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 قرار رقم )19( ل�سنة  2022 ب�س�أن الجدول الموحد لت�سنيف وتبويب ال�سلع

4 ��������������������������� لدول مجل�س التع�ون لدول الخليج العربية وفق النظ�م المن�سق لع�م 2022 
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وزارة الداخلية

قرار رقم )19( ل�سنة 2022

ب�س�أن اجلدول املوحد لت�سنيف وتبويب ال�سلع لدول جمل�س التع�ون لدول 

اخلليج العربية وفق النظ�م املن�سق لع�م 2022 

 

وزير الداخلية: 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 2002 باملوافقة على التفاقية القت�شادية 

املوحدة بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

د  املوحَّ )القانون(  النظام  على  باملوافقة   2002 ل�شنة   )10( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وعلى املر�شوم رقم )81( ل�شنة 2007 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية للنظام املن�شق لت�شنيف وترميز ال�شلع املوؤرخة يف 14 يونيو 1983واملعدلة بالربوتوكول 

املوؤرخ يف 24 يونيو 1986،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2003 ب�شاأن ال�شلع املعفاة يف التعرفة اجلمركية املوحدة لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وتعديالته،

لدول  ال�شلع  وتبويب  لت�شنيف  املوحد  ب�شاأن اجلدول   2017 ل�شنة  رقم )46(  القرار  وعلى 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وفق النظام املن�شق لعام 2017، املعدل بالقرار رقم )179( 

ل�شنة 2017، 

وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثانية والثالثني التي 

عقدت يف الريا�س باململكة العربية ال�شعودية خالل يومي 19 و20 دي�شمرب 2011 والذي ا�شتذكر 

من خالله قراره يف دورته ال�شاد�شة والع�شرين التي عقدت يف اأبو ظبي بدولة الإمارات العربية 

والقت�شادي  املايل  التعاون  جلنة  تفوي�س  ب�شاأن   2005 دي�شمرب  و19   18 يومي  خالل  املتحدة 

بتعديل )باحلذف من اأو بالإ�شافة اإىل( قوائم ال�شلع املعفاة التي �شبق للمجل�س الأعلى اإقرارها،

وعلى قرار جلنة التعاون املايل والقت�شادي يف اجتماعها الرابع ع�شر بعد املائة الذي عقد 

2021 مبملكة البحرين ب�شاأن املوافقة على جدول التعرفة اجلمركية املوحدة  7 نوفمرب  بتاريخ 

مت�شمنًا تعديالت منظمة اجلمارك العاملية اإ�شدار 2022،

وبناًء على عر�س رئي�س اجلمارك، 
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ُقرر الآتي:

امل�دة الأوىل

العربية  التعاون لدول اخلليج  ال�شلع لدول جمل�س  وتبويب  لت�شنيف  املوحد  ُيعمل باجلدول 

وفق النظام املن�شق لعام 2022، املرافق لهذا القرار.

امل�دة الث�نية

لدول  ال�شلع  وتبويب  لت�شنيف  املوحد  اجلدول  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )46( رقم  القرار  ُيلغى 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وفق النظام املن�شق لعام 2017، كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س 

مع اأحكام هذا القرار.

امل�دة الث�لثة

على رئي�س اجلمارك تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 رجــــب 1443هـ

المــــــوافــــــق: 9 فبراير 2022م
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مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية
  ااألألممااننةة  االلععااممةة

  

 
 

  
  

التعرفة الجمركية 
 الموحدة 

 
 

2022 
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 القواعد العامة لتفسير الـنـظـام المنسق
 

 تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في جدول التعرفة : 
 
ً تبعاً  (1 ليـس لعناوين األقسام والفصول و أجزاء الفصول سوى قيمة إرشادية ، أما تبنيد األصناف فيحدد قانونا

بعاً للقواعد التالية ، شريطة أن ال تتعارض هذه لنصوص البنود والمالحظات الخاصة باألقسام أو الفصول ، وت
 القواعد مع نصوص البنود والمالحظات .

 
بشرط كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف ، وإن كان غير كامل أو غير تام الصنعأ ـ (2

األساسية الصفات أن تتوافر في هذا الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع في الحالة التي يقدم بها ،
للصنف الكامل أو التام الصنع )أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام 

 هذه القاعدة( ، سواء ورد مفككاً أو غير مجمع . 
مع  مشترك كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المـادة سـواء أكانـت صرفـة أو مخلوطـة أو ب ـ

خر . كذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً مواد أ  
من هذه المادة . وتبند هذه األصناف المخلوطـة أو المركبـة وفقـاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة 

 أ( ./3)
 
ً لما جاء(3 ً تدخل في بندين أو أكثر تبعا ؤيَّ أن سلعا ب( السابقة أو ألي سبب آخر، فإن  /2في القاعدة ) إذا ر 

 التبنيد يتم على الوجه اآلتي :
 

كل يرجح البند األكثر تخصيصاً على البنود ذات النصوص العامة . إال أنه عندما ينص بندان أو أكثرأ ـ
من  على حدة إلى جزء فقط من المواد المكونة لألصناف المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط

السلع المهيأة بشكل مجموعات )أطقم( للبيـع بالتجزئـة ، فتعتبـر هذه البنـود متساوية في التخصيص 
 ً  أكمل أو أكثر دقة . بالنسبة لهـذه األصناف والسلع حتى ولو أعطى أحد هذه البنود لهذه السلع وصفا

وكذلك من تجميع مواد مختلفةاألصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة ب ـ
 ً أ( 3للقاعدة )البضائع المهيأة بشكل مجموعات )أطقم( للبيع بالتجزئة والتي ال يمكن تبنيدها تطبيقا

 هذه الصفة .فإنها تبند تبعاً للمادة أو الصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئيسية ، إذا أمكن تحديد
الذي يرد / ب( ،  فإنها تبند في البند 3/ أ(  أو ) 3لقاعدتين )عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام اج ـ

 متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين االعتبار على حد سواء.
 
 تتبع األصناف التي ال يمكن تبنيدها وفق القواعد السابقة بند األصناف األكثر مماثلة .(4
 
 السابقة ، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه : باإلضافة إلى األحكام(5

واألوعية المماثلة علب وغالفات أجهزة التصويـر واألدوات الموسيقية واألسلحة وأدوات الرسم والحلى  أ ـ
ً الحتواء صنف معين أو مجموعات )أطقم( والقابلة لالستعمال المديد والمقدمة مع المصممة خصيصا

األنواع التي تباع عادة معها . غير أن هذه المعدة لها، تبند مع هذه األصناف عندما تكون من األصناف
القاعدة ال تطبق على األوعية التي تضفي على المجموع بكامله الصفة الرئيسية ؛

هذه  بند معالتغليف المقدمة محتوية على سلع ت مواد وأوعية/ أ(  أعاله ، فإن  5مع مراعاة أحكام القاعدة )  ب ـ
عندما تكون من األنواع التي تستعمل عادة في تغليف مثل هذه السلع . مع ذلك ، فـإن أحكام هذه السلع 

 الفقرة ليست ملزمة عندما تكون أوعية التغليف قابلة بوضوح صراحة لالستعمال المتكرر.
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ومالحظات هذه البنود الفرعية وكذلك تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص (6

ً بأنه ال يمكن مقارنة  مع ماـ  ً للقواعـد المنصوص عليها أعاله ، علما يلزم من التعديل والتبديل ، وفقا
البنود الفرعية إال إذا كانت من نفس المستوى . من أجل العمل بأحكام هذه القاعدة ، فإن مالحظات 

 ً  ، ما لم ينص على خالف ذلك . األقسام والفصول يجب تطبيقها أيضا
 

 
****** 
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 } دليل مستخدمي النظام المنسق {
 

 

هذذ ا النسذذخ  مذذو اللذذدد  الميفذذد لتبذذنيل دلديلذذج السذذ   لذذدد  مل ذذ   
 ، لعتدذذ  مذذو 2022دفذذق النظذذام المنسذذق   ذذدا  لذذدد  الخ ذذيع الع  يذذ  التعذذاد  

 3 2 1 0أفدث نسخ ه ا اللدد   ال غ  الع  ي  ، دقد استخدمت األ قذام الع  يذ   
ي  لمستخدمو األ قام الهندل  ، دأمام ه ا التغيي  ، دلسهيلً (  دالً م9 8 7 6 5 4

 ه ا اللدد  ، ني د الملفظات التالي  :
 ، مذللً  الحقل األد  مذو اللذدد  المرذا  اليذق  ذ قن الدنذد لتبذمو أ  عذ  أ قذام - 1

(  قذذن اللبذذل دهذذي يا ذت فذذي وذذل فبذذل ، دلملذذل 01( ، لملذل الذذ قن  01.02 
مذذو  دلقذذ أ األ  عذذ  أ قذذام ، وذذل  قمذذيو   ذذ  فذذد  ، (  قذذن الدنذذد ،02الذذ قن  

 اليسا   ل  اليميو .
لن لذ    الحقل اللاني الخاص   مز النظام المنسق مكي  مو يماني  أ قام دقد - 2

 ف اغ  عد ول  قميو لتسهل ق اءلها ، ده ا األ قام لملل ما ل ي : 
لاني مو اليسا  لملل   قن اللبلال قميو األد  دال. 
 اليسا  لملل   قن الدند ال ئيسيال قميو اللالث دال ا   مو. 
،  ا  وذفذذاا   ال قميو الخام  دالسادس مو اليسا  لمذلل  الدنذيد الل  يذ

وذذا   ( لدذذدأ الدنذذد الل  ذذي  رذذ    دافذذد      ( ، د اا 0الذذ قن السذذادس   
  قماً آخ  فيددأ الدند الل  ي  ر  تيو       ( .

ا   ، فذذاللامو مو اليسا  لملل  اللق ات الل  ي  المح يذال قميو السا   دا
  ( ، د اا  ( لددأ اللق   الل  ي   للث ش   ات       0وا  ال قن اللامو   

     ( . وا   قماً آخ  فتددأ اللق   الل  ي  المح ي   أ  ع  ش  ات      
 

د اهلل التيفيق  ...     
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اجلدول املوحد لتصنيف وتبويب 
السلع لدول جملس التعاون 

 لدول اخلليج العربية
2022
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 1ق : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األولالقسم 
 
 

 ةالحيوانيحيوانات حية ومنتجات المملكة 
 
 
 

   مالحظات:
ال ما نص  إصغاره من هذا النوع أو الجنس،  أيضا  نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل  إلىفي هذا القسم  إشارةكل  - 1

 ذلك.عليه بخالف 
المنتجصات التصي  أيضصا  لتعرفصة إلصى المنتجصات مالمج""صةم تشصمل في جدول ا إشارةما لم ين  على خالف ذلك، فإن أية  - 2

 .نزع ماؤها، أو بخرت، أو ج""ت بالتجميد
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 األولالفصل 

 
 حيوانــــــات حيــــــــة

 مالحظة: 
  باستثناء:يشمل هذا ال"صل جميع الحيوانات الحية  - 1
 03.07أو 03.06أو  03.01ورة فصصصي الدنصصصو  يصصصة األخصصصر المصصصذكالمائ تالالفقاريصصصا والقشصصصريات والرخويصصصات و األسصصما ( )أ  

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

 
 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز الدند

   .حيه)نغال(،  وا نك وبغال و خيول وحمير  01.01
 خيول:ـ   
 :لألنسالأصيلة ـ ـ   
إع"اء  من أصل عربيخيول ـ ـ ـ  01 01 21 10 
إع"اء  غيرها ــ ـ  01 01 21 90 
  :غيرهاـ ـ   
إع"اء  للرياضةـ ـ ـ خيول  01 01 29 10 
إع"اء  ـ ـ ـ خيول صغيرة الجسم )بوني( 01 01 29 20 
إع"اء   غيرهاـ ـ ـ  01 01 29 90 
إع"اء  ـ حمير  01 01 30 00 
 إع"اء  اغيره ـ 01 01 90 00 

  .األبقارحيوانات حية من فصيلة   01.02
  :ألي"ة أبقار ـ  
 إع"اء  ألنساللأصيلة  ألي"ة أبقارـ ـ  01 02 21 00 
إع"اء ـ ـ غيرها  01 02 29 00 
  جاموس: ـ  
 إع"اء  ألنسالل ةأصيل جاموسـ ـ  01 02 31 00 
إع"اء ـ ـ غيرها  01 02 39 00 
 إع"اء  ا ـ غيره 01 02 90 00 

  .الخنازيرحيوانات حية من فصيلة   01.03
 ممنوع استيرا ه ألنسال لأصيلة خنزير ـ  01 03 10 00 
   ا:ـ غيره  
يرا هممنوع است كيلو غرام  50ـ ـ تزن أقل من  01 03 91 00 
ممنوع استيرا ه كثر أو أكيلو غرام  50ـ ـ تزن  01 03 92 00 

   .والماعزحيوانات حية من فصيلتي الضأن   01.04
   :ضأنـ   
 إع"اء  ألنسالل أصيلة ضأنـ ـ ـ  01 04 10 10 

 إع"اء   اـ ـ ـ غيره 01 04 10 90 
   :ماعزـ   
 إع"اء ألنساللأصيلة  ماعزـ ـ ـ  01 04 20 10 
 إع"اء  ـ ـ ـ غيرها 01 04 20 90 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز الدند
بصص ، مصصن فصصصيلة جصصالوس  وميسصصتكوس، ،  واجصصن  01.05

، (غرغر) غينيا رومي،  جاجأوز،  يو  و جاجات 
 نواع األلي"ة.ألحيه من ا

  

   :غرام 185يزيد عن  ـ بوزن ال  
 إع"اء   وميستكوس جالوس فصيلةمن  واجن ـ ـ  01 05 11 00 
 إع"اء  ـ ـ  يو  و جاج رومي 01 05 12 00 
 إع"اء  ب ـ ـ  01 05 13 00 
 إع"اء  إوزـ ـ  01 05 14 00 
 إع"اء  غر(غر)  جاج غينياـ ـ  01 05 15 00 
   : اـ غيره  
   :  وميستكوس جالوس   واجن من فصيلةـ ـ   
 إع"اء  بياضـ ـ ـ  جاج  01 05 94 10 
 إع"اء  حمالـ ـ ـ  جاج  01 05 94 20 
 إع"اء  أمهاتـ ـ ـ  جاج  01 05 94 30 
 إع"اء  اـ ـ ـ غيره 01 05 94 90 
  ا:ـ ـ غيره  
إع"اء  وإوز أليفـ ـ ـ ب   01 05 99 10 
إع"اء   رومي و جاج ـ  يو ـ ـ  01 05 99 20 
إع"اء ا ـ ـ ـ غيره 01 05 99 90 

   .أخر حيوانات حية  01.06
   :اتيثدي ـ  
إع"اء  ةرئيسحيوانات  ـ ـ01 06 11 00 
ةـدييات من رتدـ)ثرية ــبحنازيرـتان و الفين وخـحي ـ ـ 01 06 12 00 

 ةـمن رتد ثدييات ات )ــومـأط وبحر  (؛ خرافالحيتان
 رتدةال)ثدييات من  وفظ وفقمةل بحر عج (؛الخيالنيات

  (األقدام ال"رعية لزعن"يات

 

 
 

إع"اء

 : جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال ـ ـ  
إع"اء جمال أصيلة لألنسال . ـ ـ 01 06 13 10 
إع"اء جمال للمسابقات الرياضية والمزاينة  ...  01 06 13 20 
إع"اء غيرها  . ـ ـ 01 06 13 90 
إع"اء  وأرانب بريةأرانب ـ ـ 01 06 14 00 
  : غيرهاـ ـ   
إع"اء  ظداء غزالن و ـ ــ  01 06 19 30 
إع"اء   كالب ـ ـ ـ 01 06 19 40 
إع"اء مثالها من حيوانات ال"راء أـ ـ ـ ثعالب ومنك و 01 06 19 50 
 نات مستور ةاحيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيو ـ ـ ـ 01 06 19 60 

   والدحوثلمختدرات التجارب  لهيئات علمية
 
إع"اء  

إع"اء غيرها ـ ــ  01 06 19 90 
 إع"اء ) بما فيها الثعابين والسالحف(ـ زواحف  01 06 20 00 
  : طيور ـ  
إع"اء   جارحة طيور ـ ـ 01 06 31 00 
 يتـكارادـوال ةـالددغاوات العا ي فيها )بما بدغاوات ـ ـ 01 06 32 00 

إع"اء   (تواكووالكاو ـكوالم
إع"اء   فيهولنداي(نومايوس و) رو مونعام؛ آ ـ ـ 01 06 33 00 
   غيرها:ـ ـ   
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز الدند
 جاج  ،يسمان درج،ـت حجل، حمام برى، ليف،أحمام  ـ ـ ـ 01 06 39 10 

 إع"اء  ريب  ب رطالن،أ قطا، شنقب، رض،ألا
 إع"اء  ـ ـ ـ طيور الزينة 01 06 39 20 
 إع"اء  غيرها ـ ـ ـ 01 06 39 90 
 :حشراتـ   
 إع"اء  ـ نحلـ  01 06 41 00 
 إع"اء  غيرهاـ ـ  01 06 49 00 
 إع"اء  غيرها ـ 01 06 90 00 
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 الفصل الثاني
 

 لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل
 :  مالحظة

 :  يشمل هذا الفصل ال – 1
                                                              الحة لالساااات ال     صااار الغيااا 02.10و 02.08إلااا   02.01الماااذكوفي ااااو الننااااو  مااا   األناااوا ( المنتجاااان مااا  )أ      

       النشري .      
 (04.10حشران صالحة لألكل غير حية )بند )ب(      

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

 ائة الرسم اإلجراء نفالصــــــــــــ النظام المنسق فمز النند
  . منر ي، طازجة أو األبقافلحوم اصيلة   02.01
 إعفاء ذبائح  وأنصافـ ذبائح كاملة  02 01 10 00 
 إعفاء ـ قطع أخر بعظم ا  02 01 20 00 
 إعفاءـ  ون عظام 02 01 30 00 

  . مجمدي، األبقافلحوم اصيلة   02.02
 %5 ذبائح  أنصافوـ ذبائح كاملة  02 02 10 00 
 %5  ـ قطع أخرى بعظم ا 02 02 20 00 
 : ـ  ون عظام 

 %5 مفروم  ــ  ـ02 02 30 10 
 %5 ـ غيرها ـ  ـ02 02 30 90 

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

 %5   ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح 02 03 11 00 
%5 بعظم ا ـ ـ أاخاذ وأكتاف وقطع ا،  02 03 12 00 

%5ـ ـ غيرها 02 03 19 00 

   : مجمديـ   
%5 ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح  02 03 21 00 

%5  ـ ـ أاخاذ وأكتاف وقطع ا، بعظم ا 02 03 22 00 

 %5  ـ ـ غيرها02 03 29 00 
الماعز، طازجة أو منر ي أو  لحوم اصيلة الضأن أو  02.04

 . مجمدي
 

 إعفاء ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو منر ي 02 04 10 00 
  : منر يـ لحوم ضأن أخر طازجة أو   
 إعفاء ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح  02 04 21 00 
 إعفاءـ ـ قطع أخر بعظم ا 02 04 22 00 
 إعفاء ون عظام ـ ـ   02 04 23 00 
 %5  مجمديـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، 02 04 30 00 
  : مجمديـ لحوم ضأن أخر،   
 %5 ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح  02 04 41 00 
 %5 ـ ـ قطع أخر بعظم ا  02 04 42 00 
 :  ـ ـ  ون عظام 
 %5 مفروم  ــ ـ 02 04 43 10 
 %5 غيرها ـ ـ ـ 02 04 43 90 
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 ائة الرسم اإلجراء نفالصــــــــــــ النظام المنسق فمز النند
  : زـ لحوم اصيلة الماع  
  : ـ ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح  
 إعفاء منر ي ـ ـ ـ ـ  طازجة أو 02 04 50 11 
 %5 ـ ـ ـ ـ مجمدي02 04 50 12 
  : ـ ـ ـ قطع أخر بعظم ا  
 إعفاء  منر يـ ـ ـ ـ طازجة أو  02 04 50 21 
 %5  جمديمـ ـ ـ ـ 02 04 50 22 
  : ـ ـ ـ  ون عظام  
 إعفاء  منر يـ ـ ـ ـ طازجة أو  02 04 50 31 
 %5 مجمديـ ـ ـ ـ 02 04 50 32 

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

 

 %5 ـ ـ ـ لحوم اصيلة الخيل  02 05 00 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها02 05 00 90 

وأطااراف صااالحة لألكاال ماا  اصااائل األبقاااف  أحشاااء  02.06
والخنااااازير والضااااأن والماااااعز والخياااال والحمياااار 

 . الن ا ، طازجة أو منر ي أو مجمديوالن ا  و

  

 %5   منر ي، طازجة أو األبقافـ م  اصيلة   02 06 10 00 
   : مجمدي، األبقافـ م  اصيلة   
 %5   ألسنةـ ـ  02 06 21 00 
 %5  أكنا ـ ـ  02 06 22 00 
 %5ـ ـ غيرها 02 06 29 00 
 %5  منر ي ـ م  اصيلة الخنازير، طازجة أو  02 06 30 00 
   : مجمديـ م  اصيلة الخنازير،   
%5 أكنا  ـ ـ  02 06 41 00 

%5ـ ـ غيرها 02 06 49 00 

   : ـ غيرها، طازجة أو منر ي  
 إعفاء  ـ م  اصيلتو الضأن والماعزـ ـ  02 06 80 10 
 %5ا ـ ـ ـ غيره 02 06 80 90 
   : مجمديـ غيرها،   
   : ـ ـ ـ م  اصيلتو الضأن والماعز  
 %5 ألسنةـ ـ ـ ـ  02 06 90 11 
 %5  ا أكنــ ـ ـ ـ 02 06 90 12 
 %5 ا ـ ـ ـ ـ غيره 02 06 90 19 
 %5 اـ ـ ـ غيره02 06 90 90 

لحااوم وأحشاااء وأطااراف صااالحة لألكاال ماا  طيااوف   02.07
طازجاااة أو  01.05الااادواج  الماااذكوفي ااااو النناااد 

 مجمدي.منر ي أو 

  

   : جالوس  وميستكوسم  اصيلة  م   واج ـ   
 %5 منر يـ ـ غير مقطعة، طازجة أو 02 07 11 00
 %5مقطعة، مجمدي  غيرـ ـ 02 07 12 00
 %5 منر يـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو 02 07 13 00
 %5 مجمديـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، 02 07 14 00

  :  فومو ـ م   يو  و جاج
 %5 منر يـ ـ غير مقطعة، طازجة أو 02 07 24 00
 %5 مجمديـ ـ غير مقطعة، 02 07 25 00
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 ائة الرسم اإلجراء نفالصــــــــــــ النظام المنسق فمز النند
 %5 نر يمـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو 02 07 26 00
 %5 مجمديـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، 02 07 27 00

  : ـ م  بط
 %5 منر يـ ـ غير مقطعة، طازجة أو 02 07 41 00

 %5 مجمديـ ـ غير مقطعة، 02 07 42 00
 %5 منر يـ ـ أكنا   سمة، طازجة أو 02 07 43 00
 %5 منر يـ ـ غيرها، طازجة أو 02 07 44 00
 %5 غيرها، مجمدي ـ ـ02 07 45 00

  : إوزـ م  
 %5 منر يـ ـ غير مقطعة، طازجة أو 02 07 51 00
 %5 مجمديـ ـ غير مقطعة، 02 07 52 00
 %5 منر يـ ـ أكنا   سمة، طازجة أو 02 07 53 00
 %5 منر يـ ـ غيرها، طازجة أو 02 07 54 00
 %5 يرها، مجمديغ ـ ـ02 07 55 00
 %5( م   جاج غينيا )غرغر ـ02 07 60 00

لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة لألكال، طازجاة   02.08
 . مجمديأو منر ي أو 

  

   : برية أفانب أفانب أو م ـ   
 إعفاء منر يـ ـ ـ طازجة أو 02 08 10 10
 %5 مجمديـ ـ ـ 02 08 10 20

02 08 30  %5 حيوانان فئيسةم  ـ 00
02 08 40  ةــيان م  فتنـ)ثديرية ـبحرـازيـحيتان و الاي  وخنم  ـ 00

  ةـم  فتن انييثدان )ـأطوم ر وـبح افخر؛ م  الحيتان(  
 )ثدييان ر واقمان  واظ ـالخيالنيان( ؛ م  عجو  بح  
 (الفرعية  لزعنفيان األقدام رتنةالم    

5% 

02 08 50 %5 زواحف )بما اي ا الثعابي  والسالحف(م  ـ 00
 : م  جما  وحيوانان أخر م  اصيلة الجما ـ 

إعفاء  منر يـ ـ ـ طازجة أو  02 08 60 10 
إعفاء  مجمديـ ـ ـ 02 08 60 20 
   : ـ غيرها  
   :  وظناءـ ـ ـ غزالن   

 %5 منر يـ ـ ـ ـ طازجة أو 02 08 90 21
 %5 مجمديـ ـ ـ ـ 02 08 90 22

(،  جاج ، الفري )سمان ، تدفج ، حجل مام بريـ ـ ـ ح
األفض، شنقب، قطا، أفطالن وبط بري:

  

 %5 منر يـ ـ ـ ـ طازجة أو 02 08 90 31
 %5ـ ـ ـ ـ مجمدي 02 08 90 32

  : اـ ـ ـ غيره
 %5  أاخاذ ضفا   ـ ـ ـ ـ02 08 90 91
 %5 ا غيره ـ ـ ـ ـ02 08 90 99

شااحم خنزياار صاارف وشااحم طيااوف  واجاا ، غياار   02.09
أو بطارق االساتخالا األخارى،  باإلذابةمستخلص 

أو ااااو مااااء  أو مملحاااا   أو مجمااادا   أو منااار ا   طازجاااا  
 مدخنا .أو  مملح أو مجففا  

  

 %5  خنزير م  ـ  02 09 10 00 
 %5  غيرهاـ 02 09 90 00 
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 ائة الرسم اإلجراء نفالصــــــــــــ النظام المنسق فمز النند
ء وأطااراف صااالحة لألكاال، مملحااة أو لحااوم وأحشااا  02.10

 سااميد قيااق و مدخنااة؛اااو ماااء مملااح، مجففااة أو 
 . أطرافأو  أحشاءصالحة لألكل، م  لحوم أو 

  

   : ـ لحوم اصيلة الخنزير  
%5  بعظم اـ ـ أاخاذ أو أكتاف وقطع ا،  02 10 11 00 

%5  وقطع اـ ـ صدوف ) يتخلل ا شحم (  02 10 12 00 

%5  اـ ـ غيره 02 10 19 00 

 %5  األبقافـ لحوم حيوانان اصيلة 02 10 20 00 
صاالحة لألكال ما  لحاوم أو  ساميدوـ غيرها، بما اي ا  قياق   

 : أطرافأحشاء أو 
  

 %5  ـ ـ م  حيوانان فئيسة 02 10 91 00 
 نةـدييان م  فتـ)ثرية ـبحازيرـتان و الاي  وخنـحيم  ـ ـ  02 10 92 00 

 ةـنـم  فت انيديـثبحر وأطومـان ) فارـخ؛ م  ان(الحيت
)ثدييان م   واقمان واظم  عجو  بحر  (؛الخيالنيان

  (األقدام الفرعية لزعنفيان رتنةال

 
 

 

 
   5% 

 %5   (بما اي ا الثعابي  والسالحف)ـ ـ م  زواحف  02 10 93 00 
 %5   اـ ـ 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( 
، أو غيرهاا مان الالفقرياات المائياةرخويات  وأقشريات  وأوبيضها وغدد التذكير فيها (  أكبادهافيها  سماك ) بما( اج)     

و ومسااحيق (، دقيق 5بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها ) فصل  أماالبشري،  لالستهالكميتة أو غير صالحة 
البشاري )بناد  الالفقريات المائية، غير الصالحة لالستهالكغيرها من  وأرخويات كريات م اسماك أو قشريات أو 

23.01). 
 .(16.04لمحضرة من بيض السمك )بند ا وبدائلهكافيار( لخبياري )ا( د)     

 بسايطة مانيقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنتجاات التاي تلتلاب مبا ارة بالضا ب أو ب كاافة كمياة  ـ 2
 . رابطةمادة 

 (.03.09)بند  دقيق ومساحيق و كريات صالحة لالستهالك البشري 03.08ل اية  03.05ال تشمل البنود من  -3
 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــــالص النظام المنسق رمز البند

   .أسماك حية  03.01
   :أسماك زينة ـ  

 

 إعفاء   من مياه عذبةــ 03 01 11 00
 إعفاء   غيرها ــ 03 01 19 00 
   : أسماك حية أخر ـ  
 03 01 91 )سالموتروتا،  (تروتا) السلمون المرقب كاسمأ ـ ـ 00

كالركي،  هينلوسانلور س ميليس، وانلورهينل
الى، ـجي هينلوسانلور ا، ـس أجوابونيتوانلورهينل

  كريزوجاستر( هينلوسانلور،ي ـأبا  هينلوسورـانل

  
 
 
 إعفاء

 03 01 92  إعفاء   ك االنقليس )من نوع انجويال(اسمأ ـ ـ00
 03 01 93  ،كراسيوس ،برينوسسانواع  شبوط )أسماك ال  ــ00

 ،ثسـيـلـيبوفثالمياه ،ايدلوس ستينوفارينجودون
، كاتال كاتال، ميلوفارينجودون بيسوس ،سيرهينوس

البيو، أوستيوتشيلوس هاسلتي، لبتووباربوس هوفيني، 
  (ميجالوبراما 

  
 
 
 
 إعفاء

والمحيب الهادي ذات  طلسياالالمحيب تونة أسماك  ــ 03 01 94 00 
   س(الىثونوس أورينت ،)ثونوس ثاينوس اء ـزعانف زرق

  
 إعفاء

ذات زعانف زرقاء )ثونوس تونة جنوبية أسماك  ـ ـ03 01 95 00 
  ماكويي(

 إعفاء 

 03 01 99  إعفاء   غيرها ـ ـ00
ك ولحاااوم اسااامأساااماك طازجاااة أو مباااردة، عااادا  ااارائح اأ 03.02

.   03.04ك اأخر المذكورة في البنداسماأ
  

ك اسماأ احشاءك فصيلة السلمون، باستثناء اسمأ ـ  
 ىال 0302.91 ةد الفرعيوالصالحة لألكل الداخلة في البن

030299 

 

)سالموتروتا، انلور  (تروتا) السلمون المرقب كاسمأ ـ ـ 03 02 11 00 
 هينلوسكالركي، انلور هينلوسميليس، انلور هينلوس
 لوسهينورـالى، انلـجي هينلوسا، انلورـأجوابونيت

   كريزوجاستر( هينلوسانلور،يـأبا 

  
 
 
 إعفاء
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 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــــالص النظام المنسق رمز البند
 ا، ـكيرس نـوورهينلـسلمون المحيب الهادي )اونلأسماك  ـ ـ 03 02 13 00 

ا، ـس كيتوس غوربشا، اونلورهينلواونلورهينل     
 س ـوورهينلـا، اونلـتشياوـس تشواونلورهينل     
 س وـلـس ماسو، انلورهينوكيسوتش، انلورهينل     
   رودورس(     

 
 
 
 
 إعفاء

أساماك )سالموسااالر( و محيب االطلسايسلمون الأسماك  ـ ـ 03 02 14 00 
   )هوكوهوكو( وبـسلمون الدان

 
 إعفاء

 إعفاء   غيرها  ـ ـ 03 02 19 00 
 و ـسين داي، أوـأسماك مفلطحة )بلورونلتيداى أو بوثي ـ  

   و  دايـا لميـلوفتـي، أو س ايدلأو سو يجلو سيدأ   
ك الصااالحة لألكاال اسااماأ احشاااءساايثاريداي(، باسااتثناء    

 :030299 الى 0302.91 ةد الفرعيوالداخلة في البن

  

 س، أوـودايـيوس هيبوجلوسـك قفندر )رينهاردتاسمأ  ـ ـ 03 02 21 00 
 وسـوسـلـ، هيبوجوسوسـهيبوجل وسوسـهيبوجل

  ستينوليبيس(

  
 إعفاء

 إعفاء   (نلتس بالتيسا وهو ع  )بلورك أسما ـ ـ 03 02 22 00 
إعفاء   سوليا(ع انواك موسى )اسمأ ـ ـ 03 02 23 00 
إعفاء   )بيستا ماكسيما( (تربوتك الترس )اسمأ ــ 03 02 24 00 
إعفاء  غيرها ـ ـ03 02 29 00 
 والتوناة الوثاباة اأساماك ك تونه )مان ناوع ثوناوس( اسمأ ـ  

الابطن ) كاتساوونوس بيالمايس(،  ةمخططا وبونيتأسماك 
ك الصاااالحة لألكااال الداخلاااة فاااي اساااماأ احشااااءاء نب ساااتث
 :030299 الى 0302.91 ةد الفرعيوالبن

 

 إعفاء   )ثونوس االلونجا( ك تونة بيضاءاسمأ ـ ـ 03 02 31 00 
إعفاء    ك تونة ذات زعانف صفراء )ثونوس البلارس(اسمأ ـ ـ 03 02 32 00 
)كاتسوونوس سمك وثاب أو بونيتو مخطب البطن  -- 03 02 33 00 

  بيالميس(

إعفاء

 )ثونوس Bigeye ذات عيون كبيرةك تونة اسمأ ــ 03 02 34 00 
 . أوبسوس(

  
إعفاء

والمحيب الهادي ذات  محيب االطلسيك تونة الاسمأــ 03 02 35 00 
 س(الىثونوس أورينت ،زعانف زرقاء )ثونوس ثاينوس

  
إعفاء

تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء )ثونوس أسماك  ـ ـ 03 02 36 00 
  ماكويي(

 إعفاء 

 :  غيرها ـ ـ  
إعفاء   سهوه )قباب( )ثونوس تنجل(أسماك  ـــ 03 02 39 10 
إعفاء   صده ) روي( )ثونوس أفينس(أسماك  ـــ 03 02 39 20 
إعفاء   غيرها ـــ 03 02 39 90 
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ك اسمأنجة )كلوبيا هارنجس، كلوبيا باالسي(، ك راسمأ ـ  

انواع   ك السردين )اسمأ ،انجروليس(انواع  أنشوفة )
 ساردينال )أسماك س(، وبساردينو ، ساردينيا بيللاردوس

اسبرط أسماك رنجه ص يرة أو وأسماك ساردينال( ع انوا
ك أسقمري "ماكريل" اسمأ ،)سبراتوس سبراتوس(

سيلوس، الر أوستراراس، سلومبـ)سلومبر سلومب
انواع   هندي ) اسقمريك اسمأ، سلومبر جابونيلوس(

سلومبروموروس(، انواع  سير )ك  اسمأراسترليجر(، 
 )ك التن اسمأك سليمان( واسمأص ير ) اسقمريك اسمأ
ك كريفالس اسمأك ماكريل واسمأ، ع تراكوروس(انوا
، ك كوبيا )راكيسنترون كاندوم(اسمأ كرانلس(، انواع )
ك اسمأبامبوس(، انواع  ) (بومفرت فضي) زبيدي كاسمأ

 كاسمأكولوالبيس سيرا(، انواع )المحيب الهادي صوري 
ك كبلين )مالوتوس اسمأ(، دكابتروسانواع )  سلاد

، ك أبو سيف )اكسيفياس جالديوس(اسمأ فيلوسوس(، 
)يوثينوس )كاواكاوا(   ثابة الشرقيةوالالتونة ك اسمأ

ك المرلين اسمأساردا(، نواع ا نيب )ك بواسمأ(، افينيس
ك اسمأ ك السلفيش،اسمأ ،( سمك أوقيانوسي كخم)

ك اسماأ احشاءباستثناء ،   الراموح )ايستيوفوريداي(
 الى  030291  ةد الفرعيوالصالحة لألكل الداخلة في البن

030299 : 

 

   )كلوبيا هارنجس، كلوبيا باالسي( ك رنجةاسمأ  ـ ـ 03 02 41 00 
 

إعفاء

  ع انجروليس(انوأ ك أنشوفة )اسمأ  ـ ـ 03 02 42 00 
 

إعفاء

 00 43 02 03 
 

، ساردينيا بيللاردوس انواع ك سردين ) اسمأ ـ ـ
،  ساردينال(ع انوا) ساردينال أسماك و  ، س(بساردينو

اسبرت)سبراتوس أسماك رنجة ص يرة أو و أسماك 
  سبراتوس(

 
إعفاء

راس، ـر سلومبـسلومبك أسقمري "ماكريل" )اسمأ  ـ ـ  
   : سيلوس، سلومبر جابونيلوس(السلومبر أوسترا

 إعفاء   ك كنعد )دراك أو خباط(اسمأـــ03 02 44 10 
إعفاء ك باغة اسمأ ـــ03 02 44 20 
إعفاء   غيرها ـــ03 02 44 90 
يمان( ك سلاسمأص ير ) "ماكريل"وأسقمري ك اسمأ ـ ـ  

 : تراكوروس(ع انوا ك تن )اسمأو
  

إعفاء   )حمام وخضره وصال(هك بياكاسمأ ـ ـ ـ 03 02 45 10 
إعفاء   أسود )حلوايوه( بيديك زاسمأ ـ ـ ـ 03 02 45 20 
إعفاء   غيرها ـــ 03 02 45 90 
إعفاء    ك كوبيا )راكيسنترون كاندوم(اسمأ  ـ ـ 03 02 46 00 
إعفاء    )اكسيفياس جالديوس(ك أبو سيف اسمأ  ـ ـ 03 02 47 00 
  : غيرهاــ   
  

إعفاء (فضي)بومفرت بيدي ك زاسمأ ـ ـ ـ03 02 49 10
  

إعفاء غيرها  ـ ـ ـ03 02 49 90
 يوكليلثيداي، ،برجماسيروتيدا التمن عائ كاسمأ ـ  

 ،موريداي ميرلوسيداي، ،ميالنونيدا ،ماكروريدا ،جاديداي
ك الصالحة لألكل اسماأاحشاءاستثناء ب ،ورينوليبيديدايـمو

 : 030299 الى 0302.91 ةد الفرعيوالداخلة في البن
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 اك ـادوس أوجـوروا أو جـادوس مـك قد )جاسمأ ـ ـ 03 02 51 00
  وجادوس ماكروسيفالوس(   

  
إعفاء

إعفاء    ك حدوق )ميالنو جراموس  ايللفينوس(اسمأ  ـ ـ 03 02 52 00 
إعفاء   سمك أسود )بوالكيوس فيرنس(  ـ ـ 03 02 53 00 
إعفاء    يوروفيلس(، ميرلوكيوس ع انوا ك نازلي )اسمأ  ـ ـ 03 02 54 00 
إعفاء  )ثيراجرا كاللوجراما( أالسلا بولوكك اسمأـ ـ   03 02 55 00 
 ،بوتاسو  ،ك قد أزرق )مايلروميسيستوساسمأ  ـ ـ 03 02 56 00 

  س(الىمايلروميسيستوس أوستر
  

إعفاء
إعفاء   غيرها ـ ـ 03 02 59 00 
          ورـك سلاـسمأ ،ع أوريوكروميس(انواك بلطي )اسمأ ـ  

  ،اسـكالري ،وروسـسيل ،اسيوسـواع بانجـ) أن
  ، سبرينوسانواع وط )ـك  باـسمأ ،وروس(ـايلتال

 ، وسـآيدل ستينوفارينجودون ، كاراسيوس
ميلوفارينجودون  ، وسـسيرهين ،هيبوفثالميلثيس 

كاتال كاتال و البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي،  ،بيسوس
ثعبان " سـك أنقلياسمأ وميجالوبراما(لبتوباربوس هوفيني 

ك اسمأ"ي النيل البياضك اسمأ  ، ويال(ـانجع انوا ) "البحر
      الثعبان رأس  كاـسمأ ،وتيلوس(ـ)التس نيل "نهر النيل

ك الصالحة لألكل اسماأ حشاءاباستثناء  ،ا(ـع تشانانوا) 
 :030299 ىال  0302.91 ةد الفرعيوالداخلة في البن

  

 
 

إعفاء   ع أوريوكروميس(انواك بلطي )اسمأ ـ ـ 03 02 71 00
  

 ،سيلوروس ،ك سلور )أنواع بانجاسيوساسمأ ـ ـ 03 02 72 00
  ايلتالوروس ،كالرياس

  
إعفاء

 ،وسـكاراسي ،وـاربيـوس كـسبرينانواع ك  بوط )اسمأ ـ ـ 03 02 73 00 
 ،الميلثيسـثـوفـهيب ،وسـآيدل ستينوفارينجودون

 ،، كاتال كاتالميلوفارينجودون بيسوس ،وسـسيرهين
البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني 

   ميجالوبراما(. 

 

إعفاء
عفاءإ   .. انجويال(انواع )"ثعبان البحر" أنقليس  كاسمأ ـ ـ 03 02 74 00 
إعفاء   غيرها ـ ـ 03 02 79 00 
ك الصالحة لألكل اسماأ احشاء اخر، باستثناءأسماك  ـ  

 :030299 الى 0302.91 ةد الفرعيوالداخلة في البن
 

إعفاء  أخر ك القرشاسمأو كلب البحر  أسماك ـ ـ 03 02 81 00 
إعفاء   ي()راجيدا السفنك اسمأو)لخمة( شفنين الك اسمأ ـ ـ 03 02 82 00 
إعفاء   ع ديسوستيلوس(انواك أبوسن )اسمأ ـ ـ 03 02 83 00 
إعفاء   ع ديسنتراركوس(انوا)قاروس كاسمأ ـ ـ 03 02 84 00 
إعفاء   )سباريداي() عوميات(ك سيبريماسمأ ـ ـ 03 02 85 00 
  : غيرها ـ ـ  
، نينو،  مثل "برطام (groupers)هامور كاسمأ ـ ـ ـ 03 02 89 10 

إعفاء   ، السمان"قطو، ناجل
إعفاء   ك  عري ) عور(اسمأ ـــ 03 02 89 20 
إعفاء   مثل عصمودي(حمراء ) كاسمأ ـ ـ ـ 03 02 89 30 
إعفاء   نقرور كاسمأ ـ ـ ـ 03 02 89 40 
إعفاء  بياح"بوري مثل "ميد و كاسمأ ـ ـ ـ 03 02 89 50 
إعفاء   يصاف كاسمأ ـ ـ ـ 03 02 89 60 
إعفاء   قد( ،دويلمي ،باراكودا )عقامك اسمأ ـــ 03 02 89 70 
إعفاء   سيانيدايي(( ماهي  كاسمأ ـــ 03 02 89 80 
إعفاء   غيرها ـــ 03 02 89 90 
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وذيولورؤوس  وزعانف وبيض وغدد تذكير أكباد ـ  

مثانات هوائية( وغيرها من احشاء اأسماك وحويصالت )
 :لألكلالحة الص

 

إعفاء  أكباد وبيض وغدد تذكير ـ ـ 03 02 91 00 
إعفاء  زعانف أسماك قرش ـ ـ 03 02 92 00 
إعفاء  غيرها ـ ـ 03 02 99 00 

03.03 
 

سماك عدا الشرائح وغيرها من لحوم اأ مجمدة،سماك أ 
  03.04 .المذكورة في البند

  
 

ك اسماأ احشاء باستثناءك من فصيلة السلمون، اسمأ ـ  
 الى 0303.91 ةد الفرعيوالصالحة لألكل الداخلة في البن

030399: 

  

وس ـنلـهرك سلمون سوكي )سلمون أحمر("أنلواسمأ ـ ـ 03 03 11 00 
  نيركا"

 
% 5 

 ادي ـهـب الـحيـون المـسلم أسماك نـم رـأخ انواع ـ ـ 03 03 12 00 
 ا، تس كيوـورهينلـأونل ،اـغوربش هينلوسنلورأو)    
     هينلوسورـلـا، أونـتشاوتش هينلوسأونلور     
 هينلااااوسماسااااو وأونلور هينلااااوسأونلور، شكيسااااوت    
  (دورسور

 

% 5
أسماك )سالموساالر( و لسياأطالمحيب سلمون أسماك  ـ ـ 03 03 13 00 

  وب )هوكوهوكو(ـسلمون الدان
 

% 5
سالموتروتا، ) (تروتاالسلمون المرقب )ك اسمأ ـ ـ 03 03 14 00 

كالركي،  هينلوسميليس، أونلور هينلوسأونلور
جيالي،  هينلوسأونلور ،اجوابونيتا هينلوسأونلور
  كريزوجاستر( هينلوسشي وأونلورتابا هينلوساونلور

 

% 5
%   غيرها ـ ـ 03 03 19 00  5
        ور ـك سلاـسمأ ،ع أوريوكروميس(انواك بلطي )اسمأ ـ  

  ،اسـكالري ،وروسـسيل ،اسيوسـواع بانجـأن  )
، سبرينوسانواع وط )ـك  باـسمأ ،وروس(ـايلتال

هيبوفثالميلثيس  ،وسـآيدل ستينوفارينجودون ،كاراسيوس 
 ، كاتال كاتال ،ميلوفارينجودون بيسوس  ، وسـسيرهين ،

، البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني 
ع انوا  ) "بحرثعبان ال" سـك أنقلياسمأ( ميجالوبراما

 "ك نهر النيلاسمأ"ي النيل البياضك اسمأ  ويال(،ـانج
ا( ـع تشانانوا ) الثعبان رأس  كاـسمأوتيلوس(، ـ)التس نيل

د وك الصالحة لألكل الداخلة في البناسماأ احشاءباستثناء )
 :030399 ىال 0303.91  ةالفرعي

 

 

%   ع أوريوكروميس(انواك بلطي )اسمأ ـ ـ 03 03 23 00  5
 ،وروسـسيل ،وسـك سلور )أنواع بانجاسياسمأ ـ ـ 03 03 24 00 

  ايلتالوروس( ،كالرياس
 % 5

، كاراسيوس، سبرينوسانواع وط )ـك  باـسمأ ـ ـ 03 03 25 00 
 ،وس، هيبوفثالميلثيسـآيدل ستينوفارينجودون

، كاتال كاتالوس، ميلوفارينجودون بيسوس، ـسيرهين
هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني، البيو، أوستيوكيلوس 

 ميجالوبراما(

 

 

% 5
%   انجويال(انواع )"ثعبان البحر"  ك أنقليساسمأ ـ ـ 03 03 26 00  5
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%   غيرها ـ ـ 03 03 29 00  5
، مفلطحة )بلورونيلتيدأي، بوثيداي أسماك ـ  

سلوفثالميداي وسيثاريداي(،  ،سينوجلوسيداي، سوليداي
د وك الصالحة لألكل الداخلة في البناسماأ احشاءباستثناء 
  :030399 ىال 0303.91الفرعية 

رينهار دتياوس هيباو جلوساودايس، هيباو ) ك قفندراسمأ ـ ـ 03 03 31 00 
  جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينو ليبيس(

 % 5
%   ك هو ع )بلورنلتس بالتيسيا(اسمأ ـ ـ 03 03 32 00  5
%  سوليا( انواع ك موسى )اسمأ ـ ـ 03 03 33 00  5
%   (اـمـيـا ماكسـتـوت" )بسـربـرس "تـتالك اسمأ ــ 03 03 34 00  5
%   غيرها ـ ـ03 03 39 00  5 
أو  ةثابو تونة أسماك (،ثونوس جنس ك تونة )مناسمأ ـ  

ونس بيالميس(، سالبطن )كات ةبونيتو مخططأسماك 
د ولألكل الداخلة في البنك الصالحة اسماأ احشاءباستثناء 
 :030399 الى 0303.91الفرعية 

 

%   ك تونة بيضاء )تونوس االلونجا(اسمأ ـ ـ 03 03 41 00  5
%  الباكارس( وسـونـراء )تـفـف صـانـتونة ذات زعك اسمأ ـ ـ 03 03 42 00  5 
)كاتسوونوس تونا وثابة أو بونيتو مخطب البطن  ـ ـ 03 03 43 00 

 بيالميس(
 % 5

)ثونوس  (Bigeye) ذات عيون كبيرةك تونة اسمأ ـ ـ 03 03 44 00 
   اوبسوس(

% 5

والمحيب الهادي ذات  لسيتونة المحيب اأطأسماك  ـ ـ 03 03 45 00 
  س(الىثونوس أورينت ،)ثونوس ثانيوس زعانف زرقاء

 
% 5

تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء )ثونوس أسماك  ـ ـ 03 03 46 00 
 يي(ماكو

 % 5

 : غيرها ـ ـ 
%   سهوه )قباب( )ثونوس تنجل(أسماك  ـــ 03 03 49 10  5
%   صده ) روي( )ثونوس أفينس(أسماك  ـــ 03 03 49 20  5
%   غيرها ـــ 03 03 49 90  5
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ك اسمأك رنجة )كلوبيا هارنجس، كلوبيا باالسي(، اسمأ ـ  

انواع   ك السردين )اسمأانجروليس(، انواع  أنشوفة )
 ساردينال )أسماك س(، وبساردينو ، ساردينيا بيللاردوس

رنجه ص يرة أو اسبرط )سبراتوس أسماك ساردينال( انواع 
ك أسقمري "ماكريل" )سلومبر اسمأسبراتوس(، 

سيلوس، سلومبر السلومبـراس، سلومبر أوسترا
ك اسقمري هندي )  انواع راسترليجر(، اسمأ، جابونيلوس(

 اسقمريك اسمأك  سير ) انواع سلومبروموروس(، اسمأ
، ع تراكوروس(انو) اك التن اسمأص ير )سمك سليمان( و

ك اسمأ ك كريفالس )انواع كرانلس(، اسمأك ماكريل واسمأ
بومفرت زبيدي )ك اسمأ، كوبيا )راكيسنترون كاندوم(

ك صوري المحيب الهادي اسمأ) انواع بامبوس(،  (فضي
را(، سمك سلاد ) انواع دكابتروس(، )انواع كولوالبيس سي

ك أبو سيف اسمأ ك كبلين )مالوتوس فيلوسوس(، اسمأ
ك التونة الوثابة الشرقية اسمأ، )اكسيفياس جالديوس(

ك بونيب ) انواع اسمأ)كاواكاوا(  )يوثينوس افينيس(، 
ك اسمأك المرلين )سمك أوقيانوسي كخم (، اسمأساردا(، 

باستثناء يوفوريداي( ،  ك الراموح )ايستاسمأالسلفيش، 
ك الصالحة لألكل الداخلة في البنود الفرعية  اسماحشاء اأ
  : 030299الى   030291

 

%   ك رنجة )كلوبيا هارنجس، كلوبيا باالسي(اسمأ ـ ـ 03 03 51 00  5
اردوس ـساردينيا بيلل انواع ك سردين )اسمأ ـ ـ 03 03 53 00 

أسماك  ساردينال(ع انوا ساردينال )أسماك  ساردينويس(، 
  رنجه ص يرة أو اسبرط )سبراتوس سبراتوس(

 

% 5
ك أسقمري "ماكريل" )سلومبر سلومبراس، اسمأ ـ ـ  

 : سيلوس، سلومبر جابونيلوس(السلومبر أوسترا
 

   10 54 03 03 
 

%   ك كنعد )دراك أو خباط(اسمأ ـ ـ ـ 5
%   ك باغةاسمأ ـ ـ ـ 03 03 54 20  5
%   غيرها ـ ـ ـ 03 03 54 90  5
انواع  ك ماكريل ص ير )سمك سليمان( وسمك تن )اسمأ ـ ـ  

 : تراكوروس(
%  )حمام وخضره وصال( هك بياكاسمأ ـ ـ ـ 03 03 55 10  5
% (حلوايوه  أسود ) ك زبيدياسمأ ـ ـ ـ 03 03 55 20  5
%  غيرها ـــ 03 03 55 90  5
%  ك كوبيا )راكيسنترون كاندوم(اسمأ ـ ـ 03 03 56 00  5
%   . ك أبو سيف )اكسيفياس جالديوس(اسمأ ـ ـ 03 03 57 00  5
  : غيرها ــ  
% (فضي )بومفرتبيديك زاسمأـ ـ ـ 03 03 59 10  5
% غيرها ـ ـ ـ03 03 59 90  5
 ،جاديداي ، يوكللثيداي،برجماسيروتيدا ئالتك من عااسمأ ـ  

 ،مورياااااااداي ،، ميرلوكسااااااايدايميالنونيااااااادا ،ورياااااااداماكر
ك الصاااالحة اساااماأ احشااااءباساااتثناء  ،دايـدياااـومورينوليبي

 :030399 الى 0303.91  ةد الفرعيولألكل الداخلة في البن

 

 اك ـادوس أوجـج ،ورواـادوس مـك قد )جاسمأ ـ ـ 03 03 63 00 
  جادوس ماكروسيفالوس(،     

 

% 5
%  . ك حدوق )ميالنو جراموس ايللفينوس(اسمأ ـ ـ 03 03 64 00  5
%   سمك أسود )بوالكيوس فيرنس( ـ ـ 03 03 65 00  5
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%   ميرلوكيوس ويوروفيلس(انواع ك نازلي )اسمأ ـ ـ 03 03 66 00  5
%  كاللوجراما( أالسلا بولوك )ثيراجراك اسمأ  ـ ـ 03 03 67 00  5
 ،بوتاسو ،مايلروميسيستوسك قد أزرق )اسمأ ـ ـ 03 03 68 00 

  س(الىمايلروميسيستوس أوستر
 

% 5
%   غيرها ـ ـ 03 03 69 00  5
ك الصالحة لألكل اسماأ احشاءباستثناء  ,أسماك اخر ـ 

 :030399 الى 0303.91  ةد الفرعيوالداخلة في البن
 

%   أخر ك القرشاسمأو كلب البحر أسماك  ـ ـ 03 03 81 00  5
%   )راجيداي( السفنك اسمأو )لخمه( شفنينالك اسمأ ـ ـ 03 03 82 00  5

%    ع ديسوستيلوس(انوا ك أبوسن )اسمأ ـ ـ 03 03 83 00  5
%   ع ديسنتراركوس(انوا ك قاروس )اسمأ ـ ـ 03 03 84 00  5
  : غيرها ـ ـ  
مثل " برطام ،  نينو ،  (groupers)ك  هاموراسمأ ـ ـ ـ 03 03 89 10 

   قطو ، ناجل ، السمان"
 

% 5
%   ك  عري ) عور(اسمأ ـــ 03 03 89 20  5
%   سمك حمراء) مثل عصمودي( ـ ـ ـ 03 03 89 30  5
%   ك نقروراسمأ ـ ـ ـ 03 03 89 40  5
%   ك بوري مثل "ميد وبياح"اسمأ ـ ـ ـ 03 03 89 50  5
%   ك صافياسمأ ـ ـ ـ 03 03 89 60  5
%   قد( ،دويلمي ،ك باراكودا )عقاماسمأ ـــ 03 03 89 70  5
%   سيانيدايي(( ماهي ك اسمأ ـــ 03 03 89 80  5
  : غيرها ـــ  

 ،يـطـسبي ،ك سيبريم ) عوميات مثل  عماسمأ ــــ03 03 89 91 
%  كوفر( )سباريداي( ،قرقفان ،فسلر ،نهاش 5

%   غيرها ــــ03 03 89 99  5
وزعانف ورؤوس وذيول وبيض وغدد تذكير أكباد ـ  

وغيرها من احشاء  حويصالت )مثانات هوائية(و
 : اأسماك الصالحة لالكل

 

%  أكباد وبيض وغدد تذكير ـ ـ 03 03 91 00  5
%  زعانف أسماك قرش ـ ـ 03 03 92 00  5
%  غيرها ـ ـ 03 03 99 00  5

)وإن كاناااب  اأساااماكهاااا مااان لحاااوم ك وغيراسااامأ ااارائح   03.04
 مجمدة.مفرومة(، طازجة أو مبردة أو 

 

ع انواك بلطي )من اسمأ رائح طازجة أو مبردة من ـ   
 ،ك سلور )من أنواع بانجاسيوساسمأ ،أوريوكروميس(

وط ـك  باـسمأ ،ايلتالوروس( ،كالرياس ،سيلوروس
 ستينوفارينجودون ،كاراسيوس، سبرينوسانواع من )
 ،وسـسيرهين ،يسهيبوفثالميلث ،سوـيدلا

البيو، ، كاتال كاتال ،ميلوفارينجودون بيسوس
، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني

ع انوامن ) "ثعبان البحر" سـك أنقلياسمأ ،ميجالوبراما(
 "سمك نهر النيل"ي النيل البياضك اسمأ ويال(،ـانج

ع انوا)من  الثعبان رأس كاـسمأوتيلوس(، ـ)التس نيل
  : ا(ـتشان

%   ع أوريوكروميس(انواك بلطي )من اسمأ ـ ـ 03 04 31 00  5
 ،وروسـلـسي ،ك سلور )من أنواع بانجاسيوساسمأ ـ ـ 03 04 32 00 

  ايلتالوروس( ،كالرياس
 

% 5
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)التس " ك نهر النيلاسمأ"ي النيل البياضك اسمأ ـ ـ 03 04 33 00 

  نيلوتيلوس(
  

% 5
%   غيرها ـ ـ 03 04 39 00  5
  أخر: رائح طازجة أو مبردة من أسماك  ـ  
نيركا  نلورهينلوسأوسلمون المحيب الهادي )أسماك  ـ ـ 03 04 41 00 

 ،اتوس كيـورهينلـأونل ،اـنلورهينلوس غوربشأو
، كيسوتش ورهينلوسـلـا، أونـأونلورهينلوس تشاوتش

 ،(دورسوأونلورهينلوس ماسو وأونلورهينلوس ر
أسماك )سالموساالر( و المحيب االطلسيسلمون  أسماك
 وب )هوكوهوكو( ـون الدانـسلم

 % 5
سالموتروتا، ) (تروتا) السلمون المرقطه كاسمأ ـ ـ 03 04 42 00 

كالركي،  هينلوسميليس، أونلور هينلوسأونلور
جيالي،  هينلوسا أونلورـاجوابونيت هينلوسأونلور
 هينلوسري وأونلوـابا  هينلوسورـاونل

  كريزوجاستر(

 

% 5
  ،دايـيـوثـدأي، بـأسماك مفلطحة )بلورونيلتي ـ ـ 03 04 43 00 

 داي ـالميـثـسلوف، دايـداي، سوليــوسيـسينوجل    
  وسيثاريداي(    

 

% 5
    ،دايــاديـج ،داـيـبرجماسيروت التك من عائاسمأ ـ ـ 03 04 44 00 

و  ،موريااااااااااااااداي ،يميالنونياااااااااااااادا ،يماكرورياااااااااااااادا    
 مورينوليبيديداي

 
% 5

%   ك ابو سيف )اكسيفياس جالديوس(اسمأ ـ ـ 03 04 45 00  5
%   ك أبوسن )من نوع ديسوستيلوس(اسمأ ـ ـ 03 04 46 00  5
%   كلب البحر وأسماك قرش أخر أسماك ـ ـ 03 04 47 00  5
%  (دايي)راجيسمك السفن( لخمةال)الشفنين ك اسمأ ـ ـ 03 04 48 00  5
%   غيرها ـ ـ 03 04 49 00  5
  مبردة:طازجة أو  ،غيرهاـ  
        ور ـك سلاـسمأع أوريوكروميس(، انوامن ك بلطي )اسمأ ـ ـ 03 04 51 00 

 اس، ـوروس، كالريـاسيوس، سيلـواع بانجـأنمن )
، سبرينوسانواع من وط )ـك  باـسمأوروس(، ـايلتال

وس، ـآيدل جودونكاراسيوس ، ستينوفارين
ميلوفارينجودون  ،  وسـسيرهين هيبوفثالميلثيس ،

كاتال كاتال ، البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، بيسوس، 
 سـك أنقلياسمألبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما( 

 البياضك اسمأ  ويال(،ـانجانواع  من )"ثعبان البحر" 
  كاـسمأوتيلوس(، ـ)التس نيل ي "سمك نهر النيل"النيل
 ا(ـع تشانانوامن  ) الثعبان أسر

 

 
 

% 5
%   فصيلة السلمون )سالمونيداي(أسماك  ـ ـ 03 04 25 00  5
 يوكلي ثيداي، ،يبرجماسيروتيدا التك من عائاسمأ ـ ـ 03 04 53 00 

و  ،موريداي ،يميالنونيدا ،يماكروريدا ،جاديداي
   مورينوليبيديداي

 

% 5
%  ك ابو سيف )اكسيفياس جالديوس(اسمأ ـ ـ 03 04 54 00  5
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%   ع ديسوستيلوس(انواك أبوسن )من اسمأ ـ ـ 03 04 55 00  5

%  كلب البحر وأسماك قرش أخر  أسماك ـ ـ 03 04 56 00  5
%  ك السفن)راجيداي(اسمأو( لخمةال)الشفنين ك اسمأ ـ ـ 03 04 57 00  5
  : غيرها ـ ـ  
%   ك هاموراسمأ ـ ـ ـ 03 04 59 10  5
%  ك  عري ) عور(اسمأ ـ ـ ـ03 04 59 20  5
%   غيرها ـ ـ ـ 03 04 59 90  5
ع انواك بلطي )من اسمأمن  مجمدة رائح  ـ  

ك سلور )من أنواع بانجاسيوس، اسمأأوريوكروميس(، 
وط ـك  باـسمأسيلوروس، كالرياس، ايلتالوروس(، 

 ارينجودونكاراسيوس، ستينوف، سبرينوسانواع )
وس، ميلوفارينجودون ـ، سيرهينهيبوفثالميلثيس وس،ـيدلا

، البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، كاتال كاتالبيسوس، 
"ثعبان  سـك أنقلياسمألبتوباربوس هوفيني، ميجالوبراما( 

ي النيل البياضك اسمأ ويال(،ـانجمن انواع )البحر" 
 رأس كاـسمأوتيلوس(، ـ)التس نيل ك نهر النيل"اسمأ"

 : (اـع تشانانوا)من  الثعبان

 

%   ع أوريوكروميس(انواك بلطي )من اسمأ ـ ـ 03 04 61 00  5
 ،وروسـلـسي ،ك سلور )من أنواع بانجاسيوساسمأ ـ ـ 03 04 62 00 

  ايلتالوروس ،كالرياس
 

% 5
)التس  "ك نهر النيلاسمأ"ي النيل البياضك اسمأ ـ ـ 03 04 63 00 

 نيلوتيلوس(
 % 5

%   غيرها ـ ـ 03 04 69 00  5
 ،يبرجماسيروتيدا التعائ منك مجمدة اسمأ رائح  ـ  

، ي، ميالنونيدايجاديداي، ماكروريدا يوكلي ثيداي،
 : ومورينوليبيديداي موريداي،

 

  ،اكــادوس أوجــج ،ك قد )جادوس موروااسمأ ـ ـ 03 04 71 00 
  جادوس ماكروسيفالوس(    

  
% 5

%   ك حدوق )ميالنو جراموس ايللفينوس(اسمأ ـ ـ 03 04 72 00  5
%   سمك أسود )بوالكيوس فيرنس( ـ ـ 03 04 73 00  5
%   يوروفيلس(، ميرلوكيوسع انوا منك نازلي )اسمأ ـ ـ 03 04 74 00  5
%  كاللوجراما( أالسلا بولوك )ثيراجراك اسمأ ـ ـ  03 04 75 00  5
%   غيرها ـ ـ 03 04 79 00  5
  :  رائح مجمدة من أسماك أخر ـ  
نيركا   نلورهينلوسأو)سلمون المحيب الهادي أسماك  ـ ـ 03 04 81 00 

     ا، توس كيـورهينلـأونل ،اـنلورهينلوس غوربشأو
كيسوتش  ورهينلوسـلـا، أونـأونلورهينلوس تشاوتش

 ،  دورس (وأونلورهينلوس ماسو وأونلورهينلوس ر، 
أسماك )سالموساالر( و لمحيب االطلسياسلمون أسماك 
 وب )هوكوهوكو(ـون الدانـسلم

 

% 5
سالموتروتا، ) (تروتا) السلمون المرقطه كاسمأ ـ ـ 03 04 82 00 

أونلورهينلوس ميليس، أونلورهينلوس كالركي، 
أونلورهينلوس جيالي،  اـأونلورهينلوس اجوابونيت

 ريزوجاستر(ي وأونلورهينلوس كـورهينلوس ابا ـاونل

 

% 5
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  داي أو ـوثيــدأي، بـورونيلتيـ)بل هك مفلطحاسمأ ــ 03 04 83 00 

 داي ـالميـوفثـداي سلـداي، سوليـوسيـسينوجل    
  وسيثاريداي(    

 

% 5
%   ك ابو سيف )اكسيفياس جالديوس(اسمأ ــ 03 04 84 00  5
%   تيلوس(ع ديسوسانواك أبوسن )من اسمأ ــ 03 04 85 00  5
%  (ة )كلوبيا هارجنس، كلوبيا باالسيك الرنجاسمأ ــ 03 04 86 00  5
التونة أسماك أو ك تونة )من جنس ثونوس(، اسمأ ــ 03 04 87 00 

وس ـ)ايثين البطن ةو مخططـتـبونيأسماك أو الوثابة 
  بيالميس(س" ـونس"كات

 
 

% 5
الشفنين سمك ك قرش أخر و كلب البحر وأسما أسماك ــ 03 04 88 00 

 ( )راجيداي وسمك السفن( لخمةال)
  

 

% 5
  : غيرها ــ  
%   ك هاموراسمأ ـ ـ ـ 03 04 89 10  5
%   ك  عري ) عور(اسمأ ـ ـ ـ 03 04 89 20  5
%   غيرها ـ ـ ـ 03 04 89 90  5
  : مجمدة ،غيرها ـ  

