
תוספת מס' 1.

.1940 ביוני, 3 מיום 1014 מס' מיוחד, גליון הרשמי, לעתון

פקודת הסכמי מכס בין פלשתינה (א"י) וסוריה ובין פלשתינה (א"י)
והלבנון (הקנאת תוקף  חוקי).

.1940 לש' 16 מס'

סחורות של היצוא ואת היבוא את המסדירים ידועים להסכמים חוקי תוקף המקנה פקודה
המכס. פקודת את והמתקנת והלבנון, (א"י) פלשתינה ובין וסוריה (א"י) פלשתינה בין

 לאמור: (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

ובין וסוריה (א"י) פלשתינה שבין המכס הסכמי פקודת תקרא זו פקודה .1 

.1940 חוקי), תוקף (הקנאת והלבנון (א"י) פלשתינה
הקצר. השם

י שהנם כהסכמים אותם רואין זו לפקודה בתוספת המפורטים ההסכמים (1)2
.1939 בדצמבר, הראשון מיום החל מטרותיהם, לכל בניתוקף תמיד והיו

להוראות בהתאם תתוקן הנ"ל להסכמים מהתוספות שאחת אימת כל (2)
התוספת את בצו לתקן במועצה העליון הנציב רשאי הסכמים, מאותם 6 הסעיף
זו בדרך בתוספת שהובלע והתקין הנ"ל, התקון את בה שיבליע מתוך זו לפקודה

יהיה חלק מהתוספת לפקודה זו ורואין אותו כברתוקף לכל מטרותיו.

שבתוספת ההסכמים
תוקף. בני הם

" בזה. מבוטל המכס מפקודת 239 הסעיף בטול הסעיף 3230.
מפקודת הסכם,

פרק מב..



וסוריה. (א"י) פלשתינה בין סחורות של והיבוא היצוא את המסדיר הסכם

הואיל וביום 4 במאי' 1929' וביום 18 במאי, 1929' הוחלפו אגרות בין הנציב העליון של הוד
הסכם המהוות והלבנון לסוריה הצרפתית הרפובליקה של העליון הנציב לבין (א"י) לפלשתינה מלכותו

1 (א"י) לפלשתינה ומסוריה לסוריה (א"י) מפלשתינה המוצאות סחורות על ממכס לפיטוריגומלין

הארצות בין סחורות של והיביא היצוא יתנהלו בהם התנאים את ולהסדיר להוסיף ורצוי והואיל
הללו,

לגבי אירלנד' וצפון הגדולה בריטניה של המאוחדת הממלכה ממשלת ביניהן הסכימו לפיכך
פלשתינה (א"י), (פרט לעבר הירדן), וממשלת הרפובליקה הצרפתית' לגבי סוריה, לאמור: 

חלק א.
מכס בעדן שולם ואשר נכרי ממקור שכולן סחורות העברת

בארץהמשלוח.
הצדדים אחד של לארצו הכנסתה עם מכס בעדה שולם ואשר נכרי ממקור כולה שהיא סחורה .1

להסכם האחר הצד של לארצו אותה והוציאו חזרו ולאח"כ "ארץהמשלוח") לקמן (הקרויה זה להסכם
נוהגין מלכתחילה, הוכנסה בו היום למן חדש עשר שנים תוך הצורכת") "הארץ לקמן (הקרויה זה

דלקמן: בפרוצדורה לגבה

תאריך את המפרטת המשלוח בארץ המכס שלטונות מאת שניחנה תעודה לסחורה מצרפין (א)
וסכום ושוויה כמותה הסחורה, מהות ומספריהם, סימניהם הצרורות, מספר הראשונה, ההכנסה

בעדה. ששולם המכס ושער המכס

אלא הצורכת לארץ והוציאו חזרו ולא הראשונה ההכנסה מאז הצרורות את פתחו אם
חלק מן הסחורה, יתנו שלטונות המכס בארץ המשלוח תעודה המפרטת את מהותה של הסחורה
שולמו ההערכה' לפי אשר, המכס ושער המכס וסכום ושויה כמותה את וכן והציאוה, שחזרו

סחורה. אותה בעד

ששולם,בארץ המכס כסכום כנ"ל המוערך המכס סכום את רואין הזה, הסעיף לצורך
המשלוח.

בארץ ששולם הסכום אותו הוא הצורכת בארץ לשלמו שצריך מכסהאימפורט כששסכום .(ב)
פרטים ומשאר הסחורה מהערכת דעתם נחה אם הצורכת, בארץ המכס שלטונות ירשו המשלוח, ,

הרשומים בתעודה להכניס את הסחירה בלא חשלום מכס.
בארץ ששולם המכס מסכום גבוה הצורכת בארץ לשלמו שיש מכסהאימפורט כשסכום (ג)
בארץ ששולם המכס שביו ההפרש את הצורכת בארץ המכס שלטונות יטילו המשלוח,

. המשלוח לבין המכס שיש לשלמו בארץ הצורכת. 
הרי, המשלוח, בארץ ששולם הסכום מן נמוך הצורכת בארץ לשלמו שיש המכס כשסכום (ד)
סכום את והמציינת נתקבלה הסחורה כי האומרת הצורכת הארץ מן התעודה שתתקבל לאחר
שבין ההפרש את הסחורה למשלח ארץהמשלוח של המכס שלטונות יחזירו לשלם, שיש המכס

סכום אותו המכס לבין סכום המכס ששולם כארץ המשלוח.



סחורות של פנקסים ינהלו זה הסכם על החתומים הצדדים של בארצות המכס שלטונות (ה)
הסחורה על פרטים הסחורה, מוצא במקום המכס בית את יציינו שבהם עליהן חל זה שסעיף

להן. המצורפת בתעודה כרשום בעדן ששולם המכס וסכום אותה והוציאו שחזרו

על: תחולנה לא הזה הסעיף הוראות (ו)

לארץ הראשונה הכנסתה מתאריו חודש עשר שנים כעבור אותה והוציאו שחזרו סחורה .1

 המשלוח.

המשלוח. בארץ בה שהשתמשו סחורה .2

נוסעים. של בחפציהם הכלולה נכרי ממקור סחורה .3

נוסעים. של דוגמאות .4

ב. חלק
מכס בעדן שולם לא ואשר, נכרי ממקור שכולן סחורות העברת

בארץהמשלוח.
(או לאניה מאניה הועברה ואפילו בטרנזיט" כ"סחורה סחורה רואין זה סעיף לצרכי 2.(א)

(בונדד) בערבות כשהיא מחדש להוצאה הובאה או לרכבת,) מרכבת

המשלוח, בארץ מכס בעדה שולם ולא במכס, חייבת והיא נכרי ממקור כולה שהיא סחורה (ב)
ע"י שנתאשר בטופס תעודות לסחורה שיצרפו בתנאי הצורכת לארץ בטרנזיט אותה לשלוח מותר
הספר בתחנת המכס לשלטונות יש תעודה מאותה העתק יישלח וכי הארצות בשתי המכס שלטונות
לשלטונות מצדם הללו ישלחו הצורכת, לארץ הסחורה שתגיע ולאחר הצורכת, לארץ הכניסה של
שיסכימו התנאים אותם אחרי ימלאו וכי הסחורה על קבלה תעודת המשלוח שבארץ המכס

זה. הסכם על החתומים הצדדים של בארצות המכס שלטונות עליהם

מן ב חלק הוראות עפ"י שנשלחה סחורה בעד המשלוח" בארץ טרנזיט מסי לגבות אין .3

הזה. ההסכם

חלק ג.
של או סוריה של מוצרה או תוצרתה  גידולה, שהיא סחורה העברת

(א"י). פלשתינה

: 10 סעיף הוראות עם בהתחשב .4

אחד צד של אר.צו של מוצרה או תוצרתה שהם זה, להסכם א בתוספת המפורטים המיצרכים (א)
בלא הבאתם עם יוכנסו זה, להסכם האחר הצד של לארצו ישרות הוכנסו ואשר זה, להסכם

תשלום מכס: וכן

אחד צד של ארצו של מוצרה או תוצרתה שהם זד" להסכם ב בתוספת המפורטים המיצרכים (ב)
הכנסתם עם חייבים יהיו לא זה להסכם האחד הצד של לארצו ישרות והוכנסו זה, להסכם
בדמי מכס או בתשלומים אחרים לפי שער שונה או גבוה מן השער המפורט בתוספת הנ"ל:



בארץ המכס לשלטונות הראו לגבה אשר סחורה על אלא יחול לא זה שסעיף בתנאי
המשלוח. בארץ המכס שלטונות ע"י נתאשרה או שניתנה תעודת,מקור הצורכת

מוצרה או תוצרתה שהיא לסחורה תנתן לא 4 סעיף של (א) מפסקא הנובעת ההנחה 5(א)
הנ"ל הסחורה. הועברה אם האחר, הצד של לארצו והוצאה זה להסכם אחד צד של ארצו של

הקודם) הצד של בארצו מוחזר מכס בקבלת זכאית היא אם או (בונדד) בערבות

או תוצרתה שהיא. לסחורה תנתן לא 4 סעיף של ו(ב) (א) הפסקאות מן הנובעת ההנחה (ב)
בארצו סחורה אותה נהנית אם האחר, הצד של לארצו והוצאה אחד צד של ארצו של מוצרה

של הצד הקודם מכל פרסיצוא (בונוס של אקספורט), בין במישרין ובין בעקיפין.

האחר לצד הצעות שהיא,להגיש עת בכל אחד, צד רשאי זה, להסכם תוקף שיש זמן כל .6

הסכם לכלל להגיע הצדדים יכלו לא אם זה. להסכם ב בתוספת או א בתוספת תקונים להכנסת
הצד רשאי הללו, ההצעות של הגשתן מיום חדשים שלושה תוך הללו התקונים נוסח בענין ביניהם
המוזכר ראשונה ליתן לצד האחר מודעה על כוונתו לתקן כל תוספת מן התוספות הללו בכל הנוגע
ראשונה המוזכר והצד במודעה, המפורש באופן ראשונה המוזכר הצד של לארצו שהוכנסה לסחורה

יהא בן חורין לתקן כל תוספת לפי זה,  שלושה חדשים לאחר היום שבו נמסרה המודעה:
בתנאי שהוראות הסעיף הזה לא תחולנה למשך שנה אחת מתאריך מתן התוקף להסכם זה.

ד. חלק
כספיות. הוראות

7. דמי המכס אשר כפי שצולין בתעודה עפ"י סעיף 1(א) מהסכם זה שולמו בארץ המשלוח בעד סחורה
(ד) או (ג) 1(ב), סעיף הוראות בגדר הוא שהמשלוח (בין האחר הצד של לארצו אותה והוציאו שחזרו
אותם רואין הזה, ההסכם מן (ד) 1 סעיף עפ"י בהחזרתו שחייבים המכס סכום, בניכוי זה), מהסכם
חשבונות זה לפי תערוכנה הארצות שתי של והממשלות הצורכת, הארץ בשם שנגבו מכם כדמי

חדשיים.

