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إن األطراف المتعاقدة على هذه االتفاق�ة التي ُأنشئت تحت رعا�ة مجلس التعاون الجمر�ي، رغ�ة  منها في تسهیل التجارة 
الدول�ة، و تسهیل جمع ومقارنة وتحلیل اإلحصائ�ات وخاصة تلك المتعلقة �التجارة الدول�ة، ورغ�ة منها في خفض التكال�ف التي 

بو�ب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدول�ة لتسهیل توحید المستندات ستترتب على إعادة وصف تصن�ف وت
التجار�ة و�رسال الب�انات، و�دراكًا منها �أن التغیرات في التقن�ة وأشكال التجارة الدول�ة تقتضي إجراء تعدیالت مكثفة على اتفاق�ة 

درك أ�ضاً �أن درجة التفاصیل المطلو�ة لألغراض الجمر��ة واإلحصائ�ة و�ذ ت 1950د�سمبر  15الجدول التي تمت ببرو�سل في 
من قبل حكومات الدول وغیرها من المصالح التجار�ة قد زادت �ثیرًا عما هو منصوص عل�ه في الجدول الملحق �االتفاق�ة المشار 

التجار�ة الدول�ة ؛ و�دار�ًاً◌ منها �أن النظام المنسق  إلیها أعاله، و�دراكًا منها ألهم�ة  الب�انات الدق�قة والمماثلة ألغراض مفاوضات
ُمعد الستخدامه ألغراض تعار�ف الشحن و�حصائ�ات النقل لمختلف وسائل النقل، مدر�ة أن النظام المنسق ُمعد لیدمج، أل�عد 

أنظمة وصف السلع التجار�ة  حد ممكن، �األنظمة التجار�ة لتسم�ة وترمیز السلع، و�دراكًا منها �أن النظام المنسق سوف یدمج في
وتبو�بها أل�عد حد ممكن، و�دراكًا منها �أن النظام المنسق سوف �عمل على توثیق الصلة إلى أ�عد حد ممكن ما بین إحصائ�ات 

رة تجارة الواردات والصادرات و�حصائ�ات اإلنتاج. و�دراكًا منها بوجوب اإل�قاء على صلة وث�قة بین النظام المنسق وتصن�ف التجا
الدول�ة الموحد لهیئة األمم،  و�دراكًا منها للرغ�ة في تلب�ة الحاج�ات المشار إلیها آنفًا من خالل جدول تعر�في / إحصائي موحد 

 �صلح الستعماله من قبل مختلف المصالح المختصة �التجارة الدول�ة،
 

ن�ة أو أشكال التجارة الدول�ة،  و�عد أن أخذت و�دراكًا منها ألهم�ة مواك�ة النظام المنسق للتغیرات التي تطرأ على التق
�عین االعت�ار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمر�ي، وأنها إذ تدرك 

الطر�قة  م قد ساعدت على تحقیق �عض هذه األهداف إال أن1950د�سمبر  15�أن اتفاق�ة الجدول التي تمت ببرو�سل في 
 المثلى لتحقیق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاق�ة دول�ة جدیدة

 فقد اتفقت على ما یلي : 
 
 
 
 
 
 





 تعار�ف
 ألغراض هذه االتفاق�ة :

إن "النظام المنسق لوصف وتبو�ب السلع " والذي س�شار إل�ه ف�ما یلي بـ" النظام المنسق"، �عني الجدول الذي  أ  ـ

یتضمن البنود الفرع�ة ورموزها الرقم�ة واألقسام والفصول ومالحظات البنود الفرع�ة والقواعد العامة لتفسیر النظام 

 المنسق المنصوص علیها في ملحق هذه االتفاق�ة ؛ 

" جدول التعرفة الجمر��ة " �عني الجدول المعمول �مقتضى تشر�ع �ل طرف متعاقد ألغراض فرض الرسوم الجمر��ة  ـ ب
 على ال�ضائع المستوردة ؛

" الجداول اإلحصائ�ة " تعني جداول ال�ضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجمع ب�انات عن اإلحصائ�ات التجار�ة  ـ جـ
 ات ؛للواردات والصادر 

" الجدول التعرفي اإلحصائي الموحد " �عني الجدول الذي یدمج جداول التعرفة الجمر��ة والجداول اإلحصائ�ة والمط�قة  ـ  د
 االستیراد ؛    في قانون الطرف المتعاقد للتصر�ح عن ال�ضائع عند

لـس التعاون الجمر�ي والتي تمت ببرو�سل في " االتفاق�ة المنشئـة للمجلـس " تعنـي االتفاق�ة التـي ُأنشـئ �موجبـها مج ـ هـ
 م ؛1950د�سمبر  15

 " المجلس " �عني مجلس التعاون الجمر�ي المشار إل�ه في الفقرة هـ ـ أعاله ؛ ـ و
 " األمین العام " �عني أمین عام المجلس ؛  ـ ز
 ع�ارة " تصدیق " تعني التصدیق أو القبول أو الموافقة . ـ ح
 
 
 



 الملحق
  
 یعتبر ملحق ھذه االتفاقیة جزءاً ال یتجزأ منھا، وأیة إشارة إلى االتفاقیة تتضمن اإلشارة إلى ھذا الملحق . 
 
 
 
 
 
 



 


 التزامات األطراف المتعاقدة
 
 ـ مع مراعاة االستثناءات المبینة في المادة الرا�عة : 1

�استثناء ما هو منصوص عل�ه في الفقرة الفرع�ة  (ج) من هـذه الفقرة، �أن �قوم بتعدیل جدول أ  ـ یتعهد �ل طرف متعاقد، 
تعرفته الجمر��ة وجدوله اإلحصائي �ما یتفق والنظام المنسق وذلك اعت�ارًا من تار�خ دخول هذه االتفاق�ة حیز التنفیذ 

 �النس�ة له .
 ة وجداول اإلحصائي، �اآلتي : و�التالي فإنه یتعهد، ف�ما یتعلق بتعرفته الجمر��

ـ االلتزام �استخدام �افة البنود والبنود الفرع�ة للنظام المنسق دونما أ�ة إضافة أو تعدیل مع الرموز الرقم�ة التا�عة  1
 لها ؛ 

ـ االلتزام بتطبیق القواعـد العامـة لتفسیر الـنظام المنسق و�ـافة األقسام والفصول ومالحظات البنود الفرع�ة وعدم  2
 لفصول أو البنود أو البنود الفرع�ة للنظام المنسق ؛تعدیل نطاق األقسام أو ا

 ـ االلتزام �إت�اع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق. �ما هو وارد في ملحق هذه االتفاق�ة. 3
یلتزم �ل طرف متعاقد أ�ضًا بنشر إحصائ�ات تجارة الواردات والصادرات لد�ه والمتفقه ورموز النظـام المنسق ذات  ب ـ

قام، أو تجاوزًا لهذا العدد �م�ادرة الطرف المتعاقد، شر�طة أن ال �ست�عد من هذا النشر، أو من تلقاء نفسه ما الستة أر 
 لم تكن هناك دواعي تستوجب منع نشرها مثل السر�ة التجار�ة أو األمن الوطني ؛

جدول تعر�فته الجمر��ة �شرط أن �في ج ـ ل�س هناك ما یلزم أي طرف متعاقد �استخدام البنـود الفرعیـة للنظام المنسق فـي 
 ) أعاله وذلك في جدول تعرفة إحصائي موحد .3) وأ(2) و أ(1�التزاماته الواردة في الفقرات أ(

( أ ) مـن هـذه المـادة، فإنه �جوز لكـل طـرف متعاقد أن �قوم �إجراء تعدیالت 1ـ وتحق�قًا لاللتزامات المنصوص علیها في الفقرة  2
 ضى األمر ذلك إلنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي .نص�ة إذا اقت

ـ ل�س هناك ما �منع أي طرف متقاعد من أن �ستحدث في جدول تعرفته الجمر��ة أو جدوله اإلحصائي أقسامًا فرع�ة لتصن�ف  3
تجاوز الرمز الرقمي السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، �شرط أن تتم إضافة أو تبو�ب أي من هذه األقسام الفرع�ة التي ت

 ) أرقام والمبین في ملحق هذه االتفاق�ة .6المكون من (
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 التطبیق الجزئي من قبل الدول النام�ة
 
ـ �جوز ألي دولة نام�ة متعاقدة أن ترجئ تطب�قها ل�عض أو جم�ع البنود الفرع�ة للنظام المنسق للفترة التي تراها الزمة مع  1

 مراعاة شكل تجارتها الدول�ة أو مصادرها اإلدار�ة .
ـ توافق أ�ة دولة نام�ة متعاقدة والتي تختار تطبیق النظام المنسق �شكل جزئي �موجب نصوص هـذه المادة على بذل قصارى  2

ز التنفیذ �النس�ة ) سنوات من تار�خ دخول هذه االتفاق�ة حی5جهدها لتطبیق النظام المنسق ذي الستة أرقام �الكامل خالل (
 ) من هذه المادة.1لها أو خالل أ�ة فترة ُأخـرى قـد تراهـا ضرور�ة مع مراعاة نصوص الفقـرة (

ـ تلتزم الدولة النام�ة المتعاقدة التي تختار تطبیق النظام المنسق �صورة جزئ�ة �موجب أحكام هذه المادة، بتطبیق �افة، أو عـدم  3
�ة ذات الشرطتین ( ـ ـ ) ألي من البنود ذات الشرطة الواحدة ( ـ ) أو �افة، أو عدم تطبیق تطبیـق أي مـن، البنود الفرع

أي من، البنود الفرع�ة ذا الشرطة الواحدة ( ـ ) ألي بند وفي حاالت التطبیق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمین 
) على التوالي  00) أو بـ (  0ستبداله بـ ( النظام غیر المطبق �جب ا الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز 

. 
ـ على الدول النام�ة التي تختار تطبیق النظام المنسق جزئ�ًا �مقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تص�ح طرفًا متعاقدًا،  4

فاق�ة �النس�ة لها �مـا علیهـا �إبالغ األمین العام �البنود الفرع�ة التي ال تعتزم تطب�قها في التار�خ الذي ستسري ف�ه هذه االت
 أن تبلـغ األمیـن العـام �البنود الفرع�ة التي ستط�قها ف�ما �عد .

ـ �جوز أل�ة دولة نام�ة اختارت تطبیق النظام المنسق جزئ�ًا �مقتضى أحكـام هـذه المادة، عندما تص�ح طرفًا متعاقـدًا، أن تخطر  5
ق النظـام المنسق ذي الستة أرقام �امًال في غضون ثالث سنوات مـن تار�خ سر�ان األمین العـام �أنها تتعهـد رسم�ًا بتطبیـ

 هذه االتفاق�ة �النس�ة لها .
ـ �حـق أل�ة دولـة نام�ة متعاقـدة والتي تطبـق النظـام المنسق جزئـ�ًا �مقتضى أحكـام هـذه المادة أن تعفى من التزاماتها �مقتضى  6

 ق �البنود الفرع�ة غیر المط�قة.  المادة الثالثة وذلك ف�ما یتعل
 



 المعونة الفن�ة للبالد النام�ة
  
على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النام�ة عند الطلب �المساعدة الفن�ة وفقًا لشروط یتفق علیها الطرفین یتعلق  

االنتقال بنظام تصن�فها القائم إلى النظام المنسق وتقد�م المشورة لها حول بتدر�ب موظفیها وتقد�م المساعدة لها لتمكنها من 
 تطبیق نصوص هذه االتفاق�ة .















 لجنــة النظـــام المنســق
 
 تنشأ �مقتضى هذه االتفاق�ة، لجنة تعرف بـ " لجنة النظام المنسق "، تتكون من ممثلین عن �ل طرف متعاقد .ـ  1
 تجتمع لجنة النظام المنسق مرتین على األقل �ل عام في األحوال العاد�ة .ـ  2
اجتماعاتها �جب  تعقد اجتماعات لجنـة النظام المنسق مـن قبل األمیـن العـام، ما لم �قرر األطراف المتعاقدة غیر ذلك، فإنـ  3

 أن تنعقد �مقر المجلس .
الحق في صوت واحد ومع ذلك و ألغراض هـذه االتفاق�ة ودونما مسـاس  �كون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسقـ  4

�أ�ة اتفاق�ة مستقبًال، فعندما �صبـح أي االتحاد الجمر�ي أو االقتصادي �اإلضافة لواحدة أو أكثر من الدول األعضاء ف�ه 
ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة. في  الحق أطرافًا متعاقدة في هذه االتفاق�ة فإن مثل هذه األطراف المتعاقدة �كون لها

و�المثل، فعندما تص�ح �افة الدول األعضاء في اتحاد جمر�ي أو اقتصادي مؤهل ألن �ص�ح طرفـًا متعاقـدًا �مقتضى 
(ب)، عندما تص�ح مثل هذه الدول أطرافًا متعاقدة في هذه االتفاق�ة فإنه علیها أن تمارس صوت واحد  11أحكام المادة 

 فقط مجتمعة. 
 تختار لجنة النظام المنسق رئ�سها ونائ�ًا أو أكثر للرئ�س . ـ 5
تصـوغ اللجنـة الئحتها الداخـل�ة �موجب قرار یتخـذ �أغلب�ة ال تقل عن ثلثي أعضائها. و�جب أن �صادق المجلس على الالئحة ـ  6

 التي تصوغها .
 مناس�ًا للمشار�ة �مراقبین في عمل اللجنة .توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكوم�ة أو الدول�ة �ما تراه ـ  7
تنشئ اللجنة لجانًا فرع�ة أو فرق عمل ��فما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص الفقرة (أ) من المادة ـ  8

 السا�عة، و�جب أن تحدد العضو�ة وحقوق التصو�ت وقواعد اإلجراء لتلك اللجان الفرع�ة وفرق العمل.  
 



 مـهــام اللـجـنـــة
 
 تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التال�ة : ـ 1
المستخدمین والتغییرات  حاجات اقتراح أ�ة تعدیالت على هذه االتفاق�ة �ما تراه مناس�ا مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، ـ أ

 شكال التجارة الدول�ة ؛التي تطرأ على التكنولوج�ا أو على أ
 إعداد الشروح وآراء التبنید أو المشورات األخرى �دلیل لتفسیر النظام المنسق ؛ ـ ب
 ص�اغة التوص�ات لضمان االتساق في تفسیر وتطبیق للنظام المنسق ؛ ـ ج
 موازنة وتعم�م المعلومات الخاصة بتطبیق النظام المنسق ؛ ـ د
المجلس والمنظمات  أن تقوم بناء على م�ادرتها الذات�ة أو حین الطلب بتزو�د األطراف المتعاقدة وغیرها من أعضاء  ـ هـ

الحكوم�ة أو الدول�ة حینما تراه اللجنة مالئمًا �المعلومات أو المشورة حول أ�ة مسألة تتعلق بتصن�ف السلع في النظام 
 المنسق ؛ 



وآراء التصن�ف وغیرها  للمجلس �خصوص نشاطاتها �ما فیها التعدیالت المقترحة والشروح تقد�م التقار�ر عن �ل دورة ـ و
 من مشورة ؛

 ممارسة الصالح�ات والمهام األخرى المتعلقة �النظام المنسق �ما یراه المجلس أو األطراف المتعاقدة ضرور�ًا . ـ ز
 ن المیزان�ة �جب اعتمادها من قبل المجلس .إن القرارات اإلدار�ة للجنة النظام المنسق المتعلقة �شئو  ـ 2
 



 لــــسـدور الـمـج
 
و�وصي بها  �جب أن �قو المجلس �النظر في أ�ة اقتراحات لتعدیل هذه االتفاق�ة والتي تعدها لجنة النظام المنسق  ـ 1

المجلس هو طرف متعاقد، في  لألطراف المتعاقدة �موجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك مالم �طلب أي عضو في 
 ى اللجنة إلعادة دراستها.هذه االتفاق�ة إحالة تلك االقتراحات أو جزء منها إل

وتطبیق  �صادق المجلس على الشروح وآراء التبنید من مشورة �شأن تعدیل النظام المنسق والتوص�ات في تفسیر  ـ 2
من المادة السا�عة  النظام المنسق والتي تقررها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها �موجب أحكام الفقرة األولى 

متعاقد على هذه االتفاق�ة األمین العام �أنه �طلب إحالة تلك األمور إلى المجلس على أن �كون  وذلك مالم یبلغ أي طرف
 ذلك قبل نها�ة الشهر للشهر الذي اختتمت ف�ه اللجنة تلك الدورة المعن�ة 

ى تلك الشروح ) من هذه المادة، فإنه �جوز للمجلس أن �صادق عل2عندما تحال قض�ة إلى المجلس وفقًا ألحكام الفقرة ( ـ 3
وآراء التبنید وغیرها من مشورة أو توص�ات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس هو طرف متعاقد على هذه االتفاق�ة 

 إحالتها �الكامل أو جزئ�ًا إلى اللجنة إلعادة النظر فیها. 
 



 فئات الرسم الجمر�ي
 

 ألي التزام ف�ما یتعلق �فئات الرسم الجمر�ي .ال تخضع األطراف المتعاقدة �موجب هذه االتفاق�ة 
 
 



 تسو�ــــة النزاعــــات
 
أي نزاع ینشأ بین اثنین أو أكثر من األطراف المتعاقدة حول تفسیر أو تطبیق هذه االتفاق�ة �جب أن تتم تسو�ته ما أمكن،  ـ 1

 عن طر�ق التفاوض ف�ما بینهما .
تسو�ته عن طر�ق التفاوض �جب أن تحیله األطراف المتعاقدة المعن�ة في النزاع إلى لجنة النظام المنسق أي نزاع ال تتم  ـ 2

 التي تقوم �النظر في النزاع وتعد التوص�ات لتسو�ته .



ته، إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسو�ة هذا النزاع، �جب أن تحیل الموضوع إلى المجلس الذي �قوم �إعداد توص�ا ـ 3
 وفقُا للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من اتفاق�ة المجلس .

 �جوز لألطراف المتعاقدة المعن�ة في النزاع الموافقة مس�قًا على قبول توص�ات اللجنة أو المجلس . ـ 4




 أهل�ة الدخول �طرف متعاقد
 

 هذه االتفاق�ة : األطراف التال�ة هي المؤهلة ألن تص�ح أطرافًا متعاقدة على
 الدول األعضاء �المجلس ؛ ـأ  
األمور  االتحادات الجمر��ة أو االقتصاد�ة التي فوضت لها صالح�ة إبرام المعاهدات ف�ما یتعلق ب�عض أو �ل  ـب 

 التي تحكمها هذه االتفاق�ة ؛
 توج�ه المجلس .أي دولة ُأخرى تم توج�ه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل األمین العام و�ناء على  ـج 

 


 إجراء الدخول �طرف متعاقد
 

 �جوز ألي دولة أو اتحاد جمر�ي أو اقتصادي مؤهل أن تص�ح طرفًا متعاقدًا في هذه االتفاق�ة :ـ  1
 �التوق�ع علیها من دون تحفظ على التصدیق ؛   ـ أ  
 االتفاق�ة تمهیدًا للتصدیق ؛ أو�إیداع وث�قة التصدیق �عد التوق�ع على ـ ب 
 �االنضمام إلیها �عد انقضاء المدة التي فتحت فیها االتفاق�ة للتوق�ع .ـ ج 
) وذلك �مقر المجلس ببرو�سل من قبل الحكومات  1986د�سمبر  31تظل هذه االتفاق�ة مفتوحة للتوقع (حتى تار�خ ـ  2

 لالنضمام . ي المادة الحاد�ة عشرة. و�عد ذلك ت�قى مفتوحةواالتحادات الجمر��ة أو االقتصاد�ة المشار إلیها ف
 �جب إیداع وثائق التصدیق أو االنضمام لدى األمین العام. ـ  3
 



 ةــــذ االتفاقیـتنفیـــ
 

توق�ع االتفاق�ة من قبل تدخل هذه االتفاق�ة حیز التنفیذ في الیوم األول من شهر ینایر والذي �صادف �عد ثالثة أشهر من ـ  1
ذلك �حد أدنى دونما تحفظ  أعاله )11س�عة عشر دولة أو اتحادات جمر�ي أو اقتصادي ممن مشار إلیهم في المادة  (

 .)1(1988ینایر  1 منها على التصدیق أو �عد إیداع وثائق تصد�قها أو انضمامها، على أال �كون ذلك قبل
أو اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصدیق أو تصادق على هذه االتفاق�ة أو  �النس�ة ألي دولة أو اتحاد جمر�يـ  2

) من هذه االتفاق�ة، فإن هذه االتفاق�ة 1تنضم إلیها �عد أن �كون عدد األطراف قد وصل الحد األدنى المذ�ور في الفقـرة (
                                                 

 . م1986 یونیو 24 بتار�خ برو�سل في المعمول االتفاق�ة تعدیل بروتو�ول �موجب التعدیل �عد (1) 



 24شهرًا على األقل و�حد أقصى  12انقضاء  تدخل حیز التنفیذ اعت�ارًا من الیوم األول من شهر ینایر والذي �أتي �عد
شهرًا على توق�ع هذه االتفاق�ة دونما تحفظ على التصدیق أو إیداع وث�قة التصدیق أو االنضمام إلیها، وذلك مالم �حدد لها 

التنفیذ  موعد م�كر، ومع ذلك ال �كون تار�خ الدخول في حیز التنفیذ وفقًا ألحكام هذه الفقرة قبل تار�خ الدخول في حیز
 ) من هذه المادة .1المذ�ور في الفقرة (

 


 تطبیق االتفاق�ة من قبل األقال�م التا�عة
 
�جوز ألي دولة عندما تص�ح طرفًا متعاقدًا على هذه االتفاق�ة أو في أي وقت الحق أن تعلن �إخطار تسلمه  لألمین العام ـ  1

لتشمل جم�ع أو �عض األقال�م التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن عالقاتها الدول�ة ومثل ذلك �أن االتفاق�ة سوف تمتد 
شهرًا على األقل و�حد أقصى  12اإلخطار �جب أن یدخل التنفیذ في الیوم األول من شهر ینایر الذي �أتي �عد انقضاء 

د موعد م�كر لها ومهما �كن، فإن هذه االتفاق�ة لم یتم تحدی شهرًا على تار�خ استالمه من قبل األمین العام وذلك ما 24
 ال تسري على تلك األقال�م قبل سر�انها �النس�ة لتلك الدولة المعن�ة.  

یتوقف سر�ان هذه االتفاق�ة �النس�ة إلقل�م ما  في التار�خ الذي تتوقف ف�ه مسئول�ة الطرف المتعاقد عن العالقات الدول�ة ـ  2 
 ) .15�كر �ما �مكن أن �جري إشعار األمین العام بذلك وفقًا إلجراءات المادة (لذلك اإلقل�م أو بتار�خ م

 


 إشعارات إنهاء االتفاق�ة
 
إن هذه االتفاق�ة غیر محددة األجل. ومع ذلك، �جوز ألي طرف متعاقد أن ینهیها و�جب أن �سري إنهاء االتفاق�ة  

 متأخرًا.اإلنهاء ما لم �حدد له موعدًا  العام إلشعار�النس�ة له �عد انقضاء عام على استالم األمین 


 إجـــراءات التعدیـــل
 
 للمجلس أن یوصي األطراف المتعاقدة �إجراء تعدیالت على هذه االتفاق�ة .�جوز ـ  1
�جوز ألي طرف متعاقد إشعار األمین العام �اعتراضه على التعدیل الموصي �ه �ما �جوز �التالي سحب ذلك االعتراض ـ  2

 ) من هذه المادة .3خالل فترة محددة في الفقرة (
التعدیل  ذلك في حكم المقبول إذا لم �قم أي من األطراف المتعاقدة �االعتراض علىأي تعدیل موصى �ه �جب أن �عتبر ـ  3

 خالل ستة شهور من تار�خ تبل�غ األمین العام بذلك التعدیل .
 تدخل التعدیالت المقبولة حیز التنفیذ �النس�ة لكافة األطراف المتعاقدة في أحد التوار�خ التال�ة :ـ  4
الموصى �ه قبل األول من شهر إبر�ل، فإن التار�خ �جب أن �كون األول من شهر ینایر من السنة التال�ة  إذا تم تبل�غ التعدیلـ أ  

 لتار�خ التبل�غ، أو



األول من ینایر من السنة  إذا تم تبل�غ التعدیل الموصى �ه في أو �عد األول من شهر إبر�ل، فإن التار�خ �جب أن �كون ـ ب 
 التبل�غ .الثالثة التال�ة لتار�خ 

(ج)  1أن الجداول اإلحصائ�ة لكل طرف متعاقد و جدول تعرفته الجمر��ة أو في الحالة المنصوص علیها �موجب الفقرة ـ  5
متفقة مع النظام المنسق المعدل في  من المادة الثالثة من هذه االتفاق�ة، جدوله التعرفي اإلحصائي الموحد، �جب أن تص�ح

 ) من هذه االتفاق�ة .4(التار�خ المحدد في الفقرة 
إن أي دولة أو اتحاد جمر�ي أو اقتصادي �صادق أو ینظم إلى هذه االتفاق�ة �عتبر أنه قد قبل �أ�ة تعدیالت على  ـ 6

 في التار�خ الذي أص�ح ف�ه طرفًا متعاقدًا.  لمادة) من هذه ا3االتفاق�ة والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقًا ألحكام الفقرة (
 



 حقوق األطراف المتعاقدة ف�ما یتعلق �النظام المنسق
 
) من المادة السادسة 2والمادة الثامنة والفقرة ( ،) من المادة السادسة4�النس�ة ألي مواض�ع تؤثر على النظام فإن الفقرة ( 

 عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقًا :
 لذي �ط�قه وفقًا ألحكام هذه االتفاق�ة ؛ أو �النس�ة لجم�ع أجزاء النظام المنسق ا ـ أ

لغا�ة التار�خ الذي تدخل ف�ه هذه االتفاق�ة حیز التنفیذ �النس�ة إل�ه وفقًا ألحكام المادة الثالثة عشر، ف�ما یتعلق �كافة أجزاء  ـ ب
 النظام المنسق الذي التزم بتطب�قها في ذلك التار�خ �موجب أحكام هذه االتفاق�ة ؛ أو

�النس�ة لجم�ع أجزاء النظام المنسق �شرط أن �كون قد تعهد رسم�ًا بتطبیق النظام المنسق ذي الستة أرقام �امًال خالل  ـ ج
  الفترة . ) من المادة الرا�عة ولغا�ة انتهاء هذه 5فترة الثالث سنوات المذ�ورة في الفقرة (

 


 التحفظـــات
 

 تحفظات على هذه االتفاق�ة .ال �سمح �أ�ة 
 



 إشعـــارات األمیـــن العـــام
  

�قوم األمین العام �إخطار األطراف المتعاقدة والدول اُألخرى الموقعة والدول األعضاء �المجلس والتي ل�ست أطرافاً متعاقدة 
 المتحدة �ما یلي :على هذه االتفاق�ة واألمین العام لهیئة اُألمم 

 
 اإلشعارات �موجب المادة الرا�عة ؛ ـ أ

 التوق�عات والتصد�قات واالنضمامات �ما هو مشار في المادة الثان�ة عشرة ؛ ـ ب
 التار�خ الذي ستسري ف�ه هذه االتفاق�ة وفقًا للمادة الثالثة عشرة ؛ ـ ج
 اإلشعارات �موجب المادة الرا�عة عشر ؛ ـ د



 نهاء �موجب المادة الخامسة عشرة ؛إشعارات اإل ـ هـ
 تعدیالت االتفاق�ة الموصى بها �موجب المادة السادسة عشرة ؛ ـ و
 بها �موجب المادة السادسة عشرة وحیثما �كون مالئمًا، االنسحاب ؛ االعتراضات ف�ما �خص التعدیالت الموصى ـ ز
 التعدیالت المقبولة �موجب المادة السادسة عشرة و�ذلك دخولها حیز التنفیذ . ـ ح

 


 التسجیل لدى اُألمم المتحدة
 

من میثاق هیئة اُألمم المتحدة  102المتحدة وفقاُ لنصوص المادة �جب أن تسجل هذه االتفاق�ة لدى األمانة العامة لهیئة اُألمم 
 بناء على طلب أمین عام المجلس .

 و�ث�اتا لهذه الوث�قة، فإن الموقعین أدناه والمخولین قانونًا بذلك قد وقعوا على هذه االتفاق�ة .
لنصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد م �اللغتین اإلنجلیز�ة والفرنس�ة وهذان ا1983یونیو  14ُأنجزت في برو�سل في 

یودع لدى األمین العام للمجلس الذي س�قوم �إرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول واالتحادات الجمر��ة أو االقتصاد�ة 
 المشار إلیها في المادة الحاد�ة عشرة من هذه االتفاق�ة .

 
 
 

******* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 تت�ع الم�ادئ التال�ة عند تبنید السلع في جدول التعرفة : 

 
لیـس لعناو�ن األقسام والفصول و أجزاء الفصول سوى ق�مة إرشاد�ة ، أما تبنید األصناف ف�حدد قانونًا ت�عًا  )1

للقواعد التال�ة ، شر�طة أن ال تتعارض هذه لنصوص البنود والمالحظات الخاصة �األقسام أو الفصول ، وت�عًا  
 القواعد مع نصوص البنود والمالحظات .

 
�شرط  كل إشارة إلى صنف ما في بند معین تشمل هذا الصنف ، و�ن �ان غیر �امل أو غیر تام الصنع أ ـ   )2

األساس�ة للصنف  اتأن تتوافر في هذا الصنف غیر الكامل أو غیر تام الصنع في الحالة التي �قدم بها ، الصف
الكامل أو التام الصنع (أو الذي �عتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع �مقتضى أحكام هذه القاعدة) ، 

 سواء ورد مفككًا أو غیر مجمع . 
 مع مواد ُأخر . مشترك كل إشارة إلى مادة ما في بند معین تشمل هذه المـادة سـواء أكانـت صرفـة أو مخلوطـة أو ب ـ

كذلك فإن أ�ة إشارة إلى سلعة ما من مادة معینة تشمل هذه السلعة المصنوعة �ل�ًا أو جزئ�ًا من هذه المادة . 
 أ) ./3وتبند هذه األصناف المخلوطـة أو المر�بـة وفقـًا للم�ادئ المنصوص علیها في القاعدة (

 
ب) السا�قة أو ألي سبب آخر، فإن  /2لقاعدة (إذا ُرؤيَّ أن سلعًا تدخل في بندین أو أكثر ت�عًا لما جاء في ا  )3

 التبنید یتم على الوجه اآلتي :
 
كل على حدة  یرجح البند األكثر تخص�صًا على البنود ذات النصوص العامة . إال أنه عندما ینص بندان أو أكثر  أ ـ

السلع المه�أة �شكل من  إلى جزء فقط من المواد المكونة لألصناف المخلوطة أو المر��ة، أو إلى جزء فقط 
مجموعات (أطقم) للبیـع �التجزئـة ، فتعتبـر هذه البنـود متساو�ة في التخص�ص �النس�ة لهـذه األصناف والسلع 

 أكمل أو أكثر دقة . حتى ولو أعطى أحد هذه البنود لهذه السلع وصفاً 
و�ذلك ال�ضائع  م�ع مواد مختلفةاألصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة من تج ب ـ

أ) فإنها تبند ت�عًا للمادة 3للقاعدة ( المه�أة �شكل مجموعات (أطقم) للب�ع �التجزئة والتي ال �مكن تبنیدها تطب�قاً 
 هذه الصفة . أو الصنف الذي �ضفي علیها الصفة الرئ�س�ة ، إذا أمكن تحدید

 
 



 
 
 

الذي یرد متأخرًا  / ب) ،  فإنها تبند في البند 3/ أ)  أو ( 3السلع �مقتضى أحكام القاعدتین ( عندما یتعذر تبنید ج ـ
 في الترتیب الرقمي من بین البنود التي �مكن أخذها �عین االعت�ار على حد سواء.

 
 تت�ع األصناف التي ال �مكن تبنیدها وفق القواعد السا�قة بند األصناف األكثر مماثلة .  )4
 
 �اإلضافة إلى األحكام السا�قة ، تطبق القواعد التال�ة على السلع المشار إلیها أدناه :  )5
واألوع�ة المماثلة المصممة  علب وغالفات أجهزة التصو�ـر واألدوات الموس�ق�ة واألسلحة وأدوات الرسم والحلى  أ ـ

مدید والمقدمة مع األصناف المعدة لالستعمال ال خص�صًا الحتواء صنف معین أو مجموعات (أطقم) والقابلة
األنواع التي ت�اع عادة معها . غیر أن هذه القاعدة ال تطبق على  لها، تبند مع هذه األصناف عندما تكون من

 األوع�ة التي تضفي على المجموع �كامله الصفة الرئ�س�ة ؛
هذه  المقدمة محتو�ة على سلع تبند معالتغل�ف  مواد وأوع�ة/ أ)  أعاله ، فإن  5مع مراعاة أحكام القاعدة (  ب ـ

عندما تكون من األنواع التي تستعمل عادة في تغل�ف مثل هذه السلع . مع ذلك ، فـإن أحكام هذه الفقرة السلع 
 ل�ست ملزمة عندما تكون أوع�ة التغل�ف قابلة بوضوح صراحة لالستعمال المتكرر.

   
لنفس البند وفقًا لنصوص ومالحظات هذه البنود الفرع�ة و�ذلك ـ  تبند السلع قانونًا في البنود الفرع�ة التا�عة )6

یلزم من التعدیل والتبدیل ، وفقًا للقواعـد المنصوص علیها أعاله ، علمًا �أنه ال �مكن مقارنة البنود  مع ما
الفصول الفرع�ة إال إذا �انت من نفس المستوى . من أجل العمل �أحكام هذه القاعدة ، فإن مالحظات األقسام و 

 �جب تطب�قها أ�ضًا ، ما لم ینص على خالف ذلك .
 

 
****** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

}{ 

 
 

هذه النســـخة من الجدول الموحد لتصـــن�ف وتبو�ب الســـلع لدول مجلس التعاون وفق النظام  
، تعتبر من أحدث نسـخ هذا الجدول �اللغة العر��ة ، وقد اسـتخدمت األرقام  2017المنسـق إصـدار 

) بــدًال من األرقــام الهنــد�ــة ، وأمــام هــذا التغییر ، وتســـــــــهیًال 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0العر��ــة (
 ي هذا الجدول ، نورد المالحظات التال�ة :لمستخدم

) ، �مثل 01.02الحقل األول من الجدول المشـــار ال�ه برقم البند یتضـــمن أر�عة أرقام ، مثًال ( - 1
) رقم البند ، وتقرأ األر�عة 02) رقم الفصــــل وهو ثابت في �ل فصــــل ، و�مثل الرقم (01الرقم (

 ال�مین .أرقام ، �ل رقمین على حدة ، من ال�سار إلى 
الحقل الثاني الخاص برمز النظام المنســـــــــق مكون من ثمان�ة أرقام وقد تم ترك فراغ �عد �ل  - 2

 رقمین لتسهل قراءتها ، وهذه األرقام تمثل ما یلي : 
 .الرقمین األول والثاني من ال�سار �مثالن رقم الفصل 
 .الرقمین الثالث والرا�ع من ال�سار �مثالن رقم البند الرئ�سي 
 فإذا �ان الرقم الســادس (   رقمین الخامس والســادس من ال�ســار �مثالن البنود الفرع�ة ،ال

) یبدأ البند الفرعي �شرطة واحدة ( ـ ) ، و�ذا �ان رقمًا آخر فیبدأ البند الفرعي �شرطتین  0
 ( ـ ـ ) .

  قم الثامن الرقمین السا�ع والثامن من ال�سار �مثالن الفقرات الفرع�ة المحل�ة ، فإذا �ان الر
ـ ) ، و�ذا �ان رقمًا آخر فتبدأ الفقرة الفرع�ة  0(  ـ  ـ  ) تبدأ الفقرة الفرع�ة بثالث شـرطات ( 

 المحل�ة �أر�عة شرطات ( ـ ـ ـ ـ ) .
 

 و�ا� التوفیق  ...     
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 ةالحيوانيحيوانات حية ومنتجات المملكة 
 
 
 

   مالحظات:
ال مما إصماار  ممن همذا النموع أو الجمنس   أيضما  نوع أو جنس معين من الحيوان تشممل  إلىفي هذا القسم  إشارةكل  - 1

 ذلك.نص عليه بخالف 
المنتجمات التمي  أيضما  لتعرفة إلى المنتجات "المجففة" تشممل في جدول ا إشارةما لم ينص على خالف ذلك  فإن أية  - 2

 . نزع ماؤها  أو بخرت  أو جففت بالتجميد
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 األولالفصل 

 

 حيوانممممممات حيممممممممة
 مالحظة: 

  باستثناء:يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية  - 1
 03.07أو 03.06أو  03.01ورة فمممي الدنمممو  يمممة األخمممر الممممذكالمائ تالالفقار ممما والقشمممر ات والرخو مممات و األسمممما ( )أ  

  03.08أو
 ؛ و30.02المزروعة والمنتجات األخر المذكورة في الدند  الجراثيم)ب(  
  .95.08)ج( الحيوانات المذكورة في الدند  
 

 فئة الرسم اإلجراء الصممممممممممممنف النظام المنسق رمز الدند
    .حيه)ناال(   وا نك وباال و خيول وحمير  01.01
   خيول:م   

   :لألنسالأصيلة م م   

 إعفاء   من أصل عربيخيول م م م  01 01 21 10 

 إعفاء   غيرها مم م  01 01 21 90 

    :غيرهام م   

 إعفاء   للر اضةم م م خيول  01 01 29 10 

 إعفاء   م م م خيول صايرة الجسم )بوني( 01 01 29 20 

 إعفاء    غيرهام م م  01 01 29 90 

 إعفاء   م حمير  01 01 30 00 

 إعفاء   اغيره م 01 01 90 00 
   .األبقارحيوانات حية من فصيلة   01.02
   :أليفة أبقار م  
 إعفاء   ألنساللأصيلة  أليفة أبقارم م  01 02 21 00 
 إعفاء  م م غيرها  01 02 29 00 

   جاموس: م  
 إعفاء   ألنسالل ةأصيل جاموسم م  01 02 31 00 
 إعفاء  م م غيرها  01 02 39 00 

 إعفاء   ا م غيره 01 02 90 00 
   .الخناز رحيوانات حية من فصيلة   01.03
 ممنوع استيرا   ألنسال لأصيلة خنز ر م  01 03 10 00 
   ا:م غيره  
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 فئة الرسم اإلجراء الصممممممممممممنف النظام المنسق رمز الدند
 يرا  ممنوع است كيلو غرام  50م م تزن أقل من  01 03 91 00 

 ممنوع استيرا   كثر أو أكيلو غرام  50م م تزن  01 03 92 00 

   .والماعزحيوانات حية من فصيلتي الضأن   01.04
   :ضأنم   
 إعفاء  ألنسالل أصيلة ضأنم م م  01 04 10 10 
 إعفاء   ام م م غيره 01 04 10 90 
   :ماعزم   
 إعفاء  ألنساللأصيلة  ماعزم م م  01 04 20 10 
 إعفاء   م م م غيرها 01 04 20 90 

بممم   ممممن فصممميلة جمممالوس  وميسمممتكوس     واجمممن  01.05
  (غرغمر) غينيا    جاجرومي أوز   يو  و جاجات

 نواع األليفة.أل حيه من ا

  

   :غرام 185يز د عن  م بوزن ال  
 إعفاء    وميستكوس جالوس فصيلةمن  واجن م م  01 05 11 00 
 إعفاء   رومي م م  يو  و جاج 01 05 12 00 
 إعفاء   ب م م  01 05 13 00 
 إعفاء   إوزم م  01 05 14 00 
 إعفاء   غر(غر )  جاج غينيام م  01 05 15 00 
   : ام غيره  
   :  وميستكوس جالوس   واجن من فصيلةم م   
 إعفاء   بياضم م م  جاج  01 05 94 10 
 إعفاء   حمالم م م  جاج  01 05 94 20 
 إعفاء   أمهاتم م م  جاج  01 05 94 30 
 إعفاء   ام م م غيره 01 05 94 90 
   ا:م م غيره  
 إعفاء   وإوز أليفم م م ب   01 05 99 10 

 إعفاء   رومية و جاج م  يو م م  01 05 99 20 

 إعفاء  ا م م م غيره 01 05 99 90 

   .أخر حيوانات حية  01.06
   :تثديا م  
 إعفاء   ةرئيسحيوانات  م م 01 06 11 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصممممممممممممنف النظام المنسق رمز الدند
 ةمدييات من رتدم)ثر ة ممبح ناز رمتان و الفين وخمحي م م 01 06 12 00 

 (؛الخيالنيات ةمات )من رتدمموممأط وبحر  (؛ خرافالحيتان
الفرعية  رتدةال)ثدييات من  وفظ وفقمةل بحر عج

   (األقدام لزعنفيات

 
 

 

 إعفاء

   : انات أخر من فصيلة الجمالجمال وحيو  م م  

 إعفاء  جمال أصيلة لألنسال . م م 01 06 31 01 

 إعفاء  جمال للمسابقات الر اضية والمزاينة  ...  01 06 31 02 

 إعفاء  غيرها  . م م 01 06 31 09 

 إعفاء   أليفة وأرانب بر ة أرانب م م 01 06 14 00 

   : غيرهام م   
 إعفاء   ظداء غزالن و م م م 01 06 19 30 

 إعفاء   كالب م م م 01 06 19 40 

 إعفاء  مثالها من حيوانات الفراء أم م م ثعالب ومنك و  01 06 19 50 

 نمات مسمتور ةاحيوانمات حمدائق ومعمارض الحيموان وحيو  م م م 01 06 19 60 
   والدحوثلمختدرات التجارب  لهيئات علمية

  
 إعفاء  

 إعفاء   غيرها م م م 01 06 19 90 

 إعفاء   م زواحف بما فيها الثعابين والسالحف 01 06 20 00 
   : طيور م  

 إعفاء   جارحة)جوارح( طيور م م 01 06 31 00 

 )بيضاء يتمدركموال ةمالددااوات العا ي فيها )بما بدااوات م م 01 06 32 00 
 (فخم طو ل الذيل )بدااءاو مكوالم الجسم(ة وصاير 
   (عرف( ذو )بدااء تواكو والك

 
 

 إعفاء  

 إعفاء   ) رومايوس وفيهولنداي(مونعام؛ آ م م 01 06 33 00 

   :غيرهام م   
 جاج   يسمان درج مت حجل  حمام برى  ليف أحمام  م م م 01 06 39 10 

  ري ب  ب رطالن أ قطا  شنقب  رض أل ا

 

 إعفاء
 إعفاء   م م م طيور الز نة 01 06 39 20 
 إعفاء    غيرها م م م 01 06 39 90 
    :حشراتم   

 إعفاء    م م نحل 01 06 41 00 
 إعفاء    غيرهام م  01 06 49 00 
 إعفاء   غيرها م 01 06 90 00 
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 الفصل الثاني
 

 لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل
 :  مالحظة

 :  يشمل هذا الفصل ال – 1
                                                              الحة لالسااات ال     صااار الغيااا 02.10و 02.08إلااا   02.01الماااذةوفي ااااو النناااو  مااا   األناااوا ( المنتجاااان مااا  )أ      

       النشري .      
 . ( 30.02أو  05.11( و م الحيوانان ) بند  05.04مثانان ومعد الحيوانان ) بند  )ب( مصافي  و     
 . ( 15) اصل  02.09داخلة او النند )ج( الشحوم الحيوانية عدا المنتجان ال     

 ائة الرسم اإلجراء الصاااااااااااانف النظام المنسق فمز النند
   . منر ي، طازجة أو بقافاأللحوم اصيلة   02.01

 إعفاء  ذبائح  وأنصافا ذبائح ةاملة  02 01 10 00 
 إعفاء  ا قطع أخر بعظم ا  02 01 20 00 
 إعفاء  ا  ون عظام  02 01 30 00 

   . مجمدي، األبقافلحوم اصيلة   02.02

 %5  ذبائح  وأنصافا ذبائح ةاملة  02 02 10 00 
 %5   بعظم اا قطع أخرى  02 02 20 00 
   : ا  ون عظام  
 %5  مفروم  اا  ا 02 02 30 10 
 %5  ا غيرها ا  ا 02 02 30 90 

   لحوم اصيلة الخنازير، طازجة أو منر ي أو مجمدي.  02.03

   : منر يا طازجة أو   

 سلع خاصة ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح  02 03 11 00 
 سلع خاصة بعظم ا وقطع ا، ا ا أاخاذ وأكتاف  02 03 12 00 

 سلع خاصة ا ا غيرها  02 03 19 00 

   : مجمديا   
 سلع خاصة ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح  02 03 21 00 

 سلع خاصة  ا ا أاخاذ وأكتاف وقطع ا، بعظم ا 02 03 22 00 

 سلع خاصة  ا ا غيرها 02 03 29 00 
جااة أو مناار ي لحااوم اصاايلة الأااان أو الماااعز، طاز   02.04

 . مجمديأو 
  

 إعفاء   ...ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو منر ي 02 04 10 00 
   : منر يا لحوم ضان أخر طازجة أو   
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 ائة الرسم اإلجراء الصاااااااااااانف النظام المنسق فمز النند
 إعفاء  ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح  02 04 21 00 
 إعفاء  ا ا قطع أخر بعظم ا  02 04 22 00 
 إعفاء  ا ا  ون عظام  02 04 23 00 
 %5   مجمديا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح حمالن،  02 04 30 00 
   : مجمديا لحوم ضان أخر،   
 %5  ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح  02 04 41 00 
 %5  ا ا قطع أخر بعظم ا  02 04 42 00 
   :  ا ا  ون عظام  
 %5  مفروم  اا ا  02 04 43 10 
 %5  ها غير ا ا ا  02 04 43 90 
   : زا لحوم اصيلة الماع  
   : ا ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح  
 إعفاء  منر ي ا ا ا ا  طازجة أو  02 04 50 11 
 %5   ا ا ا ا مجمدي 02 04 50 12 
   : ا ا ا قطع أخر بعظم ا  
 إعفاء   منر يا ا ا ا طازجة أو  02 04 50 21 
 %5   مجمديا ا ا ا  02 04 50 22 
   : ا ا ا  ون عظام  
 إعفاء   منر يا ا ا ا طازجة أو  02 04 50 31 
 %5   مجمديا ا ا ا  02 04 50 32 

الن اااا ، لحاااوم اصاااائل الخياااو  والحميااار والن اااا  و   02.05
 . طازجة أو منر ي أو مجمدي

  

 %5  ا ا ا لحوم اصيلة الخيل  02 05 00 10 
 ةسلع خاص  اا ا ا غيره 02 05 00 90 

وأطااراف صااالحة لألكاال ماا  اصااائل األبقاااف  أحشاااء  02.06
والخنازير والأان والماعز والخيال والحميار والن اا  

 . الن ا ، طازجة أو منر ي أو مجمديو 

  

 %5   منر ي، طازجة أو األبقافا م  اصيلة   02 06 10 00 
   : مجمدي، األبقافا م  اصيلة   
 %5   ألسنةا ا  02 06 21 00 
 %5   أكنا ا ا  02 06 22 00 
 %5  ا ا غيرها  02 06 29 00 
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 ائة الرسم اإلجراء الصاااااااااااانف النظام المنسق فمز النند
 سلع خاصة  منر يا م  اصيلة الخنازير، طازجة أو  02 06 30 00 
   : مجمديا م  اصيلة الخنازير،   
 سلع خاصة  أكنا ا ا  02 06 41 00 

 سلع خاصة ا ا غيرها  02 06 49 00 

   : ا غيرها، طازجة أو منر ي  
 إعفاء   ا ا ا م  اصيلتو الأان والماعز 02 06 80 10 
 %5  ا ا ا ا غيره 02 06 80 90 
   : مجمديا غيرها،   
   : ا ا ا م  اصيلتو الأان والماعز  
 %5   ألسنةا ا ا ا  02 06 90 11 
 %5   ا أكناا ا ا ا  02 06 90 12 
 %5  ا ا ا ا ا غيره 02 06 90 19 
 %5   ايرها ا ا غ 02 06 90 90 

لحااوم وأحشاااء وأطااراف صااالحة لألكاال ماا  طيااوف   02.07
طازجااااة أو  01.05الاااادواج  المااااذةوفي اااااو الننااااد 

 مجمدي.منر ي أو 

  

   : جالوس  وميستكوس م  اصيلة م   واج ا   
 %5   منر يا ا غير مقطعة، طازجة أو  02 07 11 00 
 %5  مقطعة، مجمدي  غيرا ا  02 07 12 00 
 %5   منر يا ا قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو  02 07 13 00 
 %5   مجمديا ا قطع وأحشاء وأطراف،  02 07 14 00 
   :  ا م   يو  و جاجان فومية  
 %5   منر يا ا غير مقطعة، طازجة أو  02 07 24 00 
 %5   مجمديا ا غير مقطعة،  02 07 25 00 
  منر يازجة أو ا ا قطع وأحشاء وأطراف، ط 02 07 26 00 

 5% 
 %5   مجمديا ا قطع وأحشاء وأطراف،  02 07 27 00 
   : ا م  بط  
 %5   منر يا ا غير مقطعة، طازجة أو  02 07 41 00 
 %5   مجمديا ا غير مقطعة،  02 07 42 00 
 %5   منر يا ا أكنا   سمة، طازجة أو  02 07 43 00 
 %5   نر يما ا غيرها، طازجة أو  02 07 44 00 
 %5   غيرها، مجمدي ا ا 02 07 45 00 
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 ائة الرسم اإلجراء الصاااااااااااانف النظام المنسق فمز النند
   : إوزا م    
 %5   منر يا ا غير مقطعة، طازجة أو  02 07 51 00 
 %5   مجمديا ا غير مقطعة،  02 07 52 00 
 %5   منر يا ا أكنا   سمة، طازجة أو  02 07 53 00 
 %5   منر يا ا غيرها، طازجة أو  02 07 54 00 
 %5   غيرها، مجمدي ا ا 02 07 55 00 
 %5  ( م   جاج غينيا )غرغر ا 02 07 60 00 

لحوم وأحشاء وأطاراف أخار صاالحة لألكال، طازجاة   02.08
 . مجمديأو منر ي أو 

  

   : ا  أفانب أليفة أو برية  
 إعفاء   منر يا ا ا طازجة أو  02 08 10 10 
 %5   مجمديا ا ا  02 08 10 20 
 %5   م  حيوانان فئيسةا  00 30 08 02 
 ةاايان م  فتنا)ثديرية ابح راازياحيتان و الاي  وخنم   ا  00 40 08 02 

  ةام  فتنثديان ان )اأطوم ر وابح افخر ؛ م  الحيتان(  
 )ثدييان ر واقمان  واظ االخيالنيان( ؛ م  عجو  بح  
  (الفرعية  لزعنفيان األقدام رتنةالم    

  
5% 

 %5   م  زواحف )بما اي ا الثعابي  والسالحف(ا  00 50 08 02 

   : م  جما  وحيوانان أخر م  اصيلة الجما ا   

 إعفاء   منر يا ا ا طازجة أو  02 08 60 10 

 إعفاء   مجمديا ا ا  02 08 60 20 

   : ا غيرها  
   :  وظناءا ا ا غزالن   
 %5   منر يا ا ا ا طازجة أو  02 08 90 21 
 %5   مجمديا ا ا ا  02 08 90 22 
(،  جاج األفض، مام بري، حجل، تدفج، الفري )سمانا ا ا ح  

 شنقب، قطا، أفطالن وبط بري:

  

 %5   منر يا ا ا ا طازجة أو  02 08 90 31 
 %5  ا ا ا ا مجمدي  02 08 90 32 
   : اا ا ا غيره  
 %5   أاخاذ ضفا   ا ا ا ا 02 08 90 91 
 %5  ا غيره ا ا ا ا 02 08 90 99 
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 ائة الرسم اإلجراء الصاااااااااااانف النظام المنسق فمز النند
شاااحم خنزيااار صااارف وشاااحم طياااوف  واجااا ، غيااار   02.09

أو بطارق االساتخالا األخارى،  باإلذابةمستخلص 
أو اااو ماااء  أو مملحااا   أو مجماادا   أو مناار ا   طازجااا  

 مدخنا .أو  مملح أو مجففا  

  

 سلع خاصة خنزير م  ا  02 09 10 00 
 %5   غيرهاا  02 09 90 00 

وم وأحشاااء وأطااراف صااالحة لألكاال، مملحااة أو لحاا  02.10
 قيق ومسااحيق  مدخنة؛او ماء مملح، مجففة أو 

 . أطرافأو  أحشاءصالحة لألكل، م  لحوم أو 

  

   : ا لحوم اصيلة الخنزير  
 سلع خاصة  بعظم اا ا أاخاذ أو أكتاف وقطع ا،  02 10 11 00 

 سلع خاصة  وقطع اا ا صدوف ) يتخلل ا شحم (  02 10 12 00 

 سلع خاصة  اا ا غيره 02 10 19 00 

 %5   األبقافا لحوم حيوانان اصيلة  02 10 20 00 
ا غيرها، بما اي ا  قيق ومسااحيق صاالحة لألكال ما  لحاوم   

 : أطرافأو أحشاء أو 
  

 %5   ا ا م  حيوانان فئيسة 02 10 91 00 
 نةادييان م  فتا)ثرية ابح ازيراتان و الاي  وخناحيم  ا ا  02 10 92 00 

 ةانام  فتديان اثبحر وأطوماان ) فار اخ؛ م  الحيتان(
)ثدييان م   واقمان واظم  عجو  بحر  (؛الخيالنيان

  (األقدام الفرعية لزعنفيان رتنةال

  
 
 

 
   5% 

 %5   ا ا م  زواحف بما اي ا الثعابي  والسالحف 02 10 93 00 
 %5   اا ا غيره 02 10 99 00 
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 الفصل الثالث 
 

 أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من الالفقريات المائية
 مالحظة: 

 : هذا الفصل لال يشم ـ 1
 ؛01.06 البند) أ ( ثديات      

 . (02.10أو  02.08بند ال ) 01.06البند  ثديات لحوم )ب( 
ــا( اج)      ــذهير فيهــا (  أكبادهــافيهــا  ســماك ) ام ــات  وأقشــريات  وأوبيضــها وغــدد الر ــات رخوي أو غيرهــا مــن الالفقري

(، دقيـ  5اسبب جنسـها أو حالرهـا المقدمـة  هـا ) فصـل  أماالبشري،  لالسرهالك، ميرة أو غير صالحة المائية
 الالفقريات المائية، غير الصالحة لالسـرهالكغيرها من  وأرخويات و هريات م اسماك أو قشريات أو ومساحي  

 .(23.01البشري ) ند 
 .(16.04لمحضرة من  يض السمك ) ند ا وبدائلهكافيار( لخبياري )ا( د)     

 اسـيطة مـنيقصد امصطلح "كريات" الـوارد فـه هـذا الفصـل المنراـات الرـه مبرلـة مباضـرة االضـاف أو اة ـافة هميـة  ـ 2
 . رااطةمادة 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــــالص النظام المنس  رمز البند
   . أسماك حية  03.01

   : أسماك زينة ـ  
 

 إعفاء   من مياه عذاة ـ ـ 03 01 11 00
 إعفاء   غيرها ـ ـ 03 01 19 00 
   : أسماك حية أخر ـ  
 سمك مروما )سالمومروما، انبورهينوهس ميكيس،  ـ ـ  00 91 01 03 

 ا، ـانبورهينوهس هالرهه، انبورهينوهس أجوا ونير
ه ـأااض وهسـورهينـالى، انبـانبورهينوهس جي

  انبورهينوهس هريزوجاسرر(،

  
 
 
 إعفاء

 إعفاء   سمك االنقليس )من جميع انواع اناويال( ـ ـ 00 92 01 03 
 سرينوفاريناودون  ،هراسيوس ،ضبوط )سبرينوس  ـ ـ 00 93 01 03 

 ،سيرهينوس ،ثسـيـبـهليبوفثالمي ،ايدلوس
هامال هامال، ال يو، ، ميلوفاريناودون  يسوس

س هاسلره، لبرووباربوس هوفينه، أوسريومشيلو 
  ( مياالوبراما

  
 
 
 
 إعفاء

 اء ـمونة االطلنطه والمحيف الهادي ذات زعانف زرق ـ ـ 03 01 94 00 
   س(الىثونوس أورينر ،)ثونوس ثاينوس

  
 إعفاء

 إعفاء   ذات زعانف زرقاء )ثونوس ماكويه(مونة جنوبية  ـ ـ 03 01 95 00 
 إعفاء   غيرها ـ ـ 00 99 01 03 
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أسماك طازجة أو مبردة، عدا ضـرائح السـمك ولحـوم أسـماك   03.02

 .   03.04األخر المذهورة فه البند
  

السـمك الصـالحة  احشـاء سمك فصيلة السلمون، ااسرثناء ـ  
 ىالـــــ .190302 ةد الفرعيــــو لألكــــل الداخلــــة فـــــه البنــــ

030299 

  

 هينوهس ميكيس، سمك  مروما )سالمومروما، انبور  ـ ـ 03 02 11 00 
 ا، ـانبورهينوهس هالرهه، انبورهينوهس أجوا ونير     
 ه ـس أااضـورهينوهـالى، انبـانبورهينوهس جي     
  ... انبورهينوهس هريزوجاسرر(،    

  
 
 
 إعفاء

 را، ـس نبـورهينوهـسلمون المحيف الهادي )اونب ـ ـ 03 02 13 00 
   ا، ـس هيراونبورهينوهس غوربشا، اونبورهينوه     
 س ـورهينوهـا، اونبـاومشـاونبورهينوهس مش     
 س ـوهـهيسومش، انبورهينوهس ماسو، انبورهين     
   رودورس(     

 
 
 
 
 إعفاء

 وب ـسلمون االطلنطه )سالموساالر( وسلمون الدان ـ ـ 03 02 14 00 
   )هوهوهوهو(     

 
 إعفاء

 إعفاء   غيرها  ـ ـ 03 02 19 00 
 و ـسين داي، أوـماك مفلطحة ) لورونبريداى أو  وثيأس ـ  

   أو  دايـا لميـبوفرـي، أو س اأو سوايد يجلو سيدأ   
الســمك الصــالحة لألكــل  احشــاء ســيثاريداي(، ااســرثناء   

 :030299 الى .910302 ةد الفرعيو الداخلة فه البن

  

، سـودايـيوس هيبوجلوسـسمك قفندر )رينهاردم  ـ ـ 03 02 21 00 
  سرينوليبيس( وسـوسـلـوس، هيبوجـوس هيبوجلـأوهيبوجل

  
 إعفاء

 إعفاء   (سمك هوضع  ) لورنبرس  الميسا  ـ ـ 03 02 22 00 
 إعفاء   سمك موسى )سوليا( ـ ـ 03 02 23 00 

 إعفاء   ( يسرا ماكسيما) (مربوت) أسماك الررس ـ ـ 03 02 24 00 

 إعفاء   غيرها ـ ـ 03 02 29 00 

ــ    و ونيرــ والرونــة الوثااــة اســمك مونــه )مــن نــوع ثونــوس(  ـ
ــــوس "كامســــوونوس"  يالمــــيس(،  ــــبطن )ايوثين مخطــــف ال

د و السمك الصالحة لألكل الداخلة فه البنـ احشاءاةسرثاء 
 :030299 الى .910302 ةالفرعي

  

 إعفاء   سمك مونة  يضاء )ثونوس االلوناا( ـ ـ 03 02 31 00 
 إعفاء    مونة ذات زعانف صفراء )ثونوس البكارس(سمك  ـ ـ 03 02 32 00 
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 إعفاء  .مخطف البطن وسمك وثاب أو  ونير ـ ـ 03 02 33 00 

)ثونوس،  Bigeye ذات عيون هبيرةسمك مونة  ـ ـ 03 02 34 00 
 . أوبسوس(

  
 إعفاء

 سمك مونة االطلنطه والمحيف الهادي ذات زعانف  ـ ـ 03 02 35 00 
  س(الىثونوس أورينر ،اينوسزرقاء )ثونوس ث   

  
 إعفاء

 إعفاء    مونة جنوبية ذات زعانف زرقاء )ثونوس ماكويه( ـ ـ 03 02 36 00 
   :  غيرها ـ ـ  

 إعفاء   سهوه )قباب( )ثونوس منال( ـ ـ ـ 03 02 39 10 

 إعفاء   صده )ضروي( )ثونوس أفينس( ـ ـ ـ 03 02 39 20 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 03 02 39 90 

ســـمك رناـــة )كلوبيـــا هـــارناس، هلوبيـــا ااالســـه(، ســـمك  ــــ  
سمك السردين ) ساردينيا  يلبـاردوس  ،أنشوفة )اناروليس(

ســاردينال( رناــه صــايرة مــن نــوع ســاردينويس(، وســاردينال )
ســمك أســقمري "ماكريــل"  ،أو اســبرط )ســبراموس ســبراموس(

راس، ســكومبر أوسرراألسـيكوس، ســكومبر ـ)سـكومبر سكومبـ
هنـــدي )راســـررليار(، ســـمك   اســـقمري ، ســـمك (ا ونيكوسجـــ

صـــاير )ســـمك  اســـقمري ســـمك  ، ســير )ســـكومبروموروس(
سـمك ماكريـل ، مـن نـوع مراكـوروس()سليمان( وسـمك الـرن 

ـــالس )كـــرانبس( ـــا )راكيســـنررون  ، وســـمك هريف ســـمك هوبي
ســمك  ــومفرت فضــه )اــامبوس(، ســمك صــوري ، كانــدوم(

ســـــمك صـــــور ) )كولـــــوال يس ســـــيرا(،  المحـــــيف الهـــــادي
سـمك     ، (، سمك هبلين )مالوموس فيلوسـوس(دها رروس

ثااـــة و الالرونـــة ، ســـمك (أ ـــو ســـيف )اكســـيفياس جالديـــوس
ـــاوا ) الشـــرقية ـــيس(  كاواك ـــوس افين ـــة و (، ســـمك )يوثين  ني

)ســـاردا(، ســـمك المـــرلين "ســـمك أوقيانوســـه  خم"،ســـمك 
ااســــرثناء ســــمك الرامــــوو )ايســــريوفوريداي(،   الســــلفيش،

  ةد الفرعيــو مك الصــالحة لألكــل الداخلــة فــه البنــالســ احشــاء
 : 030299 الى  103029

  

 إعفاء    )كلوبيا هارناس، هلوبيا ااالسه( سمك رناة  ـ ـ 03 02 41 00 

 إعفاء   سمك أنشوفة )من نوع اناروليس(  ـ ـ 03 02 42 00 

 00 43 02 03 

 
سمك سردين ) ساردينيا  يلباردوس ساردينويس(،  ـ ـ

   ردينال من نوع )سانردينال(وسا
 
 إعفاء
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راس، سكومبر ـر سكومبـسمك أسقمري "ماكريل" )سكومب  ـ ـ  

   : أوسرراألسيكوس، سكومبر جا ونيكوس(
 إعفاء   سمك هنعد )دراك أو خباط(  ـ ـ ـ 03 02 44 10 
 إعفاء  سمك ااغة  ـ ـ ـ 03 02 44 20 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 03 02 44 90 

وسـمك يمان( صـاير )سـمك سـل "ماكريـل"وأسقمري سمك  ـ ـ  
 : من نوع )مراكوروس( من

  

 إعفاء   سمك  ياض)حمام وخضره وصا ( ـ ـ ـ 03 02 45 10 

 إعفاء   أسود )حلوايوه( بيديسمك ز  ـ ـ ـ 03 02 45 20 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 03 02 45 90 

 إعفاء   ... دوم(سمك هوبيا )راكيسنررون هان  ـ ـ 03 02 46 00 

 إعفاء   .. سمك أ و سيف )اكسيفياس جالديوس(  ـ ـ 03 02 47 00 

   : غيرها ـ ـ   

  

 إعفاء  فضيبيدي سمك ز  ـ ـ ـ 03 02 49 10

 
 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 03 02 49 90

 ،جاديـداي ،يوهليكثيـداي ،من عائلة  رجماسيروميدا أسماك ـ  
 ،موريــــــــــداي لوســــــــــيداي،مير  ،ميالنونيــــــــــدا ،ماكروريــــــــــدا

الســمك الصــالحة لألكــل احشاءااســرثناء  ،ورينوليبيديدايـمــو 
 : 030299 الى .910302 ةد الفرعيو الداخلة فه البن

  

 
 

 اك ـادوس أوجـوروا أو جـادوس مـسمك قد )ج ـ ـ 03 02 51 00
  وجادوس ماكروسيفالوس(   

  
 إعفاء

 إعفاء    ايكلفينوس(سمك حدوق )ميالنو جراموس    ـ ـ 03 02 52 00 

 إعفاء   سمك أسود ) والكيوس فيرنس(  ـ ـ 03 02 53 00 

 إعفاء    سمك نازله من نوع )ميرلوهيوس ويوروفيكس(  ـ ـ 03 02 54 00 

 إعفاء   هالبوجراما(ا ر ثيراجسمك أالسكا  والك )  ـ ـ 03 02 55 00 

  ،يسيسروسسمك قد أزرق )ا يض أزرق( )مايكروم  ـ ـ 03 02 56 00 
  س(الىمايكروميسيسروس أوسرر  ، وماسو

  
 إعفاء

  غيرها ـ ـ 03 02 59 00 
 

 إعفاء 
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ور )مـن ـك سلــسمـ ،سمك  لطه )مـن نـوع أوريـوهروميس( ـ  

 ،وروس(ـايكرال  ،اسـهالري ،وروسـسيل ،اسيوسـواع ااناـأن
 ،هاراســــــيوس هاراســــــيوس  ، وط )ســــــبرينوسـك ضبـــــــسمـــــ

 ،مـن نـوع هيبوفثـالميكثيس    ،سو ـآيدلـ ،سرينوفاريناودون 
مـــن  ،ميلوفـــاريناودون  يســـوس   ،وسـوع سيرهينــــومـــن نـــ
ـــــواع ـــــو، أوســـــريوهيلوس هاســـــلره،  أن ـــــامال و ال ي ـــــامال ه ه

ثعبـــان " سـســـمك أنقليـــ ومياالوبرامـــا(لبروبـــاربوس هـــوفينه 
ســمك "ه النيلــ البيــاضســمك    ،ويال(ـاناــمــن نــوع ) "البحــر

)مـن  الثعبـان رأس  كـمـس ،وميكوس(ـ)المـس نيلـ "نهر النيـل
الســــمك الصـــالحة لألكــــل  احشـــاءااســــرثناء  ،ا(ـنـــوع مشانـــ

 :030299 ىال  .910302 ةد الفرعيو الداخلة فه البن

  

 
 

 إعفاء   سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس( ـ ـ 03 02 71 00

 
 

  ،سيلوروس ،سمك سلور )من أنواع اانااسيوس  ـ ـ 03 02 72 00
  ايكرالوروس ،كالرياس

  
 إعفاء

 وس ـهاراسي ،وـاربيـوس هـسمك ضبوط )سبرين ـ ـ 03 02 73 00 
مـــن نـــوع     ،وسـآيدلـــ ،ســـرينوفاريناودون  ،هاراســـيوس     
ـــــــــــوفـهيب ــــــــــ ،الميكثيس ـث ـــــــــــوم ـــــــــــن ن   ،وسـوع سيرهين

من أنواع هامال هامال و ال يو، ، ميلوفاريناودون  يسوس
ـــــــــاربوس هـــــــــوفينه  أوســـــــــريوهيلوس هاســـــــــلره، لبروب

   . براما(ومياالو 

  
 
 
 
 
 إعفاء

 إعفاء   .. )اناويال("ثعبان البحر" أنقليس  سمك ـ ـ 03 02 74 00 

 إعفاء   غيرها ـ ـ 03 02 79 00 

السمك الصالحة لألكل  احشاء ااسرثناء ،اخرأسماك  ـ  
 :030299 الى .910302 ةد الفرعيو الداخلة فه البن

  

 إعفاء   من سمك القرشهلب البحر وغيره  قرش ـ ـ 03 02 81 00 

ذيل ـويل الــح طـوسمك مفلط )لخمة(سمك ضفنين البحري  ـ ـ 03 02 82 00 
  )راجيداي(

  
 إعفاء

 إعفاء   سمك أ وسن )من نوع ديسوسريكوس( ـ ـ 03 02 83 00 

 إعفاء   )من نوع ديسنررارهوس( قاروس سمك ـ ـ 03 02 84 00 

 ،نهــاش ،ســبيطه ،ات مثــل ضــعمســمك ســيبريم )ضـعومي  ـ ــ 03 02 85 00 
  هوفر( )سباريداي( ،قرقفان ،فسكر

  
 إعفاء

   : غيرها ـ ـ  
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،  مثل "  رطام ، ضنينو  (groupers)سمك  هامور ـ ـ ـ 03 02 89 10 

   قطو ، ناجل ، السمان"
 
 إعفاء

 إعفاء   سمك ضعري )ضعور( ـ ـ ـ 03 02 89 20 

 إعفاء   عصمودي(سمك حمراء ) مثل  ـ ـ ـ 03 02 89 30 

 إعفاء   سمك  نقرور ـ ـ ـ 03 02 89 40 

 إعفاء   بياو"سمك   وري مثل "ميد و  ـ ـ ـ 03 02 89 50 

 إعفاء   سمك  صافه ـ ـ ـ 03 02 89 60 

 إعفاء   قد( ،دويلمه ،سمك  ااراكودا )عقام ـ ـ ـ 03 02 89 70 

 اءإعف   سيانيدايه((سمك  ضماهه  ـ ـ ـ 03 02 89 80 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 03 02 89 90 

 وذيو ورؤوس  وزعانف وبيض وغدد مذهير أكباد ـ  
وغيرها من احشاء األسماك  مثانات هوائية()وحويصالت 
 :لألكلالصالحة 

  

 إعفاء  أكباد وبيض وغدد مذهير  ـ ـ 03 02 19 00 

 إعفاء  زعانف أسماك قرش  ـ ـ 03 02 92 00 

 إعفاء  غيرها  ـ ـ 03 02 99 00 

03.03 
 

اسماك مامدة عدا الشرائح وغيرها من لحوم االسماك  
  03.04 .المذهورة فه البند

  
 

السمك  احشاءااسرثناء سمك من فصيلة السلمون،  ـ  
 1.93030 ةد الفرعيو الصالحة لألكل الداخلة فه البن

 :030399 الى

  

 وس ـنبــــأنبوهســـمك ســـلمون ســـوهه )ســـلمون أحمر(" ـ ــــ 03 03 11 00 
  نيرها"

  
% 5 

 ادي ـهـف الـحيـون المـن سلمـم رـأسماك أخ ـ ـ 03 03 12 00 
 ا، ـوس هيثـورهينبـا أونبـ)ونبورهينوهس غوربش    
    س ـوهـورهينـبـا، أونـوأونبورهينوهس مشاومش    
ــــ     ــــوهس ماســــو وأونبورهينوه  س ـهيســــومش و أونبورهين

  .. ردورس (

  

 

 

 

 
 

% 5 

وب ـسلمون األطلنطه )سالموساالر( وسلمون الدان ـ ـ 03 03 13 00 
  )هوهوهوهو(

  
% 5 
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 سمك مروما ) سالمومروما، أونبورهينوهس ميكيس،  ـ ـ 03 03 14 00 

 أونبورهينوهس هالرهه، أونبورهينوهس اجوا ونيرا     
 أونبورهينوهس جيالي، اونبورهينوهس اااضه     
  وجاسرر(وأونبورهينوهس هريز     

  

 

 

 

% 5 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 03 19 00 

ور )مـن ـك سلــسمـ ،سمك  لطه )مـن نـوع أوريـوهروميس( ـ  
 ،وروس(ـايكرال  ،اسـهالري ،وروسـسيل ،اسيوسـواع ااناـأن

 ،هاراســـــــيوس هاراســـــــيوس، وط )ســـــــبرينوسـك ضبــــــــسمـــــــ
 ،مـــن نـــوع هيبوفثـــالميكثيس  ،وسـآيدلـــ ،ســـرينوفاريناودون 

مـــن  ،ميلوفـــاريناودون  يســـوس   ،وسـينـــوع سيرهـومـــن نـــ
ـــــو، أوســـــريوهيلوس هاســـــلره،  ـــــامال و ال ي ـــــامال ه ـــــواع ه أن

ثعبـــان " سـســـمك أنقليـــ( لبروبـــاربوس هـــوفينه ومياالوبرامـــا
سمك نهر "ه النيل البياضسمك   ،ويال(ـانامن نوع ) "البحر
)مــن نــوع  الثعبــان رأس  كـسمـ ،وميكوس(ـ)المــس نيلــ "النيـل
السمك الصالحة لألكل الداخلة فه  احشاءااسرثناء ) ا(ـمشان
 :030399 ىال 1.93030  ةد الفرعيو البن

 

  

 5 %   سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس( ـ ـ 03 03 23 00 

   ،وروسـسيل ،وسـسمك سلور )من أنواع اانااسي ـ ـ 03 03 24 00 
   ايكرالوروس( ،كالرياس

 

 

% 5 

هاراسيوس ، سبرينوسواع من أن وط )ـك ضبـسم ـ ـ 03 03 25 00 
 أنواعمن  و وسـآيدل ،سرينوفاريناودون  ،كاراسيوس

ميلوفاريناودون  و وسـسيرهين وهيبوفثالميكثيس 
من أنواع هامال هامال و ال يو، أوسريوهيلوس  ، يسوس

 (مياالوبراما و  هوفينههاسلره، لبروباربوس 

  

 

 

 
 
% 5 

 5 %   )اناويال("ثعبان البحر"  سمك أنقليس ـ ـ 03 03 26 00 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 03 29 00 

أسماك مفلطحة ) لورونيكريد أي،  وثيداي أو  ـ  
سينوجلوسيداي، سوليداي سكوفثالميداي وسيثاريداي(، 

السمك الصالحة لألكل الداخلة فه  احشاءااسرثناء 
  :030399 ىال 0303.91 ةالفرعيد و البن

 

هـار دميـوس هيبـو جلوسـودايس، هيبـو سمك قفنـدر ) رين ـ ـ 03 03 31 00 
   سرينو ليبيس( جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس 

 

 

% 5 

 5 %   .. سمك هوضع ) لورنبرس  الميسيا( ـ ـ 03 03 32 00 
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 5 %  سمك موسى )سوليا(  ـ ـ 03 03 33 00 

 5 %   ا (ـمـيـا ماكسـرـوت" )اسـربـرس "مـرالسمك  ـ ـ 03 03 34 00 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 03 39 00 
أو  ونيرـو  ةثااـو ال رونـةال (،سمك مونة )من جنس ثونـوس ـ  

ــامونس"  يالمــيس(،  مخطــف الــبطن )ايثينــوس " ااســرثناء ه
 ةالفرعيــد و الســمك الصــالحة لألكــل الداخلــة فــه البنــ احشــاء

 :030399 الى 0303.91

  

 5 %   سمك مونة  يضاء )مونوس االلوناا( ـ ـ 03 03 41 00 

 وس ـونـراء )مـفـف صـانـسمك  مونة ذات زع ـ ـ 03 03 42 00 
   الباكارس(    

  

% 5 

 5 %   مخطف البطن و ونيرسمك  ـ ـ 03 03 43 00 

)ثونوس  Bigeye ذات عيون هبيرةسمك  مونة  ـ ـ 03 03 44 00 
   اوبسوس(

% 5 

ــ 03 03 45 00  نف زعــامونــة المحــيف األطلنطــه والمحــيف الهــادي ذات  ـ ـ
  س(الىثونوس أورينر ،)ثونوس ثانيوس  زرقاء

  

% 5 

 5 %    مونة جنوبية ذات زعانف زرقاء )ثونوس ماكويه( ـ ـ 03 03 46 00 

   : غيرها ـ ـ  

 5 %   سهوه )قباب( )ثونوس منال( ـ ـ ـ 03 03 49 10 

 5 %   صده )ضروي( )ثونوس أفينس( ـ ـ ـ 03 03 49 20 

 5 %   غيرها ـ ـ ـ 03 03 49 90 
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ســـمك رناـــة )كلوبيـــا هـــارناس، هلوبيـــا ااالســـه(، ســـمك  ــــ  

ســـمك ســردين ) ســـاردينيا  ،أنشــوفة )مــن نـــوع اناــروليس(
ــوع )ســانردينال(   يلبــاردوس ســاردينويس(، وســاردينال مــن ن

ســــمك  ،رناــــه صــــايرة أو اســــبرط )ســــبراموس ســــبراموس(
أســـــــقمري "ماكريـــــــل" )ســـــــكومبر ســـــــكومبراس، ســـــــكومبر 

 أســـقمري ، ســـمك (وس، ســـكومبر جـــا ونيكوسأوسرراألســـيك
ــــدي )راســــررليار(، ســــمك  ســــير )ســــكومبروموروس(  ، هن

وسـمك الـرن مـن نـوع  "سـمك سـليمان"صاير  أسقمري سمك 
 ، وســمك هريفــالس )كــرانبس(أســقمري ســمك ، )مراكــوروس(

ســـمك  ـــومفرت فضـــه ، ســمك هوبيـــا )راكيســـنررون هانـــدوم(
 يس )كولــــوالالمحــــيف الهــــادي )اــــامبوس(، ســــمك صــــوري 

سيرا(، سمك صـور ) دهـا رروس(، سـمك هبلـين )مـالوموس 
 ،(سمك أ ـو سـيف )اكسـيفياس جالديـوس ،   ) فيلوسوس(

(، )يوثينـوس افينـيس "كاواكـاواسمك الرون الوثااة الشـرقية "
ســـمك أســـقمري " ينيـــة" )ســـاردا(، ســـمك المـــرلين "ســــمك 
أوقيانوســـــــه  خم"،ســـــــمك الســـــــلفيش، ســـــــمك الرامـــــــوو 

الســــمك الصــــالحة  احشــــاءااســــرثناء   )ايســــريوفوريداي(، 
ـــــ ـــــه البن ـــــة ف ـــــل الداخل ـــــو لألك ـــــى 1.93030  ةد الفرعي  ال

030399: 

  

 5 %   سمك رناة )كلوبيا هارناس، هلوبيا ااالسه( ـ ـ 03 03 51 00 

ـــ 03 03 53 00  ـــ ـ ـ اردوس ســـاردينويس(، ـســـمك ســـردين ) ســـاردينيا  يلب
   وساردينال من نوع )سانردينال(

  

 

% 5 

سمك أسقمري "ماكريل" )سكومبر سكومبراس، سكومبر  ـ ـ  
 : أوسرراألسيكوس، سكومبر جا ونيكوس(

  

   10 54 03 03 
 

 5 %   سمك هنعد )دراك أو خباط( ـ ـ ـ

   سمك ااغة ـ ـ ـ 03 03 54 20 
% 5 

 5 %   غيرها ـ ـ ـ 03 03 54 90 

سمك ماكريل صاير )سمك سليمان( وسمك من من نوع  ـ ـ  
 : راكوروس()م

 
 

 5 %   سمك  ياض )حمام وخضره وصا ( ـ ـ ـ 03 03 55 10 

 5 %  (حلوايوه  أسود ) سمك زبيدي ـ ـ ـ 03 30 55 20 

 5 %   غيرها ـ ـ ـ 03 30 55 90 

 5 %   سمك هوبيا )راكيسنررون هاندوم( ـ ـ 03 03 56 00 
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 5 %   . سمك أ و سيف )اكسيفياس جالديوس( ـ ـ 03 03 57 00 

    : غيرها  ـ ـ  

 فضيبيدي سمك ز  ـ ـ ـ 03 30 59 10 
 % 5 

 5 %  غيرها ـ ـ ـ 03 30 59 90 

 ،جاديــداي ،يوهلبثيــداي، ســمك مــن عائلــة  رجماســيروميدا ـــ  
 ،موريـــــــــداي ،ميرلوهســـــــــيداي، ميالنونيـــــــــدا ،ماكروريـــــــــدا
السمك الصالحة لألكـل  احشاءااسرثناء  ،دايـديـومورينوليبي
 :030399 الى 1.93030  ةد الفرعيو فه البنالداخلة 

  

 اك ـادوس أوجـوروا أو جـادوس مـسمك قد )ج ـ ـ 03 03 63 00 
  وجادوس ماكروسيفالوس(    

  

 

% 5 

 5 %  . سمك حدوق )ميالنو جراموس ايكلفينوس( ـ ـ 03 03 64 00 

 5 %   سمك أسود ) والكيوس فيرنس( ـ ـ 03 03 65 00 

 5 %   سمك نازله من نوع )ميرلوهيوس ويوروفيكس( ـ ـ 03 03 66 00 

 5 %   هالبوجراما( ثيراجاسمك أالسكا  والك ) ـ ـ 03 03 67 00 

 ،سمك قد أزرق )ا يض أزرق( )مايكروميسيسروس ـ ـ 03 03 68 00 
  س(الىمايكروميسيسروس أوسرر  ، وماسو

  

% 5 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 03 69 00 

السمك الصالحة لألكل  احشاءااسرثناء  ,أسماك اخر ـ  
 :030399 الى 1.93030  ةد الفرعيو الداخلة فه البن

  

 5 %   هلب البحر وغيره من سمك القرش قرش ـ ـ 03 03 81 00 

ل ـويل الذيـح طـسمك ضفنين البحري وسمك مفلط ـ ـ 03 03 82 00 
  )راجيداي(

  

 

% 5 

 5 %    يسوسريكوس(سمك أ وسن )من نوع د ـ ـ 03 03 83 00 

 5 %   سمك قاروس )من نوع ديسنررارهوس( ـ ـ 03 03 84 00 

   : غيرها ـ ـ  

مثل "  رطام ، ضنينو ،  (groupers)سمك  هامور ـ ـ ـ 03 03 89 10 
   قطو ، ناجل ، السمان"

  

% 5 

 5 %   سمك ضعري )ضعور( ـ ـ ـ 03 03 89 20 

 5 %   ثل عصمودي(سمك حمراء) م ـ ـ ـ 03 03 89 30 

 5 %   سمك نقرور ـ ـ ـ 03 03 89 40 

 5 %   سمك  وري مثل "ميد وبياو" ـ ـ ـ 03 03 89 50 

 5 %   سمك صافه ـ ـ ـ 03 03 89 60 
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 5 %   . قد( ،دويلمه ،سمك ااراكودا )عقام ـ ـ ـ 03 03 89 70 

 5 %   سيانيدايه((سمك  ضماهه  ـ ـ ـ 03 03 89 80 

   : غيرها ـ ـ ـ  

 ،نهـاش ،هـطــسبي ،سمك سيبريم )ضعوميات مثل ضعم ـ ـ ـ ـ 03 03 89 91 
    هوفر( )سباريداي( ،قرقفان ،فسكر

 

% 5 

 5 %   غيرها ـ ـ ـ ـ 03 03 89 99 

 وزعانف ورؤوس وذيو  وبيض وغدد مذهير أكباد  ـ  
وغيرها من احشاء  حويصالت )مثانات هوائية(و 

  :كلاألسماك الصالحة لال 

  

 5 %  أكباد وبيض وغدد مذهير  ـ ـ 03 30 19 00 

 5 %  زعانف أسماك قرش  ـ ـ 03 30 92 00 

 5 %  غيرها  ـ ـ 03 30 99 00 

)وإن هانــــة  األســــماكضــــرائح ســــمك وغيرهــــا مــــن لحــــوم   03.04
 مامدة.مفرومة(، طازجة أو مبردة أو 

  

ع ضرائح طازجة أو مبردة من سمك  لطه )من نو   ـ  
 ،سمك سلور )من أنواع اانااسيوس ،أوريوهروميس(

وط ـك ضبـسم ،ايكرالوروس( ،هالرياس ،سيلوروس
 ،وسـآيدل ،سرينوفاريناودون  ،هاراسيوس، )سبرينوس

   ،وسـوع سيرهينـومن ن ،من نوع هيبوفثالميكثيس 
من أنواع هامال هامال و ال يو،  ،ميلوفاريناودون  يسوس

باربوس هوفينه أوسريوهيلوس هاسلره، لبرو 
من نوع ) "ثعبان البحر" سـسمك أنقلي ومياالوبراما(

 "سمك نهر النيل"ه النيل البياضسمك    ،ويال(ـانا
)من نوع  الثعبان رأس  كـسم ،وميكوس(ـ)المس نيل

  : ا(ـمشان

 

 5 %   سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس( ـ ـ 03 04 31 00 

 ،وروسـلـسي ،سمك سلور )من أنواع اانااسيوس ـ ـ 03 04 32 00 
  ايكرالوروس( ،كالرياس

  

% 5 

)المس  " سمك نهر النيل"ه النيل البياضسمك  ـ ـ 03 04 33 00 
  نيلوميكوس(

  
% 5 

  غيرها ـ ـ 03 04 39 00 
 

 % 5 

   أخر:ضرائح طازجة أو مبردة من أسماك  ـ  
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 ا، ـس نرهـوهـدي )اونبورهينسلمون المحيف الها  ـ ـ 03 04 41 00 

 ا، ــوس هيثـورهينبـونبورهينوهس غوربشا أونب    
 وأونبورهينـــوهس مشاومشـــا، أونبورهينـــوهس هيســـومش     

ــــــ ــــــوهس ماســــــو وأونبورهينوه   ،س ردورس(ـوأونبورهين
ون ـ)سالموســــاالر( وسلمــــ المحــــيف االطلســــهســــلمون 

  وب )هوهوهوهو( ـالدان

 

 

 

 

 

 

 

% 5 

سمك مروما ) سالمومروما، أونبورهينوهس ميكيس،   ـ ـ 03 04 42 00 
 ا ـأونبورهينوهس هالرهه، أونبورهينوهس اجوا ونير

 ه ـس اااضـورهينوهـأونبورهينوهس جيالي، اونب
  وأونبورهينوهس هريزوجاسرر(

  

 

 

 

% 5 

 داي أو ـيـوثـد أي،  ـأسماك مفلطحة ) لورونيكري ـ ـ 03 04 43 00 
 داي ـالميـثـداي سكوفـ، سوليدايــوسيـسينوجل    
  وسيثاريداي(    

 % 5 

    ،دايــاديـج ،داـيـسمك من عائلة  رجماسيروم ـ ـ 03 04 44 00 
 و مورينوليبيديداي،موريداي ،ميالنونيدا ،ماكروريدا    

  

% 5 

 5 %   . سمك ا و سيف )اكسيفياس جالديوس( ـ ـ 03 04 45 00 

 5 %   )من نوع ديسوسريكوس( سمك أ وسن ـ ـ 03 04 46 00 

 5 %   هلب البحر وأسماك قرش أخرقرش  ـ ـ 03 04 47 00 

 5 %  ()راجيدايهسمك السفن (لخمةال)الشفنين سمك  ـ ـ 03 04 48 00 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 04 49 00 

   مبردة:طازجة أو  ،غيرها ـ  

ور )مـن ـك سلــسم ، لطه )من نوع أوريوهروميس( سمك ـ ـ 03 04 51 00 
  ،اسـهالريــــــــــ ،وروسـسيلــــــــــ ،اسيوسـواع ااناـــــــــــأنــــــــــ
ـــ هاراســـيوس ، وط )ســـبرينوسـك ضبــــسمـــ ،وروس(ـايكرال

مــــن نــــوع  ،وسـآيدلــــ ،ســــرينوفاريناودون  ،كاراســــيوس
ـــــــــــالميكثيس  ـــــــــــ ،هيبوفث ـــــــــــن ن ــــــــــــوم    ،وسـوع سيرهين

من أنواع هامال هامال و ال يو،  ،ميلوفاريناودون  يسوس
ـــــــــا ربوس هـــــــــوفينه أوســـــــــريوهيلوس هاســـــــــلره، لبروب

مـــن نـــوع ) "ثعبـــان البحــر" سـســـمك أنقليــ ومياالوبرامــا(
)المس  "سمك نهر النيل"ه النيل البياضسمك  ،ويال(ـانا
 ا(ـ)من نوع مشان الثعبان رأس كـسم ،وميكوس(ـنيل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

% 5 

 5 %   فصيلة السلمون )سالمونيداي( ـ ـ 03 04 25 00 
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 ،ماكروريــدا ،جاديــداي ، رجماســيروميداســمك مــن عائلـة  ـ ــ 03 04 53 00 

   و مورينوليبيديداي،موريداي ،ميالنونيدا
  

 

% 5 
 5 %    سمك ا و سيف )اكسيفياس جالديوس( ـ ـ 03 04 54 00 

 5 %   سمك أ وسن )من نوع ديسوسريكوس( ـ ـ 03 04 55 00 

 5 %   هلب البحر وأسماك قرش أخر قرش ـ ـ 03 04 56 00 

 5 %  وسمك السفن)راجيدايه( (لخمةال)الشفنين سمك  ـ ـ 03 04 57 00 

   : غيرها ـ ـ  

 5 %   سمك هامور ـ ـ ـ 03 04 59 10 

 5 %   سمك ضعري )ضعور( ـ ـ ـ 03 04 59 20 

 5 %   غيرها ـ ـ ـ 03 04 59 90 

 ،من سـمك  لطـه )مـن نـوع أوريـوهروميس( مامدةضرائح  ـ  
 ،هالرياس ،سيلوروس ،سيوسسمك سلور )من أنواع ااناا

 ،هاراســـــيوس، وط )ســـــبرينوسـك ضبــــــسمـــــ ،ايكرـــــالوروس(
 ،مـــن نـــوع هيبوفثـــالميكثيس  ،وسـآيدلـــ ،ســـرينوفاريناودون 

مـــن  ،ميلوفـــاريناودون  يســـوس   ،وسـوع سيرهينــــومـــن نـــ
ـــــو، أوســـــريوهيلوس هاســـــلره،  ـــــامال و ال ي ـــــامال ه ـــــواع ه أن

ثعبـــان " سـســـمك أنقليـــ لبروبـــاربوس هـــوفينه ومياالوبرامـــا(
ســمك "ه النيلــ البيــاضســمك   ويال(، ـاناــمــن نــوع ) "البحــر

)مـن  الثعبـان رأس  كـوميكوس(، سمــ)المـس نيلـ "نهر النيـل
 :    ا(ـنوع مشان

  

 5 %   سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس( ـ ـ 03 04 61 00 

  ،وروسـلـسي ،سمك سلور )من أنواع اانااسيوس ـ ـ 03 04 62 00 
  الوروسايكر ،كالرياس

  

% 5 

)المس  "سمك نهر النيل"ه النيل البياضسمك  ـ ـ 03 04 63 00 
 نيلوميكوس(

 % 5 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 04 69 00 

 ،ضرائح مامدة من سمك من عائلة  رجماسيروميدا  ـ  
 ،موريداي ،ميالنونيدا ،ماكروريدا ،جاديداي

 : مورينوليبيديدايو 

  

 اك ــادوس أوجــادوس موروا أو جسمك قد )ج ـ ـ 03 04 71 00 
  وجادوس ماكروسيفالوس(    

  
% 5 

 5 %   سمك حدوق )ميالنو جراموس ايكلفينوس( ـ ـ 03 04 72 00 
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 5 %   سمك أسود ) والكيوس فيرنس( ـ ـ 03 04 73 00 

 5 %   سمك نازله من نوع )ميرلوهيوس ويوروفيكس( ـ ـ 03 04 74 00 

 5 %   هالبوجراما(ثيراجا أالسكا  والك ) سمك ـ ـ 03 04 75 00 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 04 79 00 

   : ضرائح مامدة من أسماك أخر ـ  

 ا، ـس نرهـورهينوهـسلمون المحيف الهادي )اونب  ـ ـ 03 04 81 00 
 ا، ـوس هيثــورهينبـونبورهينوهس غوربشا أونب    
 سومش وأونبورهينوهس مشاومشا، أونبورهينوهس هي    
  ،أونبورهينوهس ماسو وأونبورهينوهس ردورس(و 

ون ـ)سالموساالر( وسلم المحيف االطلسهسلمون 
  )هوهوهوهو( وب ـالدان

  

 

 

 

 

 

 

% 5 

 سمك مروما ) سالمومروما، أونبورهينوهس ميكيس،  ـ ـ 03 04 82 00 
 ا ـأونبورهينوهس هالرهه، أونبورهينوهس اجوا ونير    
 ه ـس اااضـورهينوهـيالي، اونبأونبورهينوهس ج    
  وأونبورهينوهس هريزوجاسرر(    

  

 

 

 

% 5 

 داي أو ـوثيــد أي،  ـورونيكريـ) ل سمك مفلطح ـ ـ 03 04 83 00 
 داي ـالميـوفثـداي سكـداي، سوليـوسيـسينوجل    
  وسيثاريداي(    

  

% 5 

 5 %   . سمك ا و سيف )اكسيفياس جالديوس( ـ ـ 03 04 84 00 

 5 %   سمك أ وسن )من نوع ديسوسريكوس( ـ ـ 03 04 85 00 

 5 %  سمك الرناة )كلوبيا هارجنس، هلوبيا ااالسه ( ـ ـ 03 04 86 00 

أو أو الرونة الوثااة سمك مونة )من جنس ثونوس(،  ـ ـ 03 04 87 00 
   يالميس( س" ـونـوس "كامـ)ايثين  و مخطف البطنـرـ وني

  
 

% 5 

الشفنين سمك و هلب البحر وأسماك قرش أخر  قرش ـ ـ 03 04 88 00 
 )راجيدايه(وسمك السفن (لخمةال)

  
 

% 5 

   : غيرها ـ ـ  

 5 %   سمك هامور ـ ـ ـ 03 04 89 10 

 5 %   سمك ضعري )ضعور( ـ ـ ـ 03 04 89 20 

 5 %   غيرها ـ ـ ـ 03 04 89 90 

   : مامدة ،غيرها ـ  
 5 %   ك أ و سيف ) اكسيفياس جالديوس(سم ـ ـ 03 04 91 00 

 5 %   سمك أ وسن )ديسوسريكوس( ـ ـ 03 04 92 00 
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ور ـك سلـسم ،سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس(   ـ ـ 03 04 93 00 

  ،اسـهالري ،وروسـسيل ،اسيوسـواع ااناـ)من أن
هاراسيوس ، وط )سبرينوسـك ضبـسم ،وروس(ـايكرال

من نوع  ،وسـآيدل ،ون سرينوفاريناود ،كاراسيوس
   ،وسـوع سيرهينـومن ن ،هيبوفثالميكثيس 

من أنواع هامال هامال و  ،ميلوفاريناودون  يسوس
ال يو، أوسريوهيلوس هاسلره، لبروباربوس هوفينه 

من نوع ) "ثعبان البحر" سـسمك أنقلي ومياالوبراما(
 "سمك نهر النيل"ه النيل البياضسمك    ،ويال(ـانا

)من نوع  الثعبان رأس  كـسم ،يكوس(ومـ)المس نيل
 ا(ـمشان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

% 5 

 5 %   هالبوجراما(ثيراجا سمك أالسكا  والك ) ـ ـ 03 04 94 00 

  ،دايـاديـج ،داـاسيروميـة  رجمـأسماك من عائل ـ ـ 03 04 95 00 
 ،و مورينوليبيديداي،موريداي ،ميالنونيدا ،ماكروريدا    

  هالبوجراما(ثيراجا ك )عدا سمك أالسكا  وال 

  

 

 

% 5 

 5 %   هلب البحر وأسماك قرش أخر قرش ـ ـ 03 04 96 00 

 5 %  السفن)راجيدايه( وسمك خمةلل)االشفنين  سمك  ـ ـ 03 04 97 00 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 04 99 00 

أسماك ماففة أو مملحة أو فه ماء مملح، أسماك مدخنة،   03.05
أو أثنـــاء عمليـــة الرـــدخين؛ دقيـــ   وإن هانـــة مطبوخـــة قبـــل

 سمك صالحة لالسرهالك البشري. وسميد ومكرالت

  

 الك ـهـدقي  وسميد وهريات سمك مكرلة صالحة لالسر ـ 03 05 10 00 
 البشري 

  
% 5 

 يض وغـدد مـذهير، مـن أسـماك ماففـة أو مدخنـة  و أكباد ـ 03 05 20 00 
  أو مملحة أو فه ماء مملح

  
% 5 

سمك، ماففة أو مملحة أو فه ماء مملح، ولبن  ضرائح ـ  
 غير مدخنة:
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)من  ور ـسمك سل ،سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس( ـ ـ 03 05 31 00 

  ،اسـالريــــــــــــه ،وروسـسيلـــــــــــ ،أنـــــــــــواع اانااســـــــــــيوس
ــــــالوروس( ــــــ ،ايكر ـــــــوس هـســــــمك ضــــــبوط )سبرين   ،وـاربي
 ،آيـــدلوس ،ودون ـاريناــــوفـسرين ،وسـاراسيــــكاراســـيوس ه

 ،ســــيرهينوس وع ـن نـــــومــــ ،هيبوفثــــالميكثيس  وعـمــــن نــــ
مــــن أنــــواع هــــامال هــــامال و ،  وسـودون  يســـــميلوفاريناـــ

ــــو، أوســــريوهيلوس هاســــلره، لبروبــــاربوس هــــوفينه  ال ي
مـــن نـــوع ) "ثعبـــان البحـــر" سـســـمك أنقليـــ ،ومياالوبرامـــا(

ـــاضســـمك    ،ويال(ـاناـــ  "ســـمك نهـــر النيـــل"ه النيلـــ البي
)مــــن نــــوع  الثعبــــان رأس  كـسمــــ ،وميكوس(ـ)المــــس نيلــــ

 ا(ـمشان

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
% 5 

  ،دايـاديــج ،داـاسيروميـأسماك من عائلة  رجم ـ ـ 03 05 32 00 
 و مورينوليبيديداي،موريداي ،ميالنونيدا ،ماكروريدا    

  
% 5 

   : غيرها ـ ـ  
 5 %   سمك قرش )عوا ( ـ ـ ـ 03 05 39 10 

 5 %   غيرها ـ ـ ـ 03 05 39 90 

 ك ـالت السمـعدا فض ،سمك مدخن، اما فيها الشرائح   ـ  
 : الصالحة لألكل

  

 وهس ـف الهادي ) اونبورهينسلمون المحي  ـ ـ 03 05 41 00 
 وهس ــنرها، أونبورهينوهس غوربشا، وأونبورهين    
ـــ     ـــوهس مشاويرشـــا، واونبـــور هين ـــا، وأونبورهين وهس ـهير

وهس ـورهينــــــكيســــــومش وأونبورهينــــــوهس ماســــــو وأونب
وب ـون الدانــوسلمـ المحـيف االطلسـهون اـردورس(، سلم
  )هوهوهوهو(

  

 

 

 

 

 
 

% 5 

 5 %   سمك رناة )كلوبيا هارناس وهلوبيا ااالسه( ـ ـ 03 05 42 00 

 سمك مروما ) سالمومروما، أونبورهينوهس ميكيس،  ـ ـ 00 43 05 03 
 ا ـأونبورهينوهس هالرهه، أونبورهينوهس اجوا ونير    
 ه ـوهس اااضـورهينـأونبورهينوهس جيالي، اونب    
  وأونبورهينوهس هريزوجاسرر(    

  

 

 

 

% 5 
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 ور ـك سلـسم ،سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس( ـ ـ 00 44 05 03 

  ،اسـهالري ،وروسـسيل ،اسيوسـواع ااناـ)من أن  
هاراســــيوس ، وط )ســــبرينوسـك ضبـــــسمــــ ،وروس(ـايكرالــــ  

مــــن نــــوع  ،وسـآيدلــــ ،ينوفاريناودون ســــر ،كاراســــيوس
ـــــــــــالميكثيس  ـــــــــــ ،هيبوفث ـــــــــــن ن ــــــــــــوم    ،وسـوع سيرهين

من أنواع هامال هامال و ال يو،  ،ميلوفاريناودون  يسوس
ـــــــــاربوس هـــــــــوفينه  أوســـــــــريوهيلوس هاســـــــــلره، لبروب

مـــن نـــوع ) "ثعبـــان البحــر" سـســـمك أنقليــ ومياالوبرامــا(
 "ســـمك نهـــر النيـــل"ه النيلـــ البيـــاضســـمك    ،ويال(ـاناـــ
ـــ) ـــان رأس  كـسمـــ ،وميكوس(ـالمـــس نيل ـــوع  الثعب )مـــن ن

 .ا(ـمشان
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 5 %   غيرها ـ ـ 03 05 49 00 

 وإن، لـلألكة ـأسماك ماففة، عدا فضالت السمك الصالح ـ  
 مدخنة:ولبن غير  ،كانة مملحة

  

 سمك قد )جادوس مورهيا، جادوس أوجاك، جادوس  ـ ـ 03 05 51 00 
   لوس(ماكرو سيفا

  

% 5 
 

 ور ـك سلـسم ،سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس(  ـ ـ 03 05 25 00 
  ،اسـهالري ،وروسـسيل ،اسيوسـواع ااناـ)من أن  
 ،هاراسيوس ، وط )سبرينوسـك ضبـسم ،وروس(ـايكرال  

 ،من نوع هيبوفثالميكثيس  ،وسـآيدل ،سرينوفاريناودون 
من  ،يسوسميلوفاريناودون  ، وسـوع سيرهينـومن ن

أنواع هامال هامال و ال يو، أوسريوهيلوس هاسلره، 
ثعبان " سـسمك أنقليلبروباربوس هوفينه ومياالوبراما( 

سمك "ه النيل البياضسمك    ،ويال(ـانامن نوع ) "البحر
 الثعبان رأس  كـسم ،وميكوس(ـ)المس نيل "نهر النيل

 .ا(ـ)من نوع مشان

  
 
 
 
 
 
 
 
 

% 5 
 

 يوهليكثيداي، ،من عائلة  رجماسيروميدا أسماك ـ ـ 03 05 35 00 
 ،ميرلوهسيداي ،ميالنونيدا ،ماكروريدا ،جاديداي
قد ال ، عدا أسماكورينوليبيديدايـو م ،موريداي

وجادوس أاك ـادوس أوجـوروا أو جـادوس مـ)ج
 ماكروسيفالوس(

  
 

 
 

% 5 
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مك سمك رناة )كلوبيا هارناس، هلوبيا ااالسه(، س  ـ ـ 03 05 45 00 

، سمك سردين ) ساردينيا أنشوفة )من نوع اناروليس(
ساردينويس(، وساردينال من نوع )سانردينال(   يلباردوس

سمك  ،رناه صايرة أو اسبرط )سبراموس سبراموس(
أسقمري "ماكريل" )سكومبر سكومبراس، سكومبر 

 أسقمري ، سمك (أوسرراألسيكوس، سكومبر جا ونيكوس
 ، )سكومبروموروس( هندي )راسررليار(، سمك  سير

وسمك الرن من  "سمك سليمان"صاير  أسقمري سمك 
وسمك هريفالس أسقمري سمك ، نوع )مراكوروس(

سمك ، سمك هوبيا )راكيسنررون هاندوم( ، )كرانبس(
المحيف الهادي  ومفرت فضه )اامبوس(، سمك صوري 

)كولوال يس سيرا(، سمك صور ) دها رروس(، سمك 
سمك أ و سيف  ،   ) كبلين )مالوموس فيلوسوس(

الوثااة الشرقية  ةسمك الرون ،()اكسيفياس جالديوس
(، سمك أسقمري " ينية" )يوثينوس افينيس "كاواكاوا"

)ساردا(، سمك المرلين "سمك أوقيانوسه  خم"،سمك 
 السلفيش، سمك الراموو )ايسريوفوريداي(،   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

% 5 
 

   غيرها: ـ ـ  
 5 %    سمك األنشوفة )قاضع( ـ ـ ـ 03 05 59 30 

 5 %    غيرها ـ ـ ـ 03 05 59 90 

 أسماك مملحة ولبن غير ماففة وال مدخنة وسمك فه  ـ  
 : السمك الصالحة لألكل أحشاءعدا  ،ماء مملح

  

 5 %   . سمك رناة ) هلوبيا هارناس، هلوبياااالسه( ـ ـ 03 05 61 00 

 مورها، جادوس أوجاك، جادوس سمك قد )جادوس  ـ ـ 03 05 62 00 
   ماكرو سيفالوس(

  

% 5 

 5 %    سمك األنشوفة )اناروليس( ـ ـ 03 05 63 00 
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 ور ـك سلـسم ،سمك  لطه )من نوع أوريوهروميس( ـ ـ 03 05 64 00 

 ،اسـهالري ،وروسـسيل ،اسيوسـواع ااناـ)من أن
 ،هاراسيوس ، وط )سبرينوسـك ضبـسم ،وروس(ـايكرال

 ،من نوع هيبوفثالميكثيس  ،وسـآيدل ،ريناودون سرينوفا
من  ،ميلوفاريناودون  يسوس، وسـوع سيرهينـومن ن

أنواع هامال هامال و ال يو، أوسريوهيلوس هاسلره، 
ثعبان " سـسمك أنقليلبروباربوس هوفينه ومياالوبراما( 

سمك "ه النيل البياضسمك    ،ويال(ـانامن نوع ) "البحر
 الثعبان رأس  كـسم ،وميكوس(ـل)المس ني "نهر النيل

 .ا(ـ)من نوع مشان

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

% 5 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 05 69 00 

 وحويصالت )مثانات هوائية( ورؤوس وذيو زعانف  ـ  
 لألكل:السمك الصالحة  احشاءا من ـرهـوغي

  

 5 %   زعانف سمك القرش ـ ـ 03 05 71 00 

 5 %   سمك  ت )مثانات هوائية(وحويصالرؤوس وذيو   ـ ـ 03 05 72 00 

 5 %   غيرها ـ 03 05 79 00 

قشــريات، وإن هانــة مقشــورة، حيــة أو طازجــة أو مبــردة أو   03.06
ــح؛ قشــريات  مامــدة أو ماففــة أو مملحــة أو فــه مــاء ممل

وان هانة غير مقشورة، وان هانة مطبوخة قبـل أو  ،مدخنة
بوخـــة مط ،قشـــريات غيـــر مقشـــورة الرـــدخين،أثنـــاء عمليـــة 

االبخار أو مسلوقة فه الماء وأن هانة مبردة أو مامـدة أو 
ماففة أو مملحة أو فـه مـاء مملـح؛ دقيـ  وسـميد وهريـات 

 .ي قشريات مكرلة صالحة لالسرهالك البشر 

  

  مامدة : ـ  
 

نوروس، الى) ا"روك الاسرر" صخري جراد احر  ـ ـ 03 06 11 00 
  اانوليروس وجاسوس(

  
 إعفاء

 إعفاء  (هاماروس) من نوع كرهند(")بسرر" و "لعقارب احر  ـ ـ 03 06 12 00 

 إعفاء   سرطانات )سلطعون ، أو قبقب( ـ ـ 03 06 14 00 

)نيفروبس  (بسررو ل نوروي )جراد احر النرويج  ـ ـ 03 06 15 00 
  نورفيايكوس(

 إعفاء 

  ،وسربيان ) قريدس أو جمبري( المياه الباردة ) ندال ـ ـ 03 06 16 00 
   كرناون هرناون(

  
 إعفاء

 إعفاء   ربيان) قريدس أو جمبري( أخر ـ ـ 03 06 17 00 
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ات رخوية ـالت قشريـغيرها، اما فيها دقي  وسميد ومكر ـ ـ 03 06 19 00 

  صالحة لالسرهالك البشري 
  

 إعفاء

   مبردة:حية، طازجة أو  ـ  
من جراد  هغير و  (روك لوبسرر)صخري جراد احر  ـ ـ 03 06 13 00 

 نوروس، اانوليروس وجاسوسالى)االبحر

  

 إعفاء

 إعفاء   )هاماروس((كرهند)سرر"وبل"احر  عقارب ـ ـ 03 06 23 00 

 إعفاء   سرطانات )سلطعون ، او قبقب( ـ ـ 03 06 33 00 

)نيفروبس (بسررو ل نوروي  )احر النرويج  عقارب ـ ـ 03 06 34 00 
  نورفيايكوس(

  

 إعفاء

 من نوع)و جمبري( ) قريدس ربيان المياه الباردة  ـ ـ 03 06 53 00 
  هرناون هرناون(  ،ندالوس 

  
 إعفاء

 إعفاء   و جمبري( أخرربيان) قريدس  ـ ـ 03 06 36 00 

  اتـريـوه سميدو اما فيها دقي   ،غيرها ـ 03 06 39 00 
   صالحة لالسرهالك البشري  من قشرياتمكرلة     

  
 إعفاء

   :يرها غ ـ  
من جراد  هوغير بسرر" و روك ل"صخري جراد احر  ـ ـ 03 06 19 00 

 نوروس، اانوليروس وجاسوس(الىا من انواع)البحر

  
 إعفاء

 إعفاء   )هاماروس()كرهند(بسرر" و "لاحر  عقارب ـ ـ 03 06 29 00 

 إعفاء   سرطانات )سلطعون ، او قبقب( ـ ـ 03 06 39 00 

)نيفروبس بسرر" و "نوروي لاحر النرويج  ربعقا ـ ـ 03 06 49 00 
  نورفيايكوس(

 إعفاء 

 إعفاء   و جمبري( أخر ربيان)قريدس ـ ـ 03 06 95 00 

 من قشرياتمكرلة  اتـريـوه سميدو اما فيها دقي   ،غيرها ـ 03 06 99 00 
   صالحة لالسرهالك البشري 

  
 إعفاء

و طازجـــة أو رخويـــات وإن هانـــة منزوعـــة أصـــدافها، حيـــة أ  03.07
مبــردة أو مامــدة أو ماففــة أو مملحــة أو فــه مــاء مملــح؛ 

هانـــة  أصـــدافها، وانوان هانـــة منزوعـــة  ،رخويـــات مدخنـــة
ـــاء عمليـــة  ـــل أو أثن ـــدخينمطبوخـــة قب ـــ  ،الر و ســـميد  دقي

 ري ـوهريات مكرلة من رخويات، صالحة لالسرهالك البش

  

   (:Oystersمحار ) ـ  
 5 %    أو مبرد أو طازج حه ـ ـ 03 07 11 00 

 5 %   مامد  ـ ـ 03 07 12 00 

 5 %    غيرها ـ ـ 03 07 19 00 
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محار مروحه الشكل، من أجناس اكرن أو هالميس أو  ـ  

 :   الكوبكرين
  

 5 %   حه أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 07 21 00 

 5 %   مامد  ـ ـ 03 07 22 00 

 5 %    غيرها ـ ـ 03 07 29 00 

   : البحر )ميريلوس أو  يرنا ( ااميع أنواعه لح  ـ  

 5 %   حه أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 07 31 00 

 5 %   مامد ـ ـ 03 07 23 00 

 5 %    غيرها ـ ـ 03 07 39 00 

   : سبيدج وحبار  ـ  

 5 %    حه أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 07 42 00 

 5 %   مامد  ـ ـ 03 07 34 00 

 5 %    غيرها ـ ـ 03 07 49 00 

   اخطبوط )اكروبس(: ـ  

 5 %    حه أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 07 51 00 

 5 %   مامد  ـ ـ 03 07 52 00 

 5 %   ا غيره ـ ـ 03 07 59 00 

 5 %    البحر  )قواقع( ، عدا حلزون )قواقع( حلزون  ـ 03 07 60 00 

)مــن اطلينــوس و هوهــل وأصــداف محــار "أم الحلــو "     ـــ  
ـــداي ـــة ارهي ـــداي ،ارهريســـيداي ،عائل  ،دوناســـيداي ،هاردي
 ،مايــــــداي ،ميزوديزماميــــــداي ،مكرريــــــداي ،هياميليــــــداي
مريداكنيـــداي و  ،ســـولينيداي ،ســـولبورميداي ،ســـميليداي
 : فينيريداي(

  

 5 %   حية أو طازجة أو مبردة ـ ـ 03 07 71 00 

 5 %  مامد  ـ ـ 03 07 72 00 

 5 %   رهاغي ـ ـ 03 07 79 00 

 مقاملومحار  وميس(الىهمن نوع أذن البحر "ااالون" ) ـ  
 : سررومبوس( من نوع )

  

حية أو طازجة  وميس(الىهمن نوع أذن البحر "ااالون" ) ـ ـ 03 07 81 00 
  أو مبردة

 % 5 

حية أو طازجة أو سررومبوس( من نوع ) مقاملمحار  ـ ـ 03 07 82 00 
  مبردة

 % 5 

 5 %   مامدة وميس(الىهمن نوع أذن البحر "ااالون" ) ـ ـ 03 07 83 00 
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 5 %  مامدةسررومبوس( من نوع ) مقاملمحار  ـ ـ 03 07 48 00 

 5 %  أخر وميس(الىهمن نوع أذن البحر "ااالون" ) ـ ـ 03 07 78 00 

 5 %  أخرسررومبوس( من نوع ) مقاملمحار  ـ ـ 03 07 88 00 

، صالحة مكرلة اتـريـوه سميدو دقي  اما فيها  ،غيرها  ـ  
 البشري:لالسرهالك 

  

 5 %    حية أو طازجة أو مبردة ـ ـ 03 07 91 00 

 5 %   مامدة ـ ـ 03 07 92 00 

 5 %    غيرها ـ ـ 03 07 99 00 

ال فقريات مائيـة، عـدا الرخويـات والقشـريات، حيـة، طازجـة،   03.08
اء مملـــح، ال مبـــردة، مامـــدة، ماففـــة، مملحـــة أو فـــه مـــ

وان هانـة  ،عـدا الرخويـات والقشـريات ،فقريات مائية مدخنة
ـــدخين ـــاء عمليـــة الر ـــل أو أثن ـــ  و ســـميد  ،مطبوخـــة قب دقي

وهريـــــات مكرلـــــة مـــــن الفقاريـــــات مائيـــــة عـــــدا القشـــــريات 
 البشري.والرخويات، صالحة لالسرهالك 

  

   ريوداي(:و ولوثه،خيار البحر )سريكوبوس جا ونيكوس ـ  

 5 %   حه أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 08 11 00 

 5 %   مامد ـ ـ 03 80 21 00 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 08 19 00 

سررونايلوسنرروموس ، من نوع )قنفذ البحر  ـ  
ااراسنرروموس ليفيدوس، لوهسيرشينوس البوس، 

 (:ايرشينوس اسكيولنروس

  

 5 %   حه أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 08 21 00 

 5 %   مامد ـ ـ 03 80 22 00 

 5 %   غيرها ـ ـ 03 08 29 00 

 5 %   قنديل البحر )روبيليما( ـ 03 08 30 00 

 5 %   غيرها ـ 03 08 90 00 
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 الفصل الرابع 
 

 

 منتجات صالحة لألكل  طبيعي؛عسل  طيور؛بيض  األلبان؛ألبان ومنتجات صناعة 
 صل حيواني، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخرأ من

 
  مالحظـــات:

 .   كليا" باللبن " الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشدته جزئيا أو  يقصد - 1
 :04.05ألغراض البند  - 2

يقصد بـكلمة " الزبدة " الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها )طازجة، مملحة أو الزنخة   -أ 
% أو أكثر من دسم اللبن وال تزيد 80من اللبن بنسبة  بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام( والمستخلصة حصرا  

 عن تزيد % وعلى ماء بنسبة ال2صاها % وزنا، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أق95عن 
% وزنا، وال تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إال أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان 16

 اللبنيك؛ة غير ضارة منتمية لحامض غذائية وأمالح متعادلة وبكتريا لبنية مستنبت
المستحلبات من النوع المائي الزيتي  “( dairy spread)األلبان القابلة للدهن  مشتقات“بعبارة يقصد  -ب 

 .   % وزنا80% أو أكثر وال تزيد عن 39القابلة للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 
 04.06تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند - 3

  التالية:افر فيها الخصائص الثالث تو أن ت شريطة
 الجافة.على المادة  %( أو أكثر محسوبة وزنا  5أن تكون نسبة دسم اللبن فيها ) -أ 

 %(.85%( وان ال تزيد عن )70عن ) أن التقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزنا   -ب 
 للقولبة.أن تكون مقولبة أو قابلة  -ج

 الفصل:ال يشمل هذا  - 4
لكتوز، المعبر عنه بلكتوز ال  % وزنا  95تجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من المن -أ 

 . (17.02ب على الحالة الجافة )بند مائي محسو 
المنتجات المتحصل عليها من األلبان بإحالل واحد أو أكثر من مكوناتها الطبيعية )مثل، األحماض الدهنية  -ب 

 (21.06أو البند  19.01دة أخرى )مثل، األحماض الزيتية( )البند بما الزبد(المشتقة من 
الزالل )البومين( )بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزنا  على أكثر من  - ج

 . (35.04( أو الجلوبيولين )بند 35.02% من بروتينات مصل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة( )بند 80
 : الفرعيظات البند مالح

اللبن " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل ، يقصد بعبارة 04 04 10د الفرعي ألغراض البن - 1
مصل اللبن  أيضاويقصد بها بشكل كامل أو جزئي،  المعادن البروتين أولكتوز أو ل اللبن المنزوع منه اأي مص

 . ن خلط مكونات مصل اللبن الطبيعيةعية والمنتجات المتحصل عليها مالذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبي
)بند  (ghee)منزوعة الماء أو السمن  ه" ال تشمل الزبـــد زبدهإن مصطلح "  04 05 10ألغراض البــند الفـــرعي  - 2

 . (04 05 90فرعي 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر  ألبان  04.01

   .أخرمضاف أو على مواد تحلية 
   :وزنا  % 1تزيد عن  دسم ال ـ بنسبة  
 رـعتها عـن لتــوات تزيـد ســاألجل بعبـ حليب( طويللبن )ـ ـ ـ  04 01 10 30 

 %5   واحد
 %5    ـ ـ ـ غيرها 04 01 10 90 
 :وزنا  % 6جاوز % وال تت1دسم تزيد عن  ـ بنسبة  

  
 رـعتها عن لتـل بعبوات تزيد سـطويل األج( حليبلبن )ـ ـ ـ  04 01 20 30 

 %5   واحد
 %5    ـ ـ ـ غيرها 04 01 20 90 
   : % وزنا  10% وال تتجاوز 6دسم تزيد عن  ـ بنسبة  
طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر  (حليبلبن )ـ ـ ـ  04 01 40 30 

 %5   واحد
 %5    ـ ـ ـ غيرها 04 01 40 90 
   : وزنا  % 10دسم تزيد عن  ـ بنسبة  
 األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر طويل (حليبلبن )ـ ـ ـ  04 01 50 30 

 %5   واحد
 %5    ـ ـ ـ غيرها 04 01 50 90 

ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية علـى سـكر مضـاف   04.02
   . خرآأو مواد تحلية 

بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي  ـ  
   :  % وزنا  1.5دسم بنسبة ال تزيد عن على 

   :  للصناعةـ ـ ـ معد    
% 75ـ ـ ـ ـ ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة  04 02 10 11 

على األقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر 
 %5  وإن كانت مركزة

ـ ـ ـ ـ ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل  04 02 10 12 
% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر 75من 

 %5  وإن كانت مركزة.
 %5  ـ ـ ـ ـ غيره 04 02 10 19 
   ا:ـ ـ ـ غيره  
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% على 75ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة  04 02 10 91 

كر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن األقل محتوية على س
 %5  كانت مركزة

 92 10 02 04 

 
غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من ـ  ـ ـ ـ
وإن  أخر تحليهمحتوية على سكر مضاف أو مواد % 75

 %5  كانت مركزة.
   غيره ـ ـ ـ ـ 04 02 10 99 
بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر ، تحتوي  ـ  

   % وزنا :1.5على دسم بنسبة تزيد عن 
   غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر:  ـ ـ  
 %5  معد للصناعة ـ ـ ـ 04 02 21 10 

 %5  غيرها ـ ـ ـ 04 02 21 90 

   غيرها: ـ ـ  
   معد للصناعة:ـ ـ ـ   
% 75ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة ـ  ـ ـ ـ 04 02 29 11 

 أخر تحليهمحتوية على سكر مضاف أو مواد على األقل 
 %5  وإن كانت مركزة.

غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من ـ  ـ ـ ـ 04 02 29 12 
وإن  أخر تحليهمحتوية على سكر مضاف أو مواد % 75

 %5  كانت مركزة.
   ـ ـ ـ ـ غيره  04 02 29 19 
   ا:غيره ـ ـ ـ  
% على 75ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة  04 02 29 91 

األقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن 
 %5  كانت مركزة

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من  04 02 29 92 
اف أو مواد تحليه أخر وإن % محتوية على سكر مض75

 %5  .كانت مركزة
   ـ ـ ـ ـ غيره 04 02 29 99 
   ا:ـ غيره  
   ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية اخر : ـ ـ   
 %5  لبن )حليب(ـ ـ ـ  04 02 91 10 
 %5  قشدةـ ـ ـ  04 02 91 20 
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   ا:ـ ـ غيره  
   لبن )حليب(:ـ ـ ـ   
% على 75ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة  04 02 99 11 

األقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن 
 %5  كانت مركزة

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من  04 02 99 12 
% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن 75

 %5  .كانت مركزة
 %5  قشدةـ ـ ـ  04 02 99 20 

مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير   04.03
وغيره من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو 
المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر 

محتوية  أو ةمضاف أو مواد تحلية أخر أو منكه
   . على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة

 %5  )زبادي(  ـ لبن رائب 04 03 10 00 
   : اـ غيره  
 %5  "ـ ـ ـ لبنه " لبن مصفى  04 03 90 10 
 %5   ـ ـ ـ مخيض اللبن 04 03 90 20 
 %5   اـ ـ ـ غيره 04 03 90 90 

مصــل اللــبن وإن كــان مركــزا أو محتويــا علــى ســكر   04.04
منتجــات مكونــة مــن  أخــر؛مضــاف أو مــواد تحليــة 

محتويـــة علـــى عناصـــر حليـــب طبيعيـــة، وإن كانـــت 
سكر مضاف أو مواد تحليـة أخـر، غيـر مـذكورة وال 

   . داخلة في مكان آخر
اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزا أو محتويا  ـ مصل 04 04 10 00 

   أخرعلى سكر مضاف أو مواد تحلية 

 
5% 

 %5  ـ غيرها  04 04 90 00 
 زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن،  04.05

   . قابلة للدهن ألبانمنتجات 
 %5  دة ــ زب 04 05 10 00 
 %5  ـ مشتقات اللبن القابلة للدهن  04 05 20 00 
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 %5  ا ـ غيره 04 05 90 00 

   . جبــن )بما في ذلك جبن اللبن المخثر(  04.06
أو غير مخثرة(، بما في ذلك  منضجةطازجة )غير  ـ أجبان 04 06 10 00 

   المخثربن وجبن اللبن جبن مصل الل

 
5% 

 %5   واعنـ أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع األ  04 06 20 00 
 %5    مسحوق ـ أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل  04 06 30 00 
واجبان أخر محتوية على  ـ أجبان ذات عروق زرقــاء 04 06 40 00 

 %5   بنيسيليومالعروق متحصل عليها بواسطة روكفورت 
   : ـ أجبان أخر  
 %5   مخمرـ ـ ـ جبن قشدة طازج  04 06 90 10 
ـ ـ ـ جبن قاسي أو متوسط التقسية)مثل الشدر، الجودا،  04 06 90 20  

 %5   الجروير، الباروميسان(
 15جبن اصفر نصف مصنع ال يقل وزن العبوة عن  ـ ـ ـ 04 06 90 30 

 %5   كيلو جرام 
 %5   اـ ـ ـ غيره 04 06 90 90 

   محفوظ أو مطبوخ. بيض طيور بقشرة، طازج أو  04.07
 : ـ بيض ملقح للتفريخ  

  
 إعفاء           من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس ـ ـ 04 07 11 00 
 إعفاء    يرهغـ ـ ـ 04 07 19 00 
   : بيض طازج آخرـ   
 %5   لوس دوميستيكوسمن دجاج من نوع جاـ ـ  04 07 21 00 
 %5   ـيرهغـ ـ  04 07 29 00 
 %5   ـيرهغـ  04 07 90 00 

04.08 
 
 

بيض طيور، بدون قشرة، ومح )صفار البيض(  
طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ 
بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأية طريقة 
أخرى، وإن كان محتويا على سكر مضاف أو مواد 

   . تحلية أخر
   ـ صفار بيض )مح( :  
 %5   مجففـ ـ  04 08 11 00 

 %5  يره ـ ـ غـ 04 08 19 00 
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 : يرهـ غـ  

  
 

 %5   مجففـ ـ  04 08 91 00
 %5  ـيره ـ ـ غ 04 08 99 00 

 %5   طبيعيعسل  04 09 00 00 04.09
منتجات صالحة لألكـل من أصل حيواني، غير   04.10

   . آخري مكان مذكورة وال داخلة ف
 %5   ـ ـ ـ بيض سالحف 04 10 00 10 
 %5   ـ ـ ـ أعشاش السلنجان 04 10 00 20 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ 04 10 00 90 
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 الفصل الخامس
 

 

 

 

 صل حيواني، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخرأمنتجات أخر من 
 
 
 

  : مالحظـــات
 : ال يشمل هذا الفصل - 1

المثانـات والمدـ ، كاملــة أو  المصــار ن و المنتجـات الصـال ة لل ـل  ــ ا دي ال يوانـات لالوـالل أو المج ـ   و -أ 
 . قطدا  

المماثلـة مـن  ت  والقصاصـات والنفايـا05.05راء،   ا المنتجات ال اخلة في البنـ  لب ـ الصالل أو الجلود وجلود بف
 .  43أو  41لفصل  05.11ة في البن  الجلود غير الم بوغة ال اخل

 . لخيل وفضالته لالقوم ال ادي  شر ال يوانية األصل   ا شدر ا األوليةمواد النوج   -ج 
 .  96.03ة المكانس والفراجين لبن   الرؤوس لال زي والخصل  الم ضرة لصنا -د 

ال تكــون أارافــه الجذر ــة أن  ةط شــر   ، الشــدر المفــرول اوليــا  05.01يدتبــر ـخـــاماـ بــالمدنص المقصــود فــي البنــ  ل - 2
 . ؤوسه مجمدة مدا باالتجاه الطبيديور 

لقــرن وكــذل   ــر البــري ووحيــ  االخنز  أنيــابالب ــري و  الكركــ ن يدتبــر ـ ـــاجاـ فــي هــذا الجــ ول، أنيــاب الفيــل والفــ  و - 3
 . أسنان جميع ال يوانات

فيمـا يشـمل،  ،05.11يشـمل البنـ   البقـر.فصـيلتي الخيـل أو  ذيـلو  ـرف  يدتبر ـشدر خيل ـ في هـذا الجـ ول، شـدر - 4
  ب ون.ـ. وأكطبقة بمادة حاملة مهيأة  كانت،شدر الخيل، وإن  فضالتو شدر الخيل 

 

 فئة الرسم اإلجراء ـــــــــن الصـــ النظاي المنوق رمز البن 
ـــان معوـــوال أو منزو ـــا  05 01 00 00 05.01 شـــدر بشـــري خـــاي، وإن ك

  فضالت الشدر البشري  دهنه؛
  

5% 
؛ شـدر غر ـر وغيـره مـن خنز ر بـري  شدر خنز ر أو  05.02

 فضالته.صنا ة الفراجين لالفرش ؛  شدر
  

 سلع خاصة ه شدر خنز ر بري وفضالت ـ شدر خنز ر أو 05 02 10 00 
 %5  ـ غيره  05 02 90 00 

    ملعيل  05.03

مثانات ومد  حيوانـات ل ـ ا األسـما  ،  مصار ن و  05.04
ـــة ـــا،   امل أو مبـــردة أو مجمـــ ة أو  االجـــةأو قطد

  . ممل ة أو في ماء مالح أو مجففة أو م خنة
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  ـ ـ ـ مصار ن  05 04 00 10 

5% 
    مدــ ـ ـ  05 04 00 20 

5% 
 ا غيره ـ ـ ـ 05 04 00 90 

 
5% 

جـــزاء أخـــر مـــن ايـــور، بر شـــها أو أجلـــود ايـــور و   05.05
 ، لوان كـــان مشـــذبا   وأجـــزاؤهبزغبهـــا، ر ـــ  ايـــور 

 ثر من ألغب، جميدها خاي أو لم يجر  ليها شعل 
ــ  أو ــا التنظي ــر أو المدالجــة بقصــ  حفظه ؛ التطهي

 .ر   أجزاءر   أو  تمواحيق ونفايا

  

 %5   لغب ال شو؛نواع الموتخ مة في أل ـ ر   من ا 05 05 10 00 
 %5  ا ـ غيره 05 05 90 00 

ـــ هن أو أ ظـــاي و   05.06 روي قـــرون، خامـــا أو منزو ـــة ال
للكن غير مقطدة  بويطا   الهالي أو م ضرة ت ضيرا  

خاصـــة ، أو مدالجـــة ب مـــ ؛ موـــاحيق  بأشـــكال
 . هذه المنتجات تونفايا

  

 %5   وتين  ظاي  و ظاي مدالجة ب م ـ  ظمين لبر  05 06 10 00 
 %5  ا ـ غيره 05 06 90 00 

صفي ات ف  ال وت   اج وذبل سل فاة لدرق  و  05.07
ات ب ر ة، ن ث يغيره م   أواأله ابلبما فيها 

 ومخالب وأظافر حوافر مشدبة، وقرون  قرون 
 غير وإنما بويطا   م ضرة ت ضيرا   أو ومناقير،خاما  

هذه  تونفايا مواحيق مقطدة بأشكال خاصة؛
 . المواد

  

 اممنوع استيراده  ونفاياتهمواحيقه   اج؛ـ  05 07 10 00 
   غيرها:ـ   
 10 90 07 05 

 
وت لبمـا فيهـا ـ  ال ــذبـل سـل فاة لدرق ، صـفي ات فـ ــ ـ ـ

ــــ  أو غ ابـاألهـــ ـــ يـي موـــاحيقها  ؛ ر ةـات ب ـــره مـــن ث
  ونفاياتها

  
 
5% 

 ومنـاقير؛ بـوقرون مشدبة وحوافر وأظافر ومخالـ ـ قرون ـ ـ  05 07 90 20 
  ونفاياتهامواحيقها 

  
5% 
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 أو م ضـــر ت ضـــيرا   خامـــا   مرجـــان ومـــواد مماثلـــة،  05.08

أصـ اف  بويطا ولكن غيـر مشـعول بطر قـة أخـر ؛
رخو ـــات أو قشـــر ات أو قنفـــذيات ب ر ـــة و ظـــاي 

نمــا غيــر إو  بوــيطا   حبــار خــاي أو م ضــرة ت ضــيرا  
 ونفاياتها.صة؛ مواحيقها شكال خاأمقطدة ب

  

 %5   مرجانـ ـ ـ  05 08 00 10 
 %5   ريوـ ـ ـ ـ 05 08 00 20 
 %5   ـ ـ ـ أص اف رخو ات أو قشر ات أو قنفذيات ب ر ة 05 08 00 30 

 %5   اغيره ـ ـ ـ 05 08 00 90 

    ملعيل  05.09

ـــر   05.10 ـــ س ل اســـتر وي ، ل ـــاد شـــهب، اأ نب يـــب القن
ر ــح لذبــاب هنــ ي ؛ صــفراء وإن كانــت وموــ ؛ ذرا

؛ غ د ومنتجـات حيوانيـة أخـر موـتدملة فـي مجففة
إ ــــ اد م ضــــرات الصــــي لة، االجــــة أو مبــــردة أو 

 . م فوظة مؤقتا بطر قة أخر   مجم ة أو

  

    مو و بر أشهب، ايب القنــ س ل كاستر وي  ، ل اد ـ ن ـ ـ ـ 05 10 00 10 
5% 

 %5  ا غيره ـ ـ ـ 05 10 00 90 
منتجات حيوانية األصل غير مـذكورة وال داخلـة فـي   05.11

  1لحيوانات ميتة مما يشمله الفصـالن آخر؛مكان 
 . البشري  لالستهال ، غير صال ة   3أو ل

  

 %5  ـ مني ذكور األبقار  05 11 10 00 
   : اـ  غيره  
  تالفقار اسما  أو قشر ات أو رخو ات أو أـ ـ منتجات   

 :  3الفصل ل يشمله؛ حيوانات ميته مما ة أخرمالي     
  

 %5   ـ ـ ـ بي  الوم  غير الصالح لل ل 05 11 91 10 
 %5    3لـ ـ ـ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل  05 11 91 20 
 %5   اغيره ـ ـ ـ 05 11 91 90 
   : اـ ـ غيره  
 %5  ـ ـ ـ دودة القرمز وال شرات المماثلة  05 11 99 10 
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 %5   ـ ـ ـ بي  دودة ال ر ر لالقز   05 11 99 20 
 %5   ـ ـ ـ بي  النمل لالمالن  05 11 99 30 
لميتة األخـر والل ـوي واألحشـاء انات اـ ـ ـ دي ال يوان وال يو  05 11 99 40 

  لل لغير الصال ة  واألاراف،
  

5% 
ها من سالنه لجذاذ  وغير  أ صاب ضالت،  أوتارـ ـ ـ  05 11 99 50 

  نفايات مماثلة من صالل لجلود غير م بوغة 
  

   5% 

 %5   اغيرهـ ـ ـ  05 11 99 90 
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 القســـم الثانـــي
 

 منتجات المملكة النباتية
 

  مالحظـــــة:
 

وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثال  أينمايقصد بعبارة } مكتالت {     
 .% وزنا3ة بنسبة التزيد عن لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابط إماوالتي كتلت 
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   الفصل السادس
 

 

 ونباتات أخر حية؛ بصيالت وبصالت وجذور وما شابهها؛ أشجار
 غصان مورقة للزينة أمقطوفة و  أزهار 

  مالحظـــات:
 صـناف )بمـا فيهـاأل( فإن هذا الفصـل يشـمل فقـط النباتـات الويـة وا06.01مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند ) - 1

التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والودائق والزهارون للغـر  أو الزينـةغ غيـر أن هـذا  األنواعشتول الخضر( من 
 . (7المذكورة في الفصل ) األخريشمل البطاطا والبصل والعسقالن والثوم والمنتجات  الفصل ال

غصـان الوراقـة مـن هـذص األصـنافغ الداخلـة ألار وازهـأل صناف المماثلة معاملـة األتعامل الباقات والسالل واألكاليل وا - 2
يشـمل هـذان  ليها مـن مـواد أخـرغ ومـع للـ  الإ( بصرف النظر عن اللوازم المضافة 06.04أو  06.03في البندين )

 . (97.01صناف فن اللصق )كوالج( ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند )أالبندان 
 

 فئة الرسم اإلجراء ـــــــنفالصـــــ النظام المنسق رمز البند
وبصــلي غ بصـيالت وبصـالت ودرنــات وجـذور درنيـ    06.01

أو  راقـــدة أرضـــية )جـــذامير أو رزومـــات(غ نســـيقا
؛ نباتـات وجـذور هنـدباء )شـيكوريا( ُمنبت  أو مزهرة

 .12.12عدا الجذور المذكورة في البند

  

 غ سـيقان بصيالت وبصـالت ودرنـات وجـذور درنيـ  وبصـليـ  06 01 10 00 
  راقدةأرضية )جذامير أو رزومات(غ 

  
 إعفاء

ـ بصيالت وبصـالت ودرنـات وجـذور درنيـ  وبصـلي غ سـيقان  06 01 20 00 
؛ نباتـات أو مزهـرة امير أو رزومـات(غ منبتـ أرضية )جـذ

 وجذور هندباء )شيكوريا( 

  
 

 
 إعفاء

ها جذورها( فسائل وطعـومغ في نباتات حية أخر )بما  06.02
 بياض الفطر.

  

   وطعوم:ـ فسائل دون جذور   
 إعفاء   العنب( )عقلـ ـ ـ جفون الكرم   06 02 10 10 
 إعفاء  ا غيرهـ ـ ـ  06 02 10 90 
ي أشجار وجنبات وشجيراتغ مطعمة أم الغ من األنـواع التـ ـ  

 : تومل فواك  وأثمار صالوة لألكل
  

 إعفاء   ـ ـ ـ غرسات نخيل 06 02 20 10 
 إعفاء   جوز الهند ـ ـ ـ غرسات 06 02 20 20 
 إعفاء  ا غيرهـ ـ ـ  06 02 20 90 
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 فئة الرسم اإلجراء ـــــــنفالصـــــ النظام المنسق رمز البند
 أموية )ازالي ( مطعمة ـ جنبات وردية )رودودندرون( وصورا  

 : غير مطعمة
  

 %5   جنبات الزينةـ ـ ـ  06 02 30 10 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  06 02 30 90 
 %5   مطعمةـ ورود مطعمة أم غير  06 02 40 00 
 %5  ا ـ غيره 06 02 90 00 

أزهار وبـراعم أزهـارغ مقطوفـةغ للباقـات أو للتـزيينغ   06.03
رطبة أو يابسـة أو مبيضـة أو مصـبوغة أو مشـربة 

  .أو موضرة بطريقة أخرى 

  

    : رطبةـ   
 %5   ـ ـ ورد 06 03 11 00 
 %5   ـ ـ قرنفل 06 03 12 00 
 %5   )أوركيد(ـ ـ سولبية 06 03 13 00 
 %5   ـ ـ أقووان 06 03 14 00 
 %5   )من نوع ليلليوم( ـ ـ زنبق 06 03 15 00 
 %5   ـ ـ غيرها 06 03 19 00 
 %5  ا ـ غيره 06 03 90 00 

وأوراق وأفنـــان وغيرهـــا مـــن أجـــزاء  وارقـــ أغصـــان   06.04
الــب لنباتــاتغ دون أزهــار أو بــراعم وأعشــا  وطوا
ــــات أو  أشــــن و  ــــةللباق ــــة أو للزين ــــة أو مجفف غ رطب

مصبوغة أو مبيضة أو مشـربة أو موضـرة بطريقـة 
 . أخرى 

  

 %5   رطبة ـ  06 04 20 00 
 %5  ا غيرهـ  06 04 90 00 
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 الفصل السابع 

 

 خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة لألكل
  مالحظـــات:

 .(12.14لعلفية الداخلة في البند )يشمل هذا الفصل المنتجات ا ال  - 1
ــارض {خضــر  تشــمل 07.12و  07.11و  07.10و  07.09لتطبيــأ كحمــاب البنــ د )  - 2 ــ ع اب الفطــر الصــال   كيضــا  ( ف

ر وال  ســـا وال ـــرا والباونجـــاع والـــذرض الحلـــ ض ) امـــايم ســـماراتا( وك مـــار مـــ  جـــنم لألكـــل وال مـــي والواتـــ ع وال بـــ
)كابســيم ب( فليفلــ  كو مــ  جنم{{يمنتــا  فلفــل والشــمر والب ــدونم وال واــرض والطرخــ ع والرقــاد {ال ــر   والمرد ــ   

 . رتنسيم كو اوراجا ن ب ماج رانا(الحل  )ماج رانا ه
 : باستثناء( 07.11لغاية   07.01الداخلة في البن د )م   األن ااخضر المجففة م  (  جميع ال07.12يشمل البند ) - 3

 .(07.13الب  ل ال رنية اليابسة المفصصة ){ند  -ك  
 . 11.04لغاية  11.02في البن د م   المحددض باألقمالب الذرض الحل ض  
 .(11.05د يأ وسميد ومسح ق ور ائأ وحبيبات وممتالت بطاطا ){ند  -ج  
 .(11.06البند ) 07.13د يأ وسميد ومسح ق الب  ل ال رنية اليابسة الداخلة في البند  -د  

كو مـ  جـنم  إال ان  يستثنى مـ  هـذا الفصـل الثمـار المجففـة كو المجروقـة كو المسـح  ة مـ  جـنم {كابسـيم ب  - 4
 .(09.04{{يمنتا  {ند )

 ئة الرسمف اإلجراء الصــــــــــــنف النظاب المنسأ رمو البند
   . بطاطم )بطاطا( طا جة كو مبردض  07.01

 إافاء  ـ ت اوي للورا  07 01 10 00 

 إافاء   اهـ غير  07 01 90 00 

 إافاء  {ندورض طا جة كو مبردض  07 02 00 00 07.02

وخضــر   ميــة كخــر،  بصــل واســ الع و ــ ب و ــرا   07.03
 . طا جة كو مبردض

  

   : ل واس العـ بصـ  
   : لبصـ ـ ـ ـ  
 إافاء   ال شرض(ـ ـ ـ ـ بصل للطعاب )كخضر كو يابم  07 03 10 11 

 إافاء   ـ ـ ـ ـ بصل للبذار ) وح كو  نار( 07 03 10 12 

 إافاء  ـ ـ ـ اس الع  07 03 10 20 

 إافاء    ب ــ  07 03 20 00 

 إافاء  ـ  را  وخضر   مية كخر  07 03 90 00 

لفـــ ف و ـــرنبي  وخضـــر مما لـــة صـــالحة كرنـــم وم  07.04
 . م  جنم {راسيما، طا جة كو مبردض لألكل

  

 إافاء  لي ـ  رنبي  ورؤوس {رو  07 04 10 00 
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 ئة الرسمف اإلجراء الصــــــــــــنف النظاب المنسأ رمو البند
 إافاء  ـ  رنم {رو سل  07 04 20 00 

 إافاء  ا ـ غيره 07 04 90 00 

(، بخـــــم )الكت  ـــــا ســـــاتيفا( وهنـــــدباء )قـــــيم راا  07.05
 . طا جة كو مبردض

  

   : ـ خم  
 إافاء   ـ ـ خم )ممبم( 07 05 11 00 

 إافاء  ر  ـ ـ غيـ 07 05 19 00 

   : ـ هندباء  
 إافاء   انثي ا س في ل ساب( بـ ـ هندباء وتل ف )قيم راا 07 05 21 00 

 إافاء  ا ـ ـ غيره 07 05 29 00 

طة ولحيــة لجـور ولفـب ب لــى وقـ ندر ){نجــــر( للسـ  07.06
و ـــرفم لفتـــي وفجـــل وجـــذور التـــيم )سليســـيفي( 

  . مما لة صالحة لألكل، طا جة كو مبردض

  

 إافاء   ب ليـ جور ولفب  07 06 10 00 

 إافاء  ا ـ غيره 07 06 90 00 

 إافاء  طا جة كو مبردض  خيار و ثاء، خيار محبم، 07 07 00 00 07.07

ب  ل  رنية مفصصة كو غير مفصصـة، طا جـة كو   07.08
 . مبردض

  

 إافاء  ـ با الء ) {يس ب ساتيف ب(  07 08 10 00 

 إافاء  فاسي ل س( ، ـ ل ايا وفاص ليا )فيجينيا  07 08 20 00 

   : ـ ب  ل  رنية كخر  
 إافاء  ـ ـ ـ فـ ل  07 08 90 10 

 إافاء  ا ـ ـ ـ غيره 07 08 90 90 

   . مبردضخضر كخر، طا جة كو   07.09

 إافاء   هلي ع  ـ 07 09 20 00 
 إافاء   باونجاعـ  07 09 30 00 

 إافاء  ـ  رفم ادا ال رفم اللفتي  07 09 40 00 

   : ـ فطر و مي  
 إافاء   ـ ـ فطرم  جنم كجارام س 07 09 51 00 

   : ـ ـ غيرها  
 إافاء  )ف ع(  ـ  مي ـ ـ 07 09 59 10 
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 ئة الرسمف اإلجراء الصــــــــــــنف النظاب المنسأ رمو البند
 إافاء  غيرها  ـ ـ ـ 07 09 59 90 
ار م  جنم  ابسيم ب كو م  جـنم {يمنتـا )فليفلـة كو  مكـ  07 09 60 00 

 فلفل( 
  

 إافاء

 إافاء   الـ رق ـ سبـانخ كو سبانخ ني  الندي وسبانخ  بيـرض  07 09 70 00 
    :  اـ غيره  
 إافاء   كرضي ق  ي )خرق ف(ـ ـ  07 09 91 00 

 إافاء    ات ع ـ ـ  07 09 92 00 

 إافاء   كي  رايتا(ي طي  و را )ـ ـ  07 09 93 00 

   غيرها:ـ ـ   
 إافاء   ك سةـ ـ ـ  07 09 99 10 

 إافاء   بامياـ ـ ـ  07 09 99 20 

 إافاء   ب دونمـ ـ ـ  07 09 99 30 

 إافاء   كوارضـ ـ ـ  07 09 99 40 

 إافاء   اغيرهـ ـ ـ  07 09 99 90 

خضــــر ) غيــــر مطب خــــة كو مطب خــــة بالبخــــار كو   07.10
 . مسل  ة في الماء( مجمدض

  

 %5  ـ بطاطم )بطاطا(  07 10 10 00 
   : م ش رضـ ب  ل  رنية م ش رض كو غير   
 %5   ـ ـ با الء ){يس ب ساتيف ب( 07 10 21 00 
 %5   .فيجينا كو فاسي ل س(م  ان ا  ص ليا )اوفكـ ـ ل اياء  07 10 22 00 
 %5  ا هـ ـ غير  07 10 29 00 
 %5    ـ سبانخ وسبانخ نيـ  النـدى وسـبانخ  بيـرض ال رق  07 10 30 00 
 %5   حل ضـ ورض  07 10 40 00 
 %5  ـ خضر كخر  07 10 80 00 
 %5  ـ خلي  خضر  07 10 90 00 

 )مـــثال بغـــا   ـــاني ككســـيد مؤ تـــا محف ظـــة خضـــر  07.11
لمملـــــ  كو الممبـــــرت كو ال براـــــب كو فـــــي المـــــاء ا

مـــ اد كخـــر ب صـــد الحفـــ  المؤ ـــب(  إليـــ المضـــاف 
 لالســـــت ال ول ـــــ  غيـــــر صـــــالحة بحالت ـــــا هـــــذ  

 المباقر.

  

 %5    ات ع ـ  07 11 20 00 



 2ق : 
 7ف : 

 - 68 - 

 ئة الرسمف اإلجراء الصــــــــــــنف النظاب المنسأ رمو البند
 %5   للتخليلـ خيار كو  ثاء وخيار محبم  07 11 40 00 

   :  مي فطر و ـ  
 %5   فطر م  جنم كجارام س ـ ـ 07 11 51 00 
 %5   رهاغي ـ ـ 07 11 59 00 
 %5  ـ خضر كخر، خلي  خضر  07 11 90 00 

خضـــر مجففـــة،  املـــة كو م طعـــة كو مشـــرحة كو   07.12
ــ  غيــر محضــرض بطرا ــة  ممســرض كو مســح  ة، ول 

 . كخرى 

  

 %5   بصلـ  07 12 20 00 
  هالمي فطر، (اورام الراا ن ام  )فطر  فطر، ـ  

 : و مي ترواال( ن ا)م    
  

 %5   فطرم  جنم آجارام س ـ ـ 07 12 31 00 
 %5   (كورام الراا ن ام  )فطر  ـ ـ 07 12 32 00 
 %5   ترميال( ن افطرهالمي )م   ـ ـ 07 12 33 00 
 %5   رهاغي ـ ـ 07 12 39 00 
 %5  ـ خضر كخر خلي  خضر 07 12 90 00 

ب ـــ ل  رنيـــة يابســـة م شـــ رض، وعع  انـــب منوواـــة   07.13
 . ممسرضكو مفل  ة كو مفصصة كو  لةالغال 

  

 %5  ـ با الء ){يس ب ساتيف ب(  07 13 10 00 
 %5  ـ حمص  07 13 20 00 
   فيجنا، فاسي ل س(:م  ن ا ـ ل اياء كو فاص ليا )  
هيبر كو  (L)نج    فيجنا مم  جنم اء كو فاص ليا يـ ـ ل ا  

 : وال واك (L)فيجنا رادياتا
  

 إافاء   للبذارـ ـ  ـ 07 13 31 10 

 %5   للطعاب ـ ـ ـ 07 13 31 20 
 ي( ـيرض )اد و ـراء صغـ ليا حمـل اياء كو فاص  ـ ـ  

 :   س كو فيجنا انج الرام(ي لس)فا      
  

 إافاء   للبذارـ ـ ـ  07 13 32 10 
 %5   للطعابـ ـ ـ  07 13 32 20 
 البيضـاءا ـل ايـلكو ا ليا ـ، بما في ـا الفاصـاديةـ ليا اـفاصـ ـ   

 : )فاسي ل س ف لجارام(
  

 إافاء  ـ ـ ـ للبذار  07 13 33 10 
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 ئة الرسمف اإلجراء الصــــــــــــنف النظاب المنسأ رمو البند
 %5   للطعابـ ـ ـ  07 13 33 20 
ي كو ف نــد اا ـا سبتيرانـــ ليا بامبــارا )فيجنــــــ ـ ل ايــاء كو فاصــ  

 : سبتيراني(
  

 %5   للبذارـ ـ ـ  07 13 34 10 
 %5   للطعابـ ـ ـ  07 13 34 20 
   : ـ ل ايا )فيجنا كنج امي التا( ـ  

 %5   للبذارـ ـ ـ  07 13 35 10 
 %5   للطعابـ ـ ـ  07 13 35 20 
 %5  ا ـ ـ غيره 07 13 39 00 
 %5   ادسـ  07 13 40 00 
 الحبة )فيسيا فابا ماج ر( وف ل صغير الحبة ـ ف ل اراض 07 13 50 00 

   ر(نمي)فيسيا فابا ايج انا وفيسيا فابا 
  

5% 

 %5  ـ با الء هندية )كاجان س  اجاع 07 13 60 00 
   :  ـ غيرها  
 %5   ما ـ ـ ـ  07 13 90 10 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  07 13 90 90 

ـــاني ق( واالراروت والســـحلم،   07.14 ـــ ي )م جـــذور المني 
 ل اس رومي، بطاطا حلـ  ، جـذور ودرنـات مما لـة 

كو مبــــردض كو غواــــرض النشــــي كو االطنــــ لي ، طا جــــة 
مجمــــدض كو مجففــــة  املــــة كو م طعــــة كو بشـــــمل 

 . ممتالت؛ لم النخيل ال ندي )ساج (

  

 %5  ـ جذور مني  ي )ماني ق(  07 14 10 00 
 %5  ـ بطاطا حل ض )جور يماني(  07 14 20 00 
 %5   ياب )ديسم راا(ـ  07 14 30 00 
 %5    ل اس )ك ل اسيا(ـ  07 14 40 00 
 %5   (م  ن ا اكسانث س ماط تيتا )ـ  07 14 50 00 
   : اـ غيره  
 %5   سحلمـ ـ ـ  07 14 90 10 
 %5   رومي ل اس ـ ـ ـ  07 14 90 20 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  07 14 90 90 
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 الفصل الثامن  

  

 

 

 قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام  لألكل؛فواكه وأثمار صالحة 
 

  مالحظـــات:
 . فواكه والثمار غير الصالحة لألكلهذا الفصل ال لال يشم  - 1
 . لفواكه والثمار الطازجة المماثلةتبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود ا - 2
ثمــار المفففــة الــواردة فــف هــذا الفصــل يملــه إبــادة مزالف أــا بالمــا  ج  يــا أو مزالف أــا إن الفواكــه المفففــة أو ال - 3

 : ال اليةلألغراض 
ــأ أو ال ثبيــ    -أ  ــة أو بالإبرتــه أو ب ضــافة حــالحف امض الســوركيأ أو اإلضــافف ثمــثالمع بمزالف أــا بحــرارة مز دل

 . سوركات البوتاس(
 أن( بشـر  الفلوكـوزب ضافة زي  نبـاتف أو ماـاد ر قليلـة مـه شـراب تحسيه أو المحافظة بلى شللأا ثمثالمع  -ب 

 . بلى صف أا  كفواكه أو ثمار مفففةتحافأ 

 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
جـــوز الأنـــد وجـــوز البرازيـــل وجـــوز الإاشـــو ثلـــوز   08.01

 . طازجة أو جافةع باشرها أو بدونه هندي(ع
  

   : وز الأند ثنارجيل(ـ ج  
 %5   مفففـ ـ  08 01 11 00 
 %5   باشرته الداخليةـ ـ  08 01 12 00 
 %5  ه ـ ـ غير  08 01 19 00 
   : ـ جوز البرازيل  
 %5   باشرهـ ـ  08 01 21 00 
 %5   ماشرـ ـ  08 01 22 00 
   : و ثلوز هندي(جـ جوز الإا  

 %5   باشرهـ ـ  08 01 31 00 
 %5   ماشرـ ـ  08 01 32 00 

ثمـــار قشـــرية أخـــرع طازجـــة أو جافـــةع باشـــرها أو   08.02
 . بدونه

  

   : وزلــ   
 %5   باشرهـ ـ  08 02 11 00 
 %5   ماشرـ ـ  08 02 12 00 
   : كوريلوس(مه نوع ـ بندق ث  
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 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
 %5  باشره ـ ـ  08 02 21 00 
 %5  ماشر ـ ـ  08 02 22 00 
   ادي:ـ جوز ب  
 %5   باشرهـ ـ  08 02 31 00 
 %5   ماشرـ ـ  08 02 32 00 
   : كس انا(مه نوع ـ كس نا  ث  

 %5  باشره ـ ـ  08 02 41 00 
 %5  ماشرـ ـ  08 02 42 00 
   : حلبفـ فس ق   
 %5   باشرهـ ـ  08 02 51 00 
 %5  ماشرـ ـ  08 02 52 00 
   : جوز الملاديماـ   

 %5   باشرهـ ـ  08 02 61 00 
 %5   ماشرـ ـ  08 02 62 00 
 :كوال(مه جنس جوز الإوال ثـ    

  

 %5  ثمرة الاورو ـ ـ ـ  08 02 70 01 

 %5  غيرها ـ ـ ـ  08 02 70 09 

 %5   جوز أريلاـ  08 02 80 00 
   :  اـ غيره  
    :صنوكرـ ـ ـ   
 %5   باشرةـ ـ ـ ـ  08 02 90 11 
 %5  ماشرـ ـ ـ ـ  08 02 90 12 
 %5   الحبة الخضرا  ثألَبَنْأ(ـ ـ ـ  08 02 90 20 
      : رهغيــ ـ ـ   
 %5   باشرةـ ـ ـ ـ  08 02 90 91 
 %5   ماشرـ ـ ـ ـ  08 02 90 92 

   . طازج أو مففف موزع بما فيه موز البالن انع  08.03

 إبفا    بالن انـ  08 03 10 00 

 إبفا    ـ غيره 08 03 90 00 

ــيه وأنانــاس و  08.04 اوفوكــادو ثكمثــرر أمريلــف(  تمــر وت
 . ع ومنفوس يهعطازجة أو مفففةهومنف هوجواف
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 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
   : رـ تمـ  
 إبفا    ثرطب( طازجـ ـ ـ  08 04 10 10 
   : مفففـ ـ ـ   

 إبفا    ملنوزـ ـ ـ ـ  08 04 10 21 
 ا إبف   رهغيــ ـ ـ ـ  08 04 10 29 
   : يهتــ   
 إبفا    طازجـ ـ ـ  08 04 20 10 
 إبفا    جـافـ ـ ـ  08 04 20 20 
 إبفا    أناناسـ  08 04 30 00 
 إبفا    ـ أفوكادو 08 04 40 00 
   : هو مانفوس ي منفهع هـ جواف  
 إبفا    هجوافــ ـ ـ  08 04 50 10 
 إبفا    منفه ـ ـ ـ 08 04 50 20 
 إبفا    منفوس يهـ ـ ـ  08 04 50 30 

   مفففة.حمضياتع طازجة أو   08.05

 إبفا    برتاالـ  08 05 10 00 
(ع ثبمــا فيأــا ال انفــاريه والساتســوما "مانــدريه"ـــ   وســفى   

  :كلمن يناع ولإنج وغيرها مه الحمضيات المأفنة

 
 

  . (تسوماثبما فيأا ال انفاريه والسا "ماندريه" وسفى ـ ـ  08 05 21 00 

 

 إبفا 
 

 كلمن ينا ـ ـ 08 05 22 00 

 

 إبفا 
 

  غيرها ـ ـ  08 05 29 00 

 

 إبفا 
 

 إبفا    بما فيأا البوملف ثجريب فروت(ـ ليمون هندي  08 05 40 00 
ع ليم ثسي روس ليمونع سي روس ليمونوم(ليمون حامض  ـ  

 : ثسي روس اروان يفولياعسي روس التيفوليا(
  

 إبفا   طازج ـ ـ ـ  08 05 50 10 
 إبفا   ـ ـ ـ جاف  08 05 50 20 
 إبفا   ا ـ غيرهـ 08 05 90 00 

   . فـفمفبنبع طازج أو   08.06

 إبفا   ـ طازج  08 06 10 00 
 إبفا   مففف ثزكيبـ  08 06 20 00 
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 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
   .  باباياع طازج فيه الشمام( و بطيخ ثبما  08.07

    : الشمام(ـ بطيخ ثبما فيه   
 إبفا    ـ ـ بطيخ أخضر 08 07 11 00 
   : ـ ـ غيره  
 إبفا    قاوون( بطيخ أصفر ثشمام وـ ـ ـ  08 07 19 10 
 إبفا    اغيرهـ ـ ـ  08 07 19 90 
 إبفا   ـ بـابـا ـا  08 07 20 00 

   . طازجةتفاح وكمثرر وسفرجلع   08.08

 إبفا   ـ تفاح  08 08 10 00 
 إبفا    كمثرر ـ  08 08 30 00 
 إبفا    سفرجلـ  08 08 40 00 

خوخ  ثبمـا فيـه الـدراق برقوق أو  مشمش وكرز أو  08.09
قراصـــــية ثخـــــوخ  األملـــــس "نيل ـــــاريه"( برقـــــوق و

 . شا أ(ع طازجة

  

 إبفا    مشمشـ  08 09 10 00 
   : كرزـ   

 إبفا    كرز حامض ثبرونوس سيراسوس(ـ ـ  08 09 21 00 
 إبفا    غيره ــ  08 09 29 00 
 إبفا   نيل اريه بما فيه ـ دراق  08 09 30 00 
 إبفا   خوخ ـ برقوق أو  08 09 40 00 

   . طازجةفواكه أخرع   08.10

 إبفا   ـ توت األرض ثفري  أو فراولة(  08 10 10 00 
 إبفا   ـ توت الزليق وتوت بادي  08 10 20 00 
 إبفا    وكشمشأسود أو أبيض أو أحمر  ببنب ثزل ـ 08 10 30 00 
 إبفا    ومنـ بنبيات وفواكه أخر مه نوع فاكسي 08 10 40 00 
 إبفا    ـ كيوي  08 10 50 00 
 إبفا    دوريان ـ 08 10 60 00 
 إبفا    برسيمون  ـ 08 10 70 00 
   : اـ غيره  
 إبفا    رمانـ ـ ـ  08 10 90 10 
 إبفا    يلى دنيا ثبشملة(اـ ـ ـ  08 10 90 20 
 إبفا    صبير ثتيه شوكف أو برشومف(ـ ـ ـ  08 10 90 30 
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 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
 إبفا    اغيرهـ ـ ـ  08 10 90 90 

فواكه وثمار غيـر مطبوخـة أو مطبوخـة بالبخـار أو   08.11
بلــى ســلر  اح ــوتمســلوقة بالمــا ع مفمــدةع و ن 

 . مضاف أو مواد تحلية أخر

  

 %5  ض ثفري  أو فراولة( ـ توت األر  08 11 10 00 
كشــمش أســود أو أبــيض أو  ـــ تــوت الزليــق وتــوت بــادي و 08 11 20 00 

 أحمر وبنب الثزلب 
  

5% 
 %5  ا ـ غيره 08 11 90 00 

فواكــــه وثمــــارع محفو)ــــة مزق ــــاثمثال ب ــــاز ثــــانف   08.12
ــ  أو ملبــرت أو  ــف مــا  ممل ــ  أو ف أوكســيد الإبري

لمزقـ ( ولإـه مواد أخر باصد الحفـأ ا إليهمضاف 
 . المباشر لالس أالكغير صالحة بحال أا هذه 

  

 %5   كرزـ  08 12 10 00 
 %5  ا ـ غيره 08 12 90 00 

 08.01فواكه مفففة غير تلأ المـذكورة فـف البنـود   08.13
ـــى  ـــه 08.06إل ـــين مـــه أثمـــار قشـــرية أو فواك ع خل

 مفففة مه األنواع المذكورة فف هذا الفصل.

  

 %5  ـ مشمش  08 13 10 00 
 %5  ـ خوخ أو برقوق  08 13 20 00 
 %5   تفاحـ  08 13 30 00 
   أخر:ـ فواكه   
 %5   ثوشنة(كرزـ ـ ـ  08 13 40 10 
 %5   هنديتمر ـ ـ ـ  08 13 40 20 
 %5   كمثرر ـ ـ ـ  08 13 40 30 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  08 13 40 90 
فواكـه مفففـة مـه األنـواع المـذكورة  ـ خلـين ثمـار قشـرية أو 08 13 50 00 

  الفصلفف هذا 

  
5% 

قشور حمضيات وقشـور بطـيخ ثبمـا فيـه الشـمام(ع  08 14 00 00 08.14
فف  طازجة أو مفمدة أو مفففة أو محفو)ة مزق ام 

ــرت أو مضــاف  ــ  أو ملب ــه مــواد أخــر إمــا  ممل لي
 %5   باصد الحفأ الموق 
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 الفصل التاسع 
 

 بن وشاي ومته وبهارات وتوابل
  : مالحظـــات

 : كمايلي 09.10لغاية  09.04الداخلة في البنود من  األصنافتبند مخاليط  - 1
 . ند واحد تبقى داخلة في نفس البندالخاضعة لب األصنافمخاليط من صنفين أو أكثر من  -أ  
 . 09.10ل في البند خمخاليط األصناف التابعة لبنود مختلفة تد -ب  
)بما في ذلك المخاليط  09.10لغاية  09.04األصناف الخاضعة للبنود من  إلىمواد أخر  إضافةإن        

في الفقرتين }أ{ و }ب{ أعاله( ال تؤثر في تبنيد هذه األصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها  إليهاالمشار 
ل بند من هذه البنود، وفي خالف ذلك تستبعد هذه المخاليط من محتفظة بالطابع األساسي لألصناف الخاضعة لك

 .21.03 ذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البندإما أهذا الفصل، 
 .12.11ف األخر الداخلة في البند يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبه )بيبركبيبه( وال األصنا ال  - 2
 

 فئة الرسم اإلجراء ــــــــنفالصــــ النظام المنسق رمز البند

ـــان محمصـــا    09.01 ـــن، وكن ك ـــافيين   أو منزوعـــا   ب ـــه الك من
قشور وغالالت بن  أبدال بن محتويـة علـى بـن ب يـة 

 . نسبة كانت

  

   : محمصـ بن غير   
 إعفاء   ـ ـ غير منزوع منه }الكافيين{  09 01 11 00 
 فاءإع  ـ ـ منزوع منه }الكافيين{  09 01 12 00 
   : ـ بن محمص  
 إعفاء  ـ ـ غير منزوع منه }الكافيين{  09 01 21 00 
 إعفاء   }الكافيين{ـ ـ منزوع منه  09 01 22 00 
 إعفاء   ـ غيره 09 01 90 00 

   . شاي، وكن كان منكها    09.02

ة ال يزيـد ونن ـ شاي أخضر )غيـر مخمـر( فـي عبـوات مباشـر  09 02 10 00 
 غرام كيلو  3محتواها عن 

  
 إعفاء

 إعفاء   شاي أخضر )غير مخمر(غيرها من أنواع الـ  09 02 20 00 
، في عبـوات مباشـرة ـ شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئيا    

 : غرامكيلو  3يزيد ونن محتواها عن ال 
  

 إعفاء    جرام 3ا عن ـهـد وننـزيـصغيرة الي اسـ كيشاي مغلف بـ ـ ـ  09 02 30 10 
        اهغير   ـ ـ ـ 09 02 30 90 

 إعفاء 
 إعفاء  ، في عبوات أخر ـ شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئيا   09 02 40 00 
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 فئة الرسم اإلجراء ــــــــنفالصــــ النظام المنسق رمز البند

 %5   متـه )ماتيــه( 09 03 00 00 09.03

 كابســموم جــنس  ثمــار مــن بيبــر جــنسفلفــل مــن   09.04

(، حلـــو )فلفـــل بيمنتـــا جـــنس( أو مـــن حـــارة فليفلـــة(
  .سحوقةمأو  مجروشه أومجففة 

  

   {:ـ فلفل من نوع }بيبر  
 %5   مسحوق ـ ـ غير مجروش وال  09 04 11 00 
 %5   مسحوق ـ ـ مجروش أو  09 04 12 00 
بيمنتــا  جــنس( أو منحــارة ةلــ)فليف كابســموم جــنسمــن  ثمــارـــ   

 :( حلو )فلفل

  

 %5   مسحوقةوال  مجروشهغير مجففة, ـ ـ  09 04 21 00 
 %5   مسحوقة أو ةـ ـ مجروش 09 04 22 00 

   فانيليا.  09.05
 %5   مسحوقةوال  مجروشه ـ غير 09 05 10 00 
 %5   مسحوقة أو ـ مجروشه 09 05 20 00 

   القرفة.قرفة وأنهـار شجرة   09.06
   مسحوقة:ـ غير مجروشة وال   
 %5   ـ ـ قرفة )سيناموم نيالنيموم بلوم( 09 06 11 00 
 %5   غيرها ـ ـ 09 06 19 00 
 %5   مسحوقةأو  مجروشهـ  09 06 20 00 

 . قرنفـل )كبوش وسيقان وثمار(  09.07
  

 %5   مسحوق ـ غير مجروش وال  09 07 10 00 
 %5   مسحوق  أوـ مجروش  09 07 20 00 

   . جون الطيب وبسباسته و حب الهال )قاقلة(  09.08
    : ـ جون الطيب   

 %5   مسحوق ـ ـ غير مجروش وال  09 08 11 00 

 %5   مسحوق  أوـ ـ مجروش  09 08 12 00 

    الطيب:ـ بسباسة جون   

 
 استيرادهاممنوع    مسحوقةوال  مجروشهـ ـ غير  09 08 21 00 
 استيرادهاممنوع    مسحوقة أو مجروشهـ ـ  09 08 22 00 

   (:ـ حب الهال )قاقلة  
 إعفاء   مسحوق وش وال ـ ـ غير مجر  09 08 31 00 
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 فئة الرسم اإلجراء ــــــــنفالصــــ النظام المنسق رمز البند

 إعفاء   مسحوق  أوـ ـ مجروش  09 08 32 00 

ذبية( وشــــمر صــــيني)جا ينســــون أو  ينســــون بــــذور   09.09
 .    حبات عرعروكزبرة وكمون وكراوية

  

   : كزبرةـ بذور   

 %5   مسحوقةوال  مجروشهـ ـ غير  09 09 21 00 
 %5   مسحوقة أو مجروشهـ ـ  09 09 22 00 
   : كمون ذور ـ ب  

 %5   مسحوقةوال  مجروشهـ ـ غير  09 09 31 00 
 %5   مسحوقة أو مجروشهـ ـ  09 09 32 00 
  

 

بذور شمر  حبات  أو كراوية أو يانسون )بذور جاذبة(بذور ـ 
 : عرعر

  

 %5   مسحوقةوال  مجروشهغير  ـ ـ 09 09 61 00 
 %5   مسحوقة  وأ مجروشه ـ ـ 09 09 62 00 

ننجبيـــل ونعفـــران وكـــركم ونعتـــر وأوراق غـــار )رنـــد(   09.10
 . وبهارات وتوابل أخر ي وكار 

  

   : ننجبيلـ   

 %5   مسحوق وال   غير مجروشـ  ـ 09 10 11 00 
 %5   مسحوق   وأ مجروشـ  ـ 09 10 12 00 
 %5   نعفرانـ  09 10 20 00 
   : كركمـ   

 %5   وق مسحوال   غير مجروش ـ ـ ـ 09 10 30 10 
 %5   مسحوق   وأ مجروش ـ ـ ـ 09 10 30 20 
   : أخرـ بهارات وتوابل   
 %5   ب من هذا الفصل/1ـ ـ مخاليط مذكورة في المالحظة  09 10 91 00 
   : اـ ـ غيره  
 %5  ـ ـ ـ حلبه  09 10 99 10 
 %5   أوراق غارو ـ ـ ـ نعتر  09 10 99 20 
 %5   ـ ـ ـ كاري  09 10 99 30 
 %5   اغيرهـ  ـ ـ  09 10 99 90 
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 الفصل العاشر  

 

 حـــــبوب
  مالحظـــات:

كانت حبوبا، ولو كانت هذه الحبوب  إذا إالالمنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل ال تدخل في هذه البنود  إن -أ  –1
 سيقان.على سنابل أو على 

 أخرى.يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة  ال -ب  
ارته يبقى ر أو المضروب )المبيض( أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسالمقشو  األرزأن  إال  

 . 10.06داخال في البند 
 . (7الذرة الحلوة )الفصل  10.05 يشمل البند ال – 2

 الفرعي:مالحظات البند 
 أنواععن تالقي  الهجائن الناتجة يقصد بعبارة }حنطة )قمح( صلبة{ الحنطة من نوع }تريتيكوم دوروم{ و – 1

 . ( من كرموزمات تلك األنواع28دد )}التريتيكوم دوروم{ التي تحمل نفس الع
 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   . حنطة ) قمح ( وخليط حنطة مع شيلم  10.01
   :ـ حنطة ) قمح ( صلبة   

 إعفاء   ـ ـ تقاوي للبذار 10 01 11 00 
 إعفاء     اـ ـ غيره 10 01 19 00 
   : اـ غيره  
 إعفاء   ـ ـ تقاوي للبذار 10 01 91 00 
   : اـ ـ غيره  

 إعفاء   عاديةحنطة ) قمح ( ـ ـ ـ  10 01 99 10 

 إعفاء   رفيعةحنطة ) قمح ( ـ ـ ـ  10 01 99 20 

 إعفاء   خليط حنطة مع شيلمـ ـ ـ  10 01 99 30 

   . لم )جاودار(شي  10.02

 %5  تقاوي للبذار ـ  10 02 10 00 
 %5   اغيرهـ  10 02 90 00 
   . عيرشـ  10.03

 إعفاء  تقاوي للبذار ـ  10 03 10 00 
 إعفاء   اـ غيره 10 03 90 00 
    . وفانشـ  10.04
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 إعفاء  ـ تقاوي للبذار  10 04 10 00 
   : اـ غيره  

 إعفاء   شوفان أشهب أو أسودـ ـ ـ  10 04 90 10 

 إعفاء   شوفان أبيض أو أصفرـ ـ ـ  10 04 90 20 

   . ذرة  10.05
 إعفاء  ـ تقاوي للبذار  10 05 10 00 
   : اـ غيره  
 إعفاء   ذرة صفراء ذهبيةـ ـ ـ  10 05 90 10 
 إعفاء   بيضاءذرة  ـ ـ ـ 10 05 90 20 
 إعفاء   سمراءذرة ـ ـ ـ  10 05 90 30 
 إعفاء   اغيرهـ ـ ـ  10 05 90 90 
   . أرز  10.06

 إعفاء   الزهري(ـ أرز غير مقشور )أرز بغالفه  10 06 10 00 
 إعفاء  ـ أرز مقشور )أرز أسمر(  10 06 20 00 
 إعفاء  ملمعا  أو  وإن كان ممسوحا   أو جزيئا   ـ أرز مضروب كليا   10 06 30 00 
 إعفاء   كسرمـ أرز  10 06 40 00 
   .السورغومحبوب   10.07

 %5  ـ تقاوي للبذار  10 07 10 00 
 %5   ـ غيرها 10 07 90 00 
حبـــوب  العصـــافير حنطـــة ســـوداء ودخـــن وحبـــوب   10.08

 أخر.