%   جالديوس( اكسيفياسك أبو سيف )اسمأ ـ ـ 03 04 91 00 5
%   ك أبوسن )ديسوستيلوس(اسمأ ـ ـ 03 04 92 00 5

        ور ـك سلاـسمأع أوريوكروميس(، انوامن ك بلطي )اسمأ ـ 03 04 93 00 
 اس، ـوروس، كالريـاسيوس، سيلـواع بانجـأنمن )

، سبرينوسانواع من وط )ـك  باـسمأوروس(، ـايلتال
وس، هيبوفثالميلثيس ـدلآي كاراسيوس ، ستينوفارينجودون

كاتال كاتال ، ميلوفارينجودون بيسوس،  ،  وسـسيرهين ،
البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ، 

انواع  من )"ثعبان البحر"  سـك أنقلياسمأميجالوبراما( 
 ك نهر النيل"اسمأي "النيل البياضك اسمأ  ويال(،ـانج

ع انوامن )عبانالث رأس  كاـسمأوتيلوس(، ـ)التس نيل
 ا(ـتشان

 

 
 

% 5
%   ك أالسلا بوالك )ثيراجا كاللوجراما(اسمأ ـ ـ 03 04 94 00  5
، يوكليلثايداي،  أسماك من عائلـة برجمـاسيروتيـدا ــ 03 04 95 00 

جـاديـداي، ماكروريداي، ميالنونيداي، ميرلوكسيداي، 
لا بولوك موريداي،و مورينوليبيديداي، عدا سمك أالس

 )ثيراجا كاللوجراما(

 

% 5
%  كلب البحر وأسماك قرش أخر  أسماك ـ ـ 03 04 96 00  5
%  ()راجيداي السفنك اسمأ( وخمةلل)االشفنين ك اسمأ ـ ـ 03 04 97 00  5
%   غيرها ـ ـ 03 04 99 00  5

أسماك مجففة أو مملحة أو فاي مااء مملاح، أساماك مدخناة،   03.05
 ب مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.وإن كان

 

بيض وغدد تذكير، من أسماك مجففة أو مدخناة أو  و أكباد ـ 03 05 20 00 
  مملحة أو في ماء مملح

 

% 5
ك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، وللن اسمأ  رائح ـ  

 غير مدخنة:
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        ور ـك سلاـمسأع أوريوكروميس(، انوامن ك بلطي )اسمأ ـ ـ 03 05 31 00 

 اس، ـوروس، كالريـاسيوس، سيلـواع بانجـأنمن )
، سبرينوسانواع من وط )ـك  باـسمأ وروس(،ـايلتال

وس، هيبوفثالميلثيس ـآيدل كاراسيوس ، ستينوفارينجودون
كاتال كاتال ، ميلوفارينجودون بيسوس،  ،  وسـسيرهين ،

، البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني 
انواع  من )"ثعبان البحر"  سـك أنقلياسمأميجالوبراما( 

 ك نهر النيل"اسمأي "النيل البياضك اسمأ  ويال(،ـانج
ع انوامن  ) الثعبان   رأس  كاـسمأوتيلوس(، ـ)التس نيل

 ا(ـتشان

 

% 5
 يوكلي ثيداي، ،يبرجماسيروتيدا التأسماك من عائ ـ ـ 03 05 32 00 

 ، موريداي،ينونيدا، مياليجاديداي، ماكروريدا
 ومورينوليبيديداي

 

% 5
  : غيرها ـ ـ  
%   ك قرش )عوال(اسمأ ـ ـ ـ 03 05 39 10  5
%   غيرها ـ ـ ـ 03 05 39 90  5
 كاـسمالت اأـعدا فض ،ك مدخن، بما فيها الشرائحاسمأ   ـ  

 : الصالحة لألكل
 

نيركا  نلورهينلوسأوسلمون المحيب الهادي )أسماك  ـ ـ 03 05 41 00 
     ا، توس كيـورهينلـأونل ،اـنلورهينلوس غوربشأو

كيسوتش  ورهينلوسـلـا، أونـأونلورهينلوس تشاوتش
،  دورس (وأونلورهينلوس ماسو وأونلورهينلوس ر، 

أسماك )سالموساالر( و المحيب االطلسيسلمون  أسماك
وب )هوكوهوكو(ـون الدانـسلم

 

 

% 5
%   كلوبيا باالسي(، ك رنجة )كلوبيا هارنجساسمأ ـ ـ 03 05 42 00  5
 03 05 43 سالموتروتا، ) (تروتا) السلمون المرقطه كاسمأ ـ ـ 00

أونلورهينلوس ميليس، أونلورهينلوس كالركي، 
أونلورهينلوس جيالي،  اـأونلورهينلوس اجوابونيت

 وأونلورهينلوس كريزوجاستر( ي ـورهينلوس ابا ـاونل

 

% 5
 03 05 44         ور ـك سلاـسمأع أوريوكروميس(، انوامن ك بلطي )اسمأ ـ ـ 00

 اس، ـوروس، كالريـاسيوس، سيلـواع بانجـأنمن )
، سبرينوسانواع من وط )ـك  باـسمأوروس(، ـايلتال

وس، ـآيدل كاراسيوس ، ستينوفارينجودون
ميلوفارينجودون  ،  وسـسيرهين هيبوفثالميلثيس ،

كاتال ، البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي،  كاتالبيسوس، 
 سـك أنقلياسمألبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما( 

 البياضك اسمأ  ويال(،ـانجانواع  من )"ثعبان البحر" 
وتيلوس(، ـ)التس نيل ك نهر النيل"اسمأي "النيل
 ا(ـع تشانانوا من)الثعبان رأس  كاـسمأ

 

 
 

% 5
%   غيرها ـ ـ 03 05 49 00  5
 ل، وإنـلألكة ـأسماك مجففة، عدا فضالت السمك الصالح ـ  

 مدخنة:وللن غير  ،كانب مملحة
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ك قد )جادوس مورهيا، جادوس أوجاك، جادوس اسمأ ـ ـ03 05 51 00 

 ماكرو سيفالوس(
 

% 5
        ور ـك سلاـسمأع أوريوكروميس(، انوامن ك بلطي )اسمأ ـ ـ 03 05 52 00 

 اس، ـوروس، كالريـاسيوس، سيلـع بانجواـأنمن  )
، سبرينوسانواع من وط )ـك  باـسمأوروس(، ـايلتال

وس، ـآيدل كاراسيوس ، ستينوفارينجودون
ميلوفارينجودون  ،  وسـسيرهين هيبوفثالميلثيس ،

كاتال كاتال ، البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، بيسوس، 
 سـك أنقلياسمألبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما( 

 البياضك اسمأ  ويال(،ـانجانواع  من )"ثعبان البحر" 
وتيلوس(، ـ)التس نيل ك نهر النيل"اسمأي "النيل

 ا(ـع تشانانوامن  )الثعبان رأس  كاـسمأ

 

% 5 
 يوكليلثيداي، ،يبرجماسيروتيدا التمن عائ أسماك ـ ـ 03 05 53 00 

 ميرلوكسيداي، ،يميالنونيدا ،يماكروريدا ،جاديداي
قد ال ، عدا أسماكورينوليبيديدايـوم ،موريداي

جادوس ، اك ـجاو ادوسـج ،ورواـادوس مـ)ج
  ماكروسيفالوس(

  
 
 

 

% 5

ك اسمأك رنجة )كلوبيا هارنجس، كلوبيا باالسي(، اسمأ  ـ ـ 03 05 54 00 
 من ك السردين )اسمأانجروليس(، انواع  منأنشوفة )

ك أسماس(، وبساردينو ، ساردينيا بيللاردوسانواع 
رنجه ص يرة أو أسماك ساردينال( انواع  منساردينال )

ك أسقمري اسمأاسبرط )سبراتوس سبراتوس(، 
"ماكريل" )سلومبر سلومبـراس، سلومبر 

ك اسمأ، سيلوس، سلومبر جابونيلوس(الأوسترا
ك  سير اسمأانواع راسترليجر(،   مناسقمري هندي )

ص ير  اسقمريك اسمأانواع سلومبروموروس(،  من)
، ع تراكوروس(انوا من)ك التن اسمأك سليمان( وامسأ)
 انواع كرانلس(، من ك كريفالس )اسمأك ماكريل واسمأ
 زبيدي كاسمأ، ك كوبيا )راكيسنترون كاندوم(اسمأ
ك صوري اسمأانواع بامبوس(، من )  (بومفرت فضي)

ك اسمأانواع كولوالبيس سيرا(، من المحيب الهادي )
ك كبلين )مالوتوس اسمأانواع دكابتروس(،  منسلاد )

، ك أبو سيف )اكسيفياس جالديوس(اسمأ فيلوسوس(، 
ك التونة الوثابة الشرقية )كاواكاوا(  )يوثينوس اسمأ

ك اسمأانواع ساردا(،  منك بونيب )اسمأافينيس(، 
ك السلفيش، اسمأالمرلين )سمك أوقيانوسي كخم (، 

 ك الراموح )ايستيوفوريداي(    اسمأ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

% 5
  غيرها: ـ ـ  
%  (انجروليس" )انواع قا ع"ك اأنشوفة اسمأ ـ ـ ـ 03 05 59 30  5
%   غيرها ـ ـ ـ 03 05 59 90  5
 ك فياسمأأسماك مملحة وللن غير مجففة وال مدخنة و ـ  

: ك الصالحة لألكلاسماأ أحشاءعدا  ،ماء مملح
 

%   . رنجس، كلوبياباالسي(كلوبيا هاك رنجة )اسمأ ـ ـ 03 05 61 00  5
 أوجاك، جادوس  ا، جادوسوك قد )جادوس مورهاسمأ ـ ـ 03 05 62 00 

   ماكرو سيفالوس(
 

% 5
%    انجروليس(انواع  ك اأنشوفة )اسمأ ـ ـ 03 05 63 00  5
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        ور ـك سلاـسمأع أوريوكروميس(، انوامن ك بلطي )اسمأ ـ ـ 03 05 64 00 

 اس، ـوروس، كالريـاسيوس، سيلـبانجواع ـأن من)
، سبرينوسانواع من وط )ـك  باـسمأوروس(، ـايلتال

وس، ـآيدل كاراسيوس ، ستينوفارينجودون
ميلوفارينجودون  ،  وسـسيرهين هيبوفثالميلثيس ،

كاتال كاتال ، البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، بيسوس، 
 سـك أنقلياسمألبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما( 

 البياضك اسمأ  ويال(،ـانجانواع  من )ثعبان البحر" "
وتيلوس(، ـ)التس نيل ك نهر النيل"اسمأي "النيل
.ا(ـع تشانانوامن )الثعبان رأس  كاـسمأ

 

 
 
 

% 5
%  غيرها ـ ـ03 05 69 00  5
 احشاءا من ـرهـوغيوحويصالت  ورؤوس وذيولزعانف  ـ  

 لألكل:ك الصالحة اسماأ
 

%   ك القرشاسمأزعانف  ـ ـ 03 05 71 00  5
%   كاسمأوحويصالت رؤوس وذيول  ـ ـ 03 05 72 00  5
%   غيرها ـ 03 05 79 00  5

قشاريات، وإن كاناب مقشاورة، حياة أو طازجاة أو مبااردة أو   03.06
مجماادة أو مجففااة أو مملحاااة أو فااي مااااء مملااح؛ قشاااريات 

ب مطبوخة قبال أو وان كانب غير مقشورة، وان كان ،مدخنة
مطبوخاااة  ،قشااريات غياار مقشااورة ؛التاادخينأثناااء عمليااة 

بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كاناب مباردة أو مجمادة أو 
 .مجففة أو مملحة أو في ماء مملح

  

  مجمدة : ـ  
 

انواع من )"روك البستر" صخري جراد بحر  ـ ـ 03 06 11 00 
  جاسوس(، نوروس، بانوليروسىيالب

  
اءإعف

إعفاء  (ماروسوهانواع من ))كركند( بستر" و"لعقارب بحر  ـ ـ 03 06 12 00 
إعفاء  ، أو قبقب(سرطانات )سلطعون ـ ـ 03 06 14 00 
)نيفروبس  بستر(ونوروي ل)جراد بحر النرويج  ــ 03 06 15 00 

  نورفيجيلوس(
إعفاء 

انواع  منبري( )قريدس أو جم) المياه الباردة ربيان ـ ـ 03 06 16 00 
  كرنجون كرنجون( ،بندالوس

  
إعفاء

إعفاء  قريدس أو جمبري( )أخر  ربيان ـ ـ 03 06 17 00 
إعفاء   غيرها ـ ـ03 06 19 00 
  مبردة:حية، طازجة أو  ـ  
ر من جراد البح هوغير (روك لوبستر) صخريجراد بحر  ـ ـ 03 06 31 00 

 (جاسوس، سنوروس، بانوليروىيالبانواع  من)
  

إعفاء
إعفاء   ماروس(وهانواع  من) (كركند)ستر"وب"لبحر  عقارب ــ03 06 32 00 
إعفاء   قبقب( سرطانات )سلطعون، ـ ـ 03 06 33 00 
)نيفروبس  بستر(ونوروي ل)بحر النرويج  عقارب ــ 03 06 34 00 

  نورفيجيلوس(
  

إعفاء
ع انوامن )قريدس و جمبري( )ة ربيان المياه البارد ـ ـ 03 06 35 00 

  كرنجون كرنجون( ،ندالوسب
  

إعفاء
إعفاء  جمبري(  ،)قريدسأخر  ربيان ـ ـ 03 06 36 00 
إعفاء  غيرهاـ 03 06 39 00 
   :غيرها  ـ  
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من جراد  هوغيربستر" وروك لصخري "جراد بحر  ـ ـ 03 06 91 00 

 سوس(جا، ، بانوليروسنوروسىيالبمن انواع ) البحر

  
إعفاء

إعفاء   ماروس(وهانواع  من) )كركند(بستر" و"لبحر  عقارب ــ03 06 92 00 
إعفاء   قبقب(سرطانات )سلطعون،  ـ ـ 03 06 93 00 
)نيفروبس بستر" و"نوروي لبحر النرويج  عقارب ــ 03 06 94 00 

  نورفيجيلوس(
 

إعفاء
إعفاء   جمبري( ،)قريدس أخر ربيان ـ ـ 03 06 95 00 
إعفاء   غيرهاـ 03 06 99 00 

وإن كانااب منزوعااة أصاادافها، حيااة أو طازجااة أو  ،رخويااات  03.07
مبااردة أو مجماادة أو مجففااة أو مملحااة أو فااي ماااء مملااح؛ 

كانااب  أصاادافها، وانوان كانااب منزوعااة  ،رخويااات مدخنااة
 التدخينمطبوخة قبل أو أثناء عملية 

  

   (:أويسترمحار ) ـ  
%    أو طازج أو مبرد حي ـ ـ 03 07 11 00  5
%   مجمد  ـ ـ 03 07 12 00  5
%    غيرها ـ ـ 03 07 19 00  5
   يداي:بلتن عائلةمن  ورخويات أخر محار مروحي الشلل ـ  
%   حي أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 07 21 00  5
%   مجمد  ـ ـ 03 07 22 00  5
%    غيرها ـ ـ 03 07 29 00  5
  بيرنا (: ،ميتيلوسانواع  منبلح البحر ) ـ  
%   حي أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 07 31 00  5
%   مجمد ـ ـ 03 07 32 00  5
%   غيرها ـ ـ03 07 39 00  5
  سبيدج:  وحبار  ـ  
%    حي أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 07 42 00  5
%   مجمد  ـ ـ 03 07 43 00  5
%    غيرها ـ ـ 03 07 49 00  5
  اكتوبس(:انواع من اخطبوط ) ـ  
%    حي أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 07 51 00  5
%   مجمد  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  5
 الت)عائ"أم الحلول"  و كوكل وأصداف محاربطلينوس    ـ  

يداي، اركتيسيداي، كارديداي، دوناسيداي، سار
هياتيليداي، ملتريداي، ميزوديزماتيداي، مايداي، 

سميليداي، سوللورتيداي، سولينيداي، تريداكنيداي و 
 : فينيريداي(

 

%   حية أو طازجة أو مبردة ـ ـ 03 07 71 00  5
%  مجمد  ـ ـ 03 07 72 00  5
%  غيرها ـ ـ03 07 79 00  5
 مقاتلومحار وتيس(ىيالهع انوامن أذن البحر "ابالون" ) ـ  

 : سترومبوس(ع انوامن )
 

حية أو وتيس(ىيالهع انوامن أذن البحر "ابالون" ) ـ ـ 03 07 81 00 
  طازجة أو مبردة

 
% 5

حية أو طازجة أو سترومبوس( ع انوامن ) مقاتلمحار  ـ ـ 03 07 82 00 
  دةمبر

 
% 5
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%   مجمدةوتيس(ىيالهع انوامن أذن البحر "ابالون" ) ـ ـ 03 07 83 00  5
%  سترومبوس( مجمدةع انوامن ) مقاتلمحار  ـ ـ 03 07 84 00  5
%  وتيس(ىيالهع انوامن "ابالون" ) أخرأذن البحر ـ ـ 03 07 87 00  5
%  س( سترومبوع انوامن مقاتل ) أخر محار ـ ـ 03 07 88 00  5
  :غيرها ـ  
%    حية أو طازجة أو مبردة ـ ـ 03 07 91 00  5
%   مجمدة ـ ـ 03 07 92 00  5

%    غيرها ـ ـ 03 07 99 00  5 
 طازجاة أو عدا الرخويات والقشاريات، حياة ال فقريات مائية  03.08

 ؛مملحاة أو فاي مااء مملاح أو مجففاة أو مجمدة أو مبردة أو
ئيااة مدخنااة، عاادا الرخويااات والقشااريات، وان ال فقريااات ما

 .كانب مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين

 

  وريوداي(:هولوث خيار البحر )ستيلوبوس جابونيلوس، ـ  
%   حي أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 08 11 00  5
%  مجمد  ـ ـ 03 08 12 00  5
%  غيرها ـ ـ03 08 19 00  5
، سترونجيلوسنتروتوسع انوا منقنفذ البحر ) ـ  

باراسنتروتوس ليفيدوس، لوكسيتشينوس البوس، 
 (:اسليولنتوس ايتشينوس

 

%   حي أو طازج أو مبرد ـ ـ 03 08 21 00  5
%  مجمد  ـ ـ 03 08 22 00  5
%   غيرها ـ ـ 03 08 29 00  5
%   قنديل البحر )روبيليما( ـ 03 08 30 00  5
%   رهاغي ـ 03 08 90 00  5

03.09 
أسماك وقشريات  دقيق و سميد وكريات ملتلة من 

صالحة لالستهالك  الفقاريات مائية، ورخويات وغيرها من
 البشري.

 

%  من أسماك ـ 03 09 10 00  5
  غيرها: ـ  
إعفاء  ـ ـ ـ من قشريات 03 09 90 10 
% ـ ـ ـ غيرها03 09 90 90  5
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 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
ن يكون اللبن الرائب )زبادي( مركزا أو منكها أو محتويا على سكر مضاف أو مواد يمكن أ 04.03ألغراض البند  -2

تحلية أخر أو فواكه او أثمار قشرية )مكسرات( أو كاكاو أو شوكوالتة أو بهارات أو بن أو خالصات البن أو نباتات أو 
ض استبدال أي جزء من مكونات أجزاء نباتات أو حبوب أو منتجات المخابز شريطة أال تستعمل أية مادة مضافة لغر

 اللبن، كليا او جزئيا، وأن يحافظ المنتج على القوام األساسي لللبن الرائب )زبادي(.
 :04.05ألغراض البند  - 3

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

 عن تزيد % وعلى ماء بنسبة ال2% وزنا، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 95تزيد عن 
وألوان  % وزنا، وال تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إال أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم16

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

 .   % وزنا80تزيد عن  % أو أكثر وال39للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 
 شريطة 04.06تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند - 4

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

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

 الفصل:ال يشمل هذا  - 5
 (.05.11حشرات غير حية، غير صالحة لالستهالك اآلدمي )بند  -أ 
ً 95المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من  - ب لكتوز، المعبر عنه بلكتوز ال  % وزنا

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

 (21.06أو البند  19.01بمادة أخرى )مثل، األحماض الزيتية( )البند  الزبد(المشتقة من 
% 80الزالل )البومين( )بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من  - د

 . (35.04( أو الجلوبيولين )بند 35.02من بروتينات مصل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة( )بند 
لألكل، كليا أو جزئيا،  يقصد بعبارة "حشرات" الحشرات غير الحية الصالحة 04.10البند  ألغراض-6

طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ودقيق أو سميد تلك الحشرات، 
الصالحة لالستهالك اآلدمي، شريطة أال تشمل الحشرات غير الحية الصالحة لألكل المحضرة أو 

  المحفوظة بطريقة أخرى )عموما القسم الرابع عشر(.
 

 : الفرعيمالحظات البند 
اللبن " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل ، يقصد بعبارة 04 04 10د الفرعي ألغراض البن - 1

مصل اللبن الذي  أيضاويقصد بها بشكل كامل أو جزئي،  المعادن البروتين أولكتوز أو ل اللبن المنزوع منه اأي مص
 . ن خلط مكونات مصل اللبن الطبيعيةجات المتحصل عليها مأضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنت

)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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شدة، غير مركزة وال محتوية على سكر وق ألبان  04.01

   .أخرمضاف أو على مواد تحلية 
ً % 1تزيد عن دسم ال ـ بنسبة      :وزنا
 رـعتها ع ن لت ـوات تزيد س ـاألجل بعب حليب( طويللبن )ـ ـ ـ  04 01 10 30 

 %5   واحد
 %5    ـ ـ ـ غيرها 04 01 10 90 
ً وز% 6% وال تتجاوز 1دسم تزيد عن  ـ بنسبة    :نا

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

 %5   واحد
 %5    ـ ـ ـ غيرها04 01 40 90 
ً % 10دسم تزيد عن  ـ بنسبة      : وزنا
 األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر طويل (حليبلبن )ـ ـ ـ  04 01 50 30 

 %5   واحد
 %5    ـ ـ ـ غيرها04 01 50 90 

ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على س كر مض اف   04.02
   . خرآأو مواد تحلية 

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

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

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

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

غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من ـ  ـ ـ ـ04 02 10 92 
وإن  أخر تحليهمحتوية على سكر مضاف أو مواد % 75

 %5  كانت مركزة.
 %5  اغيره ـ ـ ـ ـ04 02 10 99 
وي ، تحتوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخربشكل مسح 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  
   للصناعة: ةمعدـ ـ ـ   
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% 75نسبة ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بـ  ـ ـ ـ04 02 29 11 

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

تحتوي على حليب  معدة للصناعة غيرها من ألبانـ  ـ ـ ـ04 02 29 12 
محتوية على سكر مضاف أو مواد % 75بنسبة أقل من 

 %5  وإن كانت مركزة. أخر تحليه
 %5 اـ ـ ـ ـ غيره04 02 29 19 
   ا:ـ غيره 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 
% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن 75

 %5 .مركزة كانت
 %5 اـ ـ ـ ـ غيره04 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 
   ا:ـ ـ غيره  
   لبن )حليب(:ـ ـ ـ   
% على 75ي على حليب بنسبة ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتو 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  ـ ـ ـ ـ غيرها 04 02 99 19 
 %5  قشدةـ ـ ـ  04 02 99 20 

مخيض، لبن وقشدة مخثران،  لبن رائب)زبادي(؛  04.03
، كفير وغيره من أنواع األلبان والقشدة لبن رائب

المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو 
محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو 

محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو  أو ةمنكه
   . كاكاو مضافة

 %5  ـ لبن رائب )زبادي(  04 03 20 00 
   : اـ غيره  
 %5  "ـ ـ ـ لبنه " لبن مصفى  04 03 90 10 
 %5   مخيض اللبنـ ـ ـ  04 03 90 20 
 %5  اـ ـ ـ غيره04 03 90 90 

وإن ك ان مرك زا أو محتوي ا عل ى س كر  ،مصل اللبن  04.04
منتج  ات مكون  ة م  ن  أخ  ر؛مض  اف أو م  واد تحلي  ة 

حلي   ب طبيعي   ة، وإن كان   ت محتوي   ة عل   ى  عناص   ر
سكر مضاف أو مواد تحلية أخ ر، غي ر م ذكورة وال 

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

  أخر محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية 

 
5% 
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 %5 ـ غيرها 04 04 90 00 

 ؛مشتقة من اللبنون وزيوت دهزبدة وغيرها من   04.05
   قابلة للدهن. ألبانمنتجات 

 %5  دة ــ زب 04 05 10 00 
 %5  ـ مشتقات اللبن القابلة للدهن  04 05 20 00 
 %5 ـ غيرها  04 05 90 00 

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

  المخثر وجبن اللبن  ،بن مصل اللبنج

 
5% 

 %5   واعنـ أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع األ 04 06 20 00 
 %5    مسحوقغير مبشورة وال بشكل  ،ـ أجبان معالجة 04 06 30 00 
واجبان أخر محتوية على  ـ أجبان ذات عروق زرقــاء04 06 40 00 

 %5 البنيسيليوم  يعروق متحصل عليها بواسطة روكفورت
   : ـ أجبان أخر  
 %5   مخمرطازج )قشدي( ـ ـ ـ جبن  04 06 90 10 
)مثل الشدر، الجودا،  ـ ـ ـ جبن قاسي أو متوسط التقسية 04 06 90 20  

 %5   ان(زالجروير، البارومي
 15ال يقل وزن العبوة عن )معالج( جبن اصفر نصف  ـ ـ ـ 04 06 90 30 

 %5   كيلو جرام 
 %5  ـ ـ ـ غيرها04 06 90 90 

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

  
 إعفاء          من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس  ـ ـ 04 07 11 00 

 إعفاء   غـيره ـ ـ04 07 19 00
   :بيض طازج آخر ـ  

 %5   ج من نوع جالوس دوميستيكوسمن دجاـ ـ  04 07 21 00
 %5  ـ ـ غـيره04 07 29 00

 %5  غـيرهـ 04 07 90 00 
04.08 

 
 

بدون قشرة، ومح )صفار البيض(  ،بيض طيور 
طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ 
بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأية طريقة 

د أخرى، وإن كان محتويا على سكر مضاف أو موا
   . تحلية أخر

   ـ صفار بيض )مح( :  
 %5  مجفف ـ ـ  04 08 11 00 
 %5  يره ـ ـ غـ 04 08 19 00 

 : 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
حشرات ومنتجات أخر صالحة لألكـل من أصل حيواني،   04.10

   غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر .
 %5 حشرات  ـ00 10 10 04

   غيرها: ـ  
 %5   ـ ـ ـ بيض سالحف 04 10 90 10 
 %5   ـ ـ ـ أعشاش السلنجان 04 10 90 20 
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 %5 غيرها  ـ ـ ـ04 10 90 90 
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 الفصل الخامس
 
 
 
 

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

  : مالحظـــات
 : ال يشمل هذا الفصل - 1

 . المثانات والمعد، كاملة أو قطعا   المصارين و المنتجات الصالحة لألكل عدا دم الحيوانات )السائل أو المجفف( و -أ 
المماثلةة مةن  ت( والقصاصةات والنفايةا05.05راء، عدا المنتجات الداخلةة فةي الدنةد )ب ـ الصالل أو الجلود وجلود بف

 . (43أو  41)فصل  05.11ة في الدند الجلود غير المدبوغة الداخل
 . لخيل وفضالته )القسم الحادي عشر(الحيوانية األصل عدا شعر ا األوليةمواد النسج   -ج 
 . (96.03ة المكانس والفراجين )بند عالرؤوس )الحزم والخصل( المحضرة لصنا -د 

ال تكةةون أارافةةه الجذريةةة أن  ةطيشةةر (، الشةةعر المفةةرول اوليةةا  05.01يعتدةةر ـخةةـاماـ بةةالمعنص المقصةةود فةةي الدنةةد ) - 2
 . ؤوسه مجمعة معا باالتجاه الطديعيور

لقةرن وكةذل  يةر الدةري ووحيةد االخنز أنيةابالدحةري و الكركةدن يعتدر ـعـاجاـ في هذا الجدول، أنيةاب الفيةل والفة  و - 3
 . أسنان جميع الحيوانات

فيمةا يشةمل، شةعر  ،05.11يشمل الدند الدقر.فصيلتي الخيل أو  ذيلعرف و يعتدر ـشعر خيل ـ في هذا الجدول، شعر - 4
 بدون.ـ.  وكطدقة بمادة حاملة أمهيأة  كانت،شعر الخيل، وإن  فضالتالخيل و
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 الرسم

خةةام، وإن كةةان م سةةوال أو منزوعةةا  ،شةةعر بشةةري 05 01 00 00 05.01
  .فضالت الشعر الدشري دهنه؛

 
5% 

؛ شةعر غريةر خنزير بةري أو خنزير وشعيرات شعر  05.02
صةةةناعة الفةةةراجين )الفةةةر (؛  وغيةةةره مةةةن شةةةعر

 .فضالت شعر وشعيرات

  

 %5  شعر خنزير بري وفضالته  ـ شعر خنزير أو 05 02 10 00 
 %5ـ غيره  05 02 90 00 

   (مل ي)  05.03

مثانات ومعد حيوانةات )عةدا األسةما (،  مصارين و  05.04
أو مدةةةردة أو مجمةةةدة أو  االجةةةةأو قطعةةةا،  كاملةةةة

  . مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة

  

 %5 ـ ـ ـ مصارين  05 04 00 10 
 %5  دمعــ ـ  ـ 05 04 00 20 
 %5ا غيره ـ ـ ـ05 04 00 90 

جةةزاء أخةةر مةةن ايةةور، بريشةةها أو أجلةةود ايةةور و  05.05
 )وان كةةةةةان مشةةةةةذب وأجةةةةةزاؤهبزغدهةةةةةا، ريةةةةة  

لغةة ، جميعهةةا خةةام أو لةةم يجةةر عليهةةا  و (األاةةراف
التطهيةةةر أو المعالجةةةة  كثةةةر مةةةن التنظيةةةف أوأشةةة ل 

ريةةة  أو  مةةةن ت؛ مسةةةاحيق ونفايةةةابقصةةةد حفظهةةةا
 .ري  أجزاء

  

 %5   لغ  الحشو؛نواع المستخدمة في ألـ ري  من ا 05 05 10 00 
 %5 ا ـ غيره05 05 90 00 
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 أو روم قةةةرون، خامةةةا أو منزوعةةةة الةةةدهنأعظةةةام و  05.06
 بأشةكال)لكةن غيةر مقطعةة  بسيطا   محضرة تحضيرا  

؛ أو منزوعةةةة الهةةةالم  معالجةةةة بحمةةة  أو خاصةةةة(
  .هذه المنتجات تمساحيق ونفايا

  

 %5   ـ عظمين )بروتين عظام( وعظام معالجة بحم  05 06 10 00 
 %5 ا ـ غيره05 06 90 00 

صفيحات ف  الحوت  عاج وذبل سلحفاة )درق( و  05.07
ات بحرية، يين ثدغيره م ( أواألهداب)بما فيها 

 ومخال  وأظافر حوافر مشعدة، وقرون قرون
 وإنما بسيطا   محضرة تحضيرا   أو خاما   ، ومناقير

هذه  تونفايا مساحيق مقطعة بأشكال خاصة؛ غير
 . المواد

  

 اممنوع استيراده  ونفاياتهمساحيقه  عاج؛ـ  05 07 10 00 
   غيرها:ـ   
 10 90 07 05 

 
وت )بمةا فيهةا ـ  الحةـذبةل سةلحفاة )درق(، صةفيحات فة ـ ـ ـ

مسةةاحيقها  ؛ ريةـات بحةةييره مةةن ثةةدـيةةـ( أو غدابـاألهةة
  تهاونفايا

  
 

5% 
  ـوقةةةرون مشةةةعدة وحةةةوافر وأظةةةافر ومخالةةة ـ قةةةرونـةةة ـ  05 07 90 20 

 ونفاياتهامساحيقها  ومناقير؛

  
5% 

 أو محضةةر تحضةةيرا   خامةةا   مرجةةان ومةةواد مماثلةةة،  05.08
أصةداف  بسيطا ولكن غير مشة ول بطريقةة أخةر ؛

رخويةةةات أو قشةةةريات أو قنفةةةذيات بحريةةةة وعظةةةام 
نمةا غيةر إو بسةيطا   يرا  خام أو محضةرة تحضة ،حدار

 ونفاياتها.شكال خاصة؛ مساحيقها أمقطعة ب

 

 %5   مرجانـ ـ ـ  05 08 00 10 
 %5   ريسـ ـ ـ ـ 05 08 00 20 
 %5   ـ ـ ـ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية 05 08 00 30 

 %5  اغيره ـ ـ ـ05 08 00 90 

   (مل ي)  05.09

يةةة  القنةةةدس )كاسةةةتريوم(، لبةةةاد اشةةةه ، أعندةةةر   05.10
ومس ؛ ذراريةح )ذبةاب هنةدي(؛ صةفراء وإن كانةت 

؛ غةدد ومنتجةات حيوانيةة أخةر مسةتعملة فةي مجففة
الصيدلة، االجة أو مدردة أو مجمدة  منتجاتإعداد 

 . محفوظة مؤقتا بطريقة أخر  أو

  

در أشه ، اي  القنــدس ) كاستريوم (، لباد ـعن ـ ـ ـ 05 10 00 10 
   مسو

 5% 

 %5 ا غيره ـ ـ ـ05 10 00 90 
منتجات حيوانية غيةر مةذكورة وال داخلةة فةي مكةان   05.11

( أو 1)حيوانةةات ميتةةة ممةةا يشةةمله الفصةةالن آخةةر؛
 الدشري. لالستهال (، غير صالحة 3)

  

 %5  ـ مني ذكور األبقار  05 11 10 00 
  : اـ  غيره  
  تالفقارياويات أو سما  أو قشريات أو رخأـ ـ منتجات   

 : (3الفصل ) يشمله؛ حيوانات ميته مما مائية أخر     
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فئة  اإلجراء ـــــــــنفالصـــ النظام المنسق رمز الدند
 الرسم

 %5   ـ ـ ـ بي  السم  غير الصالح لألكل 05 11 91 10 
 %5   (3)ـ ـ ـ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل  05 11 91 20 
 %5   اغيره ـ ـ ـ05 11 91 90 
   : اـ ـ غيره  
 %5  لقرمز والحشرات المماثلة ـ ـ ـ دودة ا 05 11 99 10 
 %5   القز ( ـ ـ ـ بي  دودة الحرير ) 05 11 99 20 
 %5   ـ ـ ـ بي  النمل )المالن( 05 11 99 30 
لميتةةةةة األخةةةةر واللحةةةةوم انةةةةات اـةةةة ـ ـ دم الحيةةةةوان والحيو 05 11 99 40 

  لألكلغير الصالحة  واألاراف،واألحشاء 
  

5% 
سالنه )جذاذ( وغيرها من  أعصابضالت، ع أوتارـ ـ ـ  05 11 99 50 

  نفايات مماثلة من صالل )جلود غير مدبوغة(

  
   5% 

 %5  اغيرهـ ـ ـ 05 11 99 90 
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 2ق : 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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:
 صزناف  بمزا فيهزاأل( فزإن هزذا اللصزل يشزمل فقزط النباتزات ال يزة وا06.01مع مراعاة أحكام الجزز  الثزاني مزن البنزد   - 1

التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل وال دائق والزهزارون للغزرأ أو الزينزةي غيزر أن هزذا  األنواعشتول الخضر( من 
 . (7المذكورة في اللصل   األخريشمل البطاطا والبصل والعسقالن والثوم والمنتجات  اللصل ال

غصان الوراقة من هذه األصنافي الداخلة فزي ألار وازهألصناف المماثلة معاملة األتعامل الباقات والسالل واألكاليل وا - 2
يشمل هذان البنزدان  ليها من مواد أخري ومع ذلك الإ( بصرف النظر عن اللوازم المضافة 06.04أو  06.03البندين  

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

 فئة الرسم اإلجرا  ـــــــنفالصـــــ النظام المنسق رمز البند
وبصزلي  بصيالت وبصزالت ودرنزات وجزذور درنيز    06.01

أو  راقزززدة رزومزززات(ي جزززذامير وأرضزززية  نسزززيقاو
؛ نباتات وجذور هندبا   شزيكوريا( ُمنبت  أو مزهرة

 .12.12عدا الجذور المذكورة في البند

  

سيقان  و بصيالت وبصالت ودرنات وجذور درني  وبصلي ـ  06 01 10 00 
  راقدةي و جذامير  رزومات(أرضية 

 
 إعلا 

سيقان  و بصالت ودرنات وجذور درني  وبصلي ـ بصيالت و06 01 20 00 
؛ نباتزات أو مزهزرة منبتز ي و جذامير  رزومات(أرضية 

وجذور هندبا   شيكوريا( 

  
 

 
 إعلا 

فسزززائل  و فيهزززا جزززذورها( نباتزززات حيزززة أخزززر  بمزززا  06.02
 بياض اللطر. ؛وطعوم

  

   وطعوم:ـ فسائل دون جذور   
 إعلا   العنب(  عقلـ ـ ـ جلون الكرم   06 02 10 10 
 إعلا  ا غيرهـ ـ ـ 06 02 10 90 
ي من أم غير مطعمةأشجار وجنبات وشجيراتي مطعمة  ـ  

 : أثمار صال ة لألكل وأي ت مل فواك  األنواع الت
  

 إعلا   خيلـ ـ ـ غرسات ن 06 02 20 10 

 إعلا   جوز الهند ـ ـ ـ غرسات 06 02 20 20 

 إعلا  ا غيرهـ ـ ـ 06 02 20 90 
   : غير مطعمة أممطعمة  يويةـ جنبات وردية وص را  
 %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 

 %5ا ـ غيره06 02 90 00 

بزززززراعم أزهزززززاري مقطوفزززززةي للباقزززززات أو  أزهزززززار و  06.03
أو مبيضززة أو مصززبوغة  مجللززةللتزززييني رطبززة أو 

  .أو مشربة أو م ضرة بطريقة أخرى

  

    : رطبةـ   
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 فئة الرسم اإلجرا  ـــــــنفالصـــــ النظام المنسق رمز البند
 %5  ـ ـ ورد06 03 11 00 

 %5  ـ ـ قرنلل06 03 12 00 

 %5   أوركيد(ـ ـ س لبية06 03 13 00 

 %5  ـ ـ أق وان06 03 14 00 

 %5   من نوع ليلليوم( ـ ـ زنبق06 03 15 00 

 %5  ـ ـ غيرها06 03 19 00 
 %5ا ـ غيره06 03 90 00 

أوراق وأغصان وغيرها مزن اجززا  النباتزاتي دون   06.04
للباقزات ر أو بزراعم وأعشزاو وط الزب وأشزنة ازها

صزبوغة أو مبيضزة أو للزينةي رطبة أو مجللة أو م
 أو مشربة أو م ضرة بطريقة أخرى.

  

 %5  رطبةـ  06 04 20 00 

 %5ا 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
الفطإر الصإالل لألكإل  أيضإا  ( فإن  ببإار} ضخضإرش تشإمل 07.12و  07.11و  07.10و  07.09لتطبيق أحكام البنود )  - 2

ر والكوسا والقرع والباذنجا  والذر} الحلو} )زيمايس سكاراتا( وأثمار من جنس )كابسإيكوم( والكمأ والزيتو  والكب
فليفلإإأ أو مإإن جنسضبيمنتإإاش فلفإإل والشإإمر والبقإإدونس والكزبإإر} والطرخإإو  والررإإاد ضالقإإر ش والمرد إإو  الحلإإو 

 .ورتنسيس أو اوريجا نوم ماجورانا()ماجورانا ه
 : باستثناء( 07.11لغاية   07.01الداخلة في البنود )من  األنواعخضر المجففة من (  جميع ال07.12يشمل البند ) - 3

 .(07.13البقول القرنية اليابسة المفصصة )بند  -أ  
 . 11.04لغاية  11.02في البنود من  المحدد} باألركالب الذر} الحلو}  
 .(11.05د يق وسميد ومسحوق ور ائق وحبيبات ومكتالت بطاطا )بند  -ج  
 .(11.06البند ) 07.13د يق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند  -د  

أو مإإن جإإنس  إال انإإأ يسإإتثن  مإإن هإإذا الفصإإل الثمإإار المجففإإة أو المجرورإإة أو المسإإحو ة مإإن جإإنس ضكابسإإيكومش - 4
 .(09.04ضبيمنتاش بند )

ط ألجل الحفظ المؤ ت أثنإاء النقإل أو التخإزين  بإل اسإتعمالها ) بل  الخضر التي تمت معالجتها فق 07.11ينطبق البند  -5
مثال بغاز ثاني اوكسيد الكبريت أو في ماء مملل أو مكبرت أو غيرها من محاليل الحفظ(، بل  ا  تبق  غيإر صإالحة 

 بحالتها هذ  لالستهالك المبارر.
 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   .طازجة أو مبرد}، بطاطس  07.01
إبفاء  لبذارـ تقاوي ل 07 01 10 00 
إبفاء اهـ غير07 01 90 00 

إبفاء طازجة أو مبرد}  طماطم، 07 02 00 00 07.02
وخضإر ثوميإة أخإر،  بصل وبسقال  وثإوم وكإرا   07.03

 . طازجة أو مبرد}
  

   : ل وبسقال ـ بصـ  
   : لبصـ ـ ـ ـ  
إبفاء   القشر}(ـ ـ ـ ـ بصل للطعام )أخضر أو يابس  07 03 10 11 
إبفاء   ـ ـ ـ ـ بصل للبذار ) زح أو  نار( 07 03 10 12 
إبفاء  ـ ـ ـ بسقال   07 03 10 20 
إبفاء   ومثــ  07 03 20 00 
إبفاء ـ كرا  وخضر ثومية أخر 07 03 90 00 

وخضإإإر  كرنإإإ سإإإا ي و كرنإإإ وملفإإإوف و إإإرنبيط   07.04
من جنس براسيكا، طازجإة أو  مماثلة صالحة لألكل

 .مبرد}

  

إبفاء  لي بروك ـ  رنبيط و 07 04 10 00 
إبفاء  ـ كرن  بروكسل  07 04 20 00 
إبفاء ا ـ غيره07 04 90 00 

أنإإإإواع مإإإإن خإإإإس )الكتوكإإإإا سإإإإاتيفا( وهنإإإإدباء )  07.05
 .(، طازجة أو مبرد}مريكوريا

  

   : ـ خس  
إبفاء   )مكب (ملفوف  ـ ـ خس 07 05 11 00 
إبفاء  ر  ـ ـ غيـ 07 05 19 00 
   : ـ هندباء  
إبفاء   انثيوبوس فيولوسام( مـ ـ هندباء وتلوف )ريكوريا 07 05 21 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
إبفاء ا ـ ـ غيره07 05 29 00 

طة ولحيإة لندر )بنجـإـر( للسإمجزر ولفت بقلإ  ورإ  07.06
كإإإرفس لفتإإإي وفجإإإل وجإإإذور في( ولسإإإالتإإإيس )س

  .مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبرد}

  

إبفاء   بقليـ جزر ولفت  07 06 10 00 
إبفاء ا ـ غيره07 06 90 00 

إبفاء  طازجة أو مبرد}  محب ، صغير  ثاء، خيار خيار و 07 07 00 00 07.07
، طازجإإة قشإإور}أو غيإإر م قشإإور}م ،يإإةبقولخضإإر   07.08

 .مبرد}أو 
  

إبفاء  ـ بازالء ) بيسوم ساتيفوم(  07 08 10 00 
إبفاء  فاسيولوس( ، فيجينيا انواع  منـ لوبيا وفاصوليا ) 07 08 20 00 
   : أخر يةبقولخضر ـ   
إبفاء  ـ ـ ـ فـول  07 08 90 10 
إبفاء ا ـ ـ ـ غيره07 08 90 90 

   .مبرد}خضر أخر، طازجة أو   07.09
 إبفاء   هليو  ـ 07 09 20 00 
إبفاء   باذنجا ـ  07 09 30 00 
إبفاء  ـ كرفس بدا الكرفس اللفتي  07 09 40 00 
   : ـ فطر وكمأ  
إبفاء   جنس أجاريكوس من ـ ـ فطر 07 09 51 00 
إبفاء ـ ـ فطر من جنس بوليتوس 00 52 09 07 
إبفاء  ـ ـ فطر من جنس كنثاريلوس 00 53 09 07 
إبفاء  ـ ـ فطر )لنتينوس إيدودس( 00 54 09 07 
ـ ـ فطر )تريكولوما ماتسوتيك، تريكولوما ماجنيفيالري، 00 55 09 07 

تركولوما أناتوليكوم، تركولوما دولسيونز، تريكولوما 
 كاليجاتوم(

إبفاء 

 07 09 56 إبفاء  ـ ـ كمأ )من نوع تيوبر( 00
   : ـ ـ غيرها  
 إبفاء  )فقع(  ـ كمأ ـ ـ 07 09 59 10 
 إبفاء  غيرها  ـ ـ ـ 07 09 59 90 
جإنس بيمنتإا )فليفلإة أو  كابسإيكوم أو مإن جإنس ثمار مإنأـ  07 09 60 00 

 فلفل( 
  

 إبفاء
 قاوراألـ سبـانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيـر}  07 09 70 00 

  )سبانخ الحدائق(
 إبفاء 

    :  اـ غيره  
إبفاء   أرضي روكي )خرروف(ـ ـ  07 09 91 00 
إبفاء   زيتو ـ ـ  07 09 92 00 
إبفاء   كيوكربيتا(انواع  منيقطين و رع )ـ ـ  07 09 93 00 
   غيرها:ـ ـ   
إبفاء   كوسةـ ـ ـ  07 09 99 10 
إبفاء   بامياـ ـ ـ  07 09 99 20 
إبفاء   بقدونسـ ـ ـ  07 09 99 30 
إبفاء  كزبر}ـ ـ ـ 07 09 99 40 
إبفاء  اغيرهـ ـ ـ 07 09 99 90 

خضإإإإر ) غيإإإإر مطبوخإإإإة أو مطبوخإإإإة بالبخإإإإار أو  07.10
 مجمد}. ،مسلو ة في الماء(
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
 %5  ـ بطاطس  07 10 10 00 
   : مقشور}مقشور} أو غير  يةبقولخضر ـ   
 %5   ـ ـ بازالء )بيسوم ساتيفوم( 07 10 21 00 
 %5   .اسيولوس(ف ،فيجينا أنواعمن صوليا )اف لوبياء و ـ ـ 07 10 22 00 
 %5  ا هـ ـ غير 07 10 29 00 
ـإإإإإإإ سإإإإإإإبانخ وسإإإإإإإبانخ نيـوزيلنإإإإإإإـد  وسإإإإإإإـبانخ كبيإإإإإإإـر}  07 10 30 00 

   )سبانخ الحدائق(قاوراأل
 5% 

 %5   حلو}ـ ذر}  07 10 40 00 
 %5  ـ خضر أخر  07 10 80 00 
 %5 ليط خضر اخمـ 07 10 90 00 

ولكإإن غيإإر صإإالحة بحالتهإإا  مؤ تإإا محفوظإإة خضإإر  07.11
 المبارر. لالستهالكهذ  

  

 %5   زيتو ـ  07 11 20 00 
 %5  محب   صغير ـ خيار أو  ثاء وخيار 07 11 40 00 

   : كمأ فطر و ـ  
 %5   فطر من جنس أجاريكوس ـ ـ 07 11 51 00 
 %5   رهاغي ـ ـ 07 11 59 00 
 %5ليط خضر اخم ؛ـ خضر أخر07 11 90 00 

خضإإإإر مجففإإإإة، كاملإإإإة أو مقطعإإإإة أو مشإإإإرحة أو   07.12
أكثإر مإن  مكسر} أو مسحو ة، ولكإن غيإر محضإر}

 .ذلك

  

 %5   بصلـ  07 12 20 00 
 (اوريكوالريا عانوامن ) أذا  الخش  فطر و فطر ـ  

 : وكمأ ال(متري عانوا)من  هالمي فطر و
  

 %5   جنس آجاريكوس نم فطر ـ ـ 07 12 31 00 
 %5   (أوريكوالريا عانوامن ) أذا  الخش  فطر ـ ـ 07 12 32 00 
 %5   مال(يتر عانواهالمي )من  فطر ـ ـ 07 12 33 00 
 %5  (ـ ـ فطر )من نوع لنتينوس إيدودس 07 12 34 00 
 %5   رهاغي ـ ـ 07 12 39 00 
 %5 ليط خضراخم ؛ـ خضر أخر07 12 90 00 

مقشور}، وإ  كانت منزوبإة  مجففة، يةبقولخضر   07.13
 .أو مفلو ة الغاللة

  

 %5  ـ بازالء )بيسوم ساتيفوم(  07 13 10 00 
 %5  ) اربانزوس( ـ حمص 07 13 20 00 
   فيجنا، فاسيولوس(:ع انوامن و فاصوليا )ـ لوبياء   
هيبر أو فيجنا  (L)نجو وفيجنا منوع من ـ ـ فاصوليا   

 : ويلكزيك (L)اراديات
  

إبفاء   للبذارـ ـ ـ  07 13 31 10 
 %5   للطعام ـ ـ ـ 07 13 31 20 
وس أو يولسإإي( )فاـير} )ادزوكإإـراء صغإإـوليا حمإإـفاصإإ ـإإ ـ  

 :  فيجنا انجوالريس(
  

 إبفاء   للبذارـ ـ ـ  07 13 32 10 
 %5   للطعامـ ـ ـ  07 13 32 20 
)فاسيولوس  وليا البيضاءـاص، بما فيها الفوليا ـفاصـ ـ   

 : فولجاريس(
  

 إبفاء  ـ ـ ـ للبذار  07 13 33 10 
 %5   للطعامـ ـ ـ  07 13 33 20 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
ي أو فونإإإإدزيا ـا سبتيرانإإإإـوليا بامبإإإإارا )فيجنإإإإـفاصإإإإـإإإإ ـ   

 : سبتيراني(
  

 %5   للبذارـ ـ ـ  07 13 34 10 
 %5   للطعامـ ـ ـ  07 13 34 20 
   : ا أنجويكيوالتا(ـ ـ لوبيا )فيجن  

 %5   للبذارـ ـ ـ  07 13 35 10 
 %5   للطعامـ ـ ـ  07 13 35 20 
 %5  ا ـ ـ غيره 07 13 39 00 
 %5   بدسـ  07 13 40 00 
 الحبإة )فيسيا فابا ماجور( وفإول صإغير الحبة ـ فول بريض 07 13 50 00 

  ور(نمي)فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا 
  

5% 
 %5  (ـ بازالء هندية )كاجانوس كاجا  07 13 60 00 

   :  ـ غيرها  
 %5   ما ـ ـ ـ  07 13 90 10 
 %5  اغيرهـ ـ ـ 07 13 90 90 

 و السإإإإإإإحل  االراروت و منيهإإإإإإإوط )مإإإإإإإانيوق( و  07.14
جإإذور ودرنإإات  و بطاطإإا حلإإو  و خررإإوف القإإدس

النشأ أو االينإولين، طازجإة أو مبإرد} ب غنية مماثلة
أو  وإ  كانإإت بشإإكل رإإرائل ،مإإد} أو مجففإإةأو مج
 ؛ ل  النخيل الهندي )ساجو(.ةمكتل كريات

  

 %5   ا(ف)كاسا ـ منيهوط )مانيوق( 07 14 10 00 
 %5  ـ بطاطا حلو}  07 14 20 00 
 %5   ديسكوريا(انواع  منيام )ـ  07 14 30 00 
 %5   كولكاسيا(انواع  من لقاس )ـ  07 14 40 00 
 %5   (اكسانثوسوما عانوا منيوتيتا )ـ  07 14 50 00 
   : اـ غيره  
 %5   سحل ـ ـ ـ  07 14 90 10 
 %5   رومي لقاس 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
ثمههار المفففههة الههواردة فههف هههذا الفصههل يملههه إبههادة مزالف أهها بالمهها  ج  يهها أو مزالف أهها إن الفواكههه المفففههة أو ال - 3

 : ال اليةلألغراض 
امض السوربيك أو سوربات اإلضافف )مثالً، بمزالف أا بحرارة مز دلة أو باللبرته أو بإضافة حالحفظ أو ال ثبيت   -أ 

 . البوتاس(
 أن( بشهر  الفلوكهوزبإضهافة زيهت ابهاتف أو ميهادير قليلهة مهه شهراب تحسيه أو المحافظهة بلهش شهللأا )مهثالً،  -ب 

 . بلش صف أا  كفواكه أو ثمار مفففةتحافظ 
بلش الفواكه واألثمار اليشرية ال ف تمت مزالف أا فيط ألجل الحفظ المؤقت أثنا  النيهل أو ال زه يه  08.12ينطبق البند  -4

ت أو فف ما  مملح أو ملبرت أو غيرهها مهه محاليهل الحفهظ(، بلهش أن قبل اس زمالأا ) مثال بغاز ثااف اوكسيد اللبري
 تبيش غير صالحة بحال أا هذه لالس أالك المباشر.

 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
جههوز الأنههد وجههوز البرازيههل وجههوز اللاشههو )لههوز   08.01

 .  ازجة أو جافة، بيشرها أو بدواه هندي(،
  

   : ـ جوز الأند )اارجيل(  
 %5   مفففـ ـ  08 01 11 00 
 %5   بيشرته الداخليةـ ـ  08 01 12 00 
 %5  ه ـ ـ غير 08 01 19 00 
   : ـ جوز البرازيل  
 %5   بيشرهـ ـ  08 01 21 00 
 %5   ميشرـ ـ  08 01 22 00 
   : و )لوز هندي(جـ جوز اللا  

 %5   هبيشرـ ـ  08 01 31 00 
 %5  ميشرـ ـ 08 01 32 00 

ثمهههار قشهههرية أخهههر،  ازجهههة أو جافهههة، بيشهههرها أو   08.02
 . بدواه

  

   : وزلــ   
 %5   بيشرهـ ـ  08 02 11 00 
 %5   ميشرـ ـ  08 02 12 00 
   : كوريلوس(ع ااوامه ـ بندق )  
 %5  بيشره ـ ـ  08 02 21 00 
 %5  ميشر ـ ـ  08 02 22 00 
   ـ جوز بادي:  
 %5   بيشرهـ ـ  08 02 31 00 
 %5   ميشرـ ـ  08 02 32 00 
   : ا(يكس ااع ااوامه ـ كس نا  )  

 %5  بيشره ـ ـ  08 02 41 00 

 %5  ميشرـ ـ  08 02 42 00 

   : حلبفـ فس ق   
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 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
 %5   بيشرهـ ـ  08 02 51 00 
 %5  ميشرـ ـ  08 02 52 00 
   : ايماالملادجوز ـ   
 %5   بيشرهـ ـ  08 02 61 00 
 %5   ميشرـ ـ  08 02 62 00 
   :كوال(ااواع مه جوز اللوال )ـ    
%5 ثمرة اليورو ـ ـ ـ 08 02 70 10 
%5 غيرها ـ ـ ـ 08 02 70 90 
 %5   جوز أريلاـ  08 02 80 00 
   :  اـ غيره  

%5 ـ ـ صنوبر بيشرة 00 91 02 08 
 08 02 92 %5  ـ ـ صنوبر ميشر00
   ـ ـ غيره:  

 %5   الحبة الزضرا  )ألبَنَْك(ـ ـ ـ  08 02 99 10 
      : رهغيــ ـ ـ   
 %5   بيشرةـ ـ ـ ـ  08 02 99 91 
 %5  ميشرـ ـ ـ ـ 08 02 99 92 

  .  ازج أو مففف موز، بما فيه موز البالا ان،  08.03

إبفا   بالا انـ 08 03 10 00 

إبفا   ـ غيره08 03 90 00 

اوفوكههادو )كمثههرر أمريلههف(  تمههر وتههيه وأاااههاس و  08.04
 . ، ومنفوس يه، ازجة أو مفففةهومنف هوجواف

  

   : رـ تمـ  
 إبفا    )ر ب(  ازجـ ـ ـ  08 04 10 10 
   : مفففـ ـ ـ   
 إبفا    ملنوزـ ـ ـ ـ  08 04 10 21 
 إبفا    رهغيــ ـ ـ ـ  08 04 10 29 
   : يهتــ   
 إبفا     ازجـ ـ ـ  08 04 20 10 
 إبفا    مفففـ ـ ـ  08 04 20 20 
 إبفا    أااااسـ  08 04 30 00 
 إبفا    ـ أفوكادو 08 04 40 00 
   : هو ماافوس ي منفه، 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.حمضيات،  ازجة أو   08.05
 إبفا    برتيالـ  08 05 10 00 
(، )بما فيأا ال اافاريه والساتسوما "ماادريه"يوسفش ـ   

  :كلمن ينا، وللنج وغيرها مه الحمضيات المأفنة

 
 

 إبفا   ()بما فيأا ال اافاريه والساتسوما "ماادريه"يوسفش ـ ـ  08 05 21 00 
 إبفا   ـ ـ كلمن ينا 08 05 22 00 
 إبفا    غيرها ـ ـ  08 05 29 00 
 إبفا    بوملفو ـ ليمون هندي  08 05 40 00 
، ليم )سي روس ليمون، سي روس ليمواوم(ليمون حامض  ـ  

 : سي روس التيفوليا( )سي روس ارواا يفوليا،
  

 إبفا    ازج ـ ـ ـ  08 05 50 10 
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 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
 إبفا    مفففـ ـ ـ  08 05 50 20 
 إبفا  ا ـ غيرهـ08 05 90 00 

   . فـفمفبنب،  ازج أو   08.06
 إبفا   ـ  ازج  08 06 10 00 
 إبفا  (مففف )زبيبـ 08 06 20 00 

   .  بابايا،  ازج فيه الشمام( و بطيخ )بما  08.07
    : م(الشماـ بطيخ )بما فيه   
 إبفا    ـ ـ بطيخ أخضر 08 07 11 00 
   : ـ ـ غيره  
 إبفا    قاوون( بطيخ أصفر )شمام وـ ـ ـ  08 07 19 10 
 إبفا    اغيرهـ ـ ـ  08 07 19 90 
 إبفا  ـ بـابـايـا 08 07 20 00 

  .  ازجةتفاح وكمثرر وسفرجل،   08.08

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

)بمها فيهه الهدراق  خهو برقوق أو  مشمش وكرز أو  08.09
قراصهههية )خهههو   األملهههس "ايل هههاريه"( برقهههوق و

 . شا ك(،  ازجة

  

 إبفا    مشمشـ  08 09 10 00 
   : كرزـ   
 إبفا    كرز حامض )برواوس سيراسوس(ـ ـ  08 09 21 00 
 إبفا    غيره ــ  08 09 29 00 
 إبفا   ايل اريه بما فيه ـ دراق  08 09 30 00 
 إبفا  خو  ـ برقوق أو08 09 40 00 

   .  ازجةفواكه أخر،   08.10
 إبفا   ـ توت األرض )فري  أو فراولة(  08 10 10 00 
 إبفا   ـ توت الزليق وتوت بادي  08 10 20 00 
 إبفا    وكشمشأسود أو أبيض أو أحمر  لببنب ثز ـ 08 10 30 00 
 إبفا    ومنـ بنبيات وفواكه أخر مه اوع 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    ايلش دايا )بشملة(ـ ـ ـ  08 10 90 20 
 إبفا    صبير )تيه شوكف أو برشومف(ـ ـ ـ  08 10 90 30 
 إبفا   اغيرهـ ـ ـ 08 10 90 90 

فواكه وثمار غيهر مطبوخهة أو مطبوخهة بالبزهار أو   08.11
بلههش سههلر  اح ههوتمسههلوقة بالمهها ، مفمههدة، وإن 

 . مضاف أو مواد تحلية أخر

  

 %5  رض )فري  أو فراولة( ـ توت األ 08 11 10 00 
كشههمش أسههود أو أبههيض أو  ـهه تههوت الزليههق وتههوت بههادي و 08 11 20 00 

 أحمر وبنب الثزلب 
  

5% 
 %5 ا ـ غيره08 11 90 00 
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 فئة الرسم اإلجرا  الصــــــــــــنف النظام المنسق رم  البند
وللههه غيههر صههالحة  فواكههه وثمههار، محفوؤههة مؤق هها  08.12

 . المباشر لالس أالكبحال أا هذه 
  

 %5   كرزـ  08 12 10 00 
 %5 ا ـ غيره08 12 90 00 

 08.01فواكه مفففة غير تلك المذكورة فهف البنهود   08.13
ليط مههه أثمههار قشههرية أو فواكههه ازههم ؛08.06إلههش 

 مفففة مه األاواع المذكورة فف هذا الفصل.

  

 %5  ـ مشمش  08 13 10 00 
 %5  ـ خو  أو برقوق  08 13 20 00 
 %5   تفاحـ  08 13 30 00 
   أخر:ـ فواكه   
 %5   )وشنة(كرزـ ـ ـ  08 13 40 10 
 %5   هنديتمر ـ ـ ـ  08 13 40 20 
 %5   كمثررـ ـ ـ  08 13 40 30 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  08 13 40 90 
ثمار قشرية أو فواكه مفففة مه األاواع أ مه ليطازمـ 08 13 50 00 

 الفصلالمذكورة فف هذا 
  

5% 
(، البطهيخ)بمها فيهه  شمامقشور  وأقشور حمضيات  08 14 00 00 08.14

 ً فهف   ازجة أو مفمدة أو مفففة أو محفوؤة مؤق ها
  .أخر حفظ محاليل ففأو  كبري فلح أو اما  م

5% 
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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 المشار  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 محتفظة بالطابع  إليها
ذا إما أل بند من هذه البنود، وفي خالف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل، األساسي لألصناف الخاضعة لك

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

 فئة الرسم اإلجراء ــــــــنفالصــــ النظام المنسقرمز البند

مننننه الكنننافيين   أو منزوعنننا   بنننن، وإن كنننان محمصنننا    09.01
قشور وغالالت بن  أبندا  بنن محتوينة علنى بنن ب ينة 

 . نسبة كانت

  

   : محمصـ بن غير   
 إعفاء    الكافيين ـ ـ غير منزوع منه 09 01 11 00 
 إعفاء  ـ ـ منزوع منه الكافيين  09 01 12 00 
   : ـ بن محمص  
 إعفاء    الكافيين ـ ـ غير منزوع منه 09 01 21 00 
 إعفاء    الكافيينـ ـ منزوع منه  09 01 22 00 
 إعفاء   ـ غيره09 01 90 00 

   . شاي، وإن كان منكها    09.02
ة ال يزيند ونن ـ شاي أخضر )غينر مخمنر( فني عبنوات مباشنر 09 02 10 00 

 غرام كيلو 3محتواها عن 
  

 إعفاء
 إعفاء   )غير مخمر( خضرألاشاي غيرها من أنواع الـ  09 02 20 00 
، في عبوات مباشرة 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  مخمر جزئيا   أخر)مخمر( وشاي  اخر ـ شاي أسود 09 02 40 00 

 %5  متـه )ماتيــه( 09 03 00 00 09.03

 فليفلة)كابسكوم جنس  ثمار من بيبر جنسفلفل من   09.04
أو(، مجففة حارة ةفلي)فل بيمنتا جنس( أو من باردة

  .مسحوقةأو  مجروشه

  

   :( بيبر)ـ فلفل   
 %5   مسحوقـ ـ غير مجروش وال  09 04 11 00 
 %5   مسحوقـ ـ مجروش أو  09 04 12 00 
بيمنتنا  جننس ( أو مننبناردة ةلن)فليف كابسكوم جنس من ثمارـ  

:( ةحار ةفلي)فل
  

 %5   مسحوقةوال  مجروشهغير  ،مجففةـ ـ  09 04 21 00 
 %5   مسحوقة أو ةـ ـ مجروش 09 04 22 00 

   فانيال.  09.05
 %5   مسحوقةوال  مجروشه ـ غير 09 05 10 00 
 %5   مسحوقة أو ـ مجروشه 09 05 20 00 
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 فئة الرسم اإلجراء ــــــــنفالصــــ النظام المنسقرمز البند

   القرفة.قرفة وأنهـار شجرة   09.06
   مسحوقة:ـ غير مجروشة وال   
 %5   ـ ـ قرفة )سيناموم نيالنيكوم بلوم(09 06 11 00 
 %5   غيرها ـ ـ09 06 19 00 
 %5   مسحوقةأو  مجروشهـ 09 06 20 00 

  . قرنفـل )كبوش وسيقان وثمار(  09.07
 %5   مسحوقـ غير مجروش وال  09 07 10 00 
 %5   مسحوق أوـ مجروش  09 07 20 00 

   . الطيب وبسباسته و حب الها  )قاقلة( ةجون  09.08
    : الطيب ةـ جون   

%5   ةمسحوقوال  ةـ ـ غير مجروش 09 08 11 00 
%5   ةمسحوق أو ةـ ـ مجروش 09 08 12 00 
    الطيب: ةـ بسباسة جون  
 استيرادهاممنوع    مسحوقةوال  مجروشهـ ـ غير  09 08 21 00 
 استيرادهاممنوع    مسحوقة أو مجروشهـ ـ  09 08 22 00 
  (:ـ حب الها  )قاقلة 
إعفاء   مسحوقر مجروش وال ـ ـ غي 09 08 31 00 
إعفاء   مسحوق أوـ ـ مجروش  09 08 32 00 

ذبية( وشننننمر صننننيني)جا ينسننننونأو  ينسننننونبننننذور   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 
   : كمونـ بذور   
 %5   مسحوقةوال  مجروشهـ ـ غير  09 09 31 00 
 %5   مسحوقة أو مجروشهـ ـ  09 09 32 00 
  

 

بننذور شننمر   أو كراويننة أو ة(يننيانسننون )بننذور جاذببننذور ـنن 
 : حبات عرعر

  

 %5   مسحوقةوال  مجروشهغير  ـ ـ 09 09 61 00 
 %5   مسحوقة وأ مجروشه ـ ـ09 09 62 00 

ننجبيل ونعفران وكركم ونعتر وأوراق غنار )رنند(   09.10
 . وبهارات وتوابل أخر يوكار

  

   : ننجبيلـ   
 %5   مسحوقوال  غير مجروشـ  ـ 09 10 11 00 
 %5   مسحوقو أ مجروشـ  ـ09 10 12 00 
 %5   نعفرانـ  09 10 20 00 
   : كركمـ   
 %5   سحوقموال  غير مجروش ـ ـ ـ 09 10 30 10 
 %5   مسحوقو أ مجروش ـ ـ ـ09 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 
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 %5  اغيرهـ ـ ـ 09 10 99 90 
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 الفصل العاشر  
 

 حـــــبوب
  مالحظـــات:

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

أو المضروب )  ال يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى . إال أن األرز المقشور -ب  
. كذلك فإن حبوب 10.06المبيض ( أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخال في البند 

الكينوا التي نزعت قشرتها كليا أو جزئيا من اجل فصل مركب السابونين، دون أن تخضع ألي عمليات أخرى، تبقى 
 .10.08داخلة في البند 

 . (7الذرة الحلوة )الفصل  10.05 يشمل البند ال – 2
 الفرعي:مالحظات البند 

 أنواعالهجائن الناتجة عن تالقي  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 ــــــنفالصـــــ النظام المنسقرمز البند

   .( وخليط حنطة مع شيلمحنطة )قمح  10.01
   :( صلبة ـ حنطة )قمح  
 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 عادية( حنطة )قمحـ ـ ـ  10 01 99 10 
إعفاء رفيعة( حنطة )قمحـ ـ ـ  10 01 99 20 
إعفاء خليط حنطة مع شيلمـ ـ ـ 10 01 99 30 
   .شيلم )جاودار(  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

 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
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 فئة الرسم اإلجراء ــــــنفالصـــــ النظام المنسقرمز البند

 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   مكسرـ أرز  10 06 40 00 
   .السورغومحبوب   10.07
 %5  ـ تقاوي للبذار  10 07 10 00 
 %5   ـ غيرها 10 07 90 00 
حبةةةوب  العصةةةافير حنطةةةة سةةةوداء ودخةةةن وحبةةةوب   10.08

 أخر.