ה. חלק
כלליות. הוראות

8. מיצרכים שהם תוצרתה או מוצרה של כל ארץ מן הארצות של הצדדים והוכנסו לארצו של הצד
בלא ובין החסנה עם (בין מחדש, להוצאה ואם לתצרוכת אט שהוא, מקום מאיזה מגיעים הם ואפילו האחר,
אחר, סדרמכס איזה עפ"י או לרכבת, מרכבת העברה עפ"י או בטרנזיט הם גם נשלחו אם הרי החסנה),
אותם בעד ששולמו התשלומים או המכס מן גבוהים או שונים בתשלומים או במכס חייבים יהיו לא

נכרית. ארץ כל של מוצרה או תוצרתה שהם מצרכים

. 9. המסחר שבין הארצות של הצדדים השונים יזרם, במדת האפשר, ללא הפרעה הנובעת מכל
האקספורט. על הגבלה או איסור

המיצרכים הרי .סחורה, כל של והיבוא היצוא על הגבלות או איסורים להטיל יהא שאפשר למדה עד
שהם תוצרתה או מוצרה של ארצו של צד אחד והוכנסו לארצו או הוצאו מארצו של הצד האחד יתיחסו
שנוצרו דומים מצרכים כלפי בו שמתיחסים כיחס שוה במדה נוח שיהא יחס הבחינות מכל אליהם
שיהיו יבוא או יצוא רשיונות כל על דלעיל ההוראה תחיל וביחוד נכריה, ארץ בכל נתיצרר או

אלה. רשיונות ניתנים בהם התנאים ועל דרושים



מוצרה שהיא עלסחורה צד כל של הארץ בתוך הנגבים תשלומים או פנימיים מסים (א) 10
גדולים או שונים יהיו לא. ,כזאת, סחורה עם בקשר או האחר, הצד של הארץ של תוצרתה או
עמה בקשר או לאומי ממקור סחורה על דומות בנסיבות המוטלים התשלומים או המסים מן .

בעלת הנכריה הארץ של היחס הרי זה, מסעיף (א) בפסקא הנידונים ולתשלומים למסים ואשר (ב)
של ארצו של תוצרתה או מוצרה שהיא סחורה על אחד צד של בארצו יחול הבכורה זכות

הצד האחר באותם המקרים שבהם: אין מיצרין סחורות דומות,לאלה.בארץ הקודמת;

כל יהיה זאת בכל המשלוח, ובארץ המכס שלטונות ע"י שנתקבלה בשומא שיתחשבו עם .11

האחר. הצד של מארצו שהוכנסה לסחורה הוא הערכתו את לקבוע זכאי צד

ממשלת ע"י תקובלנה (א"י), פלשתינה ממשלת ע"י נתאשרו או שניתנו מקור תעודות .12

הלבנון, וכן להיפך:
הממשלה את לבקש האלה. הממשלות אחת רשאית לרעה, שמוש של חשך יתעורר. שאם בתנאי

האחרת כי תערוך חקירה מיוחדת לצורך אימות הדברים האמורים בתעודות..
הכניסה קוי את אמת כל לקבוע זכאיות תהיינה סוריה וממשלת (א"י) פלשתינה ממשלת .13

ההובלה שטת את וכן האחרת הארץ מן שהוכנסה לסחורה הכניסה חופי או הכניסה מקומות או
שבה מותר להכניס סחורה מארצה או לחזור ולהוציאה ממנה.

אקספורט. במס חייבת תהא לא האחר הצד של לארצו אחד צד של מארצו שהוצאה סחורה .14

שבצדם: הפירושים הבאים למונחים יהיו הזה. ההסכם לצורך .15

(א) המונח "ארץ נכריה" פירושו ביחס לפלשתינה (א"י) כל ארץ, פרטי לסוריה והלבנון וביחס
והלבנון (א"י) לפלשתינה פרט ארץ כל לסוריה,

(ב) המונח "מקור נכרי ביחס לסחורה, פירושו סחורה שלא יוצרה או  נתיצרה בסוריה, בלבנון
או בפלשתינה(א"י):

המכס ששלטונות כפי אשר, מיצרכים אותם על יחול לא אחר" צד של בארצו "נתיצר המונח (ג)
במדה המשלוח בארץ ייצור תהליך בהם חל הדדית, בדרך ביניהם יסכימו הממשלות שתי של

שאינה מספקת לחלוטין כדי להצדיק את השמוש לגביהן בהוראות חלק ג מן ההסכם הזה.
16. הוראות הסכם המכס בין פלשתינה (א"י) וסוריה משנת 1929, על כל תקוניו, מבוטלות בזה.
,. 17.הסכם זה יקבל תוקף ביום 1 בדצמבר, 390והוא יבוא לידי גמר כעבור שלושה חדשים
מן היום שבו נמסרה מודעה בכתב ע"י צד אחד על הבאתו לידי גמר, בתנאי שאין למסור מודעה

בדבר הבאתו של ההסכם לידי גמר עד שלא מלאה שנה אחת מיום היותו בר תוקף.
חותמותיהם. את עליו וטבעו הזה ההסכם על מטה החתומים חתמו ולראיה

בערך בירושלים בשתי העתקות היום הזה ששהעשר במרץ, 1940, בשפה האנגלית ובשפה
הצרפתית, ותוקף שוה. לשתי הנוסחאות. 

נחתם ע"י הנציב העליון לפלשתינה (א"י) מטעם ממשלת ממלכה המאוחדת של בריטניה
הגדולה וצפון אירלנד,

מקמיכאל הרולד
עד. מקגיליבריי, ס. ד. במעמד,

נחתם ע"י הנציב העליון של הרפובליקה הצרפתית בסוריה ובלבנון מטעם ממשלת הרפובליקה
הצרפתית,

גבריאל פואו
עד. במעמד



תוספת 1
פלשתינה (א"י).

מכס> מסי מתשלום הפטורות הסחורות רשימת
עפ"י סעיף 4(א) מההסכם.

המס' הסדירי
 תיאור הסחורהבתעריף

1

יבשים. ואפונה קטניות
שעועית3
אחרות4 קטניות
חומצה7

אפתה15

2

אורז. וקמח אורז
אורז. ואבקת

מחוספס. 16ב אורז
כתוש17ב ואורז נקי אורז.
אורז25ב קמח
אורז88 אבקת

. 3

קשה חטה

20(TRITICUM DURUM) חטה קשה
5,000 של מקסימלית לכמות עד
בלי המובאה שנה, בכל טון
ומהלבנון. מסוריה מכס תשלום

י
שלא, אחרות תבואות .

אחר. במקום פורטו
שעורה1
עדשים9

שלמות (א)
מפוצחות (ב)

תורמוס10
תירסנ1

תוספת 1.

סוריה.
מכס, מסי מתשלום הפטורות הסחורות רשימת

מההסכם. (א) 4 סעיף עפ"י

מספרי
תיאור הסחורההתעריף

11

51Aשעועית' קטניות
ועדשים אפונה

ועוד. בקיה תורמוס,

2

70aמקולף בלתי אורז
D .נקי אורז
cכתוש אורז

75Cאורז קמחי
ex77אורז של סובין

3

! ו

ex68פטורה מכסה של בשעור קשה חטה
בשנה טון 5,000 של ממכס

וללבנון. לסוריה

1

69 שפון|
71 שעורה1
72 שועל; שבולת
78

1

תירס



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

4

אחרות תבואות
(המשך). אחר במקום פורטו שלא

מקולף13/14 ובלתי מקולף דוחן
שפון18
וכרשינה30 גלבנה בקיה,
אחר21 במקום פורטו שלא תבואות

ס

לבהמות. מזון צרכי
ועשב287 קש

EX34וסובין תבן שחת,
ז31 ובשר דגים של וקמח עוגה
אגוזי82 ליפתית, של וקמח עוגה

אורז) לקמח (פרט זרעונים סויה,
שמן וזרעוני

פורטו35 שלא לבהמות מזון צרכי
אחר במקום

6

בקליפה. ביצים,
במשך50 המובאות בקליפה ביצים,

30 ליום עד ביולי' מ1 התקופה
בכלל. ועד בנובמבר,

7

56
סמנה.

סמנה

מספרי

תיאור הסחורההתעריף

4 י. ...

(המשך)

D74דוחן

EX74Cאחרות תבואות

....5

90

י

כתוש מוץ אפילו גס, תבואות קש
ירקות!91 פסולת יבש, או ירוק מספוא

מספוא שרשי ושאר סלק
ודגים162 בשר קמח
פסולת165 ושאר כוספתשמן גפת,

צמחים שמני של מתמציות
במקום168 פורטה שלא ירקות פסולת

הבהמות הזנת לשם אחר ■
למספוא169 (מולאס) נופת חמרי
במקום170 פורטו שלא לבהמות מזונות ,

אחר

6

27Aביצים בקליפה המובאות במשך
50 עד ביולי מ1 התקופה

בכלל. ועד בנובמבר,

 25B

■

סמנה



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

8

לרבות טריים, פירות
או קלופים מאכל אגוזי

קלופים. בלתי
תפוחים57
מישמשים58
בנאנות59
לימונים60

במקום61ב פורטו שלא טריים תמרים
אחר

ענבים62
בלתי.68/64 ובכמויות בתבות אשכוליות

ארוזות
צהובים67 ואבטיחים אבטיחים
בלתי68/69 ובכמויות בתבות זהב תפוחי

., ארוזות
אחרים70 הדר פירות
במקום71 פורטו שלא טריים פירות

אחר
בקליפות72/78 וערמונים שקדים
ואגוזים75/77 לוז אגוזי אדמה, אגוזי

בקליפות
פורטו78 שלא בקליפות מאכל אגוזי

אחר במקום
קליפות79 בלי אגוזים
שלא80 קליפות בלי מאכל אגוזי

אחר. במקום פורטו

9

תפוחי אדמה, בצליס
ושומים.

שומים83
בצלים84
במשך85 המובאים תפוחיאדמה,

31 עד בספטמבר 1 התקופה
בכלל. וער במרץ,

מספרי
תיאור הסחורה,התעריף

ו
8

54Aתמרים
בנאנות(541
ועוד543 אנאנות
וכדומה55 לימונים תפו"ז,
וענבים56/57 תאנים
58a&dקליפות עם או קליפות בלי שקדים
58C&dקליפות עם או קליפות בלי בטנים
58e&fקליפות עם או קליפות בלי אגוזים
58g&Hאגוזי לוז בלי קליפות או עם

קליפות
וכוי581 ערמונים
59 וחבושים אגסים תפוחים,
ואפרסקים608,1/2 מישמשים
60B/Cושזיפים דובדבנים
60/d(החזררים (לרבות גלעיניים פירות
ענבישועל,,618 אוכמניות, תותשדה,

גרגרים ושאר פטל
צהובים ואבטיחים אבטיחים

B&C61שלא אחרים טריים אכילה פירות
61d.פורטו

9 .

