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امج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة البرن أحكامالتي ال تسري عليها قائمة السلع 
 العربية الكبرى 

 والبيئية األمنيةالدينية والصحية و  لألسباب
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 المخدرات بكافة انواعها

 نبات القنب واوراقه وزهزره وجذوره وسيقانه واي جزء منه
 نبات االقحوان واوراقه وزهزره وجذوره وسيقانه واي جزء منه

 مادة العطرون 
 

باإلضافة إلى قائمة البنود المؤثرة نفسيًا الخاضعة للرقابة  بموجب االتفاقية الدولية 
 للنظام المنسق )مرفقة( 29لموجودة في نهاية الفصل ا
 

1207.91 
1207.99 
1211.30 
1211.40 
1211.90 
1301.90 
1302.11 
1302.19 

 √   

 √    0507.10 العاج الخام
    √ 0208.90 لحوم الضفادع

    √ 9504.90 ادوت ومكاتب لعب القمار
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 الخنزير ولحم الخنزير وشحمه وجلده ومصنوعاته

المنتجات التي يدخل في تركيبها لحم او شحم الخنزير ومشتقاته باية نسبة بغض  جميع
 النظر عن البند الجمركي التي تدخل فيها السلعة.

0103 
0203 

0206.30 
0206.41 
0206.49 
0209.10 
0210.11 
0210.12 
0210.19 
0502.10 
1501.10 
1501.20 

1503 
1516.10 

√    
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
1517 
1518 
1601 

1602.41 
1602.42 
1602.49 

1603 
4103 

4106.31 
4106.32 
4113.20 

 2203 المشروبات الكحولية 
2204 
2205 

√ √   
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
2206 

2207.20 
2208 

 من سلع البنود االسلحة والذخائر والمتفجرات بكافة انواعها واشكالها وقطع غيارها 
3601 
3602 
3603 
 93الفصل 

  √  

 من سلع البند وملحقاتهانماذج الطائرات التي تعمل باالسلكي واجزائها 
9503   √  

 من سلع البند الحيوانات المفترسة لالستعمال الخاص
0106   √  

 √  √  من سلع البنود مادة االسبستوس ومشتقاته ومصنوعاته



 6 

 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
2524 

6811.40 
6812.80 
6812.93 
8613.20 

  √   غير محدد خصيالمالبس و الشعارات العسكرية و الحكومية لالغراض التجارية و االستعمال الش
 من سلع الفصل   جهاز التصنت )سكانر( واجهزة حل الشفرة لالغراض تجارية واالستعمال الشخصي 

85   √  
 من سلع البنود سائر االصناف الغذائية المصنوعة من الدم الحيواني 

1601 
1602 

√    

لكتب و أي سلعة مرسوم عليها صور او نقوش او عبارات بما في ذلك النشرات وا
    √ غير محددالمطبوعات و االفالم و االشرطة و االجهزة التي تتنافى مع العقيدة و االداب االسالمية 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 والعامة 

 من سلع البند الكاميرات التي تجرد الجسم من الثياب بصورة عارية
8525.80 

9006 
√    

 من سلع البند اجهزة التدليك المنافية لالداب
9019.10 √    

  √   غير محدد ات التي تستخدم في فتح االبواب والسياراتالطفاش
اشكال خاصة من السكاكين معدة الغراض عدوانية كان تكون ذات حدين او ذات ممسك 

  √   9307 وجميع االسلحة البيضاء
 من سلع البند نموذج ختم الرسول صلى هللا عليه وسلم

9611 √    
 من سلع البند هزة الخاصة بسيارات رجال االمناناتل السيارات المشابهة الناتل االج

8529.10   √  
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 من سلع البند تظليل زجاج السيارات

3919   √  
 من سلع البند النظارات ذات الثقوب )تعمل بالليزر(

9004.90  √   
محطات واجهزة االرسال و االستقبال واالنذار الالسلكية واجهزة التلغراف الالسلكي 

