Customs Notice No. (08/2021)

)2021/08( إعالن جمركي رقم

On Extension of the temporary suspension of exports of

بشأن تمديد وقف تصدير حديد الخردة والمخلفات الورقية بشكل

steel scrap and waste paper

مؤقت

Further to the Customs Notice No. 04-2021, and pursuant to  وبناء على كتاب الهيئة2021-04 إلحاقا ً باإلعالن الجمركي رقم
the

Federal

Customs

Authority’s

letter

No. ) المؤرخ562/2021/س/ق ج/االتحادية للجمارك رقم (هـ أ ج

FCA/CD/S/2021/562 dated 25/04/2021 and to the

 في2021 ) لسنة69-1(  وقرار وزارة االقتصاد رقم،2021/04/25

Ministry of Economy’s Directive No. 69-1/2021 regarding شأن تمديد وقف تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية بشكل
extension of the temporary suspension of exports of steel

،مؤقت

scrap and waste paper,
The following has been decided:

:فقد تقرر ما يلي

Article (1)

)1( المادة

The Ministerial Directive No. 10 for the year 2021 regarding

 في شأن تمديد2021 ) لسنة10( يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم

the extension of the temporary suspension of exports of steel

وقف تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية بشكل مؤقت لمدة

scrap and waste paper shall continue in force for an extra

.ثالثة أشهر

period of three months.
Article (2)

)2( المادة

The extension of the temporary suspension of exports of

يطبق التمديد في تعليق تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية على

steel scrap and waste paper shall apply on the items falling

األصناف المنضوية تحت البنود الجمركية من التعرفة الجمركية

under the following Unified GCC Tariff headings:

 وفقا ً للبنود،الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
:الموضحة في الجدول أدناه

Heading No

HS Code

47.07

47 07 10 00

47 07 90 90

Description

الصنف

رمز النظام المنسق

Recovered (waste and
scrap) paper or paperboard.

نفايات وفضالت من ورق وورق

- Unbleached kraft paper or
paperboard or corrugated
paper or paperboard

 غير،"ورق أو ورق مقوى "كرافت-

- - - Other

47.07

.مقوى إعادة التصنيع
47 07 10 00

،مقصور أو من ورق أو ورق مقوى
مموج
 غيرها- - -

رقم البند

47 07 90 90

72.04

Ferrous waste and scrap;
remelting scrap ingots of
iron or steel.
72 04 10 00

- Waste and scrap of cast
iron
- Waste and scrap of alloy
steel:

72 04 21 00
72 04 29 00
72 04 30 00

72 04 41 00

- - Of stainless steel
- - Other
- Waste and scrap of tinned
iron or steel
- Other waste and scrap :
- - Turnings, shavings,
chips, milling waste, sawdust,
filings, trimmings and
stampings, whether or not in
bundles

72 04 49 00

- - Other

72 04 50 00

- Remelting scrap Ingots

خردة وفضالت حديدية سبائك

72.04

(إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر
.خردة الحديد أو الصلب
خردة وفضالت من حديد صب

72 04 10 00

) (ظهرخردة وفضالت من خالئط حديد
: صلب
 من صلب مقاوم للصدأ- -

72 04 21 00

 غيرها- -

72 04 29 00

 خردة وفضالت من حديد أو-

72 04 30 00

صلب مطلي بالقصدير
:  خردة وفضالت أخر رقائق وشظايا وفضالت التفريز- -

72 04 41 00

والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط
 وإن،عمليتي البصم والتقطيع
ً كانت حزما
 غيرها- -

72 04 49 00

 سبائك (إينجوت) ناتجة عن-

72 04 50 00

إعادة لصهر الخردة

Article (3)

)3( المادة

This Notice shall be effective until June 14, 2021, and all

 وعلى كافة اإلدارات،2021  يوليو14 يعمل بهذا اإلعالن لغاية تاريخ

concerned departments are required to take the necessary

.المعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه كل فيما يخصه

action to implement it within their respective scope of
competence.

Ahmed Mahboob Musabih

أحمد محبوب مصبح

Director General

المدير العام

2021/05/02 :صدر بتاريخ