במשך49 המובאים אדמה תפוחי
31 עד בספטמבר מ1 העונה

בכלל. ועד במרץ,
EX48Aבצלים
B48שומים



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

10

מי סודה ומים מינרליים.

מינרליים.99 ומים סודה מי

11

או מיובשים פירות
אחר באופן משומרים

סוכר. בלי
91

185/186
ממותקים בלתי פירות מיצי

ומישמש מישמש של מרקחת
מיובש

שועל187 ענבי
או188/139 מיובשים ותאנים תמרים

כבושים
מיובשים140 שזיפים
צמוקים141
ממותק142 בלתי פירות בשר
אחרים143 כבושים או מיובשים פירות

אחר. במקום פורטו שלא

12

מאכל. ושומני מאכל שמני
למאכל154 זית שמן
במקום155 פורטו שלא מאכל שמני

אחר
חזיר156 שומן
במקום158 פורטו שלא מאכל שומני

אחר.

מספרי
תיאור הסחירההתעריף

10

151aטבעיים מינרליים מים
אחריםו15116 מים

11

62'61 עד 59 בפרטים הנזכרים פירות
לגזרים גזורים ופירות מיובשים

לפלחים או
A140לרבעים או שלמים שמורים פירות

סוכר תוספת בלי לחתיכות או
A142רכות ריבות, קרישות, מרקחות,

וקשות של פירות בלי תוספת
משמשים עיסת וירקות. סוכר

קמרדץ הקרויה
בלי148 מרוכז, או נוזלי פירות מיץ

סוכר תוספת

12

ו

ו

ובין נוזלים בין טריים שמנים
נקיים מעובדים, בלתי מרוכזים

מזוקקים: או
מזוקקים.

C105בטנים שמן
לפתית105£ מזרעי שומשומין, שמן
105GBלצרכי שמנים מלבד זית, שמן

מסבנות
105EX(קופרה) שמן קוקוס
EX105],אחרים ירקות ושומני שמנים

למאכל. הראויים



המס' הסדורי
תיאור הסחורהכתעריף

18

שמורים. או טריים זיתים

מים159 או מלח במי שמורים או טריים
כבושים160 זיתים

14

תבלין.
הודו176 פלפל
אחר.179 במקום פורטו שלא תבלין

15

ובלתי מתכתיות מכרה תוצרות
עפרות ומחצבים, מתכתיות

וגרוטאות: פסולת מתכת
מן207 אספלט תוצרת או אספלט

לזפות בהם שמשתמשים הסוגים
כבישים

208
214

גיר אבקת
לריצוף, שיש אבני או שיש לוחות
בלתי ולמדרגות, לרהיטים

מלוטשים
ואבנים215 חול
גפרית217

608EXאוברה
בלתי218 מחצב או מכרה תוצרת שאר

במקום פורטו שלא מתכתיות,
אחר

פליז,219 וגרוטאות מתכת פסולת
הראויים בדיל או ברזל נחושת,

שבהם המתכת לניצול רק
שלא220 מתכת וגרוטאות עפרות

אחר במקום פורטו

מספרי
התעריף תיאור הסחורהי,

18

A46EXטריים זיתים
Ex46Bכבושים זיתים

14

EX65טחון פלפל לרבות פלפל,
במקום70!) פורטו שלא אחרים תבלין

אחר.

15

EX174חול מכל המינים
170 מעובדים., בלתי צבועים ועפר גיר
גפרית179
שבור18811 או מלוטש בלתי שיש

מלוטש בלתי או ללוחות
B189שיש ושיירי פסולת
בנין185 ואבני אחרות שבורות אבנים

לוחות או שבורות אבנים לרבות
דקים לוחות או מעובדים בלתי

מאותו1)8ו אחרות ואבנים סיד אבני
מלט, לתעשית המשמשות מין
תעשיתיים, מיצרכים ושאר סיד
טחונות. ואבנים נשרפות, שאינן

187
190

חצץ. המינים, מכל שבורות אבנים
ופלדה, ברזל גרוטאות ושאר סיגים,

זרחן. לסיגי פרט
תערובת197 או מתכת ושיירי אפר

מתכת
נכלל198 או פורטו שלא ואפר סיגים

אחר. במקום
טבעי.208 אספלט
או098 יצוק מברזל ברזל, גרוטאות

מפלדה.



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

10

בלתי וצמר כתנה
ופסולת. מעובדים

, מעובדת227 בלתי כתנה
כתנה228 פסולת
מעובד282 בלתי צמר

233EXצמר פסולת

17

זרעונים.

קיק250
קולזה251
כתנה252 |
פשתים258
זית254
תמר255
גינגלי)256 (או שומשמין
257 חמניות.
שמנים.258 להפקת אחרים זרעונים
שיאה.259 אגוזי

בלתי וגלדים עורות
מנוקים.

מיובשים200 או מעובדים בלתי תאו,

מעובדים261 בלתי סוס, או גמל בקר,
מיובשים או !

י כבשים או עזים, בלתי מעובדים או202
מיובשים

מים20:1 נאדות ,

מיובשים 264 או מעובדים אחרים עורות
פרט לעוררת, פרוה.

מעובדים.205 בלתי פרוה, עורות

מספרי
תיאור הסחורההתעריף

16

מעובדת518 בלתי כתנה,
EX519מעובדת בלתי כותנה פסולת

מעובד498 בלתי צמר
צמר496 פסולת

17

ואפילו88 שמן, ופירות זרעונים
טחונים או מפוצלים

18

348

|

עורות בלתי מנוקים (טריים,
בסיד, שרויים מיובשים, מלוחים,

וכוי). כבשים עורות

ו

ו



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

1 9

וקרבים שערות עצמות,
מעובדים. י בלת

וקרנים206 עצמות

חיים273 בעלי שער

חיים.274 בעלי של לא שער,

20

שמנים פסולת ם, מעי
בעליחיים. ושומני

EX285חומצות ושמני חומצות שמני
חיים בעלי של שמנות,

חיים238 בעלי שומן

אחרים249 שמנים פסולת

מעים275

ex291חיים בעלי של אחרות פסולות

לנולין.613

מספרי
הסחורההתעריף תיאור

ו

19

יער.30 חזיר וזיפי חזיר זיפי
צפרנים,34 פרסות, קרנים, עצמות,

בלתי במצב עופות מקורי טלפים,
באופן חתוכים ואפילו מעובד
אבל שטוחים או בתמיסה, פשוט,
הפסולת או אבק, מעובדים, לא

האלה. מהחמרים
בהמות494 שער

EX495במצב אחר במקום פורט שלא שער
רחוץ שער לרבות מעובד, בלתי

20

של31 ואיצטומכאות קרבים מעים, בני
במלח שרויים טריים, בעליחיים,
קצוץ עגל חלב יבשים, או

ומיובש
בלתי32 עור ושיירי אוזן בדלי גידים,

דומים וחמרים עור ושיירי מעובד
דגים, מעי דבק, תעשית לשם

מיובש. או נוזל בהמות דם
וכדומה100 אוזים שומן חזיר, שומן
רכים101 ואפילו מעובדים בל.תי חלבים

פסולת אוזים, שומן ראשוני, ומיץ
וכדומה

שמן102 מרגרין, שמן ראשוני, מיץ
סטיארין

A104EXשומן בעלי חיים לצרכי מסכנה
B104לנולין
שומנים112 ושאר חזיר שומן מרגרינה,

דומה בצורה המתקבלים מזינים
לזו



המס' הסדורי
בתעריף

■
■ הסחורה תיאור

21

קגבוס, פשתה, תנה, כ חוטי
משי משי, ופשתן יוטה
צמר. ופקעות מלאכותי

EX497כותנה לחוטי פרט כותנה, חוטי
לובנו שלא פשוטה מאיכות
עד מטרים 10,000 ושמירתם

ק"ג, בחצי מטרים 25,000

צמר489 פקעות

משי498 פקעות

494
ו

מלאכותי משי פקעות

ופשתן530 יוטה קנבוס, פשתה, פקעות

מספרי
, הסחורההתעייף תיאור

21

A522
1

בלתי פשוטים, כותנה חוטי
ק"ג חצי שמשקל מעובדים
מטרים מ10,000 לפחות מצטרף

 522A
8

בלתי פשוטים, כותנה חוטי
הק"ג חצי שמשקל מעובדים
מטרים מ25,000 ליותר מצטרף

522b ,מלובנים פשוטה, כותנה חוטי
522C,צבועים פשוטים, כותנה חוטי

צבועים או מודפסים
522D או קרושים פשוטים, כותנה חוטי

ארוגים
קצוות523 בשתי שזורים כותנה חוטי

יותר או
, חבלים524 עשויים כותנה חוטי
מעורבים525 כותנה חוטי

, פשתן545 חוטי
קנבוס546 חוטי
יוטה547 חוטי
משי448 חוטי
חוטי444 פסולת או גלמי משי חוטי

לשם הוכנו שלא גלמי, משי
בפקעות, ■ קמעונית מכירה
שפופרות, גלילים, סלילים וכו',

תעשיה לשם שהובאו
פסולת445 או גס משי חוטי משי, חוטי

בחמרי מעורבים גס, משי חוטי
אחרים טקסטיל

או402. נקיים מלאכותיים משי חוטי
לשם הוכנו שלא בצמר מעורבים

קמעונית מכירה
מנופץ501 צמר חוטי
סרוק502 צמר חוטי



המס' הסדורי
הסחורהבתעריף תיאור

22

טבעיים ודשנים זבלים
ומלאכותיים.

וזבלים277 גואגו זבל אורגני, זבל
בהמות, זבל אחרים, אורגניים
לשמוש טבעי זבל או ירקות זבל

בדשנים
כימיים:580 זבלים
חנקנים580 א.
זרחנים580 ב.
אשלגנים580 ג.
מינרליים,580 אחרים, חמרים כל ד.