 سلكية لالغراض التجارية و االستعمال الشخصيوالتليفونات الال
 من سلع البند

8525   √  
 √    5608.11 مليمتر)عقرب البحر( 20شباك الصيد ذات ثقب اقل من 

 من سلع البندين المواد المشعة و المواد الملوثة باالشعة والغبار النووي 
2844 
2845 

ومن سلع بنود 
 اخر

 √   

 √  √  4012 ت واإلطارات المعاد تلبيسها واألنابيب الداخلية المستعملةاالطارات المستعملة للسيارا
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 ومن سلع البند

4013 
النواظير الليلية التي يمكن بواسطها الرؤية في الظالم و النواظير التي تلتقط الصور ليال 
وكذلك نواظير تحديد االهداف التي توضع على االسلحة النارية الفردية او اسلحة الصيد 

 السلحة التي تعمل بواسطة ضغط الهواء اال للقطاعات الحكومية او ا

 من سلع البندين
9005 

9013.10 
  √  

 من سلع البند جلود من فصيلة السباع 
4106.90 
4113.90 

√    

 من سلع الفصل القطع االثرية
97     

 سلع الفصل تبغ وابداله
24  √   

 √    من سلع البند مخلفات كلوريد الصوديوم
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
2501 

 من سلع البند مخلفات الكبريت بشكلها الجامد
2503    √ 

مخلفات جبس ناتجة عن معالجة كيميائية صناعية، ومخلفات الجص الناتج عن عمليو 
 تهديم األبنية 

 من سلع البند
2520    √ 

 من سلع البند مخلفات اميانت )الياف وغبار(
2524    √ 

 بندينمن سلع ال مخلفات فلوريد الكالسيوم
2529.21 
2529.22 

   √ 

 من سلع البندين القطع المكسرة من الخرسانة 
2530.90    √ 

 √    2619غثاء، شظايا التطريق )قشور( وفضالت اخرى من صناعتي الحديد والصلب، باستثناء 



 11 

 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 الخبث

رماد وبقايا ومحفزات الزنك، الرصاص، النحاس، األلمنيوم، الفانديوم، رماد وبقايا 
ة على معادن ومركبات معدنية غير مذكورة وال ومحددة في مكان آخر، بقايات محتوي

 إنتاج األلومين ورواسب التاليوم.

 من سلع البنود
2620 
2841 
3815 

   √ 

رماد وبقايا محتوية على معادن ومركبات معدنية غير مذكورة وال محددة في مكان اخر ، 
ة في مكان اخر محفزات محتوية على معادن بقايا انتاج االلومين ، غير مذكورة والمحدد

 اخرى ،سوا الناتجة عن تنظيف سطوح المعادن ، بقايا ورواسب تاليوم.

 من البنود
2620.90 
2841.10 

3815 
   √ 

وحول حمراء متعادلة ناتجة عن انتاج االلومين خبث ورماد غير محددة في مكان اخر 
ية ، محفزات مستهلكة ناتجة عن عملية ،بقيا نات عن حرق النفايات البلدية او المنزل

التنقية الجزئية )كراكنغ( محفزات غير مذكورة و ال واردة في مكان اخر ، رماد ناتج عن 
 حرق الدارات المطبوعة رماد افالم التصوير الفوتوغرافي.

 من سلع البندين
2621 
3815 

   √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 √    2707.99 كل سوائل او ومخلفاتنفايات فينوالت ومركبات فينولية، بما فيها الكلورفينول، بش

رواسب قطرانيه )باستناء االسمنت االسفلتي( ناتجة عن عمليات التكرير و التصفية او 
 عن أي عملية تفكيك كيميائي بالحرارة للنفط.

 من سلع البندين
2707 
2708 

   √ 

 من سلع البند مخلفات البنزين بالرصاص 
2710    √ 

جمر النفط )كوك( او القار النفطي، باستثناء االقطاب رواسب انتاج او معالجة م
االيجابية المستهلكة ، نفايات مزيج مستحلبات الزيوت مع الماء او الهيدرو كربونات مع 

 الماء، بقايا زيوت غير صالحة لالستعمال المعدة له اساس.

