مرفق رقم ()1

التسلسل

جدول رلم ( )2الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضرٌبة بنسبة او ممدار (صفر)
الوصف

من البنود ادناه

1

اللحوم باستثناء ما يخضع منها لنسبة %10

2

األسمان عدا البند ()03039

0303 , 0304 , 1604

3

المحضرات المعدة اعدادا خاصا لتغذٌة األطفال والمعولٌن والمحضرات الغذائٌة المعدة فمط كاغذٌة للحاالت
المرضٌة الخاصة .

من 1901 , 1905 , 210690
اصناف البنود

4

0201, 0202 , 0204

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية  ،خام وغير خام وغازات نفطية
وهيدروكربونات غازية اخرى ( عدا زيوت التشحيم ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم ومواد م)27.11 ، 27.09 ( .
مضافة  ،المحتوية على ماال يقل عن  %70وزنا من زيوت نفطية او زيوت معدنية قارية) ".باستثناء من أصناف البند ()27.10
البنزين بانواعه" .زيوت الهايدروليك الخاصة باستخدام الصناعات

5

نترات البوتاسٌوم

283421

6

نترات المغنٌسٌوم

283429

7

نترات الكالٌسٌوم

283429

8

االدوٌة البٌطرٌة

3004

9

اللماحات البٌطرٌة

30023

10

اسمدة npk

من البند 3105

*11

الٌورٌا

3102.10

*12

االمونٌان

3102.21

*13

ثنائً فوسفات االمونٌوم dap

3105.30

*14

احادي فوسفات البوتاسٌوم mkp

283524

15

كلورٌد البوتاسٌوم %60

31042

16

االحماض االمٌنٌة

31059

17

المبٌدات الزراعٌة بما فٌها المبٌدات الحشرٌة والفطرٌة والنٌماتود ومبٌدات االعشاب

3808

18

الهرمونات الزراعٌة

من البند 3808

19

المخصبات الزراعٌة

3824902

20

احادي فوسفات االمونٌوم map

31054

21

سلفات البوتاسٌوم %50

31043

*22

أ -مدخالت صناعة األدوية .
ب -اآلالت والمعدات الصناعية التي تستخدم لصناعة األدوية واألجهزة المخبرية وتوابعها الالزمة
للصناعات الدوائية وقطع الغيار المستورده والمحليه .

*23

كتب ومطبوعات مماثلة ،وان كانت من أوراق منفردة صحف ومجالت دورٌة مطبوعة وان كانت مصورة أو
مشتملة على إعالنات  ،كتب األطفال المصورة وكتب الرسم والتلوٌن

24

األدوٌة و كواشف المختبر و المستلزمات الطبٌة و أجهزة معالجة السرطان الخاصة باستعماالت
مركز الحسٌن للسرطان

25

األدوٌة و كواشف المختبر و المستلزمات الطبٌة و األجهزة الخاصة باستعماالت مركز العالج
بالخالٌا فً الجامعة األردنٌة.
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من اصناف 4903 , 4902 , 4901
البنود
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26

السلع المستوردة و المشتراه لمشروع إنشاء محمٌة المأوى لألحٌاء البرٌة المحددة بالكشوفات المرفمة
بكتاب سمو رئٌس الهٌئة اإلدارٌة لمؤسسة األمٌرة عالٌة رلم (م أ )10/2013/تارٌخ 9/9/2013
حصرا ً.

27

مشترٌات ومستوردات مشروع اعادة انشاء طرٌك الزرلاء-مركز العمري الحدودي بٌن المملكة
العربٌة السعودٌة والمملكة االردنٌة الهاشمٌة من السلع والخدمات بما فٌها مشترٌات ومستوردات
المماولٌن والمماولٌن الفرعٌٌن من السلع والخدمات الالزمة حصرا للمشروع

28

السلع والخدمات المشتراه او المستوردة من لبل جمعٌة الكشافة والمرشدات االردنٌة ضمن الٌة تعتمدها الدائرة
لهذه الغاٌة

29

السلع والخدمات المستورده والمشتراه لشركة كاسوتن لتدرٌب العملٌات الخاصة لتنفٌذ غاٌاتها المتعلمة بالموات
المسلحة االردنٌة

30

خدمة طباعة الكتب الي جهة شرٌطة ان تكون جمٌع المستلزمات (احبار و ورق وكافة لوازم االنتاج )...هً
من المطابع نفسها

*
**
:22
:23

تم اصدار هذا الجدول بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )5818تاريخ  2018/1/9بعد ان تم الغاء الجداول السابقة
عدلت البنود ( )14-11بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )6751تاريخ  2018/3/7بتعديل بنود التعرفة الجمركية الخاصة بها
اخضعت للضرٌبة العامة على المبٌعات بنسبة (صفر) بموجب لرار مجلس الوزراء رلم ( )6234تارٌخ 2018/1/30
اخضعت للضرٌبة العامة على المبٌعات بنسبة (صفر) بموجب لرار مجلس الوزراء رلم ( )6663تارٌخ 2018/2/28
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