  

 إعفاء   سوداءـ حنطة  10 08 10 00 
 

  ن:دخــ  
 إعفاء  ـ ـ تقاوي للبذار  10 08 21 00 
 إعفاء   اـ ـ غيره 10 08 29 00 
إعفاء  ـ حبوب العصافير  10 08 30 00 
إعفاء   ديجيتاريا(انواع  منفونيو ) ـ 10 08 40 00 
إعفاء  تشينو بوديوم كوينو( ) 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  

تاااوافرت فيماااا معاااا إذامنتجاااات المطااااحن مااان الحباااوب المبيناااة فاااي الجااادول أدناااا ، تااادخل فاااي هاااذا الفصااال  إن -أ  - 2
 :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  
 

نبات الحباوب، كاملاة أو  أنإال  (،23.02المنتجات التي ال يتوفر فيماا هاذان الشارطان فانماا تادخل فاي البناد ) آما  
 .(11.04البند ) دائما فيحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف مفلط
( إذا كانات النسابة 11.02( أو )11.01إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقاا لححكااأ أعاال  تادخل فاي البناد ) ب:

و ( 4عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين ) ذيالمئوية التي تمر من خالل منخل من نسيج معدني )غربال( 
 . ة إزاء كل نوع من الحبوب المعنيةتبعا للحال، ال تقل وزنا عن النسبة المبين أدنا ( من الجدول 5)
 . (11.04( أو )11.03دخل في البند )ت فانماالتي ال يتوفر فيما 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 السورغوأ 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         

( يقصاد بعباارة )جاريش( و )ساميد( المنتجاات المتحصال عليماا بتفتيات الحباوب علاى أن 11.03أ البناد )لتطبيق أحكاا - 3
 :يتوفر فيما الشرط المالئم التالي

  % على األقل من وزنما يجب أن تمر من خالل منخل من نسيج 95إذا كانت من منتجات الذرة فان نسبة   -أ  
 .مم 2عيون مقاسما  ذيمعدني 

% علاى األقال مان وزنماا يجاب أن تمار مان خاالل منخال مان 95نت من منتجات الحبوب األخر فان نسابة إذا كا -ب  
 .مم 1.25عيون مقاسما  ذينسيج معدني   

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظاأ المنسق رمز البند

دقيااق حنطااة )قمااح ( أو دقيااق خلاايط حنطااة مااع   11.01
 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 

أو دقياق  (حقما)دقيق حباوب )عادا دقياق الحنطاة   11.02
 . خليط الحنطة مع شيلم(

  

إعفاء   ذرةـ دقيق  11 02 20 00 
   :اـ غيره  
إعفاء   شعيردقيق ـ ـ ـ  11 02 90 10 
إعفاء  شوفاندقيق  ـ ـ ـ 11 02 90 20 
إعفاء  دقيق حبوب السورغوأـ 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  اغيرهـ ـ ـ 11 02 90 90 

  .بوبحمن  مكتلةكريات و جريش وسميد   11.03
   : 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  
 عفاءإ   من شعيرـ ـ ـ  11 03 19 10 
إعفاء  من حبوب السورغوأ 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 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظاأ المنسق رمز البند
 إعفاء ـ كريات حبوب مكتلة11 03 20 00 

ماالال مقشاورة أو حبوب مشغولة بطريقاة أخار) )  11.04
مفلطحااة أو ماادورة أو مقطعااة أو مكساارة بشاااكل 

؛ 10.06األرز الداخل فاي البناد  باستالناء(، رقائق
نبااات الحباااوب، كامااال أو مفلطاااح أو مطحاااون 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 السورغوأـ 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 مشغولة )مالال مقشاورة أو مادورة أو مقطعاة   

 : مكسرة(أو 
 

 %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 السورغوأ 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% 
دقياااااق وساااااميد ومسااااااحيق ورقاااااائق وحبيباااااات   11.05

 . ةلوكريات بطاطا مكت
  

   : 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 

دقيااق وسااميد ومساااحيق البقااول القرنيااة اليابسااة   11.06
ومساحوق ، دقيق وسميد 07.13الداخلة في البند 

لااااب النخاااال المناااادي )ساااااجو( ودقيااااق وسااااميد 
ومساااحوق الجاااذور والااادرنات الداخلاااة فاااي البناااد 

 .(8) ات المذكورة في الفصلـأو المنتج 07.14

  

   :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 ــ ـ  11 06 10 12 
 %5   من لوبياـ ـ ـ ـ  11 06 10 13 
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 %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 
 %5   اغيره 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   اغيره ـ ـ ـ ـ 11 06 10 29 
في البند  والدرنات الداخلة الجذور أو ـ من الساجو  

07.14:     
  

 %5   الساجو دقيقـ ـ ـ  11 06 20 10 
 %5   الساجوسميد ـ ـ ـ  11 06 20 20 
   :الدرنات و الجذوروسميد دقيق ـ ـ ـ  
 %5   المنيموط )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 األخرـالدرن وذور ـالجوسميد غيرها 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 المندـ ـ ـ  11 06 30 50 
 %5   من التمر المنديـ ـ ـ  11 06 30 60 
 %5   من قشور الفواكه ـ ـ ـ 11 06 30 70 
 %5   ليمونمن  ـ ـ ـ 11 06 30 80 
 %5  اغيرهـ ـ ـ 11 06 30 90 

   . عير ناشط )مالت(، وإن كان محمصاش  11.07
 %5   محمصـ غير  11 07 10 00 
 %5  محمصـ 11 07 20 00 

   . ؛ 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  اء منيموط )مانيوق( ـ ـ نش 11 08 14 00 
   :  ـ ـ أنواع نشاء أخر  
 %5   نشاء أرزـ ـ ـ  11 08 19 10 
 %5   نشاء أراروتـ ـ ـ  11 08 19 20 
 %5   نشاء لب النخل المندي )ساجو(ـ ـ ـ  11 08 19 30 
 %5   أنواع نشاء أخرـ ـ ـ  11 08 19 90 
 %5 ـ إينولين  11 08 20 00 
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 %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 القطن وبذذور زيذا الخذ وب وبذذور ال م ذو وبذذور 12.07يشمل البند )  - 1

هذذذا البنذذد م يشذذمل المنت ذذات  أنش وبذذذور اذذيا )يارتيذذي( .  يذذ  الخذذ  و وبذذذور ال صذذط  )قذذ رو( وبذذذور الخشذذخا
 (.20الطصل  أو 7( أو الزيتون )الطصل 08.02( أو )08.01الداخلة في البند )

جزئيذا أو  ازيتهذ وال ميد المنذزوبالدقيق  أيضايما يشمل  زيتهما،المنزوب  وال ميد  ي ( الدقيق 12.08يشمل البند ) - 2
البقايذا الداخلذة  لم يشذمنذي أ.  ي  بزيوتهما األصلية أو جزئيا   هما ومن ثو أعيد تدسيمهما يليا  اللذين نزب الزيا من

 .(23.06 إلى 23.04في البنو  )من 
، بذذور الشذوندر )بن ذ ( وبذذور أعشذاب وحشذائش ال قذوو ( ت تب  } بذور م ذد  للبذذار 12.09من أجل تطبيق البند ) - 3

ال  جيذة وبذذور أاذ ار الطايهذة وبذذور البيقذة أو  األاذ اربذذور الخضذ  وبذذور والم اعي وبذور أزهذار الزينذة و
 .ة ) ي  أنواب فيشيافابا( والت مسالك سن

 ر التالية وإن يانا م د  للبذار:على البذو قم ينطب( 12.09 ي  أن البند )  
 .(7و الق نية والذر  ال لو  )فصل البقو -أ 
 (.9)خ  الداخلة في الطصل البهارات والتوابل واألصناف األ -ب 
 .(10ال بوب )الطصل  -ج 
 .(12.11أو في البند  12.07 إلى 12.01المنت ات الداخلة في البنو  )من  -  

 :زاء النباتات من األنواب التالية( ، فيما يشمل ، النباتات وأج12.11يشمل البند ) - 4
أيليذل  زوفاء وع ق ال وس ومختلذف أنذواب الن نذاب وال ال ن نج و ال بق وال ي ان ول ان الثور )أبو ال اح( و 

 : ( ما يلي12.11يشمل البند ) . ومالشيح )األف نتين( المي مية و الشذاب ، و ال بل )حصالبان( و
 .(30األ وية المذيور  في الطصل )  -أ 
 .(33ر  في الطصل ) ض ات ال طور أو الت ميل )تواليا( أو التط ية )يوزماتيك( المذيوتم  -ب 
 المطهذذ ات أو المنت ذذات المماثلذذة الداخلذذة فذذي البنذذد ، أو شذذ ات والطط يذذات واألعشذذاب الضذذار مبيذذدات ال -ج 

(38.08). 
 تشمل ما يلي: ب  ية و ي ها من الط الب المائية  م أعشاب(  إن عبار  }12.12من أجل تطبيق البند )- 5

 ؛(21.02خلية الميتة الداخلة في البند ال أحا يةالدقيقة )ال  اثيو المزروعة(  الكائنات -أ  
 أو ؛(30.02في البند ) المزروعة( الداخلةالكائنات الدقيقة )ال  اثيو  -ب      

 .(31.05او 31.01في البند) الداخلةاألسمد   –ج  
 بند ف عى: مالحظة

 سيك"حامض امي و ال ل و قليلة وأاللطا  بذور ب بار " يقصد ،120510 الط عيالبند  أل  اض-1
 تذيمذن حذامض امي وسذيك وال %وزنذا2تقذل عذن   علذى ن ذبة يم تذو ال ل و التي تنتج زيتا ثابتا وأاللطا  بذور
 .ات في ال  امينمايك وموو من الطلويوز 30يقل عن  م ي توى على ما جامدا م يبا ت طى
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 فئة ال سو اإلج اء الصــــــــــــنف النظام المن ق رمز البند

   . ، وإن يان مك  ا  لصويافوو ا  12.01

 للبذار ـ 12 01 10 00 

 ءإعطا 

 
  : ي ها ـ

  

 ـ ـ ـ حبوب ياملي 12 01 90 10 
 إعطاء 

 ـ ـ ـ حبوب مك  ه 12 01 90 20 
 إعطاء 

بذو  بط يقذة  يذ  م مذأ أو مط سو اني،فوو   12.02

 . ، وإن يان مقشورا أو مك  ا  أخ ى

  

 %5   للبذار ـ 12 02 30 00 

   :  ي ها ـ  

 %5  بقش ه ـ ـ12 02 41 00 

 %5  مك  اوإن يان  ،رمقشو ــ 12 02 42 00 

 %5   لب نارجيل )يوبـ ا( 12 03 00 00 12.03

 %5   مك  ا  وإن يان  يتان،ر وبذ 12 04 00 00 12.04

    . ، وإن يان مك  ا  ال ل و ر اللطا ووبذ  12.05

 %5   ال ل و قليل امي وسيك طا ور اللوبذ ـ 12 05 10 00 

 %5   ا ي ه ـ 12 05 90 00 

 %5  مك  ا  وإن يان  الشمس،  وارر وبذ12 06 00 12.0600

   . مك   وإن يانا  أخ ،أثمار وبذور زيتية   12.07

 %5   ثمار ونوى النخيلـ  12 07 10 00 

   : قطنـ بذور   

 
  للبذار ـ ـ 12 07 21 00

 
5%

   ي ها ـ ـ12 07 29 00 
 

5%

 %5   زيا خ وبـ بذور  12 07 30 00 

 %5   سم وـ بذور  12 07 40 00 

 %5   خ  وـ بذور  12 07 50 00 

 %5   بذور عصط )ق رو( )يارثاموس تنكتوريوس(ـ  12 07 60 00 

 %5   امام(ـ بذور بطيخ أصط  ) 12 07 70 00 

   : ـ  ي ها  
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 ممنوب استي ا ها   ذور خشخاشـ ـ ب 12 07 91 00 

   : ـ ـ  ي ها  

 ممنوب استي ا ه   خشخاشـ ـ ـ  12 07 99 10 

 ممنوب استي ا ها  قنببذور ـ ـ ـ  12 07 99 20 

 %5    ي هاـ ـ ـ 12 07 99 90 

 قيذذق وسذذميد بذذذذور وثمذذار زيتيذذذة، عذذدا  قيذذذق   12.08

 . وسميد الخ  و

  

 %5  يا ـ من فوو الصو 12 08 10 00 

 %5 ا ـ  ي ه12 08 90 00 

   . بذور وثمار ونوى م ده للبذار  12.09

 إعطاء  بذور اوندر ال ك ـ  12 09 10 00 

   : ـ بذور نباتات علطية  

إعطاء   ـ ـ بذور ب سيو )فصي( 12 09 21 00 

إعطاء   م(وت يطوليانواب  منـ ـ بذور نطل ) 12 09 22 00 

إعطاء   ـ ـ بذور عك ش )تف( 12 09 23 00 

إعطاء   (.L تن ساب  ـ ـ بذور تف الكنتكي )بو 12 09 24 00 

 امـلولي،  .ممطلورم ي)لوليام ملت ـ ـ بذور زوان ال و ار12 09 25 00 

 ( L.ن ي يب
  

إعطاء

  : اـ ـ  ي ه  

إعطاء   ت مسـ ـ ـ  12 09 29 10 

إعطاء   ا ي هـ ـ ـ  12 09 29 90 

إعطاء   أزهارهامن أجل  أساساـ بذور نباتات عشبية تزرب  12 09 30 00 

   : ـ  ي ها  

   : ـ ـ بذور خض   

إعطاء   رماروبذور ـ ـ ـ  12 09 91 10 

إعطاء   ي اثبذور ـ ـ ـ  12 09 91 20 

إعطاء   ف لبذور ـ ـ ـ  12 09 91 30 

إعطاء   بذور جزر ـ ـ ـ 12 09 91 40 
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إعطاء   بذور خيارـ ـ ـ  12 09 91 50 

إعطاء   يوسيبذور ـ ـ ـ  12 09 91 60 

إعطاء   بذور ق بـ ـ ـ  12 09 91 70 

إعطاء   بذور باذن ان ــ ـ  12 09 91 80 

  : ا ي هـ ـ  ـ  

إعطاء   خسبذور ـ ـ ـ ـ  12 09 91 91 

إعطاء   ج جي بذور ـ ـ ـ ـ  12 09 91 92 

إعطاء   نتا(مبي وم أوكجنس ياب ي )من ذور فلطلبــ ـ ـ ـ  12 09 91 93 

إعطاء   ا ي هـ ـ ـ ـ  12 09 91 99 

إعطاء ا ـ ـ  ي ه12 09 99 00 

الدينار، رـازجة، أو  حشيشي( أقمابأثمار )  12.10

ة، وإن يانا م  واة أو م  وقة أو طم ط

 . الدينار حشيشيبشكل ي يات مكتلة؛  بار 

  

الدينار  ي  م  واة وم  حشيشيـ أثمار )أقماب(  12 10 10 00 

  .ي يات مكتلةم  وقة وم بشكل 
  

5% 

الذدينار م  واذة أو م ذ وقي  حشيشذيـ أثمذار )أقمذاب(  12 10 20 00 

 الدينار حشيشيأو بشكل ي يات مكتلة؛  بار 

  

5% 

 (،واألثمذاربمذا فيهذا البذذور )هذا، ؤنباتذات وأجزا  12.11

لنوب الم ت مل أساسذا فذي صذناعة ال طذور ان م

 ذ اض إبذا   ال شذ ات، أو أل أو في الصيدلة أو

 ذذذ اض مماثلذذذة، ألالططيليذذذات أو الطط يذذذات، أو 

وإن  ،م ططذذذذة أو أو مبذذذذ    أو م مذذذذد  رازجذذذذة

 م  وقة.يانا مقط ة أو مك    أو 

  

 %5  ـ جذور جن نج  12 11 20 00 

منوب استي ا هم االكوي أوراق ـ12 11 30 00

ممنوب استي ا ه شقش خشخا ـ12 11 40 00

 %5  ايطيدرا ـ12 11 50 00

 %5  )ب ونوس اف يكانا( ـ قشور الك ز اإلف يقي 12 11 60 00 
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   : ـ  ي ها  

 %5   سو اء(الب ية )حبي  ةحبـ ـ ـ  12 11 90 10 

 ممنوب استي ا ه   خشخاش أسو ـ ـ ـ  12 11 90 20 

 اظايا وقطع خشب ال و  وخشب الصندو وأخشابـ ـ ـ  12 11 90 30 

  أخ  بخور
  

5% 

 
 %5   ـ ـ ـ ن ناب12 11 90 40

 
 %5   ـ ـ ـ ي يديي12 11 90 50
ممنوب استي ا ه ـ ـ ـ قنب هندي12 11 90 60

 %5   ـ ـ ـ أعوا  ال واك12 11 90 70 

   ـ ـ ـ أوراق التمبوو الهندي 

بان هندي تمبوو م ض  جاهز للمضغ  ي   ـ ـ ـ ـ12 11 90 81 

 م توي على تبغ
 ممنوب استي ا ه

 %5   ي ها من اوراق التمبوو الهنديـ ـ ـ ـ  12 11 90 89 

   : ي هاـ ـ ـ  

 ممنوب استي ا ه ـ ـ ـ ـ نبات القات 12 11 90 91 

 %5  ـ ـ ـ ـ  ي ها 12 11 90 99 

 وب( وأعشذذذذاب ب  يذذذذة قذذذذ ون خ نذذذذوب )خذذذذ  12.12

و ي هذذا مذذن الط الذذب المائيذذة واذذوندر ال ذذك  

وقصذذب ال ذذك ، رازجذذة أو مبذذ    أو م مذذد  أو 

جافذذة، وإن يانذذا مط ونذذة؛ نذذوى ولذذب )قلذذب( 

 ومنت ات نباتية أخ  )بما في ذلك جذذور الطوايي

الهنذذذدباء الب يذذذة  يذذذ  الم مصذذذة مذذذن فصذذذيلة 

نتيبذذذذذوس سذذذذذاتيطوم( مذذذذذن النذذذذذوب ااذذذذذيكوريا 

سذذذتهالك البشذذذ ي،  يذذذ  لال ساسذذذا  أ الم ذذذتخدم

 . مذيور  وم  اخلة في مكان آخ 

 

   : ـ أعشاب ب  ية و ي ها من الط الب المائية 

   صال ة لالستهالك البش يـ ـ  12 12 21 00 
5%

  ا ي هـ ـ  12 12 29 00 
5%
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   : اـ  ي ه  

 %5   ـ ـ اوندر ال ك  12 12 91 00 

 %5   ن خ وبق وـ ـ  12 12 92 00 

 %5   ال ك  قصبـ ـ  12 12 93 00 

 %5   ـ ـ جذور الهندباء الب ية 12 12 94 00 

   : اـ ـ  ي ه  

 %5  بذور بطيخ )أخض  وأصط ( ـ ـ ـ  12 12 99 10 

 %5   وق ب ةبذور يقطين ويوسـ ـ ـ  12 12 99 40 

 %5   (نوى ولب )قلب( المشمش والب قوق ) راق ـ ـ ـ 12 12 99 50 

 %5   ا ي ه ـ ـ ـ 12 12 99 90 

قش وتبن وعصافات )قشذور( حبذوب، خذام وإن   12.13

 بشذذكل مضذذطورة أو مط ونذذة أو يانذا مهشذذمة،

 . ي يات مكتلة

  

 إعطاء   تبنـ ـ ـ  12 13 00 10 

 إعطاء  ا ي هـ ـ ـ  12 13 00 90 

ملطذذذوف لطتذذذي علطذذذي واذذذوندر )بن ذذذ ( علطذذذي   12.14

ويذذذب وب سذذذيو )فصذذذي( ونطذذذل  وجذذذذور علطيذذذة

وي نذذذذذب علطذذذذذي وتذذذذذ مس وي سذذذذذنة )بيقيذذذذذي( 

ي يذات ومنت ات علطية مماثلة وإن يانذا بشذكل 

  مكتلة .

  

 إعطاء   ب سيو )فصي(وي يات مكتلة من ـ م  وق  12 14 10 00 

   : اـ  ي ه  

 إعطاء   ت مسـ ـ ـ  12 14 90 10 

 إعطاء   ي سنة )بيقيي( وجلبانـ ـ ـ  12 14 90 20 

 إعطاء   ي هاـ ـ ـ 12 14 90 90 
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 الفصل الثالث عشر 
 

 ؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات نباتيةصمغ اللك
 

 مالحظـــات:
 حشيشمم (، فيممما يشممما، خالصممة لممسور الةمموك وخالصممة الرممرم(ن  البمماير رو ( وخالصممة 13.02يشممما البنمم     - 1

 . نار وخالصة الصبر وخالصة األفيونال ي
 :  يشما هسا البن  ال

(يمة  ممصمنوعات % وزنما ممن الةمرروز أو الم10ر الةوك  عرقةوك( المحتوية على أمثر 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
 .(38.22 الرواشف المع   لتح ي  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 عطرية راتنجية  }ريزونيم    وراتنجمات زيتيمة مةتخلصمة، وممسلك  -ط 

طر  العطرية والمحاليا المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساس(ا ممواد عطريمة ممن األنموا  قالمياه الم
 .(33عة المشروبات  الفصا ة في صناالمةتخ م

 (.40.01المطاط الطبيعي والبالت  والطبرخ   لوتا بيرما( والجوايا والشريا والصموغ الطبيعية المما لة  بن   -ك 
 فئة الرسم وح   االستيفاء الصــــــــــــنف النظا  المنةق رمز البن 

؛ صممموغ راتنجممات وصممموغ راتنجيممة صمممغ اللممك  13.01
 . مثا البالسم(، طبيعيةة  وراتنجات زيتي

  

 %5   صمغ عربيـ  13 01 20 00 
   :اـ غيره  
 %5  ـ ـ ـ كثيراء  13 01 90 10 
 %5  كا ستـ ـ ـ م 13 01 90 20 
 %5  ـ ـ ـ جاوي 13 01 90 30 
 %5  ـ ـ ـ حلتيت  13 01 90 40 
 %5 ر مــ ـ ـ 13 01 90 50 
 %5  ر لبان ذكــ ـ ـ  13 01 90 60 
 %5  ـ ـ ـ لبان بخور  13 01 90 70 
 %5   ىلبان المــ ـ ـ  13 01 90 80 
   :اغيرهـ ـ ـ   
 %5  ـ ـ ـ ـ صموغ راتنجية  13 01 90 91 
 %5  ـ ـ ـ ـ صموغ زيتية  13 01 90 92 
 %5  ـ ـ ـ ـ بالسم طبيعية  13 01 90 93 
 %5  ا غيرهـ ـ ـ ـ 13 01 90 99 

ات وخالصممممات نباتيممممة، مممممواد برتينيممممة، عصممممار  13.02
برتينممات وبرتممات، ـلارممـ ـلممار وغيرهمما مممن مممواد 

ن منتجممات نباتيممة، مخاطيممة ومرثفممات، مشممتقة ممم
 . وإن مانت مع ل 

  

   : ـ عصارات وخالصات نباتية  
 ممنو  استيراده  ـ ـ أفيون 13 02 11 00 
 %5  السوس  عرقـ ـ من  13 02 12 00 
 %5  الدينار  حشيشهـ من  ـ 13 02 13 00 
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 فئة الرسم وح   االستيفاء الصــــــــــــنف النظا  المنةق رمز البن 
 %5   ايفيدراـ ـ من  13 02 14 00 
   : ـ ـ غيرها  
 ممنو  استيراده  حشيش ـ ـ ـ  13 02 19 10 
 %5    سنجالجنـ ـ ـ خالصة  13 02 19 20 
 %5  ـ ـ ـ طحينة )عصارة السمسم(  13 02 19 30 
 %5   الصبر ـ ـ ـ  13 02 19 40 
 %5   خالصات المر ـ ـ ـ  13 02 19 50 
 %5    المــن ـ ـ ـ  13 02 19 60 
 %5   ـ ـ ـ خالصات طبية أخر  13 02 19 70 
 %5  ـ ـ ـ غيرها  13 02 19 90 
 %5  ـ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات 13 02 20 00 
ـ مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن   

:  كانت معدله
  

 %5  ـ ـ آجار ـ آجار  13 02 31 00 
 هـ مواد مخاطية ومكثفـات مشتقة من الخرنوب أو بذور ـ 13 02 32 00 

 أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة 
  

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 الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد واأللياف النباتية من األنواع المستخدمة أساسا فيي صينع   - 1

بقصيد اسيتامالها فقيم كميواد  كيذل  الميواد النباتيية التيي عولجيتالمنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضييرها و
 .  نسجية

أو مقطع  طوليا   أو منشورا   { ) وإن كان مشقوقا  أو خيزران(، فيما يشمل، البوص الهندي } بامبو 14.01يشمل البند ) - 2
اف المشيطور أو الايا  أو ملماا أو مصبوغا( الصفصي االشتاالطوليا أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو ماالجة ضد 

تيدخل فيي  . الالمشطور أو المسيحو  االسل الهندي )روطان(  و االسل الهندي )روطان( )قصب( وما يماثله ولب 
 .(44.04صفيحات وشرائم الخشب بند )هذا البند قدد و

نس المكييا ألصيينافالييرسو) )الحييزا( والخصييل المحضييرة و( 44.05( صييوف الخشييب )14.04ال يييدخل فييي البنييد ) - 3
 .(96.03والفراجين )بند 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظاا المنسق رمز البند
مواد نباتية مستاملة بصورة رئيسية فيي صيناعة   14.01

أو بييامبو  "بييوص هنييديمييثال الحصيير والسييالل )
أو قصيب    "روطيان"االسل الهندي أو  "خيزران
صفصاف أو رافيا أو قي  أو حبيو ، أو أو سمار 

 . و لحاء زيزفون( أو مصبوغ، ف أو مبيضظمن

  

 %5  ( أو خيزران ـ بوص هندي )بامبو 14 01 10 00 
 %5  أسل هندي )روطان(ـ  14 01 20 00 
   : ـ غيرها  
 %5   صفصافـ ـ ـ  14 01 90 10 

 %5   ـ ـ ـ قصب 14 01 90 20 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  14 01 90 90 

   )ملاي(  14.02
   )ملاي(  14.03
منتجات نباتيية غيير ميذكورة وال داخليه فيي مكيان   14.04

 . آخر

  

 %5   زغب بذور القطن ـ 14 04 20 00 
   : اـ غيره  
ـ ـ ـ حبو  صلبه وبذور وقشور ونوى )نوى الكروزو  14 04 90 10 

صنع ر، المستاملة في ـونوى الدوا وما يماثلها( للحف
  األزرار وخرز الاقود والسباح..الخ(

 
 

5% 
 %5   اءحـنـ ـ ـ  14 04 90 20 
 %5  ا ـ ـ ـ غيره 14 04 90 90 

 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

73

 - 96 - 

3ق :                    
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 القســـم الثالـــث
 

دهون غذائية  تفككها؛ ومنتجات أو ميكروبية  نباتيةشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو 
 شموع من أصل حيواني أو نباتي محضرة؛
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 الفصل الخامس عشر  
 

تفككها؛ دهون غذائية  نتجاتوم أو ميكروبية حيوانية أو نباتيةشحوم ودهون وزيوت  
 محضرة؛ شموع 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)فصررل  04.05المنتجررات الداةلررة فرري البنررد  % مررن15علررأ أك ررر مررن  المحضرررات الاذائيررة المحتويررة وزنررا   -ج 

 . (ةعام
 . 23.06 إلي 23.04الداةلة في البنود من  ت( والنفايا23.01الح االت )بند  -د 
دهانرات  إلرأمحضرات صريدلة أو  إلأاألحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة  -هـ 

لمنتجررات أو ت ريررة أو تجميررل والزيرروت الموررلفنة وغيرهررا مررن اأو ورنرريأ أو صررابون أو محضرررات ع ررور 
 . الداةلة في القوم الوادس

 . (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
دهون والزيروت وجزيااتهراا المل لرة بصرورة بوري ة والتري تبقرأ داةلرة فري البنرود الشحوم وال 15.18البند  لال يشم - 3

  المل لة.الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيااتها المماثلة غير 
هرن الصروف فري عجن التلادل )سوب سرتو(( ورواسرا الزيروت و رار الورتيارين و رار الجليوررول ورواسرا دتدةل  – 4

 .15.22البند 
 فرعي: دبنال اتمالحظ

يكون  لزيت اللصرة األولأ )زيت بكر( حموضة يلبر عنهرا كحرامأ أولير  ال تزيرد  15 09 30ألغراض البند الفرعي _1
-33غ ويمكن تمييزه عن أنواع زيت الزيترون البكرر األةرر بحورا الخرواو الموضرحة فري المواصرفة 100غ/2عن 

 .(Codex Alimentarius)من مدونة األغذية  1981
الزيروت حامأ االيروسري " ليلةايقصد بلبارة"زيوت لفت اوسلجم151419و 151411الفرعيين  لبندينا ألغراض_2

 . %وزنا من حامأ االيروسي "2ن م ل  ا علأ نوبة المحتوية ال ابتة
 فاة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنوق رمز البند

 موشررحو )بمررا فيهررا دهررن الخنزيررر( شررحوم ةنزيررر  15.01
أو  02.09البنررد  عرردا الداةلررة فرري دواجررن طيررور

15.03 

   

 %5   دهن ةنزيرـ  15 01 10 00 
 %5     شحوم ةنزير أةرـ  15 01 20 00 
 %5   غيرهاـ 15 01 90 00 

شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز   15.02
 . 15.03عدا الداةلة في البند 

  

 %5  اء )ود((شحم األملـ  15 02 10 00 
 %5   غيرهاـ 15 02 90 00 

سرررتيارين دهرررن وشرررحم الخنزيرررر وزيرررت دهرررن   15.03
الخنزيررر وسررتيارين زيترريا وزيررت دهررن وشررحم 

أو مخلوطرة أو ومرجرين زيتريا غيرر مورتحلبة 
 محضرة بأي طرق أةرى.

 

   : ستيارين زيتيـ ـ ـ   
 %5   ـ ـ ـ ـ من ةنزير15 03 00 11
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 فاة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنوق رمز البند
 %5    ـ ـ ـ ـ غيره15 03 00 19 
   : زيتي مرجرينـ ـ ـ   

%5  ـ ـ ـ ـ من ةنزير15 03 00 21
 %5    ـ ـ ـ ـ غيره15 03 00 29 
  : اغيرهـ ـ ـ  

%5  ـ ـ ـ ـ من ةنزير15 03 00 91
 %5   ـ ـ ـ ـ غيره15 03 00 99 

ون وزيوت وجزيااتها من أسرما( أو ثردييات هـد  15.04
بحريرررةا وإن كانرررت مكرررررة ولكرررن غيرررر ملدلرررة 

 . 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  بحريةـ دهون وزيوت وجزيااتها من ثدييات 15 04 30 00 

ومواد دهنية مشتقة منه )بما فري ن الصوف هـد15 05 00 00 15.05
 %5   ذل  الالنولين(

ون وزيرروت حيوانيررة أةررر وجزيااتهرراا وإن هـررـد15 06 00 00 15.06
   كيميائيا  كانت مكررةا ولكن غير ملدلة 

 
5% 

ا زيررت فررول الصررويا وجزيااتررها وإن كرران مكررررا    15.07
 . يا  ئميايولكن غير ملدل ك

  

 %5   صماهن كان  د أزيل ـ زيت ةام وإ 15 07 10 00 
 %5 ـ غيره 15 07 90 00 

ا زيت فول سروداني وجزيااترها وإن كران مكرررا    15.08
 .  يا  ئميايولكن غير ملدل ك

  

 %5  ـ زيت ةام  15 08 10 00 
 %5 ـ غيره 15 08 90 00 

ا ولكرن زيت زيترون وجزيااترها وإن كران مكرررا    15.09
  . كيميائياغير ملدل 

 

%5   إكوترا ـ زيت اللصرة األولأ )زيت بكر(15 09 20 00 
%5  بكر( ـ زيت اللصرة األولأ )زيت15 09 30 00 
%5  زيوت بكر أةرـ 15 09 40 00 
 %5 ـ غيره 15 09 90 00 

من  عليها موتحصل ااتهايجز و أةر زيوت  15.10
 ملدلة ولكن غير وإن كانت مكررة زيتون فقطا

 الزيوت أو  هذهمخاليط بما في ذل   ياائميايك
في  جزيااتها مع زيوت أو جزياات أةر داةلة

  .15.09البند 

 
 
 
 
 

%5  ةام  متبقي الزيتون ـ زيت 15 10 10 00 
%5  ـ غيره  15 10 90 00 

ا ولكررن زيررت نخيررل وجزيااتررها وإن كرران مكررررا    15.11
 . يا  ئميايغير ملدل 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
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 فاة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنوق رمز البند
ولكن  وإن كانت مكررةا بذور الق ن وجزيااتها

 .  يا  ئميايغير ملدلة ك
   : الشمس أو القرطم وجزئياتها دوار ـ زيت بذور  
 %5   ـ ـ زيت ةام 15 12 11 00 
 %5   رهـ ـ غي 15 12 19 00 
   :  ـ زيت بذرة الق ن وجزيااته  
 %5   ـ ـ زيت ةام وإن نزع منه الجوسيبول 15 12 21 00 
 %5  ـ ـ غيره15 12 29 00 

زيوت جوز الهند )كوبرا( أو نروى ثمررة النخيرل   15.13
اباسو( وجزيااتهراا وإن بنخل البرازيل )أو نوى 

  . يا  ئميايكانت مكررةا ولكن غير ملدلة ك

  

   : ـ زيت جوز الهند )كوبرا( وجزيااته  
 %5    ـ ـ زيت ةام 15 13 11 00 
 %5  ـ ـ غيره  15 13 19 00 
اباسو( بزيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل )ـ   

 : وجزيااته
 

 %5  ـ ـ زيت ةام  15 13 21 00 
 %5  ـ ـ غيره15 13 29 00 

ن أو هرراااتةررردل وجزيا وأسررلجم أو زيررت لفررت   15.14
 . ئيا  كيما ملدلة ولكن غير كانت مكررةا

  

  ليلرة محتوي علأ نوبة سلجم وجزيااتها وأزيت لفت  ـ  
 : من حامأ االيروسي 

  

 %5   ـ ـ زيت ةام15 14 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها15 14 19 00 
   : رهاغي ـ 
 %5   زيت ةام ـ ـ15 14 91 00 
 %5   رهاغيـ  ـ15 14 99 00 

ثابتررة أةررر  أو ميكروبيررة نباتيررةزيرروت ودهررون   15.15
كانرت  )بما فيها زيرت جوجوبرا( وجزيااتهراا وإن

 .  يائميايمكررةا ولكن غير ملدلة ك

  

    : ـ زيت بذر الكتان وجزيااته  
 %5   ـ ـ زيت ةام 15 15 11 00 
 %5  ـ ـ غيره15 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 سموم وجزيااته  15 15 50 00 
 %5  وجزيااتها ميكروبيةـ زيوت ودهون  15 15 60 00 
 %5 ـ غيره 15 15 90 00 

أو  نباتيررةون وشررحوم وزيرروت حيوانيررة أو ـررـده  15.16
وجزيااتهرراا مهدرجررة كليررا أو جزئيرراا  ميكروبيررة

)المتايررررة اسرررترتها(ا أو ملررراد  ملدلرررة األسرررترة
ا وإن كانررت ةليررزألأسررترتها أو محولررة ب ريقررة ا
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 فاة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنوق رمز البند
  . مكررةا ولكن غير محضرة أك ر من ذل 

 %5   وجزيااتهاـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية  15 16 10 00 
 %5 ت نباتية وجزيااتها ـ دهون وزيو15 16 20 00 
 %5  وجزيااته ميكروبيةـ زيوت ودهون  15 16 30 00 

مرجررررين؛ مخررراليط أو محضررررات غذائيرررة مرررن   15.17
أو  دهون أو شحوم أو زيروت نباتيرة أو حيوانيرة

أو مررن جزياررات دهررون أو شررحوم أو  ميكروبيررة
الفصرررلا عررردا  زيررروت مختلفرررة داةلرررة فررري هرررذا
لصرررالحة ل كرررل الررردهون والشرررحوم والزيررروت ا

 .15.16وجزيااتها الداةلة في البند 

 

   : ـ مرجرين عدا المرجرين الوائل  
 %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 

أو  ت ودهرررون وشرررحوم حيوانيرررة أو نباتيرررةزيرررو  15.18
ماليررررة أومةكورررردة أو  اوجزيااتهرررراميكروبيررررة 

أومنفوةررة أوموحرردة  امنررزوع مااهررا أو مكبرتررة
الجزياات )مبلمرة( بالتوخين فري الفرراغ أو فري 

اويرررا ب ريقرررة أةررررى يمغررراز ةامرررل أو ملدلرررة ك
؛ 15.16مرررا يررردةل منهرررا فررري البنررررد  باسرررت ناء

مخررراليط ومحضررررات غيرررر صرررالحة ل كرررل مرررن 
الشررررحوم أو الرررردهون أو الزيرررروت الحيوانيررررة أو 

أو مررن جزياررات الشررحوم  ميكروبيررةالأو  النباتيررة
الررواردة فرري هررذا  والرردهون والزيرروت المختلفررة

  .الفصلا غير مذكورة وال داةلة في مكان آةر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : من أصل حيوانيـ ـ ـ   
 %5  ةنزير  من ـ ـ ـ ـ15 18 00 11 

 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ15 18 00 19 
 %5   من أصل نباتيـ ـ ـ 15 18 00 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ15 18 00 90 

   (ملاي)  15.19

جليوررررول )جلوررررين(ا ةامررراا ميررراه و لويرررات   15.20
 جلورينية

  

 %5   جليورين ةامـ ـ ـ  15 20 00 10 
 %5   و لويات جليورينيةمياه ـ ـ ـ  15 20 00 20 

( وشرمع الجليورريداتثالر  شرموع نباتيرة )عردا   15.21
نحرررل وشرررموع حشررررات أةرررر وبيررراض الحررروت 

 .  (ا وإن كانت مكررة أو ملونةاستييرمب)س

 

 %5   شموع نباتيةـ  15 21 10 00 
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 فاة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنوق رمز البند
  :  اغيرهـ   
بياض الحوت وغيره من ال دييات البحرية ـ ـ ـ  15 21 90 10 

    ملونا أو أو مكررا   أو ملصورا   يرماستي( ةاما  بس)
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 

ديجراا بقايرا ناتجرة عرن ملالجرة المرواد الدهنيرة   15.22
 . أو الشموع الحيوانية أو النباتية

  

 %5   ديجرا )زيت سم  ملالج بحامأ النتري (ـ ـ ـ  15 22 00 10 
 ة أوـواد الدهنيـة المـبقايا ناتجة من ملالجـ ـ ـ 15 22 00 20 

 %5  أو النباتية الحيوانية
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4ق :                    
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م الرابع  القســـ
 

 وخل؛سوائل كحولية  مشروبات؛ األغذية؛منتجات صناعة 
؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة لالستنشاق دون وأبدال تبغ مصنعةتبغ 

   ى الجسم البشرياحتراق؛ منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة إلدخال النيكوتين ال
 

  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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 الفصل السادس عشر  
 

 أو حشرات مائية أخر تالفقاريا قشريات أو رخويات أو محضرات لحوم وأسماك أو 
  مالحظـــات: 
 

المائية  تالالفقاريا والقشريات والرخويات و واألسماك واألطراف واألحشاءهذا الفصل اللحوم  لال يشم - 1
أو  4للفصل  6المالحظة  أو  3أو  2المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل  األخر والحشرات

 .05.04بند ال
من السجق )غليظة أو رفيعة(  % وزنا  20تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من  - 2

أو القشريات أو الرخويات أو الالفقريات المائية  األسماكأو  تأو الحشرا أو الدم األطرافأو  األحشاءأو اللحوم أو 
 األصنافالمحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من  حالة احتواء هذهاألخر أو من أية مجموعة منها . وفي 

 األحكام. وال تنطبق هذه تبعا للمكون أو المكونات الغالبة وزنا   16فإنها تتبع البند المالئم في الفصل  أعالهالمذكورة 
 . 21.04أو  21.03داخلة في البند وال على المحضرات ال 19.02على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 

  :مالحظات البنود الفرعية
 األحشاءبعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو يقصد  16 02 10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  - 1

األطفال صغار للرضع أو  ةكأغذية  صالح، الدقيقة التجانس والمهيأة للبيع بالتجزئة  تأو الحشرا أو الدم واألطراف
غرام ولتطبيق هذا التعريف ال تؤخذ باالعتبار  250عن  امحتواهلحمية ، في أوعية ال يزيد وزن أو ألغراض ا

.  وقد أخر ألغراضللمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو  أضيفتالتي تكون قد  األخرالكميات الضئيلة من العناصر 
، ولهذا البند  تأو حشرا أطراف تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو

 . 16.02د الفرعية التابعة للبند األولوية على كافة البنو 16 02 10الفرعي 
الشائعة فقط في البنود  المذكورة بتسمياتها المائية تغيرها من الالفقارياوالرخويات و والقشريات األسماكإن  - 2

 .   تحت نفس المسميات 3ورة في الفصل المذك ألنواعاتنتمي لنفس  16.05أو  16.04الفرعية التابعة للبند 
 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسقرمز رقم البند
ومنتجات مماثلة من لحوم )غليظ أو رفيع( سجق   16.01

أو  أحشاء وأطراف أو من دم حيواني من أو
هذه  أساسها؛ محضرات غذائية حشرات 
   .المنتجات

  حيواني :من خنزير أو دم ـ ـ ـ 
 %5 ـ ـ ـ ـ من خنزير      16 01 00 11
 %5 ـ ـ ـ ـ من دم حيواني 16 01 00 12

 %5   فصيلة األبقارمن ـ ـ ـ 16 01 00 20 
 %5   ـ ـ ـ من دواجن16 01 00 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها16 01 00 90 

أو  يحيوانو دم ألحوم أو أحشاء وأطراف   16.02
    .  محضرة أو محفوظة آخر حشرات

  : متجانسةـ محضرات   
 %5  األطفالصغار للرضع أو  ةصالحأغذية ـ ـ ـ  16 02 10 10 
 %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   رومي ديوك ودجاجـ ـ من  16 02 31 00 
 %5  سوكيستيمود وسـالـج فصيلةمن  دواجنمن  ـ ـ 16 02 32 00 
 %5  ا ـ ـ غيره 16 02 39 00 
   : من فصيلة الخنازيرـ   
 %5  ـ ـ فخذ الخنزير وقطعه  16 02 41 00 
 %5  ـ ـ كتف الخنزير وقطعه  16 02 42 00 
 %5   ها المخاليطا بما فيـ ـ غيره 16 02 49 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسقرمز رقم البند
   : 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  
% 20ن المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر مـ 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 

   ـ ـ ـ محضرات من دم الحيوانات :
%5ـ ـ ـ ـ محضرات من دم الخنزير16 02 90 31
%5ـ ـ ـ ـ غيرها 16 02 90 39

 %5  اغيرهـ ـ ـ 16 02 90 90 
خالصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو   16.03

   .  مائية أخر تالفقاريا وأرخويات 
 %5  خالصات وعصارات لحم ـ ـ ـ  16 03 00 10 
ـارات أسماك أو قشريات أو رخوياتخالصات وعصـ ـ ـ 16 03 00 20 

 ية أخرمائ تالفقاريا وأ
 

5% 
أسماك محضرة أو محفوظة، خبيارى )كافيار(   16.04

  .  وأبداله المحضرة من بيض السمك
    : سماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومةأـ   
 %5   سلمونـ 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 
 %5   بونيت )ساردا( وتونة وثابة  وـ ـ تونه  16 04 14 00 
 %5   مرى )ماكريل(قاسـ ـ  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 ـ خبيارى )كافيار( و 

  
 

 %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  
 

  غير معبأ في أوعية محكمة الغلق ـ ـ 16 05 21 00
 5% 

 
 %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 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسقرمز رقم البند
 %5  مروحي )اسكلوب( بما فيه محار الملكة 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 
 %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  
البند  ( وغيره من منتجات أو الفركتوز زالجلوكولكتوز أو المالتوز أو )عدا السكروز أو ا السكر النقي كيماويا   -ب  

29.40 . 
  (.30)رات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل محض -ج  

 : مالحظات البنود الفرعية
يقصد بعبارة "سكر خام " السكر    17 01 14و  17 01 13 ,  17 01 12   ةالفرعي ودالبنمن أجل تطبيق أحكام  - 1

 االستقطاب مقياسفي  مقروءة درجة 99.5نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن  بحالته الجافة الذي يحتوي وزنا  
 . )بوالريميتر(

بحالته  الذي يحتوي وزنا  فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي,   17 01 13 يشمل البند الفرعي    -2
 االستقطاب. مقياسمقروءة في  درجة  93أو أكثر ولكن أقل من  درجة 69نسبة من السكروز تعادل  الجافة

انهيدرية ذات شكل غير منتظم ال ترى بالعين المجردة ومحاطة طبيعية  ط على بلورات دقيقةويحتوي المنتج فق
 .برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر

 
 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسقرمز البند
روز سك سكر قصب أو سكر شوندر )بنجر( و  17.01

   .صلبةنقي كيماويا، بحالته ال
ات أو م  واد تل  وين ـعل  ى منكه   ويـيحت   ـ   س  كر خ  ام ال  

   :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 
  

 :  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 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

84

 4ق : 
 17ف : 

 - 109 - 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسقرمز البند
لتوز االم كتوز ولالبما فيها اأنواع سكر أخر،   17.02

حالتها  ، وفيوالجلوكوز والفركتوز النقية كيماويا  
ات الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكه

بدال عسل )عسل أأو مواد تلوين مضافة؛ 
صناعي( وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛ سكر 

  . وعسل أسود محروقان )كاراميل(
   :  ـ لكتوز وسائل لكتوز  
 

 

 كتوز معبرا  المن ال% أو أكثر 99على  ـ ـ يحتوي وزنا   17 02 11 00
   المائي محسوبا على المادة الجافة كتوزعنه بال

 
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% 

سبة ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، يحتوي على فركتوز بن 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 
  ء السكر المنعكس باستثناالجافة 

 
 
5% 

من  اخر ومخاليط بما فيها السكر المنعكس، اـ غيره  
 % وزنا  50على  المحتويةالسوائل السكرية السكر و 

   :  على الحالة الجافة من الفركتوز محسوبا  
 %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 
كثفة، غير ملونة وال موإن كانت  أخر،سوائل سكرية ـ ـ ـ  17 02 90 50 

  معطرة 

 
5% 

 %5  سكر محروق )كاراميل( ـ ـ ـ  17 02 90 60 
 %5   عسل صناعيـ 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  ، وملبسات سكرية، دروبسحالوةـ سكاكر ـ ـ 17 04 90 10
 %5  )حالوة لبنية( راحة الحلقوم، نوجا، حالوة توفيـ ـ ـ 17 04 90 20

وأصناف األثمار  يماثلهملبس على لوز وفستق وما ـ 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% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسقرمز البند
 %5   (الكحةسكاكر السعال )ـ ـ ـ  17 04 90 50 
 %5   طحينيةحالوة ـ ـ ـ  17 04 90 60 

 %5   درة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكهبوـ ـ ـ  17 04 90 70 
 %0 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 
  : لـذا الفصـمل هـيش ال – 1
أو  األحشاءمن السجق )غليظة أو رفيعة( أو اللحوم أو  % وزنا  20على أكثر من  المحتويةالمحضرات الغذائية  -أ

 لمائية األخر أو من أية مجموعة منهاأو القشريات أو الرخويات أو الالفقريات ا األسماكأو  تأو الحشرا أو الدم األطراف
و  30.03و  22.08و  22.02و 21.05و  19.05و  19.04و  19.01و  04.03رات الداخل    ة ف      ال ن    و  ـالمحض    – ب

30.04 .
المحتوي ة عل ى  األخ ر، وك ذل  المحض رات الغذائي ة وعات السكرية المحتوية عل ى كاك اوالمصن 18.06تدخل ف  ال ند  - 2

.  ( من هذا الفصل1أحكام المالحظة )ة عااكاكاو مع مر

النظام المنسق رمز الصــــــــــنف اإلجراء فئة الرسم  ال ند

 18.01 18 01 00 00  محمصةوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت ح   5%
 18.02 18 02 00 00 كاكاو أخر  تقشور وعصافات وغالالت ونفايا  5%

 18.03 .  عجينة كاكاو، وإن كان منزوعا  هنها 
  18 03 10 00  بدهنهاـ   5%
  18 03 20 00  جزئيا  أو  ـ منزوع  هنها كليا    5%
،  هنه وزيته كاكاو ةزبد  5% 00 00 04 18 18.04 

 
5%  

يحتوي على سكر مضاف أو موا   مسحوق كاكاو ال
  أخرتحلية 

00 00 05 18 18.05 

  

ضرات غذائية أخر تحتوي على ومح هشوكالت
 .وكاكا

18.06 

 
ـ مس حوق كاك او يحت وي عل ى س كر مض اف أو م وا  تحلي ة 

 :أخر
  

   : ليه بي تون أو حليبإـ مضاف ـ  ـ  

5%
 

مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو موا  ـ ـ ـ ـ 
تحلية أخر مضاف إليه بي تون أو حليب يستخدم ف  

اعدا  المشروبات

11 10 06 18  

5% غيرهاـ ـ ـ ـ   19 10 06 18  
   :اغيره ـ ـ ـ  

5%
 

غيرها من مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف ـ ـ ـ ـ 
أو موا  تحلية أخر يستخدم ف  اعدا  المشروبات

18 06 10 91  

5% غيرهاـ ـ ـ ـ   18 06 10 99  

 

يتجاوز  ألواح أو أصابعأو كتل  بشكلـ محضرات أخر 
كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو  2وزنها 

أخر ف  أوعية أو أغلفة سائ ة  ح ي ات أو بأشكال
 :كجم 2م اشرة، يزيد وزن محتواها عن 

 

 18 06 20 10  كاكاو ة علىـير االيسكريم، محتويضــ ـ ـ مساحيق تح  5%
  18 06 20 20  اكاوسكاكر( محتوية على ك –ـ ـ ـ منتجات سكرية )حالوة   5%

  

ـ منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على  ـ ـ
:كاكاو

 

5%
 

منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على  ـ ـ ـ ـ
كاكاو تحتوي على سكر مضاف أو موا  تحلية أخر 

 تستخدم ف  اعدا  المشروبات

31 20 06 18  

5%   18 06 20 39 غيرهاـ ـ ـ ـ  
  18 06 20 90  ـ غيرها ـ ـ  5%

  أصابع :أو  ألواحأو كتل بشكل  غيرها،ـ   
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النظام المنسق رمز الصــــــــــنف اإلجراء فئة الرسم  ال ند

   محشوة :ـ ـ   
18 06 31 10  ـ ـ ـ تحتوي على كحول  0%  

18 06 31 90  غيرهاـ ـ ـ   5%  
   محشوة :ـ ـ غير   

18 06 23 10  ـ ـ ـ تحتوي على كحول  0%  
18 06 23 90  اهغيرـ ـ ـ   5%  

   :  ـ غيرها  

  18 06 90 10   مساحيق تحضير االيسكريم، محتوية على كاكاوـ ـ ـ   5%

5%  

ة على ـسكاكر ( محتوي -منتجات سـكرية ) حالوة ـ ـ ـ 
  كاكاو

20 90 06 18  

  

ة على ــ منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتويـ ـ 
 :كاكاو

  

5%  

ويـة على منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتـ ـ ـ ـ 
كاكاو تحتوي على سكر مضاف أو موا  تحلية أخر 

 تستخدم ف  إعدا  المشروبات

31 90 06 18  

  18 06 90 39 ـ ـ ـ ـ غيرها  5%
:ـ غيرها  ـ ـ    

5%  

غيرها من محضرات تحتوي على سكر مضاف أو ـ ـ ـ ـ 
 موا  تحلية أخرى تستخدم ف  اعدا  المشروبات

91 90 06 18  

5%   18 06 90 99 ـ ـ غيرها ـ ـ 
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 الفصل التاسع عشر
 

 فطائر  ؛)اللبن(  الحليبساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو أمحضرات 
 

 : مالحظــات 
 : يشمل هذا الفصلال – 1

% مىن الجىجق 20المحضرات الغذائية التي تحتوي على  أثرىر مىن و 19.02ما عدا المنتجات المحشوة التي تدخل في البند   -أ 
أو القشريات أو الرخويات أو غيرهىا مىن  األسماكأو  أو الحشرات أو الدم واألطرافاألحشاءوم أو أو رفيع( أو اللح ظ)غلي

  .16الالفقريات المائية أو أي خليط منها )الفصل 
 (.23.09لتغذية الحيوانات )بند  أو النشا )بجكويت .....الخ( المعدة خصيصا   يقالدق أساسهاالمنتجات التي  -ب 
  .30ة وغيرها من منتجات الفصل منتجات الصيدل -ج 

   :19.01ألغراض البند  - 2
 ؛11جريش الحبوب الداخلة في الفصل  "جريش" يقصد بعبارة -أ  

 يقصد بعبارة"دقيق وسميد": –ب  
 ، و11د الحبوب المذثورين في الفصل دقيق وسمي - 1
حوق الخضروات أو مج عدا الدقيق أو الجميد، صل نباتي ولو وردت في أي فصل ثانالجميد والمجحوق من أ الدقيق و - 2

 .(11.06)بند  الخضر البقولية المجففة ( أو11.05، أو البطاطا )بند (07.12الجافة )بند 
سىا  المىادة منعوعىة الدسى  أمن الكاثاو محجوبة على   % وزنا  6( المحضرات المحتوية عل  أثرر من 19.04يشمل البند ) ال – 3

 . (18.06)بند  18.06اخلة في البند خر المحتوية عل  ثاثاو الدألأو المحضرات الغذائية ا الشوثالته ثليا  أو المكجوة  ا  ثلي  
بطريقة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أثرر مما هىو  محضرة“عبارة ( فإن 19.04من أجل تطبيق أحكام البند ) - 4

  .11أو  10مذثور في بنود أو مالحظات الفصل 
 

 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنجق عرم البند
غذائيىة  خالصات الشعير الناشط )مالت(؛ محضرات  19.01

خالصىات الشىعير  من دقيق أو سميد أو نشىا أو مىن
 علىىىىىىىىىىىىى  الكاثىىىىىىىىىىىىىاو  يال تحتىىىىىىىىىىىىىوالناشىىىىىىىىىىىىىط، 

 ،وزنىىىىا   %40تىىىوي عليىىىىه بنجىىىىبة تقىىىل عىىىىن حأو ت
مىادة الكاثىاو منعوعىة الدسى  محجوبة عل  أسىا 

 داخلىىىىة فىىىىي مكىىىىان  خىىىىر؛  غيىىىىر مىىىىذثورة والا ثليىىىى
 محضىىىىرات غذائيىىىىة مىىىىن المنتجىىىىات الداخلىىىىة فىىىىي

 غيىىىىر محتويىىىىة علىىىى  ،04.04 إلىىىىي 04.01البنىىىىود 
 %5و أو تحتىىىىوي عليىىىىه بنجىىىىبة تقىىىىل عىىىىن الكاثىىىىا
 مىىادة الكاثىىاو المنىىعو  أسىىا علىى   محجىىوبة وزنىىا  

 .وال داخلة في مكان  خردسمها، غير مذثورة 
  

 األطفال،صغار الرضع أو لتغذية حة صالمحضرات ـ   
   بالتجعئة:مهيأة للبيع 

الحليب أساسها  األطفالالرضع أو صغار أغذية ـ ـ ـ  19 01 10 10 
لحليب  لمحضر بديال  االمعدل  (اللبنالحليب )، و(اللبن)
  عل  ثاثاو ةغير محتوي األم (لبن)

 
 إعفاء

الحليب أساسها  الاألطفالرضع أو صغار أغذية ـ ـ ـ  19 01 10 20 
لحليب  لمحضر بديال  االمعدل  (اللبنالحليب )و ،(اللبن)
   وزنا   %5ل عن تقبنجبة  م تحتوي عل  ثاثاوألا (لبن)

 
 
 إعفاء

 إعفاء   اغيرهـ ـ ـ  19 01 10 90 
المخابع الداخلة في البند  ـ مخاليط وعجائن لتحضير منتجات  

19.05:   
دقيق الحبوب مع دقيق الفواثه المحتوية عل  مخاليط  ـ ـ ـ 19 01 20 10 

 %5  مجحوق الكاثاو المضاف 
مىىن دقيىىق  أساسىىا  عجىىائن ممعوجىىة جىىاهعة مكونىىة  ـىى ـ ـ 19 01 20 20 

   الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواثه

 
5% 

 %5   اغيرهـ ـ ـ  19 01 20 90 
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 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنجق عرم البند
   : اـ غيره  
 : الراثاهوتـ ـ ـ   

  
ـ ـ الراثاهوت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر  ـ ـ19 01 90 11 

 %5 لصناعة المشروبات
ـ ـ ـ ـ الراثاهوت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر  19 01 90 12 

 %5 لصناعة المشروبات
 %5 ـ ـ ـ ـ غيرها19 01 90 19 
    : المملت (اللبنالحليب )ـ ـ ـ  
المملت غير مضاف اليه سكر او مواد  (للبناالحليب )ـ ـ ـ ـ 19 01 90 21 

 %5 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 غيرها19 01 90 29 
 %5   االيجكري مجاحيق لصنع ـ ـ ـ  19 01 90 30 
  : يرهاغـ ـ ـ   
، غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر ـ ـ ـ ـ غيرها19 01 90 91 

 %5 لصناعة المشروبات
، مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة ـ ـ ـ ـ غيرها19 01 90 92 

 %5 المشروبات
 %5 ـ ـ ـ ـ غيرها19 01 90 99 

عجىىىائن غذائيىىىة وإن ثانىىىت مطبوخىىىة أو محشىىىوة   19.02
مىىادة أخىىرى( أو محضىىرة بطريقىىة  أيىىةبىىاللح  أو )

اغتي أو المكرونىة أو الشىعيرية أو بأخرى مرىل الجى
الالزانيىىا أو الجنوشىىي أو الرافيىىولي أو الكىىانيلوني؛ 

   . ثجكجي )المغربية( وإن ثانت محضرة
ـ عجائن غذائية غير مطبوخة وال محشوة وال محضرة   

   :  ة أخرىقبطري
     : ـ ـ تحتوي عل  بيض  
شعيرية وأصناف مماثلة ثالجباغتي  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 
غيىر بس مصنو  من دقيق البطاطىا بشىكل مكرونىة، يشـ ـ ـ  19 02 11 30 

  جاهعة

 

5% 
 %5   غيرهاـ ـ ـ 19 02 11 90 
   : ـ ـ غيرها  
عيرية وأصناف مماثلة ثالجباغتي 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 البطاطىا بشىكل مكرونىة، غيىر يشـ  ـ ـ 19 02 19 30 

   جاهعة

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  19 02 19 90 
ـ عجائن غذائية محشوة وإن ثانت مطبوخة أو محضرة   

  : بطريقة أخرى

 
 

 %5   باللح محشوة ـ ـ ـ  19 02 20 10 
 %5   الرخوياتأو القشريات أو  باألسماكمحشوة ـ ـ ـ  19 02 20 20 
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 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنجق عرم البند
 %5   غيرهاـ ـ ـ  19 02 20 90 
 %5  ـ عجائن غذائية أخر  19 02 30 00 
 %5 ـ ثجكجي19 02 40 00 

19.03 
 

أبدالها محضرة من النشا، بشكل حواصب  تابيوثا و 19 03 00 00
)رقائق( أو حبيبات أو حبىوب مىدورة أو نخىاالت أو 

  بأشكال مماثلة 

 
 

5% 
ب ومنتجىىىات الحبىىىوب اغذيىىىة محضىىىرة مىىىن الحبىىىو  19.04

مرىل رقىائق )متحصل عليها بالتنفيش أو التحمىي  
(، الىىىذرة؛ حبىىىوب، )عىىىدا "(ثىىىورن فلىىىيكس" الىىىذرة

بشىىكل حبيبىىات أو بشىىكل رقىىائق أو حبىىوب مشىىغولة 
الجىىىميد(، سىىىبق  الجىىىريش و أخىىىر )عىىىدا الىىىدقيق و

طبخها أو محضرة بطريقة أخىرى غيىر مىذثورة وال 
   . داخلة في مكان  خر

متحصل  محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوباغذية ـ   
    : عليها بالتنفيش أو التحمي 

 %5   ثاثاومحتوية عل  ـ ـ ـ  19 04 10 10 
   :  غيرهاـ ـ ـ   
 %5   يماثلها)ثورن فليكس( وما  الذرة رقائقـ ـ ـ ـ  19 04 10 91 
 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ 19 04 10 99 
من رقائق حبوب غير متحصل عليها اغذية محضرة ـ   

محمصة أو من خالئط من رقائق حبوب غير محمصة، 
    : رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة

متحصل عليها من رقائق حبوب غــير اغذية محضرة ـ ـ ـ   
  محمصة أو من خالئط من رقائق حبوب غير محمصة:

 
 

 %5   ثاثاومحتوية عل  ـ ـ ـ ـ  19 04 20 11 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  19 04 20 19 
   :  رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشةـ ـ ـ   
 %5   ثاثاومحتوية عل  ـ ـ ـ ـ  19 04 20 21 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ ـ 19 04 20 29 
   :برغل )قمح مجروش(  ـ  
 %5   محتوى عل  ثاثاو ـ ـ ـ 19 04 30 10 
 %5  ها غير ـ ـ ـ 19 04 30 90 
   :  ـ غيرها  
 %5   ثاثاومحتوية عل  ـ ـ ـ  19 04 90 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ 19 04 90 90 

خبع وفطائر وثعك وبجكويت وغيرهىا مىن منتجىات   19.05
المخىىىىابع، وإن ثانىىىىت تحتىىىىوي علىىىى  ثاثىىىىاو؛ خبىىىىع 

نىىوا  المجىىتعملة ألبراشىىي  فارغىىة مىىن ا القربىىان و
رز أللمحضىىىىرات الصىىىىيدلة، رقىىىىائق الخىىىىت  وورق ا

   . ومنتجات مماثلة
 %5  ـ خبع مقرمش  19 05 10 00 
 %5  ـ خبع العنجبيل وما شابهه  19 05 20 00 
   :وافلع وويفرز ؛ـ بجكويت محل   
 %5  محل  ـ ـ بجكويت  19 05 31 00 
 %5   ويفرزوافلع وـ ـ  19 05 32 00 
   مماثلة:محم  بما فيه المشرح ومنتجات محمصة  ـ خبع  
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 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنجق عرم البند
 %5  بقجماط  ــ ـ  19 05 40 10 
 %5  غـيره ـ ـ ـ  19 05 40 90 
  :  ـ غيرها  
 %5   خبع عادي )عيش( بأنواعهـ ـ ـ  19 05 90 10 
 %5  خبع الدابوق المعد لمرض  الجكر ـ ـ ـ  19 05 90 20 
  