  

 
 إعفاء    سوداءـ حنطة  10 08 10 00

 

   ن:دخــ  

 إعفاء    ـ ـ تقاوي للبذار  10 08 21 00 
 إعفاء   اـ غيرهـ  10 08 29 00 
 إعفاء  ـ حبوب العصافير  10 08 30 00 

 إعفاء   فونيو )ديجيتاريا(  ـ 10 08 40 00 

 إعفاء   كوينو ـ 10 08 50 00 
 إعفاء   تريتايكيل ـ 10 08 60 00 

 إعفاء   أخرـ حبوب  10 08 90 00 
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 الفصل الحادي عشر 

 

 

 ؛ نشاء حبوبمنتجات مطاحن؛ شعير ناشط )مالت(
 ؛ دابوق القمح )جلوتين( أو جذور أو درنات؛ إينولين

 
  : مالحظـــات

 :  يشمل هذا الفصل ال  - 1
 ؛تبعا للحال ( 21.01أو  09.01بند الشعير الناشط )مالت( المحمص، المحضر كبديل للبن )  -أ  
 ؛(19.01محضرة المذكورة في البند )السميد  والنشاء ال و ريشالج و الدقيق –ب  
 ؛(19.04األخر الداخلة في البند ) رقائق الحبوب والمنتجات -ج  
  ؛( 20.05أو  20.04أو  20.01بنود )المحضرة أو المحفوظة الداخلة في ال الخضر -د  
 ؛ أو(30محضرات الصيدلة )فصل  -هـ  
 .(33تيك( أو تجميل )تواليت( )فصل حضرات عطور أو تطرية )كوزماالنشاء الذي له طابع م  -و  

ــي هــذا الفصــل  إن -أ  - 2 ــال، تــدخل ف ــي الجــدول أدن ــوب المبينــة ف تــوافرت في ــا معــا إذامنتجــات المطــاحن مــن الحب
 :محسوبتين وزنا على المادة الجافةالنسبتان التاليتان  

 يورز االستقطابية من الجدول )حسب طريقة أ (2نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود ) - 1  
 ؛ والمعدلة(     

 .(3يد عن تلك المبينة في العمود )نسبة رماد )بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة( ال تز  - 2  
 

نبت الحبـوب، كاملـة أو  أنإال  (،23.02المنتجات التي ال يتوفر في ا هذان الشرطان فإن ا تدخل في البند ) آما  
 .(11.04البند ) دائما فيحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف مفلط
ــي البنــد ) ب: ــا لدحكــا  أعــالل تــدخل ف ــة فــي هــذا الفصــل طبق ( إذا كانــت 11.02( أو )11.01إن المنتجــات الداخل

عيــون مطابقــة لتلــك المبينــة فــي  ذيالنســبة الميويــة التــي تمــر مــن خــالل منخــل مــن نســي  معــدني ) ربــال( 
ة إزاء كـل نـوم مـن الحبـوب تبعا للحال، ال تقل وزنا عـن النسـبة المبينـ أدنال( من الجدول 5و )( 4العمودين )

 . المعنية
 . (11.04( أو )11.03دخل في البند )ت فإن االتي ال يتوفر في ا هذا الشرط  آما  
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 عيون من مقاس ذينسبة المرور من منخل    
    315              الرمـــاد نسبة       نسبة النشــاء     الحبـــــــوب

 )ميكرون(  ميكرومتر
       500  

 يكرون()مميكرومتر
      (1  )        (2  )        (3  )       (4 )        (5  ) 

  حنطـة وشـيلم
  شــــعير

 شــوفان 
 وحبوب السور و  ذرة

 أرز 
  حنطة سـوداء

       45% 
       45 % 
       45% 
       45% 
       45% 
       45% 

       2.5 % 
          3% 
          5% 
          2% 

       1.6% 
          4% 

        80% 
        80% 
        80% 

 ـ         
        80% 
        80% 

 ـ         
 ـ         
 ـ         
         90% 
 ـ         
 ـ         

( يقصد بعبارة )جريش( و )سميد( المنتجات المتحصـل علي ـا بتفتيـت الحبـوب علـى أن 11.03  البند )لتطبيق أحكا - 3
 :يتوفر في ا الشرط المالئم التالي

% علـى األقـل مـن وزن ـا يجـب أن تمـر مـن خـالل منخـل مـن نسـي  95إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة   -أ  
 .مم 2عيون مقاس ا  ذيمعدني   

% على األقل من وزن ا يجب أن تمر من خالل منخـل مـن 95نت من منتجات الحبوب األخر فإن نسبة إذا كا -ب  
 .مم 1.25عيون مقاس ا  ذينسي  معدني   

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظا  المنسق رمز البند

ــيط حنطــة مــع   11.01 دقيــق حنطــة )قمــح ( أو دقيــق خل
 شيلم.

  

 إعفاء  قيق حنطة ) قمح ( ـ ـ ـ د 11 01 00 10 
 إعفاء   ـ ـ ـ دقيق خليط حنطة مع شيلم  11 01 00 20 

ح{ أو دقيـق دقيق حبوب )عدا دقيـق الحنطـة مقمـ  11.02
 . خليط الحنطة مع شيلم(

  

 إعفاء   ذرةـ دقيق  11 02 20 00 
   : اـ  يره  
 إعفاء   شعيردقيق ـ ـ ـ  11 02 90 10 

 إعفاء   شوفاندقيق  ـ ـ ـ 11 02 90 20 

 إعفاء   دقيق حبوب السور و ـ ـ ـ  11 02 90 30 

 إعفاء   دقيق حنطة سوداءـ ـ ـ  11 02 90 40 

 إعفاء   دخندقيق ـ ـ ـ  11 02 90 50 
 إعفاء   دقيق أرز ـ ـ ـ 11 02 90 60 

 إعفاء   ا يرهـ ـ ـ  11 02 90 90 

   . جريش وسميد )كريات حبوب مكتلة(  11.03
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظا  المنسق رمز البند

   : سميد ـ جريش و  
   : ـ ـ من حنطة )قمح(  
 إعفاء   جريشـ ـ ـ  11 03 11 10 

 إعفاء   سميدـ ـ ـ  11 03 11 20 

   :ـ ـ من ذرة  
 إعفاء   جريشـ ـ ـ  11 03 13 10 

 إعفاء   سميدـ ـ ـ  11 03 13 20 

   : ـ ـ من حبوب أخر  
 اءإعف   من شعيرـ ـ ـ  11 03 19 10 
 إعفاء  من حبوب السور و  ـ ـ ـ  11 03 19 20 

 إعفاء  ـ ـ ـ من شيلم  11 03 19 30 

 إعفاء   من حنطة سوداءـ ـ ـ  11 03 19 40 

 إعفاء   من دخنـ ـ ـ  11 03 19 50 
 إعفاء   من حبوب أخرـ ـ ـ  11 03 19 90 
 إعفاء   ـ كريات حبوب مكتلة 11 03 20 00 

مــ ال مقشــورة أو حبــوب مشــ ولة بطريقــة أخــر  )  11.04
مفلطحـــة أو مـــدورة أو مقطعـــة أو مكســـرة بشـــكل 

؛ 10.06األرز الداخل في البنـد  باست ناء(، رقائق
نبـــت الحبـــوب، كامـــل أو مفلطـــح أو مطحـــون أو 

 . رقائقبشكل 

  

   : رقائقـ حبوب مفلطحة أو بشكل   
 %5  شوفان ـ ـ من  11 04 12 00 
   : بوب أخرـ ـ من ح  
 %5   من حنطة )قمح(ـ ـ ـ  11 04 19 10 
 %5   من شيلمـ ـ ـ  11 04 19 20 
 %5   من حنطة سوداءـ ـ ـ  11 04 19 30 
 %5   من دخنـ ـ ـ  11 04 19 40 
 %5   من حبوب السور و ـ ـ ـ  11 04 19 50 
 %5   من ذرةـ ـ ـ  11 04 19 60 
 %5   أخر من حبوبـ ـ ـ  11 04 19 90 
ـ حبوب أخر مشـ ولة )مـ ال مقشـورة أو مـدورة أو مقطعـة   

 : مكسرة(أو 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظا  المنسق رمز البند

 %5   ـ ـ من شوفان 11 04 22 00 
 %5   ـ ـ من ذرة 11 04 23 00 
   : ـ ـ من حبوب أخر  
 %5   من حنطة )قمح(ـ ـ ـ  11 04 29 10 
 %5   من شيلم ـ ـ ـ 11 04 29 20 
 %5   حنطة سوداءمن ـ ـ ـ  11 04 29 30 
 %5   من دخن ـ ـ ـ 11 04 29 40 
 %5   من حبوب السور و  ـ ـ ـ 11 04 29 50 
 %5   من حبوب أخرـ ـ ـ  11 04 29 90 
نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو  ـ  11 04 30 00 

  مطحون 

  
5% 

دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريـات   11.05
 . ةتلبطاطا مك

  

   :  ـ دقيق وسميد ومساحيق  
 %5   دقيقـ ـ ـ  11 05 10 10 
 %5   سميدـ ـ ـ  11 05 10 20 
 %5   مساحيق ـ ـ ـ 11 05 10 30 
 %5   ومكتالترقائق وحبيبات ـ  11 05 20 00 

دقيــق وســميد ومســاحيق البقــول القرنيــة اليابســة   11.06
ــــــد  ــــــي البن ــــــة ف ــــــق وســــــميد07.13الداخل  ، دقي

ومســـحوق لـــب النخـــل ال نـــدي )ســـاجو( ودقيـــق 
وســميد ومســحوق الجــذور والــدرنات الداخلــة فــي 

 ات المــذكورة فــي الفصــلـأو المنتجــ 07.14البنــد 
(8). 

  

   :07.13اليابسة الداخلة في البند  ـ من البقول القرنية  
   : دقيقـ ـ ـ    
 %5   من بازالءـ ـ ـ ـ  11 06 10 11 
 %5   من حمص ـ ـ ــ  11 06 10 12 
 %5   من لوبياـ ـ ـ ـ  11 06 10 13 
 %5   من فاصولياـ ـ ـ ـ  11 06 10 14 
 %5   من عدس ـ ـ ـ ـ 11 06 10 15 
 %5   من فول ـ ـ ـ ـ 11 06 10 16 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظا  المنسق رمز البند

 %5   ا يره ـ ـ ـ ـ 11 06 10 19 
   : ـ ـ ـ سميد  
 %5   من بازالءـ ـ ـ ـ  11 06 10 21 
 %5   من حمص ـ ـ ـ ـ 11 06 10 22 
 %5   من لوبياـ ـ ـ ـ  11 06 10 23 
 %5   من فاصولياـ ـ ـ ـ  11 06 10 24 
 %5   من عدس ـ ـ ـ ـ 11 06 10 25 
 %5   من فول ـ ـ ـ ـ 11 06 10 26 
 %5   ا يره ـ ـ ـ ـ 11 06 10 29 
في البند  والدرنات الداخلة الجذور أو من الساجو ـ   

07.14 :    
  

 %5   الساجو دقيقـ ـ ـ  11 06 20 10 
 %5   الساجوسميد ـ ـ ـ  11 06 20 20 

   : الجذور الدرناتوسميد دقيق ـ ـ ـ   
 %5   المني وط )مانيوق(ـ ـ ـ ـ  11 06 20 31 
 %5   األراروتـ ـ ـ ـ  11 06 20 32 
 %5   من السحلبـ ـ ـ ـ  11 06 20 33 
 %5   من قلقاس روميـ ـ ـ  ـ 11 06 20 34 
 %5   من بطاطا حلوةـ ـ ـ ـ  11 06 20 35 
 %5    ات األخر ـالدرن وذور ـالجوسميد  يرها من دقيق  ـ ـ ـ ـ 11 06 20 39 
   : (8المنتجات المذكورة في الفصل ) ـ من  
 %5   من كستناءـ ـ ـ  11 06 30 10 
 %5   من اللوزـ ـ ـ  11 06 30 20 
 %5   من التمرـ ـ ـ  11 06 30 30 
 %5   من الموز ـ ـ ـ 11 06 30 40 
 %5   من جوز ال ندـ ـ ـ  11 06 30 50 
 %5   من التمر ال نديـ ـ ـ  11 06 30 60 
 %5   من قشور الفواكه ـ ـ ـ 11 06 30 70 
 %5   ليمون من  ـ ـ ـ 11 06 30 80 
 %5   ا يرهـ ـ ـ  11 06 30 90 

   . شعير ناشط )مالت(، وإن كان محمصا  11.07
 %5   محمصـ  ير  11 07 10 00 
 %5   محمصـ  11 07 20 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظا  المنسق رمز البند

   . ؛ إينوليننشاء  11.08
   : ـ نشاء  
 %5  ـ ـ نشاء حنطة )قمح(  11 08 11 00 
 %5  ـ ـ نشاء ذرة  11 08 12 00 
 %5  ـ ـ نشاء بطاطا  11 08 13 00 
 %5  شاء مني وط )مانيوق( ـ ـ ن 11 08 14 00 
   :  ـ ـ أنوام نشاء أخر  
 %5   نشاء أرزـ ـ ـ  11 08 19 10 
 %5   نشاء أراروتـ ـ ـ  11 08 19 20 
 %5   نشاء لب النخل ال ندي )ساجو(ـ ـ ـ  11 08 19 30 
 %5   أنوام نشاء أخرـ ـ ـ  11 08 19 90 
 %5  ـ إينولين  11 08 20 00 

 %5   تين الحنطة )القمح(، وإن كان جافجلو  11 09 00 00 11.09
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 الفصل الثاني عشر  

 

 حبوب وبذور وأثمار منوعة؛ زيتية؛حبوب وبذور وأثمار 
 نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف 

  مالحظـــات:
( ، فيما يشمل، جوز ونوى النخيل وبذور القطـ  وبـذور زيـل الخـووذ وبـذور الوموـر وبـذور 12.07يشمل البند )  - 1

هــذا البنــد م يشــمل المنت ــات  أنش وبــذور اــيا )يارتيــي(    يــو الخــو و وبــذور ال صــطو )قــورر( وبــذور الخشــخا
 ( 20الطصل  أو 7( أو الزيتون )الطصل 08.02( أو )08.01الداخلة في البند )

جزئيـا أو  ازيته والوميد المنزوذالدقيق  أيضاكما يشمل  زيتهما،المنزوذ  والوميد  يو( الدقيق 12.08يشمل البند ) - 2
البقايــا  لم يشــمنــي أ   يــو بزيوتهمــا اليــلية أو جزئيــا   همــا ومــ  ثــر أعيــد تدلــيمهما كليــا  اللــذ   نــزذ الزيــل من

  (23.06 إلى 23.04الداخلة في البنو  )م  
، بذور الشوندر )بن و( وبذور أعشاب وحشائش الحقـوو ( ت تبو } بذور م دة للبذار{12.09م  أجل تطبيق البند ) - 3

الحوجيــة وبــذور أاــ ار الطايهــة وبــذور البيقــة أو  الاــ اربــذور الخضــو وبــذور والمواعــي وبــذور أزهــار الزينــة و 
  ة ) يو أنواذ فيشيافابا( والتومسالكولن

 ر التالية وإن كانل م دة للبذار:على البذو  قم  نطب( 12.09 يو أن البند )  
  (7و القونية والذرة الحلوة )فصل البقو -أ 
 ( 9)خو الداخلة في الطصل البهارات والتوابل واليناف ال -ب 
  (10الحبوب )الطصل  -ج 
  (12.11أو في البند  12.07 إلى 12.01المنت ات الداخلة في البنو  )م   -  

 :زاء النباتات م  النواذ التالية( ، فيما يشمل ، النباتات وأج12.11يشمل البند ) - 4
أيليـل  زوفاء وعوق الووس ومختلـف أنـواذ الن نـاذ وال ال نونج و الحبق والويحان ولوان الثور )أبو الواح( و 

 : ( ما  لي12.11يشمل البند )   ومالشيح )الفونتي ( الميومية و الشذاب ، و ال بل )حصالبان( و
  (30ال وية المذكورة في الطصل )  -أ 
  (33رة في الطصل )حضوات ال طور أو الت ميل )تواليل( أو التطوية )يوزماتيك( المذكو تمو -ب 
 المطهـــوات أو المنت ـــات المماثلـــة الداخلـــة فـــي البنـــد ، أوحشـــوات والططويـــات والعشـــاب الضـــارةمبيـــدات ال -ج 

(38.08)  
 تشمل ما  لي: بحوية و يوها م  الطحالب المائية{ م أعشاب(  إن عبارة }12.12م  أجل تطبيق البند )- 5

 ؛(21.02خلية الميتة الداخلة في البند ال أحا يةالدقيقة )ال واثير المزروعة(  الكائنات -أ  
 أو ؛(30.02في البند ) المزروعة( الداخلةالكائنات الدقيقة )ال واثير  -ب      
  (31.05او 31.01في البند) الداخلةاللمدة  –ج  

 بند فوعى: مالحظة
 ليك"حامض ام وو  الول ر قليلة وأاللطل  بذور ب بارة" يقصد ،120510 الطوعيالبند  ل واض-1

 تـيمـ  حـامض ام وولـيك وال %وزنـا2تقـل عـ    علـى نوـبة ي محتو  الول ر التي تنتج زيتا ثابتا وأاللطل  بذور
   ات في ال وامينمايكووموو م  الطلوكوز  30يقل ع   م يحتوى على ما جامدا موكبا ت طى



 2ق : 
 12ق : 

 - 87 - 

 فئة الولر اإلجواء الصــــــــــــنف النظام المنوق رمز البند

      ، وإن كان مكووا   لصويافوو ا  12.01

 ءإعطا    للبذار  ـ 12 01 10 00 

  

10 90 01 12 
20 90 01 12 

   يوها ـ
J ـ ـ ـ حبوب كاملي 

 ـ ـ ـ حبوب مكووه 

  

 إعطاء
 إعطاء

بـو  بطويقـة  يـو محمـأ أو مط لو اني،فوو   12.02
   ، وإن كان مقشورا أو مكووا  أخوى 

  

 %5   للبذار  ـ 12 02 30 00 
   :  يوها ـ  
 %5   بقشوه ـ ـ 12 02 41 00 
 %5   مكوواوإن كان  ،رمقشو ــ  12 02 42 00 

 %5  لب نارجيل )يوبـوا(  12 03 00 00 12.03
 %5   مكووا  وإن كان  كتان،ر و بذ 12 04 00 00 12.04
      ، وإن كان مكووا  الول ر ر اللطل وو بذ  12.05
 %5   الول ر قليل ام ووليك ل ور اللطو بذ ـ 12 05 10 00 
 %5   ا يوه ـ 12 05 90 00 

 %5   مكووا  وإن كان  الشمس،  وارر و بذ 12 06 00 00 12.06
     مكووةوإن كانل  أخو،أثمار وبذور زيتية   12.07
 %5   ثمار ونوى النخيلـ  12 07 10 00 
   : قط ـ بذور   
 %5   للبذار ـ ـ 12 07 21 00 

 %5    يوها ـ ـ 12 07 29 00 

 %5   زيل خووذـ بذور  12 07 30 00 
 %5   لمورـ بذور  12 07 40 00 
 %5   خو وـ بذور  12 07 50 00 
 %5   بذور عصطو)قورر( )يارثاموس تنكتوريوس(ـ  12 07 60 00 
 %5   ـ بذور بطيخ  أيطو ) امام( 12 07 70 00 
   : ـ  يوها  
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 ممنوذ التيوا ها   بذور خشخاشـ ـ  12 07 91 00 
   : ـ ـ  يوها  
 ممنوذ التيوا ه   خشخاشـ ـ ـ  12 07 99 10 
 ممنوذ التيوا ها  قنببذور ـ ـ ـ  12 07 99 20 
 %5     يوهاـ ـ ـ  12 07 99 90 

 قيـــق ولـــميد بـــذور وثمـــار زيتيـــة، عـــدا  قيـــق   12.08
   ولميد الخو و

  

 %5  ويا ـ م  فوو الص 12 08 10 00 
 %5  ا ـ  يوه 12 08 90 00 

     بذور وثمار ونوى م ده للبذار  12.09
 إعطاء   ـ  بذور اوندر الوكو 12 09 10 00 
   : ـ بذور نباتات علطية  
 إعطاء   ـ ـ بذور بولير )فصي( 12 09 21 00 

 إعطاء   ـ ـ بذور نطل )تويطوليام( 12 09 22 00 

 إعطاء   ـ ـ بذور عكوش )تف( 12 09 23 00 

 إعطاء   ـ ـ بذور تف الكنتكي )بوابو اتنوواو( 12 09 24 00 

 امـلوليمم ، )لوليام ملتطلورم  ـ ـ بذور زوان ال و ار 12 09 25 00 
  (L) بيوي 

  
 إعطاء

   : اـ ـ  يوه  

 إعطاء   تومسـ ـ ـ  12 09 29 10 

 إعطاء   ا يوهـ ـ ـ  12 09 29 90 

 إعطاء   أزهارهام  أجل  ألالاـ بذور نباتات عشبية تزرذ  12 09 30 00 

   : ـ  يوها  
   : ـ ـ بذور خضو  
 إعطاء   رمارربذور ـ ـ ـ  12 09 91 10 

 إعطاء   كواثبذور ـ ـ ـ  12 09 91 20 

 إعطاء   ف لبذور ـ ـ ـ  12 09 91 30 
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 إعطاء   بذور جزر ـ ـ ـ 12 09 91 40 

 إعطاء   بذور خيارـ ـ ـ  12 09 91 50 

 إعطاء   كوليبذور ـ ـ ـ  12 09 91 60 

 إعطاء   بذور قوذـ ـ ـ  12 09 91 70 

 إعطاء   بذور باذن ان ــ ـ  12 09 91 80 

   : ا يوهـ ـ  ـ  

 إعطاء   خسبذور ـ ـ ـ ـ  12 09 91 91 

 إعطاء   جوجيوبذور ـ ـ ـ ـ  12 09 91 92 

 إعطاء   )م  جنس كابويوم أوبينتما( ذور فلطلبــ ـ ـ ـ  12 09 91 93 

 إعطاء   ا يوهـ ـ ـ ـ  12 09 91 99 

 إعطاء  ا ـ ـ  يوه 12 09 99 00 

الد نار، رـازجة، أو  حشيشي(  أقماذأثمار )   12.10
ة، وإن كانل م وواة أو موحوقة أو طم ط

   الد نار حشيشيبشكل كويات مكتلة؛  بار 

  

الد نار  يو م وواة وم  حشيشيـ أثمار )أقماذ(  12 10 10 00 
  مكتالتموحوقة وم بشكل 

  
5% 

الـد نار م وواـة أو موـحوقي  حشيشـيـ أثمار )أقمـاذ(  12 10 20 00 
  الد نار حشيشيأو بشكل كويات مكتلة؛  بار 

  
5% 

مـ   والثمـارنباتات وأجزاءها، بمـا فيهـا البـذور   12.11
وـت مل ألالـا فـي يـناعة ال طـور أو لنوذ الما

في الصيدلة أو فـي أ ـواض إبـا ة الحشـوات، أو 
الططيليات أو الططويات، أو في أ واض مماثلـة، 

م ططة وإن كانل  أو أو مبو ة أو م مدة رازجة
  موحوقةمقط ة أو مكووة أو 

  

 %5  ـ جذور جنونج  12 11 20 00 
 يوا هممنوذ الت  االكوك أوراق ـ 12 11 30 00 

 ممنوذ التيوا ه  شقش خشخا ـ 12 11 40 00 
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 %5   درايايط ـ 12 11 05 00 

   : اـ  يوه  
 %5   لو اء(حب البوكة )حبي ـ ـ ـ  12 11 90 10 
 ممنوذ التيوا ه   خشخاش ألو ـ ـ ـ  12 11 90 20 
 اظايا وقطع خشب ال و  وخشب الصندو وأخشابـ ـ ـ  12 11 90 30 

  أخو بخور
  

5% 
 %5   ـ ـ ـ ن ناذ 12 11 90 40 
 %5   ـ ـ ـ كوكديي 12 11 90 50 
 

 ممنوذ التيوا ه  ـ ـ ـ قنب هندي 12 11 90 60

 %5   ـ ـ ـ أعوا  الوواك 12 11 90 70 
 %5  أوراق التمبوو الهنديـ ـ ـ  12 11 90 80 
 %5    يوهاـ ـ ـ  12 11 90 90 

شـاب بحويـة و يوهـا قوون خونوب )خـووب( وأع  12.12
مــ  الطحالــب المائيــة واــوندر الوــكو وقصــب 
ــة،  ــدة أو جاف ــو ة أو م م الوــكو، رازجــة أو مب

ــب(  ــب )قل ــوى ول ــة؛ ن ــل مطحون  الطوايــيوإن كان
 ومنت ـــات نباتيـــة أخـــو )بمـــا فـــي ذلـــك جـــذور
ـــو المحمصـــة مـــ  فصـــيلة  ـــة  ي ـــدباء البوي الهن
ايكوريا أنتيبوس لاتيطوم( م  النوذ الموتخدم 

ـــذكورة وم لال لالـــا  أ ـــو م لـــتهالك البشـــوي،  ي
    اخلة في مكان آخو

  

   : ـ أعشاب بحوية و يوها م  الطحالب المائية  
 %5   يالحة لاللتهالك البشوي ـ ـ  12 12 21 00 

 %5   ا يوهـ ـ  12 12 29 00 

   : اـ  يوه  
 %5   ـ ـ اوندر الوكو 12 12 91 00 
 %5   قوون خووبـ ـ  12 12 92 00 
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 %5   الوكو قصبـ ـ  12 12 93 00 
 %5   ـ ـ جذور الهندباء البوية 12 12 94 00 
   : اـ ـ  يوه  
 %5  بذور بطيخ )أخضو وأيطو( ـ ـ ـ  12 12 99 10 
 %5   وقوذ ةبذور يقطي  وكولـ ـ ـ  12 12 99 40 
 %5   نوى ولب )قلب( المشمش والبوقوق ) راق( ـ ـ ـ 12 12 99 50 
 %5   ا يوه ـ ـ ـ 12 12 99 90 

قشور( حبوب، خـام وإن  قش وتب  وعصافات )  12.13
بشـكل  مضـوورة أو مطحونـة أو يانل مهشمة،

   مكتالت

  

 إعطاء   تب ـ ـ ـ  12 13 00 10 
 إعطاء   ا يوهـ ـ ـ  12 13 00 90 

ـــي   12.14 ـــي واـــوندر )بن ـــو( علط ـــي علط ـــوف لطت ملط
)فصي( ونطل وكونب  وجذور علطية وكأل وبولير

علطي وتومس وكولنة )بيقيي( ومنت ـات علطيـة 
    مماثلة وإن كانل بشكل مكتالت

  

 إعطاء   ـ موحوق ومكتالت بولير )فصي( 12 14 10 00 
   : اـ  يوه  
 إعطاء   تومسـ ـ ـ  12 14 90 10 
 إعطاء   كولنة )بيقيي( وجلبانـ ـ ـ  12 14 90 20 
 إعطاء    يوهاـ ـ ـ  12 14 90 90 
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 الفصل الثالث عشر 
 

 ؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات نباتيةصمغ اللك
 

  مالحظـــات:
 حشيشــ (، فيمــا يشــما، خالصــة لــسور الةــوك وخالصــة الرــرم(ن  البــا ر رو ( وخالصــة 13.02يشــما البنــ     - 1

 . نار وخالصة الصبر وخالصة األفيون ال  
 :  يشما هسا البن  ال

(يـة  ممصـنوعات % وزنا من الةـرروز أو الم10ر الةوك  عرقةوك( المحتوية على أكثر من خالصات لسو  -أ 
 .(17.04سررية  بن  

 .(19.01شعير الناشط  مالت(  بن  خالصات ال -ب 
 .(21.01أو الشاي أو المت   بن   خالصات البن -ج 
 .(22ة تعتبر مشروبات محولية  فصا عصارات وخالصات نباتي -د 
 .(29.38أو  29.14 اخلة في البن   واألصناف األخر ال نولليةريطبيعي  مافور –هـ 
 .(29.39القلويات  البن أشباه %وزنا من 50يقا عن  ماال مرمزات قش الخشخاش محتوية -و
 .(630.0الرواشف المع   لتح    فصائا وعواما ال   بن    ( و30.04( أو  30.03األدوية ال اخلة في البن    -ز

 .(32.03( أو  32.01الصباغة بن    ات ال باغة أوخالص -ح 
زيوت عطرية سائلة أو لام   ومةتخلصات عطريـة راتنجيـة  يريزونيـ  ر وراتنجـات زيتيـة مةتخلصـة، ومـسلك  -ط 

طر  العطرية والمحاليا المائية من الزيـوت العطريـة أو محاـرات أساسـ(ا مـواد عطريـة مـن األنـوا  قالمياه الم
 .(33عة المشروبات  الفصا ة في صناالمةتخ م

 (.40.01المطاط الطبيعي والبالت  والطبرخ   لوتا بيرما( والجوا ا والشريا والصموغ الطبيعية المما لة  بن   -ك 

 فئة الرسم وح   االستيفاء الصــــــــــــنف النظا  المنةق رمز البن 
ـــك  13.01 ـــة صـــمغ الل ؛ صـــموغ راتنجـــات وصـــموغ راتنجي

 . مثا البالسم(، طبيعيةة  وراتنجات زيتي
  

 %5  ـ صمغ عربي  13 01 20 00 
   : اـ غيره  
 %5   مثيراءـ ـ ـ  13 01 90 10 
 %5   راةتمـ ـ ـ  13 01 90 20 
 %5  لاوي ـ ـ ـ  13 01 90 30 
 %5   حلتيتـ ـ ـ  13 01 90 40 
 %5   رمــ ـ ـ  13 01 90 50 
 %5   رلبان ذمــ ـ ـ   13 01 90 60 
 %5   لبان بخورـ ـ ـ  13 01 90 70 
 %5   ىلبان المــ ـ ـ  13 01 90 80 
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   :اغيرهـ ـ ـ   
 %5   صموغ راتنجيةـ ـ ـ ـ  13 01 90 91 
 %5   صموغ زيتيةـ ـ ـ ـ  13 01 90 92 
 %5   بالسم طبيعيةـ ـ ـ ـ  13 01 90 93 
 %5   اغيرهـ ـ ـ ـ  13 01 90 99 

ـــــة، عصـــــا  13.02 ـــــواد برتيني ـــــة، م رات وخالصـــــات نباتي
برتينــات وبرتــات،  لــار ـ  لــار وغيرهــا مــن مــواد 

ن منتجــات نباتيــة، مخاطيــة ومرثفــات، مشــتقة مــ
 . وإن مانت مع ل 

  

   : ـ عصارات وخالصات نباتية  
 ممنو  استيراده  ـ ـ أفيون  13 02 11 00 
 %5  ـ ـ من لسور الةوك  من عرق الةوك(  13 02 12 00 
 %5  ال  نار  حشيش ـ ـ من  13 02 13 00 
 %5   ايفي راـ ـ من  13 02 41 00 
   : ـ ـ غيرها  
 ممنو  استيراده   حشيشـ ـ ـ  13 02 19 10 
 %5    خالصة الجنةةـ ـ ـ  13 02 19 20 
 %5    عصار  الةمةم( طحينةـ ـ ـ  13 02 19 30 
 %5    الصبرـ ـ ـ  13 02 19 40 
 %5    خالصات قصب المرـ ـ ـ  13 02 19 50 
 %5     المــنـ ـ ـ  13 02 19 60 
 %5    خالصات طبية أخرـ ـ ـ  13 02 19 70 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  13 02 19 90 
 %5  ـ مواد برتينية، برتينات وبرتات  13 02 20 00 
ـ مواد مخاطية ومرثفـات مشـتقة مـن منتجـات نباتيـة، وإن   

 :   ل كانت مع

  

 %5  ـ ـ  لار ـ  لار  13 02 31 00 
 هـ مواد مخاطيـة ومرثفــات مشـتقة مـن الخرنـوب أو بـسور  ـ 13 02 32 00 

 أو من بسور الجوار وإن مانت مع لة 
  

5% 
 %5  ـ ـ غيرها  13 02 39 00 
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 الفصل الرابع عشر 
 

 منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكور وال داخلة في مكان آخر نباتية؛فر ضمواد 
 

  : مالحظـــات
تستثنى من هذا الفصـل وتتبـا المسـل اليـادر الـر الوـواد وااليـاف النباتيـة مـن اانـواة الوسـتفيمة أ ا ـا فـي   - 1

بمصـي ا ـتاوالها فمـ   كـذل  الوـواد النباتيـة التـي اولجـ صنا الونتجات النسجية مهوا كانـ  ررقمـة تيرـيرها و 
 .  كوواد نسجية

أو  روليــا   أو منلــورا   {   وإن كــان ملـمو ا  خيــارانأو (، فيوــا يلـول، البــون الهنــير   بـامبو 14.01يلـول البنــي   - 2
اف الولـطور أو ملواـا أو مصـبوغا( الصفصـ االشـتاا ممطا روليا أو بنهايات مكورة أو مبيرة أو ماالجة ضـي 

. الولـطور أو الوسـيوب  اال ـل الهنـير  رورـان( و اال ل الهنير  روران( أو الغاب   صب( وما يواثله ولب 
 .(44.04صفييات وشرائ  الفلب بني  تيخل في هذا البني  يد و  ال

ــيخل فــي البنــي   - 3 ــرسو)  اليــاا( والفصــل الويرــرة و ( 44.05( صــوف الفلــب  14.04ال ي نس الوكــا اصــنافال
 .(96.03والفراجين  بني 

 فئة الر ل اإلجراء الصــــــــــــنف النظاا الونسق رما البني
مواد نباتية مستاولة بصورة رئيسـية فـي صـنااة   14.01

ـــامبو اليصـــر والســـال    ـــير   ب ـــون الهن أو الب
أو  صــب   ( اال ــل الهنــير  رورــانأو { خيــاران

صفصاف أو رافيا أو  ش أو حبوب، أو أو  وار 
أو مصــبو ، أو ليــاء وقافــون  ف أو مبــي ظــمن

 . مثال(

  

 %5   (أو خياران ـ بون هنير  بامبو 14 01 10 00 
 %5   ـ خياران 14 01 20 00 
   : ـ غيرها  
 %5   صفصافـ ـ ـ  14 01 90 10 

 %5   ـ ـ ـ  صب 14 01 90 20 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  14 01 90 90 

    ملغي(  1402
    ملغي(  1403
منتجات نباتيـة غيـر مـذكورة وال داخلـه فـي مكـان   14.04

 . آخر

  

 %5   وغب بذور المطن ـ 14 04 20 00 
   : اـ غيره  
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 فئة الر ل اإلجراء الصــــــــــــنف النظاا الونسق رما البني
ـ ـ ـ حبوب صلبه وبذور و لور ونوى  نوى الكرووو  14 04 90 10 

ر، الوستاولة في صنا ـونوى اليوا وما يواثلها( لليف
  اورار وخرو الامود والسباح..الخ(ا

 
 
5% 

 %5   اءحـنـ ـ ـ  14 04 90 20 
 %5  ا ـ ـ ـ غيره 14 04 90 90 
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 القســـم الثالـــث
 

شموع  محضرة؛دهون غذائية  تفككها؛شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات 
 من أصل حيواني أو نباتي
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 الفصل الخامس عشر  

 
محضرة؛ شموع  شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية 

 من أصل حيواني أو نباتي
  مالحظـــات: 

 

 :هذا الفصل لال يشم - 1
 .02.09دواجن المذكورة في البند الخنزير أو شحم طيور ال شحم -أ 
 . (18.04ه ودهن وزيت الكاكاو )بند زبد -ب 
 21)فصـل  04.05د % مـن المنتجـات الداةلـة فـي البنـ15علـ  أكرـر مـن  المحضرات الغذائيـة المحتويـة وزنـا   -ج 

 . (ةعام
 . 23.06 إلي 23.04الداةلة في البنود من  ت( والنفايا23.01الحراالت )بند  -د 
دهانـات  إلـ محضرات صـيدلة أو  إل األحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة  -هـ 

لمنتجــات المســلفنة وغيرهــا مــن ا أو ورنــيأ أو صــابون أو محضــرات ع ــور أو ت ريــة أو تجميــل والزيــوت
 . الداةلة في القسم السادس

 . (40.02( المشتقة من الزيوت )بند أبدال الم اط )فاكتيس -و 
 . (15.10ن بواس ة مذيبات بند )والزيوت المتحصل عليها من الزيت 15.09البند  لال يشم - 2
لمع لـة صصـورة صسـي ة والتـي تبقـ  داةلـة فـي البنـود الشحوم والدهون والزيـوت وجزيااتهـاا ا 15.18البند  لال يشم - 3

  المع لة.الخاصة صالشحوم والدهون والزيوت وجزيااتها المماثلة غير 
هـن الصـوف فـي عجن التعادل )سـوب سـتو ( ورواسـل الزيـوت واـار السـتيارين واـار الجليسـرول ورواسـل دتدةل  – 4

 .15.22البند 
 فرعي: بند مالحظة

الزيـوت  حـام  االيروسـي ي اليلـة ايقصـد صعبـارةيزيوت لفـت اوسـلجم151419و 151411رعيين البنـدين الفـ ألغـراض_1
 . %وزنا من حام  االيروسي ي2ن مال  ا عل  نسبة المحتوية الرابتة

 فاة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
 وشــحوم )صمــا فيهــا دهــن الخنزيــر(شــحوم ةنزيــر  15.01

أو  02.09البنـد  عـدا الداةلـة فـي ندواجـ طيور
15.03 

   

 سلع خاصة   دهن ةنزيرـ  15 01 10 00 
 سلع خاصة    شحوم ةنزير أةرـ  15 01 20 00 
 %5   غيرهاـ  15 01 90 00 

ــــر أو الضــــ ن أو   15.02 شــــحوم ودهــــون فصــــائل البق
 . 15.03الماعز عدا الداةلة في البند 
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 %5    )ود ( شحم األمعاءـ  15 02 10 00 
 %5    غيرهاـ  15 02 90 00 

ســــتيارين دهــــن وشــــحم الخنزيــــر وزيــــت دهــــن   15.03
الخنزيــر وســـتيارين زيتـــيا وزيـــت دهـــن وشـــحم 
ومرجرين زيتيا غيـر مسـتحلبة وال مخلوطـة وال 

 . محضرة ص ي طرق أةرى 

  
 
  

   : ستيارين زيتيـ ـ ـ   
 سلع ةاصة   ـ ـ ـ ـ من ةنزير 15 03 00 11 
 %5    ـ ـ ـ ـ غيره 15 03 00 19 
   : زيتي مرجرينـ ـ ـ   
 سلع ةاصة   ـ ـ ـ ـ من ةنزير 15 03 00 21 

 %5    ـ ـ ـ ـ غيره 15 03 00 29 
   : اغيرهـ ـ ـ   
 سلع ةاصة   ـ ـ ـ ـ من ةنزير 15 03 00 91 

 %5   . ـ ـ ـ ـ غيره 15 03 00 99 
من أسـما  أو ثـدييات  ون وزيوت وجزيااتهاهـد  15.04

صحريـــةا وكن كانـــت مكـــررة ولكـــن غيـــر معدلـــة 
 . كيماويا  

  

 %5  ـ زيوت وجزيااتها من كبد األسما   15 04 10 00 
 %5   من أسما ا عدا زيت الكبد ـ دهون وزيوت وجزيااتهاا 15 04 20 00 
 %5   صحريةـ دهون وزيوت وجزيااتها من ثدييات  15 04 30 00 

ن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه )صما في هـد 15 05 00 00 15.05
 %5   ذل  الالنولين(

15.06  

ــــد 15 06 00 00 ون وزيـــوت حيوانيـــة أةـــر وجزيااتهـــاا وكن هـ
   كيميائيا  كانت مكررةا ولكن غير معدلة 

 
5% 

ا زيــت فــول الصــويا وجزيااتــها وكن كــان مكــررا    15.07
 . يا  ئميايولكن غير معدل ك

  

 %5   صمغهـ زيت ةام وكن كان اد أزيل  15 07 10 00 
 ـ غيره  15 07 90 00 

 

 5% 
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ا زيــت فــول ســوداني وجزيااتــها وكن كــان مكــررا    15.08

 .  يا  ئميايولكن غير معدل ك
  

 %5  ـ زيت ةام  15 08 10 00 
 %5  ـ غيره  15 08 90 00 

ــررا    15.09 ــان مك ــها وكن ك ــون وجزياات ــت زيت ــن زي ا ولك
  . كيميائيامعدل  غير

  

 %5  ـ زيت العصرة األول  )زيت صكر(  15 09 10 00 
 %5  ـ غيره  15 09 90 00 

من  عليها مستحصل ااتهايجز  و أةر زيوت 15 10 00 00 15.10
 معدلة ولكن غير زيتون فقطاوكن كانت مكررة

 الزيوت أو صما في ذل  مخاليط تل  ياائميايك
ات أةر داةلة في جزيااتها مع زيوت أو جزيا

  .15.09البند 

 
 
 
 
5% 

ا ولكن غير زيت نخيل وجزيااتها وكن كان مكررا    15.11
 . يا  ئميايمعدل ك

  

 %5   ـ زيت ةام  15 11 10 00 
 %5  ـ غيره  15 11 90 00 

الشمس أو بذور القرطم أو  دوارذور بزيوت   15.12
ولكن  وكن كانت مكررةا بذور الق ن وجزيااتها

 .  يا  ئميايغير معدلة ك

  

   : الشمس أو القرطم وجزئياتها دوار ـ زيت بذور  
 %5   ـ ـ زيت ةام 15 12 11 00 
 %5   ـ ـ غيره 15 12 19 00 
   :  ـ زيت بذرة الق ن وجزيااته  
 %5   ـ ـ زيت ةام وكن نزع منه الجوسيبول 15 12 21 00 
 %5   ـ ـ غيره 15 12 29 00 

زيــوت جــوز الهنــد )كــوبرا( أو نــوى ثمــرة النخيــل   15.13
أو نــوى نخــل البرازيــل )ياصاســو( وجزيااتهــاا وكن 

 .  يا  ئميايكانت مكررةا ولكن غير معدلة ك
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   : ـ زيت جوز الهند )كوبرا( وجزيااته  
 %5    ـ ـ زيت ةام 15 13 11 00 
 %5  ـ ـ غيره  15 13 19 00 
ل أو نـوى نخيـل البرازيـل )ياصاسـو( ـ زيت نوى ثمرة النخي  

 : وجزيااته
  

 %5  ـ ـ زيت ةام  15 13 21 00 
 %5   ـ ـ غيره 15 13 29 00 

ن كانــت أو  ةــردل وجزياهــاا وأزيــت لفــت ســلجم   15.14
 . كيماويا   معدلة ولكن غير مكررةا

  

 اليلـة محتوي عل  نسبة سلجم وجزيااتها وأزيت لفت  ـ  
 : من حام  االيروسي 

  

 %5   ـ ـ زيت ةام 15 14 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 15 14 19 00 
   : رهاغي ـ  
 %5   زيت ةام ـ ـ 15 14 91 00 
 %5   رهاغيـ ـ  15 14 99 00 

زيوت ودهون نباتية ثابتـة أةـر )صمـا فيهـا زيـت   15.15
جوجوبـــا( وجزيااتهـــاا وكن كانـــت مكـــررةا ولكـــن 

 .  يائميايغير معدلة ك

  

    : ـ زيت بذر الكتان وجزيااته  
 %5   ـ ـ زيت ةام 15 15 11 00 
 %5   ـ ـ غيره 15 15 19 00 
   : ـ زيت الذرة وجزيااته  
 %5   ـ ـ زيت ةام 15 15 21 00 
 %5   ـ ـ غيره 15 15 29 00 
 %5  ـ زيت ةروع وجزيااته  15 15 30 00 
 %5  ـ زيت سمسم وجزيااته  15 15 50 00 
 %5  ـ غيره  15 15 90 00 

ون وشــــحوم وزيــــوت حيوانيــــة أو نباتيــــة ــــــده  15.16
وجزيااتهــــاا مهدرجــــةا كليــــا أو جزئيــــاا معدلــــة 
األسترة )المتغيرة استرتها(ا أو معاد أسـترتها أو 
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جليســرينية.  محولــة ص ريقــة االليــزها وكن كانــت 

 .  مكررةا ولكن غير محضرة أكرر من ذل 
 %5   وجزيااتهاهون وشحوم وزيوت حيوانية ـ د 15 16 10 00 
 %5  ـ دهون وزيوت نباتية وجزيااتها  15 16 20 00 

مرجــــرين؛ مخــــاليط أو محضــــرات غذائيــــة مــــن   15.17
دهون أو شحوم أو زيوت نباتيـة أو حيوانيـة أو 
من جزياـات دهـون أو شـحوم أو زيـوت مختلفـة 
داةلــة فــي هــذا الفصــلا عــدا الــدهون والشــحوم 

ت الصـالحة لككـل وجزيااتهـا الداةلـة فـي والزيو 
 .15.16البند 

  

   : ـ مرجرين عدا المرجرين السائل  
 %5   صل حيوانيأمن ـ ـ ـ  15 17 10 10 
 %5   من أصل نباتيـ ـ ـ  15 17 10 20 
 %5   غيرهـ ـ ـ  15 17 10 90 
   : ـ غيره  
 %5   مرجرين سائلـ ـ ـ  15 17 90 10 
 %5   غيره ـ ـ ـ 15 17 90 90 

ـــــة   15.18 زيـــــوت ودهـــــون وشـــــحوم حيوانيـــــة أو نباتي
وجزيااتهاامغلية أومؤكسـدة أو منـزوع مااهـا أو 

أومنفوةـة أوموحـدة الجزياـات )مبلمـرة(  امكبرتة
صالتســـخين فــــي الفـــراز أو فــــي غـــاز ةامــــل أو 

مـا يـدةل  صاسـترناءاويا ص ريقة أةرى يممعدلة ك
ومحضرات غيـر  ؛ مخاليط15.16منها في البند 

صـــــالحة لككـــــل مـــــن الشـــــحوم أو الـــــدهون أو 
الزيـــوت الحيوانيـــة أو النباتيـــة أو مـــن جزياـــات 
الشحوم والدهون والزيـوت المختلفـة الـواردة فـي 
هــذا الفصــلا غيــر مــذكورة وال داةلــة فــي مكــان 

  .آةر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : من أصل حيوانيـ ـ ـ   
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 سلع ةاصة  ةنزير من ـ ـ ـ ـ 15 18 00 11 

 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 15 18 00 19 

 %5   من أصل نباتيـ ـ ـ  15 18 00 20 

 %5   غيرها ـ ـ ـ 15 18 00 90 
   (ملغي)  15.19

   جليسرول )جلسرين(ا ةاماا مياه والويات   15.20

 %5   جليسرين ةامـ ـ ـ  15 20 00 10 
 %5   مياه والويات جليسرينيةـ ـ ـ  15 20 00 20 

الجليسـريدات ( وشـمع ثالـ  شموع نباتية )عـدا   15.21
نحــــل وشــــموع حشــــرات أةــــر وبيــــاض الحــــوت 

 .  (ا وكن كانت مكررة أو ملونةاستييرمب)س

  
 
 
  

 %5   شموع نباتيةـ  15 21 10 00 
   :  اغيرهـ   
بياض الحوت وغيره من الردييات البحرية ـ ـ ـ  15 21 90 10 

أو  أو مكررا   أو معصورا   يرماستي( ةاما  ب)س
   كذل  الملون منه

 
 
5% 

 %5   شمع نحل وكذل  الملون منهـ ـ ـ  15 21 90 20 
 %5   شموع حشرات أةر وكذل  الملون منهاـ ـ ـ  15 21 90 40 

ديجـراا صقايــا ناتجــة عــن معالجــة المــواد الدهنيــة   15.22
 . أو الشموع الحيوانية أو النباتية

  

 %5   جرا )زيت سم  معالج صحام  النتري (ديـ ـ ـ  15 22 00 10 
 الحيوانية ة أوـواد الدهنيـة المـصقايا ناتجة من معالجـ ـ ـ  15 22 00 20 

   أو النباتية

 
5% 
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 م الرابع  القســـ
 

 وخل؛سوائل كحولية  مشروبات؛ األغذية؛منتجات صناعة 
 تبغ وأبدال تبغ مصنعة 

 
  مالحظــــة:

 يقصد بعبارة "مكتالت" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثال والتي - 1
   وزنا.% 3تزيد عن  كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال
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  مائية أخر تالفقاريا محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو 

  مالحظـــات: 
 

 األخرالمائية  تالالفقاريا والقشريات والرخويات و واألسماك واألطراف واألحشاءهذا الفصل اللحوم  لال يشم - 1
 .05.04أو البند   3أو  2ي الفصل المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة ف

من السجق )غليظة أو  % وزنا  20تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من  - 2
ات أو الرخويات أو الالفقريات المائية األخر أو القشري األسماكأو الدم أو  األطرافأو  األحشاءرفيعة( أو اللحوم أو 

المذكورة  األصنافأو من أية مجموعة منها . وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من 
على  األحكام. وال تنطبق هذه تبعا للمكون أو المكونات الغالبة وزنا   16فإنها تتبع البند المالئم في الفصل  أعاله
 . 21.04أو  21.03داخلة في البند وال على المحضرات ال 19.02جات المحشوة الداخلة في البند المنت

  :مالحظات البنود الفرعية
 األحشاءيقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو  16 02 10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  - 1

أو ألغراض  األطفال صغارللرضع أو  ةصالح كأغذية بيع بالتجزئة أو الدم ، الدقيقة التجانس والمهيأة لل واألطراف
غرام ولتطبيق هذا التعريف ال تؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة  250عن  امحتواهالحمية ، في أوعية ال يزيد وزن 

هذه .  وقد تحتوي أخر ألغراضللمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو  أضيفتالتي تكون قد  األخرمن العناصر 
 16 02 10، ولهذا البند الفرعي أطرافالمحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو 

 . 16.02د الفرعية التابعة للبند األولوية على كافة البنو 
 المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود المائية تغيرها من الالفقارياوالرخويات و  والقشريات األسماكإن  - 2

 .   تحت نفس المسميات 3ورة في الفصل المذك األنواعتنتمي لنفس  16.05أو  16.04الفرعية التابعة للبند 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسق رمز رقم البند
ومنتجات مماثلة من لحوم )غليظ أو رفيع( سجق   16.01

أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ 
   . المنتجاتهذه  أساسهاغذائية محضرات 

 سلع خاصة  حيوانيدم  ـ ـ ـ من خنزير أو 16 01 00 10 
 %5   فصيلة األبقارمن ـ ـ ـ  16 01 00 20 
 %5   ـ ـ ـ من دواجن 16 01 00 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 16 01 00 90 

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من   16.02
    . حيوانيدم أحشاء وأطراف أو من 

   : متجانسةـ محضرات   
 %5  األطفال صغارللرضع أو  ةصالحأغذية ـ ـ ـ  16 02 10 10 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسق رمز رقم البند
 %5   اغيرهـ ـ ـ  16 02 10 90 
 %5   ـ من أكباد أي من الحيوانات 16 02 20 00 
   :01.05ـ من الطيور الدواجن الداخلة في البند   
 %5   ـ ـ من حبش )ديوك ودجاجات رومية( 16 02 31 00 
 %5  كسديمست وسـالـج فصيلةمن  دواجنمن  ـ ـ 16 02 32 00 
 %5  ا ـ ـ غيره 16 02 39 00 
   : ـ من فصيلة الخنازير  
 سلع خاصة ـ ـ فخذ الخنزير وقطعه  16 02 41 00 
 سلع خاصة ـ ـ كتف الخنزير وقطعه  16 02 42 00 
 سلع خاصة  ا بما فيها المخاليطـ غيره ـ 16 02 49 00 
   : ـ من فصيلة األبقار  
 %5   بسطرما )لحم مبهر ومحضر ومجفف(ـ ـ ـ  16 02 50 10 
 %5   ا )معلبة وما يماثلها(غيرهـ ـ ـ  16 02 50 90 
   : فيها المحضرات من دم الحيوانات ا، بماـ غيره  
% 20المحتوية على أكثر من  المحضرات الغذائيةـ ـ ـ  16 02 90 10 

   جاهزة(من اللحم )وجبات  وزنا  

 
5% 

   : من حيوانات وأحشاءأطراف ـ ـ ـ   
 %5   ألسنةـ ـ ـ ـ  16 02 90 21 
 %5   ا )عدا األكباد(غيرهـ ـ ـ ـ  16 02 90 29 
 سلع خاصة  ـ ـ ـ محضرات من دم الحيوانات 16 02 90 30 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  16 02 90 90 

خالصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو   16.03
   .  مائية أخر تالفقاريا رخويات و

 %5  خالصات وعصارات لحم ـ ـ ـ  16 03 00 10 
 خالصات وعصـارات أسماك أو قشريات أو رخويات ـ ـ ـ  16 03 00 20 

  مائية أخر تالفقارياو 

 
5% 

ارى )كافيار( أسماك محضرة أو محفوظة، خبي  16.04
   .  وأبداله المحضرة من بيض السمك

    : سماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومةأـ   
 %5   سلمون ـ ـ  16 04 11 00 
 %5  ـ ـ رنجه  16 04 12 00 
 %5  ـ ـ سردين وساردينال ورنجه صغيرة أو أسبرط  16 04 13 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسق رمز رقم البند
 %5   نيت )ساردا(ـ ـ تونه وبونيت مخطط البطن وبو  16 04 14 00 
 %5   ـ ـ  اسمقرى )ماكريل( 16 04 15 00 
 %5   سماك انشوجه أـ ـ  16 04 16 00 
 %5   سمك االنقليس ـ ـ 16 04 17 00 
 %5  زعانف سمك القرش  ـ ـ 16 04 18 00 
 %5   اـ ـ غيره 16 04 19 00 
 %5   سماك محضرة أو محفوظة أخر أـ  16 04 20 00 
   : أبداله ى )كافيار( وـ خبيار   
 

 %5    خبيارى )كافيار( ـ ـ 16 04 31 00
 %5   خبيارى )كافيار( أبدال  ـ ـ 16 04 32 00 

مائية أخر،  تالفقاريا قشريات ورخويات و  16.05
   . محضرة أو محفوظة

 %5   ـ سرطانات بحرية )سلطعون(  16 05 10 00 
 : (ـ ربيان )قريدس أو جمبري   

  
 

 %5   غير معبأ في أوعية محكمة الغلق ـ ـ 16 05 21 00
 

 %5    غيرهاـ ـ  16 05 29 00
 %5    ـ عقارب البحر 16 05 30 00 
 

 %5   ـ قشريات أخر  16 05 40 00
   : رخوياتـ   
 

 5%   (oysters) محار ـ ـ 16 05 51 00
 

 %5   كةمروحي )اسكلوب( بما فيه محار المل محار ـ ـ 16 05 52 00
 %5   بلح البحر ـ ـ 16 05 53 00 
 

 %5   حبار وسبيدج ـ ـ 16 05 54 00
 %5   أخطبوط ـ ـ 16 05 55 00 
 %5   بطلينوس وكوكل وأم الحلول ـ ـ 16 05 56 00 
 

 %5   أبالون )دردار( ـ ـ 16 05 57 00
 %5  البحر  )قواقع( ، عدا حلزون )قواقع( حلزون  ـ ـ 16 05 58 00 
 

 %5   غيرها ـ ـ 16 05 59 00
   : أخر مائية تالفقارياـ   
 

 %5    خيار البحر ـ ـ 16 05 61 00
 

 %5    قنفذ البحر ـ ـ 16 05 62 00
 

 %5    قنديل البحر ـ ـ 16 05 63 00
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسق رمز رقم البند
 %5   غيرها ـ ـ 16 05 69 00 
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 الفصل السابع عشر  

 
  ةسكر ومصنوعات سكري

  مالحظــة: 
 :يشمل هذا الفصل ال – 1

 . (18.06المحتوية على كاكاو )بند  المصنوعات السكرية -أ  
( وغيره من منتجات أو الفركتوز زالجلوكو لكتوز أو المالتوز أو )عدا السكروز أو ا السكر النقي كيماويا   -ب  

 . 29.40البند  
  (.30)رات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل محض -ج  

 : مالحظات البنود الفرعية
يقصد بعبارة "سكر خام "    17 01 14و  17 01 13 ,  17 01 12   ةالفرعي ودالبنمن أجل تطبيق أحكام  - 1

 مقياسفي  مقروءة درجة 99.5نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن  بحالته الجافة السكر الذي يحتوي وزنا  
 . )بوالريميتر( االستقطاب

 الذي يحتوي وزنا  فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي,   17 01 13 يشمل البند الفرعي    -2
 مقياسمقروءة في  درجة  93أو أكثر ولكن أقل من  درجة 69نسبة من السكروز تعادل  بحالته الجافة

انهيدرية ذات شكل غير منتظم ال ترى بالعين المجردة طبيعية  ط على بلورات دقيقةويحتوي المنتج فق االستقطاب.
 . ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر

 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
روز نقي سك سكر قصب أو سكر شوندر )بنجر( و  17.01

   . صلبةكيماويا، بحالته ال
ــ ســكر خــام ال   ــ ـ ــى منكهــ وي ـيحت ــوين ـعل  ات أو مــواد تل

   : مضافة
   :  شوندرـ ـ سكر   
 إعفاء   بقصد التصفية والتكرير للصناعةـ ـ ـ  17 01 12 10 
 إعفاء   غيرهـ ـ ـ  17 01 12 90 
( من مالحظات 2قصب محدد في المالحظة )ـ ـ سكر   

    : البنود الفرعية لهذا الفصل
 إعفاء   بقصد التصفية والتكرير للصناعةـ ـ ـ  17 01 13 10 
 إعفاء   غيرهـ ـ ـ  17 01 13 90 

    : أنواع أخر من سكر القصبـ ـ   
 إعفاء   بقصد التصفية والتكرير للصناعةـ ـ ـ  17 01 14 10 
 إعفاء   غيرهـ ـ ـ  17 01 14 90 



 4ق : 
 17ف : 

 - 109 - 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
  

 

 :  ـ غيره
 

  
 إعفاء   مواد تلوين مضافة سكر يحتوي على منكهات أوـ ـ  17 01 91 00 
   :  ـ ـ غيره  
    : )مكرر(مصفى ـ ـ ـ   
 إعفاء   النعومةبلوري متفاوت ـ ـ ـ ـ  17 01 99 11 
 إعفاء   قوالبمكعبات أو ـ ـ ـ ـ  17 01 99 12 

 إعفاء   مسحوق بودرة ـ ـ ـ ـ 17 01 99 13 
 إعفاء   بات )قند( غير ملون وال معطرسكر نـ ـ ـ  17 01 99 20 

 إعفاء   سكروز نقي كيماويا  ـ ـ ـ  17 01 99 30 
 إعفاء   اغيرهـ ـ ـ  17 01 99 90 

لتوز والجلوكوز االم أنواع سكر أخر، بما فيها الكتوز و  17.02
، وفي حالتها الصلبة؛ سوائل والفركتوز النقية كيماويا  

أو مواد تلوين مضافة؛  سكرية غير محتوية على منكهات
بدال عسل )عسل صناعي( وإن كانت ممزوجة بعسل أ

   . طبيعي؛ سكر وعسل أسود محروقان )كاراميل(
   :  ـ لكتوز وسائل لكتوز  
 

 

عنه  % أو أكثر من الكتوز معبرا  99على  ـ ـ يحتوي وزنا   17 02 11 00
   المائي محسوبا على المادة الجافة بلكتوز

 
5% 

 %5  ا ـ ـ غيره 17 02 19 00 
 %5  ـ سكر قيقب وسائل قيقب  17 02 20 00 
يحتوي على فركتوز أو  ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، ال 17 02 30 00 

 من الفركتوز محسوبا   % وزنا  20يحتوي على أقل من 
  على الحالة الجافة 

 
 
5% 

ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، يحتوي على فركتوز بنسبة  17 02 40 00 
على  % محسوبا وزنا  50% أو أكثر وأقل من 20

  باستثناء السكر المنعكس  الحالة الجافة

 
 
5% 

 %5  يا ئايـ فركتوز نقي كيم 17 02 50 00 
ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على  17 02 60 00 

على الحالة  من الفركتوز محسوبا   % وزنا  50أكثر من 
  كر المنعكس باستثناء السالجافة 

 
 
5% 

ومخاليط  بما فيها السكر المنعكسمن السكر ا ـ غيره  
من الفركتوز  % وزنا  50تحتوي على السوائل السكرية 

   :  على الحالة الجافة محسوبا  
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
 %5   يا  ئايوز وإن كان نقيا كيملتماـ ـ ـ  17 02 90 10 
 %5   يا  ئايسكروز غير نقي كيمـ ـ ـ  17 02 90 20 
 %5   يا  ئايسكر منعكس وإن كان نقيا كيم ـ ـ ـ 17 02 90 30 
 %5   يا  ئايفركتوز غير نقي كيمـ ـ ـ  17 02 90 40 
وإن كانت كثيفة، غير ملونة وال  أخر،سوائل سكرية ـ ـ ـ  17 02 90 50 

  معطرة 

 
5% 

 %5  سكر محروق )كاراميل( ـ ـ ـ  17 02 90 60 
 %5   يعسل صناعـ ـ ـ  17 02 90 70 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  17 02 90 90 

أو  استخالصعسل أسود )دبس سكر( ناتج من   17.03
   . تكرير السكر

 %5   ـ عسل أسود )دبس سكر( 17 03 10 00 
 %5  ـ غيره  17 03 90 00 

فيها الشوكالته  مصنوعات سكرية )بما  17.04
 .  تحتوي على الكاكاو البيضاء(، ال

  
 %5   بالسكرـ لبان المضغ )علك( وإن كان مكسو  17 04 10 00 
   :  اـ غيره  
 %5   ، دروبس ، وملبسات سكرية حالوةـ سكاكر ـ ـ  17 04 90 10 
         حالوة توفي )كاراميلال(، راحة الحلقوم، نوجاـ ـ ـ  17 04 90 20 

   )حالوة لبنية(

 
5% 

وأصناف األثمار  يماثله ملبس على لوز وفستق وماـ ـ ـ  17 04 90 30 
   القشرية المهروسة مع السكر )مرزيبان( وما يماثله

 
5% 

 
يأة ـوس، المهـهالم الفواكه وعجنها ورب السـ ـ ـ  17 04 90 40

   كمصنوعات سكرية

 
5% 

 %5   (الكحةسكاكر السعال )ـ ـ ـ  17 04 90 50 
 %5   طحينيةحالوة ـ ـ ـ  17 04 90 60 

 
 %5   بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكهـ ـ ـ  17 04 90 70

 سلع خاصة  شوكالته بيضاء محتوية على كحولـ ـ ـ  17 04 90 80 

 %5   اغيرهـ ـ ـ  17 04 90 90 
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 الفصل الثامن عشر 

 

 ومحضراته كاكاو 
  : مالحظــات 

 21.05و  19.05و  19.04و  19.01و  04.03رات الداخلــــ  لــــ  ال  ــــ   ـل المحضـــــذا الفصـــــمل هـــــيشــــ ال – 1
 . 30.04و  30.03و  22.08و  22.02و

المحت ي  على  األخري  ، وكذلك المحضرات الغذائ عات السكري  المحت ي  على كاكاوالمص  18.06تدخل ل  ال  د  - 2
 .  ( من هذا الفصل1أحكام المالحظ  )عاة اكاكاو مع مر 

 

 ال  د ال ظام الم سق رمز الصــــــــــ ف اإلجراء لئ  الرسم

 18.01 18 01 00 00  محمص  ب كاكاو وكساراتها، وإن كانت ح   5%
 18.02 18 02 00 00 كاكاو أخر  تقش ر وعصالات وغالالت ونفايا  5%

 
 

 18.03  .  عجي   كاكاو، وإن كان م زوعا  ه ها
  18 03 10 00  بده هاـ   5%
  18 03 20 00  جزئيا  أو  ـ م زوع  ه ها كليا    5%
 18.04 18 04 00 00 ،  ه ه وزيته زبده كاكاو  5%

 
5%  

يحت ي على سكر مضاف أو  مسح ق كاكاو ال
  أخرم ا  تحلي  

00 00 05 18 18.05 

  

ضرات غذائي  أخر تحت ي على ومح هتش كال 
 .كاكاو

 18.06 

 
 

ـ مسح ق كاكـاو يحتـ ي علـى سـكر مضـاف أو مـ ا  تحليـ  
 : أخر

  

  18 06 10 10  ليه بي ت ن أو حليبإمضاف ـ ـ ـ   5%
  18 06 10 90 يره غـ ـ ـ   5%

 
 

 صابعأ أل اح أوأو  قطعبشكل ـ محضرات أخر مهيأة 
كجم أو بشكل سائل أو معج ن أو  2يتجاوز وزنها 

مماثل  ل  أوعي  أو مسح ق أو ح ي ات أو بأشكال أخر 
 : كجم 2أغلف  م اشرة، يزيد وزن محت اها عن 

  

  18 06 20 10  كاكاو   علىـ، محت يير االيسكريمضـمساحيق تحـ ـ ـ   5%

  18 06 20 20  كاكاو سكاكر( محت ي  على –م تجات سكري  )حالوة ـ ـ ـ   5%

5%  

م تجات بشكل سائل مركز أو معج ن محت ي  على ـ ـ ـ 
  كاكاو

30 20 06 18  

  18 06 20 90  اغيرهـ ـ ـ   5%
   : أصابعأو  أل احبشكل قطع أو  ا،غيرهـ   
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 ال  د ال ظام الم سق رمز الصــــــــــ ف اإلجراء لئ  الرسم

   : محش ةـ ـ   
18 06 31 10  ـ ـ ـ تحت ي على كح ل سلع خاص    

18 06 31 90  اغيرهـ ـ ـ   5%   
   : محش ةـ ـ غير   

18 06 23 10  ـ ـ ـ تحت ي على كح ل سلع خاص    
18 06 23 90  اهغير ـ ـ ـ   5%   

   :  اـ غيره  

  18 06 90 10  ..، محت ي  على كاكاومساحيق تحضير االيسكريمـ ـ ـ   5%

5%  

  على ـسكاكر ( محت ي -ـكري  ) حالوة م تجات سـ ـ ـ 
  كاكاو

20 90 06 18  

5%  

  على ـم تجات بشكل سائل مركز أو معج ن محت يـ ـ ـ 
 كاكاو 

30 90 06 18  

 18 06 90 90  اغيرهـ ـ ـ   5%
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 الفصل التاسع عشر
 

 فطائر  ؛)اللبن(  الحليبساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو أمحضرات 
 

 :  مالحظــات 
 :  يشمل هذا الفصل ال – 1

أو الـدم  واألطـراف األحشـا أو رفيع( أو اللحوم أو  ظ% من السجق )غلي20المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من  -أ 
 باســتثنا ( وذلــ  16ات أو الرخو ــات أو غيرهــا مــن الالفقر ــات المائيــة أو أي خلــيل منهــا )الفصــل أو القشــر  األســما أو 

 . 19.02محشوة التي تدخل في البند المنتجات ال
 (.23.09لتغذية الحيوانات )بند  أو النشا )بسكو ت .....الخ( المعدة خصيصا   يقالدق أساسهاالمنتجات التي  -ب 
  .30رها من منتجات الفصل منتجات الصيدلة وغي -ج 

   :19.01ألغراض البند  - 2
 ؛11جر ش الحبوب الداخلة في الفصل  "جر ش" يقصد بعبارة -أ  

 يقصد بعبارة"دقيق وسميد": –ب  
 ، و11د الحبوب المذكور ن في الفصل دقيق وسمي - 1
حوق الخضروات أو مس لدقيق أو السميد، عدا اصل نباتي ولو وردت في أي فصل كانالسميد والمسحوق من أ الدقيق و - 2

 .(11.06)بند  الخضر البقولية المجففة ( أو11.05، أو البطاطا )بند (07.12الجافة )بند 
ساس المـادة منووعـة الدسـ  أمن الكاكاو محسوبة على  % وزنا  6( المحضرات المحتو ة على أكثر من 19.04يشمل البند ) ال – 3

 . (18.06)بند  18.06اخلة في البند خر المحتو ة على كاكاو الدألأو المحضرات الغذائية ا كالتهالشو كليا  أو المكسوة  ا  كلي  
بطر قة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو  محضرة“عبارة ( فإن 19.04من أجل تطبيق أحكام البند ) - 4

  .11أو  10مذكور في بنود أو مالحظات الفصل 
 

 فئة الرس  اإلجرا  الصــــــــــــنف ظام المنسقالن رمو البند
غذائية  خالصات الشعير الناشل )مالت(؛ محضرات  19.01

خالصات الشعير  من دقيق أو سميد أو نشا أو من
 علـــــــــــــــى الكاكـــــــــــــــاو  ي ال تحتـــــــــــــــو الناشـــــــــــــــل، 

ــــه بنســــبة تقــــل عــــن حأو ت ــــا   %40تــــوي علي ،  وزن
مـادة الكاكـاو منووعـة الدسـ   محسوبة على أسـاس

 داخلــــة فــــي مكــــان  خــــر؛  غيــــر مــــذكورة وال  كليــــا
 محضــــرات غذائيــــة مــــن المنتجــــات الداخلــــة فــــي

ــــود  ــــى ،04.04 إلــــي 04.01البن ــــة عل ــــر محتو   غي
 %5و أو تحتــــوي عليــــه بنســــبة تقــــل عــــن الكاكــــا
 مــادة الكاكــاو المنــوو  أســاسعلــى  محســوبة وزنــا  

 . وال داخلة في مكان  خردسمها، غير مذكورة 
  

 ,األطفــا  صــغارأو  الرضــعلتغذيــة  صــالحةـــ محضــرات   
   بالتجوئة:مهيأة للبيع 
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 فئة الرس  اإلجرا  الصــــــــــــنف ظام المنسقالن رمو البند
الحليب أساسها  األطفا  صغارأو  الرضعأغذية ـ ـ ـ  19 01 10 10 

 لمحضر بديال  االمعد   (اللبنالحليب )، و  (اللبن)
  .على كاكاو ةغير محتو  األم (لبنلحليب )

 
 إعفا 

الحليب أساسها   األطفا صغارأو  الرضعأغذية ـ ـ ـ  19 01 10 20 
 لمحضر بديال  االمعد   (اللبنالحليب )و  ،(اللبن)

ل تقبنسبة  م تحتوي على كاكاوألا (لبنلحليب ) 
   وزنا   %5عن 

 
 

 إعفا 
 إعفا    اغيرهـ ـ ـ  19 01 10 90 
المخابو الداخلة في  ـ مخاليل وعجائن لتحضير منتجات  

   :19.05البند 
دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتو ة على مخاليل  ـ ـ ـ 19 01 20 10 

 %5  مسحوق الكاكاو المضاف 
من دقيق الحبـوب  أساسا  عجائن ممووجة جاهوة مكونة  ـ ـ ـ 19 01 20 20 

   مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه

 
5% 

 %5   اغيرهـ ـ ـ  19 01 20 90 
   : اـ غيره  
 : الراكاهوتـ ـ ـ   

  
ـ ـ الراكاهوت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر  ـ ـ 19 01 90 11 

 %5  لصناعة المشروبات
ـ ـ ـ ـ الراكاهوت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر  19 01 90 12 

 %5  لصناعة المشروبات
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 19 01 90 19 
    : المملت (اللبنالحليب )ـ ـ ـ   
المملت غير مضاف اليه سكر او  (للبناالحليب )ـ ـ ـ ـ  19 01 90 21 

 %5  مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات
المملت مضاف اليه سكر او مواد  (اللبنالحليب )ـ ـ ـ ـ  19 01 90 22 

 %5  تحلية اخر لصناعة المشروبات
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 19 01 90 29 
 %5   االيسكر  مساحيق لصنع ـ ـ ـ  19 01 90 30 
   : ايرهغـ ـ ـ   
ـ ـ ـ ـ غيرها ، غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر  19 01 90 91 

 %5  لصناعة المشروبات
 %5 ـ ـ ـ ـ غيرها ، مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر  19 01 90 92 
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 فئة الرس  اإلجرا  الصــــــــــــنف ظام المنسقالن رمو البند
 لصناعة المشروبات

 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 19 01 90 99 
 عجــــائن غذائيــــة ومن كانــــت مطبوخــــة أو محشــــوة  19.02

مـــادة أخـــرى( أو محضـــرة بطر قـــة  أيـــة)بـــاللح  أو 
اغتي أو المكرونــة أو الشــعير ة أو بأخـرى مثــل السـ

الالزانيـــا أو الجنوشـــي أو الرافيـــولي أو الكـــانيلوني؛ 
   . كسكسي )المغربية( ومن كانت محضرة

ـــر مطبوخـــة وال محشـــوة وال محضـــرة    ـــة غي ـــ عجـــائن غذائي ـ
   :  ة أخرى قبطر 

     : ـ ـ تحتوي على بيض  
شعير ة وأصناف مماثلة كالسباغتي  مكرونة وـ ـ ـ  19 02 11 10 

أو نجوم أو  أصدافي والعجائن التي بشكل نوالكانيلو 
  ...الخ(  أحرف

 
 
5% 

 %5   عجائن غذائية مجمدةـ ـ ـ  19 02 11 20 
غيـر بس مصنو  من دقيق البطاطا بشـكل مكرونـة، يشـ ـ ـ  19 02 11 30 

   جاهوة

 

5% 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  19 02 11 90 
   : ـ ـ غيرها  
عير ة وأصناف مماثلة كالسباغتي ــة وشــمكرونـ ـ ـ  19 02 19 10 

صداف أو نجوم أو أي والعجائن التي بشكل نوالكانيلو 
  لخ( إحرف ...أ

 
 
5% 

 %5   عجائن غذائية مجمدةـ ـ ـ  19 02 19 20 
بس مصنو  من دقيق البطاطا بشـكل مكرونـة، غيـر يشـ  ـ ـ 19 02 19 30 

   جاهوة

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  19 02 19 90 
ـ عجائن غذائية محشوة ومن كانت مطبوخة أو محضرة   

  : بطر قة أخرى 

 
 

 %5   باللح محشوة ـ ـ ـ  19 02 20 10 
 %5   الرخو اتأو القشر ات أو  باألسما محشوة ـ ـ ـ  19 02 20 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  19 02 20 90 
 %5  ـ عجائن غذائية أخر  19 02 30 00 
  ـ كسكسي 19 02 40 00 

  5% 
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 فئة الرس  اإلجرا  الصــــــــــــنف ظام المنسقالن رمو البند
19.03  

أبدالها محضرة من النشا، بشكل حواصب  تابيوكا و 19 03 00 00
)رقائق( أو حبيبات أو حبـوب مـدورة أو نخـاالت أو 

  بأشكا  مماثلة 

 
 
5% 

وب متحصـل عليهـا بـالتنفيش منتجات أساسها الحب  19.04
)كــورن فلــيكس(؛  الــذرةأو التحمــيم مثــل رقــائق 

(، بشكل حبيبات أو بشكل رقـائق الذرةحبوب، )عدا 
 الجـر ش و أو حبوب مشغولة أخـر )عـدا الـدقيق و

الســميد(، ســبق طبخهــا أو محضــرة بطر قــة أخــرى 
   . غير مذكورة وال داخلة في مكان  خر

تحصـــل عليهـــا بـــالتنفيش أو ساســـها الحبـــوب مأــــ منتجـــات   
   :  التحميم

 %5   كاكاومحتو ة على ـ ـ ـ  19 04 10 10 
   :  غيرهاـ ـ ـ   
 %5   يماثلها)كورن فليكس( وما  الذرة رقائقـ ـ ـ ـ  19 04 10 91 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  19 04 10 99 
ـ منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصـة أو   

ن رقائق حبوب غير محمصة، رقـائق حبـوب من خالئل م
   :  محمصة أو حبوب منفشة

منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غــير ـ ـ ـ   
محمصة أو من خالئل من رقائق حبوب غير 

  محمصة:

 
 

 %5   كاكاومحتو ة على ـ ـ ـ ـ  19 04 20 11 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  19 04 20 19 
   :  أو حبوب منفشة رقائق حبوب محمصةـ ـ ـ   
 %5   كاكاومحتو ة على ـ ـ ـ ـ  19 04 20 21 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ ـ 19 04 20 29 
 :برغل )قمح مجروش(  ـ  

  
 %5   محتوى على كاكاو ـ ـ ـ 19 04 30 10 
 %5  ها غير  ـ ـ ـ 19 04 30 90 
   :  ـ غيرها  
 %5   كاكاومحتو ة على ـ ـ ـ  19 04 90 10 
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 فئة الرس  اإلجرا  الصــــــــــــنف ظام المنسقالن رمو البند
 %5   غيرهاـ ـ ـ  19 04 90 90 

خبو وفطـائر وكعـ  وبسـكو ت وغيرهـا مـن منتجـات   19.05
المخــــابو، ومن كانــــت تحتــــوي علــــى كاكــــاو؛ خبــــو 

نـــوا  المســـتعملة أل براشـــي  فارغـــة مـــن ا القربـــان و
ــــائق الخــــت  وورق ا رز أل لمحضــــرات الصــــيدلة، رق

   . ومنتجات مماثلة
 %5  )كناكروت(  باس ـ خبو مقرمش معروف  19 05 10 00 
 %5  ـ خبو الونجبيل وما شابهه  19 05 20 00 
   : ـ بسكو ت محلى، فطائر ذات ترابيع مجوفة  
 %5  محلى ـ ـ بسكو ت  19 05 31 00 
 %5   ـ ـ فطائر ذات ترابيع مجوفة )و فرز( 19 05 32 00 
   مماثلة:محمم بما فيه المشرح ومنتجات محمصة  ـ خبو  
 %5  بقسماط  ـ ـ ـ 19 05 40 10 
 %5  يره غــ ـ ـ  19 05 40 90 
   :  ـ غيرها  
 %5   خبو عادي )عيش( بأنواعهـ ـ ـ  19 05 90 10 
 %5  خبو الدابوق المعد لمرضى السكر ـ ـ ـ  19 05 90 20 
  

فطائر، )عدا الفطائر ذات الترابيـع المجوفـة(، بمـا فيهـا ـ ـ ـ  19 05 90 30
 %5   توا(فطائر )البي

 %5  حلو ات شرقية )كنافة ، بقالوة وما يماثلها( ـ ـ ـ  19 05 90 40 
 %5   وما يماثله هكي ، جاتو ـ ـ ـ  19 05 90 50 
 %5  الصيدلي  لالستعما برشام من النو  المناسب  ـ ـ ـ 19 05 90 60 
 %5   الخت رقائق ـ ـ ـ  19 05 90 70 
ة متماسكة للقرمشة)كر سب()مثل محضرات هشـ ـ ـ  19 05 90 80 

يماثلها( جاهوة لالستهال   بس ومايالش الفشار و
 %5   المباشر

   : غيرهاـ ـ ـ   
 %5   الخبو غير المخمر أو الماكووسـ ـ ـ ـ  19 05 90 91 
 %5   خبو البرتيو يلوـ ـ ـ ـ  19 05 90 92 
 %5   مملحبسكو ت عادي ومن كان ـ ـ ـ ـ  19 05 90 93 
 %5  ا غيرهـ ـ ـ ـ  19 05 90 99 
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 الفصل العشرون   

 

 أخرى من النباتات  أجزاءفواكه وأثمار أو محضرات من و  محضرات خضر
  

 مالحظــات: 
 : يشمل هذا الفصل ال – 1

 ؛11أو  8أو  7المذكورة في الفصل الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق  -أ 
ــا  20المحضــرات الاذاة ــة المح ولــة ثرــن أكثــر مــن  -ب  ــ ف أو رف ــوم والرحــو  أو  % وزن  األحشــاءمــن القــغل ظ ر

اة ــة أو مــن خرــ ا  من ــا رلــات الماأو القشــرلات أو الرخولــات أو الالفق األســما أو د  الح وانــات أو  واألطــراف
 ؛م16ظفصل 

 ؛ أو19.05من غات المخابز و  رها من المن غات الداخرة في البند  –ج 
 . 21.04قة الداخرة في البند المحضرات الاذاة ة المركبة الم غان - د

هــال  وثغ نـة الفواكــه وثمــار الرـوز الماقــوة بمــواد سـارلة ظمرــب م والمن غــات  20.08و  20.07البنــدا   لال يشـم - 2
 م. 18.06ظالبند  هشوكوالت أصنافم أو 17.04المماثرة الم  أة بشال مصنوثات سارلة ظالبند 

أو  11.05أو فـي البنـد  7المذكورة فقا فـي الفصـل  األصنافا لرحال تبع 20.05و  20.04و  20.01تشمل البنود  - 3
م ال ـي تـت تحضـ رها أو حفظ ـا بطــرق 8القـم د ومقـاح ل المن غـات المـذكورة فـي الفصـل  ظثـدا الـدق ل و 11.06

 ظ أ م أثاله.  1ل  ا في المالحظة إ  ر ترك المشار 
%  وزنـا  أو أكثـر محقـوعة ثرـن 7ي تبرـ  نقـبة البنـدورة ف ـه ثص ر الطماطت ظالبندورةم ال ـ 20.02يدخل في البند  - 4

 الحالة الغافة.
و أتحت الضاا الغوي  الحرارلة م حصل ثر  ا بالمعالغة م حصل ثر  ا بالط ي" "ةيقصد بعبار  ،20.07 البند أل راض-5

 .أخرى" و بوس رةأ ف هالماء  اخ زال نقبة ن ج بواسطةمال لزوجة تحت ضاا منخفض لزلادة
 ل ـه الححـول" العصـ ر الـذي الإيقصد بعبارة "ثص ر   ـر مخ مـر و  ـر مضـاف  20.09من أجل تطب ل أحاا  البند  - 6

 م. 22من الفصل  2ظأنظر المالحظة  % حغما  0.5يزلد مع ار الححول الحغمي ف ه ثن 
 : مالحظات البنود الفرث ة

" خضــر م غانقــة" المحضــرات مــن خضــر الــدق ل بعبــارة  يقصــد 20 05 10جــل تطب ــل أحاــا  البنــد الفرثــي أمــن  - 1
 دال يزلـالحم ـة فـي أوث ـة  أل ـراضأو  األطفـال صـاار وألررضـو  صـال كأ ذيـة الم غان ، الم  أة لرب و بال غزةة 

ال ـي تحـو   اآلخـرباالث بـار الحم ـات الضـة رة مـن العناصـر  ذال يؤخ را . ول طب ل هذا ال عرلف 250مح واها ثن 
أخـر. وقـد تح ـوي هـذه المحضـرات ثرـن كم ـات ضـة رة مـن قطـو صـا رة  أل ـراضأو لرحفـف أو  قـد أضـ فت لر  ب ـل

  .20.05ال ابعة لربند  األخراألولولة ثرن كافة البنود الفرث ة  20 05 10مرة ة من الفواكه. ول ذا البند الفرثي 
ــدق ل بعبــارة " خضــر م غانقــة"  يقصــد 20 07 10مــن اجــل تطب ــل أحاــا  البنــد الفرثــي  - 2 المحضــرات مــن فواكــه ال

 دال يزلـالحم ـة فـي أوث ـة  أل ـراضأو  األطفـال صـاار وألررضـو  صـال كأ ذيـة  الم غان ، الم  أة لرب و بال غزةة
ال ي تحو  قد  األخرباالث بار الحم ات الضة رة من العناصر  ذال يؤخ را . ول طب ل هذا ال عرلف 250مح واها ثن 

أخر. وقد تح وي هذه المحضرات ثرن كم ـات ضـة رة مـن قطـو صـا رة مرة ـة  أل راضأض فت لر  ب ل أو لرحفف أو 
 .20.07ال ابعة لربند  األخراألولولة ثرن كافة البنود الفرث ة  20 07 10من الفواكه. ول ذا البند الفرثي 
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  مــــة"ق بعبــــارة يقصــــد 200971، 200961، 200941 ،200931، 200921، 200912 الفرث ــــة البنــــود أل ــــراض-3
لـدرجات بـرلا  الم حصـل ثر  ـا مـن مق ـاس بـرلا  لرثقـل النـوثي أومـن دل ـل االنحقـار  المباشرة القراءة برلا "
 المعادلــة أو مةولــة 20 حـرارة ثنـد درجــة الم حصــل ثر  ـا مــن مق ـاس االنحقــار القـاروز لنقــبة تبعـا   ثنــة المعبـر
 . مخ رفة الحرارة درجة كانت قراءة ذاإ مةولة 20 لدرجة

 
         

 فةة الرست اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظا  المنقل رمز البند
زاء أخر من النباتات   ــخضر، فواكه، أثمار وأج  20.01

، محضرة أو محفوظة بالخل أو لألكلصالحة 
   .  بحامض الخر ك

 %5   ـ خ ار وقثاء وخ ار محبب 20 01 10 00 
   :  اـ   ره   
    : لألكللحة خضر ونباتات صاـ ـ ـ   
 %5   ظفقوم كمأ فطر وـ ـ ـ ـ  20 01 90 11 
 %5   قبار زل و  وـ ـ ـ ـ  20 01 90 12 
 %5   فرفل أخضرـ ـ ـ ـ  20 01 90 13 
 %5   مخرالت مشارة ظطرشيمـ ـ ـ ـ  20 01 90 14 
 %5   بندورةـ ـ ـ ـ  20 01 90 15 
 %5   ا  رهـ ـ ـ ـ  20 01 90 19 
 %5   فواكه وأثمارـ ـ ـ  20 01 90 20 

بنــدورة محضــرة أو محفوظــة با ــر الخــل أو حمــض   20.02
   . الخر ك

 %5   ـ بندورة، كامرة أو مقطعة 20 02 10 00 
   :  اـ   ره  
 %5   البندورةظمعغو م هرل  ـ ـ ـ  20 02 90 10 
 %5   ا  رهـ ـ ـ  20 02 90 90 

ـــأ، محضـــر أو م فطـــر و  20.03 ـــو كم ـــر الخـــل أو  حف با 
   . حمض الخر ك

 %5   ـ فطــر من جن  أجارلاوس 20 03 10 00 
 %5   ا  ره ـ 20 03 90 00 

ـــر الخـــل أو  خضـــر أخـــر  20.04 محضـــرة أو محفوظـــة با 
حمض الخر ك مغمـدة، ثـدا المن غـات الداخرـة فـي 

  .20.06البند 

 
 
 

 %5   ـ بطاطا ظبطاط م 20 04 10 00 
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 فةة الرست اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظا  المنقل رمز البند
   :  خر ا خضرـ خضر أخر و   
 %5   جزرـ ـ ـ  20 04 90 10 
 %5   الءز اب ـ ـ ـ 20 04 90 20 
 %5   فاصول اءـ ـ ـ  20 04 90 30 
 %5   لوع اـ ـ ـ  20 04 90 40 
 %5   هر و  ـ ـ ـ  20 04 90 50 
 %5   سبانخـ ـ ـ  20 04 90 60 
 %5   ابام ـ ـ ـ ـ 20 04 90 70 
 %5   ر مشارةخضـ ـ ـ  20 04 90 80 
 %5   ا  رهـ ـ ـ  20 04 90 90 

ـــر الخـــل أو  خضـــر أخـــر محضـــرة أو  20.05 محفوظـــة با 
ــــك ــــر مغمــــدة، ثــــدا ، حمــــض الخر  المن غــــات   
   . 20.06الداخرة في البند 

   م غانقة:ـ خضر   
 %5   .األطفال صاارأو  الرضو ل اذيةـ ـ ـ  20 05 10 10 
 %5   لرحم ةـ ـ ـ  20 05 10 20 
 %5   ا  رهـ ـ ـ  20 05 10 90 
 %5   ـ بطاطا ظبطاط م 20 05 20 00 
 %5   ظب زو  سات ف و م ءبازالـ  20 05 40 00 
   : ظنوع ف غ نا، نوع فاص ولوسم فاصول ا و لوع اـ   
 %5   ، حباتفاصول ا و لوع اـ ـ   20 05 51 00 
 %5   اـ ـ   ره 20 05 59 00 
 %5   هر و   ـ 20 05 60 00 
 %5   ـ زل و   20 05 70 00 
 %5   ـ ذرة حروه ظزلام  ، من نوع ساكرتام 20 05 80 00 
   :  ـ خضر أخر وخر ا خضر  
 %5   مخ زرا أو  ـ ـ براثت البوص ال ندي ظبامبو 20 05 91 00 
    : ـ ـ   ره  
   المباشر:  لالس  ال محضرة مو مواد أخر ومعدة ـ ـ ـ   
 %5   فول مدم ـ ـ ـ ـ  20 05 99 11 
 %5   حمص بالطح نةـ ـ ـ ـ  20 05 99 12 
 %5   تخضر وعقول بالصرصاـ ـ ـ ـ  20 05 99 13 
 %5   ا  رهـ ـ ـ ـ  20 05 99 19 
   : ا  رهـ ـ ـ   
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 فةة الرست اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظا  المنقل رمز البند
 %5   بام اء ـ ـ ـ ـ 20 05 99 91 
 %5   فول أخضر حبـ ـ ـ ـ  20 05 99 92 
 %5   سبانخـ ـ ـ ـ  20 05 99 93 
 %5   خرشوف ظانحار ارضي شوكيمـ ـ ـ ـ  20 05 99 94 
 %5   خضر مشارةـ ـ ـ ـ  20 05 99 95 
 %5   مرفوف مخمر ظشوكورتمـ ـ ـ ـ  20 05 99 96 
 %5   ورق العنبـ ـ ـ ـ  20 05 99 97 
 %5   خضر ونباتات أخر ـ ـ ـ ـ 20 05 99 99 

جـزاء نباتـات أضر وفواكـه وأثمـار وقشـور فواكـه و خ 20 06 00 00 20.06
ـــــر أو  ـــــة ال قط  ـــــر، محفوظـــــة بالقـــــار ظبطرلق أخ

   ال برورم

 
 
5% 

 وهــرل  أومــرمالدم وخبــ ص ظ، وهــال  فواكــهمرعــن   20.07
ثغن فواكـه أو أثمـار، م حصـل ثر  ـا بـالطبخ و   

   مواد تحر ة أخر. أوسار  إل  اأض ف 
   م غانقة:ـ خضر   
 %5  األطفال صاارأو  الرضو ل اذيةـ ـ ـ  20 07 10 10 
 %5    لرحم ةـ ـ ـ  20 07 10 20 
 %5   ا  رهـ ـ ـ  20 07 10 90 
   :  اـ   ره  
    : حمض اتـ ـ   
 %5   خب ص ظمرمالدمـ ـ ـ  20 07 91 10 
 %5   ا  ره ـ ـ ـ 20 07 91 90 
   :  اـ ـ   ره  
    : آخركه هال  فوا مرع ات وـ ـ ـ   
 %5   خوخـ ـ ـ ـ  20 07 99 11 
 %5   مشمشـ ـ ـ ـ  20 07 99 12 
 %5   تفاحـ ـ ـ ـ  20 07 99 13 
 %5   بط خـ ـ ـ ـ  20 07 99 14 
 %5   كرز ـ ـ ـ ـ 20 07 99 15 
 %5   فراولةـ ـ ـ ـ  20 07 99 16 
 

 %5   توتـ ـ ـ ـ  20 07 99 17
 %5   ا  ره ـ ـ ـ ـ 20 07 99 19 
 %5   قمر الدينـ ـ ـ  20 07 99 20 
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 فةة الرست اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظا  المنقل رمز البند
 %5   مربن ظمن لب الزع بمـ ـ ـ  20 07 99 30 
 %5   ا  رهـ ـ ـ  20 07 99 90 

لألكــل وأجــزاء نباتــات أخــر صــالحة  أثمــارفواكــه أو   20.08
 أضـــ فأو محفوظـــة بطرلقـــة أخـــرى، و    محضـــرة

ســـار أو مـــواد تحر ـــة أخـــر أو كحـــول،   ـــر  إل  ـــا
   . ذكورة وال داخرة في ماا  آخرم

ـ أثمار قشرلة وفول سوداني وعذور أخر و   كانت   
   مخروطة:

   : سودانيـ ـ فول   
 %5   محمص و   كا  ممرحا   ـ ـ ـ 20 08 11 10 
 %5   زعدة الفول القوداني ـ ـ ـ 20 08 11 20 
   :  ا، بما ف  ا المخال اـ ـ   ره  
    : ممرحةرلة محمصة و   كانت أثمار قشـ ـ ـ   
 %5   لوزـ ـ ـ ـ  20 08 19 11 
 %5   فق ل ـ ـ ـ ـ 20 08 19 12 
 %5   بندقـ ـ ـ ـ  20 08 19 13 
 %5   ا  ره ـ ـ ـ ـ 20 08 19 19 
 %5   مخال اـ ـ ـ  20 08 19 20 
  ناناسأـ   

  
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول  20 08 20 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 20 90 
   ـ حمض ات :  
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل  ا كحول  20 08 30 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 30 90 
   ـ كمثرى ظأجاصم :  
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل  ا كحول  20 08 40 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 40 90 
   ـ مشمش :  
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول  20 08 50 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 50 90 
   ـ كرز :  
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول  20 08 60 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 60 90 
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 فةة الرست اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظا  المنقل رمز البند
   ـ  دراق بما ف ه النح ارلن ظخوخم  :  
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول  20 08 70 10 
 %5  ـ   رها  ـ ـ 20 08 70 90 
   فراولةم : –ـ توت األرض ظفرلز   
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول  20 08 80 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 80 90 

 %5   ـ ـ قرب النخ ل 20 08 91 00 
   رها بما ف  ا المخال ا ثدا الداخرة في البند الفرثي ـ   

 20 08 19   
فاكق ن و   ،و   ماكروكرعو  ـ ـ  توت بري  ظ فاكق ن   

   آيداييم :-فاكق ن و  فاي     ،أوكق اوك  
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول  20 08 93 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 93 90 
   ـ ـ مخال ا :   
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل  ا كحول  20 08 97 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 97 90 
   ـ ـ   رها:  
 سرو خاصة  ـ ـ ـ مضاف إل  ا كحول  20 08 99 10 
 %5  ـ ـ ـ   رها  20 08 99 90 

ثصـــ ر فواكـــه ظبمـــا ف  ـــا ســـالفة العنـــبم وثصـــ ر   20.09
خضــر،   ــر مخ مــر وال مضــاف إل ــه كحــول، و   

   أض ف إل ه سار أو مواد تحر ة أخر .
   ـ ثص ر برتقال :   
 :ـ ـ مغمد   

  
ـ ـ ـ ثص ر برتقال مغمد   ر مضاف ال ه سار أومواد   20 09 11 10 

 %5  تحر ة اخر
ــ ـ ـ ثصـ ر برتقـال مغمـد مضـاف ال ـه سـار أومـواد تحر ـة  20 09 11 20 

 %5  اخر  
   :20  ر مغمد، ال تزلد ق مة برلا  ف ه ثنـ ـ   
ـ ـ ـ ثص ر برتقال   ر مغمد ، ال تزلد ق مة برلا  ف ه  20 09 12 10 

 %5    ر مضاف ال ه سار أومواد تحر ة اخر    20ثن 
ـ ـ ـ ثص ر برتقال   ر مغمد ، ال تزلد ق مة برلا  ف ه  20 09 12 20 

 %5  مضاف ال ه سار أومواد تحر ة اخر    20ثن 
 %5   ـ ـ   ره 20 09 19 00 
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 فةة الرست اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظا  المنقل رمز البند
 أو   ــر مضــاف ال ــه ســارثصــ ر برتقــال ،   ــره مــن ـــ ـ ـ  20 09 19 10 

   خر  مواد تحر ة ا
مــواد  أو مضــاف ال ـه ســارثصـ ر برتقــال ،   ــره مــن ــ ـ ـ  20 09 19 20 

   تحر ة اخر  
   البومري : ـ ثص ر ل مو  هندي ظجرلب فروتم بما ف ه  
 : 20ـ ـ ال تزلد ق مة برلا  ف ه ثن   

  
 ـ ـ ـ ثص ر ل مو  هندي ظجرلب فروتم بما ف ه البومري ال 20 09 21 10 

  ر مضاف ال ه سار  20رلا  ف ه ثن تزلد ق مة ب
 %5  أو مواد تحر ة اخر    

 البومري ال ـ ـ ـ ثص ر ل مو  هندي ظجرلب فروتم بما ف ه 20 09 21 20 
مضاف ال ه سار أو  20تزلد ق مة برلا  ف ه ثن 

 %5  مواد تحر ة اخر       
 :ـ ـ   ره   

  
  جرلب فروتم بما ف هـ ـ ـ   ره من ثص ر ل مو  هندي ظ 20 09 29 10 

  ر مضاف   20تزلد ق مة برلا  ف ه ثن  البومري 
 %5  ال ه سار أو مواد تحر ة اخر      

  ـ ـ ـ   ره من ثص ر ل مو  هندي ظجرلب فروتم بما ف ه 20 09 29 20 
مضاف ال ه  20تزلد ق مة برلا  ف ه ثن  البومري 

 %5  سار أو مواد تحر ة اخر      
   ض ات أخر :ـ ثص ر حم  
   : 20ال تزلد ثن ف ه ـ ـ ق مة برلا    
   :ـ ـ ـ ثص ر ل مو    
  ر  20ـ ـ ـ ـ ثص ر ل مو  ق مة برلا  التزلد ثن  20 09 31 11 

 %5  مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر 
مضاف  20ـ ـ ـ ـ ثص ر ل مو  ق مة برلا  التزلد ثن  20 09 31 12 

 %5  ر ة آخر ال ه سار أو مواد تح
   :ـ ـ ـ   ره   
ـ ـ ـ ـ   ره من ثص ر حمض ات آخر ق مة برلا  التزلد  20 09 31 91 

  ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة  20ف ه ثن 
 %5  آخر 

ـ ـ ـ ـ   ره من ثص ر حمض ات آخر ق مة برلا  التزلد  20 09 31 92 
 %5  مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر  20ف ه ثن 

   :    رهـ ـ    
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 فةة الرست اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظا  المنقل رمز البند
ـ ـ ـ   ره من ثص ر حمض ات آخـر ق مـة بـرلا  تزلـد ف ـه  20 09 39 10 

 %5     ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر 20ثن 
ـ ـ ـ    ره من ثص ر حمض ات آخر ق مة برلا  تزلـد ف ـه  20 09 39 20 

 %5      مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر  20ثن 
   اس : ـ ثص ر أنان  
 :20ثن  ف ه تزلد ق مة برلا  الـ ـ     

  
  ر  20ـ ـ ـ ثص ر اناناس ق مة برلا  التزلد ف ه ثن  20 09 41 10 

 %5  مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر    
  20ـ ـ ـ ثص ر اناناس ق مة برلا  ال تزلد ف ه ثن  20 09 41 20 

 %5  مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر    
 : ـ ـ   ره   

  
 20ـ ـ ـ   ره من ثص ر اناناس ق مة برلا  تزلد ف ه ثن  20 09 49 10 

 %5    ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر    
  20ـ ـ   ره من ثص ر اناناس ق مة بـرلا  تزلـد ف ـه ثـن  20 09 49 20 

 %5  مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر    
 : ـ ثص ر طماطت ظبندورةم   

  
ـ ـ ـ ثص ر طماطت ظبندورهم   ر مضاف ال ه سـار أو مـواد  20 09 50 10 

 %5  تحر ة اخر    
ـ ـ ـ ثص ر طماطت ظبندورهم مضاف ال ه سار أو مواد  20 09 50 20 

 %5  تحر ة اخر        
   ـ ثص ر ثنب ظبما ف ه سالف العنبم :  
 : 20ثن ف ه  ـ ـ ق مة برلا  ال تزلد   

  
ـ ـ ـ ثص ر ثنب ظبما ف ه سالفة العنب م ق مة برلا  ال  20 09 61 10 

  ر مضاف ال ه سار أو مواد  20ثن  ف ه تزلد
 %5  تحر ة آخر    

ـ ـ ـ ثص ر ثنب ظبما ف ه سالفة العنب م ق مة برلا  ال  20 09 61 20 
مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة   20ثن ف ه تزلد 

 %5  آخر    
 : ـ ـ   ره   

  
ـ ـ ـ   ره من ثص ر ثنب ظبما ف ه سالفة العنب م ق مة  20 09 69 10 

  ر مضاف ال ه سار أو  20ثن ف ه برلا  تزلد 
 %5  مواد تحر ة آخر    
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ـ ـ ـ   ره من ثص ر ثنب ظبما ف ه سالفة العنب م ق مة  20 09 69 20 

مضاف ال ه سار أو مواد  20ثن ف ه برلا  تزلد 
 %5  تحر ة آخر    

   ـ ثص ر تفاح :   
 :20ثن ف ه ـ ـ ق مة برلا  ال تزلد    

  
  ر  20ثن ف ه ـ ـ ـ ثص ر تفاح ق مة برلا  ال تزلد  20 09 71 10 

 %5  مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر    
   20ثن ف ه ـ ـ ـ ثص ر تفاح ق مة برلا  ال تزلد  20 09 71 20 

 %5  آخر     مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة
 :  رهـ ـ     

  
 20ثـن ف ـه ـ ـ ـ   ره من ثصـ ر تفـاح ق مـة بـرلا  تزلـد  20 09 79 10 

 %5    ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر    
   20ثن ف ه  ـ ـ ـ   ره من ثص ر تفاح ق مة برلا  تزلد 20 09 79 20 

 %5  مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر    
   صنف آخر من الفواكه أو الخضر : ـ ثص ر أي  
 فاكق نـ ـو   ،ماكروكرعو   ظ فاكق ن و توت بري ثص ر ـ ـ   

   :آيداييم -فاي    فاكق ن و  ،أوكق اوك       
توت بري   ر مضاف ال ه سـار أو مـواد تحر ـة ثص ر ـ ـ ـ  20 09 81 10 

 %5  اخر
 %5  أو مواد تحر ة اخرتوت بري مضاف ال ه سار ثص ر ـ ـ ـ  20 09 81 20 
 ـ ـ   ره :  

  
 :دب  تمر ـ ـ ـ  

  
   ـ ـ ـ ـ دب  ال مر   ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر    20 09 89 11 
 %5  ـ ـ ـ ـ دب  ال مر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر    20 09 89 12 
    ثص ر منغة :ـ ـ ـ   
ة   ر مركز   ر مضاف ال ه سار أو ـ ـ ـ ـ ثص ر منغ 20 09 89 22 

 %5  مواد تحر ة اخر   
ـ ـ ـ ـ ثص ر منغة   ر مركز مضاف ال ه سار أو مواد  20 09 89 23 

 %5  تحر ة اخر   
ـ ـ ـ ـ ثص ر منغة مركز   ر مضاف ال ه سار أو مواد  20 09 89 24 

 %5  تحر ة اخر   
ال ه سار أو مواد تحر ة ـ ـ ـ ـ ثص ر منغة مركز مضاف  20 09 89 25 

 %5  اخر   
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    ثص ر جوافة :ـ ـ ـ   
ـ ـ ـ ـ ثص ر جوافة   ر مركز   ر مضاف ال ه سار أو  20 09 89 32 

 %5  مواد تحر ة اخر 
ـ ـ ـ ـ ثص ر جوافة   ر مركز مضاف ال ه سار أو مواد  20 09 89 33 

 %5  تحر ة اخر   
مركز   ر مضاف ال ه سار أو مواد ـ ـ ـ ـ ثص ر جوافة  20 09 89 34 

 %5  تحر ة اخر   
ـ ـ ـ ـ ثص ر جوافة مركز مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة  20 09 89 35 

 %5  اخر   
   ثص ر جزر :ـ ـ ـ   
ـ ـ ـ ـ ثص ر جزر   ر مركز   ر مضاف ال ه سار أو  20 09 89 42 

 %5  مواد تحر ة اخر 
زر   ر مركز مضاف ال ه سار أو مواد ـ ـ ـ ـ ثص ر ج 20 09 89 43 

 %5  تحر ة اخر   
ـ ـ ـ ـ ثص ر جزر مركز   ر مضاف ال ه سار أو مواد  20 09 89 44 

 %5  تحر ة اخر   
ـ ـ ـ ـ ثص ر جزر مركز مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة  20 09 89 45 

 %5  اخر   
 :   ره ـ ـ ـ  

  
ر أي صنف آخر من الفواكه أو ـ ـ ـ ـ   ره من ثص  20 09 89 91 

 %5      ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخرالخضر 
ـ ـ ـ ـ   ره من ثص ر أي صنف آخر من الفواكه أو  20 09 89 92 

 %5  مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر الخضر
 ـ مخال ا ثصاةر :  

  
سار أو  ـ ـ ـ مخال ا ثصاةر   ر مركزة   ر مضاف ال  ا 20 09 90 20 

 %5  مواد تحر ة اخر 
ـ ـ ـ مخال ا ثصاةر   ر مركزة مضاف ال  ا سار أو مواد  20 09 90 30 

 %5  تحر ة اخر   
ـ ـ ـ مخال ا ثصاةر مركزة   ر مضاف ال  ا سار أو مواد  20 09 90 40 

 %5  تحر ة اخر   
تحر ة ـ ـ ـ مخال ا ثصاةر مركزة مضاف ال  ا سار أو مواد  20 09 90 50 

 %5  اخر   
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 محضرات غذائية منوعة 
  

  : مالحظــات
 : هذا الفصل لال يشم - 1

  ؛07.12يط الخضر الداخلة في البند مخال -أ 
 ؛(09.01ى بن بأية نسبة كانت )بند بدال البن المحمصة المحتوية علأ -ب 
  ؛(09.02شاي محتوي على نكهة )بند  -ج 
 ؛09.10 إلى 09.04يرها من منتجات البنود البهارات والتوابل وغ -د 

% 20، التي تحتوي على أكثر من21.04أو  21.03لموصوفة في البند المحضرات الغذائية عدا المنتجات ا -هـ 
سماك أو القشريات أو ألطراف أو الدم الحيواني أو األحشاء واألأو رفيع( أو اللحوم أو ا ظوزنا من السجق )غلي
 ؛(16ن الالفقريات المائية أو من أية مجموعة منها )الفصل الرخويات أو غيرها م

  ؛أو30.04أو  30.03لداخلة في البنود الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات ا -و   
 .35.07المحضرة الداخلة في البند  نزيماتأل ا -ز  

 . 21.01 لبندب أعاله في ا/1ليها في المالحظة إبدال المشار ألتدخل خالصات ا - 2
يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط  21.04من أجل تطبيق أحكام البند  - 3

المهيأة للبيع  ،أو األثمار الفواكه سماك أو الخضر أوألا دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو
 250في أوعية ال يزيد وزن محتواها عن  الحمية،غراض أل أو األطفال صغار للرضع أو صالحكأغذية بالتجزئة 

خر التي تكون قد أضيفت للخليط أليؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة من العناصر ا ولتطبيق هذا التعريف، ال غرام.
  .مكوناتهالى قطع صغيرة ملحوظة من غراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي عألللتتبيل أو للحفظ أو 

 

 فئة الرسم جراء إلا الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند
رواح ومركــزات بــن أو شــاي أو متــه ومحضــرات أخالصــات و   21.01

ساسها البن أو الشـاي أو المتـه أساسها هذه المنتجات أو أ
ـــدباء )شـــكوريا( محمصـــة أو غيرهـــا مـــن  ـــبن أ؛ هن ـــدال ال ب

   . خالصاتها ومركزاتها وأرواحها و ةالمحمص
ساسـها هـذه أمركـزات بـن ومحضـرات  رواح وأ و خالصـاتـ   

   : ساسها البنأرواح أو المركزات أو أل الخالصات أو ا
 %5    مركزات أوأرواح  أوـ ـ خالصات  21 01 11 00 
أو مركزات  وأأرواح أو ـ ـ محضرات أساسها خالصات   

   : أساسها البن
 %5  الخ(.. وبان، ماكسويلي نسكافيه،سريعة الذوبان مثل )ـ ـ ـ  21 01 12 10 
 %5  بن  على شكل عجينةـ ـ ـ  21 01 12 20 
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 %5   غيرهاـ ـ ـ  21 01 12 90 
ـ خالصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات   

ساسها أرواح أو المركزات أو أل ساسها هذه الخالصات واأ
   :  الشاي أو المته

 %5    الشايأساسها محضرات ـ ـ ـ  21 01 20 10 
 %5  ا غيرهـ ـ ـ  21 01 20 90 
بدال البن أـ هندباء )شكوريا( محمصة أو غيرها من   

   :وأرواحها ومركزاتها خالصتها صة والمحم
 %5  بدال أخر للبن المحمص أهندباء )شكوريا( و  ـ ـ ـ 21 01 30 10 
 دال الــبنـخالصــات هنــدباء )شــكوريا( أو غيرهــا مــن أبـــــ ـ ـ  21 01 30 20 

   ومركزاتها وأرواحها

 
5% 

ــ  21.02  ميتــة، حاديــة الخليــةأ؛ جــراثيم أخــر (ةأو ميتــ ةخمــائر )حي
؛ مساحيق محضرة (30.02للقاحات الداخلة في البند )عدا ا

   للتخمير.
 %5    حيةـ خمائر  21 02 10 00 
   :  ةحادية الخلية ميتأ؛ جراثيم أخر ميتةـ خمائر   
 %5    ئر ميته لالستهالك البشري خماـ ـ ـ  21 02 20 10 
 حادية الخليـة تسـتعمل كغـذاءأخمائر ميته وجراثيم أخر ـ ـ ـ  21 02 20 20 

    للحيوانات

 
5% 

 %5   اغيرهـ ـ ـ  21 02 20 90 
    :للتخميرضرة ـ مساحيق مح  
 %5   بودربيكنج ـ ـ ـ  21 02 30 10 
 %5   خميره األلزاسـ ـ ـ  21 02 30 20 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  21 02 30 90 

صلصات ومحضـرات للصلصـات؛ توابـل مركبـة؛ دقيـق خـردل   21.03
   محضر.وخردل 

 %5  الصويا  ةـ صلص 21 03 10 00 
 

 

صلصات  ب" وطماطم )بندوره( مسماه "كتش ةـ صلص 21 03 20 00
 %5   أخرطماطم 

    : محضرـ دقيق خردل وخردل   
 %5   خردليق دقـ ـ ـ  21 03 30 10 
 %5   محضرخردل ـ ـ ـ  21 03 30 20 
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   : اـ غيره  
 %5   مايونيزـ ـ ـ  21 03 90 10 
 %5   حارة صلصهـ ـ ـ  21 03 90 20 
 %5   ملح الكرفسـ ـ ـ  21 03 90 30 
 %5   اغيره ـ ـ ـ 21 03 90 90 

21.04 
محضـرات غذائيـة مركبـة  إعـدادها؛حساء ومرق ومحضـرات  

   .  انسةمتج
 %5   إعدادهاومرق ومحضرات  ـ حساء 21 04 10 00 
 %5   غذائية مركبة متجانسة ـ محضرات 21 04 20 00 

21.05 
00 00 05 21 

، وإن احتــوت علــى ( صــالحة للكــلبوظــةمثلجــات )
 %5   كاكاو

   .  محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر  21.06
زات البروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها ـ مرك 21 06 10 00 

    الفيزيائية

 
5% 

   : اـ غيره  
 %5   مساحيق لصنع قشدة المائدة )كريمة(ـ ـ ـ  21 06 90 10 
 %5   ي(مساحيق لصنع هالم المائدة )جيلـ ـ ـ  21 06 90 20 
 %5   مساحيق لصنع االيسكريمـ ـ ـ  21 06 90 30 
محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت األخر  ـ ـ ـ 21 06 90 50 

المشتقة من الحليب والتي تستعمل في منتجات المخابز 
    مثالا 

 

 
5% 

ـ ـ ـ عجـائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف  21 06 90 60 
مباشرة  لالستهالكوحليب أو مكسرات وغير صالحة 

( خال... كحشوهكمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل 
   (الخللكعك  ،، للبسكويت الفاخر ، للفطائرللشوكالته

 
 
5% 

أنواع السكاكر واألقراص الصمغية وما يماثلها ـ ـ ـ  21 06 90 70 
المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما 

   يستعمل للمصابين بمرض السكر

 
 

 إعفاء
 %5  التركيبية سكارين تجاري مائع أوأقراص للتحلية ـ ـ ـ 21 06 90 80 
   : غيرهاـ ـ ـ   
األقراص الـصـالـحـة للكل التي أساسها عطور طبيعية ـ ـ ـ ـ  21 06 90 91 

 %5  .أو اصطناعية )مثل الفانيلين(
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           ونادة أو غيرها من ـاعة الليمـمحضرات لصنـ ـ ـ ـ  21 06 90 92 

 %5  مضاف اليها سكر أو مواد تحلية آخر .  المشروبات
ضافات غذائية، أساسها إمحضرات يشار إليها غالباا كـ ـ ـ ـ  21 06 90 93 

خالصات من النباتات ومركزات الفواكه وعسل 
 %5   الفركتوز

 %5   العسل الطبيعي الغني بعسل ملكة النحلـ ـ ـ ـ  21 06 90 94 
ج من البروتين المتخلل بالماء مكون أساساا من مزيـ ـ ـ ـ  21 06 90 95 

عمل في ـتـأحماض أمينية وكلوريد الصوديوم ، ويس
    )للتقطير مثالا( ذية ــرات األغـــمحض

 
 
5% 

أو مواد مضاف اليها سكر  محضرات تنمية العضالتـ ـ ـ ـ  21 06 90 96 
 %5   تحلية اخر

 %5    علكة محتوية على نيكوتينـ ـ ـ ـ  21 06 90 97 
ونادة أو غيرها من ـاعة الليمـلصن ـ ـ ـ ـ محضرات 21 06 90 98 

غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية  المشروبات
 %5  آخر.

 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  21 06 90 99 
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 الفصل الثاني والعشرون   

 

 سوائل كحولية وخل  مشروبات،
  

  : مالحظــات
 :  هذا الفصل لال يشم - 1

 لالستهالك( المحضرة ألغراض الطهي غير الصالحة 22.09منتجات هذا الفصل )عدا الداخلة في البند  -أ 
 .  عموما( 2103 كمشروبات )البند

 . (25.01ماء البحر )بند   -ب 
 . (28.53المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة )بند الماء  -ج 
 .(29.15% وزنا )بند 10تزيد عن  المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة  -د  
 .30.04 أو 30.03األدوية الداخلة في البند   -هـ 
 (.33محضرات العطور أو التجميل )فصل  -و 

درجة  20جمي في درجة حرارة يتم تعيين معيار الكحول الح 21و  20هذا الفصل والفصلين  أحكاممن أجل تطبيق  - 2
 .  مئوية

يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي اليزيد معيار الكحول  22.02من أجل تطبيق أحكام البند  - 3
 . % حجما  0.5الحجمي فيها عن 

 . تبعا للحال 22.08أو في البند  22.06إلى  22.03ت الكحولية فتدخل في البنود من المشروبا ماآ      
  : البند الفرعي ةمالحظ

التي لدى حفظها في أوعية  االنبذةفوارة "  أنبذةيقصد بعبارة  "  22 04 22الفرعي البند  أحكاممن أجل تطبيق  - 1
 . بار 3غط تعادل أو تزيد عن ة ضدرجة مئوية يكون لها زياد 20مغلقة في درجة حرارة 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــنف النظام المنسق رمز البند
ـــــة أو   22.01 ـــــة الطبيعي ـــــا  المعدني ـــــا  بمـــــا فيهـــــا المي مي

 إليهـــاوالميـــا  الغازيــة، غيـــر مضــاف  االصــطناعية
 ؛ جليد وثلج.منكهةسكر أو مواد تحلية أخر وغير 

  

   : غازيةـ ميا  معدنية وميا    
 %5   طبيعيةميا  معدنية ـ ـ ـ   22 01 10 10 
 %5   اصطناعيةميا  معدنية ـ ـ ـ   22 01 10 20 
 %5   ميا  غازيةـ ـ ـ   22 01 10 30 
   : ـ غيرها  
 %5   ميا  عادية طبيعية ـ ـ ـ  22 01 90 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ  22 01 90 90 
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دنيــة والميـــا  الغازيـــة، ، بمـــا فيهــا الميـــا  المعميــا    22.02

 ةســكر أو مــواد تحليــة أخــر أو منكهــ إليهــامضــاف 
ــــر كحوليــــة، عــــدا عصــــارات  ومشــــروبات أخــــر غي

 .20.09أو الخضر الداخلة في البند الفواكه 

  

 ـــ ميــا  ، بمــا فيهــا الميــا  المعدنيــة والميــا  الغازيــة، مضــافا    
 :  منكهةسكر أو مواد تحلية أخر أو  إليها

  

     :يا  معدنيةمـ ـ ـ   

سكر أو مواد  إليها مضافا   منكهة غيرـ ميا  معدنية  ـ ـ ـ  22 02 10 12 
  تحلية أخر 

 5% 

سكر أو مواد  إليها مضافا  للرياضيين ـ ـ ـ ـ ميا  معدنية   22 02 10 13 
  منكهة  وان كانت تحلية أخر

 5% 

سكر أو مواد  ليهاإ مضافا  مشروبات الشاي والقهوة ـ ـ ـ ـ   22 02 10 14 
  وان كانت منكهةتحلية أخر 

 5% 

سكر أو مواد تحلية  إليها مضافا   غيرها من ميا  معدنيةـ ـ ـ   22 02 10 18 
  وان كانت منكهةأخر 

 5% 

    :ميا  غازيةـ ـ ـ   

 %5    )كالسفن آب( ليمونادةشراب الـ  ـ ـ ـ  22 02 10 21 
 %5   رتقال )كالميرندا مثال(شراب البـ ـ ـ ـ   22 02 10 22 
 %5    شراب كوال)كالبيبسي كوال مثال(ـ ـ ـ ـ   22 02 10 23 
 %5    .مشروبات طاقة ـ ـ ـ ـ   22 02 10 24 
 %5  (ميا  غازيه ) صودا  ـ ـ ـ ـ   22 02 10 25 
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ  22 02 10 29 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  22 02 10 90 
   : غيرهاـ   
 %5    بدون كحول (بيرة)جعةـ ـ  22 02 19 00 
   :غيرهاـ ـ   

 %5    أساسها الحليب أخر مشروباتـ ـ ـ   22 02 99 10 
 %5    أساسها الكاكاو آخرمشــروبات ـ ـ ـ   22 02 99 20 
مضـافا إليهـا سـكر  غازية،غير  منكهةآخر مشـــروبات ـ ـ ـ   22 02 99 30 

 اخرأو مواد تحلية 
  

5% 
 %5    غيرهاـ ـ ـ   22 02 99 90 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــنف النظام المنسق رمز البند
 سلع خاصة  .( مصنوعة من الشعير الناشط )المالت(بيرة)جعة  22.03
المقــواة  االنبــذةنبيــذ مــن عنــب طــازج بمــا فــي ذلــك   22.04

العنب عـدا الـداخل منهـا فـي البنـد  سالفهبالكحول؛ 
20.09. 

  

 سلع خاصة   نبيذ فوارـ   22 04 10 00 
بإضــافة  اختمارهـابـذ  أخـر، سـالفه عنـب منـع أو أو ـ  ــ أن  

 : كحول
  

 سلع خاصة  لتر 2تزيد سعتها عن  في أوعية ال ـ ـ  22 04 21 00 
 سلع خاصة  لتر 10وال تتجاوز  لتر 2في أوعية تزيد سعتها عن  ـ ـ  22 04 22 00 
 سلع خاصة  ـ ـ غيرها  22 04 29 00 
 سلع خاصة  ن سالفه العنبنواع أخر مأـ   22 04 30 00 

فيرموث وأنبذ  أخر من عنب طازج منكهـة بنباتـات   22.05
 . أو مواد عطرية

  

 سلع خاصة  لتر 2ـ في أوعية التزيد سعتها عن    22 05 10 00 
 سلع خاصة  ـ غيرها  22 05 90 00 

مشــروبات مخمــرة أخــر )شــراب تفــا  أو كمثــرى أو  22 06 00 00 22.06
مــــــثال(؛ مخــــــاليط  ســــــاكي"" أرزأو "ميــــــد"  عســــــل

مــع مشــروبات مخمــرة ومخــاليط مشــروبات مخمــرة 
كحوليـــة غيـــر داخلـــة أو مـــذكورة فـــي  مشـــروبات ال

 .....ر آخ مكان

 

 

 
 سلع خاصة

يقل معيار الكحول  ثيل غير معطل الايكحول   22.07
ثيل معطل اي؛ كحول % حجما  80الحجمي فيه عن 

لة المحولة، من المشروبات الروحية المعط  وغير 
 كان.من أي عيار 

  

يقل عيار الكحول الحجمـي فيـه  غير معطل ال ايثيلـ كحول   
 حجما :% 80عن 

  

 %5   الطبية لالستعماالتمعد  ـ ـ ـ  22 07 10 10 
 %5   غير ـ ـ ـ   22 07 10 90 
معطل وغير  من المشروبات الروحية المعطلـة  ايثيلـ كحول   

 : من أي عيار كان
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   معطل: ايثيلكحول ـ ـ ـ   
 إعفاء   الطبية لالستعماالتمعد ـ ـ ـ ـ   22 07 20 11 
 %5   غير  ـ ـ ـ ـ  22 07 20 19 
 سلع خاصة  ر يغـ ـ ـ   22 07 20 90 

غير معطل يقل عيار الكحول الحجمـي  ايثيلكحول   22.08
% حجمـــــــا؛ مشـــــــروبات روحيـــــــة 80فيـــــــه عـــــــن 

ـــة معطـــرة ) ـــور( ومشـــروبات كحولي ومشـــروبات ليك
 .روحية أخر 

  

 سلع خاصة ـ مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب   22 08 20 00 
 سلع خاصة ـ ويسكي   22 08 30 00 

مشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات ـ روم و   22 08 40 00 
   قصب السكر المخمرة

 
 سلع خاصة

 سلع خاصة   يفاجن ـ جن و  22 08 50 00 
 سلع خاصة  ـ فودكا   22 08 60 00 
 سلع خاصة  ـ مشروبات كحولية معطرة )ليكور(   22 08 70 00 
   : ـ غيرها  
غيـر معطـل يقـل معيـار الكحـول الحجمـي  ايثيـلكحـول ـ ـ ـ   

 : % حجما80فيه عن 
  

 %5   الطبية لالستعماالتمعد ـ ـ ـ ـ  22 08 90 11 
 %5   غير  ـ ـ ـ ـ  22 08 90 19 
 سلع خاصة  غير ـ ـ ـ   22 08 90 90 

ـــه صـــالحة ل كـــل متحصـــل عليهـــا مـــن   22.09 خـــل وأبدال
 . حامض الخليك

  

 %5   خل ـ ـ ـ  22 09 00 10 
 %5   أبدال خلـ ـ ـ   22 09 00 20 
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 الفصل الثالث والعشرون   

 

 بقايا ونفايات صناعات األغذية 
 أغذية محضرة للحيوانات

 

  : مالحظــة 
 المستعملة لتغذية الحيوانات ،غير المذكورة وال الداخلة في مكان آخر، األنواعالمنتجات من  23.09يشمل البند  - 1

 األساسيةتكون قد فقدت الخصائص  نتيجة لذلك، ي،المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والت
 .  عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة األصليةللمادة 

 

 مالحظة البند الفرعي:
حامض سلجم تحتوي على نسبة قليلة من  ، يقصد بعبارة "بذور لفت و 23 06 41ألغراض البند الفرعي  – 1

 . (12( للفصل )1األيروسيك" البذر المعرف في مالحظة البند الفرعي )

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
دقيق وسميد ومكتالت من لحوم أو أحشاء وأطراف   23.01

أو أســـماو أو قشـــريات أو رخويـــات أو غيرهـــا مـــن 
و البشـري  غير صـالحة لالسـتهال  مائية، تالفقاريا

 حثالة شحوم حيوانية.

  

من لحوم أو أحشاء وأطراف   ـ دقيق وسميد ومكتالت، 23 01 10 00 
  حثاالت شحوم حيوانية 

 
5% 

دقيق وسميد ومكتالت من أسماو أو قشريات أو رخويات  ـ 23 01 20 00 
  مائية  تالفقارياأو غيرها من 

 
5% 

و أايا غربلة نخالة ونخالة جريش وغيرها من بق  23.02
طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت 

  . بشكل مكتالت

  

 %5   ـ من ذرة 23 02 10 00 
 %5   )قمح( ـ من حنطة 23 02 30 00 
 %5   ـ من حبوب آخر 23 02 40 00 
 %5   ـ من بقول 23 02 50 00 

تفل شوندر  ،قايا صناعة النشاء وبقايا مماثلةب  23.03
فل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا )بنجر( وت

وإن كانت بشكل  صناعات السكر والبيرة والتقطير،
 . مكتالت
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 %5   ـ بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة 23 03 10 00 
ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات  23 03 20 00 

  السكر
  

5% 
 %5  البيرة أو التقطيرـ بقايا ونفايات صناعة  23 03 30 00 

23.04 
 

وإن كانت مجروشة  ، كسب وغيرها من بقايا صلبة 23 04 00 00
ناتجة عن استخراج زيت فول  أو بشكل مكتالت،

 الصويا 

  
 
 إعفاء

23.05  

وإن كانت مطحونة  كسب وغيرها من بقايا صلبة، 23 05 00 00
ناتجة عن استخراج زيت الفول  أو بشكل مكتالت،

   السوداني

 
 
5% 

كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة   23.06
أو بشكل مكتالت ناتجة عن استخالص الزيوت 

لة منها في البند عدا الداخ والدهون النباتية،
 .23.05أو  23.04

  

 %5   ـ من بذور القطن  23 06 10 00 
 %5   الكتان ـ من بذور  23 06 20 00 
 %5   الشمس دوارـ من بذور   23 06 30 00 
    : ـ من بذور اللفت أو السلجم )كولزا(  
ـ ـ من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض  23 06 41 00 

 %5   األيروسيك
 %5   ـ ـ غيرها 23 06 49 00 
 %5   ـ من بذور جوز الهند أو من كوبرا  23 06 50 00 
 %5   لـ من بذور جوز أو نوى النخي 23 06 60 00 
 %5   ـ غيرها  23 06 90 00 

   .   طرطير خامرواسب نبيذ  23.07

 سلع خاصة  رواسب نبيذـ ـ ـ   23 07 00 10 
 %5   طرطير خامـ ـ ـ  23 07 00 20 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
 

23.08 
 

مواد نباتية ونفايات وفضالت وبقايا ومنتجات  23 08 00 00
من  وإن كانت بشكل مكتالت، ثانوية، نباتية

غير  المستعملة في تغذية الحيوانات، األنواع
 %5   مذكورة وال داخلة في مكان آخر

   المستعملة لتغذية الحيوانات. األنواعمحضرات من   23.09

 %5   مهيأة للبيع بالتجزئةقطط، ـ أغذية كالب أو   23 09 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5   أغذية لألسماو وطيور الزينةـ ـ ـ  23 09 90 10 
 %5   أغذية للطيور والدواجنـ ـ ـ  23 09 90 20 
   : للحيواناتأعالف  ـ ـ ـ  
 %5   أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائيةـ ـ ـ ـ  23 09 90 31 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  23 09 90 39 
 %5   بديل الحليب لتغذية صغار الحيواناتـ ـ ـ   23 09 90 40 
 %5   مركزة لصناعة األعالفمحضرات ـ ـ ـ   23 09 90 50 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  23 09 90 90 
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 لفصل الرابع والعشرونا

 
 

 بدال تبغ مصنعةأتبغ و 

 

 
 مالحظــة : 
 ( .30يشمل هذا الفصل السجائر الطبية ) الفصل  ال – 1

 : مالحظات البنود الفرعية
من " والمكون من خليط معسليلة "جيلة" )معسل( التبغ المعد للتدخين في األر ج, يقصد بعبارة "تبغ األر 2403.11ألغراض البند الفرعي  .1

التبغ و الجليسيرين, وإن كان محتويا على زيوت عطرية أو خالصات أو دبس سكر أو سكر, وإن كان مضافا إليه نكهات فواكه. 
 . يلة "الشيشة"جويستثنى من هذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في األر 
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فئة  اإلجراء الصنف رمز النظام المنسق البند
 لرسما

 الحد األدنى لإلستيفاء
 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات

         . تبغ خام أو غير مصنع وفضالته  24.01

 00 10 01 24  
 

  بأضالعه ـ تبغ 
100% 

درهم  40
  للكيلوغرام

   قائم

دينار  4
للكيلو 
 غرام قائم

ريال  40
 قائم للكيلوغرام

ريال  4
للكيلو غرام 

 مقائ

ريال   40
للكيلو غرام 

 قائم

دينار  3
للكيلو 
 غرام قائم

 ًا أوـيـالع كلـزال األضـغ مــتب ـ  24 01 20 00 
  جزئياً  

 
100% 

درهم  40
 للكيلوغرام

   قائم

دينار   4
للكيلو 
 غرام قائم

ريال  40
  للكيلوغرام

 قائم

ريال  4
للكيلو غرام 

 قائم

ريال 40
للكيلو غرام 

 قائم

دينار  3
 للكيلو

 غرام قائم

         : ـ فضالت تبغ  

 10 30 01 24  
 

   )دقة(ـ ـ ـ صالحة لالستعمال كتبغ 
100% 

درهم  40
 للكيلوغرام

   قائم

دينار   4
للكيلو 
 غرام قائم

ريال  40
  للكيلوغرام

 قائم

ريال  4
للكيلو غرام 

 قائم

ريال   40
للكيلو غرام 

 قائم

دينار  3
للكيلو 
 غرام قائم

 90 30 01 24  
 

   ـ ـ ـ غيرها
100% 

درهم  40
 للكيلوغرام

   قائم

دينار  4
للكيلو 
 غرام قائم

 ريال  40
 قائم للكيلوغرام

ريال  4
للكيلو غرام 

 قائم

ريال   40
للكيلو غرام 

 قائم

دينار   3
للكيلو 
 غرام قائم
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فئة  اإلجراء الصنف رمز النظام المنسق البند
 لرسما

 الحد األدنى لإلستيفاء
 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات

24.02 
، لفائف بأنواعهلفائف غليظة )سيجار(  

لفائف عادية  صغيرة )سيجاريللوس( و
  . ر(، من تبغ أو من أبداله)سجائ

        

 00 10 02 24 
 

 بأنواعهـ لفائف غليظة )سيجار( 
)سيجاريللوس( محتوية صغيرة ولفائف

 على تبغ 

 
 

 

100% 

درهم  300
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

دينار  30
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

ريال  300
 للكيلوغرام
للغالف 
 المباشر

ريال  30
 للكيلوغرام

الغالف ب
 المباشر

ريال  300
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

دينار  24
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

ـ لفائف عادية )سجاير( محتوية على   24 02 20 00 
   تبغ

 
 

 
  

            

  لفائف سجائر عادية ـ ـ ـ  24 02 20 10 

100% 

200  
درهم 
لأللف 
 سيجارة

دنانير  20
لأللف 
 سيجارة

ل  ريا 200
 لأللف سيجارة

ريال  20
لأللف 
 سيجارة

ريال  200
لأللف 
 سيجارة

دينار  16
لأللف 
 سيجارة
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فئة  اإلجراء الصنف رمز النظام المنسق البند
 لرسما

 الحد األدنى لإلستيفاء
 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات

  لفائف سجائر تسخن كهربائيا ـ ـ ـ  24 02 20 20 
100% 

درهم  200
لأللف 
 سيجارة

دنانير  20
لأللف 
 سيجارة

ريال  200
 سيجارة لأللف

ريال  20
لأللف 
 سيجارة

ريال  200
لأللف 
 سيجارة

 دينار 16
لف لأل

 سيجارة

         : ـ غيرها  

 10 90 02 24  
 

 لتبــغ اأبـدال  من ار ــ ـ ـ سيج
  نيكوتين( يحتوي على تبغ أو )ال   

 

100% 

درهم  300
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

دينار  30
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

ريال  300
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

ريال  30
 للكيلوغرام
بالغالف 

 لمباشرا

ريال  300
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

دينار  24
 للكيلوغرام
بالغالف 
 المباشر

 ـ ـ ـ سجاير كأبدال للتبغ   24 02 90 20 
 على التبغ أو النيكوتين(  تحتوي  )ال   

 
100% 

درهم  200
لأللف 
  سيجارة

دنانير  20
لأللف 
 سيجارة

ريال   200
 لأللف سيجارة

ريال  20
لأللف 
 سيجارة

 ريال200
لأللف 
 سيجارة

دنانير  16
لأللف 
 سيجارة

دال تبغ ـأب أوأنواع أخر من تبغ مصنع   24.03
أو مجدد؛  مصنعة؛ تبغ متجانس

 . خالصات وأرواح تبغ
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فئة  اإلجراء الصنف رمز النظام المنسق البند
 لرسما

 الحد األدنى لإلستيفاء
 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات

تبغ للتدخين، وإن احتوى على أبدال ـ   
 : تبغ بأية نسبة كانت

        

 في  معسل( المحددتبغ األرجيلة ")ـ ـ  24 03 11 00 
 ( لهذا 1مالحظة البند الفرعي رقم )     
  الفصل     

 

100% 

دراهم  12
 للكيلوغرام

  قائم

1.200 
 دينار

 للكيلوغرام
 قائم

 التاري 12
 قائم للكيلوغرام

1.200 
ريال 

 للكيلوغرام
 قائم

رياالت  12
 للكيلوغرام

 قائم

 دينار 1
 للكيلوغرام

 قائم

         : غيرهـ ـ   

  للتدخينوس ـكبــروم أو مــ ـ ـ تبغ مف  24 03 19 10 
  (اللف )فرط للسجاير

 
100% 

 درهم 80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 للكيلوغرام
 صافي

   لغاليينل وسـبـروم أو مكـغ مفــ ـ ـ تب  24 03 19 20 
100% 

 درهم 80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

 ريال 80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 للكيلوغرام
 صافي

مفروم أو مكبوس مهيأ للبيع  ـ ـ ـ تنباك  24 03 19 30 
  بالتجزئة

 

100% 

درهم   80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

 ريال 80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 للكيلوغرام
 صافي
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فئة  اإلجراء الصنف رمز النظام المنسق البند
 لرسما

 الحد األدنى لإلستيفاء
 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات

   ـ ـ ـ غيرها  24 03 19 90 
100% 

درهم   80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 للكيلوغرام
 صافي

         : ـ غيره  

 00 91 03 24   
  مجدد"“ـ ـ تبغ "متجانس" أو 

 
100% 

درهم   80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

 ريال 80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 لوغرامللكي

 صافي

         : ـ ـ غيرها  

ع ــ ـ ـ تبغ مكبوس أو مرطب لصن  24 03 99 10 
  )نشوق(عوط سال

 
100% 

 درهم 80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

 ريال 80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 للكيلوغرام
 صافي

                :مكبوس للمضغأو ـ تبغ مفروم ـ ـ    

شمة وسويكة للمضغ محضرة ـ ـ ـ ـ   24 03 99 21 
 محتوية على تبغ

 
 

ممنوع 
 استيرادها

ممنوع 
 استيرادها

ممنوع 
 استيرادها

ممنوع 
 استيرادها

ممنوع 
 استيرادها

ممنوع 
 استيرادها
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فئة  اإلجراء الصنف رمز النظام المنسق البند
 لرسما

 الحد األدنى لإلستيفاء
 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات

  غيرها ـ ـ ـ ـ  24 03 99 29 
100% 

درهم   80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

 ريال 80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 للكيلوغرام
 صافي

   شوق(نعوط )سـ ـ ـ   24 03 99 30 
100% 

درهم   80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 لوغرامللكي

 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 للكيلوغرام
 صافي

   ـ ـ ـ جراك  24 03 99 40 

100%  

دراهم  12
 للكيلوغرام

  قائم

1.200 

  دينار
 للكيلوغرام

 قائم

الت اري 12
 قائم للكيلوغرام

1.200  
 دينار

 للكيلوغرام
 قائم

رياالت  12
 للكيلوغرام

 قائم

 دينار 1
 للكيلوغرام

 قائم

       %100   ـ ـ ـ خالصات وأرواح تبغ  24 03 99 50 

  ـ ـ ـ غيرها  24 03 99 90 

 

 
100% 

درهم   80
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  80
 للكيلوغرام
 صافي

رياالت  8
 للكيلوغرام
 صافي

ريال  480
 للكيلوغرام
 صافي

دنانير  6
 للكيلوغرام
 صافي
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    الفصل الخامس والعشرون
 

 وأسمنتملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس 
 

  مالحظــات:
فإن  أدناه 4عن المالحظة  لناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أوالضمنية ا االستثناءات الصريحة أو مراعاةمع  - 1

)وإن تم ذلك بواسطة مواد  ةأو المغسولعلى المنتجات في حالتها األولية )الخام(  إالتسري  بنود هذا الفصل ال
أو المسحونة و المسحوقة أ المطحونة أو المجروشة أو كيماوية النتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها( أو

طرق ميكانيكية أو فيزيائية )عدا التبلور(  يأو بأأو المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي  ةالمنخول
ألي عمليات أخرى  تأو أخضعأو تم الحصول عليها بالخلط  تأو كلسالمنتجات التي حمصت  لال تشمولكنها 

ن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمك
 . االت خاصة بدل من استعماله العامإلى جعل المنتج قابال الستعم اإلضافةمضادة للغبار شريطة أن ال تؤدي هذه 

 : هذا الفصل لال يشم - 2
 .(28.02ب والكبريت الغروي )البند أ ـ زهر الكبريت والكبريت المرس

)بند  Fe2 o3الحديديك  كأكسيد% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا  70ي تحتوي على الت الملونة األتربةب ـ 
28.21). 

 .30الداخلة في الفصل  األخرج ـ األدوية والمنتجات 
 (.33د ـ محضرات العطور أو التطرية أو التجميل )فصل 

(؛ ألواح 68.02وما يماثلها )بند (؛ مكعبات الفسيفساء 68.01ورصف الطرق )بند  طوأحجار التبليهـ ـ ترابيع 
 .(68.03للسقوف والواجهات )بند  اإلردواز

 .(71.03البند  أو 71.02وشبه الكريمة )البند  ةاألحجار الكريمو ـ 
جرام من كلوريد الصوديوم  2.5منها ماال يقل عن  الواحدةز ـ البلورات المزروعة )عدا العناصر البصرية( التي تزن 

 مالمغنيسيو ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد  38.24الداخلة في البند ميو المغنيسأو أوكسيد 
 .90.01الداخلة في البند 

 . (95.04ح ـ طباشير البليارد )بند 
 . (96.09و طباشير الخياطين )البند ط ـ طباشير الكتابة أو الرسم 

 . 25.17ن هذا الفصل يدخل في البند ر موفي أي بند آخ 25.17كل منتج قابل للتبنيد في البند  - 3
ددة، األتربة الملونة م، غير المتوريلفيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت )الزجاج البركاني( والك 25.30يشمل البند  - 4

وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكيه الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي )مرشوم( وإن كان 
مصقولة؛ كهرمان )كهرباء(؛ زبد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال  اقطع

أوكسيد السترونتيوم؛  مماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهرمان أسود؛ سترونتيانيت )وإن كان مكلسا( عدا
 . كسارات خزف
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 فئة الرسم اإلجراء فالصــــــــــن النظام المنسق رمز البند
ح ـام والملـح الطعـملح عادي )بما في ذلك مل  25.01

 الا وإن كان محلو  المعطل( وكلوريد الصوديوم نقي،
ع التكتل ـبالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمن

 ر.ـاء البحـأو تسهيل االنسياب؛ م

  

 %5   (ملح عادي )ملح الطعام ـ ـ ـ  25 01 00 10 
 %5   ملح معطل غير صالح لالستهالك البشري  ـ ـ ـ  25 01 00 20 
 %5   كلوريد الصوديوم نقي ـ ـ ـ  25 01 00 30 
 %5   محاليل ملحية ـ ـ ـ  25 01 00 40 
 %5   غيرها ـ ـ ـ  25 01 00 90 

 %5  غير محمصة ات حديد كبريتية )بيريت(،ـمركب 25 02 00 00 25.02
عــدا زهــر الكبريــت أو  جميــع األنــواع، كبريــت مــن  25 03 00 00 25.03

   الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي 
 
5% 

   . طبيعيجرافيت   25.04

 %5   ـ مسحوق أو رقائق  25 04 10 00 
 %5   غيرهـ   25 04 90 00 

، رمـال طبيعيـة مــن جميـع األنــواع وإن كانـت ملونــة  25.05
ل الرمــال المحتويــة علــى معــادن ممــا يــدخ ءباســتثنا

 .26في الفصل 

  

 %5   رمال سيليسية ورمال مرو )كوارتز( ـ  25 05 10 00 
 %5   غيرها ـ 25 05 90 00 

وإن  ز( عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيـت،ـمرو )كوارت  25.06
ير منتظمة أو مقطعـاا تقطيعـاا ـورة غـذباا بصـكان مش

تطيل، ـبشــكل مربــع أو مســ ااـ أو ألواحــ بســيطاا، كــتالا 
 . ر أو بغير ذلكـشبالن

  

   : ـ مرو )كوارتز(  

 %5   خام بشكل كتل غير منشورة ـ ـ ـ  25 06 10 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ  25 06 10 90 
 %5   ـ كوارتزيت 25 06 20 00 

صلصــــال صـــــيني )كـــــاولين( وغيـــــره مـــــن غضـــــار   25.07
 . ، وإن كان مكلساا ةكاوليني
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 فئة الرسم اإلجراء فالصــــــــــن النظام المنسق رمز البند
 %5   (كاولين) صلصال صيني ـ ـ ـ  25 07 00 10 
 %5   غيره ـ ـ ـ  25 07 00 90 

الداخل  ددمار أخر )باستثناء الغضار المأنواع غض  25.08
والكيانيت  يتـواالندالوس (68.06 البندفي 
ة ـت؛ اتربـة؛ موليـليمانيت وإن كانت مكلسـوالس

 . ديناسشاموط أو 

  

 %5   ـ بنتونيت  25 08 10 00 
 %5   متحمل للحرارةـ غضار   25 08 30 00 
 %5   ـ أنواع أخر من الغضار  25 08 40 00 
 %5   ـ أندالوسيت، كيانيت وسلميانيت  25 08 50 00 
 %5   ـ موليت  25 08 60 00 
 %5   ـ أتربة شاموط أو ديناس  25 08 70 00 

   . طباشير  25.09
 %5   طباشير مطحون معد للبناء ـ ـ ـ  25 09 00 10 
 %5   غيره ــ ـ   25 09 00 90 

كلسـي  ألمونيومفوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات   25.10
 . فوسفاتيةطبيعي وطباشير 

  

 %5   ـ غير مطحونة  25 10 10 00 
 %5   مطحونة ـ 25 10 20 00 

كبريتات بـاريوم طبيعـي )بـاريتين(؛ كربونـات بـاريوم   25.11
 أكســيد طبيعــي )ويــذاريت(، وإن كانــت مكلســة، عــدا

 .28.16الباريوم الداخل في البند 

  

 %5   ـ كبريتات باريوم طبيعي )باريتين(  25 11 10 00 
 %5   ـ كربونات باريوم طبيعي )ويذاريت(  25 11 20 00 

ـــات سيليســـية ) كيســـلجور دقيـــق 25 12 00 00 25.12 ــــربيلويت حفري  وت
ة سيليسية مماثله ب( وغيرها من أتر ودياتوميت مثالا 

وإن كانـــت  1ات وزن نـــوعي رـــاهر ال يزيـــد عـــن ذ
   مكلسة

 
 
 
5% 
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 فئة الرسم اإلجراء فالصــــــــــن النظام المنسق رمز البند
حجر خفان؛ سـنباذج ) صـنفرة (؛ كورانـدوم طبيعـي   25.13

يـة أخـر،وإن كانـت طبيعي ومـواد شـحذ طبيع قوعقي
 . معالجة بالحرارة

  

 %5   ـ حجر خفان 25 13 10 00 
عقيق طبيعي ومواد شحذ سنباذج وكوراندوم طبيعي و ـ   

 : طبيعية أخر
  

 %5  )صنفرة( سنباذج ـ ـ ـ  25 13 20 10 
 %5   كوراندوم طبيعي ـ ـ ـ  25 13 20 20 
 %5   عقيق طبيعي ـ ـ ـ  25 13 20 30 
 %5  ترابة طرابلس )الحجر المتعفن(  ـ ـ ـ  25 13 20 40 
 %5   غيرها ـ ـ ـ  25 13 20 90 

ة أو بصـــورة غيـــر منتظمـــ ردواز؛ وإن كـــان مشـــذباا إ  25.14
بشــكل مربــع  لواحــاا أأو  الا كــت بســيطاا، تقطيعــاا  مقطعــاا 

 . ذلكأو مستطيل، بالنشر أو بغير 

  

 %5   بشكل كتل منشورة خاماا  ـ ـ ـ  25 14 00 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ  25 14 00 90 

رخـــام وترافـــرتين وايكوســـين وأحجـــار كلســـية أخـــر   25.15
قل عـن للنحت أو البناء ذات وزن نوعي راهر ال ي

وإن كان مشذبا بصورة غير منتظمـة  ، ومرمر،2.5
بشـــكل  ألواحـــا، كـــتال أو  بســـيطاا  تقطيعـــاا  أو مقطعـــاا 
 . بغير ذلك مستطيل،بالنشر أو مربع أو

  

   : ترافرتين ـ رخام و  
 %5   بصورة غير منتظمة أو مشذباا  ـ ـ خاماا   25 15 11 00 
ــ ـ مقطعــاا   25 15 12 00  ، بشــكل مربــع أو ألواحــاأو  ، كــتالا بســيطاا  تقطيعــاا  ـ

   مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 
5% 

   : ـ ايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء )مرمر(  
 %5   بصورة غير منتظمة أو مشذباا  خاماا  ـ ـ ـ  25 15 20 10 
، بشـكل مربـع أو لواحـاا أأو  ، كـتالا بسـيطاا  تقطيعـاا  مقطعـاا  ـ ـ ـ  25 15 20 20 

   مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 
5% 
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 فئة الرسم اإلجراء فالصــــــــــن النظام المنسق رمز البند
جرانيـــت وحجـــر ســـماقي )بـــورفير( وبازلـــت وحجـــر   25.16

رملـــي وأحجـــار أخـــر للنحـــت أو البنـــاء، وإن كـــان 
مشـــذبا بصـــورة غيـــر منتظمـــة أو مقطعـــا تقطيعــــا 

بــــــــع أو ، بشــــــــكل مر ألواحــــــــابســــــــيطا، كــــــــتال أو 
 . مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك

  

   : جرانيتـ   
 %5   بصورة غير منتظمة أو مشذباا  ـ ـ خاماا   25 16 11 00 
ــ ـ مقطعــاا   25 16 12 00  ، بشــكل مربــع أو لواحــاا أأو  ، كــتالا بســيطاا  تقطيعــاا  ـ

   مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 
5% 

 %5   ـ حجر رملي 25 16 20 00 
   : أخرى ـ حجارة نحت أو بناء   
 %5   بصورة غير منتظمة مشذباا أو  خاماا  ـ ـ ـ  25 16 90 10 
، بشـكل مربـع أو لواحـاا أأو  ، كـتالا بسـيطاا  تقطيعـاا  مقطعـاا  ـ ـ ـ  25 16 90 20 

   مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 
5% 

حصــى وحصــباء وأحجــار مجروشــة أو مكســرة مــن   25.17
ــــواع المســــتعملة عــــادة للخرســــانة، أو رصــــف  األن

لرصـــــف الطــــرق أو الســـــكك الحديديـــــة أو أنـــــواع ا
األخرى وحصى شـواط  وأحجـار صـوان )وإن كانـت 
ــالحرارة(؛ حصــباء خبــو معــادن وحصــباء  معالجــة ب
ــى مــواد  ــة، وإن اشــتملت عل ــات صــناعية مماثل نفاي
ـــد؛  ـــي الجـــزء األول مـــن نـــص هـــذا البن ملحورـــة ف
حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار 

وإن كانـــــت  25.16أو  25.15داخلـــــة فـــــي البنـــــد 
 . الحرارةبمعالجة 

  

مكســرة مــن األنــواع  حصــباء وحجــارة مجروشــة أو ـــ حصــى  25 17 10 00 
رصــف الطــرق أو الســكك  المســتعملة عــادة للخرســانة أو

أنــــواع الرصـــف األخــــرى وحصـــى شــــواط   الحديديـــة أو
  ...بالحرارةصوان، وإن كانت معالجة  وأحجار

 
 
 
5% 

صــناعية مماثلــة، خبــو معــادن وحصــباء نفايــات  ـــ حصــباء  25 17 20 00 
ـــي  ـــد الفـرعـ ـــة فــي البن ـــواد الـداخلـ ــى المـ وإن اشــتملت عل

10 17 25   

 
 
5% 
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 %5   ـ حصباء مقطرنة  25 17 30 00 
 25.15ـ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة فـي البنـد   

   : بالحرارةوإن كانت معالجة  25.16أو 
 %5   ـ ـ من رخام  25 17 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها  25 17 49 00 

أو ملبـــداا بمــا فــي ذلـــك  دولوميــت وإن كــان مكلســا  25.18
وإن كـــان قـــد أخضـــع لعمليـــة التشـــذيب  الـــدولوميت

، ألوحــاغيــر المنــتظم أو التقطيــع البســيط، كــتال أو 
؛ بشـــكل مربـــع أو مســـتطيل، بالنشـــر أو بغيـــر ذلـــك

 . تراب مدكوك )آجر( من دولوميت

  

   : لبدأو م ـ دولوميت غير مكلس  
 %5   وإن كان قد أخضع لعمليـة التشذيب غير المنتظم ماا خا ـ ـ ـ  25 18 10 10 
أو ألواحـا، بشـكل مربـع أو  ، كـتالا بسـيطاا  تقطيعـاا  مقطعـاا ـ ـ ـ   25 18 10 20 

   مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 
5% 

   : أو ملبد دولوميت مكلس ـ  
 %5   قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظموإن كان  خاماا  ـ ـ ـ  25 18 20 10 
بشـكل مربـع أو  ألواحـاا،أو  ، كـتالا بسـيطاا  تقطيعـاا  مقطعـاا  ـ ـ ـ  25 18 20 20 

   مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 
5% 

 %5   تراب مدكوك )آجر( من دولوميتـ  25 18 30 00 
ــــت(؛ مغنســــيا   25.19 ــــي )مغنزي ــــات مغنســــيوم طبيع كربون

ئيا؛ مغنسـيا تامـة االحتـراق )ملبـدة(، منصهرة كهربا
وإن احتـــوت علـــى كميـــات قليلـــة مـــن أكاســـيد أخـــر 
مضافة قبل التلبيد؛ أوكسيد مغنسيوم آخر وإن كان 

 . اا نقي

  

 %5   ـ كربونات مغنسيوم طبيعي )مغنزيت(  25 19 10 00 
   : غيرها ـ  
 %5   أوكسيد المغنيسيوم ـ ـ ـ 25 19 90 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ   25 19 90 90 

نهــدريت؛ جــص )مؤلــف مــن جــبس مكلــس أجــبس؛   25.20
 أو مضـــافاا  أو كبريتـــات كالســـيوم ( وإن كـــان ملونـــاا 

 . ت قليلة من المسرعات أو المعوقاتإليه كميا
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   : نهيدريتأـ جبس؛   
 %5   جبس ـ ـ ـ  25 20 10 10 
 %5   تيدر ينهأ ـ ـ ـ  25 20 10 20 
   : ـ جص  
 %5   جص لالستعمال في طب األسنان ـ ـ ـ  25 20 20 10 
 %5   غيره ـ ـ ـ  25 20 20 90 

ــي صــنع الكلــس  25 21 00 00 25.21 أحجــار ومــواد كلســية مســتعملة ف
   واألسمنت

 
5% 

كلس حي وكلـس مطفـأ وكلـس مـائي، عـدا أوكسـيد   25.22
 .28.25 وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 

  

 %5   كلس حيـ  25 22 10 00 
 %5   ـ كلس مطفأ  25 22 20 00 
 %5   ـ كلس مائي )نورة(  25 22 30 00 

 ألســـمنتمـــائي بكافـــة أنواعـــه، بمـــا فيـــه ا أســـمنت  25.23
المسمى )كلنكـر(، وإن كانـت  المكتل غير المطحون 

 . ملونة

  

 %5   ـ )كلنكر(  25 23 10 00 
   : بورتالند أسمنتـ   
 %5   أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعيا ـ ـ  25 23 21 00 
   : ـ ـ غيره  
 %5   عادي أسمنت ـ ـ ـ  25 23 29 10 
 %5   أسمنت مقاوم لألمالح ـ ـ ـ  25 23 29 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ  25 23 29 90 
 %5   ـ أسمنت الوميني  25 23 30 00 
 %5   ـ أنواع أسمنت مائي آخر  25 23 90 00 

    حرير صخري )أسبستوس أو أميانت(  25.24
 ممنوع استيراده  كروسيدوليتـ  25 24 10 00 
 ممنوع استيراده  ـ غيرها 25 24 90 00 

   .ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛فضالت مكيا  25.25
 %5  ...ـ ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة 25 25 10 00 
 %5   ـ مسحوق ميكا  25 25 20 00 
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 %5   ـ فضالت ميكا  25 25 30 00 

استياتيت طبيعـي )حجـر دهنـي(، وإن لـم تـتم عليـه   25.26
عمليـة أكثـر مـن الشـق أو التربيـع غيـر المنتظمــين 

ع أو أو التقطيع البسيط، كتال أو ألواحا، بشـكل مربـ
 . مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك

  

   : مسحوقة الـ غير مجروشة و   

 %5   استياتيت ـ ـ ـ  25 26 10 10 
 %5   طلق ـ ـ ـ  25 26 10 20 
   : مسحوقةـ مجروشة أو   

 %5   استياتيت ـ ـ ـ  25 26 20 10 
 %5   طلق ـ ـ ـ  25 26 20 20 

    (ملغي)  25.27

(، عـدا ةمكلسـ ت)وإن كانـ اومركزاتهـ ةبورات طبيعيـ  25 28 00 00 25.28
ـــورات  ـــة؛ المستخلالب ـــة طبيعي ـــاه ملحي صـــة مـــن مي

حــامض البوريــك الطبيعــي المحتــوي علــى نســبة ال 
% من حمض البوريـك محسـوبة علـى 85تزيد عن 

  الوزن الجاف

  

 

 

 

 

 

 

5% 
ــــــين ســــــيندفل  25.29 ــــــين ونفل ت؛ يســــــبار؛ ليوســــــيت؛ نفل

 . فلورسبار
  

 %5   سباردـ فل 25 29 10 00 
   : ـ فلور سبار  
 %5   الكالسيومد ــأو أقل من فلوري ااـ % وزن97ى ـوي علــ يحت ـ  25 29 21 00 
  من فلوريــد الكالسيوم % وزناا 97ـ ـ يحتوي على أكثــر من  25 29 22 00 

 
 
5% 

 %5   تيـ ليوسيت؛ نفلين ونفلين سين 25 29 30 00 
   .في مكان آخر ةوال داخلمواد معدنية غير مذكورة   25.30

 %5   ةدوليت، بيرليت وكلوريتات غير ممدـ فيرمكي 25 30 10 00 
 %5   ـ كيسرايت ابسوميت )سلفات المغنسيوم طبيعي( 25 30 20 00 
   : ـ غيرها  
   : كبريتات الزرنيخ الطبيعية ـ ـ ـ  
 %5   كبريت الزرنيخ األصفر )سم الفار( ـ ـ ـ ـ  25 30 90 11 
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 %5   غيره ـ ـ ـ ـ  25 30 90 19 
د البحر الطبيعي )بيرشام( وإن كان بشكل قطع بز  ـ ـ ـ  25 30 90 20 

مصقولة، كهرمان )كهرباء(، زبد بحر وكهرمان مكتالن 
دان أو بأشكال مماثلة ـان أو عيـبشكل صفائح أو قضب

  ا في قوالب، كهرمان أسودـد صبهـولة بعـغير مشغ
 

 
 
 
 
5% 

 %5   كسارات خزف ـ ـ ـ  25 30 90 30 
 %5   أتربة ملونةـ ـ  ـ 25 30 90 40 
 %5   ـ ـ ـ أحجار النيازك 25 30 90 05 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 25 30 90 90 
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 الفصل السادس والعشرون   

 

 خامات معادن، خبث ورماد
 

  : مالحظــات
 : هذا الفصل لال يشم - 1

 .(25.17ماثلة المعدة كحصباء )بند أ ـ خبث المعادن ونفايات الصناعة الم
 .(25.19زيت( وإن كانت مكلسة )بند الطبيعية )مغن المغنزيومب ـ كربونات 

 (.27.10ونة أساسًا من هذه الزيوت )بند ـ رواسب خزانات زيوت الوقود المك ج
 . 31نزع الفوسفور الداخل في الفصل ـ الخبث القاعدي الناتج عن عملية  د
 . (68.06المعدنية المماثلة )البند ـ ألياف خبث المعادن أو األلياف الصخرية أو األلياف  هـ
رة من معادن ثمينة، نفايات وخردة أخر تحتوي ـ نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقش و

الص المعادن الثمينة )بند على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخ
71.12) . 

 . (15لناتجة عن أي عملية صهر )قسم ، نصف الخام )مات( اتالكوبال ـ النحاس والنيكل و ز
يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من األنواع التي تستعمل  26.17إلى  26.01البنود  من اجل تطبيق أحكام - 2

أو المعادن الداخلة في القسمين  28.44فعال في صناعة التعدين الستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 
المعادن  26.17إلى  26.01من  البنود لال تشم، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال 15أو  14

  . التعدينلعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة  أخضعتالتي 
 : فقط على 26.20ينطبق البند  – 3

الرماد والفضالت من األنواع المستعملة في الصناعة إما الستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة الخبث و   –أ  
 . (26.21الرماد والفضالت الناتجة عن حرق النفايات البلدية )بند المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء 

الرماد والفضالت المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن، من األنواع المستعملة إما خبث و الب ـ 
 . أو لصناعة مركباتها الكيماويةالمعادن  أوالستخراج الزرنيخ 

 : مالحظات البنود الفرعية
، يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات  26 20 21البند الفرعي  ألغراض – 1

المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على 
نة أساسًا من رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص )كرصاص التتراثيل، مثاًل(، والمكو 

 . أوكسيد الحديد رصاص ومركبات رصاص و
ا، من األنواع المستعملة مخاليطهالرماد والفضالت المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو الخبث و ـ يصنف  2

 .  26 20 60الستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق زرم البند
يت الحديد خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بير   26.01

 .المحمص )رماد البيريت(
  

    : ـ خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص  
 %5   ـ ـ غير مكتلة 26 01 11 00 
 %5   ـ ـ مكتلة  26 01 12 00 
 %5   ـ بيريت حديد محمص )رماد البيريت(  26 01 20 00 

26.02 
 
 
 

 

00 00 02 26 
 
 

 

خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات 
المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة 

 ج% وزنا أو أكثر محسوبة على المنت20تعادل 
  الجافا

 

 
 
 
5% 

  خامات نحاس ومركزاتها 26 03 00 00 26.03
 5% 

  خامات نيكل ومركزاتها 26 04 00 00 26.04
 5% 

 %5   خامات كوبالت ومركزاتها 26 05 00 00 26.05
  ومركزاتها ألمنيومخامات  26 06 00 00 26.06

 5% 
  خامات رصاص ومركزاتها 26 07 00 00 26.07

 5% 
 %5   خامات زنك )توتياء( ومركزاتها 26 08 00 00 26.08
  امات قصدير ومركزاتهاخ 26 09 00 00 26.09

 5% 
  خامات كروم ومركزاتها 26 10 00 00 26.10

 5% 
 %5   خامات تنجستين ومركزاتها 26 11 00 00 26.11
   خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها  26.12

 %5   ـ خامات يورانيوم ومركزاتها  26 12 10 00 
 %5   ـ خامات ثوريوم ومركزاتها 26 12 20 00 

   خامات مولبيدينوم ومركزاتها  26.13
 %5   ـ محمصة  26 13 10 00 
 %5   ـ غيرها  26 13 90 00 

  خامات تيتانيوم ومركزاتها 26 14 00 00 26.14
 5% 

خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم    26.15
 . ومركزاتها

  

 %5   ـ خامات زركونيوم ومركزاتها  26 15 10 00 
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 %5   ـ غيرها  26 15 90 00 

   . خامات معادن ثمينة ومركزاتها  26.16
 %5   ـ خامات فضة ومركزاتها  26 16 10 00 
 %5   ـ غيرها  26 16 90 00 

   . خر ومركزاتهاأخامات   26.17
 %5   ـ خامات انتموان ومركزاتها  26 17 10 00 
 %5   ـ غيرها 26 17 90 00 

خبث محبب )رمل خبث( من صناعة الحديد   26 18 00 00 26.18
   والصلب

 
5% 

خبث وغثاء )غير الخبث المحبب(، شظايا   26 19 00 00 26.19
تطريق )قشور( وفضالت أخر من صناعة الحديد 

   والصلب

 
 
5% 

مخلفــات صـناعة الحديــد  )عـدا بقايــا و رمـاد خبـث و  26.20
أو نــــــيخ أو زر معــــــادن  والصــــــلب(، تحتــــــوي علــــــى

 .هاتمركبا

  

   : زنكـ محتوية بصورة رئيسية على   
 %5   ـ ـ مات الجلفنة  26 20 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 26 20 19 00 
   : ـ محتوية بصورة رئيسية على رصاص  
رواسب بنزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات ـ ـ  26 20 21 00 

 %5  .المضادة للصعق المحتوية على رصاص
 %5   ـ ـ غيرها 26 20 29 00 
 %5   ـ محتوية بصورة رئيسية على نحاس  26 20 30 00 
 %5   ألمنيومـ محتوية بصورة رئيسية على   26 20 40 00 
على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من األنواع ـ محتوية   26 20 60 00 

المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في 
 %5   الكيماويةصناعة مركباتها 

   : ـ غيرها  
ـ ـ محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم  26 20 91 00 

 %5   أو مخاليطها
 %5   ـ ـ غيرها 26 20 99 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق زرم البند
؛ خبث ورماد أخر، بما في ذلك رماد عشب البحر  26.21

 . رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية

  

 %5   وبقايا من حرق النفايات البلديةـ رماد  26 21 10 00 
 %5   ـ غيرها 26 21 90 00 
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 الفصل السابع والعشرون
 

  تقطيرها؛وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات 
 شموع معدنية قارية؛مواد 

 :  مالحظــات
 : ال يشمل هذا الفصل – 1

  27.11أ ـ المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماويًا باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند
 .30.04أو  30.03اخلة في البند لدب ـ األدوية ا

 . 38.05أو  33.02أو  33.01البنود  ج ـ الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في
ال تشـمل فقـط زيـوت الـنفط أو زيـوت  27.10إن عبارة "زيوت النفط أو زيـوت المـواد المعدنيـة القاريـة" الـواردة فـي البنـد  - 2

تشمل أيضا الزيوت المماثلة وتلك التي تتـلل  بصـورة رسيسـية مـن هيـدروكربونات مخلوطـة  المعادن القارية فحسب، وإنما
غير مشبعة، والمتحصل عليها بلية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عـن وزن العناصـر العطريـة . 

