
 

 وحدة الدراسات والشؤون الصناعية

 بدباغة وصناعة الجمود المنطقة الصناعية الخاصةمشروع 
 

 الممخص

تخصيص مدينة صناعية متخصصة بدباغة الجمود وصناعة تطالب غرفة صناعة الزرقاء ب
حيث من المتوقع ليذه المنطقة ، المقترحة ضمن مدينة الزرقاء الصناعية الجمود كمنتجات نيائية

، وتزويد السوق المحمي بحاجتو من المنتجات الجمدية وتصدير ( فرصة عمل055ان توفر )
( 05505) بمغت 5500لعام  من منتجات الجمودمستوردات المممكة من الفائض وخصوصا ان 

مية ، مما يشير الى وجود فجوة محةىي صادرات المممك ( مميون دوالر0,01) مقابلمميون دوالر 
 الجمودوصناعة مدينة صناعية متخصصة بدباغة كبيرة في توفير ىذه المنتجات، ويساعد انشاء 

تتمف لعدم وجود شركات دباغة كافية التي الى االستفادة من كميات كبيرة من الجمود الخام 
ند تصنيع منتجات ع%  5, حقيق قيمة مضافة بنسبة ال تقل عنت، مما يساىم في لدباغتيا

 الجمود النيائية.

 

 

حيث  ،بشكل كبير في االقتصاد االردني من القطاعات المؤثرة المحيكاتيعتبر قطاع الجمدية و 
الكمية الصناعية من اجمالي الصادرات %( 5503)بمغت نسبة الصادرات المحمية ليذا القطاع 

، وتعتبر عمميات الدباغة احد اىم محتال بذلك المرتبة االولىعمى مستوى المممكة  5500لعام 
القطاعات الفرعية ضمن قطاع الجمدية والمحيكات، وبمغ مجموع صادرات الجمود الخام عمى 

،  وىذه الجمود ITC( مميون دوالر حسب مركز التجارة العالمي 100مستوى المممكة ما يقارب )
قيمة من ال الخام يمكن تصنيعيا في االردن وتصديرىا عمى شكل منتجات نيائية مما يزيد

 .المضافة ليذه الصناعة

رئاسة الوزراء بشان تخصيص مدينة صناعية متخصصة بدباغة وليذا قامت الغرفة بمخاطبة 
وافقت ، حيث المقترحة ضمن مدينة الزرقاء الصناعية الجمود وصناعة الجمود كمنتجات نيائية

تخصيص منطقة ضمن مدينة الزرقاء شريطة الزام  من حيث المبدأ عمى شركة المدن الصناعية

 المقدمة



المعمول بيا داخل المدن المصانع بتنفيذ متطمبات السالمة العامة والبيئة وحسب االنظمة 
 ( فرصة عمل.055الصناعية، حيث من المتوقع ليذه المنطقة ان توفر )

من السمع والمنتجات النيائية اضافة الى المواد الخام من جمود  وتشمل الصناعات الجمدية عدد
حسب ما ىو موضح في جدول  HS Codeوغيرىا والتي تشمل في معظميا البنود الجمركية 

 (.0رقم )

 

 

 ىميا:تزداد اىمية المنطقة الخاصة بالصناعات الجمدية لعدة اسباب ا 

 الطمب المحمي وتزايد المستوردات:أواًل: 
يعتبر تزايد الطمب العالمي عمى المنتجات الجمدية من االسباب التي تعطي الصناعات الجمدية 

تعتبر من الحاجات اليومية لدى اىمية بالغة، اضافة الى الطمب المحمي فالصناعات الجمدية  
 ،فان الحاجة الى ىذه الصناعات في ازدياد مستمر السكان في ازدياد مستمراالفراد والن اعداد 

)ممحق رقم ( مميون نسمة 400ما يقارب ) 5500حيث وصل عدد السكان في االردن خالل عام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ، عدد السكان(.0

( ,ورقم )( 5وفيما يتعمق بمستوردات المممكة من الصناعات الجمدية، يوضح جدول رقم )
الصادرات والواردات لمبنود الجمركية موضوع الدراسة، حيث بمغت مستوردات المممكة من ىذه 

( مميون 0,01) مقابل( مميون دوالر 05505ما مجموعو ) 5500البنود الجمركية مجتمعة لعام 
ة من ىذه البنود الجمركية مجتمعة، مما يشير الى وجود فجوة محمية ىي صادرات المممك دوالر

 كبيرة في توفير ىذه المنتجات.