טבעיים או מלאכותיים
זבלים. או כדשנים המשמשים

28

קש. מוצרי

EX267צבועות קש של מקלעות
ex289קש

קש741 מחצלות
אחר,742 במקום פורטו שלא קש מוצרי

! בלתי קש מקלעות לרבות
צבועות

ו

24

358

ברזל ורשתות מתכת חוטי
יותר לא של קוטר בעלי ברזל חוטי

ממ"מ מ0.45

ברזל חוטי (מלבד ברזל חוטי
דוקרניים)

מספרי
תיאור הסחורה התעריף

22

ירקות842 זבלי או בעליחיים זבלי
חנקניים848 כימיים או מינרליים זבלים
זרחניים844 כימיים או מינרליים זבלים
אשלגיים845 זבלים
כימיים846 או מינרליים זבלים

הדשנים משני לפחות המורכבים
העיקריים : חנקן וחומצה זרחנית
בזבלים מעורבים ואשלג,
עם יחד כימיים או מינרליים
ירקות. זבלי או חיים בעלי זבלי

נכללו847 ולא פורטו שלא זבלים
אחר במקום

28

לרבות90 מעובד, בלתי תבואות קש
ומוץ קצוץ קש

קנים,411 גמא, קליפות, קש, מקלעות
עץ חתיכות או סרטים עשבים,
המשמשים ירק חמרי ושאר

מקלעות לתעשית
עבודות412 ושאר מקלעות מעשה

המשמשות ירק מחמרי העשויות
או פורטו שלא מקלעות לתעשית

אחר במקום נכללו

24

702

EX725

לתיל הרקועים ופלדה ברזל חוטי

שבכה, מעשה מתכת, רשתות
חוטי העשויות לחלונות שבכות .

פלדה או ברזל



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

24

(המשך)

חורי857 בעלי ברזל חוטי רשתות
על יתרה אינה שמידתם רשת

18X18 לאינטש מרובע
אחרות858 ברזל חוטי רשתות
ברזל399 לחוטי פרט חוטים, רשת

לא של בגודל חורירשת בעלי
יותר מ18x18 לאינטש המרובע

רשת חוטים, פרט לחוטי ברזל,400
אחר במקום פורטו שלא

25

וגוונים. צבעים כימיים, חמרים

(חילבה)271 תלתן
פורטו288 שלא לבורסקאות חמרים

אחר במקום
חומץ567 חמצת
פחמן568 חמצת
חמצת גפרית570
חמצן583
סודה)588 (אפר פחמני נתרן
מאכל)589 (נתרן חמצמימי נתרן
במקום591 פורטו שלא כימיים חמרים

אחר
(כפר)600 חינה

EX603אחרים צבעים
EX603אחרים גוונים

מספרי
הסחורה..התעריף תיאור

24

(המשך)

EX765

1

שבכה מעשה מתכת, רשתות
חוטי העשויות לחלונות, שבכות

נחושת.

25

נוזלי21711 וחמצן דחום חמצן
EX217Cפחמן חמצת
, חמצת219 גם הכוללת גפרית, חמצת

ואלמימה (שמן) מעשנת גפרית
גפריתית

מאכלת222 ואלמימה חומץ חומצת
מאבל)224 (נתרן סודה מי
מאכל)225 (אשלג אשלגן מי

B287EXפורטו שלא אחרים כימיים מוצרים
אחר במקום נכללו או

צמחים298 תמציות
צמח300 צבעי ומיני צבע מעץ תמציות

צמחיפ צבעי גם הכוללות אחרים
ושרשי92 פירות צמחים, חלקי צמחים,

התות, ממשפחת ופירות צמחים
המשמשים וזרעונים אגוזים
אף בורסקי, למעשה או לצביעה

טח.נים כשהם
, ברזל805 עפרות צבועות, אדמות

במים שרויות טחונות, (וכדומה)
שלא307 מעובדים, בלתי צבעים .

אחר במקום נכללו פורטו.או
המינים308 מכל מעובדים צבעים



מס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

ו

ו

26 :

ואבקות טואלט ת.כ.שירי י
שנים

שנים703 אבקות
שערות'745 משחת כגון טואלט תכשירי

אבקת טואלט וכו'

27

סבון. !

618
619

טואלט סבון
אחר סבון

28

ותכשיטים. טובות אבנים

ex717טובות אבנים לרבות תכשיטים,

29

פרסום דברי וכל שרטוטים תמונות,

סחורות,682 של קטלוגים פרסום: דברי
רשימות מחירים וכל חומר
בכתב או ליטוגרפי או מודפס

בלבד פרסום לצרכי יד
684

ו

ושרטוטים ארדיכליים שרטוטים
וכל דיאגרמות. מדעיות' למטרות
תכניות, שרטוט' חמרי מיני

ואטלסים גלובוסים מפות,
6941

1

ספרים בין מודפסים ובין בכתביד,
מכורכים בלתי או מכורכים

מספרי
תיאורי הסחורותהתעריף

26

319Dוקוסמטיקה ברילינטינה
(הכוללים3196 תמרוקים תכשירי שאר

שינים). ומי משחות גם

27

סבון320

28

A690כסף או זהב של ועדיים תכשיטים
מוזהב

691Aזהב ועדיי תכשיטים
ex692aפלטינה ועדיי תכשיטים

29

XLV,NOS
486a
440 9*111£

no 438

גראפיקה והדפסות ספריות צרכי
משחק) לקלפי (פרט

אמן698 ידי מעשה וציורים תמונות
מסגרות, בלא ובין במסגרות בין

ליטוגרפיות987 תמונות פיתוחים,
אמנותיות גרפיות, הדפסות ושאר

ועתיקות



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

29

732

(המשך)

ושורטטו שצוירו ושרטוטים תמונות
חומר על או ניר או בד על ביד

דומה
דואר733 וגלויות אלבומים תמונות,
ירחונים737 עתונים, כגון דפוס דברי

וצלומים מוסיקה עתוני
וקרטון654 ניר של פתקים

30

חיים בעלי
ועגלים)41 פרות (שורים, בקר,
חיים42 דגים
וגדיים43 עזים
וטלאים45 כבשים
לעופות)46 (פרט חיים בעלי שאר

וגמלים753/755 פרים תאו,
לחליבה756 סרות

ופרדות757/752 סוסים חמורים,
למאכל.760 שלא אחרים חיים בעלי

מספרי
הסחורההתעריף תיאור

29

(המשך)

30

 ,1 nOS
לעופות) (פרט חיים בעלי

1 1 12 ו

(SAUF NO .8)
EX19 

חיים. דגים

ו



.II תוספת
4(ב) הסעיף עפ"י הסחורות רשימת

מההסכם.
!

א. רשימה
המלא השער לפי 8 הסעיף הוראות עם בהתחשב
דומות סחורות על המוטלים מכס דמי של

נכרי. ממקור

המס' הסדורי
הסחירהבתעריף תיאור

נ

ושאינו לשתיה הראוי אלכוהול
ערק, לרבות לשתיה ראוי
ותערובות, קורדיאלים, ליקרים,
תמציות נותנות טעם, ספירט
המכילים משקאות ושאר ממותל

אלכוהול.

מסומם88 בלתי אלכוהול
א מתוצרת89 חריפה ובירה בירה שכר,

לבנונית או סורית
רום93/97 ג'ין, קוניאק, ברנדי, ערק,

וויסקי
תערובות98 קורדיאלים, ליקרים,

המכילים אחרים תכשירים ושאר
ספירטים

נוצץ.101 יין
| במקום102 פורטו שלא אחרים יינות

אחר לרבות יין זנגביל וורמוט
ממותלים728 מינרליים ספירטים
תמציות נותנות טעם לרבות חומר184

למאכלים צבע
74(<

ו

ספירטים או קלון ומי תמרוקים
אחרים לתמרוקים המכילים 50%

בנפח אלכוהול של פחות או

ספירטים747 או קולון ומי תמרוקים
אחרים המכילים יותר מ50%

בנפח אלכוהול של

וו. תוספת
4(ב) סעיף בגדר הכלולות סחורות

מההסכם.

א. רשימה
סחורות החייבות במכס מלא עפ"י התעריף
כשהן לאלה דומות סחורות על החל הנורמלי

נכרי. ממקור

מספרי

הסחורההתעריף תיאור

1

XXII NOS
152/159
sanf no
153a)

תוססים, משקאות יינות, בירות,
(פרט ליקרים אלכוהול, יי"ש,

ענבים) למיץ

מיסודותיהן817 תמציות, של תערובות
מלאכותיות מתמציות המבודלים,
.תמרוקים, לצרכי ריח, נותנות
משקאות ולתעשית למגדנות,

וכו'
A819
ו

בבקבוקי או בצלוחיות קולון מי
קיבולת באיזו בדולח או זכוכית

שהיא
בצלוחיות8191 אלכוהוליים תמרוקים

בני קבול בבתי בדולח או זכוכית
מזה פחות או ליטראות שתי 819c

ו
ו

בבתילבול אלכוהוליים תמרוקים
יותר של בכמות המינים מכל
משתי ליטראות, או בבתיקבuל
מבדולח, או מזכוכית שאינם
ליטראות שתי בעלי בבתיקבול

מזה. למטה או
אלכוהולים של שמנים, פרט לאל209

וגליצרין אתילי כוהול



המס' הסדורי
בתעריף הסחורה היאור

2

מיני ושמנים נפט בנזין,
דלק. שמני אחרים, ליים

מזוט,247 שמן דיזל, שמן סולר' שמן
שמןגז, שמן דלק ונפט בלתי

מזוקק
נפט604
למוטורים605 ספיריטים
לסיכה606 ושומני שמנים
פורטו623 שלא מינרליים שמנים

אחר במקום

3

16411

מלח.
הנתרן) (כלוריד רגיל מלח:
ק"ג מ5 יותר לא בבתיקבול

(כלורידהנתרן)ו1641 רגיל מלח:
בבתי או ארוזות בלתי בכמויות

ק"ג מ5 יותר קבול
שמורים166 מלח מיצים, מלח

מלח. ותכשירי לנקניקיות

4

מעובדים וטומבק טבק
מעובדים ובלתי

וטבק סיגריות סיגארים, לרבות
הרחה.

הסיג197 ניר משקל לרבות סיגריות,
ריה: פית הסיגריה וצמר גפן

קשוריהט198 לרבות סיגארים,
ושפופרותיהם

הישה199
טומבק200 או טבק של הרחה טבק
מעובדים201 בלתי טבק, עלי
טבק202 לרבות מעובדים, טבק עלי

לעיסה
מעובדים203 בלתי טומבק עלי
מעובדים204 טומבק עלי

מספרי

הטהורההתעריף תיאור

2

מזקוק,206 המתקבל שמן נפט, שמני
מזפת שחור, מפחם פרפיני, מזפת

וכו'

/3

178

ו
ו

מלחים גלמי, מלח מלחמחצב,
(כלוריד הנתרן) הכולל מי ים:

ים מי

4

ו

CHAPITRE
XXIV
NOS 171
& 172

וסיגריות. סיגארים טנק, טומבק,



המס' הסדורי
תאור הסחורההתעריף

5

721

גפרורים.

גפרורים

(!

מכניים סיגריות מדליקי
וכל720 מיכאניים) סיגריות (מדליקי

מיכאני, מדליק של יסודי חלק
אש מאבן חוץ

7

יותר653 לא של (חבילה קלפימשחק
קלפים) מ53

ב.  ה מ י ש ר

המכס דמי שער לפי 8 סעיף הוראות עם בהתחשב
בניכוי נכרי ממקור דומות סחורות על המוטלים

הנחת בכורה בשעור של 331/3 למאה.