 من سلع البند
2713.90    √ 

 من سلع البند نفايات االسمنت االسفلتي
2715    √ 

 من سلع البند رواسب ونفايات مشعة
2844    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 من سلع البند عناصر وقود خراطيش مستعملة )الحقها اشعاع( للمفاعالت النووية.

2844.50    √ 
 من سلع البند خبث ناتج عن عملية نزع الفوسفور 

3103.90    √ 
 من سلع البند نفايات كلور ور البوتاسيوم

3104.20    √ 
 من سلع البند سطح عضوية ناشطة نفيات عومل

3402    √ 
 من سلع البندين اقطاب مستهلكة اساسها الفحم او قطران الفيول

3801 
3802 

   √ 

 من سلع البند فحم منشط مستهلك
3802.10    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
الصرف  نفايات؛ نفايا البلديات؛ يميائية والصناعات المرتبطة بهامخـلفات الصناعات الك

 خر.أالصحي؛ نفايا 
 من سلع البند

3825    √ 
 من سلع البند نفايات كوبوليميرات السترين نفايات البولي ايميدات. نفايات نيتروسللولوز،

3915    √ 
قـصاصات ونـفايـات أخر من جلود طبيعـية مهـيأة أو جلود مجددة ، غير صالحة 

 لـتصنـيع المنـتجات الجلدية ؛ نـشارة جلود ، مسحوقها ودقـيـقها
 لع البندمن س

4115.20    √ 
 √    غير محدده نفايات طحن اجزاء السيارات غير المعدنية.

 من سلع البند نفايات الياف خبث المعادن والياف صخرية والياف معدنية مماثلة.
6806.10    √ 

 من سلع البند نفايات زجاج متحصل من اقطاب كاتودية وزجاج اخر منشط
7001    √ 

وية على معادن ثمينة غير الذهب محفزات محت، حتوية على ذهبمحفزات مستعملة م
 البالتين.و 

 من سلع البند
7115.90    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
بقايا وفضالت من بالتين بما فيها بقايا وفضالت المعادن المكسوة او الملبسة بقسرة 

 من بالتين باستثناء تراب الصياغة المحتوية على معادن ثمينة اخرى.
 من سلع البند
7112.92    √ 

 من سلع البند محفزات مستعملة محتوية على بالتين
7115.10    √ 

 من سلع البند  .غير عضوي  يدمحتوية على اثار سيان نفايات معادن ثمينة بشكل جامد،
7112.99    √ 

رقائـق وشظايا وفضالت التـفريز والخراطة ونـشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم 
 زموالـتـقطيع ، وإن كانت فى ح

 من سلع البند
7204.41    √ 

 من سلع البند خردة وفضالت من رصاص
7802    √ 

 من سلع البند فضالت وخردة كادميوم
8107.30    √ 

 √    من سلع البند فضالت وخردة انتيموان
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
8110.20 

 من سلع البند فضالت وخردة بيريليوم
8112.13    √ 

 من سلع البند فضالت وخردة كروم
8112.22    √ 

 من سلع البند فضالت وخردة تاليوم
8112.52    √ 

 من سلع البند الكابالت التالفة المغلفة )بي في سي(
8544    √ 

كاملة او مكسرة  نفايات وفضالت بطاريات ومدخرات كهربائية  بالرصاص او بالحمض،
،بطاريات ومدخرات مستعملة ،كاملة او مكسرة ،نفايات وفضالت ناتجة عن تصنيع 

 المدخرات غير محددة في مكان اخر البطاريات و

 من سلع البند
8548.10    √ 

 √    من سلع البند نفايات وفضالت من اللدائن
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
3915 

 .38من الفصل ( 1)البنود الفرعية رقم محددة في مالحظة األصناف ال
 

 من سلع البند
3808.50    √ 

 ندمن سلع الب زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات
9208.90    √ 

 √    غير محدده االصناف المحتوية على اميانت
      
      

Polybrominated biphenyls من سلع البند 
9202    √ 

polychlorinated biphenyls من سلع البند 
9202    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
Polychlorinated terphenyls من سلع البند 