 (1جدول رقم )
 البنود الجمركية لمنتجات الصناعات الجمدية

Hs code تصنيف المنتج 

 جمود خام )عدا الجمود بفراء ( وجمود مدبوغة 41

مصنوعات من جمد، أصناف عدة الحيوانات و السراجة، لوازم سفر، حقائب يدوية و  42
 أوعية مماثمة ليا، مصنوعات من مصارين الحيوانات ) عدا مصارين دودة القز(

 (جمود بفراء طبيعية وفراء تقميدية، و مصنوعاتيا( 43

 فأحذية، طماقات و أصناف مماثمو، أجزاء ىذه األصنا 64

 بدباغة وصناعة الجلودأهمية المنطقة الصناعية الخاصة 
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جمود خام )عدا الجمود  :41ان مستوردات المممكة من البند الجمركي ) (0ويشير جدول رقم )
لتصل الى  ارتفعت 5500( مميون دوالر عام 500) ( بمغت ما يقارب بفراء ( وجمود مدبوغة

 %( خالل خمسة سنوات.02بمغت ) ارتفاعبنسبة  5500( مميون دوالر عام501)

حيوانات مصنوعات من جمد، أصناف عدة ال :42مستوردات المممكة من البند الجمركي ) وبمغت
( و السراجة، لوازم سفر، حقائب يدوية و أوعية مماثمة ليا، مصنوعات من مصارين الحيوانات

( مميون دوالر عام 002,لتصل الى ) ارتفعت 5500( مميون دوالر عام 0301)بمغت ما يقارب 
 %( خالل خمسة سنوات.50بمغت ) ارتفاعبنسبة  5500

جمود بفراء طبيعية وفراء تقميدية، و  :43الجمركي )كما تبين ان مستوردات المممكة من البند 
( 50040لتصل الى ) ارتفعت 5500( مميون دوالر عام 50550(( بمغت ما يقارب مصنوعاتيا

 %( خالل خمسة سنوات.,5بمغت ) ارتفاعبنسبة  5500مميون دوالر عام 

أحذية، طماقات و أصناف مماثمو، أجزاء ىذه  :64فيما يتعمق بمستوردات البند الجمركي )اما 
( مميون 1405لتصل الى ) ارتفعت 5500( مميون دوالر عام 5004)( بمغت ما يقارب األصناف

وذلك حسب االرقام  %( خالل خمسة سنوات.4) بمغت ارتفاعبنسبة  5500دوالر عام 
 (.5الموضحة في ممحق رقم )

الطمب المحمي  يشير الى تزايدد في مستوردات المممكة من الصناعات الجمدية ايان ىذا التز 
يشير بوضوح الى حاجة المممكة لتأسيس مصانع لصناعة و حسب البنود الجمركية المذكورة 

 المنتجات النيائية من الجمود.

لمبنود الجمركية الخاصة بمنتجات الصناعات الجمدية من دباغة  ما فيما يتعمق بالصادراتا
انخفاض صادرات المممكة من الصناعات الجمدية حسب البنود  الى تشير االرقاموغيرىا، 

وردات حسب االرقام الموضحة في الجمركية المشار الييا ومنيا دباغة الجمود مقارنة مع المست
 (. ,)ممحق رقم 

حجم الصادرات الكبير لقطاع الصناعات الجمدية والمحيكات مقارنة بالقطاعات كما يشير 
لجمدية الى اضافة المنتجات النيائية من الصناعات ا، وضرورة اىمية ىذا القطاع الىاالخرى 

%( من 5503دية والمحيكات عمى )جانب منتجات االلبسة حيث استحوذ قطاع الصناعات الجم
اجمالي الصادرات الصناعية الكمية، محتاًل المرتبة االولى عمى مستوى القطاعات الصناعية 

%( خالل عام 302ارتفعت قيمة صادراتو بما نسبتو )الفرعية من حيث حجم التصدير، حيث 
 ( مميار دينار اردني.000لتصل الى حوالي ) 5500
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 :لتاليةيمكن مراجعة المالحق ا

 ( لالطالع عمى 5ممحق رقم ) البمدان حسب  صادرات ومستوردات المممكة من منتجات
  الصناعات الجمدية بشكل اجمالي.

