5$ \أسود -أبيض \إسمنت 
 25$ ألمنيوم

 30$ جاتهتنحاس ومن

 5$ بواري إسمنتية

 7$ حديد باتون

 10$ حديد صناعي
 2$ فحم حجري

 5$ فحم عادي

 20$ تنك فارغ

 7$ جبصين

 12$ مستلزمات ألواح جبصين

 5$ رمل بحري
 5$ طينة فخرية

 15$ قرميد وحجر ناري

 20$ أحجار صاروخ -أحجار لجلي البالط 

 10$ أحجار كبريتية

 15$ شريط لحام
 8$ \غسيل  -باتون  \تيل 

 -ستانليس ستيل  \أدوات منزلية معادن 
 30$ \ميالمين 

 20$ براميل وخزانات فارغة

 3$ بيلون
 2$ كلس

 15$ مسامير

 25$ واببرواصير تستخدم لأل

 12$ سيراميك

 30$ سلوفان
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 30$ جنط دواليب كروم

 5$ كتل غير مشغول -حجر مرمر 

 20$ لوازم كومجي

 10$ كبل حديد
 10$ كبل روافع

 20$ خردوات معادن

 15$ زيوت معدنية للسيارات

 30$ سم سماكة3رخام غرانيت -ألواح مرمر 

 15$ مدافئ كاز مستعملة

 25$ بوابير -مدافئ حطب 
 30$ مناشير حطب

 30$ أشرطة كهرباء من النحاس

 25$ أشرطة كهرباء من األلمنيوم

 2$ ماء صحة معدنية

 25$ أبواب حديد جاهزة
 للواحدة50$ كرفانات مسبقة الصنع

 15$ غرانيت صناعي على شكل سيراميك

 للواحدة50$ \حاوية \ر فارغ كونتين

 10$ غيرها
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 الفصل الخامس: منتجات البالستيك
 الرسم المادة اسم

 b v c $25أبواب بالستيك 

 25$ رامس مياهت -أدوات منزلية من البالستيك 

 12$ براويظ بالستيك

 15$ شبكة ري تنقيط بالستيك
 25$ بواري صرف صحي بالستيك

 25$ بواري تمديد مياه بالستيك

 4$ حبيبات بالستيك

 15$ خراطيم مطاط

 20$ خزانات بالستيك

 20$ براميل بالستيك فارغة
 12$ عوازل بالستيك

 15$ مواد عزل بناء

 12$ \مشمع\نايلون 

 15$ شوادر جديدة

 10$ شوادر مستعملة
 12$ شرشطون

 15$ كفوف مطاط

 20$ دواليب جديدة أو مستعملة

 10$ ألعاب أطفال

 25$ حنفيات

 25$ وبالستيكيةتمديدات ومستلزمات معدنية 
 15$ عشب صناعي

 20$ \خردوات  \شبك وغربول 

 25$ \مستلزمات حمام من سيرميك ....مغاسل

 15$ بواري مزيبقة لآلبار

 12$ أمبوالت بالستيك
 12$ عبوات بالستيك فارغة
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 الفصل السادس : منتجات األلبسة واالقمشة جلود خيوط سجاد