1 מס' בתוספת כלולות שאינן הסחורות כל
.II 'וברשימה אי של תוספת מס

מספרי
הסחורההתעריף היאור

5

גפרורים340

6

EX819סיגריות מדליקי

7

קלפימשחק438

ב.  ה מ י ש ר

שחל לתעריף דומה תעריף עליהן שחל סחורות
הנחת בניכוי נכרי ממקור דומות סחורות על

בכורה בשיעור של 331/3 אחוז.

ו מס' בתוספת הכלולות לאלה פרט הסחורות כל
.II 'וברשימה א' מהתוספת מס



והלבנון. (א"י) פלשתינה בין סחורות של והיבוא היצוא את המסדיר הסכם

הוד של העליון הנציב בין אגרות הוחלפו, ,1929 במאי, 18 וביום ,1929 במאי, 4 וביום הואיל
הסכם המהוות והלבנון לסוריה הצרפתית הרפובליקה של העליון הנציב לבין (א"י) לפלשתינה מלכותו
לפיטוריגומלין ממכס על סחורות המוצאות מפלשתינה (א"י) לסוריה ומסוריה לפלשתינה (א"י) :

הארצות בין סחורות של והיבוא היצוא יתנהלו בהם התנאים את ולהסדיר להוסיף ורצוי והואיל
הללו,

לגבי אירלנד, וצפון הגדולה בריטניה של המאוחדת הממלכה ממשל,ת ביניהן הסכימו לפיכך
לאמור: הלבנון, לגבי הצרפתית, הרפובליקה וממשלת הירדן), לעבר (פרט (א"י), פלשתינה

א. חלק

מכס בעדן שולם ואשר נכרי ממקור שכולן סחורות העברת
ב ארץהמשלות

הצדדים אחד של לארצו הכנסתה עם מכס בעדה שולם ואשר נכרי ממקור כולה שהיא סחורה .1

להסכם האחר הצד של לארצו אותה והוציאו חזרו ולאח"כ "ארץהמשלוח") לקמן (הקרויה זה להסכם
נוהגין מלכתחילה, הוכנסה בו היום למן חודש עשר שנים תוך הצורכת") "הארץ לקמן (הקרויה זה

דלקמן: בפרוצדורה לגבה

תאריך את המפרטת המשלוח בארץ המכס שלטונות מאת שני.תנה תעודה לסחורה מצרפין (א)
וסכום ושוויה כמותה הסחורה, מהות ומספריהם, סימניהם הצרורות, מספר הראשונה, ההכנסה

בעדה. ששולם המכס ושער המכס

אלא הצורכת לארץ והוציאו חזרו ולא הראשונה ההכנסה מאז הצרורות את פתחו אם
הסחורה של מהותה את המפרטת תעודה המשלוח בארץ המכס שלטונות יתנו הסחורה, מן חלק
שולמו ההערכה, לפי אשר, המכס ושער המכס וסכום ושויה כמותה את וכן והוציאוה, שחזרו

סחורה. אותה בעד

בארץ ששולם המכס כסכום כנ"ל המוערך המכס סכום את רואין הזה, הסעיף לצורך
המשלוח.

בארץ ששולם הסכום אותו הוא הצורכת בארץ לשלמו שצריך מכסהאימפורט כשסכום (ב)
פרטים ומשאר הסחורה מהערכת דעתם נחה אם הצורכת, בארץ המכס שלטונות ירשו המשלוח,

הרשומים בתעודה, להכניס את הסחורה בלא תשלום מכס:

בארץ ששולם המכס מסכום גבוה הצורכת בארץ לשלמו שיש מכסהאימפורט כשסכום (ג)
בארץ ששולם המכס שבין ההפרש את הצורכת בארץ המכס שלטונות יטילו המשלוח,

הצורכת. בארץ לשלמו שיש המכס לבין המשלוח

הרי, המשלוח, בארץ ששולם הסכום מן נמוך הצורכת בארץ לשלמו שיש המכס כשסכום (ד)
סכום את והמציינת נתקבלה הסחורה כין האומרת הצורכת הארץ מן התעודה שתתקבל לאחר
שבין ההפרש את הסחורה למשלח ארץהמשלוח של המכס שלטונות יחזירו לשלם, שיש המכס

המשלוח. בארץ ששולם המכס סכום לבין המכס אותו סכום



סחורות של פנקסים ינהלו זה הסכם על החתומים הצדדים של בארצות המכס שלטונות (ה)
הסחורה על פרטים הסחורה, מוצא במקום המכס בית את יציינו שבהם עליהן חל זה שסעיף

להן. המצורפת בתעודה כרשום בעדן ששולם המכס וסכום אותה והוציאו שחזרו ■

על: תחולנה לא הזה הסעיף הוראות (ו)

לארץ הראשונה הכנסתה מתאריך חודש עשר שנים כעבור אותה והוציאו שחזרו סחורה .1

המשלוח.

המשלוח. בארץ בה שהשתמשו סחורה .2

נוסעים. של בחפציהם הכלולה נכרי ממקור סחורה .3

נוסעים. של דוגמאות .4

ב. חלק
מכס בעדן שולם לא ואשר נכרי ממקור שכולן סחורות העברת

בארץהמשלוח.
(או לאניה מאניה הועברה ואפילו בטרנזיט" כ"סחורה סחורה רואין זה סעיף לצרכי 2.(א)

(בונדד) בערבות כשהיא מחדש להוצאה הובאה או לרכבת,) מרכבת

המשלוח, בארץ מכס בעדה שולם ולא במכס, חייבת והיא נכרי ממקור כולה שהיא סחורה (ב)

ע"י שנתאשר בטופס תעודות לסחורה שיצרפו בתנאי הצורכת לארץ בטרנזיט אותה לשלוח מותר
הספר בתחנת המכס לשלטונות יש תעודה מאותה העתק יישלח וכי הארצות בשתי המכס שלטונות
לשלטונות מצדם הללו ישלחו הצורכת, לארץ הסחורה שתגיע ולאחר הצורכת, לארץ הכניסה של
שיסכימו התנאים אותם אחרי ימלאו וכי הסחורה על קבלה תעודת המשלוח שבארץ המכס

זה. הסכם על החתומים הצדדים של בארצות המכס שלטונות עליהם

מן ב חלק הוראות עפ"י שנשלחה סחורה בעד המשלוח בארץ טרנזיט מסי לגבות אין .3

הזה. ההסכם

חלק ג.
של או הלבנון של ה מוצר או תוצרתה גידולה, שהיא סחורה העברת

(א"י). פלשתינה
: 10 סעיף הוראות עם בהתחשב .4

אחד צד של ארצו של מוצרה או תוצרתה שהם זה, להסכם א בתוספת המפורטים המיצרכים (א)
בלא הבאתם עם יוכנסו זה, להסכם האחר הצד של לארצו ישרות הוכנסו ואשר זה, להסכם

וכן מכ0( תשלום

אחד צד של ארצו של מוצרה או תוצרתה שהם זה, להסגם ב בתוספת המפורטים המיצרכים (ב)
הכנסתם עם חייבים יהיו לא זה להסכם האחר הצד של לארצו ישרות והוכנסו זה, להסכם
הנ"ל: בתוספת המפורט השער מן גבוה או שונה שער לפי אחרים בתשלומים או מכם בדמי



בתנאי שסעיף זה לא יחול אלא על סחורה אשר לגבה הראו לשלטוגות המכס בארץ
המשלוח. בארץ המכס שלטונות ע"י נתאשרה או שניתנה מקור תעודת הצורכת

מוצרה או תוצרתה שהיא לסחורה תנתן לא 4 סעיף של (א) מפסקא הנובעת ההנחה 5.(א)
הנ"ל הסחורה הועברה אם האחר, הצד של לארצו והוצאה זה להסכם אחד צד של ארצו של

בערברת (בונדד) או אם היא זכאית בקבלת מכס מוחזר בארצו של הצד הקודם:
או תוצרתה שהיא לסחורה תנתן לא 4. סעיף של ו(ב) (א) הפסקאות מן הנובעת ההנחה (ב)
בארצו סחורה אותה נהנית אם האחר, הצד של לארצו והוצאה אחד צד של ארצו של מוצרה

בעקיפין. ובין במישרין בין אקספורט) של (בונוס פרסיצוא מכל הקודם הצד של

האחר. לצד הצעות להגיש שהיא, עת בכל אחד, צד רשאי זה, להסכם תוקף שיש זמן כל .6

הסכם לכלל להגיע הצדדים יכלו לא אם זה. להסכם ב בתוספת או א בתוספת תקונים להכנסת
הצד רשאי הללו, ההצעות של הגשתן מיום חדשים שלושה תוך הללו התקונים נוסח בענין ביניהם
הנוגע בכל הללו התוספות מן ותוספת כל לתקן כוונתו על מודעה האחר לצד ליתן ראשונה המוזכר
ראשונה המוזכר והצד במודעה, המפורש באופן ראשונה המוזכר הצד של לארצו שהוכנסה לסחורה

יהא בן חורין לתקן כל תוספת לפי זה, שלושה חדשים לאחר היום שבו נמסרה המודעה:
זה. להסכם התוקף מתן מתאריך אחת, שנה למשך תחולנה לא הזה הסעיף שהוראות בתנאי

ד. חלק
כספיות. הוראות

סחורה בעד המשלוח בארץ שולמו זה' מהסכם 1(א) סעיף עפ"י בתעודה שצויין כפי אשר המכס דמי .7

(ד) או (ג) 1(ב), סעיף הוראות בגדר הוא שהמשלוח (בין האחר הצד של לארצו אותה והוציאו שחזרו
אותם רואין הזה. ההסכם מן (ד) 1 סעיף, עפ"י בהחזרתו שחייבים המכס סכום בניכוי זה), מהסכם
חשבונות זה לפי תערוכנה הארצות שתי של והממשלות הצורכת, הארץ בשם שנגבו מכס כדמי

חדשיים.

ה. חלק
כלליות. הוראות

הצד של לארצו והוכנסו הצדדים של הארצות מן ארץ כל של מוצרה או תוצרתה שהם מיצרכים .8

בלא ובין החסנה עם (בין מחדש, להוצאה ואם לתצרוכת אם שהוא, מקום מאיזה מגיעים הם ואפילו האחר,
אחר, סדרמכס איזה עפ"י או לרכבת, מרכבת העברה עפ"י או בטרנזיט הם גם נשלחו אם הרי החסנה),
אותם בעד ששולמו התשלומים או המכס מן גבוהים או שונים בתשלומים או במכס חייבים יהיו לא

נכרית. ארץ כל של מוצרה או תוצרתה שהם מצרכים

9. המסחר שבין הארצות של הצדדים השונים יזרום, במדת האפשר, ללא הפרעה הנובעת מכל
איסור או הגבלה על האקספורט.