% منهـا حجمـا يقطـر جدرحـة حـرارة 60مـن  ومع ذلك فإن تلك العبارة ال تشمل البوليـو ليفـين التركيبيـة السـاسلة والتـي أقـل
 . ( 39تقطير منخفضة الضغط )الفصل  ملليبار باستعمال طريقة 1013مئوية محولة إلى  300

يقصد بعبارة " فضالت زيوت " البقايا المحتوية بصورة رسيسية على زيوت جترولية وزيوت متحصـل  27.10ـ ألغراض البند  3
 " لهذا الفصل(، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:2في المالحظة " عليها من معادن قارية )حسبما حاء

) أ ( الزيــوت غيــر الصــالحة لالســتعمال كمنتجــات أوليــة)مزيوت التشــحيي المســتعملة وزيــوت الهيــدروليك المســتعملة وزيــوت    
 المحوالت المستعملة(.

سـية علـى هـذل الزيـوت والتركيـز العـالي ل  ـافات )ب( زيوت رواسب صـهاري  تخـزين الزيـوت البتروليـة المحتويـة بصـورة رسي   
 )مثل المواد الكيماوية( المستعملة في صناعة المنتجات األولية.

)ج( الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاري     
 .التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة

 الفرعية:مالحظات البنود 
قصـد بعبـارة "انتراســيت" الفحـي الحجـر  الــذ  ال تتجـاوز فيـ   المــواد ي 27 01 11مـن أحـل تطبيــك أحكـان البنـد الفرعــي  - 1

 .المنت  الجاف جدون مواد معدنية( % )محسوبة على14الطيارة نسبة 
حجر  قار " الفحـي الحجـر  الـذ  تتجـاوز  فيـ  هـذل  يقصد بعبارة "فحي 27 01 12من أحل تطبيك أحكان البند الفرعي  - 2

% ومحسوبة على المنـت  الجـاف جـدون المـواد المعدنيـة والـذ  يعـادل أو يزيـد حـد قوتـ  الحراريـة 14المواد الطيارة نسبة 
 .المنت  الرطب جدون مواد معدنية( كيلو كلور  للكيلو غران الواحد )محسوبة على 5833عن 

 /جنـزين تنطبـك عبـارة "  27 07 40و  27 07 30و  27 07 20و  27 07 10ن البنود الفرعيـة من أحل تطبيك أحكا - 3
% وزنـا مــن 50امسـيلول" و "نفتـالين" علـى المنتجــات المحتويـة علـى أمثـر مـن امسيلين/توليـول" و "تولويين/ جنـزول" و "

 .على التواليالبنزين أو تولويين أو امسيلين أو نفتالين 
% منها حجمًا أو أمثـر )بمـا فـي  90فلن " الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي  ،271012 الفرعي ألغراض البند – 4

 (.86D ASTMطريقة ل المعادلة) 3405أيزو  لطريقةوفقا مئوية  210ذلك الفاقد( يقطر جدرحة حرارة 
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ــارة "ديــزل حيــو " االســتيرات أ27.10ألغــراض البنــود الفرعيــة للبنــد   5– ــة القلويــة مــن األحمــاض الدســمة , يقصــد بعب حادي
 . حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة شحون وزيوتكوقود, المشتقة من  المستخدمة

 

 فئة الرسي اإلحراء الصــــــــــــن  النظان المنسك رمز البند

فحــي حجــر  مكتــل قوالــب أو كــرات أو مـــواد  فحــي حجــر ؛  27.01
 . حجر   لبة مماثلة مصنوعة من فحيـوقـود ص

  

   : ولو كان مسحوقًا، ولكن غير مكتل ـ فحي حجر ،  

  ـ ـ انتراسيت 27 01 11 00 
 

5% 

  ـ ـ فحي حجر  قار   27 01 12 00 
 

5% 

  ـ ـ فحي حجر  أخر 27 01 19 00 
 

5% 

ـ فحي حجر  مكتل كرات ، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة  27 01 20 00 
  مصنوعة من فحي حجر  

  

5% 

انو مكتاًل، عدا ليجينت )فحي حديث التكوين(، وإن ك  27.02
 . الكهرمان األسود

  

  ـ ليجنيت ولو كان مسحوقًا ولكن غير مكتل 27 02 10 00 
 

5% 

   ـ ليجنيت مكتل 27 02 20 00 
5% 

  خنور )بما في ذلك قش الخنور( وإن كان مكتالً   27.03
  

   زراعية أو لتحسين خواص التربة تربةكل نلالستخداـ ـ ـ  27 03 00 10 
5% 

 ـ ـ ـ غيرها  27 03 00 90 
 

5% 

( أو نص  مجمر، من فحي حجر  أو  كوك فحي مجمر )  27.04
 من ليجنيت أو من خنور،وإن كان مكتال؛ فحي معوحات.

  

ي حجر  أو من ـر، من فحـمــ فحي مجمــر )موك( أو نصـ  مجـ ـ  27 04 00 10 
  ن خنور وإن كان مكتالليجنيت أو م

  

5% 

   فحي معوحاتـ ـ ـ  27 04 00 20 
5% 

غاز فحي حجر  وغاز ماسي وغاز مولدات وغازات  27 05 00 00 27.05
عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات مماثلة،
  الغازية

 

 

 
5% 

قطـران مقطر من فحي حجر ، من ليجنيت أو من خنور  27 06 00 00 27.06
ن معدني ، وإن كان مقطر حزسيا أو ل من قطراوغير 

 منزوع من  الماء، بما في ذلك القطران المجدد
 

5% 
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 فئة الرسي اإلحراء الصــــــــــــن  النظان المنسك رمز البند

زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحي   27.07
مماثلة يزيد  ت؛ منتجاالحجر  في درحات حرارة عالية

عن وزن العناصر غير  العناصر العطرية فيها وزن 
 . العطرية

  

  ـ جنزول )جنزين( 27 07 10 00 
 

5% 

  ـ توليول)تولويين( 27 07 20 00 
 

5% 

  ـ امسيلول)امسيلين( 27 07 30 00 
 

5% 

   ـ نفتالين 27 07 40 00 
5% 

% منها أو أمثر 65ـ مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر  27 07 50 00 
وفقا مئوية  250حجما )بما في ذلك الفاقد( في درحة حرارة 

 (86ASTM Dلطريقة  )المعادلة 3405أيزو  يقةلطر 
 

 

 
5% 

   : ـ غيرها  

  ـ ـ زيوت كريوزوت 27 07 91 00 
 

5% 

   ـ ـ غيرها 27 07 99 00 
5% 

زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحي أو من   27.08
 . قطران معدني أخر

  

  ـ زفت 27 08 10 00 
 

5% 

   ـ زفت مجمر 27 08 20 00 
5% 

  زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خان 27 09 00 00 27.09
 

5% 

ا من مواد معدنية زيوت نفط وزيوت متحصل عليه  27.10
؛ محضرات غير مذكورة وال داخلة في قارية، غير خان

% وزنًا من 70مكان أخر محتوية على ماال يقل عن 
زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن 

الزيوت العنصــر األساسي في هذل تكون هذل 
 . المحضرات، فضالت زيوت
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 فئة الرسي اإلحراء الصــــــــــــن  النظان المنسك رمز البند

غير )ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية   
محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر محتوية  (خان

 نفط أومن زيوت% وزنًا من زيوت 70على ما ال يقل عن 
تكون هذل ، على أن مواد معدنية قارية متحصل عليها من

المحتوية  عدا , الزيوت العنصر األساسي في هذل المحضرات
 : عدا فضالت الزيوتو  على ديزل حيو  

  

 : ـ ـ زيوت ومحضرات خفيفة  
  

   : نافثاـ ـ ـ   

   خفيفة ـ ـ ـ ـ 27 10 12 11 
5% 

   ماملة ـ ـ ـ ـ  27 10 12 12 
5% 

  مهذبةـ ـ ـ ـ  27 10 12 13 
 

5% 

   جنزين طبيعيـ ـ ـ ـ  27 10 12 14 
5% 

   غيرهاـ ـ ـ ـ  27 10 12 19 
5% 

   : وقودـ ـ ـ   

 للمحركات )عدا محركات الطاسرات(  ـ ـ ـ ـ 27 10 12 21 
 

5% 

  (JP4)لطاسرات النفاثة ا لمحركاتـ ـ ـ ـ  27 10 12 22 

 
5% 

  لمحركات  طاسرات أخرـ ـ ـ ـ  27 10 12 23 
 

5% 

  ألغراض أخرـ ـ ـ ـ  27 10 12 29 
 

5% 

   : ديزلـ ـ ـ   

   للمحركاتـ  ـ ـ ـ  27 10 12 31 
5% 

  اء السـفنـدات كهربـا في ذلك مولـاء بمـلمولدات الكهرب ـ ـ ـ ـ 27 10 12 32 
 

5% 

   للتدفئةـ ـ ـ ـ  27 10 12 33 
5% 

   ألغراض أخرـ ـ ـ ـ  27 10 12 39 
5% 

   : وقودزيوت ـ ـ ـ   

   للسفن ـ ـ ـ ـ  27 10 12 41 
5% 

  خان مصفى حزسيا )توبد كرود( ـ ـ ـ ـ 27 10 12 42 
 

5% 

   غيرهاـ ـ ـ ـ  27 10 12 49 
5% 

   : ـ ـ غيرها  

   : زيوت تزييتـ ـ ـ   

  أساسيةزيوت  ـ ـ ـ ـ 27 10 19 11 
  5% 

   بالشرر)جنزين( للمحركات التي يتي لالشتعال فيهاـ ـ ـ ـ  27 10 19 12 
5% 
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 فئة الرسي اإلحراء الصــــــــــــن  النظان المنسك رمز البند

   للمحركات لتي يتي االشتعال فيها بالضغط )ديزل(ـ ـ ـ ـ  27 10 19 13 
5% 

   اليدو  لناقل الحركة ـ ـ ـ ـ  27 10 19 14 
5% 

  األوتوماتيكيلناقل الحركة  ـ ـ ـ ـ 27 10 19 15 
 

5% 

   غيرها ـ ـ ـ ـ 27 10 19 19 
5% 

   : أخرزيوت ألغراض ـ ـ ـ   

   ـ ـ ـ ـ للقواطع 27 10 19 91 
5% 

   ـ ـ ـ ـ للتنظي  27 10 19 92 
5% 

   لحل القوالبـ ـ ـ ـ  27 10 19 93 
5% 

   للفرامل الهيدروليكيةـ ـ ـ ـ  27 10 19 94 
5% 

   التربونية لألنظمة الهيدروليكية وـ ـ ـ ـ  27 10 19 95 
5% 

   تيار الكهرباسيللمحوالت وقاطعات الـ ـ ـ ـ  27 10 19 96 
5% 

  زيوت جيضاء )مثل زيت الفازلين وزيت البارافين(ـ ـ ـ ـ  27 10 19 97 
 

5% 

  محضرات التشحيي األخرـ ـ ـ ـ  27 10 19 98 
 

5% 

   غيرهاـ ـ ـ ـ  27 10 19 99 
5% 

)غير ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية 27 10 20 00 
مذكورة وال داخلة في مكان آخر محتوية على  محضرات غير خان(

% وزنًا من زيوت نفط أومن زيوت متحصل 70ما ال يقل عن 
عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذل الزيوت العنصر 

، عدا , المحتوية على ديزل حيو  األساسي في هذل المحضرات
  فضالت الزيوت

  

 

 

 

 

 

 

5% 

   : ـ فضالت زيوت  

( أو جولي  PCBSل )ـينيـمحتوية على جولي كلورينيتد با  فـ ـ  27 10 91 00 
 (أو جولي جرومينيتد جـا  فينيـلPCTSملورينيتد تيرفينيل )

(PBBS)  
 

5% 

  ـ ـ غيرها 27 10 99 00 
 

5% 

 . غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر  27.11
  

   : ـ مسيلة  

  ـ ـ غاز طبيعي 27 11 11 00 
 

5% 

  ـ ـ جروبان 27 11 12 00 
 

5% 

   ـ ـ جوتان 27 11 13 00 
5% 

   ـ ـ اثيلين، جروبيلين، جوتيلين و جوتادين 27 11 14 00 
5% 

   ـ ـ غيرها 27 11 19 00 
5% 
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 فئة الرسي اإلحراء الصــــــــــــن  النظان المنسك رمز البند

   : ـ في حالة غازية  

   ـ ـ غاز طبيعي 27 11 21 00 
5% 

   ـ ـ غيرل 27 11 29 00 
5% 

؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيك  هالن نفطي )فازلين(  27.12
التبلور، شمع سالك، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع 
خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل 

 . عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة

  

   ـ هالن نفطي 27 12 10 00 
5% 

   : وزنا من الزيت% 0.75ـ شمع بارافين محتو  على أقل من  

   لصنع شموع اإل اءة ـ ـ ـ 27 12 20 10 
5% 

   لتشريب أعواد الكبريتـ ـ ـ  27 12 20 20 
5% 

   غيرهاـ ـ ـ  27 12 20 90 
5% 

   ـ غيرها 27 12 90 00 
5% 

مجمر )موك( نفط، قار نفطي وبقايا أخر من زيوت نفط   27.13
 . أو من زيوت مواد معدنية قارية

  

   : ـ مجمر )موك( نفط  

  ـ ـ غير مكلس 27 13 11 00 
 

5% 

   ـ ـ مكلس 27 13 12 00 
5% 

   ـ قار نفطي 27 13 20 00 
5% 

  ـ بقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية 27 13 90 00 
 

5% 

قار واسفلت طبيعيان ؛ شيست قار  ورمال قطرانية؛   27.14
 . اسفلتيت وصخور إسفلتية

  

   أو زيتي ورمال قطرانيةـ شيست قار   27 14 10 00 
5% 

   : ـ غيرها  

  قار وإسفلت طبيعيانـ ـ ـ  27 14 90 10 
 

5% 
   غيرها ـ ـ ـ 27 14 90 90 

5% 

مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو القار الطبيعيان أو  27 15 00 00 27.15
القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني 

  )معاحين قارية ومعاحين كت ـ باك، مثاًل(
 

 
 
5% 

 
  الطاقة الكهرباسية 27 16 00 00 27.16

 
5% 
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 6:  5ق

 

 

 

 

 

 

 

 
 القسم السادس

 منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها
 

  : مالحظــات
يجـ   28.45أو  28.44أ ـ المنتجات )عدا خامات المعادن المشعة(، التـ  تتـر ر  يهـا ااو ـاو الـرايدا  ـ  البنـد  - 1

 . ليس    بند آخر    جدول التعريفةأن تدخل    هذين البندين و 
أو  28.43ب ـ مع مراعاا أحكام الفقرا ) أ ( أعاله  إن جميع المنتجات الت  تتر ر  يها ااو او الـرايدا  ـ  البنـد      

 . د وليس    بند آخر من هذا القسمر البن ه، يج  إدخالها    أحد هذ28.52أو  28.46
 32.12، 30.06، 30.05، 30.04 ـ  البنـرد  ( أعاله  إن السلع الت  يمكن تبنيـدها1مع مراعاا أحكام المالحظة ) - 2

بسب  تهيئتها    كميـات معـايرا  38.08أو  37.07أو  35.06أو  33.07، 33.06، 33.05، 33.04، 33.03أو 
 . فةيأو للبيع بالتجزئة، يج  أن تبند    هذه البنرد وليس    بند آخر من جدول التعر 

نا ـر منفصـلة التابعـة بكاملهـا أو بجـزا منهـا لهـذا القسـم والتـ  المنتجات الت  تكرن مجمرعات مؤلفة مـن عـدا ع - 3
يسهل التعرو عليها على أنها معدا، بعد الخلط، ان تكرن منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجـات 

 : خير بشرط أن تكرن عنا ره المكرنةتدخل    البند العائد للمنتج اا
مال معــا مــن  يــر          صــريا واةــحة بحســ  كيفيــة تهيئتهــا علــى أنهــا معــدا لال ــتعأ ـ مــن الممكــن التعــرو عليهــا ب

 ؛تغليفها
 ؛ وب ـ مقدمة معا

 . مكملة لبعضها البعضأنها ج ـ قابلة للتعرو عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها 
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 الفصل الثامن والعشرون   
 

ا أو و  ير عضرية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادي مركبات عضرية أ ؛منتجات كيماوية  ير عضرية
 من عنا ر مشعة أو من نظائر ايزوترب

  : مالحظــات
 : تشمللم ينص على خالو ذلك،  إن بنرد هذا الفصل  ما – 1

 ؛، وإن احترت على شرائ أ ـ العنا ر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددا الصفات كيماويا  
 ؛، مذابة    المااأعالهلمنتجات المذكريا    الفقرا )أ( ب ـ ا

عملية عاديـة وةـرويية  اإلذابةمذابة    محاليل أخر بشرط أن تكرن هذه  أعالهج ـ المنتجات المذكريا    الفقرا )أ( 
المنتجـات المذي  هـذه  لال يجعالنقل، على أن  أولتهيئة هذه المنتجات وأن تكرن اتبعت  قط ا راض تتعلق باامن 

 ؛ت الخا ة عدا ا تعماالتها العامة الحة لبعض اال تعماال
مضـادا  تجات المذكريا    الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أعاله المضاو إليها مثبت ةرويي )بما    ذلـك مـادا ند ـ الم

 ؛للتكتل( لحفظها أو لنقلها
ه المضـاو إليهـا مـادا لمنـع الغبـاي أو مـادا ملرنـة هـ ـ المنتجات المذكريا    الفقـرات )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أعـال

عماالت خا ـة دون المنـتج أثثـر مالئمـة ال ـت اإلةـا اتتجعـل هـذه  ال وقائيـة بشـرط أن ا راض أولتسهيل تمييزها 
 .  اال تعمال العام

ربرنـات مـن القراعـد (، وكربرنات و رق ك28.31عالوا على الديتيرنيتات والسلفركسيالت، المثبتة بمراد عضرية )بند  - 2
( 28.37ات المركبـــة للقراعـــد  يـــر العضـــرية )بنـــد يدات وأثا ـــيدها والســـيانيد(، والســـيان28.36 يـــر العضـــرية )بنـــد 

لغاية  28.43(، والمنتجات العضرية الرايدا    البنرد 28.4و لمينات و يانات وتير يانات القراعد  ير العضرية )بند 
 :تدخل    هذا الفصل  قط  ن التالية(،  إن مركبات الكربر28.49ات )بنديدوالكرب 28.52و28.46

ـــرن و ـــيان ـــك وااليزو ـــيانيك والتير ـــيانيك و يرهـــا مـــن أحـــامض يأ ـ أثا ـــيد الكرب ـــديوجين وأحـــامض الفلميني د الهي
 ؛(28.11البسيطة أو المركبة )بند  السيانرجينيك

 ؛(28.12 يد هاليدات الكربرن )بند ب ـ أثا
 ؛(28.13الكربرن )بند    كبريترياتج ـ ثان

ر نـــرديـــا مياتد ـ الثيركربرنـــات والســـيلينيركربرنات والتللريكربرنـــات والسلينير ـــيانات والتللـــري  ـــيانات والتتراثير ـــيا ن
 ؛(28.42عد  ير عضرية، مركبة )بند ثرومات )يينكات( و يرها من  يانات قرا

(، واوكســ  كبريتــري الكربــرن 28.47لــة )يرييــا( )بنــد هـــ ـ  ــرق أثســيد الهيــديوجين )المــاا ااوكســجين ( مقســى بالبر 
ـــد   (، عـــدا  ـــياناميد28.53وهاليـــدات الثيركايبرنيـــل، والســـيانرجين وهاليداتـــي، والســـياناميد ومشـــتقاتي المعدنيـــة )بن

 .(31الكلسيرم وإن كان نقيا ) صل 
 : لال يشم( من القسم السادس  إن هذا الفصل 1مع مراعاا أحكام المالحظة ) - 3

 ؛ن و يرها من منتجات القسم الخامسأوكيسد المغنزيرم وإن كانا نقيي ـ كلرييد الصرديرم و أ
 أعاله؛( 2ب ـ المركبات العضرية ـ  ير العضرية  ير ما ذكر منها    المالحظة )

 ؛31( من الفصل 5(، أو )4(، )3(، )2ج ـ المنتجات المذكريا    المالحظات )
مـن ججـاج  ، ريـت الزجـاج و يـرا 32.06النـر  المسـتعمل كمضـيئات الداخلـة  ـ  البنـد د ـ المنتجات  ير العضرية مـن 

 ؛32.07ق  البند يقائق الداخلة حبيبات أو بشكل مسحرق أو آخر
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( ؛ المحضرات لتعبئـة أجهـزا إطفـاا الحريـق أو القـذائع المعبـاا إلطفـاا الحريـق 38.01هـ ـ الجرا يت اال طناع  )بند 
والبلــريات  38.24؛ مــزيالت الحبــر المهيــاا  ــ  أ لفــة للبيــع بالتجزئــة الداخلــة  ــ  البنــد  38.13الداخلــة  ــ  البنــد 

يقـل وجن الراحـدا منهـا  المزيوعة )عدا العنا ر البصرية( من هاليـدات المعـادن القلريـة أو القلريـة الترابيـة والتـ  ال
 ؛38.24 رام، الداخلة    البند  2.5عن 

 ( لغايــة71.02هــا أو مســحرقها )بنــد ددا، وترابجــلكريمــة الطبيعيــة أو التركيبيــة أو المو ـ ااحجــاي الكريمــة أو شــبي ا
 ؛71نة وخالئطها الرايدا    الفصل ( وكذلك المعادن الثمي71.05)

ج ـ المعادن وإن كانت نقية، وخالئط المعادن أو الخالئط الخز ية " يرميت" بما  يها كربيدات المعادن الملبدا )ثربيـدات 
 ؛ أو15دا بمعادن( المذكريا    القسم ملبمعادن 

 .(90.01أو القلرية الترابية )بند ح ـ العنا ر البصرية وبصفة خا ة ما كان منها هاليدات المعادن القلرية 
ااحماض المركبة المحددا الصفات كيماويا والمكرنة من حمض  يـر معـدن  ممـا هـر وايد  ـ  الفصـل الفرعـ  الثـان  مـن هـذا  - 4

 .28.11وحمض معدن مما هر وايد    الفصل الفرع  الرابع من هذا الفصل أيضا، تتبع البند  الفصل،
 . اامرنيرم و قط اامالح و رق اامالح للمعادن  28.42لغاية  28.26تشمل البنرد  - 5

 .28.42أو المركبة تدخل    البند  لم ينص على خالو ذلك  إن اامالح المزدوجة ما
 :  قط على 28.44يطبق البند  - 6

التـ  هـ   ( وجميع العنا ـر84( والبرلرنيرم )يقمي الذيي 61(، البروميتيرم )يقمي الذيي 43أ ـ التكنيتيرم )يقمي الذيي 
 ؛84ذات يقم ذيي يزيد عن 

ايدا ب ـ النظائر المشعة الطبيعية أو اال طناعية )بما    ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعـادن العاديـة الـر 
 بينها؛   القسمين الرابع عشر والخامس عشر( وإن كانت مخلرطة  يما 

ــت  ــا أم ال، وإن كان ــر العضــرية مــن هــذه العنا ــر أو النظــائر، محــددا الصــفات كيماوي ــات العضــرية أو  ي ج ـ المركب
 بينها؛مخلرطة  يما 

منتجـات الخز يـة والمخـاليط التـ  تتضـمن هـذه د ـ الخالئط والتبددات )بما  يها الخالئط المعدنيـة الخز يـة " ـيرمت"( وال
بيكريـلغ رام  74معينـة تزيـد عـن  إشـعاعيةالعنا ر أو هذه النظائر أو مركباتها  ير العضرية أو العضرية ذات قديا 

 ؛ميكروكيريي    الغرام الراحد( 0.002)
 ؛عالت النروية( للمفاإشعا هـ ـ عنا ر الرقرد )خراطيش( المستهلكة )لحقها 

 . المشعة وإن كانت قابلة لال تعماللمخلفات و ـ ا

 .28.45و 28.44من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة ونص البندين 
 نظائر":“يقصد بعبايا 

 ؛ردا    الطبيعة بحالة نظير أحاديـ النيركليدات المنفصلة عدا تلك المرج
لنظـائري الطبيعـ  قـد لعنا ـر التـ  يكـرن تركيبهـا امـن نظائرهـا، أي ا أثثرـ مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية براحد أو 

 .ا طناعياعدل 
 .الفسفري% وجنا من 15النحاس( المحتري على أثثر من  النحاس الفسفريي ) سفري .5328   البند  يدخل-7
رط أن    هذا الفصل العنا ر الكيماوية )مثل السيلكرن والسيلينرم(، المحسنة لال تعمال    االليكترونيـات بشـ تدخل- 8

  . أو على أشكال ا طرانات أو قضبان تكرن على أشكال  ير مشغرلة
 .       38.18شابهة  إنها تدخل    البند على هيئة أقراص أو يقائق أو أشكال م قطعوحينما ت 
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 : البند الفرع  ةمالحظ
" جميــع مركبــات الزئبــق العضــرية و يــر كيماويــا   المحــددا الصــفات يقصــد بعبــايا " 28 52 10.  ا ــراض البنــد الفرعــ  1

أو الفقرات من )أ( لغاية )ح( مـن  28( للفصل 1العضرية المستر ية لشروط الفقرات من )أ( لغاية )هـ( من المالحظة )
 29( للفصل 1المالحظة )

       

  ئة الر م اإلجراا  الصـــــــــــــنع النظام المنسق يمز البند
  

   . اويةـ عنا ر كيم 1
   . يرد بروم و و كلري  لري و  28.01

 %5   ـ كلري 28 01 10 00 
 %5   ـ يرد 28 01 20 00 
   : ؛ برومـ  لري  
 %5   ـ ـ ـ  لري 28 01 30 10 
 %5   ـ ـ ـ بروم 28 01 30 20 

   .  روي كبريت  مر  ؛جهر كبريت أو كبريت   28.02
 %5   و كبريت مر  ـ ـ ـ جهر كبريت أ 28 02 00 10 
 %5   ـ ـ ـ كبريت  روي  28 02 00 20 

ثربرن )هباب الكربرن و يره من أشـكال الكربـرن،  28 03 00 00 28.03
 . يره داخلة أو مذكريا    مكان آخر(

 

 
 
5% 

   . هيديوجين،  اجات ناديا و يرها من الال لزات  28.04
 %5   ـ هيديوجين 28 04 10 00 
   : ياـ  اجات ناد  
 %5   ي رن أـ ـ  28 04 21 00 
   : ـ ـ  يرها  
 %5   ـ ـ ـ هليرم 28 04 29 10 
 %5   ـ ـ ـ نيرن  28 04 29 20 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 04 29 90 
 %5   )أجوت(ـ نيتروجين  28 04 30 00 
 %5   ـ أوكسجين 28 04 40 00 
 %5   يرملري يت؛ ون ـ بري  28 04 50 00 
   : يسيرم ) يليكرن(ـ  يل  
%5  % من السيليسيرم99.99ال يقل عن ـ ـ محتري على ما 28 04 61 00   
 %5   ـ ـ  يرها 28 04 69 00 
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  ئة الر م اإلجراا  الصـــــــــــــنع النظام المنسق يمز البند
 %5  ـ  ر فري 28 04 70 00 
 %5   ـ جينيخ 28 04 80 00 
 %5   )معادن قلرية ترابية(ـ  يلينيرم 28 04 90 00 

: معـادن أتربـة بيـةادن قلرية أو معادن قلرية ترامع  28.05
رطة أو ا كانديرم، وإن كانت مخل ناديا، ايتريرم و

   . ممزوجة  يما بينها؛ جئبق
   :  قلرية ترابيةأو معادن ـ معادن قلرية   
 %5   ـ ـ  رديرم 28 05 11 00 
 %5   كالسيرم ـ ـ 28 05 12 00 
   :  يرها ـ ـ  
 %5   ـ ـ ـ ليثيرم 28 05 19 10 
 %5   ـ ـ ـ برتا يرم 28 05 19 20 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 05 19 90 
ـ معادن أتربة ناديا وا كانديرم وايتريرم وإن كانت  28 05 30 00 

   مخلرطة أو ممزوجة  يما بينها

 
5% 

 %5   ـ جئبق 28 05 40 00 
ـ أحماض  ير عضرية ومركبات أوكسيجينية  2  

   ال لزات .   ير عضرية من
كلــــري هيــــدييك(؛ ريوي هيــــديوجين )حمــــض ثلــــ  28.06

   . حمض كلري كبريتيك
 %5   ـ كلريويهيديوجين )حمض كلريهيدييك( 28 06 10 00 
 %5   ـ حمض كلريوكبريتيك 28 06 20 00 

   . ؛ اوليرمحمض كبريتيك  28.07
 %5   ـ ـ ـ حامض كبريتيك 28 07 00 10 
 %5   جيت ( رم )حامض كبريتيكــ ـ ـ اولي 28 07 00 20 

   . أحماض  لفرنتريك حمض اجوتيك )نيتريك(  28.08
 %5   ـ ـ ـ حمض اجوتيك )نيتريك( 28 08 00 10 
 %5   ـ ـ ـ أحماض  لفرنتريك 28 08 00 20 

الفر فري؛ حمـض  سـفرييك أوكسيد ثان  مس خا  28.09
 وأن كانــــت محــــددا وأحمــــاض بــــرل   ر ــــفرييك،

   . الصفات كيماويا
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  ئة الر م اإلجراا  الصـــــــــــــنع النظام المنسق يمز البند
 %5  أوكسيد الفر فريثان  ـ خامس  28 09 10 00 
   : ض  ر فرييك وأحماض برل   ر فرييكـ حم  
 %5   ـ ـ ـ حمض  سفرييك 28 09 20 10 
 %5   ـ ـ ـ أحماض برل   سفرييك 28 09 20 20 

   .برييك؛ أحماض ون البري أثا يد   28.10
 %5  ون البري ـ ـ ـ أثا يد  28 10 00 10 
 %5   ـ ـ أحماض برييك ـ 28 10 00 20 

ــ  28.11 ات أحمــاض  يــر عضــرية أخــر و يرهــا مــن مركب
   .ال لزاتأوكسجين  ير عضرية من 

   :أخرـ أحماض  ير عضرية   
 %5   يك(و لري الهيديوجين )حمض هيدي  يدري ـ ـ  ل 28 11 11 00 
 %5   (يانيكو الهيديوجين )حمض هيدي   يانيدـ ـ  28 11 21 00 
   ا:ـ ـ  يره  
 %5   كبريتيد الهيديوجين ـ ـ ـ 28 11 19 20 
 %5   حمض الهيديويزك ـ ـ ـ 28 11 19 03 
 %5  ـ ـ ـ  يرها  28 11 19 90 
   ـ  يرها من مركبات أوكسجين  ير عضرية من ال لزات:  
 %5   ـ ـ ثان  أوكسيد الكربرن  28 11 21 00 
 %5   ـ ـ ثان  أوكسيد السيليسيرم 28 11 22 00 
   : ـ ـ  يرها  
 %5  ـ ـ ـ ثالث أوكسيد الزينيخ، خامس أوكسيد الزينيخ 28 11 29 10 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 11 29 90 
 ـ مركبات هالرجينات 3  

   . ومركبات كبريت من ال لزات
   . هاليدات وأوكا يد هاليدات من ال لزات  28.12
   : وأثا يد كلرييدات اتكلرييد ـ  
 %5   ثان  كلرييد الكربرنيل ) ر جين( ـ ـ 28 12 11 00 
 %5  أوكس  كلرييد الفر فري ـ ـ 28 12 21 00 
 %5  ثالث كلرييد الفر فري ـ ـ 28 12 31 00 
 %5  خامس كلرييد الفر فري ـ ـ 28 12 41 00 
 %5   أحادي كلرييد الكبريت ـ ـ  28 12 51 00 
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  ئة الر م اإلجراا  الصـــــــــــــنع النظام المنسق يمز البند
 %5   د الكبريتثان  كلريي ـ ـ 28 12 61 00 
 %5   كلرييد الثيرنيل ـ ـ 28 12 71 00 
   :  يرها ـ ـ  
 %5  ثالث كلرييد الزينيخ ـ ـ ـ 28 12 19 10 

 %5   يرها ـ ـ ـ 28 12 19 09 

 %5   ـ  يرها 28 12 90 00 
ثبريتيـــدات مـــن ال لـــزات؛ ثالـــث كبريتيـــد الفســـفري   28.13

   . التجايي 
 %5   كبريتيد الكربرن ـ ثان   28 13 10 00 
 %5   ـ  يرها 28 13 90 00 
ـ قـراعــد  ـير عــضـرية وأثسـيدات  4  

   .يوكسـيدات و رق أوكســيدات معدنيةدوهي
   نشادي، ال مائ  أو محلرلي المائ    28.14
 %5    ـ نشادي ال مائ  28 14 10 00 
 %5    ـ محلرل نشادي مائ  28 14 20 00 

ديوكسيد الصرديرم ) ردا كاوية(؛ هيديوكسـيد هي  28.15
ـــــاس كـــــاوي(،  ـــــرق أثســـــيدات  البرتا ـــــيرم )برت

   . الصرديرم أو البرتا يرم
   : ـ هيديوكسيد الصرديرم ) ردا كاوي(  
 %5   ـ ـ جامد 28 15 11 00 
 %5   ـ ـ    محلرل مائ  ) سل  ردا كاوي( 28 15 12 00 
 %5   تا يرم )برتاس كاوي(ـ هيديوكسيد البر  28 15 20 00 
 %5   ـ  رق أوكسيدات الصرديرم أو البرتا يرم 28 15 30 00 

رق أوكســــــــيدات المغنزيــــــــرم؛  ــــــــهيديوكســــــــيد و   28.16
ـــــرق أوكســـــيدات  أوكســـــيدات وهيديوكســـــيدات و 

   . السترنتيرم أو الباييرم
 %5   ـ هيديوكسيد و رق أوكسيد المغنزيرم 28 16 10 00 
ــ 28 16 40 00  أوكســيدات وهيديوكســيدات و ــرق أوكســيدات الســترنتيرم  ـ

 %5   أوالباييرم
   . أوكسيد الزنك )ترتياا( و رق أوكسيد الزنك  28.17
 %5   ـ ـ ـ أوكسيد الزنك )ترتياا( 28 17 00 10 
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 %5   ـ ـ ـ  رق أوكسيد الزنك 28 17 00 20 

ثريانــــدوم ا ــــطناع ، وإن كــــان محــــدد الصــــفات   28.18
   يا ؛أوكسيد االمنيرم؛ هيديوكسيد االمنيرم.ثيماو 

 %5   وان كان محدد الصفات كيماويا   ـ كرياندوم ا طناع  28 18 10 00 
 %5   ـ أوكسيد ألمنيرم أخر 28 18 20 00 
 %5   ـ هيديوكسيد االمنيرم 28 18 30 00 

   .الكرومأوكسيدات وهيديوكسيدات   28.19
 %5   كسيد الكرومـ ثالث أو  28 19 10 00 
 %5   ـ  يره 28 19 90 00 

   أوكسيدات المنغنيز.  28.20
 %5   ـ ثان  أوكسيد المنغنيز 28 20 10 00 
 %5   ـ  يره 28 20 90 00 

أوكسيدات وهيديوكسيدات الحديد؛ ااتربة الملرنة   28.21
من الحديد  % أو أثثر وجنا  70المحترية على 

    .Fe2 O3الحديد المتحد مقديا كاوكسيد 
 : ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات الحديد  

  
 %5  حديد أ فر ، أحمر ، ا رد  ـ ـ ـ أثا يد 28 21 10 10 
 %5  ـ ـ ـ  يرها  28 21 10 90 
 %5   ـ أتربة ملرنة 28 21 20 00 

أوكســـيدات وهيديوكســـيدات الكربالـــت؛ أوكســـيدات  28 22 00 00 28.22
   الكربالت التجايية

 
5% 

 %5   أوكسيدات التيتانيرم 28 23 00 00 28.23
   . ااحمر والبرتقال صالر اص؛ الر اأوكسيدات   28.24
 %5   ـ أوكسيد الر اص ااحادي )ليثايج، ما يكرت( 28 24 10 00 
   :  يرها ـ  
 %5   ثان  اوكسيد الر اص ـ ـ ـ 28 24 90 10 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 24 90 90 

هيــــــــدياجين وهيديوكســــــــالمين وأمالحهــــــــا  يــــــــر   28.25
العضــرية؛ قراعــد أخــر  يــر عضــرية؛ أوكســيدات 

   . وهيديوكسيدات و رق أوكسيدات معدنية أخر
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 %5   ـ هيدياجين وهيديوكسالمين وأمالحها ير العضرية 28 25 10 00 
 %5   ـ أوكسيد وهيديوكسيد الليثيرم 28 25 20 00 
 %5   ت وهيديوكسيدات الفاناديرمـ أوكسيدا 28 25 30 00 
 %5   ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات النيكل 28 25 40 00 
   :ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات النحاس  
  النحاس اتـ ـ أوكسيد 28 25 50 10 

5% 

  النحاس اتـ ـ هيديوكسيد 28 25 50 20 
5% 

 %5   مـ أوكسيدات الجرمانيرم وثان  أوكسيد الزيركرنير  28 25 60 00 
 %5   ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات المرليبدينرم 28 25 70 00 
 %5   ـ أوكسيدات االنتمران 28 25 80 00 
   : ـ  يرها  
 %5   ـ ـ ـ أوكسيدات القصدير 28 25 90 10 
 %5   اوكسيد الصرديرم ـ ـ ـ 28 25 90 20 
 %5   اوكسيد الكالسيرم ـ ـ ـ 28 25 90 30 
ري والتـ  ـالبرايستاي وماشابهها من مـراد تفتيـت الصخـ ـ ـ ـ 28 25 90 40 

 %5   تحتري على هيديوكسيد الكالسيرم
 %5   هيديوكسيد الكالسيرم ـ ـ ـ 28 25 90 60 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 25 90 90 
 ـ أمالح و رق أوكسيدات 5  

   أمالح من أحماض  ير عضرية أو معادن .
نات ـريو الرميــ ل يليكات و لريو   لرييدات؛  28.26

   . وأمالح الفلري ااخر المركبة
   :  ـ  لرييدات  
 %5   ـ ـ من ألمنيرم 28 26 12 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 26 19 00 
 %5   ـ  ادس  لريوألرمينات الصرديرم )ثريرليت تركيب ( 28 26 30 00 
 %5  ـ  يرها 28 26 90 00 

ات وهيديوكســــيدات الكلرييــــد ثلرييــــدات واثســــيد  28.27
واوكســــــــــيكلريويات وهيــــــــــديو كســــــــــيكلريويات، 

    . برومريات واثسيبرمريات، يرديات واثسيدها
 %5   ـ كلرييد النشادي )االمرنيرم( 28 27 10 00 
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 %5   الكالسيرم يدـ كلري  28 27 20 00 
   : ـ كلرييدات أخر  
 %5   ـ ـ من مغنيزيرم 28 27 31 00 
 %5   ـ ـ من ألمنيرم 28 27 32 00 
 %5   ـ ـ من نيكل 28 27 35 00 
   ا :ـ ـ  يره  
 %5   من كربالت ـ ـ ـ 28 27 39 20 
 %5   من جنك )ترتياا( ـ ـ ـ 28 27 39 30 
 %5   ـ  يرها ـ ـ 28 27 39 90 
   : ـ اوكسيدات وهيديوكسيدات الكلرييد  
 %5   ـ ـ من نحاس 28 27 41 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 27 49 00 
   : ـ بروميدات واوكسيد البروم  
 %5   ـ ـ بروميدات الصرديرم أو البرتا يرم 28 27 51 00 
   : ـ ـ  يرها  
 %5   بروميد الزئبقـ  ـ ـ 28 27 59 10 
 %5   ـ  يرها ـ ـ 28 27 59 90 
 %5  .ـ يرديدات واوكسيدات اليرد 28 27 60 00 

كلرييتات، هيبركلرييتـات الكالسـيرم التجـايي؛ هيبر   28.28
   : ثلرييتات؛ هيبربرميتات

ــــات  28 28 10 00  ــــ هيبــــر كلرييــــت الكالســــيرم التجــــايي وهيبــــر كلرييت ـ
   ثالسيرم أخر

 
5% 

   : ـ  يرها  
 %5   ـ ـ ـ هيبر كلرييت الصرديرم 28 28 90 10 
 %5   ـ ـ ـ هيبركلرييت البرتا يرم 28 28 90 20 
 %5   ـ ـ ـ كلرييتات 28 28 90 30 
 %5   ـ ـ ـ هيبر بروميتات 28 28 90 40 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 28 90 90 

ثلــريات و ــرق كلــريات، برومــات و ــرق برومــات؛   28.29
   . يردات و رق يردات

   : ـ كلريات  
 %5   ـ ـ من  رديرم 28 29 11 00 



 6ق : 
 28و : 

 - 176 - 

  ئة الر م اإلجراا  الصـــــــــــــنع النظام المنسق يمز البند
   : ـ ـ  يرها  
 %5   كلريات البرتا يرمـ  ـ ـ 28 29 19 10 
 %5   كلريات المغنيسيرمـ  ـ ـ 28 29 19 20 
 %5    يرهاـ  ـ ـ 28 29 19 90 
   :  ـ  يرها  
   : ـ ـ ـ  رق كلريات  
 %5   الصرديرم ـ  رق كلريات ـ ـ ـ 28 29 90 11 
 %5   المغنيسيرم ـ  رق كلريات ـ ـ ـ 28 29 90 12 
 %5   االمرنيرم  رق كلريات ـ ـ ـ ـ 28 29 90 13 
 %5    يرهاـ  ـ ـ ـ 28 29 90 19 
   :بروماتـ ـ ـ برومات و رق   
 %5   ـ ـ ـ ـ برومات البرتا يرم 28 29 90 21 
 %5   ـ ـ ـ ـ  يرها 28 29 90 29 
 %5   ـ ـ ـ يردات و رق يردات 28 29 90 30 

 حـــددان كانـــت مإو  ثبريتيـــدات وبـــرل  كبريتيـــدات،  28.30
   . الصفات كيماويا

 %5   ـ كبريتدات الصرديرم 28 30 10 00 
 %5   ـ  يرها 28 30 90 00 

   . ديثيرنيتات و لفركسيالت  28.31
 %5   ـ من  رديرم 28 31 10 00 
 %5   ـ  يرها 28 31 90 00 

   . ثبريتيتات، وثيركبريتات  28.32
 %5   ـ كبريتيتات الصرديرم 28 32 10 00 
 %5   ـ كبريتيتات أخر 28 32 20 00 
   : ـ ثيركبريتات  
 %5   ـ ـ ـ ثيركبريتات الصرديرم 28 32 30 10 
 %5   ـ ـ ـ ثيركبريتات الكالسيرم 28 32 30 20 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 32 30 90 

   . ثبريتات؛ ش ؛  رق كبريتات  28.33
   : ـ كبريتات الصرديرم  
 %5   ـ ـ كبريتات ثنائ  الصرديرم 28 33 11 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 33 19 00 



 6ق : 
 28و : 

 - 177 - 

  ئة الر م اإلجراا  الصـــــــــــــنع النظام المنسق يمز البند
   : ـ كبريتات اخر  
 %5   ـ ـ من مغنيزيرم 28 33 21 00 
 %5   ـ ـ من المنيرم 28 33 22 00 
 %5   ـ ـ من نيكل 28 33 24 00 
 %5   ـ ـ من نحاس 28 33 25 00 
 %5   ـ ـ من باييرم 28 33 27 00 
   ا :هـ ـ  ير   
 %5   الر اص ـ كبريتات ـ ـ 28 33 29 10 
 %5  الكالسيرم الالمائية كبريتاتالكالسيرم و  ـ كبريتات ـ ـ 28 33 29 20 
 %5   الحديد ـ كبريتات ـ ـ 28 33 29 30 
 %5   الحديدوج ) حديد ثالث  التكا ؤ( ـ كبريتات ـ ـ 28 33 29 40 
 %5   لتالكرب ـ كبريتات ـ ـ 28 33 29 50 
 %5   القصدير ـ كبريتات ـ ـ 28 33 29 60 
 %5   من جنك )ترتياا( ـ ـ ـ 28 33 29 80 
 %5    يرهاـ  ـ ـ 28 33 29 90 
 %5   ـ ش  28 33 30 00 
 %5   ـ  رق كبريتات 28 33 40 00 

   . نيتريتات ونيترات )اجوتيتات واجوتات(  28.34
   : ـ نيتريتات  
 %5   من الصرديرم ـ ـ ـ 28 34 10 10 
 %5   من البرتا يرم ـ ـ ـ 28 34 10 20 
 %5   من الر اص ـ ـ ـ 28 34 10 30 
 %5   من الكالسيرم ـ ـ ـ 28 34 10 40 
 %5   من المغنيسيرم ـ ـ ـ 28 34 10 50 
 %5   من االلمنيرم ـ ـ ـ 28 34 10 60 
 %5   من جنك ـ ـ ـ 28 34 10 70 
 %5  ا  يره ـ ـ ـ 28 34 10 90 
   : ـ نيترات  
 %5   ـ ـ من برتا يرم 28 34 21 00 
   :ـ ـ  يرها  
 %5   من الصرديرم ـ ـ ـ 28 34 29 10 
 %5   من الر اص ـ ـ ـ 28 34 29 20 
 %5   من الكالسيرم ـ ـ ـ 28 34 29 30 
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 %5   من المغنيسيرم ـ ـ ـ 28 34 29 40 
 %5   من االلمنيرم ـ ـ ـ 28 34 29 50 
 %5   من الزنك )الخاي ين( ـ ـ ـ 28 34 29 60 
 %5   من الكربلت ـ ـ ـ 28 34 29 70 
 %5   من االمرنيرم ـ ـ ـ 28 34 29 80 
 %5    يرها ـ ـ ـ 28 34 29 90 

 ر ـــــــــــفينات )هيبر ر ـــــــــــفيتات( و ر ـــــــــــفانات   28.35
ن كانـت إو  ) ر فيتات( و ر فات وبرل   ر فات،

   . الصفات كيماويا دامحد
 %5  ) ر فيتات )هيبر ر فيتات( و ر فرنات  ر فينات ـ 28 35 10 00 
   : ـ  ر فات  
 %5   ـ ـ من أحادي الصرديرم أو ثنائ  الصرديرم 28 35 22 00 
 %5   ـ ـ من برتا يرم 28 35 24 00 
ئ  ـ ـ هيديوجين اويثر ر فات الكالسيرم ) ر فات ثنا 28 35 25 00 

 %5   الكالسيرم(
 %5   ـ ـ  ر فات أخر من كالسيرم 28 35 26 00 
   ا :ـ ـ  يره  
 %5   من ي اصـ  ـ ـ 28 35 29 10 
 %5   من حديد ـ ـ ـ 28 35 29 20 
 %5    يرها ـ ـ ـ 28 35 29 90 
   ـ برل   ر فات:  
  ر فات برل  ثالث  ر فات الصرديرم )ثالث ـ ـ 28 35 31 00 

   لصرديرم(ا

 
5% 

   ا :ـ ـ  يره  
 %5   حمض برو ر فات الصرديرمـ  ـ ـ 28 35 39 10 
 %5    يرهاـ  ـ ـ 28 35 39 90 

ـــــــات،  28.36 ـــــــات، رق كربرن ـــــــات النشـــــــادي  ثربرن كربرن
 )االمرنيــــرم( التجاييــــة المحتريــــة علــــى كربامــــات

   . النشادي
 %5   ـ كربرنات ثنائ  الصرديرم 28 36 20 00 
كربرنات )ثان  ة ــديوجينيــ كربرنات الصرديرم الهي 28 36 30 00 

   الصرديرم(

 
5% 
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 %5   ـ كربرنات البرتا يرم 28 36 40 00 
 %5   ـ كربرنات الكالسيرم 28 36 50 00 
 %5   ـ كربرنات الباييرم 28 36 60 00 
   : ـ  يرها  
 %5   ـ ـ كربرنات الليثيرم 28 36 91 00 
 %5   ـ ـ كربرنات السترونتيرم 28 36 92 00 
   ا :ـ ـ  يره  
 %5   كربرنات الزنك )الخاي ين(ـ  ـ ـ 28 36 99 10 
 %5    يرهاـ  ـ ـ 28 36 99 90 

   .  يانيدات، اثا يد  يانيدات و يانيدات مركبة  28.37
   : ـ  يانيدات واثا يد  يانيدات  
 %5   ـ ـ من  رديرم 28 37 11 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 37 19 00 
 %5   ـ  يانيدات مركبة  28 37 20 00 

   )ملغ (  28.38
   .  يليكات؛  يليكات المعادن القلرية التجايية  28.39
   : ـ من  رديرم  
 %5  ـ ـ ميتا يليكات الصرديرم  28 39 11 00 
 %5  ـ ـ  يرها  28 39 19 00 
 %5   ـ  يرها 28 39 90 00 

   . بريات و رق بريات  28.40
   : ـ يابع بريات ثنائ  الصرديرم ) بريكس مكري(  
 %5   ـ ـ ال مائ  28 40 11 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 40 19 00 
 %5  ـ بريات ُأخر  28 40 20 00 
 %5   ـ  رق بريات 28 40 30 00 

   . أمالح أحماض معدنية أو  رق أحماض معدنية  28.41
 %5  ـ ثنائ  كرومات الصرديرم  28 41 30 00 
   : ـ كرومات ُأخر وثان  كرومات؛  رق كرومات  
 %5   كرومات الصرديرم ـ ـ ـ 28 41 50 10 
 %5    يرها ـ ـ ـ 28 41 50 90 
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ات وبرمنجنات )منغنيتات ومنغنات ـــ منجنيتات ومنجن  

   : وبرمغنات(
 %5   يرم ـ ـ برمنجنات البرتا 28 41 61 00 
 %5  ـ ـ  يرها  28 41 69 00 
   : ـ مرليبدات  
 %5   من  رديرم ـ ـ ـ 28 41 70 10 
 %5    يرها ـ ـ ـ 28 41 70 90 
 %5  ـ تنجستات )ولفرامات(  28 41 80 00 
   : ـ  يرها  
 %5   الرمينات الصرديرمـ  ـ ـ 28 41 90 10 
 %5    يرهاـ  ـ ـ 28 41 90 90 

ــر عضــرية  28.42 ــرق  أو أمــالح ُأخــر مــن أحمــاض  ي   
 ـيليكات   يهـا عضـرية )بمـا  ير أثا يد أحماض

الصـفات كيماويـا( عـدا  ن كانت محـدداإاالمنيرم و 
   . ااجيدات

بمـا  يهــا  ـليكات االمنيــرم  ــ  ـيلكات مزدوجــة أو مركبـة، 28 42 10 00 
 %5   الصفات كيماويا وان كانت محددا

 %5   يرها  ـ 28 42 90 00 
  

   . اتـــــــــمتفرق – 6
 معادن ثمينة  روية؛ مركبات عضرية أو  ير  28.43

عضرية من معادن ثمينة، وإن كانت محددا 
   . الصفـات كيماويا ؛ ملغمات معادن ثمينة

 %5  ـ معادن ثمينة  روية  28 43 10 00 
   : ـ مركبات الفضة  
 %5   ـ ـ نترات الفضة 28 43 21 00 
   ا :ـ ـ  يره  
 %5   اجيد الفضة ـ ـ ـ 28 43 29 10 
 %5   نتريت الفضة ـ ـ ـ 28 43 29 20 
 %5    يلمينات الفضة ـ ـ ـ 28 43 29 30 
 %5    يرها ـ ـ ـ 28 43 29 90 
 %5  ـ مركبات الذه   28 43 30 00 
 %5   ملغماتـ مركبات ُأخر؛  28 43 90 00 
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يماويــة مشــعة ونظــائر مشــعة )بمــا  ــ  عنا ــر ك  28.44

 لالنشـطايذلك العنا ر الكيماوية والنظائر القابلـة 
ـــــــاليط  ـــــــا؛ مخ ـــــــائر( ومركباته أو الخصـــــــ  والنظ

   . ومخلفات  تحتري على هذه المنتجات
تبـددات)بما  ـ  ذلـك  ـ يريانيرم طبيع  ومركباتي؛ خالئـط و  

 الخالئـــط المعدنيـــة الخز ية) ـــيرميت( ومنتجـــات خز يــــة
محتريــــة علــــى يريانيــــرم طبيعــــ  أو مركبــــات ومخــــاليط 

   : اليريانيرم الطبيع 
 %5  طبية معدا ا راض ـ ـ ـ  28 44 10 10 
 %5    يرهاـ ـ ـ  28 44 10 90 
( 235Uبعنصـر اليريانيــرم ) مخفـع أو مسـتنفذــ يريانيـرم   

تبــددات )بمــا  ومركباتـــي؛ بلرترنيــرم ومركباتــي؛ خالئــط و
ئـــــط المعدنيـــــة الخز يـــــة "  ـــــيرميت "(  ـــــ  ذلـــــك الخال 

ومنتجــات خز يــة ومخــاليط محتريــة علــى يريانيــرم  نـــى 
ـــــرم أو U 235بعنصـــــر اليريانيـــــرم ) ( أو علـــــى بلرترني
   : مركبات هذه المنتجات

 %5  طبية معدا ا راض ـ ـ ـ  28 44 20 10 
 %5    يرهاـ ـ ـ  28 44 20 90 
( ومركباتــي؛ U 235) بعنصــر اليريانيــرم  نــ ـــ يريانيــرم   

ــط  ــا  يهــا الخالئ ــددات )بم ــط وتب ــي؛ خالئ ــرم ومركبات ثريي
المعدنيــة الخز يــة " ــيرميت"( ومنتجــات خز يــة ومخــاليط 

رم ـر اليريانيـــــبعنصــــ مخفــــعة علــــى اليريانيــــرم ـمحتريــــ
(235 U؛ ثرييرم أو مركبات هذه المنتجات ) :   

 %5   طبيةمعدا ا راض ـ ـ ـ  28 44 30 10 
 %5    يرهاـ ـ ـ  28 44 30 90 
ــ عنا ـر ونظـائر ومركبـات مشــعة، عـدا الداخلـة  ـ  البنــد   

؛ 28 44 30أو   28 44 20أو   28 44 10الفرعــــــ  
خالئــط وتبـــددات )بمـــا  يهـــا الخالئـــط المعدنيـــة الخز يـــة 
" يرميت"( ومنتجات خز ية ومخـاليط محتريـة علـى هـذه 

   : يا مشعةالعنا ر أو على النظائر أو المركبات؛ بقا
 إعفاا   طبيةمعدا ا راض ـ ـ ـ  28 44 40 10 
 إعفاا    يرهاـ ـ ـ  28 44 40 90 
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ـــرد )خـــراطيش( مســـتهلك 28 44 50 00  ـــ عنا ـــر وق ـــا  ةـ  ( اشـــعإ)لحقه

   النرويةللمفاعالت 

 
5% 

 ؛28.44دا تلك الداخلة    البنـد ـع ، نظائر  28.45
، رالنظائمركبات  ير عضرية أو عضرية من تلك 

   . كيماويا  وإن كانت محددا الصفات 
 %5  ـ ماا ثقيل )ُأثسيد ديتريرم(  28 45 10 00 
 %5  ـ  يرها  28 45 90 00 

مركبـــات  يـــر عضـــرية أو عضـــرية، مـــن معــــادن   28.46
مـــن ايتريـــرم أو  ـــكانديرم أو مــــن ، أتربـــة نـــاديا

   . أخالط من هــذه المعادن
 %5  يريرم ـ مركبات   28 46 10 00 
 %5  ـ  يرها  28 46 90 00 

 ـــرق ُأثســـيد الهيـــديوجين )مـــاا ُأثســـجين (، وإن  28 47 00 00 28.47
  ثـــان مجمدا  بالبرلة )يرييا( 

 
5% 

   ملغ   28.48
   .كيماويا  ثربيدات، وإن كانت محددا الصفات   28.49
 %5  ـ من كالسيرم  28 49 10 00 
 %5  كرن ) يلسيرم( ـ من  يلي 28 49 20 00 
 %5  ـ  يرها  28 49 90 00 

ــــــدات و يليســــــيدات   28.50 ــــــدات واجي ــــــدات ونيتري هيديي
ـــا ،  وبرييـــدات، وإن كانـــت محـــددا الصـــفات كيماوي
 ير المركبات الت  ه  أيضـا مـن كربيـدات داخلـة 

   .28.49   البند 
 %5   هيدييدات )هيديويات(ـ ـ ـ  28 50 00 10 
 %5   نيتريدات )نيترويات(ـ ـ ـ  28 50 00 20 
   : اجيدات ـ ـ ـ  
 %5   من الصرديمـ  ـ ـ ـ 28 50 00 31 
 %5   من الر اصـ  ـ ـ ـ 28 50 00 32 
 %5    يرهاـ  ـ ـ ـ 28 50 00 39 
 %5    ليسيداتـ ـ ـ  28 50 00 40 
 %5  برييدات  ـ ـ ـ 28 50 00 50 
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   )ملغ (  28.51
 ير عضرية أو عضرية، من جئبق، وإن  مركبات،  28.52

   , عدا الملغمات.محددا الصفات كيماويا  ثانت 
    :محددا الصفات كيماويا  ـ   
 %5  ثير ينات الزئبق  ـ ـ ـ 28 52 10 10 
 %5   يلمينات الزئبق  ـ ـ ـ 28 52 10 20 
 %5  أوكسيد الزئبق )أ فر و أحمر و أ رد( ـ ـ ـ 28 52 10 30 

 %5  كلرييد الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 40 

 %5  أيرديد الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 50 

 %5  كبريتات الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 60 

 %5  نترات الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 70 

 %5  كرومات الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 80 

 %5   يرها  ـ ـ ـ 28 52 10 90 
 %5    يرهاـ  28 52 90 00 

ات، وإن كانـــت محـــددا الصـــفات كيماويـــا ، يد ر ـــف  28.53
مركبات  ير عضـرية  ؛با تثناا  ر فريات الحديد

ُأخــر )بمــا  ــ  ذلــك المــاا المقطــر أو المــاا القابــل 
ــاوا مماثلــة(؛  ــائ  أو المــاا ذو نق للتر ــيل الكهرب
هــراا  ــائل )بمــا  يــي الهــراا الســائل الــذي نزعــت 
دا مني الغاجات الناديا(؛ هراا مضغرط؛ ملغمات، ع

   . ملغمات المعادن الثمينة
  )كلورسيان( كلوريد السيانوجين ـ 28 53 10 00 

 
5% 

   : يرهاـ      
ماا مقطر وماا قابل للتر يل الكهربائ  وماا ذو ـ ـ ـ  28 35 09 10  

 %5   نقاوا مماثلة
 %5  مضغرط هراا  ائل وهراا  ـ ـ ـ 28 35 09 20 
الداخلة     عدا ملغمات المعادن الثمينةملغمات ) ـ ـ ـ 28 35 09 30 

   (28.43البند 

 
5% 

 %5  : يرها ـ ـ ـ 28 35 09 09 
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 الفصل التاسع والعشرون
 

 عضويــة  منتجــات كيماويــة
 : مالحظـــات

 : فقطما لم ينص على خالف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل  ـ 1
 شوائب؛وإن احتوت على  يًا،يائكيمالمركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات  ـأ 

علــى  ،  وإن احتــوتن ذات المركــب العضــو  مــالمخــاليط مــن ن نــين أو أ اــر مــن المتشــاباات  اي وميــرات   ب ـ
شــــوائب ، ثااــــتاناي المخــــاليط مــــن تشــــاباات  اي وميــــرات  الايــــداوكر ون الــــالدوا     حلقــــ    عــــدا 

  ؛27الستريواي وميرات ، وإن كانت مشبعة  فصل 
 ا الداخلـةالسـرر وأمالحاـ وأاـتيراتوأاـتيالت وأ يـرات  29.39لغايـة  29.36المنتجات الواادة ف  البنود مـن ج ـ

 يا؛ئايوإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيم ،29.41ومنتجات البند  29.40ف  البند 
 ، المذاثة ف  الماي  محاليل مائية ؛الفقرات  أ  أو  ب  أو  ج  أعالهالمنتجات المذكواة ف   د  ـ

، ثشـر  أن توـون هــذه ت ُأخــرذيبا، مذاثـة فـ  مـالفقـرات  أ  أو  ب  أو  ج  أعــالهالمنتجـات المــذكواة فـ   ـ ـهـ
تتعلـ  بـدواع   اإلذاثة عملية عاديـة ورـرواية لتاي ـة هـذه المنتجـات وأن توـون عـد اتبعـت فقـط  غـرا 

على أن   يجعـل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض ا اتعما ت الخاصة،  ا مان أو ثمقتضيات النقل،
 عدا ااتعما تاا العامة؛

والمضاف نلياا مابت  ثما ف  ذلـك  أعاله،الفقرات  أ  أو ب  أو  ج  أو  د  أو  هـ   المنتجات المذكواة ف  و ـ
 نقلاا؛المضاف نلياا عامل مضاد للتوتل  رروا  لحفظاا أو 

، المضـاف نلياـا مـادة لمنـ   ج  أو  د  أو  هـ  أو  و  أعالهالمنتجات المذكواة ف  الفقرات  أ  أو  ب  أو  ز ـ
أو مادة ذات اائحة ممي ة لتسايل تميي ها أو لدواع  ا مـان ثشـر  أن   تجعـل هـذه  الغباا أو مادة ملونة

 اإلرافات المنتج صالح لبعض ا اتعما ت الخاصة غير ااتعما ته العامة؛ 
والـرواثط  المنتجات التالية المخففة المعايير  ثقوة تركي  عيااية ، إلنتاج أصـبا  ا زو؛ أمـالح الـديازونيو ، ح ـ

 نائية المستعملة لإلزدواج م  هذه ا مالح وا مينات القابلة للتحويل نلى مركبات ديازوتية وأمالحاا.الا

 :  يشمل هذا الفصل ـ 2
 ؛15.20رول الخا  الداخل ف  البند ، أو الجليس 15.04أصناف البند  أ  ـ
 ؛ 22.08أو البند  22.07يل  البند كحول اإليا ب ـ
  ؛   27.11بند والبرو ان  المياان  ج ـ
 ؛28للفصل  2المذكواة ف  المالحظة مركبات الور ون  د ـ

 30.02المنتجات المناعية الداخلة ف  البند  -هـ          
 ؛ 31.05أو البند  31.02ا   البند البولة  اليواي  -و
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لتركيبيــة والمنتجــات   والمــواد الملونــة العضــوية ا32.03المــواد الملونــة مــن أصــل نبــات  أو حيــوان   البنــد  ـ ز
  ، 32.04العضوية التركيبية من ا نواع المضي ة أو المستعملة كعوامل مساعــدة للتبيض الضوئ   البند 

 ؛ 32.12فة للبي  ثالتج ئة  البند أغل وكذلك ا صبا  وغيرها من المواد الملونة المايأة ثأشرال أو
  ؛35.07اإلن يمات  البند  ـ ح
ــة،المايأة ثشــرل أعــرا  أو عيــدان الميتالدهيــد وال ـ   ــة ارســامايلين تتــرامين أو المــواد المما ل أو أشــرال مما ل

أو نعـادة تعب ـة  ع المسـتعملة لتعب ـةا، وكـذلك الوعـود السـائل والغـازات المسـيلة مـن ا نـو لالاتعمال كوعود
  ؛36.06 البند  3ام 300عداحات السجائر والقداحات المما لة ، ف  أوعية   تتجاوز اعتاا 

المنتجــات المايــأة كشــحنات  طاــ ة نرفــاي الحريــ  أو فــ  عــذائر معــدة إلرفــاي الحريــ  الداخلــة فــ  البنــد  ـ  
 ؛ 38.24ثالتج ئة الداخلة ف  البند ؛ م يالت الحبر المايأة ف  أغلفة للبي 38.13

   .90.01ند ، وعلى ا خص تلك المصنوعة من ررريرات اإليايلين ديامين  البالعناصر البصرية ـ ك
 

 الرعم .ا صناف الت  ينطب  علياا بندان أو أ ار من بنود هذا الفصل تدخل ف  البند الذ  يرد متأخرًا ف  الترتيب  ـ 3

، نلـــى 29.20نلـــى  29.13و مـــن    29.11لـــى ن 29.08و مـــن    29.06نلـــى  29.04كـــل نشـــااة فـــ  البنـــود مـــن  ـ 4
نة أو المنترزة تشـمل أيضـا المشـتقات المركبـة، ماـل المشـتقات المسـلفنة المشتقات المالجنة أو المسلفنة أو المنتر 

 .ة أو المنترنة المسلفنة المالجنةأو المالجنة أو المنترنة المالجنة أو المنترزة المسلفن
مـن  29.29نن المجموعات المنترنة أو المنترزة يجب أن   تعتبـر كواـائر نيتروطينيـة ثـالمعنى الموطـود فـ  البنـد 

، يقصــد فقــط ثعبــااة  واــائر ُأوكســجينية  الواــائر 29.22، 29.18، 29.14، 29.12، 29.11تطبيــ  البنــود أطــل 
المقصــواة علــى  المجموعــات ذات الخصــائص العضــوية المميـــ ة المحتويــة علــى اُ وكســجين  المشــاا نلياــا فـــ  

 .29.20لغاية  29.05صو  البنود من ن

  مـ  مركبـات 7 (نلـى) 1لوايفة الحمضية الت  تدخل ف  الفصول الفرعية مـن  أاتيرات المركبات العضوية ذات ا ـ أ ـ 5
  يـرد عضوية داخلة ف  هذه الفصول الفرعية تبند م  المركب الداخل ف  أحد بنود هذه الفصول الفرعية والـذ

 ؛متأخرًا ف  الترتيب الرعم 
 التــ  تــدخل فــ  الفصــول الفرعيــة مــن أاــتيرات كحــول اإليايــل مــ  المركبــات العضــوية ذات الوايفــة الحمضــية ب ـ

 ؛ات الوايفة الحمضية المناارة لاا  تبند م  المركبات ذ7 (نلى) 1  
 فإن: ،28ـ للفصل  2ـ للقسم السادس والمالحظة  1م  مراعاة أحرا  المالحظة  ج ـ

ــر  1 ــلـ ا مــالح غي ــات العضــوية ما ــة الحمضــية أوالعضــوية مــن المركب ــات ذات الوايف ــة أو الفي ، المركب نولي
 29.42  أو فـ  البنـد 10(نلـى ) 1ا ينولية أو القواعد العضويــة التـ  تـدخل فـ  الفصــول الفرعيـة مـن 

 ؛مالئم للمركب العضو  المناار لااتبند ف  البند ال
فــ     أو10(نلــى ) 1ا مــالح المتوونــة ثالتفاعــل بــين مركبــات عضــوية داخلــة فــ  الفصــول الفرعيــة مــن   ـ 2

أو للحمض  ثمـا فـ  ذلـك المركبـات ذات الوايفـة الفينوليـة  ةبند ف  البند المنااب للقاعد، ت29.42البند
 و ;رًا ف  الترتيب الرعم  ف  الفصلأوا ينولية  الت  تم تشريلاا منه والذ  يرد متأخ

بنـد ، ت29.41أو البنـد  11الفصـل الفرعـ   ، عدا المنتجات التـ  تـدخل فـ المركبات ذات التراثط التنااق  - 3
، رـمن ا صـناف المالئمـة لاطـ اي التـ  29ف  البند الـذ  يـرد متـأخرا فـ  الترتيـب الرعمـ  فـ  الفصـل 

 .تشرلت من تفوك طمي  الرواثط المعدنية، عدا الرواثط الور ونية المعدنية
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اإلياانـــول ث ناـام ، ن  فيمـا يتعلـ يبنـد فيـه الوحــول المنااــر لاــا تبنـد الوحـو ت المعدنيـة فـ  نفـن البنـد الـذ  د ـ
  ؛29.05 البند 

 .ف  نفن بند ا حما  المناارة لااتبند هاليدات ا حما  الور وكسيلية  هـ ـ
، ثاإلرـــافة نلـــى ذاات هـــ  مركبـــات عضـــوية تحتـــو  ط ي اتاـــا 29.31و  29.30المركبـــات الـــواادة فـــ  البنـــدين  ـ 6

خــر غيــر معدنيــة أو علــى عناصــر معدنيــة  ماــل، ، علــى ذاات عناصــر أُ طين أو ا ُوكســجين أو النيتــروطينالايــداو 
 الوبريت أو ال انيخ أو الرصا   والت  ترتبط مباشرة بذاات الور ون.

ـ غيـر عضـوية ُأخـر  المشـتقات  مركبـات عضويةـ 29.31وية  والبنـد  مركبات الوبريـت العضـ 29.30  يشمل البند 
ـــة  وا لتـــ  ثغـــض النظـــر عـــن الايـــداوطين وا ُوكســـجين المســـلفنة أو المالجنـــة  ثمـــا فـــ  ذلـــك المشـــتقات المركب

مباشرة ثالور ون وهـ  التـ  توسـباا خـوا  المشـتقات  والنيتروطين،  توون عد ا طت ذاات الوبريت أو الاالوطينات
 .  و المالجنة  المشتقة أو المركبة المسلفنة أ

 يـــة أو فـــوق ُأ ســـيدات الويتـــون أو ، ا يبوكســـيدات ذات الحلقـــة الاال 29.34و  29.33و  29.32مل البنـــود   تشـــ ـ 7
البــوليمرات الدوايــة  الحلقيــة  مــن ا لدهيــدات أو الايوالدهيــدات أو ا نادايــدات مــن ا حمــا  الور وكســيلية ذات 
القواعــد المتعــددة أو ا اــتيرات الدوايــة  الحلقيــة  للوحــو ت المتعــددة الايداوكســيل أو الفينــو ت ذات  ا حمــا  

 وأميدات ا حما  متعددة القواعد.المتعددة القواعد 
تنطب  هذه ا حرا  فقط عندما يرون مران الذاات غير المنسجمة  غير المتجانسة  ف  الحلقة ناتجًا حصرًا عن 

 أعاله.وايفة دواية  حلقية  أو عن الواائر المذكواة 
 

 :29.37ـ  غرا  البند الفرع   8
 ترز أو تنبه الارمونات ومابطات الارمونات وعصااات الارمونات.  أ   تشمل عناصر  هرمونات  العوامل الت  تف

 ب   تنطب  عبااة  المستعملة ثصواة ائيسة كارمونات فقط  على مشتقات الارمونات والنظائر التركيبية 
المستعملة ثصواة ائيسة   رها الارمون  وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة ثصواة ائيسة 

 تركيب منتجات هذا البند.  واائط ف 
 الفرعية:د و البن اتمالحظ

، فـإن مشـتقات أ  مركـب كيمـاو   أو مجموعـة مركبـات كيماويـة  تبنـد فـ  ذات البنـد رمن أ  بنـد مـن هـذا الفصـلـ  1
، شـريطة أن   يرـون عـد شـملاا أ  بنـد فرعـ   خـر المركب  أو مجموعة المركبات هذه الفرع  الذ  يبند فيه هذا 

مًا تحـت صيصًا وعلى أن   يوطد ف  تسلسل البنود الفرعية ذات العالعة أ  بنـد فرعـ  متبقـ   يشـمل تقسـيأ ار تخ
 . تسمية   غيرها   لاصناف

 . على البنود الفرعية لاذا الفصل 29  للفصل 3  تنطب  المالحظة   - 2
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 ف ة الرام اإلطراي الصــــــــــنر النظا  المنس  ام  البند

 ا ول:الفصل الفرع   - 1  
 هيــداوكـر ونــات ومشتقاتاا المالجنة

 .لمسلفنة أو المنترنة أو المنترزةأو ا
   

   .  يداوكر ونات   دواية    حلقية ه  29.01
   : مشبعةـ   
 نعفاي   اياانـ ـ ـ  29 01 10 10 
 نعفاي   بوتاناتـ ـ ـ  29 01 10 20 
 نعفاي   اتبنتانـ ـ ـ  29 01 10 30 

 نعفاي   هرساناتـ ـ ـ  29 01 10 40 

 نعفاي   هبتاناتـ ـ ـ  29 01 10 50 

 نعفاي   وكتاناتأـ ـ ـ  29 01 10 60 

 نعفاي   غيرهاـ ـ ـ  29 01 10 90 

    : مشبعةـ غير   
 نعفاي   نيايلينـ ـ  29 01 21 00 
 نعفاي   برو ين  برو يلين ـ ـ  29 01 22 00 

 نعفاي   بوتين  بوتيلين  وأي وميراتااـ ـ  29 01 23 00 

 نعفاي   ـ ديين ، وأي و رين 1و 3بيوتا ـ ـ ـ  29 01 24 00 

   : غيرهاـ ـ   
 نعفاي   برو اديانـ ـ ـ  29 01 29 10 

 نعفاي   ديان 1ا2بيوتا  ـ ـ ـ 29 01 29 20 

 نعفاي   غاز ا ايتيلينـ ـ ـ  29 01 29 30 

 نعفاي   فينيل اايتيلينـ ـ ـ  29 01 29 40 

 نعفاي   ميايل فينيل اايتلينـ ـ ـ  29 01 29 50 

 نعفاي   بيوتينـ ـ ـ  29 01 29 60 

 نعفاي   غيرهاـ ـ ـ  29 01 29 90 

   . هيداوكر ونات دواية  حلقية   29.02
ـ ايرالنية  ايرالنات  أو ايرلينية  ايرلينات  أو   

   :  لوتر ينات ة  ايرايرلوتير يني
 نعفاي   ـ ـ ايرلوهيرسان 29 02 11 00 

 نعفاي   ـ ـ غيرها 29 02 19 00 

 نعفاي   ـ بن ين 29 02 20 00 
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 ف ة الرام اإلطراي الصــــــــــنر النظا  المنس  ام  البند

 نعفاي   ـ تولوين 29 02 30 00 
   :  ا سيلينات ـ  
 نعفاي   ا سيلينـ ـ اوا و ـ  29 02 41 00 

 نعفاي   ا سيلينـ ـ ميتا ـ  29 02 42 00 

 نعفاي   ا سيلينـ ـ ثااا ـ  29 02 43 00 

 نعفاي   المخلورة ا سيلينـ ـ أي وميرات  29 02 44 00 

 نعفاي   ـ اتيرين 29 02 50 00 

 نعفاي   ـ نيايل بن ين 29 02 60 00 

 نعفاي   ـ كومين 29 02 70 00 

   : ـ غيرها  
 نعفاي   تترالينـ ـ ـ  29 02 90 10 

 نعفاي   نفتالين ـ ـ ـ 29 02 90 20 

 نعفاي   غيرهاـ ـ ـ  29 02 90 90 

   . مشتقات الايداوكر ونات المالجنة  29.03
ـ مشتقات الايداوكر ونات الالدواية  الالحلقية    

   :  الولواية المشبعة
كلواومياان   كلوايد الميايل   و كلواو نياان  ـ ـ 29 03 11 00 

     لوايد ا يايـــل 

 
5% 

 %5   ـ ـ  ان  كلواومياان   لوايد الميايلين  29 03 12 00 
 %5   كلواومياان  الثـ ـ كلواوفوا     29 03 13 00 
 %5   ـ ـ ااث  كلواو الور ون  29 03 14 00 
ـ  ـان  كلـواو  2،  1 ـان  كلوايـد ا يايلـين  ايـ و    ـ ـ 29 03 15 00 

   نياان  

 
5% 

   :  ـ ـ غيرها  
 %5   كلوافوا   لـيـاـان  ميـاـواوايـ الث كل 1 ، 1،  1ـ ـ ـ  29 03 19 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  29 03 19 90 
ــر مشــبعة مــن    ــة غي ــ مشــتقات كلواي ــداوكر ونات   ـ هي

   :  دواية   حلقية 
 %5   ـ ـ فينيل الولوايد   لواو ن يلين  29 03 21 00 
 %5   ينـ ـ  الث كلواو ن يل 29 03 22 00 
 %5   ـ ـ ااث  كلواو ن يلين  بيركلوا ن يلين  29 03 23 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 03 29 00 
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 ف ة الرام اإلطراي الصــــــــــنر النظا  المنس  ام  البند

مشتقات هيداوكر ونات   دوايـة   حلقيـة  فلوايـة أو ـ   
            ة :بروميــة أو يودي

 ان  برومو 2،1 ان  بروميد اإليايلين  اي و    ـ ـ 29 03 31 00 
 %5   اياان 

   ا :ـ ـ غيره  
  الث فلواو  -2- خامن فلواو -3,3,3,1,1ـ ـ ـ  29 03 39 10 

 %5   ني -1-بروب-ميايل 
 %5   ـ ـ ـ برومو مياان  ميايل بروميد  29 03 39 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 03 39 90 
و  تحت دوايـة،الجنة من هيداوكر ونات   ـ مشتقات م  

   طينات مختلفة:على ا نين أو أ ار من هالو 
 %5  ن مياا فلواو  نائ  كلواوـ ـ  29 03 71 00 
 %5   اياانات فلواو نائ     كلواوائن ـ ـ  29 03 72 00 
 %5   كلواو فلواو نياانات  ائن ـ ـ  29 03 73 00 
 %5   اتفلواو نياان  نائ كلواو ـ ـ  29 03 74 00 
 %5   برو ينات كلواو خامن فلواو  ائن ـ ـ  29 03 75 00 
  ال  ، برومو فلواو مياـان  نائ برومو كلواو ـ ـ  29 03 76 00 

 %5  برومو ااث  فلواو نياانات  نائ فلواو مياان و 
 واين ـواين والولـفوق مالجنة م  الفل ،غيرها ـ ـ  

   : فقط      
 %5   كلواو فلوا مياان ال   ـ ـ ـ  29 03 77 10 
 %5  ياان نخامن كلواو فلوا  ـ ـ ـ 29 03 77 20 
 %5   اتنياان  فلواو ئانكلواو   ااث ـ ـ ـ  29 03 77 30 
 %5   اتبرو ينفلواو  وـ ـ ـ ااث  كلوا  29 03 77 40 
 %5   اتفلواو برو ين  نائ كلواو ـ ـ ـ اادس  29 03 77 50 
 %5   اتبرو ينفلواو   ال  كلواو ـ ـ ـ خامن  29 03 77 60 
 %5   اتبرو ينـ ـ ـ ااث  كلواو ااث  فلواو  29 03 77 70 
 %5   اتبرو ينكلواو خامن فلواو  ال  ـ ـ ـ   29 03 77 80 
   غيرها:ـ ـ ـ   
 %5   اتبرو ينكلواو اادس فلواو  نائ  ـ ـ ـ ـ  29 03 77 91 
 %5   ناتبرو يكلواو ااث  فلواو ـ ـ ـ ـ  29 03 77 92 
 %5  . ال   كلواو  ال   فلواو اياان  ـ ـ ـ ـ 29 03 77 93 
 %5  . نائ  كلواو ا اع  فلواو اياان  ـ ـ ـ ـ 29 03 77 94 
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 %5  .كلواو خامن فلواو اياان  ـ ـ ـ ـ 29 03 77 95 

 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  29 03 77 99 
  فوق مالجنة أخر مشتقات ـ ـ 29 03 78 00 

 

 
 

5% 
   : غيرها ـ ـ  

ان أو البرو ين االمياان أو اإلي من أخرمشتقات   ـ ـ ـ 29 03 79 10 
   المالجنة فقط م  الفلوا والولوا

 
5% 

أو البرو ين المالجنة  اناإليمشتقات المياان أو اـ ـ ـ  29 03 79 20 
   فقط م  الفلوا والبرو 

 
5% 

 %5   اتاياانفلواو  ااث كلواو ـ ـ ـ  29 03 79 30 
 برومو كلواو مياان. ـ ـ ـ 29 03 79 40 

   5%  

 %5   غيرهاـ ـ ـ  29 03 79 90 
ـ مشتقات مالجنة من هيداوكر ونات ايرالنية أو   

   : ايرلينية أو ايرلوتير ينية
 هرسانايرو اادس كلواو  - 6، 5، 4، 3، 2، 1ـ ـ  29 03 81 00 

 HCH  ثما فياا ليندان اي و،  اي و ، INN ..  5% 
 %5  .. اي و  و هبتا لوا اي و الداين  اي و ، كلوادانـ ـ  29 03 82 00 
 %5  ميركن  اي و ـ ـ  29 03 83 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 03 89 00 
   عطرية:ـ مشتقات مالجنة من هيداوكر ونات   
 -  كلواو ن ين و ـااا ـ ان -كلواو ن ين ، أوا و  ـ ـ 29 03 91 00 

    ان  كلواو ن ين

 
5% 

   و د.د.ت  اي و  اي و كلواو ن ين   اادس ـ ـ 29 03 92 00 
 - الث كلوا -  INN ، 1 ، 1،1)  لوفينوتان  

    كلواوفينيل   نياان - ااا  ث نائ  -2،2

 
 
5% 

 %5    اي و كلواو ن ين   خامن  ـ ـ 29 03 93 00 
 %5   فينيالت نائ  البرومو  اادس  ـ ـ 29 03 49 00 
 %5   هاـ ـ غير  29 03 99 00 

ة، المنترنة نمشتقات الايداوكر ونات المسلف  29.04
   . أوالمنترزة، وإن كانت مالجنة

 %5  ـ مشتقات مسلفنة فقط ، أمالحاا وأاتيراتاا اإليايلية  29 04 10 00 
   : ـ مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط  
 %5   ياالنيترو ن ين و ال   نيترو ن ين ونيتروم ـ ـ ـ 29 04 20 10 
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 %5    نائ  نترات التلوين و ال   نيترات تلوين ـ ـ ـ 29 04 20 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 04 20 90 
 وفلواايـدوأمالحه  أوكتانمشب  ثفلواو حمض الفونيك ـ   

   :أوكتانثفلواو  ةمشبع الفونيل
 %5  أوكتانفلواو ث مشب حمض الفونيك ـ ـ  29 40 31 00 
 %5  أوكتانمشبعة ثفلواو  الفونات ا مونياـ ـ  29 40 32 00 
 %5  أوكتانمشبعة ثفلواو  الفونات الليايو ـ ـ  29 40 33 00 
 %5  أوكتانمشبعة ثفلواو  ايو الفونات البوتاـ ـ  29 40 34 00 
 %5  أوكتانثفلواو  ةمشبعأمالح أخر لحمض الفونيك ـ ـ  29 40 35 00 
 %5  أوكتانمشب  ثفلواو  الفونيلفلوايد ـ ـ  29 40 36 00 
   :اغيرهــ   
 %5     لواو ررينكلواو نترو مياان   ال  ـ ـ   29 04 91 00 
 %5   اغيرهـ ـ ـ 29 04 99 00 
  

 الاــانــ :الفصــــل الفرعــــ   - 2
  حـــــو ت ومشتقاتاا المالجنة

   . أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
دوايـــــــة   حلقيـــــــة  ومشـــــــتقاتاا  حـــــــو ت     29.05

   المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
   :  حو ت ُأحادية الايداوكسيل مشبعة ـ  
 %5   ـ ـ مياانول   حول الميايل  29 05 11 00 
أول  2ـــ أول   حــول البرو يــل  و رو ــان ـ1ـــ ـ برو ــان ـ 29 05 12 00 

     حول ا ي و رو يل 

 
5% 

 %5   ـ أول   حول البوتيل العـاد  1ـ ـ بوتان ـ 29 05 13 00 
 %5   ـ ـ بوتانو ت ُأخر 29 05 14 00 
 %5   ـ ـ أوكتانول   حول ا وكتيل  وأي وميراتاا 29 05 16 00 
  حول اللوايل  واداا  ديران ـ  olـ 1ـ ـ دوديران ـ  29 05 17 00 

  حول  ol ـ1  حول الستيل  وا وكتاديران ـ olـ 1
   الستياايل 

 
 
5% 

    : غيرها ـ ـ  
 

 %5    نائى ايال هيرسانول ـ ـ ـ 29 05 19 10
 ولـح  ol-2-انـوتـل بـ نائ  مياي -3,3ـ ـ ـ  29 05 19 20 

 %5   البينا وليل 
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 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 05 19 90 
ـــر    ـــة الايداوكســـيل  مونوكحـــو ت  غي ـــ كحـــو ت ُأحادي ـ

   : مشبعة
 %5  ـ ـ كحو ت تر ينية   دواية   حلقية   29 05 22 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 05 29 00 
   : ـ ديو ت   حو ت  نائية الايداوكسيل   
 %5   نيايلين طاليرول  نياان ديول  ـ ـ 29 05 31 00 
 %5  ـ ديول2و 1ـ ـ برو لين طاليرول  برو ان  ـ  29 05 32 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 05 39 00 
   : ـ كحو ت طماعية  متعددة الايداوكسيل  ُأخر  
ـ  3، 1ان  ــرو ــ  هيداوكس  ميايل  ب2ـ نيايل ـ 2ـ ـ   29 05 41 00 

   ديول   الث ميايلول برو ان 

 
5% 

 %5   ـ ـ خامن أاياريتول 29 05 42 00 
 %5   ـ ـ مانيتول 29 05 43 00 
 %5   لوايتول  اوا يتول ط -دـ ـ  29 05 44 00 
 %5   ـ ـ طليسيرول 29 05 45 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 05 49 00 
ـ مشتقات كحو ت   دواية، مالجنة، مسلفنة، منترنة   

   أو منترزة

 
 

 5%   (INN)ا ولوا فينول ـ ـ  29 05 51 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 05 59 00 

اتاا المالجنة أو  حو ت دواية  حلقية  ومشتق  29.06
   . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

   : ـ ايرالنية أو ايرلينية أو ايرلوتر ينية  
 %5   ـ ـ مناول 29 06 11 00 
ايرلو يرسانول وميايل ايرلو هيرسانو ت و نائ   ـ ـ 29 06 12 00 

  ميايل ايرلو هيرسانو ت
 

 

 
5% 

 %5   تو تـ ـ ايترو ت وأينواي 29 06 13 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 06 19 00 
   : ـ عطرية  ذات حلقة بن ين   
 %5   ـ ـ كحول البن يل 29 06 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 06 29 00 
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 الاالــــث:الفصـــل الفرعـــــ   - 3  

فينـو ت وفينو ت ــ كحو ت ومشتقاتاا 
 المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة 

   . ترزةأو المن
   . فينو ت وفينو ت ـ كحو ت  29.07

   : ـ فينو ت ُأحادية  مونوفينو ت   
   ه :ـ ـ فينول  هيداوكسيبن ين  وأمالح  
 %5   فينولـ  ـ ـ 29 07 11 10 
 %5   حمض الفينول   الور وليك ـ  ـ ـ 29 07 11 20 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 07 11 90 
 %5   كري و ت وأمالحاا ـ ـ 29 07 12 00 
اوكتيــل فينــول ونونيــل فينــول وأي وميراتاــا؛ أمــالح  ـــ ـ  29 07 13 00 

   هذه المنتجات

 
5% 

 %5   ـ ـ نفاو ت وأمالحاا 29 07 15 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 07 19 00 
   :كحو ت –؛ فينول ـ فينو ت طماعية  بول  فينو ت    
 %5   ينول وأمالحهـ ـ اي واا 29 07 21 00 
 %5   ـ ـ هيداوكينون   ينول  وأمالحه 29 07 22 00 
فينـول  مرـراايـ و برو يليـدين  ـان  فينـول     4،  4 ـ ـ 29 07 23 00 

A ان  فينيلول برو ان  وأمالحه  ،   

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 29 07 29 00 
مشتقات الفينو ت أو كحو ت الفينول المالجنة   29.08

   . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزةأو 
   ا :ـ مشتقات مالجنة فقط وأمالحا  
 %5   ـ ـ خامن كلواوفينول  اي و  29 08 11 00 
 %5   غيرهاـ ـ  29 08 19 00 
   : اغيره ـ  
 %5   داينواب  اي و  و أمالحهـ ـ  29 08 91 00 
 DNOC) كري ول -أو- نائ  نيترو - 6,4ـ ـ  29 08 92 00 

 %5   وأمالحه    اي و 
   ا :ـ ـ غيره  
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 %5   ـ ـ ـ بيررات ا مونيو  29 08 99 10 
 %5   ـ ـ ـ حمض البرريك   ال   نيتروفينول  29 08 99 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 29 08 99 90 
  

 الفصل الفرعـ  الرابـ : - 4
أ يـــرات وفــوق أ اايد الوحول وفوق أ اايد 

فوق أ اايد الويتون وأيبوكسيدات ذات ا  ير و 
حلقات  ال ية وأايتا ت ونصر أايتا ت 

ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة 
   . أو المنترزة

ـــرات ـ كحــو ت ، أ يــرات ـ فينــو ت،   29.09 أ يــرات، أ ي
ـــو ت، و  ـــرات ـ كحـــو ت ـ فين ـــأ ي وق أ ااـــيد ف

ااـــيد الوحـــول وفـــوق أ ااـــيد ا  يـــر وفـــوق أ 
الويتــــون  وإن كانــــت محــــددة أو غيــــر محــــددة 
الصــــفات كيماويــــًا ، ومشــــتقاتاا المالجنــــة أو 

   . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
ـــ أ يـــرات   دوايـــة   حلقيـــة  ومشـــتقاتاا المالجنـــة أو   

   : المسلفنة أو المنترنـة أو المنترزة
 %5   ـ ـ  ان  أ يل أ ير 29 09 11 00 
   : يرهاـ ـ غ  
 %5   بيوتال ا  ير الاال   الميال ـ ـ ـ 29 09 19 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ  29 09 19 90 
يرلينية أو ايرلوتير ينية ـيرالنية، اـــ أ يرات ا 29 09 20 00 

ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو 
   المنترزة

 
 
5% 

اا المالجنــة أو المســلفنة أو رية ومشــتقاتـعطــات ير ــــ أ ــ 29 09 30 00 
   المنترنـة أو المنترزة

 
5% 

كحـو ت المالجنـة أو المسـلفنة أو المنترنـة  -ا يرات ـ   
   : أو المنترزة

ول    نائ  نيايلين ــ   نيـاـانــانـــ   ــ ُأ س 2،  2ـ ـ  29 09 41 00 
   دايجول  ،طاليرول

 
5% 
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ن طاليرول أو ـــالبوتيــل مـن ن يليـ ـ أ يـرات ُأحاديــة  29 09 43 00 
    ان  ن يليــن طاليرول

 
5% 

ل من ن يلين طاليرـــول أو ــــ ـ أ يــرات ُأخر ُأحاديــة ا لوي 29 09 44 00 
    نائ  ن يلين طاليرول

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 29 09 49 00 
 رات ـ فينو ت ، أ يرات ـ كحو ت ـ فينو تــ أ ي 29 09 50 00 

ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة 
   أوالمنترزة

 
5% 

ـــر ، فــوق    ــ فــوق أ ااــيد الوحــول ، فــوق أ ااــيد ا  يـ ـ
أ اايد الويتون ومشتقاتاا المالجنـة أو المسـلفنة أو 

  : المنترنة أو المنترزة

 
 
 

 %5   فوق اوكسيد ميايل ايايل كيتون ـ  ـ ـ 29 09 60 10 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 09 60 90 

أيبوكســـــيدات وأيبوكســـــ  كحـــــو ت وأيبوكســـــ    29.10
فينــو ت وأيبوكســ  أ يــــرات، ذات حلقــات  ال يــة 
ــة  ــة أو المســلفنة أو المنترن ومشــتقاتاا المالجن

   .  أو المنترزة
 %5   ـ ُأوكسيران  ُأوكسيد ا  يلين  29 10 10 00 
 %5   و يلين ر البـ ميايل ُأوكسيران  ُأوكسيد  29 10 20 00 
  هيداين  ووا لـ ايبوكس  برو ان  أبير3،  2ـ كلواو ـ1ـ  29 10 30 00 

 

 
5% 

 INN    5%دايلداين  اي و، ـ  29 10 40 00 
 %5    اي و  ـ انداين 29 10 05 00 
 %5   ـ غيرها 29 10 90 00 

أاــــيتا ت ونصــــر أاــــيتا ت، وإن كانــــت ذات  29 11 00 00 29.11
وكســجينية ُأخــرش ومشــتقاتاا المالجنــة وايفــة أُ 

 %5   المنترزةأو المسلفنة أو المنترنة أو 
 الفصل الفرعـ  الخامــن: - 5  

   مركبـــات ذات وايفـــة ألدهيدية.
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ألدهيـــدات، وإن كانـــت ذات وايفـــة ُأوكســـجينية   29.12
ُأخــــــرش؛ بــــــوليميرات ألدهيــــــدات دوايــــــة؛ ثــــــااا 

    .فوامالدهيد
  دواية   حلقية  دون وايفـة ُأوكسـيجينية  ـ ألدهيدات  

   : ُأخرش 
 %5   ـ ـ مياانال  فوامالدهيد  29 12 11 00 
 %5   ـ ـ نياانال  أايتالدهيد  29 12 12 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 12 19 00 
ـــــ ألدهيــــدات دوايــــة  حلقيــــة  دون وايفــــة ُأ ســــجينية   

   ُأخرش:
 %5   ـ ـ بن الدهيد 29 12 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 12 29 00 
أ يــرات ، ألدهيــدات  - ألدهيــدات , حـو ت - ألدهيــداتــ   

ـــــو ت  - ـــــة أوكســـــجينية و فين ـــــدات ذات وايف    ألدهي
   : ُأخرش 

  وكس  بن الدهيد اـ مي 3ـ هيداوكس  ـ4ـ ـ فانيلين   29 12 41 00 
 

 
5% 

ـ هيداوكس   4ـ اياوكس  ـ  3ـ ـ أ يل فانيلين   29 12 42 00 
   بن الدهيد 

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 29 12 49 00 
 %5   ـ  بوليمرات دواية  حلقية  من ألدهيدات 29 12 50 00 
 %5   ـ ثااا فوامالدهيد 29 12 60 00 

 مشـــــــتقات مالجنـــــــة أو مســـــــلفنة أو منترنـــــــة 29 13 00 00 29.13
  29.12دالبن  أو منترزة من المنتجات الداخلة ف

 
5% 

 الفصل الفرعــ  الســادس:  - 6  
مركبــات ذات وايفة كيتونية  أايتونية  

 . ومركبات ذات وايفة كينونية
   

 يتونـــــات وكينونـــــات، وإن كانـــــت ذات وايفـــــة   29.14
ــــة أو  ُأوكســــجينية ُأخــــرش، ومشــــتقاتاا المالجن

   . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
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دون وايفة ـ كيتونات   دواية    حلقية  ،   
   : ُأوكسجينية

 %5   ـ ـ أايتون  29 14 11 00 
 %5   ـ ـ بوتانون  ميايل أ يل كيتون  29 14 12 00 
 ميايل اي و وتيل  واحد  ـ 2ـ ميايل بنتان ـ  4ـ ـ  29 14 13 00 

    يتون 

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 29 14 19 00 
 ينية  ـ كيتونات ، ايرالنية أو ايرلينية أو ايرلوتر   

   : دون وايفة أُوكسجينية ُأخرش 
 %5   ـ ـ ايرلو هرسانون ومايل ايرلو هرسانونات 29 14 22 00 
 %5  ـ ـ نيونونات وميايل نيونونات 29 14 23 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 29 00 
   :   خرش أُ  ـ كيتونات عطرية ، دون وايفة ُأوكسجينية  
 %5  واحدـ 2ن  فنيل برو ان ــ ـ فينيل أايتو 29 14 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 39 00 
 %5   ألدهيدات –كحو ت ، كيتونات  -ـ كيتونات  29 14 40 00 
فينو ت وكيتونات ذات وايفة ُأوكسـجينية   -ـ كيتونات  29 14 50 00 

   ُأخرش 

 
5% 

   : ـ كينونات  
 %5   نون ارا يـ ـ ان 29 14 61 00 
 INN    5%) يو يدكااينون    Q10 مساعد ان يمـ ـ  92 14 26 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 69 00 
   :ـ مشتقات مالجنة أو مسلفنة أومنترنة أو منترزة  
 %5  كلواديرون  اي و ـ ـ  29 14 71 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 79 00 
 الفصـــل الفرعـــ  السابــــ : - 7  

نايدايداتاـا وهاليداتاـا أحمـا  كاا وكسيلية وأ
وفوق أ اايدهـا وفوق أ اايد أحماراا ؛ 

مشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو 
 . المنترزة
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أحمـــــــا  كاا وكســـــــيلية ُأحاديـــــــة   دوايـــــــة    29.15
ــــداتاا،  ــــداتاا، هالي   حلقيــــة  مشــــبعة وأنايداي
ـــــوق أ ااـــــيد أحمارـــــاا؛  ـــــوق أ ااـــــيدها، ف ف

نة أو المسلفنة أو المنترنـة أو مشتقاتاا المالج
   . المنترزة

   : ـ حمض النمليك  الفواميك  ، أمالحه وأاتيراته  
 %5   ـ ـ حمض النمليك  الفواميك  29 15 11 00 
 %5   ـ ـ أمالح حمض النمليك  الفواميك 29 15 12 00 
 %5   ـ ـ أاتيرات حمض النمليك  الفواميك  29 15 13 00 
   : خليك وأمالحه؛ أنايدايد خليكـ حمض ال  
   : ـ ـ حمض الخليك  
 %5   محول وغير صالح لالاتعمال كخل لا لـ ـ ـ  29 15 21 10 
 %5   ـ ـ ـ صالح لالاتعمال كخل لا ل 29 15 21 20 
 %5   ـ ـ أنايدايد حمض الخليك 29 15 24 00 
    : ـ ـ غيرها  
 %5   ب اايتات ال ئـ  ـ ـ 29 15 29 10 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 15 29 90 
   : ـ أاتيرات حمض الخليك  
 %5   ـ ـ خالت ا  يل 29 15 31 00 
 %5   ـ ـ خالت الفينيل 29 15 32 00 
 %5   ـ ـ خالت البوتيل العاد  29 15 33 00 
 %5   أايتات داينواب  اي و  ـ ـ 29 15 36 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 15 39 00 
ـ ُأحاد  أو  نائ  أو  ال   كلواو حمض الخليك   29 15 40 00 

   وأمالحاا وأاتيراتاا

 
5% 

 %5   ـ حمض برو يونيك وأمالحه وأاتيراته 29 15 50 00 
، أمالحاا بنتانويكوأحما   بوتانويكـ أحما   29 15 60 00 

   وأاتيراتاا

 
5% 

ـ حمض نخليك  ثالميك  وحـمض دهنيك  اتيريك    
  ا :مالحاا وأاتيراتاأ

 
 

 %5  :حمض ا ايتاايك  الدهنيك  ـ ـ ـ   
 %5   رات المغنيسيو يات ـ ـ ـ ـ 29 15 70 11 



 6ق : 
 29ف : 

 

 - 199 - 

 ف ة الرام اإلطراي الصــــــــــنر النظا  المنس  ام  البند

 %5   غيرها ــ  ـ ـ 29 15 70 19 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 29 15 70 90 
 %5   ـ غيرها 29 15 90 00 

أحما  كاا وكسيلية ُأحادية   دواية   29.16
شبعة، أحما  كاا وكسيلية   حلقية  غير م

ة  حلقية  وأنايدايداتاا ـــُأحادية دواي
أ اايدها وفوق أ اايد  وق ـوفوهاليداتاا 

أحماراا؛ مشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو 
   . المنترنة أو المنترزة

ـ أحما  كاا وكسيلية ُأحادية   دواية    حلقية  غيـر   
وق أ ااـــيدها مشــبعة وأنايدايـــداتاا وهاليـــداتاا وفـــ

   : وفوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا
 %5   ـ ـ حمض ن ريليك وأمالحه 29 16 11 00 
 %5   رات حمض ن ريليكـ ـ أات 29 16 12 00 
 %5  ـ ـ حمض مياا ريليك  29 16 13 00 
 %5   رات حمض مياا ريليكـ ـ أات 29 16 14 00 
أو لينولينيك وأمالحاا  ـ ـ أحما  أولييك أو لينولييك 29 16 15 00 

   وأاتيراتاا

 
5% 

 %5  بيناثرريل  ني و  ـ ـ  29 16 16 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 16 19 00 
ـ أحما  كاا وكسيلية ُأحاديــة ايرالنية أو ايرلينية  29 16 20 00 

أو ايرلوتر نية وأنايدايداتاا وهاليداتاا وفوق 
  ااأ اايدها وفوق أ اايد أحماراا ومشتقات

 
 
5% 

ُأحاديـــة عطريـــة وأنايدايـــداتاا  ــــ أحمـــا  كاا وكســـيلية  
وفوق ا ااـيد احمارـاا وهاليداتاا وفوق أ اايدها 

   : ومشتقاتاا
   ه :ـ ـ حمض بن ويك وأمالحه وأاتيرات  
 %5  بن ويك الـ ـ ـ حمض  29 16 31 10 

 %5   بن ويكالحمض  ـ ـ ـ أمالحه وأاتيرات 29 16 31 20 

 %5   ـ ـ فوق ُأ سيد البن ويل وكلوايد البن ويل 29 16 32 00 
 %5   ـ ـ حمض فينيل الخليك وأمالحه 29 16 34 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 16 39 00 
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ــــداتاا   29.17 ــــة، أنايداي أحمــــا  كاا وكســــلية طماعي
وهاليــــداتاا وفـــــوق أ ااــــيدها وفـــــوق أ ااـــــيد 
أحمارـاا؛ مشـتقاتاا المالجنـة أو المســلفنة أو 

   . المنترنة أو المنترزة
ـــ أحمــا  كاا وكســيلية طماعيــة   دوايــة    حلقيــة     

أنايدايــــداتاا وهاليــــداتاا وفــــوق أ ااــــيدها وفــــوق 
   : أ اايد أحماراا ومشتقاتاا

 %5   ـ ـ حمض ُأ ساليك وأمالحه وأاتيراته 29 17 11 00 
 %5   ـ ـ حمض أديبيك وأمالحه وأاتيراته 29 17 12 00 
ـ ـ حمض أزياليـك وحـمض اـيـبـاايك، أمالحاما  29 17 13 00 

   وأاتيراتاما

 
5% 

 %5   ـ ـ أنايدايد ماِليك 29 17 14 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 17 19 00 
ــ أحمــا  كاا وكســيلية طماعيــة اــيرالنية أواــيرلينية  29 17 20 00  ـ

واــــــيرلوتر ينية، أنايدايــــــداتاا وهاليــــــداتاا وفــــــوق 
  وفوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا أ اايدها

 
 
5% 

ــداتاا    ــ أحمــا  كاا وكســيلية طماعيــة عطريــة، أنايداي ـ
وهاليــداتاا وفــوق أ ااــيدها وفــوق أ ااــيد أحمارــاا 

   : ومشتقاتاا
 %5   ـ ـ اوا وفاا ت  نائ  اوكتيل 29 17 32 00 
 %5   ـ ـ اوا وفاا ت  نائ  نونيل أو  نائ  ديسيل 29 17 33 00 
 %5   ـ ـ أاتيرات ُأخر من حمض اوا وفااليك 29 17 34 00 
 %5   ـ ـ أنايدايد فتاليك 29 17 35 00 
 %5   ـ ـ حمض تيريفااليك وأمالحه 29 17 36 00 
 %5   ـ ـ تيريفاا ت  نائ  الميايل 29 17 37 00 
   ا :ـ ـ غيره  
 %5   فياا ت الرصا ـ  ـ ـ 29 17 39 10 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 17 39 90 
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أحمـــا  كاا وكســـيلية ذات وايفـــة ُأوكســـجينية   29.18
نرـــــــافية، أنايدايـــــــداتاا وهاليـــــــداتاا وفـــــــوق 
أ ااــيدها وفــوق أ ااــيد أحمارــاا؛ مشــتقاتاا 

   المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
كحولية لون دون  ةـ أحما  كاا وكسيلية ذات وايف  

ُأخرش، أنايدايداتاا وهاليداتاـا وايفة ُأوكسجينية 
   وفوق أ اايدها، فوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا: 

 %5   ـ ـ حمض لوتيك  لبنيك  وأمالحه وأاتيراته 29 18 11 00 
 %5   ـ ـ حمض ترتيريك  الطررير  29 18 12 00 
 %5   ـ ـ أمالح وأاتيرات حمض الترتيريك 29 18 13 00 
 %5   ض اتريك  حمض الليمونيك ـ ـ حم 29 18 14 00 
أمالح وأاتيرات حمض الـستيريك  حمض   ـ ـ  

  : الليمونيك 

 
 

 %5   اترات الرصا ـ  ـ ـ 29 18 15 10 
 %5   اترات المغنيسيو ـ  ـ ـ 29 18 15 20 
 %5   اترات ال نك  الخااصين ـ  ـ ـ 29 18 15 30 
 %5   .غيرهاـ  ـ ـ 29 18 15 90 
 %5   ـ ـ حمض طلوكونيك وأمالحه وأاتيراته 29 18 16 00 
حامض هيداوكس    -2- فينيل نائ  -2 ، 2 ـ ـ 29 18 71 00 

 %5   بن ليكأايتيك  حامض 
 %5   كلواو ن يالت  اي و ـ ـ  29 18 18 00 
    : ـ ـ غيرها  
حامض هيداوكس    -2-  ان  فينيل-2 ، 2 ـ  ـ ـ 29 18 19 10 

 %5   ليك اليتر أايتيك  حامض 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 18 19 90 
ــ أحمــا  كاا وكســيلية ذات وايفــة فينوليــة مــن  دون    ـ

ـــداتاا  ـــداتاا وهالي ـــة ُأوكســـجينية ُأخـــرش وأنايداي وايف
   وفوق أ اايدها وفوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا:

 %5  فالصفصا ـ ـ حمض االيسيليك وأمالحه حمض 29 18 21 00 
 %5  وأاتيراته هـ ـ حمض اوا و أاتيل االيسيليك وأمالح 29 18 22 00 
 %5   ـ ـ أاتيرات حمض االيسيليك ُأخر وأمالحاا 29 18 23 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 18 29 00 
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ـ أحما  كاا وكسيلية ذات وايفة الدهيدية أو كيتونية  29 18 30 00 
لون دون وايفة ُأوكسجينية ُأخرش وأنايدايداتاا 

ليداتاا  وفوق أ اايدها وفوق أ اايد أحماراا وها
   ومشتقاتاا

 
 
 
5% 

   ا :ـ غيره  
 الث  حمض 5،  4،  2    اي و  T  -5،  4،  2ـ ـ  29 18 91 00 

 %5    لواوفينوكس  أايتيك ، وأمالحه وااتيراته
   ا :غيرهـ ـ   
حامض هيداوكس  أايتيك -2- ان  فينيل-2،2 ـ ـ ـ 29 18 99 10 

 %5    حامض البن يليك 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 18 99 90 
 الفصل الفرع  الاامــن: - 8  

 من   معادن أاتيرات أحما  غير عضوية
وأمالحاا ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنـة أو 

   . المنترنة أو المنترزة
أاـــتيرات فواـــفوايك وأمالحاـــا، ثمـــا فـــ  ذلـــك   29.19

ا المالجنـــــــــة أو الال توفواـــــــــفات؛ مشـــــــــتقاتا
   .  المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

 %5    ان  برمو رو يل -3،  2فوافات   ـ  ال   29 19 10 00 
 %5   ـ غيرها 29 19 90 00 

29.20  
 

ـــر عضـــوية ُأخـــر مـــن    أاـــتيرات أحمـــا  غي
 ثااــــــــــتاناي أاــــــــــتيرات هاليــــــــــدات  معــــــــــادن

الايداوطين  وأمالحاـا؛ مشـتقاتاا المالجنـة أو 
   . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

 يوتـات الفواـفوا  وأمالحاـا  أاتيرات  يوفوافوايك   ـ  
ــــة أو  ــــة أو المســــلفنة أو المنترن ومشــــتقاتاا المالجن

   : المنترزة
-ميايــل  ايــ و   ميايــل-ثــاا يون  ايــ و  و ثــاا يون ـــ ـ  29 20 11 00 

 %5   ثاا يون 
 %5    ـ ـ غيره 29 20 19 00 



 6ق : 
 29ف : 

 

 - 203 - 

 ف ة الرام اإلطراي الصــــــــــنر النظا  المنس  ام  البند

مشــتقاتاا المالجنــة أو  ؛رات الفواــفيت وأمالحاــاااــتـــ   
   : المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

 %5   ميايل الفوافيت نائ   ـ ـ 29 20 21 00 
 %5   ايايل الفوافيت ائ ن  ـ ـ 29 20 22 00 
 %5   ميايل الفوافيت ال    ـ ـ 29 20 23 00 
 %5   يتايايل الفواف ال    ـ ـ 29 20 24 00 
 %5  غيرها  ـ ـ 29 20 29 00 
 %5   اندواولفان  اي و  ـ 29 20 30 00 
   :اـ غيره  
 05 90 20 29  %5  ـ ـ ـ  ال   نيترو الجلسرين. 

 %5   نيترو طليرول ـ ـ ـ 29 20 90 60 
 %5    نائ  نترات ا يايلين ـ ـ ـ 29 20 90 70 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 20 90 90 
 الفصل الفرعــ  التااــ : - 9  

 . مركبـــات ذات وايفــــة نيتروطينية
 

  
   . مركبات ذات وايفة أمينية  29.21

ـ أمينات ُأحادية   دواية   حلقية  ومشتقاتاا؛   
   : أمالحاا

 ينـيل أمـاـ ال   مي يل أمين و نائ  أوـاــ ـ مي 29 21 11 00 
   وأمالحاا      

 
5% 

ايل كلوايد ينو  أمين ميايلنائ  ـــــن ، ن    -2 ـ ـ 29 21 12 00 
 %5  .دهيداوكلواي

ايل كلوايد ين و أمين يايلننائ  ـــــن ، ن    -2ـ ـ  29 21 13 00 
 %5   دهيداوكلواي

ايل ين  نائ  أيسو رو يل  أمينوـــــن ، ن     -2 ـ ــ 29 21 14 00 
 %5  دهيداوكلواي  لوايد

   ا :ـ ـ غيره  
 %5   ايايالمين  لواوايايل -2 ان   ـ ـ ـ 29 21 19 10 
  لواوايايل -2    ان   INN  لواومياين  ـ ـ ـ 29 21 19 20 

 %5   يايالمين  م
-2   ـــ ال     INN  ياين  ـ الث كلواوم ـ ـ ـ 29 21 19 30 

 %5  يايالمين م  لواوايايل 
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برو يـل أو -nويل ميايـل، ايايـل،  ـان  أل -ن ، ن  ـ ـ ـ 29 21 19 40 
و أمالحاــــــــا  اتمينــــــــكلواوايايال -2اي و رو يــــــــل 

 %5   البروتونية
 نائ  ألويـل   مايـل ،أو ن يـل ، أو ن  –ن، ن  -2 ـ ـ ـ  

برو يـــــل ، أو أيســـــو رو يل   أمينوإ يـــــل كلوايـــــد  –
   : وا مالح البروتونية المناارة

 %5   كلوايد -ايل يايل أمينو نيائ  ننـــــ  -ن، ن -2 ـ ـ ـ ـ 29 21 19 52 
ايل يأمينو ن  -نائ  أيسو رو يلـــــن ، ن   -2 ـ ـ ـ ـ 29 21 19 54 

 %5    لوايد
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 21 19 59 
   ا :غيره ـ ـ ـ  
 %5    نائ  ايايل ا مين ـ ـ ـ ـ 29 21 19 91 
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 21 19 99 
 ة   دواية   حلقية  ومشتقاتاا؛ت طماعيـ أمينا  

   : أمالحاا
 %5   ـ ـ نيالين  نائ  أمين وأمالحه 29 21 21 00 
 %5   ـ ـ اداا  ميايلين  نائ  أمين وأمالحه 29 21 22 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 21 29 00 
  ـ أمينات ُأحادية أو طماعية ايرالنية أو ايرلينية أو  29 21 30 00 

   وتر ينية ، مشتقاتاا؛ أمالحااايرل

 
5% 

   ـ أمينات ُأحادية عطرية ، مشتقاتاا ؛ أمالحاا :   
 %5   ـ ـ أنيلين وأمالحه 29 21 41 00 
 %5   ـ ـ مشتقات ا نيلين وأمالحاا 29 21 42 00 
 %5   ـ ـ تولويدينات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات 29 21 43 00 
 %5  .نائ  فينيل أمين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجاتـ ـ   29 21 44 00 
ـ نافتيل أميــن 2ـ نافتيل أمين  ألفا ـ نافتيل أمين ، 1ـ ـ  29 21 45 00 

     بيتا ـ نافتيل أمين  ومشتقاتاا؛أمالحاما

 
5% 

،   ( INN )، بن فيتامين ( INN )أمفيتــامين ـ ـ  29 21 46 00 
، (INN)يال  فيتامين ، نت(INN)دكسافيتامين 

، ليفا  فيتامين (INN)، لفيتامين (INN)فنسامفين 
(INN) مفينواكن ،(INN) فنترمين ،(INN) ؛

 %5   أمالحاا
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 %5   ـ ـ غيرها 29 21 49 00 
ـ أمينات طماعية عطرية ومشتقاتاا؛ أمالح هذه   

   : المنتجات
ئ  أمين و نائ  أمينو اوا و وميتـا و ــااا فينيلين  نا  ـ ـ 29 21 51 00 

   المنتجات تقاتاا وأمالح هذهــوينات ومشـتول

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ  29 21 59 00 
   . مركبات أمينية ذات وايفة ُأوكسجينية  29.22

ـ كحو ت أمينية، غير تلـك التـ  تحتـو  علـى أ اـر مـن   
وأ يراتاــــا  نــــوع واحــــد مـــــن الواــــائر ا وكســــجينية؛

   : ح هذه المنتجاتأمال وأاتيراتاا؛
 %5   ـ ـ ُأحاد  نياانول أمين وأمالحه 29 22 11 00 

 00 21 22 29  %5   ـنائى نياـانول أمين وأمالحهـ ـ  
 %5  وأمالحه (INN)دكسترو رو رسيفين ـ ـ  29 22 14 00 

 %5   اياانول امين ال   ـ ـ  29 22 15 00 
 %5  أوكتانثفلواو  ةمشبعالفونات أمونيا ـ ـ  نائ  نياانول  29 22 61 00 

 %5  ياانول امينن  ئانيايل  وإ ياانول امينن  ئانميايل  ـ ـ  29 22 17 00 
 %5  انولاين  نائ  أيسو رو يل  أمينوـــــن ، ن     -2ـ ــ  29 22 81 00 
   ا :ـ ـ غيره  
برو يل أو -nألويل ميايل، ايايل، انــ   -ن ، ن  ـ ـ ـ  

   :و أمالحاا البروتونية أمينواياانول -2يل اي و رو 
أمينواياانول و -2- ان  ميايل -ن ، ن  ـ ـ ـ ـ  29 22 19 11 

 %5   البروتونية اأمالحا
 اأمينواياانول و أمالحا-2- ان  ايايل-ن ، ن  ـ ـ ـ ـ 29 22 19 12 

 %5   البروتونية
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 22 19 19 
 %5   ايايل  ان  اياانول امين ـ ــ  29 22 19 20 
 %5   ياانول اميننميايل  ان   ـ ـ ـ 29 22 19 30 
 %5   نائ  اي و برو ايل أمينو  اياانول -ن ،  ن-2ـ ـ ـ  29 22 19 40 
 %5    اياانول نائ  برو ايل أمينو -ن ، ن -2ـ ـ ـ  29 22 19 50 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ 29 22 19 90 
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، غير تلك الت  وفينو ت أمينية أخرش ت أمينية ـ نافتو   
تحتو  على أ ار من نوع واحد من الواائر  

وإ يراتاا وأاتيراتاا؛ أمالح هذه  اُ وكسجينية
   : المنتجات

 %5 د أمينوهيداوكس  نفاالين الفون  أحما  ـ ـ 29 22 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 22 29 00 
أمينيــة وكينونــات أمينيــة،  ـــ ألدهيــدات أمينيــة وكيتونــات  

غير تلـك التـ  تحتـو  علـى أ اـر مـن نــوع واحـد مـن 
   :الواائر ا ُوكسجينية؛ أمالح هذه المنتجات

  ، ( INN )، مياادون ( INN )ـ ـ أمفـــييرامون  29 22 31 00 
 %5   ، أمالح هذه المنتجات(INN)نوامياادون 

 %5   اـ غيرهـ  29 22 39 00 
مينية، غير تلك الت  تحتـو  علـى أ اـر مـن ا  أمـ أح  

ـــوع واحـــد مـــن الواـــائر أ وأاـــتيراتاا   ،وكســـجينية ُ ن
   : أمالح هذه المنتجات

 %5   ـ ـ ليسين وأاتيراته؛ أمالح هذه المنتجات 29 22 41 00 
 %5   ـ ـ حمض طلوتاميك وأمالحه 29 22 42 00 
 %5   ك وأمالحهيرانيلاـ ـ حمض ا ن 29 22 43 00 
 %5   ، وأمالحه(INN)ـ ـ تيليدين  29 22 44 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 22 49 00 
ــو ت حمضــية أمينيــة  29 22 50 00  ــ فينــو ت ـ كحوليــة أمينيــة وفين ـ

  ومركبات  ُأخر ذات وايفة اوكسجينية

 
5% 

ا مونيـــــو  الر اعيـــــة؛  أمـــــالح وهيداوكســـــيدات  29.23
، وإن ُأخـــرليســـياينات وفواـــفو أمينـــو ليبيـــدات 

   :كيماوياً  انت محددة الصفات 
 %5   ـ كولين وأمالحه 29 23 10 00 
 %5   ـ ليسياينات وفوافو أمينو ليبيدات ُأخر 29 23 20 00 
 %5  ثفلواوأوكتان ةمشبعأمونيا  يلي ن ا اع الفونات ـ ـ 29 32 30 00 
ــ اــلفونات 29 32 40 00  ــائ   ـ ــل  ديســيل ن ــائ  مياي ــا  ن  ةبعمشــأموني

 %5  ثفلواوأوكتان
 %5   ـ غيرها 29 23 90 00 
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مركبــات ذات وايفــة كر وكســيا ميديــة، مركبــات   29.24
   . حمض كر ونيك ذات وايفة أميدية

ــ أميــدات   دوايــة    حلقيــة   ثمــا فياــا الور امــات      ـ
   :المنتجاتدواية  ومشتقاتاا؛ أمالح هذه 

 5%   (INN)ـ ـ مبرو امات  29 24 11 00 
كروتوفوس  اي و  احاد  فلواواايتاميد  اي و ، ـ ـ  29 24 12 00 

 %5   وفوافاميدون اي و 
 %5   ـ ـ غيرها 29 24 19 00 
ـ أميدات دواية  الحلقية   ثما فياا الور امات الدواية    

   : ومشتقاتاا؛ أمالحاا
 %5   ـ ـ يواينات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات 29 24 21 00 
 ن ـ حمض  ـ نايتاميدو البن ويك 2ـ ـ حمض  29 24 23 00 

 %5   ااتيالنارانيليك  وأمالحه
 5%   (INN)ـ ـ نياينامات  29 24 24 00 
 %5  ـ ـ ا  لوا  اي و  29 24 25 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 24 29 00 

مركبــات ذات وايفــة كر وكســياميدية  ثمــا فياــا   29.25
ومركبــــــات ذات وايفــــــة  الحــــــه وأم الســــــرااين

   .أمينية
   :المنتجاتـ ايميدات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه   
 %5   ـ ـ ارااين وأمالحه 29 25 11 00 
 5%   (INN)غلو تياايميد ـ ـ  29 25 12 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 25 19 00 
   ت:المنتجاـ ايمينات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه   
 %5   اديميفوا   اي و كلو ـ ـ  29 25 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 29 25 29 00 

   نيتريلية.مركبات ذات وايفة   29.26
 %5   ُأ ريلونيتريلـ  29 26 10 00 
 %5   ـ ايانو غوانيدين   نائ  ايان د  أميد 1ـ  29 26 20 00 
، (INN)وأمالحه؛ مياادون  (INN)ـ فنبرو واكن  29 26 30 00 

 4.4– نائ  ميال أمينو  2 –نو ايا -4انترميديت  
 %5    نائ  فينيل بوتان  –
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 %5  فينيل اايتواايتونتريل-ـ الفا 29 26 04 00 
   : ـ غيرها   
 %5   ايانيد البن ايلـ  ـ ـ 29 26 90 10 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 26 90 90 

 %5   مركبات الديازو، ا زو أو ا زوكس  29 27 00 00 29.27
ـــــداازين أو مـــــن  29 28 00 00 29.28 مشـــــتقات عضـــــوية مـــــن الاي

 %5   الايداوكسيالمين
   .  مركبات ذات وايفة نيتروطينية ُأخرش   29.29

 %5   ـ اي وايانات 29 29 10 00 
   ا :ـ غيره  
برو يل أو -n  ألويل ميايل، ايايل، ئان -ن ، ن  ـ ـ ـ 29 29 90 10 

 %5   يةديااليدات فوافوااميد اي و رو يل 
برو يل أو -n  ألويل ميايل، ايايل، ئان  ـ ـ ـ 29 29 90 20 

- n   ألويل ميايل، ايايلئان -ن ، ن اي و رو يل  
 %5   برو يل أو اي و رو يل  أميدات فوافواية

 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 29 90 90 
 الفصـــل الفرعـــ  العاشــــر : - 10  

ويــة، مركبــات مركبـــات عضويــة ــ غيــر عض
دوايــة غيــر منسجمة ، أحما  نوكليرية 

   . وأمالحاا والفوناميدات
   . مركبات كبريت عضوية  29.30

 %5   ـ  يو كر امات و نائ   يو كر امات 29 30 20 00 
 %5   ـ ُأحاد  و نائ  أو ا اع  كبريتيدات  يواا  29 30 30 00 
 %5   ـ ميتيونين 29 30 40 00 
 %5  ول يانياايايل امينو  ايا ائ  ن ن ، ن  -2ـ  29 30 06 00 
  ئانهيداوكس  ايايل  اولفيد   يو -2مررا  ـ  29 30 07 00 

 5%    (NN)طليرول  
كبتـــافول  ايـــ و  و ميااميـــدوفوس الـــديرااب  ايـــ و ، ــــ  29 30 08 00 

 %5    اي و 
   ا :ـ غيره  
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   : كبريتية مركبات عضوية فوافواية ـ  ـ  ـ  
يل ايايل فوافونو يولو يونات ــــفين-Sيل ـــــايا -O  ـ ـ ـ ـ 29 30 90 11 

 %5    فونوفو 
ى ذاة فواـفوا مـرتبط باـا مجموعـة ـو  علـــــتحت ــ ــ ــ ــ 29 30 90 12 

برو يــل أو اي و رو يــل -nواحــدة مــن ميايــل، ايايــل، 
 %5   ...ولون دون ذاات كر ون أخر

 %5   غيرها  ـ ـ ـ ـ 29 30 90 19 
   : مركبات عضوية كلواية كبريتية ـ ـ ـ  
 %5  د كلواوايايل كلواو ميايل الفاي -2 ـ ـ ـ ـ 29 30 90 21 
 %5    لواوايايل الفايد-2 نائ    ـ ـ ـ ـ 29 30 90 22 
 %5    لواوايايل  يو مياان-2 نائ   ـ ـ ـ ـ 29 30 90 23 
 %5    لواوايايل  يو اياان-2 نائ  -2,1 ـ ـ ـ ـ   29 30 90 24 
 %5  .برو ين-n- لواوايايل  يو -2 نائ  -3,1 ـ ـ ـ ـ   29 30 90 25 
 %5  ..بوتان-n- لواوايايل  يو -2 نائ  -4، 1 ـ ـ ـ ـ   29 30 90 26 
 %5  .....بنتان-n- لواوايايل  يو -2 نائ  -5,1 ـ ـ ـ ـ   29 30 90 27 
 %5   غيرها  ـ ـ ـ ـ   29 30 90 29 
   : مركبات عضوية كلواية كبريتية ايارية ـ ـ ـ  
 %5   لواوايايلايوميايل ا ير-2 نائ   ـ ـ ـ ـ   29 30 90 31 
 %5   لواوايايل  يوايايل ا ير-2 نائ   ـ ـ ـ ـ 29 30 90 32 
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 30 90 39 
   :ية نيتروطينيةمركبات عضوية فوافواية كبريت ـ ـ ـ  
 }لاياي  ان  ايايل امينو  -S-}2ان  ايايلـــ -O،O ـ ـ ـ ـ 29 30 90 41 

 . فوافواو يويت وأمالحه ا لويلية أو البروتونية
 

 
 

 

5% 
برو يـل -nألويل ميايـل، ايايـل،  نـائ   -S-2 {  ــ ــ ـ ـ 29 30 90 42 

هيــــــــداوطين  }أو اي و رو يــــــــل  امينــــــــو  ايايــــــــل 
ــــل ــــل، ألويل مياي ــــل  -n، اياي ــــل أو اي و رو ي برو ي

، C10  <يل ــألو-Oوتات فوافواية وااتيراتاا ــ ي
ثمـــــا فياـــــا اـــــايرلوألويل ؛ أمالحاـــــا ا لويليـــــة أو 

 %5  البروتونية
 نائ   -2-ن يل وكب  –ايل فوافونو يو ت أـم ـ ـ ـ ـ 29 30 90 43 

 %5   أيسو رو يل امينو نيايل
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 نائ  اي و رو يل أمينو نيايل   -S- 2يـايل ن-O ـ ـ ـ ـ 29 30 90 44 

 %5   ميايل فوافونو يو ت
 %5  ا غيره ـ ـ ـ ـ 29 30 90 49 

   : مركبات عضوية كبريتية نيتروطينية ـ ـ ـ  
برو يل أو -n ميايل ، ايايل ،    ألويلـ ان -ن،ن ـ ـ ـ  ـ 29 30 90 51 

 يو ت و أمالحه -2-اي و رو يل امينو اياان
 %5   لبروتونيةا

 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 30 90 59 
   : مركبات عضوية كبريتية نيتروطينية كلواية ـ ـ ـ  
 يول  -2- نائ  ميال امينو اياان -ن،ن ـ ـ ـ ـ 29 30 90 61 

 %5   هيداوكلوايد
 يو  -2- نائ  ايسو برو يل امينو اياان  –ن،ن  ـ ـ ـ ـ 29 30 90 62 

 %5   هيداوكلوايد
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 30 90 69 
   : مركبات عضوية كبريتية ـ ـ ـ  

–  ميايل فسفوونو يو ت  نيايل بن ين امينو -  ـ ـ ـ ـ 29 30 90 72 مراطعة
 %5  2,1- نائ  ميايل برو يل  s   -ن

– +  ميايل فسفوونو يو ت  نيايل بن ين امينو  ـ ـ ـ ـ 29 30 90 73 
 %5  2,1-ميايل برو يل   نائ   s–ن  

 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 30 90 79 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 30 90 90 

    :ُأخرمركبات عضوية ـ غير عضوية   29.31
   الرصا : وا اع  ايايلا اع  ميايل الرصا   ـ  

 5%   ا اع  ميايل الرصا ـ ـ ـ  10 10 31 29 

 5%   ا ا اع  ايايل الرصـ ـ ـ  20 10 31 29 

 5%   مركبات  ال   بيوتلتين ـ 00 20 31 29 

   :اخر عضوية فوافوايةمشتقات  ـ  

 5%  ايل فوافـونيتيايل ممي  نائ ـ ـ  00 31 31 29 

 5%  فوافـونيتبرو يل ايل يم  نائ ـ ـ  3 31 229 00 

 5%  فوافـونيت ايلياايل يا  نائ ـ ـ  3 31 329 00 

برو يل   يلالاي   ال   هيداوكس -3ديو  صو ـ ـ  3 31 429 00 
 ايل فوافـونيتيم

 %5 
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  ال   اوكسا -6,4,2,5,3,1 - ال   برو يل-6,4,2ـ ـ  3 31 529 00 
 أوكسيد ال   -6,4,2  صلب  فوافينان  ال  

 %5 

  نائ  -2،3،1-اوكسيدو-2-ميايل-2-ايايل-5 ـ ـ  3 31 629 00 
 ايليمل مياي ايليأيل  م-5-أوكسافوافواينان

 تفوافـوني

 %5 

 -2،3،1-اوكسيدو-2-ميايل-2-ايايل-5 [مرراـ ـ  3 31 729 00 
 ايليم  ]ايليم أيل -5-أوكسافوافينان  نائ 

 تفوافـوني

 %5 

ايل  ض ميايل فوافونيك و  امينوايمينوميملح حامـ ـ  3 31 829 00 
  1:1يوايا  

 %5 

   :غيرهاـ ـ    

 مجموعةا ـط باـرتبـوا مـعلى ذاة فوافتحتو   ـ ـ ـ 29 31 39 10 
و رو يل اي   برو يل أو-nواحدة من ميايل، ايايل، 

 %5  ولون دون ذاات كر ون أخر
 %5   حمض الفوافونيك،مايل ـ ـ ـ 29 31 39 20 
 %5  ..بوليجاليرول ناتر ، -لالفوافونيك، مايحمض  ـ ــ  29 31 39 30 
مايـل  -2- ميايـل-5ك، مايـل،  الفوافوني حمض ــ ـ   29 31 39 40 

مايـل  ،أيـل  مايـل-5- ان  أوكسافواـفواينان -1،3،2
 %5  .ناتر

 %5  غيرها ـ ـ ـ 29 31 39 90 
   : مركبات عضوية فوافواية فلوايةـ ـ ـ   
ك اـايرلوألويل  ـــما فـ  ذلــــب  ،C 10ألويل   -O ـ ـ ـ ـ 29 31 90 21 

اي و رو يــــل  برو يــــل أو -nالويـــل  ميايــــل، ايايــــل، 
 %5   فوافونوفلوايدات

برو يل أو اي و رو يل  -nيل، ايايل، األويل مي ـ ـ ـ ـ 29 31 90 22 
 %5   ان  فلوايدات الفوافونيل 

 %5   مايل فوافونو فلوايداتأي و رو يل -Oالسااين:  ـ ـ ـ ـ 29 31 90 23 
 %5   فلوايداتمايل فوافونو  بينا وليل-Oلصومان: ا ـ ـ ـ ـ 29 31 90 24 
 %5   ايل فوافونيلي ان  فلوايد م ـ ـ ـ ـ 29 31 90 25 
 %5   ايل فوافونيلي ان  فلوايد أ ـ ـ ـ ـ 29 31 90 26 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  29 31 90 29 
   :كلوايةمركبات عضوية فوافواية ـ ـ ـ   
 %5   ميايل فوافونوكلوايديت اي و رو يل-O ـ ـ ـ ـ 29 31 90 31 
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 %5  ميايل فوافونو كلوايديت بيناكوليل-O ـ ـ ـ ـ 29 31 90 32 
 ان  كلوايد مايل فوافونيل مايل فوافونات  ـ ـ ـ ـ 29 31 90 33 

 %5    نائ  مايل
 %5    ان  كلوايد مايل فوافونين ـ ـ ـ ـ 29 31 90 34 
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 31 90 39 
   : ية نيتروطينيةمركبات عضوية فوافوا  ـ ـ ـ   
ثما ف  ذلك  ،   C 10    ألويل – O ـ ـ ـ ـ  29 31 90 41 

  -n  ان  الويل  ميايل، ايايل،-N.Nاايرلوألويل  
 %5   ايانيدات اميدو برو ل أو اي و رو يل  فوافوا

برو يل أو -n   ان  ألويل ميايل،ايايل، O}-2 ـ ـ ـ ـ 29 31 90 42 
هيداوطين ألويل ميايل،  }اي و رو يل أمينو  ايايل

برو يل أو اي و رو يل فوافونيتات و -nايايل، 
ك اايرلوألويل  ألويل ثما ف  ذلO–ااتيراتاا 

 %5   ة أو البروتونيةيوأمالحاا ا لويل
ايل فوافواأميدو ي نائ  م  -ن ، نياـــيل ن  -O  ـ ـ ـ ـ 29 31 90 43 

 %5   ايانيدات
  نائ  اي و رو يل أمينو  -O-} 2يلنيا-O ـ ـ ـ ـ 29 31 90 44 

 %5   مايل فوافونيت }نيايل
 %5   .غيرها ـ ـ ـ ـ 29 31 90 49 
   :نيتروطينيةمركبات عضوية كلواية ـ ـ ـ   
 %5    لواوفينيل  ان  كلواو أازين-2 ـ ـ ـ ـ 29 31 90 51 
 %5    لواوفينيل  كلواو أازين-2 نائ   ـ ـ ـ ـ 29 31 90 52 
 %5    لواوفينيل  أازين-2 ال    ـ ـ ـ ـ 29 31 90 53 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  29 31 90 59 
   

 

91 90 31 29 
92 90 31 29 

93 90 31 29 
 
 

94 90 31 29  
95 90 31 29  

 :ـ ـ غيرها ـ
 ـ صوديو  اي و برو يل فوافونو يو تsـ ـ ـ ـ بيوتيل 

 ونو يو ت ـ صوديو  مياايل فوافsـ ـ ـ ـ اي و رو ايل 
 صوديو  ميايل فسفونو يو ت s 1تيل ـنميايل بـ ـ ـ ـ 

 
 ـ صوديو  اي و برو يل فوافونو يو ت sـ ـ ـ ـ ايايل  

صوديو  اي و رو يل  – sبيوتيل  –ايك ـ ـ ـ ـ 
  فوافونو يو ت

  
5% 
5% 
5% 
5% 

 
5% 

 %5  غيرها ـ ـ ـ ـ 29 31 90 99 



 6ق : 
 29ف : 

 

 - 213 - 

 ف ة الرام اإلطراي الصــــــــــنر النظا  المنس  ام  البند

منســجمة مــ  ذاة مركبــات دوايــة  حلقيــة  غيــر   29.32
    أو  ذاات  غير منسجمة ُأوكسجينية فقط.

ــــ مركبــــات تتضــــمن بنيتاــــا حلقــــة فــــواان  وإن كانــــت    ـ
   : ماداطة  غير منصارة

 %5   ـ ـ ا اع  هيداوفواان 29 32 11 00 
 %5   ـ فواالدهيد  فيوا فيواالدهيد  2ـ ـ  29 32 12 00 
 %5   ا اع  هيداو فيوافيوايل  ـ ـ كحول  فوافوايل وكحول 29 32 13 00 
 %5  اررالوزـ ـ  29 32 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 32 19 00 
 %5   ـ   تونات 29 32 20 00 
   ـ غيرها:  
 %5    ـ ـ اي واافرول 29 32 91 00 
ل  برو ـان أ ا و ـ  5ـ بن و د  أوكسـول ـ  3، 1ـ  1ـ ـ   

    : 1ـ 2ـ

 
  

 %5   برو انون  2ميايلين ديوكس  فينيل  4,3ـ ـ ـ  29 32 92 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 29 32 92 90 
 %5   ـ ـ بيبرونال 29 32 93 00 
 %5   ـ ـ اافرول 29 32 94 00 
 %5   ـ ـ تتراهايداوكنابينو ت  طمي  اإلي وميرات  29 32 95 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 32 99 00 

يـر منسـجمة ذات ذاة مركبات دوايـة  حلقيـة  غ  29.33
   . أو  ذاات  غير منسجمة نيتروطينية فقط

ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة بيرازول  وإن كانت   
   : ماداطة  غيـر منصارة

 %5   ـ ـ فينازون  انتيبيرين  ومشتقاته 29 33 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 33 19 00 
ــدازول  وإن    ــة ايمي ــات تتضــمن بنيتاــا حلق ــ مركب ــت ـ كان

   : ماداطة  غير منصارة
 %5   ـ ـ هيدانتوين ومشتقاته 29 33 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 33 29 00 
ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة بيريدين  وإن كانت   

   : ماداطة  غير منصارة
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 %5   ـ ـ بيريدين وأمالحه 29 33 31 00 
 %5   ـ ـ بيبريدين وأمالحه 29 33 32 00 
، بي يتراميد (INN)، انيلريدين (INN)ـ ـ الفنتانيل  29 33 33 00 

(INN)  بروماز ا ،(INN) دايفينوكسين ،
(INN) دايفينوكسيالت ،(INN) ديبيبانون ،
(INN) فنتانيل ،(INN) كيتو يميدون ،(INN) ،

، (INN)، بنتازواين (INN)ميايل فينيدات 
، انترميدييت أ، (INN)بيايدين  (INN)بايدين 

فينو يريدين  ، (PCP) (INN)رليدين فينسي
(INN) بيبراداول ،(INN) بيريتراميد ،(INN) ،
؛ أمالح (INN)، وتريميبيريدين (INN)برو يرا  

 %5   هذه المنتجات
    : غيرهاـ ـ   
 %5   بن يالت كوينوكليدينيل -3 ـ ـ ـ 29 33 39 10 
 L   5%أو -3- وينوكليدينيل ـ ـ ـ 29 33 39 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  29 33 39 90 
ـ مركبـات تتضـمن بنيتاـا حلقـة كينـولين أو اي وكينـولين   

   :  وإن كانت ماداطة ، غير منصارة
 %5   وأمالحه (INN)ـ ـ ليفوافانول  29 33 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 33 49 00 
ــت    ــدين  وإن كان ــة بيريمي ــات تتضــمن بنيتاــا حلق ــ مركب ـ

   : بيرازينماداطة  أو حلقة ب
 %5   ـ ـ مالونيل يوايا  حامض ثاا يتيوايك ؛ أمالحه 29 33 52 00 
، ثاا يتال (INN)، أمـو اا يتال ( INN ) ألو اا يتال  ـ ـ 29 33 53 00 

(INN) بيوتالبيتال ،(INN) بيوتو اا يتال ،
(INN) ايرلو اا يتال ،(INN) ميايل فينو اا يتال ،
(INN) بنتو اا يتال ،(INN) فينو اا يتال ،
(INN) اربيوتاثاا يتال ،(INN) ايرو اا يتال ،
(INN)  وفينيل بيتال(INN) ؛ أمالح هذه

 %5   المنتجات
ـ ـ مشـتقات أخر من مالونيل يوايا  حامض  29 33 54 00 

 %5   ثاا يتيوايك  وامالحاا
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، (INN)، مرلوكوالون   (INN)لو رازو   ـ ـ   29 33 55 00 
؛ أمالح (INN)، وزايببرول (INN) مياا والون 

 %5   هذه المنتجات
 %5   ـ ـ غيرها 29 33 59 00 
ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة تريازين  وإن كانت   

   : ماداطة  غير منصارة
 %5   ـ ـ ميالمين 29 33 61 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 33 69 00 
   : ـ   تامات  
 %5    تا   ايبسلون ــ كابرو  تا  ـ هيرسان   6 ـ ـ 29 33 71 00 
 5%   (INN)وميايل بريلون  (INN)ـ ـ كلو ازا   29 33 72 00 
 %5   ـ ـ   تامات ُأخر 29 33 79 00 
    : ـ غيرها  
، ( INN )، كــامي  ا  ( INN) ـ ـ البـــرازو     29 33 91 00 

، (INN)، كلوني  ا  (INN) لوديازيبوكسيد 
، ديازيبا  (INN)، ديلواي  ا  (INN)ت  لواي  ي
(INN)   ااتازو ،(INN) ا يل لوفالزيبيت ،(INN) ،

، (INN)، فلونترازيبا  (INN)فلوديازيبا  
، (INN)، لواازيبا  (INN)، هالي  ا  (INN)فلواي  ا 

،  ميدا زيبا  (INN)، مازيندول (INN)لواميتازيبا  
(INN)    ميدا زو ،(INN) نيميتازيبا ، (INN) ،

، اوكسازيبا  (INN)، نوادازيبا  (INN)نترازيبا  
(INN)  بينازيبا ،(INN)  برازيبا ،(INN) ،

، تترازيبا  (INN)، تيمازيبا  (INN)ثايروفاليرون 
(INN)    وتريازو(INN)5   ؛ أمالح هذه المنتجات% 

 %5  ميايل  اي و  -ازينفوسـ ـ  29 33 92 00 
   : غيرها ـ ـ  
اا ازول وا اع  ـ  نيترو كـال ـاا ازول و ـنيترو ك ــ  ـ 29 33 99 10 

 %5    نيترو كاا ازول
 %5   غيرها ــ  ـ 29 33 99 90 
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وإن كانـت  أحما  نووية  نيوكليرية  وأمالحاـا  29.34
ـــــاً  ـــــة محـــــددة الصـــــفات كيماوي ـــــات دواي ؛ مركب
    .  حلقية  غير منسجمة ُأخر

ن بنيتاا حلقة  يازول  وإن كانت ـ مركبات تتضم 29 34 10 00 
    ماداطة  غير منصارة

 
5% 

ات بن و يازول  وإن ـ مركبات تتضمن بنية ذات حلق 29 34 20 00 
   ت ماداطة  غير منصارة أ ار من ذلك ان

 
5% 

يازين  وإن  ـ مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينو  29 34 30 00 
   ة  غير منصارة أ ار من ذلك انت ماداط

 
5% 

   ا :ـ غيره  
، (INN)  ،  بروتين و     (INN)ـ ـ امينــواكن   29 34 91 00 

، (INN)، كلوكسازو   (INN) لوتياز ا  
، (INN)، هالوكسازو   (INN)دكستروموااميد 

، أوكسازو   (INN)،، مسوكااب (INN) تازو   
(INN) بيمو ين ،(INN) فنديمترازين ،(INN) ،

، أمالح هذه (INN)، واوفنتانيل (INN)فينميترازين 
 %5   المنتجات

   : رهاـ ـ غي  
 %5   الفينول ا حمرـ  ـ ـ 29 34 99 10 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 34 99 90 

     الفوناميدات   29.35
 %5  أوكتانمشب  ثفلواو ميايل  – N دالفونامي ـ 29 35 01 00 
 %5  أوكتانمشب  ثفلواو ايايل  – N دالفونامي ـ 29 35 02 00 
هيداوكس  ايايل  -N- 2-ايايل – N دالفونامي ـ 29 35 03 00 

 %5  أوكتانمشب  ثفلواو 
ميايل  -N- هيداوكس  ايايل -N –  2 دالفونامي.   29 35 04 00 

 %5  أوكتانمشب  ثفلواو 
 %5  أوكتانثفلواو  ةمشبع أخر الفوناميدات ـ 29 35 05 00 
 %5   رهاغي ـ 29 35 09 00 
 :الفصل الفرع  الحاد  عشر  - 11  

   بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات.
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ـــة أو منتجـــة   29.36 ـــات، ربيعي ـــات وفيتامين بروفيتامين
تركيبيًا ثما فياا المرك ات الطبيعية ، ومشتقاتاا 
المستعملة ثصواة ائيسية كفيتامينات، مخلورة 

  فيمـــا بيناـــا أ   ، وإن كانـــت محلولـــة فـــ  أ
   . مذيب

   : ـ فيتامينات ومشتقاتاا، غير مخلورة  
 نعفاي     ومشتقاتااAـ ـ فيتامينات   29 36 21 00 
 نعفاي    .  ومشتقاتهB1ـ ـ فيتامين   29 36 22 00 

 نعفاي      ومشتقاتهB2ـ ـ فيتامين   29 36 23 00 

ــ ـ  حمــض  29 36 24 00  ــامين  DLـ أو  Dـ أو  B3ـ  بنتو ينيــك  فيت
     ومشتقاتااB5فيتامين 

 نعفاي

 نعفاي      ومشتقاتهB6ـ ـ فيتامين   29 36 25 00 

 نعفاي      ومشتقاتهB12ـ ـ فيتامين   29 36 26 00 

 نعفاي      ومشتقاتهCـ ـ فيتامين   29 36 27 00 

 نعفاي      ومشتقاتهEـ ـ فيتامين   29 36 28 00 

 نعفاي   ات ُأخر ومشتقاتااـ ـ فيتامين 29 36 29 00 

 نعفاي   ـ غيرها، ثما ف  ذلك المرك ات الطبيعية 29 36 90 00 

هرمونــــات ، برواــــتاطالندينات،  رمبوكســــينات   29.37
وليوكوترينـــــات، ربيعيـــــة أو منتجـــــة تركيبيـــــًا؛ 
مشــتقاتاا ونظائرهــا البنيويــة، فمــا فياــا البــول  

اة ببتايــدات الحلقيــة المعدلــة، المســتعملة ثصــو 
   . ائيسية كارمونات

هرمونات بول  ببتايـد، هرمونـات البـروتين وهرمونـات ـ    
   : الغليرو روتين، مشتقاتاا وأماالاا البنيوية

 نعفاي    البنيويةونظائرها ـ ـ اوماتترو ين، مشتقاته  29 37 11 00 

 نعفاي    ـ ـ ا نسولين وأمالحه 29 37 12 00 

 نعفاي   ـ ـ غيرها 29 37 19 00 

    البنيوية:ونظائرها ـ هرمونات اترويدية، مشتقاتاا   

  ون ـ ون و ريدنيـواتيـداوكـكواتي ون وهيـ ـ  29 37 21 00 
يايــــداو  د ولــــون تر  ديايــــداوكواتي ون  و ريــــد       
   يداوكواتي ون اه

 
 

 نعفاي
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 نعفاي   ـ ـ مشـتقات هرمونات اترويدية عشرية مالجنة 29 37 22 00 

 نعفاي   ـ ـ ااتروطينات و روطستوطينات 29 37 23 00 

 نعفاي  ا ـ ـ غيره 29 37 29 00 

ات، ـات ليوكوترينــ برواتاطالندينات و رومبوكسين 29 37 50 00 
   البنيويةونظائرها مشتقاتاا 

 
 نعفاي

 نعفاي   اـ غيره 29 37 90 00 

 :ر ش  عنالفصل الفرعـ  الاا -12  
وأشباه علويات ، ربيعية أو منتجة طليروزيدات 

تركيبيًا وأمالحاــا وأ يراتاا وأاتيراتاا 
 . ومشتقاتاا اُ خر

 

  
طليروزيدات،ربيعيــة أومنتجــة تركيبيــًا وأمالحاــا   29.38

   . وأ يراتاا وأاتيراتاا ومشتقاتاا اُ خر
 %5   ـ اوتوايد  اوتين  ومشتقاته 29 38 10 00 
 %5   اـ غيره 29 38 90 00 

ـــــات،أشـــــباه   29.39 ـــــًا  علوي ـــــة أو منتجـــــة تركيبي ربيعي
   وأمالحاا وأ يراتاا وأاتيراتاا ومشتقاتاا اُ خر.