 ( لالطالع عمى البمدان التي 0ممحق رقم ) المممكة منتجات الصناعات تصدر الييا
 (.64، 43، 42، 41الجمدية حسب البنود )

 

 النتاج:ثانيًا: توفر مدخالت ا
التوسع في إنتاج يساعد عمى  صناعات الجمدية من مواد خاموجود مدخالت االنتاج الخاصة بال

، وخصوصا مع وجود كميات كبيرة من الجمود تتمف لعدم وجود وتصنيع منتجات الجمود النيائية
شركتين  كوجود السكنية او لبعد شركات الدباغة عن المحافظات شركات دباغة كافية لدباغتيا

كما مود لدباغتيا او تجييزىا لمدباغة، دباغة في معان وذلك يزيد من الوقت والمال عند نقل الج
انو من  الممكن ان يتعرض الجمد الى اضرار تغير من خصائصو او تقمل من كفاءتو عند 

 .تعرضو لمحرارة او الرطوبة خالل عممية النقل0 مما يؤدي الى خسائر مادية كبيرة

 

 : النتائج االيجابية لوجود منطقة لدباغة وصناعة الجمودثالثاً 

ىناك عدد من النتائج االيجابية لوجود منطقة لدباغة وصناعة الجمود، وبشكل عام تزداد اىمية 
 المنطقة الصناعية لدباغة الجمود لالسباب التالية:

 ناث حيث عند ايجاد منطقة صناعية لصناعة الجمود يتم خمق فرص عمل وخصوصا لال
اضافة الى خمق فرص عمل  المحيكاتتتجو االناث عادة الى العمل داخل قطاع 

 لمذكور.
 من قيمة التصنيع. 5, حقيق قيمة مضافة بنسبة ال تقل عناضافة الى ت % 
  .قدرة القطاع عمى تمبية احتياجات السوق المحمي مما يقمل من المستورد 
  الى التحسين في االقتصاد االردني.التصدير مما يؤدي  ارتفاعقدرة القطاع عمى 
 .التخمص من المواد العضوية مما يؤدي الى الحفاظ عمى البيئة 
 .)كما يمكن االستفادة من المواد العضوية في انتاج الطاقة البديمة )غاز الميثان 
  ان اقامة منطقة صناعية مؤىمة لمصناعات الجمدية ستؤدي باستقطاب استثمارات عربية

 القطاع. واجنبية في ىذا
 



 
 

 :بالتالي دباغة الجمودقطاع تواجو المعيقات والسمبيات التي تتمثل 

  المحيكاتاتالف كميات كبيرة من الجمود التي تعتبر من المواد االولية لقطاع الجمدية و  
لعدم وجود شركات دباغة كافية لدباغتيا او لبعد شركات الدباغة عن المحافظات 

 .السكنية
 متخمص من لاعية خاصة لدباغة الجمود ومجيزة في محطة تنقية منطقة صن توفر عدم

 . 555حسب المواصفةالمياه العادمة 
 وبكميات كبيرة وبشكل عشوائي الذبح خارج المسالخ . 
  .عدم وجود دراية ومعرفة بقيمة الجمود 

 

 
 
 

 مايمي: ن توفرجمود في المدينة الصناعية البد موبيدف نجاح المنطقة المخصصة لدباغة ال
 

  اولية لمدباغة قبل معالجتيا في محطة التنقية الرئيسية الموجودة في  محطة تنقيةاقامة
م مكعب يوميا  5555بسعة  المدينة الصناعية )محطة تنقية المياه الصناعية التابعة لمغرفة(

ية وذلك حسب اعداد الذبائح في االردن خالل الفترة االخيرة لمعالجة المياه العادمة الصناع
 .وبما يتناسب مع قوانين وزارة البيئة555حسب المواصفات والمقاييس رقم 

 من اجل تشجيع االستثمار في  ،منوحة لممناطق التنمويةمح ىذه المنطقة نفس االمتيازات المن
 .نطقة وىذا القطاعمىذه ال

  لجمود من حيث السمخ والحفظ وطريقة التصنيع ا التعامل معتقدير قيمة الجمود ونشر ثقافة 
 .اتباع التكنولوجيا الحديثة  
 . استخدام ماكنات لسمخ الجمود بدل من السمخ اليدوي 
  االستفادة من المواد العضوية في صناعة الضبان حيث ىذه الصناعة غير موجودة في

 .االردن
  دول و اوروبا والواليات المتحدة االمريكية و  االردناالستفادة من االتفاقيات الموقعة بين

 نمو الصادرات. رتفاعالالعربية 
  اسمدة لالشجار الحرجية التي يمكن زرعيا في االستفادة من مخمفات محطة التنقية بتصنيع

منطقة المياه العادمة حيث يوجد انواع من االشجار الحرجية تنمو عند المياه العادمة 
 وتستخدم لدباغة الجمود.