המיצרכים הרי סחורה, כל של והיבוא היצוא על הגבלות או איסורים להטיל יהא שאפשר למדה עד
יתיחסו האחד הצד של מארצו הוצאו או לארצו והוכנסו אחד צד של ארצו של מוצרה או תוצרתה שהם
שנוצרו דומים מצרכים כלפי בו שמתיחסים כיחס שוה במדה נוח שיהא יחס הבחינות מכל אליהם
שיהיו יבוא או יצוא רשיונות כל על דלעיל ההוראה תחול וביחוד נכריה, ארץ בכל נתיצרו או

אלה. רשיונות ניתנים בהם התנאים ועל דרושים



מוצרה שהיא סחורה על צד כל של הארץ בתוך הנגבים תשלומים או פנימיים מסים 10.(א)
גדולים או שונים יהיו לא כזאת, סחורה עם בקשר או האחר, הצד של הארץ של תוצרתה או
עמה בקשר או לאומי ממקור סחורה על דומות בנסיבות המוטלים התשלומים או המסים מן
בעלת הנכריה הארץ של היחס הרי זה, מסעיף (א) בפסקא הנידונים ולתשלומים למסים ואשר (ב)
של ארצו של תוצרתה או מוצרה שהיא סחורה על אחד צד של בארצו יחול הבכורה זכות

הצד האחר באותם המקרים שבהם אין מיצריו סחורות דומות לאלה בארץ הקודמת.

כל יהיה זאת בכל המשלוח, בארץ המכס שלטונות ע"י שנתקבלה בשומא שיתחשבו עם .11

האחר. הצד של מארצו שהוכנסה לסחורה הוא הערכתו את לקבוע זכאי צד

ממשלת ע"י תקובלנה (א"י), פלשתינה ממשלת ע''י נתאשרו או שניתנו מקור תעודות .12

סוריה, וכן להיפך:
הממשלה את לבקש האלה הממשלות אחת רשאית לרעה, שמוש של חשד יתעורר שאם בתנאי

בתעודות. האמורים הדברים אימות לצורך מיוחדת חקירה תערוך כי האחרת

הכניסה קוי את אחת כל לקבוע זכאיות תהיינה הלבנון וממשלת (א"י) פלשתינה ממשלת .13

ההובלה שטת את וכן האחרת הארץ מן שהוכנסה לסחורה הכניסה חופי או הכניסה מקומות או
ממנה. ולהוציאה לחזור או מארצה סחורה להכניס מותר שבה

אקספורט. במס חייבת תהא לא האחר הצד של לארצו אחד צד של מארצו שהוצאה סחורה .14

 שבצדם: הפירושים הבאים למונחים יהיו הזה ההסכם לצורך .15

וביחס והלבנון, לסוריה פרט ארץ, כל (א"י) לפלשתעה ביחס פירושו נכריה" ,,ארץ המונח (א)
וסוריה! (א"י) לפלשתינה פרט ארץ כל להלבנון,

בלבנון בסוריה, ינתיצרה או יוצרה שלא סחורה פירושו לסחורה, ביחס נכרי" "מקור המונח (ב)
או בפלשתינה (א"י) ,:

המכס ששלטונות כפי אשר, מיצרכים אותם על יחול לא אחר" צד של בארצו "נתיצר המונח (ג)
במדה המשלוח בארץ ייצור תהליך בהם חל הדדית, בדרך ביניהם יסכימו הממשלות שתי של

הזה. ההסכם מן ג חלק בהוראות לגביהן השמוש את להצדיק כדי לחלוטין מספקת שאינה
בזה. מבוטלת תקוניו, כל על ,1929 משנת והלבנון (א"י) פלשתינה בין המכס הסכם הוראות .16

חדשים שלושה כעבור גמר לידי יבוא והוא ,1939 בדצמבר, 1 ביום תוקף יקבל זה הסכם .17

מודעה למסור שאין בתנאי גמר, לידי הבאתו על אחד צד ע"י בכתב מודעה נמסרה שבו היום מן
תוקף. בר היותו מיום אחת שנה מלאה שלא עד גמר לידי ההסכם של הבאתו בדבר

חותמותיהם. את עליו וטבעו הזה ההסכם על מטה החתומים חתמו ולראיה
ובשפה האנגלית בשפה ,1940 במרץ, ששהעשר הזה היום העתקות בשתי בירושלים נערך

הצרפתית, ותוקף שוה. לשתי הנוסחאות.
בריטניה של המאוחדת הממלכה ממשלת מטעם (א"י) לפלשתינה העליון הנציב ע"י נחתם

אירלנד, וצפון הגדולה
מקמיכאל הרולד

עד. מקגיליבריי, ס. ד. במעמד,
הרפובליקה ממשלת מטעם ובלבנון, בסוריה הצרפתית הרפובליקה של העליון הנציב ע"י נחתם

הצרפתית,
פואו גבריאל

עד. במעמד



ו. תוספת
(א"י). פלשתינה

מכס' מסי מתשלום הפטורות הסחורות רשימת
עפ"י סעיף 4 (א) מההסכם.

המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

נ

יבשים. ואפונה קטניות
3

4

7
15

שעועית
אחרות קטניות

חומצה
אפונה

2

אורז. וקמח אורז
אורז. ואבקת

16ב
17ב י

25ב
33

מחוספס אורז
כתוש ואורז נקי אורז

אורז קמח
אורז אבקת

3

קשה. חטה
TRIRICUM DURUIN)

20DURUM TRITCUM) חטה קשה
5,000 של מקסימלית לכמות עד
בלי המובאה שנה, בכל טון
ומהלבנון. מסוריה מכס השלום

שלא אחרות תבואות
אחר. במקום פורטו

1

9

שעורה
עדשים

שלמות (א)
מפוצחות (ב)

10
11

תורמוס
תירס

ו. תוספת

לבנון.
מכס. מסי מתשלום הפטורות הסחורות רשימת

מההסכם. 4(א) סעיף עפ"י

מספרי
הסחירההתעריף תיאור

1

N51

ו

C 

קטניות שעועית,
ועדשים אפונה

ועוד. בקיה תורמוס,

ו

2ו

N70
לן

C

75C

77

מקולף בלתי אורז
נקי אורז

כתוש אורז
אורז קמחי

אורז של סובין
;■!

68EXפטורה מכסה של בשעור קשה חטה
בשנה טון 5,000 של ממכס

וללבנון. לסוריה

4

96
71
72
73

שפון
שעורה

שועל שבולת
תירס



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

4

אחרות תבואות
(המשך). אחר במקום פורטו שלא

מקולף13/14 ובלתי מקולף דוחן
שפון18
בקיה, גלבנה וכרשינה30
אחר21 במקום פורטו שלא תבואות

5

לבהמות. מזון צרכי
ועשב287 קש

EX 34וסובין תבן שחת,
ובשר31 דגים של וקמח עוגה
אגוזי32 ליפתית, של וקמח עוגה

אורז) לקמח (פרט זרעונים סויה,
שמן וזרעוני

פורטו35 שלא לבהמות מזון צרכי
אחר במקום

6

בקליפה. ביצים,
במשך50 המובאות בקליפה ביצים,

30 ליום עד ביולי, מ1 התקופה
בכלל. ועד בנובמבר,

7

סמנה.

סמנה56

מספרי
הסחירההתעריף תיאור

4

741)

(המשך)

דוחן

C74EXאחרות תבואות

5

קש תבואות גס, אפילו מוץ כתוש00
מספוא ירוק או יבש, פסולת ירקות:91

מספוא שרשי ושאר סלק
ודגים162 בשר קמח
גפת, כוספתשמן ושאר פסולת165

צמחים שמני של מתמציות
במקום168 פורטה שלא ירקות פסולת

הבהמות הזנת לשם אחר
למספוא169 (מולאס) נופת חומרי
במקום170 פורטו שלא לבהמות מזונות

אחר

6

במשך2711 המובאות בקליפה ביצים
בנו 30 עד ביולי מ1 התקופה

בכלל ועד במבר,

7

סמנה251



המס' הסדורי
בתעריף

תיאור הסחורה

8
8

לרבות טריים, פיררות
או קלופים מאכל אגוזי

קלופים. בלתי
תפוחים57
מישמשים58
בנאנות59
לימונים00

במקום61ב פורטו שלא טריים תמרים
אחר

ענבים62
בלתי63 ובכמויות בתבות אשכוליות

ארוזות
צהובים07 ואבטיחים אבטיחים
בלתי08/09 ובכמויות בתבות זהב תפוחי

אריזות
אחרים70 הדר פירות
במקום71 פורטו שלא טריים פירות

אחר
בקליפות72/78 וערמונים שקדים
ואגוזים75/77 לוז אגוזי אדמה, אגוזי 1

בקליפות
פורט,78 שלא בקליפות מאבל אגוזי

אחר במקום
קליפות79 בלי אגוזים |

שלא80 קליפות בלי מאכל אגוזי
אחר. במקום פורטו

9

ושומים. בצלים תפוחיאדמה,

שומים88
בצלים84
במשך85 המובאים תפוחיאדמה,

31 עד בספטמבר 1 התקופה
בכלל ועד במרץ,

מספרי 

תיאור הסחורההתעריף

8

!

תמרים15411
בנאנות54
54Dאנאנות ועוד
וכדומה55 לימונים תפו"ז,
וענבים56/57 תאנים
B&A58קליפות עם או קליפות בלי שקדים
58C&dקליפות עם או קליפות בלי בטנים
58E&Fקליפות עם או קליפות בלי אגוזים
58G&Hעם או קליפות בלי אגוזילוז

קליפות
וכו581 ערמונים
וחבושים95 אגסים תפוחים,
ואפרסקים00111/2 מישמשים
60B/cושזיפים דובדבנים
60/d(החזררים (לרבות גלעיניים פירות
A61,שועל ענבי אוכמניות, תותשדה,

גרגרים ושאר פטל
61B&cצהובים ואבטיחים אבטיחים
61dפירות אכילה טריים אחרים שלא

פורטו.

1

1

1

9

במשך49 המובאים אדמה תפוחי
31 עד בספטמבר מ1 העונה

בכלל ועד במרץ,
A48EXבצלים
B48שומים



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

10

מינרליים. ומים סודה מי

מינרליים99 ומים סודה מי

11
. או מיובשים פירות
אחר באופן משומרים

סוכר. בלי
ממותקים91 בלתי פירות מיצי

ומישמש185/186 מישמש של מרקחת
מיובש

שועל187 ענבי
או188/189 מיובשים ותאנים תמרים

כבושים
מיובשים140 שזיפים
צמוקים141
ממותק142 בלתי פירות בשר
אחרים148 כבושים או מיובשים פירות

אחר במקום פורטו שלא

12

מאכל. ושומני מאכל שמני
למאכל154 זית שמן
במקום155 פורטו שלא מאכל שמני

אחר.
חזיר.150 שומן
במקום158 פורטו שלא מאכל שומני

אחר.