ـ أشباه علويات ا فيون ومشتقاتاا؛ أمالح هذه   
   : المنتجات

، (INN)مرك ات عش الخشخاش؛ ببرينوافين  ـ ـ  29 39 11 00 
افين، ، نيايل مو (INN) وديين، ديايداوكودين 

، (INN)، هيروين، هيداوكودون (INN)نيتوافين 
، موافين، نيروموافين (INN)هيداوموافون 

(INN) أوكسيرودون ،(INN) أوكسيموافون ،
(INN) فولوودين ،(INN) يبا ون  ،(INN) يبين؛  ،

   أمالح هذه المنتجات

 
 
 
 
 
 

 نعفاي

 نعفاي   اـ ـ غيره 29 39 19 00 

 نعفاي  المنتجات لويات ألويناومشتقاتاا؛أمالح هذهأشباه ع ـ 29 39 20 00 

 نعفاي   ـ كاف يين وأمالحه 29 39 30 00 

   :  ـ ايفيداينات وأمالحاا  

 نعفاي    ـ ـ ايفيداين وأمالحه 29 39 41 00 

 نعفاي      وأمالحهINNيداين   فسودو نثـ ـ أشباه ايفيداين   29 39 42 00 
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 نعفاي     وأمالحه (INN)ين ـ ـ كا ي 29 39 43 00 

 نعفاي   ـ ـ نوافيداين وأمالحه 29 39 44 00 

 نعفاي    ـ ـ غيرها 29 39 49 00 

ايايلين  نائ  أمين   يوفيلين وأمينوفيلين   يوفيلين ـ  ـ  
   : ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات

 نعفاي    .وأمالحه (INN)ـ ـ فينتلين  29 39 51 00 

 نعفاي    اـ ـ غيره 29 39 59 00 

ــــ أشــــباه علويــــات اإلاطــــوتين  الجــــاوداا  ومشــــتقاتاا؛    ـ
   أمالحاا:

 نعفاي     وأمالحهINNـ ـ ااطوميترين   29 39 61 00 

 نعفاي     وأمالحهINNـ ـ ااطوتامين   29 39 62 00 

 نعفاي   ـ ـ حمض ليسرطيك وأمالحه 29 39 63 00 

 نعفاي    غيرهاـ ـ  29 39 69 00 

   ا من أصل نبات :غيرهـ   
تامين،   ي، ايرجونـــين، ليفوميتامفينكــوكاي ـ ـ  

؛ تامين ي، ايسميت ميتامف (INN)ميتاميفتامين 
  :أمالح وااترات ومشتقات أخر لاذه المنتجات

 

 ممنوع ااتيراده  ينكايكو ـ ـ ـ  29 39 71 10 
 نعفاي   غيرهـ ـ ـ  29 39 71 90 
 نعفاي  غيرها ـ ـ  29 39 79 00 

 نعفاي  غيرها ـ  29 39 80 00 

 :الفصل الفرع  الاالــث عشـر - 13  
   . مركبــات عضوية ُأخر 

ارر نق  كيماويًا، ثااتاناي السرروز والال توز  29 40 00 00 29.40
ـــــــرات ـــــــوز؛ أ ي  والمـــــــالتوز والجلوكـــــــوز والفركت

وأاـــــتيرات اـــــرر وأمالحاـــــا، غيـــــر  وأاـــــتيالت
ـــــود ال أو   29.37منتجـــــات المـــــذكواة فـــــ  البن

   29.39أو   29.38

 
 
 
 
 
5% 

   مضادات طرا يم  أنتيبيوتيك .  29.41
ـ بنسلين ومشتقاته ببنية حمض بنسلين  ؛ أمـالح هـذه  29 41 10 00 

   المنتجات

 
 نعفاي

 نعفاي   ـ اتريبتوميسين ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات 29 41 20 00 
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 نعفاي   ـ تتراايرلين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات 29 41 30 00 

 الح هذه ــواا مفنيرول ومشتقاته؛ أمكل  ـ 29 41 40 00 
   المنتجات

 
 نعفاي

 نعفاي   ـ ااياروميسين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات 29 41 50 00 

 نعفاي   ـ غيرها 29 41 90 00 

 %5   رخمركبات عضوية أُ  29 42 00 00 29.42
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 الفصل الثالثون
 

 منتجــــــــــات الصيدلـــــــــة   
 

 

 : مالحظــات
 : ال يشمل هذا الفصل ـ 1

ة أو المتممـات يـ، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو األغذيـة المو  األغذية أو المشروبات )مثل أ ـ
األوردة.  تعطــى   ــر تــ ال غذيــةالت تمحضــرا االمعدنيــةع  ــدالمشــروبات المو يـــة والميــا   أو الغذائيــة

 ؛)الوسم الرابعع
  ر الجلدع المعدة  تنتول محت ياتها) الت   الالصواتالمحضرات مثل األقراص أو العلك )الل انع أو   ب ـ           

  ع38.24أو  21.06مسا دة   لى اإلقالع  ن التدخين )ال ند لل

 ؛ع25.20طب األسنان )بنــد اله ف  الجص المكلس خصيصًا أو المسح ق بدقة الستعم   ـ ج
لالستعمـال كأدويـة )بند  ، الصالحـةمحاليل المائية للزيـ ت العطريـةالميا  الموطرة العطرية أو ال ـ د

 ؛ع33.01
 وإن كانت ذات خصائص  الجية أو وقائية؛ ،33.07لغاية 33.03المحضرات ال اردة ف  ال ن د  ـ  هـ
 ؛والت  تحت ي  لى أدويـة مضافــة 34.01ف  ال ند الصاب ن والمنتجات اأُلخر الداخلة ـ و
 ؛ع34.07تعمال ف  طب األسنان )بند المحضرات الت  أساسها الجص لالس ـ ز
 .ع35.02ة )بند زالل الدم غير المعد الستعماالت  الجية أو وقائي ـ ح

 تيــدات وال روتينــات ) ــدا ال  ، إن   ــارة  م منتجــات منا يــة م تنط ـا  لــى30.02مـن أجــل تط يــا أحكــام ال نـد  ـ 2
جســام المضـادة وحيــدة ال ليــة كاأل ع التــ  تـدخل م ا ــرة فــ  تنظـيم العمليــات المنا يـة29.37الداخلـة فــ  ال نـد 

(MABواالنترل كينات  ع وأجزاء األجسام المضادة واألجسام المضادة الموترنة وأجزاء األجسام المضادة الموترنة
"interleukins"  واالنترفيرونات"interferons (IFN)  والكيم كينات"chemokines"  وبعـ    امـل

 .(CSF)ومك نات الدم و  امل تحفيز مجم  ات الجراثيم   (GF)و   امل النم   (TNF)التنكرز ال رم  
 :ـ د من هذا الفصل تعت ر 4والمالحظة  30.04و  30.03من أجل تط يا أحكام ال ندين  ـ 3

 :كمنتجات غير م ل طة أ ـ 
 ؛ل المائية للمنتجات غير الم ل طةالمحالي ـ 1  
 ؛29أو  28جميع منتجات الفصل  ـ 2  
 .المعايرة أو المحل لة ف  أي مذيب 13.02ال الصات الن اتية ال سيطة الداخلة ف  ال ند ـ 3  
 :  ل طةكمنتجات م ب ـ 
 ؛ات الغروية ) دا الك ريت الغرويعالمحاليل والمعلو ـ 1  
 ؛من معالجة أخالط الم اد الن اتيةلن اتية المتحصل  ليها ال الصات ا ـ 2   

 األمالح والميا  المركزة المتحصل  ليها من ت  ير الميا  المعدنية الط يعية. ـ 3  
 
فـ   ، الت  يجب أن ت ند ف  هذا ال نـد ولـيس فـ  أي بنـد  خـر، س ى األصناف التالية30.06ال يدخل ف  ال ند  ـ 4

 :جدول التعريفة
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ل ي ط الجراحية المعومة واألصناف المماثلة المعومة ل ياطة الجروح )بما فيها ال ي ط الوابلة ا أ ـ
الجراحية المعومة من  الل اصا و، ة ف  الجراحة أو ف  طب األسنانعلالمتصاص المعومة المستعمل

 ؛  ية المستعملة ف  إغالق الجروح ض أنسجة
 ؛المعومةوالرقائا الفتائل  ب ـ
، الحــ اجز ملة فــ  الجراحــة أو فــ  طــب األســنانالنزيــا الوابلــة لالمتصــاص المعومــة المســتعم قفــات  ج ـ

  المستعملة ف  الجراحة أو ف  طب األسنان، وان كانت قابلة لالمتصاص؛ الالصوة المعومة
ـــــ )أ عة أكسع وكذلك الم اد الكا فةالمحضرات المعتمة المستعملة ف  الفحص باأل عـة السينية  د ـ   الت

أو  الم ل طة المهيأة بموادير معينة ، وه  المنتجات غيرناولها المرضى للتش يص الط  يت
 ؛أكثر والصالحة لنفس االستعماالت المنتجات الم ل طة المك نــة مــن مك نين أو

 ؛ يد فئات وفصائل أو   امل الدمك ا ف لتحد هـ ـ
 ؛المستعمل لترميم العظام األسمنت ؛منتجات المستعملة ف  حش  األسنانوغير  من ال األسمنت و ـ
 ؛لإلسعاف العاجل الحوائب الط ية و لب اإلسعاف المجهزة أو المعدة ز ـ
 ؛أو الم يدات المن ية 29.37ال ند تأو منتجامحضرات منع الحمل الكيماوية الت  أساسها الهرم نات  ح ـ
ألجـزاء الجسـم  )تشـحيمع تادة تزييـكمـ ي أو ال يطر ف  الطب ال شري  لمعدة لالستعما محضرات هالمية  _ ط

 ؛الط ية بين الجسم واألجهزة كرابط ما أو الفح صات السريرية أو العمليات الجراحيةإلجراء 
للغــرا األصــل  الــذي أ ــدت لــه  الصــالحة غيــر وهــ  المنتجــات الصــيدلية محضــرات الصــيدلة تنفايــا _ي 

  ؛ومثالً  صالحيتها، مدة بس ب انتهاء
، أي األكيـا  المسـتعملة فـ  تفمـيم  الو لـ ن )المفـاغرةعفتحـات الجراحيـة دة لالستعمال ف  الالمع األدوات  ك ـ  

محـــددة و أغلفتهـــا ال اقيـــة )ويفـــرع أو صـــفائحها  بأ ـــكالوالمعـــ  اللفيفـــ  والجهـــاز ال ـــ ل  الموطعـــة 
 . السطحية الالصوة
 مالحظات ال ن د الفر ية

 ل األصناف التالية:تعام ،300214و 300213ألغراا ال ندين الفر يين  -1

 ؛وان احت ت  لى   ائب الصرفة المنتجات، كمنتجات غير م ل طة عأ)

 كمنتجات تم خلطها: عب)

 ؛ف  الماء أو مذي ات أخر ذابةالمنتجات المذك رة ف  الفورة )أع أ ال  الم ع1)

مــادة مث تــة لــزوم حفظهــا أو  المضــاف لهــاأ ــال   ع1)المنتجــات المــذك رة فــ  الفوــرتين )أع و )بع  ع2)
 ؛نولها

  .ع أ ال  المحت ية  لى أية إضافات أخر2ع و )بع )1المنتجات المذك رة ف  الفورات )أع و)بع ) ع3)

للتناول  ـن طريـا  (INN)ارتميسينين األدوية المحت ية  لى  300460و 300360يشمل ال ندان الفر يان  -2
التاليــة، وإن كانــت  الفعالــةأخــر أو المحت يــة  لــى أي مــن المــ اد  مك نــات صــيدالنية فعالــةمــع متحــدة الفــم 

أرتينيمـــ ل  ;حـــام  ارتلينيـــك أو أمالحـــه (INN);أخـــر: أم ديـــاكين  فعالـــة صـــيدالنية مك نـــاتمتحـــدة مـــع 
(INN) ;  ارتيم تيــل(INN) ; ارتيميثيــر(INN) ; ارتيســ نات(INN) ; كلــ روكين(INN) ; هيــدرو  ائ نــث

ــ كين ; (INN)ل مفــانترين ; (INN)ارتميســينين  ــامين ; )(INNبي ــراكين ; (INN)مفل أو  (INN)بايريميث
   ،(INN)س لف دوكسين

 



 6ق : 
 30ف : 

 - 223 - 

 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسا رمز ال ند

غدد وغيرها من أ ضاء معدة للعالج العض ي،   30.01
مجففة،  وإن كانت مسح قة؛ خالصات غدد أو 
غيرها من أ ضاء أو إفرازات معدة للعالج 

 اد ـم يــنع وأمالحه،ك ديـن)هيـ ار  العضــ ي؛
رة لالستعمال ف  ـر محضـُأخ ةـحي اني أو ريةـبش

الطب العالج  أو ال قائ ، غير مذك رة وال 
   . داخلة ف  مكان  خر

 إ فاء   ـ خالصات غدد أو غيرها من أ ضاء أو إفرازاته 30 01 20 00 

 إ فاء   ـ غيرها 30 01 90 00 

لالستعمال ف  دم بشري؛ دم حي ان  محضر    30.02
الطـب العالج  أو ال قائ  أو للتش يص الط ـ ؛ 
أمصال مضادة وغيرها من مك نات الدم 

 معدلة أو وإن كانت المنا ية،والمنتجات 
حي ية؛ التونية المستحصل  ليها بعمليات 

مزرو ة  مجهريهت كسينات وكائنات  و لواحات
   مماثلة.) دا ال مائرع ومنتجات 

  
 
 

مك نات الدم والمنتجات  ة وغيرها منأمصال مضادـ 
مستحصل  ليها  معدلة أو ، وإن كانتالمنا ية
   : حي يةالتونية البعمليات 

 إ فاء  كشف لتش يص المالريا مجم  ات .ـ 30 02 11 00 

 إ فاء  أمصال مضادة وغيرها من مك نات الدم .ـ 30 02 12 00 

بجر ات  مهيأة، غير  غير م ل طة منتجات منا ية .ـ 30 02 13 00 
  لل يع بالتجزئة   أو بأ كال أو أغلفة معايرة

 إ فاء

 معايرة بجر ات م ل طة، غير مهيأة منتجات منا ية .ـ 30 02 14 00 
  لل يع بالتجزئة    أغلفة ف  أو بأ كال أو

 إ فاء

أو بأ كال أو  معايرةمهيأة بجر ات  منتجات منا ية .ـ 30 02 15 00 
  التجزئة  لل يع ب أغلفة

 إ فاء

 إ فاء  غيرها  .ـ 30 02 19 00 

 إ فاء   ـ لواحات للطب ال شري  30 02 20 00 
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 إ فاء   ـ لواحات للطب ال يطري  30 02 30 00 

   ا :ـ غيره  
 إ فاء   ساكسيت كسين ـ ـ ـ 30 02 90 10 

 إ فاء   ريسين ـ ـ ـ   30 02 90 20 

 فاءإ   غيرها  ـ ـ ـ 30 02 90 90 

أدوية )باستثناء المنتجات المذك رة ف  ال نـ د   30.03
ة من منتجات ع المك ن30.06أو30.05أو30.02

، محضرة لالستعمال ف  م ل طة فيمــا بينها
الطب العالج  أو ال قائ ، ولكن غير مهيأة ف  

   معايرة أوف  أغلفة معدة لل يع بالتجزئة. جر ات
، ذات بنية ينات أو  لى مشتواتها ي  لى بنسلتحتـ  30 03 10 00 

  لى أو ستروبت ماسينات  لى حم  بنسلين  أو
   مشتواتها

 
 
 إ فاء

 إ فاء  )انت  بي تيكع  تحت ي  لى مضادات حي ية غيرها،  ـ  30 03 20 00 

ات ُأخر داخلة ف  تحت ي  لى هرم نات أو منتجغيرها،  ـ  
   : 29.37ـد ال ن

 إ فاء    لى األنس لينـ ـ تحت ي  30 03 31 00 

 إ فاء   ـ ـ غيرها 30 03 39 00 

   : لى أ  ا  قل يات أو  لى مشتواتها تحت ي غيرها، ـ   
 إ فاء  ين أو أمالحهر دايفـ ـ تحت ي  لى  30 03 14 00 

 إ فاء  أو أمالحه  (INN)ينر دإيفدو بسي  ـ ـ تحت ي  لى  30 03 42 00 

 إ فاء  ين أو أمالحهر د رايفنـ ـ تحت ي  لى  30 03 43 00 

 إ فاء  غيرهاـ ـ  30 03 49 00 

المضادة للمالريا  لم اد الفعالةا لى  تحت ي  ،ـ غيرها 30 03 60 00 
  ع لهذا الفصل 2ال ن د الفر ية ) ةالمذك رة ف  مالحظ

 إ فاء

 إ فاء    ـ غيرها 30 03 90 00 

30.04 
 
 
 
 

أو  30.02)أدوية ) دا األصناف المذكـــ رة ف  
ع المك نة من منتجات م ل طة 30.06أو  30.05

 الطب غيــر م ل طة معدة لالستعمال ف  أو
 معايرة)بما جر اتالعالجـ  أو ال قائ ، مهيأة ف  

  ر الجلدع أو ف  أغلفة المعدة إل طائها  فيها
   .  معد  لل يع بالتجزئة
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ذات بنية  ، لى مشتواتها بنسلينات أو  لى ـ تحت ي  30 04 10 00 
  . لى ستربت ماسينات أو مشتواتها حم  بنسلين  أو

 
 إ فاء

 إ فاء  )انت  باي تكع  تحت ي  لى مضادات حي ية غيرها،  ـ 30 04 20 00  

تحت ي  لى هرم نات أو  لى منتجات ُأخر غيرها، ـ   
   : 29.37ال ند مذك رة ف 

 إ فاء   ـ ـ تحت ي  لى األنس لين 30 04 31 00 

الوشرة ف ق الكظرية أو  هرم نات ي  لى ــتحت ـ ـ 30 04 32 00 
  .نظائرها ال ني ية وأ مشتواتها

 
 إ فاء

 إ فاء   ـ ـ غيرها 30 04 39 00 

   :تحت ي  لى أ  ا  قل يات أو مشتواتهاغيرها،  ـ  
 إ فاء  ين أو أمالحهر دايفـ ـ تحت ي  لى  30 40 14 00 

 إ فاء  أو أمالحه   (INN) ينر ددوإيفبسي   لى ـ ـ تحت ي  30 40 42 00 

 إ فاء  ين أو أمالحهر دن رايفـ ـ تحت ي  لى  30 40 43 00 

 إ فاء  غيرهاـ ـ  30 40 49 00 

تحت ي  لى فيتامينات أو منتجات ُأخر مذك رة  غيرها، ـ 30 04 50 00 
   29.36 ف  ال ند

 إ فاء

المضادة للمالريا  د الفعالةالم اتحت ي  لى  ،ـ غيرها 30 04 06 00 
  ع لهذا الفصل2ال ن د الفر ية ) ةالمذك رة ف  مالحظ

 إ فاء

   :غيرهاـ   

 إ فاء   محاليل ط يةـ ـ ـ  30 04 90 10 

 إ فاء   غيرهاـ ـ ـ  30 04 90 90 

 وأصناف مماثلةضمادات  ،عغزي  اش)حش ،  30.05
وكماداتع،  ةاأل رطة الالصو ضمادات وال)مثل،

 مهيأة لل يع أو مشربة أو مغطاة بم اد صيدلية
الستعماالت ط ـية أو جراحية أو لطب  بالتجزئة

   . األسنان أو ال يطرة
 إ فاء  . ضمادات الصوة وغيرها من أصناف ذات ط وة الصوة ـ 30 05 10 00 
   : ـ غيرها   
 إ فاء   قطن ط  ـ ـ ـ   30 05 90 10 
   : مماثلةف وأربطة وأصنا  اش ـ ـ ـ  
 إ فاء   صيدليةمشربة بم اد  مغطاة أو ـ ـ ـ ـ 30 05 90 21 
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غير مغطاة أو مشربة بم اد صيدلية معدة لل يع  ـ ـ ـ ـ 30 05 90 22 
بالتجزئة أو ت ين من وج د رقاع  ليها أو تهيئتها 
أنها معدة حصرًا للمستشفيات ودوائر الصحة 

  الجراحة ف  الطب و  االستعمالواإلسعاف بوصد 

 
 
 
 إ فاء

 إ فاء   غيرهاـ ـ ـ  30 05 90 90 
  المالحظة ــمحضرات وأصناف صيدلة مذك رة ف  30.06

   . الفصلمن هذا  4
ل ياطة  خي ط جراحية معومة وأصناف معومة مماثلة ـ   

الجروح )بما فيها  ال ي ط الوابلة لالمتصاص المعومة 
نانع ولصاقات المستعملة ف  الجراحة أو ف  طب األس

جراحية معومة للنسج العض ية، مستعملة فـ  إغــالق 
الجـــروح؛ فتائــل معومة وم قفات النزيا الوابلة 
لالمتصاص للجراحة أو لطب األسنان؛ ح اجز الصوة 
مستعملة ف  الجراحة أو ف  طب األسنان، وان كانت 

  : قابلة لالمتصاص

 
 
 

 إ فاء   مة ل ياطة الجروحخي ط جراحية معوـ ـ ـ  30 06 10 10 

 إ فاء   فتائل معومة ـ ـ ـ 30 06 10 20 

م قفــات النزيا الوابلة لالمتصاص المعومة للجراحة ـ ـ ـ  30 06 10 30 
   أو لطب األسنان

 
 إ فاء

 إ فاء   ل اصا جراحية معومة للنسج العض يةـ ـ ـ   30 06 10 40 

 إ فاء   ائل  أو   امل الدمـ ك ا ف تحديد فئات وفص 30 06 20 00 

ـ محضرات معتمة للفحص باأل عـة وم اد كا فة يتناولها  30 06 30 00 
 إ فاء   المرضى للتش يص الط  

 األسنان؛ـ اسمنت وغير  من منتجات مستعملة فـ  حش   30 06 40 00 
 إ فاء   العظاماسمنت ترميم 

معدة لإلسعاف الو  مجهزةالحوائب ط ية و لب إسعاف  ـ 30 06 50 00 
 إ فاء   العاجل

 لمنع الحمل أساسها هرم نات أو محضرات كيماوية ـ 30 06 60 00 
 إ فاء   أو م يدات من ية 29. 37 من ال ند منتجات أخر

لالستعمال ف  الطب ال شري  معدة محضرات هالمية ـ 30 06 70 00 
الجسم  ألجزاء عتزييتتشحيم ) أوال يطري كمادة

كرابط  أو الفح صات السريرية أو لجراحيةللعمليات ا
 إ فاء   الط ية بين الجسم واألجهزة ما
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسا رمز ال ند

   : غيرها ـ  
 ةفتحات الجراحيمعدة لالستعمال ف  الال ـ ـ األدوات 30 06 91 00 

 إ فاء   )المفاغرةع
 إ فاء   محضرات الصيدلة تنفايا ـ ـ 30 06 92 00 
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 الفصل الحادي والثالثون

 

 أســـــمــدة
 : مالحظـــات

 : ال يشمل هذا الفصل – 1
 ؛05.11دم الحيوانات الداخل في البند  -أ  

 5أ أو -4أ أو -3أ أو -2تلك المذكورة في المالحظـات  ،( غيريا  يائالمنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيم -ب 
 ؛) أدناه

غـرام،  2.5لمزروعة )عدا العناصر البصرية(، التي ال يقل وزن الواحـدة مناـا عـ  بلورات كلوريد البوتاسيوم ا -ج 
 (.90.01؛ العناصر البصرية م  كلوريد البوتاسيوم )البند 38.24الواردة في البند 

ــد  – 2 ــد  31.02يشــمل البن ــة الموصــوفة فــي البن ــوة ناألفــاام أو األغلف ــة فقــط، نشــرك أن ال تةــون ماي األصــناف التالي
31.05: 

 : األصناف التي يتوفر فياا صفة أو غيرها م  الصفات الواردة أدناه –أ 
 نترات الصوديوم، وإن كانت نقية؛ – 1
 نترات النشادر )األمونيوم(، وإن كانت نقية؛ – 2
 األمالح المزدوجة م  سلفات النشادر )األمونيوم( ونترات النشادر )األمونيوم(، وإن كانت نقية؛ – 3
 شادر )األمونيوم(، وإن كانت نقية؛سلفات الن – 4
 األمالح المزدوجة )وإن كانت نقية( أو مخاليط نترات الةالسيوم ونترات النشادر )األمونيوم(؛ – 5
 األمالح المزدوجة )وإن كانت نقية( أو مخاليط نترات الةالسيوم أو نترات المغنزيوم؛ – 6
 الزيت؛سياناميد الةالسيوم، وإن كان نقيا  أو مشربا  ن – 7
 . البولة )يوريا(، وإن كانت نقية – 8
 األسمدة الماونة م  أي م  المنتجات الموصوفة في الفقرة ) أ ( أعاله، مخلوطة معاا؛ -ب 
األسمدة الماونة م  كلوريد النشادر )األمونيوم( أو م  أي م  المنتجات الموصـوفة فـي الفقـرة ) أ ( أو )ب(  -ج 

 و الجص أو مواد أخر غير عضوية خالية م  القدرة اإلخصابية؛أعاله، مخلوطة مع الطبافير أ
أو  2-األسمدة السائلة الماونة م  محاليل مائية أو نشادرية م  المنتجات المشار إلياا في الفقرات الفرعيـة أ –د 

 . أعاله أو م  مخاليط هذه المنتجات 8 -أ 
تةـون مايـوة فـي األفـاام أو األغلفـة الموصـوفة فـي البنـد األصناف التالية فقـط، فـريطة أن ال  31.03يشمل البند  – 3

31.05: 
 : األصناف التي يتوفر فياا صفة أو غيرها م  الصفات الواردة أدناه –أ 

 الخبث الناتج م  عملية نزع الفوسفور ؛ ـ 1
لوبة إلزالة ، المالس أو المعالج نحرارة أكثر م  الحرارة المط25.10الفوسفات الطبيعي المذكور في البند  ـ 2

 الشوائب؛
 السوبر فوسفات )فوق الفوسفات( المفردة أو المزدوجة أو الثالثية؛ ـ 3
% وزنــا  محســوبة علــب 0.2هيــدروجي  اورثوفوســفات الةالســيوم المحتويــة علــب فلــور بنســبة ال تقــل عــ   ـ 4

 .الجافةلمنتج الالمائي في الحالة ا
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، مخلوطــة فيمــا بيناــا ولةــ  هأعــال ) أ ( لموصــوفة فــي الفقــرةاألســمدة الماونــة مــ  أي واحــد مــ  المنتجــات ا -ب 
 .  نغض النظر ع  نسبة الفلور المحددة كحد فاصل

أعـــاله ، المخلوطـــة مـــــع ) أ ( أو ) ب (  األســمدة الماونــة مـــ  أي مــ  المنتجـــات الموصــوفة فـــي الفقــرتي  -ج 
عـ  نسـبة الفلـور  ولةـ  نغـض النظـر خصـابيةإلطبافير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية م  القـدرة ا

 . المحددة كحد فاصل
األغلفـــة الموصـــوفة فـــي  نشـــرك أن ال تةـــون مايـــوة فـــي األفـــاام أو فقـــط،األصـــناف التاليـــة  31.04يشـــمل البنـــد  - 4

 :31.05البند
 : األصناف التي يتوفر فياا وصف أو غيره م  األوصاف الواردة أدناه أ ـ

 الخام )كارناليت ، كينيت وسليفيت وغيرها(؛ ـ أمالح البوتاسيوم الطبيعية 1
 ؛ج أعاله -1ـ كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقيا  ، مع مراعاة األحاام الواردة في المالحظة  2
 البوتاسيوم، وإن كان نقيا ؛ كبريتاتـ  3
 . ا  المغنزيوم، وإن كان نقي البوتاسيوم و كبريتات ـ 4

 . ـ  أعاله مخلوطة معا   الفقرة أجات الموصوفة في ب ـ األسمدة الماونة م  أي م  المنت
ــاني ـ 5  ـــ  اورثوفوســفات األمونيــوم )فوســفات األمونيــوم األحــادي( هيــدروجي  اورثوفوســفات  ث ــاني اهيدروجيـ ــوم مو ث ني

 .(31.05يما بيناا تبند في )البند ، وإن كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات ف)فوسفات األمونيوم الثنائي(
" أسـمدة أخخـر" سـول المنتجـات مـ  األنـواع المسـتعملة كوسـمدة  ، ال تشـمل عبـارة31.05بيق أحاام البند أجل تطم   ـ 6

روجي  أو الفوســفور أو والتــي تحتــوي كماونــات أساســية علــب واحــد علــب األاــل مــ  العناصــر المخصــبة وهــي النيتــ
 . البوتاسيوم

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند 
أسمدة م  أصل حيواني أو نباتي وإن كانت  31 01 00 00 31.01

أو معالجة كيماويـا ؛ أسمــدة مخلوطة فيما بيناا 
معالجة كيماوية للمنتجات  ناتجـــة عــ  خلــط أو

 %5     م  أصل حيواني أو نباتي
   زوتية(، معدنية أو كيماوية.ا) ةأسمدة نيتروجيني  31.02
 %5   ـ البولة )يوريا(، وإن كانت في محاليل مائية 31 02 10 00 
؛ أمــالح مزدوجــة ومخــاليط ـــ كبريتــات النشــادر )األمونيــوم(  

   كبريتات النشادر )األمونيوم( ونترات النشادر:
 %5   ـ ـ كبريتات النشادر )األمونيوم( 31 02 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 31 02 29 00 
، وإن كانت في محاليل النشادر ) األمونيوم ( ـ نترات 31 02 30 00 

 %5   مائية
ـــــ مخــــاليط نتــــرات النشــــادر )األمونيــــوم( مــــع كربونــــات  31 02 40 00 

 %5   الةالسيوم أو غيرها م  مواد غير عضوية غير مخصبـة
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند 
 %5   ـ نترات الصوديوم 31 02 50 00 
ــــوم ونتــــرات ـــ أمــالح مزدوجــة ومخــاليط مــ  نتــرات الةالسي 31 02 60 00 

 %5   النشادر )األمونيوم(
ـ مخاليط م  البولة )يوريا( ونتـرات النشـــادر )األمونيـــوم(  31 02 80 00 

 %5   في محاليل مائية أو نشادرية
ود نـفـي الب ، نمـا فـي كلـك المخـاليط غيـر المـذكورةـ غيرهـا 31 02 90 00 

 %5   الفرعية السانقة
   . عدنية أو كيماويةأسمدة فوسفاتية م  31.03
   : ـ فوق الفوسفات )سوبر فوسفات(  
الفوسـفور  ثنـائي% وزنـا أو أكثـر مـ  35تحتوي علـب ـ ـ  31 03 11 00 

 5%  (5O2P)خامس أوكسيد 
 %5  غيرهاـ ـ  31 03 19 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ ـ فوسفات بياليسية 31 03 90 10 
 %5   لةعطةالسيوم المـ ـ ـ فوسفات ال 31 03 90 20 
 %5   ـ ـ ـ فوسفات األمونيوم الةلسية الطبيعية المعالجة نالحرارة 31 03 90 30 
ـ ـ ـ مخاليط األسمدة المذكورة أعاله نغض النظر ع   31 03 90 40 

 %5   نسبة الفلور
 %5   ـ ـ ـ غيرها 31 03 90 90 

   .كيماويةأسمدة بوتاسية معدنية أو   31.04
 %5   ـ كلوريد البوتاسيوم 31 04 20 00 
 %5   ـ كبريتات البوتاسيوم 31 04 30 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ ـ كبريتات مزدوجة م  المغنزيوم والبوتاسيوم 31 04 90 10 
 %5   أمالح البوتاسيومـ ـ ـ  31 04 90 30 
ع   ـ ـ ـ مخاليط األسمدة المذكورة أعاله نغض النظر 31 04 90 40 

 %5   نسبة أوكسيد البوتاسيوم
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند 
أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية علـب اثنـي  أو   31.05

ثالثـــة مـــ  العناصـــر المخصـــبة وهـــي نيتـــروجي  
وفوسفور وبوتاسـيوم؛ أسـمدة أخـر؛ منتجـات هـذا 
الفصل مايوة أاراصا  أو نوفـاام مماثلـة أو معبـوة 

كغم  10 ع في أغلفة ال يزيد وزن الواحدة مناا 
   . ماائ

ـ منتجات هذا الفصل مايـوة أاراصـا  أو نوفـاام مماثلـة أو  31 05 10 00 
 10معبــوة فــي أغفلــة ال يزيــد وزن الواحــدة مناــا عــ  

 %5  م كغم اائ
ـ أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية علب العناصر  31 05 20 00 

 المخصبة الثالثة، النيتروجي  والفوسفور
 %5   والبوتاسيوم

ـ ثاني هيدروجي  أورثوفوسفات ثاني امونيوم )فوسفات  31 05 30 00 
 %5   ثنائي األمونيوم(

ـ ثاني هيدروجي  أورثوفوسفات األمونيوم )فوسفات  31 05 40 00 
أحادي األمونيوم(، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجي  
 %5   أورثوفوسفات ثاني أمونيوم )فوسفات ثنائي األمونيوم(

و كيماويـة أخـر محتويـة علـب العنصـري  ـ أسمدة معدنية أ  
   المخصبي  النيتروجي  والفسفور:

 %5   ـ ـ محتوية علب نترات وفوسفات 31 05 51 00 
 %5   ـ ـ غيرها 31 05 59 00 
ـ أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية علب العنصري   31 05 60 00 

 %5   المخصبي  الفوسفور والبوتاسيوم
 %5   رهاـ غي 31 05 90 00 
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 الفصل الثاني والثالثون

 

 ،خالصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ
 ؛ حبرمواد ملونة ُأخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجينألوان سطحية )بيجمنت( و  

 

 : مالحظــات
 : يشمل هذا الفصل ال ـ 1

( 32.04أو  32.03البنـد العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماويًا )عدا تلك الداخلـة يـ  أ ـ
( والزجــا  المتحصـل عليـ  32.06والمنتجات غير العضوية مـن اننـواا المعتعملــة كمضيتــات )البنـد 

ــد  ــ  البن ــري مــن العــيلاا المنصــهر بانفــااب المــذكورة ي وكــذلك  32.07مــن الاــوارتز المنصــهر أو غي
بالتجزئة الداخلـة يـ  البنـد هيأة للبيع بأفااب أو ي  أغلفة م ةانصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدم

 ؛32.12
البنـــــد  أو  29.39لغاية 29.36الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة ي  البنود  ب ـ

 ؛35.04لغاية  35.01أو البنود  29.41
 .(27.15سفلت وغيرها من معاجين سد قارية ُأخر )بندأمعاجين من    ـ

ـــة مــع 32.04يشمـــل البنــد  ـ 2 ـــة والمــواد المتفاعل ــــو الملبت هــذي انمــالا جنتــا   ، المخــاليم مــن أمـــالا الدياموني
 .أصباغ انمو

المحضــرات التــ  أساســها مــواد ملونــة )بمــا  32.06أو  32.05أو  32.04أو   32.03تــدخل أيضــًا يــ  البنــود  ـ 3
ــد  ييهــا، ــل بالبن ــت( ال32.06ييمــا عتعل ــوان العــطحية )بيجمن ــد ، انل ــ  البن ــة ي ــ  الفصــل  25.30داخل  28أو ي

اونات يـ  صـناعة كم لوين المواد أو المعدة لالستعماب، من اننواا المعتعملة لتوالرقائل والمعاحيل المعدنية(
منـت( المبـددة يـ  أوسـار غيـر ، يـنن هـذي البنـود ال تشـمل انلـوان العـطحية )بيجمع ذلـكو . المحضرات الملونة

( وال المحضـرات 32.12، من اننواا المعـتعملة يـ  صـناعة الـدهانات )بنـد معجون  ل أو، على فال سائمائية
 .32.15أو   32.13أو   32.12أو  32.10أو   32.09أو  32.08أو  32.07اُنخر الداخلة ي  البنود

لغايـة  39.01المحاليل )عدا الالودعون( الماونـة مـن أم مـن المنتجـات المـذكورة يـ  البنـود 32.08يشمل البند  ـ 4 
 % من ومن المحلوب.50ي  مذعبات عضوية طيارة عندما عتجاوم ومن المذعب  39.13

كمـواد ، ال تعرم عبارة " مواد تلـوين " علـى المنتجـات مـن اننـواا المعـتعملة من أجل تطبيل أحااـ هذا الفصل ـ 5
يـ  الـدهانات نـة )بيجمنـت( حية ملو ، وإن كانـت صـالحة أيضـًا لالسـتعماب كـألوان سـطمالتة ي  الدهانات الزيتية

 المائية. 
ــد ـ 6 ــاـ البن ــل أحا ــواا 32.12مــن أجــل تطبي ــارة " أوراق بصــا )أوراق خــتا( " انوراق الرقيقــة مــن انن ، يقصــد بعب

 :وفرائم القبعات ، والت  تتاون منالمعتعملة لطباعة أغلفة الاتب والجلود 
، ماتلــة بــالغرا  أو بهــالـ أو مــن ألــوان ســطحيةاللمينــة( معــاحيل معدنيــة )بمــا ييهــا معــاحيل المعــادن  أ ـ

 )جيالتين( أو برابم آخر؛
، ملبتــة علــى صــحيفة مــن أيــة مــادة كانــت تعــتعمل المعــادن اللمينــة( أو ألــوان ســطحيةمعــادن )بمــا ييهــا  ب ـ

 كحامل .
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 يتة الرسا اججرا  الصـــــــــــنف النظاـ المنعل رمز البند

نبـــات ؛ مـــواد دابغـــة، خالصـــات دابغـــة مـــن أصـــل   32.01
   اُنخر. ومشتقاتها أسيراتها و أثيرانها وأمالحها و

 %5   ـ خالصة كيبراكو 32 01 10 00 
 %5   )االكاسيا والعنم(ـ خالصة ميموما 32 01 20 00 
 %5   ـ غيرها 32 01 90 00 

مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛   32.02
دابغة طبيعية؛   ت على مواداحتو  محضرات دابغة، وإن

   . الدباغةمحضرات إنزيمية لالستعماب قبل 
 %5   ـ مواد دابغة عضوية تركيبية 32 02 10 00 
 %5   ـ غيرها 32 02 90 00 

حيـوان  )بمـا ييهـا مواد تلوين من أصل نبـات  أو    32.03
ـــــن باســـــتلنا  الفحـــــا خالصـــــات الصـــــباغة ، ولا

؛ ددة الصـــفات كيماويـــاً وإن كانـــت محــ الحيــوان (،
مــــن هــــذا  3كورة يــــ  المالحظــــة محضــــرات مــــذ

، قاعــدتها مــواد تلــوين مــن أصــل نبــات  أو الفصــل
   .  حيوان 

   : ـ ـ ـ من أصل نبات   
 %5    ـ ـ ـ ـ نيلة طبيعية 32 03 00 11 
 %5   ـ ـ ـ ـ غيرها 32 03 00 19 
 %5   ـ ـ ـ من أصل حيوان  32 03 00 20 

مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة   32.04
الصفات كيماويًا؛ محضرات مذكورة ي  المالحظة 

من هذا الفصل، قاعدتها مواد ملونة عضوية  3
تركيبية؛ منتجات عضوية تركيبية من اننواا 

ض ضوئ  أو من اننواا يالمعتعملة كعوامل تبي
المضيتة )لومينيفور(، وإن كانت محددة الصفات 

    . ياً كيماو 
ــة ومحضــرات أساســها هــذي    ــوين عضــوية تركيبي ــ مــواد تل ـ

   : الفصلمن هذا  3المالحظة المواد مذكورة ي  
 %5   ـ ـ أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذي انصباغ 32 04 11 00 
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عدنة ومحضرات أساسـها ، وإن كانت ممـ أصباغ حمضيةـ  32 04 12 00 
ة( ومحضــــرات ؛ أصــباغ مرســخة)ملبتهــذي انصــباغ

   أساسها هذي انصباغ

 
 
5% 

 %5   ـ ـ أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذي انصباغ 32 04 13 00 
 %5   ـ ـ أصباغ مبافرة ومحضرات أساسها هذي انصباغ 32 04 14 00 
أصباغ الراقود ) بما ي  ذلك انصباغ القابلة  ـ ـ 32 04 15 00 

ة ( ومحضرات لالستعماب ي  حالتها كألوان سطحي
   أساسها هذي انصباغ

 
 
5% 

 %5  ـ ـ أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذي انصباغ 32 04 16 00 
 %5   ـ ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذي انلوان 32 04 17 00 
، بما ي  ذلك مخاليم اثنين أو أكلر من المواد غيرها ـ ـ 32 04 19 00 

لغاية   32 04 11الفرعية الملونة الواردة ي  البنود 
19 04 32   

 
 
5% 

ـ منتجات عضوية تركيبية من اننـواا المعـتعملة كعوامـل  32 04 20 00 
   ض ضوئ يتبي

 
5% 

   : غيرهاـ    
 %5   النيلة التركيبية ـ ـ ـ 32 04 90 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  32 04 90 90 

ساســـها ألـــوان محضـــرات أ ؛)لـــك(ألـــوان مرســـبة  32 05 00 00 32.05
مــن هــذا  3)لــك( مــذكورة يــ  المالحظــة  مرســبة
   الفصل

 
 
5% 

مواد تلوين ُأخر؛ محضرات مذكورة ي  المالحظة    32.06
ذا الفصل، عدا تلك المذكورة ي  البند همن  3

منتجات غير  32.05أو  32.04أو  32.03
ملة كألوان مضيتة عضوية من اننواا المعتع

   .ياً ئايحددة الصفات كيموإن كانت م،"لمونيويور"(
ـــت( ومحضـــرات أساســـها ثـــان     ـــ ألـــوان ســـطحية )بيجمن ـ

   : التيتانيـو أوكعيد
ــ ـ 32 06 11 00  كعــيد % أو أكلــر ومنــًا مــن ثــان  أو 80لــى تحتــوم ع  ـ

، محعوبًا على المادة الجاية  %5   التيتانيـو
 %5   ـ ـ غيرها 32 06 19 00 
 %5   محضرات أساسها مركبات الارـوـ ألوان سطحية و  32 06 20 00 
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   : ـ مواد تلوين ُأخر ومحضرات ُأخر  
 %5   ـ ـ الماورد )الترامارين( ومحضرات  32 06 41 00 
ـ ـ ليلوبون، ألوان سطحية ُأخر ومحضرات أساسها  32 06 42 00 

   كبريتيد الزنك )توتيا (

 
5% 

 %5   غيرها ـ ـ 32 06 49 00 
كعوامل  من اننواا المعتعملة عضوية منتجات غير ـ 32 06 50 00 

 %5   )لمونيويور( مضيتة
ألـوان حاجبـة )ألوان سطحية )بيجمنت( ومعتمـات   32.07

ــة للتــزج   (للضــو  ــات قابل وألــوان محضــرة ومركب
ودهانات لطال  الفخار )اعنجوب( ودهانات لماعـة 
 سائلة ومحضرات مماثلة، مـن اننـواا المعـتعملة

زف وتلــــوين المينــــا أو يــــ  صــــناعة لطــــال  الخــــ
، الزجــــا ؛ مزججــــات )الفريــــت( ومزججــــات ُأخــــر

   . بشال معحوق أو حبيبات أو رقائل
ـ ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة  32 07 10 00 

    ومحضرات مماثل

 
5% 

ـ مركبات قابلة للتزج  ودهانـات لطـال  الفخـار ومحضـرات  32 07 20 00 
   مماثلة

 
5% 

 %5   سائلة ومحضرات مماثلة المعةـ دهانات  32 07 30 00 
بشال معحوق أو  ُأخر،ـ مزججات )يريت( ومزججات  32 07 40 00 

   حبيبات أو رقائل

 
5% 

 دهانــات وورنــيش )بمــا يــ  ذلــك ألــوان المينــا و  32.08
 اللــــك( أساســــها بــــوليمرات تركيبيــــة أو بــــوليمرات

ــــاً  ــــة( كيماوي ــــة ُمحــــورة )معدل ــــة أو  ،طبيعي محلول
؛ محاليــل معريــة يــ  وســم غيــر مــائ  مبــددة يــ 
    . من هذا الفصل 4المالحظة 

   : ـ أساسها بوليعترات   
 %5   ـ ـ ـ ورنيش 32 08 10 10 
 %5   ـ ـ ـ غيري 32 08 10 90 
   : ا بوليمرات اكريلياية أو يينيليةـ أساسه   
 %5   ـ ـ ـ ورنيش 32 08 20 10 
 %5   ـ ـ ـ غيري 32 08 20 90 
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   : ـ غيرها   
 %5   ـ ـ ـ ورنيش 32 08 90 10 
 %5    ـ ـ ـ غيري 32 08 90 90 

( اللـك وبما ي  ذلـك ألـوان المينـا ات وورنيش )ندها  32.09
أساســـها بـــوليمرات تركيبيـــة أو بـــوليمرات طبيعيـــة 
   .معدلة كيماويًا،محلولة أو مبددة ي  وسم مائ 

   : ليمرات اكريلياية أو يينيليةا بو ـ أساسه   
 %5    ـ ـ ـ ورنيش 32 09 10 10 
 %5   ـ ـ ـ غيري 32 09 10 90 
   : ـ غيرها   
 %5    ورنيش ـ ـ ـ 32 09 90 10 
 %5   غيريـ ـ ـ  32 09 90 90 

 )بما ي  ذلـك ألـوان المينـا ودهانات وورنيش ُأخر   32.10
ســــطحية مائيــــة ؛ ألــــوان اللــــك وانلــــوان المائيــــة(

   د و اا المعتعملة ي  صقل الجلو من انن محضرة
 %5   ورنيشـ ـ ـ  32 10 00 10 
ألوان سـطحية مائيـة محضـرة مـن اننـواا المعـتعملة  ـ ـ ـ 32 10 00 20 

  ي  صقل الجلود

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  32 10 00 90 
 %5   مجففات محضرة 32 11 00 00 32.11
ية )بمـا يــ  ذلـك المعــاحيل والرقــائل ألـوان ســطح  32.12

، بشـــال المعدنيـــة( مبـــددة يـــ  وســـم غيـــر مـــائ 
ســـائل أو معجـــون، مـــن اننـــواا المعـــتعملة يـــ  

انات )بمــا يــ  ذلــك ألــوان المينــا (؛ صناعـــة الــده
 مهيـــأة؛ أصـــباغ ومـــواد ملونـــة ُأخـــر أوراق الخـــتا

   . بأفااب أو ي  أغلفة للبيع بالتجزئة
 %5  ختاـ أوراق  32 12 10 00 
   : ـ غيرها  
أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأفااب أو ي  أغلفة للبيـع ـ ـ ـ  32 12 90 10 

    بالتجزئة

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  32 12 90 90 
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 للوحات اجرفادية أو للتعليا أو ألوان للفنانين أو  32.13

للتعلية وألوان مماثلة،  لتعدعل تدر  انلوان أو
مجاجات أو ي  أنابيب أو ي  بشال أقراص أو 

    . أو أغلفة مماثلة أفاابي   مرطبانات أوي  
   : ـ مجاميع انلوان   
 %5   نلواناألوان لتعدعل تدر  ـ ـ ـ  32 13 10 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ   32 13 10 90 
 %5  غيرهاـ  32 13 90 00 

معــاجين لتلبيــت الزجــا  وإســمنت الــراتن  وغيرهــا   32.14
ن معــاجين العــد؛ معــاجين الحشــو؛ محضــرات مــ

طال  العطوا غيـر متحملـة للحـرارة للواجهـات أو 
 للجدران الداخلية أو لألرضيات أو لألسقف أو مـا

   فابهها.
ـ معاجين تلبيت الزجا  وإسمنت راتنج  وغيرها من    

   معاجين العد والحشو:
 %5   جا معاجين أساسها الزيت لتلبيت الز ـ ـ ـ  32 14 10 10 
معاجين التطعيا والعد لطال  البراميل والدنان..الخ، ـ ـ ـ  32 14 10 20 

  ساسها الشمعأ

 
5% 

 %5   ينية الستعماالتمعاجين راتنجية ـ ـ ـ  32 14 10 30 
معاجين أساسها الزجا  الذواب المعتعملة للحا ـ ـ ـ  32 14 10 40 

 فموا اجفعاب ولمنع تعرب العوائل ي  أجعاـ
المحركات والعوادـ وخزانات المياي ي  العيارات ولتعبتة 

  بعض الفواصل

 
 
 
5% 

معاجين أساسها أوكع  كلوريد الـزنك المعتعملة  ـ ـ ـ 32 14 10 50 
   لمعجنة الخشب والمواد الخزيية وغيرها من المواد

 
5% 

معاجين أساسها أوكع  كلوريد المغنعيـو المعتعملة ـ ـ ـ  32 14 10 60 
  لعد الشقوق ي  المصنوعات الخشبية

 
5% 

معاجين أساسها الابريت المعتعملة كمواد سد قاسية  ـ ـ ـ 32 14 10 70 
   ولتماسك القطع ي  موضعها

 
5% 

معاجين أساسها المواد البالستياية المعتعملة لمنع ـ ـ ـ  32 14 10 80 
تعرب العوائل ي  بعض المفاصل ولتعوية سطوا 

  الخ...  انرضيات

 
 
5% 
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   : غيرها ـ ـ ـ  
الجلعرين  معاجين أساسها أكعيد الزنك وـ ـ ـ ـ  32 14 10 91 

المعتعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو 
لتلبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسالن أو 

  لوصل اننابيب

 
 
5% 

 يةإضا، بعد معاجين أساسها المطار المعتعملة ـ ـ ـ ـ 32 14 10 92 
، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تعتعمل  مقعى

  لجلفطة العفن

 
 
5% 

فمع انختاـ المركب المعتعمل لعد التجاويف ـ ـ ـ ـ   32 14 10 93 
ولمنع تعرب العوائل من أوعية الزجا  ولختا 

  ...الخ المعتندات

 
5% 

 معاجين الحشو جعداد انسطح للطال  بتعويةـ ـ ـ ـ  32 14 10 94 
البرومات وحشو الشقوق واللقوب ويوضع عليها 

  الطال  بعد جفايها وصقلها

 
 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  32 14 10 99 
 %5   ـ غيرها 32 14 90 00 

حبر الطباعة، حبر الاتابـة أو الرسـا وأنـواا حبـر   32.15
    . ُأخر، وإن كانت مركزة أو بشال جامد

   : ـ حبر طباعة  
 %5   ـ ـ أسود 32 15 11 00 
 %5   ـ ـ غيري 32 15 19 00 
   : ـ غيرها   
 %5   حبر الاتابة والرساـ ـ ـ  32 15 90 10 
 %5   حبر للنقل أو النعخـ ـ ـ  32 15 90 20 
 %5  الحبر المعد لألقالـ ذات الريشة الارويةـ ـ ـ   32 15 90 30 
 %5   سخةالحبر المعد لآلالت الناـ ـ ـ   32 15 90 40 
 %5   الحبر لألختاــ ـ ـ   32 15 90 50 
 %5   الحبر نفرطة اآلالت الااتبةـ ـ ـ  32 15 90 60 
 %5   الحبر المعد للترقياـ ـ ـ  32 15 90 70 
 %5   الحبر العرم ـ ـ ـ  32 15 90 80 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  32 15 90 90 
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 الفصل الثالث والثالثون

 
 

 ؛ مستخلصات مواد راتنجية )رزينويد(زيوت عطرية و 
 محضرات عطور أو تطرية )كوزماتيك( أو تجميل )تواليت(

 
 مالحظــات:

 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1
 ؛13.02أو البند  13.01ة في البند الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخالصات النباتية الداخل أ  ـ 
 ؛34.01ت اأُلخر الداخلة في البند صابون والمنتجاال ب ـ 
 أرواح التربنتين أو أرواح األخشاب الصنوبرية أو أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة  ج ـ 
 .38.05ت اأُلخر الداخلة في البند )السلفات( والمنتجا 

وعلى  33.01د الداخلة في البند تسري فقط على الموا 33.02إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند  ـ 2
 المنتجات العطرية التركيبية. المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على

، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة )عدا 33.07لغاية   33.03ُتَطبق أحكام البنود  ـ 3
العطرية(، الصالحة لالستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود  المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت

 .صد استخدامها في هذه االستعماالتومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بق
، 33.07تشـمل عبــارة " محضــرات عطـور أو تطريــة )كوزماتيــك( أو تجميـل )تواليــت( " بــالمعنى المـذكور فــي البنــد  ـ 4

كياس الصغيرة التي تحتوي علـى أزـزاء نباتـات معطـرة؛ المحضـرات المعطـرة التـي فيما تشمل المنتجات التالية : األ 
؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلـي بمـواد تجميـل؛ محاليـل للعدسـات الالصـقة أو باالحتراقتنتشر رائحتها 

أو بمـواد التجميـل ؛  للعيون االصطناعية؛ الحشو أو اللباد والالمنسوزات المشربة أو المطلية أو المغطاة بـالعطور
 . محضرات التجميل )تواليت( المعدة للحيوانات
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 فئة الرسم اإلزراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
زيوت عطرية )وإن كان التربنتين منزوعًا منها(،   33.01

بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد" 
أو في زيوت  وزيوت عطرية مركزة في الشحوم

ثابتة؛ أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل 
عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية 
تربنتينية متخلفة من عملية نزع التربنتين من 
الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل 

    . مائية من زيوت عطرية
   :  ـ زيوت عطرية من حمضيات  
 %5   ن برتقالـ ـ م 33 01 12 00 
 %5    ـ ـ من ليمون  33 01 13 00 
 %5    ـ ـ غيرها 33 01 19 00 
   : ـ زيوت عطرية من غير الحمضيات  
 %5   ـ ـ من النعناع الفلفلي ) منثا بيبريتا( 33 01 24 00 
 %5   ـ ـ من أصناف النعناع اأُلخر 33 01 25 00 
 %5    ـ ـ غيرها 33 01 29 00 
     د :تنجات عطرية "رزينويـ را   
 %5   ـ دهن العودـ ـ  10 30 01 33 
 %5   ـ غيرهـ ـ  33 01 30 90 
   : ـ غيرها   
   : محاليل مائية من زيوت عطريةو مياه مقطرة  ـ ـ ـ  
 %5    معدة ألغراض طبيةـ ـ ـ ـ  33 01 90 11 
 %5    ماء كاديـ ـ ـ ـ   33 01 90 12 
 %5   ماء وردـ ـ ـ ـ   33 01 90 13 
 %5   ماء زهرـ ـ ـ ـ   33 01 90 14 
 %5    ماء لقاحـ ـ ـ ـ   33 01 90 16 
 %5    من زيوت عطريةأخر محاليل مائية  ـ ـ ـ ـ  33 01 90 17 
 %5    غيرها ـ ـ ـ ـ  33 01 90 19 
 %5    غيرهاـ ـ ـ   33 01 90 90 
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يط )بما فيها المحاليل مخاليط مواد عطرية ومخال  33.02

الكحولية( قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد 
العطرة، من األنواع المستعملة كمـادة أساسية 

محضرات ُأخر أساسها مواد  في الصناعة؛
صناعة  في المستعملة األنواع من عطرية

   .المشروبات
ـ من األنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو  33 02 10 00 

  المشروبات

 
5% 

 %5   ـ غيرها 33 02 90 00 
   . عطور ومياه تجميل )تواليت(   33.03
 %5   عطور )بارفيوم( السائلة أو الجامدةـ ـ ـ  33 03 00 10 
 %5    كولونيا ـ ـ ـ 33 03 00 20 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  33 03 00 90 

ـــاج( ومحضـــرات   33.04 ـــة )مكي ـــل أو زين محضـــرات تجمي
بمـــــا فيهـــــا ، للعنايـــــة بالبشـــــرة )غيـــــر األدويـــــة(

ـــــن الشـــــم  ومحضـــــرات  ـــــة م محضـــــرات الوقاي
محضـــــرات العنايـــــة بأ ـــــافر ؛ التســـــمير)برونزي(

   .  األيدي واألقدام
 %5    ـ محضرات تجميل الشفاه 33 04 10 00 
 %5   ـ محضرات تجميل العيون  33 04 20 00 
   : واألقدامـ محضرات العناية بأ افر األيدي    
 %5   ملمعات وطالء األ افرـ ـ ـ  33 04 30 10 
 %5   مزيالت طالء األ افرـ ـ ـ  33 04 30 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 33 04 30 90 
   : ـ غيرها  
   : مضغوطةوإن كانت  مساحيق،ـ ـ    
 %5    بودرة األطفالـ ـ ـ  33 04 91 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 33 04 91 90 
   : غيرهاـ ـ    
 %5    خل للزينةـ ـ ـ  33 04 99 10 
 %5   محضرات وقاية الجلد من الشم  ـ ـ ـ 33 04 99 20 
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 %5   محضرات تطرية الجلدـ ـ ـ  33 04 99 30 
 رات نزعـمحضو رات لطالء الوزه ومعازين ضمح ـ ـ ـ 33 04 99 40 

 %5   الطالء
 %5   غيرهاـ ـ ـ  33 04 99 90 

   . محضرات العناية بالشعر  33.05
 %5   ـ شامبو 33 05 10 00 
 %5   ـ محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم 33 05 20 00 
 %5   ـ ملمعات الشعر )الكر( 33 05 30 00 
   : ـ غيرها   
 %5   زيوت الشعرـ ـ ـ  33 05 90 10 
 %5   كريم الشعرـ ـ ـ   33 05 90 20 
 %5   محضرات صبغ الشعرـ ـ ـ   33 05 90 30 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  33 05 90 90 

ـــالفم أو األســـنان، بمـــا فيهـــا   33.06 ـــة ب محضـــرات للعناي
 ؛االصــطناعيةمعـازين ومســاحيق تثبيــت األســنان 

 ،خيــول لتنظيــف مــا بــين األســنان )دنتــال فلــوس(
   . دةمفر  في عبوات للبيع بالتجزئة

   : نظفات األسنانـ م  
 %5    معازين األسنانـ ـ ـ  33 06 10 10 
 %5    االصطناعيةمنظفات األسنان ـ ـ ـ   33 06 10 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  33 06 10 90 
 %5  )دنتال فلوس(نظيف ما بين األسنان تـ خيول مستعملة ل 33 06 20 00 
   : ـ غيرها   

 %5    محضرات غسل الفم وتعطير رائحتهـ ـ ـ  33 06 90 10 
 %5    االصطناعيةمحضرات تثبيت األسنان ـ ـ ـ  33 06 90 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  33 06 90 90 
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محضــرات معــدة لالســتعمال قبــل أو أثنــاء أو بعــد   33.07

الحالقـــة ومـــزيالت الـــروائ  الجســـدية ومحضـــرات 
عطـــــور أخـــــر  الشـــــعر و  االســـــتحمام ومـــــزيالت

حضــــرات تطريــــة أو تجميــــل غيــــر مــــذكورة وال وم
ــان  ــي مك ــة ف ــ  محضــرة  آخــر؛داخل ـــالت روائ مزي

   مطهرة.ذات خواص وإن كانت معطرة أو للغرف،
   بعد لحالقة: أثناء أو لالستعمال قبل أو ـ محضرات معدة   
 %5   معازين ورغوة الحالقةـ ـ ـ  33 07 10 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  33 07 10 90 
 %5   ـ مزيالت الروائ  الجسدية والعرق ومانعات التعرق  33 07 20 00 
 %5   ـ أمالح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر 33 07 30 00 
ـ محضرات لتعطير أو إزالة روائ  الغرف )األماكن( ، بما   

   : الدينية فيها المحضرات المعطرة للطقوس
   :باالحتراق لعطرة تعم ـ ـ "أغاراباتي"ومحضرات ُأخر   
 %5    سائلةـ ـ ـ  33 07 41 10 
 %5   مسحوقةـ ـ ـ  33 07 41 20 
 %5  عيدان )ند بخور(ـ ـ ـ  33 07 41 30 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  33 07 41 90 

   : غيرهاـ ـ     
 %5   في أوعية نافثة ـ ـ ـ 33 07 49 10 
ل الثالزـات والسـيارات فحـم منشـط إلزالـة الـروائ  داخــ ـ ـ  33 07 49 20 

  ...الخ

 
5% 

 %5    غيرها ـ ـ ـ 33 07 49 90 
   : ـ غيرها  
 %5   مزيالت الشعر ـ ـ ـ  33 07 90 10 
األكياس و   الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل ـ ـ ـ 33 07 90 20 

 %5  المعطرة
 %5  الصطناعيةا ون ــيـعـة أو الـات الالصقـمحاليل العدس ـ ـ ـ 33 07 90 40 
 %5   محضرات تطرية وتجميل معدة للحيواناتـ ـ ـ  33 07 90 50 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  33 07 90 90 
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 الفصل الرابع والثالثون

 

 ، عوامل سطح عضوية )غواسل عضوية(، صابون 
 شموع اصطناعية،  تشحيم،محضرات  غسيل،محضرات  

 شموع إضاءة وأصناف مماثلة،  تلميع،محضرات صقل أو  محضرة،شموع  
 ، محضرات طب األسنان أساسها الجصمعاجين لصنع النماذج، شموع طب األسنان 
 

 : مالحظـــات
 : هذا الفصل ل يشمال ـ 1

، من األنواع شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية أو المحضرات الغذائية منالصالحة لألكل المخاليط ـ أ  
 ؛(15.17كمحضرات لفك القوالب )بند  المستعملة

 المنفصلة المحددة الصفات كيماويًا؛ ـ المركبات ب
صـابون أو  قة أو محضرات االستحمام المحتوية علـ رغوات الحال الشامبو أو منظفات األسنان أو معاجين وـ ج 

 (.33.07أو  33.06، 33.05عوامل سطح عضوية ُأخر )البند 
، ال تنطبق كلمة " صابون " إال عل  الصابون القابل للذوبان في المـاء. يجـوز 34.01 من أجل تطبيق أحكام البند ـ 2

المطهـرات أو مسـاحيق  )مثـل،علـ  مـواد مضـافة  34.01أن يحتوي الصابون والمنتجـات اأُلخـر الداخلـة فـي البنـد 
، إذا 34.01مسـاحيق شـحذ داخلـة فـي البنـد شحذ أو المواد المالئة أو أدوية(. تبقـ  المنتجـات التـي تحتـوي علـ  

أو قطـع أو أششـكام مقولبـة. أمـا إذا كانـت أششـكام ُأخـر فتـدخل فـي أو قشـور صـلبة كانت فقط علـ  هيئـة قضـبان 
 .احيق الجلي والمحضرات المماثلةمسك  34.05البند 

، فــ ن عبــارة " عوامــل الســطح العضــوية " تعنــي المنتجــات التــي عنــدما تخلــط 34.02مــن أجــل تطبيــق أحكــام البنــد  ـ 3
 :دة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارةمئوية وتترك لم 20% بدرجة 0.5أالماء بتركيز قدره 

 ًا ثابتًا دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛ سائاًل شفافًا أو نصف شفاف أو مستحلب أ ـ تعطي 
  أقل. سم( أوداين/  45) m/Nفي المتر  نيوتن 2-10×  4.5توتر سطح الماء إل   ـ تخفضب  

 2، المنتجات المعرفة في المالحظة 34.03لنفط والزيوت المعدنية القارية "، الواردة في البند يقصد أعبارة " زيوت ا ـ 4
 .27من الفصل 

فـي البنـد  ، ف ن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضـرة " الـواردةاالستثناءات المنصوص عليها أدناهمع مراعاة  ـ 5
 :، تطبق فقط عل 34.04

 الماء؛العضوية المنتجة كيماويًا التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في  أ ـ المنتجات 
 ؛شموع مختلفةعليها من عملية خلط  المنتجات المتحصل ب ـ 

أو المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر مـن الشـموع وتحتـوي علـ  شـموع أو علـ  راتنجـات  ج ـ
 .عل  مواد معدنية أو مواد ُأخر

 :وال يشمل هذا البند
 الشموع؛ حت  وإن كانت لها صفة 38.23أو   34.02أو   15.16المنتجات الداخلة في البند   ـ 1
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ــت الشــمو   ـ 2 ــر المخلوطــة ، وإن كان ــة غيــر المخلوطــة أو الشــموع النباتيــة غي ــة،  أومكــررة ع الحيواني ملون
 ؛15.21الداخلة في البند 

بينهـا أو ملونـة  وإن كانت مخلوطـة فيمـا ،27.12الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند   ـ 3
 فقط؛

  . ... الخ( 38.09أو   34.05ي وسط مائي )بنود المخلوطة أو المبددة أو المذاأة ف ـ الشموع 4
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

اسل عضوية منتجات ومحضرات غو و صابون   34.01
أو ، عل  هيئة قضبان معدة لالستعمام كصابون 

، وإن احتوت عل  صابون كام مقولبةأشـقطع أو 
لغسل الجلد  ؛منتجات ومحضرات غواسل عضوية

 للبيع أالتجزئة، مهيشة مأو كريسائل  عل  هيئة
بون، ورق وحشو ولباد وال ن احتوت عل  صاإو 

، مشربة أو مطلية أو مغطاة أصابون منسوجات
 . أو أمادة مطهرة

  

، عل  بون ومنتجات ومحضرات غواسل عضويةـ صا  
، ورق ولباد وال مقولبة أشكام هيئة قضبان أو قطع أو

و مغطاة أالصابون أو مشربة أو مطلية أ ،منسوجات
 : أمادة مطهرة

  

ت( أما فيها ليمعدة لالستعمام كمواد تجميل )توا  ـ ـ    
 : ةالمنتجات المحتوية عل  مواد طبي

  

 %5    صابون حالقةـ ـ ـ   34 01 11 30 
 %5    صابون طبيـ ـ ـ  34 01 11 40 
 %5   صابون مطهرـ ـ ـ   34 01 11 50 
مشربة أو  منسوجة،ورق وحشو ولباد ونسج غير  ـ ـ ـ 34 01 11 70 

  وإن كانت معطرة مطهرة،مغطاة أالصابون أو أمادة 

  
5% 

شاحذًا أو  صابون تواليت وان كان ملونًا أو معطرًا أو ـ ـ ـ 34 01 11 80 
 مطهرًا )مثل اللكس والكامي(

  
5% 

 %5   غيرها ـ ـ ـ 34 01 11 90 
   : يرهاـ ـ غ   
 %5   صابون الراتنجات أو الطوم أويلـ ـ ـ   34 01 19 20 
 %5    خاصة الستعماالتمحضرًا صناعي صابون ـ ـ ـ   34 01 19 30 
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مشـربة أو مطليـة  منسـوجات،ورق وحشـو ولبـاد وال  ـ ـ ـ 34 01 19 40 
  وإن كانت معطرة مطهرة،أو مغطاة أالصابون أو أمادة 

  
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  34 01 19 90 
   :  ـ صابون أششكام ُأخر   
 %5   أشكل مسحوق ـ ـ ـ  34 01 20 10 
 %5    أشكل معجون ـ ـ ـ   34 01 20 20 
 %5   أشكل محاليل مائية )سائل(  ـ ـ ـ  34 01 20 30 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  34 01 20 90 
منتجــات ومحضــرات غواســل عضــوية لغســل الجلــد علــ   ـــ 34 01 30 00 

ت للبيـع أالتجزئـة،وان احتـو  مهيـشةكـريم  سـائل أو هيئة
 %5  عل  صابون 

؛ محضـرات عوامل سطح عضوية )عدا الصـابون(  34.02
غواســل ومحضـــرات غســـيل )أمــا فيهـــا محضـــرات 

ـــــف، وإن الغســـــيل المســـــاعدة( ومح ضـــــرات تنظي
فـي البنـد  ، غيـر تلـك الـواردةاحتوت عل  صـابون 

34.01. 

  

   أالتجزئة:  وإن كانت مهيشة للبيع  عضوية،ـ عوامل سطح   
 %5    ـ ـ أنيونية )ذات شحنة سالبة( 34 02 11 00 
 %5   ـ ـ كاتيونية )ذات شحنة موجبة( 34 02 12 00 
 %5   ـ ـ غير أنيونية 34 02 13 00 
 %5    ـ ـ غيرها 34 02 19 00 
   : أالتجزئةة للبيع ـ محضرات مهيش   
 %5    محضرات غواسل )مثل الكلوركس ....الخ(ـ ـ ـ  34 02 20 10 
   : محضرات غسيلـ ـ ـ   
 %5    جافه مسحوقه )مثل التايد ...الخ(ـ ـ ـ ـ  34 02 20 21 
 %5    مائعه ـ ـ ـ ـ  34 02 20 22 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  34 02 20 29 
 %5   اـ غيره 34 02 90 00 
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محضــــرات للتشــــحيم )أمــــا فيهــــا زيــــوت القواطــــع   34.03
ومحضــرات حــل البراغــي أو الصــواميل ومحضــرات 

، أو التآكـل ومحضـرات حـل القوالـب مضادة للصدأ
أساســـها مـــواد تشـــحيم( ومحضـــرات مـــن األنـــواع 
لـد المستعملة في تزييـت أو تشـحيم النسـج أو الج

ت ، عــدا المحضــراأو الفــراء أو غيرهــا مــن المــواد
%  أو أكثــر وزنــًا مــن الزيــوت 70المحتويــة علــ  

النفطيـــة أو مـــن زيـــوت المـــواد المعدنيـــة القاريـــة 
 . يةكمكونات أساس

  

   : قاريةـ محتوية عل  زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية   
لمعالجة النسج أو الجلد أو جلود الفـراء أو   محضرات ـ ـ  34 03 11 00 

   غيرها من المواد

 
5% 

   : ـ ـ غيرها   
 %5   االحتكاكمحضرات التشحيم المعدة لتخفيف ـ ـ ـ   34 03 19 10 
 %5    زيوت وشحوم السحبـ ـ ـ   34 03 19 20 
 %5    طعازيوت القو  ـ ـ ـ  34 03 19 30 
 %5   محضرات حل البراغي والصواميلـ ـ ـ  34 03 19 40 
 %5   و التآكلمحضرات مضادة للصدأ أـ ـ ـ  34 03 19 50 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  34 03 19 90 
   : ـ غيرها  
لمعالجة المواد الـنسجية أو الجلد أو  الفراء   ـ ـ محضرات 34 03 91 00 

 أو غيرها من المواد
  

5% 
 %5    ـ ـ غيرها 34 03 99 00 

   . محضرةشموع اصطناعية وشموع   34.04
 %5  )بول  اثيلين جليكوم(( ناوكسيثيلي)ـ من بولي  34 04 20 00 
   : ـ غيرها   
 %5   شمع أختام ـ ـ ـ 34 04 90 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  34 04 90 90 
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محضــرات تلميــع ومعــاجين لألحذيــة و لألثــا  و   34.05
لألرضــــيات أو للعربــــات أو للزجــــاج أو المعــــادن،  
ـــة،  ـــي ومحضـــرات مماثل ـــاجين الجل مســـاحيق ومع

ورق أو مواد حشو أو لبـاد )وإن كانت عل  شكل 
أو ال منســوجات أو لــدائن خلويــة )بالســتيكية( أو 

أمثــل مطــاخ خلــوي، مشــربة أو مطليــة أو مغطــاة 
ا الشـموع الداخلـة فـي البنـد عـد ،هذه المحضـرات(

34.04. 

  

ـ محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لألحذية أو  34 05 10 00 
   الجلد

 
5% 

ات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة ـ محضر   34 05 20 00 
   األثا  الخشبي أو األرضيات أو المصنوعات الخشبية

 
5% 

غير  للعربات،ـ محضرات تلميع ومحضرات مماثلة  34 05 30 00 
  محضرات تلميع المعادن

 
5% 

 %5   ـ معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي 34 05 40 00 
   : ـ غيرها   
 %5  محضرات تلميع الزجاج والمراياـ ـ ـ  34 05 90 10 
 %5    محضرات تلميع المعادنـ ـ ـ  34 05 90 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  34 05 90 90 

 %5   شموع إضاءة وأصناف مماثلة 34 06 00 00 34.06
ــشة    34.07 ــك المهي ــا تل ــاذج، أمــا فيه معــاجين لصــنع النم

النـــــوع المعــروف  م؛ محضــرات مــنلتســلية األطفــا
ــــــع أشــــــموع طــــــب األ" ــــــات طب ســــــنان" أو "أمركب

"، مهيــشة أشــكل مجموعــات أو فــي أغلفــة األســنان
ـــوا  أو أشكــــل  ـــ  شـــكل أل ـــة أو عل ـــع أالتجزئ للبي

أششـــكام مماثلـــة؛  حـــدوات حصـــــان أو عيــــدان أو
محضرات ُأخر معدة لالسـتعمام فـي طـب األسـنان 
ت أساسها الجص )مـن الجـص الكلسـي أو كبريتـا

 . الكالسيوم(

  

 %5   شموع طب األسنانـ ـ ـ  34 07 00 10 
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في طب األسنان أساسها الجص  لالستعماممحضرات ـ ـ ـ  34 07 00 20 
  )من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم(

  
5% 

 %5   معاجين لصنع النماذج لتسلية األطفامـ ـ ـ  34 07 00 30 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  34 07 00 90 
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 الفصل الخامس والثالثون

 
  أنزيماتمواد زاللية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ 

 
 مالحظــات:

 :هذا الفصل لال يشم ـ 1
 ؛(21.02الخمائر )بند أ  ـ
األدقيـة قالمنتجـات األر ـر الدا  ـة  ،عـد السـتعماالت عالةيـة أق قيائيـة(مكونات الدم )عدا زالل الـدم غيـر الم ب ـ

 ؛30 في الفصل
 ؛(32.02المحضرات اإلنزيمية لالستعمال في الدباغة األقلية )البند  ج ـ
 ؛34من المنتجات الدا  ة في الفصل المحضرات اإلنزيمية ل نقع أق الغسيل أق غيرها  د  ـ
 ؛(39.13لبرقتينات المقساة )البند ا هـ ـ
 .(49صل المنتجات الهالمية )ةيالتين( الناتجة عن صناعة الطباعة )ف ق ـ

، تطبــع عبـا"ة ك درسـترين ك ع ـج منتجــات تح ـل النشـا قالتـي تحــوا نسـبة محتوياتهـا مــن 35.05قفقـا  لـنا البنـد  ـ 2
 ، محسوبا  ع ج أساس المادة الجافة. % معبرا  عنها ك بالدرسترقز ك10 السكر المختزل ال تتجاقز

 .17.02البند  % فتد ل في10أما منتجات هذا النوع التي تتجاقز نسبة السكر المختزل  
 

 فئة الرسم اإلةراء الصــــــــــــنف النظام المنسع "مز البند
ةبنين )كازيين( قأمالحـ  قمشـتقات  األر ـر؛ غـراء   35.01

   . الجبنين )كازيين(
 %5   ـ ةبنين )كازيين( 35 01 10 00 
   : ـ غيرها   
 %5    غراء الجبنينـ ـ ـ   35 01 90 10 
 %5   غيرهاـ ـ  ـ 35 01 90 90 

)بما في ذلك مررـزات اننـين أق أك ـر زالل البومين   35.02
مــن برقتينــات مصــل ال ــبن، المحتويــة قزنــا  ع ــج 

ـــبن، 80 مـــن أك ـــر % مـــن برقتينـــات مصـــل ال 
محســـوبا  ع ـــج أســـاس المـــادة الجافـــة( قأمالحـــ  

   . قمشتقات  األ ر
   : بيضزالل الـ   
 %5    مجففـ ـ  35 02 11 00 
 %5    غيره ـ ـ 35 02 19 00 
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، بما في ذلك مررزات اننين أق أك ر من زالل ال بن ـ 35 02 20 00 

  برقتينات مصل ال بن

 
5% 

 %5    ـ غيرها 35 02 90 00 
هالم )بما في ذلك الهالم المهيأ ع ج شكل    35.03

، قإا رانت )يما فيها المربعة( صفائح مستطي ة
قمشتقات ؛ غراء  مشغولة السطح أق م ونة(

ء السمك؛ غراء أر ر من أصل حيواني، عدا غرا
   .35.01الجبنين الدا ل في البند 

 %5    هالم ) ةيالتين ( قمشتقات ـ ـ ـ  35 03 00 10 
 %5    غيرهـ ـ ـ  35 03 00 90 

)ببتوا( قمشتقات ؛ مـواد برقتينيـة أر ـر هضموا    35.04
في مكاا آ ر   ، غير دا  ة قال مذرو"ةقمشتقاتها

، معالجـــــة أق غيـــــر قمســـــاحيع صـــــالل )ة ـــــود(
   . معالجة بالحرقم

 %5     قمشتقات هضموا ) ببتوا ( ـ ـ ـ  35 04 00 10 
 %5     غيرهـ ـ ـ  35 04 00 90 

ديكسترين قغيره من أنـواع النشـاء المعـدل )م ـل،   35.05
؛ غـــراء نشـــاء الـــذت ســـبع ته يمـــ  أق أســـترت (ال

أساســـ  نشـــاء أق ديكســـترين أق غيـــره مـــن أنـــوع 
   . النشاء المعدل

   : ين قغيره من أنواع النشاء المعدلـ ديكستر    
 %5    ديكسترين ـ ـ ـ 35 05 10 10 
 %5     أق النشاء النافشيمالنشاء الذت سبع ته ـ ـ ـ  35 05 10 20 
 %5   ق باألستيراتالنشاء المعالج باألنير أـ ـ ـ  35 05 10 30 
 %5   النشاء القابل ل ذقباا ك أمي وةين كـ ـ ـ  35 05 10 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  35 05 10 90 
   : ـ غراء   
 %5   الدرسترين منـ ـ ـ  35 05 20 10 
 %5   الغراء النشوت ـ ـ ـ  35 05 20 20 
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"اكس الغراء المكوا من نشاء غير معالج قبو  ـ ـ ـ 35 05 20 30 

قمشتقات الس ي وز القاب ة ل ذقباا في الماء أق 
   المكوا من نشاء غير معالج قبو"اكس قأنيرات النشا  

 
 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  35 05 20 90 
، قغيره من المواد الالصقة المحضرةغراء محضر   35.06

؛ منتجــات يــر مــذرو"ة قال دا  ــة فــي مكــاا آ ــرغ
، مهيـأة د الصـقةرغـراء أق مـوا لالسـتعمالصالحة 

، ال يتجـاقز يع بالتجزئـة رغـراء أق مـواد الصـقةل ب
   . ج ر 1قزنها الصافي 

ـ منتجات صالحة لالستعمال رغراء أق رمواد الصقة،  35 06 10 00 
، ال يتجاقز ع بالتجزئة رغراء أق رمواد الصقةمهيأة ل بي

 %5   ج ر 1قزنها الصافي 
   : ـ غيرها  
ود مـن في البنـ البوليميرات الدا  ة واد الصقة أساسهام ـ ـ 35 06 91 00 

 %5   أق المطاط 39.13 إلج 39.01
 %5   ـ ـ غيرها 35 06 99 00 

ــــر مــــذرو"ة قال  محضــــرة،أنزيمــــات  أنزيمــــات؛  35.07 غي
   . دا  ة في مكاا آ ر

   : ـ أنفحة قالمررزات الناتجة عنها   
 %5    أنفحة العجولـ ـ ـ  35 07 10 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 35 07 10 90 
   : ـ غيرها  
 %5    لتطرية ال حوم أنزيميةمحضرات ـ ـ ـ  35 07 90 10 
 %5   لتنقية عصير الفواك  أنزيميةمحضرات  ـ ـ ـ 35 07 90 20 
 %5   النشاء من األيمشة إلزالة أنزيميةمحضرات ـ ـ ـ  35 07 90 30 
 %5    ت البنحرياسيةاألنزيماـ ـ ـ   35 07 90 40 
 %5   أنزيم الهضمين ك بيبسين كـ ـ ـ  35 07 90 50 
 %5   الشعير الناشط ك مالت ك أنزيماتـ ـ ـ  35 07 90 60 
 %5    غيرهاـ ـ ـ    35 07 90 90 
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 الفصل السادس والثالثون 

 

 بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛
 ، محضرةخالئط معدنية إلحداث االشتعال؛ مواد لهوب

 
 :اتـــمالحظ

 ، باســتاناا ال ر اــات ال ــ  ورة فــة ال الحظــةل نف ــ ة ال حــددة ال ــفات  ي اويــا  هــ ا الف ــل ال ر اــات ا لال يشــ  ـ 1
 .أدناهـ ب  2ـ أ أو  2

 :فقط 36.06ل عنى الوارد فة الاند يق د بعاارة  " أصناف من مواد لهوب "  با ـ 2
ــد والها ــا مي  أ  ـ ــةال يتالدهي ــرامين وافصــناف ال  اث  ــين رت ــ ة اي  ب شــاال  )أقــراأ أو أصــاب  أو ب شــاال، ال هي

شـاال صـ اة أو ب  ، و  لك الوقود ال ي أساسه الكحـول والوقـود ال حضـر ال  اثـل،م اث ة( لالستع ال  وقود
 ن ف ص اة؛

الوقود ال ائل وغاز الوقود ال  يل فة أوعية من افنواع ال  تع  ة لتعائة أو إعـادة رعائـة قـداحات ال ـجائر   ب ـ
 ؛ 3سم 300سعتها  زال رتجاو أو الوالعات ال  اث ة فة أوعية 

 . رنجية وموقدات النار وما ي اث هاال شاعل الرا  ج ـ
 

 فئة الرسم اإلجراا ال ـــــــــــــنف  قرمزالنظام ال ن الاند

 %5   بارود 36 01 00 00 36.01
 %5    عدا الاارود محضرة،متفجرات  36 02 00 00 36.02
 لالشـتعالفتائل افمـا؛؛ فتائـل ل تفجيـر؛  ا ـوالت    36.03

   . أو ل تفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات  هربائية
، ، أجهزة إشعالأو لالشتعال  ا ول ل تفجير ـ ـ ـ  36 03 00 10 

    هربائة فجراتتم

 
5% 

 %5     فتائل لألما؛ ، فتائل ل تفجيرـ ـ ـ  36 03 00 90 
ألعــــاب ناريــــة وقــــ ائف إشــــارة وصــــواري  مانعــــة   36.04

ل ــــقوب الاــــرد ولشــــارات الضــــااب وغيرهــــا مــــن 
   . ةافصناف النارية الفني

   : ـ ألعاب نارية  
 %5    خاصة بافطفال ـ ـ ـ 36 04 10 10 
 %5   خاصة بال هرجانات واالحتفاالت ـ ـ ـ 36 04 10 20 
 %5    ـ غيرها 36 04 90 00 
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 فئة الرسم اإلجراا ال ـــــــــــــنف  قرمزالنظام ال ن الاند

عدا افصناف النارية الداخ ـة فـة  )كاريت(،ثقاب  36 05 00 00 36.05
 %5  .36.04الاند 

فيروســـــيريوم وخالئـــــط معدنيـــــة أ خـــــر إلحــــــداث   36.06
صــناف مــن مــواد مــن ج يــ  افشــاال؛ أ االشــتعال

مـن هـ ا  2لهوب   ـا هـة محـددة فـة ال الحظـة 
   . الف ل

سائل وغاز وقود م يل فة عاوات من افنواع  ـ وقود 36 06 10 00 
ال  تع  ة لتعائة أو إعادة رعائة قداحات ال جائر أو 

   3سم300الوالعات ال  اث ة ال رتجاوز سعتها 

 
 
5% 

   : ـ غيرها  
 %5    أحجار قداحاتـ ـ ـ  36 06 90 10 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  36 06 90 90 

 
 



 6ق : 
 37ف : 

 - 255 - 

 الفصل السابع والثالثون

 
 منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

 
 : مالحظـــات

 . الفصل الفضالت أو المواد التالفةال يشمل هذا  ـ 1
، بطريقة تم بواسطتها تشكيل الصور المرئية" تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل الطريقة التي ي يقصد بكلمة ـ 2

 . ال اإلشعاع على سطوح حساسة للضوءأو غيره من أشكمباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء 
 

 فئة الرسم اإلجراء  الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

ألـــــواح تصـــــوير فوتـــــوغرافي وأفـــــالم مســـــط ة،   37.01
م سســـة، غيـــر مصـــورة، مـــن أيـــة مـــادة، عـــدا 
ــــالم  ــــورق المقــــوأ أو النســــ   أف ــــورق أو ال ال

ــة مســط ة، م س ســة، تصــوير فوتــوغرافي فوري
   . غير مصورة، وإن كانت مهيأة في أغلفة

 %5   ـ للتصوير باألشعة السينية )أشعة إكس( 37 01 10 00 
 %5   ـ أفالم للتصوير الفوري  37 01 20 00 
 255ـ ألواح وأفالم ُأخر يزيد أي من جوانبها عن  37 01 30 00 

   ملليمتر
 
5% 

   : ـ غيرها  
 %5   الفوتوغرافي الملون )بولي كروم(ـ ـ للتصوير  37 01 91 00 
 %5    ـ ـ غيرها 37 01 99 00 

أفالم تصوير فوتوغرافي بشكل لفـات، م سسـة،   37.02
غيـــر مصـــورة، مـــن أيـــة مـــادة، عـــدا الـــورق أو 
الــورق المقــوأ أو النســ   أفــالم تصــوير فوريــة 

   .  بشكل لفائف م سسة وغير مصورة
 %5   السينية )أشعة إكس(  ـ للتصوير باألشعة 37 02 10 00 

 105بة بعرض ال يتجاوز ـ أفالم ُأخر، غير مثق  
   : )ملليمتر(

 %5   ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون )بولي كروم( 37 02 31 00 
 %5  .. ، تتضمن مست لب هاليدات الفضةـ ـ غيرها 37 02 32 00 
 %5    ـ ـ غيرها 37 02 39 00 
   مم: 105ر مثقبة يتجاوز عرضها ُأخر، غي ـ أفالم  
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 فئة الرسم اإلجراء  الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

م 200عنمم وبطول يزيد  610ـ ـ بعرض يزيد عن  37 02 41 00 
  الملون )بولي كروم( للتصوير

 
5% 

 م عدا200عنمم وبطول يزيد  610ـ ـ بعرض يزيد عن  37 02 42 00 
  المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون 

 
5% 

 %5   م200 يزيد عن مم وبطول ال 610ـ بعرض يزيد عن  ـ 37 02 43 00 
 %5   . مم 610 نـع يزيد ال لكنمم و 105ـ ـ بعرض يزيد عن  37 02 44 00 
ـ أفالم ُأخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون )بولي   

   كروم(:
 %5    مم 16ـ ـ بعرض ال يزيد عن  37 02 52 00 
وبطول مم  35اوز يتج مم وال 16بعرض يزيد عن  ـ ـ  37 02 53 00 

، للشرائح اإليجابية الشفافة م 30ال يزيد عن 
  ()ساليد

 
 
5% 

وبطول ال  مم 35يتجاوز  مم وال 16ـ ـ بعرض يزيد عن  37 02 54 00 
، عدا المستعملة في الشرائح م 30يزيد عن 

  اإليجابية الشفافة )ساليد(

 
 
5% 

وبطول  مم 35يتجاوز  مم وال 16ن ـزيد عــبعرض ي ـ ـ 37 02 55 00 
  م 30يزيد عن 

 
5% 

 %5   مم35د عن ـرض يزيــ ـ بع 37 02 56 00 
   : ـ غيرها  
 %5  م30 ال يتجاوزمم وبطول  35ن ـزيد عــي ال بعرضـ ـ  37 02 96 00 
 %5  م 30 يتجاوزمم وبطول  35ن ـزيد عــي ال بعرض ـ ـ  37 02 97 00 
 %5   مم 35بعرض يزيد عن  ـ ـ  37 02 98 00 

 ورق وورق مقوأ ونس  ، للتصوير  37.03
    وتوغرافي، م سسة وغير مصورةالف

 %5   مم 610ـ لفائف يزيد عرضها عن  37 03 10 00 
ـ غيرها، لالستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون  37 03 20 00 

 %5  )بولي كروم(
 %5   ـ غيرها 37 03 90 00 

ـــــواح وأفـــــال 37 04 00 00 37.04 ورق مقـــــوأ ونســـــ ،  م وورق وأل
 %5   للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرة

ألـــواح وأفــــالم للتصـــوير الفوتــــوغرافي، مصــــورة  37 05 00 00 37.05
ومظهــرة، عــدا األفــالم المســتعملة فــي التصــوير 

 %5  . السينمائي
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 فئة الرسم اإلجراء  الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 أفـــالم للتصـــوير الســـينمائي، مصـــورة ومظهـــرة،   37.06
أو مؤلفـة مـن صوتي وأن كانت تتضمن تسجيل 

   . تسجيل صوتي فقط
   : أكثرمم أو  35ـ بعرض    
أفالم ثقافية أو علمية أو زراعية أو ص ية أو ـ ـ ـ  37 06 10 10 

  تربوية

  
5% 

   غيرهاـ ـ ـ  37 06 10 90 
5% 

   : ـ غيرها  
أفالم ثقافية أو علمية أو زراعية أو ص ية أو ـ ـ ـ  37 06 90 10 

  تربوية

 
5% 

 %5    غيرهاـ ـ ـ  37 06 90 90 
م ضــــرات كيماويــــة لالســــتعمال فــــي التصــــوير   37.07

المــواد  الغــراء أو الفوتــوغرافي، عــدا الــورني  أو
الالصـــقة والم ضـــرات المماثلـــة  منتجـــات غيـــر 
مخلوطــة لالســتعمال فــي التصــوير الفوتــوغرافي، 
مهيـــــأة فـــــي مقـــــادير معينـــــة أو مهيـــــأة للبيـــــ  

    . هزة لالستعمال بشكل مباشربالتجزئة وجا
 %5   ـ مست لبات للت سيس 37 07 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5    مواد التظهير ) الت ميض (ـ ـ ـ  37 07 90 10 
 %5    مواد التثبيتـ ـ ـ  37 07 90 20 
 %5   مواد التقوية ومواد التخفيف ـ ـ ـ 37 07 90 30 
 %5   لد الت ويمواـ ـ ـ  37 07 90 40 
 %5   مواد التنظيفـ ـ ـ  37 07 90 50 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  37 07 90 90 
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 الفصل الثامن والثالثون

 

 ــةـة منوعـات كيماويـــمنتج
 

 : مالحظـــات
 
 : هذا الفصل لال يشم ـ 1

 : الصفات كيماويًا باستثناء ما يليالمنتجات المنفصلة المحددة  ـ أ
 ؛(38.01)بند  االصطناعيـ الجرافيت  1
ومنظمات نمـو النبـات ومطاـرات  نباتال ـ مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب الضارة وموقفات  2

 ؛ 38.08 في نص البند ةكما ورد وصفومنتجات مماثلة مايأة 
  (؛38.13ف لطفاء الحريق )بندئـ المنتجات المايأة كشحنات ألجازة إطفاء الحريق أو كقذا 3
 ؛المالحظة  أدناهفي  المحددة المعتمدة المواد المرجعية ـ 4
 ؛أدناه 3تين أ و ج من المالحظة ر في الفق المحددةـ المنتجات  5

، مـن األنـواا المعـتعملة الاذائيـة (K9)ا مـن المـواد تات مخاليط المنتجات الكيماويـة والمـواد الاذائيـة أو هيرهـ ب ـ
 ؛بصورة عامة( 21.06البشري )بند  لالستاالكفي تحضير األهذية المعدة 

مخاليطاـا وتحقـق  أو خزرنـي على معـاد  أو محتوية ي(،طمي المجار  هير فياا الطمي، رماد وبقايا )بما وخبث ج ـ 
 ؛(26.20)بند 26للفصل  ـ ب  3ـ أ أو  3المالحظة  شروط 

 ؛ أو(30.04أو  30.03األدوية )بند  د ـ
لصــناعة  المحفــزات )الوســائط الكيماويــة( المعــتالكة مــن األنــواا المعــتخدمة فــي اســتخراج المعــاد  العاديـــة أوـ  هــ

(، المحفـزات المعـتالكة مـن األنـواا المعـتعملة 26.20يـة التـي أساسـاا معـاد  عاديـة )بنـد المركبـات الكيماو 
خالئط معدنية  ( وكذلك المحفزات المكونة من معاد  أو71.12بصورة رئيعية السترجاا المعاد  الثمينة )بند 

 عشر(. ، )القعما  الرابع عشر أو الخامسبعقد هزيهبشكل نعج  بشكل معاحيق بالاة النعومة أو
تبــين قــي   بشــاادة المصــحوبة المرجعيــة المعتمــدة" المــواد المرجعيــة "المــواد يقصــد بعبــارة 38.22لاــرض البنــد  ( أ ـ ) 2

 والتـي هـي صـالحة بكـل قيمـة الخاصـة الثقـة القـي  ودرجـةه هـذ لتحديـد والطرق المعتخدمة الخواص المعتمدة
 المرجعية. أو المعايرة ألهراض التحليل أو

ولويـة األ  لـهتكـو   38.22 فـا  البنـد المعتمـدة، المرجعية المواد ولتبنيد ،29 أو 28منتجات الفصل  ناءباستث )ب(
 .التعريفة في جدول على أي بند آخر

 من بنود جدول التعريفة: آخر وليس في بند 38.24في البند  ـ تدخل المنتجات اآلتية 3
 القلوية أو من هاليدات المعاد  القلوية زيوم أوييد المانكعأمن  البصرية( العناصر )عدا المزروعة البلوراتأ ـ 

 ؛غ 2.5مناا عن  يقل وز  الواحدة والتي ال الترابية
 ؛ب ـ زيت فيوزل وزيت ديبل

 ؛ للبيع بالتجزئة في أهلفة المايأة ج ـ مزيالت الحبر
)عـدا الداخلـة  حيح الكتابـةلتصـ واألشـرطة على ورق االستنعاخ وهيرها مـن العـوائل المركبات لتصحيح الكتابةد ـ 

 للبيع بالتجزئة في أهلفة المايأة( , 96.12في البند 
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 مخاريط سيجر(. األفرا  )مثل، حرارة درجة لالنصاار الختبار أصناف من خزف قابلة ـ هـ
 الفنـادق المنـازلالنفايـات مـن األنـواا التـي تجمـع مـن  وردت فـي هـذا الجـدول، حيثمـا "النفايات البلديـة" ـ يقصد بعبارة 4

تحتــو   ومخلفـات البنــاء والاـدم. وكناسـات الطـرق واألرصــفة الــخ،…والمطـاع  والمعتشـفيات والمتــاجر والمكاتـ  
عامــة علــى تنــوا واســع مــن المــواد كاللــدائن والمطــاط والخشــ  والــورق والنعــيج والزجــاج  بصــورة النفايــات البلديــة

ــاد  والمــواد الاذائيــة "النفايــات  أ  عبــارة الإ الماملــة. أو لمصــنوعات التالفــةواألثــاا المكعــر وهيــرة مــن ا والمع
 تشمل: ال البلدية"

 الــورق أو الخشــ  أو المطــاط أو المصــنوعات التــي يــت  فصــلاا عــن النفايــات كنفايــات اللــدائن أو أو المــواد ( أ ) 
 ؛ريفةالتع جدول في التي تتبع بنودها الخاصة المعاد  والبطاريات المعتالكة الزجاج أو النعيج أو

 ؛النفايات الصناعية ( ب ) 
  ؛ أو30للفصل  (ي) 4تعريفاا في المالحظة التي ورد نفايات محضرات الصيدلة ( ج ) 
 .هأدنا 6 من المالحظة ( أ ) تعريفاا في الفقرة الوارد النفايات الطبية ( د ) 

ميـاه المجـار  مـن  مـن محطـات معالجـةالنـاتج  )الوحـل( طمي المجاري" الطمـي بعبارة" يقصد " 38.25 ـ ألهراض البند 5
الفصـل الوحـل  يعـتثنى مـن هـذا المعـتقر. فضـالت التنظيـف والوحـل هيـر المعـبقة المد  وتشمل نفايات المعالجة

ًً كا  صالح تاإ المعتقر ًً  (.31)الفصل  لالستعمال كأسمدةًا
 على: تنطبق عبارة"نفايات أخر ،38.25 ـ ألهراض البند 6

هيرهــا مــن  العــالج أو التشــخيص أو عــن البحــث الطبــي أو الناتجــة ةثــوهــي النفايــات الملو  النفايــات الطبيــة ( أ )
علــى جــراثي  ومــواد  ي تحتــو  هالبــاً قــوال الطــ  البيطــري، أو األســنا طــ   أو الجراحيــة أو العمليــات الطبيــة

 والمحــــاقن والقفــــازات المعــــتعملة ةثــــ)مثــــل الضــــمادات الملو  لطرحاــــا جــــراءات خاصــــةإ وتتطلــــ  صــــيدلية
 ؛المعتعملة(

 ؛نفايات المذيبات العضوية )ب(
 و وسوائل منع التجمد، وسوائل الايدروليك وسوائل الكابح )الفرامل( فضالت سوائل التنظيف الكيماوية )ج(

 ؛ وباا الصناعات المرتبطة أو من الصناعات الكيماوية نفايات أخر (د)
زيــوت  علــى زيــوت نفــط أو رئيعــية بصــورة تشــمل النفايــات المحتويــة "ال "نفايــات أخــر ومــع تلــك فــا  عبــارة

 (.27.10)بند قارية متحصل علياا من مواد معدنية
, يقصــد بعبــارة "ديــزل حيــوي" الســتيرات أحاديــة القلويــة مــن األحمــاض الدســمة المعــتخدمة  38.26ألهــراض البنــد  ـ 7

 .كوقود, المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وإ  كانت معتعملة
 

 فرعية:ال بنودالات مالحظ
المحتويــة علــى  38.08األصــناف الداخلــة فــي البنــد  فقــط   38 08 59 و  38 08 25 ا  الفرعيــ ا البنــدشــمل ي - 1

ــديكا ; ألكلــور)ايزو( واحــدة أو أكثــر مــن المــواد التاليــة: ــدرين )ايــزو(؛ ; )ايــزو( بر أل  ؛  ميثيــل)ايزو(-أزينفــو  أل
كعـافين )ايـزو(؛ كبتـافول )ايـزو(؛ كلـوردين )ايـزو(؛ كلورديمفـورم )ايـزو(؛ بينابكريل )ايزو(؛ كـامفيكلور )ايـزو(؛ تو 

ـــــــزو(؛  ـــــــوروبنزيالت )اي ـــــــوتين  DDTكل ـــــــزو( )كلوفين ـــــــث ك-1،1،1، (INN))اي ـــــــثال ـــــــارا2,2 -ورول -مكرر)ب
 ؛أو أمالحـه )ايزو((  DNOC)كريعول-رثوأو -ثاني نيترو-6،4(؛ INN)ايزو،لدرين ثنائي اكلوروفينيل(ايثا (؛ 

ثـاني برومـو -2،1( )ثـاني بروميـد االيثيلـين )ايـزو ;اندوسـولفنت )ايـزو( أمالحـه أو اسـتيراته؛  ,ايـزو(داينوس  )و 
سـابع كلـورور )ايـزو(؛  ;ثـاني كلـورو ايثـا (؛ فلورواسـيتاميد )ايـزو( -2،1ايثا (؛ ثاني كلوريد االيثيلـين )ايـزو( )
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بمــا فياــا لينــدا   )ايــزو((،  HCHســاد  كلوروسيكلوهيكعــا  )-6,5,4,3,2,1ســاد  كلــورو بنــزين )ايــزو(؛ 
كروتوفو  )ايـزو(؛ أوكعـيرا  )أوكعـيد االيثيلـين(؛ احادي ميثااميدوفو  )ايزو(؛  ؛ (؛ مركبات الزئبقINN)ايزو،

خــامس  خــامس وثــامن بروموثــاني فينيــل؛ اثيــرات بــاراثيو (؛-ميثيــل )ايــزو(؛ )ميثيــل –بــاراثيو  )ايــزو(؛ بــاراثيو  
 ةمشـبعوأمالحـه؛ سـلفونوأميدات  فلـورواوكتينب مشـبعمـ  سـلفونيك ح ؛ أو اسـتيراته أمالحـه ,كلوروفينول )ايزو(

حمـ   -2،4،5)ايـزو( ) T-2،4،5 فوسـفاميدو  )ايـزو(؛؛  مشبع بفلورواوكتينفلوريد سلفونيل  ؛ بفلورواوكتين
 .ثالثي بوتيل القصدير اتركبم ، أمالحه أو استيراته؛(ثالث كلورو فينوكعي اسيتيك

     
كربوفورا   و المحتوية على خليط من بينوميل )إيزو(الابارية أيضا المعاحيق  38 08 95 يشمل البند الفرعي                

  .)ايزو( و ثيرام )ايزو(
-الفــا المحتويــة علــى 38.08األصــناف الداخلــة فــي البنــد فقــط  086938لاايــة  086138 تشــمل البنــود الفرعيــة– 2

ــزو(، بنــديوكار ين ر ايبرميثســ ــزو(، بي)اي ــرين )ايــزو(، كلور ب )اي ــزو(، دلتــاميثرين فنث ــزو(، ســيفلوثرين )اي ــابير )اي فن
ســــياالوثرين )ايـــزو(، مــــاالثيو  )ايــــزو(، -(، فنيتروثيـــو  )ايــــزو(، المبـــداINNتــــوفنبروكس )ي(، اINNايـــزو،)

 ميثيل )ايزو( أو بربكعور )ايزو(.-بريميفو 
المواد المحتوية على واحدة أو أكثر من  ط والمحضراتمخاليال فقط 248838لااية  248138 تشمل البنود الفرعية– 3

ــة: ــين( التالي ــيالت  ,أوكعــيرا  )أوكعــيد االيثيل ــة ثنائيــة فين ــولي برومي ــة، فينــيالت  (PBBs)ب ــولي كلوريــة  ثنائي ب
(PCBs) بولي كلورية  ثالثية، ، فينيالت)sT(PC،  ( 2,3ثالثي فوسفات-  )ايزو( )الدرين   ,ثاني برموبروبيل، 

ــزو(  دينلــور ك ,( توكعــافينيكلور )ايــزو( )كــامف ــزو(  ,)اي ــوتين  DDT ,كلورديكــو  )اي ، ))(INN)ايــزو( )كلوفين
انــدرين  اندوســلفا )ايزو(، ,(INN)ايــزو، لــدرينثنــائي ا ,كلوروفينيل(ايثــا (-مكرر)بــارا2,2 -ثالــث كــورو-1،1،1

بمـا  )ايـزو((،  HCHكلوروسيكلوهيكعا  )ساد  -6,5,4,3,2,1)ايزو(،  سابع كلور )ايزو(،  ميركس )ايزو(، 
 مشــبعســلفونيك مــ  ســكلوروبنزين )ايــزو(، حســاد  كلــوروبنزين )ايــزو(،  خــامس  ,(INNفياــا لينــدا  )ايــزو،

أو اثيرات رابع أو  مشبع بفلورواوكتينسلفونيل فلوريد  ,بفلورواوكتين ةمشبعسلفونوأميدات  ،وأمالحه فلورواوكتينب
 ثامن بروموثاني فينيل. خامس أو ساد  أو سابع أو

 رئيعـية هي نفايات تحتو  بصورة   "نفايات المذيبات العضوية"إف 382549و 382541ألهراض البندين الفرعيين  –4
 .  المذيبا   كانت معدة الستعادةإو  كمنتجات أولية، يالحال لالستعمال بشكلاا صالحة هير على مذيبات عضوية،
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؛ جرافيت هروي أو شبه اصطناعيجرافيت   38.01
هروي؛ محضرات أساساا الجرافيت أو كربو  
آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو هيرها 

   مصنعة. شبهمن مواد 
 %5    اصطناعيـ جرافيت  38 01 10 00 
 %5   ـ جرافيت هروي أو شبه هروي  38 01 20 00 
ـ عجائن كربونية لإللكترودات " األقطاب الكاربائية "  38 01 30 00 

  وعجائن مماثلة لتبطين األفرا 

 
5% 

   :  ـ هيرها   
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 %5    مخاليط جرافيت مع زيوت معدنيةـ ـ ـ  38 01 90 10 
 %5   هيرها ـ ـ ـ 38 01 90 90 

فح  منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛   38.02
بما في تلك هباب الفح  المعتنفذ هباب حيواني، 

   )التالف(
 %5    ـ فح  منشط 38 02 10 00 
 %5    ـ هيره 38 02 90 00 

 %5   ول )سائل الراتنج(، وإ  كا  مكرراً تزيت  38 03 00 00 38.03
محاليل هعل متخلفة من صناعة عجائن  38 04 00 00 38.04

 ، وإ  كانت مركزة أو منزوعًا مناازالعيليلو 
العكر أو معالجة كيماويًا، بما في تلك سلفونات 

الوارد في البند  ولتباستثناء زيت ال اللجنين
38.03  

 
 
 
 
5% 

أرواح تربنتين، ناتجة عن األخشاب الصنوبرية   38.05
أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات  

" العلفات " وهيرها من أرواح تربنتينية ناتجة 
عن معالجات ُأخر ألخشاب  عن عملية تقطير أو

الصنوبريات؛ دبينتين خام؛ تربنتين ناتج بطريقة 
" العلفيت " وهيره من البراسمين الخام؛ زيت 

   . وي على ألفاترِبنول َكُمكو  رئيعيـنوبر يحتـص
  

ـ أرواح تربنتينية ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن  38 05 10 00
 %5  عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات

 %5   ـ هيرها 38 05 90 00 
أمالح و  أحماض راتنجيةأمالح قلفونية و أمالح   38.06

صموغ  ا؛أرواح وزيوت قلفونية؛ممشتقاتا
   معالجه.

 %5    ـ قلفونية أو أحماض راتنجية 38 06 10 00 
أمالح أو أحماض راتنجية أمالح ـ أمالح قلفونية،  38 06 20 00 

   )المعدلة(ومشتقاتاا لقلفوينة مشتقاتاما، عدا أمالح ا

 
5% 

 %5    أستريهـ صموغ  38 06 30 00 
 %5    ـ هيرها 38 06 90 00 
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38.07 
 

قطرا  خش ؛ زيوت قطرا  خش ؛ كريوزوت  38 07 00 00
الخش ؛ كحول خش  "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت 
لطالء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساساا 

 %5  . تنجية أو زفت نباتية أو أحماض راالقلفوني
 

مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو   38.08
لألعشاب وموقفات النبات ومنظمات نمو النبات  

ومطارات ومنتجات مماثلة، مايأة بأشكال أو 
أهلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف 

موا المكبرتة مماثلة )كاألشرطة والفتائل والش
    . ذباب(وأوراق قتل ال

 

( 1رق  ) البند الفرعي ةاألصناف المحددة في مالحظـ  
   :لاذا الفصل

 

في اهلفة ال  ،()(INN)ايزو(؛ )كلوفينوتين  DDT ـ ـ  38 08 52 00
 %5  جرام 300يزيد محتو  وزناا الصافي عن 

 

 %5   هيرها ـ ـ  38 08 59 00
( 2  )رق البند الفرعي ةـ األصناف المحددة في مالحظ  

 %5  :لاذا الفصل
 300في اهلفة ال يزيد محتو  وزناا الصافي عن  ـ ـ  38 08 61 00 

 %5   جرام
 جرام 300في اهلفة يزيد محتو  وزناا الصافي عن ـ ـ  38 08 62 00 

 %5  كلج  7.5ولكن ال يتجاوز 
 %5   هيرها ـ ـ  38 08 69 00 
   : ـ هيرها  
   : ـ ـ مبيدات حشرات  
يثيل بروميد( أو تحتوي على بروموميثا  )مـ  ـ ـ  

   بروموكلوروميثا :
 %5  من فوسفيد األمونيوم ــ  ـ ـ 38 08 91 11 

 %5  هيرها  ـ ـ ـ ـ 38 08 91 19 

   :هيرهاـ ـ ـ   
 %5  من فوسفيد األمونيوم ــ  ـ ـ 38 08 91 91 

 %5  هيرها  ـ ـ ـ ـ 38 08 91 99 

   :طرياتفـ ـ مبيدات   
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تحتوي على بروموميثا  )ميثيل بروميد( أو  ــ ـ  38 08 92 10 
 %5  بروموكلوروميثا 

 %5   هيرها  ـ ـ ـ 38 08 92 90 
ـ ـ مبيدات أعشاب وموقفات النبات ومنظمات نمو   

   :النبات
تحتوي على بروموميثا  )ميثيل بروميد( أو  ـ ـ ـ 38 08 93 10 

 %5   بروموكلوروميثا 
 %5   هيرها ـ ـ ـ 38 08 93 90 
   ت :ـ ـ مطارا  
تحتوي على بروموميثا  )ميثيل بروميد( أو  ـ ـ ـ 38 08 94 10 

 %5   بروموكلوروميثا 
 %5   هيرها  ـ ـ ـ 38 08 94 90 
   ا :ـ ـ هيره  
تحتوي على بروموميثا  )ميثيل بروميد( أو  ـ ـ ـ 38 08 99 10 

 %5   بروموكلوروميثا 
 %5   هيرها  ـ ـ ـ 38 08 99 90 

و ناقالت األصباغ تجايز  و إنااءعوامل   38.09
الصباهة أو تثبيت مواد التلوين  تعريعو 

 ت، محضراومنتجات ومحضرات ُأخر )مثل
األنواا  ن، متثبيت األلوا ( لطالء أو

المعتعملة في صناعات النعيج والورق 
ذكورة وال والجلود و الصناعات المماثلة، هير م

   . داخلة في مكا  آخر
   : ـ أساساا مواد نشوية  

 %5  (  ل مريتو...الخــالبس )مثـي المــرات تثبيت كـمحض ـ ـ ـ 38 09 10 10 
 %5   هيرهاـ ـ ـ  38 09 10 90 
   :  ـ هيرها  
ـ ـ من األنواا المعتعملة في صناعة النعيج أو   

   : المماثلةالصناعات 
 %5   ملطف أقمشة ومناشف )مثل لينور ...الخ(ـ ـ ـ  38 09 91 10 
 %5   هيرهاـ ـ ـ  38 09 91 90 
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تعملة في صناعة الورق أو ــــ ـ من األنواا المع 38 09 92 00 
  الصناعات المماثلة

 
5% 

 00 93 09 38 
 

الصناعات  ـ ـ من األنواا المعتعملة في صناعة الجلد أو
  ة المماثل

 
5% 

محضرات لتنظيف سطح المعاد  قبل طالئاا؛   38.10
"فلكس" ومحضرات معاعدة ُأخر للحام 

المعاد ؛ معاحيق وعجائن مركبة من معاد  
ومواد ُأخر لّلحام؛ محضرات من األنواا 

المعتعملة كطالء أو حشو أو لقضبا  أو 
   . عيدا  اللحام

معاحيق  ـ محضرات لتنظيف سطح المعاد  قبل طالئاا؛  38 10 10 00 
  وعجائن مركبة من معاد  ومواد ُأخر للحام المعاد 

 
5% 

 %5   ـ هيرها 38 10 90 00 
محضرات ضبط إشعال وقود المحركات    38.11

التصمغ؛ محضرات  ومحضرات منع التأكعد و
تحعين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل 
المعاد  ومحضرات مماثلة ُأخر مما يضاف 

أو ا في تلك الجازولين( )بمللزيوت المعدنية 
للعوائل اأُلخر المعتعملة لنفس األهراض 

   . كزيوت معدنية
   : المحركاتـ محضرات ضبط إشعال وقود   
 %5    ـ ـ أساساا مركبات الرصاص 38 11 11 00 
 %5   ـ ـ هيرها 38 11 19 00 

   : التشحي ـ محضرات تضاف لزيوت   
 %5    زيوت نفط أو زيوت معدنية قاريةـ ـ محتوية على  38 11 21 00 
 %5   ـ ـ هيرها 38 11 29 00 
 %5   ـ هيرها 38 11 90 00 

المطاط )اكعيليريتور(؛  بركنهمحضرات تعريع   38.12
ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، هير مذكورة 

وال داخلة في مكا  آخر؛ محضرات مضادة 
   اللدائن.  عد ومثبتات مركبة ُأخر للمطاط أوللتأك
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 %5    المطاط بركنهـ محضرات تعريع  38 12 10 00 
 %5    ـ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن 38 12 20 00 
ـ محضرات مضادة للتأكعد ومثبتات مركبة ُأخر للمطاط   

   :أو اللدائن
ثاني -1،2 ثالث ميثيل-2،2،4مخاليط اوليجوميرات   ــ  38 12 31 00 

 5%  (TMQ) هيدروكينولين
 %5  هيرها  ـ ـ 38 12 39 00 

 

38.13 
 

محضرات وشحنات ألجازة إطفاء الحريق؛ قذائف  
  . معبأة لطفاء الحريق

 
 

تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثا  أو  ـ ـ ـ 38 13 00 10 
بروموثالث فلوروميثا  أو ثاني برومو رابع فلورو 

 %5   ايثانات
حتوي على ميثا  ، ايثا  أو بروبين هيدرو ت ـ ـ ـ 38 13 00 20 

 5%   ( HBFCsبروموفلورو كربونات )
تحتوي على ميثا  ، ايثا  أو بروبين هيدرو كلورو  ـ ـ ـ 38 13 00 30 

 5%   ( HCFCsفلورو كربونات )
 %5    تحتوي على برومو كلورو ميثا  ـ ـ ـ 38 13 00 40 
 %5    هيرها ـ ـ ـ 38 13 00 90 

38.14  

مذيبات ومخففات عضوية مركبة، هير مذكورة  
وال داخلة في مكا  آخر؛ محضرات إزالة الدها  

   . أو الورنيش
تحتوي على ميثا  ، ايثا  أو بروبين كلورو فلورو  ـ ـ ـ 38 14 00 10 

( ، وا  كانت محتوية على هيدرو  CFCsكربونات )
 5%  .( HCFCsكلورو فلورو كربونات )

هيدرو كلورو   تحتوي على ميثا  ، ايثا  أو بروبين ـ ـ ـ 38 14 00 20 
( ، ولكن هير محتوية  HCFCsفلورو كربونات )

 5%   ( CFCsعلى كلورو فلورو كربونات )
رابع كلوريد الكربو ، برومو كلورو    تحتوي على ـ ـ ـ 38 14 00 30 

ـ ثالث كلورو ايثا  )ميثيل كلورو  1، 1، 1ميثا  أو  
 %5   فورم(

 %5    هيرها ـ ـ ـ 38 14 00 90 
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ومعارعات للتفاعل محضرات وسيطة،  بادئات  38.15
   .  هير مذكورة وال داخلة في مكا  آخر

   : مدعومةـ وسائط   
  

تحتـوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة   ـ ـ 38 15 11 00
  فعالة

 
5% 

  

ن أو على مركبات معد  ثمين ـ ـ تحتوي على معد  ثمي 38 15 12 00
  كمادة فعالة 

 
5% 

  

 %5   ـ ـ هيرها 38 15 19 00
 %5   ـ هيرها 38 15 90 00 
38.16  

إسمنت ومالط وخرسانة ومركبات مماثلة،  38 16 00 00
  . 38.01متحملة للحرارة، عدا منتجات البند

 
5% 

38.17  

اليات ألكيل نفث ألكيل بنزينات المخلوطة و 38 17 00 00
  27.07المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 

 %5  .29.02أو  
38.18  

عناصر كيماوية منشطة الستعمالاا في  38 18 00 00
اللكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية 

أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيماوية منشطة 
   الستعمالاا في اللكترونيات

 
 
 

 إعفاء
38.19  

سوائل الفرامل الايدروليكية وسوائل ُأخر محضرة  38 19 00 00
لنقل الحركة الايدروليكية، ال تحتوي على 
زيوت نفط وال على زيوت معدنية قارية أو 

% وزنًا من هذه 70تحتوي على أقل من 
   الزيوت

 
 
 
5% 

 

38.20 
 

محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين  38 20 00 00
   الجليد

 
5% 

 

38.21 
 

أو حفظ الجراثي  )بما  الستنباتمحضرات وسيطة  38 21 00 00
فياا الفيروسات وما شابااا( أو الخاليا 

 %5   النباتية أو البشرية أو الحيوانية
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38.22 
 

كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل  38 22 00 00
للمختبرات، وإ   وكواشف محضرة للتشخيص أو

في البندين كانت على حامل، عدا تلك الداخلة 
 إعفاء   ؛ مواد مرجعية معتمدة30.06أو  30.02

 

أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكعيليك؛   38.23
زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحوالت 

   . دسمة صناعية
أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكعيليك؛ زيوت  ـ  

   :   حمضية ناتجة عن التكرير
 %5   نالدهن ستياريـ ـ حم   38 23 11 00 
 %5    ـ ـ حم  الزيت )اولييك( 38 23 12 00 
 %5   ول طـ ـ أحماض دهنية من زيت ال 38 23 13 00 

 %5   ـ ـ هيرها 38 23 19 00 
 %5   دسمة صناعية ـ كحوالت 38 23 70 00 

 

روابط محضرة لالستعمال في قوال  العبك؛ منتجات   38.24
اوية أو الصناعات ومحضرات الصناعات الكيم

المرتبطة باا )بما في تلك مخاليط المنتجات 
   . الطبيعية(، هير مذكورة وال داخلة في مكا  آخر

 %5   ـ روابط محضرة لالستعمال في قوال  العبك 38 24 10 00 
  

ـ كربيدات معدنية هير مكتلة مخلوطة فيما بيناا أو  38 24 30 00
  بروابط معدنية

 
5% 

  

 %5  ـ محضرات تضاف لالسمنت أو المالط أو الخرسانة 38 24 40 00
  

 %5  ـ مالط وخرسانة، هير متحملين للحرارة 38 24 50 00
  

 44 00الفرعي ند ـي البــ سوربيتول، عدا الداخل مناا ف 38 24 60 00
05 29    5% 

من ميثا  أو ـ مخاليط تحتوي على مشتقات مالجنة    
   : ايثا  أو بروبا 

(، وا  CFCsكربونات كلورية فلورية )ـ ـ تحتوي على  38 24 71 00 
كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو 

      ( أو كربونات فوق فلوريةHCFCsفلورو)
(PFCs( أو كربونات هيدرو فلورو )HFCs)   

 
 
 
5% 



 6ق : 
 38ف : 

 - 268 - 

 فئة الرس  الجراء ـــــنفالصــــ النظام المنعق رمز البند

  
00 72 24 38 

تحتوي على برومو كلورو ثاني فلوروميثا ، برومو ـ ـ 
  وميثا  أوايثانات ثاني برومورابع فلوروثالث فلور 

 
5% 

  
00 73 24 38 

برومو    على كربونات هيدرو  تحتوي   ـ ـ
   (HBFCsفلورو)

 
5% 

  
00 74 24 38 

كلورو   هيدرو كربونات   تحتوي على  ـ ـ
(، وا  كانت محتوية على كربونات HCFCsفلورو)

( أو كربونات هيدرو فلورو PFCsفوق فلورية )
(HFCs ولكن هير محتوية على كربونات كلورية ،)

   (CFCsفلورية )

 
5% 

 %5  كربو   تحتوي على رابع كلوروـ ـ  38 24 75 00 
  

00 76 24 38 
ثالث كلوروايثا  )ميثيل -1،1،1تحتوي على ـ ـ 

   كلوروفورم(

 
5% 

  
00 77 24 38 

تحتوي على بروموميثا  )ميثيل بروميد( أو      ـ ـ 
  يثا بروموكلوروم

 
5% 

  
00 78 24 38 

( أو PFCsتحتوي على كربونات فوق فلورية )ـ ـ 
( (، ولكن هير محتوية HFCsكربونات هيدرو فلورو )

( أو كربونات CFCsعلى كربونات كلورية فلورية )
   (HCFCsهيدرو كلورو فلورو)

 
5% 

 %5  هيرهاـ ـ  38 24 79 00 
( 3) رق  فرعيالبند ال ةفي مالحظـ األصناف المحددة   

  :لاذا الفصل

 
 

 %5  تحتوي على اوكعيرا  )أوكعيد االيثيلين(ـ ـ  38 24 81 00 
(، PCBsتحتوي على فينيالت ثنائية بولي كلورية ) ـ ـ  38 24 82 00 

( أو فينيالت PCTsفينيالت ثالثية بولي كلورية )
   (PBBsثنائية بولي برومية )

 
 
5% 

ثاني برومو بروبيل( -2،3لى ثالث )تحتوي ع  ـ ـ 38 24 83 00 
  فوسفات

 
5% 

كامفيكلور )ايزو(  ,ألدرين )ايزو(تحتوي على ـ ـ  38 24 84 00 
 ,()ايزو كو  كلوردي ,كلوردين )ايزو( , (توكعافين)

DDT  ايزو( )كلوفينوتين(INN)( ،1،1،1- ثالث
لدرين ثاني ا ,كلوروفينيل(ايثا (-مكرر)بارا2,2 -ورولك

ندوسلفا )ايزو(، اندرين )ايزو(،  ، ا(INN)ايزو،
 %5  ميركس )ايزو( أو سابع كلور )ايزو(



 6ق : 
 38ف : 

 - 269 - 

 فئة الرس  الجراء ـــــنفالصــــ النظام المنعق رمز البند

ساد  - -6,5,4,3,2,1تحتوي على . . 38 24 85 00 
بما فياا ليندا   )ايزو((،  HCHكلوروسيكلوهيكعا  )

 5%   (INN)ايزو،
 ساد  أو  كلوروبنزين )ايزو( خامس تحتوي على ـ ـ  38 24 86 00 

 %5  ( كلوروبنزين )ايزو
فلورواوكتين ب مشبعسلفونيك حام  تحتوي على ـ ـ  38 24 87 00 

فلوريد  أوفلورواوكتين ب مشبعسلفونوأميدات  ،وأمالحهأ
 %5  فلورواوكتينب مشبعسلفونيل 

اثيرات رابع أو خامس أو ساد  أو سابع  تحتوي علىـ ـ  38 24 88 00 
 %5  أو ثامن بروموثاني فينيل

   : ـ هيرها   
  

 -5)من مخاليط المحضرات المكونة بصورة رئيعية ـ ـ  38 24 19 00
ثاني  -2،3،1 – أوكعيدو —2- ميثيل —2-إيثيل

ميثيل أيل( ميثيل ميثيل -5-ينا أوكعافوسفو 
 —2- ميثيل —2-إيثيل -5)[ررفوسفونات ومك

أيل( -5-ينا ثاني أوكعافوسف -2،3،1 – أوكعيدو
 %5  ميثيل فوسفونات ]ميثيل

  

 :هيرهاـ  ـ  
   

  

 %5  مزيل الحبر في أوعية مايأة للبيع بالتجزئةـ ـ ـ  38 24 99 10
 

 

 االستنعاخ فيعلى ورق  لتصحيح الكتابةمركبات ـ ـ ـ  38 24 99 20
  أوعية مايأة للبيع بالتجزئة

 
5% 

  

اوكعيد متخلف من عملية تنقية هاز  ماء نشادري وـ ـ ـ  38 24 99 30
  االستصباح

 
5% 

  

 %5  حجر األوكعجين )أوكعيليت(ـ ـ ـ  38 24 99 40
  

 %5  إضافات لتصليد الورنيش أو الاراءـ ـ ـ  38 24 99 50
  

المركبات الماصة والمعتعملة لحداا الفراغ التام في ـ ـ ـ  38 24 99 60
  األنابي  والصمامات الكاربائية

 
5% 

  

بتشري  الكلس  النقي  ودي المحضرــالكلس الص  ـ ـ ـ 38 24 99 70
  ليايدروكعيد الصوديوم

 
5% 

 
 

 %5  المحضرات المضادة للصدأـ ـ ـ  38 24 99 80
   : هيرهاـ ـ ـ    
  

 %5   ةـسيور نقل الحرك انزالقالمحضرات المعدة لمنع ـ ـ ـ ـ  38 24 99 91
  

 %5   سوائل بدء التشايل بمحركات النفطـ ـ ـ ـ  38 24 99 92



 6ق : 
 38ف : 

 - 270 - 

 فئة الرس  الجراء ـــــنفالصــــ النظام المنعق رمز البند

  

 %5  التي قاعدتاا الجالتين االستنعاخمعاجين ـ ـ ـ ـ  38 24 99 93
  

ســائل لمبردات الحرارة )الرادياتيرات( يحتوي على ـ ـ ـ ـ  38 24 99 94
 %5  مادة إيثيل الجاليكول

  

 ،ثاني ميثيل إستر،-حم  الفوسفونيك،ميثيل ـ ـ ـ ـ 38 24 99 95
 %5   ماسيبوليمر مع األوكعرين و أوكعيد الفعفور الخ

  

،الممزوج مع )أمينو -حم  الفوسفونيك،ميثيل ـ ـ ـ ـ 38 24 99 96
 %5   (1:1إمينو ميثيل( يوريا)

  

 -5مزيج من حم  الفوسفونعيور، ميثيل، )ـ ـ ـ ـ  38 24 99 97
ثاني  -2،3،1 –ميثيل  —2-إيثيل

 إستر،-أيل( ميثيل ميثيل -5-أوكعافوسفورينا 
ونعيور، ميثيل، ثاني حم  الفوسف اوكعيد مع-بي
 ثاني -1،3،2المؤكعد  2- ميثيل-2-إيثيل-5] )

 %5  أيل( ميثيل[ إستر-5-أوكعافوسفورينا 
  

 اوكعا , ثالثي6,4,2,5,3,1-ي بروبيلثال ث-6,4,2ـ ـ ـ ـ  38 24 99 98
 %5    (فوسفينا  )في مذي  ثالثي

  

 %5  هيرهاـ ـ ـ ـ  38 24 99 99
 

والصناعات  الكيماوية مخلفات الصناعات  38.25
في مكا   داخلة وال مذكورة باا، هير المرتبطة

(، المجاري )وحل تالبلدية، نفايا تآخر، نفايا
 لاذا 6في المالحظة المحددةاألخر  النفايات
   الفصل.

 
 

 %5  ـ نفايات البلدية 38 25 10 00
  

 %5  ـ نفايات )وحل (المجاري  38 25 20 00
  

 إعفاء  ايات الطبيةـ النف 38 25 30 00
   : ـ نفايات مذيبات عضوية  
  

 %5  ـ ـ مالجنة 38 25 41 00
  

 %5  ـ ـ هيرها 38 25 49 00
  

ـ نفايات سوائل تنظيف المعاد  وسوائل الايدروليك  38 25 50 00
 %5  التجمد عوسوائل الفرامل وسوائل من

الصناعات  أو من الصناعات الكيماوية ـ نفايات أخر  
   : باا المرتبطة

 
 

 %5  على مكونات عضوية رئيعية بصورة ـ ـ محتوية 38 25 61 00
  

 %5  ـ ـ هيرها 38 25 69 00
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 %5  ـ هيرها 38 25 90 00
 

38.26 
 

هير محتوي أو محتوي  ه،يطومخالديزل حيوي  38 26 00 00
% وزنا من زيوت نفط أو 70على أقل من 

 %5  دنية قاريةزيوت متحصل علياا من مواد مع
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 القسم السابع 

 

 مطاط ومصنوعاته ومصنوعاتها؛لدائن 
 

 : مالحظــات
منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها ال اثنين أو أكثر من العناصرإن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من  ـ 1

تابعـا  للقسـ  السـاأو أو ، بعـد الللـ، ،  ن تكـون منتجـا  يسـه  التعـرع عليهـا علـه أمهـا معـد لهذا القسـ  والتـي 
 :  ر ، بشرط أن تكون عناصره المكومةالعائد للمنتج ا خيالمناسب السابع ، تدخ  في البند 

، علـه أمهـا معـد  لالسـتعماا معـا  مـن أون بصـوة  واحـ ة ب سـب كيفيـة تهي تهـا من الممكن التعـرع عليهـا أ  ـ
 وإعاأ  تغليفها ؛

 معا ؛مقدمة  ب ـ
 البعض.يها من حيث طبيعتها أو من مسب كمياتها من أمها مكملة لبعضها قابلة للتعرع عل ج ـ

اللـدائن والمطـاط والمصـنوعات  49، تـدخ  فـي الفصـ  39.19أو  39.18ذكوة  فـي البنـد ن باستثناء ا صناع الم ـ 2
هــا أوة ون لمــن هــذه المــواأ المطبوعــة أو المصــوة  ب يــث ع تكــون الطباعــة أو التصــوبر فيهــا أمــر ثــامو  بــ  يكــ

 . أساسي عند اعستعماا
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 الفصل التاسع والثالثون

 

  لدائــن ومصنوعاتهــــا 
 

 : مالحظـــات
، إذا ما ُأخضعت التي 39.14إله  39.01البنوأ من  " لدائن " في جدوا التعربفة المواأ الداخلة في تعني عباة  ـ 1

أثنـاء  بإمكامهـا، يكـون ، اسـتعماا مـذ ب أو ملـدن اعقتضـاء ، وعنداةجي )بصوة  عامة ال راة  والضغ،لتأثير خ
و بـالترقي  أو بأيـة عمليـة  ، أن تتلذ أشكاع  بالقولبة أو بالصب أو بالسـ ب أمرحلة البلمر  أو في مرحلة عحقة

 .  ا  نتهي فع  هذا التأثير اللاةجي، تظ  م تفظة بها عندمُأخرى 
 

. وع تنطبــ  هــذه العبــاة  علــه المــواأ التــي ةفــة أيضــا   ا ليــاع المبركنــالتعربتشــم  عبــاة  " لــدائن " فــي جــدوا  
 . داخلة في القس  ال اأ  عشرالتعتبر كمواأ مسجية  

 : هذا الفص   ع يشم ـ 2
 ؛34.03أو  27.10أ _ م ضرات التش ي  الداخلة في البند  
 ؛34.04أو  27.12داخلة في البند ن الشموع ال ـ  ب 
 ؛ 29لم دأ  الصفات كيماوبا  )فص  عضوبة المنفصلة االمركبات ال ـ ج 
 ؛ 30.01)الهيباةبن  وأمالحه )بند الكبد ن  ـ أ 

مـة مـن أ  مـن المنتجـات المـذكوة  فـي البنـوأ ـ هـ   39.13لغايـة  39.01الم الي  )عدا الكلولوأ ـون  الُمكوون
؛ أوةاق  32.08لبنـداا )% مـن وزن الم لـو50في مذ بات عضوبة طياةه عندما  تجاوز وزن المذ ب 

 ؛ 32.12 البندمن اللت  
 ؛34.02 والم ضرات الداخلة في البندعوام  السطح العضوبة  ـ و 
 ؛  38.06البند  )الصموغ اإلستيربة  الصموغ المصهوة  و ـ ز 

الم ضر  للزبوت المعدمية )بما فيها البنزبن  أو للسوائ  ا خرى المستعملة لذات    اإلحافات ح  _ 
  ؛ 38.11غراض كزبوت معدمية )البند ا 

بولي جليكوعت، سيليكومات أو بوليميرات أخرى مما  دخ   أساسهاسوائ  الهيدةوليك الم ضر  التي  ط  _ 
 ؛ 38.19)البند  39في الفص  

 ؛ 38.22عله حام  من لدائن )البند كواشف التشليص أو الملتبرات  ـ   
 ؛وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي 40ي الفص  المطاط التركيبي كما هو معرع ف ـ ك 
ــ  أو الصــناأ   42.01أصــناع عــد  ال يوامــات والســراجة )البنــد  ـ ا  ــبا متعــة  بأو حقائ اليـــد  أو حقائ
 ؛42.02ة اُ خر الداخلة في البند وا وعي  
 ؛46صر والسالا المذكوة  في الفص  مصنوعات ال  ـ م 
 ؛48.14البند الجدةان الداخلة في  أغطية ـ ن 
 ؛  ال اأ  عشر )النسج ومصنوعاتها المنتجات المذكوة  في القس ـ و 
 ، ا حذية وأغطية الرأو وأجزاءها ومظالت المطر في القس  الثامي عشر )مث ا صناع الواةأ   ـ ع 
 ؛اط ومقابض سياط الركوب وأجزاءها والشماسي وعصه اليد والسي 
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 ؛71.17الداخلة في البند المقلد   أصناع حلي الغواية ـ ع 
 ؛أصناع القس  الساأو عشر )آعت، أجهز ، أو معدات آلية أو كهربائية  ـ ص 
 ؛نق  الواةأ  في القس  السابع عشرأجزاء معدات ال ـ ق 
 ؛بة ةكائب النظاةات وأأوات الرس  )مث  ، العناصر البصر  90أصناع الفص   ـ ة 
 ؛   الساعات )مث ، ظروع وصناأ  91أصناع الفص   ـ ش 
 ؛)مث ، ا أوات الموسيقية وأجزاؤها  92أصناع الفص   ـ ت 

والمبامي المسبقة  ، أجهز  اإلماة  واللوحات اإلةشاأية المضي ة)مث ، ا ثاث 94أصناع الفص   ـ ث
 ؛الصنع 

 أو ؛معات ولوازم الرباحة ، الُلعب وُلعب المجت)مث  95أصناع الفص   ـ خ 
الغال ين  الفراجين وا زةاة وال ابكات المسننة )س ابات  ا مشاط وقصبات مث ،) 96أصناع الفص   ـ ذ

 ا وأقــالم ال بر وأقالم الرصاصومباس  السجا ر و ما يماثلها وأجزاء القواةبر العازلة وما يماثله

 . والمناصب )ال وام   ا حاأية أو الثنائية أو الثالثية القوائ  وا صناع المماثلة
  والتي سوى المنتجات المت ص  عليها بواسطة التركيب الكيماو  39.11لغاية  39.01خ  في البنوأ من ع تد ـ 3

 : تدخ  حمن الف ات التالية
 300ْ% من حجمها فـي أةجــة حـراة  60البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي  تقطر أق  من  أ  ـ

استلدام عملية تقطير ذات حغــ، منلفــض ليباة لدى م 013.1ة م وبة  بعد الت وا إله )أةج
 ؛ 39.02و  39.01)البند ن  

 ؛ 39.11كوماةون ــ امد ن )البند  الراتنجات غير العالية البلمر  من موع ـ ب  
  ؛ وحدات عله ا ق  5الموممرات بها البوليمرات التركيبية اُ خر التي يكون متوس، وحدات  ـ ج  
 ؛ 39.10)بند السليكومات  ـ أ           
 . ر  والبرببوليمرات اُ خ39.09بند الربزوعت ) هـ ـ 

المفرأ   يقصد بعباة  "بوليمرات مركبة " " كوبوليمرات " كافة البوليمرات التي ع تشك  أ  وحد  من مومومراتها ـ 4
 .   ما  من المكومات الكلية للبوليمر%  أو أكثر من وز 95مسبة 

   
، فإن البوليمرات المركبة )كوبوليمرات  )بما فيها ل   نص عليه خالفا  لذلك ما   ووفقا لمفهوم هذا الفص 

ة لجزب ات ملتلفة منتجات عملية التكثيف الكيماو  المركب )كوبولي كومدمسيت  ومنتجات التنظي  الداخلي باإلحاف
ملالي، البوليمرات تدخ  في البند الذ  ، والبوليمرات المركبة المطعمة  و )كوبولي اأيشن ، البوليمرات المركبة المتكتلة
. ومن أج  تطبي  هذه المالحظة، فإن ب وزما  عله أية كومومومر ُأحاأ يشم  البوليمرات من ذلك الكومومومر الغال

أمها وحد  واحد  "أ  ت تسب للبوليمرات التي تدخ  في مفس البند يجب أن تعام  عله  وحدات الكومومومرات المكومة
 . معا "

، تدخ ، ات المركبة أو ملالي، البوليمرات، فإن البوليمر ن الكومومومرات هي الغالبة وزما  ا ل  تكن أية وحد  موإذ
 . مكن أخذها بعين اععتباة للتصنيف، في البند الذ   رأ عحقا  في الترتيب الرقمي للبنوأ الموفقا  لل اا

 
، ا جـزاء المل قـة بسلسـلة البـوليمر الرئيسـية بواسـطة التفاعـ  ، التي تتغير فيها فقـالمعدلة كيماوبا   تالبوليميرا ـ 5

 تالبــوليميراعلــه  تنطبــ  هــذه ا حكــام . وعبنــد المناســب للبــوليمر غيــر المعــدا،  نبغــي أن تبنــد فــي اليمــاو  الك
 . المركبة المطعمة
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 : فق،التالية تطب  عباة  " أشكاا أولية " عله ا شكاا  ،39.14إله  39.01وفقا  لمفهوم البنوأ  ـ 6
 ؛ت لبات وم الي  معلقة  والم الي السوائ  والعجائن ، بما في ذلك التبدأات )مس أ  ـ 
 الجربش أو المساحي  )بما فيها مساحي  القولبة  وال بيبات  الكت  غير المنتظمة والقطع و ب ـ 
 . رقائ  وأشكاا غير متماسكة مماثلةوال  

ــــد  ع ـ 7 ــــات39.15يشــــم  البن ــــدن  ، النفاي ــــة للتل ــــاأ  القابل ــــذات الم ــــد  ل والفضــــالت والقصاصــــات واللــــرأ  العائ
 . 39.14إله  39.01 ولية )البنوأ بال راة  و الم ولة إله ا شكاا ا 

اسـير وخـراطي  " المنتجـات المجوفـة، وإن كامـت ، يقصد بعباة  " أمابيـب ومو  39.17من أج  تطبي  أحكام البند  ـ 8
أو السـوائ   لنوع المستعم  بصوة  عامـة فـي مقـ  أو توصـي  أو توزبـع الغـازات، من امصنعة أو مصف مصنعة

. ومــع ذلــك تشــم  هــذه العبــاة  أغلفــة الســج  )غليظــة أو رائــ  المضــلعة وا مابيــب المثقبــة ، خــراطي  ال )مثــ 
رحـي أاخلـي ةفيعة  وا مابيب المسط ة اُ خر. إع أمه باستثناء ما ذكر أخيرا  فإن ا صـناع التـي لهـا مقطـع ع

صـف العـرض  أو هـي بشـك   تجاوز الطوا فيها مـر  وم مستطي  )والتي عغير أو  و  ابيضغير أائر  أو غير 
 .  تعتبر كأمابيب أو مواسير أو خراطي  وإمما كأشكاا خاصة )بروفيالت  ، عمضلع منتظ 

" المنتجات بشك  لفائف بعـرض ع  ، يقصد بعباة  " أغطية جدةان أو أسقف من لدائن39.18وفقا  لمفهوم البند  ـ 9
علـه  مثبتـة بصـفة أائمـة ، المكومـة مـن لـدائنستعماا لزخرفـة الجـدةان أو ا سـقفس ، القابلة لال 45يق  عن 

، والتـي تكـون طبقـة اللـدائن فيهـا )علـه الوجـه الظـاهر  م ببـة أو منقوشـة أو حام  من أية مـاأ  غيـر الـوةق 
 . أ  طربقة كامتبزخاةع أو مزخرفة بملومة أو مطبوعة 

، يقصــد بعبــاة   " ألــواح وصــفائح ولفــات وأشــرطة وقــدأ ، فقــ، ا لــواح  39.21و  39.20وفقــا  لمفهــوم البنــد ن  ـ 10
، وإن كامـت  ، والكتـ  بأشـكاا هندسـية منتظمـة54لقدأ )عدا المذكوة  في الفص  والصفائح واللفات وا شرطة وا

ر مقطعــة أو مقطعــة بأشــكاا مســتطيلة أو مربعــة ولكنهــا غيــر ، غيــعــة أو مشــغولة الســطح بطربقــة ُأخــرى مطبو 
 .صفة ا صناع الجاهز  لالستعماا  مشغولة أكثر من ذلك )حته ولو أحفت عليها عملية التقطيع

وهي ا صناع التي ل  تدةج في أ  من البنوأ السابقة الواةأ   فق،،عله ا صناع التالية  39.25يطب  البند  ـ 11
 :2 في الفص  الفرعي

سـعتها  الصهاةبج واللزامات )بما فيها خزامات الفضالت العضوبة  والدمان وا وعية المماثلة التـي تزبـد أ  ـ
 ؛لتر 300عن 

أو ال واجز أو ا سقف أو  العناصر اإلمشائية المستلدمة عله ا خص في ا ةحيات أو الجدةان ب ـ
 ؛ا سطح

 ؛المزاةبب ولوازمها ج ـ 
 ؛فذ وُأطرها وعتبات ا بوابالنواا بواب و  أ ـ 
 ؛يجة والبوابات وال واجز المشابهةسعا الشرفات والدةابزبن و هـ ـ 

نـاع مصاةبع النوافذ وا بواب والستائر الداخلية البالستيكيـة )بمـا فيهـا الستائـر المضلعـة  وا ص و ـ
 ؛المماثلة وأجزاؤها ولوازمها

 المستوأعات؛ لتثبيت بصفة أائمة مثال  في الملازن أو الوةش أوالرفوع الكبير  المعد  للتركيب وا ز ـ 
 و ؛ع الم زز  والقباب وأبراج ال مامة المعماةبة وعله ا خص الزخاة زبنالأشكاا زخاةع و  ـ ح 
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الجـدةان و اللوازم والتركيبـات المعـد  للتركيـب بصـفة أائمـة فـي أو علـه ا بـواب و النوافـذ و ا أةاج و  ط ـ
ــاميأجــزاء ُأخــر  ــاتيح مــن المب ــواو وحمــاعت المناشــف ولوحــات المف ــات وا ق ــابض والكالب ــ  المق ، مث

 . واللوحات الواقية اُ خر
 : الفرعيةمالحظات البنوأ 

، والبوليمرات  بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات )، ، فإن البوليمراتبنوأ هذا الفص في أ  بند من  ـ 1
 : ام التاليةوفقا  لألحك، تبند المعدلة كيماوبا  

 : المعنيةعندما  وجد بند فرعي ت ت مسمه " غيرها " في مفس تسلس  البنوأ الفرعية  أ ـ
إن معنه كلمة "بولي" في بداية مسمه بـوليمير فـي أ  بنـد فرعـي " )مثــ  ، بـولي اثيلـين وبـولي أميـد  ـ 1

مر، عنــد أخــذها معــا  يجــب أن  بلــ  ،تعني أن وحـــد  أو وحــدات المومــومر المكومــة لــذلك البــولي ـــ6،6
 . وزما  من الم توى الكلي للبوليمر% أو أكثر 95

 30و  39 03 20 و 39 01 04 و 39 01 30أن البـوليمرات المركبـة المـذكوة  فـي البنـوأ الفرعيـة   ـ 2
تبنــد فــي هــذه البنــوأ الفرعيــة ، شــربطة أن تمثــ  وحــدات الكومومــومر لتلــك  39 04 30و   39 03

 . وزما  من الم توى الكلي للبوليمر% أو أكثر 95مرات المركبة المذكوة  البولي
تبند البوليمرات المعدلـة كيماوبـا  فـي البنـد الفرعـي المسـمه " غيرهـا "، شـربطة أن ع تكـون البـوليمرات  ـ 3

 . المعدلة كيماوبا  أاخلة في أ  بند فرعي آخر أكثر تلصيصا  
أعـاله تبنـد فـي   3)أو   2)أو  1)عليهـا الشـروط الم ـدأ  فـي الفقـرات   ع تنطبـإن البوليمرات التـي  ـ 4

البند الفرعي، بين البنوأ الفرعية المتبقية في التسلس  ، الذ  يشم  البوليمــرات من وحد  المومومر 
الغالبة وزما  عله أية وحد  من وحدات الكومومومر ا خرى ك  عله حده. من أج  ذلك، فإن وحـدات 

 . زب ات الُمكوِوموـة البوليمرات التي تدخ  في مفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعةُأحاأ  الج
إن وحدات الكومومومرات فق، الُمكوِوموة من البوليمرات في مفس تسلس  البنوأ الفرعية المأخوذ  بعين 

 . ععتباة يجب أن تقاةن فيما بينهاا
 : في مفس التسلس  في حالة عدم وجوأ بند فرعي بمسمه " غيرها " ب ـ 

تتفـوق وزمـا   تبند البوليمرات في البنـد الفرعـي الـذ  يشـم  البـوليمرات مـن مفـس وحـد  المومـومر التـي ـ 1
فإن وحدات المومومر المكومـة  عله أ  من وحدات المومومر ا خرى ك  عله حده . ولهذا الغرض ،

وع تقـاةن سـوى وحـدات الكومومـومر للبوليمرات الداخلة في مفس البند الفرعي يجب أن ت تسب معا  
 . ليمرات من السلسلة موحع اععتباةالمكومة للبو 

 .  ي التابع للبوليمرات غير المعدلةتبند البوليمرات المعدلة كيماوبا  في البند الفرع ـ 2 
 

 بوليمرات في مفس وحدات المومومر وبنفس النسب.للتبند ملالي، البوليمرات في مفس البند الفرعي 
 . تشم  عباة "ملدمات" الملدمات الثاموبة 39 20 43  يالبند الفرع غراض ـ  2
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 : 1الفص  الفرعي ا وا ـ   
   . ا وليةا شكاا 

   .، بأشكالها ا وليةلينيرات اإل ثبوليم  39.01
 %5    0.94لين وزمه النوعي يق  عن يا ثـ بولي  39 01 10 00 
 %5   أو أكثر 0.94وزمه النوعي  نا ثيليـ بولي  39 01 20 00 
 %5   سيتات الفيني اـ  اإل ثيلين كوبوليمراتـ  39 01 30 00 
 النوعي اوزمه أوليفين-ألفا - اإل ثيلين كوبوليمراتـ  39 01 04 00 

 %5  0.94 يق  عن
 %5  هاـ غير  39 01 90 00 

ليفينات ُأخر، بأشكالها  بوليمرات بروبلين أو  39.02
   . ا ولية

 %5  ـ بولي بروبيلين 39 02 10 00 
 %5  ـ بولي إ زوبوتيلين 39 02 20 00 
 %5  بوليمرات البروبيلينكو ـ  39 02 30 00 
 %5  ـ غيرها 39 02 90 00 

   . بوليمرات الستيربن، بأشكالها ا ولية  39.03
   : ـ البولي ستيربن  
 %5  ـ ـ قابلة للتمدأ 39 03 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 39 03 19 00 
 SAN    5%ـ بوليمرات ستربن ــ اكربلومترا   ) 39 03 20 00 
 ـ بوليمرات أكربلومترا   ـ بوتاأا ن ـ ستيربن 39 03 30 00 

(ABS    

 
5% 

 %5  ـ غيرها 39 03 90 00 
ا وليفينات  ت كلوةبد الفيني  أوبوليمرا  39.04

   . المهلجنة ا خر، بأشكالها ا ولية
 %5  ـ بولي) كلوةبد الفيني   غير الممزوج بمواأ ُأخر 39 04 10 00 
   : ـ أشكاا بولي) كلوةبد فيني   ُأخر  
 %5  ةـ ـ غير ملدم 39 04 21 00 
 %5  ـ ـ ملدمة 39 04 22 00 
 %5  اسيتات الفيني  مرات كلوةبد فيني  وـ كوبولي 39 04 30 00 
 %5  ـ كوبوليمرات كلوةبد فيني  ُأخر 39 04 40 00 
 %5  ـ بوليمرات كلوةبد الفنيليد ن 39 04 50 00 
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   ـ بوليمرات فلوةو:  
 %5  ـ ـ بولي تترافلوةو ا ثيلين 39 04 61 00 
 %5  ـ ـ غيرها 39 04 69 00 
 %5  ـ غيرها 39 04 90 00 

الفيني  أو أسترات الفيني   اسيتاتبوليمرات   39.05
اُ خر، بأشكالها ا ولية؛ بوليمرات فيني  ُأخر، 

   . بأشكالها ا ولية
   : اسيتات فيني  بولي )ـ   
 %5  ـ ـ في تبدأات مائية 39 05 12 00 
 %5  ـ ـ غيرها  39 05 19 00 
   : ـ كوبوليمرات اسيتات الفيني   
 %5  ـ ـ في تبدأات مائية 39 05 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها  39 05 29 00 
ك وا فيني  ، وإن احتوت عله مجموعة بولي )ـ  39 05 30 00 

  اسيتات غير مت للة بالماء 

 
5% 

   : ـ غيرها  
 %5  ـ ـ كوبوليمرات 39 05 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها 39 05 99 00 

   . ها ا وليةبوليمرات أكربلكيه بأشكال  39.06
 %5   ميثي ال اكربالتثـ بولي)مي 39 06 10 00 
 %5  ـ غيرها 39 06 90 00 

سيتاا وبولي أثيرات وةاتنجات ابولي   39.07
إبوكسيدية، بأشكالها ا ولية؛ بولي كربومات، 

ةاتنجات ألكيدية  وبوليستر أليليك وبولي 
   أسترات ُأخر، بأشكالها ا ولية.

 %5  ـ بولي اسيتاعت  39 07 10 00 
 %5  ـ بولي أثيرات ُأخر 39 07 20 00 
 %5  ـ ةاتنجات أ بوكسيدية  39 07 30 00 
 %5  ـ بولي كربومات  39 07 40 00 
 %5  ـ ةاتنجات ألكيدية  39 07 50 00 
   : تيِرفثاعت بولي ) ا ثلين ـ   
 %5  أعلهم /جرام أو  78لزوجة  بل   مؤشرذو ـ ـ  39 07 16 00 
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 %5  هاـ ـ غير  39 07 69 00 
 %5   بولي )حمض اللبنيك ـ  00 70 07 39 
   ُأخر :ـ بولي أسترات   
 %5  ـ ـ غير مشبعة 39 07 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها  39 07 99 00 

   .بولي أميدات بأشكالها ا ولية  39.08
 ـ  6.9 ـ،   6.6ـ  ، 12 ـ،  11ـ،  6 ــ بولي أميدات  39 08 10 00 

   6.12ـ  أو   6.10

 
5% 

 %5  ـ غيرها 39 08 90 00 
ةاتنجات أمينية وةاتنجات فينولية وبولي   39.09

    وةبثينات، بأشكالها ا ولية.
 %5  ـ ةاتنجات  وةبا؛ ةاتنجات ثيوبوةبا 39 09 10 00 
 %5  ـ ةاتنجات ميالمين 39 09 20 00 
   :ـ ةاتنجات أمينية ُأخر  
خام،  MDIبولي)ميثيلين فيني  ا زوسياميت  )ـ ـ  39 90 31 00 

MDI 5     بوليميرك% 
 %5  غيرهاـ ـ  39 90 93 00 
 %5  ـ ةاتنجات فينولية 39 09 40 00 
 %5   ناتي وةبثـ بولي  39 09 50 00 

 %5  سليكومات، بأشكالها ا ولية  39 10 00 00 39.10
ت الكوماةون ـ أمد ن ةاتنجات مف، وةاتنجا  39.11

وبولي تيربين وبولي كبربتيد وبولي سلفومات 
من هذا  3ومنتجات ُأخر مذكوة  في المالحظة 

الفص ، غير مذكوة  وع أاخلة في مكان آخر، 
   . بأشكالها ا ولية

، وةاتنجات كوماةون وةاتنجات أمد ن ــ ةاتنجات مف 39 11 10 00 
   ولي تيربينوةاتنجات الكوماةون ـ أمد ن والب

 
5% 

 %5  ـ غيرها  39 11 90 00 
سليلوز ومشتقاته الكيماوبة، غير مذكوة  وع   39.12

   ة.ـر، بأشكالها ا وليـي مكان آخـة فـأاخل
   : ـ اسيتات سليلوز  
 %5  ـ ـ غير ملدمة 39 12 11 00 
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 %5  ـ ـ ملدمة 39 12 12 00 
 %5  ذلك الكولوأ ون   ـ مترات سليلوز )بما في 39 12 20 00 
   : ـ أثيرات سليلوز  
 %5  ـ ـ كاةبوكسي ميثي  السليلوز وأمالحه 39 12 31 00 
 %5  ـ ـ غيرها 39 12 39 00 
 %5  ـ غيرها 39 12 90 00 

 بوليمرات طبيعية )مث ، حمض ا لجينيك  و  39.13
الطبيعية المعدلة ) مث ، بروتين  تالبوليميرا

ت كيماوبة من المطاط مقسه أو مشتقا
الطبيعي ، غير مذكوة  وع أاخلة في مكان 

   . آخر، بأشكالها ا ولية
 %5  أستراته  ـ حمض ا لجينيك وأمالحه و 39 13 10 00 
 %5   ـ غيرها 39 13 90 00 

الداخلة في  تالبوليميرامبدعت أ ومات أساسها  39 14 00 00 39.14
   الها ا وليةبأشك ،39.13إله  39.01البنوأ 

 

 
 
5% 

 :2الفص  الفرعي الثامي ـ   
مفايا وقصاصات وفضالت ؛ أصناع مصف 

   . مصنعة ؛ مصنوعات 
   . مفايا وقصاصات وفضالت، من لدائن  39.15
 %5   ناإل ثيليـ من بوليمرات  39 15 10 00 
 %5  ـ من بوليمرات الستيربن 39 15 20 00 
 %5   ت كلوةبد الفيني ـ من بوليمرا 39 15 30 00 
 %5  ـ من لدائن ُأخر  39 15 90 00 

عرحي  مقطع أيشعيرات مفرأ   تجاوز مقاو   39.16
م  ، أو قضبان أو عيدان أو أشكاا  1لها 

خاصة من اللدائن، وإن كامت مشغولة السطح 
   ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك بطربقة ُأخرى.

   : ناإل ثيليـ من بوليمرات   
لها  ع عرحيطمقأ  شعيرات مفرأ   تجاوز مقاو ـ ـ ـ  39 16 10 10 

   مل  1

 
5% 
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 %5  قضبان وعيدان وأشكاا خاصةـ ـ ـ  39 16 10 20 
   : الفيني  كلوةبدـ من بوليمرات   
لها مقطع عرحي أ  شعيرات مفرأ   تجاوز مقاو ـ ـ ـ  39 16 20 10 

 %5    مل1
 %5   وعيدان وأشكاا خاصةقضبان ـ ـ ـ  39 16 20 20 
   : ـ من لدائن ُأخر  
لها  مقطع عرحيأ  شعيرات مفرأ   تجاوز مقاو ـ ـ ـ  39 16 90 10 

 %5   مل  1
 %5  قضبان وعيدان وأشكاا خاصةـ ـ ـ  39 16 90 20 

أمابيب ومواسير وخراطي  ولوازمها )مث ،   39.17
   . فواص  و وصالت و أكواع  من اللدائن

ـ مصاةبن اصطناعية )أغلفة سج   من بروتين مقسه  39 17 10 00 
   أو من لدائن سليلوزبة

 
5% 

   : ـ أمابيب ومواسير وخراطي ، صلبة  
 %5  ناإل ثيليـ ـ من بوليمرات  39 17 21 00 
 %5  لينيـ ـ من بوليمرات البروب 39 17 22 00 
 %5  ـ ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني  39 17 23 00 
 %5   ـ ـ من لدائن ُأخر 39 17 29 00 
   : ـ أمابيب ومواسير وخراطي  ُأخر  
 00 31 17 39 

 
ة يمكن أن تت م  عله ــ ـ أمابيب ومواسير وخراطي  مرم

  Mpaمللي باة ) 27.6ا ق  أةجة حغ، 
 

 
5% 

ـ ـ غيرها، غير مقوا  أو مت د  بطربقة ما مع مواأ من   
   : أون تركيبات )لوازم 

 %5   )مصاصاتتباو ةشف المشر  أمابيب ـ ـ ـ 39 17 32 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 39 17 32 90 
غيرها، غير مقوا  أو مت د  بطربقة ما مع مواأ  ـ ـ  39 17 33 00 

  ُأخر، مع تركيبات )لوازم 

 
5% 

 %5  ـ ـ غيرها  39 17 39 00 
 %5   ـ تركيبات )لوازم  39 17 40 00 
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غطية أةحيات من لدائن، وإن كامت عصقة أ  39.18
ذاتيا  ، بشك  لفائف أو ترابيع أو بالط؛ أغطية 
جدةان أو أسقف من اللدائن، كما هي معرفة 

   . من هذا الفص  9في المالحظة 
 %5   ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني  39 18 10 00 
 %5   ـ من لدائن ُأخر 39 18 90 00 

وقدأ وأوةاق وأشكاا مسط ة ألواح وصفائح   39.19
ُأخر من اللدائن، عصقة ذاتيا ، وإن كامت بشك  

   . لفات
 %5  س  20ـ لفات ع  تجاوز عرحها  39 19 10 00 
 %5   ـ غيرها 39 19 90 00 

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدأ ُأخر، من   39.20
خلوبة وغير مقوا  أو منضد  أو  غير لدائن

   . خر، من أون حوام مت د  مع مواأ أُ 
 %5  ناإل ثيليـ من بوليمرات  39 20 10 00 
 %5   نالبروبيليـ من بوليمرات  39 20 20 00 
 %5  ـ من بوليمرات الستيربن 39 20 30 00 
   : ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني   
 %5    من الملدمات %وزما  6يق  عن  ع عله ما م توبة  ـ ـ 39 20 43 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5   )سفر   مائد  أغطيةـ ـ ـ  39 20 49 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ  39 20 49 90 
   ـ من بوليمرات ا كربليك :  
 %5    اكربالت الميثي ثـ ـ من بولي) مي 39 20 51 00 
 %5   ـ ـ غيرها 39 20 59 00 
ـ من بولي كربومات أو ةاتنجات أليكيدية أو أسترات   

   : اعلي  أو بوليسترات ُأخر بولي
 %5  ـ ـ من بولي كربومات 39 20 61 00 
 %5   ـ ـ من بولي )إ ثلين تيربفتاعت  39 20 62 00 
 %5  ـ ـ من بوليسترات غير مشبعة 39 20 63 00 
 %5   ـ ـ من بوليسترات ُأخر 39 20 69 00 
   : ـ من سليلوز أو من مشتقاته الكيماوبة  
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 %5   ـ ـ من سليلوز مجدأ 39 20 71 00 
 %5  ـ ـ من اسيتات السليلوز 39 20 73 00 
 %5  ـ ـ من مشتقات السليلوز اُ خر 39 20 79 00 
   : ـ من لدائن ُأخر  
 %5   بوتيراا فيني  بولي)ـ ـ من  39 20 91 00 
 %5  ـ ـ من بولي أميدات  39 20 92 00 
 %5   مينيةـ ـ من ةاتنجات أ 39 20 93 00 
 %5  ـ ـ من ةاتنجات فينولية 39 20 94 00 
 %5  ـ ـ من لدائن ُأخر 39 20 99 00 

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدأ ُأخر، من   39.21
   .  اللدائن

   : ـ منتجات خلوبة  
 %5  ـ ـ من بوليمرات ستيربن 39 21 11 00 
 %5  ـ ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني  39 21 12 00 
 %5  ـ ـ من بولي  وةبثينات 39 21 13 00 
 %5  ـ ـ من سليلوز مجدأ  39 21 14 00 
 %5  ـ ـ من لدائن ُأخر 39 21 19 00 
 %5   ـ غيرها 39 21 90 00 

مغاطس، أحواض مرشات )أوش  ، مغاس ،   39.22
)بيديه ، ، وأحواض شطف وأحواض اغتساا

تدف  مراحيض ومقاعدها وأغطيتها وخزامات 
المياه )سيفومات  وأصناع مماثلة عستعماعت 

   . ص ية، من لدائن
وأحواض  ومغاس ، )أش  أحواض مرشاتـ مغاطس،  39 22 10 00 

 %5   غس 
 %5  ـ مقاعد وأغطية مراحيض 39 22 20 00 
 %5   ـ غيرها 39 22 90 00 

أصناع تغليف أو مق  البضائع، من اللدائن؛   39.23
ية وكبسوعت وغيرها من أصناع داأات وأغطس

   . اإلغالق، من اللدائن
   : ـ صناأ   وعلب وأقفاص وأصناع مماثلة  
 %5   لنق  الدواجنـ ـ ـ  39 23 10 10 
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 %5  لنق  منتجات ا لبان والمشروبات ـ ـ ـ 39 23 10 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  39 23 10 90 
   : ـ أكياو وحقائب )بما في ذلك الملاةب،   
   : ناإل ثيليـ ـ من بوليمرات   
 %5  قابلة للت ل ـ ـ ـ  39 23 21 10 

 %5  غيرها ـ ـ ـ  39 23 21 90 

   :ـ ـ من لدائن ُأخر   
 %5  قابلة للت ل  ـ ـ ـ  39 23 29 10 

 %5  غيرهاـ ـ ـ  39 23 29 90 

 %5  ـ قواةبر وزجاجات و أواةق وأصناع مماثلة 39 23 30 00 
 %5   ـ مكبات وبكرات وحوام  مماثلة 39 23 40 00 
ـ سداأات وأغطية وكبسوعت وغيرها من أصناع  39 23 50 00 

 %5  الق اإلغ
 %5   ـ غيرها 39 23 90 00 

أأوات مائد  ومطبخ وأوامي منزلية ُأخر وأأوات   39.24
    .من لدائن بالص ة،العناية  وأللنظافة 

   خ:ومطبـ أأوات مائد    
 %5   أوعية ل فظ الثلج والمأكوعت ـ ـ ـ 39 24 10 10 
 %5  شوك ومالع  وسكاكينـ ـ ـ  39 24 10 20 
   ـ ـ ـ ص ون وأطباق وأكواب :  
 %5  من لدائن خلوبة )فوم  ـ ـ ـ ـ  39 24 10 31 
 %5  غيرها ـ ـ ـ ـ  39 24 10 39 
 %5   ةحاعاتـ ـ ـ  39 24 10 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  39 24 10 90 
   غيرها:ـ   
وامـ  لـفرش  ا سنان ومناأ    الوةق وا كواب حـ ـ ـ  39 24 90 10 

 %5   للتواليت
 %5  منافض سجائرـ ـ ـ  39 24 90 30 
 %5  عالقات مالبسـ ـ ـ  39 24 90 40 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 39 24 90 90 

كوة  وع أاخلة أأوات بناء من اللدائن، غير مذ  39.25
   . في مكان آخر
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ـ صهاةبج وخزامات وأمان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها  39 25 10 00 
  لتر 300

 
5% 

 %5  ـ أبواب وموافذ وُأطرها وعتبات ا بواب 39 25 20 00 
ـ مصاةبع أبواب أو موافذ أو الستائر الداخلية  39 25 30 00 

لمضلعة  والبالستيكية )بما في ذلك الستائر ا
 %5  وأصناع مماثلة وأجزاؤها

 %5  ـ غيرها  39 25 90 00 
مصنوعات ُأخر من اللدائن ومصنوعات من المواأ   39.26

   .39.14 إله  39.01اُ خر الداخلة في البنوأ من 
 %5  ـ أأوات مكتبية و مدةسية 39 26 10 00 
ت ـ ألبسة ولوازم ألبسة )بما في ذلك القفازات والقفازا  

والقفازات التي  ا اإلبهامالتي تغطي أصابع اليد عد
     :تبقي ا صابع عاةبة

 %5  قفازات طبية من لدائنـ ـ ـ  39 26 20 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  39 26 20 90 
 %5   ـ تركيبات لألثاث و لل افالت أو ما شابه ذلك 39 26 30 00 
 %5  ـ تماثي  صغير  وأأوات زبنة ُأخر 39 26 40 00 
   : ـ غيرها  
   : أصناع طبية وصيدليةـ ـ ـ   
 %5   عبوات لعينات البوا والغائ،ـ ـ ـ ـ  39 26 90 31 
 %5   ص ون بثر  للزةاعة الطبية ـ ـ ـ ـ 39 26 90 32 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  39 26 90 39 
ي ومسامير لولبية وحلقات وما يمـاثلها من ـراغبـ ـ ـ  39 26 90 40 

   ا جزاء واللوازم لالستعماعت العامة

 
5% 

أقفاا حقائب اليد وزوايا ال قائب والكالليب ـ ـ ـ  39 26 90 50 
  ا ثاث أةج وا قواو والمسكات وأعقاب 

 
5% 

أغطية المفروشات وأغطيـة البضائع وأغطية ـ ـ ـ   
   العربات وا صناع الواقية المماثلة:

 %5   ضائعللب ـ ـ ـ ـ 39 26 90 61 
 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ  39 26 90 69 
 %5   سيوة مق  مواأ وسيوة مق  حركةـ ـ ـ  39 26 90 70 
والمعدات  ا صناع الفنيــة لآلعت وا جهز   ـ ـ ـ 39 26 90 80 

   الصناعية والزةاعية

 
5% 

   : غيرهاـ ـ ـ   
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 %5   سبحـ ـ ـ ـ  39 26 90 91 
 %5   تقليد الزجاج للساعاتـ ـ ـ ـ  39 26 90 92 
 %5   مراوح  دوبةـ ـ ـ ـ  39 26 90 93 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ ـ 39 26 90 99 
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 الفصل األربعون

 

 مطــاط ومصنوعاتــه
 

 : مالحظــات
لـ  نـنع علـال  ـالف  لـم، المنتلـات التالنـة، و م رانـ  م ررنـة  و  يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريفة، ما ـ 1

 مقساة : المطاط الط نعي وال الته والط ر ة )جوتا بررا( واللوانول والشـنك   والصـموا الط نعنـة المما لـة والمطـاط
 .األصناف الملددة من هذه المنتلاتالتررن ي و بدال المطاط المشتقة من الزيوت )فاكتنس( ورذلم 

 : هذا الفص   ال يشم ـ 2
 ومصنوعاتها(؛منتلات القس  الحادي عشر )النسج    ـ

 ؛(64األحذية و جزاءها )فص   ب ـ
 ؛65لفص  ي ا غطنة الر س و جزاءها )بما في  لم طواقي الحمام( الواردة ف ج ـ
مــن المطــاط المقســال التــتعماالت رهرئاةنــة فننــة الــواردة فــي القســ  اآللنــة  و الرهرئاةنــة و جزاءهــا  األجهــزة د ـ

  . السادس عشر
 ؛96 و  94 و  92 و  90في الفصول  األصناف الواردة هـ ـ
ــي الفصــ   و ـ ــواردة ف ــااات الريا ــة  95المصــنوعات ال ــي تأطــي  صــاب )عــدا قف ــااات الت ــد عــدا امبهــام  والقف الن

 .(40.13إلال 40.11ذرورة في ال نود واألصناف الموالقفااات التي ت قي األصاب  عارية 
 علال األشكال التالنة فقط : 40.05و 40.03إلال 40.01تنط ق ع ارة " األشكال األولنة " الواردة في ال نود ـ 3

نـة، والت ـددات  ول الترس " التـي  خ عـع  ل ررنـةالسواة  والعلاةن )بما في  لم عصارات المطاط الط نعي "     ـ
 ؛والمحالن  األخ ر(

تا ب ـ  . ت والرت  غنر المتماتكة المما لةالرت  غنر المنتظمة الشك  والقط  والررات والمساحنق والح ن ات والفخ
 ، علال:40.02من هذا الفص  وفي ال ند ـ 1تنط ق ع ارة " مطاط تررن ي " في المالحظة  ـ 4

لمواد التررن نة غنر المش عة التي يمكن تحويلها نهاةنًا، إلال مواد غنر قابلة للتلـدم بـالحرارة ب ررنتهـا بواتـطة ا    ـ
الر ري  والتي ال تنقط  عند تمدندها )إطالتها( بنس ة  الث مرات طولها األصلي في درجة حرارة تتـراو  بـنن 

طولهـا األصـلي وتسـتعند طـواًل ال نتلـاوا مـرة  درجة مئويـة، وئعـد إ عـاعها لتمدنـد يعـادل مـرتنن 29و  18
، فإنــه يســمض بإ ــافة المــواد اال ت ــارونصــط طولهــا األصــلي  ــالل  مــس دقــاةق، ومــن  جــ  تط نــق هــذا 

الالامة للترابط المتعـاكس رمنشـطات  و مسـرعات ال ررنـة ؛ رمـا يسـمض  يعــًا بإ ـافة المــواد المذرــورة فـي 
يسـمض بوجـود  يـة مـادة غنـر الامـة للتـرابط المتعـاكس  كس من  لم، الالع وعلال . 3و  2ب  ـ 5المالحظة 

 ؛لملونة، والمواد الممدة والمالئةكالمواد ا
 ؛(TMالثنوئالت  ) ب ـ 

تررن نـة غنـر  مخـالنط مـواد المطاط الط نعي المعدل بالتطعنـ   و بالخلط بلداةن والمطاط الط نعي غنر الم لمـر، ج ـ
عالنــة مشــ عة، بشــرط  م تتــوفر فــي جمنــ  هــذه المنتلــات الشــروط المالةمــة  مشــ عة مــ  بــولنمرات تررن نــة

  . عاله ) (لل ررنة وامطالة واالتتعادة المحددة في الفقرة 
 :م طاط المعاف ق    و بعد التخثر ومخالنط الم ، المطاط40.02و 40.01ال ندام   ال يشم   ـ ـ 5

عصـارات المطـاط   خ ر )عدا التي تعـاف لتحعـنر بررنه  المسرعات  و المعوقات  و المنشطات  و عوام ـ 1
 ؛ترس " الذي  خ ع  ل ررنة  ولنة(الط نعي " ال 
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  التي تعاف فقط لتسهن  األخ ر، عدا تلم  والمواد الملونة لوام تطحنة )بنلمن (  ـ 2
 ؛تمننزها 

والمواد المالئة  لممدد بالزي (،المواد الملدنة  و عوام  التمدد )عدا الزيوت المعدننة في حالة المطاط ا ـ 3
 ( ب )والخاملــة والفعالــة والمــذن ات الععــوية  و  ي مــادة  خ ــرت، باتــتثناء تلــم المســمو  بهــا بــالفقرة 

  دناه.
وفقـًا  40.02  و 40.01ن قـال المطـاط ومخـالنط المطـاط التـي تحتـوي علـال المـواد التالنـة دا لـنن فـي ال نـدنن  ب ـ

 المطاط  و مخالنط المطاط بخواصه األتاتنة رمادة  ام:للحال، بشرط  م يحتفظ هذا 
 ؛ل ات  و العوام  المعادة لّلزوجةالمستح ـ 1
 ؛من  جزاء منتلات تفرم المستحل اتكمنات قلنلة  ـ 2
 :كمنات قلنلة جدًا مما نلي ـ 3

عوامـ  العوام  الحساتة للحرارة )بصـورة عامـة للحصـول علـال المطـاط " الالترـس " الحسـاس للحـرارة(، 
تطض راتوننة )بصورة عامـة للحصـول علـال مطـاط الالترـس المحتـوي علـال شـحنات رهرئاةنـة موج ـة(، 

العوام  المقاومة للتلمـد  و العوامـ  المسـاعدة علـال  عوام  التفت   و المخثرات  و معادات التأكسد  و
 و غنرهـا مـن المـواد التحول إلال تاة  غروي  و العوام  الحافظة  و المث تات  و عوام   ـ ط اللزوجـة 

 المعافة المما لة ألغـراض  اصة.
، يقصــد بع ــارة " نفايــا وقصاصــات وفعــالت " نفايــا وقصاصــات وفعــالت متخلفــة عــن 40.04وفقــًا لمفهــوم ال نــد  ـ 6

عملنة تصنن  و شـأ  المطـاط واألصـناف المصـنوعة مـن المطـاط، غنـر الصـالحة لالتـتعمال نهاةنـًا فـي الصـناعة 
 .  و امهتراء  و ألت اب  خ رقطن  بس ب الت

عـ ام و شـكال مـ ، ت نـد رأشـرطة  و ق 5الخنوط من المطاط الم ررن التي نزيد  ك ر مقاس لمقطعها العر ـي عـن  ـ 7
 .40.08 اصة في ال ند 

تــنور النقــ  وتــنور اآلالت المصــنوعة مــن نســج مشــرئة  و مطلنــة  و مأطــاة  و منعــدة  40.10يشــم  ال نــد  ـ 8
مأطـاة  و منعـدة  و مل سـة ذلم السنور المصنوعة من  نـوط  و ح ـال نسـلنة مشـرئة  و مطلنـة  و بالمطاط، ور

 . بالمطاط
، فقــط 40.08و   40.05و   40.03و   40.02و  40.01يقصــد بع ــارات "صــفاةض" " لــوا " " فشــرطة " فــي ال نــود  ـ 9

مقطعة  و مقطعة بصورة بسـنطة مرئعـة  و  الصفاةض واأللوا  واألشرطة والرت   ات الشك  الهندتي المنتظ ، غنر
مستطنلة، حتال و م  عطاها هـذا التقطنـ  صـفة األصـناف اللـاهزة لالتـتعمال، تـواء  كانـ  مط وعـة   و مشـأولة 

 .  رت  و مشأولة بدرجة  كثر من  لمالسطض بطريقة  خ رت، ولرن لنس  مقطعة بأشكال  
األشـكال الخاصـة والقعـ ام التـي فقـط ، فنقصـد بهـا  40.08 ند قع ام و شكال  اصة " الدا لة في ال ع ارة " ما 

 .   يلر علنها شأ  آ ر  كثر من  لمو م ران  مقطعة بأطوال معننة  و مشأولة السطض، إال  نه ل
 
 
 
 

 

 

 

 



 7ق : 
 40ف : 

 - 304 - 

 ال ند النظام المنسق رمز الصــــــــــنط امجراء  فئة الرت 

  

ـــا(،  ـــا برر ـــه، ط ر ـــه )جوت ـــي، بالت مطـــاط ط نع
ـــــو ـــــة، جوان ـــــة مما ل ل، شـــــنك  وصـــــموا ط نعن

بأشــكالها األولنــة،  و بشــك  صــفاةض،  لــوا ،  و 
 .   شرطة

 40.01 

 
5%  

ـ عصارات المطاط الط نعي )الترس( و م  خ عع  
  ل ررنة  ولنة

00 10 01 40  

   : ـ مطاط ط نعي بأشكال  خ ر  
  40 01 21 00   مد نة  لوا ـ ـ   5%
  TSNR "  00 22 01 40"  الصفات فنناً  ـ ـ مطاط ط نعي محدد  5%
  40 01 29 00  ـ ـ غنرها  5%

 
5%  

صـموا  ـ بالته، ط ر ـه )جوتـا بررـا(، جوانـول، شـنك  و
 ط نعنة مما لة 

00 30 01 40  

  

مطاط تررن ي و بدال مطاط مشتقة مـن الزيـوت، 
 و  لـوا   و بأشكالها األولنة،  و بشك  صـفاةض 

المنتلــات الدا لــة فــي ؛ مخــالنط  ي مــن  شــرطة
مــ   ي مــن منتلــات هــذا ال نــد،  40.01ال نــد 

 و بشــك  صــفاةض  و  لــوا   و بأشــكالها األولنــة 
 .   شرطة

 40.02 

  

 ــ ( ؛ مطـاط تـتنرينSBRمطـاط تـتنرين ـ بوتـادنن )ــ 
 : (XSBRبنوتادنن رارئورسنلي )

  

  40 02 11 00  ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي )الترس(  5%
  40 02 19 00  ـ ـ غنرها  5%
  00 20 02 40  (BRـ مطاط بوتادنن )  5%

  

؛ مطاط (IIRانزوئرين )بوتن ( ) ــ مطاط انزوئنوتنن 
  : (CIIR  و BIIR)انزوئوتنن انزوئرين مهللن 

  

  IIR 00 31 02 40انزوئرين )بنوتن ( ) ـزوئوتنن نـ ـ مطاط ا  5%
  40 02 39 00   ـ ـ غنرها  5%

   : (CRـ مطاط رلوروئرين )كلورو بنوتادنن( )  
  40 02 41 00  ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي )الترس(  5%
  40 02 49 00  ـ ـ غنرها  5%

   : (NBRبوتادننن ) ــ مطاط  كريلونتري    
   40 02 51 00 ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي )الترس(   5%
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  40 02 59 00  ـ ـ غنرها   5%
  00 60 02 40  ( IRـ مطاط انزوئرين )  5%

 
5%  

 ـ مطاط إنثنلنن ـ بروئلنن ـ دنن غنر مترافقة 
(EPDM ) 

00 70 02 40  

 
5%  

م   ي من  40.01ـ مخالنط  ي من منتلات ال ند 
 منتلات هذا ال ند 

00 80 02 40  

   ـ غنرها :  
   40 02 91 00  ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي )الترس(   5%
  40 02 99 00  ـ ـ غنرها   5%

 
5%  

مطاط ملدد بأشـكاله األولنـة، بشـك  صـفاةض  و 
   لوا   و  شرطة

00 00 03 40 40.03 

 
5%  

 نفايـا وقصاصــات وفعــالت مطــاط غنــر مقســال،
 و م حول  إلال مساحنق  و ح ن ات

00 00 04 40 40.04 

  

 و  مطاط مخلوط، غنر م ـررن، بأشـكاله األولنـة
 . بشك  صفاةض  و  لوا   و  شرطة

 40.05 

  40 05 10 00 ـ مطاط معاف إلنه ه اب الفح   و السلنكا  5%
 

5%  

؛ ت ــددات، عــدا تلــم الدا لــة فــي ال نــد الفرعـــي لنــ ـــ محا
10 05 40 

00 20 05 40  

 
 

   : ـ غنرها
  40 05 91 00 ـ ـ صفاةض و لوا  و  شرطة  5%
  40 05 99 00 ـ ـ غنرها   5%

  

 شكال  خ ر من مطاط غنر م ررن )مث ، عنـدام 
ــ ، و نابنــب و شــكال  اصــة(  و صــناف  خ ــر )مث

 .  قراص وحلقات(

 40.06 

  40 06 10 00 ـ  شكال  اصة لتل نس امطارات المطاطنة   5%
   : ـ غنرها  

  40 06 90 10  نابنبـ ـ ـ   5%
  40 06 90 20  قراص وحلقات وفواص ـ ـ ـ   5%
  40 06 90 30   نوطـ ـ ـ   5%
  40 06 90 40 صفاةض و  لوا  و شرطةـ ـ ـ   5%
  40 06 90 90 غنرهاـ ـ ـ   5%
 40.07 40 07 00 00   نوط  و  مراس من مطاط م ررن  5%
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ـــوا صـــفاةض و  ـــدام و شـــك  ل ال و  شـــرطة و عن
 .  اصة، من مطاط م ررن غنر مقسال

 40.08 

   : وي ـ من مطاط  ل  
  40 08 11 00  ـ ـ صفاةض و  لوا  و  شرطة  5%
  40 08 19 00 ـ ـ غنرها   5%

   : ـ من مطاط غنر  لوي   
  40 08 21 00  ـ ـ صفاةض و لوا  و شرطة  5%
  40 08 29 00 ـ ـ غنرها   5%

  

 نابنب ومواتنر و راطن  من مطاط م ررن غنر 
واص  و ث ، الفمقسال، م   و بدوم لواامها)م

 . األكواع والوصالت(

 40.09 

   : ـ غنر مقواة  و متحدة بطريقة   رت بمواد   ر  
   : ـ ـ بدوم لواام  

  40 09 11 10  مهنأة لمعدات النق ـ ـ ـ   5%
  40 09 11 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ ـ بلواامها  
  40 09 12 10   لمعدات النق  مهنأةـ ـ ـ   5%
  40 09 12 90  غنرها ـ ـ ـ  5%

   : متحدة بطريقة   رت بمعدم فقط  و  مقواةـ   
   : ـ ـ بدوم لواام  

  40 09 21 10   لمعدات النق  مهنأةـ ـ ـ   5%
  40 09 21 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ ـ بلواامها  
  40 09 22 10   لمعدات النق  مهنأةـ ـ ـ   5%
  40 09 22 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ مقواة  و متحدة بطريقة   رت بمواد نسلنة فقط  
   : ـ ـ بدوم لواام  

  40 09 31 10   مهنأة لمعدات النق ـ ـ ـ   5%
  40 09 31 90  غنرها ـ ـ ـ  5%

   : ـ ـ بلواامها  
  40 09 32 10   مهنأة لمعدات النق ـ ـ ـ   5%
  40 09 32 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : مقواة  و متحدة بطريقة   رت بمواد   ر ـ  
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   : ـ ـ بدوم لواام  
  40 09 41 10  مهنأة لمعدات النق ـ ـ ـ   5%
  40 09 41 90 غنرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ ـ بلواامها  
  40 09 42 10  مهنأة لمعدات النق ـ ـ ـ   5%
  40 09 42 90 غنرها ـ ـ ـ  5%

  

قـ  حررـة، مـن مطـاط وتـنور نمـواد تنور نقـ  
 . م ررن

 40.10 

   : ـ تنور نق  مواد  
  40 10 11 00  ـ ـ مقواة بمعدم فقط  5%
  40 10 12 00 ـ ـ مقواة بمواد نسلنة فقط  5%
  40 10 19 00 ـ ـ غنرها   5%

   حررة:ـ تنور نق    
 

 
5%  

ذات مقطع  سيور نقل حــركة مقفلة بدون نهاياتـ ـ 

(، محززة، بمحيط Vف )بشكلشبه منحر عرضي

 سم   180سم وال يتجاوز  60عن  خارجي يزيد

00 31 10 40  

 
 

5%  

ذات مقطع  نقل حركة مقفـلة بدون نهايات ـ تنورـ 

 محززة،(، غير Vشبه منحرف )بشكل  عرضي

 180سم وال يتجاوز  60يزيد عن  خارجيبمحيط 

 سم

00 32 10 40  

5%  

ذات مقطع  ن نهاياتنقل حركة مقفلة بدو تـنور ــ 

بمحيط  محززة،(، Vشبه منحرف )بشكل عرضي

 سم 240سم وال يتجاوز  180يزيد عن  خارجي

00 33 10 40  

5%  

ذات مقطع   سيور نقـل حركة مقفلة بدون نهايات  ـ ـ

( ، غير محززة، Vشبه منحرف )بشكل عرضي

 240سم وال يتجاوز  180يزيد عن  خارجيبمحيط 

 سم  

00 34 10 40 
 

 

 

 
 

5%  

نزيد ،  نق  حررة متزامنـة مقفلة بدوم نهايات ـ تنورـ 
 150 وال نتلاوات   60عن  الخارجي طول محنطها

 ت 

00 35 10 40  

 
 

5%  

نزيد  نهايات،نق  حررة متزامنـة مقفلة بدوم  تنورـ ـ 
 وال نتلاوات   150عن  الخارجي طول محنطها

 ت  198

00 36 10 40  

   40 10 39 00 ـ ـ غنرها   5%
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 40.11  . ات  ارجنة هواةنة جدندة، من مطاطإطار   
 

5%  

لسناحة )بمـا فـي  لـم ـ من األنواع المستعملة لسنارات ا
 نشن وتنارات الس اقتنارات االتت

00 10 11 40  

  40 11 20 00 ـ من األنواع المستعملة للحافالت )باصات( والشاحنات   5%
  40 11 30 00  لة للطاةرات ـ من األنواع المستعم  5%
  40 11 40 00 ـ من األنواع المستعملة للدراجات النارية   5%
  40 11 50 00 ـ من األنواع المستعملة للدراجات العادية   5%

 
5%  

من األنواع المستعملة علال المرر ات واآلالت الزراعنة ـ 
   و الحراجنة

00 70 11 40  

5%  

ة علال المرر ات واآلالت من األنواع المستعملـ 
 المناولة الصناعنةالتعدنننة  و امنشاةنة  و 

00 80 11 40  

  40 11 90 00  غنرهاـ   5%

  

إطــــارات  ارجنــــة هواةنــــة ملــــددة )مل ســــة(  و 
مستعملة من مطاط؛ إطارات مصمتة )مألت(  و 
جوفـــاء )نصـــط مصــــمتة(،  شـــرطة ل طــــارات، 

  بطانات  نابنب )فالبس(، من مطاط .

 40.12 

    : (ـ إطارات  ارجنة ملددة )مل سة  
 

 ااستيراده ممنوع

مــن األنــواع المســتعملة للســنارات )بمــا فنهــا تــنارات ـــ ـ 
  وتنارات الس اق( ناالتتنش

00 11 12 40  

 
 هاممنوع استيراد

 من األنواع المستعملة في الحافالت )باصات(  و ـ ـ 
  الشاحنات     

00 12 12 40  

  40 12 13 00  من األنواع المستعملة في الطاةراتـ ـ  دهااستيراممنوع 
  40 12 19 00  ـ ـ غنرها هاممنوع استيراد

  40 12 20 00  مستعملةهواةنة ـ إطارات  ارجنة  اممنوع استيراده
  40 12 90 00   ـ غنرها  % 5

 40.13  مطاط. نابنب دا لنة هواةنة من   
 
 

5%  

ة في السنارات )بما في  لم ستعملـ من األنواع الم
نشن وتنارات الس اق(  و الحافالت )باصات( االتت

  و الشاحنات 

00 10 13 40  

  40 13 20 00 ـ من األنواع المستعملة في الدراجات العادية   5%

5%  

 ـ غنرها 

 
00 90 13 40  
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 صناف لالتتعمال الصحي و الصندلي )بما في 
ـــم ر ـــاعات األطفـــال(،  ـــررن،   ل مـــن مطـــاط م 

غنر مقسـال، و م رانـ  تحتـوي علـال  جـزاء مـن 
 . ط مقسالمطا

 40.14 

  40 14 10 00  واقنات لمن  الحم  ـ  5%
   : غنرها ـ  
 
 

5%  

محاقن صحنة و كناس  قرب مناه و كناس  لج وـ ـ ـ 
لتع ئة الماء السا ن وقطارات ومقابض قطارات 

  األورسلنن و كناس لتع ئة لألصاب و غطنة واقنة 

10 90 14 40  

  40 14 90 20 مصاصات  طفالـ ـ ـ   5%
  40 14 90 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

  

  صـناف  ل ســة ولواامهــا )بمـا فــي  لــم القفــااات
والقفــااات التــي تأطــي  صــاب  النــد عــدا امبهــام 

ــة(  ــد عاري ــي  صــاب  الن ــي ت ق ــااات الت مــن والقف
 مطاط م ررن غنر مقسال للمن  األغراض.