 

 المعيقات والسلبيات التي تواجه قطاع دباغة الجلود

 متطلبات اقامة منطقة متخصصة بدباغة وصناعة الجلود 



 دالمراحل المقترحة النشاء المنطقة المخصصة لدباغة الجمو 
No. المدة  االجراء

 باالشهر
7102 7102 7102 

 4ربع 3ربع 7ربع 0ربع 4ربع 3ربع 7ربع 0ربع 4ربع 3ربع 7ربع 0ربع

              5 واستخدام المياه اعداد دراسة جدوى حول الطاقة االنتاجية لشركات الجمود في المحافظة 0

حسب الطاقة االنتاجية المتوقعة مطالبة الحكومة بتنفيذ محطة التنقية بمرحمة اولية  5
  BOTوحسب الخيارات المطروحة ومنيا لشركات الجمود 

1             

الطمب من الحكومة تغيير صفة استخدام ارض محطة التنقية باضافة منطقة صناعة  ,
 ودباغة الجمود

0               

االرض المخصصة مخاطبة الجيات المانحة بخصوص انشاء منطقة دباغة الجمود عمى  5
بناء عمى دراسة الجدوى المعدة مع امكانية تجييز محطة تنقية الستخدامات  لمحطة التنقية

 شركات الدباغة وصناعة الجمود.

,               

             4 تاسيس مركز متخصص لتدريب االردنيين عمى الصناعات الجمدية المختمفة 0

              - عمى مين الصناعات الجمدية  التدريب الفعمي لمعمالة االردنية 1

              - افتتاح المنطقة المتخصصة لصناعة ودباغة الجمود 2

               

               

               

 



 
 

 ( عدد السكان1ممحق رقم )

 
 مستورادات المممكة من الصناعات الجمدية (2ممحق رقم )

 مستورادات المممكة من الصناعات الجمدية/ مميون دوالر: (7جدول رقم )

Hs 
code 2011 2012 2013 2014 2015 التغيير% 

41 510,000 584,000 596,000 674,000 694,000 17% 

42 18,653,000 25,689,000 26,542,000 30,702,000 31,741,000 25% 

43 45,000 42,000 61,000 396,000 195,000 43% 

64 54,909,000 59,878,000 73,102,000 65,821,000 69,448,000 9% 
 ITCالتابع لمركز التجارة العالمي  http:// www.trademap.orgالمصدر: 

 صادرات المممكة من الصناعات الجمدية (3ممحق رقم )

 صادرات المممكة من الصناعات الجمدية/ مميون دوالر: (7جدول رقم )

Hs 
code 

 %التغيير 2015 2014 2013 2012 2011

41 6,707,000 4,692,000 6,442,000 7,344,000 6,699,000 6% 

42 12,137,000 10,978,000 3,663,000 2,105,000 1,811,000 -75% 

43 319,000 472,000 544,000 653,000 852,000 71% 

64 14,247,000 27,127,000 7,886,000 3,731,000 4,289,000 -68% 
 ITCالتابع لمركز التجارة العالمي  http:// www.trademap.orgالمصدر: 

 المالحق



 

 منتجات الصناعات الجمدية بشكل اجماليمن المممكة  صادرات ومستوردات  حسب ( البمدان4ممحق رقم )
 .)دائرة االحصاءات العامة(

 41اٚال تٕد 

 ٌٛازداخليّح ا اٌّصدزج ٌالزدْ اٌثٍد

 273,000 إٌٙد

 222,000 ٌثٕاْ

ياظٛز  63,000 

 42,000 ِصس

 35,000 ايطاٌيا

 25,000 اٌصيٓ

 10,000 ذسويا

 10,000 تسيطأيا

 4,000 إٌّاطك اٌحسج

 4,000 اٌعٛيد

 3,000 اٌثساشيً

 2,000 اٌٛالياخ اٌّرحدج

 1,000 إٌّعا

 1,000 أٌّأيا

 