 %5   فطائر، بما فيها فطائر )البيتعا(ـ ـ ـ  19 05 90 30
 %5  ، بقالوة وما يماثلها( ثنافةية )حلويات شرقـ ـ ـ  19 05 90 40 
 %5   وما يماثله هثيك، جاتوـ ـ ـ  19 05 90 50 
 %5  الصيدلي  لالستعمالبرشام من النو  المناسب  ـ ـ ـ19 05 90 60 
 %5  الخت رقائق ـ ـ ـ  19 05 90 70 
محضرات هشة متماسكة للقرمشة)ثريجب()مرل ـ ـ ـ  19 05 90 80 

يماثلها( جاهعة لالستهالك  ومابس يالش الفشار و
 %5   المباشر

   : غيرهاـ ـ ـ   
 %5   الخبع غير المخمر أو الماثعو ـ ـ ـ ـ  19 05 90 91 
 %5   تعيلعيخبع البرـ ـ ـ ـ  19 05 90 92 
 %5   امملحبجكويت عادي وإن ثان 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 
 (15الشحوم والزيوت النباتية )الفصل  -ب 
 % من السجق )غليظ أو رفيع( أو اللحوم أو األحشاء20لغذائية التي تحتوي على أكثر من المحضرات ا- ج

الالفقريات المائية أو أي خليط  واألطراف أو الدم أو الحشرات أو األسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من
 (16منها )الفصل 

 ؛ أو19.05منتجات المخابز وغيرها من المنتجات الداخلة في البند  – د
 . 21.04الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند  المحضرات - هـ

هممالم وعجينممة الفواكممه وثمممار اللمموب الم سمموة بمممواد سمم رية )ملممب ( والمنتجممات  20.08و  20.07البنممدا   لال يشممم - 2
 (. 18.06)البند  هشوكوالت أصناف( أو 17.04المماثلة المهيأة بش ل مصنوعات س رية )البند 

أو  11.05أو فممي البنممد  7المممذكورة فقممط فممي الفصممل  األصممنافتبعمما للحمما   20.05و  20.04و  20.01تشمممل البنممود  - 3
( التي تم تحضيرها أو حفظهما بطمرق غيمر 8السميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل  )عدا الدقيق و 11.06

 ) أ ( أعاله.  1ليها في المالحظة إتلك المشار 
%  وبنما  أو أكثمر محسموبة علمى 7عصمير الطمماطم )البنمدورة( التمي تبلمة نسمبة البنمدورة فيمه  20.02يدخل في البنمد  - 4

 الحالة الجافة.
تحم  الضمغط الجموي الحراريةمتحصل عليها بالمعالجةمتحصل عليها بالطهي" "ةيقصد بعبار ،20.07 البند ألغراض-5

 .أخرى" و بوسيلةأ فيهالماء  اختزا  نسبة بواسطةنتج مال لزوجة و تح  ضغط منخفض لزيادةأ
 ليمه ال حمو " العصمير المذي الإيقصد بعبمارة "عصمير غيمر مختممر وغيمر مضماف  20.09من أجل تطبيق أح ام البند  - 6

 (. 22من الفصل  2)أنظر المالحظة  % حجما  0.5يزيد معيار ال حو  الحجمي فيه عن 
 : مالحظات البنود الفرعية

بعبممارة " خضممر متجانسممة" المحضممرات مممن خضممر الممدقيق  يقصممد 20 05 10ل تطبيممق أح ممام البنممد الفرعممي جممأمممن  - 1
 دال يزيمالحميمة فمي أوعيمة  ألغمراضأو  األطفما  صمغار وأللرضمع  صمال كأغذيمة المتجان ، المهيأة للبيع بالتجزئمة 

التمي ت مو  قمد  اآلخمرئيلة من العناصر باالعتبار ال ميات الض ذال يؤخغرام. ولتطبيق هذا التعريف 250محتواها عن 
أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات علمى كميمات ضمئيلة ممن قطمع صمغيرة مرئيمة  ألغراضأضيف  للتتبيل أو للحفظ أو 

  .20.05التابعة للبند  األخراألولوية على كافة البنود الفرعية  20 05 10من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 
بعبممارة " خضممر متجانسممة" المحضممرات مممن فواكممه الممدقيق  يقصممد 20 07 10لبنممد الفرعممي مممن اجممل تطبيممق أح ممام ا - 2

 دال يزيمالحميمة فمي أوعيمة  ألغمراضأو األطفما  صمغار  وأللرضمع  كأغذيمة صمال  المتجان ، المهيأة للبيع بالتجزئمة
التمي ت مو  قمد  األخمرصر باالعتبار ال ميات الضئيلة من العنا ذال يؤخغرام. ولتطبيق هذا التعريف 250محتواها عن 

أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات علمى كميمات ضمئيلة ممن قطمع صمغيرة مرئيمة  ألغراضأضيف  للتتبيل أو للحفظ أو 
 .20.07التابعة للبند  األخراألولوية على كافة البنود الفرعية  20 07 10من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 

 
 "قيممممة بعبمممارة يقصمممد 200971، 200961، 200941 ،200931، 200921، 200912 الفرعيمممة البنمممود ألغمممراض-3

لدرجات بري   المتحصل عليها من مقياس بمري   للثقمل النموعي أوممن دليمل االن سمار  المباشرة القراءة بري  "
 المعادلممة أو مئويممة 20 حممرارة عنممد درجممة المتحصممل عليهمما مممن مقيمماس االن سممار السمم روب لنسممبة تبعمما   عنممة المعبممر
 . مختلفة الحرارة درجة كان  قراءة ذاإ مئوية 20 لدرجة

 
         
 فئة الرسم اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظام المنسق رمز البند

زاء أخر من النباتات   ــخضر، فواكه، أثمار وأج  20.01
، محضرة أو محفوظة بالخل أو لألكلصالحة 

   . بحامض الخليك
 %5  ببـ خيار وقثاء وخيار مح 20 01 10 00 
   :  اـ غيره   
    : لألكلخضر ونباتات صالحة ـ ـ ـ   
 %5   )فقع( كمأ فطر وـ ـ ـ ـ  20 01 90 11 
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 فئة الرسم اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظام المنسق رمز البند
 %5   قبار بيتو  وـ ـ ـ ـ  20 01 90 12 
 %5   فلفل أخضرـ ـ ـ ـ  20 01 90 13 
 %5   مخلالت مش لة )طرشي(ـ ـ ـ ـ  20 01 90 14 
 %5   مطماطـ ـ ـ ـ  20 01 90 15 
 %5   اغيرهـ ـ ـ ـ  20 01 90 19 
 %5  فواكه وأثمارـ ـ ـ 20 01 90 20 

بنمدورة محضممرة أو محفوظمة بغيممر الخمل أو حمممض   20.02
   . الخليك

 %5   ـ بندورة، كاملة أو مقطعة 20 02 10 00 
   :  اـ غيره  
 %5   البندورة)معجو ( هري  ـ ـ ـ  20 02 90 10 
 %5  اغيرهـ ـ ـ 20 02 90 90 

بغير الخل أو حممض  كمأ، محضر أو محفوظ فطر و  20.03
   . الخليك

 %5   أجاري وس جن  ـ فطــر من 20 03 10 00 
 %5   اغيره ـ20 03 90 00 

محضمممرة أو محفوظمممة بغيمممر الخمممل أو  خضمممر أخمممر  20.04
حمممض الخليممك مجمممدة، عممدا المنتجممات الداخلممة فممي 

  .20.06البند 

 
 
 

 %5   ـ بطاطا )بطاط ( 20 04 10 00 
   :  ـ خضر أخر وخليط خضر  
 %5   جزرـ ـ ـ  20 04 90 10 
 %5   الءباب ـ ـ ـ 20 04 90 20 
 %5   فاصولياءـ ـ ـ  20 04 90 30 
 %5  لوبياـ ـ ـ 20 04 90 40 
 %5   هليو ـ ـ ـ  20 04 90 50 
 %5   سبانخـ ـ ـ  20 04 90 60 
 %5   اباميـ ـ ـ ـ 20 04 90 70 
 %5   خضر مش لةـ ـ ـ  20 04 90 80 
 %5  اغيرهـ ـ ـ 20 04 90 90 

محفوظمممة بغيمممر الخمممل أو  خضمممر أخمممر محضمممرة أو  20.05
المنتجمات الداخلمة غير مجمدة، عمدا ، حمض الخليك

   . 20.06في البند 
   متجانسة:ـ خضر   
 %5   .األطفا غار الرضع أو ص لتغذيةـ ـ ـ  20 05 10 10 
 %5   للحميةـ ـ ـ  20 05 10 20 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  20 05 10 90 
 %5    ـ بطاط 20 05 20 00 
 %5   )بيزوم ساتيفوم( ءبابالـ  20 05 40 00 
   : فاصيولوس(  ع فيجنا،انوامن ) فاصوليا و لوبياـ   
 %5   ، حباتفاصوليا و لوبياـ ـ   20 05 51 00 
 %5   اـ ـ غيره 20 05 59 00 
 %5   ـ هليو  20 05 60 00 
 %5   ـ بيتو  20 05 70 00 
 %5   تا(اراساك .فار مي  ـ ذرة حلوه )بيا 20 05 80 00 
   :  ـ خضر أخر وخليط خضر  
 %5   (أو خيزرا  ـ ـ براعم البوص الهندي )بامبو20 05 91 00 
    : ـ ـ غيره 
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 فئة الرسم اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظام المنسق رمز البند
   المباشر:  لالستهالكواد أخر ومعدة محضرة مع مـ ـ ـ   
 %5   فو  مدم ـ ـ ـ ـ  20 05 99 11 
 %5   حمص بالطحينةـ ـ ـ ـ  20 05 99 12 
 %5   تخضر وبقو  بالصلصاـ ـ ـ ـ  20 05 99 13 
 %5   اغيرهـ ـ ـ ـ  20 05 99 19 
   : اغيرهـ ـ ـ   
 %5   بامياء ـ ـ ـ ـ 20 05 99 91 
 %5   فو  أخضر حبـ ـ ـ ـ  20 05 99 92 
 %5   سبانخـ ـ ـ ـ  20 05 99 93 
 %5   خرشوف )ارضي شوكي(ـ ـ ـ ـ  20 05 99 94 
 %5   خضر مش لةـ ـ ـ ـ  20 05 99 95 
 %5   ملفوف مخمر )شوكورت(ـ ـ ـ ـ  20 05 99 96 
 %5   ورق العنبـ ـ ـ ـ  20 05 99 97 
 %5  تات أخرخضر ونبا ـ ـ ـ ـ20 05 99 99 

جزاء نباتمات أخضر وفواكه وأثمار وقشور فواكه و 20 06 00 00 20.06
  أخر، محفوظة بالس ر )بطريقة التقطير أو التبلور(

 

 
 

5% 
 وهمري  أومرمالد( وخبيص )، وهالم فواكهمربى   20.07

عجمن فواكممه أو أثممار، متحصممل عليهما بممالطبخ وإ  
   مواد تحلية أخر. أوس ر  إليهاأضيف 

   متجانسة:محضرات ـ   
 %5  الرضع أو صغار األطفا  لتغذيةـ ـ ـ  20 07 10 10 
 %5    للحميةـ ـ ـ  20 07 10 20 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  20 07 10 90 
   :  اـ غيره  
    : حمضياتـ ـ   
 %5   خبيص )مرمالد(ـ ـ ـ  20 07 91 10 
 %5   اغيره ـ ـ ـ 20 07 91 90 
   :  ايرهـ ـ غ  
    : آخرهالم فواكه  مربيات 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   بطيخـ ـ ـ ـ  20 07 99 14 
 %5   كرب 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   اغيرهـ ـ ـ ـ  20 07 99 19 
 %5   قمر الدينـ ـ ـ  20 07 99 20 
 %5   ملبن )من لب الزبيب(ـ ـ ـ  20 07 99 30 
 %5  اغيرهـ ـ ـ 20 07 99 90 

 ،لألكملوأجمزاء نباتمات أخمر صمالحة  أثمارفواكه أو   20.08
 أضمميفأو محفوظممة بطريقممة أخممرى، وإ   محضممرة

، مشروبات روحيمةس ر أو مواد تحلية أخر أو إليها
  . غير مذكورة وال داخلة في م ا  آخر

ـ أثمار قشرية وفو  سوداني وبذور أخر وإ  كان    
   مخلوطة:

   : سودانيـ ـ فو    
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 فئة الرسم اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظام المنسق رمز البند
 %5   محمص وإ  كا  مملحا   ـ ـ ـ 20 08 11 10 
 %5   ببدة الفو  السوداني ـ ـ ـ 20 08 11 20 
   :  ا، بما فيها المخاليطرهـ ـ غي  
    : مملحةأثمار قشرية محمصة وإ  كان  ـ ـ ـ   
 %5   لوبـ ـ ـ ـ  20 08 19 11 
 %5   فستق ـ ـ ـ ـ 20 08 19 12 
 %5   بندقـ ـ ـ ـ  20 08 19 13 
 %5   اغيره ـ ـ ـ ـ 20 08 19 19 
 %5   مخاليطـ ـ ـ  20 08 19 20 
 %5  يرهاغ ـ ـ ـ 20 08 19 90 
    ناناسأـ   

 %0  ـ ـ ـ مضاف إليه كحو  20 08 20 10 
 %5  ـ ـ ـ غيره 20 08 20 90 
   ـ حمضيات :  
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليها كحو  20 08 30 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 20 08 30 90 
   ـ كمثرى )أجاص( :  
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليها كحو  20 08 40 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 20 08 40 90 
   ـ مشمش :  
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليه كحو  20 08 50 10 
 %5  ـ ـ ـ غيره 20 08 50 90 
   ـ كرب :  
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليه كحو  20 08 60 10 
 %5  ـ ـ ـ غيره 20 08 60 90 
   ـ  دراق بما فيه الن تارين )خوخ(  :  
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليه كحو  20 08 70 10 
 %5  ـ ـ ـ غيره 20 08 70 90 
   فراولة( : –ـ توت األرض )فريز   
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليه كحو  20 08 80 10 
 %5  ـ ـ ـ غيره 20 08 80 90 
بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي  ،غيرها ـ  

 20 08 19:   
 %5   لنخيلـ ـ قلب ا 20 08 91 00 

فاكسينيوم  ،بري )فاكسينيوم ماكروكربو ـ ـ توت   
فاكسينيوم )  توت جبلي "لينجونبري" ؛ (أوكسي وك 

   آيدايي( :-فايتي 
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليه كحو  20 08 93 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 20 08 93 90 
  ـ ـ مخاليط :  
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليها كحو  20 08 97 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 20 08 97 90 
   ـ ـ غيرها:  
 %0  ـ ـ ـ مضاف إليها كحو  20 08 99 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 20 08 99 90 

وممماء جمموب  سممالفة العنممبعصممير فواكممه )بممما فيهمما   20.09
( وعصير خضر، غير مختمر وال مضاف إليمه الهند

  . كحو ، وإ  أضيف إليه س ر أو مواد تحلية أخر
   ـ عصير برتقا  :   
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   :ـ ـ مجمد   
ـ ـ ـ عصير برتقا  مجمد غير مضاف اليه س ر أومواد  20 09 11 10 

 %5  تحلية اخر
ـ ـ ـ عصمير برتقما  مجممد مضماف اليمه سم ر أوممواد تحليمة  20 09 11 20 

 %5  اخر  
   :20غير مجمد، ال تزيد قيمة بري   فيه عنـ ـ   
عصير برتقا  غير مجمد ، ال تزيد قيمة بري   فيه  ـ ـ ـ 20 09 12 10 

 %5  غير مضاف اليه س ر أومواد تحلية اخر    20عن 
ـ ـ ـ عصير برتقا  غير مجمد ، ال تزيد قيمة بري   فيه  20 09 12 20 

 %5  مضاف اليه س ر أومواد تحلية اخر    20عن 
   : ـ ـ غيره  
مواد  أو غير مضاف اليه س ر، تقا عصير برغيره من ـ ـ ـ  20 09 19 10 

 %5  تحلية اخر  
مممواد  أو مضمماف اليممه سمم ر، عصممير برتقمما غيممره مممن ـمم ـ ـ  20 09 19 20 

 %5  تحلية اخر  
   :؛ عصير بوملي( ـ عصير ليمو  هندي )جريب فروت 
   : 20ـ ـ ال تزيد قيمة بري   فيه عن   
تزيد قيمة  الب فروت( ـ ـ ـ عصير ليمو  هندي )جري 20 09 21 10 

غير مضاف اليه س ر أو مواد  20بري   فيه عن 
 %5  تحلية اخر    

تزيد قيمة  ـ ـ ـ عصير ليمو  هندي )جريب فروت( ال 20 09 21 20 
مضاف اليه س ر أو مواد تحلية  20بري   فيه عن 

 %5  اخر       
غير  20ن تزيد قيمة بري   فيه ع ـ ـ ـ عصير بوملي ال20 09 21 30 

 %5  مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخر    
مضاف  20تزيد قيمة بري   فيه عن  ـ ـ ـ عصير بوملي ال20 09 21 40 

 %5  اليه س ر أو مواد تحلية اخر       
   :ـ ـ غيره   
تزيد ـ ـ ـ غيره من عصير ليمو  هندي )جريب فروت( 20 09 29 10 

ضاف اليه س ر أو غير م  20قيمة بري   فيه عن 
 %5  مواد تحلية اخر      

تزيد ـ ـ ـ غيره من عصير ليمو  هندي )جريب فروت( 20 09 29 20 
مضاف اليه س ر أو مواد  20قيمة بري   فيه عن 

 %5  تحلية اخر      
  20تزيد قيمة بري   فيه عن ـ ـ ـ غيره من عصير بوملي 20 09 29 30 

 %5  د تحلية اخر      غير مضاف اليه س ر أو موا
 20عصير بوملي تزيد قيمة بري   فيه عن غيره من ـ ـ ـ 20 09 29 40 

 %5  مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخر       
  ـ عصير حمضيات أخر :  
   : 20ال تزيد عن فيه ـ ـ قيمة بري     
   :ـ ـ ـ عصير ليمو    
غير  20بري   التزيد عن  ـ ـ ـ ـ عصير ليمو  قيمة 20 09 31 11 

 %5 مضاف اليه س ر أو مواد تحلية آخر 
مضاف اليه  20ـ ـ ـ ـ عصير ليمو  قيمة بري   التزيد عن  20 09 31 12 

 %5 س ر أو مواد تحلية آخر 
   ـ ـ ـ غيره :  
ـ ـ ـ ـ غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بري   التزيد  20 09 31 91 

 %5 اليه س ر أو مواد تحلية آخر غير مضاف  20فيه عن 
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ـ ـ ـ ـ غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بري   التزيد  20 09 31 92 

 %5 مضاف اليه س ر أو مواد تحلية آخر  20فيه عن 
   : غيرهـ ـ    
ـ ـ ـ غيره من عصير حمضيات آخمر قيممة بمري   تزيمد فيمه  20 09 39 10 

 %5 تحلية آخرغير مضاف اليه س ر أو مواد  20عن 
قيممة بمري   تزيمد فيمه غيره من عصير حمضيات آخمر ـ ـ ـ  20 09 39 20 

 %5 مضاف اليه س ر أو مواد تحلية آخر 20عن 
   ـ عصير أناناس :   
   :20عن  فيه تزيد قيمة بري   الـ ـ     
غير  20ـ ـ ـ عصير اناناس قيمة بري   التزيد فيه عن  20 09 41 10 

 %5  اليه س ر أو مواد تحلية اخر     مضاف
مضاف  20س قيمة بري   ال تزيد فيه عن ـ ـ ـ عصير انانا 20 09 41 20 

 %5  اليه س ر أو مواد تحلية اخر    
   : ـ ـ غيره   
 20ـ ـ ـ غيره من عصير اناناس قيمة بري   تزيد فيه عن  20 09 49 10 

 %5     غير مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخر 
 20  تزيد فيه عن غيره من عصير اناناس قيمة بري ـ ـ ـ  20 09 49 20 

 %5   مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخر    
   : ـ عصير طماطم )بندورة(   
ـ ـ ـ عصير طماطم )بندوره( غير مضاف اليه سم ر أو ممواد  20 09 50 10 

 %5  تحلية اخر    
اطم )بندوره( مضاف اليه س ر أو مواد ـ ـ ـ عصير طم 20 09 50 20 

 %5  تحلية اخر        
   العنب( : ةـ عصير عنب )بما فيه سالف  
   : 20عن فيه  ـ ـ قيمة بري   ال تزيد   
( قيمة بري   ال ـ عصير عنب )بما فيه سالفة العنبـ ـ  20 09 61 10 

غير مضاف اليه س ر أو مواد تحلية  20عن  فيه تزيد
 %5   آخر   

ـ ـ ـ عصير عنب )بما فيه سالفة العنب( قيمة بري   ال  20 09 61 20 
 %5  مضاف اليه س ر أو مواد تحلية آخر     20عن فيه تزيد 

   :ـ ـ غيره    
( قيمة ن عصير عنب )بما فيه سالفة العنبـ ـ ـ غيره م 20 09 69 10 

غير مضاف اليه س ر أو  20عن فيه بري   تزيد 
 %5  لية آخر    مواد تح

( قيمة )بما فيه سالفة العنب ـ ـ ـ غيره من عصير عنب 20 09 69 20 
مضاف اليه س ر أو مواد  20عن فيه بري   تزيد 
 %5  تحلية آخر    

   ـ عصير تفاح :   
   :20عن فيه ـ ـ قيمة بري   ال تزيد    
غير  20 عنفيه ـ ـ ـ عصير تفاح قيمة بري   ال تزيد  20 09 71 10 

 %5  مضاف اليه س ر أو مواد تحلية آخر    
مضاف    20عن فيه ـ ـ ـ عصير تفاح قيمة بري   ال تزيد  20 09 71 20 

 %5  اليه س ر أو مواد تحلية آخر    
   :غيرهـ ـ     
 20عمن فيمه ـ ـ ـ غيره من عصمير تفماح قيممة بمري   تزيمد  20 09 79 10 

 %5  تحلية آخر    غير مضاف اليه س ر أو مواد 
   20عن فيه  ـ ـ ـ غيره من عصير تفاح قيمة بري   تزيد 20 09 79 20 

 %5  مضاف اليه س ر أو مواد تحلية آخر    
   أو الخضر : أو الثمار ـ عصير أي صنف آخر من الفواكه  
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 فاكسينـيـوم  ،ماكروكربو  فاكسينيوم)توت بري عصير ـ ـ   

  ر  تممموت جبلمممي "لينجمممونبري"عصمممي؛ (أوكسمممي وك       
   آيدايي( :-فايتي  فاكسينيوم)

توت بري غير مضاف اليه س ر أو مواد تحلية عصير ـ ـ ـ  20 09 81 10 
 %5  اخر

 %5 توت بري مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخرعصير ـ ـ ـ  20 09 81 20 
   ـ ـ غيره :  
   :دب  تمر ـ ـ ـ  
 %5  ب  تمر غير مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخر   ـ ـ ـ ـ د 20 09 89 11 
 %5  ـ ـ ـ ـ دب  تمر مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخر    20 09 89 12 
    عصير منجة :ـ ـ ـ   
غير مضاف اليه س ر أو  ،ـ ـ ـ ـ عصير منجة غير مركز 20 09 89 22 

 %5  مواد تحلية اخر   
مضاف اليه س ر أو مواد  ،نجة غير مركزـ ـ ـ ـ عصير م 20 09 89 23 

 %5  تحلية اخر   
غير مضاف اليه س ر أو مواد  ،ـ ـ ـ ـ عصير منجة مركز 20 09 89 24 

 %5  تحلية اخر   
مضاف اليه س ر أو مواد تحلية ، ـ ـ ـ ـ عصير منجة مركز 20 09 89 25 

 %5  اخر   
    عصير جوافة :ـ ـ ـ   
غير مضاف اليه س ر أو ، ـ عصير جوافة غير مركزـ ـ ـ  20 09 89 32 

 %5  مواد تحلية اخر 
مضاف اليه س ر أو مواد  ،ـ ـ ـ ـ عصير جوافة غير مركز 20 09 89 33 

 %5  تحلية اخر   
غير مضاف اليه س ر أو مواد  ،ـ ـ ـ ـ عصير جوافة مركز 20 09 89 34 

 %5  تحلية اخر   
مضاف اليه س ر أو مواد تحلية ، وافة مركزـ ـ ـ ـ عصير ج 20 09 89 35 

 %5  اخر   
   عصير جزر :ـ ـ ـ   
ـ ـ ـ ـ عصير جزر غير مركز غير مضاف اليه س ر أو مواد  20 09 89 42 

 %5  تحلية اخر 
ـ ـ ـ ـ عصير جزر غير مركز مضاف اليه س ر أو مواد  20 09 89 43 

 %5  تحلية اخر   
ير جزر مركز غير مضاف اليه س ر أو مواد ـ ـ ـ ـ عص 20 09 89 44 

 %5  تحلية اخر   
ـ ـ ـ ـ عصير جزر مركز مضاف اليه س ر أو مواد تحلية  20 09 89 45 

 %5  اخر   
   : غيره ـ ـ ـ  
ـ ـ ـ ـ غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر  20 09 89 91 

 %5 غير مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخر
 ـ ـ ـ ـ غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر 20 09 89 92 

 %5 مضاف اليه س ر أو مواد تحلية اخر
  ـ مخاليط عصائر :  
ـ ـ ـ مخاليط عصائر غير مركزة غير مضاف اليها س ر أو  20 09 90 20 

 %5  مواد تحلية اخر 
اليها س ر أو مواد  ـ ـ ـ مخاليط عصائر غير مركزة مضاف 20 09 90 30 

 %5  تحلية اخر   
ـ ـ ـ مخاليط عصائر مركزة غير مضاف اليها س ر أو مواد  20 09 90 40 

 %5  تحلية اخر   
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ـ ـ ـ مخاليط عصائر مركزة مضاف اليها س ر أو مواد تحلية  20 09 90 50 

 %5  اخر   
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 الفصل الحادي والعشرون   
 

   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 

% وزنا 20، التي تحتوي على أكثر من21.04أو  21.03لموصوفة في البند المحضرات الغذائية عدا المنتجات ا -هـ 
سماك أو ألأو ا أو الحشرات طراف أو الدم الحيوانيألشاء واحألأو رفيع( أو اللحوم أو ا ظمن السجق )غلي

 ؛(16أو غيرها من الالفقريات المائية أو من أية مجموعة منها )الفصل  القشريات أو الرخويات
 24.04منتجات البند   -و  

  ؛أو30.04أو  30.03لداخلة في البنود الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات ا -  ز
 .35.07الداخلة في البند  المحضرة نزيماتألا -  ح

 . 21.01لبند ب 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 بالتجزئة  ،أو األثمار الفواكه سماك أو الخضر أوألا دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو
 غرام. 250في أوعية ال يزيد وزن محتواها عن  الحمية،غراض ألأو  األطفالصغار للرضع أو  أغذية صالحك

خر التي تكون قد أضيفت للخليط للتتبيل أو أليؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة من العناصر ا ولتطبيق هذا التعريف، ال
  .مكوناتهارة ملحوظة من لى قطع صغيغراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي عألللحفظ أو 

 
 فئة الرسم جراء إلا الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

رواح ومركزات بن أو شاي أو متهه ومحضهرات أخالصات و  21.01
؛ ساسهها الهبن أو الشهاي أو المتههأساسها هذه المنتجات أو أ

بههههدال الههههبن أغيرههههها مههههن  هنههههدباء )شههههكوريا( محمصههههة و
   . ومركزاتها وأرواحها و، خالصاتها، وةالمحمص

ساسهها ههذه أمركزات بن ومحضرات  رواح وأ خالصات وـ   
   :ساسها البنأرواح أو المركزات أو ألالخالصات أو ا

 %5    مركزات أوأرواح  أوـ ـ خالصات  21 01 11 00 
أو مركزات  وأأرواح أو ـ ـ محضرات أساسها خالصات   

   : أساسها البن
يوبان،  نسكافيه،مثل سريعة الذوبان )ات محضر ـ ـ ـ  

   : الخ(.. ماكسويل
محضرات سريعة الذوبان مضاف اليها سكر أو مواد ـ ـ ـ ـ  21 01 12 11 

  تحلية اخر
5%

%5  ـ ـ ـ ـ غيرها  21 01 12 19 
 %5  بن  على شكل عجينةـ ـ ـ  21 01 12 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  21 01 12 90 
أرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات ـ خالصات و  

رواح أو المركزات أو ألساسها هذه الخالصات واأ
   :  ساسها الشاي أو المتهأ

 %5    أساسها الشايمحضرات ـ ـ ـ  21 01 20 10 
 %5 غيرها ـ ـ ـ 21 01 20 90 
بدال البن أهندباء )شكوريا( محمصة و غيرها من ـ   

   حها ومركزاتها:وأرواخالصاتها،  و، المحمصة
 %5 لبن محمصة وغيرها من ابدال اهندباء )شكوريا(  ـ ــ  21 01 30 10 
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  ةالمحمص

 دال الهبنـخالصهات هنهدباء )شهكوريا( أو غيرهها مهن أبهـ ـ ـ 21 01 30 20 
  ومركزاتها وأرواحها

 
5% 

(؛ جههراثيم أخههر فعالههة(غيههر ) ةميتهه أو )فعالههة(ة خمههائر )حيهه  21.02
)عهههدا اللقاحهههات الداخلهههة فهههي البنهههد  ميتهههةيهههة، حاديهههة الخلأ

   (؛ مساحيق محضرة للتخمير.30.02
 %5  حية )فعالة(  ـ خمائر 21 02 10 00 
، حادية الخليةأ؛ جراثيم أخر )غير فعالة( ةميت ـ خمائر  

    ميتة:
 %5    لالستهالك البشري )غير فعالة( ةميت خمائرـ ـ ـ  21 02 20 10 
حاديهة الخليهة أوجهراثيم أخهر  )غيهر فعالهة( ةميته خمهائرـ ـ ـ  21 02 20 20 

    للحيوانات تستعمل كغذاء

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  21 02 20 90 
    :للتخميرـ مساحيق محضرة   
 %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 

مخلوطههة وبهههارات  صلصههات ومحضههرات للصلصههات؛ توابههل  21.03
   محضر.خردل وخردل وسميد ؛ دقيق مخلوطة

 %5  الصويا  ةـ صلص 21 03 10 00 
 

 

صلصات  طماطم )بندوره( مسماه "كتشب" و ةـ صلص 21 03 20 00
 %5   أخرطماطم 

    : محضروخردل  خردلوسميد دقيق ـ   
 %5   خردلميد وسدقيق ـ ـ ـ  21 03 30 10 
 %5  محضرخردل ـ ـ ـ 21 03 30 20 
   : 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  غيرها ـ ـ ـ21 03 90 90 

محضرات غذائية مركبهة  إعدادها؛حساء ومرق ومحضرات   21.04
   .  جانسةمت

 %5   إعدادهاومرق ومحضرات  ـ حساء 21 04 10 00 
 %5  غذائية مركبة متجانسة ـ محضرات21 04 20 00 

صالحة لألكل، وإن احتوت علهى  (آيسكريم)مثلجات  21 05 00 00 21.05
 %5   كاكاو

محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة فهي مكهان   21.06
    . آخر

 %5   البنيةمركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة  ـ 21 06 10 00 
   : اـ غيره  
 %5   مساحيق لصنع قشدة المائدة )كريمة(ـ ـ ـ  21 06 90 10 
 %5   مساحيق لصنع هالم المائدة )جيلي(ـ ـ ـ  21 06 90 20 
 %5   مساحيق لصنع االيسكريمـ ـ ـ  21 06 90 30 
ها الزبدة أو الدهون أو الزيوت األخر محضرات أساسـ ـ ـ  21 06 90 50 

والتي تستعمل في منتجات المخابز  اللبنالمشتقة من 
    مثالا 

 

 
5% 
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عجـائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف ـ ـ ـ 21 06 90 60 

مباشرة  لالستهالكأو مكسرات وغير صالحة  لبنو
( الخ... كحشوهكمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل 

  (الخللكعك  ،، للفطائرللبسكويت الفاخر، للشوكالته

 
 

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 مائع أوأقراص للتحلية ـ ـ ـ 21 06 90 80 
   : غيرهاـ  ـ ـ  
األقراص الـصـالـحـة لألكل التي أساسها عطور ـ ـ ـ ـ  21 06 90 91 

 %5  .طبيعية أو اصطناعية )مثل الفانيلين(
           ونادة أو غيرها من ـاعة الليمـمحضرات لصنـ ـ ـ ـ  21 06 90 92 

 %5  مضاف اليها سكر أو مواد تحلية آخر . المشروبات
ا كـ ـ  ـ ـ 21 06 90 93  ضافات غذائية، أساسها إمحضرات يشار إليها غالبا

 عسلال وأمركزات الفواكه  وأخالصات من النباتات 
 %5  .الفركتوز الطبيعي أو

 %5   ملكة النحل بغذاء العسل الطبيعي الغنيـ ـ ـ ـ  21 06 90 94 
 البروتين المتخلل بالماء مكون أساساا من مزيج منـ ـ ـ ـ  21 06 90 95 

عمل في ـتـ، ويسصوديومأحماض أمينية وكلوريد ال
   ذية )للتقطير مثالا(ــرات األغـــمحض

 
 

5% 
مضاف اليها سكر أو مواد  محضرات تنمية العضالتـ ـ ـ ـ  21 06 90 96 

 %5   تحلية اخر
ونادة أو غيرها من ـاعة الليمــ ـ ـ ـ محضرات لصن 21 06 90 98 

 %5  كر أو مواد تحلية آخر.غير مضاف اليها س المشروبات
 %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

كمشروبات  لالستهالك( المحضرة ألغراض الطهي غير الصالحة 22.09منتجات هذا الفصل )عدا الداخلة في البند  -أ 
 . عموما( 2103 )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
مياااااا  بماااااا فيهاااااا المياااااا  المعدنياااااة الطبيعياااااة أو   22.01

 إليهاااوالميااا  الغازيااة، غياار مضاااف  االصااطناعية
 ؛ 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 

دنيااة والميااا  الغازيااة، ، بمااا فيهااا الميااا  المعميااا    22.02
 ةسااكر أو مااواد تحليااة أخاار أو منكهاا إليهااامضاااف 

ومشاااروبات أخااار غيااار كحولياااة، عااادا عصاااارات 
أو الخضااار الداخلاااة فاااي البناااد  الثماااار أو الفواكااا 
20.09. 

 

 

 إليهاا ، بما فيها الميا  المعدنية والميا  الغازية، مضافا  ـ ميا   
 :  منكهةسكر أو مواد تحلية أخر أو 

 
 

    :ميا  معدنيةـ ـ ـ   
سكر أو مواد  إليها مضافا  منكهة غير ـ 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  إليها مضافا   مشروبات الشاي والقهوةـ ـ ـ ـ   22 02 10 14 
 وان كانت منكهة ،تحلية أخر

 
5% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــنف النظام المنسق رمز البند
سكر أو مواد تحلية  إليها مضافا  غيرها من ميا  معدنية ـ ـ ـ   22 02 10 18 

 وان كانت منكهة ،أخر
 

5% 
    :ميا  غازيةـ ـ ـ   

 %5   )كالسفن آب( ليمونادةشراب الـ ـ ـ ـ  22 02 10 21 
 %5   شراب البرتقال )كالميرندا(ـ ـ ـ ـ   22 02 10 22 
 %5   )كالبيبسي كوال( شراب كوالـ ـ ـ ـ   22 02 10 23 
 %5    مشروبات طاقة ـ ـ ـ ـ  22 02 10 24 
 %5  (ميا  غازي  )صوداـ ـ ـ ـ  22 02 10 25 
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ  22 02 10 29 
    : غيرهاـ  ـ ـ  
من ميا  تحتوي على سكر مضاف أو مواد  غيرهاـ ـ ـ ـ  22 02 10 92 

 تحلية أخر
 

5% 

 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 22 02 10 99 
   : غيرهاـ   
 %5    بدون كحول (بيرة)جعةـ ـ  22 02 91 00 
   : غيرهاـ ـ   
  : أساسها الحليب أخر مشروباتـ ـ ـ   

غيرها من مشروبات أساسها الحليب أو بدائل  بنسبة ـ ـ ـ ـ  22 02 99 13 
 مواد تحلية أخر% مضاف إليها سكر أو أي 75أقل من 

 

5% 
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 22 02 99 19 
  : أساسها الكاكاو آخرمشــروبات ـ ـ ـ   

غيرها من مشروبات أساسها الكاكاو مضاف إليها ـ ـ ـ ـ  22 02 99 23 
 ة أخرسكر أو أي مواد تحلي

 

5% 
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 22 02 99 29 
مضافا إليهاا ساكر  غازية،غير آخر منكهة مشـــروبات  ـ ـ ـ  22 02 99 03 

 أو مواد تحلية اخر
  

5% 
     : غيرهاـ ـ ـ   
 %5  مضافا  إليها سكر أو مواد تحلية أخر ،غيرهاـ ـ ـ ـ   22 02 99 93 
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها  22 02 99 99 

 %0   .( مصنوعة من الشعير الناشط )المالت(بيرة)جعة  22.03
المقااواة  االنبااذةنبيااذ ماان عنااب طااازج بمااا فااي ذلااك   22.04

العنااب عادا الاداخل منهااا فاي البنااد  ساالفةباالكحول؛ 
20.09. 

  

 %0    نبيذ فوارـ   22 04 10 00 
بإضافة  اختمارهاعنب منع أو أوقف  ةـ أنبذ  أخر، سالف  

 : كحول
  

 %0  أو أقل لتر 2في أوعية سعتها  ـ ـ  22 04 21 00 
 %0   لتر 10وال تتجاوز  لتر 2ـ ـ في أوعية تزيد سعتها عن   22 04 22 00 
 %0   ـ ـ غيرها  22 04 29 00 
 %0  العنب ةنواع أخر من سالفأـ  22 04 30 00 

أخر من عنب طازج منكهة بنباتاات  ةفيرموث وأنبذ  22.05
 . أو مواد عطرية

  

 %0  أو أقل لتر 2ـ في أوعية سعتها    22 05 10 00 
 %0  ـ غيرها 22 05 90 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــنف النظام المنسق رمز البند
مشروبات مخمارة أخار )شاراب تفاا  أو كمثارى أو  22 06 00 00 22.06

ماااثال(؛ مخاااااليط "مياااد" أو أرز "ساااااكي"  عسااال
 و مشااروبات مخماارة ومخاااليط مشااروبات مخماارة

اخلاة أو ماذكورة فاي كحولياة غيار دغير مشروبات 
  رآخ مكان

0% 
 

يقل معيار الكحول  ثيل غير معطل الايكحول   22.07
ثيل معطل اي؛ كحول % حجما  80الحجمي في  عن 

من المشروبات الروحية المعطلة، من أي   وغير
 كان.عيار 

 

يقال عياار الكحاول الحجماي فيا   غيار معطال 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  ايثيلـ كحول   

 : المعطلة من أي عيار كان
  

   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 
 %0  ر يغـ ـ ـ  22 07 20 90 

غير معطل يقال عياار الكحاول الحجماي  ايثيلكحول   22.08
% حجمااااااا؛ مشااااااروبات روحيااااااة 80فياااااا  عاااااان 

ومشااروبات ومشااروبات كحوليااة معطاارة )ليكااور( 
 .روحية أخر 

  

 %0  ـ مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب   22 08 20 00 
 %0  ـ ويسكي   22 08 30 00 
مشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات ـ روم و  22 08 40 00 

   قصب السكر المخمرة
 0% 

 %0    جنيفا ـ جن و  22 08 50 00 
 %0   ـ فودكا   22 08 60 00 
 %0  (و كورديال كحولية معطرة )ليكورـ مشروبات  22 08 70 00 
   : ـ غيرها  
غير معطل يقل معيار الكحول الحجماي فيا   يثيلاكحول ـ ـ ـ   

 : % حجما80عن 
  

 %5   الطبية لالستعماالتمعد ـ ـ ـ ـ  22 08 90 11 
 %5   غير  ـ ـ ـ ـ  22 08 90 19 
 %0  غير ـ ـ ـ  22 08 90 90 

خااال وأبدالااا  صاااالحة ل كااال متحصااال عليهاااا مااان   22.09
 . حامض الخليك

  

 %5   لخ 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

مققن لحققوم أو أحشققاء  لققةمكتكريققات دقيققق وسققميد و  23.01
وأطققققراف أو أسققققماي أو قشققققريات أو رخويققققات أو 

ستهالي غير صالحة لال مائية، تالفقارياغيرها من 
 شحوم حيوانية. تالبشري؛ حثاال

  

من لحوم أو أحشاء  ،لةمكتكريات ـ دقيق وسميد و 23 01 10 00 
  الت شحوم حيوانية احثوأطراف؛ 

 
5% 

من أسماي أو قشريات أو  لةمكتكريات دقيق وسميد وـ23 01 20 00 
 مائية  تالفقاريارخويات أو غيرها من 

 
5% 

و أريش وغيرها من بقايا غربلة نخالة ونخالة ج  23.02
 طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل

  .لةمكتكريات 

  

 %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 بقول23 02 50 00 

تفل شوندر  ،قايا صناعة النشاء وبقايا مماثلةب  23.03
)بنجر( وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا 

وإن كانت بشكل  صناعات السكر والبيرة والتقطير،
 .لةمكتكريات 

  

 %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 ـ بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير23 03 30 00 

23.04 
 

وإن كانت مجروشة  كسب وغيرها من بقايا صلبة، 23 04 00 00
ناتجة عن استخراج زيت  ،لةمكت كريات أو بشكل

 فول الصويا 

  
 

 إعفاء
23.05 

 

وإن كانت مطحونة  كسب وغيرها من بقايا صلبة، 23 05 00 00
ناتجة عن استخراج زيت  ،لةمكت كريات أو بشكل

   الفول السوداني

 
 

5% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند
كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة   23.06

ناتجة عن استخالص لة مكت كريات أو بشكل
عدا  ،أو الميكروبية النباتيةالزيوت والدهون 

 .23.05أو  23.04لة منها في البند الداخ

  

 %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   من كوبراـ من بذور جوز الهند أو   23 06 50 00 
 %5   ـ من بذور جوز أو نوى النخيل 23 06 60 00 
 %5  ـ غيرها 23 06 90 00 

   . )ارقول( ؛ طرطير خامرواسب نبيذ  23.07
 %0   رواسب نبيذـ ـ ـ   23 07 00 10 
 %5 )ارقول( طرطير خامـ ـ ـ 23 07 00 20 

 

23.08 
 

ت وبقايا ومنتجات نباتية ونفايات وفضالمواد  23 08 00 00
من  ،لةمكتكريات وإن كانت بشكل  ثانوية، نباتية

غير  األنواع المستعملة في تغذية الحيوانات،
 %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 لألسماي 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   محضرات مركزة لصناعة األعالفـ ـ ـ   23 09 90 50 
 %5  غيرهاـ ـ ـ 23 09 90 90 
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لفصل الرابع والعشرونا




؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة لالستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة مصنعة  تبغ  بدالأو  تبغ
  إلدخال النيكوتين الى الجسم البشري


  

  ::  اتمالحظــ  
  ––  الطبية  السجائر  الفصل  هذا  يشمل  ال    ((الفصل  00..  ))  
  وأي بند آخر من هذا الفصل. 0044..2244جميع المنتجات الداخلة في البند  0044..2244في البند  تصنف -22
-  يقصد بعبارة " االستنشاق دون احتراق" االستنشاق بواسطة أداة تسخين أو أية أدوات أخر بدون احتراق. 0044..2244ألغراض البند  

  ::الفرعية  البنود  مالحظات
.. 224400  الفرعي  البند  ألغراض..  من  خليط  من  والمكون""  معسل""  يلةجاألر  في  للتدخين  المعد  التبغ((  معسل""  ))يلةجاألر  تبغ""  ارةبعب  يقصد  

  ويستثنى..  فواكه  نكهات  إليه  مضافا  كان  وإن,,  سكر  أو  سكر  دبس  أو  خالصات  أو  عطرية  زيوت  على  محتويا  كان  وإن,,  الجليسيرين  و  التبغ
  ..""الشيشة""  يلةجاألر  في  للتدخين  عدةالم  تبغ  على  المحتوية  غير  المنتجات  الفرعي  البند  هذا  من
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  لإلستيفاء  األدنى  الحد  الرسم  فئة  اإلجراء  الصنف  المنسق  النظام  رمز  البند
  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

2244..00وفضالته  مصنع  غير  أو  خام  تبغ..
0000  00  00  2244  

  

   بأضالعه  تبغ  ـ
0000%%

 درهم 40
  امللكيلوغر
  قائم

 دينار 2
 غرام للكيلو

قائم

 لاير 40
 للكيلوغرام

قائم

 لاير 4
 غرام للكيلو

قائم

 لاير  40
 غرام للكيلو

قائم

 دينار 
 للكيلو
قائم غرام

0000  2200  00  2244  أو  ا  ـيـكل  العـاألض  زالـم  غــتب  ـ  
  جزئيا    

 
0000%%

 درهم 40
 للكيلوغرام

  قائم

 دينار  2
 غرام للكيلو

قائم

 لاير 40
  للكيلوغرام

قائم

 لاير 4
 غرام للكيلو

قائم

 لاير40
 غرام للكيلو

قائم

 دينار 
 للكيلو
قائم غرام

تبغ  فضالت  ـ::
00  00  00  2244  

  

    ((دقة))  كتبغ  لالستعمال  صالحة  ـ  ـ  ـ
0000%%

 درهم 40
 للكيلوغرام

  قائم

 دينار  2
 غرام للكيلو

قائم

 لاير 40
  للكيلوغرام

قائم

 لاير 4
 غرام للكيلو

قائم

 لاير  40
 غرام للكيلو

قائم

 دينار 
 للكيلو
قائم غرام

00  00  00  2244  
  

    غيرها  ـ  ـ  ـ
0000%%

 درهم 40
 للكيلوغرام

  قائم

 دينار 2
 غرام للكيلو

قائم

 لاير  40
 للكيلوغرام

قائم

 لاير 4
 غرام للكيلو

قائم

 لاير  40
 غرام للكيلو

قائم

  دينار 
 للكيلو
قائم غرام

2244..0022
لفائف  ،بأنواعه((  سيجار))  غليظة  لفائف  

  عادية  لفائف  و((  سيجاريللوس))  صغيرة
  ..  أبداله  من  أو  تبغ  من  ،((سجائر))



0000  00  0022  2244
  

  بأنواعه((  سيجار))  غليظة  لفائف  ـ
((  سيجاريللوس))صغيرة  ولفائف
  تبغ  على  محتوية




  

0000%%

00 درهم 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

5 دينار 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

00 لاير 
 للكيلوغرام
 للغالف
المباشر

0 لاير 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

00 لاير 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 دينار 24
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر
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  لإلستيفاء  األدنى  الحد  الرسم  فئة  اإلجراء  الصنف  المنسق  النظام  رمز  البند
  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

0000  2200  0022  2244  ((  رئسجا))  تبغ  على  محتوية  لفائف  ـ    



  
0000%%

 درهم  200
 لأللف
سيجارة

0 يردنان 
 لأللف
سيجارة

  لاير 200
 لأللف
سيجارة

 لاير 20
 لأللف
سيجارة

 لاير 200
 لأللف
سيجارة

6 دينار 
 لأللف
سيجارة

غيرها  ـ  ::

00  00  0022  2244    

    لتبــغا    أبـدال  من  ارـسيج  ـ  ـ  ـ
  ((نيكوتين  أو  تبغ  على  يحتوي  ال))      

  
0000%%

00 درهم 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

5 اردين 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

00 لاير 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

0 لاير 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

00 لاير 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 دينار 24
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

2200  00  0022  2244  للتبغ  أبدال  من  سجائر  ـ  ـ  ـ    
  ((  النيكوتين  أو  التبغ  على  تحتوي  ال))      

  
0000%%

 درهم 200
 لأللف
 سيجارة

0 دينار 
 لأللف
سيجارة

  لاير 200
 لأللف
سيجارة

 لاير 20
 لأللف
سيجارة

 لاير200
 لأللف
سيجارة

6 ينارد 
 لأللف
سيجارة

2244..00تبغ  دالـأب  أو  مصنع  تبغ  من  أخر  أنواع  
  مجدد؛  أو  متجانس  تبغ  ؛  مصنعة
..  تبغ  وأرواح  خالصات



أبدال  على  احتوى  إنو  للتدخين،  تبغ  ـ  
::  كانت  نسبة  بأية  تبغ



0000    00  2244في  المحدد((  معسل""))  األرجيلة  تبغ  ـ  ـ    
    لهذا((  ))  رقم  الفرعي  البند  مالحظة          
    الفصل          


0000%%

2 دراهم 
 للكيلوغرام

 قائم

 فلس 600
 للكيلوغرام

قائم

2 لاير 
 للكيلوغرام

قائم

.200 لاير 
 للكيلوغرام

قائم

2 لاير 
 للكيلوغرام

قائم

 دينار 
 للكيلوغرام

قائم
غيره  ـ  ـ  ::  
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  لإلستيفاء  األدنى  الحد  الرسم  فئة  اإلجراء  الصنف  المنسق  النظام  رمز  البند
  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

00    00  2244  سجائرلل  وسـكبــم  أو  رومـمف  تبغ  ـ  ـ  ـ    
0000%%

 درهم 80
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 نيردنا 6
 للكيلوغرام

صافي
2200    00  2244  للغاليين  وسـبـمك  أو  رومـمف  غـتب  ـ  ـ  ـ    

0000%%
 درهم 80

 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 6
 للكيلوغرام

صافي
00    00  2244  للبيع  مهيأ  مكبوس  أو  روممف  تنباك  ـ  ـ  ـ  

  بالتجزئة
  

0000%%
 درهم  80

 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 6
 للكيلوغرام

صافي


0044    00  2244  للمداويخ  مكبوس  أو  مفروم  تبغ  ـ  ـ  ـ  
  ((دوخهلا  تبغ))

 
0000%%

 درهم  80
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 6
 للكيلوغرام

صافي
00    00  2244  غيرها  ـ  ـ  ـ    

0000%%
 درهم  80

 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 6
 للكيلوغرام

صافي
غيره  ـ  ::
0000    00  2244    

""مجدد""  أو""  متجانس""  تبغ  ـ  ـ
  

0000%%
 درهم  80

 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 غرامللكيلو

صافي

 دنانير 6
 للكيلوغرام

صافي
غيرها  ـ  ـ  ::
00    00  2244  عـلصن  مرطب  أو  مكبوس  تبغ  ـ  ـ  ـ  

  ((نشوق))  عوطسال
  

0000%%
 درهم 80

 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام

صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 6
 لكيلوغرامل

صافي
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  لإلستيفاء  األدنى  الحد  الرسم  فئة  اإلجراء  الصنف  المنسق  النظام  رمز  البند
  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

  للمضغ  مكبوس  أو  مفروم  تبغ  ـ  ـ  ـ  ::          
22    00  2244محضرة  للمضغ  وسويكة  شمة  ـ  ـ  ـ  ـ  

  تبغ  على  محتوية
  ممنوع    

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
2222    00  2244  للمضغ  جاهز  تمبول  هندي  بان  ـ  ـ  ـ  ـ  

  تبغ  على  محتوي
  ممنوع    

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
22    00  2244  غيرها  ـ  ـ  ـ  ـ    

0000%%
 درهم  80

 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام
صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام
صافي

 رياالت 8
 مللكيلوغرا
صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 6
 للكيلوغرام
صافي

00    00  2244  ((شوقن))  عوطس  ـ  ـ  ـ    
0000%%

 درهم  80
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام
صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام
صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام
صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 6
 للكيلوغرام
صافي

4400    00  2244  جراك  ـ  ـ  ـ  
0000%% 

2 دراهم 
 للكيلوغرام

 قائم

  فلس 600
 للكيلوغرام

قائم

2 التاري 
 للكيلوغرام

قائم

.200 
 دينار

 للكيلوغرام
قائم

2 رياالت 
 للكيلوغرام

قائم

 دينار 
 للكيلوغرام

قائم

5500    00  2244  تبغ  وأرواح  خالصات  ـ  ـ  ـ    0000%%
00    00  2244  غيرها  ـ  ـ  ـ    

0000%%
 درهم  80

 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 4
 للكيلوغرام
صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام
صافي

 رياالت 8
 للكيلوغرام
صافي

 لاير 80
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 6
 للكيلوغرام
صافي

  مجةدد  تبةغ  أو  تبةغ  علةى  محتويةة  منتجات    0044..2244
  نيكةةةةوتين  أبةةةةدال  أو  تبةةةةغ  أو  نيكةةةةوتين  أو

  منتجةات  ق؛احتةرا  دون  لالستنشاق  معدة
  إلدخةال  معةدة  نيكةوتين  على  محتوية  أخر

  ..  البشري  الجسم  الى  النيكوتين
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  لإلستيفاء  األدنى  الحد  الرسم  فئة  اإلجراء  الصنف  المنسق  النظام  رمز  البند
  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

  دون  لالستنشاق  معدة  منتجات  ـ    
  ::احتراق

          

           :مجدد  تبغ  أو  تبغ  على  محتوية    ـ  ـ    
  00    0044  2244ـ ـ ـكهربائيا  تسخن  تبغ  لفائف 

(EHTP)
  

0000%% 

القيمة 
00 %

بحد أدنى 
 0ستيفاءلال

دينار لأللف 
 سيجارة

    

  00    0044  2244 غيرهاـ ـ ـ  0000%% 
  نيكوتين  على  محتوية  غيرها،    ـ  ـ::            
  نيكوتين  على  محتوية  خراطيش  ـ ـ ـ  

المتكرر  لالستخدام  قابلة  غير
          

    22  0044  2244منكهة  ـ ـ ـ ـ  0000%% 
  22  22  0044  2244منكهة  غيرـ   ـ ـ ـ  0000%% 
  على  محتوية  جل  او  سوائل  عبوات  ـ ـ ـ  

نيكوتين
         

  22  22  0044  2244ـ ـ ــ  منكهة  0000%% 
  2222  22  0044  2244منكهة  غير  ـ ـ ـ ـ  0000%% 
  0000    0044  2244غيرها    ـ  ـ    0000%% 
            ::غيرها    ـ    
          ::الفم  طريق  عن  لالستخدام    ـ  ـ    
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  لإلستيفاء  األدنى  الحد  الرسم  فئة  اإلجراء  الصنف  المنسق  النظام  رمز  البند
  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

  00    0044  2244تساعد  نيكوتين  على  محتوية  علكة  ـ  ـ  ـ  
  تعاطي التبغ بما فيه  عن  االقالع  على

التدخين

  

55%%  

      

  2200    0044  2244االقالع  على  تساعد  أقراص  بشكل  ـ  ـ  ـ  
التدخين  تعاطي التبغ بما فيه  عن

  
55%%

      

  00    0044  2244

ـ ـ ـ أكياس محتوية على نيكوتين خالية 
من التبغ لالستخدام لمرة واحدة عن 

( وما يماثلهLYFT)طريق الفم 

  

0000%%

 

القيمة 
00 %

بحد أدنى 
 4لالستيفاء 

دينار للكيلو 
 غرام قائم

    

  غيرها  ـ  ـ  ـ :        
      0044  2244 ـ ـ ـ ـ غيرها تساعد على اإلقالع عن

تعاطي التبغ بما فيه التدخين
  

55%%
      

      0044  2244ـ ـ ـ ـ غيرها  0000%% 
          ::الجلد  قطري  عن  لالستخدام    ـ  ـ    
  00  22  0044  2244عن  االقالع  على  تساعد  الصقات  ـ  ـ  ـ  

التدخين  تعاطي التبغ بما فيه
  

55%%
      

  غيرها  ـ  ـ  ـ :        
    22  0044  2244 ـ ـ ـ ـ غيرها تساعد على اإلقالع عن

 تعاطي التبغ بما فيه التدخين
  

55%%
      

    22  0044  2244ـ ـ ـ ـ غيرها   0000%% 
        ::غيرها    ـ  ـ    
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  لإلستيفاء  األدنى  الحد  الرسم  فئة  اإلجراء  الصنف  المنسق  النظام  رمز  البند
  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

  00    0044  2244
  عن  االقالع  على  للمساعدة  بخاخ  ـ  ـ  ـ

  التدخين  تعاطي التبغ بما فيه
  

55%%
      

  2200    0044  2244
  على  للمساعدة  األنف  قطرات  ـ  ـ  ـ

  التدخين  تعاطي التبغ بما فيه  عن  االقالع
  

55%%
      

  00    0044  2244
  عن  االقالع  على  للمساعدة  حقن  ـ  ـ  ـ

    التدخين  غ بما فيهتعاطي التب
  

55%%
      

  00    0044  2244غيرها  ـ  ـ  ـ    0000%% 
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 القسم الخامس
 منتجات معدنية
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    الفصل الخامس والعشرون
 

 وأسمنتملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس 
 

  مالحظــات:
فإن بنود  أدناه 4عن المالحظة  لناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أوالضمنية ا االستثناءات الصريحة أو مراعاةمع  - 1

)وإن تم ذلك بواسطة مواد كيماوية  ةأو المغسولعلى المنتجات في حالتها األولية )الخام(  إالتسري  هذا الفصل ال
أو  ةالمنخولأو المسحونة و المسحوقة أ المطحونة أو المجروشة أو النتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها( أو

ال طرق ميكانيكية أو فيزيائية )عدا التبلور( ولكنها  يأو بأالمغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي 
ألي عمليات أخرى أكثر من  تأو أخضعأو تم الحصول عليها بالخلط  تأو كلسالمنتجات التي حمصت  لتشم

ن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمك
 . االت خاصة بدل من استعماله العامإلى جعل المنتج قابال الستعم اإلضافةللغبار شريطة أن ال تؤدي هذه 

 : هذا الفصل لال يشم - 2
 .(28.02ب والكبريت الغروي )البند أ ـ زهر الكبريت والكبريت المرس

Fe2الحديديك  كأكسيد% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا  70ي تحتوي على الت الملونة األتربةب ـ  o3  بند(
28.21). 

 .30الداخلة في الفصل  األخرج ـ األدوية والمنتجات 
 (.33د ـ محضرات العطور أو التطرية أو التجميل )فصل 

 تراب مدكوك )أجر( من دولوميت هـ ـ
(؛ ألواح 68.02(؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها )بند 68.01ق )بند ورصف الطر طوأحجار التبليـ ترابيع  و

 .(68.03للسقوف والواجهات )بند  اإلردواز
 .(71.03البند  أو 71.02وشبه الكريمة )البند  ةاألحجار الكريمـ  ز
لوريد الصوديوم جرام من ك 2.5منها ماال يقل عن  الواحدةـ البلورات المزروعة )عدا العناصر البصرية( التي تزن  ح

 مالمغنيسيو؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد  38.24الداخلة في البند مالمغنيسيوأو أوكسيد 
 .90.01الداخلة في البند 

 . (95.04ـ طباشير البليارد )بند  ط
 . (96.09و طباشير الخياطين )البند الكتابة أو الرسم  ـ طباشير ي

 . 25.17ن هذا الفصل يدخل في البند وفي أي بند آخر م 25.17نيد في البند كل منتج قابل للتب - 3
ددة، األتربة الملونة م، غير المتوريلفيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت )الزجاج البركاني( والك 25.30يشمل البند  - 4

لبحر الطبيعي )مرشوم( وإن كان وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكيه الطبيعية؛ زبد ا
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

 
  

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف 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 الطعام ملح عادي 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
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عتتدا زهتتر الكبريتتت أو  كبريتتت متتن جميتتع األنتتواع، 25 03 00 25.0300

   الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي
 

5% 
   . طبيعيجرافيت   25.04

 %5   ـ مسحوق أو رقائق  25 04 10 00 
 %5  ـ غيره 25 04 90 00 

، رمال طبيعيتة متن جميتع األنتواع وإن كانتت ملونتة  25.05
لرمتتال المحتويتتة علتتى معتتادن ممتتا يتتدخل ا ءباستتتثنا

 .26في الفصل 

  

 %5   رمال سيليسية ورمال مرو )كوارتز( ـ  25 05 10 00 
 %5  غيرها ـ25 05 90 00 

 ز( عتتدا الرمتتال الطبيعيتتة؛ كوارتزيتتت،ـمتترو )كوارتتت  25.06
ا بصتتـوإن كتتان مشتت ا ـورة غتتـذبا ير منتظمتتة أو مقطعتتا

ا، كتالا  ا بسيطا ا ـاحأو ألو تقطيعا )بمتا  تطيلـبشكل مست ا
 . ر أو بغير ذلكـ، بالنش(بعفيه المر

  

   : 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 

صلصتتتتال صتتتتيني )كتتتتاولين( وغيتتتتره متتتتن غضتتتتار   25.07
ا ، وإن كان مكلةكاوليني  . سا

  

 %5   (كاولينصلصال 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   ـ غضار متحمل للحرارة  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 

كلسي  ألمونيومفوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات   25.10
 . فوسفاتيةطبيعي وطباشير 

  

 %5   ـ غير مطحونة  25 10 10 00 
 %5  مطحونة ـ25 10 20 00 

 كبريتات باريوم طبيعتي )باريتت(؛ كربونتات بتاريوم  25.11
 طبيعتي )ويتتذاريت(، وإن كانتتت مكلستتة، عتتدا أكستتيد

 .28.16الباريوم الداخل في البند 

 

 %5   ـ كبريتات باريوم طبيعي )باريت(  25 11 10 00 
 %5  ـ كربونات باريوم طبيعي )ويذاريت( 25 11 20 00 
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 وتتتتـربيلويت كيستتتلجورحفريتتتات سيليستتتية ) دقيتتتق 25 12 00 00 25.12

ة سيليستتتية بتتت( وغيرهتتتا متتتن أترودياتوميتتتت متتتثالا 
وإن  1مماثلتته ذات وزن نتتوعي  تتاهر ال يزيتتد عتتن 

   كانت مكلسة

 
 
 

5% 
(؛ كورانتتدوم طبيعتتي حجتتر خفتتان؛ ستتنباذج )صتتنفرة  25.13

وإن كانتت  ية أختر،طبيعي ومواد شحذ طبيع قوعقي
 . معالجة بالحرارة

  

 %5   ـ حجر خفان 25 13 10 00 
عقيق طبيعي ومواد شحذ و سنباذج وكوراندوم طبيعيـ   

 : 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 

ا ردواإ  25.14 بصتتورة غيتتر منتظمتتة أو  ز؛ وإن كتتان مشتتذبا
ا  ا  مقطعا ا، تقطيعا ا أأو  الا كتت بسيطا )بمتا  مستتطيل لواحتا

 . ذلك، بالنشر أو بغير فيه المربع(

  

ا  ـ ـ ـ  25 14 00 10   %5   بشكل كتل منشورة خاما
 %5  غيرها ـ ـ ـ 25 14 00 90 

رختتام وترافتترتين وايكوستتين وأحجتتار كلستتية أختتر   25.15
البناء ذات وزن نتوعي  تاهر ال يقتل عتن لنحت أو ل

وإن كان مشذبا بصورة غير منتظمة  ، ومرمر،2.5
ا  ا  أو مقطعتتتا ا  تقطيعتتتا بشتتتكل  ألواحتتتا، كتتتتال أو بستتتيطا
 . بغير ذلك بالنشر أو ،()بما فيه المربع مستطيل

  

   : ترافرتين ـ رخام و  
ا   25 15 11 00  ا  ـ ـ خاما  %5   بصورة غير منتظمة أو مشذبا
ا   25 15 12 00  ا  ـ ـ مقطعا ا  تقطيعا ، بشكل مربع أو ألواحاأو  ، كتالا بسيطا

   مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 

5% 
   : ـ ايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء )مرمر(  
ا  ـ ـ ـ  25 15 20 10  ا  خاما  %5   بصورة غير منتظمة أو مشذبا
ا  ـ ـ ـ 25 15 20 20  ا ت مقطعا ا  قطيعا ا أأو  ، كتالا بسيطا ، بشكل مربع أو لواحا

  مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 

5% 
جرانيتتت وحجتتر ستتماقي )بتتورفير( وبازلتتت وحجتتر   25.16

رملتتتي وأحجتتتار أختتتر للنحتتتت أو البنتتتاء، وإن كتتتان 
مشتتتذبا بصتتتورة غيتتتر منتظمتتتة أو مقطعتتتا تقطيعتتتا 

)بمتتا فيتته  مستتتطيل، بشتتكل ألواحتتابستتيطا، كتتتال أو 
 . بالنشر أو بغير ذلك ،( المربع

  

   : جرانيتـ   
ا   25 16 11 00  ا  ـ ـ خاما  %5   بصورة غير منتظمة أو مشذبا
ا   25 16 12 00  ا  ـ ـ مقطعا ا  تقطيعا ا أأو  ، كتالا بسيطا ، بشكل مربع أو لواحا

   مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 

5% 
 %5   ـ حجر رملي 25 16 20 00 
   : أخراء ـ حجارة نحت أو بن  
ا  ـ ـ ـ  25 16 90 10  ا  خاما  %5   بصورة غير منتظمة أو مشذبا
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ا  ـ ـ ـ 25 16 90 20  ا  مقطعا ا  تقطيعا ا أأو  ، كتالا بسيطا ، بشكل مربع أو لواحا

  مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
 

5% 
حصتتى وحصتتباء وأحجتتار مجروشتتة أو مكستترة متتن   25.17

أو رصتتتتف األنتتتواع المستتتتتعملة عتتتادة للخرستتتتانة، 
الطتتتترق أو الستتتتكك الحديديتتتتة أو أنتتتتواع الرصتتتتف 

وإن كانت ، األخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان
بتتالحرارة؛ حصتتباء خبتتن معتتادن وحصتتباء معالجتتة 

 نفايتتات صتتناعية مماثلتتة، وإن اشتتتملت علتتى متتواد
فتتتي الجتتتزء األول متتتن نتتتص هتتتذا البنتتتد؛  متتتذكورة

حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار 
وإن كانتتتتتت  25.16أو  25.15ي البنتتتتتد داخلتتتتتة فتتتتت

 . بالحرارةمعالجة 

  

مكسرة من األنواع  حصباء وحجارة مجروشة أو ـ حصى  25 17 10 00 
رصف الطرق أو السكك  المستعملة عادة للخرسانة أو

أنواع الرصف األخرى وحصى شواطئ  الحديدية أو
   بالحرارةصوان، وإن كانت معالجة  وأحجار

 
 
 

5% 
خبن معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن  ـ حصباء  25 17 20 00 

 17 10اشتملت على المــواد الـداخلــة في البنتـد الفـرعـتـي 
25   

 
 

5% 
 %5   ـ حصباء مقطرنة  25 17 30 00 
 25.15ـ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجتار داخلتة فتي البنتد   

   : بالحرارةوإن كانت معالجة  25.16أو 
 %5   ـ ـ من رخام  25 17 41 00 
 %5  ـ ـ غيرها 25 17 49 00 

أو ملبتتداا بمتتتا فتتتي ذلتتتك  دولوميتتت وإن كتتتان مكلستتتا  25.18
وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غيتر  الدولوميت

، بشتتكل ألوحتتاالمنتتتظم أو التقطيتتع البستتيط، كتتتال أو 
 ، بالنشر أو بغير ذلك.)بما فيه المربع( مستطيل

  

  : أو ملبد ميت غير مكلسـ دولو  
ا خا ـ ـ ـ  25 18 10 10   %5   وإن كان قد أخضع لعمليـة التشذيب غير المنتظم ،ما
ا ـ ـ ـ   25 18 10 20  ا  مقطعا ا  تقطيعا  أو ألواحا، بشكل مستطيل ، كتالا بسيطا

   ، بالنشر أو بغير ذلك)بما فيه المربع(
 

5% 
   : أو ملبد دولوميت مكلس ـ  
ا  ـ ـ ـ  25 18 20 10   %5   وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم، خاما
ا  ـ ـ ـ 25 18 20 20  ا  مقطعا ا  تقطيعا ا،أو  ، كتالا بسيطا  بشكل مستطيل ألواحا

  ، بالنشر أو بغير ذلك)بما فيه المربع(
 

5% 
كربونتتتات مغنستتتيوم طبيعتتتي )مغنزيتتتت(؛ مغنستتتيا   25.19

تامة االحتراق )ملبتدة(، منصهرة كهربائيا؛ مغنسيا 
وإن احتتتتوت علتتتى كميتتتات قليلتتتة متتتن أكاستتتيد أختتتر 

وإن  ،مضتتافة قبتتل التلبيتتد؛ أوكستتيد مغنستتيوم آختتر
ا كان نقي  . ا

  

 %5   ـ كربونات مغنسيوم طبيعي )مغنزيت(  25 19 10 00 
   : غيرها ـ  
 %5   أوكسيد المغنيسيوم ـ ـ ـ 25 19 90 10 
 %5  اغيرهـ ـ ـ  25 19 90 90 
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من جتبس مكلتس أو مكون نهدريت؛ جص )أجبس؛   25.20

ا كبريتتتات كالستتيوم ا  ( وإن كتتان ملونتتا إليتته  أو مضتتافا
 . ت قليلة من المسرعات أو المعوقاتكميا

  

   : نهيدريتأـ جبس؛   
 %5  جبس ـ ـ ـ 25 20 10 10
 %5  تيدرينهأ 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 

 وأحجار ومواد كلستية مستتعملة فتي صتنع الكلتس أ 25 21 00 00 25.21
  .اإلسمنت

 
5% 

كلتس حتي وكلتس مطفتأ وكلتس متائي، عتدا أوكستيد   25.22
 .28.25وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 

 

 %5   ـ كلس حي 25 22 10 00 
 %5   ـ كلس مطفأ  25 22 20 00 
 %5   ـ كلس مائي )نورة( 25 22 30 00 

 ياسمنت خبث واسمنت الوميني  وبورتالند  أسمنت  25.23
وانتتتتواع إستتتتمنت متتتتائي  كبريتتتتتياستتتتمنت فتتتتوق  و

مكتتتتل غيتتتر ن كانتتتت ملونتتتة أو بشتتتكل و إ ،مماثلتتتة
.المسمى )كلنكر( مطحون

  

 %5   )كلنكر( مطحونمكتل غير اسمنت ـ   25 23 10 00 
   : بورتالند أسمنتـ   
 %5   ـ ـ أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعيا  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   لومينيـ أسمنت ا  25 23 30 00 
 %5  ـ أنواع أسمنت مائي آخر 25 23 90 00 

    .حرير صخري )أسبستوس أو أميانت(  25.24
 ممنوع استيراده  ـ كروسيدوليت25 24 10 00 
  : ـ غيرها 

ممنوع استيراده اكتينوليت ـ ـ ـ25 24 90 10 
ممنوع استيراده انثوفيليت ـ ـ ـ25 24 90 20 
ممنوع استيراده أموسيت ـ ـ ـ25 24 90 30 
ممنوع استيراده تريموليت ـ ـ ـ25 24 90 40 
ممنوع استيراده من حرير صخري غيرها ـ ـ ـ25 24 90 90 

فضتتالت  بمتتا فيهتتا الرقتتائق غيتتر المنتظمتتة؛ ،ميكتتا  25.25
 .كايم

  

 %5   ـ ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة 25 25 10 00 
 %5   ـ مسحوق ميكا  25 25 20 00 
 %5  ـ فضالت ميكا 25 25 30 00 
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استتتياتيت طبيعتتي )حجتتر دهنتتي(، وإن لتتم تتتتم عليتته   25.26

عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمتين أو 
 التقطيتتع البستتيط، كتتتال أو ألواحتتا، بشتتكل مستتتطيل

 ؛ طلتتتق، بالنشتتتر أو بغيتتتر ذلتتتكالمربتتتع(فيتتته  )بمتتتا
 .)تالك(

  

  مسحوقة : الـ غير مجروشة و  
 %5   استياتيت ـ ـ ـ  25 26 10 10 
 %5  طلق ـ ـ ـ 25 26 10 20 
   مسحوقة :ـ مجروشة أو   
 %5   استياتيت ـ ـ ـ  25 26 20 10 
 %5   طلق ـ ـ ـ 25 26 20 20 

   )ملغي(   25.27

(، عتدا ةمكلس تكان)وإن  اومركزاته ةبورات طبيعي 25 28 00 00 25.28
المستخلصتتتة متتتن ميتتتاه ملحيتتتة طبيعيتتتة؛ البتتتورات 

الطبيعتتي المحتتتوي علتتى نستتبة ال حتتامض البوريتتك 
               % متتتتتتتتن حمتتتتتتتتض البوريتتتتتتتتك85تزيتتتتتتتتد عتتتتتتتتن 

(H3 BO3  )محسوبة على الوزن الجاف . 