 40.15 

  

تأطي  صاب  الند عـدا امبهـام وقفـااات  وقفااات ـ قفااات
 : ت قي  صاب  الند عارية

  

  40 15 11 00  ـ ـ لللراحة  5%
   : ـ ـ غنرها  

  40 15 19 10 مطفاء الحراةقـ ـ ـ   5%
  40 15 19 90  التتعماالت   رـ ـ ـ   5%

   : ـ غنرها  
  40 15 90 10 الحراةقإطفاء نن ورجال للأواص  ل سةـ ـ ـ   5%
  40 15 90 20 األشعة لللراحنن و ط اء الواقنة األل سة ـ ـ ـ  5%
  40 15 90 30 ( حزمة)اناننر ـ ـ ـ  5%

5%  

تراوي   مران ، مشدات، مآار، معاطط،  ردية ـ ـ ـ
 يما لها  طفال وما

40 90 15 40  

  40 15 90 90 غنرها ـ ـ ـ  5%
 40.16  . عات  خ ر من مطاط غنر مقسالمصنو   

  40 16 10 00  من مطاط  لوي ـ   5%
   :  ـ غنرها  

  40 16 91 00  ـ ـ  غطنة  ر نات وئسط  5%



 7ق : 
 40ف : 

 - 310 - 

 ال ند النظام المنسق رمز الصــــــــــنط امجراء  فئة الرت 

  40 16 92 00  ـ ـ محايات  5%
  40 16 93 00 ـ ـ حلقات وفواص   5%
  40 16 94 00 و م ران  قابلة للنفخ  واقنات صدمات لرتو السفن،  ـ ـ  5%

   : ـ ـ  صناف  خ ر قابلة للنفخ  
  40 16 95 10 حشايا ووتاةد ومساند هواةنةـ ـ ـ   5%
  40 16 95 90  غنرها ـ ـ ـ  5%

   : ـ ـ غنرها  
 

5%  

لصقات معدة مصال  األطــواق وامطـارات واألنابنـب ـ ـ ـ 
 الهواةنة 

10 99 16 40  

  40 16 99 20 ها لأل تامالحروف واألرقام وما يما لـ ـ ـ   5%
 

5%  

 جــزاء لقــاطرات ومرر ــات وعرئــات الســكم الحدنديــة ــ ـ ـ 
 والترام

30 99 16 40  

 
5%  

الـدا ـلـــة فـــي الـــ نود مــن للعرئــات واللــرارات  جــزاء  ـــ ـ ـ
  87.05إلال  87.01

40 99 16 40  

  40 16 99 50  87.10في ال ند الدا لة  للمرر ات والسنارات جزاء  ـ ـ ـ  5%
  40 16 99 90 غنرها  ـ ـ ـ  5%

  

مطــاط مقســال )مثــ ، ان وننــ ( بلمنــ   شــكاله، 
؛ مصنوعات مـن والفعالت تبما في  لم النفايا

 . مطاط مقسال

 40.17 

  40 17 00 10 وفعالت  تمساحنق ونفايا ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 20  للحقن الط نة  اغطات ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 30  للحمامات وما يما لها  صناف صحنة ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 40  وطش دنام  ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 50 تدادات ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 60 ي حلقات وفواص  من مطاط مقسال غنر  لو  ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 90  غنرها ـ ـ ـ  5%
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 القســــــم الثامــــــــــن

 
 صالل وجلود خام و جلود مدبوغة 

 أصناف عدة  المواد؛جلود بفراء ومصنوعات هذه و 
 ؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية السراجة والحيوانات  

 ؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات )عدا مصارين دودة القز(مماثلة لها
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 الفصل الحادي واألربعون
 

 صالل وجلود خام )عدا جلود الفراء( وجلود مدبوغة 
 

 مالحظــات:
 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1

 ؛(05.11ة من صالل وجلود خام )بند القصاصات أو النفايات المماثل أ ـ 
 حال(؛للوفقًا  67.01أو   05.05جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها )بند  ب ـ 
مــذ الــ ،  (43، مــن الحيوانــات اات ارو)ــار )فصــل ة أو المهيــ،ة، بشــ رها أو بصــوفها، المدبوغــالجلــود المــام ج ـ 

الجـامو(( والميـل والنـ،   ، بش رها أو بصوفها من فصائل البقر )بما فـي الـ الجلود المام 41تدخل في الفصل 
يــرا  ومــا يشــابهها، وجلــود خـــراف الهنــد أو الصــين )عــدا جلــود خــراف انــ راخا  و برودتيــل و غرامــول و أغنــام  

ومنغوليا وال بت( والماعز )عدا جلود ماعز الـيمن أو منغوليـا أو ال بـت( و المنـازير )بمـا فـي الـ  المنـازير البريـة 
 والظبــاءوالرنــة واريائــل  (وحيــد الســنامالجمــال )بمــا فيهــا الجمــل ال ر)ــي و ارمريكيــة )بكــار ( و الشــمواء والغــزال  

 والكالب.
 الدباغــة فيهــا )بمــا دباغــة ال ــي خنــ ت ل مليــة الصــالل والجلــود 41.06 لغايــة 41.04 تشــمل البنــود مــن ال ( أ ـ  ) 2

 تكو  الحال(. ا، حسبم41.03لغاية 41.01لل كس )البنود قابلة ارولية(
تـ   أو عيـدت دباغ هـاأ  لـي جافـةل الصـالل والجلـود تشـمل عبـارة لجلـود ،41.06 لغاية 41.04 رغراض البنود )ب(

 نق ها قبل تجفيفها. أو تلوينها
 .41.15، فقط ارصناف المذغورة في البند ة ل جلد مجدد ل في جدول ال  ريفةيقصد ب بار  ـ 3

 فئة الرن  اإلجراء ــنفـالصـــــــــ النظام المنسق رمز البند

) بمـا فـي الـ  صالل وجلود من فصـيل ي البقـر   41.01
لميـــــل )أريـــــة أو مملحـــــة أو أو االجـــــامو( ( 

مجففــــة أو مكلســـــة أو محمنـــــة أو محفو ـــــة 
بطريقة ُأخرى، ولكنهـا غيـر مدبوغـة أو مرققـة ل 

(، وإ  غانت أو محنرة أمثر من ال  بارشما  ل
   . من وفة أو مشطورة

ــ  41 01 20 00  ــةصــالل ـ ــود غامل ال ي جــاوز وز   غيــر مشــطورة, وجل
غغـ   اا  10فًا أو غغ   اا غا  جا 8الجلد الواحد منها 

ــًا أو  16مــا  مملحــًا وهــو جــاف أو  غغــ   اا غــا  أري
  مملحًا وهو رأب أو محفو ًا بطريقة ُأخرى 

 
 
 
5% 

 منهـا الواحـد الجلـد   ي جـاوز وز غاملـة ـ صالل وجلود 41 01 50 00 
 %5  مغ 16

 النصـفية الظهر صالل صالل الظهر فيها بما غيرها، ـ 41 01 90 00 
 %5   وصالل الجوف
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 فئة الرن  اإلجراء ــنفـالصـــــــــ النظام المنسق رمز البند

ــود  صــالل و  41.02 ضــ،  خــام )أريــة أو  وأخــراف جل
مملحــــة أو مجففــــة أو مكلســــة أو محمنــــة أو 
محفو ة بطريقة ُأخرى، ولكنها غير مدبوغة وال 
مرققــة وال محفو ــة بطريقــة ُأخــرى(، وإ  غانــت 
من وفة أو مشطورة، عدا تل  المس ثناة بموجـب 

   .الفصلهذا  ج منـ 1المالحظة 
 %5    ـ بصوفها 41 02 10 00 
   :صوفهاـ من وفة أو من دو    
 %5   ة ـ ـ محمن 41 02 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 41 02 29 00 

ففـة أو مج ومملحةصالل وجلود خام ُأخر)أرية   41.03
ــــة  محفو ــــة محمنــــة أو مكلســــة أو أو بطريق

ل وال مرققـة لبارشـما  ُأخرى ولكنها غير مدبوغة
 ، وإ  غانـت من وفـة أوريقـة ُأخـرى(وال مهي،ة بط

حظـة مشطورة، عدا تل  المسـ ثناة بموجـب المال
   . من هذا الفصل ـ ج 1ـ ب أو  1

 %5   ـ من الزواحف  41 03 20 00 
 نلذ خاصة   من خنزير ـ 41 03 30 00 

 %5   ـ غيرها  41 03 90 00 
البقـر  خاما من فصيلة أو مدبوغة صالل وجلود  41.04

 منزوعـــة، الميـــل أو مو((فـــي الـــ  الجـــا بمـــا)
 مهيــ،ة ولكــن غيــر، وا  غانــت مشــطورة، الشــ ر

   .ال من  أمثر
   :فيها المرأبة بالصبغ ارزرق( )بما الرأبة بحال ها ـ  
 %5   ًا مشطور  وا  غا  المارجي بكاملة الجلد جانب ـ ـ 41 04 11 00 
 %5    غيرها ـ ـ 41 04 19 00 
    :()خاماً  الجافة بحال ها ـ  
 %5   ...وا  غا  مشطوراً  المارجي بكاملة جانب الجلد ـ ـ 41 04 41 00 
 %5    غيرها ـ ـ 41 04 49 00 
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 فئة الرن  اإلجراء ــنفـالصـــــــــ النظام المنسق رمز البند

 من وفــة، خامــًا، أو مدبوغــة ضــ، خــراف و  جلــود  41.05
 مـن أمثـر مهيـ،ة لكـن غيـر ، غانت مشطورة وا 
   . ال 

 %5   زرق )بما فيها المرأبة بالصبغ ار الرأبة بحال ها ـ 41 05 10 00 
 %5     )خامًا( الجافة بحال ها ـ 41 05 30 00 

مـــن حيوانـــات  خامـــاً  أو صـــالل وجلـــود مدبوغـــة  41.06
 لكــن غيــر وا  غانــت مشــطورة، من وفــة، أخــر،
   . من ال  أمثر مهي،ة

   : صغارهاأو  من ماعز ـ  
 %5   ارزرق(بما فيها المرأبة بالصبغ )الرأبة  بحال هاـ ـ  41 06 21 00 
 %5     بحال ها الجافة)خامًا( ـ ـ 41 06 22 00 
   :خنزيرمن  ـ  
 نلذ خاصة )بما فيها المرأة بالصبغ ارزرق( الرأبة بحال ها ـ ـ 41 06 31 00 

 نلذ خاصة  بحال ها الجافة)خامًا( ـ ـ 41 06 32 00 

 %5    من زواحف ـ 41 06 40 00 
   :غيرها ـ  
 %5   ارزرق(رأبة بالصبغ م)بما فيها ال ال ها الرأبةبح ـ ـ 41 06 91 00 
 %5    )خامًا( الجافة ـ بحال هاـ  41 06 92 00 

 بمـا ال جفيـف، أو الدباغـة ب ـد أمثر مهي،ة جلود  41.07
ـــود الم فيهـــا  مـــن فصـــيلة )بارشـــما ( قـــةرقالجل

ــــ  الجــــامو( )بمــــا البقــــر ــــي ال ــــل، أو (ف  المي
 الداخلـة جلـودال عدا، وا  غانت مشطورة من وفة

   .41.14في البند
   : غاملة صالل وجلود ـ  
 %5  مشطور ر، غيالمارجي بكاملة جانب الجلد ـ ـ 41 07 11 00 
 %5    المارجي مشطوراً  الجلد ـ ـ 41 07 12 00 
 %5   غيرها ـ ـ 41 07 19 00 
   : الجوانب فيها بما غيرها، ـ  
 %5    مشطور غير رجي غاماًل،الما جانب الجلد ـ ـ 41 07 91 00 
 %5    الجلد المارجي مشطوراً  ـ ـ 41 07 92 00 
 %5   غيرها ـ ـ 41 07 99 00 

   (ملغى)  41.08
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 فئة الرن  اإلجراء ــنفـالصـــــــــ النظام المنسق رمز البند

   (ملغى)  41.09
   (ملغى)  41.10
   (ملغى)  41.11
 بمـا ال جفيـف، أو ةغـاالدب ب ـد أمثر مهي،ةجلود  41 12 00 00 41.12

خــراف أو مــن  ارشــما (،)ب قــةرقالم الجلــود فيهـا
 الجلـود عـدا وا  غانت مشطورة، من وفة، ض، ،

 %5    41.14في البند الداخلة
 ال جفيـف بمـا أو ةغـاالدب ب ـد أمثـر مهيـ،ةجلـود   41.13

مــن حيوانــات  )بارشــما (، قــةرقالم الجلــود فيهــا
 الجلـود عـدا وا  غانـت مشـطورة، من وفـة، أخر،

    .41.14في البند  الداخلة
 %5    أو صغارها من ماعز ـ 41 13 10 00 
 نلذ خاصة  من خنزير ـ 41 13 20 00 

 %5   من زواحف ـ 41 13 30 00 
 %5   غيرها ـ 41 13 90 00 

فــي الــ   )بمــا بالشــاموا( )م روفــة مطــراة جلــود  41.14
 أو ملم ــة بهــا( جلــود الشــبيهة البينــاء الجلــود

   . مم دنة جلود مكسوة،جلود ملم ة 
 فـي الـ  الجلــود )بمـا بالشـاموا( )م روفـة مطـراة جلـود ــ 41 14 10 00 

 %5    بها( الشبيهة البيناء
 %5   مم دنة جلود مكسوة،جلود ملم ة  أو ملم ة جلود ـ 41 14 20 00 

بشـــكل  أليافـــ  أو الجلـــد أنانـــها مجـــددة جلـــود  41.15
ــواأ أو  ات،فــوا  غانــت ل أشــرأة،أو  صــفائ  أل

 جلــد أبي ــي أو تفايــامــن ن قصاصــات وغيرهــا
لالن  مال فـي المصـنوعات  صالحة غير، مجدد

   ودقيقها. جلود مسحوقها نشارة، الجلدية
 بشـكل ألـواأ أو ،أليافـ  أو الجلـد أنانها مجددة جلود ـ 41 15 10 00 

 %5    وا  غانت لفات أشرأة،أو  صفائ 
 ،مجدد جلد أبي ي أو تنفايا وغيرها منقصاصات  ـ 41 15 20 00 

، لالن  مال في المصنوعات الجلدية صالحة غير
 %5   ودقيقها مسحوقها، جلود نشارة
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 الفصل الثاني واألربعون

 
 مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛

 لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ 
 مصنوعات من مصارين الحيوانات )عدا مصارين دودة القز( 

 مالحظــات:
 الشبيهة البيضاء ذلك الجلود في )بما بالشاموا معروفةال مطراةال جلودهذا الفصل, تشمل عبارة " جلود" ال ألغراض  -1

 .ممعدنةال جلودوال مكسوةو الجلود الملمعة ال ملمعةال جلودوالبها( 

 :ال يشمل هذا الفصل ـ 2
 ؛(30.06ة لخياطة الجروح )بند الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثل أ ـ 

والقفـازات التـي تبقـي  اإلبهـام ماعدا اليدصابع أاأللبسة ولوازمها )ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي  ب ـ
األلبسة مـن جلـد  ماأللبسة ولواز ، وكذلك المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي ،من جلد (عارية األصابع

د ، ال تعـدو كونهـا مجـرد زخـارف بسـيطة )البنـطبيعيـة أو اصـطناعيةالمتضمنة أجزاًء خارجية من فـراء 
 ؛  ، وفقًا للحال( 43.04أو  43.03

 ؛(56.08زة المصنوعة من شباك )بند األصناف الجاه ج ـ 
 ؛64أصناف الفصل  د ـ 
 ؛65أس وأجزاءها الواردة في الفصل أغطية الر  هـ ـ 
 ؛66.02ن أصناف البند ، ومقابض سياط الركوب وغيرها مالسياط و ـ 
 ؛(71.17ن حلي غواية )مقلدة( )بند أصناف ُأخر م ، األساور أوأزرار األكمام ز ـ 
 والزخارف المعدنية للحصان(  والشكيمة، الركاب ارف عدة الحيوانات والسراجة )مثلزخ لوازم أو ح ـ 

 ؛، عمومًا(لة )القسم الخامس عشرالمقدمة بطريقة منفص 
ــذلك أجــزاء األدوات ط ـ  ــود الطبــول واألدوات المماثلــة وك ــار الموســيقية و جل الموســيقية اأُلخــر )بنــد  األوت

 ؛(92.09  
 ؛ألثاث والمصابيح وأجهزة اإلنارة(، ا)مثل 94أصناف الفصل  ي ـ 
الرياضــة وأجزااهــا  ، ُلعــب األطفــال و ألعـاب المجتمعــات وأصــناف التســلية أو)مثــل 95أصـناف الفصــل  ك ـ 

 ؛ولوازمها(  
   ، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب األزرار أو أجزاء ُأخر مماثلة من تلك األصنافاألزرار ل ـ 

 .(96.06وأزرار غير تامة الصنع )تجاويف األزرار( )بند  
 :ال يشمل 42.02أعاله ، فإن البند  2إضافة ألحكام المالحظة ـ أ  ـ 3

 ، غير ة من صفائح لدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقابضاألكياس المصنوع ـ 1   
 ؛(39.23ة لالستعمال المديد )البندمعد  

 .(46.02واد ضفر )البند صناف من ماأل ـ 2   
المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة   42.03و  42.02األصناف المذكورة في البندين  ب ـ

 بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو 
  ت هذه األجزاء أكثر من مجرد زخارف اصطناعية أو مجددة( تبقى داخلة في هذين البندين حتى ولو كان       
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 . هذه األجزاء الصفة الرئيسية على تلك األصناف يال تضفبشرط أن  ، بسيطة       
 .71أما إذا ُأضفت هذه األجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك األصناف، فإنها تبند في الفصل        

 

 اليـد أصـابعخاصة على القفازات والقفـازات التـي تغطـي  ،42.03ام البند تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقًا ألحك ـ 4
المــرزر وغيرهــا مــن  والوقايــة( وعاريــة )بمــا فــي ذلــك قفــازات الرياضــة  األصــابعوالقفــازات التــي تبقــي  اإلبهــام داعــ

 (. 91.13ندعدا أساور الساعات )ب المعاصم،واألحزمة و أحزمة األكتاف وأساور  والحماالت، الواقية،األلبسة 
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لجميــع الحيوانــات، بمــا  والعــدةأصــناف الســراجة  42 01 00 00 42.01
مقـاود الحيوانـات  فيها السروج والعدد وأطـواق و

)الرســـــن( و واقيـــــــات الركـــــب  وكمامــــــات فــــــم 
الســروج ومالبــس  أجربــه الحيوانــات و أغطيــة و

  ما يماثلها من جميع الموادكالب و 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
5% 

صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها   42.02
حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات 

و حقائب لنقل األوراق والوثائق وحقائب 
مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و 
محافظ آالت تصوير و محافظ آالت موسيقية و 
محافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية 

 لألطعمة وحقائب معزولة مماثلة؛ أكياس سفر،
محافظ أدوات الزينة و أكياس المشروبات   أو

وحقائب تسوق ومحافظ أوراق  حقائب يدو  ظهر
ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجائر 

حقائب أدوات و وأكياس تبغ ومحافظ عدد 
وعلب وعلب مجوهرات  الرياضة وعلب زجاجات

واألوعية المماثلة مساحيق وأغلفة سكاكين 
المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من 
صفائح لدائـن أو مـن مواد نسجية أو من ألياف 
مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها 

   . هذه المواد أو بالورق بمثل أو بمعظمها، 
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وحقائب أمتعة، بما فيها حقائب أدوات  صناديقـ   
لنقل األوراق التجميل وحقائب المستندات وحقائب 

   المماثلة:والحقائب المدرسية واألوعية والوثائق 
   :مجددجلد طبيعي أو من جلد ـ ـ سطحها الخارجي من   
 %5    صناديق وحقائب أمتعة ـ ـ ـ 42 02 11 10 
 %5    .بريف كيس(والوثائق )لنقل األوراق ئب حقاـ ـ ـ  42 02 11 20 
 %5   حقائب مدرسيةـ ـ ـ  42 02 11 30 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  42 02 11 90 
   : نسجيهـ ـ سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد    
 %5    صناديق وحقائب أمتعةـ ـ ـ  42 02 12 10 
 %5   ق لنقل األوراق والوثائحقائب ـ ـ ـ  42 02 12 20 
 %5   حقائب مدرسيةـ ـ ـ  42 02 12 30 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  42 02 12 90 
   غيرها:ـ ـ    
 %5    سطحها الخارجي من خشبـ ـ ـ  42 02 19 10 
 %5   سطحها الخارجي من حديدـ ـ ـ  42 02 19 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  42 02 19 90 
لكتف، بما فـي ذلـك ـ حقائب يدوية، وإن كانت بحماالت ل  

   : أيدالحقائب دون 
 %5  مجدد جلد  من من جلد طبيعي أوسطحها الخارجي   ـ ـ 42 02 21 00 
      لدائن أو مواد من سطحها الخارجي من صفائح   ـ ـ 42 02 22 00 

 %5    نسجيه
 %5   ـ ـ غيرها 42 02 29 00 
فـي ـ أصناف من النوع الذي يحمل عـادة فـي الجيـب أو   

   : يدويةحقائب 
 %5    جلد مجددمن من جلد طبيعي أو  ـ ـ سطحها الخارجي 42 02 31 00 

 لدائن أو مواد من سطحها الخارجي من صفائح  ـ ـ 42 02 32 00 

 %5    نسجيه
 %5   ـ ـ غيرها 42 02 39 00 
   : ـ غيرها  
 %5    مجدد  دـجل نـم من جلد طبيعي أوسطحها الخارجي ـ ـ  42 02 91 00 
 مواد  لدائن أومن سطحها الخارجي من صفائح   ـ ـ 42 02 92 00 

 %5    نسجيه
 %5   ـ ـ غيرها 42 02 99 00 
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   .من جلد طبيعي أو مجدد ألبسةألبسة ولوازم   42.03
 %5   ـ ألبسة 42 03 10 00 
 لوحده،ـ قفازات عادية، قفازات بأربع أصابع واإلبهام   

   : عاريةد مع ترك األصابع قفازات للي
 %5     ـ ـ مصممة خصيصًا لممارسة الرياضة 42 03 21 00 

 %5   ـ ـ غيرها 42 03 29 00 
 %5   ـ أحزمة وحماالت 42 03 30 00 
 %5   ـ لوازم ألبسة ُأخر 42 03 40 00 

   (ملغي)  42.04
   . أصناف ُأخر من جلد طبيعي أو مجدد  42.05

 %5    مماسح للسيارات خصيصا نوعةصالم الشاموا جلود ـ ـ ـ 42 05 00 10 
 %5    أغلفة المقاعد البوف غير المحشوةـ ـ ـ  42 05 00 20 
 %5    بريم األحذية من جلدـ ـ ـ  42 05 00 30 
 %5   قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلدـ ـ ـ  42 05 00 40 
ب وغيرها من األصناف المزركشة الظروف والقر ـ ـ ـ  42 05 00 50 

  42.02وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 
 
  

 
5% 

األغالق واألطر، المغلفة  واألبازيم و التأجزاء الحمـ ـ ـ  42 05 00 60 
  بجلد

 
  

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  42 05 00 90 
مصـنوعات مـن مصـارين )ماعـدا مصـارين دودة  42 06 00 00 42.06

 %5   من مثانات أو من أوتار العضالتالقز( أو 
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 الفصل الثالث واألربعون 

 

 مصنوعاتها )اصطناعية(؛جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة 
 
 

 :مالحظـــات
أينما وردت في جـدو  التعرففـة، جلـود  ، يقصد بكلمة " فراء "،43.01باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند  ـ 1

 . أو الصوف المنزوعة الشعر جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة، غير
 : ال يشمل هذا الفصل ـ 2

 ؛، تبعًا للحا (67.01أو 05.05لبندالطيور برفشها وزغبها )ا جلود الطيور أو أجزاء جلود أ  ـ 
من ذلـ  ـ ج 1المالحظة  )انظر 41الصوف، الداخلة في الفصل  المنزوعة الشعر أو الجلود الخام غير ب ـ

 ؛الفصل(
والقفازات التـي تبقـي ااصـابع عارفـة المصـنوعة  اإلبهام ي أصابع اليد عداالقفازات والقفازات التي تغط ج ـ

 ؛(42.03جلود بفراء مقلدة )بند من جلود وجلود بفراء طبيعية أومن جلود أو
 ؛64أصناف الفصل  د ـ 
 أو ؛65أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل  هـ ـ 
 .المجتمعات وأصناف التسلية()مثل، ألعاب ااطفا  وألعاب  95أصناف الفصل  و ـ 

جلــود الفــراء وأجزاءهــا، المجمعــة بادــافة مــواد ألخــر و جلــود الفــراء وأجزاءهــا، المخيطــة معــًا   43.03يشــمل البنــد  ـ 3
 .ا أو لوازمها أو بشكل أصناف ألخربشكل ألبسة أو أجزائه

ع اانــوا) )عــدا مــا اســتثن  بموجــ  ، تبعــًا للحــا ، االبســة ولوازمهــا مــن جميــ43.04أو  43.03تــدخل فــي البنــد  ـ 4
المبطنـة بفـراء طبيعيـة أو اصـطناعية و  ـذل  االبسـة ولوازمهـا المحتوفـة علـ  أجـزاء خارجيـة مـن  (ـ 2المالحظة 

 فراء طبيعية أو اصطناعية، مت   انت هذه ااجزاء تزفد عن  ونها مجرد زخارف بسيطة.
دو  التعرففـة، مـا حصـل عليـل تقليـدًا للفـراء بتثبيـت ااصـواف أو " بالمعن  المقصود في ج اصطناعيتعتبر " فراء  ـ 5

الــو ر أو غيرهــا مــن االيــاف بواســطة اللصــ  أو الخياطــة علــ  الجلــود أو النســي  أو غيرهــا مــن  مــواد، باســتثناء 
 . ، بصورة عامة(60.01أو  58.01بند الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنس  أو بالتصنير )ال
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جلود بفراء خام )بما في ذل  الرؤوس و الذيو    43.01
و ااقـــدام  وااجـــزاء أو القطـــع االخـــر الصـــالحة 
ـــود  لالســـتعما  فـــي صـــناعة الفـــراء(، عـــدا الجل

أو  41.02أو  41.01ي البنــد الخــام الداخلــة فــ
41.03.   

ـ من المن  )الفيزون(،  املة مع أو بدون الرأس  43 01 10 00 
  أوالذيل أو ااقدام

 
5% 

: خراف استراخان أو برودتيل أو ـ فراء الخراف التالية 43 01 30 00 
كراكو  أو إيران وما يماثلها، خراف الهند، أو الصين 

 أو منغوليا أو التبت،  املة مع أو بدون الرأس أو
    الذيل أو ااقدام

 
 
 
5% 

الــذيل أو  ـــ فــراء الثعلــ ،  املــة مــع أو بــدون الــرأس أو 43 01 60 00 
   ااقدام

 
5% 

 %5   الذيل أو ااقدام مع أو بدون الرأس أو ألخر  املةـ فراء  43 01 80 00 
ـــ رؤوس، ذيــو ، أقــدام أو أجــزاء ألخــر أو قطــع صــالحة  43 01 90 00 

   لالستعما  في صناعة الفراء

 
5% 

ود بفـــراء مدبوغـــة أو مهيـــأة )بمـــا فـــي ذلـــ  جلـــ  43.02
أو  الرؤوس و الذيو  و ااقدام أو القطـع االخـر

مجمعة أو مجمعـة  (، وإن  انت غيرالقصاصات
عـدا تلـ  الداخلـة فـي  )بدون إدافة مواد ألخر(،

   .43.03البند 
الذيل أو   املة مع أو بدون الرأس أوـ جلود فراء   

   : مجمعةااقدام، غير 
 %5   ـ ـ من فراء المن  43 02 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 43 02 19 00 
وأجزاء، غير  صاصاتـ رؤوس أو ذيو  أو أقدام أو ق 43 02 20 00 

   مجمعة

 
5% 

 %5   ، مجمعةقصاصاتهاـ فراء  املة وقطعها و  43 02 30 00 
   . فراءألبسة و لوازم ألبسة وأصناف ألخر من   43.03

   : ألبسةازم ـ ألبسة ولو   
 %5    أدثره للرجا  )فروه( من فراء طبيعيـ ـ ـ  43 03 10 10 
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 %5    غيرهاـ ـ ـ  43 03 10 90 
 %5    ـ غيرها 43 03 90 00 

    . ومصنوعاتهافراء اصطناعية   43.04
 %5    بشكل قطع االصطناعيـ ـ ـ الفراء  43 04 00 10 
 %5    )فروه( من فراء اصطناعي ـ ـ ـ أدثره للرجا  43 04 00 20 
 %5    ـ ـ ـ غيرها 43 04 00 90 
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 القســـــــــم التاســــــــع

 

 فحم خشبـــي؛ ومصنوعاتــه؛ب ـخشـ
 ؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا فلين ومصنوعاته 

 ؛ أصناف صناعتي الحصر والساللاأُلخر أو من مواد الضفر
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 الفصل الرابع واألربعون

 فحم خشبي ومصنوعاته؛خشب 
 

 :مالحظـــات
 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1

، من األنواع أو مسحوق ، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش الخشب بشكل شظايا أو نشارة أ  ـ
في المستعملة أساسًا في صناعة العطور أوفي الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو 

 ؛(12.11أغــراض مماثلة )البند 
" أو المـواد اأُلخـر تات الطبيعـة الخشـبية مـن النـوع المسـتخد  بصـفة  أو خيـررا  " بـامبو بوص هندي ب ـ

 ؛(14.01 أو مقطعة بأطوال )البند رئيسية للضفر بحالتها الخا  ، وإ  كانت مشقوقة أو منشورة طولياً 
، مـن األنـواع المسـتعملة أساسـًا فـي الصـباغة ظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق الخشب بشكل ش ج ـ

 ؛(14.04بند ة )أو الدباغ
 ؛(38.02الفحم المنشط )البند  د ـ 
 ؛42.02األصناف الداخلة في البند  هـ ـ 
 ؛46األصناف الداخلة في الفصل  و ـ 
 ؛64ة وأجراءها المذكورة في الفصل أصناف األحذي ز ـ 
 ؛، المظالت و عصي المشي وأجراءها()مثل  66األصناف المذكورة في الفصل  ح ـ 
 ؛68.08مذكورة في البند صنوعات الالم ط ـ 
 ؛71.17المقلدة( الداخلة في البند حلي الغواية ) ي ـ 
 وأغطية وخرائن األغلفة أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر )مثل ، أجراء اآلالت و  ك ـ 
 ؛ وضبط اترا  العجالت "الدواليب"( وعدد إصالح 
 ؛األجهرة الموسيقية وأجراءها(ات و ، صناديق الساعأصناف القسم الثامن عشر )مثل ل ـ 

 ؛(93.05راء األسلحة النارية )بند أج   ـ  
 ضـاءة والمباني ، األثاث أو أجهرة اإلنارة أو لـواز  اإل)مثل 94ألصناف الواردة في الفصل ا   ـ 
 ؛المسبقة الصنع( 
 واز  الرياضة(؛، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ول)مثل 95ألصناف الواردة في الفصل ا س ـ 
والمناصـب  الرصـاصتدخين وأجراءهـا واألزرار وأقـال  ، غاليين ال)مثل 96ألصناف الواردة في الفصل ا ع ـ 

ــة القــوائم واألصــناف  ــة أو الثنائيــة أو الثالثي ــ)الحوامــل( األحادي الهياكــل والمقــابم المصــنوعة مــن  باســتثناء (ةالمماثل
 ؛96.03البند  صنافأل الخشب،
 .)مثل ، تحف فنية( 97دة في الفصل ف الوار األصنا ف ـ 

في )، يقصد بعبارة  " خشب مكثف " الخشب الذي ُأخضع لمعالجة كيماوية أو فيريائية، وفقًا لمفهو  هذا الفصل ـ 2
كثافته أو  بحيث تريد (حالة الصفائح المجمعة يجب أ  تكو  المعالجة بما يريد عن الحد الالز  لمجرد التماسك

 نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية.صالبته وفي 
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على األصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جريئات الخشب "الحبيبي" أو  ،44.21إلى  44.14تطبق أحكا  البنود   ـ 3
ــة أو مــن الخشــب المنضــد أو مــن الخشــب المكثــف م ــواح ليفي ــة أو مــن أل ــواح مماثل ــىثلمــا أل األصــناف  تطبــق عل

 المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك األصناف. المماثلة،
، أي 44.09أصناف البند بها قد تكو  مشغولة باألشكال التي تهيأ  44.12أو  44.11أو  44.10أ  منتجات البنود  ـ 4

مستطيلة أو ُأخضـعت أليـة عمليـة  قد تكو  مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربعة وال
 .فة األصناف الداخلة في بنود ُأخرتضفي عليها هذه العملية ص أالُأخرى ، بشرط 

العدد التي تكو  نصالها أو أجراؤها العاملة أو سطحها العامـل أو األجـراء العاملـة  أو األجـراء  44.17ال يشمل البند  ـ 5
 .82من الفصل  1محددة في المالحظة العاملة اأُلخر مكونة من أي من المواد ال

خشب "، في أي بند  عبارة "فإ  أي إشارة إلى ، لم ينص عليه خالفًا لذلك ما ، وأعاله 1ع مراعاة أحكا  المالحظة م ـ 6
 والمواد اأُلخر تات الطبيعة الخشبية. " أو خيررا  " بامبوبوص هندي، تنطبق أيضا على من بنود هذا الفصل

 :فرعيالالبند  ةمالحظ
, يقصد بعبارة " كريات خشب" المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو  31 01 44ألغراض البند الفرعي   -1

الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة األثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب, التي كتلت 
% وزنا. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر ال 3تتعدى إما مباشرة باالنضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال 

 ."مم100مم وبطول ال يتجاوز  25يريد عن 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف رمرالنظا  المنسق البند

خشب وقود قطعـًا مسـتديرة أو حطبـًا أو أغصـانًا   44.01
أو حرمًا أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقـائق 

نفايـــات وفضـــالت خشـــب، أو شـــظايا؛ نشـــارة و 
وإ  كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريـات 

   . أو أشكال مماثلة
ـ خشب وقود بشكل قطعًا مستديرة أو حطبًا أو أغصانًا   

  :أو حرمًا أو بأشكال مماثلة

 
 

 إعفاء   ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" 44 01 11 00 

 إعفاء  مخروطيات "الصنوبريات"عائلة ال ـ ـ من غير 44 01 21 00 

   : ـ خشب بشكل رقائق أو شظايا  
 %5  ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" 44 01 21 00 
 %5  عائلة المخروطيات "الصنوبريات" ـ ـ من غير 44 01 22 00 
بشـكل قطـع أو قوالـب  مكتلة،، ونفايات وفضالتنشارة ـ   

  :أو كريات أو بأشكال مماثلة

 
 

 %5   كريات من خشبـ ـ  44 01 31 00 
 %5  هاـ ـ غير  44 01 39 00 
 %5  ، غير مكتلةـ نشارة و نفايات وفضالت 44 01 40 00 
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ـــك فحـــم القشـــور أو  44.02 ـــي تل ـــا ف  فحـــم خشـــبي )بم
  . مكتالً النـوى(، وإ  كا  

 
 

 إعفاء  "خيررا  بامبو أو"  بوص هندي من ـ 44 02 10 00 
 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  44 02 90 00 

خشب خـا ، وإ  كـا  مقشـور أو منـروع اللحـاء   44.03
   بسيطة.أو مربعًا بصورة 

أو بـالكريوزوت أو بعوامـل  باألصباغـ معالج بالدها  أو   
   : حفظ ُأخر

  :ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"  
 

 %5    ءالكهربا الهاتف و ـ ـ ـ أعمدة البرق و 44 03 11 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 11 90 
 %5  :عائلة المخروطيات "الصنوبريات" ـ ـ من غير  

 %5   الكهرباء الهاتف و ـ ـ ـ أعمدة البرق و 44 03 12 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 12 90 
   :عائلة المخروطيات "الصنوبريات"من ـ غيرها،   
( مقاس أي من اتيصنوبر المن نوع من الصنوبر )ـ ـ   

  :سم أو أكثر 15مقطعها العرضي 

 

 %5   الكهرباء الهاتف و ـ ـ ـ أعمدة البرق و 44 03 12 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 12 90 
  :( أخرياتصنوبر من نوع المن الصنوبر )ـ ـ   

 

 %5   الكهرباء الهاتف و ـ ـ ـ أعمدة البرق و 44 03 22 10 
 %5  يرهاـ ـ ـ غ 44 03 22 90 

من و التانوب ) (ياتصنوبر من نوع الشوح )لمن اـ ـ   
 15مقاس أي من مقطعها العرضي  ( ياتصنوبر نوع ال

  سم أو أكثر.

5% 

 %5   الكهرباء الهاتف و ـ ـ ـ أعمدة البرق و 44 03 32 10 

 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 32 90 

 منو التانوب ) (ياتصنوبر من نوع الشوح )لمن اـ ـ   
  .(، اخرياتصنوبر نوع ال

 

 %5   والهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 42 10 

 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 42 90 

سم أو  15مقاس أي من مقطعها العرضي ، غيرهاـ ـ   
  أكثر.
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 %5   الكهرباء و والهاتف ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 52 10 

 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 52 90 

  :ـ ـ غيرها  
 

 %5   الهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق و 44 03 26 01 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 44 03 26 90 
    :ستوائيةاخشاب أن مغيرها، ـ   
ي تـميران ي أحمـر فـاتح، وتـميران ي أحمـر قـاتم،تـميرانـ ـ   

   : باكو
 %5   الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ  44 03 41 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  44 03 41 90 
   : ـ ـ غيرها  
 %5  الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ  44 03 49 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  44 03 49 90 
   : ـ غيرها  
   : من خشب بلوط "سنديا " من نوع كويركوسـ ـ   
 %5   الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ  44 03 91 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  44 03 91 90 
مقاس أي من مقطعها  ـ ـ من زا  )من نوع فاجوس( 44 03 39 00 

  سم أو أكثر. 15العرضي 

5% 

 %5  ، اخر.ـ ـ من زا  )من نوع فاجوس( 44 03 49 00 

( )من نـوع بيتـوال(، مقـاس أي البـِتيوال )ـ ـ من الَقضبا   44 03 59 00 
  كثر.سم أو أ 15من مقطعها العرضي 

5% 

 %5  اخر. ( )من نوع بيتوال(،البـِتيوال )ـ ـ من الَقضبا   44 03 69 00 

 %5  الحور و الحور الرجراج ) من نوع الصفصافيات( ـ ـ من 44 03 79 00 

 %5  (. اليوكالبتس)من نوع الكينا  ـ ـ من 44 03 89 00 

   : ـ ـ غيرها  
 %5   ف والكهرباء والهاتأعمدة البرق ـ ـ ـ  44 03 99 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 03 99 90 
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خشب أطواق؛ ركائر مفلقة؛ أوتاد وخوابير من   44.04
خشب، مدببة، غير منشورة طوليًا؛ عصي 
خشبية مشذبة بصورة بسيطة، ولكن غير 
مخروطة وال مقوسة وال مشغولة بطريقة ُأخرى، 
معدة لصناعة عصي المشي أو المظالت أو 

من خشب،  اقاتقر أو ما يماثلها؛  مقابم العدد
   .يماثلهاوما 

   : ـ من الصنوبريات  
 %5   أطواق خشب لصنع أطواق الدنا  والحواجرـ ـ ـ  44 04 10 10 
أو  لألغراسركائر مفلقة مما يستعمل كمساند  ـ ـ ـ 44 04 10 20 

  خشب للسقوف والحواجر
 
5% 

صورة بسيطة ولـكـن غير عصي خـشـبية مشذبة بـ ـ ـ  44 04 10 30 
مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات 
أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابم 

  العدد وما شابهها

 
 
5% 

أوتاد حادة األطراف، وا  كانت مقشورة أو مشربة ـ ـ ـ  44 04 10 40 
   بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً 

 
5% 

وأشرطة لصناعة السالل والمناخل  صفيحات قـدد وـ ـ ـ  44 04 10 50 
  وعلب الكبريت الخ ...(

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 04 10 90 
   : ـ من غير الصنوبريات  
 %5  أطواق خشب لصنع أطواق الدنا  والحواجرـ ـ ـ  44 04 20 10 
أو  لألغراسركائر مفلقة مما يستعمل كمساند ـ ـ ـ  44 04 20 20 

  رخشب للسقوف والحواج
 
5% 

صـي خـشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير ـعـ ـ ـ  44 04 20 30 
مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، 
معدة لصناعة عصي المشي ومقابم العدد وما 

  شابهها

 
 
5% 

أوتـاد حادة األطراف، وا  كانت مقشورة أو مشربة ـ ـ ـ  44 04 20 40 
  طولياً بمادة حافظة ولكن غير منشورة 

 
5% 

لصناعة السالل والمناخل  وصفيحات وأشرطةقدد ـ ـ ـ  44 04 20 50 
  وعلب الكبريت الخ(

 
5% 
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 %5  غيرهاـ ـ ـ  44 04 20 90 
   الخشب.صوف الخشب؛ دقيق   44.05

 %5   صوف الخشبـ ـ ـ  44 05 00 10 
 %5   دقيق الخشب ـ ـ ـ 44 05 00 20 

   والترا .ك الحديدية عوارض من خشب للسك  44.06
   : ـ غير مشربة  
 %5  ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" 44 06 11 00 

 %5  عائلة المخروطيات "الصنوبريات" ـ ـ من غير 44 06 21 00 

   : ـ غيرها  
 %5  ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" 44 06 19 00 

 %5  المخروطيات "الصنوبريات"عائلة  ـ ـ من غير 44 06 29 00 

خشب منشور أو مقطع طوليًا أو مشرحًا أو   44.07
مقطعًا بطريقة التقشير الدائري، وإ  كا  

، يريد مجمع بالتلسينممسوحًا أو منعمًا أو 
   . مم 6سمكه عن 

   : ـ من الصنوبريات  
   (.ياتصنوبر من نوع المن الصنوبر )ـ ـ   
 %5   مسوحـ ـ ـ م 44 07 11 10 
 %5   مجمع بالتلسين  ـ ـ ـ 44 07 11 20 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 44 07 11 90 
من الشوح )من نوع الصنوبريات( و التانوب )من ـ ـ   

     :نوع الصنوبريات(
 %5   ـ ـ ـ ممسوح 44 07 21 10 
 %5   مجمع بالتلسين  ـ ـ ـ 44 07 21 20 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 44 07 21 90 
   غيرها: ـ ـ  
 %5    ـ ـ ـ ممسوح 44 07 91 10 
 %5   مجمع بالتلسين  ـ ـ ـ 44 07 91 20 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 44 07 91 90 
   ستوائية:اخشاب أـ من   
 %5  ماهوجني )من نوع سويتنيا(ـ ـ  44 07 21 00 
 وبلسا ايايمبو  فيروال،ـ ـ  44 07 22 00 

  5% 
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   :ح وميرانتيباكوـر فاتـي أحمـم،ميرانتـر قاتمأح ميرانتيـ ـ   
 %5   ممسوحةـ ـ ـ  44 07 25 10 
 %5  مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 07 25 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  44 07 25 90 
لوا  أبيم و ميرانتي أبيم، وسيرايا أبيم،   ـ ـ  

   : ميرانتي أصفر واال 
 %5   ممسوحةـ ـ ـ  44 07 26 10 
 %5   مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 07 26 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  44 07 26 90 
 %5  سابيلي ـ ـ 44 07 27 00 
 %5  ايروكوـ ـ  44 07 28 00 
 %5  غيرهاـ ـ  44 07 29 00 
   :  ـ غيرها  
   : ـ ـ من بلوط " سنديا  " )من نوع كويركوس(  
 %5   ممسوحةـ ـ ـ  44 07 91 10 
 %5   مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 07 91 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 07 91 90 
   : ـ ـ من زا  )من نوع فاجوس(  
 %5  ممسوحة  ـ ـ ـ 44 07 92 10 
 %5   مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 07 92 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 07 92 90 
 %5    من قيقب )من نوع ايسر(ـ ـ  44 07 93 00 
 %5   )من نوع برونوس( من كرز ـ ـ  44 07 94 00 
 %5   من دردار )من نوع فراكسينوس(ـ ـ  44 07 95 00 
 %5  )من نوع بيتوال(.  ـ ـ من َقضبا  بـِتيوال 44 07 69 00 

 %5  الحور و الحور الرجراج ) من نوع الصفصافيات( ـ ـ من 44 07 79 00 

   : ـ ـ غيرها  
 %5    ممسوحةـ ـ ـ  44 07 99 10 
 %5    مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 07 99 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 44 07 99 90 
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بمــا فيهــا الصــفائح المتحصــل صــفائح للتلبــيس )  44.08
لصـــــناعة  (عليهـــــا بتشـــــريح الخشـــــب المنضـــــد

وغيرهــا أو الخشــب المنضــد  الخشــب المتعــاكس
ـــة  ـــًا أو مقطعـــًا بطريق مـــن خشـــب منشـــور طولي

و منعمــًا التقشــير الــدائري، وإ  كــا  ممســوحًا أ
يريــد ســمكه  )مصــنفرًا( أو موصــول النهايــات، ال

   . مم 6عن 
   : ـ من الصنوبريات  
 %5    ممسوحةـ ـ ـ  44 08 10 10 
 %5   مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 08 10 20 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  44 08 10 90 
   :ستوائيةاخشاب أمن ـ   
ميرانتي  فاتح وميرانتي أحمر  ـ ـ ميرانتي أحمر قاتم و  

   باكو:
 %5    ممسوحةـ ـ ـ  44 08 31 10 
 %5    مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 08 31 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 44 08 31 90 
   : ـ ـ غيرها  
 %5    ممسوحةـ ـ ـ  44 08 39 10 
 %5    مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 08 39 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 08 39 90 
   : هاـ غير   
 %5    ممسوحة ـ ـ ـ 44 08 90 10 
 %5   مجمع بالتلسينـ ـ ـ  44 08 90 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 08 90 90 
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خشب )بما في تلك األلواح والقطع لألرضيات   44.09
(، مشغول غير المجمعة الخشبية "الباركيه"

، محرز، مشطوف خددبأشكال خاصة )ملسن، م
، على شكل فرز أو vالحواف موصول بشكل 

(  على طول أي هأو مدور وما شابه مقولب
وإ  كا   سطوحه، نهاياته أو من أطرافه أو

ممسوحًا أو منعمًا )مصنفرًا( أو موصول 
   . النهايات

   : ـ من الصنوبريات  
 %5   خشب معشقـ ـ ـ  44 09 10 10 
 %5   خشب مشطوفـ ـ ـ  44 09 10 20 
 %5    ح ممسوحة تات حواف مدورةألواـ ـ ـ  44 09 10 30 
أو ملسن بحواف  مخددخشب موصول )خشب  ـ ـ ـ 44 09 10 40 

 %5   مشطوفة
 %5    خشب مقروض وملسن معد للسقوفـ ـ ـ  44 09 10 50 
مما يستعمل  خشب مقولب )عيدا  أطر أو طنوف(ـ ـ ـ  44 09 10 60 

في صنع أطر الصور وزخرفة الجدرا  واألثاث 
  اب وأعمال النجارة األخرواألبو 

 
 
5% 

خشب مدور، بشكل عيدا  تات مقطع دائري من ـ ـ ـ  44 09 10 70 
النوع المستعمل في صناعة عيدا  الثقاب أو 

   مسامير األحذية أو ستائر النوافذ ....الخ(

 
 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 09 10 90 
   : ـ من غير الصنوبريات  
   : (خيررا أو  بامبومن بوص هندي )ـ  ـ   
مما يستعمل  خشب مقولب )عيدا  أطر أو طنوف( ـ ـ ـ 44 09 21 10 

في صنع أطر الصور وزخرفة الجدرا  واألثاث 
 %5   واألبواب وأعمال النجارة األخر

 %5    غيرها ـ ـ ـ 44 09 21 90 
 %5  ستوائيةاخشاب أمن ـ  ـ  44 09 22 00 
   : غيرهاـ  ـ   
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مما يستعمل  خشب مقولب )عيدا  أطر أو طنوف( ـ ـ ـ 44 09 29 10 
في صنع أطر الصور وزخرفة الجدرا  واألثاث 

 %5  رواألبواب وأعمال النجارة األخ
 %5    غيرهاـ ـ ـ  44 09 29 90 

 ، ألـــواح "أورينتـــد ســـتراندبوردألـــواح مـــن دقـــائق  44.10
OSB مـــثاًل "ألـــواح   " وألــواح مماثلـــة )ويفربـــورد
قطــــع الخشــــب المغــــراة المضــــغوطة علــــى مــــن 

الـــوجهين "(، مـــن خشـــب أو مـــن مـــواد خشـــبية 
ُأخر، وإ  كانت مكتلة براتنجـات أو بمـواد رابطـة 

   . عضوية أخر
   : ـ من خشب  
 %5   ألواح من دقائقـ ـ  44 10 11 00 
 OSB "  5%ألواح "أورينتد ستراند بورد ـ ـ  44 10 12 00 
 %5   هاغير ـ ـ  44 10 19 00 
 %5   غيرهاـ  44 10 90 00 

ألــواح مــن أليــاف الخشــب أو مــن مــواد خشــبية   44.11
براتنجــــات أو بمــــواد  مجمعــــةُأخــــر، وإ  كانــــت 
   . رابطة عضوية ُأخر

   : (MDF)من ألياف ألواح متوسطة الكثافة ـ   
 %5   مم 5ال تريد سماكتها عن ـ ـ  44 11 12 00 
 %5  مم  9مم ولكن ال تتجاوز 5سماكتها عن تريد ـ ـ  44 11 13 00 
 %5  مم 9تريد سماكتها عن ـ ـ  44 11 14 00 
   ا :ـ غيره  
 %5  3غ/ سم 0.8تريد كثافتها عن ـ ـ  44 11 92 00 
ولكن ال تتجاوز    3غ/ سم 0.5تريد كثافتها عن ـ ـ  44 11 93 00 

 %5  3غ/ سم 0.8
 %5   3غ/ سم 0.5ا عن ال تريد كثافتهـ ـ  44 11 94 00 

وخشب مصفح "ملـبس"  "ابلكاج"خشب متعاكس   44.12
   . وخشب منضد مماثل (مكسو بقشرة خشبية)

 %5  " خيررا أو  " بامبو بوص هنديمن ـ  44 12 10 00 
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غيرهــا مــن خشــب متعــاكس مكــو  حصــرًا مــن صــفائح ـــ   
( ال "" خيــررا أو  " بــامبو بــوص هنــديخشــب )عــدا 
     :   مم 6الواحدة منها عن طبقة اليريد سمك 

من األخشاب تو طبقة خارجية واحدة على األقل ـ ـ   44 12 31 00 
  االستوائية 

 
5% 

تو طبقة خارجية واحدة على األقل من  غيرها،  ـ ـ 44 12 33 00 
شجر جار خشب نوع من  األخشاب غير الصنوبرية

 خشب المرا )من نوع النوس( ،  "االلدرالماء "
الرا  )من نوع خشب  )من نوع فراكسينوس(، 

)من نوع  "الَقضبا " خشب البتيوال منفاجوس(، 
خشب الكرز )من نوع برونوس(، خشب  ،بيتوال(

دردار )من خشب الكستناء )من نوع كاستانيا(، 
(، اليوكالبتس)من نوع الكينا خشب نوع الدردارية(، 

كستناء خشب الجوز )من نوع الجوزية(، خشب 
)من  خشب زيرفو    )من نوع ايسكولوس(، الحصا

خشب القيقب )من نوع ايسر(، خشب نوع تيليا(، 
دلب خشب ، يركوس(بلوط " سنديا  " )من نوع ك

الحور و الحور خشب )من نوع بالتانوس(، 
روبينيا خشب الرجراج ) من نوع الصفصافيات(، 

)من نوع روبينيا(، خشب التوليب )من نوع 
الجوز )من نوع  خشبليريوديندرو ( أو 

 %5  الجوزيات(.
تو طبقة خارجية واحدة على األقل من  غيرها،  ـ ـ 44 12 34 00 

غير مذكورة تحت البند  األخشاب غير الصنوبرية
 %5  .44 12 33الفرعي 

ها، كال طبقتيها الخارجيتين من اخشاب  ـ  غير ـ  44 12 39 00 
 %5  الصنوبر

   : ـ غيرها  
ألواح من كتل الخشب )بلوك بورد(، خشب منضد ـ ـ  44 12 94 00 

  وألواح من شرائح الخشب )باتن بورد(
 
5% 

 %5    ـ ـ غيره 44 12 99 00 
 وأخشب مكثف بشكل كتـل أو ألـواح أو أشـرطة  44 13 00 00 44.13

   صفيحات أو أشكال خاصة )بروفيالت(
 
5% 
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المرايا أو  أطر من خشب، للوحات أو الصور أو 44 14 00 00 44.14
  ما يماثلها

 
5% 

 اســطوانيةصــناديق و علــب و أقفــاص و أوعيــة   44.15
وعبوات مماثلة للتعبئة من خشـب؛ بكـرات كبيـرة 

طبليـــــات و طبليـــــات   ؛للكـــــابالت، مـــــن خشـــــب
أطواق  ؛صناديق وقواعد تحميل ُأخر، من خشب

   .طبليات من خشب 
ة ـ صناديق و علب و أقفاص وأوعية اسطوانية وأوعي  

   : ؛ بكرات كبيرة للكابالتللتعبئة مماثلة
 %5   صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقلـ ـ ـ  44 15 10 10 
 %5   علب الثقاب الفارغة، وإ  كانت مجهرة بسطح للحكـ ـ ـ  44 15 10 20 
 %5    بكرات الكابالتـ ـ ـ  44 15 10 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 15 10 90 
وأطـواق  ـ طبليات و طبليات صناديق وألواح تحميـل ُأخـر 44 15 20 00 

 %5  طبليات
كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف  دنا  )براميل( 44 16 00 00 44.16

الــــدنا  وأجراؤهــــا، مــــن خشــــب، بمــــا فــــي تلــــك 
  األطواق

 
 
5% 

ــــل   44.17 ــــابم عــــدد، هياك عــــدد، وهياكــــل عــــدد ومق
ن ومقـــــابم فـــــراجين )فـــــرش( أو مكـــــانس، مـــــ

خشــب؛ قوالــب لألحذيــة بمــا فيهــا قوالــب الشـــد 
   خشب .والتوسيع من 

 %5   عدد جرؤها العامل من خشبـ ـ ـ  44 17 00 10 
 %5    عدد هياكلـ ـ ـ  44 17 00 20 
 %5    أيدي ومقابم معدة للعددـ ـ ـ  44 17 00 30 
 %5   فراجين هياكل مكانس و ـ ـ ـ 44 17 00 40 
 %5  فراجين أيدي مكانس وـ ـ  ـ 44 17 00 50 
 %5   ى شكلهاـة علـأو المحافظ ةـقوالب لصنع األحذي ـ ـ ـ 44 17 00 60 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 44 17 00 90 
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مصــنوعات نجــارة للتركيــب فــي األبنيــة وأصــناف   44.18
ــك اإلنشــائيةمــن خشــب لألغــراض  ــي تل ، بمــا ف

ألـــــواح الخشـــــب الخلويـــــة، ألـــــواح األرضــــــيات 
ـــــد  المجمعـــــة ـــــق التســـــقيف )قرمي لويحـــــات وفل
   . خشبي(

 %5  ـ نوافذ، نوافذ أبواب )نوافذ فرنسية( وهياكلها وُأطرها 44 18 10 00 
 %5    ـ أبواب وأطرها وعتباتها 44 18 20 00 
 %5  ـ هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة  44 18 40 00 
 %5    د خشبي(ـ لويحات وفلق التسقيف )قرمي 44 18 50 00 
 %5   أعمدة و عوارضـ  44 18 60 00 
   :المجمعةألواح األرضيات ـ   
تضمــن تأو " خيررا أو  " بامبو بوص هنديمن  ـ ـ 44 18 73 00 

من )طبقة التلبيس( على األقـــل واحدة  علوية طبقـة
 %5  خيررا 

 %5   غيرها ألرضيات الفسيفساء )موزاييك( ـ ـ 44 18 74 00 
 %5   غيرها، متعددة الطبقات ـ ـ 44 18 75 00 
 %5   ـ غيرهاـ  44 18 79 00 
   ـ غيرها :  
    " خيررا أو  " بامبو بوص هنديمن  ـ ـ 44 18 91 00 
 %5  :غيرها ـ ـ  
 %5    درابرين للساللم )الدرج( ـ ـ ـ 44 18 99 10 
خشب خلوية وإ  كانت  ـ ـ ـ ألواح تات أطر ) بانو ( من 44 18 99 20 

  مغطاة بصفائح من معد  عادي
 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 44 18 99 90 
 %5   أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب  44.19
   :" خيررا أو  " بامبو بوص هنديمن  ـ  
 %5   ألواح الخبر وألواح تقطيع والواح مماثلة ـ ـ 44 91 11 00 
 %5   ول الطعا دا  تنايع ـ ـ 44 91 12 00 
 %5   غيرها ـ ـ 44 19 19 00 
 %5   غيرها ـ 44 19 90 00 
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خشب مطعم وخشب منقـوش؛ علـب و صـناديق   44.20
، وأصـــــناف ســـــكاكينصـــــغيرة للمجـــــوهرات أو ال

مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينـة ُأخـرى، 
مـــن خشـــب؛ أصـــناف أثـــاث مـــن خشـــب غيـــر 

   .94الداخلة في الفصل 
 %5  ـ تماثيل وأصناف زينة ُأخر، من خشب 44 20 10 00 
   : ـ غيرها  
 بالكعلب وصناديق صغيرة ) علب مدهونة ومطلية ـ ـ ـ  44 20 90 10 

معدة  وأدراجعلى طريقة الصين واليابا ( غلف 
للسكاكين والمالعق والشوكات واألجهرة العلمية 

  ....الخ

 
 
 
5% 

لخشب التي ال تؤلف أثاثًا أصناف التأثيث من اـ ـ ـ  44 20 90 20 
)تعاليق للفراجين،  94بالمعنى المقصود في الفصل 

صواني فرز المراسالت للوضع على المكاتب، 
   طفايات السجائر ...الخ(

 
 
5% 

 %5    سبحـ ـ ـ  44 20 90 30 
 %5   مباخرـ ـ ـ  44 20 90 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 20 90 90 

   ب .خشأصناف ُأخر من   44.21
 %5    ـ مشاجب )عالقات( ألبسة 44 21 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5  " خيررا أو  " بامبو بوص هنديـ  ـ من  44 21 19 00 
   :غيرهاـ  ـ   
مواسير وبكرات للغرل والنسيج ولخيوط الحياكة ـ ـ ـ  44 21 99 10 

  وأصناف مماثلة من خشب مخروط
 
5% 

وأقنا  ف معدة لألعمال الريفية )بيوت األرانب ـاأصنـ ـ ـ  44 21 99 20 
ومعالف وخاليا النحل واألقفاص واألعشاش  الدجاج

   ...الخ( وأنيار الحراثة الحيوانات

 
 
5% 

 %5   مناظر )ديكور( المسارح ـ ـ ـ 44 21 99 30 
 %5    ساللم نقالةـ ـ ـ  44 21 99 40 
 %5    المنصات تات الدرجات ـ ـ ـ 44 21 99 50 
النباتات والفتات  أسماءوحـات اإلعـالنات ورقاع لـ ـ ـ  44 21 99 60 

   الطرق 
 
5% 
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 %5    األسنا  أعواد ـ ـ ـ 44 21 99 70 
الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابم أو ـ ـ ـ  44 21 99 80 

  بدونها
 
5% 

   : غيرها ـ ـ ـ  
 %5    ألواح الكوي ألواح الغسيل و ـ ـ ـ ـ  44 21 99 91 
 %5  مشابك تعليق المالبس على حبال الغسيلـ ـ ـ ـ  44 21 99 92 
 %5    ترابيع التبليطـ ـ ـ ـ  44 21 99 93 
 %5  عيدا  مصنعة للثقاب ـ ـ ـ ـ 44 21 99 94 
 %5   مسامير لألحذيةـ ـ ـ ـ  44 21 99 95 
 %5   مكاييل ومقاييس السعةـ ـ ـ ـ  44 21 99 96 
 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ  44 21 99 99 
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 فليــــن ومصنوعاتــــه

 
 :  مالحظـــات

 :  ال يشمل هذا الفصل ـ 1
 ؛64ية وأجزاءها الواردة في الفصل أصناف األحذ  أ  ـ
 ؛65أس وأجزاءها الواردة في الفصل أغطية الر   ب ـ
 . الرياضة( وات ولوازمُلعب األطفال و ألعاب المجتمعات وأد )مثل، 95الواردة في الفصل  ـ األصنافج 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

ــين طبيعــي أــام أو مريــر سطري؛ــة سســيطة؛   45.01 فل
ـــين مجـــروس أو مجـــرو  أو ـــين؛ فل ـــات فل  نفاي

 . مسروق 

  

 %5    ـ فلين طبيعي أام أو مرير سطري؛ة سسيطة 45 01 10 00 
 %5    ـ غيرها 45 01 90 00 

م؛شــر أو مر ــو سصــورة سســيطة،   طبيعــي،فلــين   45.02
سشكل مكعبـات أو ألـواأ أو أطـرطة سشـكل مر ـو 
أو مســــتطيل )سمــــا فــــي أللــــ  األطــــكال األوليــــة 

 . السدادات(لصناعة 

  

 %5   مكعبات ومر عات لصنو السداداتـ ـ ـ  45 02 00 10 
أو لرفظ  ألواأ ومكعبات وصفائح لصناعة التبريدـ ـ ـ  45 02 00 20 

 الثروة الزراعية

  
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  45 02 00 90 
   . مصنوعات من فلين طبيعي  45.03

 %5  ت ـ سدادا 45 03 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5   عوامات معدة لشباك الصيدـ ـ ـ  45 03 90 10 
 %5   أجزاء وقطو منفصلة لآلالت واألججزة ومعدات الن؛لـ ـ ـ  45 03 90 20 
 %5  أقراص وحل؛ات لتبطين السداداتـ ـ ـ  45 03 90 30 
لرفظ الثروة  أصناف معدة لصناعة التبريد أو ـ ـ ـ 45 03 90 40 

  الزراعية
  

5% 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 45 03 90 90 
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بـدو(( ومصـنوعات مـن  أو بالصـقفلين مكتل )  45.04
 . فلين مكتل

  

وأطرطة؛ ترابيو من  ـ مكعبات و آجر وصفائح و ألواأ  
؛ اسطوانات مصمتة؛ سما في ألل  جميو األنواع

 : األقراص

  

لرفظ الثروة  أصناف معدة لصناعة التبريد أوـ ـ ـ  45 04 10 10 
  الزراعية

  
5% 

 %5  غيرهاـ ـ ـ  45 04 10 90 
   : غيرها ـ  
 %5   عوامات معدة لشباك الصيدـ ـ ـ  45 04 90 10 
 %5   أجزاء وقطو منفصلة لآلالت واألججزة ومعدات الن؛لـ ـ  ـ 45 04 90 20 
 %5   أصناف السداداتـ ـ ـ  45 04 90 30 
 %5  ت أقراص وحل؛ات لتبطين السداداـ ـ ـ  45 04 90 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  45 04 90 90 
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 مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها 
 ؛ أصناف صناعتي الحصر والساللمن مواد الضفر

 
 مالحظــــات: 

العمليـات  الجـدل أو بشـلل مالمـل للضـفر أو " مواد ضفر " في هذا الفصل، المـواد التـي هـي بحالـ  أويقصد بعبارة  ـ 1
 و)روطــا    األســل الدنــد  و" خيـررا أو  " بــامبو بــوه هنـد و فصــاف المماثلـ   وهــي لشـمل القــش وأفنـا  الص

األســل والبــال )القصــر  وألــرط  ال شــر وســلأل النبالــات األةخــر )مءــل، ألــرط  مــن لحــا  النبالــات ومــن األوراق 
 ألياف نسجي  طبيعيـ  غيـر مبرولـ  أو ألرط  متحصل عليدا من أوراق النبالات العريض   أو الرافيا أو الضيق  و

 الشعيرات المفردة والقدد واألللال المماثل  من لدامن وألرط  الورق، ما عدا السـلأل مـن دلـد أومـن دلـد مجـدد أو
 الشـــعيرات المفـــردة و خيـــوو أو فتامـــل أو لـــعر ال يـــل أو الشـــعر البشـــر  أو أو تالالمنســـودا ألـــرط  اللبـــاد أو

  54فصل الصفيحات واألللال المماثل  من المواد النسجي  الداخل  في ال
 : ال يشمل هذا الفصل ـ 2

 ؛48.14أغطي  الجدرا  الداخل  في البند   أ  ـ 
  ؛56.07غير مضفورة )بند  خيوو الحرم والحبال والقلوس )الحبال البليظ  ، مضفورة أو  ل ـ 
 ؛65 أو 64أدرا ها الواردة في الفصلين  أغطي  الرأس أو األحذي  أو ج ـ 
  ؛87لمصنع ، من أصناف صناع  السالل )فصل ا أبداندا المركبات أو د ـ 
 )مءل، األثاث والمصابيح وأددرة اإلنارة   94األصناف الواردة في الفصل  هـ ـ 

، 46.01" مواد ضفر وضفامر وأصناف مماثل  من مواد ضفر مترابط  بالتواز  " بالمعنى المقصود فـي البنـد  لعتبر ـ 3
صــناف مماثلــ  مــن مــواد ضــفر، متجــاورة ومترابطــ  بــالتواز  بشــلل األصــناف الملونــ  مــن مــواد ضــفر وضــفامر وأ

 مسطح، وإ  كانت بواسط  أربط  من مواد نسجي  مبرول  
 
 

 فئ  الرسل اإلدرا  الصـــــــــنف النظام المنسق رمر البند

ــ  مــن مــواد ضــفر، وإ    46.01 ضــفامر وأصــناف مماثل
كانت مجمع  بشلل ألرط ؛ مواد ضفر وضفامر 

ــ  مــن مــواد ضــفر، منســود  أو وأصــناف  مماثل
ـــالتواز ، بشـــلل مســـطح، وإ  كانـــت  مترابطـــ  ب
ـــل، الحصـــر والبســـ   ـــ  الصـــنل )مء أصـــنافاا لام

 الحوادر و 

  

    :ـ حصر وبس  وحوادر من مواد نبالي   
 %5  " خيررا أو  " بامبو بوه هند ـ ـ من  46 01 21 00 
 %5   ـ ـ من أسل هند  ) روطا   46 01 22 00 



 9 ق :
 46 ف : 

 - 353 - 

 فئ  الرسل اإلدرا  الصـــــــــنف النظام المنسق رمر البند

 %5  غيرهاـ ـ  46 01 29 00 
   : ـ غيرها  
 %5  " خيررا أو  " بامبو بوه هند من ـ ـ  46 01 92 00 
 %5    )روطا ـ ـ من أسل هند   46 01 93 00 
 %5  آخر من مواد نبالي ـ ـ  46 01 94 00 
 %5   غيرها ـ ـ 46 01 99 00 

مصـــــنوعات صـــــناع  الســـــالل وأصـــــناف أةخـــــر   46.02
عليدا مبالرة بشـللدا، مـن مـواد ضـفر  متحصل

 أو مصـــنوع  مـــن األصـــناف الداخلـــ  فـــي البنـــد 
 .ليف نبالي؛ مصنوعات من 46 01

  

   نبالي :ـ من مواد   
 %5  " خيررا أو  " بامبو بوه هند ـ ـ  46 02 11 00 
 %5    )روطا من أسل هند  ـ ـ  46 02 12 00 
   :غيرهاـ ـ   
 %5  )لوفا  ليف نباليمصنوعات من ـ ـ ـ ـ 46 02 19 10 

 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ 46 02 19 90 

   :غيرهاـ    
   :لدامنمن  ـ ـ ـ  
 %5  ساللـ ـ ـ ـ  46 02 90 11 
 %5   الحقامر اليدوي  وحقامر التسوق وما يماثلداـ ـ ـ ـ  46 02 90 12 
 %5   حقامر وصناديق السفرـ ـ ـ ـ  46 02 90 13 
 %5   أقفاه العصافير وخاليا النحل واألصناف المماثل ـ ـ ـ ـ  46 02 90 14 
 %5   مصامد األسماكـ ـ ـ ـ  46 02 90 15 
 %5        أصناف التدبير المنرلي والمامدة وأدوات المطبألـ ـ ـ ـ  46 02 90 16 
 %5   غلف الرداداتـ ـ ـ ـ  46 02 90 17 
 %5   ابالحمام وما يماثلد فركليف  وأقفرة ال  ـ ـ ـ ـ  46 02 90 18 
 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ  46 02 90 19 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  46 02 90 90 
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 القســــــم العاشــــــــــر

 
 

 موادمن عجائن من خشب أو 
 ؛ ورق أو ورق مقوى )نفايا وفضالت( بغرض ليفية سليلوزية أخر 

 ؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما)مسترجعة(إعادة التصنيع 
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 الفصل السابع واألربعون

 
 عجائن من خشب أو مواد ليفية 

 ؛ ورق و ورق مقوى )نفايا وفضالت( بغرض خرية أسليلوز 
 إعادة التصنيع

 

 
 : همالحظــ

 
، فــ ع عقــارة  ا عجــائن الكشــب الليماويــة لعنابــة ا، تعنــا عجــائن الكشــب الليماويــة 47.02ألغــراض تيقيــب القنــ   -1

ريقـة الصـودا أو %  أو أكثـر وزنـاو ونلـي فـا حالـة عجـائن الكشـب المصـنوعة بي92المحتوية على جزء ال يـوو  ننسـقة 
%  أو أكثر وزناو فا حالة عجائن الكشب المصـنوعة بيريقـة اللقريـث )يـانا سـلفيث( 88اللقريتات )السلفات( أو ننسقة 

عنـ   (NaOH)% مـن يي روسسـي  الصـوديو  18ونلي بع  ساعة من وضعها فا محلول الصودا اللـاو  المحتـو  علـى 
شـب المصـنوعة بيريقـة اللقريـث )يـانا السـلفيث( فقـأ فيجـب أع ال تتجـاوز مئوية، وبالنسقة لعجـائن الك 20ْدرجة حرارة 

 . % من وزنها15.0نسقة الرماد فيها 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظا  المنسب رمز القن 

 %5   عجائن خشب آلية 47 01 00 00 47.01
 %5  عنابةلعجائن خشب سيماوية،  47 02 00 00 47.02
 لعنابـــــة ئن خشـــــب سيماويـــــة مصـــــنوعة، عجـــــا  47.03

، عــ ا العجــائن  (الســلفاتاللقريتــات ) الصــودا أو
   . عنابةل

   : ـ غير مقصورة  
 %5  ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبرياتا 47 03 11 00 
 %5  عائلة المكروطيات االصنوبريات ا ـ ـ من غير 47 03 19 00 

   : مقصورةـ شقه مقصورة أو   
 %5  ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبريات ا 47 03 21 00 

 %5  عائلة المكروطيات االصنوبريات ا ـ ـ من غير 47 03 29 00 
ـــــة   47.04 ـــــة مصـــــنوعة بيريق عجـــــائن خشـــــب سيماوي

، عــ ا العجينــة بيريقــة )يــانا ســلفيث( اللقريــث
   . اإلنابة

   : غير مقصورةـ   
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظا  المنسب رمز القن 

 %5  ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبريات ا 47 04 11 00 
 %5  عائلة المكروطيات االصنوبريات ا ـ ـ من غير 47 04 19 00 
   : مقصورةـ شقه مقصورة أو   
 %5  ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبريات ا 47 04 21 00 
 %5  عائلة المكروطيات االصنوبريات ا ـ ـ من غير 47 04 29 00 

تعجــين بعمليـات  عجـائن خشـب متحصـل عليهـا 47 05 00 00 47.05
 %5   معاو  وسيماوية آلية

عجـــائن مـــن أليـــاف متحصـــل عليهـــا مـــن نفايـــا   47.06
وفضــالت الــورق والــورق المقــوى معــ ة إلعــادة 

   . ُأخرالتصنيع أو من مواد ليفية سليلوزية 
 %5   ـ عجائن ُزغب نوور القين 47 06 10 00 
عجـائن مـن أليـاف متحصـل عليهـا مـن نفايـا وفضـالت ـ  47 06 20 00 

  الورق والورق المقوى مع ة إلعادة التصنيع
 
5% 

 %5  ا خيزراعأو  ا بامقو نوص ين  غيريا، من  ـ 47 06 30 00 
   : ـ غيريا  
 %5   ـ ـ آلية 47 06 91 00 
 %5  ـ ـ سيماوية 47 06 92 00 
 %5  ا ت آلية وسيماوية معمتحصل عليها بعملياـ ـ  47 06 93 00 

نفايات وفضالت مـن ورق وورق مقـوى إلعـادة   47.07
   التصنيع.

ـ ورق أو ورق مقوى ا سرافث ا، غير مقصور أو من  47 07 10 00 
   ورق أو ورق مقوى، مموج

 
5% 

ـ ورق أو ورق مقوى ُأخر، مصنوعة بصورة رئيسية  47 07 20 00 
  ملونة فا ستلتهامن عجائن سيماوية مقصورة، غير 

 

 
 
5% 

ـ ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من  47 07 30 00 
عجائن آلية )مثل ورق الصحف والمجالت 

   والميقوعات الممايلة(

 
 
5% 

   المفروزة:النفايات والفضالت غير  ـ غيريا، بما فا نلي  
 %5   الجرائ  الق يمةـ ـ ـ  47 07 90 10 
 

 %5   غيرياـ ـ ـ  47 07 90 90
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 الفصل الثامن واألربعون

 

 ؛ مصنوعاتورق وورق مقوى )كرتون(
 من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى 

 
 مالحظـــات:

ـ ألغراض هذا الفصل، عدا ما يقتضي النص خالف ذلك، فإن اإلشارة إلى "الورق" تشمل اإلشارة إلى الورق المقوى  1
 مربع(.)بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر ال

 :ال يشمل هذا الفصل  ـ 2
 ؛30األصناف الواردة في الفصل  ـ  أ

 ؛32.12اق الختم الداخلة في البند أور  ب ـ
 ؛(33المطلي بمحضرات تجميل )الفصل الورق المعطر أو الورق المشرب أو  ج ـ
( أو 34.01الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة )بند  د ـ

 ؛(34.05ن أو بمحضرات مماثلة )بند بملمعات أو بمعاجي
 ؛37.04الى  37.01لوارد في البنود الورق أو الورق المقوى المحسس ا هـ ـ
 ؛(38.22لتشخيص أو للمختبرات )بند الورق المشرب بكواشف ل و ـ
واحدة من الورق أو الورق  اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة ز ـ

المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك 
 (؛39)فصل 48.14المصنوعات من هذه المواد، عدا أغطية الجدران الداخلة في البند 

 )مثل ، لوازم السفر (؛ 42.02األصناف الداخلة في البند  ح ـ
 )مصنوعات حصر وسالل(؛ 46الواردة في الفصل األصناف  ط ـ
 (؛11الخيوط من ورق واألصناف المنسوجة منها )القسم  ي ـ
 ؛65أو الفصل  64األصناف الواردة في الفصل  ك ـ
؛ ومع (68.14على ورق أو ورق مقوى )بند ( والميكا المثبتة68.05الورق والورق المقوى الشاحذ )البند  ل ـ

 ورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل؛ال ، فإن الورق أوذلك
 ؛بوجه عام( 15أو  14) القسم على حامل من ورق أو ورق مقوى  المعدنيةالرقائق  م ـ
 ؛92.09األصناف الداخلة في البند  ن ـ

 ، الُلعب و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة( )مثل 95ألصناف الواردة في الفصل ا س ـ
حفاضات وبطانات والصحية الواقيات الو  األزرار والمناشف الصحية)مثل،  96األصناف الواردة في الفصل  -ع       

 (مبطنة لألطفالالفوط الحفاضات و ال

تشمل الورق والورق المقوى الذي ُأخضع لعملية  48.05إلى  48.01، فإن البنود من 7مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ 3
زائفة أو بسطح  و الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائيةالتلميس أو التلميع أ

الملونة أو المرخمة في  مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز
هذه البنود الورق أو  في يدخل ، ال48.03لم ينص عليه خالفًا لذلك في البند  بأية طريقة كانت. وما العجينة

 . بطريقة ُأخرى في هذا الفصل الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها
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الصحف، والذي  يقصد بعبارة  "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة ـ 4
% وزنا 50 كيميائية ما ال يقل عن ةاسطة عمليات آلية أو عمليات آليلياف الخشب المتحصل عليها بو أتمثل فيه 

على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن ، مغرى أو المغرى بدرجة خفيفةغير ال،من المحتوى الكلـي لأللياف 
 وال 2م/غ 40(، والذي ال يقـل وزنا عـن 1MPaباركرسيرف للطباعة  اسيبمقميكرومتر )ميكرون( لكل وجه ) 2.5

 28و لفات يتجاوز عرضها أأشرطة بشكل  وينطبق ذلك فقط على الورق باألشكال التالية: )أ(  2م/غ 65يتجاوز 
سم  15سم والضلع اآلخر يتجاوز  28يتجاوز أحد أضالعها  (مربعةال ) بما فيهاصفائح مستطيلة )ب( أو  سم؛

 .غير المطوية في حالتها
لورق والورق المقوى من األنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من يقصد بعبارتي "ا 48.02ألغراض البند  ـ 5

المقوى المصنوع بصورة رئيسية  أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق 
تفي بأي  كيماوية أو آلية من العجينة المقصورة )المبيضة( أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آليـة

  من الشروط التالية:
 :2غ/ م 150بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي ال يزن أكثر من 

 و ،كيميائية آلية أو% أو أكثر وزنًا من األلياف المتحصل عليها بعمليات آلية ،10المحتوي على  أ  ـ
 أو ؛ 2غ/م 80ـ  أن ال يزن أكثر من  1
 ؛ أو)الكتلة(يكون ملونًا في العجينة ـ   2

 ، و% رماد8كثر من المحتوي على أ ب ـ
 ، أو2غ/ م 80ـ ال يزن أكثر من  1
 ؛ أو ـ أن يكون ملونًا في العجينة 2

 ؛ أو% أو أكثر60اد ، وله درجة لمعان % رم3المحتوي على أكثر من  ج ـ
% ومؤشر مقاومة 60% من الرماد ، وله درجة لمعان أقل من 8يتجاوز  % وال3المحتوي على أكثر من  د  ـ

 ؛ أو/جم  2م KPa    2.5يساوي أو يقل عن  االنفالق
عن  يقلر مقاومة االنفالق يساوي أو ش% أو أكثر ومؤ 60% رماد أو أقل وله درجة لمعان 3المحتوي على  هـ ـ

2.5  KPa جم 2م /. 
 

 :2جم/ م 150قوى الذي يزن أكثر من بالنسبة للورق أو الورق الم
 ؛ أو ونًا في العجينةأ  ـ  أن يكون مل

 ، و% أو أكثر60 تبلغب ـ  له درجة لمعان 
 ، أو ميكرومتر )ميكرون( أو أقل 225مك ـ بس 1
ميكرون( ونسبة ميكرومتر ) 508ميكرومتر )ميكرون( ولكن ال تتجاوز  225ـ بسمك أكثر من  2

 ؛ أو %3الرماد تزيد عن 
 يكرومتر )ميكرون( ونسبة رماد تزيدم 254% وبسمك ال يتجاوز 60 ج ـ بدرجة لمعان أقل من

 .%8 عن
ذلك ورق  الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية ) بما في 48.02مع ذلك، ال يشمل البند 

 . األكياس الصغيرة للشاي( والورق أو الورق المقوى الملبد
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الذي تمثل فيه األلياف المتحصل ، الورق والورق المقوى وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل يقصد بعبارة  " ورق  ـ 6
% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع 80الصودا نسبة ال تقل عن  أو (السلفاتالكبريتات )عليها كيماويًا بطريقة 

 األلياف.
، السليلوز أوطبقات ألياف السليلوز، فإن الورق والورق المقوى وحشو تنص عبارات البنود على خالف ذلك مالم ـ 7

تبند في البند الذي يرد متأخرًا من حيث  48.11إلى    48.01ها وصف بندان أو أكثر من البنود التي ينطبق علي
 الترتيب الرقمي في جدول التعريفة.

الـورق، والورق المقوى و حشو السليلوز وطبقات األلياف  سـوى  48.09 لغاية 48.03ال يدخل في البنود   ـ 8
 ة:السليلوزية المقدمة بأحد األشكال التالي

 أو  سم؛ 36و لفات يتجاوز عرضها أأشرطة بشكل  ـ 1
 15سم والضلع اآلخر يتجاوز  36يتجاوز أحد أضالعها  (مربعةال ) بما فيهاصفائح مستطيلة بشكل ـ   2

 .غير المطوية سم في حالتها
 :، فقط ما يلي48.14قصود في البند يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى الم ـ 9

 سم،المعد خصيصًا لتزيين الجدران أو 160سم وال يزيد عن  45، ال يقل عرضها عن الورق المقدم بشكل لفات أ  ـ
 السقوف:

ـ محبب أو مبصوم أو ملـون السطـح أو مطبوع برسومــات أو مزخرف السطح بطريقة ُأخرى )مثال ،  1
 ؛يًا او مغطى بلدائن وقائية شفافةبزغب المواد النسجية( وإن كان مطل

 ؛الخج دقائق من خشب أو من قش ... ـ غير مستوي السطح نتيجة لدم 2
عة أو مطبو  ؛للدائن محببة أو مبصومة أو ملونة، وتكون طبقة امطلي أو مغطى على الوجه بلدائن ـ 3

 ؛ أو برسوم أو مزخرفة بطريقة ُأخرى 
 منسوجة؛ازية أو وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشــكل جدائل متو  ضفر،ـ مغطى الوجه بمواد  4

، وإن كانت بشكل لفات، معدة ة بالطريقة المذكورة أعاله، المعالجالحواف "الطنوف" واألفاريز، من ورق  ب ـ
 .السقوف خصيصًا لتزيين الجدران أو

أو صفائح، المطبوعة  لفات،الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح )بانو(، بشكل  أغطية الحائط أو ج ـ
 الجدار.ًا أو لوحة أو رسمًا عند تثبيتها على بحيث تشكل منظر 

كأغطية  ، من ورق أو ورق مقوى المعدة لالستعمال على حد سواءبتة على حاملإن المصنوعات المث
 .48.23أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند 

كانت مطبوعة أو ن ، المقطعة بقياسات معينة، وإالصفائح أو البطاقات غير المجمعة 48.20ـ ال يشمل البند  10
 . أو مثقبةمبصومة 

، بطاقات الورق والـورق المقـوى المثـقب آلالت الجاكار أو اآلالت المماثلة فيما يشمل 48.23يشمل البنـد  ـ 11
 والمسننات من ورق )دانتيال(.

قوى، وحشو ، الورق والورق الم49دخل في الفصل ، ي48.21أو  48.14الداخلة في البند األصناف  باستثناء ـ 12
 لالستعمالالسليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي ال يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة 

 . األساسي
 : الفرعيةبنود المالحظات 
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 19أو  48 04 11الفرعية    يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت الينر" بالمعنى المقصود في البنود ـ 1
، والذي تمثل فيه ُأخضع لعمليات تهيأة أوصقل آلية، الذي و الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الورق أ48 04

% 80ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات )السلفات( بنسبة ال تقل عن 
جم وتكون مقاومته الدنيا  115أكثر من  ، والذي يزن المتر المربع منهمن المحتوى الكلي لمجموع األلياف

، أما من أجل  معدالت األوزان اأُلخر فيتم للقيم المدرجة في الجدول التالي لإلنفالق بمقياس "مولن " معادلة
 : استنتاجها قياسًا لما هو مذكور في نص الجدول استيفائها أو

 
 

 الوزن بالغرام 
 2جم/ م

 المقاومة الدنيا لإلنفالق )مولن( 
  KPa 

115 
125 
200 
300 
400 

393 
417 
637 
824 
961 

 
 
فــت لألكيــاس  الـــورق ، يقصــد بعبـــارة  " ورق كرا48 04 29و   48 04 21تطبيقــا ألحكــام البنـــدين الفــرعيين    ـ 2

، الذي ُأخضع لعملية تهيئـة أو صـقل آلـي والـذي تمثـل فيـه األليـاف المتحصـل والورق المقوى، المقدم بشكل لفات
مـن المحتـوى الكلـي % وزنـا 80تقل عن  ، الت( نسبةلجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات )السلفاعليها بمعا

تتــوافر فيــه إحــدى جــم و  115جــم  وال يزيــد عــن  60، والــذي ال يقــل وزن المتــر المربــع منــه عــن لمجمــوع األليــاف
 : الخصائص التالية

%  فـي 4.5جـم وعامـل تمـدد يزيـد عـن  /2م  KPa 3.7بمقياس  مولن يعادل أو يزيـد عـن  انفالقأ  ـ له مؤشر 
 . %  في اتجاه اآللة2عي ويزيد عن  التقاط االتجاه

األوزان  مـا بالنسـبة لمعـدالتأ، و شـد كمـا هـو موضـح فـي الجـدول التـاليب ـ له مقاومة دنيـا للتمـزق واإلنقطـاع بال
 . قياسا كما هو مذكور في نص الجدولاأُلخر، فيتم استيفائها 

 
 

 

 زن الـو 
 2جم/ م

 KM الحد األدنى لالنقطاع بالشد/  MNالحد األدنى لمقاومة التمزق 

 اتجاه
 اآللـة

 اتجاه اآللة
 التقاطعي االتجاهإلى  إضافة

 اتجاه
 معاكـس

 إضافة إلى اتجاه اآللة
 التقاطعياالتجاه 
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60 
70 
80 
100 
115 

700 
830 
965 
1230 
1425 

1510 
1790 
2070 
2635 
3060 

1.9 
2.3 
2.8 
3.7 
4.4 

6 
7.2 
8.3 
10.6 
12.3 

 
، الـورق المقـدم  48 05 11يقصد بعبارة ورق نصف كيماوي محـزز "فـولتنج" بـالمعنى المقصـود فـي البنـد الفرعـي  ـ 3

متحصــل صــلبه بشــكل لفــات والــذي تمثــل فيــه األليــاف غيــر المقصــورة )غيــر المبيضــة( الناتجــة مــن اليــاف خشــب 
والــذي ن المحتــوى الكلــي لمجمــوع األليــاف % وزنــا مــ65ســبة التقــل عــن بن معــا كيماويــة آليــة و عليهــا بعمليــات

ــه للضــغط  ــوتن 1.8تتجــاوز مقاومت ــة وذلــك  23% ودرجــة حــرارة 50عنــد درجــة رطوبــة نســبية  2جــم/ م /ني مئوي
 . (دقيقة 30)إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة  CMT30 باستخدام طريقة  

المتحصــل عليهــا الــورق بشــكل لفــات المصــنوع بصــورة رئيســية مــن عجينــة القــش  48 05 12ـ يشــمل البنــد الفرعــي  4
 2نيـوتن/جم/م 1.4أو أكثـر والـذي تتجـاوز مقاومتـه للضـغط  2جـم/م 130والذي يزن  معا كيماوية آلية وبعمليات 

)اختبـــار كونكـــورا  30CMTمئويـــة وذلـــك باســـتخدام طريقـــة  23% ودرجـــة حـــرارة 50عنـــد درجـــة رطوبـــة نســـبية 
 . دقيقة( 30سط مع التهيئة لمدة المتو 

الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية مـن  48 05 25و  48 05 24ـ يشمل البندان الفرعيان  5
عجينة الـورق أو الـورق المقـوى المسـترجع )نفايـات وخـردة( كمـا يمكـن أن يكـون للـورق المعـروف باسـم )تيسـت 

أو ورق مصــنوع مــن عجينــة غيــر مســترجعة مقصــورة )مبيضــة( أو غيــر  الينــر( طبقــة ســطح مــن ورق مصــبوغ
 . جم/2م KPa 2مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغالق بمقياس مولن ال يقل عن 

، الـورق المصـقول آليـًا 48 05 30قصـود فـي البنـد الفرعـي   ، بالمعنى المد بعبارة  " ورق سلفيت للتغليف "يقص ـ 6
نسـبة تزيـد  (ثـاني السـلفيتالكبريـت )ياف الخشبية المتحصـل عليهـا بمعالجـة كيماويـة بطريقـة والذي تمثل فيه األل

 االنفــالق% ومؤشــر 8، وال تزيــد نســبة الرمــاد فيــه عــن مــن المحتــوى الكلــي لمجمــوع األليــاف% وزنــا 40عــن 
 . / جم 2م KPa 1.47 وبمقياس مولن ال يقل عن 

،الورق المطلي على وجهيه والذي 48 10 22ى المقصود بالبند الفرعي يقصد بعبارة  " ورق مطلي خفيف" بالمعن ـ 7
، على حامل تمثل فيـه 2جم /م 15بقة الطالء على كل وجه وال يتجاوز وزن ط 2جم/ م 72يتجاوز وزنه الكلي  ال

 . ف% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع األليا50يها بطريقة آلية نسبة ال تقل عن لاأللياف الخشبية المتحصل ع



 10ق : 
 48ف : 

 - 362 - 

 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5     ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح 48 01 00 00 48.01
ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع   48.02

المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من 
أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق 

 ،لبطاقات وأشرطة التثقيب قبغير مث مقوى 
 مستطيلة )بما فيها المربعة( لفات أو صفائح،

 أو  48.01عدا الورق الداخل في البند 
   ؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع.48.03

 %5    ـ ورق وورق مقوى يدوي الصنع 48 02 10 00 
ـ ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل  48 02 20 00 

رق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة للورق أو الو 
  أو للكهرباء

 
 
  

 
 
5% 

 %5   ـ ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران 48 02 40 00 
ـ ورق وورق مقوى آخر ال يحتوي على ألياف متحصل   

أو ال يزيد محتواه  أو آلية كيماوية عليها بطريقة آلية
   : وزناً % 10الكلي من األلياف اآللية عن 

 %5    2جم/ م 40ـ ـ يزن أقل من  48 02 54 00 
، 2جم/م 150يتجاوز الو  أكثر أو 2جم/م 40يزن  ـ ـ 48 02 55 00 

 %5   بشكل لفات
 2جم/م150 يتجاوز الولكن   أكثر أو 2جم/م 40يزن  ـ ـ 48 02 56 00 

 مم وال 435 جانبيها يتجاوز أحد بشكل صفائح ال

 %5   ةيمطو ال غير تهاـمم في حال 297يزيد اآلخر عن 
 ولكن  رــأكث أو 2جم/م 40زن ــي يرها،ـغ ـ ـ 48 02 57 00 

 %5   2م/ جم 150ال يتجاوز 
 %5   2جم/م 150يزن أكثر من  ـ ـ 48 02 58 00 
ـ ورق وورق مقوى أخر، تمثل فيه األلياف المتحصل   

% أو 10عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية نسبة 
   : لمحتوى الكلي لمجموع أليافهأكثر وزنًا من ا

 %5   ـ ـ بشكل لفات 48 02 61 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 مم وال 435 جانبيها يتجاوز أحد فائح الـصـ ـ بشكل  48 02 62 00 
 مم بحالتها غير 297 يتجاوز الجانب اآلخر

 %5    ةيالمطو 
 %5    غيرها ـ ـ 48 02 69 00 

ل ورق من النوع المعد لالستعمال كورق تجمي  48.03
ل إزالة مواد التطرية، )تواليت( أو لمنادي

لمناشف األيدي، المائدة، والمناشف واألوراق 
المماثلة لالستعماالت المنزلية أو الصحية، 
حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، 
وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو 
مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو 

 . مطبوعة بشكل لفات أو صفائح

 
 
 
 
 
 
 
  

ورق من النوع المعد لالستعمال كورق التجميل ـ ـ ـ  48 03 00 10 
)تواليت( أو لمناديل إزالة مواد التطرية )ماكياج( 

واألوراق ولمناشف األيدي، المائدة، والمناشف 
الصحية، أو  لالستعماالت المنزلية أو المماثلة
 للتجميل

 
 
 
 5% 

 %5    اغيرهـ ـ ـ   48 03 00 90 
رق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل و   48.04

لفات أو صفائح، عـدا ما يدخل في البند 
   .48.03أو  48.02

   :ورق وورق مقوى " كرافت الينر"ـ   
 %5    ـ ـ غير مبيض 48 04 11 00 
 %5    ـ ـ غيره 48 04 19 00 
   : ـ ورق كرافت لصنع األكياس  
 %5    ـ ـ غير مبيض 48 04 21 00 
 %5    ـ ـ غيره 48 04 29 00 
آخر بوزن ال يزيد عن ، ـ ورق وورق مقوى كرافت  

   : 2جم/ م 150
 %5    ـ ـ غير مبيض 48 04 31 00 
 %5    ـ ـ غيره 48 04 39 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 150 ـ ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من  
   : 2جم/ م 225وأقل من  2جم/ م

 %5    ـ ـ غير مبيض 48 04 41 00 
)في الكتلة( تمثل  ض بطريقة موحدة في العجينةــ ـ مبي 48 04 42 00 

 بطريقةا ـل عليهـة المتحصـفيه األلياف الخشبي

 ن ـ% وزنًا م95ر من ـة أكثـاويـكيم
 المحتوى الكلي لمجموع األلياف

 
 
 
  

 
 
 
5% 

 %5   ـ ـ غيره 48 04 49 00 
 
  

  2م غ/ 225ـ ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن  
   : فأكثر

 %5    بيضـ ـ غير م 48 04 51 00 
ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في العجينة)في الكتلة( تمثل  48 04 52 00 

فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة 
% وزنًا من المحتوى الكلي 95كيماوية أكثر من 
 لمجموع األلياف

 
 
 
  

 
 
 
5% 

 %5     ـ ـ غيره 48 04 59 00 
ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل   48.05

لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق 
من هذا  3أكثر من تلك المحددة في المالحظة 

   . الفصل
   : ـ ورق محزز )فلوتينج(  
 %5     محزز )فلوتينج( نصف كيماوي  ورق  ـ ـ 48 05 11 00 

 %5    ورق قش محزز ـ ـ 48 05 12 00 
    : هاغير  ـ ـ  
 150ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن  ـ ـ ـ 48 05 19 10 

 %5    أو أقل 2جم /م
ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن  ـ ـ ـ 48 05 19 20 

 %5   . 2م /جم 150يتجاوز 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 48 05 19 90 
   : (معاد تصنيعها)من ألياف نريالستورق ت ـ  
 %5   أقل أو 2جم /م 150يزن  ـ ـ 48 05 24 00 
 %5    2جم/م 150وزن يتجاوز ب ـ ـ 48 05 25 00 
 %5    للتغليف (سلفيت)ـ ورق  48 05 30 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5    ـ ورق وورق مقوى للترشيح 48 05 40 00 
 %5    ـ ورق وورق مقوى ملبد 48 05 50 00 
   : غيرها ـ  
 %5    2جم/م 150 جاوزبوزن ال يت ـ ـ 48 05 91 00 
 %5   2جم/م 225وأقل من  2جم/م150جاوز ـبوزن يت ـ ـ 48 05 92 00 
 %5    أوأكثر 2جم /م225بوزن  ـ ـ 48 05 93 00 

ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" )مرقق(،    48.06
ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق 
معروف بالكريستال، غيره من ورق مصقول 

   . نصف شفاف، لفات أو صفائح شفاف أو
 %5    ـ مكبرت "بارشمان" )مرقق( 48 06 10 00 

 %5   ـ ورق كتيم للشحوم 48 06 20 00 
 %5    ـ ورق نقل الرسم 48 06 30 00 

ـ ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو  48 06 40 00 
 نصف شفاف

 
  

 
5% 

مصنع بلصق ) ورق وورق مقوى، مجمع 48 07 00 00 48.07
من الورق أو الورق المقوى طبقات مسطحة 

(، غير مطلي السطح وال معا بمادة الصقة
مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو 

 %5   صفائح
ورق وورق مقوى مموج )وإن كان مغطى   48.08

مجعد أو  بطبقة سطحية مستوية باللصق( أو
صفائح، عدا  لفات أو مثني أو مبصوم أومثقب،

   .48.03 لورق من األنواع المذكورة في البند ا
 %5   ـ ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً  48 08 10 00 

ـ ورق كرافت ، مجعد أو مثني وإن كان مبصومًا أو  48 08 40 00 
  مثقباً 

 
  5% 

 %5   ـ غيره 48 08 90 00 
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ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من   48.09
خ أو النقل )بما في ذلك الورق ورق االستنسا

المطلي أو المشرب المعد آلالت االستنساخ 
"الستنسل"  أو ألواح األوفست(، وإن كان 

   . صفائح بشكل لفات أو، مطبوعًا 
 %5   ـ ورق إستنساخ ذاتي 48 09 20 00 

 %5   ـ غيرها 48 09 90 00 
ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو   48.10

لكاولين )غضار صيني( أو بمواد غير وجهين با
عضوية ُأخر، بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء 
أي طالء آخر، وإن كان ملون السطح أو 

بشكل لفات أو ، مزخرف السطح أو مطبوعًا 
بما فيها المربعة(، بأي مستطيلة ) صفائح

   . مقاس كان
قوى من النوع المستعمل للكتابة أو ـــ ورق وورق م  

عة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط الطبا
والتصوير "جرافيك"، غير محتوي على ألياف متحصل 

أو الــورق الذي أو كيماوية آلية عليها بطريقة آلية 
من %  وزنًا  10تمثل فيه األلياف نسبة ال تزيد عن 

   : المحتوي الكلي لمجموع األلياف
 %5   لفاتبشكل  ـ ـ 48 10 13 00 

 ضلع م والم 435 يتجاوز ال ضلعصفائح ببشكل  ـ ـ 48 10 14 00 
 %5    المطوية غير مم بحالتها297 يتجاوز ال اآلخر     

 %5    غيرها ـ ـ 48 10 19 00 
ـ ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو   

الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط 
األلياف والتصوير "جرافيك" ، الذي تمثل فيه 

أكثر أو كيماوية آلية  المتحصل عليها بطريقة آلية
   وع األلياف:ـ% وزنًا من المحتوي الكلي لمجم10من 

 %5   ـ ـ ورق مطلي خفيف الوزن  48 10 22 00 
 %5    ـ ـ غيرها 48 10 29 00 
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، عدا المستعمل للكتابة أو ـ ورق وورق مقوى كرافت  
الرسم والخط  نالطباعة أو لغيرها من أغراض ف

   : والتصوير "جرافيك"
ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه  48 10 31 00 

األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية 
% وزنًا من المحتوى الكلي 95بنسبة تزيد عن 

 2جم/ م 150لمجموع األلياف و بوزن ال يتجاوز 

 
 
 
  

 
 
 
5% 

يض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه مب ـ ـ  48 10 32 00 
األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية 

% وزنًا من المحتوى الكلي 95بنسبة تزيد عن 
 2جم/ م 150لمجموع األلياف و بوزن  يتجاوز 

 
 
 
  

 
 
 
5% 

 %5    ـ ـ غيره 48 10 39 00 
   : ـ ورق وورق مقوى آخر  
 %5   د الطبقاتـ ـ متعد 48 10 92 00 
 %5    ـ ـ غيره 48 10 99 00 

ليلوزي وطبقات ورق و ورق مقوى و حشو س  48.11
، مطلية أو مشربة أو من ألياف سليلوزية

السطح أو مزخرفة السطح أو مغطاة أو ملونة 
في  مستطيلة )بما، لفات أو صفائح مطبوعة

البضائع ، عدا ذلك المربعة( من أي مقاس كان
أو  48.03في البند  لموصوفةمن األنواع ا

    .48.10أو  48.09
 ـ ورق وورق مقوى ، مطلي بالقطران أو القار أو 48 11 10 00 

  باألسفلت(
 
  5% 

   : ـ ورق وورق مقوى مصمغ أو الصق  
   : ـ ـ الصق ذاتياً   
 %5    سم36يزيد عرضها عن  بشكل أشرطة أو لفات ال ـ ـ ـ 48 11 41 10 
 %5    غيرها ـ ـ ـ 48 11 41 90 
 %5    ـ ـ غيرها 48 11 49 00 

ى ـ ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغط  
   : بلدائن )ماعدا المواد الالصقة(

 %5   2جم/ م 150بوزن يتجاوز  مبيض،ـ ـ  48 11 51 00 
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 %5   ـ ـ غيره 48 11 59 00 
غطى بشمع ، مطلي أو مشرب أو مـ ورق وورق مقوى  48 11 60 00 

 أو بشمع برافين أو ستيارين أوزيت
  جليسرولأو 

 
 
  

 
 
5% 

سليلوز وطبقات من ـ ورق و ورق مقوى وحشو ال 48 11 90 00 
 ، ُأخرألياف سليلوزية

 
  

 
5% 

 %5   كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق  48 12 00 00 48.12
ورق سجائر، وإن كان مقطعًا بقياسات معينة   48.13

   . ل دفاتر أو أنابيبأو بشك
 %5   ـ بشكل دفاتر وأنابيب 48 13 10 00 
 %5   سم 5يتجاوز  ـ بشكل لفات بعرض ال 48 13 20 00 
 %5   ـ غيرها 48 13 90 00 

ثلة؛ ورق شفاف ورق حائط وأغطية جدران مما  48.14
   . للزجاج )فتروفاني(

 00 20 14 48 
 
 
 

 

ة، مكون من ورق اثلورق حائط وأغطية جدران ممـ 
، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن ،مطلي أو مغطى

برسوم أو  بة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعةمحب
 .زخارف أو مزخرفة بطريقة ُأخرى 

 
 
 

  5% 
 

 %5   . ـ غيرها 48 14 90 00
   (ملغي)  48.15
ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من   48.16

)عدا األصناف ورق االستنساخ أو النقل 
( و ورق استنسل 48.09الداخلة في البند 

، من ورق، وإن كانت مهيأة في وفستأوألواح 
   . علب

 %5   ـ ورق استنساخ ذاتي 48 16 20 00 
 %5    ـ غيره 48 16 90 00 
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مغلفات )ظروف( وبطاقات رسائل وبطاقات   48.17
بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من 

مقوى؛ علب وجعب ومحافظ ورق أو ورق 
، من ورق أو ورق مقوى، خالصات للكتابةو 

   .القرطاسيةمحتوية على مجموعات من أوراق 
 %5   ـ مغلفات )ظروف( 48 17 10 00 
ـ بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة وبطاقات  48 17 20 00 

  للمراسلة
 
  

 
5% 

ها ، من ورق أو ـ علب و جعب و محافظ وما يماثل 48 17 30 00 
ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق 

  قرطاسيةال

 
 
  

 
 
5% 

أو  ليلوزيصحي وما يماثله، حشو الس ورق   48.18
األنواع  طبقات من ألياف سليلوزية، من

اض المنزلية أو الصحية بشكل المستعملة لألغر 
سم، أو مقطعًا  36ال يتجاوز عرضها  لفات

ومناديل مناديل )يد( بأشكال معينة؛ بأحجام أو 
 ، أغطية المناضد أوالتطرية، مناشف إزالة مواد
أسرة واألصناف  أغطية وُفوط المائدة،الطاوالت 

أو حية المنزلية أو الص المماثلة لألغراض
في المستشفيات، ألبسة ولوازم  لالستخدام

، من عجائن الورق أو الورق أو حشو ألبسة
    .زيةليلو يلوز أو طبقات من ألياف سالسلي

 %5   ـ ورق صحي 48 18 10 00 
 %5    مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف مناديل،ـ  48 18 20 00 

   المائدة:وفوط ـ أغطية المناضد   
 %5    المائدةفوط ـ ـ ـ  48 18 30 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  48 18 30 90 
 %5    ألبسة ولوازم ألبسةـ  48 18 50 00 
 %5    ـ غيرها 48 18 90 00 
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، وصناديق ومحافظ وأكياس وُغُلف ُأخرعلب    48.19
من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو 
طبقات من ألياف سليلوزية؛ علب لحفظ 

الرسائل وما يماثلها، من ورق صواني الملفات 
أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في 

   المكاتب والمحالت التجارية وما يماثلها.
 صناديق، من ورق أو من ورق مقوى  ـ علب،   

   : مموج
 %5   ـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا 48 19 10 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 48 19 10 90 
ـ علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى   

 ج: غير ممو 
 
 

 
 

 %5    ـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا 48 19 20 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 48 19 20 90 
 %5   سم أو أكثر 40يبلغ عرض قاعدتها  أكياس،ـ  48 19 30 00 
 %5    مخاريطبما فيها الـ أكياس ُأخر،  48 19 40 00 
 %5    ما في ذلك جعب اسطوانات التسجيلــ أغلفة ُأخر، ب 48 19 50 00 
صناديق تخزين الرسائل صواني ـ علب لحفظ الملفات  48 19 60 00 

وما يماثلها من األنواع المستعملة في المكاتب 
 والمحالت التجارية وما يماثلها

 
 
  

 
 
5% 

، مالحظاتسجالت، سجالت المحاسبة، دفاتر   48.20
دفاتر الطلبات و دفاتر اإليصاالت ودفاتر ورق 
الرسائل ودفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف 

ق مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ور
النشاف، مصنفات )للصفحات المنفصلة أو 

نماذج غيرها(، ملفات وأغلفة الملفات رزم 
المانيفولد، وإن اشتملت على أعمال مجمعة 

وأصناف آخر من مجموعات من ورق الكربون، 
من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع القرطاسية 

حفظ النماذج أو المجموعات وأغلفة الكتب، من 
   . ورق أو ورق مقوى 
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المالحظات ـ سجالت و سجالت المحاسبة ودفاتر  48 20 10 00 
الطلبات ودفاتر اإليصـاالت ودفاتر ورق  ودفاتر

 الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة

 
 
  

 
 
5% 

 %5   ـ دفاتر التمارين 48 20 20 00 
ـ مصنفات )عدا أغلفة الكتب( وملفات أوراق أغلفة   

 : ملفات
 
  

 %5   بتركيبات معدنية ـ ـ ـ  48 20 30 10 
 %5   من طراز آخرـ ـ ـ  48 20 30 90 

مانيفولد، وإن اشتملت على  نماذج أعمال مجمعهـ رزم  48 20 40 00 
 مجموعات من ورق الكربون 

 
  

 
5% 

 %5   ـ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات 48 20 50 00 
 %5   ـ غيرها  48 20 90 00 

ع األنواع، من ورق أو ورق رقاع من جمي  48.21
   . مقوى، وإن كانت مطبوعة

 %5   ـ مطبوعة 48 21 10 00 
 %5    ـ غيرها 48 21 90 00 

و مكبات وحوامل مماثلة، من  لفاتبكرات و م  48.22
عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى 

   . )وإن كانت مثقبة أو مقساة(
 %5    لة في لف خيوط النسجـ من األنواع المستعم 48 22 10 00 
 %5   ـ غيرها  48 22 90 00 

أصناف ُأخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو   48.23
السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، 

بأشكال معينة؛ مصنوعات بأحجام و مقطعة 
ُأخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق 
المقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات 

   سيليلوزية.ف من أليا
 %5    ـ ورق وورق مقوى للتصفية )الترشيح( 48 23 20 00 
خطوط بيانية مطبوعة ومعدة ألجهزة التسجيل  أوراقـ  48 23 40 00 

 الذاتي بشكل صفائح أو لفات أو أقراص
 
  

 
5% 

من  يماثلها، وما وصحون وأكوابصواني وأطباق  ـ  
    مقوى:ورق  ورق أو
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 %5   " خيزرانأو  " بامبو بوص هنديـ من ـ  48 23 61 00 
 %5    ـ ـ غيرها 48 23 69 00 

   ورق:من عجائن  مضغوطة أو أصناف مقولبة ـ  
 %5   البيض في تعبئة المستعملة األطباق المقولبة ـ ـ ـ 48 23 70 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 48 23 70 90 
    :غيرها ـ  
الفواكه أو الحلويات وما يماثلها  ورق لتغليف ـ ـ ـ 48 23 90 10 

 %5   بقياسات معينة طعةمق
الورق المسنن أوالمطرزواشرطته وورق ألطراف  ـ ـ ـ 48 23 90 20 

 الرفوف
 
  

 
5% 

 %5   الفواصل والحلقات من ورق  ـ ـ ـ 48 23 90 30 
 الفوتوغرافية والصور والمفصالت للطوابع الزواياـ ـ ـ  48 23 90 40 

 %5    للحقائب التقوية وزوايا الصور طرافوأشرطة أ
 %5    نماذج تفصيل األلبسة ـ ـ ـ 48 23 90 50 
 %5     يماثلها وما المثقبة بطاقات أنوال الجاكارد ـ ـ ـ 48 23 90 60 
علب غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للف  ـ ـ ـ 48 23 90 70 

  الخيوط واألشرطة
 
  

 
5% 

 %5   كتيم للسجق ق من ور المصارين االصطناعية ــ ـ  48 23 90 80 
   :غيرها ـ ـ ـ  
 %5     المراوح اليدويةـ ـ ـ ـ  48 23 90 91 
 %5   صوف الورق المستعمل في التغليف ـ ـ ـ ـ 48 23 90 92 
 مطلية أو ن كانت مطويةرق وإمن و  األشرطة ـ ـ ـ ـ 48 23 90 93 

 %5   والستعماالت أخر للضفر
 إعفاء   ورق نماذج الحاسب اآللي ـ ـ ـ ـ 48 23 90 94 
 %5    غيرها ـ ـ ـ ـ 48 23 90 99 
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 الفصل التاسع واألربعون
 

 ، صور وغيرها من منتجات كتب، صحف
 ، مستنسخات وتصاميم الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية

 

 مالحظـــات:
 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1

 ؛(37ابية على قواعد شفافة )الفصل الصور السلبية وااليج أ  ـ 
 ؛(90.23، وإن كانت مطبوعة )بند ةفر الخرائط والتصاميم أو الكرات األرضية البارزة أو النا ب ـ 
 ؛95صناف اأُلخر الواردة في الفصل أوراق اللعب واأل ج ـ 

( والطوابع 97.02الصور األصلية المحفورة )جرافير( أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر )ليتوغرافيا( )البند  د ـ
والبطاقات وما  لظروفا لة مثلالبريدية والمالية واألختام البريدية وظروف اليوم األول وأصناف المراس

، وكذلك القطع األثرية التي يتجاوز  97.04يماثلها الموسومة بطابع من األصناف الداخلة في البند 
 . 97صناف اأُلخر الواردة في الفصل عمرها مائة سنة أو األ

آالت منتج بواسطة ، ما هو منقول بآالت االستنساخ أو ما هو 49مة مطبوعة وفقًا لمفهوم الفصل يقصد بكل ـ 2
 .تنساخ الحراري أو باآللة الكاتبة، بالنقش أو بالتصوير أو باالستنساخ الضوئي أو باالسمعالجة البيانات ذاتياً 

الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو  49.01تدخل في البند  ـ 3
 .، وإن كانت محتوية على إعالناتدحالنشرات الدورية الموضوعة في غالف وا

 :49.01يدخل أيضًا في البند  ـ 4
، التي تكون مؤلفات الخمجاميع نسخ الصور المحفورة )جرافير( ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ...  أ  ـ

وبة ، عندما تكون تلك الصور مصحيمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلككاملة ومرقمة الصفحات و 
 ؛ها أو بصانعيهابنصوص تتعلق ب

 ؛بة للكتب والمجلدات والمتممة لهاالمصاح اإليضاحيةاللوحات المصورة  ب ـ
عدة والمُ  ، والتي تكون مؤلفًا كاماًل أو جزءًا منه،الزم أو صفحات منفصلة من أي قياسالكتب بشكل م ج ـ

 .للحبك أو للتغليف أو التجليد
)جرافير( غير المحتوية على نصوص والتي تشكل  ، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعةومع ذلك

 .49.11أي قياس كان ، تتبع البند  مالزم أو صفحات متفرقة من
ال يشمل المطبوعات الُمعدة أساسًا لإلعالن )مثل  49.01، فإن البند من هذا الفصل 3ة أحكام المالحظة مع مراعا ـ 5

ارية ومطبوعات الدعاية لسنوية التي تصدرها الشركات التج، الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية واألدلة ا
 .49.11ه المطبوعات تدخل في البند . هذالسياحية(

، تلك التي تكون الصور 49.03تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة لألطفال " بالمعنى المقصود في البند   ـ 6
 . فيها العنصر األساسي ويكون النص فيه ثانوياً 
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وإن كانت  مماثلة،ومطبوعات  وكتيبات، كتب،  49.01
   . منفصلةأوراقًا 

   : من أوراق منفصلة وإن كانت مطوية ـ  
مسلسلة الترقيم تحتوي على أسئلة  بطاقاتـ ـ ـ  49 01 10 10 

  ، ثقافيةة أو معلومات عامةوأجوب
 

 
 إعفاء

 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  49 01 10 90 
   : ـ غيرها  
 إعفاء  منها زاء مسلسلةـوأج وعات،ــ ـ قواميس وموس 49 01 91 00 
    : ـ ـ غيرها  
         ة أو ـة أو فنيـكتب وكتيبات ونشرات علميـ ـ ـ   

ة من ـأو دينية أو حكومية معدة للمطالع أدبية 
  : جميع األنواع، مطبوعة

 
 
 

 
 إعفاء   قرآن كريم )مصحف(ـ ـ ـ ـ  49 01 99 11

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ ـ 49 01 99 19 

 20 99 01 49 
 

ة بطريقة )برايل( ـوعـطبـب وكـتيبات ونـشـرات متـك ـ ـ ـ
  االختزاللمكفوفي البصر أو 

 
 إعفاء

 إعفاء   كتب مدرسية وجامعيةـ ـ ـ  49 01 99 30 
امة وفهارس ـرس المتاحف والمكتبات العفهاـ ـ ـ  49 01 99 40 

   المؤلفات وكتب األدلة السنوية
 

 إعفاء
كتـب مصورة لألطفال التي ال تشكل الصور فيها  ـ ـ ـ 49 01 99 50  

   العنصر الرئيسي

 
 إعفاء

الت والدوريات المغلفة بورق ف والمجالصح ـ ـ ـ 49 01 99 60 
، مجموعات الصحف والمجالت أو مقوى 
غالف واحد ، وإن ريات الموضوعة في الدو 

   إعالناتعلى  كانت محتوية

 
 
 

 إعفاء
 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  49 01 99 90 

صحف ومجالت ونشرات دورية مطبوعة، وإن   49.02
   . إعالناتكانت مصورة أو مشتملة على 

   :    على األقل أربع مرات في األسبوع ـ تصدر  
 إعفاء    صحفـ ـ ـ  49 02 10 10 
 إعفاء    مجالتـ ـ ـ  49 02 10 20 
 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 49 02 10 90 
   : ـ غيرها   
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 إعفاء   صحفـ ـ ـ  49 02 90 10 
 إعفاء   مجالتـ ـ ـ  49 02 90 20 
 إعفاء   النشرات الدوريةـ ـ ـ  49 02 90 30 
 إعفاء  غيرهاـ ـ ـ  49 02 90 90 

و كتب مصورة ومجاميع أو مجاميع صور أ  49.03
   لألطفال.التلوين،  كتب للرسم أو

 إعفاء   مجاميع رسم وتلوين لألطفالـ ـ ـ  49 03 00 10 

 إعفاء   مجاميع صور لألطفالـ ـ ـ  49 03 00 20 

 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  49 03 00 90 

 أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، 49 04 00 00 49.04
أو  مجلدة صورة، وإن كانتغير م مصورة أو

   مزينة برسوم توضيحية
 
5% 

 األنواع،مصورات جغرافية من جميع خرائط   49.05
وخرائط الجدران  األطالس ذلك في بما

 األرضية،ومصورات المساحة والكرات 
   . مطبوعة

 إعفاء    ـ كرات أرضية 49 05 10 00 

   : ـ غيرها  

 عفاءإ    ـ ـ بشكل كتب 49 05 91 00 

 إعفاء   ـ ـ غيرها 49 05 99 00 

تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد  49 06 00 00 49.06
التجارة أو الصناعة أو للعمارة أو الهندسة أو 

أصلية مرسومة  المساحة أو ألغراض مماثلة
؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة باليد

بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو 
  ربون لألصناف المذكورة أعالهمنقولة بالك

 
 
 
 
 
5% 
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ومالية وما يماثلها، غير طوابع بريدية   49.07
معدة  أوموضوعة في التداول ، مستعملة

للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو 
قيمة محددة على ستكون فيه لهذه الطوابع 

الوجهة معترف بها؛ ورق موسوم )مدموغ 
؛ أسهم كاتبطابع(؛ أوراق نقد؛ دفاتر شي

   . ما يماثلهاصكوك و سندات و شهادات و و 
وذات قيمة  طوابع غير مبطلة وسارية المفعولـ ـ ـ    

   : في بلد المقصد معترف بها اسمية
 إعفاء    طوابع بريديةـ ـ ـ ـ  49 07 00 11 

 إعفاء    طوابع ماليةـ ـ ـ ـ  49 07 00 12 

 اءإعف   طوابع أخرـ ـ ـ ـ  49 07 00 19 

روف( موسومة ـات )ظـفـات أو مغلـورق بـطـاق ـ ـ ـ 49 07 00 20 
 إعفاء    بطابع غير مبطل

   : أوراق نقد ـ ـ ـ   
 إعفاء    عملة ورقية متداولةـ ـ ـ ـ  49 07 00 31 
 ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول عملةـ ـ ـ ـ  49 07 00 32 

   القانوني
 

 إعفاء
 إعفاء   شيكات سياحية ــ ـ  49 07 00 40 

 إعفاء   شيكات معتمدة قابلة للصرفـ ـ ـ  49 07 00 50 

أسهم وسندات وصـكـوك ومـا يماثلها ذات قيمة، ـ ـ ـ  49 07 00 60 
 إعفاء   مرقمة وموقعة

أسـهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل ـ ـ ـ  49 07 00 70 
  لالستعمالمطبوعات معدة 

 
 إعفاء

 إعفاء  دفاتر شيكات ـ ـ ـ 49 07 00 80 

 إعفاء  غيرها ـ ـ ـ 49 07 00 90 

   األنواع.من جميع  استنساخيهصور   49.08
 %5  ـ صور استنساخية قابلة للتزجج  49 08 10 00 
 %5  ـ غيرها  49 08 90 00 
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؛ بصورة بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة  49.09
و بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أ

وان ،زينة، وإن كانت مرسائل أو إعالنات
   . كانت مع أو دون مغلفات أو زركشات

 %5  بطاقات بريديةـ ـ ـ  49 09 00 10 
 %5    بطاقات تهاني وما يماثلها ـ ـ ـ 49 09 00 20 

، بما في تقاويم من جميع األنواع، مطبوعة 49 10 00 00 49.10
   تقاويم  تأكليشيهاذلك 

 
5% 

صور المطبوعة ، بما في ذلك المطبوعات ُأخر  49.11
   . ةالفوتوغرافيوالصور 

ـ مطبوعات للدعاية واإلعالن وكتالوجات تجارية وما   
   :  يماثلها

 %5   مطبوعات للدعاية واإلعالنـ ـ ـ  49 11 10 10 
 %5   كتالوجات تجارية وما يماثلهاـ ـ ـ  49 11 10 90 
   : ـ غيرها  
 ، وصورتصاميم فنية )اثر فني(ـور، ـ ـ ص  

   فوتوغرافية:
ونة للمناظر ـير ملـونة أو غـور فوتوغرافية ملص ـ ـ ـ 49 11 91 10 

   السياحية أو الطبيعية...الخ(
 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  49 11 91 90 
   : ـ ـ غيرها  
 %5  الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصورـ ـ ـ  49 11 99 10 
 %5  لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان ـ ـ ـ 49 11 99 20 
تذاكر الحفالت والمهرجانات ووسائط النقل وما ـ ـ ـ  49 11 99 30 

   يماثلها
 
5% 

 %5  غيرهاـ ـ ـ  49 11 99 90 
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 القسم الحادي عشر 

 

 جية ومصنوعات من هذه الموادـواد نسـم
 

  : مالحظـــات
 :  ال يشمل هذا القسم  ــ 1

؛ شعر الخيل أو فضالته )البند (05.02وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين )البند  أ  ـ  
 ؛(05.11  

؛ غير أن أقمشة التصفية من شعر (67.04 أو 67.03، 05.01البشري أو مصنوعاته )البند الشعر  ب ـ
 ؛59.11ت المماثلة تدخل في البند بشري لمعاصر الزيوت واالستعماال

 ؛14اتية اأُلخر الداخلة في الفصل زغب بذور القطن والمنتجات النب ج ـ  
 واألصناف المصنوعة من حرير  25.24ألياف الحرير الصخري )اسبستوس( الداخلة في البند  د ـ  

 ؛68.13أو  68.12الداخلة في البند والمنتجات اأُلخر صخري  
خيوط للتنظيف ما بين األسنان "دنتال فلوس" في  ؛30.06أو  30.05الداخلة في البند األصناف  هـ ـ

 ؛33.06بالتجزئة الداخلة في البند عبوات فردية للبيع 
 ؛37.04إلى  37.01داخلة في البنود النسج المحسسه ال و ـ  

المماثلة  الصفيحات واألشكال مم و 1ات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن الشعير  ز ـ
وكذلك الضفائر  (،39مم، من لدائن )فصل  5)مثل ، قش اصطناعي( التي يزيد عرضها الظاهر عن 

أو والنسج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السالل المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة 
 ؛(46ت )فصل الصفيحا

، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة الالمنسوجات ة المصنرة و اللباد والنسج و األقمش ح ـ
 ؛(39نوعة منها الداخلة في )الفصل بلدائن ، واألصناف المص

 ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو ةنرة و اللباد واألقمشة الالمنسوجالنسج و األقمشة المص ط ـ  
 ؛(40نوعة منها الداخلة في )الفصل لمنضدة بمطاط واألصناف المصا 

  ( وأصناف الجلود بفراء الطبيعية 43أو 41بصوفها )فصل  الجلود بشعرها أو ي ـ  
 ؛ 43.04أو    43.03داخلة في البند ومصنوعاتها ال المقلدة أو  

 ؛42.02أو  42.01األصناف من مواد نسجية الداخلة في البند  ك ـ  
 ؛ليلوز(ي، حشو الس)مثل 48ف الفصل منتجات وأصنا ل ـ  
 ؛64اف المماثلة الداخلة في الفصل األحذية وأجزاءها و الطماقات و واقيات السيقان واألصن م ـ  

 ؛65س وأجزاءها المذكورة في الفصل شبيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأ ن ـ   
 ؛67أصناف الفصل  ص ـ  

صنوعاتها الداخلة في ( وكذلك ألياف الكربون وم68.05مكسوة بمواد شاحذة )بند المواد النسجية ال ع ـ
 ؛68.15البند 

زجاجية  ألياف الزجاج و األصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرزات بخيوط من ألياف ف ـ
 ؛(70)فصل من نسج على أرضية ظاهرة 

 ؛وأجهزة إنارة(المصابيح و ، أثاث و لوازم أسرة )مثل 94أصناف الفصل  س ـ  
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 للرياضة(؛ ألعاب المجتمعات ولوازم و شبكات ، ُلعب أطفال و )مثل 95أصناف الفصل  ق ـ  
، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة )سحابات( )مثل 96أصناف الفصل  ر ـ

حفاضات وبطانات وال صحيةالواقيات الو  والمناشف الصحية شرطة المحبرة لآلالت الكاتبة(ألوا
 .  مبطنة لألطفالالفوط الحفاضات و ال

 .97أصناف الفصل  ش ـ  
المحتوية على  ، 59.02أو  58.09أو في البند  55إلى  50إن المنتجات القابلة للتبنيد في الفصول  أ  ـ      ـ 2

دة النسجية خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من الما
 . ألخرحدة من المواد النسيجية ااالغالبة وزنًا على أي و 

 
وعندما ال تكون هناك مادة نسجية غالبة وزنًا فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة 
بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخرًا في الترتيب الرقمي من بين البنود 

 .خذها بعين االعتبار على حد سواءن أالتي يمك
 : ة أعالهلتطبيق القاعد ب ـ  

( كمادة نسجية 56.05( والخيوط الممعدنة )البند 51.10تعامل خيوط بريم شعر الخيل )البند  ـ أ
والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبنيد قائمة بذاتها، 

 ؛ية كما لو كانت مادة نسيجيةلمعدنالنسيج، تعتبر الخيوط ا
إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أواًل، ومن ثم، البند الممكن  ـ ب

 ؛دة نسجية غير داخلة في هذا الفصلتطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أي ما 
 ؛فصل واحدفإنهما يجب أن يعامال ك مع أي فصل آخر، 55و  54عندما يتداخل الفصالن  ـ ج
المواد تعامل  عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه ـ د

  .كمادة نسجية واحدة
 6أو  5أو  4أو  3تطبق أيضًا أحكام الفقرتين )أ( و )ب( أعاله على الخيوط المشار إليها في المالحظات  ج ـ

 أدناه.
 وأمـراس و وحبـال " خيـوط حـزماردة فـي الفقـرة )ب( أدنـاه تعتبـر االسـتثناءات الـو  مـع مراعـاةألغراض هذا القسم   أ  ـ ـ 3

 :المصنوعة ،دة أو المزوية أو المتعددة الزوي قلوس" )حبال غليظة( الخيوط المفـر 
 ديسيتكس؛ 20.000من حرير طبيعي أو فضالته التي بمقاس يتجاوز  ـ أ   
  من شعيرتين مفردتين أو أكثر  من ألياف صناعية )بما في ذلك المصنوعة ـ ب   

 ؛ديسيتكس 10.000(، بمقاس يتجاوز 54مما يدخل في الفصل   
 :من قنب أو كتان ـ ج   
 ؛ديسيتكس 1429، بمقاس ال يقل عن أ  ـ ملمعة أو مصقولة    
 ؛ديسيتكس 20000لة، بمقاس يتجاوز ب ـ غير ملمعة وال مصقو     
 ؛( مؤلفة من ثالثة أطواق أو أكثردمن ألياف النارجيل )جوز الهن ـ د   
 ؛ديسيتكس 20000خر ، بمقاس يتجاوز من ألياف نباتية أُ  ـ هـ   
 .مقواة بخيوط من معدن ـ 6و   
 :حكام الواردة أعاله علىألال تطبق ا ب ـ  

مقوى بخيوط من  خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق ، عدا ما كان منها ـ أ
 معدن؛
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الشعيرات  والخيوط المتعددة 55خصل الشعيرات التركيبية أو االصطناعية الداخلة في الفصل  ـ ب
 ؛54رمات للمتر المذكورة في الفصل أقل من خمس ب ي أو بزو  ي بدون زو 

المفردة  ، والشعيرات50.06الحرير( الداخلة في البند  شعر مسينا للصيد )خيوط أحشاء دود ـ ج
 ؛54الداخلة في الفصل 

ألحكام الفقرة  ؛ تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن 56.05الخيوط الممعدنة الداخلة في البند  ـ د
 ؛( أعاله 6)أ ـ 

 .56.06خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند  ـ هـ
مع مراعاة بالنسبة للخيوط و  زئة "" مهيأة للبيع بالتجفان عبارة  55و  54و  52و  51و  50لفصول ألغراض ا  أ ـ ـ 4

المهيأة كما   الخيوط )المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي(، ني، تع أدناهفي الفقرة )ب(  واردةاالستثناءات ال
 : يلي

 :الحامل( عن يزيد وزنها )بما فيه على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل ال ـ أ  
 ؛ أو صناعيةال الحرير الطبيعي أو فضالته أو خيوط الشعيراتجم لخيوط  85 أ  ـ

 .جم لغيرها من الخيوط 125 ب ـ   
 :ت أو كبب أو شلل ال يتجاوز وزنهابشكل كرا ـ ب  

لخيوط الحرير  ، أوديسيتكس 3000لتــي بمقاس أقل من صناعيــة االجم لخيوط الشعيـرات  85 أ  ـ
 ؛الطبيعي أو فضالته

 ؛ديسيتكس 2000بمقاس أقل من يع الخيوط النسجية اأُلخر جم لجم 125 ب ـ
 .جم لغيرها من الخيوط 500 ج ـ

 خيوط بواسطة مفصولة ،موحدة الوزن كبب أو شلل شلل مقسمة تقسيمًا ثانويًا إلى عدة كبب أو بشكل  ـج 
 : لكل منها وزن موحد اليزيد عنمستقلة عن بعضها  تجعلها فاصلة

 ؛صناعيةالالطبيعي أو فضالته أو خيوط الشعيرات  جم لخيوط الحرير 85 أ  ـ
 جم لغيرها من الخيوط . 125 ب ـ

 :تطبق األحكام الواردة أعاله على ال ب ـ
 :من جميع المواد النسجية باستثناءالخيوط المفردة  ـ أ   
 و المقصورة؛الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير  أ ـ    
 ، لوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغةة من الصوف أو االخيوط المفرد ب ـ     

 .ديسيتكس 5000وعة، بمقاس يتجاوز أو المطب    
 : و المتعددة الزوي، غير المقصورةالخيوط المزوية أ ـ  ب   
 ؛ أوتهيئتهامن الحرير الطبيعي أو فضالته مهما كانت طريقة  أ  ـ     

كبب الوبر الناعم( المهيأة بشكل  وأء الصوف من المواد النسجية اأُلخر )باستثنا ب ـ 
 ؛أو شلل

  ، مقصورة أوفضالته الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو ـ ج     
 و ؛ديسيتكس أو أقل 133مطبوعة بمقاس مصبوغة أو    

 :يأةالمه، دة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجيةالخيوط المفر  ـ د   
 ؛ أو شلل متقاطعة الخيوطكبب أو بشكل  أ ـ    
 على حوامل أو بأية طريقة ُأخرى تدل على استعمالها في صناعة النسج ب ـ     

، أو بكرات أو أنابيب مخروطية اسير آالت الزوي أو مخاريط )كون()مثل ، مو     
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   .التطريز( ألنوالهيأة بشكل شرانق أو اسطوانية أو م    
         

" خيوط الخياطة " الخيوط المزوية أو ، يقصد بعبارة 55.08و  54.01و  52.04ام البنود من أجل تطبيـق أحك ـ 5 
 :ة الزوي التي تتوافر فيها ما يليالمتعدد

 جم؛ 1000مهيأة على حوامل )مثل ، البكرات أو المواسير( بوزن )بما فيه الحامل( ال يزيد عن أ ـ  
 ؛ و دام كخيوط للخياطةب ـ مهيأة لالستخ 
  ." Zببرم نهائي بشكل " ج ـ 

، معبرًا عنها بعدد الخيوط ذات قوة تماسك "ية المتانة" خيوط عال، يقصد بعبارة من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ـ 6
 :ن / تكس( وتتجاوز الحدود التاليةالسنتينوتن في التكس )س

 سن / تكس. 60خر أو من بولستر أ أميداتخيوط مفردة من نايلون أو من بولي    ـ 
 سن / تكس. 53ُأخر أو من بوليستـر  أميداتخيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي    ـ 
 سن / تكس. 27خيوط مفردة أو مزوية أو متعـددة الزوي من حرير فيسكوز   ـ  

 :اهزة "" أصناف ج تعتبرلغايات هذا القسم  ـ 7
 ؛عة بأشكال غير مربعة وال مستطيلةاألصناف المقط أ  ـ 

أو التـي يمكـن استعمالها بعد فصلها عن بعضها )األصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة لالستعمال  ب ـ
مثل بعض )، عملية ُأخرى متممة ، من دون خياطة أو أية(بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة

  ؛(األحرمة و المماسح و المناشف وأغطية المناضد، واألوشحة المربعة
معينة التي يكون واحدا من أطرافها على األقل  مكفوفا أو مثنيا بالحرارة وذات  قياساتباألصناف المقطعة  -ج 

ة حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها األخر معالجة بأية طريق
وال تعتبــر كأصناف جاهزة األقمشة ذات الحواف  موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه المالحظة,

 . أو بأية طريقة أخرى  بالقص الحراري المقصوصة "بال حواشي" التي منع تنسيلها 
تعتبــر ، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة وال ة أو المثنية األطراف بأية طريقةاألصناف المكفوف ـ د

بأية  كأصناف جاهزة األقمشة ذات الحواف المقصوصة "بال حواشي" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو
 ؛طريقة أخرى 

 ؛  تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها، والتي األصناف المقطعة بأشكال وقياسات ـ هـ
 أو قطعتين طع النسجية المؤلفة مناألصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة ُأخرى )عدا الق ـ و

، وكذلك القطع المؤلفة من ثر طوالً أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أك
 (؛ة  حشو م، وإن كانت كثر من النسج المجمعة بشكل طبقاتنوعين أو أ

 نفصلة أو بشكل يتضمن، سواء قدمت كوحدات مالكروشيه المشغولة بأشكال معينة أوأصناف المصنرات  ـ ز
 .عدد من الوحدات بأطوال )أثوابا(

 :60إلى  50 من أجل تطبيق أحكام الفصول من ـ 8
 56، وما لم ينص على خالف ذلك و في الفصول 60و الفصل  55إلى  50الفصول من  ال تنطبق أ ـ

 ؛أعاله 7عنى المقصود في المالحظة بالم جاهزةعلى األصناف ال 59إلى 
 .59إلى  56ناف الداخلة في الفصول على األص 60و الفصل  55إلى  50ق في الفصول ال تنطب ب ـ 
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األقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على  55إلى  50ُتعتبر من األقمشـة المنسوجـة الداخلـة في الفصول  ـ 9
قات مضمومة إلى وهذه الطب قائمة. شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو

 .ط بواسطة الصق أو بالربط الحراري بعضها عند نقاط تقاطع الخيو 
 .خيوط من مطاطبالتي تتكون من مواد نسجية مضمومة  ةتبند في هذا القسم المنتجات المطاط ـ10
 "." مشربة " تشمل أيضًا "المغموسة من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة ـ11
 "." تشمل أيضا " األراميد أميدولي " بام هذا القسم، إن عبارة من أجل تطبيق أحك ـ12
، يقصد بعبارة خيوط تركيبية  قابلة للمط ، و أينما كان في جدول التعريفةاالقتضاء، وعند القسم_  ألغراض هذا  13

وط ا الخيـ)خيوط استوميرية( الخيوط ذات الشعيرات )بما فيها الشعيرات المفردة( من مواد نسجية تركيبية، عد
، إذا مطت إلى اف طولها األصلي والتي، التي ال تنقطع عند شدها لثالثة أضعالمعدلة بنيتها  "التكستورية"

 .، لطول ال يتجاوز مرة ونصف المرة طولها األصليألصلي، تعود خالل فترة خمس دقائقضعف طولها ا
تبند في البنود الخاصة  لبنود مختلفة يجب أن ، إن األلبسة من مواد نسجية التابعةما لم ينص على خالف ذلك ـ14

من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة، يقصد ، حتى و إن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة. بكل منها
  .62.11إلى  62.01وفي البنود من  61.14إلى  61.01، األلبسة الداخلة في البنود من بعبارة " ألبسة نسجية"

 :لفرعيةالبنود ا اتمالحظ
الية ما يقابلها من تعاريف ، يقصد بالعبارات التل التعريفة، و أينما كان في جدواالقتضاء، وعند في هذا القسم ـ 1

 : محددة
 :خيوط غير مقصورة ـ أ

 :هي الخيوط التي
عتها؛ ( أو طباالكتلة لها اللون الطبيعي لأللياف المكونة لها ولم َيْجر  قصرها أو صباغتها )وإن كان في ـ أ

 أو
 .سالةليس لها لون محدد )خيوط رمادية( مصنوعة من الن ـ ب

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غيـر ثابـت )يـزول بمجـرد 
كتلتها بمواد مزيلة للمعان  يمكن أن تكون قد عولجت في الصناعيةالغسل بالصابون( وفي، حالة األلياف 

  .، ثاني ُأكسيد التيتانيوم(ثل)م
 :خيوط مقصورة ـ ب

 :الخيوط التيهي 
خالف ذلك، المصبوغة  ُأجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على ـ أ

 أو المعالجة بمادة بيضاء؛ باللون األبيض )وإن كانت في الكتلة( أو
 ؛ أو رة أو مقصورةصو قتحتوي على خليط من ألياف غير م ـ ب
 تكون مزوية أو متعددة الزوي ، ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة. ـ ج

 :خيوط ملونة )مصبوغة أو مطبوعة( ـ ج
 :هي الخيوط

صنوعة من الم أو، أو المطبوعة، ر اللون األبيض أو بلون غير ثابتـ المصبوغة )وإن كانت في الكتلة( بغي أ
 ؛ أوطبوعةألياف مصبوغة أو م
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مقصورة أو  المؤلفة من خليط من األلياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من األلياف غير ـ ب
خيوط مخلوطة( أو المطبوعة بلون أو أكثر  مقصورة و مع ألياف ملونة )خيوط بلون اليشب "مارل" أو

 ؛أوا ُمنّقطة )خيوط موشاة أو مرقشة(على أبعاد فتبدو وكأنه
 ؛ أوها من الفتائل أو الخصل المطبوعةول عليتم الحص ـ ج
مقصورة و مع خيوط ملونة. وتنطبق  المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو ـ د

ال المماثلة واألشك القدد المفردة على الشعيرات ،مع تعديل ما يجب تعديله ،ة أعالهأيضًا التعاريف المبين
  .54الداخلة في الفصل 

 :نسج غير مقصورة ـ د 
ويمكن  النسج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم َيْجر  قصرها أو صباغتها أو طباعتها.  
  .هيئة غير ملونة أو بلون غير ثابتلتلك النسج أن تكون قد عولجت بمادة ت  
 :نسج مقصورة ـ هـ 
 :وهي النسج التي  

المعالجة بمادة  ، المصبوغة بلون أبيض أوف ذلك" تبييضها "، وما لم ينص على خالتم قصرها  ـ أ
 ؛ أوتهيئة بيضاء، أثواباً 

  ؛ أوالمؤلفة من خيوط مقصورة ـ ب
 .ن خيوط مقصورة وخيوط غير مقصورةالمؤلفة م ـ ج

 :نسج مصبوغة ـ و 
 :وهي النسج  

مادة المعالجة ب المصبوغة بلون موحد غير اللون األبيض )ما لم ينص على خالف ذلك(، أو ـ أ
 و؛ ألم ينص على خالف ذلك(، أثواباً  األبيض )ما ن غير اللوملونة 

 .موحدمفرد المؤلفة من خيوط ملونة بلون  ـ ب
 :نسج من خيوط مختلفة األلوان ـ ز 
 :ة المنسوجة )عدا النسج المطبوعة(هي األقمش  
 لون واحد  المؤلفة من خيوط مختلفة األلوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من ـأ   
 ؛ أو (غير اللون الطبيعي لأللياف المكونة لها)  
 ؛ أومقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونةمؤلفة من خيوط غير  ـ ب  
 مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة ـ ج  
 .بعين االعتبار(األطراف ونهايات الثوب ، ال تؤخذ خيوط )وفي جميع الحاالت   
 :وعةنسج مطب ـ ح 

وهي األقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثوابًا، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان وتعتبر 
النسج التي تحمل رسومًا متحصل عليها ، مثاًل بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو  :أيضًا نسج مطبوعة 

 بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك(.
 لميع )المرسرة( على تبنيد الخيوط أو النسج  ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعاله.ال تؤثر عملية الت

( أعاله، بعد إجراء التغييرات الضرورية على األقمشة ح( لغاية )دتنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات )
 المصنرة أو الكروشيه.

  
 :نسج سادة ـ ط 
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السدى  خيوط عرضية( بالتناوب فوق وتحت خيوطهي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة )
 اللحمة. المتتالية )خيوط الطول( ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من

 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد 63لغاية  56تعتبر األصناف المذكورة في الفصول من  أ  ـ   ـ 2
من  2المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقًا ألحكام المالحظة  النسجية كأنها مكونة كليًا من

المكونة من  58.09أو البند  55لغاية  50هذا القسم من أجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول 
 نفس المواد، 

 : لتطبيق هذه القاعدة ب ـ 
من  3للقاعدة  كأساس للتبنيد وفقاً  ، إاّل بالجزء الذي يعتمداالقتضاء، عند ال يؤخذ بعين االعتبار ـ أ

 ؛اعد العامة لتفسير جدول التعريفةالقو 
نسجية  ال تؤخذ بعين االعتبار األرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية ـ ب

 ؛وسطح مخملي أو مزرد
ب أن يج ، فإن األرضية فقط هي التيومصنوعاتها 58.10داخلة في البند في حالة المطرزات ال ـ ج

تبند  ، يجب أنرزات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها، فإن المطمع ذلك. و تؤخذ بعين االعتبار
 . تبعًا لخيوط التطريز وحدها
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 الفصل الخمسون

 
  حريـــر طبيعـــي

 
 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5   حلشرانق دود الحرير صالحة لل  50 01 00 00 50.01
 %5    حرير خام )غير مغزول( 50 02 00 00 50.02
فضالت حرير )بمـا فـي ذلـك شـرانق دود الحريـر  50 03 00 00 50.03

غيــر الصــالحة للحــل و فضــالت خيــوط الحريــر 
 %5   (والنسالة

خيوط حرير )عدا الخيوط المغزولة مـن فضـالت   50 04 00 00 50.04
  ئةبالتجز  الحرير(، غير مهيأة للبيع

 
5% 

، غيـر مهيـأة خيوط مغزولة من فضـالت الحريـر 50 05 00 00 50.05
   للبيع بالتجزئة

 
5% 

ــــوط حر  50 06 00 00 50.06 ــــن فضــــالت خي ــــة م ــــوط مغزول ــــر وخي ي
ــر ــوط أحشــاء الحري ــة؛ خي ــأة للبيــع بالتجزئ ، مهي

   دود الحرير )شعر مسينا للصيد(

 
 
5% 

   . نسج من حرير أو من فضالت حرير  50.07
 %5   ـ نسج من فضالت مشاقة الحرير 50 07 10 00 
% وزنًا  أو أكثر من 85ـ نسج ُأخر تحتوي على   50 07 20 00 

 %5  ، عدا فضالت مشاقة الحريرر أو فضالتهالحري
 %5  ـ نسج ُأخر  50 07 90 00 
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 الفصل الحادي والخمسون

 
  ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيلصوف، وبر حيوان ناعم أو خشن

 
 : مالحظـــة

 : حيثما وردت في جدول التعريفة ـ 1
 الحمالن(؛األلياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة )الخراف أو  يعني" صوف "  ـ أ 

أو اليـا  أو حيـد السـنام و بمـا فيـا الممـل العربـي أو الفكونـة أو الممـل  وبـر األلبااـا أو الالمـا يعنـي" وبر ناعم " ب ـ
، أو األرانب )بما ما يماثلها )عدا الماعز العادي( ماعز االنموار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو

 ؛لقندس أو الرجوندان أو فأر المسكفيها أرانب أنمورا( واألرانب البرية أو ا
  الـوبر والشـعر ألصـناف الفـراجينالشـعر و وبـر الحيوانـات ريـر المـةكورال أعـالد ، عـدا  يعنـيخشـن "  حيوان" وبر  ج ـ

 .(05.11( وشعر الخيل )البند 05.02)الفرش( )البند 
 

 فئة الرسم اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظام المنسق رمز البند

   . ، رير مندوف وال ممشطصوف  51.01
   : الظهرالمغسول على بما فيا الصوف  بدهنا،ـ   
 %5   ـ ـ صوف جز 51 01 11 00 
 %5  ـ ـ ريرد  51 01 19 00 
   ـ منزوع دهنا ورير ُمَكْرَبن )رير مفحم( :  
 %5  ـ ـ صوف جز 51 01 21 00 
 %5   ـ ـ ريرد 51 01 29 00  
 %5   ـ ُمَكْرَبن  )مفحم( 51 01 30 00 

   .  وال ممشط ناعم أو خشن رير مندوف وبر  51.02
   : ـ وبر ناعم  
 %5   من ماعز كشمير ـ ـ 51 02 11 00 
 %5  ريرها ـ ـ 51 02 19 00 
 %5  ـ وبر خشن 51 02 20 00 

، بما فيها فضالت صوف أو وبر ناعم أو خشن  51.03
 . مشاقاتهافضالت الخيوط ولكن عدا 

  

 %5   مـ فضالت تمشيط الصوف أو الوبر الناع 51 03 10 00 
 %5   ـ فضالت صوف أو وبر ناعم ُأخر 51 03 20 00 
 %5   ـ فضالت وبر خشن 51 03 30 00 
 %5  نساالت صوف أو وبر ناعم أو خشن 51 04 00 00 51.04
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، مندوف أو خشن أو وبر ناعم أو صوف  51.05
 . شط )بما فيا الصوف الممشط الفرط(مم

  

 %5   ـ صوف مندوف 51 05 10 00 
   : صوف ممشطصوف مشةب وريرها من ـ   
 %5   ـ ـ صوف ممشط فرط 51 05 21 00 
 %5   ـ ـ ريرد 51 05 29 00 
   : ـ وبر ناعم، مندوف أو ممشط  
 %5   من ماعز كشمير ـ ـ 51 05 31 00 
 %5   ريرها ـ ـ 51 05 39 00 
 %5   مندوف أو ممشط خشن،ـ وبر  51 05 40 00 

رير مهيأال للبيع  مندوف،صوف  خيوط من  51.06
 . بالتمزئة

  

 %5   % أو أاثر وزنًا من الصوف85ـ تحتوي على  51 06 10 00 
 %5   % وزنُا من الصوف85ـ تحتوي على أقل من  51 06 20 00 

رير مهيأال للبيع  ممشط،خيوط من صوف   51.07
 . بالتمزئة

  

 %5   ن الصوف% أو أاثر وزنًا م85ـ تحتوي على  51 07 10 00 
 %5   % وزنُا من الصوف85ـ تحتوي على أقل من  51 07 20 00 

خيوط من وبر ناعم )مندوف أو ممشط(، رير   51.08
 . بالتمزئةمهيأ للبيع 

  

 %5   ـ مندوفة  51 08 10 00 
 %5   ـ ممشطة 51 08 20 00 

خيوط من صوف أو وبر ناعم ، مهيأال للبيع   51.09
 . بالتمزئة

  

أو أاثر من الصوف أو الوبر  % وزناً 85ـ تحتوي على  51 09 10 00 
  الناعم

  
5% 

 %5   ـ ريرها 51 09 90 00 
خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل )بما  51 10 00 00 51.10

، وإن ا الخيوط المبرومة من شعر الخيل(فيه
   اانت مهيأال للبيع بالتمزئة

 
 
5% 
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من وبر ناعم صوف مندوف أو  نسج من  51.11
 .  مندوف

  

% وزنُا أو أاثر من الصوف أو الوبر 85ـ تحتوي على   
 : الناعم

  

   : 2مجم/  300ـ ـ بوزن ال يزيد عن   
 %5   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ  51 11 11 10 
 %5  ريرهاـ ـ ـ  51 11 11 90 
   :ـ ـ ريرها   
 %5   شالحالم لصناعة العبي وـ ـ ـ  51 11 19 10 
 %5  ريرها ـ ـ ـ 51 11 19 90 

فقط بشعيرات ، ممزوجة بصورال رئيسية أو ـ ريرها   
 : تركيبية أو اصطناعية

  

 %5   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ  51 11 20 10 
 %5   ريرهاـ ـ ـ  51 11 20 90 
ممزوجة بصورال رئيسية أو فقط بألياف تركيبية  ريرها،ـ    

 : مستمرالرير  ةاصطناعيأو 
  

 %5   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ  51 11 30 10 
 %5   ريرها ـ ـ ـ 51 11 30 90 
   : ـ ريرها   
 %5    المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ  51 11 90 10 
 %5   ريرهاـ ـ ـ  51 11 90 90 

نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم   51.12
 .ممشط

  

و أاثر من الصوف أو الوبر % وزنًا أ85ـ تحتوي على   
 : الناعم

  

   :2مجم/  200ـ ـ بوزن ال يزيد    
 %5   المشالح لصناعة العبي و ـ ـ ـ 51 12 11 10 
 %5  ريرهاـ ـ ـ  51 12 11 90 
   : ـ ـ ريرها   
 %5   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ  51 12 19 10 
 %5   ريرها ـ ـ ـ 51 12 19 90 
مع  شعيرات  ، ممزوجة بصورال رئيسية أو فقطـ ريرها   

 : تركيبية أو اصطناعية
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 %5   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ  51 12 20 10 
 %5   ريرهاـ ـ ـ  51 12 20 90 
فقط مع ألياف  رئيسية أوممزوجة بصورال  ريرها،ـ    

 : مستمرالتركيبية أو اصطناعية رير 
  

 %5   المشالح لصناعة العبي و ـ ـ ـ 51 12 30 10 
 %5   ريرها ـ ـ ـ 51 12 30 90 
   : ـ ريرها   
 %5   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ  51 12 90 10 
 %5   ريرهاـ ـ ـ  51 12 90 90 

   . خشن أو من شعر خيلنسج من وبر   51.13
   :  نسج من وبر خشن ـ ـ ـ  
 %5   المشالح عبي ولصناعة ال ـ ـ ـ ـ 51 13 00 11 
 %5   ريرها ـ ـ ـ ـ 51 13 00 19 
 %5  نسج من شعر خيل ـ ـ ـ 51 13 00 20 
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 الفصل الثاني والخمسون

 

 نـقط
 الفرعية:مالحظة البنود 

، يقصـد بعبارة  "دنيم" ما يعرف بنسيج 52 11 42و    52 09 42الفرعيين من أجل تطبيق أحكام البندين  ـ 1
)الجينز( النسج ذات الخيوط المختلفة األلوان، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثالثية أو رباعية الخيوط بما 

تكون خيوط اللحمة بها غير ، ذات اللون الواحد و المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدىنسج التويل  فيها
 .  ونة بلون أفتح من لون خيوط السدى، مصبوغة بلون رمادي أو ملمقصورة، مقصورة

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5  ممشط . قطن غير مندوف وال 52 01 00 00 52.01
فضالت قطن )بما فيها فضالت الخيوط   52.02

   . والنساالت(
 %5     ـ فضالت خيوط 52 02 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ نساالت 52 02 91 00 
 %5   ـ ـ غيرها 52 02 99 00 

 %5   قطن مندوف أو ممشط 52 03 00 00 52.03
مهيأة خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت   52.04

   . للبيع بالتجزئة
   : بالتجزئةـ غير مهيأة للبيع   
 %5   % وزنًا أو أكثر من القطن85ـ ـ تحتوي على  52 04 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 52 04 19 00 
 %5    ـ مهيأة للبيع بالتجزئة 52 04 20 00 

)عدا خيوط الخياطة(، تحتوي  خيوط قطن  52.05
من القطن، غير % وزنًا أو أكثر 85على 

   . مهيأة للبيع بالتجزئة
   : ممشطةـ خيوط مفردة، من ألياف غير   

يزيد عن  ديسيتكس أو أكثر )ال 714.29 ـ ـ مقاسها 52 05 11 00 
  رقم متري( 14

 
 

 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  714.29ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 12 00 
و  رقم متري  14ديسيتكس )يزيد عن  232.56عن 

 رقم متري( 43ال يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 



 11ق : 
 52 ف :

 - 391 - 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

ديسيتكس ولكن ال يقل  232.56ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 13 00 
رقم متري وال  43ديسيتكس )يزيد عن  192.31ن ع

  رقم متري( 52يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  192.31ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 14 00 
 تري والرقم م 52ديسيتكس )يزيد عن  125عن 

  رقم متري( 80يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

رقم  80ديسيتكـس )يزيد عن  125ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 15 00 
  متري(

 
 

 
5% 

   : ممشطةمن ألياف  مفردة،ـ خيوط   
يزيد عن  ديسيتكس أو أكثر )ال 714.29ـ ـ مقاسها  52 05 21 00 

  رقم متري( 14
 
 

 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  714.29من ـ ـ مقاسها أقل  52 05 22 00 
رقم متري وال  14ديسيتكس )يزيد عن  232.56عن 

  رقم متري( 43يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس وال يقل عن  232.56ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 23 00 
رقم متري وال  43ديسيتكس )يزيد عن  192.31
  رقم متري( 52يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  192.31ل من ـ ـ مقاسها أق 52 05 24 00 
رقم متري وال  52ديسيتكس )يزيد عن  125عن 

  رقم متري( 80يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل عن  125أقل من  ـ ـ مقاسها 52 05 26 00 
 رقم متري وال 80ديسيتكس )يزيد عن   106.38
 رقم متري( 94تتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكـس ولكن ال يقل  106.38ل من ـ ـ مقاسها أق 52 05 27 00 
رقم متري وال  94ديسيتكس )يزيد عن   83.33عن 

  رقم متري( 120يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

 120ديسيتكس )يزيد عن   83.33ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 28 00 
  رقم متري(

 
 

 
5% 

ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير   
   : ممشطة

أكثر  ديسيتكس أو 714.29مقاسها للخيط المفـرد  ـ ـ 52 05 31 00 
 المفرد(  لخيطلرقم متري  14)ال يزيد عن 

 
 

 
5% 
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     714.29 مقاسها للخيط المفرد أقل من ـ ـ  52 05 32 00 
ديسيتكس )يزيد  232.56ديسيتكس ولكن ال يقل عن

رقم متري   43رقم متري ولكن ال يتجاوز  14عن 
  للخيط المفرد(

 
 
 
 

 
 
 
5% 

ديسيتكس  232.56للخيط المفرد أقل من  ـ ـ مقاسها 52 05 33 00 
ديسيتكس )يزيد عن    192.31ولكن ال يقل عن 

رقم متري  للخيط  52رقم متري ولكن ال يتجاوز  43
  المفرد(

 
 
 
 

 
 
 
5% 

ديسيتكس  192.31للخيط المفرد أقل من  ـ ـ مقاسها 52 05 34 00 
رقم  52يزيد عن  ديسيتكس ) 125ولكن ال يقل عن 

  رقم متري  للخيط المفرد( 80ال يتجاوز ولكن متري 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس )يزيد  125مقاسها للخيط المفرد أقل من  ـ ـ  52 05 35 00 
 رقم متري للخيط المفرد( 80عن  

 
 

 
5% 

   ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة:  
أكثر  ديسيتكس أو 714.29مفرد ـ ـ مقاسها للخيط ال 52 05 41 00 

 رقم متري للخيط المفرد( 14)اليزيد عن 
 
 

 
5% 

ديسيتكس  714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 05 42 00 
 14ديسيتكس )يزيد عن   232.56ولكن ال يقل عن 

رقم متري  للخيط  43رقم متري ولكن ال يتجاوز 
  المفرد(

 
 
 
 

 
 
 
5% 

ديسيتكس  232.56اسها للخيط المفرد أقل من ـ ـ مق 52 05 43 00 
 43ديسيتكس )يزيد عن   192.31ولكن ال يقل عن 

رقم متري  للخيط   52رقم متري ولكن ال يتجاوز 
  المفرد(

 
 
 
 

 
 
 
5% 

ديسيتكس  192.31ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 05 44 00 
رقم  52ديسيتكس )يزيد عن  125ولكن ال يقل عن 

  رقم متري للخيط المفرد( 80كن ال يتجاوز متري ول

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس وال  125مقاسها للخيط المفرد أقل من  ـ ـ 52 05 46 00 
رقم  80ديسيتكس )يزيد عن   106.38يقل عن 

 رقم متري للخيط المفرد( 94متري ولكن ال يتجاوز 

 
 
 5% 

تكس ديسي 106.38ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 05 47 00 
 94ديسيتكس )يزيد عن  83.33 قل عنولكن ال ي

رقم متري للخيط  120رقم متري ولكن ال يتجاوز 
  المفرد(

 
 
 
 

 
 
 
5% 
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 ديسيتكس 83.33للخيط المفرد أقل من   مقاسهاـ ـ  52 05 48 00 
  رقم متري للخيط المفرد( 120)يزيد عن  

 
 

 
5% 

خيوط قطن )عدا خيوط الخياطة( تحتوي   52.06
 القطن،% وزنًا من 85أقل من  على

   . بالتجزئةغير مهيأة للبيع 
   : خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطةـ   
 د ـر ) ال يزيـديسيتكس أو أكث 714.29مقاسها  ـ ـ 52 06 11 00 

  رقم متري(14عن        
 
 

 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  714.29ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 12 00 
رقم متري وال  14ديسيتكس )يزيد عن  232.56عن 

  رقم متري( 43يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  232.56ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 13 00 
رقم متري وال  43ديسيتكس )يزيد عن  192.31عن 

 رقم متري( 52يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  192.31ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 14 00 
رقم متري وال  52ديسيتكس )يزيد عن   125عن 

 رقم متري( 80يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

  80ديسيتكس )يزيد عن   125مقاسها أقل من  ـ ـ 52 06 15 00 
    رقم متري(      

 
 

 
5% 

   : ـ خيوط مفردة ، من ألياف ممشطة  
ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن   714.29ـ ـ مقاسها  52 06 21 00 

  ي(رقم متر  14
 
 

 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  714.29ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 22 00 
رقم متري  14ديسيتكس )يزيد عن  232.56عن 

  رقم متري( 43واليتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  232.56ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 23 00 
رقم متري ال  43ديسيتكس )يزيد عن  192.31عن 

  تري(رقم م 52يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل  192.31ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 24 00 
رقم متري وال  52ديسيتكس )يزيد عن  125عن 

  رقم متري( 80يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

رقم  80ديسيتكس )يزيد عن   125مقاسها أقل من  ـ ـ 52 06 25 00 
  متري(

 
 

 
5% 
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اف غير ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي ، من ألي  
   :  ممشطة

ديسيتكس أو أكثر  714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد  52 06 31 00  
 رقم متري للخيط المفرد( 14)ال يزيد عن  

 
 

 
5% 

كس تتديسي 714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 32 00 
 14ديسيتكس )يزيد عن   232.56ال يقل عن ولكن 

      رقم متري للخيط المفرد( 43رقم متري وال يتجاوز 

 
 

5% 
ديسيتكس  232.56ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 33 00 

 43ديسيتكس )يزيد عن   192.31ولكن ال يقل عن 
  رقم متري للخيط المفرد( 52رقم متري وال يتجاوز 

 
 
 

 
5% 

ديسيتكس  192.31سها للخيط المفرد أقل من ـ ـ مقا 52 06 34 00 
رقم  52ديسيتكس )يزيد عن   125ولكن ال يقل عن 

   رقم متري للخيط المفرد( 80يتجاوز  متري وال

 
 
 

 
 
5% 

)يزيد  سـديسيتك 125ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 35 00 
  رقم متري للخيط المفرد( 80عن  

 
 

 
5% 

   ، من ألياف ممشطة:تعددة الزوي خيوط مزوية أو م ـ  
ديسيتكس أو أكثر  714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد  52 06 41 00 

  رقم متري للخيط المفرد( 14)ال يزيد عن  

 
 

 
5% 

ديسيتكس  714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 42 00 
ديسيتكس )يزيد عن   232ر56ولكن ال يقل عن 

  رقم متري للخيط المفرد( 43اوز رقم متري ال يتج 14

 
 
 

 
 

5% 
ديسيتكس  232.56ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 43 00 

 43ديسيتكس )يزيد عن  192.31ولكن يقل عن 
  رقم متري للخيط المفرد( 52رقم متري ال يتجاوز 

 
 
 

 
 
5% 

ديسيتكس  192.31مقاسها للخيط المفرد أقل من  ـ ـ 52 06 44 00 
 52ديسيتكس )يزيد عن   125ال يقل عن  ولكن

  المفرد( طـرقم متري للخي 80اوز ـري ال يتجـم متـرق

 
 
 

 
 
5% 

)يزيد  سـديسيتك 125ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 45 00 
 رقم متري للخيط المفرد( 80عن 

 
 

 
5% 

مهيأة  الخياطة(،خيوط قطن )عدا خيوط   52.07
   . للبيع بالتجزئة

 %5   % وزنًا أو أكثر من القطن85ـ تحتوي على  52 07 10 00 
 %5    ـ غيرها 52 07 90 00 
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على  أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي   52.08
، ال يزن % وزنًا أو أكثر من القطن85

   .رامج 200المتر المربع منها أكثر من 
   : ـ غير مقصورة  
متر المربع منها أكثر من ال يزن ال سادة،ـ ـ بنسج  00 11 08 52 

 %5  جم 100
 100يزن المتر المربع منها أكثر من  سادة،ـ ـ بنسج  52 08 12 00 

 %5  جم
ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  52 08 13 00 

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 08 19 00 
   : ـ مقصورة  
يزن المتر المربع منها أكثر من  ، النسج سادة  ـ ـ 52 08 21 00 

 %5  جم 100
 100نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من   ـ ـ 52 08 22 00 

 %5  جم
نسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما   ـ ـ 52 08 23 00 

 %5  فيه التويل المتقاطع 
 %5   رـ ـ نسج ُأخ 52 08 29 00 
   : ةمصبوغـ   
يزن المتر المربع منها أكثر من  ، النسج سادة ـ ـ  00 31 08 52 

 %5  جم100
 100نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من   ـ ـ 52 08 32 00 

 %5  جم
نسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ، بما  ـ ـ  52 08 33 00 

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5  ج ُأخرـ ـ نس 52 08 39 00 
   : ـ من خيوط مختلفة األلوان  
يزن المتر المربع منها أكثر من  ـ ـ نسج سادة ، ال 52 08 41 00 

 %5  جم100
 100نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من  ـ ـ  52 08 42 00 

 %5  جم
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نسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ، بما  ـ ـ  52 08 43 00 
 %5  ويل المتقاطعفيه الت

 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 08 49 00 
   مطبوعة:ـ   
يزن المتر المربع منها أكثر من  ـ ـ نسج سادة ، ال 52 08 51 00 

 %5  جم100
 100نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من  ـ ـ  52 08 52 00 

 %5  جم
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 08 59 00 

تحتوي على  قطن،من  أقمشة منسوجة  52.09
يزن  القطن،% وزنًا أو أكثر من 85

   جم. 200المتر المربع منها أكثر من 
   : ـ غير مقصورة  
 %5  ـ ـ بنسج سادة 52 09 11 00 

، بما فيه ل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوطنسج توي ـ ـ 52 09 12 00 
 %5   التويل المتقاطع

 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 09 19 00 
   : مقصورةـ   
 %5   ـ ـ بنسج سادة 52 09 21 00 
ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ، بما  52 09 22 00 

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5  ـ ـ نسج ُأخر  52 09 29 00 
   : ـ مصبوغة  
 %5   ـ ـ بنسج سادة 52 09 31 00 
ثالثي أو رباعي الخيوط، بما بنسج تويل "سرجية"  ـ ـ  52 09 32 00 

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 09 39 00 
   : ـ من خيوط مختلفة األلوان  
 %5   ـ ـ بنسج سادة 52 09 41 00 
 %5   ـ ـ دنيم )جينز( 52 09 42 00 
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي نسج أخر  ـ ـ  52 09 43 00 

 %5   ه التويل المتقاطعالخيوط، بما في
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 09 49 00 
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   : ـ مطبوعة  
 %5   ـ ـ بنسج سادة 52 09 51 00 
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  ـ ـ  52 09 52 00 

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5   ـ ـ نسج ُأخر 52 09 59 00 

وي على أقمشة منسوجة من قطن ، تحت  52.10
% وزنًا من القطن، ممزوجة 85أقل من

حصرية، مع ألياف  وأ بصورة رئيسية
تركيبية أو اصطناعية، ال يزن المتر المربع 

   . جم 200منها أكثر من 
   : ـ غير مقصورة  
 %5   ـ ـ بنسج سادة 52 10 11 00 
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 19 00 

   : ـ مقصورة  
 %5   نسج سادةـ ـ ب 52 10 21 00 
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 29 00 
   : مصبوغةـ   
 %5   ـ ـ بنسج سادة 52 10 31 00 
ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  52 10 32 00 

 %5   فيه التويل المتقاطع
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 39 00 
   : ـ من خيوط مختلفة األلوان  
 %5  ـ ـ بنسج سادة  52 10 41 00 
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 49 00 

   : مطبوعةـ   
 %5  ـ ـ بنسج سادة  52 10 51 00 

 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 59 00 
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ي على أقل من ، تحتو نسج من قطن  52.11
، ممزوجة بصورة % وزنًا من القطن85

رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو 
متر المربع منها أكثر الاصطناعية، يزن 

   . جم200من 
   : ـ غير مقصورة  
 %5   بنسج سادة ـ ـ 52 11 11 00 
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما   ـ ـ 52 11 12 00 

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 11 19 00 

 %5   ـ مقصورة 52 11 20 00 
   : مصبوغةـ   
 %5   ـ ـ بنسج سادة 52 11 31 00 
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  ـ ـ  52 11 32 00 

 %5   فيه التويل المتقاطع
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 11 39 00 
   : ـ من خيوط مختلفة األلوان  
 %5  ـ ـ بنسج سادة  52 11 41 00 
 %5  ـ ـ دنيم )جينز(  52 11 42 00 
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما   ـ ـ 52 11 43 00 

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 11 49 00 

   : مطبوعةـ   
 %5  ـ ـ بنسج سادة 52 11 51 00 

بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما   ـ ـ 52 11 52 00 
 %5  فيه التويل المتقاطع

 %5  ـ ـ نسج ُأخر 52 11 59 00 
   . أقمشة أخر منسوجة من قطن  52.12

   : جم 200لمتر المربع منها أكثر من ـ اليزن ا  
 %5   ـ ـ غير مقصورة 52 12 11 00 

 %5   ـ ـ مقصورة 52 12 12 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 52 12 13 00 
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 %5  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  52 12 14 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 52 12 15 00 
   : جم 200ـ يزن المتر المربع منها أكثر من   

 %5  ـ ـ غير مقصورة  52 12 21 00 
 %5   ـ ـ مقصورة 52 12 22 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 52 12 23 00 
 %5  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  52 12 24 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 52 12 25 00 
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 الفصل الثالث والخمسون
 

 خيوط الورق  من منسوجةة نباتية ُأخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة يألياف نسج
 

 فئة الرسم اإلجراء ـــــــنفـالصــ النظام المنسق رمز البند

؛ مشـاقة تان خام أو معالج ولكـن ييـر موـزو ك  53.01
ــوط و ــان  فمــا فيتــا فضــ ا ال ي  وفضــ ا الكت

   . النسالة(
 %5   ـ كتان خام أو معطن 53 01 10 00 
ــ كتــانس م ســرس ممشــق أو ممشــ    ج فطريقــة س أو معــالـ

   : س ولكن يير موزو ُأخرى 
 %5  ـ ـ م سر أو ممشق 53 01 21 00 
 %5   ـ ـ ييرها 53 01 29 00 
 %5   ـ مشاقة وفض ا كتان 53 01 30 00 

ا ( خـــام أو معـــالج ولكـــن قنــ)  كانـــافي ســـاتي   53.02
؛ مشاقة وفضـ ا القنـ)  فمـا فيتـا موزو  يير

   . النسالة( فض ا ال يوط و
 %5   ـ قن) خام أو معطن 53 02 10 00 
 %5   ـ ييرها 53 02 90 00 

جــوا وأليــاف نســجية لأاخيــة ُأخــر   ــدا الكتــان   53.03
ــر  والقنــ) والرامــخ(س خامــاع أو معالجــة ولكــن يي

فيتـا  موزولة؛ مشاقة وفض ا هذه األلياف فما
   . النسالة(  فض ا ال يوط و

 %5  ـ جوا وألياف نسجية لأاخية ُأخر س خام أو معطنة 53 03 10 00 
 %5   ـ ييرها 53 03 90 00 

   (ملوخ   53.04
س أفاكــا  قنــ) مــاني  أو مــوها أليــاف جــوه التنــد 53 05 00 00 53.05

و رامــخ وأليــاف نســجية نباتيــة ( تكســتيليي نــخ
ــر مــس يُأخــر ــة فــخ م ــان  خــري س ذكورة وال داخل

ـــة ـــر موزول ؛ مشـــاقة خـــام أو معالجـــة ولكـــن يي
وفض ا هذه األلياف  فمـا فيتـا فضـ ا وندف 

 %5    النسالة( ال يوط و
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   . انكتـوط ـخي  53.06
 %5   ـ م ردة 53 06 10 00 
 %5   ـ مزوية أو متعددة الزوي  53 06 20 00 

أاخيــة خيــوط مــن جــوا أو مــن أليــاف نســجية ل  53.07
   .53.03ُأخر داخلة فخ البند 

 %5   ـ م ردة 53 07 10 00 
 %5   ـ مزوية أو متعددة الزوي  53 07 20 00 

؛ خيـوط مـن خيوط من ألياف نسجية نباتية ُأخر  53.08
   . ورق 

 %5   ألياف جوه التندـ خيوط من  53 08 01 00 
 %5   وط من قن)ـ خي 53 08 20 00 

 %5  ـ ييرها 53 08 90 00 
   . مشة منسوجة من كتانقأ  53.09

   : % وهناع أو أكثر من كتان85ـ تأتوي  لى   
 %5   ـ ـ يير مقصورة أو مقصورة 53 09 11 00 
 %5   ـ ـ ييرها 53 09 19 00 
   : % وهناع من كتان85ـ تأتوي  لى أقل من   
 %5   ر مقصورة أو مقصورةـ ـ يي 53 09 21 00 
 %5   ـ ـ ييرها 53 09 29 00 

أقمشة منسوجة من جوا أو من ألياف نسـجية   53.10
   .53.03لأاخية ُأخر داخلة فخ البند 

 %5  ـ يير مقصورة  00 10 10 53 

 %5  ـ ييرها  53 10 90 00 
أقمشة منسوجة من ألياف نسـجية نباتيـة ُأخـر؛  00 00 11 53 53.11

 %5  قمشة منسوجة من خيوط من ورق وأ
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 شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة
 من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية 

 : مالحظـــات
الشعيرات من و األلياف غير المستمرة  تركيبية أو اصطناعية"،  أليافيقصد بعبارة " أينما وردت في جدول التعريفة ـ 1

 : عيًا بإحدى العمليتين التاليتينبوليمرات عضوية متحصل عليها صنا
أو البولي اوليفينات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات للحصول على بوليمرات  عضوية بلمرة مونوميرات أ  ـ

بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية )مثل بولي )كحول الفينيل( يوريثان أو  أو البولي
 ؛ أو(ي لبولي)أسيتات الفينيل(المحضر بالتحليل المائ

( للحصول على بوليمرات مثل حرير لبوليمرات عضوية طبيعية )مثل، السليلوز الحل أو المعالجة الكيماوية ب ـ
 و )مثل السليلوز لبوليمرات عضوية طبيعيةأو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي  الكوبرامونيوم )كوبرو(

أسيتات السليلوز أو  حامض الجينيك (، للحصول على بوليمرات مثل  والبروتينات أ وغيرها منالكازين 
 . األلجينات

"اصطناعية "  ، كما يعني مصطلحـ أعالهاأللياف المعرفة في الفقرة أ  ،“يقصد بعبارة " تركيبية   
أو البند  54.04ال تعتبر القدد واألشكال المماثلة الداخلة في البند ـ أعاله.األلياف المعرفة في الفقرة ب 

 .  ألياف تركيبية أو اصطناعية 54.05
"، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة " صناعية"و " تركيبيه "صناعية" و" يجب أن يكون لعبارة "  

 مواد نسجية ".
 . 55، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، المذكورة في الفصل 54.03أو  54.02ال تدخل في البند  ـ 2

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق مزر  البند

تركيبيـــــة أو ، مـــــن شـــــعيرات خيـــــوي الخياطـــــة  54.01
   . ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئةاصطناعية

   : ـ من شعيرات تركيبية  
 %5    مهيأة للبيع بالتجزئةـ ـ ـ  54 01 10 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  54 01 10 90 
   : ات اصطناعيةـ من شعير    
 %5   مهيأة للبيع بالتجزئةـ ـ ـ  54 01 20 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  54 01 20 90 

ـــــ  54.02 ـــــوي مـــــن شـــــعيرات تركيبي ـــــوي خي ة )عـــــدا خي
الخياطة(، غير مهيأة للبيـع بالتجزئـة، بمـا فيهـا 

 67التركيبيــة بمقــال أقــل مــن  المفــردةالخيــوي 
   . ديسيتكس
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، ُأخر بولي أميداتأو  من نايلون  ،المتانة ـ خيوي عالية  
   :معدلة البنية )التكستوريه(وإن كانت 

 %5   من أراميدات ـ ـ 54 02 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 54 02 19 00 

معدلـة ، وان كانـت ، من بوليستراتـ خيوي عالية المتانة 54 02 20 00 
 %5  البنية )التكستوريه(

   : خيوي معدلة البنية )التكستوريه( ـ  
، مقال الخيط ن نايلون أو من بولي أميدات ُأخرم ـ ـ 54 02 31 00 

 تكس 50المفرد منها اليزيد عن 
 
 

 
5% 

من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر ، مقال الخيط  ـ ـ  54 02 32 00 
 تكس  50المفرد منها يزيد عن 

 
 

 
5% 

 %5  ـ ـ من بوليستر  54 02 33 00 
 %5  بولي بروبيلين ـ ـ من 54 02 34 00 
 %5  ـ ـ غيرها   54 02 39 00 
بما ال  مفتولةأو   مفتولة، غير ـ خيوي ُأخر، مفــردة  

   : برمة في المتر 50يزيد عن 
 %5  قابلة للمط )االستوميريك(ـ ـ  54 02 44 00 
 %5  ـ ـ غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر 54 02 45 00 
 %5  غيرها، من بوليسترات موجهه جزئياً ـ  ـ 54 02 46 00 
 %5  ـ ـ غيرها، من بوليسترات 54 02 47 00 
 %5   غيرها، من بولي بروبيلينـ ـ  54 02 48 00 
 %5  ـ ـ غيرها  54 02 49 00 
برمـة فـي  50بما يزيد عن  ومفتولة، مفردة ـ خيوي ُأخر  

   :  المتر
 %5  بولي أميدات ُأخر ـ ـ من نايلون أو من  54 02 51 00 
 %5  ـ ـ من بوليسترات  54 02 52 00 
 %5   ـ ـ من بولي بروبيلين 54 02 53 00 
 %5  ـ ـ غيرها  54 02 59 00 
   : ي ـ خيوي ُأخر مزوية أو متعددة الزو   
 %5  ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر  54 02 61 00 
 %5  ـ ـ من بوليسترات  54 02 62 00 
 %5   ـ ـ من بولي بروبيلين 54 02 63 00 
 %5  ـ ـ غيرها  54 02 69 00 
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خيـــوي مـــن شـــعيرات اصـــطناعية )عـــدا خيـــوي   54.03
الخياطة(، غير مهيأة للبيـع بالتجزئـة، بمـا فيهـا 

االصـطناعية بمقـال أقـل مـن  المفـردةالشعيرات 
   . ديسيتكس 67

 %5  رير الفسكوز ـ خيوي عالية المتانة، من ح 54 03 10 00 
   : مفردةـ خيوي ُأخر   
مفتولة بما اليزيد  من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو ـ ـ 54 03 31 00 

 برمة في المتر  120عن 
 
 

 
5% 

برمـة  120ـ ـ من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيـد عـن  54 03 32 00 
 في المتر 

 
 

 
5% 

 %5  ليلوز يـ ـ من أسيتات الس 54 03 33 00 
 %5  ـ ـ غيرها  54 03 39 00 
   : ي ـ خيوي ُأخر، مزوية أو متعددة الزو   
 %5  ـ ـ من حرير الفسكوز  54 03 41 00 
 %5  زالسيليلو  اسيتاتـ ـ من  54 03 42 00 
 %5  ـ ـ غيرها  54 03 49 00 

ديسـيتكس  67شعيرات مفرده  تركيبية، بمقـال   54.04
 العرضـي  اال لمقطعهـأو أكثر وال يزيد أكبر مق

ــل، القــ   1 عــن ــة )مث ــدد وأشــكال مماثل مــم؛ ق
الصــناعي(  مــن مــواد نســجية تركيبيــة ال يزيــد 

   مم. 5ن ـع ـاهرعرضها الظ
   : ـ شعيرات مفردة  
 %5   قابلة للمط )االستومتريك(ـ ـ  54 04 11 00 
 %5  غيرها، من بروبيلينـ ـ  54 04 12 00 
 %5  ا ـ غيرهـ  54 04 19 00 
 %5    ـ غيرها 54 04 90 00 

 67خيــــــــوي مفــــــــرده  اصــــــــطناعية، بمقــــــــال    54.05
ديسيتكس أو أكثر ال يزيد أكبر مقـال لمقطعهـا 

مـم؛ قـدد وأشـكال مماثلـة )مثـل،  1العرضي عن 
، اصـطناعيةالق  الصناعي(، من مواد نسـجية 

 . مم 5ال يزيد عرضها الظاهر عن 
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 %5   ي مفردةخيو ـ ـ ـ  54 05 00 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ  54 05 00 90 

ناعية )عـدا طصـتركيبيـة أو اخيوي من شـعيرات  54 06 00 00 54.06
 %5   خيوي الخياطة(، مهيأة للبيع بالتجزئة

ـــــوي  ات شـــــعيرات  منســـــوجة أقمشـــــة  54.07 مـــــن خي
تركيبية، بما فيها األقمشة المتحصل عليهـا مـن 

   .54.04المواد الداخلة في البند 
متحصل عليها من خيوي عالية  منسوجة أقمشةـ  54 07 10 00 

المتانة من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر أو من 
 %5  بوليسترات

 %5  أو أشكال مماثلة  قددمن  منسوجة أقمشةـ  54 07 20 00 
من القسم الحادي  9في المالحظة  محددةـ أقمشة  54 07 30 00 

 %5   عشر
% وزنًا أو 85ُأخر، تحتوي على  نسوجةم أقمشةـ   

   : أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات ُأخر
 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 41 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 54 07 42 00 
 %5  ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان  54 07 43 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 54 07 44 00 
% وزنًا أو 85وي على ُأخر، تحت منسوجة أقمشةـ   

أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها 
   )التكستوريه(:

 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 51 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 54 07 52 00 
 %5  ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان  54 07 53 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 54 07 54 00 
% وزنًا أو 85لى ُأخر ، تحتوي ع منسوجة أقمشةـ   

   أكثر  من شعيرات البوليستر:
% وزنًا أو أكثر من شعيرات 85وي على ـتحتـ  ـ 54 07 61 00 

 %5  البوليستر غير معدلة البنية )غير تكستوريه(
 %5  ـ ـ غيرها  54 07 69 00 
% وزنًا أو 85ُأخر، تحتوي على  منسوجة أقمشةـ   

   : أكثر من الشعيرات التركيبية
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 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 71 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 54 07 72 00 
 %5  ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان  54 07 73 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 54 07 74 00 

% وزنًا 85ُأخر، تحتوي على أقل من  منسوجة أقمشةـ   
بصورة رئيسية أو  مخلوطةمن شعيرات تركيبية ، 

   : بالقطن حصرية
 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 81 00 

 %5  ـ ـ مصبوغة 54 07 82 00 
 %5  ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان  54 07 83 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 54 07 84 00 
   ُأخر: منسوجة أقمشةـ   
 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 91 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 54 07 92 00 
 %5  ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان  54 07 93 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 54 07 94 00 

تركيبية من خيوي  ات شعيرات  منسوجة أقمشة  54.08
، بما فيها النسج المتحصل  اصطناعيةأو 

   . 54.05عليها من المواد الداخلة في البند 
متحصل عليها من خيوي عالية  منسوجة أقمشةـ  54 08 10 00 

 %5  نة من حرير الفسكوزالمتا
% وزنًا أو أكثر 85ُأخر، تحتوي على  منسوجة أقمشةـ   

   أو أشكال مماثلة: قددأو من اصطناعية من شعيرات 
 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 08 21 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 54 08 22 00 
 %5  ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان  54 08 23 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 54 08 24 00 
   ُأخر : منسوجة أقمشةـ   
 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 08 31 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 54 08 32 00 
 %5  ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان  54 08 33 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 54 08 34 00 
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 الفصل الخامس والخمسون

 
 غير مستمرة اصطناعيةألياف تركيبية أو 

 
 : مالحظـــة

، الخصل 55.02و  55.01تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين  أليافتعتبر خصاًل، من شعيرات  ـ 1
فر فيها المواصفات المؤلفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتو 

 : التالية
 أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛ أ  ـ
 برمات في المتر؛بما اليزيد عن خمس   مفتولة الخصلةأن تكون  ب ـ
 ديسيتكس؛ 67أن يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن  ج ـ
ا إلى أكثر فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث ال يمكن مطه د ـ

 % من طولها؛100من 
 . ديسيتكس 20000عن  للخصلةأن يزيد المقاس اإلجمالي  هـ ـ

 .55.04أو  55.03، فتدخل في البند طولها المترين  زال يتجاو أما الخصل التي 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   . خصل من شعيرات تركيبية  55.01
 %5  ـ من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر  55 01 10 00 
 %5  ـ من بوليستر  55 01 20 00 
 %5  مود اكريليك  ـ أكريليك أو 55 01 30 00 
 %5  من بولي بروبيلينـ  55 01 40 00 
 %5  ـ غيرها  55 01 90 00 

   .اصطناعيةخصل من شعيرات   55.02

 %5  أسيتات سيللوزـ من  55 02 10 00 

 %5  ـ غيرها  55 02 90 00 
ــر مندوفــة وال   55.03 ــر مســتمرة، غي ــة غي أليــاف تركيبي

 . ممشطة وال محضرة بطريقة ُأخرى للغزل
  

   :أخر  أميداتـ من نايلون أو غيره من بولي   
 %5   ـ من أراميداتـ  55 03 11 00 
 %5  ـ غيرهاـ  55 03 19 00 
 %5  ـ من بوليستر 55 03 20 00 
 %5  ـ أكريليك أو مود اكريليك  55 03 30 00 

 %5  ـ من بولي بروبيلين  55 03 40 00 
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 %5  ـ غيرها 55 03 90 00 
غير مستمرة، غير مندوفة وال  اصطناعيةألياف   55.04

 ممشطة وال محضرة بطريقة ُأخرى للغزل.
  