 صادزاخليّح اٌ اٌثٍد اٌّعرٛزدج ِٓ االزدْ

 2,065,000 ذايالٔد

 1,103,000 إٌٙد

 1,036,000 إٌّاطك اٌحسج

 690,000 إيطاٌيا

 572,000 اٌصيٓ

 344,000 ِصس

 298,000 إظسائيً

 226,000 تاوعراْ

 100,000 ذٛغٛ

 82,000 ٌثٕاْ

 80,000 ٘ٛٔغ وٛٔغ، اٌصيٓ

 71,000 ذسويا

 28,000 فٍعطيٓ

 3,000 اٌعساق

 

 42ثأيا تٕد

 خ ليّح اٌٛازدا اٌثٍد اٌّصدزج ٌالزدْ

 24,161,000 اٌصيٓ

 1,378,000 فسٔعا

 1,034,000 فيرٕاَ

 1,006,000 إيطاٌيا

 814,000 إٌٙد

 739,000 ذسويا

 367,000 إظثأيا

 322,000 وٛزيا

 254,000 تاوعراْ

 201,000 أٌّأيا



 192,000 أٔدٚٔيعيا

 178,000 ٌثٕاْ

 168,000 اإلِازاخ اٌعستيح اٌّرحدج

 149,000 اٌثسيطأيح اٌٛالياخ اٌّرحدج

 100,000 ٘ٛٔغ وٛٔغ، اٌصيٓ

 93,000 ظٛيعسا

 91,000 اٌٍّّىح اٌّرحدج

 77,000 اٌدّٙٛزيح اٌعستيح اٌعٛزيح

 58,000 ِصس

 51,000 وٕدا

 37,000 اٌٍّّىح اٌعستيح اٌععٛديح

 36,000 ذايالٔد

 29,000 زِٚأيا

 24,000 اٌفٍثيٓ

 22,000 ٌٕ٘ٛدا

 21,000 اٌّغسب

 20,000 ذايثيٗ، اٌصيٕيح

 13,000 ِٛزيشيٛض

 10,000 اٌيٛٔاْ

 10,000 اٌياتاْ

 8,000 تٍديىا

 8,000 وّثٛديا

 8,000 ٕ٘غازيا

 7,000 ِاٌيصيا

 6,000 األزخٕريٓ

 6,000 اٌّىعيه

 6,000 لطس

 5,000 اٌدّٔازن

 5,000 أٚوسأيا

 4,000 ذٛٔط

 3,000 لثسص

 3,000 اٌىٛيد

 2,000 إٌّعا

 2,000 غٛاذيّاال

 2,000 تٌٕٛدا

 2,000 ظٍٛفيٕيا

 1,000 أظرساٌيا

 1,000 اٌثحسيٓ

 1,000 تٍغازيا

 1,000 ظيسيالٔىا

 1,000 خّٙٛزيح اٌرشيه

 1,000 إظسائيً

 1,000 ظٍٛفاويا

 1,000 اٌعٛيد

 

 صادزاخليّح اٌ اٌثٍد اٌّعرٛزدج ِٓ االزدْ

 639,000 اإلِازاخ اٌعستيح اٌّرحدج

 494,000 إٌّاطك اٌحسج

 244,000 اٌٍّّىح اٌعستيح اٌععٛديح

 116,000 لطس

 66,000 اٌعساق

 63,000 اٌعٛداْ )شّاي + خٕٛب(

 58,000 فٍعطيٓ، دٌٚح



 35,000 إظثأيا

 20,000 ٌثٕاْ

 19,000 اٌٛالياخ اٌّرحدج

 14,000 تاوعراْ

 9,000 اٌىٛيد

 9,000 ٌيثيا، دٌٚح

 6,000 فسٔعا

 6,000 أياأٌّ

 4,000 اٌصيٓ

 3,000 اٌدّٙٛزيح اٌعستيح اٌعٛزيح

 2,000 إظسائيً

 2,000 ظٛيعسا

 1,000 خّٙٛزيح إيساْ اإلظالِيح

 

 43ثاٌثا تٕد 

 ليّح اٌٛازداخ اٌثٍد اٌّصدزج ٌالزدْ

 112,000 اٌصيٓ

 56,000 إيطاٌيا

 12,000 ذسويا

 7,000 اٌٛالياخ اٌّرحدج

 3,000 فسٔعا

 2,000 فٍٕٕدا

 1,000 ٌثٕاْ

 

 صادزاخليّح اٌ اٌثٍد اٌّعرٛزدج ِٓ االزدْ

 815,000 اٌٍّّىح اٌعستيح اٌععٛديح

 35,000 إظسائيً

 3,000 ٌيثيا

 