 

5% 
ت؛ يستتتتتبار؛ ليوستتتتتيت؛ نفلتتتتتتين ونفلتتتتتين ستتتتتتيندفل  25.29

 .فلورسبار
  

 %5   سباردـ فل 25 29 10 00 
   : ـ فلور سبار  
ا ـ% وزن97ى ـوي علــ يحت ـ  25 29 21 00   %5  الكالسيوم د ــأو أقل من فلوري ا
ا 97ـ ـ يحتوي على أكثــر من  25 29 22 00  من فلوريــد  % وزنا

   الكالسيوم
 

5% 
 %5  تيـ ليوسيت؛ نفلين ونفلين سين 25 29 30 00 

   .في مكان آخر ةوال داخلر مذكورة مواد معدنية غي 25.30
 %5   ةدغير ممد، ـ فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريتات 25 30 10 00 
 %5   ابسوميت )سلفات المغنسيوم طبيعي(، ـ كيسرايت 25 30 20 00 
  : ـ غيرها  
   : كبريتات الزرنيخ الطبيعية ـ ـ ـ  
 %5   م الفار(كبريت الزرنيخ األصفر )س ـ ـ ـ ـ  25 30 90 11 
 %5   غيره ـ ـ ـ ـ  25 30 90 19 
يرشام( وإن كان بشكل قطع مد البحر الطبيعي )بز ـ ـ ـ  25 30 90 20 

مصقولة، كهرمان )كهرباء(، زبد بحر وكهرمان 
دان أو بأشكال ـان أو عيـمكتالن بشكل صفائح أو قضب

ا في قوالب، كهرمان ـد صبهـولة بعـمماثلة غير مشغ
   أسود

 
 

 
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 50 
 %5  غيرها ـ ـ ـ25 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 أساساً 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
 .(85.49أو   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  26.01تطبيق أحكام البنود من اجل  - 2

 14أو المعادن الداخلة في القسمين  28.44فعال في صناعة التعدين الستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 
المعادن التي  26.17إلى  26.01البنود من  لتشمال ، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال 15أو 

  .التعدينلعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة  أخضعت
 :فقط على 26.20ينطبق البند  – 3

الرماد والفضالت من األنواع المستعملة في الصناعة إما الستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة الخبث و  –أ  
 .(26.21ن باستثناء الرماد والفضالت الناتجة عن حرق النفايات البلدية )بند المركبات الكيماوية للمعاد

الرماد والفضالت المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن، من األنواع المستعملة إما خبث والب ـ 
 .أو لصناعة مركباتها الكيماويةالمعادن  أوالستخراج الزرنيخ 

 :مالحظات البنود الفرعية
، يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات  26 20 21ألغراض البند الفرعي  – 1

المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على 
(، والمكونة أساساً من رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص )كرصاص التتراثيل، مثالً 

 .أوكسيد الحديد رصاص ومركبات رصاص و
ا، من األنواع المستعملة مخاليطهالرماد والفضالت المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو الخبث وـ يصنف  2

 . 26 20 60الستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 
 
 
 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز 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% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند
  نحاس ومركزاتها خامات 26 03 00 00 26.03

 5% 
  نيكل ومركزاتها خامات 26 04 00 00 26.04

 5% 
  كوبالت ومركزاتها خامات 26 05 00 00 26.05

 5% 
  ومركزاتها ألمنيوم خامات 26 06 00 00 26.06

 5% 
  رصاص ومركزاتها خامات 26 07 00 00 26.07

 5% 
  زنك )توتياء( ومركزاتها خامات 26 08 00 00 26.08

 5% 
  قصدير ومركزاتها خامات 26 09 00 00 26.09

 5% 
  كروم ومركزاتها خامات 26 10 00 00 26.10

 5% 
  تنجستين ومركزاتها خامات26 11 00 00 26.11

 5% 
  يورانيوم وثوريوم ومركزاتها خامات  26.12

 %5   ـ خامات يورانيوم ومركزاتها  26 12 10 00 
 %5  يوم ومركزاتهاثور ـ خامات26 12 20 00 

   مولبيدينوم ومركزاتها خامات  26.13
 %5   ـ محمصة  26 13 10 00 
 %5  ـ غيرها 26 13 90 00 

 ومركزاتها خامات تيتانيوم 26 14 00 00 26.14
 5% 

يوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم بخامات نيو  26.15
 . ومركزاتها

  

 %5  ومركزاتهاوم زركوني خاماتـ   26 15 10 00 
 %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 ومركزاتهاأ خامات  26.17
 %5   انتموان ومركزاتها ـ خامات  26 17 10 00 
 %5   ـ غيرها 26 17 90 00 

خبث محبب )رمل خبث( من صناعة الحديد  26 18 00 26.1800
  والصلب

 
5% 

خبث وغثاء )غير الخبث المحبب(، شظايا تطريق   26 19 00 00 26.19
)قشور( وفضالت أخر من صناعة الحديد 

   .والصلب

 
 

5% 
مخلفثات صثثناعة الحديثثد  )عثثدا بقايثا و رمثثاد خبثث و  26.20

أو نثثثثثيخ أو زرادن معثثثثث والصثثثثثلب(، تحتثثثثثوي علثثثثثى
 .هامركبات

 

   : 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 ـ ـ  26 20 21 00 

 %5  .رصاصالمركبات المضادة للصعق المحتوية على 
 %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 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند
على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من األنواع ـ محتوية   26 20 60 00 

أو في المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن 
 %5   صناعة مركباتها الكيماوية

   : 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 

؛ خبث ورماد أخر، بما في ذلك رماد عشب البحر 26.21
. رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية

  

 %5   ـ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية26 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 كيماوياً 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 تشيمل فقيط زييوت الينفط أو زييوت  27.10إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة فيي البنيد  - 2

تشمل أيضا الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية مين هييدروكربونات مخلوطية  المعادن القارية فحسب، وإنما
غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصير غيير العطريية فيهيا عين وزن العناصير العطريية . 

% منهيا حجميا يقطير بدرحية حيرارة 60مين  ومع ذلك فإن تلك العبارة ال تشمل البوليو ليفين التركيبية السيائلة والتيي أقيل
 . ( 39تقطير منخفضة الضغط )الفصل  ملليبار باستعمال طريقة 1013مئوية محولة إلى  300

يقصيد بعبيارة " فضيالت زييوت " البقاييا المحتويية بصيورة رئيسيية عليى زييوت بتروليية وزييوت  27.10ـ ألغيرا  البنيد  3
 " لهذا الفصل(، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:2في المالحظة " متحصل عليها من معادن قارية )حسبما حاء

) أ ( الزيييوت غييير الصييالحة لالسييتعمال كمنتجييات أولييية)كزيوت التشييحيي المسييتعملة وزيييوت الهيييدروليك المسييتعملة وزيييوت    
 المحوالت المستعملة(.

سية عليى هيذا الزييوت والتركييز العيالي لت يافات )ب( زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئي   
 )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 صهاريج التخزين    
 .أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة

 الفرعية:مالحظات البنود 
قصيد بعبيارة "انتراسييت" الفحيي الحجيري اليذي ال تتجياوز فييد  الميواد ي 27 01 11من أحل تطبيق أحكيا  البنيد الفرعيي  - 1

 .المنتج الجاف بدون مواد معدنية( % )محسوبة على14الطيارة نسبة 
حجري قاري" الفحي الحجيري اليذي تتجياوز  فييد هيذا  يقصد بعبارة "فحي 27 01 12من أحل تطبيق أحكا  البند الفرعي  - 2

% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية واليذي يعيادل أو يزييد حيد قوتيد الحراريية 14المواد الطيارة نسبة 
 .المنتج الرطب بدون مواد معدنية( كيلو كلوري للكيلو غرا  الواحد )محسوبة على 5833عن 

 /بنييزين تنطبييق عبييارة "  27 07 40و  27 07 30و  27 07 20و  27 07 10  البنييود الفرعييية ميين أحييل تطبيييق أحكييا - 3
% وزنيا 50اكسيلول" و "نفتالين" على المنتجات المحتوية عليى أكثير مين اكسيلين/توليول" و "تولويين/ بنزول" و "

 .على التواليمن البنزين أو تولويين أو اكسيلين أو نفتالين 
% منهيا حجمياً أو أكثير )بميا  90فأن " الزيوت والمحضرات الخفيفة" هيي تليك التيي  ،271012 الفرعي ألغرا  البند – 4

86ASTM طريقةالمعادلة ل) 3405وفقا لطريقة أيزو مئوية  210في ذلك الفاقد( يقطر بدرحة حرارة  D.) 
 

حاديية القلويية مين األحميا  الدسيمة , يقصيد بعبيارة "دييزل حييوي" االسيتيرات أ27.10ألغيرا  البنيود الفرعيية للبنيد   5–
 .مستعملة وإن كانت أو ميكروبية حيوانية أو نباتية شحو  وزيوتكوقود, المشتقة من  المستخدمة

 

النظا  رمزالبند
فئة الرسياإلحراءالصــــــــــــنفالمنسق

فحي حجري مكتيل قواليب أو كيرات أو ميـواد  فحي حجري؛27.01
.صنوعة من فحي حجريلبة مماثلة مـوقـود ص

:ولو كان مسحوقاً، ولكن غير مكتل ـ فحي حجري،
%5ـ ـ انتراسيت27 01 11 00
%5 ـ ـ فحي حجري قاري27 01 12 00
%5 ـ ـ فحي حجري أخر27 01 19 00
، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة ـ فحي حجري مكتل كرات27 01 20 00

%5 حي حجريمصنوعة من ف
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النظا  رمزالبند
فئة الرسياإلحراءالصــــــــــــنفالمنسق

ان مكتالً، عدا وإن ك )فحي حديث التكوين(، تنيليج27.02
. الكهرمان األسود

%5 ـ ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكتل27 02 10 00
%5 ـ ليجنيت مكتل27 02 20 00

 خنور )بما في ذلك قش الخنور( وإن كان مكتالً 27.03

%5 زراعية أو لتحسين خواص التربة كأتربة  ستخدالالـ ـ ـ 27 03 00 10
%5ـ ـ ـ غيرها 27 03 00 90

فحي مجمر )كوك( أو نصف مجمر، من فحي حجري أو 27.04
وإن كان مكتال؛ فحي معوحات. من ليجنيت أو من خنور،

ي حجري أو من ـر، من فحـمــ فحي مجمــر )كوك( أو نصـف مجـ ـ 27 04 00 10
%5 جنيت أو من خنور وإن كان مكتاللي

%5 فحي معوحاتـ ـ ـ 27 04 00 20
غاز فحي حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات 27 05 00 27.0500

غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات  عدا مماثلة،
. الغازية

 
5%

ن خنور قطـران مقطر من فحي حجري، من ليجنيت أو م27 06 00 27.0600
، وإن كان مقطر حزئيا أو ن معدنيوغيرا من قطرا

%5.منزوع مند الماء، بما في ذلك القطران المجدد
زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحي 27.07

مماثلة يزيد  ت؛ منتجاالحجري في درحات حرارة عالية
عن وزن العناصر غير  العناصر العطرية فيها وزن

. العطرية
%5 ـ بنزول )بنزين(27 07 10 00
%5 ـ توليول)تولويين(27 07 20 00
%5 ـ اكسيلول)اكسيلين(27 07 30 00
%5 ـ نفتالين27 07 40 00
% منها أو 65ـ مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر 27 07 50 00

ية مئو 250أكثر حجما )بما في ذلك الفاقد( في درحة حرارة 
(86ASTM D)المعادلة لطريقة  3405وفقا لطريقة أيزو 

 
5%

 : ـ غيرها
%5 ـ ـ زيوت كريوزوت27 07 91 00
%5 ـ ـ غيرها27 07 99 00

زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحي أو من 27.08
. قطران معدني أخر

%5 ـ زفت27 08 10 00
%5 ـ زفت مجمر27 08 20 00

%5 .زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خا 27 09 00 27.0900
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النظا  رمزالبند
فئة الرسياإلحراءالصــــــــــــنفالمنسق

ا من مواد معدنية زيوت نفط وزيوت متحصل عليه27.10
؛ محضرات غير مذكورة وال داخلة في خا ال عداقارية، 

ً من 70مكان أخر محتوية على ماال يقل عن  % وزنا
ارية، على أن مواد معدنية قزيوت نفط أو من زيوت 

تكون هذا الزيوت العنصــر األساسي في هذا 
. المحضرات، فضالت زيوت

 عدا)ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية 
محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر محتوية  (خا ال

 نفط أومن زيوت% وزناً من زيوت 70على ما ال يقل عن 
، على أن تكون هذا اد معدنية قاريةمو متحصل عليها من

المحتوية  عدا ،الزيوت العنصر األساسي في هذا المحضرات
: عدا فضالت الزيوت و، على ديزل حيوي

: ـ ـ زيوت ومحضرات خفيفة
: نافثاـ ـ ـ 

%5 خفيفة ـ ـ ـ ـ27 10 12 11
%5 كاملةـ ـ ـ ـ 27 10 12 12
%5 مهذبةـ ـ ـ ـ 27 10 12 13
%5 بنزين طبيعيـ ـ ـ ـ 27 10 12 14
%5 غيرهاـ ـ ـ ـ 27 10 12 19

: وقودـ ـ ـ 
%5للمحركات )عدا محركات الطائرات(  ـ ـ ـ ـ27 10 12 21
5% (JP4)لطائرات النفاثة ا لمحركاتـ ـ ـ ـ 27 10 12 22
%5 خراألرات طائال لمحركاتـ ـ ـ ـ 27 10 12 23
%5 ألغرا  أخرـ ـ ـ ـ 27 10 12 29

: ديزلـ ـ ـ 
%5 للمحركاتـ ـ ـ ـ 27 10 12 31
%5 اء السـفنـدات كهربـا في ذلك مولـاء بمـلمولدات الكهرب ـ ـ ـ ـ27 10 12 32
%5 للتدفئةـ ـ ـ ـ 27 10 12 33
%5 ألغرا  أخرـ ـ ـ ـ 27 10 12 39

: وقودزيوت ـ ـ ـ 
%5 للسفنـ ـ ـ ـ 27 10 12 41
%5 خا  مصفى حزئيا )توبد كرود( ـ ـ ـ ـ27 10 12 42
%5 غيرهاـ ـ ـ ـ 27 10 12 49

: ـ ـ غيرها
: زيوت تزييتـ ـ ـ 

%5  أساسيةزيوت  ـ ـ ـ ـ27 10 19 11
%5 الشتعال فيها بالشرر)بنزين(اات التي يتي للمحركـ ـ ـ ـ 27 10 19 12
%5 لتي يتي االشتعال فيها بالضغط )ديزل(اللمحركات ـ ـ ـ ـ 27 10 19 13
%5 اليدويلناقل الحركة ـ ـ ـ ـ 27 10 19 14
%5 األوتوماتيكيلناقل الحركة  ـ ـ ـ ـ27 10 19 15
%5 غيرها ـ ـ ـ ـ27 10 19 19

: أخرزيوت ألغرا  ـ ـ ـ 
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النظا  رمزالبند
فئة الرسياإلحراءالصــــــــــــنفالمنسق

%5للقطعـ ـ ـ ـ 27 10 19 91
%5 ـ ـ ـ ـ للتنظيف27 10 19 92
%5 لحل القوالبـ ـ ـ ـ 27 10 19 93
%5 للفرامل الهيدروليكيةـ ـ ـ ـ 27 10 19 94
%5 نيةيربوالت لألنظمة الهيدروليكية وـ ـ ـ ـ 27 10 19 95
%5 للمحوالت وقاطعات التيار الكهربائيـ ـ  ـ ـ27 10 19 96
%5 زيوت بيضاء )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
 )غير  اريةـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية ق27 10 20 00

محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر محتوية على  خا (
% وزناً من زيوت نفط أومن زيوت متحصل 70ما ال يقل عن 

عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذا الزيوت العنصر 
، عدا المحتوية على ديزل حيوي  ، األساسي في هذا المحضرات

 .فضالت الزيوت

5%
: ـ فضالت زيوت

أو بولي  (PCBSل )ـينيـمحتوية على بولي كلورينيتد باي فـ ـ 27 10 91 00
أو بولي برومينيتد بـاي فينيـل (PCTSكلورينيتد تيرفينيل )

(PBBS)  5%
%5 ـ ـ غيرها27 10 99 00

. غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر27.11
: ـ مسيلة

%5 ـ ـ غاز طبيعي27 11 11 00
%5 ـ ـ بروبان27 11 12 00
%5 ـ ـ بوتان27 11 13 00
%5 ـ ـ اثيلين، بروبيلين، بوتيلين و بوتادين27 11 14 00
%5 ـ ـ غيرها27 11 19 00

: ـ في حالة غازية
%5 ـ ـ غاز طبيعي27 11 21 00
%5 ـ ـ غيرا27 11 29 00

؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق هال  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
%5 ـ هال  نفطي27 12 10 00

: وزنا من الزيت% 0.75من ـ شمع بارافين محتوي على أقل
%5 لصنع شموع اإل اءة ـ ـ ـ27 12 20 10
%5 لتشريب أعواد الكبريتـ ـ ـ 27 12 20 20
%5 غيرهاـ ـ ـ 27 12 20 90
%5 ـ غيرها27 12 90 00
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النظا  رمزالبند
فئة الرسياإلحراءالصــــــــــــنفالمنسق

مجمر )كوك( نفط، قار نفطي وبقايا أخر من زيوت نفط 27.13
. يةأو من زيوت مواد معدنية قار

: ـ مجمر )كوك( نفط
%5 ـ ـ غير مكلس27 13 11 00
%5 ـ ـ مكلس27 13 12 00
%5 ـ قار نفطي27 13 20 00
%5 مواد معدنية قارية ـ بقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت27 13 90 00

؛ شيست قاري ورمال قطرانية؛ بيعيانواسفلت ط قار27.14
. خور إسفلتيةاسفلتيت وص

%5 أو زيتي ورمال قطرانيةـ شيست قاري 27 14 10 00
: ـ غيرها

%5 وإسفلت طبيعيان قارـ ـ ـ 27 14 90 10
%5 غيرها ـ ـ ـ27 14 90 90

مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو القار الطبيعيان أو 27 15 00 27.1500
 .ي أو زفت القطران المعدنيالقار النفطي أو القار المعدن

 )معاحين قارية ومعاحين كت ـ باك، مثالً(
 

5% 

%5)بند اختياري( .الطاقة الكهربائية27 16 00 27.1600
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 6:  5ق
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم السادس
 منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

 
  :مالحظــات

يجو  أن  28.45أو  28.44أ ـ المنتجات )عدا خامات المعادن المشعة(، التي تتوفرر ريهوا اصوفوال الوفافد  روي البنود  - 1
 .ليس ري بند آخر ري جدول التعريفةتدخل ري هذين البندين و

أو  28.43ب ـ مع مراعا  أحكام الفقر  ) أ ( أعاله رإن جميوع المنتجوات التوي تتوفرر ريهوا اصوفوال الوفافد  روي البنود      
 .د وليس ري بند آخر من هذا القسمفالبن ه، يج  إدخالها ري أحد هذ28.52أو  28.46

أو  32.12، 30.06، 30.05، 30.04روي البنوفد  ( أعاله رإن السلع التوي يمكون تبنيودها1مع مراعا  أحكام المالحظة ) - 2
بسووب  تهيهتهووا رووي مميووات معوواير  أو  38.08أو  37.07أو  35.06أو  33.07، 33.06، 33.05، 33.04، 33.03

 .فةيللبيع بالتجزئة، يج  أن تبند ري هذه البنفد وليس ري بند آخر من جدول التعر
نافر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسوهل المنتجات التي تكفن مجمفعات مؤلفة من عد  ع - 3

التعرل عليها على أنها معد ، بعد الخلط، صن تكفن منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجوات تودخل روي 
 :خير بشرط أن تكفن عنافره المكفنةالبند العائد للمنتج اص

مال معووا موون  يوور          صووفف  واةووحة بحسوو  ميفيووة تهيهتهووا علووى أنهووا معوود  لال ووتعأ ـ موون الممكوون التعوورل عليهووا ب
 ؛تغليفها

 ؛ وب ـ مقدمة معا
 .مكملة لبعضها البعضأنها ج ـ قابلة للتعرل عليها من حيث طبيعتها أو من حيث مميات مل منها 

ادس مفنو  كمور بام وم أو الفةيفوة وموذل  عندما يتوفرر روي المنوتج اصوفوال الوفافد  روي بنود او أملور مون القسوم السو -4
عندها يدخل هذا المنوتج روي البنود الوذم تضومن إاواف  الوى المنوتج بام وم أو الفةيفوة  38.27الففف الفافد ري البند 

 .38.27وليس ري البند 
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الفصل الثامن والعشرون   
 

  أو من أو من معادن أتربة نادف مرمبات عضفية أو  ير عضفية من معادن ثمينة ؛منتجات ميماوية  ير عضفية
 عنافر مشعة أو من نظائر ايزوتفب

  :مالحظــات
 :تشمللم ينص على خالل كل ، رإن بنفد هذا الفصل  ما – 1

 ؛، وإن احتفت على افائ أ ـ العنافر الكيماوية المنفصلة والمرمبات المنفصلة المحدد  الصفات ميماويا  
 ؛، مذابة ري الماءأعاله)أ(  ب ـ المنتجات المذمفف  ري الفقر 

عمليوة عاديوة وةوروفية  اإلكابوةمذابة ري محاليل أخر بشرط أن تكفن هذه  أعالهج ـ المنتجات المذمفف  ري الفقر  )أ( 
الموذي  هوذه المنتجوات  لم يجعوالنقول، علوى أن  أولتهيهة هذه المنتجات وأن تكفن اتبعت رقط ص ورا  تتعلوب بواصمن 

 ؛ت الخافة عدا ا تعمامتها العامةمامفالحة لبعض ام تع
مضواد   تجات المذمفف  ري الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أعاله المضال إليها ملبوت ةوروفم )بموا روي كلو  مواد  ند ـ الم

 ؛للتكتل( لحفظها أو لنقلها
الغبواف أو مواد  ملفنوة هـ ـ المنتجوات الموذمفف  روي الفقورات )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أعواله المضوال إليهوا مواد  لمنوع 

عمامت خافوة دون المنوتج أملور مالئموة م وت اإلةواراتتجعول هوذه  م وقائيوة بشورط أن ص ورا  أولتسهيل تمييزهوا 
 . ام تعمال العام

(، ومربفنات ورفق مربفنات مون القفاعود 28.31عالو  على الديتيفنيتات والسلففمسيالت، الملبتة بمفاد عضفية )بند  - 2
( 28.37ات المرمبووة للقفاعووود  يوور العضووفية )بنووود يدات وأما وويدها والسوويانيد(، والسووويان28.36فية )بنوود  يوور العضوو

 28.43(، والمنتجوات العضووفية الوفافد  روي البنووفد 28.4ورلمينوات و ويانات وتيف وويانات القفاعود  يور العضووفية )بنود 
 :تدخل ري هذا الفصل رقط  اليةن الت(، رإن مرمبات الكربف28.49ات )بنديدوالكرب 28.52و28.46لغاية 

د الهيوودفوجين وأحووامض الفلمينيوو  واميزو ووياني  والتيف ووياني  و يرهووا موون أحووامض يأ ـ أما وويد الكربووفن و وويان
 ؛(28.11البسيطة أو المرمبة )بند  السيانفجيني 

 ؛(28.12 يد هاليدات الكربفن )بند ب ـ أما
 ؛(28.13ي مبريتففات الكربفن )بند ج ـ ثان
ف نوفديوا مياتالليفمربفنات والسويلينيفمربفنات والتللففمربفنوات والسلينيف ويانات والتللوفف  ويانات والتتراثيف ويا ند ـ 

 ؛(28.42عد  ير عضفية، مرمبة )بند مرومات )فينكات( و يرها من  يانات قفا
ومسوي مبريتوفف الكربوفن (، وا28.47هـ ـ روفق أمسويد الهيودفوجين )المواء اصومسوجيني( مقسوى بالبفلوة )يففيوا( )بنود 

 (، عوودا  ووياناميد28.53وهاليوودات الليفمافبفنيوول، والسوويانفجين وهاليداتوو ، والسووياناميد ومشووتقات  المعدنيووة )بنوود 
 .(31الكلسيفم وإن مان نقيا )رصل 

 :لم يشم( من القسم السادس رإن هذا الفصل 1مع مراعا  أحكام المالحظة ) - 3
 ؛ن و يرها من منتجات القسم الخامسد المغنزيفم وإن مانا نقييأوميس أ ـ ملففيد الصفديفم و

 أعاله؛( 2ب ـ المرمبات العضفية ـ  ير العضفية  ير ما كمر منها ري المالحظة )
 ؛31( من الفصل 5(، أو )4(، )3(، )2ج ـ المنتجات المذمفف  ري المالحظات )

مون ججواج  ،رريوت الزجواج و يور  32.06اخلوة روي البنود د ـ المنتجات  ير العضفية من النفع المسوتعمل ممضويهات الد
 ؛32.07قي البند فقائب الداخلة حبيبات أو بشكل مسحفق أو آخر

( ؛ المحضرات لتعبهة أجهوز  إطفواء الحريوب أو القوذائف المعبوف  إلطفواء الحريوب 38.01هـ ـ الجراريت امفطناعي )بند 
والبلووففات  38.24رووي أ لفووة للبيووع بالتجزئووة الداخلووة رووي البنوود ؛ مووزيالت الحبوور المهيووف   38.13الداخلووة رووي البنوود 

يقول وجن الفاحود  منهوا  المزفوعة )عدا العنافر البصرية( من هاليدات المعوادن القلفيوة أو القلفيوة الترابيوة والتوي م
 ؛38.24 رام، الداخلة ري البند  2.5عن 

 ( لغايووة71.02هووا أو مسووحفقها )بنوود دد ، وترابجوويووة أو المو ـ اصحجوواف الكريمووة أو اووب  الكريمووة الطبيعيووة أو الترميب
 ؛71نة وخالئطها الفافد  ري الفصل ( ومذل  المعادن اللمي71.05)

ج ـ المعووادن وإن مانووت نقيووة، وخالئووط المعووادن أو الخالئووط الخزريووة ي وويرميتي بمووا ريهووا مربيوودات المعووادن الملبوود  
 ؛ أو15القسم د  بمعادن( المذمفف  ري )مربيدات معادن ملب

 .(90.01أو القلفية الترابية )بند ح ـ العنافر البصرية وبصفة خافة ما مان منها هاليدات المعادن القلفية 
اصحما  المرمبة المحدد  الصفات ميماويا والمكفنوة مون حموض  يور معودني مموا هوف وافد روي الفصول الفرعوي اللواني مون هوذا  - 4

 .28.11الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضا، تتبع البند الفصل، وحمض معدن مما هف وافد ري 
 .اصمفنيفم ورقط اصمالح ورفق اصمالح للمعادن  28.42لغاية  28.26تشمل البنفد  - 5

 .28.42أو المرمبة تدخل ري البند  لم ينص على خالل كل  رإن اصمالح المزدوجة ما
 :رقط على 28.44يطبب البند  - 6
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التوي  ( وجميوع العنافور84( والبفلفنيوفم )فقمو  الوذفم 61(، البروميتيفم )فقم  الذفم 43يفم )فقم  الذفم أ ـ التكنيت
 ؛84هي كات فقم كفم يزيد عن 

ب ـ النظائر المشعة الطبيعية أو امفطناعية )بما ري كل  النظائر المشعة للمعادن اللمينة أو المعادن العادية الفافد  ري 
 بينها؛والخامس عشر( وإن مانت مخلفطة ريما  القسمين الرابع عشر

ج ـ المرمبات العضفية أو  ير العضفية من هذه العنافر أو النظائر، محدد  الصفات ميماويا أم م، وإن مانوت مخلفطوة 
 بينها؛ريما 

لتوي تتضومن هوذه د ـ الخالئط والتبددات )بما ريها الخالئط المعدنية الخزرية ي يرمتي( والمنتجات الخزرية والمخاليط ا
بيكريولغ رام  74معينوة تزيود عون  إاوعاعيةالعنافر أو هذه النظائر أو مرمباتها  ير العضفية أو العضفية كات قودف  

 ؛ميكروميففم ري الغرام الفاحد( 0.002)
 ؛عالت النفوية( للمفاإاعاعهـ ـ عنافر الفقفد )خراطيش( المستهلكة )لحقها 

.بلة لال تعمالالمشعة وإن مانت قاو ـ المخلفات 
 .28.45و 28.44من أجل تطبيب أحكام هذه المالحظة ونص البندين 

 نظائري:“يقصد بعباف  
 ؛فد  ري الطبيعة بحالة نظير أحادمـ النيفمليدات المنفصلة عدا تل  المفج

لنظوائرم الطبيعوي قود مون نظائرهوا، أم العنافور التوي يكوفن ترميبهوا ا أملورـ مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بفاحود أو 
 .افطناعياعدل 

 .الفسففف% وجنا من 15النحاس( المحتفم على أملر من  )رسففف النحاس الفسفففم 28.53البند ري  يدخل-7
ري هذا الفصل العنافر الكيماوية )ملل السويلكفن والسويلينفم(، المحسونة لال وتعمال روي امليكترونيوات بشورط أن  تدخل- 8

  .أو على أاكال ا طفانات أو قضبان شغفلةتكفن على أاكال  ير م
 .       38.18شابهة رإنها تدخل ري البند على هيهة أقراص أو فقائب أو أاكال م قطعوحينما ت 

                    
 :البند الفرعي ةمالحظ

ئبوب العضوفية و يور ي جميوع مرمبوات الزالمحودد  الصوفات ميماويوا   يقصود بعبواف  ي 28 52 10.  ص را  البند الفرعي 1
أو الفقرات مون )أ( لغايوة )ح( مون  28( للفصل 1العضفية المستفرية لشروط الفقرات من )أ( لغاية )هـ( من المالحظة )

 29( للفصل 1المالحظة )
       

 رهة الر م اإلجراء  الصـــــــــــــنف النظام المنسبفمز البند
   . ـ عنافر ميماوية 1  

   . يفد بروم و و ففمل رلفف و  28.01
 %5  ـ ملفف 28 01 10 00 
 %5  ـ يفد 28 01 20 00 
   : ؛ برومـ رلفف  
 %5   ـ ـ ـ رلفف 28 01 30 10 
 %5  ـ ـ ـ بروم28 01 30 20 

   .  روممبريت  مر  ؛جهر مبريت أو مبريت   28.02
 %5   ـ ـ ـ جهر مبريت أو مبريت مر   28 02 00 10 
 %5  ـ ـ ـ مبريت  روم28 02 00 20 

الكربوفن مربفن )هباب الكربفن و يره من أاكال  28 03 00 00 28.03
 .مذمفف  ري مكان آخر(الداخلة أو ال  ير

 

 
 

5% 
   .الالرلزاتهيدفوجين،  اجات نادف  و يرها من   28.04

 %5   ـ هيدفوجين 28 04 10 00 
   : ـ  اجات نادف   
 %5   ف فنأـ ـ  28 04 21 00 
   : ـ ـ  يرها  
 %5   ـ ـ ـ هليفم 28 04 29 10 
 %5   ـ ـ ـ نيفن 28 04 29 20 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 04 29 90 
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 %5   )أجوت(ـ نيتروجين  28 04 30 00 
 %5   ـ أومسجين 28 04 40 00 
 %5   يفملففيت؛ ونـ بفف 28 04 50 00 
   :( يليكفن يليسيفم )ـ   
 السيليكفن% من 99.99م يقل عن ـ ـ محتفم على ما 28 04 61 00 

%5  (السيليسيفم)
 %5   ـ ـ  يرها 28 04 69 00 
 %5  ـ رف ففف 28 04 70 00 
 %5   ـ جفنيخ 28 04 80 00 
 %5  ـ  يلينيفم28 04 90 00 

معوادن أتربوة  ؛ادن قلفية أو معادن قلفية ترابيةمع  28.05
فطووة ، وإن مانووت مخلايتريووفمو ا ووكانديفم نووادف ، 

    . أو ممزوجة ريما بينها؛ جئبب
   : قلفية ترابيةأو معادن ـ معادن قلفية   
 %5   ـ ـ ففديفم 28 05 11 00 
 %5   مالسيفم ـ ـ 28 05 12 00 
   :  يرها ـ ـ  
 %5   ـ ـ ـ ليليفم 28 05 19 10 
 %5   ـ ـ ـ بفتا يفم 28 05 19 20 
 %5   ـ ـ ـ  يرها 28 05 19 90 
ـ معادن أتربة نادف  وا كانديفم وايتريفم وإن مانت  28 05 30 00 

   مخلفطة أو ممزوجة ريما بينها

 
5% 

 %5  ـ جئبب28 05 40 00 
ـ أحما   ير عضفية ومرمبات أومسيجينية  2  

   مرلزات .   ير عضفية من
 هيودفي (؛ حموض ملوففملففوهيدفوجين )حموض   28.06

   . مبريتي وملفف
 %5   هيدفوجين )حمض ملففهيدفي ( ـ ملففو 28 06 10 00 
 %5  ـ حمض ملففومبريتي 28 06 20 00 

   . ؛ اوليفمحمض مبريتي   28.07
 %20  ـ ـ ـ حمض مبريتي 28 07 00 10
 %5  فم )حمض مبريتي  جيتي(ــ ـ ـ اولي28 07 00 20

   . أحما   لففنتري   (حمض اجوتي  )نيتري  28.08
 %5   ـ ـ ـ حمض اجوتي  )نيتري ( 28 08 00 10 
 %5  ـ ـ ـ أحما   لففنتري 28 08 00 20 

الفف ففف؛ حموض رسوفففي  أومسيد ثاني مس خا  28.09
 وأن مانوووت محووودد  وأحموووا  بوووفلي رف وووفففي ،

   . الصفات ميماويا
 %5  أومسيد الفف فففثاني ـ خامس  28 09 10 00 
   : ض رف فففي  وأحما  بفلي رف فففي ـ حم  
 %5   ـ ـ ـ حمض رسفففي  28 09 20 10 
 %5  ـ ـ ـ أحما  بفلي رسفففي 28 09 20 20 

   بففي .؛ أحما  ونأما يد البفف  28.10
 %5  ونـ ـ ـ أما يد البفف 28 10 00 10 
 %5  ـ ـ ـ أحما  بففي 28 10 00 20 
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ات يوور عضووفية أخوور و يرهووا موون مرمبووأحمووا     28.11

   .مرلزاتأومسجين  ير عضفية من 
   أخر:ـ أحما   ير عضفية   
 %5   ي (ورلففالهيدفوجين )حمض هيدف يدـ ـ رلفف 28 11 11 00 
 %5   (ياني و الهيدفوجين )حمض هيدف  يانيدـ ـ  28 11 12 00 
   ـ ـ  يرها:  
 %5  دفوجين مبريتيد الهي ـ ـ ـ 28 11 19 20 
 %5  حمض الهيدفويزك  ـ ـ ـ 28 11 19 30 
 %5  ـ ـ ـ  يرها  28 11 19 90 
   ـ  يرها من مرمبات أومسجين  ير عضفية من مرلزات:  
 %5   ـ ـ ثاني أومسيد الكربفن 28 11 21 00 
 %5   (السيليكفنثاني أومسيد ) ـ ـ ثاني أومسيد السيليسيفم 28 11 22 00 
   :  يرهاـ ـ   
 %5  ـ ـ ـ ثالث أومسيد الزفنيخ، خامس أومسيد الزفنيخ 28 11 29 10 
 %5  ـ ـ ـ  يرها28 11 29 90 
   أو الكبريت من مرلزات. الهالفجين ـ مرمبات 3  

   مرلزات.هاليدات وأما يد هاليدات من   28.12
   ملففيدات:وأما يد  اتملففيد ـ  
 %5   ي ملففيد الكربفنيل )رف جين(ثان ـ ـ 28 12 11 00 
 %5  أومسي ملففيد الفف ففف ـ ـ 28 12 12 00 
 %5  ثالث ملففيد الفف ففف ـ ـ 28 12 13 00 
 %5  خامس ملففيد الفف ففف ـ ـ 28 12 14 00 
 %5   أحادم ملففيد الكبريت ـ ـ 28 12 15 00 
 %5   ثاني ملففيد الكبريت ـ ـ 28 12 16 00 
 %5   ملففيد الليفنيل ـ ـ 28 12 17 00 
   : يرها ـ ـ   
%5  ثالث ملففيد الزفنيخ ـ ـ ـ28 12 19 10 
%5   يرها ـ ـ ـ28 12 19 90 
 %5  ـ  يرها28 12 90 00 

مبريتيوودات موون مرلووزات؛ ثالووث مبريتيوود الفسووففف   28.13
   . التجافم

 %5   ـ ثاني مبريتيد الكربفن 28 13 10 00 
 %5   ـ  يرها28 13 90 00 
ـ قـفاعــد  ـير عــضـفية وأمسـيدات  4  

  .فومسـيدات ورفق أومســيدات معدنيةدوهي
   محلفل مائي  ري نشادف، م مائي أو  28.14

 %5    م مائي ـ نشادف 28 14 10 00 
 %5   مائي ري محلفل ـ نشادف28 14 20 00 

فووووووووفدا ماويووووووووة(؛ هيدفومسوووووووويد الصووووووووفديفم )  28.15
هيدفومسووويد البفتا ووويفم )بفتووواس مووواوم(، روووفق 

   . أمسيدات الصفديفم أو البفتا يفم
   : ـ هيدفومسيد الصفديفم )ففدا ماوم(  
 %5   ـ ـ جامد 28 15 11 00 
 %5   ـ ـ ري محلفل مائي ) سل ففدا ماوم( 28 15 12 00 
 %5   (ـ هيدفومسيد البفتا يفم )بفتاس ماوم 28 15 20 00 
 %5  ـ رفق أومسيدات الصفديفم أو البفتا يفم28 15 30 00 
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فق أومسويد المغنزيوفم؛ أومسويدات رووهيدفومسيد   28.16

وهيدفومسوويدات ورووفق أومسوويدات السووترنتيفم أو 
   البافيفم.

 %5   ـ هيدفومسيد ورفق أومسيد المغنزيفم 28 16 10 00 
ت ورفق أومسيدات السترنتيفم ـ أومسيدات وهيدفومسيدا 28 16 40 00 

 %5   أوالبافيفم
  .الزن  رفق أومسيد (؛تفتياءأومسيد الزن  )  28.17

 %5   ـ ـ ـ أومسيد الزن  )تفتياء( 28 17 00 10 
 %5  ـ ـ ـ رفق أومسيد الزن 28 17 00 20 

عي، وإن موووان محووودد الصوووفات مففانووودوم افوووطنا  28.18
   هيدفومسيد اصلمنيفم.أومسيد اصلمنيفم؛  ؛ميماويا

 %5   وان مان محدد الصفات ميماويا   ـ مففاندوم افطناعي 28 18 10 00 
 %5  ، عدا الكففاندوم امفطناعي لمنيفممـ أومسيد أ 28 18 20 00 
 %5  ـ هيدفومسيد اصلمنيفم28 18 30 00 

   .الكرومأومسيدات وهيدفومسيدات   28.19
 %5   أومسيد الكرومـ ثالث  28 19 10 00 
 %5  ـ  يره28 19 90 00 

   أومسيدات المنغنيز.  28.20
 %5   ـ ثاني أومسيد المنغنيز 28 20 10 00 
 %5  ـ  يره28 20 90 00 

أومسيدات وهيدفومسيدات الحديد؛ اصتربة الملفنة   28.21
من الحديد  % أو أملر وجنا  70المحتفية على 

Fe2د الحديد المتحد مقدفا مفومسي O3.    
 : ـ أومسيدات وهيدفومسيدات الحديد  

  
 %5  ، ا فد ـ ـ أما يد حديد أففر، أحمر ـ 28 21 10 10 
 %5  ـ ـ ـ  يرها  28 21 10 90 
 %5  ـ أتربة ملفنة28 21 20 00 

أومسوويدات وهيدفومسوويدات الكفبالووت؛ أومسوويدات  28 22 00 00 28.22
   التجافيةالكفبالت 

 
5% 

 %5   أومسيدات التيتانيفم 28 23 00 00 28.23
اصحمووووووور  صالرفووووووواص؛ الرفووووووواأومسووووووويدات   28.24

   .يوالبرتقال
 %5   أومسيد الرفاص )ليلافج، ما يكفت( أولـ  28 24 10 00 
    يرها: ـ  
 %5  ثاني اومسيد الرفاص  ـ ـ ـ 28 24 90 10 
 %5  ـ ـ ـ  يرها28 24 90 90 

يوووووودفاجين وهيدفومسووووووالمين وأمالحهووووووا  يوووووور ه  28.25
العضووفية؛ قفاعوود أخوور  يوور عضووفية؛ أومسوويدات 

  .أخروهيدفومسيدات ورفق أومسيدات معدنية 
 %5   ـ هيدفاجين وهيدفومسالمين وأمالحها ير العضفية 28 25 10 00 
 %5   ـ أومسيد وهيدفومسيد الليليفم 28 25 20 00 
 %5   ـ أومسيدات وهيدفومسيدات الفاناديفم 28 25 30 00 
 %5   ـ أومسيدات وهيدفومسيدات النيكل 28 25 40 00 
   :ـ أومسيدات وهيدفومسيدات النحاس  
%5 النحاس اتـ ـ أومسيد28 25 50 10 
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%5 النحاس اتـ ـ هيدفومسيد28 25 50 20 
 %5   لزيرمفنيفمـ أومسيدات الجرمانيفم وثاني أومسيد ا 28 25 60 00 
 %5   ـ أومسيدات وهيدفومسيدات المفليبدينفم 28 25 70 00 
 %5   ـ أومسيدات امنتمفان 28 25 80 00 
    يرها:ـ   
 %5   ـ ـ ـ أومسيدات القصدير 28 25 90 10 
 %5  الصفديفم  اتومسيدأ ـ ـ ـ28 25 90 20 
 %5  الكالسيفم  اتومسيدأ ـ ـ ـ28 25 90 30 
البرايستاف ومااابهها من مفاد تفتيت الصخـفف والتي  ـ ـ ـ28 25 90 40 

 %5  تحتفم على هيدفومسيد الكالسيفم 
 %5  هيدفومسيد الكالسيفم  ـ ـ ـ28 25 90 60 
 %5  ـ ـ ـ  يرها28 25 90 90 
 ـ أمالح ورفق أومسيدات 5  

   معادن.أمالح من أحما   ير عضفية أو 
نات ـففو الفميــرل رلففو يليكات و دات؛رلففي  28.26

   .المرمبةوأمالح الفلفف اصخر 
    :رلففيداتـ   
 %5   ـ ـ من ألمنيفم 28 26 12 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 26 19 00 
 %5   ـ  ادس رلففوألفمينات الصفديفم )مريفليت ترميبي( 28 26 30 00 
 %5 ـ  يرها28 26 90 00 

هيدفومسووووووووويدات  و و امسووووووووويدات  ات،ملففيوووووووود  28.27
يفديدات  البروميد؛بروميدات وامسيدات  ؛الكلففيد

   وامسيدات اليفديد.
 %5   ـ ملففيد النشادف )اممفنيفم( 28 27 10 00 
 %5   الكالسيفم يدـ ملفف 28 27 20 00 
   : ـ ملففيدات أخر  
 %5   ـ ـ من مغنيزيفم 28 27 31 00 
 %5   من ألمنيفم ـ ـ 28 27 32 00 
 %5   ـ ـ من نيكل 28 27 35 00 
   ا :ـ ـ  يره  
 %5  من مفبالت  ـ ـ ـ 28 27 39 20 
 %5  من جن  )تفتياء(  ـ ـ ـ 28 27 39 30 
 %5   ـ  يرها ـ ـ 28 27 39 90 
   : ـ اومسيدات وهيدفومسيدات الكلففيد  
 %5   ـ ـ من نحاس 28 27 41 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 27 49 00 
   البروميد: اتومسيدأ ـ بروميدات و  
 %5   ـ ـ بروميدات الصفديفم أو البفتا يفم 28 27 51 00 
 %5  ـ ـ  يرها 28 27 59 00 
 %5 .دديـ يفديدات واومسيدات اليف28 27 60 00 

هيبفملففيتووووووووات الكالسوووووووويفم  ؛هيبفملففيتووووووووات  28.28
   . تاتميوالتجافم؛ ملففيتات؛ هيبفبر

ـ هيبف ملففيت الكالسيفم التجافم وهيبف ملففيتات  28 28 10 00 
  مالسيفم أخر

 
5% 

   : ـ  يرها  
 %5   ـ ـ ـ هيبف ملففيت الصفديفم 28 28 90 10 
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 %5   ـ ـ ـ هيبفملففيت البفتا يفم 28 28 90 20 
 %5   ـ ـ ـ ملففيتات 28 28 90 30 
 %5   وميتاتـ ـ ـ هيبف بر 28 28 90 40 
 %5  ـ ـ ـ  يرها28 28 90 90 

بروموات وروفق بروموات؛  ؛ملففات ورفق ملففات  28.29
   . يفدات ورفق يفدات

   : ـ ملففات  
 %5   ـ ـ من ففديفم 28 29 11 00 
   : ـ ـ  يرها  
 %5  ملففات البفتا يفم ـ  ـ ـ 28 29 19 10 
 %5  فم ملففات المغنيسيـ  ـ ـ 28 29 19 20 
 %5   يرها ـ  ـ ـ 28 29 19 90 
   :  ـ  يرها  
   : ـ ـ ـ رفق ملففات  
 %5  الصفديفم  ـ رفق ملففات ـ ـ ـ 28 29 90 11 
 %5  المغنيسيفم  ـ رفق ملففات ـ ـ ـ 28 29 90 12 
 %5  اممفنيفم  ـ رفق ملففات ـ ـ ـ 28 29 90 13 
 %5   يرها ـ  ـ ـ ـ 28 29 90 19 
   برومات:ـ ـ ـ برومات ورفق   
 %5  ـ ـ ـ ـ برومات البفتا يفم  28 29 90 21 
 %5  ـ ـ ـ ـ  يرها  28 29 90 29 
 %5  ـ ـ ـ يفدات ورفق يفدات28 29 90 30 

 ن مانووت محوودد إو مبريتيوودات وبووفلي مبريتيوودات،  28.30
   . الصفات ميماويا

 %5   دات الصفديفميـ مبريت 28 30 10 00 
 %5  ـ  يرها28 30 90 00 

   . ديليفنيتات و لففمسيالت  28.31
 %5   ـ من ففديفم 28 31 10 00 
 %5  ـ  يرها28 31 90 00 

   . مبريتيتات، وثيفمبريتات  28.32
 %5   ـ مبريتيتات الصفديفم 28 32 10 00 
 %5   ـ مبريتيتات أخر 28 32 20 00 
   : ـ ثيفمبريتات  
 %5   ـ ـ ـ ثيفمبريتات الصفديفم 28 32 30 10 
 %5   ـ ـ ـ ثيفمبريتات الكالسيفم 28 32 30 20 
 %5  ـ ـ ـ  يرها28 32 30 90 

  . مبريتات؛ ا ؛ رفق مبريتات  28.33
   : ـ مبريتات الصفديفم  
 %5   ـ ـ مبريتات ثنائي الصفديفم 28 33 11 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 33 19 00 
   : ـ مبريتات اخر  
 %5   ـ ـ من مغنيزيفم 28 33 21 00 
 %5   ـ ـ من المنيفم 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 بافيفم 28 33 27 00 
   ا :ـ ـ  يره  
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 %5  الرفاص  ـ مبريتات ـ ـ 28 33 29 10 
 %5  الكالسيفم الالمائية مبريتاتالكالسيفم و  ـ مبريتات ـ ـ 28 33 29 20 
 %5  الحديد  ـ مبريتات ـ ـ 28 33 29 30 
 %5  حديد ثالثي التكارؤ( الحديدوج ) ـ مبريتات ـ ـ 28 33 29 40 
 %5  الكفبلت  ـ مبريتات ـ ـ 28 33 29 50 
 %5  القصدير  ـ مبريتات ـ ـ 28 33 29 60 
 %5  من جن  )تفتياء(  ـ ـ ـ 28 33 29 80 
 %5   يرها ـ  ـ ـ 28 33 29 90 
 %5   ـ ا  28 33 30 00 
 %5  ـ رفق مبريتات28 33 40 00 

   . نيتريتات ونيترات )اجوتيتات واجوتات(  28.34
   : ـ نيتريتات  
 %5  من الصفديفم  ـ ـ ـ 28 34 10 10 
 %5  من البفتا يفم  ـ ـ ـ 28 34 10 20 
 %5  من الرفاص  ـ ـ ـ 28 34 10 30 
 %5   من الكالسيفم ـ ـ ـ 28 34 10 40 
 %5  من المغنيسيفم  ـ ـ ـ 28 34 10 50 
 %5  من املمنيفم  ـ ـ ـ 28 34 10 60 
 %5  من جن   ـ ـ ـ 28 34 10 70 
 %5   يرها  ـ ـ ـ 28 34 10 90 
   : ـ نيترات  
 %5   تا يفمـ ـ من بف 28 34 21 00 
  : ـ ـ  يرها 
 %5  من الصفديفم ـ ـ ـ28 34 29 10 
 %5  من الرفاص  ـ ـ ـ28 34 29 20 
 %5  من الكالسيفم  ـ ـ ـ28 34 29 30 
 %5  من المغنيسيفم  ـ ـ ـ28 34 29 40 
 %5  من املمنيفم  ـ ـ ـ28 34 29 50 
 %5  من الزن  )الخاففين(  ـ ـ ـ28 34 29 60 
 %5  من الكفبلت  ـ ـ ـ28 34 29 70 
 %5  من اممفنيفم  ـ ـ ـ 28 34 29 80 
 %5   يرها  ـ ـ ـ28 34 29 90 

 ناتفورف وووووووف، رف وووووووفينات )هيبفرف وووووووفيتات(  28.35
ن إو ،اتبووفلي رف ووفاتات؛ ورف ووفات )رف ووفيتات(
   . الصفات ميماويا مانت محدد 

 %5  ()رف فيتات فيتات( ورف ففنات)هيبفرف  رف فيناتـ 28 35 10 00 
   ت:تاـ رف فا  
 %5   ـ ـ من أحادم الصفديفم أو ثنائي الصفديفم 28 35 22 00 
 %5   ـ ـ من بفتا يفم 28 35 24 00 
ـ ـ هيدفوجين اوفثفرف فات الكالسيفم )رف فات ثنائي  28 35 25 00 

 %5   الكالسيفم(
 %5   لسيفمـ ـ رف فات أخر من ما 28 35 26 00 
  ا :ـ ـ  يره 
 %5  من ففاص ـ  ـ ـ28 35 29 10 
 %5  من حديد  ـ ـ ـ28 35 29 20 
 %5   يرها  ـ ـ ـ28 35 29 90 
   ـ بفلي رف فاتات:  
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 رف فات بفلي ثالث رف فات الصفديفم )ثالث ـ ـ 28 35 31 00 

 %5   الصفديفم(
  ا :ـ ـ  يره 
 %5  حمض برورف فات الصفديفم ـ  ـ ـ28 35 39 10 
 %5   يرها ـ  ـ ـ28 35 39 90 

مربفنووووات النشووووادف  ؛رووووفق مربفنووووات؛ مربفنووووات  28.36
 المحتفيوووة علوووى مرباموووات ة)اممفنيوووفم( التجافيووو

   . النشادف
 %5   ـ مربفنات ثنائي الصفديفم 28 36 20 00 
مربفنات ي )ثانة ــدفوجينيــ مربفنات الصفديفم الهي 28 36 30 00 

   الصفديفم(

 
5% 

 %5   ـ مربفنات البفتا يفم 28 36 40 00 
 %5   ـ مربفنات الكالسيفم 28 36 50 00 
 %5   ـ مربفنات البافيفم 28 36 60 00 
   : ـ  يرها  
 %5   ـ ـ مربفنات الليليفم 28 36 91 00 
 %5   ـ ـ مربفنات السترونتيفم 28 36 92 00 
  ا :ـ ـ  يره 
 %5   مربفنات الزن  )الخاففين(ـ  ـ ـ28 36 99 10 
 %5    يرهاـ  ـ ـ28 36 99 90 

   .  يانيدات، اما يد  يانيدات و يانيدات مرمبة  28.37
   : ـ  يانيدات واما يد  يانيدات  
 %5   ـ ـ من ففديفم 28 37 11 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 37 19 00 
 %5   دات مرمبةـ  ياني  28 37 20 00 

   )ملغي(  28.38
   .  يليكات؛  يليكات المعادن القلفية التجافية  28.39

   : ـ من ففديفم  
 %5  ـ ـ ميتا يليكات الصفديفم  28 39 11 00 
 %5  ـ ـ  يرها  28 39 19 00 
 %5   ـ  يرها 28 39 90 00 

   . بففات ورفق بففات  28.40
   : الصفديفم ) بففمس مكرف(ـ فابع بففات ثنائي   
 %5   ـ ـ م مائي 28 40 11 00 
 %5   ـ ـ  يرها 28 40 19 00 
 %5  ـ بففات أُخر  28 40 20 00 
 %5   ـ رفق بففات 28 40 30 00 

معدنيوووة أو روووفق أومسوووف  أموووالح أحموووا  أومسوووف  28.41
   معدنية .

 %5  ـ ثنائي مرومات الصفديفم  28 41 30 00 
   :رومات وثاني مرومات أخر؛ رفق أومسف مروماتـ م  
 %5  مرومات الصفديفم  ـ ـ ـ 28 41 50 10 
 %5   يرها  ـ ـ ـ 28 41 50 90 
   منغنيتات ومنغنات ورفق منغنات:ـ   
 %5  ـ ـ رفق منغنات البفتا يفم 28 41 61 00 
 %5  ـ ـ  يرها  28 41 69 00 
   : ـ مفليبدات  
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 %5   من ففديفم 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   الفمينات الصفديفمـ  ـ ـ 28 41 90 10 
 %5    يرهاـ  ـ ـ 28 41 90 90 

 رووفق أو أمووالح أُخوور موون أحمووا   يوور عضووفية  28.42
 ويليكات  ريهوا عضوفية )بموا  يور أما يد أحموا 

الصوفات ميماويوا( عودا  ن مانت محودد إاصلمنيفم و
   . اصجيدات

ليكات اصلمنيوفم يبما ريهوا  و كات مزدوجة أو مرمبة،يـ  يل 28 42 10 00 
 %5   الصفات ميماويا وان مانت محدد 

 %5  ـ  يرها  28 42 90 00 
   . اتـــــــــمتفرق – 6  

 مرمبات عضفية أو  يرمعادن ثمينة  روية؛   28.43
عضفية من معادن ثمينة، وإن مانت محدد  

   . الصفـات ميماويا ؛ ملغمات معادن ثمينة
 %5  ـ معادن ثمينة  روية  28 43 10 00 
   : ـ مرمبات 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   ريلمينات الفضة ـ ـ ـ 28 43 29 30 
 %5    يرها ـ ـ ـ 28 43 29 90 
 %5  ـ مرمبات الذه   28 43 30 00 
 %5   ملغماتـ مرمبات أُخر؛  28 43 90 00 

كل  عنافر ميماوية مشعة ونظائر مشعة )بما ري   28.44
بلووة لالنشووطاف أو العنافوور الكيماويووة والنظووائر القا

الخصووبة والنظووائر( ومرمباتهووا؛ مخوواليط ومخلفووات 
   تحتفم على هذه المنتجات.