 %5  ـ من حرير فسكوز 55 04 10 00 
 %5  ـ غيرها 55 04 90 00 

)بمـا فيهـا  تركيبية أو اصـطناعية فضالت ألياف  55.05
  . النسالة( ف وفضالت الخيوط والند

  

 %5  ـ من ألياف تركيبية 55 05 10 00 
 %5  صطناعيةاـ من ألياف  55 05 20 00 

شـطة ألياف تركيبية غير مسـتمرة مندوفـة أو مم  55.06
 . أو محضرة بطريقة ُأخرى للغزل

  

 %5  من نايلون أو من بولي أميدات ـ 55 06 10 00 
 %5  ـ من بوليستر 55 06 20 00 
 %5   ـ أكريليك أو مود اكريليك 55 06 30 00 
 %5   من بولي بروبيلينـ  55 06 04 00 
 %5  ـ غيرها 55 06 90 00 

غيــــر مســــتمرة، مندوفــــة أو  اصــــطناعيةأليــــاف  55 07 00 00 55.07
 للغزلممشطة أو محضرة بطريقة ُأخرى 

 
 

 
5% 

خيوط خياطة من ألياف تركيبيـة أو اصـطناعية،   55.08
 غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 

  

   : مستمرةـ من ألياف تركيبية غير   
 %5   مهيأة للبيع بالتجزئة ـ ـ ـ 55 08 10 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  55 08 10 90 
    : غير مستمرة اصطناعيةـ من ألياف    
 %5  مهيأة للبيع بالتجزئة ـ ـ ـ 55 08 20 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ   55 08 20 90 

ة ـخيوط )عدا خيوط الخياطة( مـن أليــاف تركيبيـ  55.09
 . غيـر مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة

  

من ألياف غير  % وزنًا أو أكثر85ـ تحتوي على   
 : تمستمرة من نايلون أو غيره من بولي أميدا

  

 %5   ـ ـ مفردة 55 09 11 00 
 %5  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي  55 09 12 00 
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بوليستر % وزنًا أو أكثر من ألياف 85على  ـ تحتوي   
 : مستمرةغير 

  

 %5   ـ ـ مفردة 55 09 21 00 
 %5  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي  55 09 22 00 
 اف أكريليك أو% وزنًا أو أكثر من ألي85ـ تحتوي على   

 : مود اكريليك
  

 %5   ـ ـ مفردة 55 09 31 00 
 %5  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي  55 09 32 00 
% وزنًا أو أكثر من 85تحتوي على  ُأخر، ـ خيوط  

 : مستمرةألياف تركيبية غير 
  

 %5   ـ ـ مفردة 55 09 41 00 
 %5  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي  55 09 42 00 
   : بوليستر غير مستمرةمن ألياف  ُأخر،خيوط  ـ  
بألياف  حصرية بصورة رئيسية أو مخلوطة ـ ـ 55 09 51 00 

 اصطناعية غير مستمرة
 
 

 
5% 

بوبر  بصوف أو حصرية بصورة رئيسية أو مخلوطة ـ ـ  55 09 52 00 
 ناعم

 
 

 
5% 

 %5  بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ  55 09 53 00 
 %5  ـ ـ غيرها 55 09 59 00 
أكريليك أو مود اكريليك غير  أليافـ خيوط ُأخر ، من   

 : مستمرة
  

وف أو بوبر ـبص حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطة ـ ـ  55 09 61 00 
 ناعم

 
 

 
5% 

 %5   بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ  55 09 62 00 
 %5  ـ ـ غيرها 55 09 69 00 

   : ُأخرـ خيوط   
وف أو بوبر ـبص حصريـةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ  55 09 91 00 

 ناعم
 
 

 
5% 

 %5  بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ  55 09 92 00 
 %5   ـ ـ غيرها 55 09 99 00 
خيـــــوط )عـــــدا خيـــــوط الخياطـــــة(، مـــــن أليـــــاف   55.10

ـــع ا ـــأة للبي ـــر مهي ـــر مســـتمرة، غي صـــطناعية غي
 . بالتجزئة
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صطناعية ا% وزنًا أو أكثر من ألياف 85على  ـ تحتوي   
 : غير مستمرة

  

 %5  مفردةخيوط ـ ـ  55 10 11 00 

 %5  مزوية أو متعددة الزوي خيوط ـ ـ  55 10 12 00 

 حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ خيوط ُأخر،  55 10 20 00 
 بصوف أو بوبر ناعم

 
 

 
5% 

 %5   .بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطة، ـ خيوط ُأخر 55 10 30 00 

 %5   خيوط آخرـ  55 10 90 00 
تركيبيـة خيوط )عدا خيـوط الخياطـة( مـن أليـاف   55.11

غيـــــر مســـــتمرة، مهيـــــأة للبيـــــع  أو اصـــــطناعية
 . بالتجزئة

  

% 85تحتوي على من ألياف تركيبية غير مستمرة، ـ 55 11 10 00 
 األليافهذه وزنًا أو أكثر من 

 
 

 
5% 

تحتوي على أقل من  مستمرة،ـ من ألياف تركيبية غير  55 11 20 00 
 األلياف هذه% وزنًا من 85

 
 

 
5% 

 %5   صطناعية غير مستمرةاـ من ألياف  55 11 30 00 
مــــن أليــــاف تركيبيــــة غيــــر  ةمنســــوج أقمشــــة  55.12

أو أكثــر مــن  % وزنــاً 85تحتــوي علــى  مســتمرة،
 . ألياف تركيبية غير مستمرة

  

بوليستر  % وزنًا أو أكثر من ألياف 85على  ـ تحتوي   
 : غير مستمرة

  

 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 12 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 55 12 19 00 

% وزنًا أو أكثر من ألياف أكريليك أو 85تحتوي على  ـ  
 : مود اكريليك غير مستمرة

  

 %5   ورةـ ـ غير مقصورة أو مقص 55 12 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 55 12 29 00 

   : ـ غيرها   
 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 12 91 00 
 %5   ـ ـ غيرها 55 12 99 00 
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من ألياف تركيبية غير  منسوجة أقمشة  55.13
% وزنًا من 85مستمرة، تحتوي على أقل من 

بصورة رئيسيــة أو  مخلوطةاأللياف،  هذه
 .2جم/م 170بوزن ال يتجاوز بقطن،  ةحصري

  

   : مقصورةـ غير مقصورة أو   
 %5   غير مستمرة بنسج سادهبوليستر ـ ـ من ألياف  55 13 11 00 
بنسج تويل "سرجيه"  مستمرةغير بوليستر  أليافمن  ـ ـ 55 13 12 00 

  ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

 

 
 

5% 

 ير ـغبوليستر من ألياف  ُأخر،مشة منسوجة أق ـ ـ 55 13 13 00 
   مستمرة       

  
5% 

 %5  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 13 19 00 
   مصبوغة :ـ   
 %5   بنسج ساده  غير مستمرةبوليستر ـ ـ من ألياف  55 13 21 00 
  ير ـغبوليستر أقمشة منسوجة ُأخر، من ألياف  ـ ـ 55 13 23 00 

   مستمرة      

 

 
 

5% 

 %5  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 13 29 00 
   : ـ من خيوط مختلفة األلوان  
 %5  غير مستمرة  بنسج سادهبوليستر ـ ـ من ألياف  55 13 31 00 

 %5   ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 13 39 00 
   مطبوعة :ـ   
 %5    ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده 55 13 41 00 

 %5   ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 13 49 00 
مــــن أليــــاف تركيبيــــة غيــــر  ةمنســــوج ةأقمشــــ  55.14

% وزنـًا مــن 85مسـتمرة، تحتـوي علـى أقــل مـن 
بصــــورة رئيســـــية أو  ةاألليــــاف، مخلوطــــ هــــذه
 .2غ/ م 170بقطن، بوزن  يتجاوز  ةحصري

  

   مقصورة :ـ غير مقصورة أو   
 %5   ستر غير مستمرة بنسج سادهـ ـ من ألياف بول 55 14 11 00 
 ج تويل ـبنس ةير مستمر ـلياف بوليستر،غأـ ـ من  55 14 12 00 

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل 
 المتقاطع

 

 

 

 

 

 

 

5% 
 %5  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 14 19 00 
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   مصبوغة :ـ   
 %5  نسج سادهـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة ب 55 14 21 00 
ل ـج تويـبنس ةغير مستمر  لياف بوليسترأمن  ـ ـ 55 14 22 00 

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل 
 المتقاطع

 

 

 

 

 

 

 

5% 
ير ـغ ألياف بوليسترمن  ُأخر،منسوجة  ـ أقمشةـ  55 14 23 00 

  مستمرة

  
5% 

 %5   ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 14 29 00 
 %5   ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 14 30 00 

   مطبوعة :ـ   
 %5  ستر غير مستمرة بنسج سادهيـ ـ من ألياف بول 55 14 41 00 
ل ـج تويـبنس ةستر غير مستمر يلياف بولأـ ـ من  55 14 42 00 

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل 
 المتقاطع

 

 

 

 

 

 

 

5% 
ير ـغ سترية منسوجة ُأخر ، من ألياف بولأقمش ـ ـ 55 14 43 00 

  مستمرة

 

 
 

5% 

 %5  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 14 49 00 
أخــر، مــن أليــاف تركيبيــة غيــر  ةمنســوج ةأقمشــ  55.15

 . مستمرة

  

   مستمرة :ستر غير يـ من ألياف بول  
بألياف حرير  ةحصري بصورة رئيسية أو ةـ مخلوط ـ 55 15 11 00 

  مستمرةفسكوز غير 

 

 
 

5% 

 أليافبشعيرات  ةحصري بـصـورة رئـيـسـية أو ةـ مخلوط ـ 55 15 12 00 
 تركيبية أو اصطناعية

 

 
 

5% 

بصوف أو بوبـر  حصـريةبصـورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ  55 15 13 00 
  ناعم

 

 
 

5% 

 %5  ـ ـ غيرها 55 15 19 00 
   : ـ من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة  
 أليافـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات  55 15 21 00 

 تركيبية أو اصطناعية

 

 
 

5% 

 بصوف أو  حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ  55 15 22 00 
 بوبر ناعم      

 

 
 

5% 

 %5  ـ ـ غيرها  55 15 29 00 
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   ُأخر :ـ أقمشة منسوجة   
 أليافبشعيرات  ةئيسية أو حصريبصورة ر  مخلوطةـ ـ  55 15 91 00 

  تركيبية أو اصطناعية

 

 
 

5% 

 %5  ـ ـ غيرها 55 15 99 00 
مـــن أليـــاف اصـــطناعية غيـــر  منســـوجة أقمشـــة  55.16

 . مستمرة

  

صطناعية األياف  أكثر منأو  % وزناً 85على  ـ تحتوي   
 مستمرة :غير 

  

 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 16 11 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 55 16 12 00 
 %5  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 13 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 55 16 14 00 

 اصطناعية% وزنًا من ألياف 85ـ تحتوي على أقل من   
 ةبصورة رئيسية أو حصري ةغير مستمرة، مخلوط

 :ألياف تركيبية أو اصطناعيةبشعيرات 

  

 %5   قصورةـ ـ غير مقصورة أو م 55 16 21 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 55 16 22 00 
 %5  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 23 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 55 16 24 00 
صـطناعية ا% وزنًا من ألياف 85ـ تحتوي على أقل من   

ـــر مســـتمرة، مخلوطـــ  ةبصـــورة رئيســـية أو حصـــري ةغي
 : بصوف أو بوبر ناعم

  

 %5   أو مقصورةـ ـ غير مقصورة  55 16 31 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 55 16 32 00 
 %5  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 33 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 55 16 34 00 
صطناعية ا% وزنًا من ألياف 85ـ تحتوي على أقل من   

 ةبصورة رئيسية أو حصري ةغير مستمرة، مخلوط
 : بقطن

  

 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 16 41 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 55 16 42 00 
 %5  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 43 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 55 16 44 00 
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   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 16 91 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 55 16 92 00 

 %5   ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 93 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 55 16 94 00 
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 الفصل السادس والخمسون

 

 منها مصنوعة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف خاصة؛ خيوط حشو، لباد وال منسوجات
 
 : ـ ال يشمل هذا الفصل 1

، محضرات العطور أو و المغطاة بمواد أو بمحضرات )مثلأ المطلية أو المشربةالحشو و اللباد والالمنسوجات،  أ ـ
 ومحضرات التلميع 34.01في البند  الداخلة المنظفةو الصابون أو المواد أ 33في الفصل  ةالتطرية المذكور 

 (38.09في البند  الداخلةللنسج  الملينةأو المواد  34.05في البند  الداخلة المماثلةوالمعاجين أو المحضرات 
 . صفة الحامل فقط ةعندما يكون للمواد النسجي

 ؛58.11في البند  ةالداخل ةتجات النسجينالم ب ـ
على حامل من لباد أو من ال منسوجات )بند  ةأو االصطناعي ةالطبيعي ةج ـ مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذ

 (؛68.05
 ؛(68.14أو من ال منسوجات )البند  على حامل من لباد ةأو المجدد ةد ـ الميكا المكتل

 .بوجه عام( 15أو  14) القسم هـ ـ األوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو ال منسوجات 
واألصناف     مبطنة لألطفالالفوط الحفاضات و الحفاضات وبطانات والصحية الواقيات الو  المناشف الصحيةـ  و        

 " 96.19المماثلة الداخلة في البند 
بعملية  من ألياف نسجية ُدعم تماسكها شبكةلباد اإلبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من   "لباد"تشمل عبارة   ـ 2

 . الشبكةمن نفس  ألياف)تجميع بالغرز( باستخدام 
المنضدة  ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أوالالمنسوجات على التوالي اللباد و 56.03و  56.02يشمل البندان  ـ 3

 .  (ةأو خلوي ة، مهما كانت طبيعة تلك المواد )غير خلويبلدائن أو مطاط
 .  ائن أو المطاط فيها مادة التماسكمنسوجات التي تشكل اللدالل، اأيضا    56.03يشمل البند 

 :ال يشمالن 56.03و   56.02لبندان أن ا إال
%  أو أقل وزنا  من 50اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدائن أو بمطاط ، المحتوي على  أ  ـ

 (؛40أو  39الفصل ، وكذلك اللباد المغمور كليا  بلدائن أو بمطاط )مواد نسجية
، أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، أو مطلية كليا  نت مغمورة كليا  بلدائن أو بمطاط، سواء أكاالالمنسوجات ب ـ

، بغض النظر عن تبدالت اللون الناتجة عن هذه لعين المجردةبا مرئية شريطة أن يكون الطالء أو التغطية
 ؛(40أو  39 لالعمليات )الفص

 عندما منسوجات، ال من لدائن خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أو ةأو األلواح أو األشرط الصفائح ج ـ
 . (40أو  39)الفصل  ةغراض التقويألكحامل فقط و  ةموجود ةالنسجي ةالماد تكون 

التي يكون فيها  54.05أو  54.04الخيوط النسجية وال أو األشكال المماثلة الداخلة في البند  56.04يشمل البند  ال ـ 4
بصورة عامة( وال تؤخذ بعين  55إلى  50بالعين المجردة )الفصول من  مرئيةالتشريب أو الطالء أو التغطية غير 

 . ، تبدالت اللون الناتجة عن هذه العملياتاألحكام؛ لتطبيق هذه تباراالع
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من مواد نسجية وأصناف من هذا  حشو  56.01
مم  5الحشو؛ ألياف نسجية اليزيد طولها عن 

   .نسجيهمواد  وعقد من)زغب( وغبار نسجي 
   :هذا الحشو منوأصناف  نسجيهمواد من  حشوـ   
   قطن:ـ ـ من   
 %5   ـ ـ ـ أعواد تنظيف األذن 56 01 21 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 56 01 21 90 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 56 01 22 00 
 %5  ـ ـ غيرها  56 01 29 00 
 %5  زغب و غبار نسجي و عقد من مواد نسجية ـ  56 01 30 00 

لباد وإن كان مشربا  أو مطليا  أو مغطى أو   56.02
   . منضدا  

 %5   لألليافإبرة ومنتجات "التجميع ـ بالغرز"  ـ لباد 56 02 10 00 
  غير مشرب وال مطلي وال مغطى وال  آخر،لباد  ـ  

   : منضد
 %5  ـ ـ من صوف أو وبر ناعم  56 02 21 00 
 %5   ـ ـ من مواد نسجية ُأخر 56 02 29 00 
 %5  ـ غيرها  56 02 90 00 

وإن  ،“ منسوجةغير  أقمشةوجات " ـال منس  56.03
   . منضدةكانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو 

   : تركيبية أو اصطناعية أليافـ من شعيرات   
 %5   2غ/ م 25بوزن ال يتجاوز   ـ ـ 56 03 11 00 
      70اوز ولكن ال يتج 2جم/ م 25ـ ـ بوزن يزيد عن  56 03 12 00 

 %5   2 غ/ م
 150ولكن ال يتجاوز  2جم/ م 70بوزن يزيد عن  ـ ـ  56 03 13 00 

 %5   2غ/ م
 %5   2جم/ م 150عن بوزن يزيد ـ ـ  56 03 14 00 
   :  ـ غيرها  
 %5   2جم/ م 25ـ ـ بوزن اليزيد عن   56 03 91 00 
جم/  70ولكن ال يتجاوز  2جم/ م 25ـ ـ بوزن يزيد عن  56 03 92 00 

   2م
 
5% 
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 150ولكن ال  يتجاوز  2جم/ م70بوزن يزيد عن   ـ ـ 56 03 93 00 
   2جم/ م

 
5% 

 %5   2جم/ م 150ـ بوزن يزيد عن ـ  56 03 94 00 
خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية؛   56.04

وأشكال مماثلة من  أشرطةخيوط نسجية و 
، 54.05أو  54.04في البند  الداخلةاألصناف 

أو مغلفة بمطاط أو  مغطاةمشربة أو مطلية أو 
   . بلدائن

 %5  جية ـ خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نس 56 04 10 00 
 %5  ـ غيرها  56 04 90 00 

خيوط نسجيه ممعدنة ، وإن كانت بريما ،  56 05 00 00 56.05
أو أشكال  أشرطةمؤلفة من خيوط نسجية أو 

  54.05أو  54.04مماثلة مما يدخل في البند 
صفيحات  مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو

  أو مساحيق، أو مغطاة بالمعدن

 
 
 
 
5% 

وأشكال مماثلـة  أشرطةبريم وبريم من خيوط   56.06
)عدا  54.05أو  54.04ممـا يدخل في البند 

وعدا خيوط بريم شعر  56.05أصناف البند 
الخيل(؛ خيوط قطيفة )بما فيها الخيوط القطيفة 

   . المزغبة( وخيوط السلسلة
 %5   مماثله الــوأشك اتـصفيحخيوط بريم وبريم من ـ ـ ـ  56 06 00 10 
 %5   قطيفةخيوط ـ ـ ـ  56 06 00 20 
 %5   السلسلةخيوط ـ ـ ـ  56 06 00 30 

أمراس، سواء كانت  خيوط حزم و حبال و  56.07
مضفورة أو مجدوله أم ال، وإن كانت مشربة أو 
   مطلية أو مغطاة أو مغلفه بالمطاط أو باللدائن.

وع من أليـاف نسجيـة ُأخـر مــن نـ ـ من سيزال أو  
   :أجــاف

    : حزمـ ـ خيوط ربط أو   
 %5  غير مضفورة ـ ـ ـ  56 07 21 10 
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 %5   مضفورةـ ـ ـ  56 07 21 20 
   :  ـ ـ غيرها  
 %5  غير مضفورة ـ ـ ـ  56 07 29 10 
 %5   مضفورةـ ـ ـ  56 07 29 20 
   : أو بولي بروبيلين إيثيلينـ من بولي   
   : حزمـ ـ خيوط ربط أو   
 %5  غير مضفورة ـ ـ ـ  56 07 41 10 
 %5  مضفورة ـ ـ ـ  56 07 41 20 
   : ـ ـ غيرها  
 %5  غير مضفورة ـ ـ ـ  56 07 49 10 
 %5   مضفورةـ ـ ـ  56 07 49 20 
   : ـ من ألياف تركيبية أخر  
 %5  غير مضفورة ـ ـ ـ  56 07 50 10 
 %5  مضفورة ـ ـ ـ  56 07 50 20 
   : يرهاـ غ  
 %5  ـ ـ ـ غير مضفورة  56 07 90 10 
   : ـ ـ ـ مضفورة  
من جوت أو من ألياف نسجية لحائية ُأخر من ـ ـ ـ ـ  56 07 90 21 

 %5   53.03البند 
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 56 07 90 29 

شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس   56.08
وغيرها  أو حبال؛ شباك جاهزة لصيد األسماك

   من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية
   :                                        تركيبية أو اصطناعية أليافـ من مواد نسجية   
 %5  ـ ـ شباك جاهزة لصيد األسماك  56 08 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها  56 08 19 00 
 %5  ـ غيرها  56 08 90 00 

أو  أشرطةأو من  خيوط،ن م مصنوعةأصناف   56.09
أو  54.04أشكال مماثلة داخله في البند 

أمراس وحبال، غير  ، أو خيوط حزم أو54.05
   . مذكورة وال داخلة في مكان آخر



 11ق : 
 56ف : 

  
 

- 419 - 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند
 

 %5  األحذية  خيوطـ ـ ـ  56 09 00 10
 %5  حبال الغسيل ـ ـ ـ  56 09 00 20 
 %5   حبال الجر أو رفع األحمالـ ـ ـ  56 09 00 30 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  56 09 00 90 
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 الفصل السابع والخمسون

 

 سجاد وأغطية أرضيات ُأخر من مواد نسجية
 مالحظـــات:

" أغطية األرضيات أغطية أرضيات ُأخر من مواد نسجية" سجاد و يقصد بعبارة ،أحكام هذا الفصل أجل تطبيق من ـ 1
ا األصناف التي كما تشمل أيض ،السطح الظاهر للصنف عند استعمالهالتي تكون فيها المواد النسجية بمثابة 

 . ُأخر  ضولكنها معده الستعمالها في أغرا يتوفر فيها خصائص أغطية األرضيات من مواد نسجية
 . األرضيات ألغطية األرضية، الطبقات هذا الفصل لال يشم ـ 2
 

 فئة الرسم اإلجراء ــــــنفـالصـــ النظام المنسق رمز البند

نسجيه سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد   57.01
  .  جاهزةذات خمل معقود، وإن كانت 

 

 

 %5    وبر ناعم أو أصوافـ من  57 01 10 00 

 %5    من مواد نسجية أخر ـــ 57 01 90 00 

، أغطية أرضيات ُأخر من مواد نسجيةسجاد و   57.02
منسوجة، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة، 

 المعروفةوإن كانت جاهزة، بما فيها البسط 
من بالكليم أو الشوماك أو الكرماني وغيرها 

   . البسط المماثلة اليدوية النسج
"كليم" ، "شوماك" و"كرماني" وبسط مماثلة يدوية ـ 57 02 10 00 

  النسيج
 
 5% 

 %5    ـ أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند 57 02 20 00 
   : ، غير جاهزةمخملية، غيرها ـ  
   : بر ناعمـ ـ من صوف أو من و   
 %5    سجاد آليـ ـ ـ  57 02 31 10 
 %5   بسط وما يماثلهاـ ـ ـ  57 02 31 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  57 02 31 90 
   : من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعيةـ ـ    
 %5   سجاد وبسط وموكيتـ ـ ـ  57 02 32 10 
 %5    سجاد وبسط من خيوط قطيفةـ ـ ـ  57 02 32 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  57 02 32 90 
 %5   من مواد نسجية ُأخرـ ـ  57 02 39 00 

   : جاهزة مخملية، غيرها،ـ   
   : ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم   
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 %5    سجاد آليـ ـ ـ  57 02 41 10 
 %5    بسط وما يماثلهاـ ـ ـ  57 02 41 20 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  57 02 41 90 
   : مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية منـ ـ   
 %5   سجاد وبسط وموكيتـ ـ ـ  57 02 42 10 
   : ةقطيفسجادة وبسط من خيوط ـ ـ ـ   
 %5   مفارش لألسرة والطاوالت ـ ـ ـ ـ 57 02 42 21 
 %5    غيرها ـ ـ ـ ـ 57 02 42 29 
 %5    سجاد صالةـ ـ ـ  57 02 42 30 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  57 02 42 90 
   : ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  
   : من قطنـ ـ ـ   
 %5    سجاد صالةـ ـ ـ ـ   57 02 49 11 
 %5    اغيرهـ ـ ـ ـ  57 02 49 19 
 %5    غيرها ـ ـ ـ 57 02 49 90 
 %5    ، غير جاهزةمخملية، غير غيرها ـ 57 02 50 00 
   : جاهزة مخملية،غير  غيرها،ـ   
   : من صوف أو من وبر ناعم ـ ـ   
 %5   سجاد آلي ـ ـ ـ  57 02 91 10 
 %5   بسط وما يماثلهاـ ـ ـ  57 02 91 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  57 02 91 90 
   : تركيبية أو اصطناعيةـ ـ من مواد نسجية    
 %5   سجاد وبسط وموكيت ـ ـ ـ 57 02 92 10 
 %5    سجاد صالة ـ ـ ـ  57 02 92 20 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  57 02 92 90 
   : ُأخرـ ـ من مواد نسجية   
   : من قطنـ ـ ـ   
 %5    سجاد صالةـ ـ ـ ـ   57 02 99 11 
 %5    غيرهاـ ـ ـ ـ  57 02 99 19 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  57 02 99 90 

سجاد وأغطية أرضيات ُأخر من مواد نسجية،   57.03
   . انت جاهزة، وإن كأوبارذات 

 %5    ـ من صوف أو وبر ناعم 57 03 10 00 
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 %5   ـ من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر 57 03 20 00 
   : تركيبية أو اصطناعية أخر أليافـ من مواد نسجية    
 %5   ـ ـ ـ سجاد وبسط وموكيت 57 03 30 10 
 %5    ـ ـ ـ سجاد وبسط من خيوط قطيفة 57 03 30 20 
 %5    ـ ـ ـ سجاد صالة  57 03 30 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 57 03 30 90 
   :  ـ من مواد نسجية ُأخر  
   : من قطن ـ ـ ـ  
 %5    سجاد صالةـ ـ ـ ـ   57 03 90 11 
 %5    غيرهاـ ـ ـ ـ  57 03 90 19 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  57 03 90 90 

ير لباد ، غسجاد وأغطية أرضيات ُأخر، من   57.04
، وإن كانت ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة

   . جاهزة
 %5  2م 0.3تتجاوز مساحة سطحها عن   ـ مربعات ال 57 04 10 00 
ولكن ال تزيد  2م 0.3ـ مربعات تتجاوز مساحة سطحها  57 04 02 00 

 %5  2م1عن 
 %5   ـ غيرها  57 04 90 00 

مواد نسجية، سجاد وأغطية أرضيات ُأخر من   57.05
 . وإن كانت جاهزة

 
 

 
 

   : سجاد مخملي باللصق ـ ـ ـ   
 %5   من خيوط قطيفة سجاد وبسط ـ ـ ـ ـ 57 05 00 11 
 %5    سجاد صالةـ ـ ـ ـ   57 05 00 12 
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ  57 05 00 19 
ن ألياف نسجية مندوفة م منسوج( سجاد )غيرـ ـ ـ  57 05 00 20 

 بمطاط أو بمواد لدنة ...الخ( متماسكة 
 
 5% 

 %5  و سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفر ـ ـ ـ  57 05 00 30 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  57 05 00 90 
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 الفصل الثامن والخمسون

 
 ذات خمل "أوبار" من مواد  أقمشة؛ خاصة منسوجة أقمشة

 ؛ مطرزاتنسجية؛ مسننات )دانتيال(؛ ديابيج؛ أصناف عقادة
 

 : اتمالحظــ
و المطلية أو المغطاة أو ، المشربة أ59للفصل  1ليها في المالحظة إ، النسج المشار يشمل هذا الفصل ال ـ 1

 .59اأُلخر المذكورة في الفصل واألصناف ، المنضدة
 ، بحيث الوالتي لم تقص أوبارها بعد ةذات خمل من خيوط اللحم منسوجة أقمشة ، 58.01يشمل أيضا البند  ـ 2

 . ها أي أوبارحتظهر على سط
بعضه  ، النسج التي يكون سداها كله أو58.03بالمعنى المقصود في البند  " غزيه"نسج بعقدة  يقصد بعبارة ـ 3

مع خيوط  ةف من خيوط أرضيه ثابتة )خيوط مستقيمة(، ومن خيوط متحركة )خيوط دواره(، بحيث تكمل األخير مؤل
 ةتمر خيوط اللحم ، لُتكون حلقات )زردات( التي من خاللهانصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر الثابتة ةاألرضي

 . وتحتبس بها
من أمراس أو حبال داخلة في البند  من خيوط حزم أو ةصنوع، الشباك بعيون معقودة، الم58.04يشمل البند  ال ـ 4

56.08. 
 :58.06بالمعنى المقصود في البند  (طائشر نسج ضيقه )تعتبر  ـ 5

سم بشرط أن يكون لها حواف )حواشي( أصلية والقطع  30يتجاوز عرضها  المنسوجة التي ال األقمشة  أ  ـ
منسوجة أو مصمغه أو متحصل عليها بأي )ة الناتجة عن عملية قص النسج ولها حواف غير أصلي

 ؛ (طريقة ُأخرى 
 ؛ وفي حال بسطها سم 30يتجاوز عرضها  التي ال ةالمنسوجة األنبوبي األقمشة ب ـ
 . في حال بسطها سم 30يتجاوز عرضها  شرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي ال ج ـ

 .58.08البند يجب أن تدخل في  ةإن الشرائط ذات األهداب المنسوج
تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط   58.10"مطرزات" بالمعنى المقصود في البند إن عبارة  ـ 6

من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجيه ظاهره، وتشمل أيضًا البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف 
 مواد نسجيه من  لى أرضيهإ ةلتي تضم بواسطة الخياط، اأو من مواد أخر ةمن مواد نسيجي ةالتزييني

 .( 58.05البند )برة إلالديابيج المشغولة بايشمل  البند ال 
 فإن هذا الفصل يشمل أيضًا األصناف المصنوعة من خيوط من معدن من ،58.09إلى منتجات البند  ةباإلضاف ـ 7

 . ةاثلالستعماالت مم وللمفروشات أو ةالنوع المستعمل في األلبس
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،  ونسج من خيوط ذات خمل منسوجة أقمشة  58.01
الداخلة في ، عدا األصناف )شينيل( فطيفية

 .58.06أو  58.02البند 

  

   : ـ من صوف أو من وبر ناعم  
 %5    المشالح لصناعة العبي و ـ ـ ـ 58 01 10 10 
 %5    غيرها ـ ـ ـ 58 01 10 90 
   :ـ من قطن  
ير ـغ اللحمـة،ذات خمل من  منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 21 00 

  مقصوصة

 
 

 
5% 

مقصوصة  ،اللحمةذات خمل من  منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 22 00 
 مضلعة )كوردوري(

 
 

 
5% 

 %5    اللحمةذات خمل من  آخر منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 23 00 
 %5   "شينيل" ةمن خيوط قطيفي منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 26 00 
 %5  ذات خمل من السدى منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 27 00 
   :اصطناعيةـ من ألياف تركيبية أو   
، غير اللحمةذات خمل من  منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 31 00 

  مقصوصة

 
 

 
5% 

، مقصوصة اللحمةل من ذات خم منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 32 00 
 مضلعة "كوردوري" 

 
 

 
5% 

 %5  اللحمةذات خمل من أخر  منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 33 00 
 %5  من خيوط قطيفية "شينيل" منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 36 00 
 %5  ذات خمل من السدى منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 37 00 
   : ـ من مواد نسجية ُأخر  
    : وجة من وبر خشنـ ـ ـ أقمشة منس  
 %5   المشالح ـ ـ ـ ـ لصناعة العبي و 58 01 90 11 
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 58 01 90 19 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 58 01 90 90 

مزردة من النوع اإلسفنجي  منسوجة أقمشة  58.02
)نسج المناشف وما يماثلها " تيري"(، عدا 

األصناف الداخلة في النسج الضيقة )الشرائط( 
ذات أوبار من مواد  أقمشة؛ 58.06البند 

 57.03نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 
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مزردة من النوع اإلسفنجي )نسج  منسوجة أقمشةـ   
 : المناشف وما يماثلها " تيري"( ، من قطن

  

 %5  ـ ـ غير مقصورة  58 02 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها  58 02 19 00 
المناشف  من النوع اإلسفنجي ونسج  منسوجة أقمشةـ  58 02 20 00 

  .وما يماثلها " تيري"، من مواد نسجية ُأخر
 
 

 
5% 

 %5  من مواد نسجية  أوبارذات  أقمشةـ  58 02 30 00 
 النسج ضيقة العرض، عدا غزيهنسج بعقدة  58 03 00 00 58.03

 58.06الداخلة في البند 
 
 

 
5% 

أخر عدا  تول ـ بوبينو وأقمشة شبكيةتول و   58.04
الكروشيه؛ أو  المصنرةأو  المنسوجة األقمشة

مسننات )دانتيال(، أثوابًا، أشرطه أو زخارف، 
لغاية  60.02الداخلة في البند  األقمشةعدا 

60.06. 

  

 %5    آخرـ تول وأقمشة شبكية  58 04 10 00 
   : ـ مسننات آلية الصنع  
 %5  من ألياف تركيبية أو اصطناعية ـ ـ  58 04 21 00 
 %5   ـ ـ من مواد نسجية ُأخر 58 04 29 00 
 %5   ـ مسننات يدوية الصنع 58 04 30 00 

ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبالن، فالندر،   58 05 00 00 58.05
وما يماثلها وديابيج مشغولة بوفييه أوبيسون، 

زة المتقاطعة الصغيرة أو بالغر  ة)بالغرز  باإلبرة
 مثاًل(، وإن كانت جاهزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
ضيقه العرض( عدا  منسوجة أقمشة، )أشرطة  58.06

ط ائ؛ شر 58.07األصناف الداخلة في البند 
سدى دون لحمة، مؤلفة من أقمشة ضيقة 

 مجمعة بواسطة الصق )البولدوك(.

  

 قمشةأ )بما فيهاذات خمل ةمنسوج أشرطة من أقمشةـ  58 06 10 00  
من خيوط  (وأقمشةمن النوع اإلسفنجي مزردة

   قطيفية )شنيل(
 
 

 
5% 
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% أو أكثر وزنًا 5ُأخر، تحتوي على منسوجة  أشرطة ـ 58 06 20 00 
  ...  من خيوط قابلة للمط )اإلستومير( أو خيوط مطاط

 
 

 
5% 

   : ُأخر أشرطةـ   
 %5  ـ ـ من قطن  58 06 31 00 
 %5  تركيبية أو اصطناعية  ـ ـ من ألياف 58 06 32 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  58 06 39 00 
دون لحمه مجمعة بواسطة الصق  أشرطة سدىـ  58 06 40 00 

  )البولدويك(
 
 

 
5% 

رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد   58.07
أو مقطعة بأشكال أو  ةشرطأنسجية، أثوابًا أو 

 . قياسات معينة، غير مطرزة

  

 %5   ـ منسوجة 58 07 10 00 
 %5   ـ غيرها  58 07 90 00 

ضفائر أثوابًا؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية   58.08
مماثلة، أثوابًا، بدون تطريز، عدا المصنرة أو 

الكروشيه منها؛ وشراريب  وكرات تزينيه 
 . وأصناف مماثلة

  

 %5   ـ ضفائر أثواباً   58 08 10 00 
 %5    يرهاـ غ 58 08 90 00 

 أقمشة من خيوط من معدن و منسوجة أقمشة 58 09 00 00 58.09
من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل  منسوجة

، من األنواع المستعملة 56.05في البند 
الستعماالت مماثلة،  لأللبسة و للمفروشات أو

 . غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر

 
 
 
 
 

 
 
 
 
5% 

   . أو زخارف ةشرطأ مطرزات، أثوابًا أو  58.10
 %5   ـ مطرزات من دون أرضية ظاهرة  58 10 10 00 
   : ـ مطرزات ُأخر  
 %5   ـ ـ من قطن 58 10 91 00 

 %5    ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 58 10 92 00 
 %5   ـ ـ من مواد نسجية ُأخر 58 10 99 00 
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ثوابًا ، تتكون من منتجات نسجية ذات حشو، أ 58 11 00 00 58.11
طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى 
حشو، بالغرز أو بطريقة ُأخرى، عدا المطرزات 

 58.10الداخلة في البند 

 
 
 
 

 
 
 
5% 
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 الفصل التاسع والخمسون
 

  نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة
 الصناعيلالستخدام  مناسبة نسجيه؛ أصناف أو منضدة 

 

 : مالحظـــات
، األقمشـة المنسـة ة المـاةةرة فـي " نسج " أينما وردت في هـاا الصصـ ، يقصد بعبارة ما لم ينص على خالف ذلك ـ 1

، لتزيينيـة، أوةابـا  اةمـا يقصـد ا ـا الضـصا ر و أصـناف العقـادة  58.06و  58.03وفي البندين  55إلى  50الصصةل 
 .60.06لغاية  60.02من البند  ةواألقمشة المصنرة أو الكروشي  58.08الداخلة في البند 

 :59.03يشم  البند  ـ 2
 مـا ةانــ  ، م مـا الـو و ا المتـر المربــا في ـا وميــة أو المغطـاة أو المنضـدة الــدا نالنسـج المشـربة أو المطل ـ أ 

 : (، باستثناءةطبيعة اللدا ن )غير خلةية أو خلةي
إلـى  50بـالعين المجــردة )الصصـةل مـن  ومر يـةالنسج التي ال يكةا التشريب أو الطالء أو التغطية في ا  ـ 1

 بعين االعتبار تبدالت اللـةا الناتجـة اال يؤخ، األحكام؛ ولتطبيق هاه بصةرة عامة( 60أو  58أو  55
 ؛ملياتعن هاه الع

مـم فـي در ـة حـرارة تتـراو   7، علـى اسـطةانة قطرهـا يمكن لص ا يـدويا ، دوا أا تتكسـر المنتجات التي ال ـ 2
 ؛بصةرة عامة( 39در ة مئةية )فص   30و  15اين 

الــة  ين ا ــاه  المنتجــات التــي تكــةا نســج ا إمــا مغمــةرة ةليــا  الــدا ن وأمــا مطليــة ةليــا  أو مغطــاة علــى ـ 3
، بغــا النظــر عــن بــالعين المجــردة مر يــة ويكــةا هــاا الطــالء أو هــاه التغطيــة ة أا المــادة، شــريط
 ؛(39لناتجة عن هاه العمليات )فص  تبدالت اللةا ا

 55إلـى  50النسج المطلية أو المغطاة  ز يا  الدا ن وتحتةي رسةما  ناتجة عن تلك المعالجات )الصصـةل  ـ 4
 ؛امة(بصةرة ع 60أو  58و 

مة ـةدا  ةحامـ  فقـ   ، المتحدة انسج عندما يكةا النسيجمن لدا ن خلةية األشرطةأو  لصصا حوااأللةا   ـ 5
 ؛(39)الصص   ةوإلغراض التقةي

 .58.11النسجية الداخلة في البند  المنتجات ـ 6
 ، مشربة أو مطليـة أو مغطـاة أو مغلصـةصصيحات أو من أشكال مماولةأو أشرطة النسج المصنةعة من خيةط  ب ـ

 .56.04 ن، الداخلة في البند الدا
المنتجـات التـي تكـةا بشـك    59.05المعنى المقصـةد فـي البنـد " أغطية  دراا من مـةاد نسـجية " بـيقصد بعبارة  ـ 3

، المكةنـة مـن سـطح نسـجي مثبـ ، علـى لصـالحة لتـزيين الجـدراا أو السـقةفسم، ا 45لصات، بعرض ال يق  عن 
يشـم  أغطيــة  ، إال أا هـاا البنـد ال(ليسـمح باللصــق التشـريب أو الطـالءحامـ  وأمـا معـالج علـى و  ــه الخلصـي )ب

( أو علـى 48.14غبـار مـن مـةاد نسـجية مثبتـة مباشـرة علـى حامـ  مـن ورق )البنـد  الجدراا المكةنة من  غب أو
 بصةرة عامة( . 59.07حام  من مةاد نسجية )البند 

 : يلي ما 59.06يقصد بعبارة  " نسج ممططة " ألغراض البند   ـ 4
 : غطاة أو المنضدة بالمطاط ، والتيالنسج المشربة أو المطلية أو الم ـ أ

 ؛ أو  م 1500د و ا المتر المربا من ا يزي ال ـ 1
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 % و نا  من مةاد نسجية؛50 م وتحتةي على أكثر من  1500يزا المتر المربا من ا أكثر من  ـ 2
المغطـاة أو المغلصـة  ، المشربة أو المطليـة أوأشكال مماولةأو من  أشرطةالنسج المصنةعة من خيةط أو من  ب ـ

 آو ؛56.04، الداخلة في البند بالمطاط
 .النظر عن و ن ا في المتر المربا ، بغابالمطاط مكتلةالمؤلصة من خيةط نسجية متةا ية  األقمشة ج ـ

، ةنسـجي أقمشـةتحـدة مـا مـن مطـاط خلـةي الم األشـرطة،األلةا  أو الصـصا ح أو ال أا هاا البنـد، ال يشـم إ
أيضـا  المنتجـات   وال يشـم( 40فقـ  )الصصـ   التقةيـةللنسج في ا إال صصة الحامـ  وألغـراض  ا ال يكةوالتي 

 . 58.11النسجية الداخلة في البند 
 :59.07البند   ال يشم ـ 5

أو  58، 55إلـى  50 بـالعين المجـردة )الصصـةل ةالتشـريب أو الطـالء أو التغطيـة  ومر يـ ا ال يكةالنسج التي  ـ أ
ت اللـــةا الناتجـــة عـــن هـــاه بعـــين االعتبـــار تبـــدال اال يؤخـــ، األحكـــام؛ ولتطبيـــق هـــاه بصـــةرة عامـــة( 60

 ؛العمليات
 الخلصيــة ، وللمنــا رةرســةما  للمشــاهد المســرحي ة)عــدا نســج الكانصــا المتضــمن اترســةما صــبةغةالنســج الم ـ ب

 ؛(كةرات" أو لالستعماالت المماولة"دي تلالستةديةها
بمنتجـات أخخـر مماولـة والمتضـمنة رسـةما  ناتجـة  النسج المغطاة  ز يا  ازغب أو بغبـار أو بمسـحةق فلـين أو ـ ج

 البند؛ المقلدة "المخم  المقلد"، تبقى داخلة في هاا ةال أا النسج الةبريإعن تلك المعالجات؛ 
 ؛أو مةاد أخر مماولة ا مةاد نشةيةالنسج التي أخخضع  لعمليات تج يز عادي استعمل  في  د ـ
 ؛(44.08ة على حام  من نسج )البند الصصا ح من خشب للتلبيس المثبت ـ هـ
 ؛(68.05ة على حام  من نسج )البند المثبت  ةالمساحيق والحبيبات الطبيعية أو االصطناعية الشاحا ـ و
 ؛(68.14على حام  من نسج )اند الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة   ـ
  .عام(اة ه  15أو  14) القسم والرقا ق من معدا المثبتة على حام  من نسج  راق الرقيقةاألو  ـ  

 :59.10يشم  البند  ال ـ 6
  .مم 3نق  المةاد ، مـن مـةاد نسجية التي يق  سمك ا عـن  أو ةسيةر نق  الحرة ـ أ
مغطــاة أو منضـدة بمطــاط، أو ، مشــربة أو مطليـة أو ةاد أو الســيةر، مـن نسـجأو نقــ  المـ ةنقــ  الحرةـ سـيةر ـ ب

 .(40.10طلية أو مغلصة بمطاط )اند المصنةعة من خيةط أو خيةط حزم نسجية مشربة أو م
 :ند آخر من انةد القسم الحادي عشرتدخ  في أي ا ، األصناف التالية التي ال59.11يشم  البند  ـ 7

)عدا األصـناف )بما في ا المربا( ق  بشك  مستطي  أطةاال  أو المقطعة ف ة، أو المقطعنسجية، أوةابا  المنتجات ال أ ـ
 يلي: فق  فيما ، المحددة حصرا  (59.10إلى  59.08اخلة في البنةد التي ل ا صصة المنتجات الد

الجلـد  مـا المطـاط أو ة أو المغطاة أو المنضـد ة، المطليواللباد أو النسج المبطنة الباد ةالمنسة  ةاألقمش ـ 1
 ةألنةاع المستعملة في صنا ةسةه أ  زة الندف والنسج المماولة الستعماالت تقنيـمن ا أومن مةاد أخخر،

مشــربه بمطــاط لتغطيــة مطــاوي  ةمــن قطيصــ ة " المصــنةعا شــر لأخخــر، بمــا في ــا النســج رــيقة العــرض "ا
 "سداة" النسيج؛

 نسج النخ ؛ ـ 2
نسـجيه أو  ة، مـن مـادمماولـةاصـر الزيـةت أو السـتعماالت نسج التصصية من األنـةاع المسـتعملة فـي مع ـ 3

 ؛من شعر بشري 
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، وأا ةان  مشربة أو مطلية ، المنسة ة بشك  مسطح، والمتعددة السدى النسج الملبدة أو غير الملبدة ـ 4
 أخر؛ ةالت أو الستعماالت تقنيآلواللحمة من النةع المستخدم في ا

 تقنية؛ الستعماالتالنسج المقةاة بمعدا من األنةاع المعدة  ـ 5
األنةاع  مشربة أو مقةاة بمعدا منأو الحبال والضصا ر وغيرها من المنتجات المماولة، وأا ةان  مطلية  ـ 6

 . ةمةاد حشة أو ةمةاد للتشحيم ةفي الصناع ةالمستعمل
 األقمشــة ، )مثــ ،تقنيــة الســتعماالت( 59.10إلــى  59.08األصــناف النســجية )عــدا تلــك الداخلــة فــي البنــةد  ـ ب

ادوا ن اية أو المزودة بأدوات وصـ ، مـن األنـةاع المسـتعملة فـي آالت صـنا الـةرق  ةباد المقصلوالل ةالنسجي
مــثال (، أقــراج الجلــي، الصةاصــ   األســمن عجينــة الــةرق، أو الحريــر الصــخري مــا  آالتأو اآلالت المماولــة )

 . (اآلالتوغيرها من أ زاء الجلي  أقراجوالحلقات 
 

 فئة الرسم اإل راء ـــــــــــنفالصـ النظام المنسق رمز البند

نسج مطلية بصمو أو بمةاد نشةية، من   59.01
األنةاع المستعملة للتغليف الخار ي للكتب 
وغيرها من االستعماالت المماولة؛ نسج 

سج محضرة للرسم استشصاف لنق  الرسةم؛ ن
يماول ا من  ؛ نسج "بكرام" وماباأللةاا )كانصا(

المستعملة لصناعة ألنةاع النسيج مقساة من ا
 . القبعات

  

نسج مطلية بصمو أو بمةاد نشةية، من األنةاع ـ  59 01 10 00 
المستعملة للتغليف الخار ي للكتب وغيرها من 

  االستعماالت المماولة

 
 
 

 
 
5% 

   : ـ غيرها  
 %5   نسج شصافة لنق  الرسةمـ ـ ـ  59 01 90 10 
 %5   باأللةاا)كانصا( نسج محضرة للرسمـ ـ ـ  59 01 90 20 
ة ـنسج مقساة من األنةاع المستعملة لصناعـ ـ ـ  59 01 90 30 

 %5   القبعات
من خيةط  الخار يةلإلطارات من حبال نسج   59.02

عالية المتانة من نايلةا أو من اةلي أميدات 
 . الصسكة أخخر أو من اةليستر أو من حرير 

  

 %5  اةلي أميدات أخخر ـ من نايلةا أو من  59 02 10 00 
 %5  ـ من اةليستر  59 02 20 00 
 %5  ـ غيرها 59 02 90 00 
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 فئة الرسم اإل راء ـــــــــــنفالصـ النظام المنسق رمز البند

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة   59.03
 .59.02عدا تلك الداخلة في البند  الدا ن،

  

 %5  ابةلي )فيني  ةلةريد(ـ  59 03 10 00 
 %5  ـ ابةلي يةريثاا  59 03 20 00 

 %5  ـ غيرها  59 03 90 00 
وأا ةـاا مقطعـا   مشمـا أرريــة )لينةليــةم(  59.04

؛ أغطية أرريات مكةنة من بأشكـال معينة
طالء أو غطاء مثبتة على حام  من مةاد 

 . ، وأا ةان  مقطعة بأشكال معينةنسجية

  

 %5  ـ مشما أررية )لينةليةم(  59 04 10 00 
 %5  ـ غيرها  59 04 90 00 

   . أغطية  دراا من مةاد نسجية  59.05
 %5  من قطيصة ـ ـ ـ  59 05 00 10 
 %5  من قطن ـ ـ ـ  59 05 00 20 
 %5  اصطناعية  أو من مةاد نسجية ترةيبيةـ ـ ـ  59 05 00 60 
 %5  من مةاد نسجية أخر ـ ـ ـ  59 05 00 90 

   .59.02ة، عدا الداخلة في البند طنسج ممط  59.06
 %5  سم 20ـ أشرطة الصقة بعرض ال يزيد عن  59 06 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5   أو ةروشيهـ ـ مصنرة  59 06 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها  59 06 99 00 

ج مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانصا ـنس  59.07
وللمنا ر  المسرحيةرسةما  للمشاهد  المتضمنة
 تعماالتالسلإلستديةهات "ديكةرات" أو  الخلصية

 .  مماوله

 
 
 

 

    : مغطاةأخر مشربة أو مطلية أو  نسجـ ـ ـ    
النسج المطلية بالقطراا أو القار أو المةاد  ـ ـ ـ ـ 59 07 00 11 

المماولة من األنةاع المستعملة لتحضير أغطية 
  البضا ا وأقمشة التغليف

 
 
 

 
 
5% 

 %5  النسج المطلية بمةاد شمعيةـ ـ ـ ـ  59 07 00 12 
 المشبعة بمحضر النسج الرقيقة المطلية أوـ ـ ـ ـ  59 07 00 13 

 أساسه راتنجات طبيعية وةافةر 
 
 

 
5% 
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 فئة الرسم اإل راء ـــــــــــنفالصـ النظام المنسق رمز البند

محضرات  النسج المطلية أو المشربة بالزي  أوـ ـ ـ ـ  59 07 00 14 
أساس ا  ي  تجصيف مث  أقمشة التغليف والنسج 

الجةت والكتاا  القةية الخشنة من القنب و
سج االصطناعية أو الترةيبية الغير والقطن والن

منصاة للماء لطال  ا بطبقة وقيلة مؤلصة أساس ا 
 سناج من خلي  من  ي  تجصيف و

 
 
 
 
 

 
 
 
 
5% 

 لالحتراققااله  بسيليكات لجعل ا غير نسج مغطــاة ـ ـ ـ ـ 59 07 00 15 
 )للستا ر المقاومة للحريق مثال(

 
 

 
5% 

 %5  غيرها  ـ ـ ـ ـ 59 07 00 19 
 ر خلصية )ديكةرات( انسج مرسةم علي ا من ـ ـ ـ 59 07 00 20 

( أو الستعماالت تاالستةديةهاللمسار  والمراسم )
  مماولة

 
 

 
5% 

فتا   منسة ة أو مضصةرة أو مصنرة، من مةاد  59 08 00 00 59.08
نسجية، للمصاايح و المةاقد و القداحات و 

ا ة ( وهةشيغرقا ق )أ ؛يماول ا الشمةع أو ما
اسطةانية   ةوأقمشة مصنر  لمصاايح الغا 

 %5  تستخدم في صنع ا، وأا ةان  مشربة
من مةاد نسجيه وأناايب نسجيه  ةنبةبيأخراطيم   59.09

دا أو مماولة، وأا ةان  مبطنة أو مقةاة بمع
 .  مزودة الةا م من مةاد أخخر

   

 %5  المج زة إلطصاء الحرا قـ ـ ـ  59 09 00 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  59 09 00 90 

 

59.10 
 

نق  المةاد من مةاد  سيةر نق  الحرةة أو 59 10 00 00
 مغطاة،  أو مطلية، وأا ةان  مشربة، نسجية،

 %5  أخخرى  بمةاد مقةاة بمعدا أو منضدة الدا ن أو
منتجات وأصناف نسجية الستعماالت تقنيه،   59.11

 . من هاا الصص  7حدده في المالحظة م
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 فئة الرسم اإل راء ـــــــــــنفالصـ النظام المنسق رمز البند

 00 10 11 59 
 

 
 
 
 

 

أو  مطليةولباد والنسج المبطنة الباد،  منسة ة أقمشةـ 
مغطاة أو منضده بمطاط أو  لد أو مةاد أخخر، من 
األنةاع المستعملة في صنا ةسةة أ  زة الندف، 

والنسج المماولة الستعماالت تقنيه أخخر، بما في ذلك 
مشربه  قطيصةمن  المصنةعةالنسج ريقة العرض 

    النسيج" كةك"م غا ل النسيج طية مبمطاط لتغ

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
5% 

 
 %5   نسج النخ  وأا ةان   اهزة  ـ 59 11 20 00 
أو  أطرافدوا  متصلةباد ــلو  ةنسجي أقمشةـ   

مةصةلة األطراف، ومزودة بأدوات رب ، من األنةاع 
المستعملة في آالت صناعة الةرق أو في آالت 

  الحرير خلي لةرق أومماولة )مث ، آالت عجا ن ا
 :  الصخري واإلسمن  مثال (

  

 %5   م 650ـ ـ و ا المتر المربا من ا أق  من  59 11 31 00 
 %5   م  أو أكثر 650ـ ـ و ا المتر المربا من ا  59 11 32 00 
ميكة، من األنةاع ـج السـالتصصية والنس نسج ـ 59 11 40 00 

ماول ا، بما في المستعملة في معاصر الزيةت أو ما ي
 ذلك ما ةاا من ا مصنةعا  من شعر بشري 

 
 
 

 
 

5% 
 %5  غيرها ـ 59 11 90 00 
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 الفصل الستون

 
 يهـأقمشـة مصنـرة أو كروش

 
 : اتمالحظــ

 : هذا الفصل لال يشم ـ 1
 ؛58.04لكروشية( الداخلة في البند معقوفة )دانتيال با بغرزهالمسننات  أ  ـ 
 ؛58.07الداخلة في البند  أو كروشيه الرقاع و الشارات واألصناف المماثلة من مصنرات ب ـ 
 .59الفصل  الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة فياألقمشة المصنرة أو  ج ـ 

نضــدة، قبقــ  أو الكروشــيه، المشــربة أو المطليــة أو المغطــاة أو الم ةذات الخمــل المصــنر  األقمشــةأن  إال
 .60.01داخلة في البند 

 

المفروشـات  أو ةاع المسـتعملة لللبسـيشمل أيضا هذا الفصل، األقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من األنو  ـ 2
 . أو الستعماالت مماثلة

 

إن عبارة  "مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريفة، قشير أيضًا إل  األصـناف المممعـة ـ بـالغرز والتـي قعنـي أن  ـ 3
 . ةقتألف هذه الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسيمي

 مالحظة البند الفرعي
األقمشة من شعيرات مفردة من بولي ايثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليسـتر  356005يشمل البند الفرعي  .1

فتحـة  20فتحاقهـا عـن  عـددال يقـل ذو عيون شبكية ، 2جرام/م 55وال يتماوز  2جرام/م 30قزن ما ال يقل عن 
ايزو( أو ســايبرميثرين )ايــزو( أو كلورفينــابير)-، مشــربة أو مطليــة بالفــا2فتحــة /ســ  100وال قزيــد عــن  2ســ /

 ميثيل)ايزو(.-سيهالوثرين )ايزو( أو برميثرين)ايزو( أو بيريمفوس-، ايزو( أو المبدا INNدلتاميثرين)

 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 "طويلة الخمل"أقمشة ذات خمل بما فيها   60.01
   . شة مزردة "قيري" مصنرة أو كروشيهوأقم

 %5  .  "طويلة الخمل"ـ أقمشة  60 01 10 00 
   : ـ أقمشة مزردة  
 %5  ـ ـ من قطن 60 01 21 00 
 %5  ـ ـ من ألياف قركيبية أو اصطناعية 60 01 22 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسمية ُأخر 60 01 29 00 
   : ـ غيرها  
 %5  ـ ـ من قطن 60 01 91 00 
 %5  اصطناعية ـ ـ من ألياف قركيبية أو 60 01 92 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسمية ُأخر 60 01 99 00 
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 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

يزيد عن  أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض ال  60.02
من  أكثر أووزنًا  %5قحتوي عل   س ،30

قابلة للمط "اإلستومير" أو من خيوط خيوط 
   .60.01في البند عدا قلك الداخلة مطاط،

كثر وزنًا من خيوط قابلة ، وزنًا أو  أ%5قحتوي عل  ـ  60 02 40 00 
   خيوط مطاط عل  قحتوى  للمط "اإلستومير" ولكن ال

 
 

 
5% 

 %5  ـ غيرها  60 02 90 00 
عن  دال يزيبعرض  كروشيه أو مصنرة أقمشة  60.03

 60.01 في البند قلك الداخلة عدا س ،30
   .60.02أو

 %5   ناع  وبر من صوف أو ـ 60 03 10 00 
 %5  قطنمن  ـ 60 03 20 00 
 %5   قركيبية أليافمن  ـ 60 03 30 00 
 %5  اصطناعية أليافمن  ـ 60 03 40 00 
 %5  غيرها ـ 60 03 90 00 

عن  بعرض يزيد كروشيه أو مصنرة أقمشة  60.04
من  أكثر أو وزناً  %5س  قحتوى عل  30

للمط "االستومير" أومن خيوط  خيوط قابلة
   .60.01 لبندفي ا قلك الداخلة عدا مطاط،

للمط  من خيوط قابلة أكثر أو ً وزنا %5قحتوى عل   ـ 60 04 10 00 
 %5   قحتوى عل  خيوط مطاط "االستومير" ولكن ال

 %5  ـ غيرها  60 04 90 00 
عل   قلك المصنوعة فيها )بما مصنرات السدى  60.05

 عدا "جالون"(، المزركشة األشرطة آالت قصنير
   60.04 لغاية 60.01 ندفي الب قلك الداخلة

   : من قطن ـ  
 %5   مقصورة أو غير مقصورة ـ ـ 60 05 21 00 
 %5  مصبوغة ـ ـ 60 05 22 00 
 %5   من خيوط ذات ألوان مختلفة ـ ـ 60 05 23 00 
 %5  ـ ـ  مطبوعة 60 05 24 00 
   : ـ  من ألياف قركيبية  
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 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

لهذا  1حظة البند الفرعي ـ األقمشة المحددة في مالـ  60 05 53 00 
 %5   الفصل

 %5   مقصورة أو مقصورة ـ غيرها، غيرـ  60 05 63 00 
 %5  ـ غيرها،  مصبوغةـ  60 05 73 00 
 %5   من خيوط ذات ألوان مختلفةغيرها، ـ ـ   60 05 83 00 
 %5   ....................................................... ـ غيرها، مطبوعةـ  60 05 93 00 
   : ـ من ألياف اصطناعية  
 %5   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 60 05 41 00 
 %5  ـ ـ مصبوغة 60 05 42 00 
 %5   ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة 60 05 43 00 
 %5  ـ ـ مطبوعة 60 05 44 00 
 %5   ـ غيرها 60 05 90 00 

   . أخركروشيه  أو مصنرة أقمشة  60.06
 %5   ناع  وبر ـ من صوف أو 60 06 10 00 
   : ـ من قطن  
 %5  مقصورة أو مقصورةـ غير ـ  60 06 21 00 
 %5  ـ مصبوغةـ  60 06 22 00 
 %5   ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة 60 06 23 00 
 %5  ـ مطبوعةـ  60 06 24 00 
   : ـ من ألياف قركيبية  
 %5   مقصورةأو  ـ ـ غير مقصورة 60 06 31 00 
 %5  ـ مصبوغةـ  60 06 32 00 
 %5   ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة 60 06 33 00 
 %5  ـ مطبوعةـ  60 06 34 00 
   : ـ من ألياف اصطناعية  
 %5   مقصورة أو ـ ـ غير مقصورة 60 06 41 00 
 %5  ـ مصبوغةـ  60 06 42 00 
 %5   ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة 60 06 43 00 
 %5  ـ مطبوعةـ  60 06 44 00 
 %5    ـ غيرها 60 06 90 00 
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 القسم الخامس عشر
 

 معادن عادية ومصنوعاتها
 
 

 :مالحظـــات
 :ال يشمل هذا القسم ـ 1

معدنية )البنود أو مساحيق رقائق  من المنتجات التي أساسها مساحيق الدهانات المحضرة والحبر وغيرها ـ أ
 ؛(32.15أو 32.13أو  32.12أو 32.10 لغاية 32.07

 (؛36.06اأُلخر للقدح )إلحداث الشرر( )بند  المخاليط المعدنية الفيروسيريوم و ـ ب
 ؛65.07أو  65.06الداخلة في البند أغطية الرأس وأجزاءها ـ ج
 ؛66.03ف اأُلخر الداخلة في البند هياكل الشماسي والمظالت واألصنا ـ د
قشـرة مـن )مثـل   خالئـط المعـادن الثمينـة أو المعـادن العاديـة الم سـوة   71األصناف الواردة فـي الفصـل  ـ هـ

 ؛مينة أو حلي الغواية "المقلدة" (معادن ث
 ؛و أجهزة آلية و معدات كهربائية( األصناف الواردة في القسم السادس عشر )آالت ـ و
( واألصناف اأُلخر الداخلة فـي القسـم السـا ش عشـر 86.08لس ك الحديدية والترام )بندلالقضبان المجمعة  ـ ز

 ؛ائرات()عربات و سفن و مراكب و ط
 ؛امن عشر   ما فيها نوا ض الساعاتاألدوات واألجهزة الواردة في القسم الث ـ ح
( واألصـناف اأُلخـر الـواردة فـي القسـم التاسـش عشـر )أسـلحة 93.06كرات الرصـا  المعـدة للـذخيرة )بنـد  ـ ط

 وذخائر(؛
اإلنــارة ولوازمهــا أجهــزة المصــابي  )مثــل   األثــاث و حوامــل الحشــايا و  94األصــناف الــواردة فــي الفصــل  ـ ي

 ؛لمضيئة و المباني المسبقة الصنش(والالفتات واللوحات اإلرشادية ا
  ؛)مثل  ُلعب األطفال و ألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة( 95األصناف الواردة في الفصل  ـ ك
والمناصــب  الحبـــروريــأ أقـــالم رصــا  الأقــالم ماســ ات و المناخــل اليدويــة واألزرار وأقــالم الحبــر الســائل  ـ ل

 96دة فـي الفصـل األصناف اأُلخر الـوار  أو واألصناف المماثلةالقوائم األحادية و الثناية والثالثية "حوامل" 
 ؛)مصنوعات متنوعة(

 .)مثل   التحف الفنية( 97ي الفصل األصناف الواردة ف ـ م
 :عريفةة " حيثما وردت في جدول التيقصد  عبارة " أجزاء ولوازم لالستعماالت العام ـ 2

المماثلـة  واألصناف 73.18أو  73.17أو  73.15أو  73.12أو  73.07األصناف الداخلة في البنود  ـ أ
 ؛من معادن عادية ُأخر

 ؛(91.14تثناء نوا ض الساعات )بند  اس عادية النوا ض وريأ النوا ض من معادن  ـ ب
ن عاديـة  األطر والمرايـا مـن معـادو  83.10أو 83.08أو  83.02أو 83.01األصناف الداخلة في البنود ـ ج

 .83.06الداخلة في البند 
)عدا  82لغاية  78و من  76لغاية  73إن اإلشارة إلى أجزاء األصناف الواردة في الفصول 

 .ت العامة  المعنى المقصود أعالهاألجزاء واللوازم لالستعماالاإلشارة إلى (  ال تشمل 73.15البند
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أو  82فـي الفصـلين  ة  فإن المصـنوعات الداخلـ83للفصل  1السا قة والمالحظة رة مش مراعاة أح ام الفق
 .81لغاية  78ومن  76لغاية  72بنود الفصول من تستثنى من  83

وردت فــي جــدول التعريفــة الحديــد الصــب )يهــر( والحديــد الصــلب )فــوالذ(   أينمــايقصــد  عبــارة  " معــادن عاديــة "   ـ 3
الرصا   الزنك  القصدير  التنجستن )ولفرام(  الموليبدنيوم  التـنـتالـوم  المغنيسيوم   النحاس  الني ل  األلومنيوم 

الكوبالــ   البيزمــوث  الكــادميوم  التيتــانيوم  الزركونيــوم  األنتيمــون  البريليــوم  الكــروم  الجرمــانيوم  الفانــاديوم  
 م  التاليوم .الجاليوم  الهافنيوم  األنديوم  النيوبيوم )الكولومبيوم(  الرينيو 

وردت في جدول التعريفـة  المنتجـات التـي تحتـوي علـى  أينمايقصد  عبارة  " سيرمي  "  )خالئط معدنية خزفية(    ـ 4
خالئط مجهريـة غيـر متجانسـة مـن م ونـات معدنيـة وم ونـات خزفيـة. وتشـمل عبـارة " سـيرمي  " أيضـا الكربيـدات 

 .ة الملبدة  معدن()الكربيدات المعدنيالمعدنية الملبدة "فري ".
 :(74و 72قواعد تبنيد الخالئط )عدا خالئط الحديد وخالئط النحاس كما عرف  في الفصلين  ـ 5

 ؛وزنًا على أي من المعادن اأُلخر الخالئط من معادن عادية   تبند مش المعدن الغالب ـ أ
كخالئــط  ردة فيــ،   تبنــدالخالئــط الم ونــة مــن معــادن عاديــة واردة فــي هــذا القســم ومــن عناصــر غيــر وا ـ ب

المعـادن العاديــة الداخلــة فــي هـذا القســم إذا كــان مجمــوا وزن هــذه المعـادن يســاوي أو يزيــد عــن مجمــوا 
 ؛عناصر اأُلخر الداخلة في تركيبهاوزن ال

 معدنيــة و تشــمل عبــارة  " خالئــط " الــواردة فــي هــذا القســـم  المخــاليط الملبــدة  " الفريــ  " مــن مســاحيق ـ ج
ومركبـات  ("سـيرمي  " غير المتجانسة المتحصل عليها  الصهر )عـدا الخالئـط المعدنيـة الخزفيـة المخاليط
 السبائك.

ما لم ينص على خالف ذلك   فإن كل إشارة في جدول التعريفة إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضًا لخالئط، التي  ـ 6
 .ـ  أعاله 5فقًا ألح ام المالحظة يجب أن تبند مع، و 

 :د تبنيد األصناف المركبةقواع ـ 7
ما لم تنص علي، البنود خالفا لـذلك   فـإن المصـنوعات مـن معـادن عاديـة ) مـا فيهـا األصـناف مـن مـواد مخلوطـة  

دنين التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي  موجب القواعد العامة لتفسـير جـدول التعرفـة(   والمحتويـة علـى معـ
. ادن اأُلخـرالمصنوعات المماثلة من المعـدن الغالـب وزنـًا علـى أي مـن المعـ   تبند مشأو أكثر من المعادن العادية

   
 :وتطبيقًا ألح ام هذه القاعدة  

 ؛ن الحديد أو الصلب معدنًا واحداً يعتبر الحديد الصلب "فوالذ" أو األنواا المختلفة م  أ  ـ
 ؛ـ أعاله 5وفقًا ألح ام المالحظة  تعتبر الخالئط كما لو كان   أكملها من نوا المعدن الذي يحدد بنده ب ـ
 كمعدن عادي واحد. 81.13تعتبر الخالئط المعدنية الخزفية  "سيرمي " الداخلة في البند ج ـ

 :لية الواردة في هذا القسم ما يلييقصد  العبارات التا ـ 8
 :خردة وفضالت  أ  ـ

لمعدنيـة ت اوالمصنوعا  لي للمعادن الشغل اآلأو الخردة والفضالت المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيش 
التي ال تصل  نهائيـًا لالسـتعمال كمصـنوعات معدنيـة  سـبب التكسـير أو التقطيـش أو التغكـل أو غيرهـا مـن 

 األسباب.
 : مساحيق ـ ب  
 .مم 1ن خالل منخل ذي عيون مقاسها أو أكثر من وزنها م %90المنتجات التي يمر    
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 الفصل الثاني والسبعون
 

 صلب )فوالذ( الد و حديال
 

 :مالحظـــات
ـ و حيثما وردت في جدول التعريفة  هـ ا الفصل وكذلك في المالحظات د ـ   الواردة في هذعبارات التاليةيقصد  ال ـ 1

 :المعاني المبينة إزاء كل منها
 :حديد صب )يهر(  أ  ـ 

الكربـون والتـي يم ـن أن تحتـوي  وزناً  %2  محتوية على أكثر من كربونية حديدية غير قابلة للطرق  خالئط
 :  ر اأُلخر  النسب المبينة التاليةوزنًا على عنصر أو أكثر من العناص

 
 أو أقل من الكروم  %10ـ 
 أو أقل من المنجنيز %6ـ 
 أو أقل من الفوسفور %3ـ 
 أو أقل من السيلكون )السيلسيوم( %8ـ 
 أو أقل من مجموا العناصر اأُلخر %10ـ 

 : صب )سبيجيل(حديد  ب ـ
وزنــًا وتتــوفر فيهــا الخصــائص  %30وال تتعــد   %6خالئــط حديديــة كربونيــة تحتــوي علــى منجنيــز بنســبة تزيــد 

 .( أعالهأالمبينة  الفقرة )
 :الخالئط الحديدية ج ـ

  أو  أشــ ال متحصــل عليهــا  الصــب المســتمر   أشــ ال أوليــة مماثلــةقطــش م عبــة أو  مســتطيلة خالئــط  شــ ل كتــل
ش ل حبيبات أو مسحوق   وإن كانـ  م تلـة   تسـتعمل  صـفة عامـة كمـادة إضـافية فـي صـناعة الخالئـط وكذلك  

اأُلخــر   أو كعوامــل مســاعدة مضــادة لوكســدة  أو للكبرتــة أو الســتعماالت مماثلــة فــي تعــدين الحديــد والتــي تكــون 
يــد مــش واحــد أو أكثــر مــن وزنــًا أو أكثــر  مــن عنصــر الحد %4 صــفة عامــة غيـــر قابلــة للطـــرق ومحتويــة علــى 

 : التالية العناصر
 من الكروم %10ـ أكثر من 
 من المنجنيز %30ـ أكثر من 
 من الفوسفور %3ـ أكثر من 
 من السيلكون )السليسوم( %8ـ أكثر من 
أقصـى  كحـد %10نسـبة المن مجموا العناصر اأُلخر  عدا الكربون  علـى أن ال تتجـاوز  %10ـ أكثر من 

 .اسلة النحفي حا
 

 : صلب )فوالذ( د ـ 
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المتحصل عليها  ش ل قطش    والتي ) استثناء  عض األنواا72.03لداخلة في البند المواد الحديدية عدا ا
 وزنًا أو أقل من الكربون.  %2  تكون قابلة للطرق ومحتوية على مصبوبة(

 .الكروم  على نسب أعلى من الكربون مش ذلك  يجوز أن يحتوي صلب 
 :قاوم للصدأصلب م هـ ـ

أو أكثر من الكروم   مش أو بدون   %10.5وزنًا أو أقل من الكربون و  %1.2خالئط فوالذية تحتوي على 
 . عناصر ُأخر

 :خالئط فوالذية ُأخر )صلب خا (  و ـ
 النسب  العناصر التالية ينطبق علي، تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزنًا على واحد أو أكثر صلب ال
 : ة أدناهالمبين
 أو أكثر من األلمنيوم %0.3ـ 
 أو أكثر من البورون )البور(  %0.0008 ـ
 أو أكثر من الكروم %0.3 ـ
 أو أكثر من الكوبال  %0.3 ـ
 أو أكثر من النحاس %0.4 ـ
 أو أكثر من الرصا  %0.4 ـ
 أو أكثر من المنجنيز %1.65 ـ
 أو أكثر من الموليبدنيوم %0.08 ـ
 أكثر من الني لأو  %0.3 ـ
 أو أكثر من النيوبيوم % 0.06 ـ
 أو أكثر من السلي ون )السيليسوم( %0.06 ـ
 أو أكثر من التيتانيوم %0.05 ـ
 أو أكثر من التنجستين )ولفرام( %0.03 ـ
 أو أكثر من الفاناديوم %0.1 ـ
 أو أكثر من الزيركونيوم %0.05 ـ
ـــــر مـــــن العناصـــــر األخـــــر )عـــــدا %0.1 ـ ـــــ  و أو أكث ـــــون  الكبري الفســـــفور و الكرب

   كل منها على حدةوالنيتروجين(
  
 : إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب سبائك ناتجة عن ز ـ 

األصناف المصبوبة صبًا  سيطًا  ش ل سبائك )اينجوت( بـدون زوائـد ناتجـة عـن عمليـة الصـب أو  شـ ل كتـل 
يـب الكيمـاوي للحديـد الصـب )يهـر( أو الحديـد ذات عيوب واضحة على السط  وغيـر مطا قـة مـن حيـت الترك

 . لخالئط الحديديةالصب )سبيجيل( أو ا
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 : اتـــحبيب ح ـ 
 أو %90مم والتي يمر  1من وزنها من خالل منخل ذي عيون مقاسها  %90األصناف التي يمر أقل من 

 . مم 5ن خالل منخل ذي عيون مقاسها أكثر من وزنها م
 : نصف جاهزة ـ منتجاتط 

 ـالحرارة ؛ والمنتجـات األخــر أوليـة   وإن ُأخضـع  لعمليـة  تجلـي  مصـمتةات الصـب المسـتمر  مقـاطش منتجـ
   مـا و التي تـم تشـ يلها  ـالطرق البسـيطغير مشغولة  أكثر مـن التجليـ  األوليـة  الحرارة أ مصمتة مقاطش 

 . تجات ال تقدم  ش ل لفاتوهذه المن؛ يا أو المقاطش أو األش ال الخاصةفي ذلك األش ال األولى للزوا
 : المنتجات المسطحة   التجلي   ي ـ  

والتي ال ينطبق عليها التعريـف )عدا المربش( المنتجات المجلخة ذات مقطش عرضي مصم  مستطيل الش ل 
 : رة  ط ـ أعاله  األش ال التاليةالمبين في الفق
   أوبقات ملفوفة متراكبة على التواليـ لفات ذات ط

ملـم فـإن عرضـها ي ـون  4.75لمسـتقيمة الطـول )غيـر الملفوفـة( والتـي إذا كـان سـم ها أقـل مـن ـ القطش ا
ملـم أو أكثـر فـإن عرضـها يزيـد عـن  4.75مساويًا لعشرة أضعاف سم ها على األقل أو إذا كان سم ها 

  .  مم ويعادل ضعفي سم ها على األقل 150
فرة على سـطحها ناتجـة مباشـرة عـن عمليـة التجلـي  تشمل المنتجات المسطحة  التجلي  المنتجات برسوم نا

 التضليعات والمربعات والتحبيبات واألزرار أو المعينات( والمنتجات المثقوبة أو المموجـة أو )مثل  الحزوز و
 . المصقولة  شرط أن ال تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر

طحة  ـالتجلي  ذات الشــ ل غيـر المسـتطيل أو المربــش   ومـن أي حجــم كانـ  كمنتجــات تبنـد المنتجـات المســ
 مم أو أكثر  شرط أن ال تكون قد اكتسب  صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر. 600عرضها 

 :  الحرارة    ش ل لفات غير منتظمةقضبان وعيدان مجلخة   ك ـ 
  ذات مقطــش عرضــي مصــم   شــ ل دائــرة أو قطــاا لفــات غيــر منتظمــة ــالحرارة   شــ ل المنتجــات المجلخــة 

أو مثلـت أو مضـلعات محد ـة أخـر ) مـا فـي ذلـك " الـدوائر ) مـا فيـ، المربـش( وي أو مستطيل ادائري أو بيض
  والجانبـان انبـان متقـابالن  شـ ل أقـواس محد ـة  التـي ي ـون فيهـا جمسطحة " و" المسـتطيالت المعدلـة "ال

 . ويم ــن أن تتضــمن هــذه المنتجــات تســنينات أوو متســاويان فــي الطــول ومتوازيــان( اناآلخــران مســتقيم
 )قضبان وعيـدان تسليـ  الخرسانة(غيرها من التش يالت الناتجة عن عملية التجلي   تضليعات أو حزوز أو

. 
 :  وعيدان أخر ـ قضبانل  

ـرات )ط( أو )ي( أو )ك( أعـاله وال تعريـف المنتجات التي ال ينطبق عليها أي من التعاريف الـواردة فـي الفقــ
األسالك والتي هي ذات مقطش عرضي مصـم  ومنـتظم علـى كامـل طولهـا  شـ ل دائـرة أو قطاعـات دائـرة أو 

لمسـطحة" أو مثلت أو المضلعات المحد ة اأُلخر ) ما فيها " الدوائر ا) ما في، المربش( وي  أو مستطيل ابيض
ــة " ــيو" المســتطيالت المعدل ــةي ــون فيهــا ج   والت ــان متقــابالن  شــ ل أقــواس محد  ــان اآلخــران انب   والجانب

 :هذه المنتجاتلمستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان(. ويم ن 
ــ  ــي أو غيرهــا مــن التشــ يالت الناتجــة أثنــاء عمليــة حــزوزأن تتضــمن تســنينات أو تضــليعات أو   ـ   التجل

 ؛)قضبان وعيدان تسلي  الخرسانة(
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 .مفتولة  عد التجلي  أن تكون  ـ 
 : فيالت(زوايا وأش ال خاصة )برو   م ـ 

المنتجــات ذات المقطــش العرضــي المصــم  المنــتظم علــى طولهــا والتــي ال ينطبــق عليهــا أي مــن التعــاريف 
 .أو )ل( أعاله وال تعريف األسالك الواردة في الفقرات )ط( أو )ي( أو )ك(

 .73.02أو 73.01د الداخلة في البن المنتجات 72ال يشمل الفصل 
 : أســالك  ن ـ 

كامــل طولهــا     شــ ل لفــات   مــن أي مقطــش عرضــي مصــم  و منــتظم علــىمشــ لة علــى البــاردالمنتجــات ال
 .تعريف المنتجات المسطحة  التجلي والتي ال ينطبق عليها 

 : ضبان وعيدان مجوفة للحفرق س ـ  
صـناعة أدوات الحفـر  والتـي يزيـد أكبـر مقـاس   الصـالحة لالعيدان المجوفة من أي مقطش عرضيالقضبان و 

  علــى أن ال يزيــد أكبـر مقــاس لمقطعهــا مـم 52مــم و ال يتجـاوز عــن  15ي عــن لمقطعهـا العرضــي الخـارج
العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان والعيـدان المجوفـة مـن 

 .73.04ف في البند حديد صلب التي ال ينطبق عليها هذا التعري
 .عًا للمعدن الحديدي الغالب وزناً تبتبند   م سوة  قشرة من معدن حديدي آخرالمعادن الحديدية ال ـ 2
تبعـًا لشـ لها و تبنـد منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها  التحليل الكهربائـي أو الصب  الضغـط أو  التلبيـد   ـ 3

 .رارةالخاصة  المنتجات المماثلة المجلخة  الح لتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل
 :  مالحظة بنود فرعية

 : صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد  العبارات التالية في هذا الف ـ 1
 : (خالئط حديد صب ) يهر  أ  ـ 

 : أدناه   النسب المحددة واحد أو أكثر من العناصر التاليةد الصب المحتوي وزنًا على يحد
 من الكروم %0.2ر من ـ أكث

 من النحاس %0.3ـ أكثر من 
 من الني ل %0.3ـ أكثر من 
 من أي من العناصر التالية : %0.1ـ أكثر من 

 ناديوم ا  موليبدنيوم   تيتانيوم   تنجستين  )ولفرام(   ف ألمونيوم
 

  : غير مخلوطصلب سهل القطش   ب ـ 
 : صر التالية  النسب المبينة أدناهاحد أو أكثر من العنامحتوي وزنًا على و  غير مخلوطصلب سهل القطش 

 أو أكثر من الكبري  %0.08ـ 
 أو أكثر من الرصا  %0.1ـ 

 من السيلينيوم %0.05ـ أكثر من 
 من التيلوريوم %0.01ـ أكثر من 
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 من البيزموت %0.05ـ أكثر من 
 

 :  صلب سلي ون ـ كهربائي  ج ـ 
الكربـون  % وعلـى 6% وزنـًا وال تزيـد عـن  0.6لسيلكون بنسـبة ال تقـل عـنخالئط الصلب المحتوية على ا

دون أن تحتـوي  األلمونيـوموزنًا أو أقل من  %1ويم ن أن يحتوي أيضًا على  .%0.08بنسبة ال تزيد عن 
  .على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على هذا الصلب صفات غيره من خالئط الصلب

   :)القطش السريش(للسرعات العالية  صلب متحمل  د ـ 
 يقل عن اثنين من العناصر الثالثة التالية:    على ما ال  مش أو بدون عناصر ُأخرلمحتويةخالئط الصلب ا

وزنــًا أو أكثــر مــن هــذه العناصــر محســوبة معــًا   %7موليبــدنيوم وتنجســتين وفانــديوم بنســبة إجماليــة قــدرها 
 .روممن الك %6إلى  %3من الكربون وأو أكثر   %0.6وعلى 

  :  صلب السيلي و ـ منجنيز  هـ ـ 
 : الئط الصلب التي تحتوي وزنًا علىخ

  %0.7كربون بنسبة ال تزيد عن  ـ 
   و%1.9أو أكثر وال تزيد عن  %0.5منجنيز بنسبة  ـ 
  دون أن تحتوي على أي عنصر آخـر بنسبة %2.3أو أكثر وال تزيد عن  %0.6سلي ون بنسبة ـ 

 . خصائص أحد خالئط الصلب هذا الصلبتضفي على 
 
 :يجب أن تراعى القاعدة التالية 72.02فيما يتعلق بتبنيد الخالئط الحديدية في البنود الفرعية للبند   ـ 2

يبنــد فـي البنــد الفرعــي المالئــم )إن وجــد( إذا كـان هنــاك عنصــر واحــد فقــط مــن  ويعتبـر الخلــيط الحديــدي ثنائيــًا 
 ـ ج من هذا الفصل. 1في المالحظة  المبينةسبة المئوية الدنيا عناصر الخليط تزيد نسبت، عن الن

أو ثـالث مـن عناصـر الخلـيط تزيـد  اثنـان  يعتبـر علـى التـوالي ثالثيـًا أو رباعيـًا إذا كـان هنـاك وقياسًا علـى ذلـك
 . في المالحظة المذكورة المبينةنسبتها عن النسبة المئوية الدنيا 

 ج مـنـ  1ر اأُلخر" غير المذكورة  صفة محددة والمشـار إليهـا فـي المالحظـة   فإن "العناصولتطبيق هذه القاعدة
 . وزناً  %10تزيد نسبة كل منها عن  هذا الفصل يجب أن

 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 ؛ منتجات  ش ل حبيباتمنتجات أولية -1  
   . أو مسحوق 

يد صب "سبيجل"  ش ل حديد صب )يهر( وحد  72.01
   .كتل أو  أش ال أولية ُأخركتل مستطيلة أو 

  وزنًا على  مخلوط محتوي ـ حديد صب )يهر( غير  72 01 10 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5  الفسفورأو أقل من   0.5%
غير مخلوط محتوي على أكثر )يهر(ـ حديد صب  72 01 20 00 

 الفسفوروزنًا من  %0.5من
 
 

 
5% 

 %5    (ليجسبحديد صب )مخلوط و )يهر( ـ حديد صب  72 01 50 00 
   .خالئط حديدية   72.02
   :منجنيز ــ حديد   
 %5   وزنًا من الكربون  %2ـ ـ محتوية على أكثر من  72 02 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 02 19 00 
   :ـ حديد ـ سيلي ون )سيلسيوم(  
 %5  السيلي ون  من وزناً  %55محتوية على أكثر من  ـ ـ  72 02 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 02 29 00 
 %5   منجنيزـ  سيلي ون  ــ حديد  72 02 30 00 
   : كروم ــ حديد   
 %5  وزنًا من الكربون  %4ـ ـ محتوية على أكثر من  72 02 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 02 49 00 
 %5  كروم ـسيلي ون ـ ـ حديد  72 02 50 00 
 %5  ني لـ  ـ حديد 72 02 60 00 
 %5  موليبدنيوم ــ حديد  72 02 70 00 

 %5  تنجستينـسيلي ون  ـتنجستين  حديد  ــ حديد  72 02 80 00 
   : ـ غيرها  
 %5  تيتانيومـسيلي ون ـ تيتانيوم   حديد  ــ ـ حديد  72 02 91 00 

 %5  فاناديوم ــ ـ حديد  72 02 92 00 
 %5  نيوبيوم ـ ـ ـ حديد 72 02 93 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 02 99 00 

  االختزالمنتجات حديدية متحصل عليها   72.03
المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات 

أو و م عبة الش ل   قطعًا األسفنجيةالحديدية 
؛ حديد ذو نقاوة قدرها كرات أو أش ااًل مماثلة

م عبة    ش ل قطش وزنًا على األقل 99.94%
   . أو كرات أو  أش ال مماثلة الش ل

  المباشر   االختزالـ منتجات حديدية متحصل عليها  72 03 10 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5  لخام الحديد
 %5  ـ غيرها 72 03 90 00 

)إينجوت( ناتجة ؛ سبائكيةخردة وفضالت حديد  72.04
   . الصلب أو عن إعادة صهر خردة الحديد

 %5   صب )يهر( ـ خردة وفضالت من حديد  72 04 10 00 
   : صلبحديد ـ خردة وفضالت من خالئط   
 %5   ـ ـ من صلب مقاوم للصدأ 72 04 21 00 
 %5    ـ ـ غيرها 72 04 29 00 

 %5    صلب مطلي  القصدير ـ خردة وفضالت من حديد أو 72 04 30 00 
   :ـ خردة وفضالت ُأخر  
ـالت التفريز والخراطة ونشـارة ـ ـ رقـائـق و شظـايـا و فـض 72 04 41 00 

وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيش  وإن كان  
    حزماً 

 
 
 

 
 
5% 

 %5     ـ ـ غيرها 72 04 49 00 
 %5      خردةالصهر لـ سبائك )اينجوت( ناتجة  عن إعادة  72 04 50 00 

  مـن حديد صب  أو من حبيبات ومساحيق  72.05
   . ن حديد أو صلبصب " سبيجل " أو م حديد

 %5  ـ حبيبات 72 05 10 00 
   : ـ مساحيق  

 %5   ـ ـ من خالئط صلب 72 05 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 05 29 00 

   . مخلوطير غحديد وصلب  -2  
حديـد وصلب من غير الخالئط  ش ل سبائك   72.06

ا الحديد )اينجوت( أو  أش ال أولية ُأخر )عد
   .(72.03د الداخل في البن

 %5  ـ سبائك )اينجوت(  72 06 10 00 
 %5  ـ غيرها 72 06 90 00 

حديد أو من صلب   منتجات نصف جاهزة من  72.07
   . من غير الخالئط

   :وزنًا من الكربون  %0.25ـ محتوية على أقل من   
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   )  ما في، المربش(ـ ـ ذات مقطش عرضي مستطيل  72 07 11 00 

 ساوي أقل من ضعفي سم ،مقاس عرض، ي
 
 

 
5% 

 %5  المربش(  داـ)ع يلـي مستطـ  ذات مقطش عرضـ ـ غيرها 72 07 12 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 07 19 00 
 %5  وزنا أو أكثر من الكربون   %0.25ـ محتوي، على  72 07 20 00 

منتجات مسطحة   التجلي   من حديد أو من   72.08
مم أو أكثر   600صلب غير خالئطي   عرض 

مجلخة  الحرارة  غير م سوة وال مطلية وال 
   . مغطاة

  مشغولة أكثر من التجلي   الحرارة  غير ـ  ش ل لفات 72 08 10 00 
  ذات عالمات سطحية  ارزة

 
 5% 

  غير مشغولة  أكثر من التجلي  ـ غيرها   ش ل لفات  
   : ً ايئاي الحرارة منظفة كيم

 %5  مم أو أكثر 4.75ك ـ ـ  سم 72 08 25 00 
 %5  مم 4.75مم أو أكثر ولكن يقل عن  3ـ ـ  سمك  72 08 26 00 

 %5  مم 3ـ ـ  سمك أقل من  72 08 27 00 
شغولة  أكثر من التجلي     ش ل لفات  غير مـ غيرها  

   :  الحرارة
 %5  مم 10ـ ـ  سمك يزيد عن  72 08 36 00 

 %5  مم10أو أكـثر وال يتجاوز  مم 4.75ـ ـ  سمك  72 08 37 00 
 %5  مم 4.75مم أو أكثر ولكن يقل عن  3ـ ـ  سمك  72 08 38 00 
 %5   مم 3ـ ـ  سمك أقل من  72 08 39 00 
ـ  ش ل غير اللفات  غير مشغولة  أكثر من التجلي   72 08 40 00 

   الحرارة  ذات عالمات سطحية  ارزة
 
 5% 

شغولة  أكثر من   غير متـ غيرها   ش ل غير اللفا  
   : التجلي   الحرارة

 %5  مم 10ـ ـ  سمك يزيد عن  72 08 51 00 
 %5  مم 10مم أو أكثر ولكن ال تتجاوز  4.75ـ ـ  سمك  72 08 52 00 
 %5  مم 4.75مم أو أكثر ولكن يقل عن  3ـ ـ  سمك  72 08 53 00 
 %5   مم 3ـ ـ  سمك أقل من  72 08 54 00 
 %5   ـ غيرها 72 08 90 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

ن حديد أو من   ممنتجات مسطحة  التجلي   72.09
أو  مم 600   عرض صلب من غير الخالئط

أكثر  مجلخة على البارد  غير م سوة وال 
   . مطلية وال مغطاة

ولة  أكثر من التجلي  على   غير مشغـ  ش ل لفات  
   : البارد

 %5  مم أو أكثر 3ـ ـ  سمك  72 09 15 00 
 %5  مم 3مم ولكن يقل عن  1ـ ـ  سمك يزيد عن  72 09 16 00 
 %5  مم 1مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز  0.5ـ ـ  سمك  72 09 17 00 
 %5  مم 0.5ـ ـ  سمك أقل من  72 09 18 00 
ولة  أكثر من التجلي  ـ  ش ل غير لفات  غير مشغ  

   : على البارد
 %5  كثرمم أو أ 3ـ ـ  سمك  72 09 25 00 
 %5  مم 3مم ولكن يقل عن  1ـ ـ  سمك يزيد عن  72 09 26 00 
 %5  مم 1مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز  0.5ـ ـ  سمك  72 09 27 00 

 %5   مم 0.5ـ ـ  سمك أقل من  72 09 28 00 
 

   %5  ـ غيرها 72 09 90 00
72.10 
 
 

 
 

ن حديد أو من   ممنتجات مسطحة  التجلي 
و مم أ 600   عرض الخالئطصلب من غير 

   . أكثر  م سوة أو مطلية أو مغطاة
   : طاة  القصديرـ مطلية أو مغ  

 %5  مم أو أكثر 0.5ـ ـ  سمك  72 10 11 00 
 %5  مم 0.5ـ ـ  سمك أقل من  72 10 12 00 

   ما فيها المطلية  خليط ـ مطلية أو مغطاة  الرصا  72 10 20 00 
 من الرصا  والقصدير

 
 5% 

 %5  الكهربائي تحليلمطلية أو مغطاة  الزنك  طريقة ال ـ 72 10 30 00 
   : طلية أو مغطاة  الزنك  طرق ُأخر  ـ م  
 %5   ـ ـ مموجة 72 10 41 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 10 49 00 
الكروم أو  الكروم مش أكاسيد   أكسيدـ مطلية أو مغطاة  72 10 50 00 

 الكروم
 
 5% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   :   األلمونيوملية أو مغطاة ـ مط  
 %5  ألمونيومـ ـ مطلية أو مغطاة  خليط زنك ـ  72 10 61 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 10 69 00 
 %5  ـ مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن 72 10 70 00 

 %5  ـ غيرها 72 10 90 00 
منتجات مسطحة  التجلي  من حديد أو من   72.11

ط   عرض أقل من صلب من غير الخالئ
   . اةمم  غير م سوة وال مطلية وال مغط600

   : شغولة  أكثر من التجلي   الحرارةـ غير م  
مقفلة   ة على جوانبها األربش داخل مجاري مجـلخ ـ ـ  72 11 13 00 

 4مم وبسمك ال يقل عن  150عن   عرض يزيد
  ليس   ش ل لفات وبدون عالمات  سطحية مم

   ارزة

 
 
 
 

 
 
 
5% 

 %5  مم أو أكثر 4.75   سمك  ـ ـ غيرها 72 11 14 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 11 19 00 
   : ولة  أكثر من التجلي  على الباردـ غير مشغ  
 %5  الكربون ن ًا من% وز  0.25ل من قتحتوي على أ ـ ـ 72 11 23 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 11 29 00 
 %5  ـ غيرها 72 11 90 00 

 ن حديد أو مننتجات مسطحة  التجلي  مم  72.12
 600   عرض أقل من صلب من غير الخالئط

   .   م سوة أو مطلية أو مغطاةمم
 %5  مغطاة  القصدير مطلية أوـ  72 12 10 00 
 %5  الكهربائي تحليلمغطاة  الزنك  طريقة ال مطلية أوـ  72 12 20 00 
 %5  ُأخر   مغطاة  الزنك  طرق  مطلية أوـ  72 12 30 00 

 %5  ـ مدهونة أو مورنشة  أو مغطاة بلدائن 72 12 40 00 
 %5   طرق أخر  مغطاة  مطلية أوـ  72 12 50 00 
 %5  ـ م سوة 72 12 60 00 

قضبان وعيدان  مجلخة  الحرارة   ش ل لفات   72.13
  ن غير غير منتظمة اللف  من حديد أو صلب م
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 . الخالئط
على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها  تحتوي  ـ 72 13 10 00 

 %5  عملية التجلي  أثناء الناتجة ن التش يالتم
 %5      من صلب سهل القطشـ غيرها 72 13 20 00 
   : ـ غيرها  

 %5   مم 14ذات مقطش عرضي دائري قطره أقل منـ ـ  72 13 91 00 
 %5    ـ ـ غيرها 72 13 99 00 

ن من حديد أو صلب من غير قضبان وعيدا  72.14
  غير مشغولة  أكثر من الطــرق أو الخالئط

   ما فيها جلي  أو السحب أو البثق  الحرارةالت
   التجلي . عد  والعيدان المفتولةالقضبان 

   مطروقة:ـ   
 %5   ملم 8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 14 10 30 

 %20  ملم 40 إلى ملم 8دائري من  ذات مقطش عرضي ـ ـ ـ 72 14 10 40 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 14 10 90 

 
 

حزوز أو  محتوية على تسنينات أو تضليعات أو ـ 
غيرها من التش يالت الناتجة أثناء عملية التجلي  أو 

   التجلي :مفتولة  عد 
 %5  ملم 8من ذات مقطش عرضي دائري أقل  ـ ـ ـ 72 14 20 30 

 %20  ملم 40ملم إلى  8من ذات مقطش عرضي دائري  ـ ــ  72 14 20 40 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 14 20 90 

   القطش:من صلب سهل   غيرهاـ   
 %5  ......ملم  8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 14 30 30 

 %20  ..ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 14 30 40 

 %5    ـ ـ غيرها ـ 72 14 30 90 

   : ـ غيرها  
 %5    عدا المربش()مستطيل ـ ـ ذات مقطش عرضي  72 14 91 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 14 99 00 

قضبان وعيدان ُأخر من حديد أو من صلب من   72.15
   الخالئط.غير 
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ـ من صلب سهل القطش  غير مشغول  أكثر من   
   البارد:التش يل أو التجهيز على 

 %5  ملم 8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 15 10 30 

 %20  ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 15 10 40 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 15 10 90 

ـ غيرها  غير مشغولة  أكثر من التش يل أو التجهيز   
   على البارد

 %5  ملم  8أقل من  ائري ذات مقطش عرضي د ـ ـ ـ 72 15 50 30 

 %20  ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 15 50 40 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 15 50 90 

   : ـ غيره  
 %5  ملم 8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 15 90 30 

 %20  ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 15 90 40 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 15 90 90 

من ومقاطش زوايا وأش ال خاصة )بروفيالت(   72.16
   الخالئط.حديد أو من صلب من غير 

  غير مشغول Hأو  Iأو  U ش ل حرف  ـ مقطعها 72 16 10 00 
 أكثر من التجلي  أو السحب أو البثق  الحرارة 

 مم 80وبارتفاا أقل من 

 
 
 

 
 
5% 

  غير مشغولة  أكثر من T أو Lل ـ مقطعها  ش   
 وبارتفاا أقلالتجلي  أو السحب أو البثق  الحرارة 

   مم: 80من 
 L   5%ـ ـ مقطعها  ش ل  72 16 21 00 
 T   5%ـ ـ مقطعها  ش ل  72 16 22 00 
  غير مشغولة  أكثر  Hأو  Iأو  Uـ مقطعها  ش ل   

فاا من التجلي  أو السحب أو البثق  الحرارة  وبارت
   مم أو أكثر: 80

   :Uـ ـ مقطعها  ش ل   
 %5   م م220 عن يزيد ال  ما أكثر أو مم 80  ارتفاا ـ ـ ـ 72 16 31 10 
 %5   مم220 عن يزيد  ارتفاا ـ ـ ـ 72 16 31 20 

   : Iـ ـ مقطعها  ش ل   
 %5   مم220 عن يزيد ال  ما أكثر أو مم 80  ارتفاا ـ ـ ـ 72 16 32 10 
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 %5   مم220 عن يزيد  ارتفاا ـ ـ ـ 72 16 32 20 
   :   H ـ ـ مقطعها  ش ل  
 %5   مم220 عن يزيد ال  ما أكثر أو مم 80  ارتفاا ـ ـ ـ 72 16 33 10 
 %5   مم220 عن يزيد  ارتفاا ـ ـ ـ 72 16 33 20 
  غير مشغولة  أكثر من Tأو  Lمقطعها  ش ل  ـ  

 و  ارتفاا  رارة ق  الحالتجلي  أو السحب أو البث
 : مم أو أكثر80

 
 

  
   مم220 عن يزيد ال  ما أكثر أو مم 80  ارتفاا ـ ـ ـ 72 16 40 10 

 5% 
 %5  مم 220 عن يزيد  ارتفاا ـ ـ ـ 72 16 40 20 

         غير مشغولة  أكثر  مقاطشـ زوايا وأش ال خاصة و  72 16 50 00 
  ارة الحر  من التجلي  أو السحب أو البثق   

 
 

 
5% 

  غير مشغولة  أكثر من مقاطشوأش ال خاصة و  ـ زوايا  
   : التش يل أو التجهيز على البارد

 %5  ـ ـ متحصل عليها من منتجات مسطحة  التجلي  72 16 61 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 16 69 00 

   : ـ غيرها  
مسطحة  اتـنتجمن م ارد ـزة على البــ ـ مش لة أو مجه 72 16 91 00 

  التجلي 
 
 

 
5% 

 %5  ـ ـ غيرها 72 16 99 00 
أو من صلب من غير   أسالك من حديد  72.17

   . الخالئط
 %5   ـ غير مطلية أو مغطاة  وإن كان  مصقولة 72 17 10 00 

 %5  ـ مطلية أو مغطاة  الزنك 72 17 20 00 
 %5  ـ مطلية أو مغطاة  معادن عادية ُأخر 72 17 30 00 
 %5   ـ غيرها 72 17 90 00 
   صلب مقاوم للصدأ )ستينلس ستيل(.  -3  

صلب مقاوم للصدأ  ش ل سبائك )اينجوت( أو   72.18
 أش ال أولية ُأخر؛ منتجات نصف جاهزة من 

   صلب مقاوم للصدأ.
 %5  ـ سبائك وأش ال أولية ُأخر 72 18 10 00 
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   : ـ غيرها  
 %5  عرضي مستطيلمقطش  ـ ـ ذات 72 18 91 00 
 %5    ـ ـ غيرها 72 18 99 00 
منتجات مسطحة  التجلي  من صلب مقاوم   72.19

   مم أو أكثر. 600للصدأ   عرض 
  ل ـرارة   ش ـغير مشغولة  أكثر من التجلي   الح ـ  

   : لفات   
 %5  مم 10ـ ـ  سمك يزيد عن  72 19 11 00 

 %5  مم 10و أكثر و ال تتجاوز مم أ 4.75ـ ـ  سمك  72 19 12 00 
 %5  مم 4.75أو أكثر ولكن يقل عن  مم 3ـ ـ  سمك  72 19 13 00 
 %5  مم 3ـ ـ  سمك أقل من  72 19 14 00 

ـ غير مشغولة  أكثر من التجلي   الحرارة    ش ل غير   
   : اللفات

 %5  مم 10ـ ـ  سمك يزيد عن 72 19 21 00 
 %5  مم10مم أو أكثر و ال تتجاوز  4.75 سمك ـ ـ  72 19 22 00 
 %5  مم 4.75أو أكثر ولكن يقل عن  مم 3ـ ـ  سمك  72 19 23 00 
 %5  مم 3ـ ـ  سمك أقل من  72 19 24 00 
   : ـ غير مشغولة  أكثر من التجلي  على البارد  
 %5  مم أو أكثر 4.75ـ ـ  سمك  72 19 31 00 
 %5  مم 4.75أكثر ولكن يقل عن  أو مم 3ـ ـ  سمك  72 19 32 00 

 %5  مم 3مم و لكن يقل عن  1ـ ـ  سمك يزيد عن  72 19 33 00 
 %5  مم 1مم أو أكثر و ال تتجاوز  0.5ـ ـ  سمك  72 19 34 00 
 %5   مم 0.5ـ ـ  سمك أقل من  72 19 35 00 
 %5   ـ غيرها 72 19 90 00 

وم لب مقامنتجات مسطحة  التجلي  من ص  72.20
   مم. 600للصدأ   عرض يقل عن 

   : ـ غير مشغولة  أكثر من التجلي   الحرارة  
 %5  مم أو أكثر4.75ـ ـ  سمك  72 20 11 00 

 %5  مم 4.75ـ ـ  سمك يقل عن  72 20 12 00 
 %5  ـ غير مشغولة  أكثر من التجلي  على البارد 72 20 20 00 

 %5   ـ غيرها 72 20 90 00 



 15ق : 
 72ف : 

 - 520 - 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

قضبان وعيدان  مجلخة  الحرارة   ش ل  لفات  72 21 00 00 72.21
 غير منتظمة اللف  من صلب مقاوم للصدأ

 
 

 
5% 

قضبان وعيدان  من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا   72.22
   للصدأ من صلب مقاوم طشقاموأش ال خاصة و 

ـ قضبان وعيدان  غير مشغولة  أكثر من التجلي  أو   
   : حرارةالسحب أو البثق  ال

 %5   ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري  72 22 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 22 19 00 

ـ قضبان وعيدان  غير مشغولة  أكثر من التش يل أو  72 22 20 00 
 التجهيز على البارد

 
 

 
5% 

 %5   ـ قضبان وعيدان ُأخر 72 22 30 00 
 %5  طشقامـ زوايا وأش ال خاصة و  72 22 40 00 

 %5  أسالك من صلب مقاوم للصدأ 72 23 00 00 72.23
خالئط فوالذية  ُأخر؛ قضبان وعيدان   -4  

من خالئط فوالذية أو مجوفة للحفر من صلب 
    . من غير الخالئط

خالئط فوالذية أخر   ش ل سبائك أو  أش ال   72.24
أولية ُأخر؛ منتجات نصف جاهزة من خالئط 

   . فوالذية أخر
 %5  سبائك و أش ال أولية ُأخرـ  72 24 10 00 
 %5  ـ غيرها 72 24 90 00 
 

72.25 
منتجات مسطحة  التجلي  من خالئط فوالذية  

   مم أو أكثر. 600ُأخر   عرض 
   : كهربائي )مغناطيسي( ــ من صلب سيلي ون   

 %5  ـ ـ ذات حبيبات موجهة 72 25 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 25 19 00 
ـ غيرها  غير مشغولة  أكثر من التجلي   الحرارة    72 25 30 00 

  ش ل لفات
 
 

 
5% 

ـ غيرها  غير مشغولة  أكثر من التجلي   الحرارة   ش ل  72 25 40 00 
 غير اللفات

 
 

 
5% 
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 %5  ـ غيرها  غير مشغولة  أكثر من التجلي  على البارد 72 25 50 00 
   : ـ غيرها  

 %5  الكهربائي ليلـريقة التحـ ط ك ـو مغطاة  الزنية أـلـ ـ مط 72 25 91 00 
 %5  ـ ـ مطلية أو مغطاة  الزنك  طرق ُأخر   72 25 92 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 25 99 00 

منتجات مسطحة  التجلي  من خالئط فوالذية   72.26
   . مم 600ُأخر   عرض أقل من 

   : ـ من صلب سيلي ون ـ كهربائي  
 %5  ـ ذات حبيبات موجهة ـ 72 26 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 26 19 00 
 %5  ( متحمل للسرعات العاليةسريش القطش ) من صلب ـ 72 26 20 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ غير مشغولة  أكثر من التجلي   الحرارة 72 26 91 00 
 %5  ـ ـ غير مشغولة  أكثر من التجلي  على البارد 72 26 92 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 26 99 00 

 

قضبان وعيدان مجلخة  الحرارة   ش ل لفات   72.27
   . غير منتظمة اللف  من خالئط صلب ُأخر

 %5   (للسرعات العالية) سريش القطشـ من صلب  72 27 10 00 
 %5  منجنيز ــ من صلب السيلي و  72 27 20 00 
 %5  ـ غيرها 72 27 90 00 
 

72.28 
دان ُأخر من خالئط صلب ُأخر؛ ان وعيقضب 

ش من خالئط صلب طقامزوايا وأش ال خاصة و 
ُأخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب 

   صلب.ط أو من خالئط لو خممن غير 
للسرعات سريش القطش )ـ قضبان وعيدان من صلب   

 (:العالية
 
 

 
 

 %5  ملم 8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 28 10 10 

 %20  ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 28 10 20 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 28 10 90 

   :منجنيز ـ ن السيلي وـ قضبان وعيدان  من صلب   
 %5  ملم 8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 28 20 10 
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 %20  ملم 40 ملم إلى 8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 28 20 20 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 28 20 90 

ـ قضبان وعيدان ُأخر  غير مشغولة  أكثر من التجلي    
 :أو السحب أو البثق  الحرارة

 
 

 
 

 %5  ملم 8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 28 30 10 

 %20  ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 28 30 20 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 72 28 30 90 

   :ـ قضبان وعيدان ُأخر  غير مشغولة  أكثر من الطرق   
 %5  ملم 8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 28 40 10 

 %20  ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 28 40 20 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 28 40 90 

ة  أكثر من التش يل غير مشغول ـ قضبان وعيدان ُأخر   
 :أو التجهيز على البارد

 
 

 
 

 %5  ملم 8ذات مقطش عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 28 50 10 

 %20  ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 28 50 20 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 28 50 90 

   :ـ قضبان وعيدان ُأخر  
 %5  ملم 8ضي دائري أقل من ذات مقطش عر  ـ ـ ـ 72 28 60 10 

 %20  ملم 40ملم إلى  8ذات مقطش عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 28 60 20 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 72 28 60 90 

 %5   ومقاطش  ـ زوايا أش ال خاصة 72 28 70 00 
 %5   مجوفة للحفروعيدان ـ قضبان  72 28 80 00 

   . رأسالك من خالئط صلب ُأخ  72.29
 %5   منجنيز ــ من صلب السيلي و  72 29 20 00 
 %5   ـ غيرها 72 29 90 00 
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 الفصل الخامس والسبعون
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 الفصل الثمانون
 

 قصديـــر ومصنوعاتـــه
 

 :مالحظـــة
 : صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف ـ 1

 : قضبان وعيدان  أ ـ 
مقطع  ، ذاتقة، والتي ليست بشكل لفاتو المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطر 

 أو)بما فيه المربع( وي أو مستطيل اظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضعرضي مصمت و منت
مثلث متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم )بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيل المعدل 
" والتي يكون فيها جانبان متقابالن منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين 

أو  )بما فيها المربع( . تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلةزيين ومتساويي الطول(اومتو 
. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها

المنتجات . وتشمل العبارة أيضا )بما فيها " المستطيل المعدل "(، يزيد عن ُعشر عرضها المستطيلة
عليها عمليات الحقة  ُأجريت والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت"والتي األشكالبنفس 

، بشرط أن ال تكسبها هـذه العمليات صفة ي التشذيب األولي وإزالة القشور(إلنتاجها )ال تتعدى عمليت
 .األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر

 روفيالت" :أشكال خاصة  "ب ب ـ  
إن كانت و أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو المشكلة بالبثق المنتجات المجلخة 

بشكل لفات،  ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي ال ينطبق عليها أي من تعاريف 
اق أو القدد أو األنابيب أو القضبان أو العيدان أو األسالك أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األور 

المتحصل عليها بالصب أو  األشكالأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس  المواسير .وتشمل عبارة
تتعدى عمليتي التشذيب األولي وإزالة  التلبيد "فريت" والتي ُأجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها الب

عمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة القشور، بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه ال
 في بنود ُأخر.

 :أســـالك ج ـ 
، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم ة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبةالمنتجات المجلخ

 أو مثلث متساوي األضالع أو)بما فيه المربع( وي أو مستطيل اعلى كامل طولها بشكل دائري أو بيض
وي األضالع )بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيالت المعدلة "والتي يكون مضلع محدب متسا

ومتوازيين ومتساويي  مستقيمينلبينما الجانبان اآلخر ا فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة،
ثلثة أو الم)بما فيها المربعة( الطول(. قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة 

. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها
 .، يزيد عن ُعشر عرضهابما في ذلك " المستطيل المعدل "()
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   :ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق    د ـ 
، وإن كانت بشكل لفات (،80.01الداخلة في البند  غولةغير المشالمنتجات  عداالمنتجات المسطحة )

وإن دورت زواياه )بما في ذلك " المستطيـالت  )عدا المربع( ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل
المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران 

 :سمك موحد والتي تكون مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول( ، وذات 
 ،عرضها ، بسمك اليزيد عن عشر)بما فيه المربع(ذات شكل مستطيل   ـ

و األصناف أ تكون لها صفة ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت ، بشرط أن ال ـ 
 .المنتجات الداخلة في بنود ُأخر

 :مواسير وأنابيب هـ ـ 
ظم بتجويف واحد مقفل على كامل ، ذات مقطع عرضي منتلفاتالمنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل 

أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع  )بما فيه المربع( وي أو مستطيلاطولهـا، بشكل دائري أو بيض
. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات ةمحدب متساوي األضالع وذات جداران موحدة السماك

ث المتساوي األضالع أو المضلع المحدب أو المثل)بما فيها المربعة( المقطع العرضي أو المستطيل 
المتساوي األضالع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي 

. يمكن أن تكون المواسير واالتجاهومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل 
ـة أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة واألنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلي

 .ت )فالنجات( أو بأطواق أو بحلقاتأو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطا
 : فرعيالد بنالمالحظـة 

 :صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف ـ 1
 : خلوطقصدير، غير م   أ  ـ 

من نسبة احتوائه على أي  تقل ، بشرط أن ال % على األقل من القصدير99ًا على زنالمعدن المحتوي و 
 :النسبة المحددة في الجدول التاليالبيسموت أو النحاس عن  عنصري 

 جدول العناصر اأُلخر
 

 وزناً للمحتويات حد النسبة المئوية  العنصــــــــــــــر
 Bi 0.1 بيسموت

 Cu 0.4 نحاس

 
 :رخالئط قصدي  ب ـ

 : بشرطالمواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزنًا على أي عنصر من العناصر اأُلخر، 
 أو  % وزنًا؛1أن تزيد النسبة اإلجمالية لهذه العناصر اأُلخر    ـ
 السابق. جدوللفي ا أن تكون نسبة احتوائها وزنًا على البيسموت أو النحاس مساويًا أو أكبر من النسبة المحددة  ـ
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   . )خام( غير مشغولقصدير   80.01
 %5   ، غير مخلوطـ قصدير 80 01 10 00 
 %5  ـ خالئط قصدير 80 01 20 00 

 %5  فضالت وخردة قصدير 80 02 00 00 80.02
 

80.03 
ة )بروفيالت( اصقضبان و عيدان و أشكال خ 

   . وأسالك، من قصدير
 %5   ـ ـ ـ قضبان مجوفة 80 03 00 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 80 03 00 90 

   (ملغي)  80.04
   (ملغي)  80.05
   (ملغي)  80.06
   . مصنوعات ُأخر من قصدير  80.07

خوابي ودنان وغيرها من األوعية األخر  ـ ـ ـ خزانات و 80 07 00 10 
   مجهزة بأدوات آلية أو حرارية()غير 

 
5% 

ـ ـ ـ األنابيب الطرية لتعبئة معاجين األسنان ومواد  80 07 00 20 
  التلوين والمنتجات األخر

 
5% 

وأدوات المائدة )أباريق  ية والمطبخلـ ـ ـ األدوات الـمنز  80 07 00 30 
  وصواني وصحون..الخ( 

 
5% 

 %5  ـ ـ ـ غيرها 80 07 00 90 
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 الفصل الحادي والثمانون
 

 معادن عادية ُأخر؛ خالئط خزفية معدنية )سيرميت(؛ مصنوعاتها
 

 الفرعي:مالحظة البند 
الخاصة بتعريف  "القضبان أو  74من الفصل  1تنطبق على هذا الفصل، بعد تبديل ما يجب تبديله، المالحظة  ـ 1

 األوراق والقدد". الصفائح أو الشرائط أو أو  أو األلواح  أو األشكال الخاصة أو األسالك العيدان 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

تنجستين )ولفرام( ومصنوعاته، بما في ذلك   81.01
   . الفضالت والخردة

 %5  ـ مساحيق 81 01 10 00 
   : ـ غيرها  
         ان ـالقضب ؛ بما في ذلكير مشغولـغـ ـ تنجستين  81 01 94 00 

  والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة
 
5% 

 %5  ـ ـ أسالك 81 01 96 00 
 %5   ـ ـ فضالت وخردة 81 01 97 00 
 %5  ـ ـ غيرها 81 01 99 00 

مولبيدنيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضالت     81.02
   . والخردة

 %5  ـ مساحيق 81 02 10 00 
   : غيرهاـ   
  ، بما في ذلك القضبان غير مشغولـ ـ موليبدنيوم  81 02 94 00 

  المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة والعيدان
 
5% 

      ـ ـ قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها من عملية  81 02 95 00 
أو  التلبيد البسيطة، أشكال خاصة )بروفيالت( ألواح

  أوراقصفائح وأشرطة و 

 
 
5% 

 %5  ـ ـ أسالك 81 02 96 00 
 %5   ـ ـ فضالت وخردة 81 02 97 00 
 %5  ـ ـ غيرها 81 02 99 00 
تنتالوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضالت     81.03

   . والخردة
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

، بما في ذلك القضبان والعيدان غير مشغولـ تنتالوم  81 03 20 00 
  مساحيق ؛بعملية التلبيد البسيطةا المتحصل عليه

 
5% 

 %5   ـ فضالت وخردة 81 03 30 00 
 %5   ـ غيرها 81 03 90 00 

مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضالت     81.04
   . والخردة

   : غير مشغولـ مغنيسيوم   
 %5   وزنًا من المغنيسيوم %99.8ـ ـ يحتوي على األقل  81 04 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 81 04 19 00 
 %5  ـ فضالت وخردة 81 04 20 00 
   :ـ برادة وخراطة وحبيبات مرتبة تبعًا لحجمها؛ مساحيق  
 %5  مسحوق المغنيسيوم  ـ  ـ ـ 81 04 30 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 81 04 30 90 
   : ـ غيرها  
ـ ـ ـ زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح، أوراق، قدد،  81 04 90 10 

  راق رقيقة، رقائققضبان مجوفة، أو 
 
5% 

 %5    ـ ـ ـ أسالك، قضبان وعيدان 81 04 90 20 
 %5   ـ ـ ـ أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة 81 04 90 30 
 %5   ـ ـ ـ مصنوعات أخر من مغنيسيوم 81 04 90 90 

كوبالت نصف خام )مات( ومنتجات وسيطة ُأخر   81.05
من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما 

   . في ذلك الفضالت والخردة
ـ كوبالت نصف خام )مات( ومنتجات وسيطة ُأخر من  81 05 20 00 

 %5  ؛ مساحيقتعدين الكوبالت؛ كوبالت خام
 %5   الت وخردةــ فض 81 05 30 00 
 %5   غيرهاـ  81 05 90 00 

بيسموث ومصنوعاته، بما فيها الفضالت  81 06 00 00 81.06
  والخردة

 
5% 

كادميوم ومصنوعاته، بما فيها الفضالت   81.07
   والخردة.

 %5  ؛ مساحيقغير مشغولـ كادميوم  81 07 20 00 
 %5  فضالت وخردةـ  81 07 30 00 
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 %5  ـ غيرها 81 07 90 00 
صنوعاته، بما فيها الفضالت تيتانيوم وم  81.08

   والخردة.
 %5  مساحيق ؛غير مشغولـ تيتانيوم  81 08 20 00 
 %5  فضالت وخردةـ  81 08 30 00 
 %5  ـ غيرها 81 08 90 00 

زيركونيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضالت   81.09
   . والخردة

 %5   ؛ مساحيقغير مشغولـ زيركونيوم  81 09 20 00 
 %5   فضالت وخردةـ  81 09 30 00 
 %5   ـ غيرها 81 09 90 00 

   انتيمون ومصنوعاته، بما فيها الفضالت والخردة  81.10
 %5   ـ أنتيمون غير مشغول؛ مساحيق 81 10 10 00 
 %5   ـ فضالت وخردة 81 10 20 00 
 %5   ـ غيرها 81 10 90 00 

 %5  يها الفضالت والخردةمنجنيز ومصنوعاته، بما ف 81 11 00 00 81.11
بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفانديوم وكاليوم   81.12

وهافنيوم وأنديوم ونيوبيوم )كولومبيوم( ورينيوم 
معادن، بما فيها وتاليوم  ومصنوعات من هذه ال

   . الفضالت والخردة
   :ـ بيريليوم  
 %5   ؛ مساحيقغير مشغولـ ـ  81 12 12 00 
 %5   ـ ـ فضالت وخردة 81 12 13 00 
 %5   ـ ـ غيرها 81 12 19 00 
   : ـ كروميوم )كروم(  
 %5   ؛ مساحيقـ ـ غير مشغول 81 12 21 00 
 %5   ـ ـ فضالت وخردة 81 12 22 00 
 %5   ـ ـ غيرها 81 12 29 00 
   : ثاليومـ   
 %5  ؛ مساحيقغير مشغولـ ـ  81 12 51 00 
 %5   ضالت وخردةـ ـ ف 81 12 52 00 
 %5   ـ ـ غيرها 81 12 59 00 
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   : ـ غيرها  
 %5  ؛ فضالت وخردة؛ مساحيقغير مشغولـ ـ  81 12 92 00 
 %5  ـ ـ غيرها 81 12 99 00 

خالئط خزفية معدنية )سيرميت( ومصنوعاتها،  81 13 00 00 81.13
  بما فيها الفضالت والخردة

 
5% 
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 الفصل الثاني والثمانون
 

 ومالعق سكاكينعدد وأدوات 
 وشوك، من معادن عادية؛ أجزاؤها من معادن عادية  

 

 : مالحظـــات
 

 األكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو فيما عدا مواقد  اللحام و ـ 1
أو حوافها ، فإن هذا الفصل يشمل األصناف التي تكون نصالها 82.09القدمين  واألصناف الداخلة في البند 

 أو أجزاؤها العاملة من:أسطحها العاملة  أوالعاملة 
 معدن عادي؛ أ  ـ
 كربيدات معدنية أو خالئط معدنية خزفية )سيرميت(؛ ب ـ
ي أو كربيدات على حوامل من معدن عاد ( طبيعية أو تركيبية أو مجددة )أحجار كريمة أو شبه كريمة ج ـ

 معدنية أو خالئط معدنية خزفية )سيرميت(؛
أو الحد أو ذات النصل القاطع  األصناففقد تمواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن ال  د ـ

 وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.التضليع وما شابهها من معادن عادية 
 ، باستثناء األجزاء المنصوصاألصنافالواردة في هذا الفصل تبند مع هذه األجزاء من معادن عادية لألصناف  ـ 2

تدخل في هذا الفصل  (. مع ذلك، وفي جميع الحاالت، ال84.66مقابض العدد التي تدار باليد )بند و عليها بالذات 
 من القسم الخامس عشر. 2األجزاء لالستعماالت العامة، وفقًا لمفهوم المالحظة 

 
القاطعة الخاصة بآالت الحالقة الكهربائية وآالت قص الشعر الكهربائية في  واألجزاءالنصال  تدخل الرؤوس و

  .(85.10)البند 
ومن عدد مساوي لها  82.11إن المجموعات )األطقم( المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند  ـ 3

 (. 82.15ي هذا البند  )، تبند ف82.15على األقل من األصناف الداخلة في البند 
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معازق،  محافر و رفوش ومعاول و مجارف و  82.01
بلطات وعدد قاطعة  مذاري وأمشاط؛ فؤوس و و

من جميع مشاذب  تقليم ومماثلة؛ مقصات 
مجزات أعشاب  األنواع؛ مناجل وسكاكين قش و

وعدد ُأخر مستعملة في  وأسافين للخشب
   . الزراعة أو البساتين أو الغابات

 %5  رفوش ـ مجارف و 82 01 10 00 
 %5   ـ معاول و محافر و معازق وأمشاط 82 01 30 00 
 %5   ـ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة 82 01 40 00 
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)بما و مجزات تدار بيد واحدة مشاذب  ـ مقصات تقليم و 82 01 50 00 
 في ذلك مجزات الدواجن(

 
 

 
5% 

 %5  مجزات تقليم ُأخر تدار باليدين ـ مجزات أعشاب و 82 01 60 00 
ـ عدد يدوية ُأخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو  82 01 90 00 

 الغابات
 
 

 
5% 

مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع األنواع   82.02
صال )بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو ن

   . المناشير غير المسننة(
 %5   ـ مناشير يدوية 82 02 10 00 
 %5  )شلة( متصلةـ نصال مناشير شريطية  82 02 20 00 
ـ نصال مناشير دائرية )بما في ذلك نصال مناشير   

   : الشق أو الثقب(
 %5  ـ ـ بأجزاء عاملة من صلب 82 02 31 00 
 %5  ا األجزاءـ ـ غيرها، بما فيه 82 02 39 00 
 %5  ـ مناشير سالسل 82 02 40 00 
   : ـ نصال مناشير ُأخر  
 %5   ـ ـ نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن 82 02 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها 82 02 99 00 

زراديات )بما في ذلك  مبارد و مبارد للخشب، و  82.03
القاطعة( كماشات ومالقط، مقصات  الزراديات
معادن و قاطعات مواسير و قاطعات لقطع ال

مسامير وبراغي و مثاقب تخريم وعدد يدوية 
   . مماثلة

 %5   ـ مبارد و مبارد للخشب وعدد مماثلة 82 03 10 00 
كماشات ( القاطعةالزراديات بما في ذلك )زراديات، ـ  82 03 20 00 

 ومالقط وعدد مماثلة
 
 

 
5% 

 %5  وعدد مماثلة ـ مقصات لقطع المعادن 82 03 30 00 
مثاقب  ـ قاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراغي و 82 03 40 00 

  تخريم وعدد مماثلة
 
 

 
5% 
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قابلة للتعديل  شـدط ومفاتيح ــمفاتيح رب  82.04
"انجليزية" يدوية )بما في ذلك مفاتيح قياس 

ربط  رؤوس(؛ عدا مفاتيح الحنفيات عزم اللف
   . ماسكاتهاقابلة للتبديل، وإن كانت ب

   :  يدويةومفاتيح ـ مفاتيح ربط   
 %5  ـ ـ غير قابلة للتعديل )ثابتة(   82 04 11 00 
 %5  ـ ـ قابلة للتعديل )انجليزية(   82 04 12 00 
 %5    قابضهاربط قابلة للتبديل، وإن كانت بم رؤوسـ  82 04 20 00 

لزجاج(، عدد يدوية )بما فيها القواطع الماسية ل  82.05
غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ مواقد 
اللحام؛ ملزمات ومرابط وما يماثلها، عدا تلك 

الت آل وأاآللية أجزاء ولوازم للعدد  التي تعتبر
؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة  القطع بنفث الماء

للنقل؛ دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو 
   . بالقدم

 %5  ثقب ولولبة  ـ أدوات  82 05 10 00 
 %5     ـ المطارق والمطارق الثقيلة 82 05 20 00 
ـ مماسح "فارات" و أزاميل و أزاميل مقعرة وما يماثلها  82 05 30 00 

 من أدوات قاطعة لشغل الخشب
 
 

 
5% 

 %5  ـ مفكات  82 05 40 00 
   :  ـ عدد يدوية ُأخر )بما فيها قواطع ماسية للزجاج(  
 %5     ـ ـ لالستعمال المنزلي 82 05 51 00 

   :   ـ ـ غيرها  
 بإطالقـ ـ ـ مسدسات برشمة المسامير تشتغل  82 05 59 10 

 الخراطيش
 
 

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ مشاحم يدوية 82 05 59 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 82 05 59 90 
 %5    ـ مواقد لحام 82 05 60 00 
 %5  ـ ملزمات و مرابط وما يماثلها   82 05 70 00 
الداخلة مجموعات )أطقم( األصناف  غيرها, بما فيهاـ   

 : لهذا البندالبنود الفرعية اثنين أو أكثر من في 
 
  

 %5   ـ ـ ـ عدد وأدوات يدوية غير منزلية 82 05 90 10 
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 %5  ـ ـ ـ عدد وأدوات يدوية منزلية 82 05 90 20 
عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من األصناف  82 06 00 00 82.06

، مهيأة 82.05إلى  82.02الداخلة في البنود 
 كمجموعات )أطقم( للبيع بالتجزئة

 
 
 

 
 
5% 

قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن  عدد  82.07
، للضغط الآليا أو للعدد اآللية )مث كانت تدار

وللكبس وللبصم وللتخريم ولّلولبة وللحفر 
الخرط وفك وربط  للتقوير والتفريز و لتقعير وول

البراغي(، بما في ذلك قوالب سحب و بثق 
   . التربة والصخور وثقب المعادن، وأدوات حفر

   : وثقب التربة ـ أدوات حفر الصخور  
 %5   )سيرميت( ة خزفيةـالئط معدنيـن خـل مـزء عامــ ـ بج 82 07 13 00 
 %5  بما فيها األجزاءـ ـ غيرها،  82 07 19 00 
 %5  بثق المعادن ـ قوالب سحب و 82 07 20 00 
 %5  التخريم البصم أو ـ أدوات للضغط أو 82 07 30 00 
 %5  ـ  أدوات الطرق أو اللولبة 82 07 40 00 
 %5  ـ  أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور 82 07 50 00 
 %5  التقوير ـ  أدوات التقعير أو 82 07 60 00 
 %5  ـ أدوات التفريز 82 07 70 00 
 %5   ـ  أدوات الخرط 82 07 80 00 
 %5  ـ عدد ُأخر قابلة للتبديل 82 07 90 00 

سكاكين ونصال قاطعة لآلالت أو لألجهزة   82.08
   اآللية.

 %5  ـ لشغل المعادن 82 08 10 00 
 %5  ـ لشغل الخشب 82 08 20 00 
المستعملة في صناعة  لآلالتالمطابخ أو  ـ ألجهزة 82 08 30 00 

  األغذية
 
 

 
5% 

 %5  اتين أو الغاباتـالبسأو الزراعة  تعملة فيـآلالت المسلـ  82 08 40 00 
 %5  ـ غيرها 82 08 90 00 

من عدد، غير مركبة، من  سرؤو  أطراف و 82 09 00 00 82.09
 خالئط معدنية خزفية )سيرميت(

 
 

 
5% 
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أو أقل،  لجك 10أجهزة آلية تدار باليد، تزن  82 10 00 00 82.10
في تحضير أو تهيئة أو تقديم  لالستعمال

 األطعمة أو المشروبات

 
 
 

 
 
5% 

سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة،   82.11
بما في ذلك مطاوي تقليم األشجار )عدا 

 (، و82.08السكاكين الداخلة في البند 
 نصالها.

 
 
  

 %5   مجموعات "أطقم" من أصناف منوعة ـ 82 11 10 00 
   : ـ غيرها  
   :ثابتةـ ـ سكاكين مائدة ذات نصال   
  .ـ ـ ـ بمقابض من عاج 82 11 91 02 

 5% 
صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو  منـ ـ ـ بمقابض  82 11 91 03 

  مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة
 
 

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 82 11 91 90 
 %5   ثابتةـ ـ سكاكين ُأخر ذات نصال  82 11 92 00 
   : غير ثابتةـ ـ سـكاكين ذات نصال   
 %5  ـ ـ ـ مطاوي تقليم األشجار 82 11 93 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 82 11 93 90 
 %5  ـ ـ نصال 82 11 94 00 
 %5   ـ ـ مقابض من معادن عادية 82 11 95 00 

نصالها، )بما في ذلك نصال  أمواس حالقة و  82.12
أمواس الحالقة غير تامة الصنع بشكل 

   أشرطة(.
   : ـ أمواس حالقة  

عها المنفصلة ـأمونة وقطــ ـ ـ أدوات الحالقة المعدنية الم 82 12 10 10 
  وشفراتها

 
 

 
5% 

دائن الواردة مع ــأمونـة من اللــ ـ ـ أدوات الحـالقة الم 82 12 10 20 
 شفراتها

 
 

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 82 12 10 90 
ـ نصال "شفرات" ألدوات الحالقة المأمونة، بما في ذلك  82 12 20 00 

 قدد النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و
 
 

 
5% 
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 %5  ـ أجزاء ُأخر 82 12 90 00 
مقصات خياطين و مقصات أخر  مقصات و 82 13 00 00 82.13

 %5  مماثلة و نصالها
أدوات قاطعة ُأخر )مثل، أدوات قص الشعر   82.14

وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ 
وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات الورق(؛ 

أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر 
   . اليدين والقدمين )بما فيها مبارد األظافر(

ـ قاطعات الورق و فاتحات الرسائل وسكاكين محو   
 : نصالها الرصاص، و وبرايات أقالم

 
  

 %5  نصالها ـ ـ ـ برايات أقالم الرصاص و 82 14 10 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 82 14 10 90 
ـ أدوات ومجموعات تجميل األظافر )بما فيها مبارد  82 14 20 00 

  األظافر(
 
 

 
5% 

   ـ غيرها:  
 %5   ـ ـ ـ سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ 82 14 90 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 82 14 90 90 

و أدوات كاشطات و مالعق و شوك و مغارف   82.15
 ألزبدهكاكين ـوس  مكـوسكاكين الستقديم الكعك 

و مالقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو 
   . المطبخ

ـ مجموعات من أصناف منوعة محتوية على صنف  82 15 10 00 
 واحد على األقل مطلي بمعدن ثمين

 
 

 
5% 

 %5  ـ مجموعات ُأخر من أصناف منوعة 82 15 20 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ مطلية بمعادن ثمينة 82 15 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها 82 15 99 00 
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 أصناف متنوعة من معادن عادية 
 

   : مالحظـــات
األجـزاء   هلهـا هـذوفقًا لمفهوم هذا الفصل، تبند األجزاء من معادن عادية في البنود المالئمة لألصناف التي تعـود  ـ 1

د صـ  ظههـرأ أو صـل ، أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل األصناف من حديـد أو حديـ رال تعتبومع ذلك، 
ــود  ــي البن ــة ف ــواد الدافل ــة مــن  73.20أو  73.18أو  73.17أو  73.15أو  73.12مــن األا وال األصــناف المماةل
 أ 81لغاية  78ومن  76لغاية  74معادن عادية ُأفر ظالفصول من 

مـ  ظبمـا فـي 75ز قطرهـا ، يقصد بكلمة  عجالت تدحرج "كاستور" العجالت التي ال يتجاو 83.02وفقًا لمفهوم البند  ـ 2
بشرط أن يكون عرض  75م  ظبما في ذلك اإلطار عند وجودهأ 75وجودهأ أو التي يتجاوز قطرها  داإلطار عنذلك 

   م  30الدوالب أو اإلطار المرك  عليها أقل من 
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 أو أو بتركيبات حروف أقفال ومغاليق ظبمفاتيح  83.01
أو مما يفتح بالكهرباءأ، من معادن  أرقام

محتوية  بمشابكوأطر  مشابك ظابازي أعادية؛ 
، من معادن عادية؛ مفاتيح على أقفال

     لألصناف السابقة، من معادن عادية
 %5   أقفالـ  83 01 10 00 
 %5  مما يستعمل للمركبات  مغاليقـ  83 01 20 00 
 %5   مما يستعمل لألةاث مغاليقـ  83 01 30 00 
      : ُأفر مغاليقـ   
 %5   بتركيبات حروف وأرقام مغاليق ـ ـ ـ 83 01 40 10 
 %5    تفتح بالكهرباء مغاليق ـ ـ ـ 83 01 40 20 
 %5   للحقائ  مغاليقـ ـ ـ  83 01 40 30 
 %5    للدراجات مغاليقـ ـ ـ  83 01 40 40 
 %5    ـ ـ ـ غيرها 83 01 40 90 
 وية على ـمحت ،ابكـبمشوأطـر مشابك ظابازي أ ـ  83 01 50 00 

 %5    مغاليق   
 %5   ـ أجزاء 83 01 60 00 
 %5   ـ مفاتيح مقدمة على حدة 83 01 70 00 
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لوازم و تركيبات وأصناف مماةلة من معادن   83.02
األبـواب أو  عادية مما يستعمـل في األةاث أو

النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات  الل  أوالس
صناديق السراجة أو فزائن األمتعة أو ال أو
وما يماةلها؛ مشاج  و المجوهرات عل  و 

حوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماةلة 
من معادن عادية؛ عجالت تدحرج "كاستور" 
بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية 

     عادن عاديةالحركة لألبواب، من م
 %5    ـ مفصالت 83 02 10 00 
 %5   ـ عجالت تدحرج "كاستور" 83 02 20 00 
 مماةلة مما يستعمل ُأفر وأصناف  ـ تركيبات و لوازم 83 02 30 00 

     للسيارات
 
5% 

   : ات و لوازم ُأفر وأصناف مماةلةـ تركيب  
 %5   ـ ـ مما يستعمل للمبااي 83 02 41 00 
 %5  ـ ـ غيرها، مما يستعمل لألةاث 83 02 42 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5   ـ ـ ـ مقابض لألبواب 83 02 49 10 
 %5    ـ ـ ـ غيرها 83 02 49 90 
تركيبات حاملة وتركيبات  ـ مشاج ، وحوامل قبعات أو 83 02 50 00 

   مماةلة
 
5% 

 %5   ـ غالقات ذاتية لألبواب 83 02 60 00 
فزائن ظصناديق مأمواةأ و صناديق مقواة  83 03 00 00 83.03

وأبواب مصفحة "مأمواة" وفزائن الودائع 
واألمااات، للغرف المأمواة وصناديق مأمواة 
للنقود أو المستندات وما يماةلها من معادن 

  عادية

 
 
 
 
5% 
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 ات وللملفات أو لبطاقات الفهرسةللمصنف فزائن  83.04
وامل أقالم وحوامل وصوااي وحوامل لألوراق وح

أفتام وأصناف مماةلة لالستعمال في المكات ، 
من معادن عادية، باستثناء أةاث المكات  

    94.03الدافل في البند 
الفرز  ـ ـ ـ فزااات الملفات وبطاقات فهــارس وعلـ   83 04 00 10 

  واألصناف المماةلة
 
5% 

 وةقاالت  ـتـااد الكــ ـ ـ لوازم طاوالت المكات  ظمس  
   :لها  الخأـابر وحوامــالوزن والمح

 %5  ـ ـ ـ ـ من حديد 83 04 00 21 
 %5  ـ ـ ـ ـ من معادن عادية أفر 83 04 00 29 
 %5   ـ ـ ـ حوامل األوراق لآلالت الكاتبة 83 04 00 30 
 %5   ـ ـ ـ رفوف مما يوضع على طاوالت المكات  83 04 00 40 
 %5   يرهاـ ـ ـ غ 83 04 00 90 

تركيبات لمصنفات ض  األوراق والملفات،   83.05
وماسكات، شابكات وزوايا رسائل، مشابك 

لألوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماةلة 
للمكات  من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل 

ظللمكات  والتنجيد والتغليفأ، من معادن  أمشاط
     عادية

 %5  ض  األوراق و للملفات ـ تركيبات لمصنفات 83 05 10 00 
 %5  ـ مشابك فارزة بشكل أمشاط 83 05 20 00 
 %5  ـ غيرها، بما في ذلك األجزاء 83 05 90 00 

أجراس واواقيس  وما يماةلها، غير كهربائية     83.06
من معادن عادية؛ تماةيل صغيرة وأصناف ُأفر 

للتزيين من معادن عادية؛ أطر للصور 
الّلوحات أو ما يماةلها، من  الفوتوغرافية أو

     معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية
 %5  اواقيس وما يماةلهاو ـ أجراس  83 06 10 00 
   : ماةيل صغيرة وأصناف ُأفر للتزيينـ ت  
 %5   ـ ـ مطلية بمعادن ةمينة 83 06 21 00 
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 %5  ـ ـ غيرها 83 06 29 00 
ما يماةلها؛  ـ أطر للصور الفوتوغرافية أو لّلوحات أو 83 06 30 00 

  مرايا
 
5% 

أاابي  ومواسير مراة من معادن عادية، وإن   83.07
     كاات مع لوازمها

 %5    ـ من حديد أو صل  83 07 10 00 
 %5  ـ من معادن عادية ُأفر 83 07 90 00 

ك أبازي  بمشاب أبازي  و و غالقباأغالق، أطر   83.08
وأصناف  وعينيات محاجن ظشناكلأ، عرى 

أو توابع  معادن عادية، لأللبسةمماةلة من 
أساور لحلي أو أو ا ألحذيةاأو  األلبسة

ألصناف أو الخيام اأو  لكت الساعات أو ا
غيرها  أو لسراجةا أوأو لوازم السفر  الجلدية

من األصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة 
دن عادية؛ فرز أو مشقوقة الساق، من معا

   وبرق ظترترأ، من معادن عادية 
 %5   ، وعينياتـ محاجن "شناكل"، عرى  83 08 10 00 

 %5  ـ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق 83 08 20 00 
   : غيرها، بما في ذلك األجزاءـ   
ـ ـ ـ أغالق، أطر بأغالق، أبازي  بأغالق وأصناف  83 08 90 10 

ادن عادية لأللبسة واألحذية ولوازم مماةلة من مع
السفر والحقائ  اليدوية ولغيرها من مصنوعات 

  الجلود والنسيج

 
 
 
5% 

 %5  ـ ـ ـ فرز وبرق ظترترأ 83 08 90 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 83 08 90 90 

سدادات وأغطية ظبما في ذلك األغطية التاجية   83.09
الت واألغطية الملولبة وسدادات الص أ، كبسو 

للقنااي، سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل و 
 اإلغالقأفتام وغيرها من لوازم ضمان 
     ظالترصيصأ، من معادن عادية

 %5  ـ سدادات ذات حواف ظأغطية تاجيةأ 83 09 10 00 
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   : ـ غيرها  
 ـ ـ ـ سدادات معداية مبطنة بفلين ذات حواف 83 09 90 10 

   مشرشرة
 
5% 

ذات  أو  ذات رافـعـة  ة أوــ ـ ـ سدادات وأغطية لولبيـ 83 09 90 20 
   عمل في سد القناايـاوابض لولبية  الخ مما يست

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ أغطية ملولبة للبراميل 83 09 90 30 
    دادات ـوالس ـ ـ ـ سدادات الص  وسدادات المعاير 83 09 90 40 

   ة  الخالقطارة لقنااي المشروبات والزيوت واألدوي
 
5% 

 %5   ـ ـ ـ أفتام من جميع األاواد 83 09 90 50 
ية المماةلة، ـاس واألوعــ ـ ـ األربطــة ألحكام سد األكي 83 09 90 60 

من الحديد    والتي تحتوي على سلك أو سلكين 
  ين من اللدائن أو الورق ـين بين شريطـموضوع

 
 
5% 

 
 %5  العل  وقيعان أغطية ـ ـ ـ 70 90 09 83

 %5   ـ ـ ـ غيرها 83 09 90 90 
الفتات، لوحات أسماء و عناوين، لوحات   83.10

مماةلة و أرقام و حروف وعالمات ُأفر، من 
معادن عادية، عدا ما يدفل منها في البند 

94.05    
، أ  الخ ـ ـ ـ اللوحات ألسماء المناطق والطرق والشوارد 83 10 00 10 

 ءولوحات األرقام واألسما
   للمبااي  الخ

 
5% 

ـ ـ ـ الفتات للمصالح العامة ظشرطة، فرقة إطفاء، الخأ  83 10 00 20 
 التدفين"،    وإلعالن المحظورات ظ "ممنود 
اإلرشاد إلى الطرق  "فاص لأللعاب" الخأ والفتات 

   النقل، الخ والفتات لمرور وسائط 

 
 
 
5% 

 %5  اايت والمصااع، الخـ ـ ـ الالفتات للمنازل والحو  83 10 00 30 
 %5  ـ ـ ـ الفتات اإلعالن 83 10 00 40 
وصناديق   ـ ـ ـ لوحات الـعـنـاويـن لـلدور واألبواب  83 10 00 50 

الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاد ألسماء النباتات 
الخ، ورقاد األرقام للمفاتيح ولغرف تعليق 

  المالبس، الخ

 
 
5% 

لوحات والعالمات المماةلة لآلالت واألجهزة ـ ـ ـ ال 83 10 00 60 
  الخ   والمقاييس والسياراتظمثل لوحات األرقامأ

 
5% 
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ـ ـ ـ أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة  83 10 00 70 
  اللوحات المشار  إليها في هذا البند

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 83 10 00 90 
اح  و أقطاب أسالك و عيدان و أاابي  و ألو   83.11

لحام كهربائي ومنتجات مماةلة، من معادن 
عادية أو من كربيدات معداية، مكسوة أو 

محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن 
"فلكس" من األاواد المستعملة في اللحام أو 

في ترسي  المعادن العادية أو الكربيدات 
المعداية؛ أسالك وعيدان من مساحيق معادن 

ألاواد المستعملة في الطالء عادية مكتلة، من ا
     المعداي بالرش

ـ أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي  83 11 10 00 
 %5   الكهربائي، من معادن عادية

  ـ أسالك محشوة لّلحام الكهربائي القوسي، من معادن  83 11 20 00 
    عادية  

 
5% 

  بالّله ، من  وة للحامحشـ عيدان مطلية وأسالك م 83 11 30 00 
 %5  معادن عادية

 %5    ـ غيرها 83 11 90 00 
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 القسم السادس عشر
 

 ؛آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها
 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة 

 أجزاء ولوازم هذه األجهزة ،في اإلذاعة المرئية )التلفزيون(  
 

 :مالحظـات
 :ال يشمل هذا القسم ـ 1

أو من مطاط مبركن )البند  39، الداخلة في الفصل دائنأ  ـ سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من ل
، أو األصناف األخر من األنواع المستعملة في اآلالت أواألجهزة الكهربائية  لالستعماالت التقنية (40.10

 ؛(40.16)البند  عدا المطاط المقسى  من مطاط مبركن
( من األنواع 43.03راء )البند ( أو من جلود بف42.05من جلد طبيعي أو مجدد )البند  ـ األصنافب 

  األخر؛المستخدمة في اآلالت واألجهزة اآللية أو في االستعماالت التقنية 
، من نات(،وغيرها من الحوامل المماثلةج ـ  المواسير )والبوبينات( والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية )كو 

   ؛عشر( أوالقسم الخامس48أو44أو 40أو  39أي مادة )مثاًل ،الفصول 
 ؛أوالقسم الخامس عشر( 48أو 39صول ،الفلجاكارد أواآلالت المماثلة)مثالً د ـ    البطاقات المثقبة آلالت ا

، وكذلك األصناف اأُلخر من مواد (59.10مواد من مواد نسجية )البندسيور نقل الحركة أو سيور نقل ال هـ ـ
 ؛(59.11الستعماالت تقنية )البند  نسجية

، 71.04 إلى 71.02مذكورة في البنود لكريمة أو شبه الكريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة( الاألحجار ا و ـ
، ماعدا الياقوت األزرق 71.16األحجار المذكورة في البند وكذلك األصناف المصنوعة كليًا من هذه 

 ؛(85.22 )سفير( والماس المشغولين غير المركبين على حوامل إلبر قراءة الحاكي )البند
 ، منمن القسم الخامس عشر 2المالحظة  األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في ز ـ

 ؛(39اف المماثلة من لدائن )الفصل ، أواألصنمعادن عادية )القسم الخامس عشر(
 ؛(73.04مواسير الحفر )البند  ح ـ
 ؛)القسم الخامس عشر(شرائط معدنية ، من أسالك أو السيور المتصلة بدون نهايات ط ـ
 ؛83أو الفصل  82أصناف الفصل  ي ـ
 ؛أصناف القسم السابع عشر ك ـ
 ؛90أصناف الفصل  ل ـ
 ؛(91أصناف صناعة الساعات )الفصل  م ـ
البند )و الفراجين من األنواع المستعملة كأجزاء لآلالت  82.07األدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند  ن ـ

دوات المماثلة القابلة للتبديل التى تبند وفقا للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة وكذلك األ ؛(96.03
 . (69.09أوالبند 68.04أو البند  59أو 45أو 43أو 42أو 40الفصول  في )مثل

 .95أصناف الفصل  س ـ
خراطيش( )تبند األشرطة لآلالت الكاتبة واألشرطة المماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات ) ع ـ

المناصب  أو للطبع(كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى  إذا 96.12تبعًا للمادة المكونة لها أو في البند 
 ..2096واألصناف المماثلة الداخلة في البند القوائم األحادية أو الثنائية أو الثالثية "الحوامل" 
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، فإن 85من الفصل  1المالحظة  و 84 الفصلمن  1حظة من هذا القسم والمال 1مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ 2

أو  85.46أو  85.45أو  85.44أو  84.84اجزاء االالت )باستثناء أجزاء األصناف الداخلة في البنود 
 :(، تبند تبعًا للقواعد التالية85.47

، 84.48، 84.31، 84.09)عدا البنود  85أو  84لفصل األجزاء التي تمثل أصنافًا مشمولة في بنود ا أ ـ
ي جميع الحاالت (، تدخل ف85.48 و 85.38، 85.29، 85.22، 85.03، 84.87، 84.73، 84.66

 ؛في بنودها الخاصة
إذا كانت األجزاء االخر معدة لالستعمال حصرًا أو بصفة أساسية آللة معينة أو لعدد من اآلالت  ب ـ

، فإن هذه األجزاء، (85.43أو 84.79بندالداخلة في ال الداخلة في نفس البند )وإن كانت من اآلالت
، 84.31، 84.09، في البنود اآللة أو اآلالت، أو تبعًا للحال تدخل في البند الذي تخضع له هذه

فإن األجزاء المعدة  ذلك،. مع 85.38 أو 85.29، 85.22، 84.73،85.03، 84.66، 84.48
 85.25أو مع أصناف البنود من  85.17لالستعمال على حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 

  .85.17تدخل في البند  85.28لغاية 
، 85.22، 85.03 ،84.73، 84.66، 84.48، 84.31، 84.09األجزاء اأُلخر في البنود  تبند جميع ج ـ

 .85.48أو 84.87، فإنها تبند في البند ، وإذا تعذر ذلك85.38 أو 85.29
، والمعدة ألن لفةلمركبة والمكونة من آلتين أو اكثر ذات وظائف مخت، فإن اآلالت امالم ينص على خالف ذلك ـ 3

، وكذلك اآلالت المعدة لتأدية وظيفتين مختلفين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل، عمل معًا ومهيأة في جسمًا واحداً ت
 .  ئيسيةآللة التي تؤدي الوظيفة الر تصنف كما لو انا تكون فقط من ذلك الموكون أو باعتبارها افإنها 

عندما تكون اآللة )بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آالت مشتركة( مؤلفة من مكونات مستقلة )وإن كانت  ـ 4
منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة ُأخرى(، معدة 

ككل ، فإن المجموعة 85الفصل أو  84بند من بنود الفصل  ألن تعمل معًا ألداء وظيفة محددة مشمولة في أي
 .الوظيفةالمناسب لهذه في البند  تبند

الوظيفية أو " آالت " أي من اآلالت أو الوحدات ل تطبيق أحكام المالحظات السابقة، يقصد بكلمة من أج ـ 5
 . 85أو  84هو وارد في بنود الفصل  مما أو المعدات أو األجهزةالمصنع 
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 صل الرابع والثمانونالف
 

 ؛ أجزاؤهااجل وآالت وأجهزة وأدوات آليةمفاعالت نووية ومر 
 

 :مالحظـات
 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1

 ؛68الفصل  منأرحية الطواحين وأحجار الشحذ واألصناف اأُلخر  أ  ـ
 ، من مواد خزفية واألجزاء الخزفية لآلالت واألجهزة، المضخات()مثلاآلالت أو األجهزة  ب ـ

 ؛(69ل )فص أي مادةمن  واألدوات 
لالستعماالت التقنية  ؛ اآلالت واألجهزة والمصنوعات األخر(70.17ف من زجاج للمختبرات )بند صنااأل ج ـ

 ؛(70.20أو  70.19ها من زجاج )بند أو أجزاء
)فصول ُأخر ، وكذلك األصناف المماثلة من معادن عادية73.22أو  73.21األصناف الداخلة في البند  د ـ

 ؛(81إلى  78أو  76إلى  74
 ؛85.08هـ ـ المكانس الكهربائية الداخلة في البند 

ـــة ال ـ و ـــد األجهـــزة المنزليـــة اآللي ـــة فـــي البن ـــة فـــي البنـــد  ؛ آالت85.09كهربائيـــة الداخل التصـــوير الداخل
 ؛85.25

  القسم السابع عشر. مبردات )رادييتر( ألصناف  ـ ز
 (.96.03دون محرك التي تستعمل يدويًا )بند  لية لألرضيات مناآلمكانس الح. 

 ، فإن اآلالت واألجهزة التي تبعاً ( لهذا الفصل9س عشر والمالحظة )من القسم الساد 3مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ 2
، أوالبنود من جهة 84.86أوالبند  84.24غاية ل 84.01، بندًا أو أكثر من البنود ألوصافها قد يشملها في آن واحد

، تكون الحالما حسبما  االولىمن جهة ُأخرى، تدخل في بندها المالئم من مجموعة البنود  84.80لغاية  84.25
 وليس في المجموعة االخيرة.