 64زاتعا تٕد 

 ليّح اٌٛازداخ  اٌثٍد اٌّصدزج ٌالزدْ

 45,517,000 اٌصيٓ

 3,624,000 ذسويا

 3,482,000 فيرٕاَ

 3,209,000 اٌدّٙٛزيح اٌعستيح اٌعٛزيح

 2,901,000 إيطاٌيا

 1,932,000 أٔدٚٔيعيا

 1,652,000 اٌٛالياخ اٌّرحدج

 1,565,000 اإلِازاخ اٌعستيح اٌّرحدج

 852,000 إٌٙد

 808,000 فٍعطيٓ، دٌٚح

 764,000 إظثأيا

 461,000 اٌثسذغاي

 261,000 أٌّأيا

 258,000 ٌثٕاْ

 254,000 ِاٌيصيا

 217,000 اٌثساشيً

 181,000 سِص

 177,000 أٚوسأيا

 162,000 تٕغالديش



 149,000 ذايالٔد

 137,000 ظٍطٕح عّاْ

 116,000 فسٔعا

 94,000 ظٛيعسا

 94,000 اٌٍّّىح اٌّرحدج

 92,000 وّثٛديا

 82,000 إٌّاطك اٌحسج

 60,000 اٌّغسب

 55,000 اٌٍّّىح اٌعستيح اٌععٛديح

 49,000 دِٚيٕيىا

 43,000 اٌىٛيد

 42,000 ذايثيٗ، اٌصيٕيح

 24,000 تٍديىا

 19,000 زِٚأيا

 18,000 ٌٕ٘ٛدا

 12,000 ٘ٛٔغ وٛٔغ، اٌصيٓ

 12,000 أزٚتا

 12,000 تٌٕٛدا

 11,000 ٕ٘غازيا

 11,000 اٌّىعيه

 6,000 خّٙٛزيح وٛزيا

 6,000 تاوعراْ

 6,000 ذٛٔط

 4,000 ظٍٛفيٕيا

 3,000 اٌثٛظٕح ٚاٌٙسظه

 3,000 وسٚاذيا

 3,000 اٌدّٔازن

 3,000 اٌعٍفادٚز

 2,000 وٕدا

 2,000 خّٙٛزيح ٌِٛدٚفا

 1,000 فٍٕٕدا

 1,000 اٌعٛيد

 

 صادزاخليّح اٌ اٌثٍد اٌّعرٛزدج ِٓ االزدْ

 1,223,000 ٌٍّّىح اٌعستيح اٌععٛديحا

 994,000 اإلِازاخ اٌعستيح اٌّرحدج

 757,000 إٌّاطك اٌحسج

 491,000 ٌثٕاْ

 290,000 ح اٌعستيح اٌعٛزيحاٌدّٙٛزي

 240,000 اٌىٛيد

 67,000 اٌعساق

 65,000 اٌّغسب

 62,000 ِصس

 40,000 تاوعراْ

 

 

 

 



، 50المممكة منتجات الصناعات الجمدية حسب البنود )تصدر الييا البمدان التي ( 5ممحق رقم )
 .)دائرة االحصاءات العامة( (15، ,5، 55

  41بند 

 ٚليّح اٌرصديس تاٌدٚالز االِسيىي تايالندج اٌٝ لائّح إٌّرداخ اٌّصدز

تٕد اٌرعسفح 

اٌدّسوي 

Hs code 

 2015ليّح اٌصادزاخ خالي عاَ  ذصٕيف إٌّرح

4114 

 

خـــٍٛد ِطــساج " اٌّعسٚفــح تاٌشّٛاٖ " ) تّا فٝ ذٌه 

 اٌدٍٛد اٌثيضاء( ؛ خٍٛد ٍِّعح أٚ ِىعٛج ؛ خٍٛد ِّعدٔح

2,065,000 

 

  42بند 

 

 ٚليّح اٌرصديس تاٌدٚالز االِسيىياالمارات العربية المتحدة ّٕرداخ اٌّصدزج اٌٝ لائّح اٌ