 الرسم اسم المادة

 75$ لبسة جديدةأ

 20$ ألبسة مستعملة
 30$ أحذية جديدة

 20$ أحذية مستعملة ومستلزماتها

 25$ أقمشة بأنواعها

 40$ كمر -ة قشاطات سحابات ولوازم ألبس

 20$ نسج مطلية -جلد مشمع 

 20$ بالستيك -حصر  -حرامات 
 30$ عوازل نوم

 5$ حشوات مخدات

 10$ حشوات من نوع أخر قطن

 5$ حفوضات

 30$ وكيتمو سجاد
 25$ فرو صناعي

 5$ قصاصة أقمشة

 10$ قنب -يش خخيط 

 20$ نواعهاأخيوط ب

 25$ برادي ومستلزماتها

 10$ غيرها
 

 الفصل السابع : منتجات الزجاج والورق

 الرسم اسم المادة

 10$ جاتهتزجاج ومن
 10$ زجاج مشغول منزلي

 30$ زجاج سيارات

 10$ مصنوعات زجاجية

 12$ كرتون
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 12$ محارم

 12$ سمنتإورق أكياس 

 15$ مطبوعوكرتون ورق 

 12$ ورق وغيرها من الورق
 

 الفصل الثامن : منتجات اآلالت الصناعية وأجزاؤها

 الرسم اسم المادة

 50$ محوالت كهربائية

 50$ مولدات كهربائية
 50$ محركات صناعية

 50$ أجزاء مولدات ومحركات

 30$ أفران وأجزاؤها

 50$ نطرفيشس -غطاس مياه 

 30$ مكبس بلوك
 30$ مطحنة حبوب

 30$ \مصفاة نفط\حراق 

 للواحدة10$ مكنة عصير بوظة

 –مثقب  – ترنس لحام\معدات صناعية 
 50$ \مقص حديد –صاروخ 

 50$ اآلالت الصناعية األخرى وأجزاؤها

 

 وأدوات منزليةالفصل التاسع :  منتجات إلكترونية وأجزاؤها 

 الرسم اسم المادة
 30$ إسفنج

 35$ عفش منزلي جديد

 20$ عفش منزلي مستعمل

 15$ عوازل

 25$ فلين ومصنوعاته
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 15$ الصق باتيكس

 25$ ملطف جو

 35$ مستلزمات وأدوات كهربائية مختلفة

 25$ مصنوعات منزلية صينية وتركية -قدحات 
 35$ مكبرات صوت

 5$ قرطاسية

 25$ حبر للطابعة

 25$ نوابض أسرة

 35$ طاقة شمسية ومستلزماتها

 35$ مراوح منزلية
 للواحد1$ مكيف صحراوي منشأ الهند

 20$ دهان للسيارات

 15$ تنر

 30$ أجزاء مكيفات ال تشكل مكيف

 للواحدة2$ بوصة20شاشة بالزما أقل من 
 للواحدة4$ بوصة فما فوق20شاشة بالزما من 

 للواحد25$ مقسم هاتف كامل

 يعود تقديرها لألمين أجزاء مقسم هاتف التشكل وحدة متكاملة

 15$ سيف للجلي

 للواحدة5$ جهاز إسقاط

 25$ عوازل بطاريات
 30$ فالتر -أجهزة تنقية المياه 

 35$ منظمات كهربائية

 للطن25$ بر دشإ

 للطن60$ مكيفات

 للقطعة1$ ناتوتلفزي
 للطن35$ لمبات إنارة وأبيال

 للطن25$ بطاريات صغيرة لجهاز التحكم

 للقطعة3$ غسالة أتومتيك
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 للقطعة1$ غسالة عادية

 للطن25$ ترامس شاي

 للقطعة4$ البتوب

 للطن25$ بطاريات بانواعها
 للطن35$ وميزان إلكتروني -طباخات ليزرية 

 للقطعة4$ وما فوق قدم5فريزة جديدة  -براد 

 للقطعة2$ قدم5تحت  فريزة جديدة -براد 

 للقطعة2$ فريزة مستعمل -براد 

 للقطعة4$ أفران غاز

 للطن30$ غاز عادي
 للقطعة2$ مراوح توليد طاقة

أنواعها  محطات بكافة\أجهزت نت فضائي
 للقطعة 50$ كاملة

 للقطعة2$ قبضات السلكية

 للقطعة2$ قبضة هيترا تركب على السيارة

 للقطعة1$ هاتف خليوي

\12\5$ ومستقبالت ونواشرت إكسسوارات ن ينةللدز  

5$ ماكينة تصوير للقطعة   
3$ ت قياس كبيرصحن ن للقطعة   

2$ ت قياس وسطصحن ن للقطعة   

1$ ت قياس صغيرصحن ن للقطعة   

10$ كميرا كاملة مع منصب للقطعة   

10$ أندونيسي -ليزي ام -كميرا تصوير منشأ ياباني  للقطعة   
5$ كميرا منشا صيني للقطعة   