تبوددات)بما روي كلو   ـ يففانيفم طبيعي ومرمبات ؛ خالئط و  
( ومنتجووووات ي  وووويرميتي الخالئووووط المعدنيووووة الخزريووووة

محتفيوووة علوووى يففانيوووفم طبيعوووي أو ومخووواليط خزريوووـة 
   : مرمبات اليففانيفم الطبيعي

 %5  طبية معد  ص را  ـ ـ ـ  28 44 10 10 
 %5    يرهاـ ـ ـ  28 44 10 90 
( ومرمباتووـ ؛ 235Uيففانيووفم  نووي بعنصوور اليففانيووفم )ـوو   

بلفتفنيوووفم ومرمباتووو ؛ خالئوووط و تبوووددات )بموووا روووي كلووو  
الخالئوووط المعدنيوووة الخزريوووة ي  ووويرميت ي(، ومنتجوووات 

 نووـى بعنصوور خزريووة ومخوواليط محتفيووة علووى يففانيووفم 
لفتفنيفم أو مرمبوات هوذه ( أو على بU 235اليففانيفم )
   :المنتجات

 %5  طبية معد  ص را  ـ ـ ـ  28 44 20 10 
 %5    يرهاـ ـ ـ  28 44 20 90 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

142

 6ق : 
 28ل : 

 - 177 - 

 رهة الر م اإلجراء  الصـــــــــــــنف النظام المنسبفمز البند
( ومرمباتو ؛ U 235يففانيفم منض  بعنصر اليففانيفم )ـ   

الئووط ثففيووفم ومرمباتوو ؛ خالئووط وتبووددات )بمووا ريهووا الخ
، منتجوووووات خزريوووووة ة الخزريوووووة ي ووووويرميتي(المعدنيووووو

ومخوووواليط محتفيووووـة علووووى يففانيووووفم منضوووو  بعنصووووـر 
، ثففيووووووفم أو مرمبووووووات هووووووذه (U 235)   اليففانيووووووـفم
   المنتجات :

 %5   طبيةمعد  ص را  ـ ـ ـ  28 44 30 10 
 %5    يرهاـ ـ ـ  28 44 30 90 
د لداخلوة روي البنووـو عنافور ونظووائر ومرمبوات مشوعة، عوودا ا  

؛ 28 44 30أو  28 44 20أو  28 44 10الفرعووووووووووووووي 
خالئوووط وتبوووددات )بموووا ريهوووا الخالئوووط المعدنيوووة الخزريوووة 
ي وويرميتي( ومنتجووات خزريووة ومخوواليط محتفيووة علووى 
   : هذه العنافر أو على النظائر أو المرمبات؛ بقايا مشعة

خالئط وتبددات )بما ريها الخالئط تريتيفم ومرمبات  ؛ ـ ـ   
الخزرية ي يرميتي( ومنتجات خزرية ومخاليط  المعدنية

   تريتيفم أومرمبات : محتفية على
إعفاء   طبيةمعد  ص را  ـ ـ ـ 28 44 41 10 
إعفاء    يرهاـ ـ ـ 28 44 41 90 
أو  253-أو ماليفففنيفم 227-أو أمتينيفم 225-أمتينيفم ـ ـ  

أو  242-أو مففيفم 241-أو مففيفم    240-مففيفم
أو   253-أو  ايستنيفم  244-أو مففيفم  243-ففيفمم

أو   208-أو بفلفنيفم 148-أو جادولينيفم 254-ايستنيفم
أو  223-أو فاديفم  210-أو بفلفنيفم  209-بفلفنيفم
خالئط ومرمباتها؛  232-أو يففانيفم 230-يففانيفم

وتبددات )بما ريها الخالئط المعدنية الخزرية ي يرميتي( 
ية ومخاليط محتفية على هذه العنافر أو ومنتجات خزر

   :المرمبات
إعفاء   طبيةمعد  ص را  ـ ـ ـ 28 44 42 10 
إعفاء    يرهاـ ـ ـ 28 44 42 90 
 خالئط وتبدداتأخر؛  عنافر ونظائر ومرمبات مشعة ـ ـ  

)بما ريها الخالئط المعدنية الخزرية ي يرميتي(  أخر
او  ة على هذه العنافرومنتجات خزرية ومخاليط محتفي

   :أو المرمباتالنظائر 
إعفاء   طبيةمعد  ص را  ـ ـ ـ 28 44 43 10 
إعفاء    يرهاـ ـ ـ 28 44 43 90 
   :بقايا مشعة ـ ـ  
إعفاء   طبيةمعد  ص را  ـ ـ ـ 28 44 44 10 
إعفاء    يرهاـ ـ ـ 28 44 44 90 
ع( ااعإ)لحقها  ةش( مستهلكـ عنافر وقفد )خراطي 28 44 50 00 

   النفويةللمفاعالت 

 
5% 

مرمبات  ؛28.44دا تل  الداخلة ري البنـد ـع نظائر  28.45
، وإن ر ير عضفية أو عضفية من تل  النظائ

   . ميماويا  مانت محدد  الصفات 
 %5  ديتريفم( الـ ماء ثقيل )أُمسيد  28 45 10 00 
%5  ومرمبات  10-نبففون  ني بـ بففوـ  28 45 20 00 
%5  ومرمبات  6-ليليفم  ني بـ ليليفمـ  28 45 30 00 
%5  3-هيليفمـ  28 45 40 00 
 %5  ـ  يرها  28 45 90 00 
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مرمبووات  يوور عضوووفية أو عضووفية، موون معوووـادن   28.46

مووون ايتريوووفم أو  وووكانديفم أو مووون ، أتربوووة نوووادف 
   . من هــذه المعادنمخاليط 

 %5  سيريفم المرمبات  ـ 28 46 10 00 
 %5  ـ  يرها  28 46 90 00 

رووفق أُمسووويد الهيوودفوجين )مووواء أُمسوووجيني(، وإن  28 47 00 00 28.47
  مـــان مجمدا  بالبفلة )يففيا( 

 
5% 

   ملغي  28.48
   .ميماويا  مربيدات، وإن مانت محدد  الصفات   28.49

 %5  ـ من مالسيفم  28 49 10 00 
 %5  (  يلسيفمـ من  يليكفن ) 28 49 20 00 
 %5  ـ  يرها  28 49 90 00 

هيدفيووووودات ونيتريووووودات واجيووووودات و يليسووووويدات   28.50
مانووت محوودد  الصووفات ميماويووا ، وبففيوودات، وإن 

كربيودات داخلوة الالمرمبات التي هي أيضا مون عدا 
   .28.49ري البند 

 %5   هيدفيدات )هيدفوفات(ـ ـ ـ  28 50 00 10 
 %5   نيتريدات )نيتروفات(ـ ـ ـ  28 50 00 20 
  : اجيدات ـ ـ ـ  
 %5   صفديمالمن ـ  ـ ـ ـ 28 50 00 31 
 %5   رفاصالمن ـ  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  بففيدات  ـ ـ ـ 28 50 00 50 

   )ملغي(  28.51
مرمبات  ير عضوفية أو عضوفية مون جئبوب، وإن   28.52

   عدا الملغمات. ،محدد  الصفات ميماويا  مانت 
    :محدد  الصفات ميماويا  ـ   
 %5  ثيف ينات الزئبب  ـ ـ ـ 28 52 10 10 
 %5  ريلمينات الزئبب  ـ ـ ـ 28 52 10 20 
%5 أومسيد الزئبب )أففر و أحمر و أ فد( ـ ـ ـ28 52 10 30 
%5 ملففيد الزئبب ـ ـ ـ28 52 10 40 
%5 أيفديد الزئبب ـ ـ ـ28 52 10 50 
%5 مبريتات الزئبب ـ ـ ـ28 52 10 60 
%5 نترات الزئبب ـ ـ ـ28 52 10 70 
%5 مرومات الزئبب ـ ـ ـ28 52 10 80 
   :  يرها ـ ـ ـ  
 %5  ـ ـ ـ ـ بروميد الزئبب 28 52 10 91 
 %5  ا يتات الزئببـ  ـ ـ ـ 28 52 10 92 
 %5  ـ ـ ـ ـ  يرها 28 52 10 99 
 %5    يرهاـ  28 52 90 00 
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ات، وإن مانووت محوودد  الصووفات ميماويووا ، يدرف ووف  28.53

مرمبوووووات  يووووور ؛ با وووووتلناء رف وووووفففات الحديووووود
عضفية أُخر )بموا روي كلو  المواء المقطور أو المواء 

الموووواء كو نقوووواو   القابوووول للتففوووويل الكهربووووائي أو
نزعوووت منووو  وان مانوووت مماثلوووة(؛ هوووفاء  وووائل )

الغوواجات النووادف (؛ هووفاء مضووغفط؛ ملغمووات، عوودا 
   اللمينة.ملغمات المعادن 

 %5   )كلورسيان( كلوريد السيانوجينـ 28 53 10 00 
   : يرهاـ      

ماء مقطر وماء قابل للتففيل الكهربائي وماء كو ـ ـ ـ  28 53 90 10  
 %20   قاو  مماثلةن

 %5  مضغفط هفاء  ائل وهفاء  ـ ـ ـ 28 53 90 20 
الداخلة ري البند  ملغمات )عدا ملغمات المعادن اللمينة ـ ـ ـ 28 53 90 30 

28.43)   

 
5% 

 %5  : يرها ـ ـ ـ 28 53 90 90 
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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  ياً،يائكيمالمركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات  ـأ 

علااى  ،  وإن احتااوتن ذات المركااب العضااو مااالمخاااليط ماان إ نااين أو أكااار ماان المتشاااباات  اي ومياارات   ب ـ
شاااوائب ، باناااتاناا المخااااليط مااان تشااااباات  اي وميااارات  الايااادقوكربون الاااالدوق     حلقااا    عااادا 

  ؛27الستريواي وميرات ، وإن كانت مشبعة  فصل 
 ا الداخلاةالسارر وأمالحاا وأنتيراتوأنتيالت وأ يرات  29.39لغاية  29.36المنتجات الواقدة ف  البنود من ج ـ

 يا؛ئايوإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيم ،29.41ومنتجات البند  29.40ف  البند 
 ، المذابة ف  الماا  محاليل مائية ؛الفقرات  أ  أو  ب  أو  ج  أعالهالمنتجات المذكوقة ف   د  ـ
، بشاارأ أن ترااون هااذه ت أُخاارذيبا، مذابااة فاا  مااالفقاارات  أ  أو  ب  أو  ج  أعااالهالمنتجااات المااذكوقة فاا   ـ ـهاا

تتعلا  بادواع   اإلذابة عملية عادياة وراروقية لتاي اة هاذه المنتجاات وأن تراون عاد اتبعات فقاط  غارا 
على أن   يجعـل الماذيب هاذه المنتجاات حاالحة لابعت ا ناتعما ت الخاحاة،  ا مان أو بمقتضيات النقل،

 عدا انتعما تاا العامة؛
والمضاف إلياا مابات  بماا فا  ذلاك  أعاله،الفقرات  أ  أو ب  أو  ج  أو  د  أو  هـ   المنتجات المذكوقة ف  و ـ

 نقلاا؛المضاف إلياا عامل مضاد للترتل  رروق  لحفظاا أو 
، المضااف إليااا ماادة لمنا   ج  أو  د  أو  هاـ  أو  و  أعاالهالمنتجات الماذكوقة فا  الفقارات  أ  أو  ب  أو  ز ـ

لدواع  ا مان بشارأ أن  لتسايل تميي ها أو أو مادة مقي ة مادة ذات قائحة ممي ةأو  الغباق أو مادة ملونة
   تجعل هذه اإلرافات المنتج حالح لبعت ا نتعما ت الخاحة غير انتعما ته العامة؛ 

والاروابط  ،المنتجات التالية المخففة المعايير  بقوة تركي  عيانية ، إلنتاج أحابا  ا زو؛ أماالح الاديازونيو  ح ـ
الانائية المستعملة لإلزدواج م  هذه ا مالح وا مينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأمالحاا.

 :  يشمل هذا الفصل ـ 2
 ؛15.20رول الخا  الداخل ف  البند ، أو الجليس 15.04أحناف البند  أ  ـ
 ؛ 22.08أو البند  22.07يل  البند كحول اإليا ب ـ
  ؛   27.11والبروبان  بند ان الميا ج ـ
 ؛28للفصل  2المذكوقة ف  المالحظة مركبات الرربون  د ـ

 30.02المنتجات المناعية الداخلة ف  البند  -هـ          
 ؛ 31.05أو البند  31.02ا   البند البولة  اليوقي  -و
نااة العضااوية التركيبيااة والمنتجااات   والمااواد الملو32.03المااواد الملونااة ماان أحاال نبااات  أو حيااوان   البنااد  ـ ز

  ، 32.04العضوية التركيبية من ا نواع المضي ة أو المستعملة كعوامل مساعــدة للتبيت الضوئ   البناد 
 ؛ 32.12فة للبي  بالتج ئة  البند أغل وكذلك ا حبا  وغيرها من المواد الملونة المايأة بأشرال أو

  ؛35.07اإلن يمات  البند  ـ ح
أوبأشاارال مما لااة يتالدهيااد والارسااامايلين تتاارامين أو المااواد المما لااة،المايأة بشاارل أعاارا  أو عياادان الم ـ أ

أو إعاادة تعب اة  ع المساتعملة لتعب اةا، وكذلك الوعاود الساائل والغاازات المسايلة مان ا ناولالنتعمال كوعود
  ؛36.06 البند  3نم 300عداحات السجائر والقداحات المما لة ، ف  أوعية   تتجاوز نعتاا 

المنتجااات المايااأة كشااحنات  طااا ة إأفاااا الحرياا  أو فاا  عااذائر معاادة إلأفاااا الحرياا  الداخلااة فاا  البنااد  ـ  
 ؛ 38.24بالتج ئة الداخلة ف  البند ؛ م يالت الحبر المايأة ف  أغلفة للبي 38.13

   .90.01ديامين  البند  ، وعلى ا خص تلك المصنوعة من أرأيرات اإليايلينالعناحر البصرية ـ ك

الرعم .ا حناف الت  ينطب  علياا بندان أو أكار من بنود هذا الفصل تدخل ف  البند الذ  يرد متأخراً ف  الترتيب  ـ 3
، إلاى المشاتقات 29.20إلاى  29.13و مان    29.11لاى إ 29.08و مان    29.06إلاى  29.04كل إشاقة ف  البنود من  ـ 4

نة أو المنترنة أو المنترزة تشمل أيضا المشتقات المركبة، ماال المشاتقات المسالفنة أو المالجناة المالجنة أو المسلف
 .ة أو المنترنة المسلفنة المالجنةأو المنترنة المالجنة أو المنترزة المسلفن

 . 29.29إن المجموعات المنترنة أو المنترزة يجب أن   تعتبر كوظائر نيتروطينية بالمعنى الموطود ف  البند 
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، إن  الوظيف ااااة أُ وكسااااجينية ، وهاااا  المجموعااااة 29.22، 29.18، 29.14، 29.12، 29.11 غاااارا  البنااااود 
العضااوية الممياا ة المحتويااة علااى ا ُوكسااجين لتلااك البنااود، تقتصاار علااى الوظااائر أُ وكسااجينية المشاااق إلياااا فاا  

.29.20لغاية  29.05نصو  البنود من 
  ما  مركباات 7 (إلاى) 1العضوية ذات الوظيفة الحمضية الت  تدخل ف  الفصاول الفرعياة مان   أنتيرات المركبات ـ أ ـ 5

  يارد عضوية داخلة ف  هذه الفصول الفرعية تبند م  المركب الداخل ف  أحد بنود هذه الفصول الفرعية والاذ
 ؛متأخراً ف  الترتيب الرعم 

لوظيفااة الحمضااية التاا  تاادخل فاا  الفصااول الفرعيااة ماانأنااتيرات كحااول اإلياياال ماا  المركبااات العضااوية ذات ا ب ـ
 ؛ات الوظيفة الحمضية المناظرة لاا  تبند م  المركبات ذ7 (إلى) 1 

 فإن: ،28ـ للفصل  2ـ للقسم السادس والمالحظة  1م  مراعاة أحرا  المالحظة  ج ـ
الفينوليااة أو  لحمضااية أو، المركبااات ذات الوظيفااة االعضااوية ماان المركبااات العضااوية مااالـ ا مااالح غياار  1

تبند  29.42  أو ف  البند 10(إلى ) 1ا ينولية أو القواعد العضويـة الت  تدخل ف  الفصـول الفرعية من 
 ؛مالئم للمركب العضو  المناظر لااف  البند ال

 فاا    أو10(إلااى ) 1ا مااالح المترونااة بالتفاعاال بااين مركبااات عضااوية داخلااة فاا  الفصااول الفرعيااة ماان   ـ 2
أو للحمات  بماا فا  ذلاك المركباات ذات الوظيفاة الفينولياة  ة، تبند ف  البناد المناناب للقاعاد29.42البند

 و ;راً ف  الترتيب الرعم  ف  الفصلأوا ينولية  الت  تم تشريلاا منه والذ  يرد متأخ
، تبناد فا  29.41البناد أو  11الفصل الفرع   ، عدا المنتجات الت  تدخل ف المركبات ذات الترابط التنانق  - 3

، رمن ا حناف المالئمة لألطا اا التا  تشارلت 29البند الذ  يرد متأخرا ف  الترتيب الرعم  ف  الفصل 
 .من تفرك طمي  الروابط المعدنية، عدا الروابط الرربونية المعدنية

اإلياانـاـول  البناد ب منااا  فيما يتعل ، إ يبند فيه الرحـول المناظـر لاـا تبند الرحو ت المعدنية ف  نفس البند الذ  د ـ
  ؛29.05

 .ف  نفس بند ا حما  المناظرة لااتبند هاليدات ا حما  الرربوكسيلية  هـ ـ
، باإلراااافة إلاااى ذقات هااا  مركباااات عضاااوية تحتاااو  ط ي اتااااا 29.31و  29.30المركباااات الاااواقدة فااا  البنااادين  ـ 6

ى ذقات عناحاار أُخاار غياار معدنيااة أو علااى عناحاار معدنيااة  مااال، ، علااطين أو ا ُوكسااجين أو النيتااروطينالاياادقو
 الربريت أو ال قنيخ أو الرحا   والت  ترتبط مباشرة بذقات الرربون.

ـ غيار عضاوية أُخار  المشاتقات  مركباات عضويةا 29.31وية  والبناد  مركبات الربريت العض 29.30  يشمل البند 
ات المركباااة  والتااا  بغااات النظااار عااان الايااادقوطين وا ُوكساااجين المسااالفنة أو المالجناااة  بماااا فااا  ذلاااك المشاااتق

مباشرة بالرربون وه  الت  ترسباا خوا  المشاتقات  والنيتروطين،  ترون عد قبطت ذقات الربريت أو الاالوطينات
.  و المالجنة  المشتقة أو المركبة المسلفنة أ

ات الحلقاااة الاال ياااة أو فاااوق أُكسااايدات الريتاااون أو ، ا يبوكسااايدات ذ29.34و  29.33و  29.32مل البناااود   تشااا ـ 7
البااوليمرات الدوقيااة  الحلقيااة  ماان ا لدهياادات أو الايوالدهياادات أو ا نادقياادات ماان ا حمااا  الرربوكساايلية ذات 
القواعااد المتعااددة أو ا نااتيرات الدوقيااة  الحلقيااة  للرحااو ت المتعااددة الايدقوكساايل أو الفينااو ت ذات  ا حمااا  

 تعددة القواعد وأميدات ا حما  متعددة القواعد.الم
تنطب  هذه ا حرا  فقط عندما يرون مران الذقات غير المنسجمة  غير المتجانسة  ف  الحلقة ناتجاً حصراً عن 

 أعاله.وظيفة دوقية  حلقية  أو عن الوظائر المذكوقة 
 

 :29.37ـ  غرا  البند الفرع   8
 لعوامل الت  تفترز أو تنبه الارمونات ومابطات الارمونات وعصاقات الارمونات.  أ   تشمل عناحر  هرمونات  ا

تنطب  عباقة  المستعملة بصوقة قئيسة كارمونات فقط  على مشتقات الارمونات والنظائر التركيبية  ب  
يسة المستعملة بصوقة قئيسة   رها الارمون  وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصوقة قئ

 كونائط ف  تركيب منتجات هذا البند.
 الفرعية:د والبن اتمالحظ

، فااإن مشااتقات أ  مركاب كيماااو   أو مجموعااة مركبااات كيماويااة  تبنااد فاا  ذات البنااد راامن أ  بنااد ماان هااذا الفصاالـ  1
  آخار ، شاريطة أن   يراون عاد شاملاا أ  بناد فرعاالمركب  أو مجموعة المركباات هاذه الفرع  الذ  يبند فيه هذا 

ماً تحات أكار تخصيصاً وعلى أن   يوطد ف  تسلسل البناود الفرعياة ذات العالعاة أ  بناد فرعا  متبقا   يشامل تقساي
 . تسمية   غيرها   لألحناف

 .على البنود الفرعية لاذا الفصل 29  للفصل 3  تنطب  المالحظة   - 2
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 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند
 ا ول:الفصل الفرع   - 1  

 هيــدقوكـربونــات ومشتقاتاا المالجنة
 .لمسلفنة أو المنترنة أو المنترزةأو ا

   
   . يدقوكربونات   دوقية    حلقية ه  29.01

   :مشبعةـ   
 إعفاا  اياانـ ـ ـ  29 01 10 10 
 إعفاا  بوتاناتـ ـ ـ  29 01 10 20 
إعفاا  بنتاناتـ ـ ـ  29 01 10 30 
إعفاا  هرساناتـ ـ ـ  29 01 10 40 
إعفاا  هبتاناتـ ـ ـ  29 01 10 50 
إعفاا  وكتاناتأـ ـ ـ  29 01 10 60 
إعفاا  غيرهاـ ـ ـ  29 01 10 90 
    :مشبعةـ غير   
 إعفاا  إيايلينـ ـ  29 01 21 00 
إعفاا   ين بروبين  بروبيلـ ـ  29 01 22 00 
إعفاا  بوتين  بوتيلين  وأي وميراتااـ ـ  29 01 23 00 
إعفاا  ، وأي وبرينـ ديين 1. 3بيوتا ـ ـ ـ  29 01 24 00 
   :غيرهاـ ـ   
إعفاا  بروباديانـ ـ ـ  29 01 29 10 
إعفاا  ديان 1. 2بيوتا  ـ ـ ـ 29 01 29 20 
إعفاا  نغاز ا نيتيليـ ـ ـ  29 01 29 30 
إعفاا  فينيل انيتيلينـ ـ ـ  29 01 29 40 
إعفاا  ميايل فينيل انيتلينـ ـ ـ  29 01 29 50 
إعفاا  بيوتينـ ـ ـ  29 01 29 60 
إعفاا  غيرهاـ ـ ـ  29 01 29 90 

   .هيدقوكربونات دوقية  حلقية   29.02
ت  أو  نيرلينا و نيرالنية  نيرالنات  أو نيرلينيةـ   

   : لوتربينات نيرلوتيربينية  نير

إعفاا   ـ ـ نيرلوهيرسان 29 02 11 00 
إعفاا   ـ ـ غيرها 29 02 19 00 
 إعفاا   ـ بن ين 29 02 20 00 
 إعفاا   ـ تولوين 29 02 30 00 
   :  اكسيلينات ـ  
إعفاا   اكسيلينـ ـ اوق و ـ  29 02 41 00 
إعفاا   اكسيلينـ ـ ـ ميتا  29 02 42 00 
إعفاا   اكسيلينـ ـ باقا ـ  29 02 43 00 
إعفاا   المخلوأة اكسيلينـ ـ أي وميرات  29 02 44 00 
إعفاا   ـ نتيرين 29 02 50 00 
إعفاا   ـ إيايل بن ين 29 02 60 00 
إعفاا   ـ كومين 29 02 70 00 
   : ـ غيرها  
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 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند

فااإع   تترالينـ ـ ـ  29 02 90 10 
إعفاا   نفتالين ـ ـ ـ 29 02 90 20 
إعفاا   غيرهاـ ـ ـ  29 02 90 90 

   . مشتقات الايدقوكربونات المالجنة  29.03
ـ مشتقات الايدقوكربونات الالدوقية  الالحلقية    

   :  الرلوقية المشبعة
الميايل   و كلوقو إياان   كلوقيدكلوقومياان  ـ ـ 29 03 11 00 

   ا يايـــل   كلوقيد

 
5% 

 %5   ـ ـ  ان  كلوقومياان  كلوقيد الميايلين  29 03 12 00 
 %5   كلوقومياان  الثـ ـ كلوقوفوق     29 03 13 00 
 %5   الرربون كلوقيد ـ ـ قاب  29 03 14 00 
ـ  ااان  كلااوقو  2 ،1 ااان  كلوقيااد ا يايلااين  اياا و    ـاا ـ 29 03 15 00 

   إياان 

 
5% 

  :  غيرها ـ ـ  

 %5   كلوقفوق   لـيـاـان  ميـاـوقوايـ الث كل 1 ،1 ،1ـ ـ ـ  29 03 19 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  29 03 19 90 
هياادقوكربونات   ـاا مشااتقات كلوقيااة غياار مشاابعة ماان   

   :  دوقية   حلقية 
 %5   ـ ـ فينيل الرلوقيد  كلوقو إ يلين  29 03 21 00 
 %5   الث كلوقو إ يلينـ ـ   29 03 22 00 
 %5   ـ ـ قاب  كلوقو إ يلين  بيركلوق إ يلين  29 03 23 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 03 29 00 
مشتقات هيدقوكربونات   دوقية    حلقية  فلوقية  ـ  

   مشبعة:
5%  (HFC-23) ياانمفلوقو  ال   ـ ـ 29 03 41 00 
5%  (HFC-32) نائ  فلوقومياان  ـ ـ 29 03 42 00 
 نائ  فلوقوإياان  -2،1، (HFC-41)فلوقومياان  ـ ـ 29 03 43 00 

(HFC-152)  نائ  فلوقوإياان  -1،1و (HFC-
152a)  

5%

  ال   -1،1،1، (HFC-125) خامس فلوقإياان ـ ـ 29 03 44 00 
  ال  -2، 1،1و  (HFC-143a) ياانإفلوقو
  (HFC-143) ياانإفلوقو

5%

و  (HFC-134a) ياانإفلوقو  ال   -1،1،1،2 ـ ـ 29 03 45 00 
  (HFC-134) ياانإفلوقو  ال   -2، 1،1،2

5%
-HFC)بروبين فلوقو ناب  -1،1،1،2،3،3،3 ـ ـ 29 03 46 00 

127ea)  ،1،1،1،2 ،2،3-بروبينفلوقو نادس
(HFC-236cb)  ،1،1،1،2 ،3،3- نادس 

 -3،3،،1،1،1،2،3و (HFC-236ea)بروبينفلوقو
  (HFC-236fa)بروبين وقوفل نادس

5%

-HFC)بروبين فلوقو خامس -1،1،1،3،3 ـ ـ 29 03 47 00 
245fa)  بروبينفلوقو خامس -2،3، 1،1،2و

(HFC-245ca)  

5%

-HFC)بوتان فلوقو خامس -1،1،1،3،3 ـ ـ 29 03 48 00 
365mfc)  بنتينفلوقو ديرا-5،5،5،،2،3،4، 1،1،2و

(HFC-43-10mee)  

5%

%5  غيرها ـ ـ 29 03 49 00 
 

مشتقات هيدقوكربونات   دوقية    حلقية  فلوقية  ـ 
  :غير مشبعة
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 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند
 1، (HFO-123yf)بروبين فلوقو قاب  -2،3،3 ـ ـ 29 03 51 00 

-(Z)و  (HFO-123ze)بروبينفلوقو قاب  -3،3،
-HFO)بوتين -2-فلوقو نادس -4،4,4، 1،1،1

133mzz)   

5%

  : غيرها ـ ـ  
 

  الث فلوقو  -2- خامس فلوقو -3,3,3,1,1ـ ـ ـ 29 03 59 10
 %5   ناي -1-بروب-ميايل 

 %5  غيرها  ـ ـ ـ29 03 59 90 
 

برومية مشتقات هيدقوكربونات   دوقية    حلقية   ـ 
  :أو يودية

%5  ياان مميايل بروميد  برومو ـ ـ 29 03 61 00 
 

 نائ  برومو -2,1  (ISO)د ايايلين  نائ  برومي ـ ـ 29 03 62 00
  اياان 

5%
%5   غيرها ـ ـ 29 03 69 00 
 دوقيـة،الجنة من هيدقوكربونات   ـ مشتقات م  

   و  على ا نين أو أكار من هالوطينات مختلفة:تحت
 5%  (HCFC-22)ن فلوقومياا  نائ  كلوقوـ ـ  29 03 71 00 
 5%  (HCFC-123) يااناتا فلوقو نائ     كلوقوائن ـ ـ  29 03 72 00 
 كلوقو فلوقو إياانات  نائ ـ ـ  29 03 73 00 

 (HCFC-141,141b)  
5% 

  اتفلوقو إياان  نائ ـ ـ كلوقو  29 03 74 00 
(HCFC-142.142b)  

5% 
 كلوقو خامس فلوقو بروبينات  نائ ـ ـ  29 03 75 00 

 (HCFC-225.225ca,225cb)  
5% 

 فلوقو مياـان  نائ وقو ـ برومو كلـ  29 03 76 00 
(Halon-1211) ، فلوقو مياان  ال  برومو 

(Halon-1301) برومو قاب  فلوقو إياانات  نائ و 
(Halon-2402)  

5% 

 وقين ـوقين والرلـفوق مالجنة م  الفل ،غيرها ـ ـ  
   : فقط      

 %5  مياان  وكلوقو فلوق ال   ـ ـ ـ  29 03 77 10 
 %5  ياان إ وخامس كلوقو فلوق ـ ـ ـ 29 03 77 20 
 %5   ات  فلوقو إياانئانكلوقو   قاب ـ ـ ـ  29 03 77 30 
 %5   اتفلوقو بروبين وـ ـ ـ ناب  كلوق 29 03 77 40 
 %5   اتفلوقو بروبين  نائ ـ ـ ـ نادس كلوقو  29 03 77 50 
 %5   اتفلوقو بروبين  ال  ـ ـ ـ خامس كلوقو  29 03 77 60 
 %5   اتـ ـ ـ قاب  كلوقو قاب  فلوقو بروبين 29 03 77 70 
 %5   اتكلوقو خامس فلوقو بروبين ال  ـ ـ ـ   29 03 77 80 
   غيرها:ـ ـ ـ   
 %5   اتكلوقو نادس فلوقو بروبين نائ  ـ ـ ـ ـ 29 03 77 91 
 %5   ناتكلوقو ناب  فلوقو بروبيـ ـ ـ ـ 29 03 77 92 
 %5   ال   كلوقو  ال   فلوقو اياان  ـ ـ ـ ـ29 03 77 93 
%5   نائ  كلوقو قباع  فلوقو اياان  ـ ـ ـ ـ29 03 77 94 
%5 كلوقو خامس فلوقو اياان  ـ ـ ـ ـ29 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  
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 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند
ان أو البروبين االمياان أو اإلي من أخرمشتقات  ـ ـ ـ 29 03 79 10 

  المالجنة فقط م  الفلوق والرلوق
 

 
5% 

ان أو البروبين المالجنة اـ ـ ـ مشتقات المياان أو اإلي 29 03 79 20 
  فقط م  الفلوق والبرو 

 

 
5% 

 %5   اتاياانفلوقو  قاب ـ ـ ـ كلوقو 29 03 79 30 
 %5  مو كلوقو مياان.برو ـ ـ ـ29 03 79 40 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 29 03 79 90 
ـ مشتقات مالجنة من هيدقوكربونات نيرالنية أو   

   : نيرلينية أو نيرلوتيربينية
 هرساننيرونادس كلوقو - 6، 5، 4، 3، 2، 1ـ ـ  29 03 81 00 

 HCH  بما فياا ليندان اي و،  اي و ، INN    5% 
 %5    اي و هبتاكلوق اي و  و ين  اي و ، كلوقدانالدقـ ـ  29 03 82 00 
 %5  ميركس  اي و ـ ـ  29 03 83 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 03 89 00 
   عطرية:ـ مشتقات مالجنة من هيدقوكربونات   
 -  كلوقوبن ين وبـاقا ـ ان -، أوق و كلوقوبن ين ـ ـ 29 03 91 00 

    ان  كلوقوبن ين

 
5% 

 و د.د.ت  اي و   اي و كلوقوبن ين  نادس ـ ـ 29 03 92 00 
 - الث كلوق -  INN ،1 ،1، 1) كلوفينوتان  

    كلوقوفينيل   إياان - اقا  ب مررق -2،2

 
 

5% 
 %5   اي و كلوقوبن ين  خامس ـ ـ 29 03 93 00 
 %5   فينيالت نائ  البرومو نادس ـ ـ 29 03 94 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 03 99 00 

ة، المنترنة نمشتقات الايدقوكربونات المسلف  29.04
   . أوالمنترزة، وإن كانت مالجنة

محتوية فقط على مجموعات نلفونية، ـ مشتقات  29 04 10 00 
 %5  أمالحاا وأنتيراتاا اإليايلية

ـاا مشااتقات محتويااة فقااط علااى مجموعااات نيترونيااة أو   
   نيتروزية :

 %5  و ال   نيتروبن ين ونيترومياال  نيتروبن ين ـ ـ ـ 29 04 20 10 
 %5   ينلتوالين و ال   نيترات لترات التوي نائ  ن ـ ـ ـ 29 04 20 20 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ 29 04 20 90 
وأمالحااااه مشااااب  بفلوقوأوكتااااان حماااات ناااالفونيك ـاااا   

   :بفلوقوأوكتان همشبع نلفونيل وفلوقايد
 %5  قوأوكتانفلوب مشب حمت نلفونيك ـ ـ  29 04 31 00 
 %5  مشبعة بفلوقوأوكتان نلفونات ا مونياـ ـ 29 04 32 00 
 %5  مشبعة بفلوقوأوكتان نلفونات الليايو ـ ـ 29 04 33 00 
 %5  مشبعة بفلوقوأوكتان نيو نلفونات البوتاـ ـ 29 04 34 00 
 %5  بفلوقوأوكتان ةمشبعحمت نلفونيك من أمالح أخر ـ ـ 29 04 35 00 
 %5  مشب  بفلوقوأوكتاننلفونيل يد افلوقـ ـ 29 04 36 00 
   غيرها: ـ  
 %5    كلوقوبررينكلوقو نترو مياان   ال  ـ ـ   29 04 91 00 
 %5   غيرهاـ  ـ 29 04 99 00 
 الاــانــ :الفصــــل الفرعــــ   - 2  

   كحـــــو ت ومشتقاتاا المالجنة
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 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند

 . لمنترزةأو المسلفنة أو المنترنة أو ا
كحااااااو ت   دوقيااااااة   حلقيااااااة  ومشااااااتقاتاا   29.05

  المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

   : كحو ت أُحادية الايدقوكسيل مشبعة ـ  
 %5   ـ ـ مياانول  كحول الميايل  29 05 11 00 
 ولأ 2 كحاول البروبيال  وبروباان ـ ولـا أ1ـ ـ بروباان ـ 29 05 12 00 

    كحول ا ي وبروبيل 

 
5% 

 %5    كحول البوتيل العـاد   أولـ 1ـ ـ بوتان ـ 29 05 13 00 
 %5   ـ ـ بوتانو ت أُخر 29 05 14 00 
 %5   ـ ـ أوكتانول  كحول ا وكتيل  وأي وميراتاا 29 05 16 00 
 كحول اللوقيل  وندان  ديران ـ  أول ـ1ـ ـ دوديران ـ  29 05 17 00 

 أولـ 1 كحول الستيل  وا وكتاديران ـ ل أو ـ 1
    كحول الستياقيل 

 
 

5% 
    : غيرها ـ ـ  

 %5   هيرسانول ايال نائى  ـ ـ ـ 29 05 19 10 
ولـح كأو ال  -2- نائ  ميايـل بـوتـان -3,3ـ ـ ـ  29 05 19 20 

 %5  البيناكوليل  
 %5   غيرها ـ ـ ـ 29 05 19 90 
   الاايدقات غير مشبعة :ـ كحو ت أحادية   
 %5  ـ ـ كحو ت تربينية   دوقية   حلقية   29 05 22 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 05 29 00 
   : ـ ديو ت  كحو ت  نائية الايدقوكسيل   
 %5   ـ ـ إيايلين طاليرول  إياان ديول  29 05 31 00 
 %5  ديول ـ2 ، 1ـ ـ بروبلين طاليرول  بروبان ـ  29 05 32 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 05 39 00 
   :ايدقات الا أُخر متعددة ـ كحو ت  
ـ  3، 1ان ــروبــ  هيدقوكس  ميايل  ب2ـ إيايل ـ 2ـ ـ  29 05 41 00 

   ديول   الث ميايلول بروبان 

 
5% 

 %5   ـ ـ خامس أقياريتول 29 05 42 00 
 %5   ـ ـ مانيتول 29 05 43 00 
 %5   طلونيتول  نوقبيتول  -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   دوقية، مالجنة، مسلفنة، منترنة   

   أو منترزة

 
 

 5%   (INN)ا رلوق فينول ـ ـ  29 05 51 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 05 59 00 

لقية  ومشتقاتاا المالجنة أو كحو ت دوقية  ح  29.06
   . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

   : ـ نيرالنية أو نيرلينية أو نيرلوتربينية  
 %5   ـ ـ مناول 29 06 11 00 
نيرلو يرسانول وميايل نيرلو هيرسانو ت و نائ   ـ ـ 29 06 12 00 

   ميايل نيرلو هيرسانو ت

 

 
5% 

 %5    ت وأينونيتو تـ ـ نيترو 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 
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 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند
 %5   ـ ـ غيرها 29 06 29 00 
 الاالــــث:الفصـــل الفرعـــــ   - 3  

فينـو ت وفينو ت ــ كحو ت ومشتقاتاا 
 نة المالجنة أو المسلفنة أو المنتر

   . أو المنترزة
   . فينو ت وفينو ت ـ كحو ت  29.07

   : ـ فينو ت أُحادية  مونوفينو ت   
   ه :ـ ـ فينول  هيدقوكسيبن ين  وأمالح  
 %5   فينولـ  ـ ـ 29 07 11 10 
 %5   حمت الفينول   الرربوليك ـ  ـ ـ 29 07 11 20 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 07 11 90 
 %5   ـ ـ كري و ت وأمالحاا 29 07 12 00 
ـ ـ اوكتيل فينول ونونيل فينول وأي وميراتاا؛ أمالح  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   ـ قي وقنينول وأمالحه ـ 29 07 21 00 
 %5   ـ ـ هيدقوكينون  كينول  وأمالحه 29 07 22 00 
 Aفينول  مررقاي و بروبيليدين  ان  فينول     4،  4ـ ـ 29 07 23 00 

   ،  ان  فينيلول بروبان  وأمالحه

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 29 07 29 00 
الجنة مشتقات الفينو ت أو كحو ت الفينول الم  29.08

   . أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
   ا :فقط وأمالحاتحتو  على بدائل الاالوطين ـ مشتقات   
 %5   ـ ـ خامس كلوقوفينول  اي و 29 08 11 00 
 %5   غيرهاـ ـ 29 08 19 00 
   : اغيره ـ  
 %5   داينونب  اي و  و أمالحهـ ـ 29 08 91 00 
    اي و DNOC)كري ول  -أو- نائ  نيترو - 6,4ـ ـ 29 08 92 00 

 %5   وأمالحه
   ا :ـ ـ غيره 
 %5   ـ ـ ـ بيررات ا مونيو 29 08 99 10 
 %5   ـ ـ ـ حمت البرريك   ال   نيتروفينول 29 08 99 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 29 08 99 90 
 الفصل الفرعـ  الرابـ : - 4 

فوق أكانيد  الرحول و أ يـــرات وفــوق أكانيد
ا  ير، فوق أكانيد أنيتا ت ونصر أنيتا ت 
وفوق أكانيد الريتون وأيبوكسيدات ذات حلقات 
 ال ية وأنيتا ت ونصر أنيتا ت ومشتقاتاا 
   . المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

، أ يارات ـ فيناو ت، أ يرات، أ يـرات ـ كحاو ت  29.09
وق أكاناايد فااكحااو ت ـ فينااو ت، وأ ياارات ـ 

وفاااوق أكانااايد الرحاااول وفاااوق أكانااايد ا  يااار 
  وفااوق أكاناايد الريتااون  أناايتالنصاار أناايتال و
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 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند

ً ئالصفات كيما وإن كانت محددة   ، ومشاتقاتاا يا
 . المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

ـاا أ ياارات   دوقيااة   حلقيااة  ومشااتقاتاا المالجنااة أو   
   : سلفنة أو المنترنـة أو المنترزةالم

 %5   ايارـ ـ  ان  أ يل  29 09 11 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5  ـ ـ ـ  ال   ميايل بيوتيل ايار 29 09 19 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ  29 09 19 90 
يرلينية أو نيرلوتيربينية ـيرالنية، نـــ أ يرات ن 29 09 20 00 

سلفنة أو المنترنة أو ومشتقاتاا المالجنة أو الم
   المنترزة

 
 

5% 
رية ومشاتقاتاا المالجناة أو المسالفنة أو ـعطاات يرــ أ ا 29 09 30 00 

   المنترنـة أو المنترزة

 
5% 

كحاو ت المالجناة أو المسالفنة أو المنترناة  -ا يارات ـ   
   : أو المنترزة

ُ  2،  2ـ ـ  29 09 41 00     نائ  إيايلين  ولــ   إيـاـانــانـــ   ـكسوـ أ
   دايجول  ،طاليرول

 
5% 

ن طاليرول أو ــــ ـ أ يـرات أُحاديــة البوتيــل مـن إ يلي 29 09 43 00 
    ان  إ يليــن طاليرول

 
5% 

ل مان إ يلاين طاليرـاـول ــاــ ـ أ يــرات أُخر أُحاديــة ا لري 29 09 44 00 
   أو  نائ  إ يلين طاليرول

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 29 09 49 00 
، أ يرات ـ كحو ت ـ فينو ت رات ـ فينو تــ أ ي 29 09 50 00 

ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة 
   أوالمنترزة

 
5% 

فوق أكانيد ا  يار، فاوق أكانايد فوق أكانيد الرحول، ـ   
، فااوق أكاناايد الريتااون أناايتا ت ونصاار أناايتا ت 
المساااالفنة أو المنترنااااة أو ومشااااتقاتاا المالجنااااة أو 

 : المنترزة

 

 
 
 

 %5   فوق اوكسيد ميايل ايايل كيتونـ  ـ ـ 29 09 60 10 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 09 60 90 

أيبوكسااايدات وأيبوكسااا  كحاااو ت وأيبوكسااا    29.10
فينو ت وأيبوكس  أ يــرات، ذات حلقات  ال ياة 
و ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أ

   .  المنترزة
 %5   ـ أُوكسيران  أُوكسيد ا  يلين  29 10 10 00 
 %5   وبيلين رـ ميايل أُوكسيران  أُوكسيد الب 29 10 20 00 
 ووقلـ ايبوكس  بروبان  أبير3،  2ـ كلوقو ـ1ـ  29 10 30 00 

  هيدقين 

 
5% 

 INN    5%دايلدقين  اي و، ـ  29 10 40 00 
 %5    اي و  دقينـ ان 29 10 50 00 
 %5   ـ غيرها 29 10 90 00 

أناااايتا ت ونصاااار أناااايتا ت، وإن كاناااات ذات  29 11 00 00 29.11
وظيفة أُوكساجينية أُخارو ومشاتقاتاا المالجناة 

 %5   المنترزةأو المسلفنة أو المنترنة أو 
   الفصل الفرعـ  الخامــس: - 5  
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 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند

 مركبـــات ذات وظيفـــة ألدهيدية.
ألدهيااادات، وإن كانااات ذات وظيفاااة أُوكساااجينية   29.12

أُخاااارو؛ بااااوليميرات ألدهياااادات دوقيااااة؛ باااااقا 
    .فوقمالدهيد

ـ ألدهيدات   دوقية   حلقية  دون وظيفاة أُوكسايجينية   
   : أُخرو

 %5   ـ ـ مياانال  فوقمالدهيد  29 12 11 00 
 %5   ـ ـ إياانال  أنيتالدهيد  29 12 12 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 12 19 00 
ـ ألدهيدات دوقية  حلقية  دون وظيفة أُكسجينية   

   أُخرو:
 %5   ـ ـ بن الدهيد 29 12 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 12 29 00 
 -أ يارات ، ألدهيادات  - ألدهيادات ,كحاو ت - ألدهياداتـ   

 أُخرو   ألدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية وفينو ت 
:   

 %5   وكس  بن الدهيد اـ مي 3ـ هيدقوكس  ـ4ـ ـ فانيلين   29 12 41 00 
ـ هيدقوكس   4ـ اياوكس  ـ  3ـ ـ أ يل فانيلين   29 12 42 00 

   بن الدهيد 

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 29 12 49 00 
 %5   بوليمرات دوقية  حلقية  من ألدهيداتـ  29 12 50 00 
 %5   ـ باقا فوقمالدهيد 29 12 60 00 

 مشااااااتقات مالجنااااااة أو مساااااالفنة أو منترنااااااة 29 13 00 00 29.13
  29.12دالبن  أو منترزة من المنتجات الداخلة ف

 
5% 

 الفصل الفرعــ  الســادس:  - 6  
مركبــات ذات وظيفة كيتونية  أنيتونية  

   . ومركبات ذات وظيفة كينونية
كيتونااااات وكينونااااات، وإن كاناااات ذات وظيفااااة   29.14

ية أُخاااارو، ومشااااتقاتاا المالجنااااة أو أُوكسااااجين
   . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

، دون وظيفة ـ كيتونات   دوقية    حلقية   
   :أُوكسجينية

 %5   ـ ـ أنيتون 29 14 11 00 
 %5   ـ ـ بوتانون  ميايل أ يل كيتون  29 14 12 00 
 %5   يل اي وبوتيل كيتون  مياواحد  ـ 2ـ ميايل بنتان ـ  4ـ ـ  29 14 13 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 19 00 
دون ية أو نيرلينية أو نيرلوتربينية ، نيرالنـ كيتونات  

   : وظيفة أُوكسجينية أُخرو
 %5   ايل نيرلو هرسانوناتيـ ـ نيرلو هرسانون وم 29 14 22 00 
 %5  ـ ـ إيونونات وميايل إيونونات 29 14 23 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 29 00 
ُ  ، دون وظيفة أُوكسجينيةـ كيتونات عطرية      :   خروأ
 %5  واحدـ 2ـ ـ فينيل أنيتون  فنيل بروبان ـ 29 14 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 39 00 
 %5   ألدهيدات –كحو ت ، كيتونات  -ـ كيتونات  29 14 40 00 
  ذات وظيفاة أُوكساجينية  فيناو ت وكيتوناات -ـ كيتونات  29 14 50 00 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

155

 6ق : 
 29ف : 

 

 - 194 - 

 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند

 %5  أُخرو
   : ـ كينونات  
 %5   نوناراكيـ ـ ان 29 14 61 00 
 INN    5%) يوبيدكاقينون   Q10 مساعد ان يمـ ـ  29 14 62 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 69 00 
   :ـ مشتقات مالجنة أو مسلفنة أومنترنة أو منترزة  
 %5   و كلوقديرون  ايـ ـ  29 14 71 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 14 79 00 
 الفصـــل الفرعـــ  السابــــ : - 7  

أحمـا  كاقبوكسيلية وأنايدقيداتاـا 
وهاليداتاـا وفوق أكانيدهـا وفوق أكانيد 

أحماراا ؛ مشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو 
 . المنترنة أو المنترزة

   
قيااااااة  أحمااااااا  كاقبوكساااااايلية أُحاديااااااة   دو  29.15

  حلقياااة  مشااابعة وأنايدقياااداتاا، هالياااداتاا، 
فاااااوق أكانااااايدها، فاااااوق أكانااااايد أحمارااااااا؛ 
مشتقاتاا المالجناة أو المسالفنة أو المنترناة أو 

   . المنترزة
   : ، أمالحه وأنتيراتهالنمليك  الفوقميك  ـ حمت  
 %5   ـ ـ حمت النمليك  الفوقميك  29 15 11 00 
 %5    ح حمت النمليك  الفوقميكـ ـ أمال 29 15 12 00 
 %5   ـ ـ أنتيرات حمت النمليك  الفوقميك  29 15 13 00 
   : ـ حمت الخليك وأمالحه؛ أنايدقيد خليك  
   : ـ ـ حمت الخليك  
 %5   محول وغير حالح لالنتعمال كخل لألكلـ ـ ـ  29 15 21 10 
 %5   ـ ـ ـ حالح لالنتعمال كخل لألكل 29 15 21 20 
 %5   ـ ـ أنايدقيد حمت الخليك 29 15 24 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 15 29 00 
   : ـ أنتيرات حمت 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    أنيتات داينونب  اي و ـ ـ 29 15 36 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 15 39 00 
الخليك   احماـ أُحاد  أو  نائ  أو  ال   كلوقو  29 15 40 00 

  وأنتيراتاا وأمالحاا
 

 
5% 

 %5   ـ حمت بروبيونيك وأمالحه وأنتيراته 29 15 50 00 
، أمالحاا بنتانويكوأحما   بوتانويكـ أحما   29 15 60 00 

   وأنتيراتاا

 
5% 

نخليك  بالميك  وحـمت دهنيك  نتيريك   ـ حمت  
  ا :أمالحاا وأنتيراتا

 
 

   : الدهنيك  ا نيتاقيك حمت ـ ـ ـ   
 %5    رات المغنيسيو ينت ـ ـ ـ ـ 29 15 70 11 
 %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 
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أُحادية   دوقية  يليةأحما  كاقبوكس  29.16
  حلقية  غير مشبعة، أحما  كاقبوكسيلية 

ة  حلقية  وأنايدقيداتاا ـــأُحادية دوقي
أكانيدها وفوق أكانيد  وقـوفوهاليداتاا 

أحماراا؛ مشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو 
   . المنترنة أو المنترزة

غيار ـ أحما  كاقبوكسيلية أُحادية   دوقية    حلقية    
مشاابعة وأنايدقيااداتاا وهاليااداتاا وفااوق أكاناايدها 

   : وفوق أكانيد أحماراا ومشتقاتاا
 %5   ـ ـ حمت إكريليك وأمالحه 29 16 11 00 
 %5   رات حمت إكريليكـ ـ أنت 29 16 12 00 
 %5  ـ ـ حمت ميااكريليك  29 16 13 00 
 %5   رات حمت ميااكريليكـ ـ أنت 29 16 14 00 
أو لينولينيك وأمالحاا  يكيلينولأو  يكيأولـ ـ أحما   29 16 15 00 

   وأنتيراتاا
5% 

 %5  بينابرريل  إي و  ـ ـ  29 16 16 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 16 19 00 
ـ أحما  كاقبوكسيلية أُحاديــة نيرالنية أو نيرلينية  29 16 20 00 

أو نيرلوتربنية وأنايدقيداتاا وهاليداتاا وفوق 
  ااكانيدها وفوق أكانيد أحماراا ومشتقاتأ

 
 

5% 
أُحاديااة عطريااة وأنايدقيااداتاا  ـاا أحمااا  كاقبوكساايلية  

وفوق اكانايد احمارااا وهاليداتاا وفوق أكانيدها 
   : ومشتقاتاا

   ه :ـ ـ حمت بن ويك وأمالحه وأنتيرات  
%5 بن ويك الـ ـ ـ حمت 29 16 31 10 
%5  بن ويكالحمت  ح وأنتيراتأمالـ ـ ـ 29 16 31 20 
 %5   ـ ـ فوق أُكسيد البن ويل وكلوقيد البن ويل 29 16 32 00 
 %5   ـ ـ حمت فينيل الخليك وأمالحه 29 16 34 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 16 39 00 

أحماااا  كاقبوكسااالية طماعياااة، أنايدقياااداتاا   29.17
وهاليااااداتاا وفااااوق أكاناااايدها وفااااوق أكاناااايد 

؛ مشااتقاتاا المالجنااة أو المساالفنة أو أحماراااا
   . المنترنة أو المنترزة

 ، ـاا أحمااا  كاقبوكساايلية طماعيااة   دوقيااة    حلقيااة  
وهاليداتاا وفوق أكانيدها وفوق أكانيد  أنايدقيداتاا

   : أحماراا ومشتقاتاا
 %5   ـ ـ حمت أُكساليك وأمالحه وأنتيراته 29 17 11 00 
 %5   حمت أديبيك وأمالحه وأنتيراتهـ ـ  29 17 12 00 
ـ ـ حمت أزياليـك وحـمت نـيـبـانيك، أمالحاما  29 17 13 00 

   وأنتيراتاما

 
5% 

 %5   ـ ـ أنايدقيد ماِليك 29 17 14 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 17 19 00 
ـاا أحمااا  كاقبوكساايلية طماعيااة ناايرالنية أوناايرلينية  29 17 20 00 

نايدقيااااداتاا وهاليااااداتاا وفااااوق وناااايرلوتربينية، أأ
  أكانيدها وفوق أكانيد أحماراا ومشتقاتاا

 
 

5% 
  ـاا أحمااا  كاقبوكساايلية طماعيااة عطريااة، أنايدقيااداتاا   



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

157

 6ق : 
 29ف : 

 

 - 196 - 

 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند

وهاليااداتاا وفااوق أكاناايدها وفااوق أكاناايد أحماراااا 
 : ومشتقاتاا

 %5   ـ ـ اوق وفاا ت  نائ  اوكتيل 29 17 32 00 
 %5    ت  نائ  نونيل أو  نائ  ديسيلـ ـ اوق وفاا 29 17 33 00 
 %5   ـ ـ أنتيرات أُخر من حمت اوق وفااليك 29 17 34 00 
 %5   اليكتفـ ـ أنايدقيد  29 17 35 00 
 %5   ـ ـ حمت تيريفااليك وأمالحه 29 17 36 00 
 %5   ـ ـ تيريفاا ت  نائ  الميايل 29 17 37 00 
   ا :ـ ـ غيره  
 %5   فياا ت الرحا ـ  ـ ـ 29 17 39 10 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 17 39 90 

أحمااا  كاقبوكساايلية ذات وظيفااة أُوكسااجينية   29.18
أنايدقيااااااداتاا وهاليااااااداتاا وفااااااوق  ،إرااااااافية

أكاناايدها وفااوق أكاناايد أحماراااا؛ مشااتقاتاا 
   المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

كحولية لرن دون  ةكاقبوكسيلية ذات وظيفـ أحما    
وظيفة أُوكسجينية أُخرو، أنايدقيداتاا وهاليداتاـا 

فوق أكانيد أحماراا و ،وفوق أكانيدها
   ومشتقاتاا: 

 %5   ـ ـ حمت لرتيك  لبنيك  وأمالحه وأنتيراته 29 18 11 00 
 %5   ـ ـ حمت ترتيريك  الطرأير  29 18 12 00 
 %5   أمالح وأنتيرات حمت الترتيريك ـ ـ 29 18 13 00 
 %5   ـ ـ حمت نتريك  حمت الليمونيك  29 18 14 00 
وأنتيرات حمت الـستيريك  حمت  أمالح ــ   

  : الليمونيك

 
 

 %5   رات الرحا ينتإـ  ـ ـ 29 18 15 10 
 %5   رات المغنيسيو ينتإـ  ـ ـ 29 18 15 20 
 %5   ك  الخاقحين رات ال نينتإـ  ـ ـ 29 18 15 30 
 %5   .غيرهاـ  ـ ـ 29 18 15 90 
 %5   أمالحه وأنتيراته ،ـ ـ حمت طلوكونيك 29 18 16 00 
حامت هيدقوكس  أنيتيك   -2- فينيل نائ  -2 ، 2 ـ ـ 29 18 17 00 

 %5   بن ليك حامت 
 %5   كلوقوبن يالت  اي و ـ ـ  29 18 18 00
 %5    ـ ـ غيرها 29 18 19 00

دون  ماانـاا أحمااا  كاقبوكساايلية ذات وظيفااة فينوليااة   
أنايدقيااداتاا وهاليااداتاا  ووظيفااة أُوكسااجينية أُخاارو 

   وفوق أكانيدها وفوق أكانيد أحماراا ومشتقاتاا:
 %5   فالصفصا  حمت ـ ـ حمت ناليسيليك وأمالحه 29 18 21 00 
 %5  أنتيراتهو هـ ـ حمت اوق و أنتيل ناليسيليك وأمالح 29 18 22 00 
 %5   حمت ناليسيليك وأمالحاامن أُخر أنتيرات ـ ـ  29 18 23 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 18 29 00 
 ـ أحما  كاقبوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية 29 18 30 00 

أنايدقيداتاا  و لرن دون وظيفة أُوكسجينية أُخرو
اا وهاليداتاا وفوق أكانيدها وفوق أكانيد أحمار

   ومشتقاتاا

 
 
 

5% 
   ا :ـ غيره  
 %5  الث  حمت 5،  4،  2    اي و  T -5،  4،  2ـ ـ  29 18 91 00 
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  أمالحه وانتيراتهو كلوقوفينوكس  أنيتيك ، 
   ا :غيرهـ ـ   
حامت هيدقوكس  أنيتيك -2-  فينيلئان -2،2 ـ ـ ـ 29 18 99 10 

 %5    حامت البن يليك 
 %5   غيرها ـ ــ  29 18 99 90 
 الفصل الفرع  الاامــن: - 8  

 من   معادن أنتيرات أحما  غير عضوية
وأمالحاا ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنـة أو 

   . المنترنة أو المنترزة
أنااتيرات فوناافوقيك وأمالحاااا، بمااا فاا  ذلااك   29.19

الالكتوفوناااااااافات؛ مشااااااااتقاتاا المالجنااااااااة أو 
   . المنترزةالمسلفنة أو المنترنة أو 

 %5   ان  برموبروبيل  فونفات-3،  2ـ تريس    29 19 10 00 
 %5  ـ غيرها29 19 90 00 

29.20  
 

مااان    أناااتيرات أحماااا  غيااار عضاااوية أُخااار
 باناااااااااتاناا أناااااااااتيرات هاليااااااااادات  معاااااااااادن

الايدقوطين  وأمالحاا؛ مشاتقاتاا المالجناة أو 
   . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

الفونفوق  وأمالحااا    يوتاتأنتيرات  يوفونفوقيك  ـ  
ومشاااااتقاتاا المالجناااااة أو المسااااالفنة أو المنترناااااة أو 

 : المنترزة

  
-ميايل  اي و   ميايل-وباقا يون يون  اي و  اباقـ ـ 29 20 11 00 

 %5    يون اباق
 %5    ـ ـ غيره29 20 19 00 
ا المالجناة أو مشاتقاتا ؛رات الفونافيت وأمالحااااناتـا   

   : المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
 %5   ميايل الفونفيت نائ   ـ ـ 29 20 21 00 
 %5   ايايل الفونفيت ائ ن  ـ ـ 29 20 22 00 
 %5   ميايل الفونفيت ال    ـ ـ 29 20 23 00 
 %5   ايايل الفونفيت ال    ـ ـ 29 20 24 00 
 %5  غيرها  ـ ـ 29 20 29 00 
 %5  اندونولفان  اي و   ـ 29 20 30 00 
   :اـ غيره 

 %5 ـ ـ ـ  ال   نيترو الجلسرين.29 20 90 05
 %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  التانــ : - 9  

 . ذات وظيفــــة نيتروطينية مركبـــات
 

  
   . مركبات ذات وظيفة أمينية  29.21

ـ أمينات أُحادية   دوقية   حلقية  ومشتقاتاا؛   
    :أمالحاا

      ينـيل أمـاـ ال   مي يل أمين و نائ  أوـاــ ـ مي 29 21 11 00 
   وأمالحاا

 
5% 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

159

 6ق : 
 29ف : 

 

 - 198 - 

 ف ة الرنم ااإلطرا الصــــــــــنر النظا  المنس قم  البند
ايل كلوقيد يإو  مينأ ميايلنائ  ـــــ  N  ،N  -2 ـ ـ 29 21 12 00 

 %5  دهيدقوكلوقي
ايل كلوقيد يإ و أمين يايلإنائ  ـــــ  N  ،N  -2ـ ـ  29 21 13 00 

 %5   دهيدقوكلوقي
ايل يإ  وبروبيل  أمينو نائ  أيـــــ  N  ،N   -2 ـ ـ 29 21 14 00 

 %5  دهيدقوكلوقي كلوقيد
   ا :ـ ـ غيره  
 %5   ايايالمين ايل كلوقواي-2 ان   ـ ـ ـ 29 21 19 10 
 كلوقوايايل -2    ان  INN  كلوقومياين ـ ـ ـ 29 21 19 20 

 %5    يايالمينم
-2    ال ـــ   INNياين  ـ الث كلوقوم ـ ـ ـ 29 21 19 30 

 %5  يايالمين م كلوقوايايل 
بروبيال أو -n اان  ألريل ميايال، ايايال،  - N ،N ـا ـ ـ 29 21 19 40 

و أمالحااااااااا  اتمينااااااالوقوايايالك -2اي وبروبيااااااال 
 %5   البروتونية

 – n نائ  ألريل   مايل ،أو إ يل ، أو  – N ،N -2 ـ ـ ـ  
إ يااال كلوقياااد  أماااين -2وبروبيااال    أو أي بروبيااال 
   البروتونية المناظرة :وامالحاا 

 %5   كلوقيد -ايل يايل أمينو إينائ  إـــــ  -N ،N -2 ـ ـ ـ ـ 29 21 19 52 
ايل يأمينو إ -2  -وبروبيل نائ  أيـــــ  N  ،N -2 ـ ـ ـ ـ 29 21 19 54 

 %5   كلوقيد
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 21 19 59 
   غيرها : 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 
 ـ أمينات طماعية   دوقية   حلقية  ومشتقاتاا؛  

   : مالحااأ
 %5   ـ ـ إيالين  نائ  أمين وأمالحه 29 21 21 00 
 %5   ـ ـ ندان  ميايلين  نائ  أمين وأمالحه 29 21 22 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 21 29 00 
  ـ أمينات أُحادية أو طماعية نيرالنية أو نيرلينية أو  29 21 30 00 

   نيرلوتربينية، مشتقاتاا؛ أمالحاا

 
5% 

   ؛ أمالحاا : مينات أُحادية عطرية، مشتقاتااـ أ  
 %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  .تـ ـ  نائ  فينيل أمين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجا 29 21 44 00 
ـ نافتيل أميــن 2ـ نافتيل أمين  ألفا ـ نافتيل أمين ، 1ـ ـ  29 21 45 00 

    أمالحاا  بيتا ـ نافتيل أمين  ومشتقاتاا؛

 
5% 

،  (INN)، بن فيتامين (INN)ـ ـ أمفيتــامين  29 21 46 00 
، (INN)، إتيال  فيتامين (INN)دكسافيتامين 
، ليفا  فيتامين (INN)، لفيتامين (INN)فنسامفين 

(INN) مفينوقكس ،(INN) فنترمين ،(INN) ؛
 %5   أمالحاا

 %5   ـ ـ غيرها 29 21 49 00 
ـ أمينات طماعية عطرية ومشتقاتاا؛ أمالح هذه   

   : المنتجات
  اوق و وميتـا وبــاقا فينيلين  نائ  أمين و نائ  أمينو  ـ ـ 29 21 51 00 
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 %5  المنتجاتهذه أمالح ؛تقاتااــوينات ومشـتول
 %5   ـ ـ غيرها 29 21 59 00 

   . مركبات أمينية ذات وظيفة أُوكسجينية  29.22
ـ كحو ت أمينية، غيار تلاك التا  تحتاو  علاى أكاار مان  

أ يراتااااا و ،ناااوع واحاااد ماااـن الوظاااائر ا وكساااجينية
   : أمالح هذه المنتجات وأنتيراتاا؛

 %5   نول أمين وأمالحهـ ـ أُحاد  إياا 29 22 11 00 
 %5  ـنائى إياـانول أمين وأمالحهـ ـ 29 22 21 00 
 %5  وأمالحه (INN)دكستروبروبرسيفين ـ ـ  29 22 14 00 

 %5   اياانول امين ال   ـ ـ  29 22 15 00 
 %5  بفلوقوأوكتان ةمشبعأمونيا نلفونات ـ ـ  نائ  إياانول  29 22 16 00 

 %5  ياانول امينإ  ئانيايل  وإ ياانول امينإ  ئانميايل  ـ ـ  29 22 17 00 
 %5  انولايإ  وبروبيل  أمينو نائ  أيـــــ  N  ،N  -2ـ ــ  29 22 18 00 
   ا :ـ ـ غيره  
بروبيل أو -nألريل ميايل، ايايل، انــ   - N  ،N ـ ـ ـ  

   :و أمالحاا البروتونية أمينواياانول -2اي وبروبيل 
  أمينواياانول و أمالحه-2- ان  ميايل - N  ،N ـ ـ ـ ـ  29 22 19 11 

 %5   البروتونية
  أمينواياانول و أمالحه-2- ان  ايايل- N  ،N ـ ـ ـ ـ 29 22 19 12 

 %5   البروتونية
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 29 22 19 19 
 %5    اياانول نائ  بروبايل أمينو -N ، N -2ـ ـ ـ 29 22 19 50 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ 29 22 19 90 
، غير تلك الت  وفينو ت أمينية أخروو ت أمينية اـ ناف  

 لى أكار من نوع واحد من الوظائرتحتو  ع
وإ يراتاا وأنتيراتاا؛ أمالح هذه  ا ُوكسجينية
   المنتجات:

يك هيدقوكس  نفاالين نلفون أمينو أحما  ـ ـ 29 22 21 00 
 %5  وامالحاا

 %5   ـ ـ غيرها 29 22 29 00 
ـاا ألدهياادات أمينيااة وكيتونااات أمينيااة وكينونااات أمينيااة،   

غير تلك التا  تحتاو  علاى أكاار مان ناـوع واحاد مان 
   :الوظائر ا ُوكسجينية؛ أمالح هذه المنتجات

)رامون بـ ـ أمفـــي 29 22 31 00  INN )، مياادون ( INN ) ،
 %5   اتأمالح هذه المنتج ؛(INN)نوقمياادون و

 %5  ـ ـ غيرها  29 22 39 00 
ا  أمينية، غيار تلاك التا  تحتاو  علاى أكاار مان مـ أح  

  ؛وأنااتيراتاا ،وكسااجينية ُ نااوع واحااد ماان الوظااائر أ
   : أمالح هذه المنتجات

 %5   ين وأنتيراته؛ أمالح هذه المنتجاتسـ ـ لي 29 22 41 00 
 %5   ـ ـ حمت طلوتاميك وأمالحه 29 22 42 00 
 %5   ك وأمالحهيرانيلاـ ـ حمت ا ن 29 22 43 00 
 %5   وأمالحه  (INN)ـ ـ تيليدين  29 22 44 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 22 49 00 
ة وفينو ت حمضية أمينية ـ كحولية أميني ـ فينو ت 29 22 50 00 

  أُخر ذات وظيفة اوكسجينية ومركبات

 
5% 

  مونيااااو  الرباعيااااة؛ ا  أمااااالح وهيدقوكساااايدات  29.23
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، وإن ليسااياينات وفونااافو أمينااو ليبيااادات أُخااار
ً كانت محددة الصفات   :كيماويا

 %5   ـ كولين وأمالحه 29 23 10 00 
 %5   ـ ليسياينات وفونفو أمينو ليبيدات أُخر 29 23 20 00 
 %5  بفلوقوأوكتان ةمشبعأمونيا  يلي إ قباع نلفونات  ـ 29 23 30 00 
 ةمشبعأمونيا  نائ  ميايل  ديسيل نائ   ـ نلفونات 29 32 40 00 

 %5  بفلوقوأوكتان
 %5   ـ غيرها 29 23 90 00 

اميدياة، مركباات  مركبات ذات وظيفة كربوكس   29.24
   . حمت كربونيك ذات وظيفة أميدية

ـ أميدات   دوقية    حلقية   بما فياا الرربامات     
   المنتجات:هذه دوقية  ومشتقاتاا؛ أمالح 

 5%   (INN)ـ ـ مبروبامات  29 24 11 00 
كروتوفوس  اي و  احاد  فلوقوانيتاميد  اي و ، ـ ـ  29 24 12 00 

 %5   وفونفاميدون اي و 
 %5   ـ ـ غيرها 29 24 19 00 
ـ أميدات دوقية  الحلقية   بما فياا الرربامات الدوقية    