מספרי
התעריף

|

 תיאור הסחורה

10

15111
EX151D 

טבעיים מינרליים מים
אחרים מים

11
11

ו

62'61 עד 59 בפרטים הנזכרים פירות .

לגזרים גזורים ופירות מיובשים,
לפלחים או

a140לרבעים או שלמים שמורים פירות
סוכר תוספת בלי לחתיכות או

A142רכות ריבות, קרישות, מרקחות,
 וקשות של פירות בלי תוספת 
משמשים עיסת וירקות, סוכר .

קמרדין הקרויה
בלי148 מרוכז, או נוזלי פירות מיץ

סוכר תוספת

112
ובין1 נוזלים בין טריים שמנים

נקיים מעובדים, בלתי מרוכזים
מזוקקים: או

בטנים1.056 שמן
105Fלפתית מזרעי שומשומין, שמן
BG105לצרכי שמנים מלבד זית, שמן

מסבנות
J105EX

*
(קופרה) קוקוס שמן

EX1051,אחרים ירקות ושומני שמנים
למאכל. הראויים



המס' הסדורי
תיאור הסחורהבתעריף

13

שמורים. או טריים זיתים

מים159 או מלח במי שמורים או טריים
כבושים160 זיתים

.14

תבלין.
הודו176 פלפל
אחר179 במקום פורטו שלא תבלין

15

ובלתי מתכתיות מכרה תוצרות
עפרות ומחצבים, מתכתיות

וגרוטאות: פסולת מתכת
מן207 אספלט תוצרת או אספלט

לזפות בהם שמשתמשים הסוגים
כבישים

| גיר208 אבקת
לריצוף,214 שיש אבני או שיש לוחות

בלתי ולמדרגות, לרהיטים
מלוטשים

| ואבנים215 חול
גפרית217

608EXאוכרה
בלתי218 מחצב או מכרה תוצרת שאר

במקום פורטו שלא מתכתיות, .

אחר
פסולת מתכת וגרוטאות פליז,219

הראויים בדיל או ברזל נחושת,
שבהם המתכת לניצול רק

ו שלא220 מתכת וגרוטאות עפרות
אחר במקום פורטו

ו
מספרי

התעריף

ו

תיאור סחורה

13

N46EXטריים זיתים
B46EXכבושים זיתים

14

EX65טחון פלפל לרבות פלפל,
במקום070 פורטו שלא אחדים תבלין

אחר

15

ו
EX174המינים מכל חול

176
179

מעובדים. בלתי צבועים ועפר גיר
גפרית י

שבור18811 או מלוטש בלתי שיש
מלוטש בלתי או ללוחות

188Bשיש ושיירי פסולת
בנין185 ואבני אחדות שבורות אבנים

לוחות או שבורות אבנים לרבות
דקים לוחות או מעובדים בלתי

מאותו180 אחרות ואבנים סיד אבני
מלט, לתעשית המשמשות מין
תעשיתיים, מיצרכים ושאר סיד
טחונות. ואבנים נשרפות, שאינן

חצץ.187 המינים, מכל שבורות אבנים
ופלדה,190 ברזל גרוטאות ושאר סיגים,

זרחן. לסיגי פרט
תערובת197 או מתכת ושיירי אפר

מתכת
נכללו198 או פורטו שלא ואפר סיגים

אחר. במקום
טבעי.203 אספלט
או698 יצוק מברזל ברזל, גרוטאות

מפלדה.



המס' הסדורי
הסחורהבתעריף תיאור

10

בלתי וצמר כתנה
ופסולת. מעובדים

מעובדת227 בלתי כתנה
כתנה228 פסולת
מעובד282 בלתי צמר

EX285צמר פסולת

17

זרעונים.

קיק250
קולזה251
כתנה252
פשתים258
זית254
תמר255
גינגלי)256 (או שומשמין
חמניות257
שמנים.258 להפקת אחרים זרעונים
שיאה.259 אגוזי

18

בלתי וגלדים עורות
מנוקים.

מיובשים260 או מעובדים בלתי תאו,

מעובדים261 בלתי סוס, או גמל בקר,
מיובשים או

או262 מעובדים בלתי עזים, או כבשים
מיובשים

מים268 נאדות

מיובשים264 או מעובדים אחרים עורות
פרט לעורות פרוה

מעובדים.265 בלתי פרוה, עורות

מספרי
התעריף

הסחורה תיאור

16

מעובדת518 בלתי כתנה,
EX519מעובדת בלתי כותנה פסולת

מעובד498 בלתי צמר
ex.649צמר פסולת

17

88

ו

|
ו

ו

ואפילו שמן, ופירות זרעונים
טחונים או מפוצלים

ו

18 י

ו

(טריים.848 מנוקים בלתי עורות
בסיד, שרויים מיובשים, מלוחים,

וכוי). כבשים עורות



המס' הסדורי
בתעריף

תיאור הסחורה

9נ

וקרנים שערות עצמות,
בלתי מעובדים.

וקרנים266 עצמות

חיים278 בעלי שער

חיים.274 בעלי של לא שעה

20

שמנים פסולת מעים,
בעליחיים. ושומני

חומצות285 ושמני חומצות שמני
חיים בעלי של שמנות,

חיים238 בעלי שומן

אחרים249 שמנים פסולת

מעים275

חיים291 בעלי של אחרות פסולות

לנולין.618

מספרי
תיאור הסחורההתעריף

+

19

יער. 30 חזיר וזיפי חזיר זיפי
84

ו

צפרנים, פרסות, קרנים, עצמות,
בלתי במצב עופות מקורי טלפים,
באופן חתוכים ואפילו מעובד
אבל שטוחים או בתמיסה, פשוט,
הפסולת או אבק, מעובדים, לא

האלה. מהתמרים
; בהמות494 שער
EX495במצב אחר במקום פורט שלא שער

רחוץ שער לרבות מעובד, בלתי

וו
20

של81 ואיצטומכאות קרבים מעים, בני
במלח שרויים טריים, בעליחיים,
קצוץ עגל חלב יבשים, א,

ומיובש
בלתי82 עור ושיירי אוזן בדלי גידים,

דומים וחמרים עור ושיירי מעובד
דגים, מעי דבק, תעשית לשם

מיובש. או נוזל בהמות דם
וכדומה100 אוזים שומן חזיר, שומן
101

. רכים ואפילו מעובדים בלתי חלבים
פסולת אוזים, שומן ראשוני, ומיץ

וכדומה
102

ו

שמן מרגרין, שמן ראשוני, מיץ
סטיארין

EX104Aשומן בעלי חיים לצרכי מסכנה
104Bלנולין
112

שומניםו ושאר חזיר שומן מרגרינה,
דומה בצורה המתקבלים מזינים

לזו

ו



המס' הסדירי
בתעריף

■
תיאור הסחורה 

21

חוטי כ ת נ ה, פשתה, קנ ב ו ס,
משי משי, ופשתן יוטה
צמר. ופקעות מלאכותי

EX479כותנה לחוטי פרט כותנה, חוטי
לובנו שלא פשוטה מאיכות
עד מטרים 10,000 ושמירתם

ק"ג. בחצי מטרים 25,000

צמר489 פקעות
משי493 פקעת

מלאכותי494. משי פקעות
ופשתן530 יוטה קנבוס, פשתה, פקעות

1

ו
ו

ו

1

ו

1

ו
ו

מספרי .
תיאור הסחורההתעריף

"

21

52211

1
בלתי פשוטים, כותנה חוטי
ק"ג חצי שמשקל מעובדים
מטרים מ10,000 לפחות! מצטרף

52211
3

בלתי פשוטים, כותנה חוטי
הק"ג חצי שמשקל מעובדים
מטרים מ25,000 ליותר מצטרף

522D,מלובנים פשוטה, כותנה חוטי
522C,צבועים פשוטים, כתנה חוטי

צבועים או מודפסים
522Dחוטי כותנה פשוטים, קרושים או

ארוגים
קצוות528 בשתי שזורים כותנה חוטי

יותר או
חבלים524 עשויים כותנה חוטי
מעורבים525 כותנה חוטי
פשתן545 חוטי
קנבוס546 חוטי
יוטה547 חוטי
משי443 חיטי
חוטי444 פסולת או גלמי משי חוטי

לשם הוכנו שלא גלמי, משי
בפקעות, קמעונית מכירה
שפופרות, גלילים, סלילים וכו',

תעשיה לשם שהובאו
445 פסולת! או גס משי חוטי משי, חוטי

בחמרי מעורבים גס, משי חוטי
אחרים טקסטיל

או462 נקיים מלאכותיים משי חוטי
לשם הוכנו שלא בצמר מעורבים

קמעונית מכירה
מנופץ501 צמר חוטי
סרוק502 צמר חוטי



המס' הסדורי
תיאור הסחורה כתעריף

22

טבעיים ודשנים זבלים
ומלאכותיים.

וזבלים277 גואנו זבל אורגני, זבל
בהמות, זבל אחרים, אורגניים
לשמוש טבעי זבל או ירקות זבל

בדשנים
כימיים:080 זבלים
הנקנים580 א.
זרחנים580 ב.
אשלגנים580 ג.
מינרליים,580 אחרים, המרים כל ד.

טבעיים או מלאכותיים
זבלים. או בדשנים המשמשים

28

קש. מוצרי
EX267צבועות קש של מקלעות
EX 287קש

קש741 מחצלות
אחר,742 במקום פורטו שלא קש מוצרי

בלתי קש מקלעות לרבות
צבועות

24

ברזל ורשתות מתכת חוטי
יותר353 לא של קוטר בעלי ברזל חוטי

ממ''מ מ0.45

ברזל356 חוטי (מלבד ברזל חוטי
דוקרניים)

מספרי
■התעריף הסחורה תיאור


22

, ירקות342 זבלי או בעליחיים זבלי
חנקניים343 כימיים או מינרליים זבלים

זרחניים כימיים או מינרליים זבלים
אשלגיים345 זבלים
כימיים634 או מינרליים זבלים

הדשנים משני לפחות המורכבים
העיקריים; חנקן וחומצה זרחנית
בזבלים מעורבים ואשלג,
עם יחד כימיים או מינרליים
ירקות. זבלי או חיים בעלי זבלי

נכללו347 ולא פורטו שלא זבלים
אחר במקום

23 . !

לרבות90 מעובד, בלתי תבואות קש
ומוץ קצוץ קש

קנים,411 גמא, קליפות, קש, מקלעות
עץ חתיכות או סרטים עשבים,
המשמשים ירק המרי ושאר

מקלעות לתעשית
עבודות412 ושאר מקלעות מעשה

המשמשות ירק מחמרי העשויות
או פורטו שלא מקלעות לתעשית ו

אחר במקום נכללו

24ו

, ו

702

!