1$ منظار صغير للقطعة   

2$ منظار قناصة للقطعة   

15$ جهاز كشف األلغام للقطعة   

2$ جهاز قياس مسافات للقطعة   

2$ جهاز قياس الريح للقطعة   
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2$ طابعة منشأ صيني للقطعة   

5$ طابعة منشأ أخر للقطعة   

25$ 985محطة هيترا ديجتال رقم  للقطعة   

5$ محطة هيترا سيارة ديجتال للقطعة   
3$ 785قبضة هيترا شاشة رقم  للقطعة   

قبضة هيترا ديجتال نصف شاشة رقم 
565 $2 للقطعة   

2$ 505قبضة هيترا ديجتال بدون شاشة رقم  للقطعة   

 للقطعة1$ 508رقم  HYTقبضة نوع 
 للقطعة1$ 580رقم  HYTقبضة نوع 

 كل أربعة1$ قبضة بوفينك

 للقطعة1$ قبضة ووكسن

 كل أربعة1$ بطارية قبضة هيترا

 كل ثالثة1$ شاحن هيترا مع قاعدة
 كل عشرة1$ انتيل هيترا

 كل خمسين1$ عالقة هيترا

 كل خمسةHYT $1بطارية 

 كل خمسةHYT $1شاحن 

HYT $1انتيل  25كل  

\1$ عالقات قبضات أخرى 100\كل   
 للقطعة2$ مسافات صيني ) حجم صغير ( مقياس

 للقطعة5$ مسافات حجم وسط مقياس

\1$ كاميرا مراقبة 2\كل   

 للقطعة1$ جهاز تسجيل

1$ بوصلة \2\كل   
 للقطعةGBS $1جهاز 

1$ تفتيشا عص \2\كل   

25$ منظار ليلي للقطعة   

gurmen $3كاميرا رأس ماركة  للقطعة   
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1$ بيل وعصا كهربائية بآن واحد \12\ينةكل دز  

1$ \كلبشة\جامعة يدوية حديد  \30\كل  

1$ \كابالت -جهاز مقوي -أنتيل\مقوي شبكة  للقطعة   
XB $2جهاز كشف آثار  للقطعة   

25$ طائرة استطالع للقطعة   

 كل واحد طن50$ ت نحاس ملبس بالستيككبل ن

40$ كبل نت ألمنيوم ملبس بالستيك واحد طن   

2$ راوترات بأنواعها \12\ينةزدكل   

2$ مقوي إشارة بأنواعها \12\كل دزدينة  
2$ انتيالت \12\كل دزدينة  

5$ نواشر بأنواعها \12\كل دزدينة  

25$ \تي واي\جهاز نت فضائي  للقطعة   

25$ جهاز هيوز للقطعة   

AIR FAIBER $25 جهاز للقطعة   
1$ شاحن قبضة بوفينغ \24\كل  

 كل\24\1$ بطارية قبضة بوفينغ

 كل\50\1$ انتيل قبضة بوفينغ

 كل\12\1$ 508بورد قبضة 

 كل\25\1$ وصلة حقن

 للقطعة25$ نقودعداد 
 كل واحد5$ ليزر كبير ضمن حقيبة

 كل واحد3$ ليزر وسط ضمن حقيبة

 كل\12\1$ ليزر قلم

 