 
 :  84.19ف التالية التدخل في البند ومع ذلك فإن األصنا 
 ؛(84.36)بند  التفقيسأجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة  ـ أ 
 ؛(84.37ب الحبوب في المطاحن )بند ترطي أجهزة ـ ب 
 ؛(84.38راج عصارة السكر )البند أجهزة النثر الستخ ـ ج 
  ؛(84.51آالت وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية )بند  ـ د 
الحرارة  ، والتي يعتبر تغيرليةالمعدة لتأدية عمليات آ المختبراتمعدات و أمعدات  واألجهزة أواالالت  ـ ـه 

 ؛تها(ثانويًا، )وإن كان ضروريًا بالنسبة لمهم فيها
 

 : 84.22ال تدخل في البند 
 ؛(84.52س واألوعية المماثلة )بند آالت الخياطة لغلق األكيا ـ أ 
 .84.72، الداخلة في البند لمكاتباآلالت واألجهزة ل ـ ب 
 :84.24ال تدخل في البند  
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 ;( 84.43تعمل بنفث الحبر ) البند الطباعة التي  اآلت -أ   

 .( 84.56) البند  الماءالتي تعمل بنفث  القطعاآلت  -ب           
، من جهة أو أحد 84.56د يشملها في آن واحد البند ، قفهاوالتي تبعًا ألوصا أي مادةأن العدد اآللية لشغل  ـ 3

خرى، فإنها ، من جهة أُ 84.65أو  84.64أو  84.61أو  84.60أو  84.59أو  84.58أو  84.57البنود 
 .84.56تدخل في البند 

التي  ، كز الخراطة(، )بما فيها مراط على العدد اآللية لشغل المعادن، عدا المخارط، ينطبق فق84.57إن البند  ـ 4
 :ختلفة من التشغيل اآللي وذلك إمابامكانها القيام بأنواع م

تشغيل آلي )مركز  وفقًا لبرنامجأو ما شابه ذلك من مخازنها بسحبها  بواسطة تغيير ذاتي للعدد ـ أ
 ،التشغيل اآللي(

 ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضعباستخدام آلي، متزامن أو متتابع ـ ب
 ، أوثابت )آالت ذات محطة شغل مفردة(

 ل المختلفة )آالت ذات محطات شغل متعددة(. بالنقل الذاتي لقطعة الشغل الى رؤوس وحدات التشغي ـ ج
 :اآلالت القادرة على 84.71ند " آالت المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في البيقصد بعبارة  أ ــ  5

 ؛البرامج اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على األقل البيانات الالزمة فورًا لتنفيذ ـ 1
 ؛سهولة وفقًا لمتطلبات المستخدمب إمكانية برمجتها ـ 2
 و؛ء عمليات حسابية يحددها المستخدمأدا ـ 3
تنفيذه أثناء عملية  بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل اإلنسان،بدون تدخل  القيام، ـ 4

 المعالجة بقرار منطقي.
 مــن الوحــدات متفــاوتفــة مــن عــددًا ليمكــن أن تكــون بشــكل أنظمــة مؤ  بيانــاتإن آالت المعالجــة الذاتيــة لل ب ـ

 .المنفصلة
تتـوفر  ، أيـة وحـدةبيانـات( أدناه، تعتبر كجـزء مـن نظـام المعالجـة الذاتيـة للهـ (،)د)مع مراعاة أحكام الفقرتين  -ج 

  :فيها جميع الشروط التالية
 ؛تبيانانظام المعالجة الذاتية للأو بصفة أساسية في  أن تكون من النوع المستخدم حصرا ـ 1
ــة لل ـ 2 ــة، إمــا مباشــرةأن تكــون قابل ــر مــن ، أو بواســطة توصــيل مــع وحــدة المعالجــة المركزي واحــدة أو أكث

  و؛الوحدات اأُلخر
 .البيانات بشكل )رموز أو إشارات(، يمكن استخدامها بواسطة النظام أن تكون قادرة الستقبال أو إعطاء ـ 3

 

 .84.71، في البند لمقدمة على حدةا، للبياناتتدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية لل
(( ووحــدات التخــزين علــى أقــرات التــي تتــوفر فيهــا شــروط X,Yإال أن لوحــات المفــاتيج وأجهــزة إدخــال اإلحــداثيات 

 .84.71بند كوحدات داخلة في البند ، يجب في جميع الحاالت أن ت( أعـاله3( و ج )2الفقرتين ج )
المقدمة على حدة حتى وان توفرت فيها جميع الشروط المنصوت عليها  األصناف التالية 84.71اليشمل البند  -د

 )ج( أعاله:5في المالحظة 
 ؛الطابعات وآالت تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية )الفاكس(، وان كانت مندمجة -1
بكات سلكية أجهزة ارسال أو استقبال الصوت أو الصور او البيانات األخر، بما فيها أجهزة االتصال في ش -2

 ؛أو السلكية ) كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة(
 ؛مكبرات الصوت ومذياعات الصوت )ميكروفونات( -3
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 ؛كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة -4
ــور( واجهــزة عــرو )بروجكتــور( غيــر متضــمنة جهــاز اســتقبال لالذاعــة المصــ -5 ورة شاشــات عــرو )مونيت

 )تلفزيون(.
، عـدا ة محـددةفـيوتـؤدي وظ للبيانـاتلمعالجة الذاتيـة ا عملها بإحدى االت يرتبطإن اآلالت التي تتضمن أو  هـ ـ

إذا   أحـد البنـود المتبقيـة فـيأو ، بهـاالخاصـة  ائفهـاظد المالئـم لو و ب أن تدخل في البنـجي, معالجة البيانات
 .تعذر ذلك

قطر أو أصـغر ، أي المصـقولة التـي اليختلـف مقـاس أكبـر الكـرات مـن صـلب المعـايرة فيمـا يشـمل، 84.82يشمل البند  ـ 6
 . أمــا الكــرات التــيمــم 0.05، بشــرط أن اليتجــاوز هــذا الفــرق )المســموح بــه( %1نهــا عــن القطــر اإلســمي بــأكثر مــن م

 .73.26التعريف ، فتدخل في البند  الينطبق عليها هذا
لها الرئيســي هــو االســتعمال مال ولغايــات التصــنيف تعامــل كمــا لــو ان اســتعمااالالت التــي تســتعمل ألكثــر مــن اســتع ـ 7

مـن القسـم السـادس عشـر، فـإن اآللـة ذات  3مـن هـذا الفصـل والمالحظـة  2ومـع مراعـاة أحكـام المالحظـة  ،الوحيد
ســتعمالها . وفــي حالــة عــدم وجــود بنــد مالئــم اللبنــد المالئــم الســتعمالها الرئيســياالســتعماالت المتعــددة تــدخل فــي ا

 .84.79في البند  ، فإنها تدخلسي لها مالم ينص على خالفًا لذلكالرئيسي أو إذا تعذر تحديد االستعمال الرئي
، آالت الجدل أو الفتل أوآالت صنع الكابالت من ، آالت صنع الحبال واألمراس )مثل84.79تدخل أيضًا في البند 

 . أو من خليط منها( أو من مواد أخرأسالك معدنية أو من خيوط نسيجية 
 " حجـــم الجيـــب " تطبـــق فقـــط علـــى اآلالت التـــي اليتجـــاوز أبعادهـــا، فـــإن عبـــارة 84.70غـــراو تطبيـــق البنـــد أل ـ 8

 .مم 45× مم  100× مم 170
ه اشــــــــباأيضــــــــا علــــــــى عبــــــــارتي " أدوات  85مــــــــن الفصــــــــل  ) ب ( 9) أ ( و  9تنطبــــــــق المالحظتــــــــان    ( أ ) -9

ي هـــذه المالحظــــة نيـــة متكاملــــة" علـــى التـــوالي، كمـــا همــــا مســـتخدمتان فـــ" و " دوائـــر اليكترو  تموصـــالال
ه اشـــــبا" أدوات ، تشـــــمل عبـــــارة 84.86الحظـــــة والبنـــــد . إال أنـــــه، وألغـــــراو هـــــذه الم84.86وفـــــي البنـــــد 

ساســــــــة للضــــــــوء والصــــــــمامات الثنائيــــــــة الباعثــــــــة " أيضــــــــا األدوات شــــــــبه الموصــــــــلة الح تموصــــــــالال
 .(LED)للضوء

ــــد ( ألغــــراو هــــذه المال ب ) ــــارة "صــــناعة شاشــــات العــــرو المســــطحة" تصــــنيع  84.86حظــــة والبن تشــــمل عب
ـــات األساســـية  ـــةالطبق ـــع لوحـــات  المثبت ـــي اللوحـــات المســـطحة" إال أنهـــا ال تشـــمل صـــنع الزجـــاج أو تجمي ف

ـــــة األخـــــر  ـــــات اإلليكتروني ـــــدوائر المطبوعـــــة أو المكون ـــــةال ى ال ـــــى مثبت اللوحـــــات المســـــطحة. ال تشـــــمل  عل
 المسطحة " تقنية أنابيب األشعة الكاثودية. عبارة " شاشات العرو

 أيضا اآلالت واألجهزة المستخدمة حصرا أو بصفة أساسية في: 84.86)ج( يشمل البند 
 ؛صنع أو اصالح الستائر أو الشبيكات -1
 ؛االليكترونية المتكاملة أوالدوائرالموصلة جميع األدوات شبه ت -2
ـــــــ  الســـــــ -3 ـــــــل أو تفري ـــــــة أو تحمي ـــــــدوائر رفـــــــع أو مناول ـــــــائق واألدوات شـــــــبه الموصـــــــلة وال بيكات والرق

 االليكترونية المتكاملة و شاشات العرو المسطحة.
، فــــان 84( مــــن الفصــــل 1ســــم الســــادس عشــــر والمالحظــــة )( مــــن الق1)د( مـــع مراعــــاة أحكــــام المالحظــــة )

فـــي أي ك البنـــد ولـــيس تـــدخل فـــي ذلـــ ،84.86اآلالت واألجهـــزة التـــي تبعـــا ألوصـــافها قـــد يشـــملها البنـــد 
 من جدول التعريفة. بند آخر
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 :ةالفرعي ودالبن اتمالحظـ
 اآللية لشغلفقط على العدد  " تشغيل آلي مراكز"  عبارة تنطبق، 84 65 20ألغراو تطبيق البند الفرعي  ـ 1

 القيام يمكنها التي المماثلة الصلبة الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد
من خالل مخزن أو ما يماثله وفقا  العاملة دواتلأل بالتغيير الذاتي اآللي التشغيل عمليات من مختلفة بأنواع

 آلي. تشغيللبرنامج 
" أنظمة " االت المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في  ، يقصد بعبارة84 71 49راو تطبيق البند الفرعي ألغ.  2

من على األقل وحدة ، والتي تتض84من الفصل  جـ  5الحظة ت عليها في الموحداتها الشروط المنصو 
، )مثل، ووحدة إدخال واحدة )مثل ، لوحة مفاتيج أو جهاز مسج بصري(، ووحدة إخراج واحدة معالجة مركزية

 .وحدة عرو مرئية أو طابعة(
 هيدروليكياً  تعمل التي الحركة نقل زةألجه صمامات " ، يقصد بعبارة84 18 20ألغراو تطبيق البند الفرعي      ـ 3

الصمامات المستعملة على وجه التحديد لنقل "طاقة السائل" في األنظمة التي  " المضغوط أوبالهواء بالزيت
 (سائل أو غاز) حيث يتم تزويد مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة  المضغوط أوبالهواء هيدروليكياً  تعمل

 ضد)الحجز صماماتت من أي نوع )مثل صمامات تخفيض الضغط أو . ويمكن أن تكون هذه الصماما
 . 84.81األسبقية على البنود الفرعية للبند  84 81 20بند الفرعي لل (.وتكون الرجوع(

 اوزـفقط على المدحرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد اليتج 84 82 40ينطبق البند الفرعي . 4
 .كون هذه الدوليب ذات أطراف مدورة. ويمكن أن تطولها عن ثالثة أضعاف قطرهايزيد مم والتي يساوي أو  5

 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

مفاعالت نووية وعناصر وقود )خراطيش( لم   84.01
تتعرو لالشعاع، للمفاعالت النووية؛ آالت 

   . وأجهزة للفصل النظائري 
 %5   يةمفاعالت نوو  ـ 84 01 10 00 
 %5   ـ آالت وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها 84 01 20 00 
 %5   ـ عناصر وقود )خراطيش(، لم تتعرو  لالشعاع 84 01 30 00 
 %5   ـ أجزاء مفاعالت نووية 84 01 40 00 

مراجل توليد البخار المائي وغيره من األبخرة   84.02
ن للتدفئة المركزية )باستثناء مراجل الماء الساخ

ط إنتاج بخار ذي ضغ والقادرة ايضًا على
   .منخفض(؛ مراجل المياه المسعرة

   ـ مراجل توليد البخار المائي، وغيره من األبخرة:  
ـ ـ مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي  84 02 11 00 

   طن في الساعة 45
 

5% 
بأنابيب مائية اليتجاوز إنتاجها من البخار ـ ـ مراجل  84 02 12 00 

 %5   طن في الساعة 45المائي 
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 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

ـ ـ مراجل ُأخر لتوليد األبخرة، بما في ذلك المراجل  84 02 19 00 
   ةهجنالم

 
5% 

 %5   ـ مرجل المياه المسعرة 84 02 20 00 
 %5   ـ أجزاء 84 02 90 00 

لداخلة في مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك ا  84.03
   .84.02البند 

 %5   ـ مراجل 84 03 10 00 
 %5   ـ أجزاء 84 03 90 00 

 84.02أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند   84.04
)مثل، الموفرات والمسعرات ومزيالت 84.03أو 

للبخار الهباب ومسترجعات الغاز(؛ مكثفات 
   .ووحدات قوة بخارية أخر

أو  84.02ة مساعدة للمراجل الداخلة في البند ـ أجهز  84 04 10 00 
84.03   

 
5% 

 %5   ووحدات قوة بخارية أخر ـ مكثفات لآلالت البخارية 84 04 20 00 
 %5   ـ أجزاؤها 84 04 90 00 

مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع   84.05
منقياتها؛ مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات 

   . وإن كانت مع منقياتهامماثلة مائية، 
ـ مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها؛  84 05 10 00 

مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات مائية، وإن 
   كانت مع منقياتها

 
 

5% 
 %5   ـ أجزاء 84 05 90 00 

   .أخر بخاريةبخار وعنفات عنفات   84.06
 %5    المراكب المائيةـ عنفات لتسيير  84 06 10 00 
   ـ عنفات ُأخر:  
 M.W   5%ميغاواط  40ـ ـ ذات قدرة تتجاوز  84 06 81 00 
 M.W   5%ميغاواط   40ـ ـ ذات قدرة التتجاوز  84 06 82 00 
 %5   ـ أجزاء 84 06 90 00 

محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم   84.07
حركات فيها بالشرر )م حتراق الداخلياإل

   . إنفجارية(
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 %5   ـ محركات طائرات 84 07 10 00 
   : ـ محركات لتسيير المراكب المائية  
 %5   ـ ـ محركات خارجية غير ثابتة 84 07 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 84 07 29 00 
ـ محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل   

   :87لتسيير المركبات الواردة في الفصل 
 %5   3سم 50ـ ـ التتجاوز سعة إسطواناتها  84 07 31 00 
 250   اوز جــوالتت 3سم 50ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها عن  84 07 32 00 

    3سم  
 

5% 
 1000والتتجاوز  3سم 250ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها عن  84 07 33 00 

   3سم
 

5% 
   : 3سم 1000ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها   
وال تتجاوز  3سم 1000تها عن اـ ـ ـ تزيد سعة اسطوان 84 07 34 10 

   3سم 1500
 

5% 
وال تتجاوز  3سم 1500تها عن اـ ـ ـ تزيد سعة اسطوان 84 07 34 20 

   3سم 3000
 

5% 
 %5   3سم 3000ـ ـ ـ تتجاوز سعة اسطوانتها  84 07 34 30 
 %5   ـ محركات ُأخر 84 07 90 00 

ذات مكابس تعمل اق داخلي احتر ركات ـمح  84.08
   . بالضغط )محركات ديزل او نصف ديزل(

 %5   ـ محركات لتسيير المراكب المائية 84 08 10 00 
ـ محركات من األنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة  84 08 20 00 

   87 في الفصل
 

5% 
 %5   ـ محركات ُأخر 84 08 90 00 

ورة رئيسية للمحركات ـ أو بصراً ــأجزاء معدة حص  84.09
   .84.08أو  84.07الداخلة في البند 

 %5   ـ لمحركات الطائرات 84 09 10 00 
   : ـ غيرها  
ـ ـ معدة حصرًا أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم   

   : بالشرراالحتراق الداخلي فيها 
 %5   ( وشنابر المكابسنـ ـ ـ مكابس )بسات 84 09 91 10 
 ـ ـ ـ اسطوانات)سلندرات( ومجموعة االسطوانات  84 09 91 20 

   ورؤوس وقمصان االسطوانات         
 

5% 



 16ق : 
 84ف : 

 - 590 - 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

 %5    ـ ـ ـ صمامات وأنابيب ادخال الوقود 84 09 91 30 
 %5   (ـ ماني فولد ـ ـ ـ صمامات وأنابيب اخراج العادم )قزوز 84 09 91 40 
 %5   فثات )بخاخات النفث للوقود(ـ ـ ـ كربوريتر ونا 84 09 91 50 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 09 91 90 
 %5   ـ ـ غيرها 84 09 99 00 

ودواليب تعمل هيدروليكية عنفات )توربينات(   84.10
   . بقوة الماء،ومنظماتها

   : ودواليب تعمل بقوة الماءهيدروليكية ـ عنفات   
 KW    5%كيلو واط  1000تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال 84 10 11 00 
تتجاوز  وال   KWو واطـكيل 1000ا عن ــتزيد قدرتهـ ـ  84 10 12 00 

  KW  كيلو واط  10000
 

5% 
 KW   5%  كيلو واط  10000ـ ـ تتجاوز قدرتها  84 10 13 00 
 %5    ـ أجزاء، بما فيها المنظمات 84 10 90 00 

زية عنفات نفاثة، وعنفات دافعة، وعنفات غا  84.11
   ُأخر.

   : ـ عنفات نفاثة  
 KN   5%كيلو نيوتن  25تتجاوز قوة دفعها  ـ ـ ال 84 11 11 00 
 KN   5%كيلو نيوتن  25ـ ـ تتجاوز قوة دفعها  84 11 12 00 
   : ـ عنفات دافعة  
 KW  5%كيلو واط  1100تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال 84 11 21 00 
 KW    5%كيلو واط  1100ها ـ ـ تتجاوز قدرت 84 11 22 00 
   ـ عنفات غازية ُأخر:  
 KW  5%كيلو واط  5000تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال 84 11 81 00 
 KW   5%كيلو واط  5000ـ ـ تتجاوز قدرتها  84 11 82 00 
   : ـ أجزاء  
 %5   ـ ـ عنفات نفاثة وعنفات دافعة 84 11 91 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 11 99 00 

   محركات وآالت محركة ُأخر.  84.12
 %5    ، عدا العنفات النفاثةرد الفعلـ محركات  84 12 10 00 
   ـ محركات وأالت محركة تعمل بقوة السوائل )هيدروليكية(:  
 %5   ـ ـ بحركة خطية مستقيمة )اسطوانات( 84 12 21 00 
 %5    ـ ـ غيرها 84 12 29 00 
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تعمل بالهواء المضغوط ـ محركات وآالت محركة   
   : )بنيومتك(

 %5   ـ ـ بحركة خطية مستقيمة )اسطوانات( 84 12 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 12 39 00 

 %5   ـ غيرها 84 12 80 00 
 %5   ـ أجزاء 84 12 90 00 

  أجهزةمزودة بوإن كانت  ، مضخات للسوائل  84.13
   . قياس؛ رافعات سوائل

   :أو مصممه الحتواء اداة قياس  يةـ مضخات محتو   
ـ ـ مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من األنواع  84 13 11 00 

المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب 
  )كراجات(

 
 

5% 
   : ـ ـ غيرها  
 %5   ـ ـ ـ مضخات الحريق 84 13 19 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 13 19 90 
ـ مضخات تدار يدويًا، باستثناء المضخات الداخلة في  84 13 20 00 

   84 13 19أو  84 13 11البندين الفرعيين 
 

5% 
 خات الوقود أوالزيت أوسوائل التبريد، لمحركاتضمـ  84 13 30 00 

   (:أو بالضغط المكابس)بالشرر االحتراق الداخلي ذات
 

5% 
 %5    ـ مضخات خرسانة 84 13 40 00 
 %5   ـ مضخات إزاحة موجبة متناوبة، أخر 84 13 50 00 
 %5   ـ مضخات إزاحة موجبة دوارة ُأخر 84 13 60 00 
 %5   ـ مضخات ُأخر تعمل بالطرد المركزي  84 13 70 00 
   : ـ مضخات ُأخر؛ رافعات سوائل  
   : ـ ـ مضخات  
 %5   ـ ـ ـ لالستعمال الزراعي 84 13 81 10 
 %5    لالستعمال المنزلي ـ ـ ـ 84 13 81 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 13 81 90 
 %5   ـ ـ رافعات سوائل 84 13 82 00 

   : ـ أجزاء  
 %5   ـ ـ للمضخات  84 13 91 00 

 %5   ـ ـ لرافعات السوائل 84 13 92 00 
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مضخات هواء ومضخات تفري  الهواء، مضاغط   84.14
أغطية" ومراوح هواء أو غازات أخر؛أجهزة "

شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن 
   . كانت مزودة بمنقيات هواء )فالتر(

 %5   ـ مضخات تفري  الهواء 84 14 10 00 
 %5    ـ مضخات هواء، تدار باأليدي أو باألرجل 84 14 20 00 

 زةـواع المستعملة في أجهـن األنـط مــ مضاغ 84 14 30 00 
   التبريد

 
5% 

 %5  ـ مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر 84 14 40 00 
   : ـ مراوح  
 مراوح طاولة أو أرو أو جدران أو نوافذ أو سقوف ـ ـ   

، ذات محرك كهربائي مندمج التتجاوز قدرته أو سطج
   : واط  125

 
 
 

 وفمراوح طاولة أو أرو أو جدران أو نوافذ أو سق ــ ـ  84 14 51 01 
قدرته ، ذات محرك كهربائي مندمج التتجاوز أو سطج

   واط  25

5% 

 مراوح طاولة أو أرو أو جدران أو نوافذ أو سقوف ــ ـ  84 14 51 02 
قدرته تتجاوز ، ذات محرك كهربائي مندمج أو سطج

   واط  125والتتجاوز واط  25

5% 

 %5   ـ ـ غيرها 84 14 59 00 
 %5  سم 120تجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها الي غطيةـ أ 84 14 60 00 
 %5   ـ غيرها 84 14 80 00 
 %5   ـ أجزاء 84 14 90 00 

آالت وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة   84.15
بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما 
في ذلك اآلالت التي اليمكن تنظيم الرطوبة فيها 

   . على حدة
 أو لنوافذ أو الجدرانللتثبيت على انوع المعد ـ من ال  

أو  ، مؤلفة جسمًا واحداً األسقف أو األرضيات
   :"منفصاًل"

أو  ألف وحدة حرارية 70أجهزة تكييف هواء سعتها  ـ ـ ـ 84 15 10 10 
  أقل

5% 
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ألف وحدة  70أجهزة تكييف هواء سعتها أكبر من  ـ ـ ـ 84 15 10 20 
  حرارية

5% 

 %5   .. السيارات من النواع المستعمل في مقصورات الركاب فيـ  84 15 20 00 
   : ـ غيرها  
ـ ـ متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو   

   : )مضخات حرارة قابلة للعكس( التدفئة
 %5   ـ ـ ـ أجهزة تكييف مركزية 84 15 81 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 15 81 90 
   :تبريدضمنة وحدة ـ ـ غيرها، مت  
 %5   ـ ـ ـ أجهزة تكييف مركزية 84 15 82 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 15 82 90 
   : ـ ـ غير متضمنة وحدة تبريد  

 %5   ـ ـ ـ أجهزة تكييف مركزية 84 15 83 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 15 83 90 
 %5   ـ أجزاء 84 15 90 00 

التي تعمل بالوقود السائل  أجهزة إشعال لألفران  84.16
أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد 

آلية، بما فيها أجزائها اآللية، كالسفود، ومفرغات 
   . الرماد وما يماثلها

 %5    ـ أجهزة إشعال لألفران تعمل بالوقود السائل 84 16 10 00 
ة اإلشعال ـ أجهزة إشعال ُأخر، لألفران بما فيها أجهز  84 16 20 00 

   المجمعة
 

5% 
ـ مواقد آلية بما فيها أجزائها اآللية كالسفود ومفرغات  84 16 30 00 

   الرماد وما يماثلها
 

5% 
 %5   ـ أجزاء 84 16 90 00 

المرمدات  برات،بما فيهاتأفران للصناعةأوللمخ  84.17
   .غير الكهربائية)أفران لحرق القمامة والمخلفات(،

 المعالجات من لغيرها أو للصهر أو للتحميص أفران ـ 84 17 10 00 
أو  الحديد كبريتات ثاني) المعادن خاماتل  الحرارية
 %5   (المعادن

 %5   والبسكويت الفطائر صنع أفران فيها بما ،للمخابز أفران ـ 84 17 20 00 
   : غيرها ـ  
 %5   ـ ـ ـ أفران تفحيم الخشب 84 17 80 10 
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ران الخالطة ـير األسمنت واألفــ ـ ـ األفران الدوارة لتحض 84 17 80 20 
   لتحضير الجبس

 
5% 

 %5   ءميناـ ـ ـ أفران لصنع الخزف وأفران للطالء بال 84 17 80 30 
 %5   ـ ـ ـ أفران لصنع الزجاج 84 17 80 40 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 17 80 90 
 %5   ـ أجزاء 84 17 90 00 

 دات( ومجمدات)فريزرات( وغيرها من)براثالجات  84.18
آالت ومعدات وأجهزة التبريد أوالتجميد، كهربائية 

أوغير كهربائية؛ مضخات حرارية، عدا آالت 
   .84.15وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 

ـ ثالجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب  84 18 10 00 
   خارجية مستقلة

 
5% 

   : ات من النوع المنزليـ ثالج  
 %5   ـ ـ تعمل بالضغط 84 18 21 00 

 %5   ـ ـ غيرها 84 18 29 00 
 %5  لتر 800مجمدات بشكل صناديق أفقيةالتتجاوزسعتها ـ  84 18 30 00 
 900تتجاوز سعتها  ال ـ مجمدات بشكل صناديق رأسية، 84 18 40 00 

 %5  لتر
واجهات و كونترات عرو ق وخزائن و ـ أثاث أخر )صنادي 84 18 50 00 

أجهزة  مشتملة علىوما يماثلها( للحفظ والعرو عرو 
 %5   تجميدتبريد أو 

ـ معدات وآالت وأجهزة تبريد أو تجميد ُأخر؛ مضخات   
   : حرارية

مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في  ـ ـ 84 18 61 00 
 %5   84.15البند 

   : ـ ـ غيرها  
 %5    ـ ـ ـ برادات لمياه الشرب 84 18 69 10 
 %5    البوظةـ ـ ـ أجهزة لصنع  84 18 69 20 
 %5    ـ ـ ـ أجهزة تبريد المشروبات 84 18 69 30 
 %5   لتر 900ـ ـ ـ غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها  84 18 69 40 
 %5    أجهزة تصنيع مكعبات الثلجـ ـ ـ  84 18 69 50 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 18 69 90 
   : اجزاءـ   
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 %5  التجميد أو التبريد أجهزة الحتواء مصمم أثاث ـ ـ 84 18 91 00 
    : غيرهاـ ـ   
 %5  ـ ـ ـ وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط 84 18 99 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 18 99 90 

 مختبرات،أو معدات للومعدات أ أجهزةو  آالت  84.19
األفران )باستثناء  وإن كانت تسخن بالكهرباء

، (85.14األخرى الداخلة في البند  واألجهزة
لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل، التسخين أو 

الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير 
أو التعقيم أو البسترة )التعقيم بطريقة باستور( 

 االتبريد، عديف أو أوالتبخيرأو التجفيف أو التكث
المعدات واألجهزة من األنواع المستعملة 

لألغراو المنزلية؛ مسخنات فورية للماء أو 
   . مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية

ـ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير   
   : كهربائية

 %5   ـ ـ مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز 84 19 11 00 
   : يرهاـ ـ غ  
 %5   ـ ـ ـ سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية 84 19 19 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 84 19 19 90 
 %5   ـ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية 84 19 20 00 
   : ـ اجهزة تجفيف  
 %5   ـ ـ للمنتجات الزراعية 84 19 31 00 
 %5  .للورق أو الورق المقوى  للخشب، لعجائن الورق، ـ ـ 84 19 32 00 

 %5   ـ ـ غيرها 84 19 39 00 
 %5  ـ أجهزة تقطير أو إعادة التقطير 84 19 40 00 
 %5   مبادالت حراريةوحدات ـ  84 19 50 00 

 %5  ـ آالت وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات اأُلخر 84 19 60 00 
   : ـ آالت وأجهزة ومعدات، ُأخر  
 ي أو ـة أو لطهـات الساخنـة المشروبـلصناع ـ ـ 84 19 81 00 

   لتسخين األغذية     
 

5% 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 84 19 89 00 
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 إعفاء   ـ أجزاء 84 19 90 00 
آالت صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو   84.20

   . الزجاج، اسطوانات لهذه اآلالت
 %5   ـ آالت صقل وترقيق 84 20 10 00 
   أجزاء:ـ   
 %5   ـ ـ اسطوانات 84 20 91 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 20 99 00 

أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف   84.21
بالطرد المركزي؛ آالت وأجهزة ترشيج أوتنقية 

   . السوائل أو الغازات
طرد بالـ أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف   

   : المركزي 
 %5   ـ ـ فارزات قشدة 84 21 11 00 
 %5   ـ ـ أجهزة تجفيف البياضات واأللبسة 84 21 12 00 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 84 21 19 00 
   : ـ آالت وأجهزة ترشيج أو تنقية السوائل  
   : ـ ـ لترشيج أو تنقية المياه  
 %5   ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي 84 21 21 10 
 %5   ـ غيرها ـ ـ 84 21 21 90 
 %5  ـ ـ لترشيج أو تنقية المشروبات عدا المياه 84 21 22 00 
 ات ـمحركالفي والوقود ـ ـ لترشيج الزيوت المعدنية  84 21 23 00 

 %5   االحتراق الداخليذات      
   : ـ ـ غيرها  

 إعفاء   ـ ـ ـ مرشحات لتنقية الدم 84 21 29 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 21 29 90 
   : آالت وأجهزة ترشيج أو تنقية الغازاتـ   

 ذات ات ـركـلمحلـ ـ مرشحات لتنقية الهواء الداخل،  84 21 31 00 
 %5   الداخلياالحتراق      

 %5   ـ ـ غيرها 84 21 39 00 
   : ـ أجزاء  

ـ ـ ألجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد  84 21 91 00 
  مركزي ال

 
 إعفاء

 %5  ـ ـ غيرها 84 21 99 00 
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آالت لغسل األواني؛ آالت لتنظيف أو تجفيف   84.22
القناني أو األوعية اأُلخر؛ آالت وأجهزة للتعبئة 

لغلق أوللسد أوللصق الرقاع على القناني لأو 
أوالعلب أو الصناديق أواألكياس أو األوعية 

إلحكام الغلق على القناني  األخر؛ آالت
واألنابيب واألوعية المماثلة  واألواني والبرطمانات
البضائع )بما فيها وحزم تغليف  آالت بالكبسوالت؛

باالنكماش الحراري للدائن(؛ آالت  الحزمأجهزة 
   . الضافة الغازات للمشروبات

   : ـ أجهزة لغسل األواني  
 %5   ـ ـ من النوع المنزلي 84 22 11 00 
 %5   رهاـ ـ غي 84 22 19 00 
ـ آالت وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو األوعية  84 22 20 00 

  اأُلخر
 

5% 
ـ آالت وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أوللصق الرقاع   

على القناني أو العلب أوالصناديق أو األكياس أو 
، االت ألحكام غلق القناني والمرطبات األوعية األخر

؛ أجهزة إلضافة مماثلة بالكبسوالت واالنابيب واالوعية ال
   : الغازات للمشروبات

ـ ـ ـ أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير  84 22 30 10 
   والعلب والصناديق واألكياس أو األوعية األخر

 
5% 

 %5  ـ ـ ـ أجهزة إلضافة الغازات للمشروبات 84 22 30 20 
حكام غلق القناني والمرطبات واالنابيب االت ألـ ـ ـ  84 22 30 30 

 %5  واالوعية المماثلة بالكبسوالت
 الحزمالبضائع بما فيها وحزم ـ آالت وأجهزة لتغليف  84 22 40 00 

  باالنكماش الحراري للدائن
 

5% 
 %5   ـ أجزاء 84 22 90 00 



 16ق : 
 84ف : 

 - 598 - 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

  أجهزة وزن )عدا الموازين التي تبل  حساسيتها   84.23
(، بما في ذلك القبابين فضلأو  )سنتيجرام س 5

وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى 
مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين )عيارات( من 

   . جميع األنواع
ـ أجهزة وزن األشخات، بما في ذلك موازين األطفال؛  84 23 10 00 

   موازين منزلية
 

5% 
على سيور ـ أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة  84 23 20 00 

   ناقلة
 

5% 
ـ أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبابين لوضع  84 23 30 00 

المواد في أكياس أوعبوات بوزن محدد، بما في ذلك 
  موازين المعايرة 

 
 

5% 
   : ـ أجهزة وزن ُأخر  

 %5   لك 30وزن التتجاوز  قدرة ـ ـ ذات  84 23 81 00 
 5000  وال تتجاوز لك  30وزن تتجاوز قدرة ذات   ـ ـ 84 23 82 00 

 %5   لك
 %5   ـ ـ غيرها 84 23 89 00 
 %5    . لجميع الموازين؛ أجزاء أجهزة وزن )عيارات( ـ صنجات  84 23 90 00 

أجهزة آلية )وإن كانت تدار باليد( لرش أو نثر أو   84.24
نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء 

؛ مسدسات رش وأجهزة الحرائق، وإن كانت معبأة
قذف الرمال، ماثلة؛ آالت أجهزة نفث البخار أو م

   . للرش بالنفثآالت وأجهزة مماثلة 
 %5   ـ آالت وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة 84 24 10 00 
   : ـ مسدسات رش وأجهزة مماثلة  
 %5    ئيـ ـ ـ مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربا 84 24 20 10 
 %5    ـ ـ ـ غيرها 84 24 20 90 
ـ آالت وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، آالت وأجهزة  84 24 30 00 

  للرش بالنفث مماثلة
 

5% 
   : للزراعة أو البستنة رش أجهزة ـ   
   :محمولة رشأجهزة ـ ــ   
 %5   المبيدات الحشرية رشـ ـ ـ أجهزة  84 24 41 01 
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 %5  غيرها  ـ ـ ـ 84 42 14 09 
   :غيرهاـ ـ   
 %5   المبيدات الحشرية رشـ ـ ـ أجهزة  84 24 49 01 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ 84 24 94 09 
   : ـ أجهزة ُأخر  
   : ـ ـ للزراعة أو البستنة  
 %5   ـ ـ ـ أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها 84 24 28 10 
 %5  .ر الماء المستخدمة في ري الحشائشـ ـ ـ أجهزة نث 84 24 28 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 24 28 90 
 إعفاء  ـ ـ غيرها 84 24 89 00 
   : ـ أجزاء  
غط ـوائل بالضـفث الســ ـ ـ روؤس بالستيكية لن 84 24 90 10 

 إعفاء  (96.16عدا الداخلة في البند  )المتكرر
 ري الـواردة بالبنـد الفرعيـــة الـزاء ألنظمـأج ـ ـ ـ 84 24 90 20 

 10 28 24 84   
 إعفاء

 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها 84 24 90 90 

عدا الروافع ذات )ع، ـروافرفـع و  راتـبك  84.25
؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو (القواديس

   . عمودية؛ روافع )عفريتات(
روافع، عدا الروافع ذات القواديس وعدا رفع و ـ بكرات   

   : المستعملة لرفع السياراتالروافع 
 %5   ـ ـ تعمل بمحرك كهربائي 84 25 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 25 19 00 

روافع ذات  )ونشات( ؛ـ روافع ذات اسطوانات أفقية   
   : اسطوانات عمودية ) كابستان(

 %5   ـ ـ تعمل بمحرك كهربائي 84 25 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 25 39 00 
روافع )عفريتات(؛ روافع من األنواع المستعملة في رفع ـ   

   : السيارات
ـ ـ أجهزة رفع ثابتة للسيارات من األنواع المستعملة في  84 25 41 00 

   المرائب )كراجات(
 

5% 
 %5   ـ ـ روافع )عفريتات( وآالت رفع ُأخر، هيدروليكية 84 25 42 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 25 49 00 
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روافع ذات أذرع للسفن )دركات(؛ روافع "كرين"،   84.26
بما فيها الروافع المتحركة على كابالت معلقة؛ 
جسور رافعة متحركة وهياكل رفع وتنضيد 

حامالت رافعة للتنضيد ، متحركة "على إطارات"
متحركة "على إطارات" وعربات مزودة بأذرع رافعة 

    "كرين"
على جسور وهياكل  ـ جسور رفع متحركة وروافع متحركة  

رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحامالت رافعة 
   : للتنضيد متحركة "على إطارات"

 %5    ـ ـ جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة 84 26 11 00 
ـ ـ هياكل رفع وتنضيد  وحامالت رافعة للتنضيد متحركة  84 26 12 00 

   "على إطارات"
 

5% 
 %5   رهاـ ـ غي 84 26 19 00 
 %5   ـ روافع )كرين( برجية 84 26 20 00 
 %5   ـ روافع )كرين( بهياكل متحركة على خط حديدي 84 26 30 00 
   : ـ آالت وأجهزة ُأخر ذاتية الدفع  
 %5   ـ ـ على إطارات 84 26 41 00 
 %5    ـ ـ غيرها 84 26 49 00 

   ـ آالت وأجهزة ُأخر:  
 %5  يرعلىالطرق ـصممة للتركيب على مركبات تسـ ـ م 84 26 91 00 

 %5   ـ ـ غيرها 84 26 99 00 
ُأخر، عاملة بروافع شوكية؛ عربات  عربات  84.27

   . تنضيدأو مجهزة بمعدات رفع 
 %5   ـ عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي 84 27 10 00 
 %5   ـ عربات ُأخر ذاتية الدفع 84 27 20 00 
 %5   ـ عربات ُأخر 84 27 90 00 

آالت وأجهزة أخر للرفع أوللتنضيد أو للتحميل   84.28
أوللتفري  )مثل، المصاعد والساللم المتحركة 

   سيور الناقلة والناقالت السلكية "تلفريك "(.الو 
 %5   واديسق ذات عـورواف دـمصاع ـ 84 28 10 00 
 %5   المضغوط لهواءبا تعمل، وناقلة رافعة أجهزة ـ 84 28 20 00 
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 أو للبضائع مستمر عمل ذات، ُأخر ونقل رفع أجهزة ـ  

   :المواد

 %5    األرو تحت لالستعمال خصيصاً  مصممة ـ ـ 84 28 31 00 
 %5    قواديس ذات، غيرها ـ ـ 84 28 32 00 
 %5   سيور ذات، غيرها ـ ـ 84 28 33 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 28 39 00 
 %5    متحركة وممرات آلية ساللم ـ 84 28 40 00 
بمقاعد وأجهزة  ، الرافعات ـ ناقالت سلكية " تليفريك" 84 28 60 00 

   بليةحالمتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقالت ال سحب
 

5% 
 %5   ـ آالت وأجهزة ُأخر 84 28 90 00 

وجرافات تسوية الطرق )انجلدوزرات(  جرافات  84.29
تسوية وكشط )سكرابير( ومجارف و  تمهيدوآالت 

آلية وآالت استخراج ومحمالت بمجارف وآالت 
   دك ومحادل رصف ذاتية الدفع.

   جرافات وجرافات تسوية :ـ   
 %5  ـ ـ بجنازير 84 29 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 29 19 00 
 %5   تسويةتمهيد و ـ آالت  84 29 20 00 
 %5   ـ آالت كشط 84 29 30 00 
 %5   ـ آالت دك ومحادل رصف 84 29 40 00 
   : ـ مجارف آلية وآالت استخراج، ومحمالت بمجارف  
 %5    ـ ـ  محمالت ومحمالت بمجارف أمامية 84 29 51 00 
 %5   درجة  360هيكل علوي دوار مدى دورانهذات ـ آالت  ـ 84 29 52 00 
 %5    ـ ـ غيرها 84 29 59 00 

للتحريك أو التمهيد أو أجهزة ُأخر، آالت و   84.30
أو الكشط أو الحفر أو الدك  والتكتيل التسوية 

والتنقيب واالستخراج للتربة أو الخامات المعدنية 
أو خامات المعادن؛ آالت غرز أو نزع األوتاد؛ 

   . ت الثلجخاجارفات وناف
 %5    ـ آالت غرز أو نزع األوتاد 84 30 10 00 

 %5    ات الثلجخارفات ونافـ ج 84 30 20 00 
   : الصخر وآالت حفر األنفاقأو ـ آالت تكسير الفحم   
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 %5   ـ ـ ذاتية الدفع 84 30 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 30 39 00 

   : ـ آالت ُأخر للحفر وسبر األعماق  
 %5   ـ ـ ذاتية الدفع 84 30 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 30 49 00 
 %5  ـ آالت وأجهزة ُأخر ذاتية الدفع 84 30 50 00 

   : ـ آالت وأجهزة ُأخر، غير ذاتية الدفع  
 %5   ـ ـ آالت وأجهزة دك أو تكتيل 84 30 61 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 30 69 00 

أجزاء معدة حصرًا أو بصورة رئيسية لألستعمال   84.31
 84.25مع اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود 

   .84.30 لغاية
 %5   84.25ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند  84 31 10 00 
 %5   84.27ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند  84 31 20 00 
   :84.28ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند   
 %5    أو للروافع ذات القواديس أو للساللم اآللية ـ للمصاعدـ  84 31 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 31 39 00 
أو  84.29، 84.26ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البنود   

84.30:   
 %5   ـ ـ قواديس، مجارف، خطاطيف وكالليب 84 31 41 00 
 %5  الجرافات أو جرافات التسوية ـ ـ نصال  84 31 42 00 
ـ ـ أجزاء آلالت حفر وسبر األعماق الداخلة في البند   

   84 30 49أو  84 30 41الفرعي 
 

5% 
 %5   ـ ـ ـ مثاقب الحفر لآلبار 84 31 43 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 31 43 90 
 %5   ـ ـ غيرها 84 31 49 00 

آالت وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو   84.32
البساتين أو الغابات لتحضير أو فالحة التربة؛ 

   . ضيةأو المالعب الريا المروجمحادل 
 %5    ـ محاريث 84 32 10 00 

ـ آالت تفتيت كتل التربة، آالت تقليب وتمهيد التربة   
   : للزراعة، آالت نزع األعشاب

 %5  ـ ـ آالت تفتيت كتل التربة ذات األقرات 84 32 21 00 
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 %5   ـ ـ غيرها 84 32 29 00 
    :ـ آالت البذر والغرس والشتل  
 %5  حرثأدوات دون المباشر  آالت البذر والغرس والشتل ـ ـ 84 32 31 00 
 %5  غيرها  ـ ـ 84 32 39 00 
     المخصبات:وتوزيع آالت فرش األسمدة العضوية ـ   
 %5  األسمدة العضوية فرش ـ ـ آالت  84 32 14 00 
 %5   توزيع المخصباتـ ـ آالت  84 32 24 00 

 %5   ـ آالت وأجهزة ُأخر 84 32 80 00 
 %5   ـ أجزاء 84 32 90 00 

أو دراس المحاصيل  لجني وحصدآالت وأجهزة   84.33
الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات 

عشب أو حشائش؛ آالت لتنظيف أوتصنيف 
أوفرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل 
الزراعية، بإستثناء اآلالت واألجهزة الداخلة في 

   .84.37البند 
ـ قاصات األعشاب والحشائش للمروج، والحدائق،   

   : والمالعب
 %5    ـ ـ بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي 84 33 11 00 
 %5    ـ ـ غيرها 84 33 19 00 
ـ قاصات أعشاب وحشائش ُأخر، بما في ذلك قضبان  84 33 20 00 

   القطع التي تركب على الجرار )تراكتور(
 

5% 
 %5    ـ أجهزة أخر لحصد الكأل 84 33 30 00 
ـ مكابس القش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم  84 33 40 00 

   القش
 

5% 
   : ـ آالت وأجهزة ُأخر لجني الحصاد؛ أجهزة دراس  
 %5    ـ ـ آالت حصد ودراس 84 33 51 00 

 %5  ـ ـ آالت وأجهزة دراس ُأخر 84 33 52 00 
 %5    ـ ـ آالت جني وحصد الجذور أو الدرنات 84 33 53 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 33 59 00 
ـ آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو  84 33 60 00 

   الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية
 

5% 
 %5   ـ أجزاء 84 33 90 00 

   . آالت الحلب وأجهزة صناعة منتجات األلبان  84.34



 16ق : 
 84ف : 

 - 604 - 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

 %5  ـ آالت حلب 84 34 10 00 
 %5  ـ آالت وأجهزة صناعة األلبان 84 34 20 00 
 %5   ـ أجزاء 84 34 90 00 

معاصر ومهارس وآالت وأجهزة مماثلة مما   84.35
أو  عصير التفاحيستعمل في صناعة النبيذ أو 

   . عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة
 %5   ـ آالت وأجهزة 84 35 10 00 
 %5   ـ أجزاء 84 35 90 00 

آالت وأجهزة ُأخر مما يستعمل في الزراعة أو   84.36
البساتين أوالغابات أو تربية الطيور الداجنة 

أوالنحل، بما في ذلك أجهزة االستنبات المزودة 
بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ 

   . الطيور الداجنة
 %5   لتحضير األغذية والعلف للحيوانات ـ آالت وأجهزة 84 36 10 00 
أجهزة الحضانة  ،ـ آالت وأجهزة تربية الطيور الداجنة  

   :للطيور الداجنة  والتفريخ
 %5   ـ ـ آالت وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة 84 36 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 36 29 00 
   : ـ آالت وأجهزة ُأخر  
 %5   ـ أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات ـ ـ 84 36 80 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 36 80 90 
   : ـ أجزاء  
أجهزة  أوآلالت وأجهزة تربية الطيور الداجنة   ـ ـ  84 36 91 00 

   الحضانة والتفريخ
 

5% 
 %5    ـ ـ غيرها 84 36 99 00 

آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة   84.37
لبذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آالت ا

وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة 
الحبوب أو البقول اليابسة، عدا اآلالت واألجهزة 

   من األنواع المستعملة في المزارع.
ـ آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أوغربلة البذور  84 37 10 00 

  أو الحبوب أو البقول اليابسة
 

5% 
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 %5   ـ آالت وأجهزة ُأخر 84 37 80 00 
 %5    ـ أجزاء 84 37 90 00 

آالت وأجهزة، غير مذكورة وال داخلة في مكان   84.38
آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة 
األطعمة أو المشروبات، عدا آالت وأجهزة 
استخالت أو تحضير الدهون والزيوت 

   باتية الثابتة.الحيوانية، أو الدهون والزيوت الن
واالت لصناعة  ـ آالت وأجهزة لصناعة منتجات المخابز 84 38 10 00 

  المكرونة أو السباجتي أوالمنتجات المماثلة 
 

5% 
وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو  ـ آالت 84 38 20 00 

   أو الشوكوالتة
 

5% 
 %5    ـ آالت وأجهزة لصناعة السكر 84 38 30 00 
 %5   ـ آالت وأجهزة لصناعة البيرة )الجعة( 84 38 40 00 
 %5   الداجنة  ـ آالت وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور 84 38 50 00 
ـ آالت وأجهزة لتحضير الفواكه أو األثمار القشرية أو  84 38 60 00 

  الخضر
 

5% 
 %5   ـ آالت وأجهزة ُأخر 84 38 80 00 
 %5    اءـ أجز  84 38 90 00 

آالت وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية   84.39
سليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق 

   . المقوى 
 %5  ـ آالت وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية 84 39 10 00 

 %5  ـ آالت وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى  84 39 20 00 
 %5  وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى ـ آالت  84 39 30 00 

   : ـ أجزاء  
 %5   ـ ـ آالت وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية 84 39 91 00 

 %5   ـ ـ غيرها 84 39 99 00 
آالت وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آالت   84.40

   . وأجهزة خياطة الكتب
 %5   ةـ آالت وأجهز  84 40 10 00 
 %5    ـ أجزاء 84 40 90 00 
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آالت وأجهزة ُأخر لشغل عجينة الورق أو الورق   84.41
أو الورق المقوى، بما في ذلك آالت وأجهزة 

   . القص من جميع األنواع
 %5   ـ آالت وأجهزة قص 84 41 10 00 
ـ آالت وأجهزة لصنع األكياس أو األكياس الصغيرة أو  84 41 20 00 

  )المغلفات( الظروف
 

5% 
 الحقائب أو ـ آالت وأجهزة صنع العلب )الكراتين( أو 84 41 30 00 

الصناديق أو األنابيب أو البراميل أو األوعية المماثلة 
   بغير طريقة القولبة

 
 

5% 
ـ آالت وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق  84 41 40 00 

   أو الورق المقوى بطريقة القولبة
 

5% 
 %5   ـ آالت وأجهزة ُأخر 84 41 80 00 
 %5   ـ أجزاء 84 41 90 00 

الداخلة  اآلالتباستثناء آالت وأجهزة ومعدات )  84.42
( لتحضير أو صنع 84.65لغاية 84.56 في البنود

اصر العن أوغيرها مناأللواح أواالسطوانات 
عة؛ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر ابالط
عة ابح واسطوانات وأحجار طعة؛ ألواابالط

)ليتوغرافيا( محضرة ألغراو الطباعة )مثل، 
   . لمصقولة(اأو  الممسوحة المحببة

 %5  آالت و أجهزة ومعدات  ـ 84 42 30 00 
 %5  أجزاء لهذه اآلالت واألجهزة و المعدات  ـ 84 42 40 00 
ألواح و عة؛ ابـ ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الط 84 42 50 00 

ألغراو اسطوانات وأحجار  طباعة ليتوغرافيا، محضرة 
   ....... لطباعة )مثل،الممسوحة أوالمحببة أوالمصقولة(ا

 
 

5% 
للطباعة بواسطة األلواح أو تستخدم آالت وأجهزة   84.43

االسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة 
؛ طابعات أخر وآالت تصوير 84.42في البند 

وان )الفاكس(،زة النسخ الهاتفية المستندات وأجه
   .كانت مندمجة؛ أجزاؤها ولوازمها
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 أواأللواح بواسطة للطباعة تستخدم زة هآالت وأجـ   
في  الداخلة الطباعةاالسطوانات وغيرها من عناصر 

   :84.42البند 
 %5    آالت وأجهزة لطباعة األوفست تغذى بلفات ورق   ـ ـ 84 43 11 00 
آالت وأجهزة لطباعة األوفست تغذى بصفائج الورق  ـ ـ 84 43 12 00 

من النوع المستعمل في المكاتب )اليتجاوز قياس 
   سم وهي غير مطوية( 36×  22الصفحة 

 
5% 

 %5   ـ ـ آالت وأجهزة أخر لطباعة األوفست 84 43 13 00 
باستثناء ، تغذى بلفات ورق  آالت طباعة بالحروف ـ ـ 84 43 14 00 

 %5   باعة "الفليكسوغرافية"آالت الط
، رق الو تغذى بلفات ، عدا التي ـ ـ آالت طباعة بالحروف 84 43 15 00 

 %5  باستثناء آالت الطباعة "الفليكسوغرافية
 %5  ـ ـ آالت الطباعة "الفليكسوغرافية 84 43 16 00 
 %5   (ـ ـ آالت طباعة بطريقة الحفر )جرافير 84 43 17 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 43 19 00 
وأجهزة النسخ  تصوير المستنداتأخر وآالت  طابعات ـ  

   : وان كانت مندمجة ،الهاتفية )الفاكس(
الطباعة أو تين أو أكثرمن مهام تقوم بوظيفآالت   ـ ـ  84 43 31 00 

أو االرسال بواسطة الفاكس، قابلة  تصوير المستندات
 إعفاء   ات او بالشبكةللتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيان

، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية غيرهاـ   ـ  
    ة :للبيانات او بالشبك

 إعفاء   أجهزة نسخ  هاتفية )فاكس(ـ ـ ـ  84 43 32 10 
 إعفاء   أجهزة تلكسـ ـ ـ  84 43 32 20 

 إعفاء   ـ ـ ـ طابعات عن بعد )تليبرنتر( 84 43 32 30 

 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  84 43 32 90 

   : غيرهاـ ـ   
 إعفاء  .تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصريةآالت ـ ـ ـ  84 43 39 10 
أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة األصلية مباشرة ـ ـ ـ  84 43 39 02 

 إعفاء  على النسخة
 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  84 43 39 90 

   أجزاء ولوازم : ـ  
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بواسطة تستخدم للطباعة  لطباعةاالت ولوازم لآل أجزاءـ ـ  84 43 91 00 
األلواح أو االسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة 

 %5   84.42الداخلة في البند 
    : غيرها ـ  ـ   
 إعفاء  ملقمات ذاتية للوثائق ـ ـ ـ   84 43 99 20 

 إعفاء   ملقمات الورق ـ ـ ـ   84 43 99 30 

 إعفاء   فرازاتـ ـ ـ   84 43 99 40 

 إعفاء  الجاف  خراطيش )كاترج( للطابعات بالحبر السائل أوـ ـ ـ   84 43 99 05 

 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  84 43 99 90 
آالت لصنع الخيوط ببثق أو سحب أو تعديل  84 44 00 00 84.44

البنية النسيجية أو تقطيع المواد النسجية 
  التركيبية أواالصطناعية

 
 

5% 
آالت وأجهزة لتحضير األلياف النسجية؛ آالت   84.45

وأجهزة غزل أو زوي أو فتل األلياف النسجية 
وأجهزة ُأخر لصناعة الخيوط النسجية؛  وآالت
أو لف المواد النسيجية )بما فيها  تكبيبآالت 

آالت لف خيوط اللحمة(وآالت لتحضير الخيوط 
هزة الداخلة اآلالت واألج على النسجية الستعمالها

   .84.47أو  84.46في البندين 
   :النسجية األلياف لتحضير آالت ـ  
 %5    ندف آالت ـ ـ 84 45 11 00 

 %5   الغزل تمشيط آالت ـ ـ 84 45 12 00 
 %5   الفتائلأو تسليك  آالت سحب  ـ ـ 84 45 13 00 

 %5   غيرها ـ ـ 84 45 19 00 
 %5   النسجية موادال غزل آالت ـ 84 45 20 00 
 %5    النسجية األلياف أوفتل زوي  آالت ـ 84 45 30 00 
 ( اللحمة خيوط الياف فيها بما) النسجية األلياف لف آالت ـ 84 45 40 00 

  تكبيب وآالت
 

5% 
 %5   غيرها ـ 84 45 90 00 

   آالت نسج )أنوال(.  84.46
 %5   سم 30 عرضها اليتجاوز أقمشة لنسج ـ 84 46 10 00 
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 ذات األنواع من، سم 30 عرضها يتجاوز أقمشة لنسج ـ  
   : مكوك

 %5   بمحرك مزودة ـ ـ 84 46 21 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 46 29 00 

 بدون  األنواع من، سم 30 عرضها يتجاوز أقمشة لنسج ـ 84 46 30 00 
   مكوك

 
5% 

ت ، آالت تجميع بغرز التصنير، آالتصنير آالت  84.47
لصنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو 
المطرزات أو أصناف العقاده أو الضفر أو 

   . الشباك أو التعفير )التوبير(
   : دائرية تصنير آالت ـ  
 %5   مم 165 اسطواناتها قطر اليتجاوز ـ ـ 84 47 11 00 
 %5   مم 165 اسطواناتها قطر يتجاوز ـ ـ 84 47 12 00 
 %5  التصنير بغرز تجميع آالت؛ مستقيمة تصنير آالت ـ 84 47 20 00 
 %5   غيرها ـ 84 47 90 00 

آالت وأجهزة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود   84.48
)مثل،أجهزة  84.47أو84.46أو84.45أو84.44

دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة 
ل تغيير المواكيك(؛ أجزاء ولوازم صالحة لألستعما
حصرًا أوبصفة أساسية لآلالت واألجهزة الداخلة 

 84.45أو 84.44في هذا البند أوفي البنود 
المغازل وطارات المغازل  )مثل 84.47أو 84.46أو

آالت الندف واألمشاط ومساحب الخيوط  وكساوي 
والمواكيك ونير النول "درق" وهياكلها وإبر 

   .تصنير(
 84.44 البنود في خلةالدا لآلالت مساعدة وأجهزة آالت ـ  

   :84.47 أو 84.46 أو 84.45 أو
  أو الختزال واجهزة آالت؛ جاكارد وأجهزة دوبي أجهزة ـ ـ 84 48 11 00 

 مما تثقيبها بعد البطاقات شبك أو ثقب أو نسخ
  وجاكارد دوبي أجهزة مع يستعمل

 
 

5% 
 %5   غيرها ـ ـ 84 48 19 00 



 16ق : 
 84ف : 

 - 610 - 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

 آلالتها أو 84.44 البند في الداخلة التلآل ولوازم أجزاء ـ 84 48 20 00 
  المساعدة وأجهزتها

 
5% 

 آلالتها أو 84.45 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ  
   : المساعدة وأجهزتها

 %5   الندف االت كساوي  لوازم ـ ـ 84 48 31 00 
 آالت كساوي  عدا ،النسجية األلياف تحضير آلالت ـ ـ 84 48 32 00 

  الندف
 

5% 
 %5   زالقة أو دوارة وحلقات وأجنحتها مغازل واطارات مغازل ـ ـ 84 48 33 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 48 39 00 
 وأجهزتها آلالتها أو"  األنوال"  النسج آلالت ولوازم أجزاء ـ  

   : المساعدة
 %5   وأطرها (درق نير النول )و  لألنوال أمشاط ـ ـ 84 48 42 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 48 49 00 
 آلالتها أو 84.47 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ  

   : المساعدة وأجهزتها
 %5  الغرز تشكيل في يستعمل مما ُأخر وأصناف وإبر ثقاالت ـ ـ 84 48 51 00 

 %5   غيرها ـ ـ 84 48 59 00 
االقمشة آالت وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو ا 84 49 00 00 84.49

، أثوابًا أو بأشكال معينة، بما غير المنسوجة
فيها آالت وأجهزة صنـع القبعات من لباد؛ قوالب 

  صنع القبعات

 
 
 

5% 
آالت غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو   84.50

بما فيها اآلالت التي ، )المصاب ( المغاسل العامة
   تقوم بعمليتي الغسل والتجفيف .

   :كل 10عن الجاف الغسيل من منها كل سعة زيدالت آالت ـ  
 الجاف الغسيل من منها كل سعة التزيدغسيل  آالت ـ ـ 84 50 11 00 

 %5    كلياً  الحركة ذاتية كل 10عن
 الغسيل من منها كل سعة التزيد ُأخر غسيل آالت ـ ـ 84 50 12 00 

 تعمل تجفيف بأجهزة مندمجه ، كل 10عن الجاف
 %5   المركزي  بالطرد

 الغسيل من منها كل سعة التزيدغسيل  آالتمن  غيرها ـ ـ 84 50 19 00 
 %5   كل 10نع  الجاف

 %5   لجك10سعة كل منها من الغسيل الجاف عن  تزيد آالت  ـ 84 50 20 00 
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 %5    أجزاء ـ 84 50 90 00 
آالت وأجهزة )عدا اآلالت الداخلة في البند   84.51

يف أوعصر أوتجفيف ( لغسل أو تنظ84.50
أوكي أوكبس )بما فيها مكابس التثبيت الحراري( 

أو قصر أوصب  أوتحضير أوتجهيز أوطالء 
أوتشريب الخيوط النسجية أوالنسج أو 

المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآالت   
لتغطية النسج أوغيرها من الحوامل المستعملة 
لصنع أغطية األرضيات مثل مشمع أرضيات 

ليوم"؛ آالت لف أوحل أوطي أو قص "اللينو 
   . أوتسنين النسج

 %5    الجافة بالطريقة تنظيف أجهزة ـ 84 51 10 00 
   : تجفيف وأجهزة آالت ـ  
 %5  الجاف الغسيل من لجك10 منها الواحدة التتجاوزسعة ـ ـ 84 51 21 00 

 %5   غيرها ـ ـ 84 51 29 00 
 %5  (الحراري  التثبيت مكابس فيها بما) كي ومكابس آالت ـ 84 51 30 00 
 %5   صب  أو قصر أو غسل آالت ـ 84 51 40 00 
 %5   النسج تسنين أو قص أو طي أو حل أو تكبيب آالت ـ 84 51 50 00 
 %5   ُأخر وأجهزة آالت ـ 84 51 80 00 

 %5   أجزاء ـ 84 51 90 00 
لة في آالت خياطة، عدا آالت خياطة الكتب الداخ  84.52

؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة 84.40البند 
   . خصيصا آلالت الخياطة؛ إبر أالت الخياطة

 %5    منزلية خياطة آالت ـ 84 52 10 00 
   : ُأخر خياطة آالت ـ  
 %5    الحركة ذاتية وحدات ـ ـ 84 52 21 00 

 %5   غيرها ـ ـ 84 52 29 00 
 %5    الخياطة إبرآالت ـ 84 52 30 00 
 أجزاء ؛أجزاؤهاو  الخياطة آلالت وأغطية قواعدو أثاث ـ 84 52 90 00 

 %5   الخياطة آلالت أخر
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آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل   84.53
أو الجلود أو لصنع أو تصليج أصناف األحذية 
أو غيرها من المصنوعات من الصالل والجلود، 

   . عدا آالت الخياطة
 أو الصالل شغل أو دباغة أو لتحضير وأجهزة آالت ـ 84 53 10 00 

   الجلود
 

5% 
 %5    األحذية أصناف تصليج أو لصنع وأجهزة آالت ـ 84 53 20 00 
 %5  ُأخر وأجهزة آالت ـ 84 53 80 00 
 %5  أجزاء ـ 84 53 90 00 

أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف   84.54
ائك وآالت صب المعادن، من وقوالب صب السب

األنواع المستعملة في عمليات تعدين أو سبك 
   . المعادن

 %5  المصهورة المعادن وتحويل لتنقية أجهزة ـ 84 54 10 00 
 %5  ومغارف السبائك صب قوالب ـ 84 54 20 00 
 %5  المعادن صب أجهزة ـ 84 54 30 00 
 %5  أجزاء ـ 84 54 90 00 

جليخ أو درفلة باالسطوانات للمعادن  آالت ت  84.55
   . واسطواناتها

 %5   أنبوبية آالت ـ 84 55 10 00 
   : ُأخر آالت ـ  
 وعلى بالحرارة تجليخت آالت أو، بـالحـرارة تجليخ  آالت ـ ـ 84 55 21 00 

   أيضاً  البارد
 

5% 
 %5  البارد على تجليخ آالت ـ ـ 84 55 22 00 
 %5  التجليخ  آلالت طواناتاس ـ 84 55 30 00 

 %5  ُأخر أجزاء ـ 84 55 90 00 
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عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو   84.56
إزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من 
الحزم الضوئية أو الفوتونية، أو فوق الصوتية 

أو بطريقة التفري  الكهربائي أو بالطريقة 
، أو بحزم اإلليكترونات، أو الكيماوية الكهربائية

اآلت  ؛بالحزم األيونية أو بطريقة قوس البالزما
   الماءالتي تعمل بنفث  القطع

 الضوئية الحزم من غيرها أو الليزر حزم باستخدام تعمل ـ  
  :اأُلخر الفوتونية أو

 
 

 إعفاء  الليزر حزم باستخدامتعمل   ـ ـ 84 56 11 00 
 إعفاء  اأُلخر الفوتونية أو الضوئية الحزمب تعمل ـ ـ 84 56 12 00 
 %5   الصوتية فوق  بالموجات تعمل ـ 84 56 20 00 
 %5   الكهربائي التفري  بطريقة تعمل ـ 84 56 30 00 
 إعفاء  تعمل بطريقة قوس البالزما ـ 84 56 40 00 

 إعفاء  الماءالتي تعمل بنفث  القطع اآلتـ  84 56 50 00 

 إعفاء   غيرها ـ 84 56 90 00 
مراكز تشغيل آلي، آالت ذات محطة شغل مفردة   84.57

   وآالت ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن.
 %5   آلي تشغيل مراكز ـ 84 57 10 00 
 %5  مفردة شغل محطة ذات آالت ـ 84 57 20 00 
 %5   متعددة شغل محطات ذات آالت ـ 84 57 30 00 

فيها مراكز الخراطة( تعمل باقتطاع مخارط )بما   84.58
   . المعدن

   : أفقية مخارط ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 58 11 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 58 19 00 
   : ُأخر مخارط ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 58 91 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 58 99 00 
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زالق( عدد آلية )بما فيها وحدات تشغيل بم  84.59
للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أوالتفريز أو 

ة والخارجية للمعادن عن طريق ياللولبة الداخل
المعدن، عدا المخارط )بما فيها مراكز  ازالة

   .84.58الخراطة( الداخلة في البند 
 %5   بمزالق تشغيل وحدات ـ 84 59 10 00 
   ُأخر: تثقيب آالت ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 59 21 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 59 29 00 
   : الثقوب أوضبط تعديل مع للتفريز ُأخر آالت ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 59 31 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 59 39 00 
   :آالت أخر لتعديل وضبط الثقوب ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 59 14 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 59 94 00 
   : (ركبة شكل على) بمنضدة(، فريزة) تفريز آالت ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 59 51 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 59 59 00 
   ُأخر: تفريز آالت ـ  

 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 59 61 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 59 69 00 
 %5   جيةالخار  أو الداخلية للولبة أخر آالت ـ 84 59 70 00 

عدد آلية لتشذيب أوسن أوشحذ أوتنعيم أو صقل   84.60
أو إلجراء عمليات تجهيز ُأخر لشغل المعادن 

أوالخالئط المعدنية الخزفية )سيرميت( بواسطة 
أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقـل، 
عـدا آالت قطـع أو تجهيز أسنان التروس،الداخلة 

   .84.61في البند 
   :المستوية السطوح شحذ التآ ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 60 21 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 60 19 00 

   :أخـر شحذ آالت ـ  
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 %5   رقمي تحكم ذات مركزية، آالت شحذ ال ـ ـ 84 60 22 00 
 %5   ...  رقمي تحكم ذاتسطوانية االسطج االشحذ أخر لآالت  ـ ـ 84 60 32 00 
 %5   رقمي تحكم ذات غيرها، ـ ـ 84 60 42 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 60 29 00 
   :)عدد أو قواطع شحذ(  شحذ آالت ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 60 31 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 60 39 00 
 %5  صقل أو تنعيم آالت ـ 84 60 40 00 
 %5  غيرها ـ 84 60 90 00 

أو تشـقيق أو  عدد آلية للمسج أوللتسوية  84.61
تفريض )بروش( أو قطع أو شحذ أو تجهيز 

وغيرها من أو نشر او فصل أسنان التروس 
المعادن أو الخالئط  العدد آاللية التي تعمل بإزالة

المعدنية الخزفية )سيرميت( غير داخلة وال 
   مذكورة في مكان آخر.

 %5  مسج  آالت ـ 84 61 20 00 
 %5   (بروش) تفريض آالت ـ 84 61 30 00 

 %5  التروس أسنان تجهيز أو شحذ أو قطع آالت ـ  84 61 40 00 
 %5  فصل أو نشر آالت ـ 84 61 50 00 
 %5  غيرها ـ 84 61 90 00 

عدد آلية )بما فيها المكابس( لشغل المعادن   84.62
البصم بالضغط )الختم( أو التشكيل  أوبالطرق 

ابس( لشغل بالقولبة؛ عدد آلية )بما فيها المك
 أوالتسوية التقويم او  أوالطي  أوالمعادن بالثني 

؛ التحزيز أوالتخريم  أوالقص  أوالتقويس 
مكابـس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية، 

   . غير تلك المذكورة أعاله
 بالضغط البصم أو للطرق ( المكابس فيها بما) آلية عدد ـ 84 62 10 00 

  بالقولبة أو
 

5% 
التقويم أو  أو الطي أو للثني( المكابس فيها بما) آلية ددع ـ  

   : التسوية
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 62 21 00 
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 %5  غيرها ـ ـ 84 62 29 00 
   اآلالت غير، للقص(، المكابس فيها) بما آلية عدد ـ  

   : والقص للتخريم المشتركة
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 62 31 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 62 39 00 
 فيها بما، التحزيز أو للتخريم( المكابس فيها بما) آالت ـ  

   : والقص للتخريم المشتركة اآلالت
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 62 41 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 62 49 00 
   :غيرها ـ  
 %5  هيدروليكية مكابس ـ ـ 84 62 91 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 62 99 00 

عدد آلية ُأخر،لشغل المعادن أو الخالئط المعدنية   84.63
   . المادة ازالةالخزفية )سيرميت( تعمل دون 

 الخاصة واألشكال واألنابيب للقضبان سحب مناضد ـ 84 63 10 00 
   يماثلها وما واألسالك( بروفيالت)

 
5% 

 %5  بالتجليخ  اللولبـة ألعمـال آالت ـ 84 63 20 00 
 %5   األسالك لشغل آالت ـ 84 63 30 00 

 %5  غيرها ـ 84 63 90 00 
عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو   84.64

خليط الحرير الصخري )االسبستوس( باألسمنت 
أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل 

   . الزجاج على البارد
 إعفاء  نشر آالت ـ 84 64 10 00 

 إعفاء  آالت شحذ أو صقل ـ 84 64 20 00 

 إعفاء   غيرها ـ 84 64 90 00 

عدد آلية )بما فيها آالت غرز المسامير أو   84.65
التشبيك أو التغرية، أو التجميع بطريقة ُأخرى(، 

لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط 
   المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة.

 التشغيل عمليات من مختلفة بأنواع القيام يمكنها آالت ـ 84 65 10 00 
   .. العمليات هذه أثناء العاملة األدوات تغيير دون ، اآللي

 
5% 



 16ق : 
 84ف : 

 - 617 - 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

 %5  التشغيل اآلليمراكز  ـ 84 65 02 00 
   :غيرها ـ  
 %5  نشر آالت ـ ـ 84 65 91 00 
 %5  (قطعلبا قولبة)آالت مسج، أوتفريز أو  ـ ـ 84 65 92 00 
 %5   تلميع أو تنعيم أو شحذ آالت ـ ـ 84 65 93 00 

 %5  آالت ثني وتقويس أو تجميع ـ ـ 84 65 94 00 
 %5  تلسين أو ثقب آالت ـ ـ 84 65 95 00 
، االت  قصاصات أو شرائج إلى تقطيعاالت  شق آالت ـ ـ 84 65 96 00 

 %5  تقشير
 %5  غيرها ـ ـ 84 65 99 00 

معدة لالستعمال حصرًا أو بصورة أجزاء ولوازم   84.66
لغاية  84.56رئيسية في اآلالت الداخلة في البنود

،بما فيها حوامل األدوات العاملة ومثبتات 84.65
المشغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتج ورؤوس 

الخاصة التي  الملحقاتالتقسيم وغيرهـا مـن 
ألي نوع  ؛ حوامل العدد اليدويةاالالتتركب على 

   . باليد تعملالتي العدد من 
 %5    الفتج ذاتية اللقم ورؤوس العاملة األدوات حوامل ـ 84 66 10 00 
 %5   المشغوالت مثبتات  ـ 84 66 20 00 
 تركب التي الخاصة الملحقات من وغيرها تقسيم رؤوس ـ 84 66 30 00 

   االالت على
 

5% 
   : غيرها ـ  
 إعفاء   84.64 البند يف الداخلة لآلالت ـ ـ 84 66 91 00 

 %5   84.65 البند في الداخلة لآلالت ـ ـ 84 66 92 00 
 إعفاء   84.61 لغاية 84.56 البنود في الداخلة لآلالت ـ ـ 84 66 93 00 
 %5   84.63 البند أو 84.62 البند في الداخلة لآلالت ـ ـ 84 66 94 00 

 بالهواء المضغوطتدار  باليد، تعملعدد   84.67
 مندمج بهاكهربائي  أوهيدروليكيًا أوبمحرك

   كهربائي.غير أوبمحرك 
   :المضغوط بالهواء تدار ـ  
 %5   دوارة )وإن كانت طارقة( ـ ـ 84 67 11 00 
   :غيرها ـ ـ  
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 %5   مثاقب ومخارط وملولبات ـ ـ ـ 84 67 19 10 
 %5    الصوملة اميرمفكات الـبراغي وأجـهـزة ربط وفك مس ـ ـ ـ 84 67 19 20 
 %5   ة األسطجـويـلي وتسـميع وجـآالت شحذ وصقل وتل ـ ـ ـ 84 67 19 30 
 %5  مناشير وقاطعات )دائرية، ذات سالسل، الخ ـ ـ ـ 84 67 19 40 
مطارق الزالة الصدأ ومطارق النقش ومطارق الثقب  ـ ـ ـ 84 67 19 50 

   ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة
 

5% 
 %5   آالت البرشمة ذات الفكين ـ ـ ـ 84 67 19 60 
 %5   آالت قص وقضم الصاج ـ ـ ـ 84 67 19 70 
 %5  مدكات وأجهزة رت لعمليات انشاء وصيانة الطرق  ـ ـ ـ 84 67 19 80 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 84 67 19 90 
   ـ ذات محرك كهربائي مندمج بها :  
 %5  جميع األنواع  ـ ـ مثاقب من 84 67 21 00 
 %5   ـ ـ مناشير 84 67 22 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 67 29 00 
   :ُأخر عدد ـ  
 %5   سالسل ذات مناشير ـ ـ 84 67 81 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 67 89 00 
   : أجزاء ـ  
 %5   السالسل ذات للمناشير ـ ـ 84 67 91 00 
 %5   المضغوط بالهواء تدار التي للعدد ـ ـ 84 67 92 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 67 99 00 

آالت وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع،   84.68
؛ آالت وأجهزة  85.15عدا تلك الداخلة في البند 

   . تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن
 %5   يدوياً  توجه لحام قصبات ـ 84 68 10 00 
 %5   الغازت فيها تستعمل ُأخر وأجهزة آالت ـ 84 68 20 00 
 %5   ُأخر وأجهزة آالت ـ 84 68 80 00 

 %5   أجزاء ـ 84 68 90 00 
   ملغي   84.69
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، آالت بحجم الجيب للتسجيل  آالت حاسبة  84.70
، ذات وظائف  واسترجاع وعرو المعلومات

حسابية؛ آالت محاسبة، آالت ختم الطوابع وآالت 
وما يماثلها من اآلت   متضمنة  اصدار التذاكر

   . آالت حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة
 مصدر دون  من العمل على قادرة إلكترونية حاسبة آالت ـ 84 70 10 00 

 لتسجيل الجيب بحجم وآالت خارجي كهربائي طاقة
  حاسبة وظائف ذات المعلومات وعرو واسترجاع

 
 
 إعفاء

   : ُأخر إلكترونية حاسبة آالت ـ  
 إعفاء    طابعة أداة تتضمن ـ ـ 84 70 21 00 

 إعفاء   غيرها ـ ـ 84 70 29 00 

 إعفاء   ُأخر حاسبة آالت ـ 84 70 30 00 

 إعفاء    مسجلة نقد صناديق ـ 84 70 50 00 

   : غيرها ـ  
 إعفاء    آالت ختم الطوابع ـ ـ ـ 84 70 90 10 

 عفاءإ   آالت صرف تذاكر ـ ـ ـ 84 70 90 20 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 84 70 90 90 

آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛   84.71
قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل 

المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآالت 
ات، غير مذكورة وال داخلة في بيانلمعالجة هذه ال

   مكان آخر.
ال  ،قابلة للحمل،ية للمعلوماتـ آالت للمعالجة الذات 84 71 30 00 

، تتضمن على األقل لجك 10يتجاوز وزنها أكثر من 
  ووحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيج وشاشة عر 

 

 

 

 إعفاء

   :البيانات  الذاتية للمعالجة ُأخرى  آالت ـ  

 وحدة على، البدن نفس ضمن، األقل على محتوية ـ ـ 84 71 41 00 
 إخراج ووحدة دخالإ وحدة ومع مركزية معالجة
   اإلخراج أو الــلإلدخ تركةـمش دةـوح أوعلى، اتـللمعلوم

 
 
 إعفاء

 إعفاء   بشكل أنظمةمقدمة ، غيرها ـ ـ 84 71 49 00 
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 الفرعي البند في الداخلة تلك غير، ذاتية معالجة وحدات ـ 84 71 50 00 
 نفس في ال أم تضمنت سواء، 84 71 49  أو  84 71 41

: التالية الوحدات أنواع من أثنين أو  واحد على البدن
   إخراج أووحدة إدخال وحدة أو( ذاكرة) تخزين وحدة

 
 
 
 إعفاء

،  ال أم تضمنت سواء، إخراج وحدات أو إدخال وحدات ـ 84 71 60 00 
  (ذاكرة) تخزين وحداتعلى 

 
 إعفاء

 إعفاء  (ذاكرة) تخزين وحدات ـ 84 71 70 00 

 إعفاء   للمعلومات  الذاتية المعالجة آلالت ُأخر توحدا ـ 84 71 80 00 

 إعفاء  غيرها ـ 84 71 90 00 

آالت آالت وأجهزة ُأخر للمكاتب )مثل،   84.72
 ستنسل،آالت االستنساخ باالهيكتوغراف أو ال

آالت لطبع العناوين، آالت الصرف اآللي لألوراق 
النقود،   حزمالنقدية أو آالت فرز أو عد أو 

ري أقالم الرصات وآالت التثقيب آالت ب
   . أوالتشبيك(

 %5  استنساخ آالت ـ 84 72 10 00 
 ظروف في وضعها أو المراسالت طي أو فرز آالت ـ 84 72 30 00 

 وآالت، المراسالت ختم أو غلق أو لفض آالت، بأشرطة
 %5   البريدية الطوابع إبطال أو للصق وأجهزة

   : غيرها ـ  
آالت صرف التذاكر )عدا المشتملة عـلـى أجـهـزة  ـ ـ ـ 84 72 90 10 

حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة 
  ..( 84.70في البند 

 
 
 إعفاء

 إعفاء   النقـود وأوراق النقد وعدها وتغليفها فـرز قطـعـ ـ آالت  ـ 84 72 90 20 

 إعفاء    األقالم بري  أجهزة ـ ـ ـ 84 72 90 30 

 إعفاء    أجهزة تثقيب األوراق ـ ـ ـ 84 72 90 40 

 إعفاء    االآلت الصغيرة لشبك األوراق )دبـاسـة ( أو فكها ـ ـ ـ 84 72 90 50 

 إعفاء   األجهزة الصغيرة التالف المستندات السرية ـ ـ ـ 84 72 90 60 

 %5  .. از حاسبــجلة بدون جهــد المســق النقـصنادي ـ ـ ـ 84 72 90 70 
 إعفاء   (ATMأجهزة الصرف اآللي )ـ  ـ ـ  84 72 90 80 
 إعفاء    غيرها ـ ـ ـ 84 72 90 90 
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أجزاء ولوازم )عدا األغطية وصناديق النقل وما   84.73
يماثلها( معدة لالستعمال حصرًا أو بصفة 

أساسية في اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود 
   .84.72لغاية  .7084

   84.70 البند في الداخلة واألجهزة لآلالت زمولوا أجزاء ـ  
  الفرعي البند في الداخلة اإلليكترونية الحاسبة لآلالت ـ ـ 84 73 21 00 

   84 70 29  أو   84 70 21  أو  84 70 10
 
 إعفاء

 إعفاء   غيرها ـ ـ 84 73 29 00 

 فاءإع  84.71 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ 84 73 30 00 

 %5  84.72 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ 84 73 40 00 
 اآلالت مع سواء حد على استخدامها يمكن ولوازم أجزاء ـ 84 73 50 00 

    84.72 لغاية .7084 البنود من أوأكثر بندين في الداخلة
 
 إعفاء

وفصل  وغسل    فرز وغربلةآالت وأجهزة   84.74
جن األتربة أو األحجار وجرش وسحق وخلط وع

أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية 
المساحيق الصلبة )بما في ذلك بأشكالها 
(؛ آالت تكتيل أو تشكيل أو قولبة والعجائن

الوقـود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو 
أو المواد الجبسية غير المتصلب األسمنت 

أو  مساحـيق وغيرها مـن المواد المعدنية بشكل
   . ؛ آالت صنع قوالب الصب من رملعجن

 %5   غسل أو فصل أو غربلة أو فرز وأجهزة آالت ـ 84 74 10 00 
 %5    سحق أو جرش وأجهزة آالت ـ 84 74 20 00 

   : عجن أو خلط آالت ـ  
 %5    المالط أو الخرسانة خالطات ـ ـ 84 74 31 00 
 %5    بالقار المعدنية المواد خلط ةوأجهز  آالت ـ ـ 84 74 32 00 
 %5    غيرها ـ ـ 84 74 39 00 

 %5    ُأخر وأجهزة آالت ـ 84 74 80 00 
 %5    أجزاء ـ 84 74 90 00 
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آالت تجميع المصابيج أو األنابيب أو الصمامات   84.75
الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيج إحداث 

الت لصنع زجاجية؛ آ أظرفالضوء الخاطف،في 
   بالحرارة. أوشغل الزجاج أو مصنوعاتهالزجاج 

 الصمامات أو األنابيب أو المصابيج تجميع آالت ـ 84 75 10 00 
 الضوء إحداث مصابيج أو، اإللكترونية أو الكهربائية
   زجاج من أظرف في،  الخاطف

 
 

5% 
أو شغل الزجاج أو مصنوعاته الزجاج، ـ آالت صنع   

   : بالحرارة
 %5   األولية وأشكالها البصرية األلياف صنع آالت ـ ـ 84 75 21 00 

 %5   غيرها ـ ـ 84 75 29 00 
 %5   أجزاء ـ 84 75 90 00 

آالت البيع الذاتي )اآللي( للبضائع )مثل، آالت   84.76
بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكوالت أو 

   ملة.المشروبات(، بما فيها آالت تبديل الع
   : للمشروبات الذاتي البيع آالت ـ  
 %5   تبريد أو تسخين أجهزة على متضمنة ـ ـ 84 76 21 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 76 29 00 
   :ُأخر آالت ـ  
 %5     تبريد أو تسخين  أجهزة على متضمنة ـ ـ 84 76 81 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 76 89 00 
 %5   أجزاء ـ 84 76 90 00 

آالت وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع   84.77
منتجات من هذه المواد، غير مذكورة وال داخلة 

   . في مكان آخر من هذا الفصل
 إعفاء  بالحقن قولبة آالت ـ 84 77 10 00 

 %5  بالبثق تشكيل أجهزة ـ 84 77 20 00 
 %5  بالنفخ قولبة آالت ـ 84 77 30 00 
 %5  أخر حراري  تشكيل آالت، الهوائي بالتفري  قولبة آالت ـ 84 77 40 00 
   : ُأخر تشكيل أو قولبة آالت ـ  
 لقولبة أو الهوائية الخارجية اإلطارات تلبيس أو لقولبة ـ ـ 84 77 51 00 

   الهوائية الداخلية  األنابيب تشكيل أو
 

5% 



 16ق : 
 84ف : 

 - 623 - 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

 %5   غيرها ـ ـ 84 77 59 00 
 %5  ُأخر وأجهزة آالت ـ 84 77 80 00 
 إعفاء   أجزاء ـ 84 77 90 00 

آالت وأجهزة لتحضير أو تصنيع التب ، غير   84.78
   مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.

 %5   وأجهزة آالت ـ 84 78 10 00 
 %5   أجزاء ـ 84 78 90 00 

آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها، غير   84.79
   . رة وال داخلة في مكان أخر من هذا الفصلمذكو 

   :وما يماثلها  المباني أو العامة لألشغال وأجهزة آالت ـ  
ـ ـ آالت ضبط مستوى شكل السطج والتسوية  ـ 84 79 10 10 

   المستخدمة في انشاء الطرق 
 

5% 
 %5  ـ ـ آالت فرش الحصى أو االسفلت على الطرق  ـ 84 79 10 20 
)عدا  ـ ـ ـ أجهزة تخطيط عالمات المرور على الطرق  84 79 10 30 

 %5  التي تعمل بالنفث( 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 84 79 10 90 
 الدهون  أو الشحوم تحضير أو الستخالت وأجهزة آالت ـ 84 79 20 00 

  الثابتة النباتية  والزيوت والدهون  الحيوانية الزيوت أو
 

5% 
 األلياف الواح أو الجزيئات أو الدقائق واحأل لصنع مكابس ـ 84 79 30 00 

 ُأخر وآالت الليفية المواد من غيرها أو الخشب من
  الفلين أو الخشب لمعالجة

 
 

5% 
 %5  األمراس أو الحبال لصنع وأجهزة آالت ـ 84 79 40 00 
 في داخل وال مذكور غير(، روبوت) صناعي آلي انسان ـ 84 79 50 00 

  آخر مكان
 
 إعفاء

 %5  ...(صحراوية اتـمكيف)بالتبخير تعمل هواء رداتـمب ـ 84 79 60 00 
   جسور صعود الركاب : ـ  

 %5   من األنواع المستعملة في المطاراتـ ـ  84 79 71 00 
 %5  غيرها ـ ـ  84 79 79 00 

   :ُأخر آلية وأجهزة آالت ـ  
 األسالك وشائع لف أجهزة ذلك في بما، المعادن لمعالجة ـ ـ 84 79 81 00 

  الكهربائية
 

5% 
 غربلة أو سحق أو جرش أو عجن أو خلط وأجهزة آالت ـ ـ 84 79 82 00 

  تحريك أو استحالب أو تجانس أو نخل أو
 

5% 
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   : غيرها ـ ـ  
 إعفاء   آالت وأجهزة لصناعة الصابون  ـ ـ ـ 84 79 89 10 

 إعفاء  والحصر آالت وأجهزة لصناعة السالل ـ ـ ـ 84 79 89 20 

 إعفاء  آالت وأجهزة لصنع الفراجين ـ ـ ـ 84 79 89 30 

الهواء من غير  أو نزع الرطوبة منأجهزة ترطيب  ـ ـ ـ 84 79 89 40 
أو  84.15األنـواع المنصوت عنها في البند 

   85.09أو   84.24

 
 
 إعفاء

( ذات أجهزة التشحيم ذاتية الحركة )اتوماتيكية ـ ـ ـ 84 79 89 50 
  المضخات لآلالت

 
 إعفاء

 إعفاء  آالت غمس الثقاب ـ ـ ـ 84 79 89 60 

 إعفاء  آالت لطالء أقطاب اللحام الكهربائي ـ ـ ـ 84 79 89 70 

    آالت وأجهزة لربط وفك المسامير اللولبية  ـ ـ ـ 84 79 89 80 
والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز 

 82ليدوية الواردة في الفصل الدواليب عدا العدد ا
   85.08، 84.67الداخلة في البندين واألجهزة اليدوية

 

 
 

 
 

 إعفاء

   غيرها: ـ ـ ـ  
 إعفاء   والمجاري  األنابيب خطوط لصيانة آالت ـ ـ ـ ـ 84 79 89 91 

 بواسطة وتنجيدها بالزغب والحشايا اللحف تعبئة آالت ـ ـ ـ ـ 84 79 89 92 
   دافعة أو نافخة أداة

 
 إعفاء

 الحوامل مختلف على الشاحذة المواد وضع آالت ـ ـ ـ ـ 84 79 89 93 
  (الخ...ورق ، نسيج)

 
 إعفاء

 المجهزة المعدنية الغواصين ومالبس الغطاس نواقيس ـ ـ ـ ـ 84 79 89 94 
   آلية بتركيبات

 
 إعفاء

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ ـ 84 79 89 99 

 إعفاء   أجزاء ـ 84 79 90 00 

صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛   84.80
نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن )عدا قوالب صب 
السبائك "اينجوت"(، أوللكربيدات المعدنية أو 

   الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن.
 %5   المعادن لصب قولبة صناديق ـ 84 80 10 00 
 %5   القوالب دقواع ـ 84 80 20 00 

   :قولبة نماذج ـ  
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 %5   من خشب أو حديد ـ ـ ـ 84 80 30 10 
 %5   من مواد أخر ـ ـ ـ 84 80 30 90 
   : المعدنية للكربيدات أو للمعادن قوالب ـ  

 %5    بالضغط أو بالحقن للقولبة ـ ـ 84 80 41 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 80 49 00 
 %5  الزجاج قوالب ـ 84 80 50 00 
 %5  المعدنية المواد قوالب ـ 84 80 60 00 
   : اللدائن أو المطاط قوالب ـ  
 إعفاء   بالضغط أو بالحقن للقولبة ـ ـ 84 80 71 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 80 79 00 

وغيرها من األدوات وصنابير وصمامات حنفيات   84.81
لدنان راجل والخزانات واـوالم يرـاثلة للمواسـالمم

واألوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض 
التي يتحكم فيها بواسطة الضغط والصمامات 

   . )تيرموستاتية( منظمات الحرارة 
 %5   الضغط تخفيض صمامات ـ 84 81 10 00 
 بالزيت هيدروليكياً  تعمل التي الحركة نقل ألجهزة صمامات ـ 84 81 20 00 

   المضغوط أوبالهواء
 

5% 
 %5  الرجوع ضد) الحجز صمامات أو بلسان صمامات ـ 84 81 30 00 

 %5    الفائض أو األمان صمامات ـ 84 81 40 00 
   : ُأخر أدوات ـ  

 %5  صمامات األنابيب الهوائية للعجل ـ ـ ـ 84 81 80 10 
 %5  صمامات التفري  للراديتور ـ ـ ـ 84 81 80 20 
 %5   سطوانات الغازصمامات ا ـ ـ ـ 84 81 80 30 
 %5   الصمامات ذات العوامات ـ ـ ـ 84 81 80 40 
 %5  فوهات ومآخذ مياه اطفاء الحريق ـ ـ ـ 84 81 80 50 
 %5  فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة ـ ـ ـ 84 81 80 60 
 %5  .صمامات تفري  المياه من الحمامات واألحواو ـ ـ ـ 84 81 80 70 
 %5   أغطية علب الرش أو النفث بالضغط للعلب المعبأة ـ ـ ـ 84 81 80 80 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 84 81 80 90 
 %5   أجزاء ـ 84 81 90 00 

    . مدحرجات )بول بيرنج( ذات كرات أو دواليب  84.82
 %5   كرات ذات مدحرجات ـ 84 82 10 00 
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 المخاريط يهاف بما، مخروطية بدواليب مدحرجات ـ 84 82 20 00 
   المجمعة المخروطية والدواليب

 
5% 

 %5   كروي  بشكل بدواليب مدحرجات ـ 84 82 30 00 
 %5   إبر بشكل بدواليب مدحرجات ـ 84 82 40 00 
 %5   إسطوانية بدواليب مدحرجات ـ 84 82 50 00 
 %5   (إبر، كرات) المشتركة المدحرجات فيها بما، غيرها ـ 84 82 80 00 

   : أجزاء ـ  
 %5   اسطوانية ودواليب، إبر بشكل دواليب، كرات ـ ـ 84 82 91 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 82 99 00 

بما فيها أعمدة الكامات أعمدة نقل الحركة )  84.83
مدحرجات ( والكرنكات؛ كراسي واألعمدة المرفقية

؛ تروس وعجالت مدحرجات أعمدة وسبائك
و دواليب؛ علب إحتكاك؛ براغي ذات كرات أ

التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها 
المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، طارات 
 منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها

البكرات الحرة؛ معشقات ووصالت مناولة ألعمدة 
   الحركة، )بما فيها الوصالت المفصلية(.

)بما فيها أعمدة الكامات واألعمدة ـ أعمدة نقل الحركة  84 83 10 00 
   المرفقية( والكرنكات

 
5% 

ـ كراسي مشتملة على مدحرجات مندمجة على محامل  84 83 20 00 
   ذات كرات ودواليب

 
5% 

كروية أو ذات  ـ كراسي غير مشتملة على مدحرجات 84 83 30 00 
 %5  مدحرجات أعمدة ؛ سبائكدواليب 

ت االحتكاك، عدا العجالت البسيطة  ـ تروس وعجال 84 83 40 00 
وغيرها من  والعجالت المسننة ذات الجنازير المسننة

عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات 
كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات 

   السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية

 
 
 
 

5% 
ظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها ـ طارات من 84 83 50 00 

   البكرات الحرة
 

5% 
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ـ معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة، )بما فيها  84 83 60 00 
   الوصالت المفصلية(

 
5% 

ذات جنازير مسننة  –عجالت بسيطة، وعجالت مسننة ـ  84 83 90 00 
وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ 

 %5   ءأجزا
فواصل وما يماثلها من ألواح معدنيـة متحـدة مع   84.84

مـادة ُأخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من 
من أو تجميعات معدن؛ مجموعات )أطقم( 

مختلفة التركيب، مهيأة في ، فواصل وما يماثلها
 حوافظأوعية مماثلة؛ أغلفة أو في جعب أوفي 

   . آلية مانعة للتسرب
ـ فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة ُأخرى   84 84 10 00 

   أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن
 

5% 
 %5   آلية مانعة للتسربحوافظ ـ  84 84 20 00 
 %5   ـ غيرها  84 84 90 00 

   )ملغي(  84.85
من اآلنواع المستعملة حصرا أو   آالت وأجهزة  84.86

السبيكات أو الرقائق  بصفة اساسية في صنع
شبه الموصلة أو األدوات شبه الموصلة أو 

الدوائر اإلليكترونية المتكاملة أو شاشات العرو 
مذكورة في المالحظة   المسطحة؛ آالت وأجهزة

   )ج( من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.9
   : بيكات أو الرقائقشآالت وأجهزة  لصنع ال ـ  
 إصالحأو  إلنتاجيز بالحزم األيونية المركزة آالت تفر ـ ـ ـ  84 86 10 10 

شبه  األقنعة و الشبيكات لألشكال على أدوات 
 إعفاء   موصلة

ادية البلورات ـالت أحـباه الموصـل أشـآالت لنشر كتـ ـ ـ  84 86 10 20 
   رقاقات إلىرائج أو األقرات الرقيقة ـش إلى

 
 إعفاء

 إعفاء   ه الموصلةـق شبـعالجة الرقائـقل لمـآالت شحذ وصـ ـ ـ  84 86 10 30 

آالت تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق من ـ ـ ـ  84 86 10 40 
   الموصالت أشباه

 
 إعفاء

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 84 86 10 90 
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لصنع األدوات شبه الموصلة أو الدوائر  ـ آالت وأجهزة  
    : اإلليكترونية المتكاملة

عدد لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه ـ ـ ـ  84 86 20 10 
 إعفاء   الموصلة للكهرباء

 إعفاء   الت بالطالءـأجهزة زرع أيونية،لتنشيط أشباه الموصـ ـ ـ  84 86 20 20 
 إعفاء   أجهزة الرسم المباشر على أقرات رقيقةـ ـ ـ  84 86 20 30 

 إعفاء  ) بطريقة تكرار الصور(  أجهزة الرسم بالصفـ ـ ـ  84 86 20 40 

على أجهزة عرو أو رسم نماذج الدوائر  منغيرها ـ ـ ـ  84 86 20 50 
   المواد شبه الموصلة المحسسة

 إعفاء

رطة وأجهزة ـأجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق األشـ ـ ـ  84 86 20 60 
   ائق شبه الموصلةـالك لتجميع الرقـربط األس

 
 إعفاء

 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  84 86 20 90 
   : آالت وأجهزة  لصنع شاشات العرو المسطحة ـ  
 اإلزالة التظهير أو ر بالطريقة الرطبة أوـأجهزة الحفـ ـ ـ  84 86 30 10 

 إعفاء   لشاشات المسطحةلأو التنظيف 
 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  84 86 30 90 
هذا  )ج( من 9مذكورة في المالحظة ـ آالت وأجهزة   

   : الفصل
ـ ـ ـ أجهزة إنتاج الرسـومات واألشـكال من النوع المستعمل  84 86 40 10 

في إنتـاج األقنعة أو الشبيـكات من طبقات مطلية 
  مقاومة للضوء 

 
 
 إعفاء

زين الرقائق ـاولة وتخـركة لنقل ومنـآالت ذاتية الحـ ـ ـ  84 86 40 20 
ا من ـــوغيره ق ـشبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائ

   التـاه الموصـواد لألدوات من أشبـالم

 
 

 إعفاء

ة تعمل بالحزم اإللكترونية مجهزة مجاهر مجسم ـ ـ ـ 84 86 40 30 
مة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق بآالت مصم

  الشبيكات من أشباة الموصالت و 

 
 
 إعفاء

   غيرها : ـ ـ ـ  
ـزة بآالت مصممـة خصيصا ـ ـ ـ ـ مجاهر مجسـمة مجه 84 86 40 91 

لمناولة ونقل الرقائق و الشبيـكات من أشباة 
  الموصالت 

 
 
 إعفاء
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ـ ـ ـ ـ مجاهر للتصوير الفوتوغـرافـي متنـاهية الصـغر  84 86 40 92 
"فوتومايكروغرافيك" مجـهزة بآالت  بآالت مصمـمة 
خصـيصا لمـناولة ونقـل الرقائق و الشبيكات من 

  أشباة الموصـالت 

 
 
 
 إعفاء

 إعفاء  غيرها ـ ـ ـ ـ  84 86 40 99 

   أجزاء ولوازم : ـ  
ق األشرطة ـزة لصـأجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهـ ـ ـ  84 86 90 10 

  ع الرقائق شبه الموصلةـوأجهزة ربط األسالك لتجمي
 
 إعفاء

ه ـ ـ ـ أجزاء أجهزة الزرع األيونية لتنشيـط المـواد شب 20 90 86 84 
  الموصلة للطالء 

 
 إعفاء

من الفرعية ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة الداخلة في البنود  30 90 86 84 
   84 86 20 50لغاية  84 86 20 30

 
 إعفاء

أجزاء لآلالت  الذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين ـ ـ ـ  84 86 90 40 
الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها 

   مواد لألدوات من أشباه الموصالتمن ال

 
 
 إعفاء

 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها  84 86 90 90 
، غير محتوية على  ، أو أجهزة أجزاء آالت  84.87

موصالت أو عوازل أو وشائع  أو  أدوات تماس 
كهربائية أو غيرها من تركيبات  كهربائية، غير 
   مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.

 %5   ـ رفاصات )مراوح( دافعة للسفن أو للقوارب وريشها 84 87 10 00 
 %5   ـ غيرها 84 87 90 00 
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 الفصل الخامس والثمانون
 

 آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ 
 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة 

 األجهزةالصوت والصورة في اإلذاعة المرئية )تلفزيون( وأجزاء ولوازم هذه 
 

 : اتـمالحظـ
 : هذا الفصل لال يشم ـ 1 

ــا  ت أ ـ ــات والوئــائد والمســاند وأ ي ــا ؛ البطاني ــدام ومــا يمانلهــا مــل األأــكاف المــدف ة كهربائي ــة األا دفئ
 األلبسة واألحذية وأغطية اآلذان واألأكاف اأُلخر المدف ة كهربائيا  مما يلبس أو يدنر به اإلنسان؛

 ؛70.11مصكوعات الزجاج الداخلة في البكد  ـ ب

 ؛84.86اآلالت واألجهزة الداخلة في البكد  ج ـ
 البكــدالمســدمدمة فــي الطــل أو الجراحــة أو نــل األئــكان أو الطــل البيطــر  ) ل األنــوا أجهـزة الشــف  مــ  ـــ   د

 ؛(90.18
 .94األناث المدف  كهربائيا  المذكور في الفصل  ـ هـ 

أو  85.40أو  85.12 أو 85.11فـي البكـود ال تكطبق على األأـكاف الموأـوفة  85.04لغاية  85.01البكود  ـ 2
ومــل ذلـإ فــإن م ومــات الديــار الدــي  رى، فإنهــا تدبـل البكــود الممســة األخيــرة،مـل جهــة ُأخــ 85.42أو  85.41

 .85.42 تعمل بطريق األاوا  الزئب ية ذات المزائل المعدنية تب ى داخلة في البكد
 عمـلبمكونات إضـافية تسـهف فـي " تلإ الم دمة مدخرات )جماعات( كهربائية تشمل عبارة " 85.07ألغراض البكد         ـ 3

 درجــة المــرارة ) م ــل الــدمكف فــيو أجهــزة ، كالوأــالت الرهربائيــة دخرة فــي تمــزيل وتزويــد الطااــة أو حمايدهــا مــل الدلــ المــ
حماية الدوائر. كمـا يمكـل أن تشـمل أيجـا جـزء مـل الغـالف الـوااي لتأـكاف الدـي  جهزةرمسدور" ( وأن الم اومات المرارية "
 ئدسدعمل ألجلها."  

 ف   األجهزة اآللية الرهربائية الدالية مل األنوا  المسدعملة عادة في أغراض مكزلية: 85.09يشمل البكد  . 4
 أجهزة تلميل األرضيات ومطاحل وخالنات الم  والت وعصارات الفوا ه أو المجر، مهما كان وزنها؛ أ  ـ
 . جلك 20يدجاوز  األجهزة اأُلخر بوزن ال ب ـ

المبدلة للهـواء بمـراوح مكدمجـة، وإن  أو )األجهزة( الشافطةالمراوح واألغطية  لأئا  كل البكد ال يشم
( وعصـارات األلبسـة والبياضـات الدـي تعمـل بـالطرد المركـز  )بكـد  84.14 انت مجهزة بمرشمات ) بكد

 االئـدعما ( وآالت غسـل البياضـات واأللبسـة ذات 84.22( وآالت غسل األوانـي المكزليـة )بكـد 84.21
حسبما ترون ب ئـطوانات أو بـدونها( وآالت  84.51أو  84.20الري )بكد  ( وآالت84.50المكزلي )بكد 
 (.85.16( واألجهزة المرارية الرهربائية )بكد 84.67( والم صات الرهربائية )بكد 84.52الميانة )بكد 

 :85.23ألغراض البكد  – 5
سرعة" )فالش( أو " بطااات "بطااات الذا رة فائ ة ال )م لالمسدديمة"  صلبةالبر " أجهزة الدمزيل تعد  -أ 

في نفس البدن  دجملالدمزيل االليكدرونية فائ ة السرعة"فالش"( أجهزة تمزيل مزودة بم بس توأيل و ت
( بشكل FLASH E2PROM) م ل ذا رةفائ ة السرعة )فالش(مل ذا رات الدمزيل  أ  رعلى واحدة أو 
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بشكل دائرة  دمل هذه األجهزة على أداة تمكفتشدوائر مدراملة م بدة على لوحة دوائر مطبوعة. ويمكل أن 
 مدراملة ومكونات ئالبة مكفصلة كالمك فات والم اومات.

ي صد بعبارة "بطااات ذكية" البطااات المدجمكة واحدة أو أ  ر مل الدوائر االليكدرونية المدراملة ) معالج  -ب 
 (.chips( بشكل شرائح )ROM( أو ذا رة ال راءة ف   )RAMمصغر أو ذا رة الوأو  العشوائي )

ويمكل أن تشدمل هذه البطااات على أدوات تما  أو شري  مغكانيسي أو هوائي ضمكي دون أن تشدمل 
 على أ  مل عكاأر الدائرة األخر الموجبة أو السالبة".

عـدة عازلـة الدارات المدمصل عليها بالدشكيل على اا يالمطبوعة ه، فإن الدوائر "الدارات" 85.34ألغراض البكد  ـ 6
بوائطة أية عملية نباعة )م ل، البصف أو الدرئيل الرهربائي أو المفر(أو بوائطة ت كية دوائـر األفـالم الراي ـة 
أو بعكاأر موألة للرهرباء أو ب دوات تما  أو بغيرها مل المكونات المطبوعة )م ـل، الممانـات أو الم اومـات 

تصميف ئبق إعداده، عدا العكاأر الدي يمكل أن ت وم أو تعد  أو المك فات( مكفردة أو مدصلة فيما بيكها وفق 
 كهربائية )م ل، العكاأر شبه الموألة(. إشارةأو تجمف 

  
وال تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المكدمجة بعكاأر غير تلإ المدمصل عليها أنكاء عملية الطباعة،  

المد طعــة. مــل ذلــإ، فــإن الــدوائر  اإلشــارةات الدــي تعمــل مــل الممانــ  مــا ال تشــمل الم اومــات أو المك فــات أو
 المطبوعة يمكل أن ترون مزودة بعكاأر وأل غير مطبوعة.

الدوائر ذات األفالم الراي ة أو السميكة الدي تمدو  على عكاأـر موجبـة وئـالبة مدمصـل عليهـا أنكـاء غير أن  
 .85.42دخل في البكد ت نفس العملية الد كية ذاتها

وأــالت لتليــاف البصــرية أو لمــزم أو كــابالت األليــاف البصــرية" ، ي صــد بعبــارة "85.36بيــق البكــد مــل أجــل تط _  7
دون أن يكـون  .الوأالت الدي ت وم بص  نهايات األليـاف البصـرية فـي نظـام خطـي رامـي بطري ـة آليـة مبسـطة

 كدجميف أو توليد أو تعديل اإلشارات. ،وظيفة أخرى  أيهلها 
األجهزة الالئلرية الدي تعمل باألشعة تمت الممراء "ريموت كوندرو " للـدمكف عـل بعـد بـ جهزة  85.37لبكد _ ال يشمل ا8

 (.   85.43ائد با  البث الدلفزيوني أو غيرها مل األجهزة الرهربائية )بكد 
 ، تعدبر:85.42و 85.41البكديل  ألغراض ـ 9

به الموأــلة " تعدبــر مــل األدوات شــبه الموأــلة ممانلــة شــ وأدوات" أــمامات نكائيــة وترانزئــدورات  أ  ـ
 ،والدي تعدمد في عملها على تغير ادرتها في الم اومة تمت ت نير مجا  كهربائي؛

 الدوائر)الدارات( اإللردرونية المدراملة هي: ب ـ
ـ الدوائر المدراملة اأُلحادية الردلة الدي ترون فيها عكاأر الدائرة)الصمامات ال كائية أو   1

( مكش ة في  كدلهـا )بصفة الخأو الممانات، أو المك فات رانزئدورات أو الم اومات الد
، شبه موألة )م ل السيليكون المكش أئائية( وعلى ئطح شبه موأل أو مادة مركبة 

زرنيميد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوئفيد االنديوم(، مما يجعل تلإ العكاأر مدمدة 
 بصورة غير اابلة للفصل.

ممانـات...  ،)م اومـات، مك فـات الدي ترون فيها العكاأـر السـالبة  الدوائر المدراملة المهجكة ـ 2
)أـمامات  موجبـةالعكاأر المدمصل عليها بوائطة ت كية األفالم  الراي ة أو السميكة، و (، الخ

ه مصــل عليهــا بد كيــة أشـــبامد، (الــخنكائيــة، ترانزئــدورات، دوائــر مدراملــة أحاديــة الردلـــة... 
بشــكل غيــر اابــل للفصــل، بــالرواب  أو الروابــل  واألغــراض األهــدافلجميــل ، مدمــدة الموأــالت
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أيجـاء هذه الدوائر  ملدتشيمكل أن  .)زجاج، خزف...الخ( الموألة، وعلى نب ة مفردة عازلة
  مكفصلة. على مكونات

ـــــدوا ـ 3 ـــــل ال ـــــر م ـــــيل أو أ   ـــــل انكد ـــــة م ـــــددة الشـــــرائح المكون ـــــة  مدع ـــــدوائر المدرامل ـــــة ال ـــــة األحادي ئر المدرامل
الردلـــــة المدصــــــلة فيمــــــا بيكهـــــا والمجمعــــــة بصــــــورة غيـــــر اابلــــــة للفصــــــل عمليـــــا ، وان كانــــــت علــــــى نب ــــــة 
عازلـــــــة واحـــــــدة أو أ  ـــــــر أو ذات أنـــــــر مـــــــل رأـــــــا  ولرـــــــل بـــــــدون عكاأـــــــر دائـــــــرة أخـــــــر موجبـــــــة أو 

   . ئالبة
أو أ  ــــــــر  واحــــــــدةة مــــــــل المكونــــــــهــــــــي الــــــــدوائر :  (MCOs) المكونــــــــات.     الــــــــدوائر المدراملــــــــة مدعــــــــددة 4

ــــــــة ــــــــة الردل ــــــــة األحادي ــــــــدوائر المدرامل ــــــــة  مــــــــل ال ــــــــدوائر المدرامل ــــــــة أو ال ــــــــة المهجك ــــــــدوائر المدرامل أو ال
ـــــــي  ـــــــددة الشـــــــرائح الد ـــــــىتشـــــــدمل المدع ـــــــى  عل ـــــــاتأحـــــــد األاـــــــل عل ـــــــة المكون : المسائـــــــات الدـــــــي الدالي

ــــــــذبأو مشــــــــغالت أو ائائــــــــها الســــــــيليكون  ــــــــرنيل أو  مؤشــــــــرات تذب ــــــــي أو ممــــــــدنات ال ــــــــة ف ــــــــا مركب م
 أو 385.3 أو 85.32 البكـــــــــد، أو المكونـــــــــات الدـــــــــي تــــــــؤد  وظـــــــــائ  األأـــــــــكاف الداخلــــــــة فـــــــــي بيكهــــــــا
ــــــــات85.41 ــــــــد  ، أو المم  ــــــــي البك ــــــــة ف ــــــــداف واألغــــــــراض بشــــــــكل 85.04الداخل ــــــــل األه ، المكشــــــــ ة لجمي

ــــــي بــــــدن واحــــــد  ــــــغيــــــر اابــــــل للفصــــــل ف ــــــل ال ــــــل دوائر م  ــــــات المســــــدعملة فــــــي الدجمي ــــــة، كالمكون المدرامل
ـــــــدوائ ـــــــى لوحـــــــات ال توأـــــــيلها أو غيرهـــــــا مـــــــل الموامـــــــل األخـــــــر مـــــــل خـــــــال   ( PCB)ر المطبوعـــــــة عل

  أو وئيدات. ت(ندؤاحدبات )أو كرات أو اواعد أو أو ائالك توأيل بدبابيس 
 

 لغرض هذا الدعريف: 
ـــــة .1 ـــــى ب ي ـــــف تركـــــل عل ـــــى حـــــدة ومـــــل ن ـــــات" مكفصـــــلة أو أن تصـــــكل عل  يمكـــــل أن ترـــــون "المكون

 أو أن تدمج في مكونات أخر.( COM) مكوناتال المدراملة مدعددةالدوائر 

الســـــــيليكون  مـــــــلتمديـــــــة نب ـــــــة ي صـــــــد بعبـــــــارة " أئائـــــــها الســـــــليكون" أن ترـــــــون مكشـــــــ ة علـــــــى  .2
 مدراملة.على دائرة مل دائرة أو أن تصكل  مواد ئيليكونيةأو أن ترون مصكوعة مل 

ـــــــــون أ( ) .3 " مـــــــــل هيا ـــــــــل اليكدرونيـــــــــة مدكاهيـــــــــة المسائـــــــــات الدـــــــــي ائائـــــــــها الســـــــــيليكون "  تدر
ــــــى ئــــــطح الصــــــغر  ــــــة أو عل ــــــي الردل ــــــة تصــــــكل ف ــــــل أو آلي ــــــة  الموأــــــالتأشــــــباه م ــــــوم بوظيف وت 
ـــــــــى إشـــــــــارات  الم ـــــــــادير  شـــــــــ  ـــــــــة إياهـــــــــا ال ـــــــــة ممول ـــــــــةالفيزيائيـــــــــة أو الريماوي بفعـــــــــل  كهربائي

ــــــــة.  ــــــــة اآللي ــــــــة أو إزاحــــــــة البكي ــــــــي المــــــــوا  الرهربائي ــــــــرات الكاتجــــــــة ف ــــــــق "الدغي  الم ــــــــادير تدعل
ــــــــة"  ــــــــة أو الريماوي ــــــــوااعي العــــــــالفبظــــــــواهر الفيزيائي والدســــــــار   والموجــــــــات الصــــــــوتيةكالجــــــــغ   ال

ـــــــة واالتجـــــــا ـــــــذب والمرك ـــــــوتر والدذب ـــــــوة المجـــــــا و ه والد ـــــــور و  المغكانيســـــــي ا ـــــــل ةوا ـــــــائي الم   الرهرب
 و الكشاط االشعاعي و الرنوبة و الددفق و تركيز المواد الريماوية. الخ.  والجوء و

ـــــــــون " )ب(  ـــــــــي ائائـــــــــها الســـــــــيليكون  المشـــــــــغالتتدر ـــــــــل اليالد ـــــــــل هيا  ـــــــــة " م ـــــــــة مدكاهي كدروني
ــــــل  ــــــى ئــــــطح م ــــــة أو عل ــــــي الردل ــــــة تصــــــكل ف ــــــة أشــــــباه الصــــــغر أو آلي ــــــوم بوظيف الموأــــــالت وت 

 تمويل اإلشارات الرهربائية الى حركة فيزيائية.
ــــــي  ج( تدرــــــون ) ــــــة تصــــــكل ف ــــــة الصــــــغر أو آلي ــــــة مدكاهي ــــــل اليكدروني ــــــرنيل" مــــــل هيا  " ممــــــدنات ال

ــــــــي أو الموأــــــــالت وت ــــــــوم بوظيفــــــــأشــــــــباه الردلــــــــة أو علــــــــى ئــــــــطح مــــــــل  ة إحــــــــداث اهدــــــــزاز آل
 الهيا ـــــــــل هربــــــــائي ذو ذبــــــــذبات مســــــــب ة الدمديــــــــد تعدمــــــــد علــــــــى الهكدئــــــــة الفيزيائيــــــــة لهــــــــذه 

 .  ائدجابة لعامل خارجي
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ــــــذب)د(  "  ــــــل   ائائــــــها الســــــيليكون  مؤشــــــرات تذب ــــــون م ــــــات نشــــــطة تدر ــــــارة عــــــل مكون ــــــي عب " ه
ــــــى ئــــــطح ــــــة أو عل ــــــي الردل ــــــة تصــــــكل ف ــــــة الصــــــغر أو آلي ــــــة مدكاهي ــــــل اليكدروني ــــــل أشــــــباه  هيا  م

الموأـــــــالت وت ــــــــوم بوظيفــــــــة إحـــــــداث اهدــــــــزاز آلــــــــي أو كهربـــــــائي ذو ذبــــــــذبات مســــــــب ة الدمديــــــــد 
 تعدمد على الهكدئة الفيزيائية لهذه الهيا ل.  

على أ  بكد آخر في  85.42و 85.41األأكاف المعرفة في هذه المالحظة، تعطى األولوية للبكديل  وألجل تبكيد
 وذلإ باالئدكاد إلى وظيفدها بصفة خاأة. ،85.23فيما عدا البكد أن يشملها،  الدعرفة يمكلجدو  

، فإن "الماليا المولدة المسدهلرة" ومجموعـات الماليـا المولـدة )البطاريـات( المسـدهلرة 85.48ألغراض تطبيق البكد  ـ 10
د كسـر أو اطـل بمالدهـا نظـرا  لوجـو  لالئدمداموالمدخرات الرهربائية المسدهلرة هي تلإ الدي ترون غير أالمة 

 إعادة شمكها مرة أخرى. إمكانيةأو ائدكفاذها أو أل  أئباب أخرى و لعدم 
 :البكد الفرعي ةمالحظ

ف ـــــــ ، مشـــــــعالت "اارئـــــــات" أشـــــــرنة الرائـــــــيت المكـــــــدمج بهـــــــا  " 85 27 12" يشـــــــمل البكـــــــد الفرعـــــــي  ـ 1
ـــــــى العمـــــــل دون  ـــــــا، ال ـــــــادرة عل ـــــــر للصـــــــوت )ئـــــــماعات( مكـــــــدمجا  به مجـــــــمف للصـــــــوت وبـــــــدون مكب

 مف. 45× مف  100× مف  170مصدر خارجي للطااة وذات أبعاد ال تدجاوز 

 

 فئة الرئف اإلجراء ـك ــــــــالص الكظام المكسق رمز البكد

ممركات ومولدات كهربائية )عدا مجموعات توليد   85.01
 . الرهرباء(

  

 W T "   5%"  وات 37.5 عل تزيد ادرتها ال ـ ممركات 85 01 10 00 
ـ ممركات شاملة للدياريل المسدمر والمدكاوب تزيد ادرتها  85 01 20 00 

  .وات 37.5عل 
 

 
5% 

   ـ ممركات ُأخر ذات تيار مسدمر؛ مولدات الديار المسدمر:  
 %5   وات 750تزيد ادرتها عل  ـ ـ ال 85 01 31 00 

 واتكيلو  75تدجاوز  وال وات 750ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 32 00 
KW    

 
5% 

كيلو  375تدجاوز  وال واتكيلو  75ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 33 00 
   وات

 
 
5% 

 %5   واتكيلو  375ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 34 00 
 %5    الطور آحاد ـ ممركات ُأخر ذات تيار مدكاوب  85 01 40 00 
   : ـ ممركات ُأخر ذات تيار مدكاوب مدعددة األنوار  
 %5   وات 750تزيد ادرتها عل  ـ ـ ال 85 01 51 00 
كيلو  75تدجاوز  وال وات 750ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 52 00 

   KWوات
 

 
5% 

 KW    5% واتكيلو  75ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 53 00 
   :  ـ مولدات تيار مدكاوب  
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 KVA  5%كيلو فولت أمبير ) 75تزيد ادرتها عل  ـ ـ ال 85 01 61 00 
  ير والــت أمبـولـو فـكيل 75ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 62 00 

  (KVAكيلو فولت أمبير ) 375تدجاوز        
 

 
5% 

 ( والKVAكيلو فولت أمبير ) 375ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 63 00 
  (KVAكيلو فولت أمبير ) 750تدجاوز 

 
 
5% 

 KVA  5%فولت أمبير )كيلو  750ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 64 00 
   . كهربائية يرات دوارهـرباء ومغـمجموعات توليد كه  85.02

 االشدعا ـ مجموعات توليد بممركات ذات مكبس يدف   
 فيها بالجغ  )ممركات ديز  أو نص  ديز (:الداخلي 

  

 5%  (KVAكيلو فولت أمبير ) 75تزيد ادرتها عل  ـ ـ ال 85 02 11 00 
تدجاوز  كيلـو فـولت أمبير ولركها ال 75ـ تزيد ادرتها عل  ـ 85 02 12 00 

375 (KVA)  
 

5% 
 %5   كيلو فولت أمبير 375ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 02 13 00 
 االشدعا ـ مجموعات توليد تعمل بممركات ذات مكابس يدف  85 02 20 00 

  فيها بالشررالداخلي 
 

 
5% 

   : ـ مجموعات توليد ُأخر  
 %5    ـ ـ تعمل ب وة الرياح 85 02 31 00 
 %5    ـ ـ غيرها 85 02 39 00 
 %5    ـ مغيرات دوارة كهربائية 85 02 40 00 

أجزاء معدة لالئدعما  حصرا  أو بصورة رئيسية  85 03 00 00 85.03
 85.02أو  85.01في اآلالت الداخلة في البكد 

 
 
5% 

ة ئا كة مموالت كهربائية ومغيرات كهربائي  85.04
وشائل  )إليكدروئداتيكية( )م ل، م ومات الديار( و

 . الد نير الرهربائي )مم ات(
  

 %5   ـ خانق الديار )باالئت( لمصابيح أو أنابيل الدفريغ 85 04 10 00 
   : ئائلة ـ مموالت ذات وئ  ذات عواز   
 5%   (KVA) 650تزيد ادرتها عل  ـ ـ ال 85 04 21 00 
 10000تدجاوز  ولرل ال (KVA) 650ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 04 22 00 

(KVA)  
 

5% 
 KVA  5% ) 10000ـ ـ تزيد ادرتها  85 04 23 00 

   ـ مموالت ُأخر:   
 5%   (KVA) 1ـ ـ ال تزيد ادرتها عل  85 04 31 00 
 5%   (KVA)16زتدجاو ال  ( ولرلKVA)1ـ ـ تزيد ادرتهاعل 85 04 32 00 
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 زاو ـــوال تدج( KVA ) 16تزيد ادرتها عل  ـ ـ 85 04 33 00 
500 (KVA)  

 
5% 

 5%   (KVA) 500ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 04 34 00 
   : ـ مغيرات كهربائية ئا كة )إلردورئداتيكية(  
هربائية ئا كة آلالت معالجة البيانات ذاتيا ـك ـ ـ ـ مغيرات  

 االتصا :ووحداتها وأجهزة 
 

 
 

 إعفاء  ـ ـ ـ ـ شاحل للهات  المممو  واألجهزة اللوحية 85 04 40 11 

 إعفاء  ـ ـ ـ ـ شاحل للرمبيوتر المممو  85 04 40 12 

 إعفاء  ـ ـ ـ ـ شاحل للبطاريات الجافة 85 04 40 13 

 إعفاء  ـ ـ ـ ـ مزود نااة ألجهزة كمبيوتر مكدبية 85 04 40 14 

 إعفاء  ـ ـ ـ ـ غيرها 85 04 40 19 

 إعفاء    ـ ـ ـ غيرها 85 04 40 90 
   : ـ وشائل ت نير كهربائية )مم ات( ُأخر  
ااة ــزويد الطـر لدـهربائي )مم ات( أخـك ت نيروشائل ـ ـ ـ  85 04 50 10 

زة ـوأجهاـداتهـا ووحـانات ذاتيــة البيـالجـمع آلالت
  ا ـاالتص

 

 
 

 إعفاء
 إعفاء    ـ ـ ـ غيرها 85 04 50 90 
 %5    ـ أجزاء 85 04 90 00 

ات دائمة يمغكانيسيات كهربائية؛ مغكانيس  85.05
ات دائمة بعد يوأأكاف مهي ة لدصبح مغكانيس

، ملزمات وما يمانلها مل أدوات أظرفمغكطدها؛ 
حمل أو ت بيت العدد، ذات مغكانيسية كهربائية أو 

 (مغيرات ئرعة)دائمة، وأالت مكاولة ومعش ات 
سية كهربائية؛ رؤو  روافل فرامل ذات مغكانيو 

 . ذات مغكانيسية كهربائية

  

ـ مغكانيسيات دائمة وأأكاف مهي ة لدصبح مغكانيسيات   
 : دائمة بعد مغكطدها

  

 %5    ـ ـ مل معدن 85 05 11 00 
 %5    ـ ـ غيرها 85 05 19 00 
وفرامل ذات  (مغيرات السرعة)ـ  وأالت مكاولة ومعش ات  85 05 20 00 

   انيسية كهربائيةمغك
 

 
5% 

 %5    ـ غيرها، بما في ذلإ األجزاء 85 05 90 00 
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خاليا ابددائية ومجموعات خاليا ابددائية   85.06
 )بطاريات(.

  

   : ـ مل ناني ُأوكسيد المكجكيز  
فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  85 06 10 10 

   وأ  ر

 
 

5% 
 %5    ـ ـ ـ غيرها 85 06 10 90 
   : ـ مل ُأوكسيد الزئبق  
فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  85 06 30 10 

   ف   ر
 5% 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 85 06 30 90 
   : ـ مل ُأوكسيد الفجة  
فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  85 06 40 10 

      رف
 

 
5% 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 85 06 40 90 
   : ـ مل اللي يوم   
فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  85 06 50 10 

   ف   ر
 5% 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 85 06 50 90 
   : ـ مل زنإ ـ هواء   
فولت  1.5اوة  ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل 85 06 60 10 

   ف   ر
 

 
5% 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 85 06 60 90 
 مولدة )بطاريات(ابددائية ومجموعات خالياابددائية  خاليا ـ  

  :    آخر للرهرباء،
  

فولت   1.5ل اوة ــ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للمم 85 06 80 10 
   ف   ر

 5% 

 %5    ـ ـ ـ غيرها 85 06 80 90 
 %5    ـ أجزاء 85 06 90 00 

مدخرات )جماعات( كهربائية، بما في ذلإ   85.07
 .(مربعةال )بما فيهاكانت مسدطيلة  وإنفواألها، 

  

 إلنالقمل األنوا  المسدعملة  ،حامض -ـ بالرأا  85 07 10 00 
   المركة للممركات ذات المكابس

 
5% 

 %5    المامض -ـ مدخرات ُأخر بالرأا  85 07 20 00 
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 %5    ـ بالكيكل ـ كادميوم 85 07 30 00 
 %5    ـ بالكيكل ـ حديد 85 07 40 00 
 %5    هيدريد معدنيـ بالكيكل ـ  85 07 50 00 
 %5    أيون ـ  باللي يومـ  85 07 60 00 
 %5    ـ مدخرات ُأخر 85 07 80 00 
 %5    ـ أجزاء 85 07 90 00 

   . مكانس كهربائية  85.08
   : ذات ممرك كهربائي مكدمج بها ـ  
وال تدجاوز ئعة كيس أو  وات 1500ال تزيد ادرتها عل ـ ـ  85 08 11 00 

   لدر 20وعاء الغبار فيها 
 5% 

 %5    غيرهاـ ـ  85 08 19 00 
 %5    مكانس كهربائية أخرـ  85 08 60 00 
 %5    ـ أجزاء 85 08 70 00 

ئية لالئدعما  المكزلي ذات ممرك أجهزة آلية كهربا  85.09
عدا المكانس الرهربائية  بها، هربائي مكدمج 
 .85.08الداخلة في البكد 

  

 %5  الفوا ه والمجر  تالم  والت؛ عصاراوخالنات  ـ مطاحل 85 09 40 00 
   : ـ أجهزة ُأخر  

 %5    ـ ـ ـ آالت ت شير وت طيل البطانس 85 09 80 10 
بل والمبز ـوم والجـمـل اللـة لد طيـالممدلف اآلالت ـ ـ ـ 85 09 80 20 

   والفوا ه والمجر

 

 
5% 

 %5  ت تلميل ئكا يل المائدة والمطبخـ ـ ـ آالت شمذ وآال 85 09 80 30 
 %5   ـ ـ ـ فراجيل األئكان الرهربائية 85 09 80 40 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 09 80 90 
 %5   ـ أجزاء 85 09 90 00 

أجهزة حالاة وأجهزة اص الشعر وأجهزة إزالة   85.10
 . الشعر، ذات ممرك كهربائي مكدمج بها

  

 %5   ـ أجهزة حالاة 85 10 10 00 
 %5   ـ أجهزة ل ص الشعر 85 10 20 00 
 %5   الشعر إلزالةـ أجهزة  85 10 30 00 
 %5   ـ أجزاء 85 10 90 00 
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مل الكو   المركةأجهزة ومعدات إشعا  أو إنالق   85.11
لممركات ذات المكابس الدي يدف ل،المسدمدم
)م ل، فيها بالشرر أو بالجغ   االشدعا 

 مغكانيسيات اإلشعا  والمولدات المغكانيسية و
شمعات  شمعات االحدراق و وشائل اإلشعا  و

)م ل، ؛ مولدات الدوهج أو ممركات إنالق المركة(
نعات الديار واا الديكامو ومولدات الديار المدكاوب(

 . مل الكو  المسدعمل مل هذه الممركات

  

 %5   ـ شمعات االحدراق 85 11 10 00 
ل ــعا ؛ ديكامو مغكانيس؛ دواليـــ مغكانيسيات إش 85 11 20 00 

  مغكانيسية مكظمة للمركة
 

 
5% 

 %5   ـ موزعات؛ وشائل إشعا  85 11 30 00 
 %5   ن كانت تعمل كمولداتـ ممركات إنالق المركة، وإ 85 11 40 00 
 %5   ـ مولدات ُأخر 85 11 50 00 
 %5   ـ معدات وأجهزة ُأخر 85 11 80 00 
 %5   ـ أجزاء 85 11 90 00 

أجهزة كهربائية لإلنارة أو اإلشارة )عدا األأكاف   85.12
(، أجهزة كهربائية لمسح 85.39الداخلة في البكد 

ار المدر  ، مل الزجاج وإذابة الص يل وإزالة البم
 األنوا  المسدعملة في الدراجات أو السيارات.

  

مل األنوا  المسدعملة في  مرئيةـ أجهزة إنارة وإشارة  85 12 10 00 
  الدرجات العادية

 
 
5% 

 %5   ـ أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، ُأخر 85 12 20 00 
 %5   ـ أجهزة إشارة أوتية 85 12 30 00 
 %5   ل وإزالة البمار المدر  ـة الص يــأجهزة مسح الزجاج وإذاب ـ 85 12 40 00 
 %5   ـ أجزاء 85 12 90 00 

مصابيح كهربائية اابلة للك ل، مصممة للعمل   85.13
بوائطة مصدر نااة خا  بها )م ل، الماليا 

المولدات المغكانيسية(،  المدخرات أو المولدة أو
 .85.12د عدا أجهزة اإلنارة الداخلة في البك

  

 %5   ـ مصابيح 85 13 10 00 
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 %5   ـ أجزاء 85 13 90 00 
للممدبرات )بما فيها  أفران كهربائية للصكاعة أو  85.14

تلإ العاملة بالمث بالد نير الرهربائي أو بمجز 
الشمكة(؛ أجهزة ُأخر للصكاعة أو للممدبرات 
لمعالجة المواد بالمرارة تعمل بالمث "بالد نير" 

 . ربائي أو بمجز الشمكةالره

  

 ير ـــرارية )بالدسميل غـران ذات م اومة حـــ أف 85 14 10 00 

   المباشر(
 

 

 إعفاء

 إعفاء   ز الشمكةــائي أو بمجـــ أفران تعمل بالمث "بالد نير" الرهرب 85 14 20 00 

 إعفاء   ـ أفران ُأخر 85 14 30 00 

واد بالمرارة تعمل بالمث "بالد نير" ـالم ةـــ أجهزة أخر لمعالج 85 14 40 00 
  أو بمجز الشمكة

 
 
5% 

 إعفاء   ـ أجزاء 85 14 90 00 
 آالت وأجهزة لمام كهربائية،وإن كانت اادرة على  85.15

ال طل )بما في ذلإ تلإ الدي تعمل بالغاز المسمل 
مل المزم  بغيرها تعمل بمزم الليزر أو أو  هربائيا (

بالموجات فوق الصوتية  ونية أوالفوت الجوئية أو
 بكبجات مغكانيسية أو بمزمة اإللردرونات أو أو

المؤيل"؛ آالت وأجهزة  ب اوا  البالزما "الغاز
المالئ    هربائية للرش الساخل للمعادن أو

 ئيرميت". المعدنية" المزفية

  

   بمعادن مالئة بالكما  األأفر أو لمام الـ آالت وأجهزة   
 %5   ـ ـ مسدئات ومكاو  اللمام 85 15 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 15 19 00 

   : ـ آالت وأجهزة لمام المعادن بالم اومة  
 %5   ـ ـ ذاتية المركة كليا  أو جزئيا   85 15 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 15 29 00 
ام بطري ة األاوا )بما فيها أاوا  ــ آالت وأجهزة لم  

 : البالزما(
  

 %5   ـ ـ ذاتية المركة كليا  أو جزئيا   85 15 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 15 39 00 
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 %5   ـ آالت وأجهزة ُأخر 85 15 80 00 
 %5   ـ أجزاء 85 15 90 00 

مسمكات مياه مجمعة  مسمكات فورية للمياه أو  85.16
أجهزة  كهربائية؛ مسمكات حرارية غانسة، أو

 الدربة أو ألما ل أو هربائية حرارية لددفئة ا
أجهزة حرارية كهربائية  الئدعماالت ممانلة؛

 المالا لدصفي  الشعر)م ل،المجففات والمجعدات 
مكاو   األيد ؛ ومجففات للدجعيد( المسمكة
كهربائية الئدعماالت  ةـأجهزة حراري  هربائية؛

م اومات حرارية كهربائية عدا تلإ الداخلة  مكزلية؛
 .85.45في البكد 

  

 مجمعة ومسمكاتـ مسمكات فورية للمياه ومسمكات مياه   
  :حرارية غانسة، كهربائية

 
 
 

مجمعة ـ ـ ـ مسمكات فورية للمياه ومسمكات مياه  85 16 10 10 
 لدر 200بسعة  حرارية غانسة، كهربائية ومسمكات

 أو أال

 

5% 

مجمعة ـ ـ ـ مسمكات فورية للمياه ومسمكات مياه  85 16 10 20 
بسعة أ بر مل  حرارية غانسة، كهربائية اتومسمك
 لدر 200

 

5% 

    : ـ أجهزة كهربائية لددفئة األما ل أو الدربة  
 %5   ـ ـ ُمشعات ُمدخرة للمرارة 85 16 21 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5   المكزلية ـ ـ ـ أجهزة  كهربائية  للددفئة 85 16 29 10 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 16 29 90 
لدجفي   الشعر أو ـ أجهزة حرارية كهربائية لدصفي   

 األيد :
  

 %5   ـ ـ مجففات شعر 85 16 31 00 
 %5   ـ ـ أجهزة ُأخر لدصفي  الشعر 85 16 32 00 
 %5   ـ ـ مجففات أيد  85 16 33 00 
 %5   كهربائية أجهزة كيـ  85 16 40 00 
 %5   (فميكروويصغر )ل بموجات مدكاهية المعران تفـ أ 85 16 50 00 
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ر؛ أفران نبخ وموااد )بما فيها مسطمات ـــ أفران ُأخ 85 16 60 00 
  ومممصات الطبخ( وغاليات وشوايات

 
 
5% 

   : ـ أجهزة حرارية كهربائية ُأخر  
 %5   ـ ـ أجهزة إعداد ال هوة أو الشا  85 16 71 00 
 %5   المبز تمميص أجهزة ـ ـ 85 16 72 00 
   : غيرهاـ ـ   
 %5   ـ ـ ـ أجهزة تمميس البل أو تمجير الفشار 85 16 79 10 
 %5   ـ ـ ـ مباخر كهربائية 85 16 79 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 16 79 90 
 %5   ـ م اومات حرارية كهربائية 85 16 80 00 
 %5   ـ أجزاء 85 16 90 00 

ات أجهزة هات ، بما فيها أجهزة هات  للشبك  85.17
المليوية أو غيرها مل الشبكات الالئلرية؛ أجهزة 
أخر إلرئا  أو ائد با  الصوت أو الصور أو 
البيانات األخر، بما فيها أجهزة لالتصا  في 
الشبكات السلرية أو الالئلرية ) كشبكات المكط ة 

المكط ة الوائعة(، عدا أجهزة اإلرئا   المملية أو
 85.25أو  84.43أو االئد با  الداخلة في البكد 

 .85.28أو  85.27أو 

  

أجهزة هات ، بما فيها أجهزة هات  للشبكات المليوية أو ـ   
 :الالئلريةغيرها مل الشبكات 

  

 إعفاء   أجهزة خطوط هات  ذات ئماعه يد الئلريةـ ـ  85 17 11 00 
ا مل الشبكات ـيرهـوية أو غـأجهزة هات  للشبكات الملي ـ ـ 85 17 12 00 

  ئلريةالال
 

 
 إعفاء

 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 17 18 00 
ـ أجهزة أخر إلرئا  أو ائد با  الصوت أو الصور أو   

البيانات األخر، بما فيها أجهزة لالتصا  في الشبكات 
السلرية أو الالئلرية ) كشبكات المكط ة المملية أو 

 : المكط ة الوائعة(

  

 إعفاء   يشل(ااعدة )بيس ئد ممطاتـ ـ  85 17 61 00 
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ائدرجا  الصوت أو  وتمويل وإرئا  أو الئد با ـ ـ آالت    
الصورة أو البيانات األخر، بما فيها أجهزة الدمويل 

  :والدوجيه
   

 إعفاء   أجهزة لوحات تمويل وم ائف )ئكدرا (ـ ـ ـ  85 17 62 10 
ألنظمة ل أو ـار الكااـأجهزة أخرى ألنظمة خطوط الديـ ـ ـ  85 17 62 20 

  المطوط الرامية
 

 

 إعفاء
 إعفاء  ـ ـ ـ أجهزة ارئا  خاأة بك ل الدرجمة الفورية 85 17 62 03 

ـ ـ ـ أجهزة ائد با  خاأة لدوضيح إشارات االئدغانة مل  85 17 62 40 
 السفل والطائرات ...الخ

 
 إعفاء

ي( ـ ـ ـ ميكروفونات الئلرية، مرفق بها كيبل اصير )هوائ 85 17 62 05 
أو هوائي معدني أغير عدا أجهزة االرئا  لإلذاعة 

 )راديو( أو اإلذاعة المصورة )تلفزيون(

 

 إعفاء

 إعفاء  ـ ـ ـ أجهزة ائد با  أو ارئا  لإلشارات عل بعد 85 17 62 06 

وال طارات ـ ـ ـ أجهزة الئلري للسيارات والسفل والطائرات  85 17 62 07 
 الخ ...

 
 إعفاء

أئائها  أداة اتصـا :علل بسطح للجب  ذات وظيفة ـ ـ ـ  85 17 62 08 
ى ـودم لد ميل الدخو  إلـمعالج مصغر تشدمل على م

 المعلومات  ادـة تبـا وظيفـله ت،نـاالندر 

 

 إعفاء

 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  85 17 62 90 
   : ـ ـ غيرها  
 إعفاء   والكداء  أجهزة الدكبيهـ ـ ـ  85 17 69 10 
 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  85 17 69 90 
 إعفاء   ـ أجزاء 85 17 70 00 

مكبرات  وحواملها؛ )ميكروفونات( للصوت مذياعات  85.18
 وت وإن كانت مركبة في هيا لها؛ئماعات رأ أ

 وان كانت مدمدة بمذياعات أذن،ئماعات أو 

 أو وواحد )ميكروفون( مذيا  مل مكونة ومجموعات
مجممات كهربائية  ؛مل مكبرات الصوت أ  ر

مجموعات كهربائية لدجميف  للذبذبات السمعية؛
 . الصوت

  

    : ـ مذياعات للصوت )ميكروفونات(، وحواملها  
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راوح ما بيل ـمذياعات للصوت ذات نطاق تردد  يدـ ـ ـ  85 18 10 10 
  10ر ال يدجاوز ـز ب طـكيلوهرت 3,4هرتز حدى  300

  ف ألغراض االتصاالتـلم 3د عل ـا  ال يزيـف وارتفـم
 

 
 

 إعفاء
 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  85 18 10 90 
   : ـ مكبرات أوت، وإن كانت مركبة في هيا لها  
 %5   ـ ـ مكبرات أوت مفردة مركبة في هيا لها 85 18 21 00 

 %5  .الهيكل ســـ ـ مكبرات أوت مدعددة، مركبة في نف 85 18 22 00 
    : ـ ـ غيرها  
تردد   اقـوت ، بدون هيا لها، ذات نطـرات أـمكبـ ـ ـ  85 18 29 10 

ز ب طر ال ـكيلوهرت 3,4ز حدى ـهرت 300راوح ما بيل ـيد
  االتصاالت راضـمف ألغ 50اوز ـيدج

 
 

 إعفاء

 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها 85 18 29 90 
ت مدمدة ـــن كانإو  أذن،و ئماعات ـ ئماعات رأ    

 مل مذيا  )ميكروفون( ةومجموعات مكون بمذياعات،
    : مل مكبرات الصوت أ  ر أو وواحد

 إعفاء     ئماعات ألجهزة الهات  ال ابتـ ـ ـ  85 18 30 10 
 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  85 18 30 90 
   : ـ مجممات كهربائية للذبذبات السمعية  
يل إلعادة تشك زةـالئدعمالها ك جهمجممات كهربائية ـ ـ ـ  85 18 40 10 

ة ـوط الهات  الداخلـات ت كية خطـفي مكدج اراتـاإلش
  وماتـفي اتفااية ت كية المعل

 

 
 

 إعفاء
 %5  ـ ـ ـ غيرها  85 18 40 90 

 %5   ـ مجموعات كهربائية لدجميف الصوت 85 18 50 00 
   : ـ أجزاء  
عادة إل زةـالها ك جهـالئدعمة ـربائيـت كهاـمجممزاء ـــ ـ ـ أج 85 18 90 10 

الهات   ات ت كية خطوطـفي مكدج اإلشاراتتشكيل 
  ة المعلوماتـة ت كيـفي اتفاايالداخلة 

 

 
 

 إعفاء
 %5  ـ ـ ـ غيرها  85 18 90 90 

   . أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت  85.19
 أجهزة تدار ب طل ن دية أو ب وراق ن د أو ببطااات  ـ 85 19 20 00 

  أو بوئائل دفل أخر بمسكوكات معدنية مصرفية أو
 

 
5% 

 %5   أجهزة إدارة االئطواناتـ  85 19 30 00 
 إعفاء   أجهزة الرد على المكالمات الهاتفيةـ  85 19 50 00 
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   : أخرـ أجهزة   
 %5   التـه موأــرية أو شبـوامل ممغكطة أو بصـمدم حـتسدـ ـ  85 19 81 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 19 89 00 

   .  لغي()م  85.20
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة )فيديو(،   85.21

ئواء كانت مدجمكة أجهزة مؤالفة فيديو "تيونر" 
 . أم ال

  

 %5   ـ تعمل ب شرنة  ممغكطة 85 21 10 00 
 %5   ـ غيرها 85 21 90 00 

أجزاء ولوازم معدة حصرا  أو بصورة رئيسية   85.22
 أو 85.19لة في البكد الداخألجهزة امل  لالئدمدام
85.21. 

  

 %5    ـ رؤو  أوت )إبر الما ي( 85 22 10 00 
 %5   ـ غيرها 85 22 90 00 

مسدديمة، "  ألبةأارا ، أشرنة، أجهزة تمزيل   85.23
مل حوامل تسجيل الصوت  " وغيرهابطااات ذكية

أو الظواهر األخرى، وان كانت مسجلة، بما في 
األارا   إلنداجت األم ذلإ ال والل واالئطوانا

 .37المكدجات المذكورة في الفصل  بائد كاء

  

   ممغكطة: حواملـ   
 %5   ممغك   يشر مشدملة على  بطاااتـ ـ  85 23 21 00 
   :غيرهاـ ـ   
ل وأجهزة ـالدسجي ةمسجلة، ألجهـز حوامل ممغكطة غير  ـ ــ  85 23 29 10 

  الفيديو
 

 
 إعفاء

 إعفاء   اغيره ــ ـ  85 23 29 90 

   :بصريةـ حوامل   
 إعفاء   غير مسجلة ـ ـ 85 23 41 00 
 إعفاء   غيرها ـ ـ 85 23 49 00 
   :موألةحوامل شبه  ـ  
 إعفاء   مسدديمة ألبةـ ـ أجهزة تمزيل  85 23 51 00 
 إعفاء   ـ ـ بطااات ذكية 85 23 52 00 
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 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 23 59 00 
 إعفاء   ـ غيرها 85 23 80 00 

   .)ملغي(   85.24
أجهزة إرئا  لإلذاعة )راديو( أو اإلذاعة المصورة   85.25

)تلفزة(، وإن كانت مكدمجة بجهاز ائد با  أو 
بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات 

وكاميرات الفيديو  راميةوكاميرات تلفزيونية 
 المسجلة.

  

 إعفاء  إرئا ـ أجهزة  85 25 05 00 
 إعفاء   ائد با أجهزة إرئا  مكدمجا  بها جهاز  ـ 85 25 60 00 
 وكاميرات الفيديو وكاميرات راميةكاميرات تلفزيونية ـ   

 :المسجلة
  

 إعفاء   كاميرات فيديوـ ـ ـ  85 25 80 10 
 إعفاء   كاميرات رامية للصور ال ابدةـ ـ ـ  85 25 80 20 
   :ـ ـ ـ غيرها   
 إعفاء  ـ ـ ـ ـ كاميرات تلفزيونية ف   للمراابة األمكية 85 25 08 91 

 إعفاء  غيرها ـ ـ ـ ـ 85 25 08 99 

أجهزة رادار وأجهزة إرشاد مالحي بالراديو وأجهزة   85.26
 . توجيه عل بعد بالراديو

  

   ـ أجهزة رادار 85 26 10 00 
5% 

   : ـ غيرها  
   : اديوـ ـ أجهزة إرشاد مالحي بالر   
 GPS   5%ـ ـ ـ أجهزة تمديد المواال  85 26 91 10 
 %5  ـ ـ ـ  غيرها  85 26 91 90 
   ـ ـ أجهزة توجيه عل بعد بالراديو 85 26 92 00 

5% 
ضمل  مدمدةوإن كانت  ،لإلذاعةأجهزة ائد با    85.27

و جهاز إذاعة الصوت نفس البدن بجهاز تسجيل أ
 . أأكاف الساعات أو ب حد

  

أجهزة ائد با  لإلذاعة )راديو( اادرة على العمل دون ـ   
 : مصدر نااة خارجي

  

 بها مشغالت أشــرنة كائيت  مدمدـ ـ أجهزة راديو  85 27 12 00 
  بمجف الجيل      

 
 
5% 
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ا جهــاز تسـجيل أو جهاز إذاعة به مدمدـ ـ أجهزة ُأخر  85 27 13 00 
  الصوت

 5% 

 %5   غيرها ـ ـ 85 27 19 00 
ـ أجهزة ائد با  لإلذاعة )راديو( غير اادرة على العمل   

دون مصدر نااة خارجي، مل الكو  المسدعمل في 
 : المركبات

  

 %5   تسجيل أو إذاعة الصوتبجهاز  مدمدةـ ـ  85 27 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 27 29 00 

   :غيرها ـ   
 %5   الصوت ل أو إذاعــةتسجيبجهاز  ـ مدمدةـ  85 27 91 00 

 تسجيل أو إذاعة الصوت ولرل بجهاز  مدمدة غـيرـ ـ  85 27 92 00 
  ب حد أأكاف أكاعة الساعات مدمدة     

 
 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 85 27 99 00 
" وأجهزة عرض رمونيدو شاشات عرض "  85.28

جهاز ائد با   مشدملة على"بروجكدر"، غير 
يون(؛ أجهزة ائد با  لإلذاعة المصورة )تلفز 

مشدملة لإلذاعة المصورة )تلفزيون(، وإن كانت 
جهاز ائد با  لإلذاعة )راديو( أو جهاز  على

 .فيديو( ) تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة

  

   : "مونيدور" ذات أنبوب أشعة كانوديةـ شاشات عرض   
 جهاز لالئدعما  مل معدةو لدوأيل مباشرة اابلة لـ ـ  85 28 24 00 

  84.71لبيانات الداخل في البكد ل ةذاتيالمعالجة ال
 

 
 إعفاء

 %5   ـ ـ غيرها 85 28 49 00 
   ـ  شاشات عرض "مونيدور" أخر:   
 جهازلالئدعما  مل  ومعدةاابلة للدوأيل مباشرة ـ ـ  85 28 25 00 

 84.71لبيانات الداخل في البكد ل ةذاتيالمعالجة ال
 

 
 إعفاء

 %5   ـ ـ غيرها 85 28 59 00 
   عرض " بروجكدور": أجهزةـ    
 جهازلالئدعما  مل  ومعدةاابلة للدوأيل مباشرة ـ ـ  85 28 26 00 

 84.71لبيانات الداخل في البكد ل ةذاتيالمعالجة ال
 

 
 إعفاء

 %5   غيرهاـ ـ  85 28 69 00 
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أجهزة ائد با  لإلذاعة المصورة )تلفزيون(، وإن كانت ـ   
جهاز ائد با  لإلذاعة )راديو( أو جهاز  لة علىمشدم

 :فيديو( ) الصورةتسجيل أو إذاعة الصوت أو 
  

أو  عرض فيديو جهازلدشدمل على  مصممةغير ـ ـ   
 :شاشة

  

أداة أئائها  ا :ـاتصة ـعلل بسطح للجب  ذات وظيفـ ـ ـ  85 28 71 10 
يل الدخو  إلى ـل على مودم لد مـمعالج مصغر تشدم

  ..ندرنت، لها وظيفة تباد  المعلوماتاال 

 

 
 

 إعفاء
 %5  غيرها ـ ـ ـ  85 28 71 90 
   :باأللوانـ غيرها، ـ   
أداة أئائها  ا :ـاتصة ـعلل بسطح للجب  ذات وظيفـ ـ ـ  85 28 72 10 

يل الدخو  إلى ـودم لد مـمعالج مصغر تشدمل على م
 ..تاالندرنت، لها وظيفة تباد  المعلوما

 

 
 

 عفاءإ
 %5   غيرها ـ ـ ـ  85 28 72 90 
 %5  ب لوان أحادية  , ـ ـ غيرها 85 28 73 00 

أجزاء معدة لالئدعما  حصرا  أو بصورة رئيسية   85.29
لغاية  85.25مل األجهزة الداخلة في البكود 

85.28. 
  

ات مل جميل ـــ هوائيات ) أنديكات ( وعا سات هوائي  
  : ئدعما  مل هذه األأكافاألنوا ، أجزاء معدة لال

 
 

 
 إعفاء   هوائيات مل الكو  المسدعمل مل أجهزة الهات  والبرـ ـ ـ  85 29 10 10 
 إعفاء  غيرها ـ ـ ـ  85 29 10 90 
   : ـ غيرها  
 لإلذاعة ا ـاإلرئزة ـزة اإلرئا  عدا أجهـأجزاء: أجهـ ـ ـ  85 29 90 10 

 إرئا يون(، أجهزة المصورة )تلفز  اإلذاعة)راديو( أو 
مدجمكة جهاز ائد با  ، كاميرات فيديو رامية للصور 

ا  مممولة لالتصا  أو الدكبيه ـزة ائد بـال ابدة ، أجه
  أو الكداء

 

 
 
 
 

 إعفاء
 إعفاء  غيرها ـ ـ ـ  85 29 90 90 
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األمان والراابة والدمكف  أجهزة كهربائية لإلشارة أو  85.30
أو خطوط لمديدية للطرق ا أو لدكظيف المرور

، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو الدرام
للمواقف أو لمكشآت الموانئ أو المطارات )عدا 

 (.86.08تلإ الداخلة في البكد 

  

 %5   الدرام وأـ أجهزة للطرق المديدية  85 30 10 00 
 %5   ـ أجهزة ُأخر 85 30 80 00 
 %5   ـ أجزاء 85 30 90 00 

أجهزة كهربائية للدكبيه بالصوت أو بالرؤية )م ل،   85.31
األجرا  والصفارات ولوحات الداللة وأجهزة الدكبيه 

في البكد ضد السراة أو المريق(، عدا تلإ الداخلة 
 .85.30أو  85.12

  

 %5    ممانلة د السراة أو المريق وأجهزةــ أجهزة تكبيه ض 85 31 10 00 
أو بيان مدجمكة على أداة ذات بلورات  ـ لوحات داللة 85 31 20 00 

  .(LED)أو أمامات نكائية باع ة للجوء (LCD)ئائلة 
 

 
 إعفاء

   أخرـ أجهزة   
 %5   ـ ـ ـ األجرا  الرهربائية لتبواب 85 31 80 10 
شاشات ا ) بما فيه ات عرض ذات شاشة مسطمةأدو ـ ـ ـ  85 31 80 20 

LCD,Plasma , ElectroLuminescence, 

Vacuum-Flourescence   وغيرها مل ت كيات
  اتفااية ت كية المعلوماتالعرض( للمكدجات الداخلة في 

 

 
 

 إعفاء

 إعفاء    أجهزة  الدكبيه و الكداءـ ـ ـ  85 31 80 30 

 %5  ـ ـ ـ غيرها  85 31 80 90 
   : ـ أجزاء  
 80 20و  85 31 20لتجهزة الداخلة في البكد ـ ـ ـ أجزاء  85 31 90 10 

  85 31 80 30و  85 31
 

 
 إعفاء

 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها 85 31 90 90 
مك فات كهربائية، نابدة أو مدغيرة أو اابلة للدعديل   85.32

 . )الجب  المسبق(
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ات نابدة معدة لالئدعما  في الدوائر الرهربائية، ــ مك ف 85 32 10 00 
اب ادرة ( يمككها ائديعهرتز) HZ 60/50 ذات تردد

أمبير ) يلو فولت  KVAR 0.5تفاعلية الت ل عل 
  ( )مك فات الطااة(تفاعلي

 

 

 

 

 
 إعفاء

   ـ مك فات نابدة ُأخر:  
 إعفاء   ـ ـ مل تكدالوم 85 32 21 00 

 إعفاء   ـ ـ إلردروليدية مل األلمكيوم )مدمللة بالرهرباء( 85 32 22 00 

 إعفاء   طب ة واحدةـ ـ ذات عاز  مل خزف، ب 85 32 23 00 

 إعفاء   ـ ـ ذات عاز  مل خزف، مدعددة الطب ات 85 32 24 00 

 إعفاء   ـ ـ ذات عاز ، مل ورق أو مل لدائل 85 32 25 00 

 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 32 29 00 

 إعفاء   )الجب  المسبق(ـ مك فات مدغيرة أو اابلة للدعديل 85 32 30 00 

 إعفاء   ـ أجزاء 85 32 90 00 

م اومات كهربائية غير حرارية )بما في ذلإ   85.33
الم اومات المدغيرة م ل "الريوئدات " وأجهزة 

 الم اومة المدغيرة " بوتكشيومدر"(.
  

ـ م اومات مل كربون نابدة، مل األنوا  المكدلة أو ذات  85 33 10 00 
  نب ة راي ة

 
 

 إعفاء

   : ـ م اومات نابدة ُأخر  

 إعفاء   (W) وات 20ـ ـ معدة ل درة ذات نااة التزيد عل  85 33 21 00 

 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 33 29 00 

ها ــالك ملفوفة، بما فيــــ م اومات مدغيرة مل أئ  
 :"الريوئدات"  وم ومات لفرق الجهد  "بوتكشيومدر"

  

 ءإعفا   (W) وات 20ـ ـ معدة ل درة ذات نااة التزيد عل  85 33 31 00 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 33 39 00 
دات وم اومات ــها الريوئـا فيـرة  أخرى )بمــ م اومات مدغي 85 33 40 00 

  ايا  فرق الجهد بوتكشيومدر(
 

 
 إعفاء

 إعفاء   ـ أجزاء 85 33 90 00 
 إعفاء  دوائر مطبوعة 85 34 00 00 85.34
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و لد سيف اطل أو وااية أ أجهـزة كهربائية لوأل أو  85.35
الرهربائية )م ل المفاتيح والمكصهرات  الدوائر

ومانعات الصواعق  بمكصهراتوال انعات 
وممددات الجهد الرهربائي "الدوتر" وأجهزة 
امدصا  الصدمات الرهربائية ووأالت الم خذ 

وعلل الدوأيل، لجهد ووأالت أخر الرهربائية 
 (.V) فولت 1000يزيد عل 

  

 %5   ت " فيوزات "ـ مكصهرا 85 35 10 00 
   : ذاتية المركة الديار اانعاتـ   

 5%   (KV) يلو فولت  72.5ـ ـ بجهد ي ل عل  85 35 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 35 29 00 
 %5  وأل واطل الديار ت سيف ومفاتيحـ مفاتيح  85 35 30 00 

واعق وممددات جهد وأجهزة امدصا  ـــ مانعات أ 85 35 40 00 
  مات الرهربائيةالصد

 
 
5% 

 %5   ـ غيرها 85 35 90 00 
اطل أو لوااية أو  أجهزة كهربائية لوأل أو  85.36

لد سيف الدوائر الرهربائية ) م ل، المفاتيح أو 
 امدصا المرحالت "ريليه" والمكصهرات  وأجهزة 

 الصدمات الرهربائية ووأالت المآخذ الرهربائية و
أالت  ات "دوى" وو م ابس )اوابس( واواعد اللمب

جهد ال يزيد عل ل، معدة أخر  وعلل الدوأيل
فولت؛ وأالت لتلياف البصرية  أو لمزم  1000

 . أو حبا  األلياف البصرية

  

 %5   ـ مكصهرات 85 36 10 00 
 %5   ـ اانعات الديار الذاتية 85 36 20 00 
 %5   ـ أجهزة ُأخر لوااية الدوائر الرهربائية 85 36 30 00 
   ـ مرحالت "ريليه":   
 %5   فولت 60ـ ـ لجهد ال يزيد عل  85 36 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 36 49 00 
   : ـ مفاتيح الرهربائية أخر  
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ج اخر إر ـة مل دوائـمفاتيح كهربائية إليكدرونية مكونـ ـ ـ  85 36 50 10 
ة نايروئدورية ـ  مدصلة بصريا )مفاتيح كهربائيادخإو 

  ة(معزول

 

 
 

 إعفاء
مفاتيح اليكدرونية، بما فيها المفاتيح االليكدرونية ـ ـ ـ  85 36 50 20 

ترانزيسدور ة مل ـرارة، مكونـة المـة ضد درجـيـمـالمم
( chip-on-chip" مكط ية )ت كية chipراي ة "و 

  فولت 1000لجهد ال يدجاوز 

 

 
 
 

 إعفاء

ار ال يدجاوز ــعة المركة لديمفاتيح كهروميكانيكية ئريـ ـ ـ  85 36 50 30 
 أمبير 11

 
 

 إعفاء

 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  85 36 50 90 
و  اوابس) واعد لمبات، وأالت مآخذ كهربائيةــاـ   

 (:م ابس
  

 %5   ـ ـ اواعد لمبات 85 36 61 00 
   غيرها:ـ ـ   
 لتئـالك،  وم ابس( اوابس) وأالت مآخذ كهربائيةـ ـ ـ  85 36 69 10 

  ور والدوائر المطبوعةـدة الممـلمدما
 إعفاء 

 إعفاء  )فيش(وم ابس  )اوابس)مآخذ كهربائية ـ غيرها مل ـ ـ  85 36 69 20 
لمزم أو حبا  األلياف  البصرية أووأالت لتلياف ـ  85 36 70 00 

  البصرية
 

 
5% 

   : ـ أجهزة ُأخر  
 إعفاء  الريابل و عكاأر توأيل وتما  لتئالك ـ ـ ـ  85 36 90 10 
 إعفاء   مجسات الراائقـ ـ ـ  85 36 90 20 
    :ـ ـ ـ غيرها   
)مموالت أفياش( وان احدوت على مكفذ يو  مهيئاتـ ـ  ـ ـ 85 36 90 91 

 ا  بي وما يمانلها.  
 

 إعفاء

 إعفاء  غيرها.  ـ ـ  ـ ـ 85 36 90 99 
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غيرها خزائل و  ناوالتتابلوهات، مكاضد، لوحات و  85.37
مل الموامل مزودة بجهازيل أو أ  ر مل   

أو   85.35األجهزة الداخلة في أحد البكديل 
، للدمكف أو الدوزيل الرهربائي، بما فيها 85.36

تلإ الدي تدجمل أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 
، أجهزة الدمكف الرامية، عدا أجهزة الدمويل 90

 .85.17الداخلة في البكد 

  

 V  5%فولت  1000ـ لجهد )توتر( اليزيد عل  85 37 10 00 
 V  5%فولت  1000عل   ـ لجهد )توتر( يزيد 85 37 20 00 

حصرا  أو بصفة رئيسية مل  لالئدعما أجزاء معدة   85.38
أو  85.36، 85.35األجهزة الداخلة في البكود 

85.37. 
  

رها مل خزائل وغيناوالت تابلوهات، مكاضد،  وحات وــ ل 85 38 10 00 
، غير مزودة 85.37الموامل لتأكاف الداخلة في البكد

  ب جهزتها
 

 
 
5% 

 %5   ـ غيرها 85 38 90 00 
لمبات وأنابيل كهربائية تجئ بدوهج الشعيرات أو   85.39

بالدفريغ، بما في ذلإ األأكاف المسماة " لمبات 
م فلة "واللمبات واألنابيل ذات األشعة فوق 

ة تمت الممراء؛ لمبات البكفسجية أو األشع
 . (LED)أمامات نكائية باع ة للجوء  ؛اوئيه

  

 %5   "لمبات م فلة" وحداتـ  85 39 10 00 
بات وأنابيل أخر تجئ بدوهج الشعيرات، بائد كاء ــ لم  

اللمبات ذات األشعة فوق البكفسجية أو األشعة تمت 
 : الممراء

  

 %5   ـ ـ هالوجيل بالدكجسدل 85 39 21 00 
يزيد   وبجهد  )توتر( وات 200تزيد عل ب درة ال ، ـ غيرها ـ 85 39 22 00 

  فولت 100عل 
 

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 85 39 29 00 
ـ لمبات وأنابيل تجئ بالدفريغ، عدا اللمبات ذات األشعة   

 : فوق البكفسجية
  



 16ق: 
 85ف: 

 - 653 - 

 فئة الرئف اإلجراء ـك ــــــــالص الكظام المكسق رمز البكد

 %5  انود"  ئاخلل " فليورئكت "، ذات اطل ـــ لمبات وأنابي ـ 85 39 31 00 
 %5   ار الزئبق أوالصوديوم؛لمبات بهاليدات معدنيةـــ ـ لمبات ببم 85 39 32 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 39 39 00 

عة فوق البكفسجية أو تمت ــذات أش أنابيل ـ لمبات و  
 :اوئيه الممراء؛ لمبات 

  

 %5   اوئيهـ ـ لمبات  85 39 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 39 49 00 
 LED  5%)أمامات نكائية باع ة للجوء .   85 39 50 00 
 %5   ـ أجزاء 85 39 90 00 

أمامات وأنابيل إلردرونية ذات اطل ئالل   85.40
بارد أو ضوئي )م ل، الصمامات  " انود" ئاخل أو

المعب ة ببمار أو بغاز  واألنابيل المفرغة أو
يل واألنابيل الم ومة المعب ة ببمار الزئبق وأناب

األشعة الرانودية وأمامات وأنابيل الراميرات 
 .85.39دا تلإ الداخلة في البكد ـالدلفزيونية(، ع

  

ة ــد با  اإلذاعــ أنابيل األشعة الرانودية ألجهزة ائ  
المصورة )تلفزيون(، بما في ذلإ أنابيل  األشعة 

 الرانودية لشاشات عرض الفيديو )فيديو مونيدور(:
  

 %5   ـ ـ باأللوان 85 40 11 00 
 %5   ـ ـ ب لوان أحادية 85 40 12 00 
وية ــ أنابيل الراميرات الدلفزيونية؛ أنابيل تمويل أو ت  85 40 20 00 

  الصورة؛ أنابيل ُأخر ذات كانود ضوئي
 

 
5% 

 أحادية؛ , ب لوانـ أنابيل عرض المعلومات والرئوم البيانية 85 40 40 00 
 ,وانـباألل ,والرئوم البيانية أنابيل عرض المعلومات

 مف  0.4تظهر ن اط فسفورية على الشاشة بدباعد أال مل
 

 
 
5% 

 %5   ـ أنابيل أشعة كانودية ُأخر 85 40 60 00 
 ل، ــ أنابيل للموجات مدكاهية الصغر )ميكروويف( )م  

المدك لة المغكطرون والرليسدرون وأنابيل الموجات 
 الشبكي:يل الدمكف أناب اوالرارئيكوترون(، عد

  

 %5   ـ ـ مغكطرون  85 40 71 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 40 79 00 

   : ـ أنابيل وأمامات ُأخر  
 %5   الدجميف د با  أوـزة االئــات ألجهـامـل وأمــأنابي ـ ـ 85 40 81 00 



 16ق: 
 85ف: 

 - 654 - 

 فئة الرئف اإلجراء ـك ــــــــالص الكظام المكسق رمز البكد

 %5   ـ ـ غيرها 85 40 89 00 
   : ـ أجزاء  
 %5   عة الرانوديةـ ـ ألنابيل األش 85 40 91 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 40 99 00 

وترانزئدورات وأدوات ممانلة    أمامات نكائية  85.41
شبه موألة حسائة  للرهرباء أدواتشبه موألة 

، الفولدائيةفي ذلإ الماليا الجوئية  للجوء بما
وإن كانت مجمعة في شكل وحدات؛ "موديل" أو 

باع ة مهي ة بشكل لوحات؛ أمامات نكائية 
 بلورات بيزو ـ كهربائية مركبة. (؛LED)للجوء

  

ات ال كائية المسائة ـدا الصمامـــ أمامات نكائية، ع 85 41 10 00 
 LED) للجوء أو الباع ة للجوء

 
 

 إعفاء
   للجوء:الدرانزئدورات المسائة  اترانزئدورات، عدـ   
 إعفاء   (W 1واحد ) واتي ل عل  معد  تبددـ ـ ذات  85 41 21 00 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 41 29 00 
ـ م ومات ترانزئدورية "نايرئدور" "دياك" و"ترياك"، عدا  85 41 30 00 

  األدوات المسائة للجوء
 

 
 إعفاء

أدوات شبه موألة حسائة للجوء، بما في ذلإ الماليا  ـ 85 41 40 00 
الجوئية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات  الفولدائية

 أمامات نكائية باع ة للجوء ؛ألوحبشكل  ي ةمه أو
(LED) 

 

 
 
 

 إعفاء

 إعفاء   ـ أدوات ُأخر شبه موألة أخر 85 41 50 00 

 إعفاء   ـ بلورات بيزو ـ كهربائية مركبة 85 41 60 00 

 إعفاء   ـ أجزاء 85 41 90 00 

   . دوائر "دارات" اليكدرونية مدراملة  85.42
   : كدرونية مدراملةدوائر "دارات" الي ـ  
معالجات وأجهزة تمكف، وان كانت مكدمجا بها ذا رات أو  ـ ـ 85 42 31 00 

مموالت أو دوائر مكط ية أو مجممات أو أأكاف 
أكاعة الساعات ودوائر الدوايت أو غيرها مل الدوائر 

  األخر

 

 
 
 

 إعفاء

 إعفاء   ذا راتـ ـ  85 42 32 00 

 إعفاء   ـ ـ مجممات 85 42 33 00 
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 إعفاء   ـ غيرهاـ  85 42 39 00 

 إعفاء   ـ أجزاء 85 42 90 00 
آالت وأجهزة كهربائية ذات وظائ  اائمة بذاتها،   85.43

هذا  غير مذكورة وال داخلة في مكان أخرمل
  الفصل

  

 %5   مسرعات الجزيئاتـ  85 43 10 00 
 %5   ـ مولدات إشارات 85 43 20 00 
ليل الرهربائي ـا  وللدمـائيـربــ آالت وأجهزة لطالء المعادن كه 85 43 30 00 

  أو لالند ا  الرهربائي للجزئيات المعل ة )إليكدروفورئيز(
 

 
 إعفاء

   : ـ آالت و أجهزة أخر  
 إعفاء   آالت كهربائية ذات وظائ  ترجمة أو معجفـ ـ ـ  85 43 70 10 
مسطمة ) بما فيها شاشات أدوات عرض ذات شاشة ـ ـ ـ  85 43 70 20 

CD,Plasma,ElectroLuminescence, 
Vacuum-Flourescence   وغيرها مل ت كيات
 اتفااية ت كية المعلومات العرض( للمكدجات الداخلة في 

 

 
 
 

 إعفاء
و السجائر أجهزة و أدوات الددخيل اإللردرونية ) م ل  ـ ـ ـ  

 :الشيشة والغليون وما يمانلها(
  

 ممكو   الردرونية ئجائر ـ ـ ـ ـ 85 43 70 13 

 ممكو   شيشة الردرونية ـ ـ ـ ـ 85 43 70 23 

 ممكو   غيرها ـ ـ ـ ـ 85 43 70 93 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 85 43 70 90 
   : ـ أجزاء  
 إعفاء   مجمعات الردرونية مدكاهية الصغر ـ ـ ـ 85 43 90 10 
 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 85 43 90 90 

معزولة )بما فيها المطلية بالميكاء أو أئالك   85.44
وكابالت معزولة )بما في ب وكسيد األلمونيوم ( 

ذلإ الرابالت المدمدة الممور( وغيرها مل 
الموأالت المعزولة للرهرباء، وإن كانت مزودة 

كابالت مل ألياف بصرية ؛ ب دوات توأيل نرفية
ت وإن كان مكسوة افراديا،مصكوعة مل ألياف 

مجمعة مل موأالت كهربائية أو مزودة ب دوات 
 . توأيل نرفية
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   : ـ أئالك لل   
 %5   ـ ـ مل نما  85 44 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 44 19 00 
ـ كابالت مدمدة الممور وغيرها مل موأالت كهربائية   

 : مدمدة الممور
  

ملف  10عرضي عل ـ ـ ـ كابالت كهربائية يزيد م طعها ال 85 44 20 10 
  فولت 300وجهدها عل 

 
 
5% 

رة أزواج أو ــالبرق والهات  تمدو  على عش كابـالتـ ـ ـ  85 44 20 20 
  أ  ر

 
5% 

أال مل عشرة  والهات  تمدو  علىالبرق  أئـالكـ ـ ـ  85 44 20 30 
  أزواج

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 44 20 90 
راق ومجموعات أئالك ـمعات االحدـــ مجموعات أئالك لش 85 44 30 00 

ُأخر مل األنوا  المسدعملة في وئائ  الك ل )السيارات، 
   الطائرات، البواخر(

 

 
 
5% 

فولت  1000ال يـزيد عل  جهدلُأخر موأالت كهربائيـة  ـ  
(V) : 

  

   : ـ ـ مزودة بوأالت  
ملف  10كابالت كهربائية يزيد م طعها العرضي عل  ـ ـ ـ   

 :فولت 300ا عل وجهده
 

 

 

 

وأالت كهربائية )توأيلة( لرابالت يزيد م طعها ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 11 
 فولت  300ملف وجهدها عل  10العرضي عل 

 
 إعفاء

 إعفاء  غيرها.ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 19 

     ف:مل10يزيد م طعها العرضي عل أئالك كهربائية ال ـ ـ ـ   

 

ربائية )توأيلة( ألئالك ال يزيد م طعها وأالت كهـ ـ  ـ ـ 85 44 42 21 
 ملف  10العرضي عل 

 
 إعفاء

 إعفاء  غيرها.ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 29 

أزواج أو  رة ـو  على عشـرق والهات  تمدـالب كابالت ـ ـ ـ 85 44 42 30 
   أ  ر

 

 

 إعفاء

ل مل عشرة ـى أاـو  علـالبرق والهات  تمد أئالك ـ ـ ـ 85 44 42 40 
  أزواج

 
 

 إعفاء

   :ـ ـ ـ غيرها   

 إعفاء  غيرها مل وأالت كهربائية )توأيلة( ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 91 
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 إعفاء  غيرها ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 99 

    :ـ ـ غيرها  
ملف  10كابالت كهربائية يزيد م طعها العرضي عل  ـ ـ ـ 85 44 49 10 

  فولت 300وجهدها عل 
 5% 

         يزيد م طعها العرضي عل أئالك كهربائية ال ـ ـ ـ  

 : ملف 10
  

 إعفاء  فولت  80ـ ـ ـ ـ  لجهد ال يزيد عل  85 44 49 21 
 %5  ـ ـ ـ ـ  غيرها  85 44 49 29 
أو   البرق والهات  تمدو  على عشرة أزواج  كابالت ـ ـ ـ  

 : أ  ر
  

 إعفاء   فولت 80ـ ـ ـ ـ  لجهد ال يزيد عل  85 44 49 31 
 %5  ـ ـ ـ ـ  غيرها  85 44 49 39 
ل مل عشرة ـى أاـو  علـالبرق والهات  تمد أئالك ـ ـ ـ  

 أزواج :
  

 إعفاء  فولت  80لجهد ال يزيد عل ـ ـ ـ ـ  85 44 49 41 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  85 44 49 49 
   : ـ ـ ـ غيرها  
 إعفاء  فولت  80ـ ـ ـ ـ  لجهد ال يزيد عل  85 44 49 91 
 %5  ـ ـ ـ ـ  غيرها  85 44 49 99 

       ية ُأخر، معدة لجهد يزيد علئـ موأالت كهربا  
 : فولت 1000

  

 %5   ملف 10 لـرضي عـربائية يزيد م طعها العهابالت ككـ ـ ـ  85 44 60 10 
 %5   فمل01 لـيزيد م طعها العرضي ع ـ ـ ـ أئالك كهربائية ال 85 44 60 20 
عشرة أزواج أو  و  علىرق والهات  تمدــالب كابـالتـ ـ ـ  85 44 60 30 

  أ  ر
 

5% 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 44 60 90 
 إعفاء   ـ كابالت مل ألياف بصرية 85 44 70 00 

أاطاب مل فمف، فممات المسح، فممات اللمبات   85.45
أو فممات مجموعات الماليا المولدة وأأكاف ُأخر 

مل الفمف، ئواء كانت مل جرافيت أو مل غيره 
بمعدن أو مل دونه، مل األنوا  المسدعملة في 

 الرهربائية.األغراض 

  

   : ـ أاطاب  
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 %5   ـ ـ مل األنوا  المسدعملة في األفران 85 45 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 45 19 00 
 %5   ـ فممات المسح 85 45 20 00 
 %5   ـ غيرها 85 45 90 00 

   . ت للرهرباء مل جميل الموادعازال  85.46
 %5   ـ مل زجاج 85 46 10 00 
 %5   ـ مل خزف 85 46 20 00 
 %5   ـ غيرها 85 46 90 00 

 المكشات اطل عازلة للرهرباء لآلالت واألجهزة و  85.47
الرهربائية، مصكوعة كليا  مل مواد عازلة وإن 

للدجميل بسيطة  انت ممدوية على اطل معدنية 
للمبات( أدمجت في كدلة  هال واعد الملولب )م ل،

العازالت  المادة العازلة أنكاء ال ولبة، بائد كاء
؛ أنابيل عازلة للدمديد 85.46الداخلة في البكد 

الرهربائي ووأالتها، مل معادن عادية، مبطكة 
 . بمواد عازلة

  

 %5   ـ اطل عازلة مل خزف 85 47 10 00 
 %5   ل لدائلـ اطل عازلة م 85 47 20 00 
 %5   ـ غيرها 85 47 90 00 

فجالت وخردة الماليا المولدة ومجموعات الماليا   85.48
)البطاريات( والمدخرات الرهربائية؛ خاليا  االبددائية
 ابددائيةمسدهلرة، مجموعات خاليا مولدة  ابددائية

أجزاء  )بطاريات(،مدخرات كهربائية مسدهلرة؛
 زة، غير مذكورة والاألجه لآلالت أو  هربائية

 . مل هذا الفصل داخلة في مكان آخر

  

ومجموعات الماليا  االبددائيةجالت وخردة الماليا ــ ف 85 48 10 00 
)البطاريات( والمدخرات الرهربائية؛ خاليا  االبددائية
مسدهلرة، مجموعات خاليا مولدة مسدهلرة   ابددائية

   )بطاريات(،مدخرات كهربائية مسدهلرة

 
 
 
5% 

 %5   ـ غيرها 85 48 90 00 
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 القسم السابع عشر 
 عربات، طائرات،بواخر،ومعدات نقل مماثلة

 

 : مالحظـــات
 يشمل الزحافات والمزالق واألصناف ، كما ال95.08 أو 95.03 دينال يشمل هذا القسم األصناف الداخلة في البن ـ 1

 .95.06 المماثلة الداخلة في البند
لألصناف وإن كانت معدة بوضوح لالستعمال  صناف التاليةعلى األ" أجزاء " أو " لوازم "، ينطبق مفهوم ال  ـ 2

  :الواردة في هذا الفصل
بند المادة المكونة منها أو البند تصنف وفق  الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد ) أ  ـ

 ؛(40.16ن عدا المطاط المقسى )بند األصناف اأُلخر من مطاط مبرك وكذلك (84.84
من القسم الخامس  2لوازم المعدة لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة األجزاء وال ب ـ

 ؛(39صناف المماثلة من لدائن )فصلعشر، من معادن عادية )القسم الخامس عشر(، واأل
 ؛)العدد( 82أصناف الفصل  ج ـ 
 ؛83.06أصناف البند  د ـ 

 (الراديتوراتالمبردات )عدا  ،أجزاءها أو، 84.79ة لغاي 84.01اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود هـ  ـ
، وكذلك األصناف الداخلة في البند 84.82أو 84.81؛ األصناف الداخلة في البندألصناف هذا القسم

 ؛أن تشكل أجزاء ال تتجزأ للمحركاتبشرط   84.83
 ؛( 85الفصل )اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية،  و ـ 
 ؛90أصناف الفصل  ز ـ 
 ؛91أصناف الفصل  ح ـ 
 ؛(93ة )فصل األسلح ط ـ 
 ؛94.05وأجزاءها الداخلة في البند أجهزة اإلنارة  ي ـ 
 .(96.03ملة كأجزاء للمركبات )بند الفراجين من األنواع المستع ك ـ 

ازم  غير تنطبق على األجزاء واللو  ، ال88لغاية  86لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول  إن عبارة "أجزاء أو ـ 3
. التي قد ينطبق لك الفصول أما األجزاء واللوازمالمالئمة لالستخدام حصرًا أو بصورة رئيسية مع أصناف ت

ذي يتوافق مع استعمالها عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعًا للبند ال
 .الرئيسي

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ـ 4
ن المركبات المصممة خصيصًا للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية إ أ  ـ

 ؛87ند في بندها المالئم من الفصل يجب أن تب
 ؛87ند في بندها المالئم من الفصل البرمائية ذات المحرك تب العرباتإن  ب ـ 

د  في كمركبات للطرق البرية تبن إن الطائرات المصممة خصيصًا بحيث يصبح من الممكن إستخدامها ج ـ
  .88بندها المالئم من الفصل 

 :األكثر مماثلة لها وفقًا لما يليتبند المركبات ذات الوسائد الهوائية، ضمن هذا القسم، مع المركبات  ـ  5
 ؛)القطارات ذات الوسائد الهوائية(إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه  86في الفصل  أ ـ 
 ؛ابسة أو فوق اليابسة والماء معاً إذا كانت مصممة للسير فوق الي 87صل في الف ب ـ 
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إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو  89في الفصل  ج ـ
 .ادرة أيضًا على السير فوق الجليداألرصفة العائمة أو ق

 
خاصة بتلك  لوازم ة بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء وتبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائي 

 المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقًا لألحكام السابقة. 
تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية،  

رة واألمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة تبند أجهزة اإلشا و
 .جيه الخاصة بخطوط السكك الحديديةاإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتو 
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 الفصل السادس والثمانون
 

 يماثلها قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما
بما فيها  )؛ أجهزة إشارة آليةات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزاؤهامثبت وأجزاؤها

  من جميع األنواع  لطرق المواصالت( هكهروآلي
 

 : مالحظــــات
 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1

ما يماثلها، القطاعات مـن خرسانة للطرق  العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو أ  ـ 
 ؛(68.10أو 44.06ئد الهوائية )بند القطارات ذات الوساالموجهة الخاصة ب  
  ؛73.02ما يماثلها الداخلة في البند  اللوازم اإلنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ب ـ 
 .85.30التوجيه، الداخلة في البند األجهزة الكهربائية لإلشارة أو األمان أو الرقابة أو  ج ـ 

 :ما يشمل، في86.07يشمل البند  ـ 2
 المعدنية ومراكز اإلطارات المحاور والدواليب )العجالت( والمحاور المركبة على عجالتها و أ ـ 
  ؛معدنية للدواليب( وأجزاؤها األخرالدواليب )الصرة ال  
 ؛د )البوجيات( أو "بيسل ـ بوجيات"الهياكل والهياكل السفلية، والقواع ب ـ 
 ؛الفرامل()علب للمحاور؛ وأجهزة اإليقاف  ج ـ 
 ؛ألخر ووصالت الممرات بين العرباتصدامات العربات، المحاجن وأجهزة القطر ا د ـ 
 .أجزاء األبدان هـ ـ 

 :، فيما يشمل86.06ه، يشمل البند ـ  أعال1مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ 3
يس ارتفاع حمولة مقايالخطوط المجمعة والصوانـي  والجسور الدوارة والصدامات الثابتة لألرصفة، و  أ  ـ

 ؛العربات
أعمدة اإلشارة )سيمافورات( لوحات وأقراص اإلشارة اآللية، أجهزة التحويل األرضية للخطوط نقاط  ب ـ

( لإلشارة أو األمان أو الرقابة أو هجهزة اآللية )بما فيها الكهروآليالتحكم واإلشارة وغيرها من األ
الترام أو للطرق  لخطوط السكك الحديدية أو ،كهربائيةوان كانت مجهزة لإلنارة ال ،التحكم في المرور

 . إنشاءات الموانئ أو المطارات البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــنف النظام المنسق رمز البند

قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من   86.01
بواسطة مدخرات  مصدر خارجي للكهرباء أو

 . كهربائية

  

 %5    للكهرباء خارجي مصدر من بالطاقة تزود ـ 86 01 10 00 
 %5   كهربائية مدخرات بواسطة بالطاقة تزود ـ 86 01 20 00 

   . قاطرات ُأخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر"  86.02
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5    كهربائية ديزل قاطرات ـ 86 02 10 00 
 %5   غيرها ـ 86 02 90 00 

ذاتية  ،كبيرة، عربات مقفلة، عربات نقلعربات   86.03
ة، عدا الداخلة في البند ـللسكك الحديدي ،الدفع

86.04. 