تٕد اٌرعسفح 

اٌدّسوي 

Hs code 

 2015ليّح اٌصادزاخ خالي عاَ  ذصٕيف إٌّرح

4202 

صٕاديك ٔمً األِرعح، ٚحمائة األٌثعح، حمائة أدٚاخ 

ذدّيً ِٚحافع ٌٍّعرٕداخ، حمائة يد ٌألٚزاق، ٚحمائة 

ِٚحافع ٔظازاخ ٚعٍة ِٕاظيس ٚأغٍفح آلالخ  ِدزظيح،

اٌرصٛيس، ٚعٍة ٌألدٚاخ اٌّٛظيميح، ٚعٍة اٌثٕادق، 

ٚأخستح اٌّعدظاخ ٚأٚعيح ِّاثٍح ؛ أوياض ظفس، حمائة 

أٚ أوياض ٌألطعّح ٚاٌّشسٚتاخ، ِٚحافع أدٚاخ اٌصيٕح، 

ٚحمائة ظٙس، ٚحمائة يد ، ٚأوياض ذعٛق، ِٚحافع 

، ٚعٍة ٌٍعدائس، ٚاوياض ٚأوياض ٔمٛد، ٚاغٍفح خسائظ 

ذثغ ٚعٍة ٌٍعدد ٚحمائة أدٚاخ زياضيح ٚاغٍفح 

ٌٍصخاخاخ ٚعٍة ِدٛ٘ساخ ٚعٍة ِعاحيك ٚعٍة 

ألدٚاخ اٌّائدج ٚاٌّطثخ ٚاٚعيح ِّاثٍح، ِٓ خٍد طثيعي أٚ 

ِددد، أٚ ِٓ صفائح ٌدائٓ، أٚ ِٓ ِٛاد ٔعديح، أٚ ِٓ 

 اٌياف ِثسوٕح اٚ ِٓ ٚزق ِمٜٛ ، اٚ ِغطاج تىاٍِٙا اٚ

 ِعظّٙا تٙرٖ

639,000 

  

 ٚليّح اٌرصديس تاٌدٚالز االِسيىيالمناطق الحرة لائّح إٌّرداخ اٌّصدزج اٌٝ 

تٕد اٌرعسفح 

اٌدّسوي 

Hs code 

 2015ليّح اٌصادزاخ خالي عاَ  ذصٕيف إٌّرح

4202 

صٕاديك ٔمً األِرعح، ٚحمائة األٌثعح، حمائة أدٚاخ 

ٚزاق، ٚحمائة ذدّيً ِٚحافع ٌٍّعرٕداخ، حمائة يد ٌأل

ِدزظيح، ِٚحافع ٔظازاخ ٚعٍة ِٕاظيس ٚأغٍفح آلالخ 

اٌرصٛيس، ٚعٍة ٌألدٚاخ اٌّٛظيميح، ٚعٍة اٌثٕادق، 

ٚأخستح اٌّعدظاخ ٚأٚعيح ِّاثٍح ؛ أوياض ظفس، حمائة 

أٚ أوياض ٌألطعّح ٚاٌّشسٚتاخ، ِٚحافع أدٚاخ اٌصيٕح، 

ٚحمائة ظٙس، ٚحمائة يد ، ٚأوياض ذعٛق، ِٚحافع 

ض ٔمٛد، ٚاغٍفح خسائظ ، ٚعٍة ٌٍعدائس، ٚاوياض ٚأويا

ذثغ ٚعٍة ٌٍعدد ٚحمائة أدٚاخ زياضيح ٚاغٍفح 

ٌٍصخاخاخ ٚعٍة ِدٛ٘ساخ ٚعٍة ِعاحيك ٚعٍة 

ألدٚاخ اٌّائدج ٚاٌّطثخ ٚاٚعيح ِّاثٍح، ِٓ خٍد طثيعي أٚ 

ِددد، أٚ ِٓ صفائح ٌدائٓ، أٚ ِٓ ِٛاد ٔعديح، أٚ ِٓ 

، اٚ ِغطاج تىاٍِٙا اٚ اٌياف ِثسوٕح اٚ ِٓ ٚزق ِمٜٛ 

425,000 



 ِعظّٙا تٙرٖ

4201 

 

أصٕاف اٌعساخح ٚاٌعدج ٌدّيع اٌحيٛأاخ )تّا فٝ ذٌه 

اٌعسٚج، اٌعدد، ٚأطٛاق ِٚماٚد اٌحيٛأاخ " أزظٓ " 

ٚٚالياخ اٌسوة، ٚوّاِاخ فُ اٌحيٛاْ، أغطيح ٚأخستح 

  .اٌعسٚج ٚظرساخ اٌىالب ِٚا يّاثٍٙا(، ِٓ خّيع اٌّٛاد

 