 الفصل العاشر :منتجات كيميائية

 الرسم اسم المادة

 10$ أسيد

 25$ بولي كربونات

 4$ سماد
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 10$ كالسيوم

 10$ دهان

 25$ أكمة
 5$ قطرونة -صفية إفرنجية 

 10$ شامبو

 25$ صبغة شعر

 15$ غاز تبريد

 8$ صابون عادي

 5$ صابون غار
 10$ قطر صناعي

 15$ كربون للتخمير

 10$ كلور صناعي

 15$ مانع تجمد

 15$ \أوكتان وأنواعه\محروقات 
 10$ منظفات بأنواعها

 5$ مواد أولية للصناعة

 25$ بودرة أطفال

 25$ أدوية بشرية ومستلزماتها

 15$ سيروم

 5$ إبر سرنك
 10$ كبسوالت فارغة لألدوية

 25$ معدات العناية بالحالقة الرجالية

 25$ معدات العناية بالفم واألسنان

 100$ إكسسوارات نسائية ومكياج تجميل

 25$ مزيل شعر عادي
 25$ مستلزمات وأجهزة طبية

 10$ مواد كحولية لتعقيم المواد الطبية

 10$ أقراص طاردة للبرغش

 10$ أحجار ملح لألبقار
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 10$ مواد أولية لصناعة األدوية

 5$ سماد عضوي

 15$ سيلكون وغيره

 10$ أسمدة ورقية -أدوية بيطرية  -أدوية زراعية 

 10$ غراء

 10$ غيرها

 

 الفصل الحادي عشر : منتجات أخرى ليست مذكورة بمكان آخر
 الرسم اسم المادة

 50$ خرطوش

 $للقطعة2 مسدس خلبي –بارودة ضغط 

 25$ طاقات بارودة ضغط

 

عربات سيارات وعربات  عشر : الفصل الثاني
  الرسم أرضية أخرى وأجزاؤها  ولوازمها

 نوع اآللية

موديل من 
ومادو2010
 ن

موديل 
فوق 
2010 

 400$ 300$ رأس قاطرة

 150$ 100$ \شاسية \سيارة سياحية 

 200$ 150$ \نصف نقل أو مايعادلها -تكسي بأنواعها  -فان \سيارة سياحية 

 300$ 200$ شاحنة أنتر أو مايعادلها

 250$ 200$ برغي 60حتى  50شاحنة قالب من 

 500$ 400$ \رأس مع سطحة \حاملة 

 150$ 100$ \سكودا أو مايعادلها  \بيك آب صغير 

 150$ 100$ جرار زراعي

 300$ 200$ \نغل\تركس 

 300$ 250$ \دوالب جنزيز أو  \تركس وسط 

 400$ 300$ \جنزيز أو دوالب  \تركس كبير 
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 200$ 150$ حصان 70جرار زراعي فوق 

 200$ 150$ راكب 24باص سعة 

 300$ 200$ راكب 30راكب حتى  24باص سعة  أكثر من 

 400$ 300$ باص بولمان كبير

 250$ 200$ برغي 50رافعة كهربائية محملة على بيك آب 

 300$ 250$ برغي 60كهربائية محملة على بيك آب رافعة 

 400$ 300$ وما دون 30صهريج سعة 

 500$ 400$ 30صهريج سعة أكثرمن 

 

  
 آليات أخرى

 نوع اآللية
 الرسم الجمركي$

 

 براد من دون رأس
$200 

 

 مقطورة دون الرأس سطحة
$100 

 

 بوك
$100 

 

دراجة نارية ثالث عجالت أو أربعة ذات منشأ 
 صيني

$25 
 

وما  cc 150دراجة نارية عجلتان قوة محرك 
 دون

$15 
 

 سيارة جبالة عادية
$250 

 

 \رافعة  \سيارة جبالة كبيرة 
$400 

 

 عزاقة للزرعة
 $25منشأ صيني 

 $50منشأ تركي وغيره 
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دراجة نارية ذات ثالث عجالت أو أربعة قوة 
 -أمريكي  -ياباني  \محرك منشأ غير صيني 

 \......ألماني 
 50$للواحدة

 

درجات نارية ذات منشأ صيني جاهزة ضمن 
 صناديق

 10$للواحدة
 

 قطع دراجات نارية مشكلة
 50$للطن

 

 قطع تبديل سيارات جديدة
 30$للطن

 

 قطع تبديل سيارات مستعملة
 25$للطن

 

 قطع تبديل آالت زراعية
 15$للطن

 

 مصافي وفالتر بكافة أنواعها
 25$للطن

 

 قطع التبديلغيرها من 
 25$للطن

 

 غيرها من اآلليات
 200$للواحدة

 

 

 

 أمين الجمارك 