   : ومشتقاتاا؛ أمالحاا
 %5   ـ ـ يوقينات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات 29 24 21 00 
 تيليـ حمت ان N  ـ إنيتاميدو البن ويك 2ـ ـ حمت  29 24 23 00 

 %5  نيليك  وأمالحه  ناراأ
 5%   (INN)ـ ـ إياينامات  29 24 24 00 
 %5  ـ ـ ا كلوق  اي و  29 24 25 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 24 29 00 

كبااات ذات وظيفااة كربوكساايميدية  بمااا فياااا مر  29.25
ومركبااااات ذات وظيفااااة  وأمالحااااه  السااااراقين

   .أمينية
   :ااـ ايميدات ومشتقاتاا؛ أمالح  
 %5   ـ ـ نراقين وأمالحه 29 25 11 00 
 5%   (INN)غلو تيايميد ـ ـ  29 25 12 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 25 19 00 
   المنتجات:هذه  ـ ايمينات ومشتقاتاا؛ أمالح  
 %5   كلوقديميفوق   اي و ـ ـ 29 25 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها29 25 29 00 

   نيتريلية.مركبات ذات وظيفة   29.26
 %5   أُكريلونيتريلـ  29 26 10 00 
 %5   ـ نيانو غوانيدين   نائ  نيان د  أميد 1ـ  29 26 20 00 
، (INN)الحه؛ مياادون وأم (INN)ـ فنبروبوقكس  29 26 30 00 

 – 4.4– نائ  ميال أمينو  2 –نيانو  -4انترميديت  
 %5    نائ  فينيل بوتان 

 %5  فينيل انيتوانيتونتريل-ـ الفا 29 26 04 00 
   :ـ غيرها   
 %5   نيانيد البن ايلـ  ـ ـ 29 26 90 10 
 %5   غيرهاـ  ـ ـ 29 26 90 90 

 %5   ديازو، ا زو أو ا زوكس مركبات ال 29 27 00 00 29.27
 %5 مشاااااتقات عضاااااوية مااااان الايااااادقازين أو مااااان  29 28 00 00 29.28
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  الايدقوكسيالمين
   .  مركبات ذات وظيفة نيتروطينية أُخرو  29.29

 %5   ـ اي ونيانات 29 29 10 00 
   ا :ـ غيره  
يل أو بروب-n  ألريل ميايل، ايايل، ئان - N  ،N ـ ـ ـ 29 29 90 10 

 %5   اميدية ديااليدات فونفوق ؛ اي وبروبيل 
بروبيل أو -n  ألريل ميايل، ايايل، ئان  ـ ـ ـ 29 29 90 20 

-n   ألريل ميايل، ايايلئان - N  ،Nاي وبروبيل  
 %5   أميدات فونفوقية ؛ بروبيل أو اي وبروبيل 

 %5  غيرها  ـ ـ ـ 29 29 90 90 
 العاشــــر : الفصـــل الفرعـــ  - 10  

مركبـــات عضويــة ــ غيــر عضويــة، 
مركبــات دوقيــة غيــر منسجمة ، أحما  

   . نوكليرية وأمالحاا ونلفوناميدات
   . مركبات كبريت عضوية  29.30
 29 30 10  %5  يايل امينو  اياانايولم نائ   N,N - 2 ـ 00
 %5   تـ  يو كربامات و نائ   يو كرباما 29 30 20 00 
 %5   ـ أُحاد  و نائ  أو قباع  كبريتيدات  يوقا  29 30 30 00 
 %5  ـ ميتيونين 29 30 40 00 
 %5 ول ياناايايل امينو  ايا ائ  ن N  ،N  -2ـ  29 30 60 00 
  طليرول ئانهيدقوكس  ايايل  نولفيد   يو -2مررق  ـ  29 30 70 00 

INN)   5% 
كبتافول  اي و  و ميااميدوفوس ب  اي و ، الديراقـ  29 30 08 00 

 %5    اي و 
   ا :ـ غيره  
   مركبات عضوية فونفوقية كبريتية : ـــ  
يل ايايل ــــفين-Sيل ـــــايا -O ـــ ـ 29 30 90 11 

 %5  فونفونو يولو يونات 
ى ذقة فونفوق مرتبط باا مجموعة ـو  علـــتحت ـــ ـ 29 30 90 12 

بروبيل أو اي وبروبيل -nة من ميايل، ايايل، واحد
 %5  ولرن دون ذقات كربون أخر

 %5  غيرها  ـــ ـ 29 30 90 19 
   مركبات عضوية كلوقية كبريتية : ـ ــ  
 %5  د كلوقوايايل كلوقو ميايل نلفاي -2 ـ ــ ـ 29 30 90 21 
 %5   نلفايد كلوقوايايل -2 نائ    ـ ــ ـ 29 30 90 22 
 %5   مياان كلوقوايايل  يو -2   نائ  ـ ــ ـ 29 30 90 23 
 %5   كلوقوايايل  يو اياان-2   نائ -2,1 ـ ــ ـ   29 30 90 24 
 %5  .بروبين-n-كلوقوايايل  يو -2   نائ -3,1 ـ ــ ـ   29 30 90 25 
 %5   بوتان-n-كلوقوايايل  يو -2   نائ -4، 1 ـ ــ ـ   29 30 90 26 
 %5   .بنتان-n-كلوقوايايل  يو -2   نائ -5,1 ـ ــ ـ   29 30 90 27 
 %5  غيرها ـ ـــ   29 30 90 29 
   مركبات عضوية كلوقية كبريتية ايارية : ـ ــ  
 %5  ا ير كلوقوايايلايوميايل -2 نائ   ـــ ـ   29 30 90 31 
 %5  يوايايل ا يركلوقوايايل  -2   نائ  ـــ ـ 29 30 90 32 
 %5   غيرها ـــ ـ 29 30 90 39 
   :مركبات عضوية فونفوقية كبريتية نيتروطينية ـ ــ  
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 }لاياي  ان  ايايل امينو  -S-}2ان  ايايلـــ -O،O ـــ ـ 29 30 90 41 

 . فونفوقو يويت وأمالحه ا لريلية أو البروتونية
 

 
 

5% 
بروبيل أو -nألريل ميايل، ايايل،  نائ   -S-2 { ـــ ـ 29 30 90 42 

هيدقوطين  }اي وبروبيل  امينو  ايايل 
بروبيل أو اي وبروبيل  -nألريل ميايل، ايايل، 

 <يل ــألر-O،وتات فونفوقية وانتيراتااــ ي
C10 بما فياا نايرلوألريل ؛ أمالحاا ا لريلية أو ،

 %5  البروتونية
  نائ -2-إ يل –Aفونو يو ت ايل فونـمـــ ـ 29 30 90 43 

 %5   وبروبيل امينو إيايل أي
 نائ  اي وبروبيل أمينو إيايل   -S- 2إيـايل -O ـــ ـ 29 30 90 44 

 %5   ميايل فونفونو يو ت
 %5  غيرها  ـــ ـ 29 30 90 49 
   مركبات عضوية كبريتية نيتروطينية :ــ ـ  
بروبيل أو -n ميايل ، ايايل ،    ألريلـ ان -N،N ـــ ـ 29 30 90 51 

 يو ت و أمالحه -2-اي وبروبيل امينو اياان
 %5   البروتونية

 %5   غيرها ـــ ـ 29 30 90 59 
   مركبات عضوية كبريتية نيتروطينية كلوقية : ــ ـ  
  يو -2-ل امينو ايااني نائ  ميا -N،N ـــ ـ 29 30 90 61 

 %5   هيدقوكلوقيد
 يو  -2-و بروبيل امينو اياان   نائ  اي – N،N ـــ ـ 29 30 90 62 

 %5   هيدقوكلوقيد
 %5   غيرها ـــ ـ 29 30 90 69 
   مركبات عضوية كبريتية : ــ ـ  
 -N–  ميايل فسفونو يو ت  إيايل بن ين امينو -  ـــ ـ 29 30 90 72 

  - S  5  2,1- نائ  ميايل بروبيل% 
– +  ميايل فسفونو يو ت  إيايل بن ين امينو  ـــ ـ 29 30 90 73 

N-  –S   5  2,1- نائ  ميايل بروبيل% 
 %5  غيرها  ـــ ـ 29 30 90 79 
   :غيرها  ـــ  
%5 ـ حوديو  اي و بروبيل فونفونو يو تSبيوتيل  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 91 
%5  حوديو  مياايل فونفونو يو ت ـSاي وبروبايل ـ ـ ـ ـ  29 30 90 92 
-فسفونو يو تحوديو  ميايل  S 1ـ ـ ـ ـ ميايل بنتيل ـ 29 30 90 93 

S  1-بيوتيلميايل  
5%

%5  ـ حوديو  اي و بروبيل فونفونو يو تSايايل ـ ـ ـ ـ  29 30 90 94 
حوديو  اي وبروبيل  – Sبيوتيل  –ـ ـ ـ ـ نيك  29 30 90 95 

  تفونفونو يو 
5%

%5  ـ ـ ـ ـ غيرها 29 30 90 99 
    :أُخرمركبات عضوية ـ غير عضوية   29.31

 الرحا : وقباع  ايايلقباع  ميايل الرحا   ـ
29 31 10  5% قباع  ميايل الرحا  ـ ـ ـ 10

29 31 10 5%قباع  ايايل الرحا  ـ ـ ـ 20
29 31 20 5% يريل القصدبيوت ال   مركبات  ـ00

   : غير مالجنةمشتقات عضوية فونفوقية  ـ  
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 29 31 41  %5   نائ  ميايل ميايل فونفـونيت ـ ـ 00
 29 31 42  %5   نائ  ميايل بروبيل فونفـونيت ـ ـ00
 29 31 43  %5   نائ  ايايل ايايل فونفـونيت ـ ـ00
 29 31 44  %5  حامت ميايل فونفونيك ـ ـ00
 29 31 45 ملح حامت ميايل فونفونيك و امينوايمينوميايل   ـ ـ00

 %5   1:1يوقيا  
 29 31 46  ال   اوكسا  - 6,4,2,5,3,1 - ال   بروبيل - 6,4,2 ـ ـ00

 %5   ال   اوكسيد-6,4,2 ال   فونفينان  حلب  
 29 31 47  نائ   -1،3،2-اوكسيدو-2-ميايل-2-ايايل-5  ـ ـ00

 %5  يايل]، ميايل فونفـونيتأيل  م-5-أوكسافونفوقينان
 29 31 48 -قباع  أوكسا -10، 2،4،8 - نائ  ميايل – 3،9 ـ ـ00

5.5] نائ  فونفانبيرو -3،9  ان   – 9،3اونديرين  [
 %5  أوكسيد

    : غيرها ـ ـ 
 ا مجموعةـط باـرتبـوق مـتحتو  على ذقة فونف ـ ـ ـ 29 31 49 10 

 ، اي وبروبيل بيل أوبرو-nواحدة من ميايل، ايايل، 
 %5  ولرن دون ذقات كربون أخر

%5  ـ ـ ـ حمت ميايل فونفونيك، بوليجاليرول إنتر   29 31 49 30 
 ميايل-2- ميايل-5ـ ـ ـ حمت ميايل فونفونيك،    29 31 49 40 

أيل  ميايل، ميايل -5-أوكسافونفينان  نائ -1،3،2
%5 إنتر

  نيتروطينية:عضوية فسفوقية  ـ مركباتـ ـ  
C ألريل  – Oـ ـ ـ ـ 71 49 31 29  ف  ذلك نايرلوألريل   ، بما10

N.N- ،ان  الريل  ميايل، ايايل n-أو  بروبيل
%5 اي وبروبيل  فونفوق اميدو نيانيد

بروبيل أو -n، لميايل، اياي ألريل    ان O-2}ـ ـ ـ ـ 72 49 31 29 
لريل أ  ايايل{ هيدقوطين واي وبروبيل  أمين
اي وبروبيل  بروبيل أو -n ميايل، ايايل، 

 بما ف  ذلك ألريل O–وانتيراتاا  تفونفونيتا
%5 نايرلوألريل  وأمالحاا ا لريلية أو البروتونية

ميايل فونفوقأميدو   نائ - N ،N إياـــيل-Oـ ـ ـ ـ 73 49 31 29 
%5 نيانيدات

ي وبروبيل أمينو  إيايل{   نائ  ا -2} Oايايل -Oـ ـ ـ ـ 74 49 31 29 
%5 مايل فونفونيت

%5 ـ ـ ـ ـ غيرها79 49 31 29 
%5 ـ ـ ـ غيرها 29 31 49 90 
   ـ مشتقات عضوية فونفوقية مالجنة : 
 29 31 51  %5  كني ان  كلوقيد مايل فونفوـ ـ 00
 29 31 52  %5  كنيفونفو بروبيل ان  كلوقيد ـ ـ 00
 29 31 53    ال  -3-نيترو-O-[4كلوقوبروبيل  -O- 3ـ ـ 00

 %5  فلوقوميايل فينيل[ميايل فونفونو يونات
 29 31 54  5%  (ISO)ـ ـ  ال   كلوقفون 00
   : ـ ـ غيرها 
  عضوية فسفوقية فلوقية: ـ مركباتـ ـ  
 29 31 59 C ألريل -Oـ ـ ـ ـ 11 ، بـما ف  ذلك نايرلوألريل  الريل 10

بروبيل أو اي وبروبيل  -n، ايايل،  ميايل
%5 فونفونوفلوقيد

 29 31 59 %5 بروبيل أو اي وبروبيل  -n ميايل، ايايل، ألريل ـ ـ ـ ـ 12
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 ان  فونفونوفلوقيد 
 29 31 59 %5 أي وبروبيل مايل فونفونو فلوقيد -Oـ ـ ـ ـ ناقين: 13
 29 31 59 %5 فونفونو فلوقيدمايل  بيناكوليل -Oـ ـ ـ ـ حومان: 14
 29 31 59 %5 ـ ـ ـ ـ  ان  فلوقيد ميايل فونفونيل 15
 29 31 59 %5 ـ ـ ـ ـ  ان  فلوقيد أيايل فونفونيل 16
 29 31 59 %5 ـ ـ ـ ـ غيرها 19
  عضوية فسفوقية كلوقية: ـ مركباتـ ـ  
 29 31 59 %5 ت ميايل فونفونوكلوقيدي اي وبروبيل-Oـ ـ ـ ـ 21
 29 31 59 %5 ميايل فونفونو كلوقيديت  بيناكوليل -Oـ ـ ـ ـ 22
 29 31 59 ـ ـ ـ ـ  ان  كلوقيد مايل فونفونيل مايل فونفونات 23

%5  نائ  مايل  
 29 31 59 %5 ـ ـ ـ ـ  ان  كلوقيد مايل فونفونيل 24
 29 31 59 %5 ـ ـ ـ ـ غيرها 29
   ـ غيرها :  
   :مركبات عضوية كلوقية نيتروطينيةـ  ـ ـ  
 %5   كلوقوفينيل  ان  كلوقو أقزين-2 ـ ـ ـ ـ 29 31 90 51 
 %5   كلوقوفينيل  كلوقو أقزين-2 نائ   ـ ـ ـ ـ 29 31 90 52 
 %5   كلوقوفينيل  أقزين-2 ال    ـ ـ ـ ـ 29 31 90 53 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  29 31 90 59 
 %5 ـ غيرها ـ ـ 29 31 90 90 

مركبات دوقياة  حلقياة  غيار منساجمة ما  ذقة   29.32
    أو  ذقات  غير منسجمة أُوكسجينية فقط.

ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة فوقان  وإن كانت   
   : مادقطة  غير منصارة

 %5   ـ ـ قباع  هيدقوفوقان 29 32 11 00 
 %5   د ـ فوقالدهيد  فيوق فيوقالدهي 2ـ ـ  29 32 12 00 
 %5   قباع  هيدقو فيوقفيوقيل ـ ـ كحول فوقفوقيل وكحول 29 32 13 00 
 %5  نررالوزـ ـ  29 32 14 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 32 19 00 
 %5   ـ  كتونات 29 32 20 00 
   ـ غيرها:  
 %5    ـ ـ اي ونافرول 29 32 91 00 
ل  بروباان أ ا وـ  5ـ بن و د  أوكساول ـ  3، 1ـ  1ـ ـ   

    : 1ـ 2ـ

 
  

 %5   بروبانون 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 نافرول 29 32 94 00 
 %5  ـ ـ قاب  هايدقوكنابينو ت  طمي  اإلي وميرات  29 32 95 00 
 5%  (ISO)ـ كربوفوقان  ـ 29 32 96 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 32 99 00 

مركبات دوقية  حلقية  غيار منساجمة ذات ذقة   29.33
   . أو  ذقات  غير منسجمة نيتروطينية فقط

ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة بيرازول  وإن كانت   
   : مادقطة  غيـر منصارة

 %5   تهـ ـ فينازون  انتيبيرين  ومشتقا 29 33 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 33 19 00 
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ـاا مركبااات تتضاامن بنيتاااا حلقااة ايمياادازول  وإن كاناات   
   : مادقطة  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   

   : مادقطة  غير منصارة
 %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)  برومازبا ،(INN) كاقفنتانيل ،(INN)، 
، (INN)، دايفينوكسيالت (INN)دايفينوكسين 

بيميدون ، كيتو(INN)، فنتانيل (INN)ديبيبانون 
(INN) ميايل فينيدات ،(INN) بنتازونين ،
(INN) بيايدين ،(INN)  بيايدين(INN) ،

، (PCP) (INN)، فينسيرليدين Aانترميدييت 
، (INN)، بيبرادقول (INN)فينوبيريدين 
، (INN)، بروبيرا  (INN)بيريتراميد 

  و INNقميفنتانيل ؛ (INN)وتريميبيريدين 
 %5   هذه المنتجات أمالح  ؛INN ال   ايبردين 

 %5  ـ ـ فنتالينات أخر ومشتقاتاا29 33 34 00 
 %5  كوينوكليدينول– 3ـ ـ  29 33 35 00 
 5%  (ANPP)فينيايل بايبريدين -N-انيلينو -4ـ ـ  29 33 36 00 
 5%  (NPP)بايبريدون -4-فينيايل-Nـ ـ  29 33 37 00 
    : ـ ـ غيرها  
 %5   ن يالت كوينوكليدينيلب -3 ـ ـ ـ 29 33 39 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 29 33 39 90 
ـ مركبات تتضامن بنيتااا حلقاة كيناولين أو اي وكيناولين   

   اكار من ذلك:  وإن كانت مادقطة ، غير منصارة
 %5  وأمالحه  (INN)ـ ـ ليفوقفانول  29 33 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 29 33 49 00 
حلقة بيريميدين  وإن كانت  ـ مركبات تتضمن بنيتاا  

   : مادقطة  أو حلقة ببيرازين
 %5   أمالحهو ـ ـ مالونيل يوقيا  حامت باقبيتيوقيك  29 33 52 00 
)ألوباقبيتال  ـ ـ 29 33 53 00  INN ، (INN)، أمـوباقبيتال (

، (INN)، بيوتالبيتال (INN)باقبيتال 
، (INN)، نيرلوباقبيتال (INN)بيوتوباقبيتال 

، (INN)، بنتوباقبيتال (INN)ميايل فينوباقبيتال 
، (INN)، نربيوتاباقبيتال (INN)فينوباقبيتال 
؛ (INN)وفينيل بيتال  (INN)نيروباقبيتال 

 %5  أمالحاا 
ـ ـ مشـتقات أخر من مالونيل يوقيا  حامت  29 33 54 00 

 %5   باقبيتيوقيك  ؛ امالحاا
، (INN)، مرلوكوالون   (INN)لوبرازو   ـ ـ  29 33 55 00 

 %5  ؛ أمالحاا (INN)، وزايببرول (INN)ميااكوالون 
 %5   ـ ـ غيرها 29 33 59 00 
ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة تريازين  وإن كانت   

   : مادقطة  غير منصارة
 %5   ـ ـ ميالمين 29 33 61 00 
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 %5   ـ ـ غيرها 29 33 69 00 
   : ـ  كتامات  
 %5   ـ هيرسان  كتا   ايبسلون ــ كابرو كتا  6 ـ ـ 29 33 71 00 
 5%  (INN)وميايل بريلون  (INN)ـ ـ كلوبازا   29 33 72 00 
 %5   ـ ـ  كتامات أُخر 29 33 79 00 
    : ـ غيرها  
INN)ـ ـ البـــرازو     29 33 91 00  )، كــامي با  ( INN ) ،

، (INN)وني با  ، كل(INN)كلوقديازايبوكسيد 
، ديازيبا  (INN)، ديلوقي با  (INN)كلوقي بيت 

(INN)   انتازو ،(INN) ايايل لوفالزيبيت ،
(INN)  فلوديازيبا ،(INN)  فلونترازيبا ،(INN) ،

، لوقازيبا  (INN)، هالي با  (INN)فلوقي با 
(INN)  لوقميتازيبا ،(INN) مازيندول ،(INN)  ،

، نيميتازيبا  (INN)و    ، ميدا ز(INN)ميدا زيبا  
(INN)  نترازيبا ،(INN)  نوقدازيبا ،(INN) ،

، برازيبا  (INN)، بينازيبا  (INN)اوكسازيبا  
(INN) بايروفاليرون ،(INN)  تيمازيبا ،(INN) ،

 %5  ؛ أمالحاا (INN)وتريازو    (INN)تترازيبا  
 %5  ميايل  اي و  -ازينفوسـ ـ  29 33 92 00 
   : هاغير ـ ـ  
نيترو كـاقبازول و ـال ـ  نيترو كـاقبازول وقباع   ــ  ـ 29 33 99 10 

 %5    نيترو كاقبازول
 %5   غيرها ــ  ـ 29 33 99 90 

وإن  ،أحمااااا  نوويااااة  نيوكليريااااة  وأمالحاااااا  29.34
 ً ؛ مركبااات دوقيااة كاناات محااددة الصاافات كيماويااا

    .غير منسجمة  حلقية  أُخر
ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة  يازول  وإن كانت  29 34 10 00 

     مادقطة  غير منصارة

 
5% 

ـ مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بن و يازول  وإن  29 34 20 00 
   كانت مادقطة  غير منصارة أكار من ذلك

 
5% 

يازين  وإن  ـ مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينو 29 34 30 00 
   أكار من ذلك كانت مادقطة  غير منصارة

 
5% 

   ا :ـ غيره  
، (INN)،  بروتي و     (INN)ـ ـ امينــوقكس   29 34 91 00 

، (INN)، كلوكسازو   (INN)كلوتيازبا  
، (INN)، هالوكسازو   (INN)دكستروموقاميد 

، أوكسازو   (INN)،، مسوكاقب (INN)كتازو   
(INN) بيمولين ،(INN) فنديمترازين ،(INN) ،

 %5  ؛ أمالحاا (INN)، ونوفنتانيل (INN)فينميترازين 
 %5  ـ ـ فنتالينات أخر ومشتقاتاا 29 34 92 00 
   رها :ـ ـ غي  
 %5  الفينول ا حمر ـ  ـ ـ 29 34 99 10 
 %5  غيرها ـ  ـ ـ 29 34 99 90 

     نلفوناميدات   29.35
 %5  أوكتانمشب  بفلوقوميايل  – Nد نلفونامي ـ 29 35 10 00 
 %5  مشب  بفلوقوأوكتانايايل  – Nد نلفونامي ـ 29 35 20 00 
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مشب  هيدقوكس  ايايل  -N- 2-ايايل – Nد نلفونامي ـ 29 35 30 00 
 %5  بفلوقوأوكتان

ميايل  -N-هيدقوكس  ايايل  -N –  2د نلفونامي.   29 35 40 00 
 %5  مشب  بفلوقوأوكتان

 %5  مشبعة بفلوقوأوكتان أخر تنلفوناميدا ـ 29 35 50 00 
 %5   غيرها ـ 29 35 90 00 
 :الفصل الفرع  الحاد  عشر  - 11   

   بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات.
بروفيتاميناااات وفيتاميناااات، أبيعياااة أو منتجاااة   29.36

 ً  بماااااا فيااااااا المركااااا ات الطبيعياااااة ،  تركيبياااااا
ومشااااااتقاتاا المسااااااتعملة بصااااااوقة قئيسااااااية 

ت، مخلوأة فيما بيناا أ   ، وإن كانت كفيتامينا
   . محلولة ف  أ  مذيب

   : ـ فيتامينات ومشتقاتاا، غير مخلوأة  
 إعفاا     ومشتقاتااAـ ـ فيتامينات   29 36 21 00 
إعفاا    ومشتقاتهB1ـ ـ فيتامين   29 36 22 00 
إعفاا      ومشتقاتهB2ـ ـ فيتامين   29 36 23 00 
 و  B5ـ بنتو ينيك  فيتامين  DLـ أو  Dحمت ـ ـ  29 36 24 00 

  مشتقاته

إعفاا

إعفاا      ومشتقاتهB6ـ ـ فيتامين   29 36 25 00 
إعفاا      ومشتقاتهB12ـ ـ فيتامين   29 36 26 00 
إعفاا      ومشتقاتهCـ ـ فيتامين   29 36 27 00 
ااإعف      ومشتقاتهEـ ـ فيتامين   29 36 28 00 
إعفاا   ـ ـ فيتامينات أُخر ومشتقاتاا 29 36 29 00 
إعفاا   ـ غيرها، بما ف  ذلك المرك ات الطبيعية 29 36 90 00 

هرموناااات، بروناااتاطالندينات،  رمبوكساااينات   29.37
وليوكوترينااااات، أبيعيااااة أو منتجااااة تركيبياااااً؛ 
مشااتقاتاا ونظائرهااا البنيويااة، بمااا فياااا البااول  

لقيااة المعدلااة، المسااتعملة بصااوقة ببتاياادات الح
   قئيسية كارمونات .

هرمونات بول  ببتايد، هرمونات البروتين وهرمونات ـ   
   الغليروبروتين، مشتقاتاا ونظائرها البنيوية: 

إعفاا    ـ ـ نوماتتروبين، مشتقاته ونظائره البنيوية 29 37 11 00 
إعفاا    ـ ـ انسولين وأمالحه 29 37 12 00 
إعفاا   ـ ـ غيرها 29 37 19 00 
   البنيوية:ونظائرها ـ هرمونات نترويدية، مشتقاتاا   
  ون ـوبريدنيـ ـ كوقتي ون، وهيـدقوكـوقتيـ ون،  29 37 21 00 

ياياااادقو  د ولونيني  دياياااادقوكوقتي ون  وبريااااد      
   يدقوكوقتي ون اه

 
 
إعفاا

إعفاا   ويدية عشرية مالجنةـ ـ مشـتقات هرمونات نتر 29 37 22 00 
إعفاا   ـ ـ انتروطينات وبروطستوطينات 29 37 23 00 
إعفاا  ـ ـ غيرها  29 37 29 00 
ـ برونتاطالندينات و رومبوكسينـات ليوكوترينـات،  29 37 50 00 

   البنيويةونظائرها مشتقاتاا 

 
إعفاا

إعفاا  ـ غيرها  29 37 90 00 
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 :ر ش  عن  الااالفصل الفرعـ -12  

طليروزيدات وأشباه علويات، أبيعية أو منتجة 
تركيبياً وأمالحاــا وأ يراتاا وأنتيراتاا 

 . ومشتقاتاا ا ُخر
 

  
أبيعية أومنتجة تركيبياً وأمالحاا  طليروزيدات،  29.38

   . وأ يراتاا وأنتيراتاا ومشتقاتاا ا ُخر
 %5   ـ قوتونيد  قوتين  ومشتقاته 29 38 10 00

 %5   ـ غيرها 29 38 90 00 
أبيعياااااة أو منتجاااااة تركيبيااااااً  علوياااااات،أشاااااباه   29.39

وأمالحاااااا وأ يراتاااااا وأنااااتيراتاا ومشااااتقاتاا 
   ا ُخر.

   اا:ـ أشباه علويات ا فيون ومشتقاتاا؛ أمالح  
، (INN)مرك ات عش الخشخاش؛ ببرينوقفين ـ ـ  29 39 11 00 

، إيايل موقفين، (INN)كوديين، ديايدقوكودين 
، (INN)، هيروين، هيدقوكودون (INN)إيتوقفين 

، موقفين، نيروموقفين (INN)هيدقوموقفون 
(INN) أوكسيرودون ،(INN) أوكسيموقفون ،
(INN) فولرودين ،(INN) يباكون  ،(INN) و 

   يبين؛ أمالحاا 

إعفاا

إعفاا   ـ ـ غيرها 29 39 19 00 
إعفاا   ااأمالح ات ألريناومشتقاتاا؛أشباه علوي ـ 29 39 20 00 
إعفاا   ـ كافيين وأمالحه 29 39 30 00 
   ـ أشباه علويات ا يفيدقا ومشتقاتاا؛ أمالحاا :  

إعفاا    ـ ـ ايفيدقين وأمالحه 29 39 41 00 
إعفاا      وأمالحهINNيدقين   فسودو إبـ ـ أشباه ايفيدقين   29 39 42 00 
إعفاا     وأمالحه (INN)ـ ـ كا يين  29 39 43 00 
إعفاا  ـ ـ نوقفيدقين وأمالحه  29 39 44 00 
، (INN)ـ ـ ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين  29 39 45 00 

  ميتامفيتامين قيسميت وأمالحاا
 إعفاا

إعفاا    ـ ـ غيرها 29 39 49 00 
أمين   ايايلين  نائ   يوفيلين وأمينوفيلين   يوفيلين ـ ـ  

   اا:ومشتقاتاا؛ أمالح
إعفاا  وأمالحه (INN)ـ ـ فينتلين  29 39 51 00 
إعفاا   ـ ـ غيرها  29 39 59 00 
   اشباه علويات إقطوت الجاوداق ومشتقاتاا؛ أمالحاا : ـ  
إعفاا     وأمالحهINNـ ـ اقطوميترين   29 39 61 00 
إعفاا   ه  وأمالحINNـ ـ اقطوتامين   29 39 62 00 
إعفاا   ـ ـ حمت ليسرطيك وأمالحه 29 39 63 00 
إعفاا    غيرهاـ ـ  29 39 69 00 
   نبات : ا، من أحلغيرهـ   
ـ ـ كوكايين، ايرجونـــين؛ أمالح وانترات ومشتقات   

  : أخر لاذه المنتجات

 

 ممنوع انتيراده ـ ـ ـ كوكايين29 39 72 10 
 ممنوع انتيراده رجونينايـ ـ ـ  29 39 72 20 
 إعفاا   ـ ـ ـ غيره 29 39 72 90 
إعفاا  غيرها ـ ـ  29 39 79 00 
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إعفاا  غيرها ـ  29 39 80 00 
 :الفصل الفرع  الاالــث عشـر - 13  

   . مركبــات عضوية أُخر 
نرر نق  كيماوياً، بانتاناا السرروز والالكتوز  29 40 00 00 29.40

 لوكاااااوز والفركتاااااوز؛ أ ياااااراتوالماااااالتوز والج
وأناااتيرات نااارر وأمالحااااا، غيااار  وأناااتيالت

أو  29.37ة فااااا  البناااااود المنتجاااااات الماااااذكوق
   29.39أو  29.38

 
 
 
 
 

5% 
   مضادات طرا يم  أنتيبيوتيك .  29.41

إعفاا   هأمالح بنسلين ؛ببنية حمت  اومشتقاتا اتـ بنسلين 29 41 10 00 
إعفاا   ااأمالح ومشتقاتاا؛ اتنـ نتريبتوميسي 29 41 20 00 
إعفاا   اا؛ أمالحاومشتقاتا اتـ تترانيرلين 29 41 30 00 
إعفاا   هالحــومشتقاته؛ أم ـ كلوقامفينيرول 29 41 40 00 
إعفاا   هـ اقياروميسين ومشتقاته؛ أمالح 29 41 50 00 
إعفاا   ـ غيرها 29 41 90 00 

%5   رية أُخمركبات عضو 29 42 00 00 29.42
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 الفصل الثالثون
 

 منتجــــــــــات الصيدلـــــــــة   
 

 

 مالحظــات:
 الفصل:ال يشمل هذا  ـ 1

ة أو المتممةات ية، أغذية الحميةة أو أغذيةة مر ةل ال ةور أو األغذيةة الم  األغذية أو المشروبات )مثل أ ـ
األوردة.  تعطةةل   ةةر التةة  غذيةةةالت تمحضةةرا االمعدنيةةةع  ةةدالمشةةروبات الم  يةةـة والميةةا   أو الغذائيةةة

 ؛)ال  م الرابعع
المحت ية  لل   ر الجلدع  تنت ل محت ياتها )الت  الالص اتمثل األقراص أو العلك )الل انع أو  ـ المحضراتب            

 ع24.04)ال ند  تعاط  الت غاإلقالع  ن  للم ا دة  للالمعدة نيو تين و
 ؛ع25.20اله ف  طب األسنان )بنــد عمالمولس خصيصاً أو الم ح ق بدقة الست ـ الجص ج
لالستعمـال كأدويـة )بند  ، الصالحـةمحاليل المائية للزيـ ت العطريـةالميا  الم طرة 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  لل أدويـة مضافــة 34.01ر الداخلة ف  ال ندالصاب ن والمنتجات األُخ 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

 38.22ط ـ  الو اشف التشخيصية  الداخلة ف  ال ند 
ال  تيةةدات وال روتينةةات ) ةةدا  منتجةات منا يةةة   تنط ةةا  لةةل   ةةارة  ، إن 30.02م ال نةةد مةن أجةةل تط يةةا أحوةةا ـ 2

ج ةةام المضةةادة وحيةةدة الخليةةة كاأل ع التةة  تةةدخل م اشةةرة فةة  تنظةةيم العمليةةات المنا يةةة29.37الداخلةةة فةة  ال نةةد 
(MABلم ترنةةةةةالم ترنةةةةة وأجةةةةزاج األج ةةةةام المضةةةةادة ا ع وأجةةةةزاج األج ةةةةام المضةةةةادة واألج ةةةةام المضةةةةادة 

والويم كينةةةةةةةةةةةةةةةةات  interferons (IFN)"واالنترفيرونةةةةةةةةةةةةةةةةات  "interleukins"واالنترل كينةةةةةةةةةةةةةةةةات 
"chemokines"   وبعةةع   امةةل التنوةةرز الةة رم(TNF)  و  امةةل النمةة (GF) الةةدم و  امةةل  ومو نةةات

 .(CSF)تحفيز مجم  ات الجراثيم 
 :د من هذا الفصل تعت ر ـ 4والمالحظة  30.04و  30.03من أجل تط يا أحوام ال ندين  ـ 3

 :كمنتجات غير مخل طة أ ـ 
 ؛ل المائية للمنتجات غير المخل طةالمحالي ـ 1  
 ؛29أو  28جميع منتجات الفصل  ـ 2  
 .المعايرة أو المحل لة ف  أي مذيب 13.02الخالصات الن اتية ال  يطة الداخلة ف  ال ند ـ 3  
 : خل طةكمنتجات م ب ـ 
 ؛ات الغروية ) دا الو ريت الغرويععل المحاليل والم ـ 1  

 ؛من معالجة أخالط الم اد الن اتيةالخالصات الن اتية المتحصل  ليها  ـ 2   
 األمالح والميا  المركزة المتحصل  ليها من ت خير الميا  المعدنية الط يعية. ـ 3  

 
فة   هةذا ال نةد ولةيس فة  أي بنةد  خةر ، التة  يجةب أن ت نةد فة ، سة   األصةناف التاليةة30.06ال يدخل ف  ال ند  ـ 4

 :جدول التعريفة
الخي ط الجراحية المع مة واألصناف المماثلة المع مة لخياطة الجروح )بما فيها الخي ط ال ابلة  أ ـ

 أن جةالمع مة من  والل اصا الجراحية، ة ف  الجراحة أو ف  طب األسنانعلالمتصاص المع مة الم تعمل
 ؛ ق الجروح ية الم تعملة ف  إغال ض

 ؛المع مةوالرقائا الفتائل  ب ـ
، الحةة اجز ملة فةة  الجراحةةة أو فةة  طةةب األسةةنانم قفةةات النزيةةف ال ابلةةة لالمتصةةاص المع مةةة الم ةةتع ج ـ

  الم تعملة ف  الجراحة أو ف  طب األسنان، وان كانت قابلة لالمتصاص؛ الالص ة المع مة
  التةةةة )أشعة أكسع وكذلك الم اد الواشفةشعـة ال ينية المحضرات المعتمة الم تعملة ف  الفحص باأل د ـ

أو  المخل طة المهيأة بم ادير معينة ، وه  المنتجات غيريتناولها المر ل للتشخيص الط  
 ؛أكثر والصالحة لنفس االستعماالت المنتجات المخل طة المو نــة مــن مو نين أو

االكلينيوية الم تعملة ف  التجةارب االكلينيويةة المعتمةدة  األدوية ال همية )بالسي  ع واألدوات التجري ية هـ ـ
؛المهيأة ف  جر ات محددة حتل وان احت ت  لل أدوية فعالة

 ؛الم تعمل لترميم العظام األسمنت؛ منتجات الم تعملة ف  حش  األسنانوغير  من ال األسمنت و ـ
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 ؛لعاجللإلسعاف ا الح ائب الط ية و لب اإلسعاف المجهزة أو المعدة ز ـ
 ؛أو الم يدات المن ية 29.37ال ند تأو منتجامحضرات منع الحمل الويماوية الت  أساسها الهرم نات  ح ـ
ألجةزاج الج ةم  )تشةحيمع تكمادة تزيي يأو ال يطرف  الطب ال شري  لمعدة لالستعما محضرات هالمية  _ ط

 ؛الط ية الج م واألجهزة بين كرابط ما أو الفح صات ال ريرية أو العمليات الجراحيةإلجراج 
للغرض األصل  الذي أ دت له ب  ب  الصالحة غير وه  المنتجات الصيدلية محضرات الصيدلة تنفايا _ي 

  ومثالً؛  صالحيتها، مدة انتهاج
 تفمةةيم ال  لةة ن، أي األكيةةاا الم ةةتعملة فةة  )المفةةاغرةعفتحةةات الجراحيةةة المعةةدة لالسةةتعمال فةة  ال األدوات  ك ـ  

)ويفرع أو صفائحها ال ةطحية  وأغلفتها ال اقيةمحددة  بأشوالللفيف  والجهاز ال  ل  الم طعة والمع  ا
 .الالص ة

 مالحظات ال ن د الفر ية
تعامل األصناف التالية: ،300214و 300213ألغراض ال ندين الفر يين -1

؛وان احت ت  لل ش ائب المنتجات الصرفة، كمنتجات غير مخل طةعأ)
كمنتجات تم خلطها:عب)

؛ف  الماج أو مذي ات أخر ذابةالمنتجات المذك رة ف  الف رة )أع أ ال  المع1)
مةةادة مث تةةة لةةزوم حفظهةةا أو  المضةةاف لهةةاأ ةةال  ع 1)المنتجةةات المةةذك رة فةة  الف ةةرتين )أع و )بع ع2)

؛ن لها
 .ع أ ال  المحت ية  لل أية إ افات أخر2ع و )بع )1المنتجات المذك رة ف  الف رات )أع و)بع )ع3)

للتنةاول  ةن طريةا  (INN)ارتمي ينين األدوية المحت ية  لل  300460و 300360ال ندان الفر يان يشمل -2
التاليةة، وإن كانةت متحةدة  الفعالةةأخر أو المحت ية  لل أي من الم اد  مو نات صيدالنية فعالةمع متحدة الفم 
 ; (INN)أرتينيمةة ل  ;هحةةامع ارتلينيةةك أو أمالحةة ;(INN)أخةةر: أم ديةةاكين  فعالةةة صةةيدالنية مو نةةاتمةةع 

هيةدرو ارتمي ةينين  ائ نث ; (INN)كل روكين ; (INN)ارتي  نات ; (INN)ارتيميثير ; (INN)ارتيم تيل 
(INN) ; ل مفةةةةةةةةةانترين(INN) ; مفلةةةةةةةةةة كين(INN) ; بي ةةةةةةةةةةراكين(INN) ; بايريميثةةةةةةةةةةامين(INN)  أو

  ،(INN)س لف دوك ين
 
 

 فئة الرسم راجاإلج الصــــــــــنف النظام المن ا رمز ال ند

غدد وغيرها من أ ضاج معدة للعالج العض ي،   30.01
كانت م ح قة؛ خالصات غدد أو  مجففة، وإن

غيرها من أ ضاج أو إفرازات معدة للعالج 
 اد ـم ك ديـن)هيـ اريــنع وأمالحه، العضــ ي؛

رة لالستعمال ف  ـر محضـأُخ ةـحي اني أو ريةـبش
مذك رة وال الطب العالج  أو ال قائ ، غير 

   . خرداخلة ف  موان 
إ فاج   اـ خالصات غدد أو غيرها من أ ضاج أو إفرازاته 30 01 20 00 

إ فاج   ـ غيرها 30 01 90 00 
دم بشري؛ دم حي ان  محضر لالستعمال ف     30.02

الطـب العالج  أو ال قائ  أو للتشخيص الط ـ ؛ 
أمصال مضادة وغيرها من مو نات الدم 

 معدلة أو وإن كانت المنا ية،نتجات والم
حي ية؛ الت نية الم تحصل  ليها بعمليات 

مزرو ة  مجهريه وت ك ينات وكائنات ل احات
الخاليا  ؛ مماثلة) دا الخمائرع ومنتجات 

   معدلة. وإن كانت المزرو ة،
  

 
 

مو نات الدم والمنتجات  أمصال مضادة وغيرها منـ 
م تحصل  ليها  معدلة أو ، وإن كانتالمنا ية
   :الحي يةالت نية بعمليات 

إ فاج  أمصال مضادة وغيرها من مو نات الدم ـ ـ 30 02 12 00 
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 فئة الرسم راجاإلج الصــــــــــنف النظام المن ا رمز ال ند

بجر ات  مهيأةغير مخل طة، غير  منتجات منا ية ـ ـ 30 02 13 00 
  لل يع بالتجزئة   أو بأشوال أو أغلفة معايرة

إ فاج

 معايرة بجر ات مخل طة، غير مهيأة منتجات منا ية ـ ـ 30 02 14 00 
  لل يع بالتجزئة   أغلفة ف  أو بأشوال أو

إ فاج

أو بأشوال أو  معايرةمهيأة بجر ات  منتجات منا ية ـ ـ 30 02 15 00 
  لل يع بالتجزئة   أغلفة

إ فاج

مزرو ة ) دا  مجهريهت ك ينات وكائنات  و ل احات ـ  
   مماثلة:الخمائرع ومنتجات 

إ فاج   ـ ل احات للطب ال شري ـ 30 02 41 00 
إ فاج   ـ ل احات للطب ال يطري ـ 30 02 42 00 
 إ فاج  غيرها ـ  ـ 30 02 49 00 
   خاليا مزرو ة ، وإن كانت معدلة: ـ  
إ فاج  منتجات الخاليا العالجية ـ  ـ 30 02 51 00 
إ فاج  غيرها ـ  ـ 30 02 59 00 
   غيرها:ـ   
إ فاج   ساك يت ك ين ـ ـ ـ 30 02 90 10 
إ فاج   ري ين ـ ـ ـ   30 02 90 20 
إ فاج  غيرها  ـ ـ ـ 30 02 90 90 

ال نـ د أدوية )باستثناج المنتجات المذك رة ف    30.03
اثنين ة من ع المو ن30.06 أو 30.05 أو 30.02
، منتجات مخل طة فيمــا بينهامن  أكثرأو 

ف  الطب العالج  أو محضرة لالستعمال 
معايرة أوف   جر اتال قائ ، غير مهيأة ف  
   أغلفة معدة لل يع بالتجزئة.

، ذات بنية  ي  لل بن لينات أو  لل مشت اتهاتحتـ  30 03 10 00 
  لل أو ستروبت ماسينات  لل حمع بن لين  أو

   مشت اتها

 
 
إ فاج

إ فاج  انت  بي تيكع حي ية )تحت ي  لل مضادات ، ـ غيرها 30 03 20 00 
ات أُخر داخلة تحت ي  لل هرم نات أو منتجغيرها،  ـ  

   :29.37ـد ف  ال ن
إ فاج   ـ ـ تحت ي  لل األن  لين 30 03 31 00 
إ فاج   ـ ـ غيرها 30 03 39 00 
   :تحت ي  لل أش ا  قل يات أو  لل مشت اتها غيرها، ـ   
إ فاج  ين أو أمالحهردايفـ ـ تحت ي  لل  30 03 41 00 
إ فاج  أمالحه أو (INN)ينردإيفدوب ي ـ ـ تحت ي  لل  30 03 42 00 
إ فاج  ين أو أمالحهردفين رـ ـ تحت ي  لل  30 03 43 00 
إ فاج  غيرهاـ ـ  30 03 49 00 
المضادة للمالريا لم اد الفعالة  لل ا تحت ي ،ـ غيرها 30 03 60 00 

  ع لهذا الفصل 2ال ن د الفر ية ) ةالمذك رة ف  مالحظ
إ فاج

إ فاج    ـ غيرها 30 03 90 00 
30.04 

 
 
 
 

أو  30.02)ف  أدوية ) دا األصناف المذكـــ رة  
ع المو نة من منتجات مخل طة 30.06أو  30.05

 الطب غيــر مخل طة معدة لالستعمال ف  أو
 بما)معايرة  جر اتالعالجـ  أو ال قائ ، مهيأة ف  

  ر الجلدع أو ف  أغلفة معد  المعدة إل طائها  افيه
    بالتجزئة.لل يع 
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ذات بنية   لل مشت اتها، بن لينات أو  لل ـ تحت ي 30 04 10 00 
  . لل ستربت ماسينات أو مشت اتها حمع بن لين  أو

 
إ فاج

إ فاج  انت  باي تكعحي ية )تحت ي  لل مضادات غيرها،  ـ 30 04 20 00  
تحت ي  لل هرم نات أو  لل منتجات أُخر ها، غيرـ   

   : 29.37 ال ند مذك رة ف 
إ فاج   ـ ـ تحت ي  لل األن  لين 30 04 31 00 
ال شرة ف ق الوظرية أو   ي  لل هرم ناتــتحت ـ ـ 30 04 32 00 

  .نظائرها ال ني ية وأ مشت اتها
 
إ فاج

إ فاج   ـ ـ غيرها 30 04 39 00 
   :حت ي  لل أش ا  قل يات أو مشت اتهاتغيرها،  ـ  
إ فاج  ايفدرين أو أمالحهـ ـ تحت ي  لل  30 04 41 00 
إ فاج  أو أمالحه (INN)ب ي دويفدرين ـ ـ تحت ي  لل  30 04 42 00 
إ فاج  يفدرين أو أمالحهرن ـ ـ تحت ي  لل  30 04 43 00 
إ فاج  غيرهاـ ـ  30 04 49 00 
تحت ي  لل فيتامينات أو منتجات أُخر مذك رة  غيرها، ـ 30 04 50 00 

   29.36 ف  ال ند
 إ فاج

تحت ي  لل الم اد الفعالة المضادة للمالريا  ،ـ غيرها 30 04 06 00 
  ع لهذا الفصل2المذك رة ف  مالحظة ال ن د الفر ية )

إ فاج

 غيرها:ـ   
إ فاج   محاليل ط يةـ ـ ـ  30 04 90 10 
إ فاج  ـ ـ ـ غيرها  30 04 90 90 

 وأصناف مماثلة مادات  ،عغزي)شحش ، شا  30.05
وكماداتع،  واألشرطة الالص ة تمثل، الضمادا)

 مهيأة لل يع أو مشربة أو مغطاة بم اد صيدلية
الستعماالت ط ـية أو جراحية أو لطب  بالتجزئة

   .ال يطرةاألسنان أو 
 إ فاج  .الص ةمن أصناف ذات ط  ة  مادات الص ة وغيرها  ـ 30 05 10 00 
   :غيرهاـ    
 إ فاج   قطن ط  ـ ـ ـ   30 05 90 10 
   :مماثلةوأربطة وأصناف  شاش ـ ـ ـ  
 إ فاج   صيدليةمشربة بم اد  مغطاة أو ـ ـ ـ ـ 30 05 90 21 
غير مغطاة أو مشربة بم اد صيدلية معدة لل يع  ـ ـ ـ ـ 30 05 90 22 

ت ين من وج د رقاع  ليها أو تهيئتها بالتجزئة أو 
أنها معدة حصراً للم تشفيات ودوائر الصحة 

  ف  الطب والجراحة  االستعمالواإلسعاف ب صد 

 
 
 
 إ فاج

 إ فاج   غيرهاـ ـ ـ  30 05 90 90 
  ــمحضرات وأصناف صيدلة مذك رة ف  30.06

   .الفصلمن هذا  4المالحظة 
لخياطة  اف مع مة مماثلةخي ط جراحية مع مة وأصن ـ   

ال ابلة لالمتصاص المع مة  فيها الخي طالجروح )بما 
الم تعملة ف  الجراحة أو ف  طب األسنانع ولصاقات 
جراحية مع مة للن ج العض ية، م تعملة فـ  إغــالق 
الجـــروح؛ فتائــل مع مة وم قفات النزيف ال ابلة 

ص ة لالمتصاص للجراحة أو لطب األسنان؛ ح اجز ال
م تعملة ف  الجراحة أو ف  طب األسنان، وان كانت 

  :لالمتصاصقابلة 

 
 
 

إ فاج   خي ط جراحية مع مة لخياطة الجروحـ ـ ـ  30 06 10 10 
إ فاج   فتائل مع مة ـ ـ ـ 30 06 10 20 
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 فئة الرسم راجاإلج الصــــــــــنف النظام المن ا رمز ال ند

م قفــات النزيف ال ابلة لالمتصاص المع مة ـ ـ ـ  30 06 10 30 
   للجراحة أو لطب األسنان

 
إ فاج

إ فاج   ل اصا جراحية مع مة للن ج العض يةـ ـ ـ   30 06 10 40 
ـ محضرات معتمة للفحص باألشعـة وم اد كاشفة  30 06 30 00 

 إ فاج   يتناولها المر ل للتشخيص الط  
 األسنان؛ـ اسمنت وغير  من منتجات م تعملة فـ  حش   30 06 40 00 

 إ فاج   العظاماسمنت ترميم 
معدة لإلسعاف المجهزة والح ائب ط ية و لب إسعاف ـ 30 06 50 00 

 إ فاج   العاجل
 لمنع الحمل أساسها هرم نات أو محضرات كيماوية ـ 30 06 60 00 

إ فاج   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 

الج م  ألجزاج عتزييتتشحيم ) مادةأوال يطري ك
كرابط  أو الفح صات ال ريرية أو للعمليات الجراحية

إ فاج   الط ية بين الج م واألجهزة ما
   :غيرها ـ  
 ةفتحات الجراحيمعدة لالستعمال ف  الال ـ ـ األدوات 30 06 91 00 

إ فاج   )المفاغرةع
 فاجإ   محضرات الصيدلة تنفايا ـ ـ 30 06 92 00 
ـ ـ األدوية ال همية )بالسي  ع واألدوات التجري ية   

االكلينيوية الم تعملة ف  التجارب االكلينيوية 
  : المعتمدة المهيأة ف  جر ات محددة

إ فاج  ـ ـ ـ أدوية وهمية )بالسي  ع 30 06 93 10 
ب الم تعملة ف  التجارـ ـ ـ األدوات التجري ية االكلينيوية  30 06 93 20 

إ فاج  االكلينيوية المعتمدة المهيأة ف  جر ات محددة
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 الفصل الحادي والثالثون
 

 أســـــمــدة
 :مالحظـــات

 :ال يشمل هذا الفصل – 1
 ؛05.11دم الحيوانات الداخل في البند  -أ  

أدناا  5أ أو -4أ أو -3أ أو -2تلك المذكورة في المالحظات  ،( غيريا  يائالمنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيم -ب 
 ؛)

غارام،  2.5لمزروعة )عدا العناصر البصرية(، التي ال يقال ون  الواحادة من اا عا  بلورات كلوريد البوتاسيوم ا -ج 
 (.90.01؛ العناصر البصرية م  كلوريد البوتاسيوم )البند 38.24الواردة في البند 

 :31.05األصناف التالية فقط، بشرط أ  ال تكو  م يأة باألشكال أو األغلفة الموصوفة في البند  31.02يشمل البند  – 2
 :األصناف التي يتوفر في ا صفة أو غيرها م  الصفات الواردة أدنا  –أ 

 نترات الصوديوم، وإ  كانت نقية؛ – 1
 نترات النشادر )األمونيوم(، وإ  كانت نقية؛ – 2
 األمالح المزدوجة م  سلفات النشادر )األمونيوم( ونترات النشادر )األمونيوم(، وإ  كانت نقية؛ – 3
 شادر )األمونيوم(، وإ  كانت نقية؛سلفات الن – 4
 األمالح المزدوجة )وإ  كانت نقية( أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر )األمونيوم(؛ – 5
 األمالح المزدوجة )وإ  كانت نقية( أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنزيوم؛ – 6
 الزيت؛سياناميد الكالسيوم، وإ  كا  نقيا  أو مشربا  ب – 7
 .البولة )يوريا(، وإ  كانت نقية – 8
 األسمدة المكونة م  أي م  المنتجات الموصوفة في الفقرة ) أ ( أعال ، مخلوطة مع ا؛ -ب 
األسمدة المكونة م  كلورياد النشاادر )األمونياوم( أو ما  أي ما  المنتجاات الموصاوفة فاي الفقارة ) أ ( أو )ب(  -ج 

 و الجص أو مواد أخر غير عضوية خالية م  القدرة اإلخصابية؛أعال ، مخلوطة مع الطباشير أ
أو أ  2-األسمدة السائلة المكونة م  محاليل مائية أو نشادرية م  المنتجات المشار إلي اا فاي الفقارات الفرعياة أ –د 

 .أعال  أو م  مخاليط هذ  المنتجات 8 -
تكااو  م يااأة فااي األشااكال أو األغلفااة الموصااوفة فااي البنااد األصااناف التاليااة فقااط، شااريطة أ  ال  31.03يشاامل البنااد  – 3

31.05: 
 :األصناف التي يتوفر في ا صفة أو غيرها م  الصفات الواردة أدنا  –أ 

 الخبث الناتج م  عملية نزع الفوسفور ؛ ـ 1
لوبة إلنالة ، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر م  الحرارة المط25.10الفوسفات الطبيعي المذكور في البند  ـ 2

 الشوائب؛
 السوبر فوسفات )فوق الفوسفات( المفردة أو المزدوجة أو الثالثية؛ ـ 3
% وننااا  محسااوبة علااب 0.2هياادروجي  اورثوفوساافات الكالساايوم المحتويااة علااب فلااور بنساابة ال تقاال عاا   ـ 4

 .الجافةلمنتج الالمائي في الحالة ا
، مخلوطة فيما بين اا ولكا  بغا   أعال ) أ ( لموصوفة في الفقرةاألسمدة المكونة م  أي واحد م  المنتجات ا -ب 

 . النظر ع  نسبة الفلور المحددة كحد فاصل
أعال  ، المخلوطاـة مـاـع طباشاير ) أ ( أو ) ب (  األسمدة المكونة م  أي م  المنتجات الموصوفة في الفقرتي  -ج 

ع  نسبة الفلور المحددة كحد  ولك  بغ  النظر خصابيةإلأو جص أو أية مواد غير عضوية خالية م  القدرة ا
 .فاصل

 :31.05األغلفة الموصوفة في البند بشرط أ  ال تكو  م يأة في األشكال أو فقط،األصناف التالية  31.04يشمل البند  - 4
 :األصناف التي يتوفر في ا وصف أو غير  م  األوصاف الواردة أدنا  أ ـ

 الخام )كارناليت ، كينيت وسليفيت وغيرها(؛ ـ أمالح البوتاسيوم الطبيعية 1
 ؛ج أعال  -1ـ كلوريد البوتاسيوم، وإ  كا  نقيا  ، مع مراعاة األحكام الواردة في المالحظة  2
 البوتاسيوم، وإ  كا  نقيا ؛ كبريتاتـ  3
 .ا  المغنزيوم، وإ  كا  نقي البوتاسيوم و كبريتات ـ 4

 .ـ  أعال  مخلوطة معا   الفقرة أجات الموصوفة في ب ـ األسمدة المكونة م  أي م  المنت
نياوم موثااني اهيدروجيـاـ  اورثوفوسافات األمونياوم )فوسافات األمونياوم األحاادي( هيادروجي  اورثوفوسافات  ثااني ـ 5 

 .(31.05يما بين ا تبند في )البند ، وإ  كانت نقية ومخاليط هذ  المنتجات ف)فوسفات األمونيوم الثنائي(
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" أسامدة أخخار" ساول المنتجاات ما  األناواع المساتعملة كأسامدة  ، ال تشمل عباارة31.05بيق أحكام البند أجل تطم   ـ 6
روجي  أو الفوساافور أو والتااي تحتااوي كمكونااات أساسااية علااب واحااد علااب األااال ماا  العناصاار المخصاابة وهااي النيتاا

 .البوتاسيوم
 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند 

أسمدة م  أصل حيواني أو نباتي وإ  كانت  31 01 00 00 31.01
أو معالجة كيماويـا ؛ أسمــدة مخلوطة فيما بين ا 

معالجة كيماوية للمنتجات  ناتجـــة عــ  خلــط أو
 %5    م  أصل حيواني أو نباتي

   نوتية(، معدنية أو كيماوية.ا) ةأسمدة نيتروجيني  31.02
 %5   ـ البولة )يوريا(، وإ  كانت في محاليل مائية 31 02 10 00 
؛ أماالح مزدوجاة ومخااليط ـ كبريتات النشادر )األمونياوم(  

   كبريتات النشادر )األمونيوم( ونترات النشادر:
 %5   ـ ـ كبريتات النشادر )األمونيوم( 31 02 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 31 02 29 00 
 %5    مائي لول، وإ  كانت في مح)األمونيوم(النشادر  ـ نترات 31 02 30 00 
ـ مخاليط نترات النشادر )األمونيوم( مع كربونات  31 02 40 00 

الكالسيوم أو غيرها م  مواد غير عضوية غير 
 %5   مخصبـة

 %5   ـ نترات الصوديوم 31 02 50 00 
م ونتـاـرات ـ أمالح مزدوجة ومخاليط م  نترات الكالسيــو 31 02 60 00 

 %5   النشادر )األمونيوم(
ـ مخاليط م  البولة )يوريا( ونتـرات النشـــادر  31 02 80 00 

 %5   )األمونيــوم( في محاليل مائية أو نشادرية
ود نافاي الب ، بماا فاي كلاك المخااليط غيار الماذكورةـ غيرها 31 02 90 00 

 %5   الفرعية السابقة
   .ية أو كيماويةأسمدة فوسفاتية معدن  31.03
   : ـ فوق الفوسفات )سوبر فوسفات(  
 خاامس أوكسايد % ونناا أو أكثار ما 35تحتاوي علاب ـ ـ  31 03 11 00 

 5%  (5O2P)الفوسفور  ثنائي
 %5  غيرهاـ ـ  31 03 19 00 
   :ـ غيرها  
 %5  ثنائي فوسفات الكالسيومـ ـ ـ  31 03 90 10 
 %5   لةعطالكالسيوم الم ـ ـ ـ فوسفات 31 03 90 20 
ـ ـ ـ فوسفات األمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة  31 03 90 30 

 %5   بالحرارة
ـ ـ ـ مخاليط األسمدة المذكورة أعال  بغ  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 
نظر ع  ـ ـ ـ مخاليط األسمدة المذكورة أعال  بغ  ال 31 04 90 40 

 %5   نسبة أوكسيد البوتاسيوم
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند 
أسمدة معدنية أو كيماوياة محتوياة علاب اثناي  أو   31.05

ثالثاااة مااا  العناصااار المخصااابة وهاااي نيتاااروجي  
وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسامدة أخار؛ منتجاات هاذا 
الفصل م ياأة أاراصاا  أو بأشاكال مماثلاة أو معباأة 

كغام  10 عا في أغلفة ال يزيد ون  الواحدة من اا 
   .اائم

ـ منتجات هاذا الفصال م ياأة أاراصاا  أو بأشاكال مماثلاة أو  31 05 10 00 
كغم  10معبأة في أغفلة ال يزيد ون  الواحدة من ا ع  

 %5  م 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(، وإ  كانت مخلوطة مع هيدروجي  
 %5   أورثوفوسفات ثاني أمونيوم )فوسفات ثنائي األمونيوم(

ة أو كيماوياة أخار محتوياة علاب العنصاري  ـ أسمدة معدني  
   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   غيرها ـ 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 الفصلال ـ 1

( 32.04أو  32.03البناد العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياا  )دادا تلال الداخلاة  ا  أ ـ
( والزجاـا  المتحصال دليا  32.06والمنتجات غير العضوية من األنواع المستعملاـة كمضيـاـات )البناد 

وكااذلل  32.07ماان الاااوارتز المنصااهر أو غيااري ماان الساايلاا المنصااهر باألفااااب المااذكورة  اا  البنااد 
بالتجزئاة الداخلاة  ا  البناد هيأة للبيع بأفااب أو    أغلفة م ةاألصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدم

 ؛32.12
البنااااد  أو  29.39لغاية 29.36الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة    البنود  ب ـ

 ؛35.04لغاية  35.01أو البنود  29.41
.(27.15سفلت وغيرها من معاجين سد قارية أُخر )بندأمعاجين من    ـ

هذي األمالح إلنتا  أصباغ  ، المخاليط من أمـالح الديازونيـوم المثبتـة والمواد المتفادلـة مع 32.04يشمـل البند  ـ 2
 .األزو

  يهاا،المحضرات الت  أساسها مواد ملوناة )بماا  32.06أو  32.05أو  32.04أو   32.03تدخل أيضا     البنود  ـ 3
والرقااائل  28أو  اا  الفصاال  25.30داخلااة  اا  البنااد ، األلااوان السااطحية )بيجمناات( ال32.06 يمااا يتعلاال بالبنااد 

اوناااات  ااا  صااانادة كم لاااوين الماااواد أو المعااادة لالساااتعماب، مااان األناااواع المساااتعملة لتوالمسااااحيل المعدنياااة(
منات( المباددة  ا  أوساار غيار ،  انن هاذي البناود ال تشامل األلاوان الساطحية )بيجماع للالو. المحضرات الملوناة

( وال المحضارات 32.12، مان األناواع المساتعملة  ا  صانادة الادهانات )بناد معجاون ل أو، دلى فال ساائمائية
 .32.15أو   32.13أو   32.12أو  32.10أو   32.09أو  32.08أو  32.07األُخر الداخلة    البنود

لغاياة  39.01المحاليل )دادا الالودياون( الماوناة مان أ  مان المنتجاات الماذكورة  ا  البناود 32.08يشمل البند  ـ 4 
 % من وزن المحلوب.50   مذيبات دضوية ريارة دندما يتجاوز وزن المذيب  39.13

كماواد ، ال تسر  دبارة " مواد تلوين " دلى المنتجات من األناواع المساتعملة من أجل تطبيل أحاام هذا الفصل ـ 5
 ا  الادهانات ناة )بيجمنات( حية ملو، وإن كانات صاالحة أيضاا  لالساتعماب كاألوان ساطمالـة    الادهانات الزيتياة

 المائية. 
، يقصااد بعباارة " أوراق بصاار )أوراق خاتر( " األوراق الرقيقااة مان األنااواع 32.12مان أجاال تطبيال أحاااام البناد ـ 6

 :وفرائط القبعات ، والت  تتاون منالمستعملة لطبادة أغلفة الاتب والجلود 
، ماتلااة بااالغرا  أو بهااالم أو ماان ألااوان سااطحيةالثمينااة( مساااحيل معدنيااة )بمااا  يهااا مساااحيل المعااادن  أ ـ

 )جيالتين( أو برابط آخر؛
 ، مثبتة دلى صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل .المعادن الثمينة( أو ألوان سطحيةمعادن )بما  يها  ب ـ

 

  ـة الرسر اإلجرا  الصـــــــــــنف النظام المنسل رمز البند

  نباااات ؛ ماااواد دابغاااةخالصاااات دابغاااة مااان أصااال   32.01
 ومشاااااتقاتها أسااااايراتها و هااااااتأثيرا وأمالحهااااا و

   األُخر.
 %5   ـ خالصة كيبراكو 32 01 10 00 
 %5   (ميموزا)واتل ـ خالصة  32 01 20 00 
 %5   ـ غيرها 32 01 90 00 

مواد دابغة دضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير   32.02
مواد ت دلىدضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتو

دابغة ربيعية؛ محضرات إنزيمية لالستعماب قبل 
   .الدباغة

 %5   ـ مواد دابغة دضوية تركيبية 32 02 10 00 
 %5   ـ غيرها 32 02 90 00 
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حياوان  )بماا  يهاا مواد تلوين من أصال نباات  أو    32.03
، ولاااااان باساااااتثنا  الفحااااار خالصاااااات الصاااااباغة

؛ كيماويااا   وإن كاناات محااددة الصاافات الحيااوان (،
مااان هاااذا  3كورة  ااا  المالحظاااة محضااارات ماااذ

، قاداادتها مااواد تلااوين ماان أصاال نبااات  أو الفصاال
   . حيوان 

   :ـ ـ ـ من أصل نبات   
 %5   ـ ـ ـ ـ نيلة ربيعية 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 

دضوية تركيبية، وإن كانت محددة  مواد تلوين  32.04
رات مذكورة    المالحظة الصفات كيماويا ؛ محض

مواد ملونة دضوية اساسها من هذا الفصل،  3
تركيبية؛ منتجات دضوية تركيبية من األنواع 

ض ضوئ  أو من األنواع يالمستعملة كعوامل تبي
المضيـة )لومينيفور(، وإن كانت محددة الصفات 

    . كيماويا  
ـاا مااواد تلااوين دضااوية تركيبيااة ومحضاارات أساسااها هااذي   

   : الفصلمن هذا  3المالحظة المواد مذكورة    
 %5   ـ ـ أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذي األصباغ 32 04 11 00 
عدنة ومحضرات أساسها ، وإن كانت ممـ أصباغ حمضيةـ  32 04 12 00 

 ؛ أصااباغ مرسااخة)مثبتة( ومحضااـراتهااذي األصااباغ
   أساسها هذي األصباغ

 
 

5% 
 %5   ـ ـ أصباغ قاددية ومحضرات أساسها هذي األصباغ 32 04 13 00 
 %5   ـ ـ أصباغ مبافرة ومحضرات أساسها هذي األصباغ 32 04 14 00 
بما    للل األصباغ القابلة لالستعماب أصباغ الراقود ) ـ ـ 32 04 15 00 

ساسها هذي ( ومحضرات أحالتها كألوان سطحية   
   األصباغ

 
 

5% 
 %5  ـ ـ أصباغ متفادلة ومحضرات أساسها هذي األصباغ 32 04 16 00 
 %5   ـ ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذي األلوان 32 04 17 00 
ـ ـ مواد تلوين كاروتينويدية ومحضرات أساسها هذي 32 04 18 00 

 %5 المواد
ل مخاليط اثنين أو أكثر من المواد ، بما    للغيرها ـ ـ 32 04 19 00 

لغاية  32 04 11ردة    البنود الفردية الملونة الوا
19 04 32   

 
 

5% 
ـ منتجات دضوية تركيبية من األنواع المساتعملة كعوامال  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 

محضاارات أساسااها ألااوان ؛)لاال(ألااوان مرساابة  32 05 00 00 32.05
ماان هااذا  3)لاال( مااذكورة  اا  المالحظااة مرساابة
   الفصل

 
 

5% 
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مواد تلوين أُخر؛ محضرات مذكورة    المالحظة    32.06
ذا الفصل، ددا تلل المذكورة    البند همن  3

منتجات غير  32.05أو 32.04أو 32.03
 ملة كألوان مضيـةن األنواع المستعدضوية م

   .يا  ئايوإن كانت محددة الصفات كيم ،لمونيو ور()
ـااا ألاااوان ساااطحية )بيجمنااات( ومحضااارات أساساااها ثاااان    

   : التيتانيوم أوكسيد
كسيد % أو أكثر وزنا  من ثان  أو80لى تحتو  د ـ ـ 32 06 11 00 

 %5   التيتانيوم، محسوبا  دلى المادة الجا ة
 %5   ـ ـ غيرها 32 06 19 00 
 %5   ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الاروم 32 06 20 00 
   : ـ مواد تلوين أُخر ومحضرات أُخر  
 %5   اساسها األلترامارين   الزاورد( ومحضرات)الترامارين ـ ـ  32 06 41 00 
ـ ـ ليثوبون، ألوان سطحية أُخر ومحضرات أساسها  32 06 42 00 

   كبريتيد الزنل )توتيا (

 
5% 

 %5   غيرها ـ ـ 32 06 49 00 
كعوامل  من األنواع المستعملة دضوية منتجات غير ـ 32 06 50 00 

 %5   )لمونيو ور( مضيـة
ألاوان حاجباة )ألوان سطحية )بيجمنت( ومعتمات   32.07

ومركباات قابلاة للتازج   وألوان محضارة (للضو 
ودهانات لطال  الفخار )اينجوب( ودهانات لماداة 
 سائلة ومحضرات مماثلة، من األناواع المساتعملة
لطاااال  الخااازف وتلااااوين الميناااا أو  ااا  صاااانادة 

، فريااات( ومزججاااات أُخااارالالزجاااا ؛ مزججاااات )
   . بشال مسحوق أو حبيبات أو رقائل

حضرة وألوان محضرة ـ ألوان سطحية ومعتمات م 32 07 10 00 
    ومحضرات مماثل

 
5% 

ـ مركبات قابلة للتزج  ودهانات لطال  الفخار ومحضارات  32 07 20 00 
   مماثلة

 
5% 

 %5   سائلة ومحضرات مماثلة المعة ـ دهانات 32 07 30 00 
بشال مسحوق أو  أُخر،ـ مزججات ) ريت( ومزججات  32 07 40 00 

   حبيبات أو رقائل

 
5% 

 دهانااات وورناايش )بمااا  اا  للاال ألااوان المينااا و  32.08
 اللااال( أساساااها باااوليمرات تركيبياااة أو باااوليمرات

، محلولاااة أو ربيعياااة ُمحاااورة )معدلاااة( كيماوياااا  
؛ محالياال معر ااة  اا  وسااط غياار مااائ  مبااددة  اا 
    . من هذا الفصل 4المالحظة 

   : ـ أساسها بوليسترات   
 %5   ـ ـ ـ ورنيش 32 08 10 10 
 %5   ـ ـ ـ غيري 32 08 10 90 
   : ا بوليمرات اكريلياية أو  ينيليةـ أساسه   
 %5   ـ ـ ـ ورنيش 32 08 20 10 
 %5   ـ ـ ـ غيري 32 08 20 90 
   : ـ غيرها   
 %5   ـ ـ ـ ورنيش 32 08 90 10 
 %5    ـ ـ ـ غيري 32 08 90 90 
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( اللال ولميناا بما  ا  للال ألاوان اات وورنيش )ندها  32.09
أساسااها بااوليمرات تركيبيااة أو بااوليمرات ربيعيااة 

   .محلولة أو مبددة    وسط مائ  معدلة كيماويا ،
   : ا بوليمرات اكريلياية أو  ينيليةـ 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    للل ألوان الميناا و دهانات وورنيش أُخر   32.10
؛ ألاااوان ساااطحية مائياااة اللااال واأللاااوان المائياااة(

  د واع المستعملة    صقل الجلومن األن محضرة
 %5  ورنيشـ ـ ـ  32 10 00 10 
ناواع المساتعملة ألوان سطحية مائية محضارة مان األـ ـ ـ 32 10 00 20 

     صقل الجلود

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  32 10 00 90 
 %5   مجففات محضرة 32 11 00 00 32.11
ألوان ساطحية )بماا  ا  للال المسااحيل والرقاائل   32.12

، بشاال ساائل المعدنية( مبددة    وسط غير مائ 
أو معجااون، ماان األنااواع المسااتعملة  اا  صنادااـة 

ألاااوان الميناااا (؛ أوراق  انات )بماااا  ااا  للااالالاااده
بأفاااب أو  مهياأة؛ أصباغ ومواد ملونة أُخر الختر

   .    أغلفة للبيع بالتجزئة
 %5  ـ أوراق ختر 32 12 10 00 
   : ـ غيرها  
أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأفااب أو    أغلفة للبيع ـ ـ ـ  32 12 90 10 

    بالتجزئة

 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  32 12 90 90 
 لرسام  اللوحات أو للطالب أو ألوان للفنانين  32.13

وما للتسلية  لتعديل تدر  األلوان أواإلرفادية أو
   أنابيب أو    بشال أقراص أو  يماثلها،

أو أغلفة  أفااب    مرربانات أو   زجاجات أو 
    . مماثلة

   : ـ مجاميع األلوان   
 %5   أللوانا  ألوان لتعديل تدرـ ـ ـ  32 13 10 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ   32 13 10 90 
 %5  غيرهاـ  32 13 90 00 

معاجين لتثبيت الزجا  وإسامنت الاراتن  وغيرهاا   32.14
ماان معاااجين السااد؛ معاااجين الحشااو؛ محضاارات 
رال  السطوح غير متحملة للحرارة للواجهاات أو 
 للجدران الداخلية أو لألرضايات أو لألساقف أو ماا

  فابهها.