59,000 

 7,000 أٌثعح ٌٚٛاشَ أٌثعح ، ِٓ خٍد طثيعٝ أٚ ِددّد 4203

4205 
 أصٕاف أخس ِٓ خٍد طثيعٝ أٚ ِددّد

 
3,000 

  

 ٚليّح اٌرصديس تاٌدٚالز االِسيىيالمملكة العربية السعودية لائّح إٌّرداخ اٌّصدزج اٌٝ 

تٕد اٌرعسفح 

اٌدّسوي 

Hs code 

 2015ليّح اٌصادزاخ خالي عاَ  ذصٕيف إٌّرح

4202 

صٕاديك ٔمً األِرعح، ٚحمائة األٌثعح، حمائة أدٚاخ 

ذدّيً ِٚحافع ٌٍّعرٕداخ، حمائة يد ٌألٚزاق، ٚحمائة 

ِدزظيح، ِٚحافع ٔظازاخ ٚعٍة ِٕاظيس ٚأغٍفح آلالخ 

اٌرصٛيس، ٚعٍة ٌألدٚاخ اٌّٛظيميح، ٚعٍة اٌثٕادق، 

ٚأخستح اٌّعدظاخ ٚأٚعيح ِّاثٍح ؛ أوياض ظفس، حمائة 

طعّح ٚاٌّشسٚتاخ، ِٚحافع أدٚاخ اٌصيٕح، أٚ أوياض ٌأل

ٚحمائة ظٙس، ٚحمائة يد ، ٚأوياض ذعٛق، ِٚحافع 

ٚأوياض ٔمٛد، ٚاغٍفح خسائظ ، ٚعٍة ٌٍعدائس، ٚاوياض 

ذثغ ٚعٍة ٌٍعدد ٚحمائة أدٚاخ زياضيح ٚاغٍفح 

ٌٍصخاخاخ ٚعٍة ِدٛ٘ساخ ٚعٍة ِعاحيك ٚعٍة 

د طثيعي أٚ ألدٚاخ اٌّائدج ٚاٌّطثخ ٚاٚعيح ِّاثٍح، ِٓ خٍ

ِددد، أٚ ِٓ صفائح ٌدائٓ، أٚ ِٓ ِٛاد ٔعديح، أٚ ِٓ 

اٌياف ِثسوٕح اٚ ِٓ ٚزق ِمٜٛ ، اٚ ِغطاج تىاٍِٙا اٚ 

 ِعظّٙا تٙرٖ

244,000 

 

  43بند 

 ٚليّح اٌرصديس تاٌدٚالز االِسيىيالمملكة العربية السعودية لائّح إٌّرداخ اٌّصدزج اٌٝ 

تٕد اٌرعسفح 

اٌدّسوي 

Hs code 

 2015ليّح اٌصادزاخ خالي عاَ  ف إٌّرحذصٕي

4304 
 فساء ِمٍدج ) إصطٕاعيح ( ِٚصٕٛعاذٙا

 
814,000 

 
4303 

 

 ألبسة ، لوازم ألبسة وأصناف أخر من الفراء
 

1,000 

 

  64بند 

 وقيمة التصدير بالدوالر االمريكيكة العربية السعودية المممقائمة المنتجات المصدرة الى 
بند التعرفة 
الجمركي 

Hs code 
 2015قيمة الصادرات خالل عام  تصنيف المنتج

 1,071,000بوجوه من جمد طبيعى أو جمد مجّدد أحــذيــــة أخــــــر ) 6405

javascript:OpenLink('SubHeadingMain.aspx','084303','0')
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 بوجوه من مواد نسجي( او
 

 107,000 حذية أخر بنعال خارجّية ووجوه من مّطاط أو لدائنا 6402

6403 
أحذية بنعال خارجّية من مّطاط أو لدائن أو جمد طبيعى 

 43,000 أو مجّدد ووجوه من جمد طبيعي

6406 

أجزاء أحذية ) بما فييا الوجوه المثبتة بنعال غير النعال 
الخارجّية ( ؛ نعال داخمية قابمة لمتبديل ) فرشة أو ضبان 

( ، وسائد كعوب ) كعوب صغيرة ( وأصناف مماثمة ، 
ات ، وواقيات سيقان وأصناف مماثمة، قابمة لمتبديل ؛ طماق

 وأجزاؤىا

1,000 
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