לתיל הרקועים ופלדה ברזל חוטי
EX725

1

שבכה, מעשה מתכת, רשתות
חוטי העשויות לחלונות שבכות

פלדה או ברזל ■



המס' הסדורי
הטהורהבתעריף תיאור

24

(המשך)

367
■

חורי בעלי ברזל חוטי רשתות ■

על יתרה אינה שמידתם רשת
18X18 לאינטש מרובע

אחרות358 ברזל חוטי רשתות
רשת חוטים, פרט לחוטי ברזל399

לא של בגודל חורירשת בעלי
יותר מ18X18 לאינטש המרובע

רשת חוטים, פרט לחוטי ברזל,400
שלא פורטו במקום אחר

25

וגוונים. צבעים כימיים, חמרים

(חילבה)נ27 תלתן
פווטו288 שלא לבורסקאות חמרים

אחר במקום
חומץ567 חמצת
פחמן568 חמצת
גפרית570 חמצת
חמצן583
סודה)588 (אפר פחמני נתרן
מאכל)589 (נתרן חמצמימי נתרן
במקוםנ59 פורטו שלא כימיים חמרים

אחר
(כפר)600 חינה

608EXאחרים צבעים
EX860אחרים גוונים

מספרי
הסחורההתעריף תיאור

24

(המשך)

EX765,שבכה מעשה מתכת, רשתות
חוטי העשויות לחלונות, שבכות

נחושת.

,

_25
נוזלי21711 וחמצן דחוס חמצן

EX217Eפחמן חמצת
 חמצת גפרית, הכוללת גם חמצת219

גפרית מעשנת (שמן) ואלמימה
גפריתית

מאכלת222 ואלמימה חומץ חומצת
מאכל)224 (נתרן סודה מי
מאכל)225 (אשלג אשלגן מי

EX287Bמוצרים כימיים אחרים שלא פורטו
אחר במקום נכללו או

צמחים298 תמציות
צמח300 צבעי ומיני צבע מעץ תמציות

צמחים צבעי גם הכוללות אחרים
ושרשי92 פירות צמחים, חלקי צמחים,

התות, ממשפחת ופירות צמחים
המשמשים וזרעונים אגוזים
אף בורסקי, למעשה או לצביעה

טחונים כשהם
וכדומה)305 כרה (או צבועות, אדמות

בסיד או במים שרויות טחונות,
פורטו307 שלא מעובדים בלתי צבעים

אחר במקום נכללו או
המינים808 מכל מעובדים צבעים



המס' הסדורי 
הסחורהבתעריף תיאור

26

ואבקית טואלט תכשירי
שנים

שנים708 אבקות
שערות,745 משחת כגון טואלט תכשירי

אבקת טואלט וכו'

27

סבון.
טואלט618 סבון
אחר9נ6 סבון

28
1

ותכשיטים. טובות אבנים
EX717טובות אבנים לרבות תכשיטים,

29

פרסום דברי וכל שרטוטים תמונות,

סחורות,682 של קטלוגים פרסום: דברי
חומר וכל מחירים רשימות
בכתב או ליטוגרפי או מודפס

בלבד פרסום לצרכי יד
ושרטוטים684 ארדיכליים שרטוטים

וכל דיאגרמות, מדעיות, למטרות .
תכניות, שרטוט, חמרי מיני

ואטלסים גלובוסים מפות,
בכתביד,694 ובין מודפסים בין ספרים

מכורכים בלתי או מכורכים

ממגזרי
הסחורההתעריף תיאור

26

D319וקוסמטיקה ברילינטינה
C819הכוללים) תמרוקים תכשירי שאר

שינים). ומי משחות גם

27

סבון320

28

A690כסף או זהב של ועדיים תכשיטים
מוזהב

691Aזהב ועדיי תכשיטים
A692EXפלטינה ועדיי תכשיטים

29

ו

CHAPITRE
XLV.NOS
436
440 SAUF;
NO. 438

גראפיקה והדפסות ספריות צרכי
משחק) לקלפי (פרט

אמן980 ידי מעשה וציורים תמונות
מסגרות, בלא ובין במסגרות בין

987
ו

1

ליטוגרפיות תמונות פיתוחים,
אמנותיות גרפיות, הדפסות ושאר

ועתיקות



המס' הסדורי
בתאריך

*

הסחורה תיאור

29

(המשך)

ושורטטו732 שצוירו ושרטוטים תמונות
חומר על או ניר או בד על ביד

דומה
דואר733 וגלויות אלבומים תמונות,
ירחונים737 עתונים, כגון דפוס דברי

וצלומים מוסיקה עתוני
וקרטון654 ניר של פתקים

30

חיים בעלי
ועגלים)41 פרות (שורים, בקר'
חיים42 דגים
וגדיים48 עזים
וטלאים45 כבשים
לעופות)46 (פרט חיים בעלי שאר

וגמלים753/755  פרים תאו,
לחליבד756 פרות

ופרדות757/759 סוסים חמרים,
למאכל.760 שלא אחרים חיים בעלי

מספרי

הסחורההתעריף תיאור

29

(המשך)

30

CHAPITRE
1.NOS

לעופות) (פרט חיים בעלי

1a12
(sauf no.8)
EX19

חיים. דגים



. II תוספת
רשימת הסחורות עפ"י הסעיף 4(ב)

מההסכם.

א. רשימה
המלא השער לפי 8 הסעיף הוראות עם בהתחשב

דומות סחורות על המוטלים מכס דמי של
נכרי. ממקור

המס' הסדורי
בתעריף

י יי

תיאור הסחורה

1

ושאינו לשתיה הראוי אלכוהול
ערק, לרבות לשתיה ראוי
ותערובות, קורדיאלים, ליקרים,
תמציות נותנות טעם, ספירט
המכילים משקאות ושאר ממותל

אלכוהול.
מסומם88 בלתי אלכוהול

א מתוצרת89 חריפה ובירה בירה שכר,
לבנונית או סורית

רום93/97 ג'ין, קוניאק' ברנדי, ערק,
וויסקי.

תערובות98 קורדיאלים' ליקרים,
המכילים אחרים תכשירים ושאר

ספירטים
נוצץ.101 יין
במקום102 פורטו שלא אחרים יינות

וורמוט ייןזנגביל לרבות אחר
ממותלים723 מינרליים ספירטים
חומר134 לרבות טעם נותנות תמציות

למאכלים צבע
ספירטים;<74 או קלון ומי תמרוקים

אחרים לתמרוקים המכילים 50%
בנפח אלכיהול של פחות או

ספירטים747 או קולון ומי תמרוקים
אחרים המכילים יותר מ50%

בנפח אלכוהול של

וו. תוספת
4(ב) סעיף בגדר הכלולות מחוררת

מההסכם.

א. רשימה
התעריף עפ"י מלא במכס החייבות סחורות
כשהן לאלה דומות סחורות על החל הנורמלי

נכרי. ממקור

מספרי

התעריף
תיאור הסחורה



נ

CHAPITRE
xxii NOS
152/159
SAUF NO
153A

תוססים, משקאות יינות, בירות,
י"ש, אלכוהול, ליקרים (פרט

ענבים) למיץ

מיסודותיהן317 תמציות, של תערובות
מלאכותיות מתמציות המבודלים,
תמרוקים, לצרכי ריח, נותנות
משקאות ולתעשית למגדנות,

וכר
בבקבוקי1)319 או בצלוחיות קולון מי

קיבולת באיזו בדולח או זכוכית
שהיא

319 Bבצלוחיות אלכוהוליים תמרוקים
בני קבול בבתי בדולח או זכוכית
מזה פחות או ליטראות שתי

319Cבבתיקבול אלכוהוליים תמרוקים
יותר של בכמות המינים מכל
בבתיקבול או ליטראות, משתי
מבדולח, או מזכוכית שאינם
ליטראות שתי בעלי בבתיקבול

מזה. למטה או
לאל209 פרט שמנים, של אלכוהולים

וגליצרין אתילי כוהול



המס'  הסדורי
הסחורהכתעריף תיאור

2

מינר ושמנים נפט בנזין,
דלק. שמני אחרים, ליים

247

604

מזוט, שמן דיזל, שמן סולר' שמן
שמןגז, שמן דלק ונפט בלתי

מזוקק
נפט605
למוטורים606 ספיריטים
לסיכה623 ושומנים שמנים

פורטו שלא מינרליים שמנים
אחר במקום

8

A164

מלח.

הנתרן) (כלוריד רגיל מלח:
ק"ג מ5 יותר לא בבתיקבול

B164(כלורידהנתרן) רגיל מלח:
בבתי או ארוזות בלתי בכמויות

ק"ג מ5 יותר קבול
166

ו

שמורים מלח מיצים, מלח
מלח. ותכשירי לנקניקיות

ו
ו
1

4

מעובדים וטומבק טבק
מעובדים ובלתי

וטבק סיגריות סיגארים, לרבות
הרחה.

הסיג197 גיר משקל לרבות סיגריות,
גפן וצמר הסיגריה פית ריר.!

| קשוריהם198 לרבות סיגארים,
ושפופרותיהם

199
200

הישה
טומבק או טבק של הרחה טבק

מעובדים201 בלתי טבק עלי
טבק202 לרבות מעובדים, טבק עלי

לעיסה
מעובדים208 בל.תי טומבק עלי
מעובדים204 טומבק עלי

מספרי

הסחורההתעריף תיאור
_

2

מזקוק,206 המתקבל שמן נפט, שמני
מזפת שחור, מפחם פרפיני, מזפת

וכו'

.9

מלחים178 גלמי, מלח מלחמחצב,
ים: מי הכולל הנתרן) (כלוריד

ים מי

4

CHAPITRE

NOS 171
& 172

וסיגריות. סיגארים טבק, טומבק,



המס' הסדורי
התעריף

תיאור הסדורי

5

גפרורים.

גפרורים721

720

מכניים סיגריות מדליקי
מכניים) סיגריות (מדליקי ציתות
מיכאני, מדליק של יסודי חלק

אש מאבן חוץ

7

יותר658 לא של (חבילה קלפימשחק
קלפים) מ53

1

ב.  ה מ י ש ר

המכס דמי שער לפי 8 סעיף הוראות עם בהתחשב
בניכוי נכרי ממקור דומות סחורות על המוטלים

הנחת בכורה כשעור של 33/13 למאה.

1 מסי בתוספת כלולות שאינן הסחורות כל
II 'וברשימה א' של תוספת מס

+

מספרי
תיאור הסחורההתעריף

5

גפרורים840

6

819EXסיגריות מדליקי

7

קלפימשחק438

ב.  ה מ י ש ר

שחל לתעריף דומה תעריף עליהן שחל סחורות
הנחת בניכוי נכרי ממקור דומות סחורות על

בכורה בשיעור של 331/3 אחוז.

ו מס' בתוספת הכלולות לאלה פרט הסחורות כל
וברשימה א' מהתוספת מס' 11.