9202    √ 
Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate من سلع البند 

9202.90    √ 
Urethane من سلع البند 

2905    √ 
Phenylmercury Acetate من سلع البند 

2852.90    √ 
Benzene 2902.20    √ 

1,1,1,-trichloroethane من سلع البند 
2905    √ 

Cfc 
 44الفصل 

 من سلع البند
2903    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
Pentachloroethylene من سلع البند 

2903    √ 
Trichloroethylene 2903.22    √ 

Hexachlorobutadiene من سلع البند 
2903    √ 

Benzidine من سلع البند 
2921    √ 

4-Nitro Dipheny1 من سلع البند 
2902    √ 

Dinitropheny1 Thiocyanate2.4 من سلع البند 
2930    √ 

Disodium Arsenate من سلع البند 
2833.11    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 من سلع البند نائي نيتروفوران متعددة الكلورةث

2904    √ 
 من سلع البند ثنائي يوكسين متعددة الكلورة

2932    √ 
Halons من سلع البند 

2903.46    √ 
 √    pcb 2710.90بولي كلورو بيفينيل )

 √    ddt 2903.92تركلورو كلورفينيل ايتان )
 √    ch3 br 2903.30موثو بروموميتان )

 من سلع البند كلورو ثري فليبوروميتان
2903    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 من سلع البند بنتكلور فلييروايتان

2903    √ 
 من سلع البند هبتكلورفليبورو بروبان

2903    √ 
 من سلع البند تبتري كلورو دي فلبيورو ابتان

2903    √ 
 من سلع البند هقزي كلورو دي فلييورو بروبان

2903    √ 
 من سلع البند تيتري فليبورو بروبانبنتكلورو 

2903    √ 
 من سلع البند تري كلورو بنت  فليبورو بروبان

2903    √ 
 √    من سلع البند دي كلورو هافزي فيلبورو بروبان
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
2903 

 من سلع البند كلورو هاتفيلي بورو بروبان
2903    √ 

 √    8506.30 البطاريات الجافة المحتوية على الزئبق
  :ملونات الغذائية التاليةال

 e131ازرق باتونتي 
 البندين من 
 √    3204و  3203

 √    aldicarb 2930.90الديكارب 
 √    aldrin 2903.82الدارين 

 √    Cyanides 2837.20مركبات السيانيد 
 √    carbofuran 2932.99كاربوفوران 

 √ غير   من سلع البند cyanofeurfosسيانوافانوفوز 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 موجود 2930

 √    Cyhexatin 2931.90يكزاتين هساي
 √    Diazinon 2933.39ديازينون 
 √    Dicofol 2905.19دايكوفول 
  ebn 2930.90أي بي ان 

غير 
 √  موجود

  oxamyl 2930.90اوكساميل 
غير 
 √  موجود

 من سلع البند Fenamiphosفيناميفوس 
2930    √ 

 البندمن سلع  fonofosفنونفوس 
2930    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 √    prothoate  2930.90 بروسويت
 من سلع البند  DAMINOZIDEدامينوزيد 

2928    √ 
 من سلع البند DIOXIN COMPOUNDSمركبات الديوكسين 

2930    √ 
 √    MONOCROTOPHOS 2924.12كروتوفوس احادي 

 √    ETHYLENE DITHIO CARBAMATE 2930.20مركبات اثلين داى ثايو كاربامات 
 ORINDED DINITRO DIOXIN 2908 ثنائي نترو ديكيوسين متعدد الفلورم 

2904    √ 
CLEMINDED DINITRO FURAN   2932.10 ثنائي نترو فوران متعدد العكومه    √ 

 √    0602.90 شتول األرز



 25 

 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
 √    2814.20 نفايات محلول نشادر مائى