  

 %5   للكهرباء خارجي مصدر من بالطاقة تزود ـ 86 03 10 00 
 %5   غيرها ـ 86 03 90 00 

ك الخدمة أو للسكأو مركبات الصيانة  86 04 00 00 86.04
، وإن كانت ذاتية الدفع )مثل، ورش الحديدية

التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى 
وعربات صف الخطوط وعربات التجارب 
ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك 

 الحديدية(

  
 
 
 
 

 
5% 

، غير ذاتية السكك الحديدية مسافرين عربات 86 05 00 00 86.05
وغيرها من البريد  الدفع؛ عربات األمتعة أو

ما يماثلها المعدة  عربات السكك الحديدية أو
الستعماالت خاصة، غير ذاتية الدفع، 

 (86.04)باستثناء ما يدخل منها في البند 

  
 
 
 

 
5% 

دية، لنقل السكك الحديمقفلة وعربات عربات   86.06
 . البضائع غير ذاتية الدفع

  

 %5   يماثلها وما صهاريج عربات ـ 86 06 10 00 
ذات تفريغ ذاتي ،عدا ما يدخل  ،عرباتعربات مقفلة و  ـ 86 06 30 00 

 86 06 10منها في البند الفرعي 
  

5% 
   : غيرها ـ  
 %5  ومغلقة مغطاة ـ ـ 86 06 91 00 
 ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعـها عن  مفتوحة،ـ ـ  86 06 92 00 

  سم60
  

5% 
 %5   غيرها ـ ـ 86 06 99 00 

   . أو معدات أو الترامأجزاء لقاطرات   86.07

، وعجالت ومحاور"  بوجيات ـ بيسلو" بوجيات قواعد ـ  
 : وأجزاؤها
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5   (للحجر) بوجيات وبيسيل بوجيات ـ ـ 86 07 11 00 
 %5  ُأخر بوجيهات وبيسيل بوجيات ـ ـ 86 07 12 00 
 %5  األجزاء ذلك في بما، غيرها ـ ـ 86 07 19 00 
   : وأجزاؤها فرامل ـ  
 %5   وأجزاؤها هوائية فرامل ـ ـ 86 07 21 00 
 %5  غيرها ـ ـ 86 07 29 00 
 %5   ... أجزاؤها، وصدامات، القطر أجهزة من وغيرها محاجن ـ 86 07 30 00 
   : غيرها ـ  
 %5  للقاطرات ـ ـ 86 07 91 00 
 %5  غيرها ـ ـ 86 07 99 00 

 لخطوط السكك الحديدية أو تات ولوازممثب 86 08 00 00 86.08
؛ أجهزة آلية )بما فيها الكهروآلية( خطوط الترام

لإلشارة واألمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور 
، للطرق وخطوط التراملخطوط السكك الحديدية 

البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو 
 لمنشآت الموانئ أو المطارات، أجزاؤها

  
 
 
 
 
 
5% 

حاويات، )بما في ذلك حاويات نقل السوائل(،  86 09 00 00 86.09
مصممة ومجهزة خصيصًا للنقل بوسيلة أو 

 أكثر من وسائل النقل

  
 
5% 
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 الفصل السابع والثمانون
 

 ، أجزاؤها ولوازمهاوخطوط السكك الحديدية أو الترام عربات عدا قاطرات  
 

 : مالحظــــــات
 .أو الترام المصممة فقط للسير على السككالسكك الحديدية  قاطراتال يشمل هذا الفصل  ـ 1
ممة بصفة أساسية لجر أو دفع ، يقصد بالجرارات " المركبات المصمن أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ـ 2

، وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو عربات ُأخر أو أحمال مركبات أو 
 .يرتبط باالستخدام الرئيسي للجراراألسمدة أو غيرها من األصناف مما  

، كمعدات قابلة للتبديل 87.01البند إن اآلالت وأدوات العمل المصممة ألن تركب على الجرارات الداخلة في 
 .، سواء كانت مركبة عليه أو الارتبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجر 

وليس   87.04غاية ل 87.02، في البنود من سيارات المحتوية على غرف للقيادةتدخل هياكل "شاسيهات" ال ـ 3
 .87.06في البند 

 95.03، أما دراجات األطفال اأُلخر، فتدخل في البند طفال ذات العجلتينع الدراجات لألجمي 87.12يشمل البند  ـ 4
. 

 البند النظام المنسق رمز الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم

  
الجرارة الداخلة في البند )عدا العربات جرارات

87.09) . 
 87.01 

  87 01 10 00    أحادية المحورـ جرارات   5%
  87 01 20 00 ف المقطوراتألنصاـ جرارات طرق   5%
  87 01 30 00 ـ جرارات بجنازير  5%

    ، ذات قوة محرك:ـ غيرها  
  87 01 19 00 كيلو واط 18ال تزيد عن ـ ـ ـ  5%
  87 01 29 00 كيلو واط 37كيلو واط وال تتجاوز  18تزيد عن ـ ـ   5%
  87 01 39 00 كيلو واط 75كيلو واط وال تتجاوز  37تزيد عن ـ ـ   5%
  87 01 49 00  ....كيلو واط 130كيلو واط وال تتجاوز  75تزيد عن ـ ـ   5%
  87 01 59 00 كيلو واط 130تزيد عن ـ ـ   5%

  

أشخاص أو أكثر، بما  سيارات معدة لنقل عشرة
 .فيهم السائق

 87.02 

 
5%  

الداخلي مكابس يتم االشتعال  وذ بمحركفقط ـ مجهزة 
  نصف ديزل( بالضغط )ديزل أو فيه

00 01 02 87  

 
5%  

مكابس يتم االشتعال  وذ بمحرك ، للدفع،معا  ـ مجهزة 
 وبمحرك بالضغط )ديزل أو نصف ديزل( فيهالداخلي 

00 02 02 87  
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 البند النظام المنسق رمز الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم

 كهربائي
 

5%  

مكابس متناوبة يتم  وذ بمحركمعا ، للدفع، مجهزة ـ 
 كهربائيوبمحرك  بالشرر فيهالداخلي االشتعال 

00 03 02 87  

  87 02 04 00  فعللد كهربائي بمحركفقط ـ مجهزة   5%
  87 02 90 00 ـ غيرها  5%

  

سيارات وغيرها من العربات السيارة 
اص )عدا المصممة أساسا  لنقل األشخ

، بما في ذلك (87.02الداخلة في البند 
 .وسيارات السباق سيـارات االستيشن

 87.03 

 
 

5%  

؛ سيارات على الثلج ات مصممة خصيصا  للسيرسيار  ـ
خاصة لنقل األشخاص في مالعب الجولف وسيارات 

  مماثلة

00 10 03 87  

  

 ذواحتراق داخلي  بمحرك فقط مجهزة ُأخر،ـ سيارات 
 :بالشرر فيهمكابس متناوبة يتم االشتعال 

  

   :3سم 1000تتجاوز  ـ ـ سعة اسطواناتها ال  
   :سياحيةـ ـ ـ سيارات   

  87 03 21 11 السنة التي تليها موديل سنة التخليص أوـ ـ ـ ـ   5%

5%  

 التخليصسنة ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق 
  أكثرأو 

12 21 03 87  

   :رباعيـ ـ ـ سيارات ذات دفع   
  87 03 21 31 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

 التي تسبق سنة التخليصـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى 
 أكثرأو 

32 21 03 87  

 
5%  

، مساجيننقل ، )إسعاف، شرطة الطوارئ ـ ـ ـ سيارات 
 نقل موتى( 

50 21 03 87  

 
5%  

هوم( موتور )عليهـا ولة ـمـوت محـات ذات بيـ ـ ـ سيار 
 والنزهاتالرحالت وما يماثلها الستعمال 

60 21 03 87  

 
   

والتصميم  عجالتالثالث يـفة ذات ـ ـ ـ السـيـارات الـخـفـ
 : البسيط

   

5%   87 03 21 71 توك أو ركشة وما يماثلها ـ توكـ ـ ـ   
5%   87 03 21 79  ـ غيرهاـ ـ ـ   

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا  لتقاد باليدين دون الرجلين    80 21 03 87  
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 البند النظام المنسق رمز الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم

  المصابين بشلل الرجلين معا   الستعمال المقعدين أو 5%
  87 03 21 90 ـ ـ غيرهاـ   5%

  

تتجاوز وال  3سم 1000ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد عن 
 :3سم 1500

  

   : سياحيةـ ـ ـ سيارات   
  87 03 22 11 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

 ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص ـ
 أو اكثر

12 22 03 87  

   رباعي:ـ ـ سيارات ذات دفع ـ   
  87 03 22 31 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

  ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
 أو اكثر

32 22 03 87  

 
5%  

مساجين،  ، شرطة، نقل)إسعاف الطوارئ يارات ــس  ـ ـ ـ
 نقل موتى( 

50 22 03 87  

 
5%  

هوم( وما ات ذات بيوت محمولة عليها )موتور سيار  ـ ــ 
 يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 22 03 87  

 
5%  

ـ ـ ـ السـيـارات الـخـفـيـفة ذات الثالث عجالت والتصميم 
 البسيط 

70 22 03 87  

 
5%  

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا  لتقاد باليدين دون الرجلين 
  لمصابين بشلل الرجلين معا  ا الستعمال المقعدين أو

80 22 03 87  

  87 03 22 90  ................................................................... ـ ـ ـ غيرها  5%

  

وال تتجاوز 3سم1500ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد عن
 : 3سم 3000

  

 
 

   : سياحيةـ ـ ـ سيارات 
  87 03 23 11 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

 تي تسبق سنة التخليصـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى ال
 أو اكثر

12 23 03 87  

   : رباعيـ ـ ـ سيارات ذات دفع   
  87 03 23 31 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
 أو اكثر

32 23 03 87  

 
5%  

نقل مساجين، ، )إسعاف، شرطة الطوارئ يارات ـس ـ ـ ـ
  نقل موتى(

50 23 03 87  
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5%  

ـ ـ ـ سيارات ذات بيوت محمولة عليها )موتور هوم( 
 وما يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 23 03 87  

 
5%  

والتصميم    السيارات الخفيفة ذات الثالث عجالت  ـ ـ ـ
  البسيط

70 23 03 87  

 
5%  

باليدين دون الرجلين ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا  لتقاد 
  الستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا  

80 23 03 87  

  87 03 23 90  ................................................................... ـ ـ ـ غيرها  5%
   :3سم 3000ـ ـ  تزيد سعة اسطواناتها عن   
   : سياحيةـ ـ ـ سيارات   

  87 03 24 11 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

 ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليصـ ـ 
 أو اكثر

12 24 03 87  

 
 

   : رباعيـ ـ ـ سيارات ذات دفع 
  87 03 24 31 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
 أو اكثر

32 24 03 87  

 
5%  

، نقل مساجين، )إسعاف، شرطة الطوارئ ت ـ ـ ـ سيارا
  نقل موتى(

50 24 03 87  

 
5%  

ـ ـ ـ سيارات ذات بيوت محمولة عليها )موتور هوم( 
 وما يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 24 03 87  

 
5%  

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا  لتقاد باليدين دون الرجلين 
 الرجلين معا  الستعمال المقعدين أو المصابين بشلل 

70 24 03 87  

  87 03 24 90  ................................................................... ـ ـ ـ غيرها  5%

  

مكابس يتم  وذ بمحرك فقط مجهزة ،ـ سيارات ُأخر
فيها بالضغط )ديزل أو نصف الداخلي االشتعال 

 ديزل(:

  

  87 03 31 00 3سم 1500عن تزيد ال اسطواناتها  ـ سـعةـ   5%
 

5%  

ال تتجاوز و  3سم1500عة اسطواناتها تزيد عن ــ ـ س
 3سم 2500

00 32 03 87  

  87 03 33 00 3سم 2500عن ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد   5%

5%  

بس امك وبمحرك ذمعا ، للدفع، مجهزة سيارات أخر، ـ 
 وبمحرك بالشرر فيهالداخلي متناوبة يتم االشتعال 

عن طريق  اعدا تلك التي يمكن شحنه ،كهربائي

00 04 03 87  



17ق :   
87ف :   

 - 668 -  

 البند النظام المنسق رمز الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم

 كهربائية.التوصيل بمصدر خارجي للطاقة ال

5%  

مكابس  وبمحرك ذمعا ، للدفع، مجهزة  ،ـ سيارات ُأخر
بالضغط )ديزل أو نصف  فيهالداخلي يتم االشتعال 

 اعدا تلك التي يمكن شحنه ،كهربائي وبمحرك ديزل(
 عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.

00 05 03 87  

5%  

مكابس  وذ للدفع، بمحرك، معا  مجهزة سيارات أخر، ـ 
 وبمحرك بالشرر فيهالداخلي متناوبة يتم االشتعال 

عن طريق التوصيل بمصدر  ، يمكن شحنهكهربائي
 خارجي للطاقة الكهربائية.

00 06 03 87  

5%  

مكابس  وبمحرك ذمعا ، للدفع، مجهزة  ،سيارات ُأخرـ 
بالضغط )ديزل أو نصف  فيهالداخلي يتم االشتعال 

عن طريق  يمكن شحنه ،كهربائي وبمحرك ديزل(
 التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.

00 07 03 87  

  87 03 08 00 دفعلل كهربائي بمحركفقط  مجهزةسيارات أخر، ـ   5%
  87 03 90 00  ـ غيرها  5%

 87.04  البضائع.سيارات لنقل   
 

5%  

لطرق ـ سيارات قالبة "دمبر" مصممة لالستعمال خارج ا
 العامة 

00 10 04 87  

  

بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال  غيرها، مجهزةـ 
 نصف ديزل(: فيها بالضغط )ديزل أوالداخلي 

  

   طن: 5اإلجمالي القـائم  وزنهاـ ـ ال يزيد   
 

5%  

أو  بغماره)وانيت( بيك أب  احنات صغيرةـــ ـ ـ ش
 بغمارتين،  جاهزة

10 21 04 87  

5%  

ديانا، هاف  احناتـشف )ــاحنات للنقل الخفيـشـ ـ ـ 
، وإن كانت ذات صندوق قالب، لوري وما يماثلها(

 جاهزة

20 21 04 87  

  87 04 21 30   ـ ـ ـ سيارات صهاريج ، جاهزة  5%

5%  

 عدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزةيارات مـــ ـ ـ س
 ، جاهزة وسائل للتعبئة أو الضغط والترطيبب

40 21 04 87  

  87 04 21 50 ـ ـ ـ هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة  5%
  87 04 21 60 ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد  5%

   :ـ ـ ـ غيرها   
  91 21 04 87 ـ ـ ـ ـ سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت لنقل البضائع     5%
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  99 21 04 87 ـ ـ ـ ـ غيرها       5%

  

القصوى عن  وزنها اإلجمالي القائم مع الحمولة يزيد ـ ـ
 :طن 20طن وال يتجاوز 5

  

  87 04 22 10 ، جاهزةالشاحنات الكبيرة )لوري(ـ ـ ـ   5%
  87 04 22 20 ، جاهزةسيارات ذات صندوق قالبـ ـ ـ   5%
  87 04 22 30 ، جاهزة سيارات صهاريجـ ـ ـ   5%

5%  

ة وإن كانت مجهزة ـ ـ ـ سيارات معدة لنقل القمام
 ، جاهزة وسائل للتعبئة أو الضغط والترطيبب

40 22 04 87  

  87 04 22 50 ـ ـ ـ سيارات المناجم )شتل كار(   5%
 

5%  

 وأجهزةرافعة ـ ـ ـ سيارات مجهزة خصيصا  ببكرات 
  للتحميل الذاتي

60 22 04 87  

 
 

5%  

ا  لنقل خصيص ومعدةآلية ـ ـ ـ سـيـارات ذات تــركـيـبـات 
، وسيارات سمنت والخرسانة بحالتيهما الطريةاال

  معدة خصيصا  لنقل الغازات والكيماويات

70 22 04 87  

   :ـ ـ ـ غيرها  
  87 04 22 91 ـ ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد  5%
  87 04 22 99 ـ ـ ـ ـ غيرها  5%

  

لقصوى ا الحمولة مع اإلجمالي القائم وزنها يتجاوز ـ ـ
 :طن 20

  

  87 04 23 10 ، جاهزة كبيرة )لوري(ـ ـ ـ الشاحنات ال  5%
  87 04 23 20 ، جاهزة سيارات ذات صندوق قالبـ ـ ـ   5%
  87 04 23 30  ـ ـ ـ سيارات صهاريج جاهزة  5%

5%  

ـ ـ ـ سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة 
  اهزة، جوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيبب

40 23 04 87  

 
5%  

 وأجهزةرافعة ـ ـ ـ سيارات مجهزة خصيصا  ببكرات 
  الذاتيتنضيد للتحميل 

50 23 04 87  

 
5%  

لنقل  خصيصا  آلية ومعدة ـ ـ ـ سـيـارات ذات تـركيبات 
   االسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية

60 23 04 87  

  87 04 23 70  والكيماويات  الغازات  خصيصا  لنقلـ ـ ـ سيارات معدة   5%
   : ـ ـ ـ غيرها  

  87 04 23 91  ـ ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد  5%
  87 04 23 99 ـ ـ ـ ـ غيرها  5%

مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال  غيرها،ـ      
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 بالشرر:فيها 

  

لقائم مع الحمولة يتجاوز وزنها اإلجمالي ا ـ ـ ال
 :طن 5القصوى 

  

 
5%  

، واحدة بغمارهوانيت( )ـ ـ ـ شاحنات صـغـيـرة بيك أب 
  جاهزة

10 31 04 87  

  87 04 31 20  ، جاهزةبغمارتينوانيت( )غيرة بيك أب ــاحنات صــ ـ ـ ش  5%

5%  

، هاف ديانا   احناتــشحنات للنقل الخفيف )اـــ ـ ـ ش
  ، جاهزةوري وما يماثلها( ذات صندوق عاديل

30 31 04 87  

5%  

، هاف دياناشــاحنات احنات للنقل الخفيف )ـــ ـ ـ ش
 ، جاهزةلوري وما يماثلها(، ذات صندوق قالب

40 31 04 87  

  87 04 31 50  ، جاهزةسيارات صهاريجـ ـ ـ   5%

5%  

يارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة ـــ ـ ـ س
  ة، جاهز وسائل للتعبئة أو الضغط والترطيبب

60 31 04 87  

  87 04 31 70  ـ ـ ـ هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة  5%
  87 04 31 80 ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد  5%
  87 04 31 90  ـ ـ ـ غيرها  5%

  

القصوى  وزنها اإلجمالي القائم مع الحمولة ـ ـ يتجاوز
 : طن 5

  

5%  

)لواري( والشاحنات ذات احنات الكبيرة ـــ ـ ـ الش
  ، الجاهزةصندوق القالب والشاحنات الصهاريجال

10 32 04 87  

5%  

يارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة ـسـ ـ ـ 
 ، جاهزة لترطيببوسائل للتعبئة أو الضغط وا

20 32 04 87  

  87 04 32 90 ـ ـ ـ غيرها  5%
  87 04 90 00 ـ غيرها  5%

  

، غير ما كان منها ماالت خاصةسيارات الستع
أو البضائع  معدا  بصفة رئيسية لنقل األشخاص

 الرافعة، سيارات ، السيارات)مثل، سيارات القطر
، سيارات رات خلط الخرسانة، سياإطفاء الحرائق

يارات الرش، سيارات الورش متنقلة، ، سالكنس
 .سيارات التصوير باألشعة(

 87.05 

  87 05 10 00  ـ سيارات رافعة  5%
  87 05 20 00 "دريك" للحفر أو السبر برجيه ـ سيارات   5%
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  87 05 30 00 ـ سيارات إطفاء الحرائق  5%
  87 05 40 00  الخرسانة ـ سيارات خلط  5%

   ـ غيرها:  
 

5%  

ـ ـ ـ سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش 
 متنقلة مجهزة بآالت وعدد مختلفة

10 90 05 87  

 
 

5%  

ـ ـ ـ سيارات ذات ساللم وسيارات ذات سطح رافع 
العامة في  اإلضاءة لصيانة الخطوط الكهربائية و

 الشوارع وما يماثلها

20 90 05 87  

 
5%  

لـالسـتـخـدام في تنظيف  مجهزة خصيصا  ـ ـ ـ سيارات 
  .... الشوارع والميادين العامة والمطارات وما يماثلها

30 90 05 87  

  87 05 90 40 سيارات الرش لجميع االستعماالتـ ـ ـ   5%
 
 

5%  

ـ ـ ـ سيارات التنضيد )وتتكون من أدوات بشكل شوكة 
أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة 

  وينزلق على حامل عامودي(

50 90 05 87  

  87 05 90 60 ـ ـ ـ سيارات مجهزة بمولدات كهربائية  5%
  87 05 90 70 باألشعةير ـ ـ ـ سيارات التصو   5%

5%  

 واألغراضالجراحية يارات مجهزة للعمليات ـس ـ ـ ـ
  الطبية

80 90 05 87  

   : غيرهاـ ـ ـ   
 

5%  

ـ ـ ـ ـ سيارات األضواء الكاشفة المحتوية على جهاز 
 الضوء  لتركيز

91 90 05 87  

 
 

5%  

وسيارات معدة للبرق  لإلذاعةيارات معدة ـــ ـ ـ ـ س
 لإلرساليارات معدة للهاتف الالسلكي وس

 واالستقبال وسيارات الرادار 

92 90 05 87  

 
5%  

المعاجن ـة )يارات المخابز بمعداتها الـكـامـلــ ـ ـ ـ س
  المطابخ توغيرها( وسيارا األفران

93 90 05 87  

  87 05 90 94  ...ـ ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشفط المياه  5%
  87 05 90 99 ـ ـ ـ غيرهاـ   5%

 
5% 

 
 

هياكل )شاسيهات( مجهزة بمحركات للمركبات 
 .87.05لغاية  87.01الداخلة في البنود من 

00 00 06 87 87.06 

  

للمركبات  أبدان بما في ذلك غرف القيادة
لغاية  87.01الداخلة في البنود من 

 87.07 
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87.05. 
  87 07 10 00 87.03ـ للسيارات الداخلة في البند   5%

   :ـ غيرها  
  87 07 90 10   87.01ـ ـ ـ للجرارات الداخلة في البند   5%
  87 07 90 20 87.02ـ ـ ـ للعربات السيارة الداخلة في البند   5%
 

 
   :87.04 للعربات السيارة الداخلة في البندـ ـ ـ 

  87 07 90 31 ـ ـ ـ ـ للشاحنات الصغيرة )وانيت( بيك أب  5%

5%  

، هاف لوري وما ـ ـ لشاحنات النقل الخفيف )دياناـ ـ 
 يماثلها(

32 90 07 87  

  87 07 90 33 ـ ـ ـ ـ لسيارات نقل القمامة  5%
  87 07 90 34  ـ ـ ـ ـ للشاحنات الكبيرة )لوري(  5%
 ـ ـ ـ ـ صناديق لسيارات القالب   5%

 

35 90 07 87  
  87 07 90 36 ات نقل المواد الغذائيةصناديق تبريد لسيار  ـ ـ ـ ـ  5%
  87 07 90 39 ـ ـ ـ ـ غيرها  5%
  87 07 90 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

  

أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 
 .87.05 لغاية 87.01

 87.08 

  87 08 10 00 ـ واقيات الصدمات وأجزاؤها  5%
   القيادة(:غرف  ـ أجزاء ولوازم ُأخر لألبدان )بما في ذلك  

  87 08 21 00 ـ أحزمة األمان ـ  5%
   :ـ ـ غيرها  

  87 08 29 10  ـ ـ ـ حامالت األمتعة الخارجية )شبك أو سلة(  5%
  87 08 29 90 ـ ـ ـ غيرها   5%

5%  

مكابح مساعدة )فرامل سرفو(؛  ـ مكابح )فرامــــل( و
 أجزاؤها

00 30 08 87  

  87 08 40 00 رعة )جير بوكس( و أجزاؤهاعلب تغيير السـ   5%

 
 

 
 

، وإن كانت دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة محاورـ 
 مزودة بمكونات ُأخر لنقل الحركة، و محاور غير

 : دافعة؛ أجزاؤها

  

5%  

، وإن دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة محاور ـ ـ ـ
  كانت مزودة بمكونات ُأخر لنقل الحركة

10 50 08 87  

  87 08 50 90  محاور غير دافعة؛ أجزاؤها ـ ـ ـ  5%
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  87 08 70 00  أجزاؤها ولوازمها ـ دواليب )عجالت( و  5%

5%  

 ات ـاصـا مـبما فيه)ا ـأجزاؤه أنظمة تعليق و ـ
 الصدمات   

00 80 08 87  

   ُأخر:ـ أجزاء ولوازم   
  87 08 91 00  ـ ـ مبردات )رادياتورات( وأجزاؤها  5%
  87 08 92 00 ـ ـ كاتمات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاؤها  5%
  87 08 93 00  ـ ـ معشقات )كلتشات( وأجزاؤها  5%

5%  

ـ ـ طـــارات التوجيه )دركسون( وأعمدة القيادة وعلب 
 التوجيه؛ أجزاؤها

00 94 08 87  

  87 08 95 00  ـ ـ وسائد هوائية مع نظام النفخ؛ أجزاؤها  5%
  87 08 99 00  ـ ـ غيرها  5%

  

، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة عربات سيارة
من األنواع المستعملة في  تنضيد، رفع أو

الموانئ أو  المخازن أو المصانع أو
المطارات،لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ 
عربات جرارة من األنواع المستعملة على 

ت أرصفة محطات السكك الحديدية؛أجزاء العربا
 . المذكورة أعاله

 87.09 

   : ـ عربات  
  87 09 11 00  ـ ـ كهربائية  5%
  87 09 19 00 ـ ـ غيرها  5%
  87 09 90 00 ـ أجزاء  5%

5% 
 

، ذات دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر
 ؛ أجزاؤهاوإن كانت مسلحة محركات،

00 00 10 87 87.10 

  

دراجات بما فيها ال)، ت نارية "موتوسيكل"دراجا
ودراجات عادية مزودة    (العادية بمحركات ثابتة

؛ ، وإن كانت بمركبات جانبيةمساعدةبمحركات 
 مركبات جانبية للدراجات.

 87.11 

 
5%  

 لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
 3سم 50تزيد سعة اسطواناتها عن الداخلي ال 

00 10 11 87  

  87 11 20 00 لالشتعالبس متناوبة ـ مجهزة بمحركات ذات مكا  
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وال  3سم50تزيد سعة اسطواناتها عن الداخلي 5%
  3سم 250تتجاوز 

 
5%  

 لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
وال 3سم250تزيد سعة اسطواناتها عن  الداخلي
 3سم 500تتجاوز 

00 30 11 87  

 
5%  

 لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
وال  3سم500تزيد سعة اسطواناتها عن الداخلي
  3سم800تتجاوز

00 40 11 87  

 
5%  

 لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
 3سم 800تتجاوز سعة اسطواناتها  الداخلي

00 50 11 87  

  87 11 06 00 دفعللكهربائي  بمحرك ـ  5%
  87 11 90 00 ـ غيرها  5%

  

، جلتين ودراجات ُأخرعذات  هوائيةدراجات 
)بما في ذلك الدراجات ذات الثالث عجالت 

 : ، من دون محركات(وصندوق للتوزيع

 87.12 

  87 12 00 10  لألطفالهوائية بعجلتين وان كانت ـ ـ ـ دراجات   5%
  87 12 00 20 ـ ـ ـ دراجات لذوي العاهات والعجزة  5%
  87 12 00 90 ـ ـ ـ غيرها  5%

  

ن لمعاقين، وإلألشخاص ا عجالت مقاعد ذات
 . كانت بمحرك أو بآلية دفع ُأخرى 

 87.13 

  87 13 10 00 ـ دون آلية دفع  إعفاء
  87 13 90 00 ـ غيرها  إعفاء

  

أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 
 .87.13ية لغا 87.11

 87.14 

5%  

  ـ للدراجات النارية )بما في ذلك الدراجات العادية
  بمحركات ثابتة(

00 10 14 87  

  87 14 20 00 للمعاقين  لألشخاصـ للمقاعد ذات العجالت   إعفاء
   : ـ غيرها  

  87 14 91 00 ـ ـ هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها  5%
  87 14 92 00  ( وأسيــاخ عجالتاتـقـ، رن ـ ـ أطــواق )جنــوط  5%

 
  

مراكــز العجالت   )عــدا عجـالت  محاور مراكــز أو ـ ـ
طارات  ل المراكز( وـذات الفرامل بالتعشيق وفرام

00 93 14 87  
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  مسننة للعجـالت الطليقة 5%
 

5%  

، بما في ذلك مراكز العجالت ذات الفرامل  ـ ـ فرامل
 بالتعشيق ، وفرامل المراكز وأجزاؤها

00 94 14 87  

  87 14 95 00  ـ ـ مقاعد )سروج(  5%
  87 14 96 00 بداالت "دواسات" وأذرع تدوير وأجزاؤهاـ ـ   5%
  87 14 99 00 ـ ـ غيرها  5%

 87.15  وأجزاؤها.عربات لنقل األطفال   
  87 15 00 10  ـ ـ ـ عربات لنقل األطفال  5%
  87 15 00 90  ـ ـ ـ غيرها  5%

  

ومقطورات نصفية، عربات  )روادف( مقطورات
 زاؤها.ُأخر غير آلية الدفع؛ أج

 87.16 

 
5%  

ـ مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافالت 
  للتخييم أو"كرفان" للسكن 

00 10 16 87  

 
5%  

ـ مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ 
  لألغراض الزراعية

00 20 16 87  

   :مقطورات نصفية ُأخر لنقل البضائعـ مقطورات و   
  87 16 31 00  ـ ـ صهاريج  5%

   : ـ ـ غيرها  
 

5%  

        العامة  لألشغال ومقطورات نصفية ـ ـ ـ مقطورات
  وإن كانت ذات صنـاديق قالبة    

10 39 16 87  

 
5%  

ذات صناديق للتبريد  ومقطـورات نصفية قطوراتــ ـ ـ م
أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية 

 والبضائع القابلة للتلف

20 39 16 87  

5%  

مصنوعة خصيصا   ومقطورات نصفية ـ ـ ـ مقطورات
 لنقل األثاث

30 39 16 87  

5%  

ذات طابق أو طابقين  ومقطورات نصفية وراتــمقط ـ ـ ـ
 لنقل الحيوانات

40 39 16 87  

5%  

ذات طابق أو طابقين  ومقطورات نصفية وراتـــ ـ ـ مقط
 لنقل السيارات

50 39 16 87  

 
5%  

صغيرة للدراجات  ومقطورات نصفية وراتــ مقط ـ ـ
 العادية أو النارية

60 39 16 87  

المسطح   ذات  ومقطورات نصفية وراتـــ ـ ـ مقط   70 39 16 87  
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5% 

المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة 
  )دبابات، آالت رافعة وآالت لتسوية األرض...الخ(

  87 16 39 90 ـ ـ ـ غيرها  5%
   ـ مقطورات ومقطورات نصفية ُأخر:  

  87 16 40 10 ـ ـ ـ مصممة خصيصا  لنقل األشخاص  5%
  87 16 40 20 ـ ـ ـ مجهزة لعرض البضائع  5%
  87 16 40 30 ـ ـ ـ مهيأة بشكل مكتبات  5%
  87 16 40 90 ـ ـ ـ غيرها  5%

   : ـ عربات ُأخر  
   : عربات تحرك باليدـ ـ ـ   

  87 16 80 11 ـ ـ ـ ـ عربات يد للنظافة والبناء  5%

5%  

            رميل لتصريف ــ ـ ـ ـ عربات يد تحتوي على ب
 زيوت المحركات المستعملة     

12 80 16 87  

5%  

 ذات سطل وإن زودت يفظتنـ ـ ـ ـ عربات يد معدة لل
 بعصارة ومساحة

13 80 16 87  

 
5%  

من مكان آلخر  السجاد ونقلهـ ـ ـ ـ عربات لحمل 
 وحوامل سجاد مركبة على عجالت

14 80 16 87  

 
5%  

ربات مصنوعة من أسالك معدنية مما يستعمل ـــ ـ ـ ـ ع
 للتسوق في المحالت التجارية

15 80 16 87  

 
5%  

ربات لنقل المعدات واألدوات الطبية مما ـــ ـ ـ ـ ع
 يستعمل في المستشفيات

16 80 16 87  

 
5%  

ربات معدة لحمل وبيع المأكوالت عدا األصناف ـــ ـ ـ ـ ع
 94.03الداخلة في البند 

17 80 16 87  

 
5%  

ـ ـ ـ ـ عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة 
 والمعدات لبيع المثلجات

18 80 16 87  

  87 16 80 19  ـ ـ ـ ـ غيرها  5%
  87 16 80 90  ـ ـ ـ غيرها  5%

   : ـ أجزاء  

 
5%  

 :ـ ـ ـ أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية
11 80 16 87 ،12 80 16 87 ،13 80 16 
87... 

10 90 16 87  

  87 16 90 90 ـ ـ ـ غيرها  5%
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 الفصل الثامن والثمانون
 

 مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها 
 

 : مالحظـة بند فرعي
 

، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " وزن اآللة فـي حالـة 88 02 40لغاية  88 02 11الفرعية ألجل تطبيق أحكام البنود  -1
 . دائمة على الطائرةالمعدات المثبتة بصورة  الطيران العادي )باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا

 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

، بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية 88 01 00 00 88.01
دلتا( وغيرها من وأشرعة طائرة )أجنحة 

، غير المصممة للدفع بقوة المركبات الجوية
 %5  محرك 

ة ، الطائرات العموديركبات جوية ُأخر )مثلم  88.02
ئية ؛ مركبات فضا"هليكوبتر" والطائرات العادية(
،   وعربات إطالق )بما فيها األقمار الصناعية(

   . ت الفضائية أو المركبات المداريةالمركبا
   : ـ طائرات عمودية )هليوكوبتر(  
 إعفاء   كجم  2000يتجاوز وزنها فارغة  ـ ـ ال 88 02 11 00 
 إعفاء  كجم   2000ـ ـ يتجاوز وزنها فارغة  88 02 12 00 
يتجاوز وزنها  ، الطائرات عادية ومركبات جوية ُأخر ـ 88 02 20 00 

 إعفاء  كجم   2000فارغة 
ـ طائرات عادية ومركبات جوية ُأخر، يزيد وزنها فارغة  88 02 30 00 

 ءإعفا  كجم  15000كجم وال يتجاوز  2000عن 
ـ طائرات عادية ومركبات جوية ُأخر يتجاوز وزنها  88 02 40 00 

 إعفاء  كجم  15000فارغة 
ـ مركبات فضائية )بما في ذلك األقمار الصناعية(  88 02 60 00 

  وعربات إطالق المركبات الفضائية والمركبات المدارية
 

 إعفاء
أو  88.01الداخلة في البند أجزاء لألصناف   88.03

88.02.   
 %5  ، وأجزاؤها ـ مراوح وأدوات دوارة 88 03 10 00 
 %5  ـ مجموعة الهبوط وأجزاؤها  88 03 20 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5  ..ـ أجزاء ُأخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية 88 03 30 00 
 %5  ـ غيرها  88 03 90 00 

بما في ذلك مظالت ))باراشوت(  مظالت هبوط 88 04 00 00 88.04
للمناطيد المسيرة ومظالت هبوط الهبوط 

ومظالت المنحدرات (  الطائرات الشراعية
 %5  ؛ أجزاؤها ولوازمها)الروتوشوت(

؛ أجهزة  لهبوط أجهزة إطالق المركبات الجوية  88.05
ظهر السفن، والتجهيزات  المركبات الجوية على

ب على الطيران؛ أجهزة أرضية للتدري؛ المماثلة
   . أجزاء األصناف أعاله

؛ أجهزة  إلطالق المركبات الجوية وأجزاؤهاـ أجهزة  88 05 10 00 
ظهر السفن   لهبوط المركبات الجوية على

 %5   ، وأجزاؤهاوالتجهيزات المماثلة
   : ـ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها  
 %5  وأجزاؤها لمعارك الجويةل تشبيهيه أجهزةـ ـ  88 05 21 00 
 إعفاء  غيرهاـ ـ  88 05 29 00 
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 الفصل التاسع والثمانون
 

 سفـن وقـوارب ومنشآت عائمـة
 

 : مالحظـــة
، مجمعـة  و ييـا المجمعـة  و المفم ـة، الو ييـا الاامـة العـنه وكيااـس السـفنالسفـــن ييـا المام ـة  ، بدن السفينة – 1

فات األساسية لسفينة مـن اص، إذا لم تمن لها المو 89.06المام ة ييا المجمعة  و المفم ة، تبند في البند  وكذلك السفــن
 . نوع معين

 فئة الاسم اإلجااء العـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

سفن )فياي بوت( و  قوارب نزكةو رحالت سفن   89.01
شحن، زوارق وسفن مماث ة لنقس األشخاص  و 

   . البضائه
ة بعفة وسفن مماث ة معدقوارب نزكه ـ سفن رحالت  89 01 10 00 

؛ معديات )فياي بوت( من لنقس األشخاص رئيسية
   جميه األنواع

 
 

 إعفاء
 إعفاء   ـ سفن صهاريج 89 01 20 00 
 20، عــدا ت ك الداخ ــة فـي البنـد الفاعي ـ سفن باادات 89 01 30 00 

01 89   
 

 إعفاء
ـ سفن ُ خا لنقس البضائه وسفن ُ خا لنقس األشخاص  89 01 90 00 

   والبضائه معا  
 

 إعفاء
؛ سفن معانه وسفن ُ خا لمعالجة سفن صيد 89 02 00 00 89.02

  مناجات العيد  و حفظها
 

 إعفاء
وارب ؛ ق و الاياضة ل ماعةيخوت وزوارق ُ خا   89.03

   .تجديف وزوارق خفيفة )اانوي(
 %5   ـ قاب ة ل نفخ 89 03 10 00 
   : ـ يياكا  
 %5   اك مساعدـزودة بمحـانت مـكوإن  شااعية،قوارب  ـ ـ 89 03 91 00 

عـدا الـقـوارب ذات الـمـحاك  ات،ـاكـمحـبـ ـ قوارب  89 03 92 00 
   الخارجي ييا الثابت

 
5% 

   : ـ ـ يياكا  
ذات محاكات  زجاجية )فايبا جالس(  ليافـ ـ قوارب من ـ  89 03 99 10 

 %5   خارجية ييا ثاباة



 17ق : 
 89ف : 

 - 680 - 
 

 فئة الاسم اإلجااء العـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

بدون الس( ـاجية )فايبا جـزج  ليافمن ـ ـ قوارب ـ  89 03 99 20 
 %5   محاكات

 %5  ـ دراجات مائبة )جت س ي(ـ ـ  89 03 99 30 
 %5  يياكاـ ـ ـ  89 03 99 90 

 إعفاء  سفن قطا وسفن دافعة 89 04 00 00 89.04
إرشاد ضوئي و سفن إطفاء الحاائق،  سفن  89.05

، روافه عائمة سفن جارفة  و كاسحة )ااااات(
ا من السفن الاي تعابا المالحة فيها ويياك

نوية  بالقياس لوظيفاها الائيسية؛  حواض ثا
ياطسة  ل حفا  ؛  رصفة عائمة  وسفن عائمة
   .  و لإلنااج

 إعفاء   ـ سفن جارفة  و كاسحة )ااااات( 89 05 10 00 

 إعفاء  ج رصفة مسطحة،عائمة  و ياطسة ل حفا  و اإلناا ـ 89 05 20 00 

   : اكاـ يي  
 إعفاء   الحاائق إطفاءسفن ـ ـ ـ  89 05 90 10 

 إعفاء   الضوئي اإلرشادسفن ـ ـ ـ  89 05 90 20 

 إعفاء   يياكا ـ ـ ـ 89 05 90 90 

لك السفن الحابية  وقوارب ، بما في ذسفن ُ خا  89.06
   . ، عدا قوارب الاجديفالنجاة

 إعفاء  ـ سفن حابية 89 06 10 00 
   : اكايي ـ  
 فيها بما األنواعن جميه م قوارب وزوارق حابية ـ ـ ـ 89 06 90 10 

 إعفاء  قوارب النجاة 
 إعفاء  يياكا ـ ـ ـ 89 06 90 90 

افات والخزانات ، الطو منشآت عائمة ُ خا)مثس  89.07
الغاطسة إلرساء  ساسات الجسور  السدودو 
   شاد والمنارات(منعات اإلرساء وعوامات اإلر و 

 إعفاء   ـ طوافات قاب ة ل نفخ 89 07 10 00 

 إعفاء   ـ يياكا 89 07 90 00 

 إعفاء  قيد الاحطيم سفن ومنشآت عائمة  خا 89 08 00 00 89.08
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 القســــــــم الثامــــــن عشــــــر
 

 أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو
 السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، للتصوير 

 ؛أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعاتأدوات وأجهزة للطب 
 ألجهزةأدوات  موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات وا
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 الفصــــل التسعـــــون 
 

 السينمائي أوللتصوير أدوات واجهزة للبصريات، أو للتصوير الفوتوغرافي أو     
للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه  

 األدوات واألجهزة
   
 

 : مالحظـــات
 : اليشمل هذا الفصل ـ 1

من األنواع المستعملة في اآلالت واألجهزة أو تلك المعدة السـتعماالت تقنيـة ا،ـر، مـن مطـا   األصناف  أ  ـ
ــد يبيعــي أو مجــدد )بنــد 40.16)بنــد  عــدا المطــا  المقســ مبــر ن  ( أو مــن مــواد 42.05(، أو مــن جل

 (؛ 59.11نسجية )البند 
مواد نسجية، والتي تستمد تأثيرها  األربطة الشدادة، من واألصناف الداعمة األ،ر  الداعمة واألحزمة  ب ـ

عل  العضو المراد سنده أو شده من ،اصيتها المطاية )الماغطة( فقط مثل)أحزمة الوالدة أربطة 
 ؛أو العضالت( )القسم الحادي عشر( الصدر، وأربطة البطن،وأربطة المفاصل

السـتعماالت  ف مـن ،ـزف المعـدة؛ األصـنا69.03المنتجات النارية )المتحملة للحرارة( الدا،لـة فـي البنـد  ج ـ
 ؛69.09ية األ،ر الدا،لة في البند المختبرات أو الستعماالت  يماوية أو لغيرها من االستعماالت التقن

والمرايــا مــن معــادة عاديــة أو مــن  70.09المرايــا مــن زجــاج غيــر المشــغولة دصــرياي، الدا،لــة فــي البنــد  د ـ
 .(71أو فصل  83.06بصرية )البند المعادة ثمينة التي ليست لها صفة العناصر 

 ؛70.17، 70.15، 70.14، 70.11، 70.08، 70.07األصناف من زجاج الدا،لة في البنود  هـ ـ 
 من القسم الخامس  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة، دالمعن  المقصود في المالحظة  و ـ 
 ؛(39اثلة من لدائن )فصل صناف الممعشر، من معادة عادية )القسم الخامس عشر( واأل  

؛ القبابيـن وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أ،ـر 84.13المضخات المحتوية عل  أجهزة قياس البند  ز ـ
(؛ أجهــزة الرفــ  84.23مرتبطــة دــالوزة، و ــذلك صــنجات المــوازين )عيــارات( المقدمــة علــ  حــدة )البنـــد

والـورق المقـوم مـن جميـ  االنـواع )البنـد  (؛ آالت قص الورق 84.28ال   84.25والتنضيد )البنود من 
)البنـد  أو آالت القطـ  بنفـا المـاء (؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغوالت في العـدد اآلليـة84.41
(، دمـــا فيهـــا تلـــك المـــزودة دـــادوات دصـــرية لقـــراءة المقـــاليس )مثـــل، ر وس التقســـيم المســـماة 84.66

ــل،"دصــرية"(، غيــر مــا  ــاة منهــا دصــرياي أساســاي  تلســبوبات الضــبط، اآلالت   مــن األجهــزة البصــرية )مث
آالت وأجهـزة ) دمـا فيهـا  ؛( 84.81ف صناعة الحنفيات )البنـد (؛ الصمامات وأصنا84.70)بند  الحاسبة

 ؛84.86( الدا،لة في البند هشبه موصلمواد محسسة الدوائر "دارات" عل   انما أجهزة عرض أو رسم 
لسـيارات )البنـد لمـن النـوع المسـتعمل للـدراجات أو ومصابيح تر يز األضواء  مصابيح األضواء الكاشفة ح ـ

؛ اجهـــزة ســـينمائية لتســـجيل 85.13( ؛المصـــابيح الكهربائيـــة القابلـــة للنقـــل الدا،لـــة فـــي البنـــد 85.12
(؛ 85.22(؛ ر وس صــوت )البنــد 85.19له  )بنــد يو ــذلك أجهــزة تعــادة تســج الصــوت واعــادة تهاعتــه
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ــ ــد كــاميرات تلفزيوني ــدلو مســجلة )البن ــة و ــاميرات في ــرادار وأجهــزة 85.25ة و ــاميرات رقمي ( وأجهــزة ال
وصــالت ليليــاف البصــرية  (؛85.26دالرادلو)البنــد ي دــالرادلو وأجهــزة الــتحبم عــن دعــداالرشــاد المالحــ

ــد  ــزم أو الكــابالت مــن أليــاف دصــرية )البن األصــناف المســماة " ؛  (؛ أجهــزة تحبــم رقميــة85.36وللُح
 (؛  85.44؛  ابالت األلياف البصرية )البنـد85.39ح مقفلة " في البند مصابي

 ؛94.05األضواء الدا،لة في البند  مصابيح تر يزو مصابيح األضواء الكاشفة    ـ 
 ؛95األصناف الدا،لة في الفصل  ي ـ 
 96.20دا،لة في البند أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الالمناصب )الحوامل( .      ك 
 ؛تبند وفقاي للمادة المبونة منها مقاليس السعة، التي ـ ل 
أو القسـم الخـامس  39.23لبنـد الببرات والحوامـل المماثلـة )التـي تبنـد تبعـاي للمـادة المبونـة منهـا فـي ا ـ م

 .عشر(
زة أو األدوات أو األصناف الدا،لة ـ أعاله، فإة األجزاء واللوازم ليالت أو األجه1م  مراعاة أحبام المالحظة  ـ 2

   :تبند وفقاي للقواعد التالية الفصل.في هذا 
 85أو  84األجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاي مشمولة في أي بند من بنـود هـذا الفصـل أو فـي الفصـل  أ ـ

؛األحـوال دا،لــة فـي بنودهـا الخاصــة (، تبقـ  فــي جميـ 90.33، 85.48، 84.87)عـدا البنـود  91أو 
  

األجزاء واللوازم عدا تلك المشار اليها في الفقرة السادقة، عندما تكوة معدة لالستعمال حصراي أو دصـورة  ب ـ
ــين أو مــ  عــدد مــن اآلالت أو األجهــزة أو األدوات  ــة أو جهــاز مع ــة أو أداة معين ــة معين ــي آل رئيســية ف

أو  90.10الدا،لــــة فــــي البنـــود الدا،لـــة فـــي نفـــس البنـــد )دمـــا فـــي هلـــك اآلالت أو األجهــــزة أو األدوات 
 ؛آللة أو الجهاز أواألداة المعنية(، فإنها تتب  البند الخاص دا90.31أو  90.13

 .90.33واللوازم اأُل،ر في البند  تد،ل جمي  األجزاء ج ـ 
 .للقسم السادس عشر عل  هذا الفصل 4و  3أحبام المالحظتين تنطبق أيضاي  ـ 3
تحدلـد األهـداف ليسـلحة أومنـاظير األفـق "بيريسـبوب" للغواصـات أو تلسبوبية مناظير  90.05اللد،ل في البند  ـ 4

 أو مناظير اآلالت أو األجهزة أو األدوات الدا،لة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر. الددادات 
و 90.13 البنــداةتة اآلالت واألجهــزة واألدوات البصــرية للقيــاس أو الفحــص أو المراقبــة التــي قــد يشــملها معــاي  ـ 5

 .90.31، تد،ل في البند 90.31 
 األجهزة المعدة لـ:تقويم األعضاء"  يقصد دعبارة "أجهزة ، 90.21ـ   ألغراض البند 6

 أو؛ من  أوتصحيح تشوهات الجسمـ 
 االصادات. أو العمليات الجراحية الجسم عقب المرض أو حفظ أجزاء تثبيت أوـ  
 شـريطة لتصـحيح حـاالت تقـويم األعضـاء المعدة الخاصةالدا،لية والنعال  األحذية عضاءتقويم األ تشمل أجهزة          

وليس أزواجا وأة ا فراد مقدمة ،تجاريا )أي دبميات  بيرة ( أة تكوة منتجة (2حسب المقاس أو) أة تكوة مصنوعة (1)
 لتناسب أي من القدمين عل  السواء. تكوة معدة

 :فقط 90.32يشمل البند  ـ 7
لغيرهـا مـن المتغيـرات فـي السـوائل أو الغـازات أو  الضـغط أو اإلرتفـاع أو أدوات وأجهزة التنظيم الـذاتي للجريـاة أو أ  ـ

أدوات وأجهزة المراقبـة والـتحبم الـذاتي للحـرارة، واة  ـاة عملهـا يعتمـد علـ  ظـاهرة  هربائيـة تتغيـر وفقـاي للعامـل 
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مـن  ضـد االضـطرادات هواسـتقرار  المطلوبـة العامـل عنـد القيمـة ذاعلـ  هـلإلدقـاء  المراد التحبم فيـه هاتيـاي والمعـدة
 ودورية. دائمة دصورة )الحقيقية( الفعلية قياس قيمتة ،الل

ب ـ المنظمات الذاتية للمقادلر الكهربائية، و ذلك األدوات واألجهزة للمراقبة والتحبم الذاتي للمقادلر غير الكهربائية 
العامل  عل  هذا لالدقاء بائية  متغيرة وفقاي للعامل المراد التحبم فيه، والمعدةالتي يعتمـد عملها عل  ظاهرة  هر 

 دصورة دائمةالفعلية )الحقيقية(  واستقراره ضد االضطرادات من ،الل قياس قيمتة المطلوبة عند القيمة
 ودورية.

 فئة الرسم اإلجراء  ــنفـالصـــــ النظام المنسق رمز البند

وُحزم من ألياف دصرية؛ حبال ألياف دصرية   90.01
من ألياف دصرية، عدا الدا،لة في البند 

 ؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛85.44
عدسات )دما فيها العدسات الالصقة( ومواشير 
ومرايا وغيرها من عناصر دصرية، من أية مادة 
كانت، غير مر بة، عدا ما  اة منها من زجاج 

   غير مشغول دصرياي .
 %5   ـ ألياف دصرية وُحزم وحبال من ألياف دصرية 90 01 10 00 

 %5  ـ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة 90 01 20 00 
 %5   ـ عدسات الصقة 90 01 30 00 

 %5  ـ عدسات للنظارات من زجاج 90 01 40 00 
 %5  ـ عدسات للنظارات من مواد ُأ،ر 90 01 50 00 
 %5   ـ غيرها 90 01 90 00 

عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر   90.02
دصرية من أية مادة  انت، مر بة، تشبل أجزاء 

ة منها أوتر يبات ليدوات واألجهزة، عدا ما  ا
   . من زجاج غير مشغول دصرياي 

   : ـ عدسات المرئيات  
عرض  زةـألجه رات( أوـألجهزة تلتقا  الصور )الكامي ـ ـ 90 02 11 00 

ة أوالسينمائية ـرافيـزة الفوتوغـجهور أو ليـالص
  لتكبير أو تصغير الصور

 
 
5% 

 %5  ـ ـ غيرها 90 02 19 00 
 %5   ـ مرشحات )فالتر( 90 02 20 00 
 %5   ـ غيرها 90 02 90 00 
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أير ور ائب للنظارات أو ليصناف المماثلة   90.03
   . وأجزا ها

   : ـ أير ور ائب  
 %5  لدائنـ ـ من  90 03 11 00 
 %5  ـ ـ من مواد ُأ،ر 90 03 19 00 

 %5  ـ أجزاء 90 03 90 00 
نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما   90.04

   يماثلها.
 %5  ـ نظارات شمسية 90 04 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5  نظارات يبيةـ ـ ـ  90 04 90 10 
 %5   نظارات للوقاية المهنيةـ ـ ـ  90 04 90 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 04 90 90 

مناظير مقربة )مفردة العين أو مزدوجـــة(،   90.05
مناظيــر فلكية وغيرها من المناظير البصرية 

عدها، عدا وقواعدها، أجهزة فلكية أ،ر وقوا
   . أجهزة الرادلو الفلكية

 %5  ـ مناظير مقربة مزدوجة العين 90 05 10 00 
 %5   ُأ،رـ أجهزة  90 05 80 00 
 %5   ـ أجزاء ولوازم )مما فيها القواعد( 90 05 90 00 

أجهزة التصوير الفوتوغرافي )عدا آالت التصوير   90.06
السينمائي(؛ أجهزة تحداث الضوء الخايف 

للتصوير الفوتوغرافي دما فيها اللمبات 
واألنابيب الوماضة، عدا لمبات وأنابيب التفريغ 

   .85.39ا،لة في البند الد
ـ أجهزة مصممة ،صيصاي للتصوير تحت الماء أو  90 06 30 00 

للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي 
ليعضاء الدا،لية؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب 

   الشرعي أو في مجال علم الجريمة

 
 
 
5% 

 %5  ـ أجهزة التصوير هات الطب  الفوري  90 06 40 00 
   : ـ أجهزة تصوير ُأ،ر  
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 مفردةاس ـة انعبـالل عدسـلتم التصويب فيها من ، ـ ـ 90 06 51 00 
(((SLR ، ات اللتجاوزعرضها ـل لفـالم دشبـتعمل دأف

   مم 35

 
5% 

 35ـ ـ غيرها ،تعمل دأفالم دشبل لفات يقل عرضها عن  90 06 52 00 

  مم 

 
5% 

 %5  ..مم 35ـ ـ غيرها، تعمل دأفالم دشبل لفائف دعرض  90 06 53 00 
 %5   ـ ـ غيرها 90 06 59 00 

ر الفوتوغرافي ـويـايف للتصـوء الخــهزة تحداث الضـأج ـ  
   :  اللمبات واألنابيب الوماضة(و )

)فالش  غ ـف دأنابيب تفريـأجهزة تحداث الضوء الخاي ـ ـ 90 06 61 00 
   تلكتروني(

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 90 06 69 00 
   : ـ أجزاء ولوازم  
 %5   ـ ـ ألجهزة التصوير 90 06 91 00 
 %5   ـ ـ غيرها 90 06 99 00 

أجهزة تصوير )كاميرات( سينمائية وأجهزة   90.07
ضمنت أجهزة تسجيل أو عرض سينمائية، واة ت

   . تهاعة الصوت
 %5   ـ أجهزة تصوير )كاميرات( 90 07 10 00 
 %5   ـ أجهزة عرض  90 07 20 00 
   : ء ولوازمـ أجزا  
 %5   ـ ـ ألجهزة التصوير 90 07 91 00 
 %5  ـ ـ ألجهزة العرض 90 07 92 00 

أجهزة عرض صور غير متحر ة )فانوس   90.08
؛ أجهزة فوتوغرافية )عدا غير سينمائية سحري(

   . السينمائية( للتكبير أو التصغير
 %5   أو التصغيرللتكبير , أجهزة ( بروجبتور) عرضـ أجهزة  90 08 50 00 
 %5   ـ أجزاء ولوازم 90 08 90 00 
   )ملغي(.   90.09
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أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي   90.10
غير مذ ورة وال  السينمائي(، )دما فيها التصوير

دا،لة في مباة آ،ر من هذا الفصل؛ شاشات 
مضيئة لفحص صور األشعة السلبية؛ شاشات 

   . للعرض
ـ أجهزة ومعدات للتظهير اآللي للورق دشبل لفات أو   90 10 10 00 

األفالم الفوتوغرافية أوالسينمائية، أو أجهزة الطب  
اآللي ليفالم المظهرة عل  لفات من الورق  

   الفوتوغرافي

 
 
 
5% 

الفوتوغرافي أو  زة ومعدات ُأ،ر لمختبرات التصويرـــ أجه 90 10 50 00 
ة لفحص صور األشعة السينمائي؛ شاشات مضيئ

   السلبية

 
 
5% 

 %5   ـ شاشات عرض 90 10 60 00 
 %5   ـ أجزاء ولوازم 90 10 90 00 

، دما مر بة مجاهر )ميبروسبوبات( دصرية  90.11
فيها مجاهر التصوير الفوتغرافي أو السينمائي 

   . ومجاهر عرض الصور
 اءتعف    ـ مجاهر مجسمة )ستريو سبوبيه( 90 11 10 00 
ـ مجاهر ُأ،ر للتصوير الفوتغرافي أو السنيمائي  90 11 20 00 

  ومجاهر عرض الصور

 
 تعفاء

 %5   ـ مجاهر ُأ،ر 90 11 80 00 

 تعفاء   ـ أجزاء ولوازم 90 11 90 00 
زة ـأجه رية؛ـر البصـدا المجاهـمجاهر ع  90.12

   . اإلنحراف
 تعفاء   أجهزة تنحراف ـ مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ 90 12 10 00 

 تعفاء   ـ أجهزة ولوازم 90 12 90 00 

أدوات الكريستال السائل التي التؤلف أصنافاي   90.13
مشمولة في بنود أ،ر أكثر تخصيصاي؛ أجهزة 

ليزر، عدا الصمامات الثنائية )دلودات( لليزر؛ 
أدوات وأجهزة دصرية ُأ،ر، غير مذ ورة وال 

   . ا الفصلدا،لة في مباة آ،ر من هذ
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ألسلحة؛ المعدة للتثبيت عل  اـ مناظير تحدلد األهداف  90 13 10 00 
 أجزاء مناظير األفق )بيروسبوبات(؛ مناظير مصممة 

لآلالت واليدوات واألجهزة والمعدات الدا،لة في هذا 
  الفصل أو في القسم السادس عشر

 
 
 
5% 

   :ـ أجهزة ليزر، غير الصمامات الثنائية لليزر  
ـ ـ ـ مؤشرات الليزر القابلة للحمل دشبل أقالم  90 13 20 10 

 %5   أوميداليات ....الخ(
 %5  ـ ـ ـ غيرها   90 13 20 90 
   : ـ أدوات ومعدات ُأ،ر  

 %5    عدسات التكبير )للجيب، للمباتب ..الخ(ـ ـ ـ  90 13 80 10 
 %5  ماثلهاعدسات األبواب واألفراة وما يـ ـ ـ  90 13 80 20 
 أدوات عرض هات شاشة مسطحة ) دما فيهاـ ـ ـ  90 13 80 30 

 ,LCD,Plasma,ElectroLuminescenceشاشات 

Vacuum-Flourescence   وغيرها من تقنيات
 تعفاء   العرض( للمنتجات الدا،لة في هذه االتفاقية

 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 13 80 90 
   : ـ أجزاء ولوازم  
)دما فيها  ة ـة مسطحـأدوات عرض هات شاشـ ـ ـ أجزاء  90 13 90 10 

 ,LCD,Plasma,ElectroLuminescenceشاشات 
       Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات

 تعفاء   العرض( للمنتجات الدا،لة في هذه االتفاقية
 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 13 90 90 
ُأ،ر  ؛ أجهزة وأدواتتحدلد األتجاه بوصالت  90.14

   . للمالحة
 %5  تحدلد األتجاه  ـ بوصالت  90 14 10 00 

ـ أجهزة وأدوات للمالحة الجوية أو الفضائية )عدا  90 14 20 00 
   البوصالت(

 
5% 

 %5   ـ أجهزة وأدوات ُأ،ر 90 14 80 00 
 %5   ـ أجزاء ولوازم 90 14 90 00 
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أجهزة وأدوات للمساحة )دما فيها أجهزة   90.15
المالحة دالتصوير( ولعلم تخطيط المياه، وعلم 

المحيطات وعلم ،صائص المياه واألرصاد 
الجوية وعلم يبيعة األرض، داستثناء 

   البوصالت؛ مقاليس األدعاد.
 %5   ـ مقاليس األدعاد 90 15 10 00 

دوليت( وأجهزة مسح األرض يو ـ مزواة قياس الزوايا )ثو  90 15 20 00 
   )تاكيوميتر(

 
5% 

 %5   ـ مقاليس المستويات 90 15 30 00 
 %5   ـ أدوات وأجهزة المساحة دالتصوير الضوئي 90 15 40 00 
 %5   ـ أجهزة وأدوات ُأ،ر 90 15 80 00 
 %5  ـ أجزاء ولوازم 90 15 90 00 

سنتيجرام  5موازين حساسة، تبلغ حساسيتها  90 16 00 00 90.16
  دصنجاتها واة  انت مزودة أفضل دقة،أو 

 
5% 

أوالحساب أو التأشير أدوات للرسم   90.17
وأجهزة أو التخطيط )مثل، آالت الرسم الرياضي

النسخ "بنتوغراف" مناقل   مجموعات )أيقم( 
للرسم ،مساير وأقراص الحساب ؛أدوات لقياس 

الطول تستعمل داليد )مثل، األمتار دأنواعها 
 السماكة( وغير، ومعالير والميبروميترات

مذ ورة وال دا،لة في مباة آ،ر في هذا 
   الفصل.

   : ، واة  انت هاتية الحر ةالتخطيط ـ ياوالت وآالت   
ل أو اد،تأجهزة رسم وتخطيط واة  انت وحدات ـ ـ ـ  90 17 10 10 

أو آالت الرسم أو  8471ج الدا،لة في البند ا،ر ت
 تعفاء   9017التخطيط الدا،لة في البند 

 %5    غيرها ـ ـ ـ 90 17 10 90 
   : أو الحسابالتأشير ـ أدوات وأجهزة ُأ،ر للرسم أو   
ل أو اد،تأجهزة رسم وتخطيط واة  انت وحدات ـ ـ ـ  90 17 20 10 

آالت الرسم أو  أو 8471الدا،لة في البند ج ا،ر ت
 تعفاء   9017التخطيط الدا،لة في البند 
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 تعفاء   غيرها ـ ـ ـ 90 17 20 90 
 %5    ـ ميبرومترات ومقاليس ومعالير السماكة 90 17 30 00 
   : ـ أدوات ُأ،ر  
 %5  مساير مدرسية وما يماثلهاـ ـ ـ  90 17 80 10 
 %5  أمتار مستقيمة، قابلة للطي ..الخ ـ ـ ـ 90 17 80 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 17 80 90 
   : ـ أجزاء ولوازم  
 تعفاء  ات و األشبالمو الرستنتاج ألجهزة  ءأجزاـ ـ ـ  90 17 90 10 
 تعفاء   ـ ـ ـ غيرها  90 17 90 90 

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو يب األسناة   90.18
أو الطب البيطري، دما فيها أجهزة التشخيص 
دالوميض االشعاعي )سنتجراف( وغيرها من 
أجهزة الطب الكهربائية و ذلك أجهزة ا،تبار 

   النظر.
ـ أجهزة   هربائية للتشخيص )دما فيها أجهزة الفحص   

االستكشافي لوظائف الجسم، أو مراقبة وفحص 
   : المعدالت الفسيولوجية(

 %5  ـ ـ أجهزة تخطيط القلب 90 18 11 00 
 %5  ـ ـ أجهزة مسح دالموجات فوق الصوتية 90 18 12 00 
 %5   ـ ـ أجهزة تصوير دالرنين المغناييسي 90 18 13 00 
 %5  ة تشخيص دالوميض اإلشعاعيز ـ ـ أجه 90 18 14 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5  مقاليس ضغط الدم وتصلب الشرالينـ ـ ـ  90 18 19 10 
 %5  ..الخ(ليس أ،ر )للتنفس، للمخ، للحوض..مقا ـ ـ ـ 90 18 19 20 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  90 18 19 90 
 %5  لبنفسجية أو تحت الحمراءـ أجهزة أشعة فوق ا 90 18 20 00 
   : ـ حقن وابر وأنابيب قسطرة و انيوالت وما يماثلها  
   : ـ ـ حقن، دإبر أو بدونها  
 %5    حقن لوض  الجبيرة ـ ـ ـ 90 18 31 10 
 %5  محاقن للعيوة، ليهة، للحنجرةـ ـ ـ  90 18 31 20 
 %5  يةمحاقن للرحم، ليمراض النسائـ ـ ـ  90 18 31 30 
دم لمرة ــ ـ ـ حقن أدوية دا،ل الجلد )سرنجات( تستخ 90 18 31 40 

 %5   واحدة
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 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 18 31 90 
 %5  ـ ـ تبر أنبوبية من معدة وابر لخياية الجروح 90 18 32 00 

   : ـ ـ غيرها  
آالت دازلة )بزل المريض داالستسقاء، للمرارة ـ ـ ـ  90 18 39 10 

   عراض أ،ر(وال

 
5% 

  ـمباض  ، مشار ، مجسات، أدوات لتوسيـ ـ ـ  90 18 39 20 
ص العين ـالفتحات، مرايا ومرايا عاكسة )لفح

، مقصات  ك جراحيةـوالحنجرة واألهة ..الخ(، مشاب
ير وسباكين ـو الدات ومقاي  ومطارق ومناش

   للجراحة دصفة عامة

 
 
 
 
5% 

 %5  ةـ ـ ـ قساير وريدي 90 18 39 30 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 18 39 90 
   : ـ أجهزة وأدوات أ،ر لطب األسناة  

  معدات ـتر ة مـت مشــ ـ آالت حفر األسناة، واة  ان 90 18 41 00 
  ُأ،ر لطب األسناة عل  قاعدة واحدة

 
5% 

   : ـ ـ غيرها  
 %5   مباصق بنافورةـ ـ ـ  90 18 49 10 
 %5   ت حشوة األسناةأدواـ ـ ـ  90 18 49 20 
مقاعد أيباء األسناة المجهزة دمعدات ،اصة دطب ـ ـ ـ  90 18 49 30 

  94.02األسناة، عدا الدا،لة في البند 

 
5% 

 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 18 49 90 
   : ـ أجهزة وأدوات ُأ،ر لطب العيوة   
أدوات للتشخيص )منظار لفحص العيوة، مقاليس ـ ـ ـ  90 18 50 10 

   غط الدم في العين ..الخ(لض

 
5% 

أدوات وأجهزة لفحص البصر )قياس تناقص حدة ـ ـ ـ  90 18 50 20 
   البصر، فحص الشببية ..الخ(

 
5% 

 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 18 50 90 
   : ـ أجهزة وأدوات ُأ،ر  

أدوات لطب األهة )أجهزة تدليك يبلة األهة، منظار ـ ـ ـ  90 18 90 10 
   (ليهة..الخ

 
5% 

 %5  أدوات وأجهزة للتخدلرـ ـ ـ  90 18 90 20 
 %5   أدوات لطب األنف والحنجرةـ ـ ـ  90 18 90 30 
 %5  أجهزة الكل  االصطناعيةـ ـ ـ  90 18 90 40 
 %5  دالو،ز الج ـب " للعـأبر " من ههب أو فضة أو صلـ ـ ـ  90 18 90 50 
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 %5   مناظير داينيةـ ـ ـ  90 18 90 60 
 %5  دوات وأجهزة للطب البيطري أـ ـ ـ  90 18 90 70 
،  )شاش  ـوي علـة تحتـمجموعات )أيقم( للجراح ـ ـ ـ 90 18 90 80 

  قطن ، ملقط ، مقص ..... الخ(

  
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 18 90 90 
أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب   90.19

أو داأُلو سجين  النفسي؛ أجهزة عالج داألوزوة 
أو داستنشاق المواد الطبية أو أجهزة تنعاش 

دالتنفس اإلصطناعي أوغيرها من أجهزة العالج 
   . دالتنفس

 %5   ـ أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي 90 19 10 00 
ـ أجهزة عالج داألوزوة أو داأُلو سجين أو داستنشاق  90 19 20 00 

أو أجهزة تنعاش دالتنفس اإلصطناعي  المواد الطبية
 %5  أوغيرها من أجهزة العالج دالتنفس

أجهزة تنفس ُأ،ر واقنعة غاز، داستثناء األقنعة  90 20 00 00 90.20
دمصافي  الالواقية غير المزودة دأجزاء آلية و 

 %5  )مرشحات( قابلة لإلستبدال
اصناف وأجهزة تقويم األعضاء، دما فيها   90.21

كيز واألحزمة واألربطة الجراحية،  جبائر العبا
وأصناف وأجهزة ُأ،ر لجبر  سور العظام؛ 

أعضاء الجسم اإلصطناعية؛ أجهزة تسهيل 
السم  للصم وأجهزة ُأ،ر تمسك داليد أو تحمل 

زرع في الجسم، لتعويض نقص عل  الجسم أوت
   : أو عجز

   : ـ أجهزة لتقويم األعضاء أو جبر الكسور  
ما أحذية ونعال  لتقويم األقدام، مصنوعة حسب  ـ ـ ـ 90 21 10 10 

وأجهزة أ،ر ل ـذا الفصـن هـ( م6ة )ـورد دالمالحظ
واس تقويم الساق، واة ـلتقويم اعوجاج القدم وأق

 %5  كانت مزودة دسناد مجهز بنادض للقدم
 %5  )بليت( أجهزة لعظام الفكـ ـ ـ  90 21 10 20 
 %5  تقويم األصاد  أجهزةـ ـ ـ  90 21 10 30 
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 %5  أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري ـ ـ ـ  90 21 10 40 
 أحزمة الفتق واألجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري ـ ـ ـ  90 21 10 50 

 %5   (62.12د أحزمة يبية جراحية)عدا الدا،لة في البن
عدا العصي البسيطة )  (CRUTCHES)عباكيز، ـ ـ ـ  90 21 10 60 

 %5  (66.02لخاصة بذوي العاهات الدا،لة في البند ا
 %5  أجهزة تقويم األعضاء الخاصة دالحيواناتـ ـ ـ  90 21 10 70 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 21 10 90 
   : ـ أسناة تصطناعية وتر يبات األسناة  

 %5   ـ ـ أسناة تصطناعية 90 21 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 90 21 29 00 

   : تصطناعيةأ،ر للجسم ـ أعضاء  
 %5   ـ ـ  مفاصل اصطناعية 90 21 31 00 
   :  اغيرهـ ـ   
وة ـوة )عيـللعي ةـاعيــ ـ ـ التر يبات االصطن 90 21 39 10 

ل ـا دا،ـم تر يبهـات لتـاصطناعية،عدس
 %5  (العيوة..الخ

نوف وااللدم والسيقاة واالقدام واال  والسواعد ـ ـ ـ االهرع 90 21 39 20 
 %5   وصمامات القلب

 %5   ـ ـ ـ  غيرها 90 21 39 90 
 %5  ـ أجهزة تسهيل السم  للصم، داستثناء األجزاء واللوازم 90 21 40 00 
 %5   ـ منظمات نبضات القلب، داستثناء األجزاء واللوازم 90 21 50 00 

   : ـ غيرها  
درة عل  ـقدوا القأجهزة الكالم لالشخاص الذلن فـ ـ ـ  90 21 90 10 

 %5   استخدام حبالهم الصوتية
 %5  األجهزة االلكترونية للمبفوفينـ ـ ـ  90 21 90 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 21 90 90 
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أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد عل  تستخدام   90.22
أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، واة  انت 

أو الستعماالت يبية أو جراحية أولطب األسناة 
للطب البيطري، دما فيها أجهزة التصوير أو 
العالج داألشعة وصمامات األشعة السينية 

ومولدات أ،ر ليشعة السينية ومولدات الضغط 
العالي ولوحات ومناضد التحبم والستائر 

عد وما يماثلها للفحص أو والطاوالت والمقا
    :العالج 

ية أو ـ أجهزة أشعة سينية، واة  انت الستعماالت يب  
لطب األسناة أو للطب البيطري، دما فيها  جراحية أو

   : أجهزة التصوير أو العالج داألشعة
م فيها ــ ـ أجهزة للتصوير الطبقي )المقطعي( لتم التحب 90 22 12 00 

 %5  دالكمبيوتر
 %5    ـ ـ غيرها، الستعماالت يب األسناة 90 22 13 00 
الت يبية أو جراحية أو  للطب ـ ـ غيرها، الستعما 90 22 14 00 

 %5   البيطري 
   : ـ ـ الستعماالت ُأ،ر  

 %5    للكشف عل  الحقائب واألمتعةـ ـ ـ  90 22 19 10 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  90 22 19 90 
ـ أجهزة تعتمد عل  استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما،   

واة  انت الستعماالت يبية أو جراحية أو لطب 
اة أو للطب البيطري، دما فيها أجهزة التصوير األسن

   أو العالج داألشعة :
ـ ـ الستعماالت يبية أو جراحية أو لطب األسناة أو   90 22 21 00 

 %5  للطب البيطري 
 %5   ـ ـ الستعماالت ُأ،ر 90 22 29 00 

 %5    ـ أنابيب أشعة سينية 90 22 30 00 
 %5   األجزاء واللوازمـ غيرها، دما فيها  90 22 90 00 

أجهزة وأدوات ونماهج مصممة ،صيصاي للشرح  90 23 00 00 90.23
)مثال في التعليم أو المعارض(، غير صالحة 

  لالستعماالت اأُل،ر

 
 
5% 
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آالت وأجهزة ال،تبار الصالدة أو المتانة   90.24
)مقاومة الشد( أوالقابلية لإلنضغا  أوالمرونة 

،ر للمواد )مثل، المعادة الخواص اآللية األُ  أو
   . الخشب، المواد النسجية، الورق واللدائن(

 %5  ـ آالت وأجهزة ال،تبار المعادة 90 24 10 00 
 %5   ـ آالت وأجهزة ُأ،ر 90 24 80 00 
 %5   ـ أجزاء ولوازم 90 24 90 00 

مقاليس  ثافة وأدوات يفو مماثلة ومقاليس   90.25
تر( ومقاليس ضغط حرارة )ترمومتر وبيروم

جوي )دارومتر( مقاليس ريوبة الجو 
)هيجرومتر وسيبرومتر( ومسجلة أو غير 

   . مسجلة، وأي أدوات مشتر ة فيها
   : ـ مقاليس حرارة غير مشتر ة دأدوات أ،ر  
 %5    ـ ـ تحتوي عل  سائل للقراءة المباشرة 90 25 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 90 25 19 00 

   : وأدوات ُأ،رـ أجهزة   
 %5   مقاليس الكثافةـ ـ ـ  90 25 80 10 
 %5   مقاليس الريوبةـ ـ ـ  90 25 80 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 25 80 90 
 %5   ـ أجزاء ولوازم 90 25 90 00 

أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة   90.26
الجرياة أو اإلرتفاع أو الضغط  أو المتغيرات 

السوائل أو الغازات )مثل، مقاليس  اأُل،ر في
التدفق أو مقاليس االرتفاع أو مقاليس الضغط 

)مانوميتر(، عدادات الحرارة(، عدا األجهزة 
، 90.15، 90.14واألدوات الدا،لة في البنود 

   .90.32أو  90.28
 تعفاء   .. ـ لقياس أو لمراقبة أو فحص جرياة أو ارتفاع السوائل 90 26 10 00 

 تعفاء   ـ لقياس أومراقبة الضغط 90 26 20 00 

 تعفاء  ـ أجهزة وأدوات ُأ،ر 90 26 80 00 

 تعفاء  ـ أجزاء ولوازم 90 26 90 00 
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أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي   90.27
)مثل، مقاليس اإلستقطاب "بوالريمتر" ومقاليس 
انكسار األشعة "رفراكتومتر" وأجهزة قياس أيوال 

ة الطيف "سبيبترومتر" وأجهزة تحليل موج
الغازات أوالد،اة(؛ أجهزة وأدوات لقياس أو 

ا،تبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو 
التوتر السطحي أو ما يماثلها؛ أجهزة وأدوات 

لقياس أو ا،تبار الوحدات الحرارية أو الصوت 
مقاليس فترات التعرض دما فيها  أو الضوء )

ة القط  العرضي للفحص للضوء(؛ أجهز 
   المجهري )ميبروتوم(.

 تعفاء  .ـ أجهزة تحليل الغازات أو الد،اة 90 27 10 00 
ـ أجهزة التحليل دالفصل الكروماتوغرافي أو دالتغيير  90 27 20 00 

   الكهربائي للتر يز )تليبتروفوريسيز(

 
 تعفاء

رومتر(، أو ـ أجهزة  قياس أيوال موجة الطيف )سبيبت 90 27 30 00 
لقياس  ثافة ألواة موجة الطيف )سبيبتروفوتومتر(، 

أو لتسجيل الطيف )سببتروجراف(، داستخدام 
اإلشعاعات البصرية )فوق البنفسجية أوالمرئية 

   أوتحت الحمراء(

 
 
 
 

 تعفاء
ـ أجهزة وأدوات ُأ،ر تستخدم اإلشعاعات البصرية )فوق  90 27 50 00 

   حت الحمراء(البنفسجية أو المرئية أو ت

 
 تعفاء

   : ـ أجهزة ومعدات ُأ،ر  
لفحص الدم وتحليل العصارات والبول..الخ ـ ـ ـ  90 27 80 10 

 تعفاء  مخصصة لتشخيص األمراض في المختبرات
 تعفاء  غيرهاـ ـ ـ  90 27 80 90 
ـ أجهزة قط  عرضي للفحص المجهري )ميبروتوم(؛   

  : أجزاء ولوازم

 
 

،  90 27أجزاء ولوازم ليصناف الدا،لة في البند ـ ـ ـ  90 27 90 10 
 تعفاء  . الغازعدا أجهزة تحليل الد،اة أو 

 تعفاء   غيرها ـ ـ ـ 90 27 90 90 
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للغازات أو السوائل أو تزويد أو انتاج عدادات   90.28
   . الكهرباء، دما فيها أجهزة معالرتها

 %5   ـ عدادات غازات 90 28 10 00 
   : ـ عدادات سوائل  
 %5  ـ ـ ـ عدادات مياه  90 28 20 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 90 28 20 90 
 %5    ـ عدادات  هرباء 90 28 30 00 

 %5  ـ أجزاء ولوازم 90 28 90 00 
، عدادات تنتاج، عدادات ةعدادات،عدادات دورا  90.29

سيارات األجرة "تاكسيميتر" وعدادات المسافات 
المسافات دالخطي وما يماثلها؛ وعدادات 

 أجهزة قياس سرعة الدوراة مؤشرات السرعة
)عدا األصناف الدا،لة في البند  (تاكومترات)

أجهزة اإلدطاء الظاهري   90.15أو  90.14
   للسرعة )ستروبوسبوب(.

ـ عدادات دورات وعدادات تنتاج وعدادات سيارات أجرة   
ت المسافات )تاكسيميتر( وعدادات مسافات، وعدادا

   دالخطي وما يماثلها:
 %5   عدادات االنتاجـ ـ ـ  90 29 10 10 
 %5   عدادت سيارات األجرةـ ـ ـ  90 29 10 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 90 29 10 90 
أجهزة قياس سرعة الدوراة ـ مؤشرات سرعة و  90 29 20 00 

؛ أجهزة اإلدطاء الظاهري للسرعة (تاكومترات)
   )ستروبوسبوب(

 
5% 

 %5  ـ أجزاء ولوازم 90 29 90 00 
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أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادلر   90.30
الكهربائية أو "األسيلوسبوب"، وأجهزة تحليل 
الطيف وأجهزة وأدوات ُأ،ر لقياس أو مراقبة 

المقادلر الكهربائية، داستثناء العدادات الدا،لة 
؛ أجهزة وأدوات لقياس أو  شف 90.28في البند

األشعة السينية وأشعة ألفا  وبيتا وجاما 
واإلشعاعات الكونية وغيرها من اإلشعاعات 

   المؤينة.
 %5  ـ أجهزة وأدوات لقياس و شف اإلشعاعات المؤينة 90 30 10 00 
ـ أجهزة لقياس وتسجيل التغييرات السريعة في المقادلر  90 30 20 00 

   الكهربائية )أوسيلوسبوب و أوسيليوغراف

 
5% 

ية( تـ أجهزة وأدوات ُأ،ر، لقياس أو فحص الجهد )الفول  
   : أو التيار  أو المقاومة أو القدرة الكهربائية

ـ ـ أجهزة قياس متعددة األغراض )مولتيميتر( بدوة أداة  90 30 31 00 
 %5   (تسجيل

ـ ـ أجهزة قياس متعددة األغراض )مولتيميتر( دأداة  90 30 32 00 
 %5   تسجيل

 %5  ـ ـ  غيرها، بدوة  أداة تسجيل 90 30 33 00 
 %5   غيرها، دأداة تسجيالـ ـ  90 30 39 00 

ـ أجهزة وأدوات ُأ،ر مصممة ،صيصاي لإلتصاالت )مثل،  90 30 40 00 
مقاليس المحادثات الهاتفية مقاليس مضاعفة 
الصوت، مقاليس عامل التدا،ل، وأجهزة قياس 

  يتر(الضوضاء في الخطو  سوفوم
 

 
 
 

  تعفاء
   ـ أجهزة وأدوات ُأ،ر:  
ـ ـ لقياس أو فحص األقراص الرقيقة أو األدوات من  90 30 82 00 

  أشباه الموصالت

 
 تعفاء

 %5  ـ ـ غيرها، هات أداة تسجيل 90 30 84 00 
 %5  ـ ـ غيرها 90 30 89 00 
   : ـ أجزاء ولوازم  
راص ـص األقـاس أو فحـزة قيـهـجأجزاء ولوازم ألـ ـ ـ  90 30 90 10 

 تعفاء   اه الموصالتـة أو األدوات من أشبـقـالرقي
 تعفاء  ـ ـ ـ غيرها  90 30 90 90 
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أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص، غير   90.31
مذ ورة وال دا،لة في مباة آ،ر من هذا 

الفصل؛ أجهزة فحص األجسام بواسطة ظاللها 
   . الجانبية

 %5   ـ آالت ضبط توازة ليجزاء الميبانيبية 90 31 10 00 
 %5   ـ ياوالت اإل،تبار اآللية 90 31 20 00 
   : ـ أجهزة وأدوات دصرية ُأ،ر  
اه ــ ـ لفحص األقراص الرقيقة أو األدوات من أشب 90 31 41 00 

ات ـكـة أوالشبيـص األقنعـالموصالت، أو لفح
ألدوات من أشباه ا ةـاعـفي صن الضوئية المستخدمة

    الموصالت

 
 

 تعفاء
   : ـ ـ غيرها  
الدقائقي  يـحـوث السطـلــ ـ ـ أجهزة دصرية لقياس الت 90 31 49 10 

 تعفاء  األقـراص الرقـيقـة ألشبـاه الموصالت عل  
 تعفاء   ـ ـ ـ غيرها 90 31 49 90 

   : ـ أجهزة وأدوات وآالت ُأ،ر  
 %5  زة فحص وضبط محر ات السياراتأجهـ ـ ـ  90 31 80 10 
مزودة  ةـميبروسبوبات )مجاهر( الحزم االليبترونيـ ـ ـ  90 31 80 20 

 ة وـل األقراص الرقيقـة ونقـدأجهزة معدة ،صيصا لمناول
 تعفاء   اه الموصالتـات من أشبـالشبيب

 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 31 80 90 
   : ـ أجزاء ولوازم  
ص األقراص ـرية  لفحـزة البصـأجزاء ولوازم األجهـ  ـ ـ 90 31 90 10 

اه الموصالت أو ــة أو األدوات من أشبـقـالرقي
ة الضوئية أو الشبيبات ـة أو األقنعـص األقنعـلفح

     األدوات من أشباه الموصالتـة في صنـالمستعمل

 
 
 

 تعفاء

المزودة ة  ـوبيـكـأجزاء ولوازم المجاهر االستريوسـ ـ ـ  90 31 90 20 
ة ـدأجهزة معدة ،صيصا لمناولة ونقل األقراص الرقيق

   اه الموصالتـات من أشبـالشبيب و

 
 

 تعفاء

اس التلوث ـة لقيـريـأجزاء ولوازم األجهزة البصـ ـ ـ  90 31 90 30 
راص الرقيقة ألشباه ـ  األقـقي علـالسطحي الدقائ

  ت الموصال

 
 

 تعفاء
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ازم ميبروسبوبات )مجاهر( الحزم أجزاء ولو ـ ـ ـ  90 31 90 40 
لمناولة ا ـدة ،صيصـاالليبترونية مزودة دأجهزة مع

ات من أشباه ـوالشبيب ةـونقل األقراص الرقيق
    الموصالت

 
 

 تعفاء

  ألمجهريهور ــوبات الصـروسبـوازم ميبـولأجزاء ـ ـ ـ  90 31 90 50 
دة ،صيصا لمناولة ونقل ـزة معـالمزودة دأجه

   ات من أشباه الموصالتـالشبيب رقيقة واألقراص ال

 
 

 تعفاء

 تعفاء   ـ ـ ـ غيرها 90 31 90 90 
أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة    90.32

   . والتحبم الذاتي
 %5   ـ منظمات درجات حرارة )ترموستات( 90 32 10 00 

 %5   ـ منظمات ضغط )مانوستات( 90 32 20 00 
   : وات ُأ،رـ أجهزة وأد  
 %5   ـ ـ هيدروليبية أو دالهواء المضغو  90 32 81 00 
 %5  ـ ـ غيرها 90 32 89 00 
 %5  ـ أجزاء ولوازم 90 32 90 00 

أجزاء ولوازم غير مذ ورة وال دا،لة في مباة  90 33 00 00 90.33
آ،ر من هذا الفصل لآلالت واألجهزة واألدوات 

  90الدا،لة في الفصل 

 
 
5% 
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  الفصل الحادي والتسعون
 

 أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها 
 

 : مالحظـــات
 :يشمل هذا الفصل ال ـ 1 

 ؛بند وفقًا للمادة المصنوعة منها(ثقاالت أصناف صناعة الساعـات )ت زجاج و أ  ـ 
 ؛تبعًا للحال( 71.17أو  71.13)بندسالسل الساعات  ب ـ 

 من القسم الخـام  عشـ م مـن 2امة بالمعنى المقصود في المالحظة األجزاء واللوازم لالستعماالت الع ج ـ
( أو من معـادن ثمننـة أو 39واألصناف الماثلة من لدائن )فصل  معادن عادية )القسم الخام  عش (

(؛ إال أن نـواب  أصــناف 71.15معـادن عاديـة موســوة بقشـ ة مـن معــادن ثمننـة )عـادة فــي البنـد مـن 
 ؛( 91.14البند )اعات صناعة الساعات تبند كأجزاء س

 ؛تبعًا للحال(  84.82أو  73.26ند ك ات المدح جات )ب د ـ 
 ؛صممة للعمل من دون أداة ضبط ح كةالم 84.12أصناف البند  هـ ـ  
 ؛(84.82المدح جات )بند  ـ و  
ح كـة ألصــناف  ةم التــي لـم ت مـد بعــد فنمـا بننهـا أو مــد عناصـ  أد ـ  لت لــ  عـد85أصـناف الفصـل  ز ـ 
 .(85)فصل  ة الح كةأو بصفة رئنسنة لعد اصناعة الساعات أو أجزاء مصممة لالستعمال حص    

فقط  ساعات الند أو ال نب وما يماثلها التـي توـون أف فهـا مصـنوعة كلنـًا مـن معـادن ثمننـة  91.01يشمل البند  ـ 2
بل ل  طبنعي أو مسـتنب  أو  موسوة بقش ة من معادن ثمننة  أو من نف  هذه المواد متحدة أو من معادن عادية

إلـى  71.01لة في البنـود مـن مد أح ار ك يمة أو شبه ك يمة )طبنعنة أو ت كنبنة أو م ددة( من األصناف الدا 
 .91.02. أما الساعات التي توون ف وفها من معادن عادية م صعة بمعادن ثمننة فتد ل في البند 71.04

" بعدة ح كة الساعات " الت كنبات التي يقوم بتنظنم الح كة فنهـا راـا  يقصد من أجل تطبنق أحوام هذا الفصلم  ـ 3
وناب  لولبي دانق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام آ   اـادر علـى تحد ـد فتـ ات الواـ م مـزود بوسـنلة إفهـار أو 

 زو امـم وال  ت ـ 12ح كـة السـاعات هـذه  ةوز سـم  عـدابنظام يسـم  بمـم وسـنلة إفهـار آلنـة وي ـب أن ال  ت ـ
  .مم 50ع ضها أو طولها أو اط ها 

ح كــة أو كــأجزاء  ةمعــًا كعــد لالســتعمالأعــالهم إن عــدة الح كــة واألجــزاء القابلــة  1مــد م اعــاة أحوــام المالحظــة  ـ 4
 . لدانق(م تبقى دا لة في هذا الفصلألصناف صناعة الساعات أو الستعماالت أد  م )مثلم أدوات المبط ا
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جنب وساعات مماثلة بما   د وساعاتساعات   91.01
فنها ساعات اناس للفت ات الزمننةم بأف ف من 

ادية موسوة بقش ة معادن ثمننة أو من معادن ع
   . من معادن ثمننة

م وإن اشتمل  على أداة ـ ساعات  د تعمل كه بائناً   
   : نةالفت ات الزمنلقناس 

 %5    ـ ـ بوسنلة إفهار آلنة فقط 91 01 11 00 
 %5   ـ ـ غن ها 91 01 19 00 
على أداة لقناس الفت ات  ـ ساعات  د أد  م وإن اشتمل   

   : الزمننة
 %5    توماتنونًا(ـ ـ ذاتنة التعبئة )أو  91 01 21 00 
 %5   ـ ـ غن ها 91 01 29 00 
   : ـ غن ها  
 %5   ـ ـ تعمل كه بائناً  91 01 91 00 
 %5   ـ ـ غن ها 91 01 99 00 

ساعات  د  وساعات جنب وساعات مماثلة بما   91.02
عدا تل   فنها ساعات اناس للفت ات الزمننةم

   .91.01الدا لة في البند 
على أداة  ـ ساعات  د تعمل كه بائنًام وإن اشتمل   

   : لقناس الفت ات الزمننة
 %5    ـ ـ بوسنلة إفهار آلنة فقط 91 02 11 00 

 %5    ـ ـ بوسنلة إفهار بص ية إلوت وننة فقط 91 02 12 00 
 %5   ـ ـ غن ها 91 02 19 00 

على أداة لقناس الفت ات  ـ ساعات  د أد  م وإن اشتمل   
   : الزمننة

 %5    توماتنونًا(و ـ ـ ذاتنة التعبئة )أد  91 02 21 00 
 %5   ـ ـ غن ها 91 02 29 00 
   :ـ غن ها  
 %5   ـ ـ تعمل كه بائناً  91 02 91 00 
 %5  ـ ـ غن ها 91 02 99 00 

ومنبهات تعملم بعدة ح كة ساعة )عدا ساعات   91.03
   (.91.04المذكورة في البند 
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 %5  ـ تعمل كه بائناً  91 03 10 00 
 %5  ـ غن ها 91 03 90 00 

وساعات مماثلةم  اآلالتساعات لوحات  91 04 00 00 91.04
للسنارات أو الطائ ات أو الم كبات ال وية 

 الفمائنة أو البوا   أو غن ها من وسائل النقل
 

 
 
 
5% 

   . أ  ساعات   91.05
   : ـ منبهات  
 %5  ـ ـ تعمل كه بائناً  91 05 11 00 
 %5  ـ ـ غن ها 91 05 19 00 
   : ـ ساعات حائط  
 %5  ـ ـ تعمل كه بائناً  91 05 21 00 
 %5  ـ ـ غن ها 91 05 29 00 
   : ـ غن ها  
 %5   ـ ـ تعمل كه بائناً  91 05 91 00 

 %5  ـ ـ غن ها 91 05 99 00 
أجهزة تس نل الوا  وأجهزة لقناس أو تس نل   91.06

ط يقة كان م  بأيأو تعننن الفت ات الزمننة 
لساعة أو مزودة بعدة ح كة أصناف صناعة ا

وا   تس نلبمحـــ ك تزامني )مثلم ساعات 
   . ام وساعات تس نل الوا  والتاريخ(الدو 

تس نل الوا  ساعات وا  الدوام و  تس نل ـ ساعات 91 06 10 00 
 %5  والتاريخ

 %5  ـ غن ها 91 06 90 00 
مفاتن  توان  وغن ها من األجهزة المزودة بعدة  91 07 00 00 91.07

بمح ك  ف صناعة الساعاتم أوح كة أصنا
 تزامني

 

 
 
 
5% 

   . لة وم معةعدة ح كة ساعاتم كام  91.08
   : ـ تعمل كه بائناً   
 مـ  ـتس بأداةط أو ـقــ ـ بوسنلة إفهار آلنـة ف 91 08 11 00 

   بـمـم وسنلـــة إفهار آلنة          
 
5% 
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 %5   طـ ـ بوسنلة إفهار بص ية إلوت وننة فق 91 08 12 00 
 %5  ـ ـ غن ها 91 08 19 00 
 %5   ـ ذاتنة التعبئة )أتوماتنونة( 91 08 20 00 
 %5  ـ غن ها 91 08 90 00 

ح كة أصناف صناعة الساعاتم كاملة  ةعد  91.09
الساعات الدا لة في  وم معةم عدا عدة ح كة

   .91.08البند 
 %5   ـ تعمل كه بائناً  91 09 10 00 
 %5  ـ غن ها  91 09 90 00 

ح كة أصناف صناعة الساعات كاملةم  ةعد  91.10
غن  م معة أو م معة جزئنًا )م موعات لعدد 

ح كة أصناف صناعة الساعات  ةالح كة(؛ عد
ح كة أصناف   ةغن  كاملةم م معة؛ عد

   . الساعات غن  تامة الصند
   : ـ عدد ح كة الساعات )الند وال نب وما يماثلها(  

)م موعات  ـ ـ كاملةم غن  م معة أو م معة جزئناً  91 10 11 00 
   الح كة( ةلعد

 
5% 

 %5   ح كة ساعاتم غن  كاملةم م معة ةـ ـ عد 91 10 12 00 
 %5   ح كة ساعاتم غن  تامة الصند ةـ ـ عد 91 10 19 00 
 %5  ـ غن ها 91 10 90 00 

 )الند وال نب وما يماثلها(أف ف الساعات   91.11
   . وأجزاؤها

ـ أف ف من معادن ثمننة أو من معادن عادية موسوة  91 11 10 00 
   بقش ة من معادن ثمننة

 
5% 

ـ أف ف من معادن عاديةم وإن كان  مطلنة بالذهب أو  91 11 20 00 
   الفمة

 
5% 

 %5  ـ أف ف أد   91 11 80 00 
 %5  ـ أجزاء 91 11 90 00 

للساعات )الحائط وما أف ف)علب وصناد ق(   91.12
الدا لة في  يماثلها( وأصناف البمائد المماثلة

   . هذا الفصلم وأجزاؤها
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 %5  (علب وصناد قأف ف)ـ  91 12 20 00 
 %5  ـ أجزاء 91 12 90 00 

   . ور ساعات وأجزاؤهااأسأش طة وأطواق و   91.13
من  ـ من معادن ثمننة أو معادن عادية موسوة بقش ة 91 13 10 00 

  معادن ثمننة
 
5% 

 %5   ـ من معادن عاديةم وإن كان  مطلنة بالذهب أو الفمة 91 13 20 00 
   : ـ غن ها  
 %5   من لدائن اصطناعنة ـ ـ ـ 91 13 90 10 
 %5  من جلد طبنعي أو اصطناعي أو م ددـ ـ ـ  91 13 90 20 
 %5  من نسجـ ـ ـ  91 13 90 30 
لفة أو مشتملة على ل ل  أو أح ار ك يمة أو م  ـ ـ ـ  91 13 90 40 

   شبه ك يمةم طبنعنة أو ت كنبنة أو م ددة
 
5% 

 %5    غن هاـ ـ ـ  91 13 90 90 
   . صناعة الساعات ألصنافأجزاء أ     91.14
 %5  ـ نواب م بما في ذل  النواب  اللولبنة الدانقة 91 14 10 00 
 %5  ا(ا   الساعة )المننـ  91 14 30 00 
 %5  ـ اواعد وجسور 91 14 40 00 
 %5  ـ غن ها 91 14 90 00 
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  الفصل الثاني والتسعون
 ؛ أجزاؤها ولوازمهاأدوات موسيقية

  : مالحظـــات
 : يشمل هذا الفصل ال ـ 1

من القسم الخامس عشر، من  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  أ  ـ
 (؛39معادن عادية )القسم الخامس عشر( واألصناف المماثلة من لدائن )فصل 

المذياعات )ميكروفونات( و أجهزة تضخيم و تكبير الصوت و سماعات الرأس أو األذن و قاطعات  ب ـ
أو  85من الفصل الستروبوسكوب وغيرها من األدوات و األجهزة والمعدات اإلضافية  التيار و

المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها وال مشتركة معها في ذات الصناديق، 90
 ؛كأجهزة من هذا الفصل

 ؛ (95.03لتي لها صفة األلعاب )بند األجهزة واألدوات ا ج ـ 
أو ثنائية  أحادية (الحواملالمناصب )أو  (0396.الفراجين )الفرش( لتنظيف األدوات الموسيقية )بند  د ـ 

 ؛96.20أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند 
 .(97.06أو  97.05حف األثرية )بند ت أو التأصناف المجموعا هـ ـ  

إن أقواس الكمان وعصى الطبول واألصناف المماثلة المستخدمة في العزف على األدوات الموسيقية  ـ 2
بشكل واضح ، المقدمة بعدد متناسب مع هذه األدوات والمعدة 92.06أو  92.02المذكورة في البند  

 .د التي تخضع لها هذه األدواتلبنو معها، تتبع نفس ا لالستعمال صراحة
يجب معاملتها كأصناف مستقلة  اآلالتالمقدمة مع  92.09أما البطاقات و األقراص واللفات الداخلة في البند  

 . اآلالتلتلك  أجزاء باعتباروليس 
 البند النظام المنسق رمز الصـــــــــنف اإلجراء  فئة الرسم

  

وترى  ؛ بيانوبيانو، وإن كان ذاتي الحركة
ات الموسيقية سيكورد( وغيرها من األدو ب)هار 

 . الوترية ذات مفاتيح

 92.01 

  92 01 10 00 ـ بيانو قائم )عمودي األوتار(  5%
  92 01 20 00  ـ بيانو بذيل )أفقي األوتار(  5%
  92 01 90 00 ـ غيرها  5%

  
أدوات موسيقية وترية ُأخر )مثل، القيثارة 

 . والكمان و الهارب(

 92.02 

  92 02 10 00  ـ تعزف بقوس  5%
   ـ غيرها :  
  92 02 90 10 ـ ـ ـ أعواد  5%
  92 02 90 90 ـ ـ ـ غيرها  5%

 92.03  .)ملغي(  



18ق:   
92ف:   

 -  707  - 

 البند النظام المنسق رمز الصـــــــــنف اإلجراء  فئة الرسم

 92.04  .)ملغي(  

  

أورغون  )مثل، أدوات موسيقية تعمل بالنفخ
الكالرينات واألبواق  ذات مفاتيح, األكورديون,

أورغون لالستعراضات , عدا ومزامير القرب(
 . ن آلي للشوارعوأورغ "أوركستريون" و

 92.05 

  92 05 10 00 ـ أدوات نفخ نحاسية  5%
  92 05 90 00 ـ غيرها  5%

  
 أدوات موسيقية تعمل بالقرع )مثل، الطبول و

 .و)القرعيات(( الصنج و الصنجات لوفون وزي
 92.06 

  92 06 00 10  طبولـ ـ ـ   5%
  92 06 00 20 صناجاتـ ـ ـ   5%
  92 06 00 30 مثلثاتـ ـ ـ   5%
  92 06 00 40 كسيولوفوناتـ ـ ـ   5%
  92 06 00 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

  

أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائيًا أو 
 يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية )مثل،

 .اأُلرغن والقيثار واأُلكورديون(

 92.07 

  92 07 10 00  وات موسيقية ذات مفاتيح، عدا األكورديون ـ أد  5%
  92 07 90 00 ـ غيرها  5%

  

أورغون لالستعراضات  موسيقية و علب
أورغن آلي للشوارع وطيور  "أوركستريون" و

آلية مغردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية 
اخلة في أي بند آخر من هذا ُأخر  غير د

ات الحيوانات من أصو ؛ زمارات تقليد الفصل
؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من جميع األنواع

 أدوات النداء واإلشارة تنفخ بالفم.

 92.08 

  92 08 10 00  ـ علب موسيقية  5%
   : ـ غيرها  
  92 08 90 10 اورغن االستعراضاتـ ـ ـ   5%
  92 08 90 20  مناشير موسيقيةـ ـ ـ   5%
  92 08 90 30 وات الطيور والحيواناتزمارات تقليد أصـ ـ ـ   5%
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  92 08 90 40 صفارات الفم ألعمال القيادة والمناوراتـ ـ ـ   5%
  92 08 90 90  غيرهاـ ـ ـ   5%

  

ة للعلب الموسيقية( أجزاء )مثل، األجزاء اآللي
البطاقات واألقراص واللفات  ولوازم )مثل،

المثقبة لألدوات الموسيقية اآللية( لألدوات 
الموسيقية؛ أجهزة ضبط اإليقاع "مترونوم" 

لنغم )دياباسون( وشوكات رنانة ومزامير ضبط ا
 . من جميع األنواع

 92.09 

  92 09 30 00 ـ أوتار لألدوات الموسيقية  5%
   :ـ غيرها  
  92 09 91 00 ـ ـ أجزاء ولوازم البيانو  5%

 
5%  

في البند ـ ـ أجزاء ولوازم األدوات الموسيقية الداخلة 
92.02 

00 92 09 92  

 
5%  

أجزاء ولوازم األدوات الموسيقية الداخلة في البند  ـ ـ
92.07  

00 94 09 92  

  92 09 99 00 ـ ـ غيرها  5%
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 القسم التاسع عشر

  
 أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

 
 الفصل الثالث والتسعون

 

 ؛ أجزاؤها ولوازمهاأسلحة وذخائر
 

 :  مالحظـــــات
 : يشمل هذا الفصل ال ـ 1

 ؛عال أو التفجير و قذائف اإلشارة(، كبسوالت اإلش)مثل 36ألصناف الواردة في الفصل ا أ  ـ 
 من القسم الخامس  2مالحظة ، بالمعنى المقصود في الستعماالت العامةالاألجزاء واللوازم ل ب ـ 
 ؛(39صناف المماثلة من لدائن )فصل ، من معادن عادية )القسم الخامس عشر( ، أو األعشر  
 ؛(87.10رات المدرعة الحربية )بند الدبابات والسيا ج ـ 

، إال إذا داف، المعدة لالستعمال في األسلحةالمناظير المقربة واألجهزة البصرية األخر لتحديد األه د ـ
 (؛90أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها )فصل النارية كانت مركبة على أسلحتها 

 ؛(95يوف المبارزة و األلعاب )فصل األقواس و السهام و س هـ ـ 
 .(97.06أو  97.05ت أو التحف )بند قطع المجموعا  و ـ 

 

 .85.26، أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند  93.06" المذكورة في البند  تشمل عبارة " أجزاؤها ال ـ 2
 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــنف النظام المنسق رمز البند

؛ عدا المسدسات النارية واألسلحة أسلحة حربية  93.01
 .93.07الداخلة في البند 

 

 
 ع ـفع القذائف ومدافـ أسلحة المدفعية )كالمدافع ومدا 93 01 10 00 

 الهاون(   

 

5% 
قاذفات القنابل ؛ قاذفات اللهب؛ الصواريخقاذفات  ـ 93 01 20 00 

 قاذفات الطربيدات وقاذفات مماثلة؛ اليدوية
 

5% 
 %5  غيرهاـ  93 01 90 00 

مسدسات نارية، عدا تلك المذكورة في البند  93 02 00 00 93.02
 93.04أو  93.03

 

5% 
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لحة نارية ُأخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال أس  93.03
شحنة متفجرة )مثل، بنادق و كربينات الصيد 

والرماية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة، 
مسدسات إطالق السهام واألجهزة اأُلخر 

، اإلشارةالمصممة فقط لقذف سهام 
والمسدسات النارية إلطالق الذخيرة غير الحية،  

نات، قاذفات مسدسات بمسمار لقتل الحيوا
 . الحبال(

 

 
 %5   ـ أسلحة نارية تحشى من الفوهة 93 03 10 00 
بما فيها رياضية أخر للصيد أو الرماية رش ،ـ بنادق  93 03 20 00 

 التي تتضمن تجميع ما بين البنادق وبنادق الرش

  
5% 

الرماية أو للصيد  أخرـ بنادق وكربينات رياضية  93 03 30 00 
 بمواسير محززة 

  
5% 

 %5   ـ غيرها 93 03 90 00 
أسلحة أخر )مثل، البنادق و الكربينات   93.04

بضغط بالنوابض( والمسدسات التي تعمل 
الهواء أو بالغاز ، وهراوات، عدا تلك الداخلة 

 .93.07في البند 

 

 
 %5    بنادق صيد السمك تحت الماءـ ـ ـ  93 04 00 10 
 %5  . غيرهاـ ـ ـ  93 04 00 90 

أجزاء ولوازم لألصناف الداخلة في البنود من   93.05
 .93.04إلى  93.01

 

 
 %5  ـ للمسدسـات الناريــة 93 05 10 00 
 %5   93.03ـ للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند  93 05 20 00 
   : ـ غيرها  
 %5  93.01في البند الداخلة العسكريةلألسلحة ـ ـ  93 05 91 00 
 %5  غيرها ـ ـ 93 05 99 00 
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قنابل و قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف   93.06
وصواريخ، وغيرها من الذخائـر الحربيـة، 

وأجزاؤها، خراطيــش وذخائر أخر وأجزاؤها 
حشوات الطلقات بما فيها ومقذوفات 
 . والخراطيش

 

 
ت المواسير الملساء ـ خراطيش للبنادق أو الكربينات ذا  

 : وأجزاؤها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء

 

 
   : خراطيشـ ـ   
 %5   للصيد أو للرماية الرياضيةـ ـ ـ  93 06 21 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  93 06 21 90 
   : ـ ـ غيرها  
أجـزاء ولـوازم الـخـراطـيـش لـلصيد أو للرماية ـ ـ ـ  93 06 29 10 

  ةيالرياض

  
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  93 06 29 90 
   : وأجزاؤهاـ خراطيش ُأخر   
خراطيش وأجزاؤها ولوازمها للصيد أو للرماية ـ ـ ـ  93 06 30 10 

   الرياضية

  
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  93 06 30 90 
 %5  ـ غيرها 93 06 90 00 

 وأسلحة مماثلة،رماح  حراب، خناجر، سيوف،  93.07
 . وأغمدتها اؤها،وأجز 

 

 
 %5    معدة لألغراض العسكريةـ ـ ـ  93 07 00 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  93 07 00 90 
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 القسم العشرون
   

 سلــــــع ومنتجــــات متـنوعة 
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 الفصل الرابع والتسعون
  

 ف؛ أصناأثاث
 حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة، أسرة

 ؛آخـرمماثلة؛ أجهزة إنارة غير مذكورة وال داخلة في مكان 
 ة؛مماثلإشارات مضيئة و لوحات إعالنية أو إرشادية مضيئة وأصناف 

 مباني مسبقة الصنع 
 

 :مالحظـــــات
 :يشمل هذا الفصل ال ـ 1

 ؛63أو  40أو  39الفرش )الحشايا( و الوسائد والمساند التي تـنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصل  أ ـ

 ؛70.09لمتحركة( الداخلة في البند المرايا المصممة لإلرتكاز على األرض )مثل، المرايا ا ب ـ 
 ؛71صناف الفصل أ ـج  

من القسم الخامس عشر، من  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  د ـ
والخزائن  (39معادن عادية )القسم الخامس عشر( أو األصناف المماثلة من لدائن )فصل 

 ؛83.03المأمونة الداخلة في البند 
الجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلـة في البنـد األثاث المصمم خصيصًا كأجزاء للث هـ ـ

 ؛(84.52صيصًا آلالت الخياطة )بند ؛ األثاث المصمم خ84.18
 ؛85هزة اإلنارة الداخلة في الفصل اللمبات وأج و ـ 

د أو في البن( 85.18)تتبع البند  85.18األثاث المصمم خصيصًا كأجزاء لألجهزة الداخلة في البند  ز ـ
)تتبع البند  85.28إلى  85.25( أو في البنود من85.22)تتبع البند  85.21 أو البند 85.19
 ؛(85.29

 ؛87.14األصناف الداخلة في البند  ح ـ 
طب  و مباصق عيادات( 90.18كراسي طب األسنان المندمج بها أجهزة لطب األسنان في البند ) ط ـ

  ؛(90.18األسنان )البند
 ؛والصناديق ألصناف صناعة الساعات()مثل، العلب  91خلة في الفصل األصناف الدا ي ـ 

 أثاث أخرو (، مناضد البلياردو 95.03بند التي لها صفة األلعاب ) اإلنارة والمصابيح وأجهزةاألثاث  ك ـ
أصناف  ( واألثاث المصمم أللعاب الحواة أو95.04)البند  المجتمعات أللعابلخصيصًا  المصمم

 ؛(95.05ثل، الفوانيس من ورق )بند بال بلمبات صغيرة كهربائية(، مالزينة )عدا الح
 96.20أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند  (الحواملالمناصب )ل.      
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نود إال إذا ، ال تدخل في تلك الب94.03إلى  94.01إن األصناف )عدا األجزاء( المشار إليها في البنود من  ـ 2
 .نت مصممة فقط لإلرتكاز على األرضكا 

التثبيت على الجدران أو ألن يوضع  ، وإن كانت مصممة للتعليق أوعالهغير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أ
 :عضها فوق بعض األصناف التاليةب
لمفردة المقدمة )بما في ذلك الرفوف ا المكتبات )خزائن الكتب(، وغيرها من األثاث برفوفالخزائن،  أ ـ 

  .من وحدات مكملة لبعضها البعض واألثاث المكون  مع حوامل لتثبيتها على الجدران(
 .المقاعد واألسرة ب ـ 

 ، ألواح من الزجاج )بما فيها94.03إلى  94.01التعتبر أجزاء لألصناف المذكورة في البنود من  أ  ـ      ـ 3
، 69أو  68وعة من أي مادة ُأخرى المذكورة في الفصل المرايا( أو الرخام أو األحجار أو تلك المصن

 المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر ُأخر؛
ف البنود  المقدمة على حدة يجب أن ال تبند كأجزاء ألصنا 94.04إن األصناف المذكورة في البند  ب ـ

 .94.03لغاية  94.01من  
 

، يقصد بعبارة " مباني مسبقة الصنع " المباني التي تم إنجازها في 94.06أحكام البند من أجل تطبيق  ـ 4
المصنع أو المهيأة بشكل عناصر مقدمة معًا، للتجميع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المكاتب 

 . لمماثلةس أو المخازن أو العنابر )الهناجر( أو المرائب "الكراجات" أو المباني ار أو المدا
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   ، عدا ما يدخل منها في البند أو أرائكمقاعد 
ابلة للتحويل إلى أسرة، ، وإن كانت ق94.02

 .وأجزاؤها

 94.01 

  94 01 10 00 ـ مقاعد من األنواع المستعملة في المركبات الجوية  5%
  94 01 20 00 ن األنواع المستعملة في السياراتـ مقاعد م  5%
  94 01 30 00 ..ـ مقاعد دوارة قابلة لتعديل االرتفاع  5%

 
5%  

ـ مقاعد، عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات، قابلة 
 .للتحويل إلى أسرة

00 40 01 94  

  

 " بامبو بوص هندي أو صفصاف أوقصب ـ مقاعد من 
من مواد  أو روطان(دي )أسل هنأو  " خيزرانأو 

 :مماثلة

  

  94 01 25 00 " خيزرانأو  " بامبو بوص هنديمن ـ ـ   5%
  94 01 35 00   روطان(من أسل هندي )ـ ـ   5%
  94 01 59 00 ـ ـ غيرها  5%

   خشب:ياكل من ـ مقاعد ُأخر، به  
  94 01 61 00 ـ ـ منجدة  5%
  94 01 69 00 ـ ـ غيرها  5%
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   معدن:عد ُأخر، بهياكل من ـ مقا  

   : ـ ـ منجدة  
 
5%  

 د ـانـكراسي أطفال مصممة لتعلق على مسـ ـ ـ 
  الكراسي األخرى          

10 71 01 94  

5%  

عربات تعليم ي أطفال بعجالت صغيرة )ــكراسـ ـ ـ 
  (المشي

20 71 01 94  

  94 01 71 90 غيرهاـ ـ ـ   5%
   :  ـ ـ غيرها  
 
5%  

كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي ـ ـ ـ 
  األخرى 

10 79 01 94  

  94 01 79 20  (عربات تعليم المشيكراسي أطفال بعجالت صغيرة )ـ ـ ـ   5%
  94 01 79 90 غيرها ـ ـ ـ  5%

   : ـ مقاعد ُأخر  
   : مقاعد أخر بهياكل من لدائنـ ـ ـ   
 
5%  

ى مسـانـد ـمـصـممة لتعلق علفال ــ ـ ـ ـ كراسي أط
  الـكـراسي األخرى 

11 80 01 94  

5%  

تعليم  ات ـعربيرة )ـكراسي أطفال بعجالت صغـ ـ ـ ـ 
 .(المشي

12 80 01 94  

  94 01 80 19  غيرهاـ ـ ـ ـ   5%
 
5%  

ر الصخري ـريـط الحـن خليـمقاعد من أحجار أو مـ ـ ـ 
 أو من خزف

20 80 01 94  

  94 01 80 90 غيرهاـ ـ ـ   5%
  94 01 90 00 ـ أجزاء  5%

  

أثاث للطب أو للجراحة أو لطب األسنان أو 
الطب البيطري )مثل، مناضد العمليات أو 

الفحص واألسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات 
مقاعد الحالقين ومقاعد ؛ ومقاعد طب األسنان(

والرفع معًا؛ أجزاء هذه  مماثلة بجهاز للتوجيه
 . األصناف

 94.02 

  

لحالقين ومقاعد ـ مقاعد طب األسنان و مقاعد ا
 : مماثلة، وأجزاؤها

  

  94 02 10 10  كراسي طب األسنان، وأجزاؤهاـ ـ ـ   5%
  94 02 10 20  كراسي الحالقين، وأجزاؤهاـ ـ ـ   5%
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  94 02 10 90 غيرها ـ ـ ـ  5%
   : ـ غيرها  
  94 02 90 10  أجزاءهأثاث للطب والجراحة، و ـ ـ ـ   5%
  94 02 90 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

 94.03  . أثاث ُأخر وأجزاؤه  
   : دن من النوع المستخدم في المكاتبـ أثاث من مع  
  94 03 10 10  طاوالت )مكاتب( ـ ـ ـ  5%
  94 03 10 20 طاوالت ذات عجالتـ ـ ـ   5%
  94 03 10 30 خزائن لحفظ الملفات، كهربائيةـ ـ ـ   5%
  94 03 10 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

   : معدنـ أثاث ُأخر من   
  94 03 20 10 خزائن للمالبسـ ـ ـ   5%
  94 03 20 20 عالقات للمالبس ترتكز على األرضـ ـ ـ   5%

 
5%  

المختبرات  اوالت ـري وطـهـص المجـطـاوالت الفحـ ـ ـ 
 اه ...الخـاز أو ميـالمجهزة بصنابير غ

30 20 03 94  

  94 03 20 40 ستائر متحركة ترتكز على األرضـ ـ ـ   5%
  94 03 20 50  أثاث مطابخ من ألمونيومـ ـ ـ   5%
  94 03 20 90 ...غيرهاـ ـ ـ   5%

   : شب من النوع المستخدم في المكاتبـ أثاث من خ  
  94 03 30 10 طاوالت )مكاتب( ـ ـ ـ  5%
  94 03 30 20 عجالتطاوالت ذات ـ ـ ـ   5%
  94 03 30 30 خزائن لحفظ الملفات، كهربائيةـ ـ ـ   5%
  94 03 30 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

   : شب من النوع المستخدم في المطابخـ أثاث من خ  
  94 03 40 10  خزائن أواني وأدوات المائدةـ ـ ـ   5%
  94 03 40 20 أطقم سفر طعام، كاملةـ ـ ـ   5%
  94 03 40 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

   :  أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم ـ  
  94 03 50 10 ـ ـ ـ أطقم غرف النوم، كاملة  5%
  94 03 50 20 خزائن المالبسـ ـ ـ   5%
  94 03 50 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ أثاث ُأخر من خشب  
 
5%  

ي وطاوالت  المختبرات رـ حـص الـمـجـهـطـاوالت الـفـ ـ ـ ـ
  از أو مياه .الخـالمجهزة بصنابير غ

10 60 03 94  
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  94 03 60 20 عالقات للمالبس ترتكز على األرضـ ـ ـ   5%
  94 03 60 30 خزائن حائط )صيدليات(ـ ـ ـ   5%
  94 03 60 40 خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل األيديـ ـ ـ   5%
  94 03 60 90 غيرهاـ ـ ـ   5%
  94 03 70 00 ـ أثاث من لدائن  5%

  

صفصاف الأو القصب ا ـا فيهـر، بمــ أثاث من مواد ُأخ
أسل هندي أو  " خيزرانأو  " بامبو بوص هندي أو
 :المماثلةالمواد من  أو روطان()

  

  94 30 28 00 " خيزرانأو  " بامبو بوص هنديمن ـ ـ   5%
  94 30 38 00   روطان(من أسل هندي )ـ ـ   5%
  94 03 89 00  ـ ـ غيرها  5%
  94 03 90 00  ـ أجزاء  5%

  

حوامل حشايا؛ أصناف لألسرة وأصناف مماثلة 
و أللحف  أللحف )مثل، الفرش "الحشايا" و
والوسائد والمساند المحشوة بزغب العيدر 

و"البوف"( محتوية على نوابض أو محشوة أو 
 مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها

المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن 
 . خلوية، مكسوة أو غير مكسوة

 94.04 

  94 04 10 00 .. ـ حوامل فرش  5%
   : ـ فرش )حشايا(  

  

ـ ـ من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت 
 : مكسوة أو غير مكسوة

  

  94 04 21 10 بنوابض ـ ـ ـ مراتب   5%
  94 04 21 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ ـ من مواد ُأخرى   
  94 04 29 10 بنوابض ـ ـ ـ مراتب   5%
  94 04 29 90 غيرهاـ ـ ـ   5%
  94 04 30 00 ـ أكياس نوم  5%

    ـ غيرها :  
  94 04 90 10 لحفـ ـ ـ   5%
  94 04 90 20 وسائد ـ ـ ـ  5%
  94 04 90 30 مساند ومقاعد )بوف(ـ ـ ـ   5%
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5%  

شرشف وكيس  أطقم تحتوي على لحاف محشو وـ ـ ـ 
 ..مخدة مهيأة بغالف واحد

40 90 04 94  

  94 04 90 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

  

)بما فيها أجهزة تركيز ولوازم إنارة أجهزة إنارة 
األضواء وأجهزة األضواء الكاشفة، وأجزاؤها، 
غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ إشارات 

شادية أو إعالنية مضيئة مضيئة ولوحات إر 
وغيرها من األصناف المماثلة التي تحتوي على 

مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، 
 مذكورة وال داخلة في مكان آخر. وأجزاؤها، غير

 94.05 

 
5%  

ـ ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخر للتثبيت أو التعليق 
في السقوف أو الجدران، عدا األنواع المستعملة 

 رة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامةإلنا

00 10 05 94  

 
 
5%  

للطاوالت أو المكاتب أو ولوازم أجهزة إنارة ـ أجهزة إنارة 
جوانب األسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على األرض 

 لإلنارة الداخلية

00 20 05 94  

  94 05 30 00  ..  النوع المستعمل لشجرة عيد الميالد أطقم اإلنارة منـ   5%
   كهربائية ُأخر:ولوازم أجهزة إنارة ـ أجهزة إنارة   

5%  

مصابيح لإلنارة الخارجية )مصابيح الشوارع، ـ ـ ـ 
ق ـدائـح الحـابيـات، مصـمصابيح البواب
  العامة....الخ(

10 40 05 94  

5%  

ابيح خاصة )مصابيح اآلالت، مصابيح ــمصـ ـ ـ 
، مصابيح نوافذ يالفوتوغرافالتصوير  استوديوهات

 المعارض

20 40 05 94  

  94 05 40 90 غيرها ـ ـ ـ  5%
  94 05 50 00 غير كهربائيةولوازم أجهزة إنارة ـ أجهزة إنارة   5%

 
5%  

إعالنية مضيئة  ارات مضيئة و لوحات إرشادية أوـإش ـ
 وما يماثلها

00 60 05 94  

   : ـ أجزاء  
  94 05 91 00  ـ ـ من زجاج  5%
  94 05 92 00 .ـ ـ من لدائن  5%
  94 05 99 00 ـ ـ غيرها   5%
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 94.06  الصنع.مباني مسبقة   
   :من خشبـ   
  94 06 10 10  ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية ــ   5%
  94 06 10 20  الحيواني لإلنتاجـ حظائر وأقفاص  ــ   5%
  94 06 10 30  ـ مستودعات ــ   5%
  94 06 10 40  مباني للسكن أو للمدارسـ  ـ ـ  5%
  94 06 10 90 ـ ـ غيرها ـ   5%

    :غيرهاـ    
   لدائن:من ـ ـ ـ   
  94 06 90 11 ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية   5%
  94 06 90 12 الحيواني  لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص   5%
  94 06 90 13 ـ ـ ـ ـ مستودعات   5%
  94 06 90 14 ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس   5%
  94 06 90 19 ـ ـ ـ ـ غيرها   5%

   حديد:ـ ـ ـ من   
  94 06 90 21 ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية  5%
  94 06 90 22 الحيواني لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص   5%
  94 06 90 23 ـ ـ ـ ـ مستودعات   5%
  94 06 90 24  ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارسـ   5%
  94 06 90 29 ـ ـ ـ ـ غيرها   5%

   :ألمونيوم ـ ـ ـ من   
  94 06 90 31 ية ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراع  5%
  94 06 90 32  الحيواني لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص   5%
  94 06 90 33 ـ ـ ـ ـ مستودعات   5%
  94 06 90 34 ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارسـ   5%
  94 06 90 39  ـ ـ ـ ـ غيرها  5%

   : ـ ـ ـ من ألياف زجاجية )فيبر جالس(  
  94 06 90 41  ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية  5%
  94 06 90 42  الحيواني لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص   5%
  94 06 90 43 ـ ـ ـ ـ مستودعات   5%
  94 06 90 44 ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس  5%
  94 06 90 49  ـ ـ ـ ـ غيرها  5%
  94 06 90 90 ـ ـ ـ من مواد أخر  5%
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 الفصل الخامس والتسعون
   

 ُلعب أطفال و أصناف
 ؛ أجزاؤهــا ولوازمهــاللتسليـة أو الرياضــة

 
 :مالحظــات

 :يشمل هذا الفصل ال ـ 1
 ؛(34.06شموع )بند  أ  ـ 
 ؛36.04النارية الداخلة في البند  األلعاب النارية واألصناف الفنية ب ـ 

األوتار وما يماثلها لصيد األسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و  ج ـ
البند أو في  39معينة، ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد األسماك، مما يدخل في الفصل 

 ؛أو القسم الحادي عشر 42.06
 ؛43.04أو  43.03أو  42.02أكياس لوازم الرياضة واألوعية اأُلخر، الداخلة في البند  د ـ 
ــة مــن ـهـ   ــة فــي الفصــل  األلبســة التنكري وأصــناف األلبســة  الرياضــةاأللبســة  ؛62أو  61نســ ، الداخل

 فـي أو الحشـوكالوسـيدات ، وإن اشتملت على عناصر واقيـة 62أو  61الداخلة في الفصل  نس ،الخاصة من 
  قدم(.قمصان حراس مرمى كرة ال أواألفخاذ ) مثل ألبسة المبارزة أو الركب أو  مناطق المرافق

ات العربللسفن، أو لأللواح الشراعية أو األعالم الرايات وحبالها من مواد نسجية، وكذلك األشرعة  و ـ
 ؛63الشراعية الداخلة في الفصل 

أحذية الرياضة )عدا أحذية االنزالق المثبت بها قباقيب ذات عجالت أو زالجات( الداخلة في الفصل  ز ـ
 ؛ 65سة الرياضة الداخلة في الفصل ر أو أغطية الرأس الخاصة بمما 64

 (، وكذلك أجزاءها )بند66.02عصي المشي و السياط للفروسية واألصناف المماثلة )بند  ح ـ 
 ؛(66.03  
 ؛(70.18عب األطفال )بند العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لُ  ط ـ 
(مـن القسـم الخـامش عشـر، 2مقصـود فـي المالحظـة )األجزاء واللـوازم لالسـتعماالت العامـة بـالمعنى ال ي ـ 
 ؛(39اف المماثلة من لدائن )الفصل من معادن عادية )القسم الخامش عشر( أو األصن  
 ؛83.06الداخلة في البند  الصنوج المنبهة واألصناف المماثلة ذاتاألجراس و النواقيش  ك ـ 

( 84.21و التنقيــة للســوائل أو الغــازات )بنــد(، آالت وأجهــزة الترشــي  أ84.13مضــخات للســوائل )بنــد  ل ـ
أقراص، أشرطة، أجهزة تخـزين , (85.04ت الكهربائية )بند (، المحوال85.01المحركات الكهربائية )بند 

مستديمة، " بطاقات ذكيـة"  وغيرهـا مـن حوامـل تسـجيل الصـوت أو الظـواهر األخـرا، وان كانـت  صلبة
أجهـــزة الـــتحكم عـــن بعـــد أو  (85.26بـــالراديو )بنـــد  ، أجهـــزة الـــتحكم عـــن بعـــد(85.23)بنـــد  مســـجلة

 (85.43)بند  الالسلكية التي تعمل باألشعة تحت الحمراء
هــا( الداخلــة فــي القســم الســاب  عربــات الســباق )عــدا الزحافــات المســماة بوبســلي وتوبوجــان ومــا يماثل م ـ 

 ؛عشر
 ؛(87.12ذات عجلتين لألطفال )بند  الدراجات ن ـ 
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، إذا كانــت 44دفعهـا )فصـل (، أو وسـائل 89ق مثـل،  " الكـانوي " و " اكسـك  " )فصـل زوارق السـبا س ـ
 ؛من خشب(

 (؛90.04النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو لأللعاب في الهواء الطلق )بند  ع ـ 
 ؛(92.08الحيوانات والصفارات )بند زمارات تقليد أصوات  ف ـ 
 ؛93خر الداخلة في الفصل صناف األُ األسلحة واأل ص ـ 
 ؛(94.05ئية من جمي  األنواع )بند الحبال بلمبات صغيرة كهربا ق ـ 

 . 96.20أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند  (الحواملالمناصب ) ر ـ
لقفـازات والقفـازات التـي تغطـي أصـاب  الخيام و األصناف اأُلخر للمخيمـات وا ،المضارب الرياضية  أوتار    ـ ش

والقفـازات التـي تبقـي األصـاب  عاريـة مـن جميـ  المـواد )تبنـد تبعـال للمـادة المصـنوعة  اكبهـام عـدا اليـد
 "؛أو"منها( 

أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة )التواليت( والسجاد وغيرها من أغطية األرضيات من مواد نسـجية  .   ت
ــة المعــدة واأللبســة وبياضــا ــدة والحمــام والمطــبخ واألصــناف المماثل ألغــراا المنــاف  ت األســرة والمائ

 .)تتب  بند المادة المكونة لها( المنزلية
 يشمل هذا الفصل األصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة األهميـة فقـم مـن  لـي طبيعيـة أو مسـتنبتة  ـ 2

اديـة و تركيبيـة أو مجـددة( أو مـن معـادن ثمينـة أو مـن معـادن عأو من أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أ
 .مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

حصــرال  أو بصــورة رئيســية مــ   لالســتعمالأعــال ، فــألن األجــزاء واللــوازم المعــدة  1مــ  مراعــاة أحكــام المالحظــة  ـ 3
 .د م  هذ  األصنافاألصناف الداخلة في هذا الفصل، تبن

، فيما يشمل، األصـناف الداخلـة فـي هـذا البنـد المندمجـة  95.03البند  شملأعال ، ي 1ام المالحظة م  مراعاة أحك   ـ 4
بواحد أو أكثر من األصناف التي ال يمكن اعتبارها أطقم )مجموعات(  بالمعنى المقصود فـي القاعـدة التفسـيرية 

كـون هـذ  األصـناف مهيـأة معـا )ب( والتي تتب  بنـودا أخـر فـي حـال مـا قـدمت علـى حـدة، بشـرط أن ت 3العامة 
 ب."صناف المجمعة الصفة األساسية للعللبي  بالتجزئة وأن تغلب على األ

حصـرال  لهـا أنهـا معـدة المكونـة ةأو المـاد اأو شـكله تصـميمها مـن األصـناف التـي يتضـ  95.03 يشمل البند ال ـ  5
 )تتب  بنودها الخاصة(. "ألعاب الحيوانات المنزلية" مثل ، للحيوانات

 :مالحظة البند الفرعي
 :50 04 95يشمل البند الفرعي  -1

أجهزة ألعاب الفيديو التي يتم عرا الصورة منها على جهاز استقبال تلفزيوني أو على جهاز عرا  (أ)
  .خارجيةالسط  األأو  اتشاشال غيرها من  )مونيتور( أو

 وإن كانت محمولةأجهزة ألعاب الفيديو المشتملة على شاشة فيديو,   (ب)
 

تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية ال يشمل هذا البند الفرعي أجهزة وآالت العاب الفيديو التي           
 . (  30 04 95)البند الفرعي  أو بقط  بديلة لها أو بوسائل دف  أخر
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   . )ملغى(  95.01
   .)ملغى(  95.02
دراجات بثالث عجالت، دراجات القدم الواحد   95.03

بدواسات و ألعاب مماثلة  سيارات"سكوتر" و 
عربات للدمى؛ دمى؛ ألعاب أخر؛  بعجالت؛

مماثلة للتسلية، وإن نماذج مصغرة ونماذج 
األلغاز "بوزل" من جمي   ؛ ألعابكانت متحركة

   األنواع.
 %5  ـ ـ ـ دراجات  95 03 00 10 
 %5  ـ ـ ـ دمى 95 03 00 20 
 %5  اتنـ ـ ـ بالو  95 03 00 30 
 %5  بالتحكم عن بعد تطيرطائرات ل مصغرة ـ ـ ـ نماذج 95 03 00 40 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 95 03 00 90 

لعاب مجتمعات، أأجهزة وآالت العاب الفيديو,   95.04
لة أو داخل التي يتم ممارستها على الطاو 
البلياردو والمناضد  القاعات بما فيها الفليبرز و

الخاصة بألعاب األندية )كازينو(، لعبة البولينغ 
   . وتجهيزاتها ذاتية الحركة

   :ولوازمه من جمي  األنواعـ بلياردو   
 %5   و من جمي  األنواعـ ـ ـ بليارد 95 04 20 10 
 %5  لوازمـ ـ ـ  95 04 20 90 
ـ ألعاب ُأخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو  95 04 30 00 

وسائل دف   بأية ببطاقات بنكية أو بقط  بديلة لها أو
 %5  أخر، عدا لعبة البولن  وتجهيزاتها ذاتية  الحركة

 %5  ـ ورق الُلعب 95 04 40 00 
 أجهزة وآالت العاب الفيديو, عدا الداخلة في البند ـ  95 04 50 00 

 %5       30 04 95    الفرعي   
 %5  ـ غيرها 95 04 90 00 

أصناف لالحتفاالت أو للمهرجانات أو لغيرها   95.05
من أنواع التسلية، بما فيها العاب الحواة 

   . وأدوات الدعابة والمباغتة
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 %5   ـ أصناف احتفاالت عيد الميالد 95 05 10 00 
 %5  ـ غيرها 95 05 90 00 

لعاب القوا أناف ومعدات للرياضة البدنية و أص  95.06
والجمباز وأنواع الرياضة اأُلخرا، )بما فيها 
تنش الطاولة( أو لأللعاب في الهواء الطلق، 
غير المذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا 
الفصل؛ أحواا السباحة بما فيها أحواا لعب 

   . األطفال
   ل  على الثل :ـ زالجات للثل  وغيرها من معدات التز   
 %5   ـ ـ زالجات للثل  95 06 11 00 
 %5   ـ ـ مثبتات للزالجات 95 06 12 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 19 00 
الجات للماء وألواح تزحلق على األمواج، ألواح ز ـ   

   : شراعية ومعدات ُأخر للرياضة المائية
 %5  ـ ـ ألواح شراعية 95 06 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 29 00 
   : ـ عصي الجول  ومعدات جول  ُأخر  
 %5  ـ ـ عصي كاملة 95 06 31 00 
 %5  ـ ـ كرات 95 06 32 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 39 00 
 %5  ـ أصناف ومعدات لتنش الطاولة 95 06 40 00 
ـ مضارب للتنش ولتنش الريشة ومضارب مماثلة،   

   : بأوتار أو من دون أوتار
 %5  بأوتار أو من بدونهاعشبي ـ ـ مضارب تنش  95 06 51 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 59 00 
   ـ كرات، عدا كرات الجول  وكرات تنش الطاولة:  
 %5   العشبي ـ ـ كرات التنش 95 06 61 00 

 %5   ـ ـ قابلة للنفخ 95 06 62 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 69 00 

بابيب انزالق بعجالت أو بزالجات، بما فيها األحذية ـ  ق 95 06 70 00 
  المثبت بها مثل هذ  القباقيب

 
5% 

   ـ غيرها:  
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 از ـة والجمبـة البدنيــ ـ أصناف ومعدات الرياض 95 06 91 00 
  والعاب القوا      

 
5% 

 %5  ـ ـ غيرها 95 06 99 00 
قصبات  وصنانير صيد األسماك وغيرها من   95.07

اف صيد األسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط أصن
األسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات 

المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" الجتذاب مثيالتها، 
( 97.05أو  92.08)عدا تلك الداخلة في البند 
   . ولوازم مماثلة للصيد والرماية

 %5   ـ قصبات صيد األسماك 95 07 10 00 
 %5  ...صيد األسماك، وإن  كانت مثبتة بخيطها ـ صنانير 95 07 20 00 
 %5  ـ بكرات قصبات صيد األسماك 95 07 30 00 
 %5  ـ غيرها  95 07 90 00 

أراجي  دوارة، أراجي ، منصات ألعاب الرماية،   95.08
وألعاب تسلية متنقلة ُأخر؛ سيرك متنقل 

مسارح  ؛ومجموعات حيوانات متنقلة للعرا
   . متنقلة

 %5  للعرا ـ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة 95 08 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5   راجي أ راجي  دوارة،أـ ـ ـ  95 08 90 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 95 08 90 90 
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 الفصل السادس والتسعون
   

 مصنوعــات متنوعـــــة
 

 :مالحظـــات
 :يشمل هذا الفصل ال ـ 1

 ؛(33قالم الزينة أو التجميل )فصل أ أ ـ 
 ؛ثل، أجزاء المظالت أو عصي المشي()م 66األصناف المذكورة في الفصل  ب ـ 
 ؛(71.17)البند  حلي الغواية )المقلدة( ج ـ 
من القسم الخـام  عشـ ، مـن  2ستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة األجزاء واللوازم لال د ـ

 ؛(39صناف المماثلة من لدائن )فصل معادن عادية )القسم الخام  عش (، أو األ
أو قولبة؛  )عدد و أدوات قاطعة وأدوات مائدة( ، بمقابض أو بأجزاء أخ  من مواد نحت 82أصناف الفصل ـ  هـ

 ؛96.02أو 96.01لى حدة تتبع البند جزاء المقدمة عأما المقابض واأل
 ( و أقــــالم التخاــــيي ال ندســــي  90.03)مثــــل أطــــ  وركائــــ  النظــــارات    نــــد  90أصــــناف الفصــــل  و ـ

( وأصـــناف صـــناعة الفـــ اجين )الفـــ ا( مـــن النـــوف المخصـــ  لالســـتعما  فـــي الاـــ  أو 90.17) نـــد
 ؛(90.18الج احة أو ط  األسنان أو الا  البيا ي ) 

 ؛ل  وصناديق أصناف صناعة الساعات()مثل، اظ ف و ع 91أصناف الفصل  ز ـ 
 ؛(92يقية، أجزاؤها ولوازم ا )فصل األدوات الموس ح ـ 
 ؛)األسلحة وأجزاءها( 93ناف الفصل أص ط ـ 
 ؛(ولوازم ا )مثل، األثاث وأج زة اإلنارة 94أصناف الفصل  ي ـ 
 والعاب المجتمعات وأدوات ولوازم ال ياضة(؛ أو)مثل، ُلع  األطفا   95أصناف الفصل  ك ـ 
 .قاع مجموعات وقاع أث ية(و  )تحف فنية 97أصناف الفصل    ـ 

 :96.02حت   وفقًا لمف وم البند يقصد بعبارة   مواد نباتية أو معدنية للن ـ 2
 األنواف المعدة  القش ية والمواد النباتية المماثلة من واألثمارالحبوب القاسية والبذور والقشور  أ  ـ 
 .، جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم(للنحت )مثل 
   مان األسود وبدائله الم شوم المكتل والك الك  مان والم شوم )زبد البح ( والك  مان المكتل و ب ـ 
 .المعدنية 

م والخصـل ،  الحـز 96.03  وفـق مف ـوم البنـد لصـناعة المكـان  والفـ اجين  يقصد بعبارة   حزم وخصل محض ة  ـ 3
، غي  الم كبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غي ها من المواد الم يأة لالستعما ، دون تجزئـة

سـو  عمليـات شـغل بسـياة كتشـذي  رؤوسـ ا أو قصـ ا   ال تتالـ، أو التي في  صناعة المكان  أو الف اجين
 .  ا االستعما في مستو  واحد لكي تصبح جاهزة ل ذ
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، تبقـى داخلـة فـي هـذا 96.15أو  96.06لغايـة  96.01إن أصناف هذا الفصـل، عـدا تلـل الداخلـة فـي البنـود  ـ 4
الفصل، وإن كانت مصـنوعة كليـًا أو جزئيـًا مـن معـادن ثمينـة أو مـن معـادن عاديـة مكسـوة بقشـ ة مـن معـادن 

 (. ةأو مجددية أو ت كيبية ثمينة أو من آللئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار ك يمة أو شبه ك يمة )طبيع
 

األصناف التي تشـكل في ـا الئلـئ الابيعيـة أو  96.15أو في البند  96.06إلى  96.01وتبقى داخلة في البنود 
المســتنبتة أو األحجــار الك يمــة أو شــبه الك يمــة )طبيعيــة أو ت كيبيــة أو مجــددة( أو المعــادن الثمينــة أو المعــادن العاديــة 

 .زم بسياة أو زخارف قليلة األهميةدن ثمينة، لواالمكسوة بقش ة من معا
 

 فئة ال سم اإلج اء  الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 ، ذ ل أو درق السلحفاة  عاج، عظام، ظ     96.01
وق ون مشعبة، م جان، صدف ومواد  ق ون 

حيوانية ُأخ  للنحت، مشغولة، ومصنوعات من 
المتحصل  مصنوعاتتلل المواد )بما في ا ال

   .(علي ا بالقولبة
 %5  ـ عاج مشغو  ومصنوعات من عاج  96 01 10 00 
 %5  ـ غي ها 96 01 90 00 

مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة،   96.02
ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة 
أو منحوتة من شمع، أو من ستيارين أو من 

قولبة  راتنجات طبيعية، أو من عجن صموغ أو
النماذج، ومصنوعات ُأخ  مقولبة أو منحوتة، 
غي  مذكورة وال داخلة في مكان آخ ؛ هالم 
غي  مقسى مشغو ، )عدا ال الم الداخل في 

( ومصنوعات من هالم غي  35.03البند 
   .مقسى

 %5  ـ ـ ـ أق اص اصاناعية لخاليا النحل  96 02 00 10 
 %5  ـ ـ ـ الئلي من شمع  96 02 00 20 
ا الشمع ــ ـ ـ أصناف مصنوعة من مستحض ات قاعدت  96 02 00 30 

 األغ اضال الم غي  المقسى تستخدم في  و
  الابية والج احية أو في صناعة األدوية 

 
 
5% 

ة ــ ـ ـ مصنوعات من   افين مثل األوعية الخاص 96 02 00 40 
  بحامض ال ايدروفلوريل 

 
5% 

 %5  ت من استارين ـ ـ ـ مصنوعا 96 02 00 50 
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 %5  ـ ـ ـ غي ها  96 02 00 90 
ف اجين ) وإن كانت تشكل أجزاء  مكان  و  96.03 

لئالت أو لألج زة أو الم كبات( مكان  آلية 
لألرضيات تدار يدويًا، غي  مزودة بمح ك، 
ف اجين تنظيف، منافض ريش؛ حزم وخصل 
محض ة لصناعة المكان  أو الف اجين؛  

وانات دهان؛ مماسح )مقاشي( وسيدات واسا
   .)عدا اساوانات ا(

مؤلفة من أغصان دقيقة أو من  وف اجين ـ مكان   96 03 10 00 
 %5  مواد نباتية ُأخ  مجمعة حزمًا، وإن كانت بأيد

ـ ف اجين أسنان، ف اجين حالقة، ف اجين شع ، ف اجين   
ُأخ  للتجميل أو  وف اجين أظاف ، ف اجين رموا 

لف اجين التي تشكل أجزاء شخاص، بما في ا الزينة األ
   :لألج زة

 %5   م األسنانـقـين أطـ اجـا فــ ـ ف اجين األسنان، بما في  96 03 21 00 
   : ـ ـ غي ها  
 %5  ـ ـ ـ ف اجين حالقة  96 03 29 10 
 %5  ـ ـ ـ ف اجين شع   96 03 29 20 
 %5  ـ ـ ـ غي ها  96 03 29 90 
ف اجين مماثلة مما  ـ ف اجين للفنانين، ف اجين للكتابة و 96 03 30 00 

  تستخدم لوضع مواد التا ية )كوزماتيل(
 
5% 

أو ورنشة وما يماثل ا، )عدا  رسمـ ف اجين دهان أو  96 03 40 00 
(؛   96 03 30الف اجين الداخلة في البند الف عي 

 %5  وسيدات واساوانات دهان 
 %5  ن ُأخ  تشكل أجزاء لئالت أو األج زة أو الع بات ـ ف اجي 96 03 50 00 
   : ـ غي ها  
ف اجين من مااط أو من لدائن مصبوبة قاعة  ـ ـ ـ 96 03 90 10 

الخ( والف اجين  واحدة لتنظيف الم احيض...
  المنزلي  لالستعما 

 
 
5% 

 %5  ف اجين لتنظيف األلبسة واألحذية  ـ ـ ـ 96 03 90 20 
 %5  ف اجين المكان  لتنظيف الا ق، األرضيات ـ ـ ـ 96 03 90 30 
 %5  معدنية أسالكيدوية من ف اجين  ـ ـ ـ 96 03 90 40 
 %5   ـ ـ ـ غي ها 96 03 90 90 
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 %5  وغ ا يل يدويةمناخل  96 04 00 00 96.04
للزينة    مجموعات  أطقم  سف  للتجميل أو 96 05 00 00 96.05

الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف األحذية أو 
  المالب 

 
 
5% 

أزرار، أزرار كباسة )حابكة بالكب (؛ قوال    96.06
ر أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه األزرار؛ أزرا

   . غي  تامة الصنع )أشكا  أولية(
 %5  ـ أزرار كباسة )حابكة بالكب  ( وأجزاؤها 96 06 10 00 

   : ـ أزرار  
 %5   ـ ـ من لدائن، غي  مغااة بمواد نسجية 96 06 21 00 
 %5   ـ ـ من معادن عادية، غي  مغااة بمواد نسجية 96 06 22 00 
 %5  ـ ـ غي ها 96 06 29 00 
 %5   ـ قوال  أزرار وأجزاء أزرار ُأخ ، أزرار غي  تامة الصنع  96 06 30 00 

   . أجزاؤهاحابكات منزلقة  سحابات ، و   96.07
   : ـ حابكات منزلقة  سحابات   
 %5   ـ ـ مزودة بأسنان للتشبيل من معادن عادية 96 07 11 00 
 %5  ـ ـ غي ها 96 07 19 00 
 %5  ـ أجزاء  96 07 20 00 

أقالم حب  جاف؛ أقالم وأقالم تأشي    ؤوس   96.08
من لباد أو بغي ها من رؤوس مسامية؛ أقالم 

أنواع ا؛ أقالم حب  للنسخ؛ أقالم حب  سائل ب
رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات 
أقالم رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء )بما في ا 

عدا تلل  السابقة، األغاية والمشابل( لألصناف
   .96.09الداخلة في البند 

 %5  ـ أقالم حب  جاف  96 08 10 00 
من لباد أو بغي ها من ـ أقالم وأقالم تأشي    ؤوس  96 08 20 00 

  رؤوس مسامية 
 
5% 

 %5  أقالم حب  سائل بأنواع اـ  96 08 30 00 
 %5  ـ أقالم رصاص بخزان  96 08 40 00 
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ـ مجموعات )أطقم( مؤلفة من أصناف داخلة في  ندين  96 08 50 00 
  ف عيين أو أكث  من البنود الف عية السابقة

 
5% 

خ اطيش( ألقالم الحب  الجاف مزودة ـ عبوات غيار ) 96 08 60 00 
    ؤوس ا

 
5% 

   : ـ غي ها  
 %5  ـ ـ ريش كتابة وأسنان ريش كتابة  96 08 91 00 
 %5  ـ ـ غي ها 96 08 99 00 

أقالم رصاص، )عدا أقالم ال صاص الداخلة في   96.09
(، رصاص أقالم، أقالم تلوين 96.08البند 

ابة أو لل سم، كتال باستيل، أقالم فحم، طباشي 
   . طباشي  للخياطين

ـ أقالم رصاص وأقالم تلوين   صاص محاط بغالف  96 09 10 00 
  صل  

 
5% 

 %5  ـ رصاص أقالم أسود أو ملون  96 09 20 00 
   :ـ غي ها  
 %5   إردوازـ ـ ـ أقالم  96 09 90 10 
 %5  ـ ـ ـ أقالم الفحم  96 09 90 20 
 %5   قالم ملونة لل سمـ ـ ـ أ 96 09 90 30 
 %5   ـ ـ ـ طباشي  للكتابة أو لل سم 96 09 90 40 
 %5  ـ ـ ـ طباشي  للخياطين  96 09 90 50 
 %5  ـ ـ ـ غي ها 96 09 90 90 

اح أخ  للكتابة أو ال سم، وإن و وأل إردوازألواح   96.10
   . كانت بأط 

 %5   ت بأط ـم، وان كانـ سللكتابة أو لل إردوازـ ـ ـ ألواح  96 10 00 10 
 %5  ـ ـ ـ غي ها 96 10 00 90 
، أختام مؤرخة أو م قمة وأصناف أختام باصمة 96 11 00 00 96.11

مماثلة )بما في ذلل أج زة طبع أو نقش 
ال قاف(، يدوية؛ صفافات ح ف يدوية 

ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات 
  ح ف

 
 
 
 
5% 
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الكاتبة وأش طة مماثلة، محب ة  أش طة لئالت  96.12
أو م يأة با يقة أخ   للابع، وإن كانت م كبة 

على بك ات أو ضمن عبوات )خ اطيش(؛ 
ي عل  أو  دون ا، وإن كانت محب ات أختام  ف

   . مش بة
 %5  ـ أش طة  96 12 10 00 
 %5  ـ محب ات أختام  96 12 20 00 

حات، وإن قداحات للسجائ  وغي ها من القدا  96.13
زاؤها، عدا أحجار كانت آلية أو ك  بائية، وأج

   . القدح والفتائل
 %5  ـ قداحات جي  تعمل بالغاز، غي  قا لة إلعادة التعبئة 96 13 10 00 
 %5  ـ قداحات جي  تعمل بالغاز، قا لة إلعادة التعبئة 96 13 20 00 
 %5  ـ قداحات ُأخ  96 13 80 00 
 %5  اءـ أجز  96 13 90 00 

غاليين تدخين )بما في ا رؤوس ا( ومباسم   96.14
   . سيجار أو سجائ ، وأجزاؤها

 %5   غاليين تدخين )بما في ا رؤوس ا( ـ ـ ـ 96 14 00 10 
 %5   شيش )ن جيالت( و أجزاؤها ـ ـ ـ 96 14 00 20 
 %5   غي ها ـ ـ ـ 96 14 00 90 

ة؛ دبا ي  أمشاط ومثبتات شع  وأصناف مماثل  96.15
شع ؛ مالقي ومشابل ولفافات لتجعيد أو 
داخلة لتمويج الشع ، وأصناف مماثلة، عدا ال

   . ، وأجزاؤها85.16في البند 
   : أمشاط ومثبتات شع  وأصناف مماثلةـ   
 %5  ـ ـ من مااط مقسى أو من لدائن  96 15 11 00 
 %5  ـ ـ غي ها 96 15 19 00 
 %5  ـ غي ها 96 15 90 00 

   نافثات عاور ونافثات مماثلة لمواد التجميل   96.16
 ا؛ ذاريات أو وسيدات سوت كيبات ا ورؤو 
 لوضع مواد التجميل أووسيدات للمساحيق 

   . محض ات التا ية
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ـ نافثات عاور ونافثات مماثلة لمواد التجميل  96 16 10 00 
  وت كيبات ا ورؤوس ا

 
5% 

احيق، وسيدات لوضع مواد التجميل ـ ذاريات للمس 96 16 20 00 
  ومحض ات تا ية

 
5% 

أوعية عازلة للحــ ارة م كبة في قواري  و   96.17
أجزاؤها )عدا أغلفت ا، تم عزل ا  تف يغ ال واء؛ 

   . الزجاجات الداخلية(
 %5  مما يستعمل عادة للشاي أو الق وة قواري ـ ـ ـ  96 17 00 10 
 %5  ـ ـ ـ غي ها 96 17 00 90 

؛ ى خياطين ونماذج بش ية أخ  للع ضدم 96 18 00 00 96.18
وغي ها  واإلعالنأشكا  ذاتية الح كة للع ض 

  من المشاهد المتح كة لواج ات الع ض
 
5% 

حفاضات و وواقيات صحية  مناشف صحية  996.1
 حفاضات وفوط مبانة لألطفا الوباانات 

   . وأصناف مماثلة, من جميع المواد
 %5  طفا أ اتضاـ ـ ـ حف 96 19 00 10 
 %5    ئيةنسا اتضاحفـ ـ ـ  96 19 00 20 
 %5   للم ضى والمقعدين اتضاحفـ ـ ـ  96 19 00 30 
ـ ـ ـ وسائد رقيقة من ورق قا ل المتصاص اإلف ازات من  96 19 00 40 

 الم ضى
 
  

 
5% 

و مجموعات )أطقم( للوالدة تحتوي على صنفين أ ـ ـ ـ 96 19 00 50 
 10اكث  من األصناف المذكورة في البنود الف عية من )

 %5  (96 19 00 90لغاية  96 19 00
 %5   ـ ـ ـ غي ها  96 19 00 90 
أحادية أو ثنائية أو ثالثية  (حوامل) مناص   .2096

   .القوائم واألصناف المماثلة
 %5  ثالثية القوائمـ ـ ـ  96 20 00 01 

 %5  هاـ ـ ـ غي   96 20 00 09 
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 القسم الحادي والعشرون
   

 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية 
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 الفصل السابع والتسعون
 

 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية
 :مالحظــــــات

 :يشمل هذا الفصل الـ  1
وما يماثلها الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة )المدموغة( بطابع،  أ  ـ

 ؛49.07الداخلة في البند 
"للديكورات" أو  تلالستوديوهاهد المسرحية والمناظر الخلفية نسج الكانفاه المتضمنة رسومًا للمشا ب ـ 
 ؛ أو 97.06(، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 59.07الستعماالت مماثلة )بند   
 .(71.03إلى  71.01لكريمة )البنود و شبه ااألحجار الكريمة أ الآللئ، الطبيعية أو المستنبتة أو ج ـ 

تعتبر صورًا أصلية محفورة )جرافير( وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر )ليتوغرافيا(،  ـ 2
تلك الصور المسحوبة مباشرة، باألسود واألبيض أو باأللوان من لوحة أو   97.02بالمعنى المقصود في البند 

ق اآللية أو الطر  باستثناءان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان، أكثر، أعدها الفن
 . اآللية الفوتوغرافية

بأيدي  ، األصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري )المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو97.03تدخل في البند  ال ـ 3
 .ت من قبل الفنانينعدب( حتى وان كانت قد صممت أو االحرفيين التقليديين

أعاله، فإن األصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول أخر من  3إلى  1ـ   أ  ـ مع مراعاة أحكام المالحظات من  4
 ؛وليس في أي فصل آخر من جدول التعرفةجدول التعرفة، تبقى داخلة في هذا الفصل 

تبقى  97.05إلى  97.01أو في مجموعة البنود من  97.06تدخل في البند   أنالتي يمكن  األصناف إنب ـ       
 .97.05إلى  97.01ة في البنود من داخل

 تزينيهيماثلها من لوحات  األطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق )كوالج( أو ما ـ 5
أو الصور األصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر )ليتوغرافيا(، تبند مع هذه 

تتناسب معها نوعًا وقيمة  األطر التي ال أما. ذا كانت تتناسب معها نوعًا وقيمةجزء منها إ باعتبارهااألصناف 
 . فإنها تبند بصورة منفصلة

 البند النظام المنسق رمز ــــنفالصــــــ اإلجراء فئة الرسم

  

لوحات وصور ورسوم مرسومة كليًا باليد، عدا 
، وعدا 49.06الرسوم الداخلة في البند 

المزخرفة  المرسومة أو األصناف المصنوعة
فن اللصق )كوالج( وأصناف  يدويًا؛ لوحات

 . مماثلة

 97.01 

  97 01 10 00 ـ لوحات و صور ورسوم  5%
  97 01 90 00 ـ غيرها   5%
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 البند النظام المنسق رمز ــــنفالصــــــ اإلجراء فئة الرسم

 
5%  

صور أصلية )جرافير(، أو مطبوعة بالضغط أو 
 مطبوعة بالحجر )ليتوغرافيا(

00 00 02 97 97.02 

 97.03 97 03 00 00 تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد  5%
 
 
 
 
 
5%  

طوابع بريدية و طوابع مالية، عالمات بريدية، 
ظروف اليوم األول، أصناف المراسلة )مثل، 

، مبطلة ( وما يماثلهاالورق الموسوم الطابع 
عدا تلك الداخلة في البند أو غير مبطلة، 

49.07 

00 00 04 97 97.04 

5% 
5% 

  

مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو 
النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو 

اآلثار أو الُسالالت أو الحفريات)المتحجرات( أو 
 .  المسكوكات

 ـ حفريات ) متحجرات (  ـ ـ

  ـ ـ ـ غيرها
  

 
 
 
 
 
 10 00 05 97 

90 00 05 97 
 

97.05 

 97.06  . قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام  

  97 06 00 10  أجزاؤه ـ ـ ـ أثاث أثري و  5%

  97 06 00 20  السجاد األثري  أصنافـ ـ ـ   5%

  97 06 00 30   ـ ـ ـ منتجات فن الرسم والخط األثرية  5%

  97 06 00 90  ـ ـ ـ غيرها   5%
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 والتسعون الثامن الفصل 
   

 خاصةذات إحكام سلع 
 مالحظــــــات:

 :فقطيشمل هذا الفصل  ـ  1
نظام "قانون" أ من /103استنادًا للمادة وذلك األمتعة الشخصية و األدوات المنزلية المستعملة فقط  أ ـ

المطبقة في كل بط والضواالشروط و وفق الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 .دولة من الدول األعضاء في االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لسلكين الدبلوماسي اما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء  ب ـ
بشرط  ن والقرارات النافذةوالقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق االتفاقيات الدولية والقواني

نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول من  101و 100و 99 واداستنادًا للموذلك  المعاملة بالمثل
المطبقة في كل دولة من الدول والضوابط مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط 

 .العربيةاألعضاء في االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
 .أيضافيما يشمالن الصادر  98 02و  98 01يشمل البندان  ج.

 البند النظام المنسق رمز الصــــــــــنف اإلجراء  فئة الرسم

  إعفاء

زلية المستعملة ـاألمتعة الشخصية واألدوات المن
التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج 

 ل مرةواألجانب القادمون لإلقامة في البالد ألو

00 00 01 98 98.01 

 
 

 
 

للهيئات الدبلوماسية والقنصلية  ما يرد
لسلكين اوالمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء 
 .الدولةالدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى 

  98.02 

  98 02 00 10   لسفارات والقنصلياتل ـ ـ ـ   إعفاء

  98 02 00 20   ةيلمنظمات الدولل ـ ـ ـ   إعفاء
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 التاسع والتسعونالفصل 
 فصل احتياطي الستعماالت األطراف المتعاقدة 
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