 √    ETHYLPARATHION  2920.11 مادة
ALDICARB 2912    √ 

      
ALLCOMPOUNDS CONTAINING ARESNIC SALTS 2811    √ 

ARSENIOUS OXIDE  2842 

2811   √ 
BHC TECHNICAL (NOT GANMA HCH – LINDANCE)  ؟؟؟   √ 

 √    BINAPACRYL 2916.16بينابكريل )أيزو( 
BUTOXCARBOXIM     √ 



 26 

 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
BUTOXYCARBOXIM     √ 

CADMINATE     √ 
CADMIUM COMPOUNDS  8107   √ 

CADMIUM CALCIUM COPPER ZINE CHRMATE COMPLEX     √ 
CALCIUM ARSENATE  2842   √ 

CALCIUM CYANIDE  2837   √ 
CAPTAFOL  2930.50   √ 

CARBON TETRACHLORIDE 2903.14    √ 
CARBOPHENOTHION     √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
CHLORANIL 2914.70    √ 

CHLORDANE 2903.82    √ 
CHLORDECONE     √ 

CHLORDIMEFORM 2925.21    √ 
CHLORNATED CAMPHENE (TXAPHENE) 3302 

2902    √ 
CHLOTMEPHOS     √ 

CHLOROMETHOXYPROPYLMERCURIC ACETATE (CMPA)     √ 
CHLOTHIOPHOS     √ 

COPPER AEETOARSENIT     √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
COPPER ARSENATE من سلع البند 

2842    √ 
CLONIDINE 2933.29    √ 

CROTOXYPHOS     √ 
CYANOTHOATE     √ 

CYCLOHEXIMIDE     √ 
DBCP (DIPTOMO CHLOTO PROPANE) 2711    √ 

DDT (DCACHLOTOOCTAHYDRO 1,2,4, - METHOXY 2H 
CYCLOBUTA (CD) PENTALEN -2- ONE (CHLORDECONE      √ 

DECHLORANE     √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
DEMEPHION-O     √ 
DEMEPHION-S     √ 

DIAMIDAFOS 3809.99 
2929.90    √ 

DIBROMOCHLOROPROPANE     √ 
DICROTOPHOS     √ 

DIELDRIN 2910.40    √ 
DIMEFOS      

DIMETILAN     √ 
DINOTERB SALTS     √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
DINOSEB SALTS     √ 

DIOXATHION     √ 
ENDOTHION      

ENDRIN     √ 
EPN (ETHY(P-NITOPHENYL),THIO BENZENE PHOSPHONATE)     √ 

ERBON     √ 
ETHYLAN     √ 

ETHYL PARATHION 2920.11    √ 
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) 2903.31     
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
ETHYLENE OXIDE 2910.10    √ 
FENSULFOTHION     √ 

FLUROAACETAMIDE 2924.12    √ 
FOSTHIETAN     √ 

HCH CONTAINING LESS THAN 99.0% OF GAMMA ISOMER      
HEPTACHLORE     √ 

IFSP = APHIDAN     √ 
ISAOPHOS     √ 

ISOBENZANE     √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
ISODRIN      

ISOTHIOATE     √ 
ISOXATHION     √ 

KEPON 4421    √ 
LEAD ARSENATE 2842    √ 

LEPTOPHOS      
MALIEIC HYDRAZIN AND ITS SALTS, OTHER THAN SALTS OF 

CHOLINE, POSTASSIUM & SODIUM     √ 
MEDINOTERB ACETATE     √ 

MERCURIC CHLORIDE 2852    √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
MEREURIC COMPOUNDS (ORGANIC AND INORGANIC)      √ 

MIREX      
NITROFEN 2930    √ 

ONPA (SEHRADAN) 
     √ 

OXYDEPROFOS (PARATION ETHLY)     √ 
PHENAZINE 2933.11    √ 

PHENYIMERCURIE OLEATE (PMO)      
PHENYIMERCURY ACETATE (Pma)     √ 

POTASSIUM 2,3,5- TRICHLOROPHENATE (2,4,5-tcp)     √ 
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 وصف السلعة
بند النظام 

 المنسق

أسباب عدم سريان أحكام البرنامج التنفيذي 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 بيئية أمنية صحية دينيية
PYRIMINIL (VACOR) “REPELLENT – 11” 2852 

2808    √ 
SAFROLE 2932.94    √ 

   √  6309 المستعملة االلبسة
 9/2/2012-89د.ع-1910ضمن السلع التي ال يسري عليها احكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم قالمستعملة االلبسة ج تم ادرا