ـ معاجين تثبيت الزجا  وإسمنت راتنج  وغيرها من    
   معاجين السد والحشو:

 %5   معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجا ـ ـ ـ  32 14 10 10 
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معاجين التطعير والسد لطال  البراميل والدنان..الخ، ـ ـ ـ  32 14 10 20 

  ساسها الشمعأ

 
5% 

 %5    نية الستعماالتمعاجين راتنجية ـ ـ ـ  32 14 10 30 
لختر أساسها الزجا  الذواب المستعملة معاجين ـ ـ ـ  32 14 10 40 

فموع اإلفعاب ولمنع تسرب السوائل    أجسام 
المياي    السيارات مبردات المحركات والعوادم و
  ولتعبـة بعض الفواصل

 
 
 

5% 
عملة معاجين أساسها أوكس  كلوريد الـزنل المست ـ ـ ـ 32 14 10 50 

   لمعجنة الخشب والمواد الخز ية وغيرها من المواد

 
5% 

معاجين أساسها أوكس  كلوريد المغنسيوم المستعملة ـ ـ ـ  32 14 10 60 
  لسد الشقوق    المصنودات الخشبية

 
5% 

معاجين أساسها الابريت المستعملة كمواد سد قاسية  ـ ـ ـ 32 14 10 70 
   ولتماسل القطع    موضعها

 
5% 

ـ ـ ـ معاجين أساسها المواد البالستياية المستعملة لمنع  32 14 10 80 
ولتسوية سطوح  الفواصل تسرب السوائل    بعض

  ... الخ األرضيات

 
 

5% 
   : غيرها ـ ـ ـ  
ـ ـ ـ ـ معاجين أساسها أكسيد الزنل والجلسرين المستعملة  32 14 10 91 

تثبيت قطع لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو ل
معدنية دلى مصنودات البورسالن أو لوصل 

  األنابيب

 
 

5% 
 إضا ة، بعد معاجين أساسها المطار المستعملة ـ ـ ـ ـ 32 14 10 92 

، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل  مقس
  لجلفطة السفن

 
 

5% 
فمع األختام المركب المستعمل لسد التجاويف ـ ـ ـ ـ   32 14 10 93 

نع تسرب السوائل من أودية الزجا  ولختر ولم
  ...الخ المستندات

 
5% 

معاجين الحشو إلدداد األسطح للطال  بتسوية ـ ـ ـ ـ  32 14 10 94 
البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع دليها 

  الطال  بعد جفا ها وصقلها

 
 

5% 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  32 14 10 99 
 %5   ـ غيرها 32 14 90 00 

حبر الطبادة، حبر الاتاباة أو الرسار وأناواع حبار   32.15
    . أُخر، وإن كانت مركزة أو بشال جامد

   : ـ حبر ربادة  
 %5   ـ ـ أسود 32 15 11 00 
 %5   ـ ـ غيري 32 15 19 00 
   : ـ غيرها   
 %5   حبر الاتابة والرسرـ ـ ـ  32 15 90 10 
 %5   أو النسخحبر للنقل ـ ـ ـ  32 15 90 20 
 %5  الحبر المعد لألقالم لات الريشة الارويةـ ـ ـ   32 15 90 30 
 %5   الحبر المعد لآلالت الناسخةـ ـ ـ   32 15 90 40 
 %5   الحبر لألختامـ ـ ـ   32 15 90 50 
 %5   الحبر ألفررة اآلالت الااتبةـ ـ ـ  32 15 90 60 
 %5   للترقيرالحبر المعد ـ ـ ـ  32 15 90 70 
 %5   الحبر السر 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 األُخر 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 األُخر 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   33.03تَُطبق 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
، 33.07تشمل عبارة " محضرات عطور أو تطرية )كوزماتيكك( أو تجميكل )تواليكت( " بكالمعنى المكذكور فكي البنكد  ـ 4

كياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطكرة؛ المحضكرات المعطكرة التكي فيما تشمل المنتجات التالية : األ
؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمكواد تجميكل؛ محاليكل للعدسكات الالصكقة أو باالحتراقتنتشر رائحتها 

أو بمكواد التجميكل ؛  للعيون االصطناعية؛ الحشو أو اللباد والالمنسوجات المشكربة أو المطليكة أو المغطكاة بكالعطور
 .محضرات التجميل )تواليت( المعدة للحيوانات
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زيوت عطرية )وإن كان التربنتين منزوعاً منها(،   33.01

بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد" 
أو في زيوت  وزيوت عطرية مركزة في الشحوم

أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل  ، ثابتة
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   من برتقالـ ـ  33 01 12 00 
 %5   ـ ـ من ليمون 33 01 13 00 
 %5   ـ ـ غيرها 33 01 19 00 
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   :ـ زيوت عطرية من غير الحمضيات  
 %5  منثا بيبريتا(ـ ـ من النعناع الفلفلي ) 33 01 24 00 
 %5   ـ ـ من أصناف النعناع األُخر 33 01 25 00 
 %5   ـ ـ غيرها 33 01 29 00 
     : "دنجات عطرية "رزينويـ رات   
 33 01 30  %5   ـ دهن العودـ ـ  10
 %5   ـ غيرهـ ـ  33 01 30 90 
   :ـ غيرها   
   :محاليل مائية من زيوت عطريةومياه مقطرة  ـ ـ ـ  
 %5   ـ ـ ـ ـ معدة ألغراض طبية 33 01 90 11 
 %5   ـ ـ ـ ـ ماء كادي  33 01 90 12 
 %5   ـ ـ ـ ـ ماء ورد  33 01 90 13 
 %5   ـ ـ ـ ـ ماء زهر  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    ـ ـ ـ غيرها  33 01 90 90 

يط )بما فيها المحاليل مخاليط مواد عطرية ومخال  33.02
 الموادالكحولية( قاعدتها مادة أو أكثر من هذه 

 في الصناعة؛ خام كمواد من األنواع المستعملة
 األنواع من محضرات أُخر أساسها مواد عطرية

   .صناعة المشروبات في المستعملة
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 

محضككرات تجميككل أو زينككة )مكيككاج( ومحضككرات   33.04
بمككككا فيهككككا ، للعنايككككة بالبشككككرة )غيككككر األدويككككة(

محضككككرات الوقايككككة مككككن الشككككم  ومحضككككرات 
محضكككرات العنايكككة بأ كككافر ؛ التسكككمير)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   ـ ـ ـ بودرة األطفال 33 04 91 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 33 04 91 90 
   : غيرهاـ ـ    
 %5    ـ ـ ـ خل للزينة 33 04 99 10 
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 %5   محضرات وقاية الجلد من الشم  ـ ـ ـ 33 04 99 20 
 %5   ـ ـ ـ محضرات تطرية الجلد 33 04 99 30 
 رات نزعـمحضورات لطالء الوجه ومعاجين ضمح ـ ـ ـ 33 04 99 40 

 %5   الطالء
 %5   ـ ـ ـ غيرها 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   ـ ـ ـ زيوت الشعر 33 05 90 10 
 %5   ـ ـ ـ كريم الشعر  33 05 90 20 
 %5   ـ ـ ـ محضرات صبغ الشعر  33 05 90 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 33 05 90 90 

محضكككرات للعنايكككة بكككالفم أو األسكككنان، بمكككا فيهكككا   33.06
 ؛االصككطناعيةمعككاجين ومسككاحيق تثبيككت األسككنان 

في  ،خيوط لتنظيف ما بين األسنان )دنتال فلوس(
   . دةمفر عبوات للبيع بالتجزئة

   : نظفات األسنانـ م  
 %5    ـ ـ ـ معاجين األسنان 33 06 10 10 
 %5    االصطناعيةـ ـ ـ منظفات األسنان   33 06 10 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 33 06 10 90 
 %5  )دنتال فلوس(نظيف ما بين األسنان تـ خيوط مستعملة ل 33 06 20 00 
   : ـ غيرها   

 %5    ـ ـ محضرات غسل الفم وتعطير رائحتهـ  33 06 90 10 
 %5    االصطناعيةـ ـ ـ محضرات تثبيت األسنان  33 06 90 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 33 06 90 90 

محضككرات معككدة لالسككتعمال قبككل أو أثنككاء أو بعككد   33.07
الحالقككة ومككزيالت الككروائد الجسككدية ومحضككرات 

عطككككور أخككككر  الشككككعر و االسككككتحمام ومككككزيالت
حضكككرات تطريكككة أو تجميكككل غيكككر مكككذكورة وال وم

مزيككـالت روائككد محضككرة  آخككر؛داخلككة فككي مكككان 
   مطهرة.ذات خواص وإن كانت معطرة أو للغرف،

   لحالقة:ابعد  أثناء أو لالستعمال قبل أو ـ محضرات معدة   
 %5   ـ ـ ـ معاجين ورغوة الحالقة 33 07 10 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 33 07 10 90 
 %5   ـ مزيالت الروائد الجسدية والعرق ومانعات التعرق 33 07 20 00 
 %5   ـ أمالح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر 33 07 30 00 
، بما أو إزالة روائد الغرف )األماكن( ـ محضرات لتعطير  

   : الدينية فيها المحضرات المعطرة للطقوس
   :باالحتراق ملعطرة تع ـ ـ "أغاراباتي"ومحضرات أُخر   
 %5    ـ ـ ـ سائلة 33 07 41 10 
 %5   ـ ـ ـ مسحوقة 33 07 41 20 
 %5  ـ ـ ـ عيدان )ند بخور( 33 07 41 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 33 07 41 90 

   : غيرهاـ ـ     
 %5   في أوعية نافثة ـ ـ ـ 33 07 49 10 
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خل الثالجات والسيارات ـ ـ ـ فحم منشط إلزالة الروائد دا 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 والورق المعطر أو المطلي بمواد تجميلـ ـ ـ 33 07 90 20 

 %5  المعطرة
 %5  الصطناعيةا ونــيـعـة أو الـات الالصقـمحاليل العدس ـ ـ ـ 33 07 90 40 
 %5   ـ ـ ـ محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات 33 07 90 50 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 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

 ، منأو ميكروبيةحيوانية أو نباتيةشحوم أو زيوت  أو المحضرات الغذائية منالصالحة لألكل المخاليط ـ أ  
 ؛(15.17كمحضرات لفك القوالب )بند  األنواع المستعملة

 المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً؛ ـ المركبات ب
صرابون أو  رغوات الحالقة أو محضررات االسرتحمام المحتويرة علر  والشامبو أو منظفات األسنان أو معاجين ـ ج 

 (.33.07أو  33.06، 33.05عوامل سطح عضوية أُخر )البند 
، ال تنطبق كلمة " صابون " إال عل  الصرابون القابرل للرذوبان ارم المراء. يجروز 34.01 من أجل تطبيق أحكام البند ـ 2

المطهررات أو مسراحيق  )مثرل،علر  مرواد مضرااة  34.01ة ارم البنرد أن يحتوي الصرابون والمنتجرات األُخرر الداخلر
، إذا كانر  34.01مساحيق شحذ داخلة ام البنرد شحذ أو المواد المالئة أو أدوية(. تبق  المنتجات التم تحتوي عل  

  34.05د أو قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كان  بأشكال أُخرر اتردخل ارم البنرأو قشور صلبة اقط عل  هيئة قضبان 
 .مساحيق الجلم والمحضرات المماثلةك

، ارنن عبرارة " عوامرل السرطح العضروية " تعنرم المنتجرات الترم عنردما تخلرط 34.02من أجرل تطبيرق أحكرام البنرد  ـ 3
 :دة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارةمئوية وتترك لم 20% بدرجة 0.5بالماء بتركيز قدره 

 اف أو مستحلباً ثابتاً دون اصل المادة غير القابلة للذوبان؛ سائالً شفاااً أو نصف شف أ ـ تعطم 
  أقل. سم( أوداين/  45) m/Nام المتر  نيوتن 2-10×  4.5توتر سطح الماء إل   ـ تخفضب  

، المنتجات المعراة ام المالحظة 34.03لنفط والزيوت المعدنية القارية "، الواردة ام البند يقصد بعبارة " زيوت ا ـ 4
 .27الفصل من  2

ارم  ، انن عبرارة " شرموع اصرطناعية وشرموع محضررة " الرواردةاالستثناءات المنصوص عليها أدناهمع مراعاة  ـ 5
 :، تطبق اقط عل 34.04البند 

 الماء؛العضوية المنتجة كيماوياً التم لها صفة الشموع وإن كان  قابلة للذوبان ام  أ ـ المنتجات 
 ؛ن عملية خلط شموع مختلفةعليها م المنتجات المتحصل ب ـ 

أو المنتجات التم لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع وتحتوي علر  شرموع أو علر  راتنجرات  ج ـ
 .عل  مواد معدنية أو مواد أُخر

 :وال يشمل هذا البند
 ؛الشموع حت  وإن كان  لها صفة 38.23أو   34.02أو   15.16المنتجات الداخلة ام البند   ـ 1
ملونررة،  أومكررررة الشررموع الحيوانيررة غيررر المخلوطررة أو الشررموع النباتيررة غيررر المخلوطررة ، وإن كانرر    ـ 2

 ؛15.21الداخلة ام البند 
بينهرا أو ملونرة  وإن كانر  مخلوطرة ايمرا ،27.12الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة ارم البنرد   ـ 3

 اقط؛
  . ... الخ( 38.09أو   34.05أو المذابة ام وسط مائم )بنود المخلوطة أو المبددة  ـ الشموع 4

 
 ائة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

اسل عضوية منتجات ومحضرات غو ؛صابون  34.01
أو ، عل  هيئة قضبان معدة لالستعمال كصابون

، وإن احتوت عل  كال مقولبةأشـقطع أو 
 غواسل عضوية منتجات ومحضرات ؛صابون

للبيع  مهيأة مأو كريسائل  لغسل الجلد عل  هيئة
ورق وحشو  ؛بونن احتوت عل  صاإو بالتجزئة،
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، مشربة أو مطلية أو مغطاة ولباد وال منسوجات
 .بصابون أو بمادة مطهرة

، عل  بون ومنتجات ومحضرات غواسل عضويةـ صا  
وال ، ورق ولباد مقولبة أشكال هيئة قضبان أو قطع أو

و مغطاة بالصابون أو ، مشربة أو مطلية أمنسوجات
 :بمادة مطهرة

  

 ( بما ايها ليمعدة لالستعمال كمواد تجميل )توا ـ ـ    
 :ةالمنتجات المحتوية عل  مواد طبي

  

 %5    شكل كتلبـ ـ ـ صابون حالقة  34 01 11 30 
 %5   ـ ـ ـ صابون طبم 34 01 11 40 
 %5   ـ ـ صابون مطهرـ   34 01 11 50 
مشربة أو مغطاة  ،منسوجات ولباد والـ ـ ـ ورق وحشو  34 01 11 70 

 وإن كان  معطرة مطهرة،بالصابون أو بمادة 
  

5% 
شاحذاً أو  صابون توالي  وان كان ملوناً أو معطراً أوـ ـ ـ  34 01 11 80 

 مطهراً )مثل اللكس والكامم(
  

5% 
 %5   اغيرهـ ـ ـ  34 01 11 90 
   :غيرها ـ ـ   
 %5  )تول اويل(الصنوبر صابون راتنجم أو من زي  ـ ـ ـ   34 01 19 20 
 %5   خاصة الستعماالتمحضراً صناعم ـ ـ ـ صابون   34 01 19 30 
مشرربة أو مطليرة  منسروجات،ورق وحشو ولبراد وال  ـ ـ ـ 34 01 19 40 

 ان  معطرةوإن ك مطهرة،أو مغطاة بالصابون أو بمادة 
  

5% 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 34 01 19 90 
   : ـ صابون بأشكال أُخر   
 %5   ـ ـ ـ بشكل مسحوق 34 01 20 10 
 %5   ـ ـ ـ بشكل معجون  34 01 20 20 
 %5   بشكل محاليل مائية )سائل(  ـ ـ ـ  34 01 20 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 34 01 20 90 
ومحضررات غواسرل عضروية لغسرل الجلرد علر  منتجرات  ـ 34 01 30 00 

ت وان احترو للبيرع بالتجزئرة، مهيأةكريم  سائل أو هيئة
 %5  عل  صابون

؛ محضررات عوامل سطح عضوية )عدا الصابون(  34.02
غواسررل ومحضرررات غسرريل )بمررا ايهررا محضرررات 

ضرررررات تنظيررررف، وإن الغسرررريل المسرررراعدة( ومح
نرد ، غيرر تلرك الرواردة ارم الباحتوت عل  صرابون

34.01. 

  

وإن كانر  مهيرأة للبيرع  عضوية أنيونية،ـ عوامل سطح   
 :بالتجزئة

  

%5  أحماض ألكيل بنزين سلفونية طولية وأمالحهاـ ـ  34 02 31 00 
%5  ـ ـ غيرها 34 02 39 00 
وإن كانرر  مهيرأة للبيررع  عضرروية أخرر،ـر عوامررل سرطح   

 :بالتجزئة
  

 %5  ية )ذات شحنة موجبة( ـ ـ كاتيون 34 02 41 00 
 %5  ـ ـ غير أنيونية 34 02 42 00 
 %5  ـ ـ غيرها 34 02 49 00 
 %5  :بالتجزئةـ محضرات مهيأة للبيع   
 %5  ـ ـ ـ محضرات غواسل )مثل الكلوركس ....الخ( 34 02 50 10 
   :ـ ـ ـ محضرات غسيل  
%5    ...الخ( ـ ـ ـ ـ مساحيق جااة )مثل التايد34 02 50 21 
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%5   سائلة ـ ـ ـ ـ34 02 50 22 
%5   ـ ـ ـ ـ غيرها34 02 50 29 
 %5   ـ غيرها 34 02 90 00 

محضررررات للتشرررحيم )بمرررا ايهرررا زيررروت القواطرررع   34.03
ومحضرات حل البراغم أو الصواميل ومحضرات 

، أو التآكل ومحضررات حرل القوالرب للصدأمضادة 
محضرررات مررن األنررواع أساسررها مررواد تشررحيم( و

لررد المسررتعملة اررم تزييرر  أو تشررحيم النسرر  أو الج
، عردا المحضرررات أو الفرراء أو غيرهرا مررن المرواد

أكثررر وزنرراً مررن الزيرروت  % أو70المحتويررة علرر  
مرواد المتحصرل عليهرا مرن زيوت ال النفطية أو من

 .يةمعدنية قارية كمكونات أساس

  

تحصرل عليهرا مرن مـ محتوية عل  زيوت نفطيرة أو زيروت   
 :قاريةمواد معدنية 

  

النس  أو الجلد أو الفرراء أو غيرهرا  محضرات لمعالجة ـ ـ 34 03 11 00 
   من المواد

 
5% 

   :ـ ـ غيرها   
 %5   االحتكاكالتشحيم المعدة لتخفيف  ـ محضراتـ ـ  34 03 19 10 
 %5   ـ ـ ـ زيوت وشحوم السحب  34 03 19 20 
 %5   طعازيوت القو ـ ـ ـ  34 03 19 30 
 %5   ـ ـ ـ محضرات حل البراغم والصواميل 34 03 19 40 
 %5   ـ ـ ـ محضرات مضادة للصدأ أو التآكل 34 03 19 50 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 34 03 19 90 
   :ـ غيرها  
لمعالجة المواد الرـنسجية أو الجلرد أو الفرراء  ـ ـ محضرات 34 03 91 00 

 ا من الموادأو غيره
  

5% 
 %5    ـ ـ غيرها 34 03 99 00 

   .محضرةشموع اصطناعية وشموع   34.04
 %5  )بول  اثيلين جليكول(( اوكسيثيلين)ـ من بولم  34 04 20 00 
   :ـ غيرها   
 %5   شمع أختام ـ ـ ـ 34 04 90 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 34 04 90 90 

ن لألحذيررة و لألثررا  و محضرررات تلميررع ومعرراجي  34.05
لألرضررريات أو للعربرررات أو للزجررراج أو المعرررادن،  
مسررراحيق ومعررراجين الجلرررم ومحضررررات مماثلرررة، 
)وإن كان  عل  شكل ورق أو مرواد حشرو أو لبراد 
أو ال منسرروجات أو لرردائن خلويررة )بالسررتيكية( أو 

بمثررل مطرراط خلرروي، مشررربة أو مطليررة أو مغطرراة 
اخلرة ارم البنرد ا الشرموع الدعرد ،هذه المحضرات(

34.04. 

  

ـ محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لألحذية أو  34 05 10 00 
  الجلد

 
5% 

ـ محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة   34 05 20 00 
   األثا  الخشبم أو األرضيات أو المصنوعات الخشبية

 
5% 

غير  لعربات،لـ محضرات تلميع ومحضرات مماثلة  34 05 30 00 
  محضرات تلميع المعادن

 
5% 
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 ائة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5   ـ معاجين ومساحيق الجلم وغيرها من محضرات الجلم 34 05 40 00 
   : ـ غيرها   
 %5  ـ ـ ـ محضرات تلميع الزجاج والمرايا 34 05 90 10 
 %5   ـ ـ ـ محضرات تلميع المعادن 34 05 90 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 34 05 90 90 

 %5   شموع إضاءة وأصناف مماثلة 34 06 00 00 34.06
معرراجين لصررنع النمرراذج، بمرررا ايهررا تلررك المهيرررأة    34.07

ل؛ محضرات مرن النــرـوع المعرروف لتسلية األطفا
سررررنان" أو "بمركبررررات طبررررع بشررررموع طررررب األ"

"، مهيرأة بشركل مجموعرات أو ارم أغلفرة األسنان
للبيرررع بالتجزئرررة أو علررر  شررركل ألررروا  أو بشكرررـل 

بأشرركال مماثلررة؛  دوات حصـررـان أو عيـررـدان أوحررـ
محضرات أُخر معردة لالسرتعمال ارم طرب األسرنان 
أساسررها الجررص )مررن الجررص الكلسررم أو كبريتررات 

 . الكالسيوم(

 

 %5   ـ ـ ـ شموع طب األسنان 34 07 00 10 
ام طب األسنان أساسها الجص  لالستعمالـ ـ ـ محضرات  34 07 00 20 

  أو كبريتات الكالسيوم()من الجص الكلسم 
  

5% 
 %5   ـ ـ ـ معاجين لصنع النماذج لتسلية األطفال 34 07 00 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 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
األدوية والمنتجات األُخر الداخلةة ية   ،عد الستعماالت عالجية أو وقائية(مكونات الدم )عدا زالل الدم غير الم ب ـ

 ؛30 الفصل
 ؛(32.02المحضرات اإلنزيمية لالستعمال ي  الدباغة األولية )البند  ج ـ
 ؛34من المنتجات الداخلة ي  الفصل المحضرات اإلنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها  د  ـ
 ؛(39.13لبروتينات المقساة )البند ا هـ ـ
 .(49صل المنتجات الهالمية )جيالتين( الناتجة عن صناعة الطباعة )ي و ـ

، تطبق عبةاةة   دسسةترين   علةن منتجةات تحلةل النشةا والتة  تكةوح نسةبة محتوياتهةا مةن 35.05ويقاً لنص البند  ـ 2
 ، محسوباً علن أساس المادة الجاية. % معبراً عنها   بالدسستروز  10 السكر المختزل ال تتجاوز

 .17.02البند  % يتدخل ي 10أما منتجات هذا النوع الت  تتجاوز نسبة السكر المختزل  
 

 يئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق ةمز البند
 ومشةةةتقات الجبنةةةين سازيينةةةات (،جبنةةةين )سةةةازيين  35.01

   .األُخر؛ غراء الجبنين )سازيين(
 %5   ـ جبنين )سازيين( 35 01 10 00 
   :ـ غيرها   
 %5   ـ ـ ـ غراء الجبنين  35 01 90 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 35 01 90 90 

)بمةا ية  كلةر مرسةزات ا نةين أو   البومين زالل   35.02
أسثةةر مةةن بروتينةةات مصةةل اللةةبن، المحتويةةة وزنةةاً 

% مةن بروتينةات مصةل اللةبن، 80 مةنعلن أسثةر
، البومينةةةةةات محسةةةةةوباً علةةةةةن المةةةةةادة الجايةةةةةة( 

   .األخر الزالل ومشتقات
   :بيضـ زالل ال  
 %5   ـ ـ مجفف 35 02 11 00 
 %5   ـ ـ غيره 35 02 19 00 
، بما ي  كلر مرسزات ا نين أو أسثر من ـ زالل اللبن 35 02 20 00 

  بروتينات مصل اللبن

 
5% 

 %5   ـ غيرها 35 02 90 00 
هالم )بما ي  كلر الهالم المهيأ علن شكل صفائح    35.03

 ، وإح سانت مشغولةما ييها المربعة(ب) مستطيلة
ك؛ اسمالسطح أو ملونة( ومشتقاته؛ غراء األ

ء أُخر من أصل حيوان ، عدا غرا اتغراء
   .35.01الجبنين الداخل ي  البند 

 %5    ومشتقاته )جيالتين(هالم ـ ـ ـ  35 03 00 10 
 %5   غيرهـ ـ ـ  35 03 00 90 
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 يئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق ةمز البند
؛ مةواد بروتينيةة ا( ومشتقاتهات)ببتون اتهضمون   35.04

، غير داخلة وال مذسوةة ي  مكةاح اأُخر ومشتقاته
، معالجةةة أو غيةةر مسةةاحيق صةةالل )جلةةود( آخةةر؛

   .معالجة بالكروم
 %5    اومشتقاته(  ات) ببتون اتهضمونـ ـ ـ  35 04 00 10 
 %5    غيرهـ ـ ـ  35 04 00 90 

ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعةدل )مثةل،   35.05
؛ أو أسةترته( (جلتنتةه)سةبق تهليمةه نشاء الةذ  ال

غةةراء أساسةةه نشةةاء أو ديكسةةترين أو غيةةره مةةن 
   .أنوع النشاء المعدل

   :ين وغيره من أنواع النشاء المعدلـ ديكستر   
 %5   ديكسترين ـ ـ ـ 35 05 10 10 
 %5  النايش أو النشاء (جلتنته)ه يمتهل النشاء الذ  سبقـ ـ ـ  35 05 10 20 
 %5   النشاء المعالج باأل ير أو باألستيراتـ ـ ـ  35 05 10 30 
 %5   النشاء القابل للذوباح   أميلوجين  ـ ـ ـ  35 05 10 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  35 05 10 90 
   :ـ غراء   
 %5   الدسسترين منـ ـ ـ  35 05 20 10 
 %5   الغراء النشو ـ ـ ـ  35 05 20 20 
مكوح من نشاء غير معالج وبوةاسس الغراء ال ـ ـ ـ 35 05 20 30 

ومشتقات السليلوز القابلة للذوباح ي  الماء أو 
  المكوح من نشاء غير معالج وبوةاسس وأ يرات النشا  

 
 

5% 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  35 05 20 90 

وغيةةةةره مةةةةن المةةةةواد الالصةةةةقة غةةةةراء محضةةةةر   35.06
؛ ير مذسوةة وال داخلة ي  مكاح آخةر، غالمحضرة

، سغراء أو مواد الصقة لالستعماللحة منتجات صا
، ال يةةع بالتجزئةةة سغةةراء أو مةةواد الصةةقةمهيةةأة للب

   .جلس 1يتجاوز وزنها الصاي  
ـ منتجات صالحة لالستعمال سغراء أو سمواد الصقة،  35 06 10 00 

، ال يتجاوز ع بالتجزئة سغراء أو سمواد الصقةمهيأة للبي
 %5  جلس 1وزنها الصاي  

   :هاـ غير  
ود من ي  البن البوليميرات الداخلة مواد الصقة أساسهاـ ـ 35 06 91 00 

 %5  أو المطاط 39.13 إلن 39.01
 %5   ـ ـ غيرها 35 06 99 00 

غيةةةر مةةةذسوةة وال  محضةةةرة،أنزيمةةةات  أنزيمةةةات؛  35.07
   .داخلة ي  مكاح آخر

   :ومرسزاتهاـ أنفحة    
 %5   العجولأنفحة ـ ـ ـ  35 07 10 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 35 07 10 90 
   :ـ غيرها  
 %5   لتطرية اللحوم أنزيميةـ ـ ـ محضرات  35 07 90 10 
 %5   لتنقية عصير الفواسه أنزيميةمحضرات  ـ ـ ـ 35 07 90 20 
 %5  النشاء من األقمشة إلزالة أنزيميةـ ـ ـ محضرات  35 07 90 30 
 %5   ـ ـ األنزيمات البنكرياسيةـ   35 07 90 40 
 %5   ـ ـ ـ أنزيم الهضمين   بيبسين   35 07 90 50 
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 يئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق ةمز البند
 %5   الشعير الناشط   مالت   أنزيماتـ ـ ـ  35 07 90 60 
 %5   ـ ـ ـ غيرها   35 07 90 90 
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 الفصل السادس والثالثون 
 

 بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛
 ، محضرةخالئط معدنية إلحداث االشتعال؛ مواد لهوب

 
 :اتـــمالحظ

 ، باسممتاناا ال ر اممات ال مم  ورة فممة ال الحظممةل نف مم ة ال حممددة ال ممفات  ي اويمما  همم ا الف ممل ال ر اممات ا لال يشمم  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
ب شمماال  )أقممراأ أو أصمماب  أو ب شمماال، ال هيمم ة اي ممين رتممرامين وافصممناف ال  اث ممةال يتالدهيممد والها مما مي  أ  ـ

شماال صم اة أو ب  ، و  لك الوقود ال ي أساسم  الاحمول والوقمود ال حضمر ال  اثمل،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 إعادة رعائة قداحات ال جائر أو   ب ـ
 ؛ 3سم 300سعتها  زال رتجاوالوالعات 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
 لالشمتعالل تفجير؛  ا موالت  أسالكفتائل افمان؛    36.03

   .أو ل تفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات  هربائية
%5  ـ  فتائل لألمان  36 03 10 00 
%5  ل تفجير   أسالكـ  36 03 20 00 
%5  لالشتعال  التـ  ا و 36 03 30 00 
%5  ل تفجير    ا والتـ  36 03 40 00 
%5   ـ أجهزة إشعال 36 03 50 00 
%5     مفجرات  هربائيةـ  36 03 60 00 

ألعممماب ناريمممة وقممم ائف إشمممارة وصمممواري  مانعمممة   36.04
اب وغيرهممما ممممن ل مممقول الامممرد وإشمممارات الضممما

   .ةافصناف النارية الفني
   :ـ ألعاب نارية  
 %5    خاصة بافلفال 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 

عدا افصناف الناريمة الداخ مة فمة  ) اريت(،ثقاب 36 05 00 36.0500
 %5 .36.04الاند 

فيروسممممميريوم وخالئمممممط معدنيمممممة أ خمممممر إلحمممممداث   36.06
مممن ج يمم  افشمماال؛ أصممناف مممن مممواد  االشممتعال

مممن همم ا  2لهمموب   مما هممة محممددة فممة ال الحظممة 
   . 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 

   3سم 300العات ال  اث ة ال رتجاوز سعتها الو

 
 
5% 

   : ـ غيرها  
 %5    أحجار قداحاتـ ـ ـ  36 06 90 10 
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 فئة الرسم اإلجراا ال ـــــــــــــنف  قرمزالنظام ال ن الاند
 %5    غيرهاـ ـ ـ  36 06 90 90 
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 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

، بما فيها السطوح  حساسة للضوءال اإلشعاع على سطوح أو غيره من أشكمباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء 
 .الحساسة للحرارة

 فئة الرسم اإلجراء  الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

ألوووواح تصووووير فوتووووغرافي وأفوووالم مسوووطحة،   37.01
عودا الوورق  ، من أية مادةظهرةمحسسة، غير م

تصوووووير أو الووووورق المقوووووس أو النسوووو   أفووووالم 
فوتووووغرافي فوريوووة مسوووطحة، محسسوووة، غيووور 

   .ة، وإن كانت في أغلفةحظرم
 %5  ـ للتصوير باألشعة السينية )أشعة إكس( 37 01 10 00 
 %5   ـ أفالم للتصوير الفوري 37 01 20 00 
 255ـ ألواح وأفالم أُخر يزيد أي من جوانبها عن  37 01 30 00 

  ملليمتر
 

5% 
   :ـ غيرها  
 %5  ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون )بولي كروم( 37 01 91 00 
 %5    ـ ـ غيرها 37 01 99 00 

أفالم تصوير فوتوغرافي بشكل لفات، محسسة،   37.02
غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق 
المقوووس أو النسوو   أفووالم تصوووير فوريووة بشووكل 

   . لفائف محسسة وغير مصورة
 %5   ـ للتصوير باألشعة السينية )أشعة إكس(  37 02 10 00 

   :مم 105بة بعرض ال يتجاوز ـ أفالم أُخر، غير مثق  
 %5  ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون )بولي كروم( 37 02 31 00 
 %5  ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضةـ ـ غيرها 37 02 32 00 
 %5    ـ ـ غيرها 37 02 39 00 
   مم: 105أُخر، غير مثقبة يتجاوز عرضها  مـ أفال  
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 610زيد عن ـ بعرض يـ 37 02 43 00 
 %5   . مم 610 نـع يزيد ال لكنمم و105ـ ـ بعرض يزيد عن  37 02 44 00 
ـ أفالم أُخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون )بولي   

   كروم(:
 %5    مم 16ـ ـ بعرض ال يزيد عن  37 02 52 00 
مم وبطول ال  35اوز يتج مم وال 16بعرض يزيد عن ـ ـ  37 02 53 00 

 (، للشرائح اإليجابية الشفافة )ساليدم 30يزيد عن 
 

 
 

5% 
وبطول ال  مم35يتجاوز  مم وال 16ـ ـ بعرض يزيد عن  37 02 54 00 

، عدا المستعملة في الشرائح اإليجابية م 30يزيد عن 
  الشفافة )ساليد(

 
 

5% 
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 فئة الرسم اإلجراء  الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

وبطول  مم 35يتجاوز  مم وال 16ن ـزيد عــبعرض يـ 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  م30 يتجاوزمم وبطول  35ن ـزيد عــي ال بعرضـ ـ 37 02 97 00 
 %5   مم 35ن ـ ـ بعرض يزيد ع 37 02 98 00 

 ، للتصويرورق وورق مقوس ونس   37.03
   وتوغرافي، محسسة 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 

ورق مقوووووس ونسوووو ،  لووووواح وأفووووالم وورق وأ 37 04 00 00 37.04
للتصوووووير الفوتوووووغرافي، مصووووورة لكوووون غيوووور 

 %5   مظهرة
ألووواح وأفووالم للتصوووير الفوتوووغرافي، مصووورة  37 05 00 00 37.05

ومظهوورة، عوودا األفووالم المسووتعملة فووي التصوووير 
 %5  . السينمائي

 أفووالم للتصوووير السووينمائي، مصووورة ومظهوورة،   37.06
أو مؤلفوة مون من تسجيل صووتي وأن كانت تتض

   . تسجيل صوتي فقط
   : أكثرمم أو  35ـ بعرض    
أفالم ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو ـ ـ ـ  37 06 10 10 

  تربوية
 

5% 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  37 06 10 90 
   : ـ غيرها  
أو أفالم ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية ـ ـ ـ  37 06 90 10 

  تربوية

 
5% 

 %5    غيرهاـ ـ ـ  37 06 90 90 
محضووورات كيماويوووة لالسوووتعمال فوووي التصووووير   37.07

المواد  الغراء أو الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو
الالصووقة والمحضوورات المماثلووة  منتجووات غيوور 
مخلوطة لالستعمال في التصووير الفوتووغرافي، 

تجزئوة مهيأة في مقادير معينة أو مهيأة للبيع بال
    . وجاهزة لالستعمال بشكل مباشر

 %5   ـ مستحلبات للتحسيس 37 07 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5    )التحميض(مواد التظهير 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   التحويل دمواـ 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 كيماوياً باستثناء ما يليالمنتجات المنفصلة المحددة  ـ أ
 ؛(38.01)بند  االصطناعيـ الجرافيت  1
ومنظمددات نمددو النبددات  نبدداتاإلـ مبيدددات للحشددرات والضددوافط والفطريددات واضعشددام الاددافة ومو فددات  2

 ؛ 38.08 في نص البند ةكما وفد وصفومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة 
  (؛38.13ف إلطفاء الحريق )بندئـ المنتجات المهيأة كشحنات ضجهزة إطفاء الحريق أو كضذا 3
 ؛المالحظة  أدناهفي  المحددة المعتمدة المواد المرجعية ـ 4
 ؛أدناه 3تين أ و ج من المالحظة رفي الفض المحددةـ المنتجات  5

، من اضنواع المستعملة فدي الغذائية (K9)ا من المواد ذات مخاليط المنتجات الكيماوية والمواد الغذائية أو غيره م ـ
 ؛بصوفة عامة( 21.06البشري )بند  لالستهالكتحاير اضغذية المعدة 

 24.04منتجات البند  ج ـ
مخاليطهدا وتحضدق  أو خزفندي علد  معدادأ أو محتويدة طمي المجدافي(، غير ها الطمي،في فماد وبضايا )بما وخبث  د ـ 

 ؛(26.20)بند 26للفصل  ـ م  3ـ أ أو  3المالحظة  شروط 
 ؛ أو(30.04أو  30.03اضدوية )بند ـ  هـ
لصددناعة  الكيماويددة( المسددتهلكة مددن اضنددواع المسددتخدمة فددي اسددتخراج المعددادأ العاديددـة أو المحفددزات )الوسددائطـ  و

(، المحفدزات المسدتهلكة مدن اضندواع المسددتعملة 26.20المركبدات الكيماويدة التدي أساسدها معدادأ عاديددة )بندد 
خالئط معدنيدة  ( وكذلك المحفزات المكونة من معادأ أو71.12بصوفة فئيسية السترجاع المعادأ الثمينة )بند 

 ماأ الرابع عشر أو الخامس عشر(.، )الضسبعضد غزيهبشكل نسج  بشكل مساحيق بالغة النعومة أو
تبدين  دي   بشدهادة المصدحوبة المرجعيدة المعتمددة" المدواد المرجعيدة "المدواد يضصد بعبدافة 38.22لغرط البند  ( أ ـ ) 2

 والتدي هدي صدالحة بكدل  يمدة الخاصدة الثضدة الضدي  ودفجدةه هدذ لتحديدد والطرق المستخدمة الخواص المعتمدة
 المرجعية. أو ةالمعاير ضغراط التحليل أو

ولويدة اض لدهتكدوأ  38.22 فداأ البندد المعتمددة، المرجعيدة المدواد ولتبنيدد ،29 أو 28منتجات الفصل  باستثناء )م(
 .التعريفة في جدول عل  أي بند آخر

 من بنود جدول التعريفة: آخر وليس في بند 38.24في البند  ـ تدخل المنتجات اآلتية 3
 الضلوية أو من هاليدات المعادأ الضلوية زيوم أويكسيد المغنأمن  البصرية( العناصر )عدا المزفوعة البلوفاتأ ـ 

 ؛غ 2.5منها عن  يضل وزأ الواحدة والتي ال الترابية
 ؛م ـ زيت فيوزل وزيت ديبل

 ؛ للبيع بالتجزئة في أغلفة المهيأة ج ـ مزيالت الحبر
)عددا الداخلدة  لتصدحيح الكتابدة واضشدرطة من السدوائل عل  وفق االستنساخ وغيرها المركبات لتصحيح الكتابةد ـ 

 للبيع بالتجزئة في أغلفة المهيأة( , 96.12في البند 
 مخافيط سيجر(. اضفراأ )مثل، حرافة دفجة لالنصهاف الختباف أصناف من خزف  ابلة ـ هـ

 المندازل الفندادقواع التدي تجمدع مدن النفايدات مدن اضند وفدت فدي هدذا الجددول، حيثما "النفايات البلدية" ـ يضصد بعبافة 4
تحتدو   ومخلفدات البنداء والهددم. وكناسات الطدرق واضفصدفة الخ،…والمطاع  والمستشفيات والمتاجر والمكاتب 

عامة عل  تنوع واسع مدن المدواد كاللددائن والمطداط والخشدب والدوفق والنسديج والزجداج  بصوفة النفايات البلدية
"النفايددات  أأ عبددافة الإ المهملددة. أو اضثدداا المكسددر وغيددرة مددن المصددنوعات التالفددةو والمعددادأ والمددواد الغذائيددة

 تشمل: ال البلدية"
النسيج  الوفق أو الخشب أو المطاط أو المصنوعات التي يت  فصلها عن النفايات كنفايات اللدائن أو أو المواد ( أ ) 

التدي  الليكترونيدة )بمدا فيهدا البطافيدات المسدتهلكة(أو النفايدات والخدردة الكهربائيدة واالمعادأ  الزجاج أو أو
 ؛التعريفة جدول في تتبع بنودها الخاصة

 ؛النفايات الصناعية ( م ) 
  ؛ أو30للفصل  (ي) 4تعريفها في المالحظة التي وفد نفايات محارات الصيدلة ( ج ) 
 .هأدنا 6 من المالحظة ( أ ) تعريفها في الفضرة الوافد النفايات الطبية ( د ) 
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مياه المجاف  من  الناتج من محطات معالجة )الوحل( طمي المجافي" الطمي بعبافة" يضصد " 38.25 ـ ضغراط البند 5
الفصدل الوحددل  يسدتثن  مدن هدذا المسدتضر. فادالت التنظيدف والوحدل غيدر المسدبضة المددأ وتشدمل نفايدات المعالجدة

ً كاأ صالح ذاإ المستضر  (.31)الفصل  لالستعمال كأسمدة ا
 عل : تنطبق عبافة"نفايات أخر ،38.25 ـ ضغراط البند 6

غيرهددا مددن  العددالج أو التشددخيص أو عددن البحددث الطبددي أو الناتجددة ةثددوهددي النفايددات الملو النفايددات الطبيددة ( أ )
ً ضدوال الطدب البيطددري، أو اضسددناأطددب  أو الجراحيدة أو العمليدات الطبيددة علد  جددراثي  ومددواد  ي تحتددو  غالبددا

والمحدددا ن  والضفدددازات المسدددتعملة ةثددد)مثدددل الادددمادات الملو لطرحهدددا جدددراءات خاصدددةإ وتتطلدددب ةصددديدلي
 ؛المستعملة(

 ؛نفايات المذيبات العاوية )م(
 و وسوائل منع التجمد، وسوائل الهيدفوليك وسوائل الكابح )الفرامل( فاالت سوائل التنظيف الكيماوية )ج(
 ؛ وبها صناعات المرتبطةال أو من الصناعات الكيماوية نفايات أخر (د)

زيدوت  علد  زيدوت نفدط أو فئيسدية بصدوفة تشدمل النفايدات المحتويدة "ال "نفايدات أخدر ومع ذلك فاأ عبافة
 (.27.10)بند  افية متحصل عليها من مواد معدنية

دمة  الضلويدة مدن اضحمداط الدسدمة المسدتخ, يضصدد بعبدافة "ديدزل حيدوي" اإلسدتيرات أحاديدة 38.26ضغدراط البندد  ـ 7
 .وإأ كانت مستعملة أو ميكروبية كو ود, المشتضة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية

 
 فرعية:ال بنودالات مالحظ

المحتويدة علد   38.08فضدط اضصدناف الداخلدة فدي البندد  38 08 59 00 و 38 08 52 00 يشمل البندداأ الفرعيداأ - 1
  ميثيدل)ايزو( ؛-ألددفين )ايدزو(؛ أزينفدو  ; (؛ ألدديكافم )ايدزو واحددة أو أكثدر مدن المدواد التاليدة: ألكلدوف)ايزو(

)ايدزو(؛  )ايدزو(؛ كلدوفدين كامفيكلوف )ايزو() توكسافين (؛ )ايدزو(؛ كبتدافول )ايزو(؛كربوفدوفاأبينابكريل )ايزو(؛ 
 -كلددوفوثالددث -1،1،1، (INN) كلوفينددوتين) (ايددزو DDT كلوفديمفددوفم )ايددزو(؛ كلددوفوبنزيالت )ايددزو(؛ 

ايدزو((   DNOC) كريسدول )-أو-ثاني نيترو-4،6؛ (INNالدفين )ايزو، كلوفوفينيل(ايثاأ(؛ ثنائي-مكرف)بافا2,2
 ثداني-2,1أو استيراته ؛ اندوسولفاأ )ايزو( ؛ ثاني بروميد االيثيلين )ايزو( ) أو أمالحه؛ داينوسب )ايزو(، أمالحه

فلوفواسدديتاميد )ايددزو( ؛ سددابع كلددوفوف  لددوفو ايثدداأ(؛ثدداني ك-2,1برومددو ايثدداأ(؛ ثدداني كلوفيددد االيثيلددين )ايددزو( )
ايدزو((، بمدا فيهدا )  HCH) سداد  كلوفوسيكلوهيكسداأ-6,5,4,3,2,1 )ايدزو(؛ سداد  كلدوفو بندزين )ايدزو(؛

ايدزو(؛ احدادي كروتوفدو  )ايدزو(؛ أوكسديراأ )أوكسديد ) ؛ مركبدات الزئبدق ؛ ميثااميددوفو (INNلينداأ )ايدزو،
بدافاثيوأ(؛ اثيدرات خدامس كلوفوفيندول )ايدزو(، -ميثيدل )ايدزو(؛ )ميثيدل –بدافاثيوأ  )ايدزو(؛االيثيلدين(؛ بدافاثيوأ 

وأمالحه؛ سلفونوأميدات مشبع بفلوفواوكتين ؛ فلوفيدد  أمالحه أو استيراته ؛ حمض سلفونيك مشبع بفلوفواوكتين
ثالدث كلدوفو فينوكسدي حمدض  -5,4,2ايدزو( )) T-5,4,2فوسدفاميدوأ )ايدزو(؛  سدلفونيل مشدبع بفلدوفواوكتين ؛

 أمالحه أو استيراته؛ مركبات ثالثي بوتيل الضصدير؛ ثالث كلوففوأ )ايزو(. اسيتيك،
     

كربوفوفاأ )ايزو(  و المحتوية عل  خليط من بينوميل )إيزو(الغبافية أياا المساحيق  38 08 59 الفرعييشمل البند                 
  .و ثيرام )ايزو(

-الفددا المحتويددة علدد  38.08اضصددناف الداخلددة فددي البنددد فضددط  380869لغايددة  380861فرعيددة تشددمل البنددود ال– 2
فنددابير )ايددزو(، سدديفلوثرين )ايددزو(، دلتدداميثرين فنثددرين )ايددزو(، كلوفين )ايددزو(، بنددديوكافم )ايددزو(، بيرسددايبرميث

، مددداالثيوأ )ايدددزو(، سددديهالوثرين )ايدددزو(-(، فنيتروثيدددوأ )ايدددزو(، المبدددداINNتدددوفنبروكس )ي(، اINNايدددزو،)
 ميثيل )ايزو( أو بربكسوف )ايزو(.-بريميفو 

سو  المخاليط والمحارات  المحتوية عل  واحدة أو أكثر من  382489لغاية  382481ال تشمل البنود الفرعية  – 3
بولي كلوفية  ( ، فينيالت ثنائيةPBBsبرومية ) المواد التالية: أوكسيراأ )أوكسيد االيثيلين(, فينيالت ثنائية بولي

(PCBs( فينيالت ثالثية بولي كلوفية ، ،)PCTs ( ثالثي فوسفات ،)3,2-  ،)ثاني برموبروبيل( , الدفين  ) ايزو
-1،1،1(، INN)ايزو(؛ )كلوفينوتين )) DDTكامفيكلوف )ايزو( )توكسافين( , كلوفدين )ايزو( , كلوفديكوأ )ايزو( , 

(, اندوسلفاأ)ايزو(، اندفين )ايزو(،  سابع كلوف INNاأ(, دايلدفين )ايزو،كلوفوفينيل(ايث-مكرف)بافا2,2 -ثالث كوفو
(,  INN)ايزو((، بما فيها لينداأ )ايزو،  HCHساد  كلوفوسيكلوهيكساأ )-6,5,4,3,2,1)ايزو(،  ميركس )ايزو(، 

سلفونوأميدات  خامس كلوفوبنزين )ايزو(، ساد  سكلوفوبنزين )ايزو(، حامض سلفونيك فوق فلوفواوكتين وأمالحه؛
فوق فلوفواوكتين , فلوفيد سلفونيل فوق فلوفواوكتين أو اثيرات فابع أو خامس أو ساد  أو سابع أو ثامن بروموثاني 

 فينيل.
 
 % وزناً بالصيغة الجزيئية التالية:48هي مخاليط مركبات بدفجة كلوفية تزيد عن  لسلسلةا يرةلضصا لوفةلمكت افينافالباا

Cly  C×H(2×-y+2)يث حx  =10-13  وy=1-3 . 
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 بصددوفة تحتددويهددي نفايددات  "نفايددات المددذيبات العاددوية" أإفدد 382549و 382541ضغددراط البندددين الفددرعيين  –4
 أ كاندت معددة السدتعادةإو كمنتجدات أوليدة، يالحدال لالسدتعمال بشدكلها صدالحة غيدر عل  مذيبات عادوية، فئيسية
 .تالمذيبا

 
 
 
 
  

 فئة الرس  اإلجراء صـــــــــنفال النظام المنسق فمز البند

؛ جرافيت غروي أو شبه اصطناعيجرافيت   38.01
غروي؛ محارات أساسها الجرافيت أو كربوأ 

آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من 
   مصنعة. شبهمواد 

 %5    اصطناعيـ جرافيت  38 01 10 00 
 %5   ـ جرافيت غروي أو شبه غروي 38 01 20 00 
ـ عجائن كربونية لإللكترودات " اض طام الكهربائية "  38 01 30 00 

  وعجائن مماثلة لتبطين اضفراأ

 
5% 

   :  ـ غيرها   
 %5    مخاليط جرافيت مع زيوت معدنيةـ ـ ـ  38 01 90 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 38 01 90 90 

فح  منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛   38.02
اني، بما في ذلك هبام الفح  المستنفذ هبام حيو
   )التالف(

 %5    ـ فح  منشط 38 02 10 00 
 %5    ـ غيره 38 02 90 00 

ً تزيت  38 03 00 00 38.03  %5   ول )سائل الراتنج(، وإأ كاأ مكرفا
محاليل غسل متخلفة من صناعة عجائن  38 04 00 00 38.04

ً زالسيليلو منها  ، وإأ كانت مركزة أو منزوعا
السكر أو معالجة كيماوياً، بما في ذلك سلفونات 

الوافد في البند  ولتباستثناء زيت ال اللجنين
38.03  

 
 
 
 

5% 
واح تربنتين، ناتجة عن اضخشام الصنوبرية أف  38.05

 بالكبريتات "أو عن عملية تصنيع عجينة الوفق 
السلفات " وغيرها من أفواح تربنتينية ناتجة 

ضخشام   أُخر معالجة ر أو عنعن عملية تضطي
الصنوبريات؛ دبينتين خام؛ تربنتين ناتج بطريضة 

مين الخام؛ يس-فاا" السلفيت " وغيره من الب
وي عل  ألفاتربِنول َكُمكوأ ـنوبر يحتـزيت ص
   . فئيسي

  

ـ أفواح تربنتينية ناتجة عن أخشام صنوبرية أو عن  38 05 10 00
 %5  بريتاتعملية تصنيع عجينة الوفق بالك

 %5   ـ غيرها 38 05 90 00 
 أحماط فاتنجيةأمالح  لفونية وأمالح   38.06

صموغ  وزيوت  لفونية؛ حمشتضاتهما؛ أفوا
   معالجه.

 %5    ـ  لفونية أو أحماط فاتنجية 38 06 10 00 
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أمالح أو أحماط فاتنجية أمالح ـ أمالح  لفونية،  38 06 20 00 
   )المعدلة(ومشتضاتها الضلفوينة مشتضاتهما، عدا أمالح 

 
5% 

 %5    أستريهـ صموغ  38 06 30 00 
 %5    ـ غيرها 38 06 90 00 

 

38.07 
 

 طراأ خشب؛ زيوت  طراأ خشب؛ كريوزوت  38 07 00 00
الخشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت 
لطالء براميل البيرة ومحارات مماثلة أساسها 

 %5  . اتنجية أو زفت نباتية أو أحماط فالضلفوني
 

مبيدات للحشرات أو للضوافط أو للفطريات أو   38.08
لألعشام ومو فات اإلنبات ومنظمات نمو النبات  

ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو 
أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحارات أو أصناف 

موع المكبرتة مماثلة )كاضشرطة والفتائل والش
    . لذبام(وأوفاق  تل ا

 

( 1ف   ) البند الفرعي ةـ اضصناف المحددة في مالحظ 
   :لهذا الفصل

 

في اغلفة ال  ،((INN))ايزو(؛ )كلوفينوتين  DDTـ ـ  38 08 52 00
 %5  جرام 300يزيد محتو  وزنها الصافي عن 

 

 %5   غيرها ـ ـ  38 08 59 00
( 2  )ف  البند الفرعي ةـ اضصناف المحددة في مالحظ  

 %5  :لهذا الفصل
 300في اغلفة ال يزيد محتو  وزنها الصافي عن ـ ـ  38 08 61 00 

 %5  جرام 
جرام  300في اغلفة يزيد محتو  وزنها الصافي عن ـ ـ  38 08 62 00 

 %5  كلج  7.5ولكن ال يتجاوز 
 %5   غيرها ـ ـ  38 08 69 00 
   : ـ غيرها  
   : ـ ـ مبيدات حشرات  
يثيل بروميد( أو تحتوي عل  بروموميثاأ )مـ  ـ ـ 38 08 91 10 

 %5  بروموكلوفوميثاأ
   :غيرهاـ ـ ـ   
 %5  اضلمونيوممن فوسفيد  ــ  ـ ـ 38 08 91 91 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ ـ 38 08 91 99 
   :فطرياتـ ـ مبيدات   
 تحتوي عل  بروموميثاأ )ميثيل بروميد( أو ــ ـ  38 08 92 10 

 %5  بروموكلوفوميثاأ
 %5   غيرها  ـ ـ ـ 38 08 92 90 
ـ ـ مبيدات أعشام ومو فات اإلنبات ومنظمات نمو   

   :النبات
تحتوي عل  بروموميثاأ )ميثيل بروميد( أو  ـ ـ ـ 38 08 93 10 

 %5   بروموكلوفوميثاأ
 %5   غيرها ـ ـ ـ 38 08 93 90 
   ت :مطهرا ـ ــ ـ   
تحتوي عل  بروموميثاأ )ميثيل بروميد( أو  ـ ـ ـ 38 08 94 10 

 %5   بروموكلوفوميثاأ
 %5   غيرها  ـ ـ ـ 38 08 94 90 
   ا :ـ ـ غيره  
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تحتوي عل  بروموميثاأ )ميثيل بروميد( أو  ـ ـ ـ 38 08 99 10 
 %5   بروموكلوفوميثاأ

 %5  غيرها ـ ـ ـ ـ ـ 38 08 99 90 
 تسريعل نا الت اضصباغ يز،تجه و إنهاءعوامل   38.09

الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات 
 لطالء أو ت، محاراومحارات أُخر )مثل

اضنواع المستعملة في  ن، متثبيت اضلواأ(
صناعات النسيج والوفق والجلود و الصناعات 
 المماثلة، غير مذكوفة وال داخلة في مكاأ آخر

.   
   : ـ أساسها مواد نشوية  

 %5  (  ل مريتو...الخــالبس )مثـي المــرات تثبيت كـمحا ـ ـ ـ 38 09 10 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  38 09 10 90 
   :  ـ غيرها  
ـ ـ من اضنواع المستعملة في صناعة النسيج أو   

   : المماثلةالصناعات 
 %5  ملطف أ مشة ومناشف )مثل لينوف ...الخ(ـ ـ ـ  38 09 91 10 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  38 09 91 90 
تعملة في صناعة الوفق أو ــــ ـ من اضنواع المس 38 09 92 00 

  الصناعات المماثلة

 
5% 

 00 93 09 38 
 

الصناعات  ـ ـ من اضنواع المستعملة في صناعة الجلد أو
  ة المماثل

 
5% 

محارات لتنظيف سطح المعادأ  بل طالئها؛   38.10
أُخر للحام "فلكس" ومحارات مساعدة 

المعادأ؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادأ 
ومواد أُخر للّحام؛ محارات من اضنواع 

المستعملة كطالء أو حشو أو لضاباأ أو عيداأ 
   . اللحام

مساحيق  لتنظيف سطح المعادأ  بل طالئها؛ ـ محارات 38 10 10 00 
  وعجائن مركبة من معادأ ومواد أُخر للحام المعادأ

 
5% 

 %5   ـ غيرها 38 10 90 00 
محارات ضبط إشعال و ود المحركات   38.11

التصمغ؛ محارات  ومحارات منع التأكسد و
تحسين لزوجة الزيوت ومحارات منع تآكل 
المعادأ ومحارات مماثلة أُخر مما يااف 

أو )بما في ذلك الجازولين( للزيوت المعدنية 
للسوائل اضُخر المستعملة لنفس اضغراط 

   . ت معدنيةكزيو
   : المحركاتـ محارات ضبط إشعال و ود   
 %5    ـ ـ أساسها مركبات الرصاص 38 11 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 38 11 19 00 

   : التشحي ـ محارات تااف لزيوت   
 %5    ـ ـ محتوية عل  زيوت نفط أو زيوت معدنية  افية 38 11 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 38 11 29 00 
 %5   ـ غيرها 38 11 90 00 
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المطاط )اكسيليريتوف(؛  ةبركنمحارات تسريع   38.12
ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكوفة 
وال داخلة في مكاأ آخر؛ محارات ماادة 

   اللدائن.  سد ومثبتات مركبة أُخر للمطاط أوللتأك
 %5    المطاط ةبركنـ محارات تسريع  38 12 10 00 
 %5    ـ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن 38 12 20 00 
ـ محارات ماادة للتأكسد ومثبتات مركبة أُخر للمطاط   

   :أو اللدائن
ثاني -2،1 ثالث ميثيل-4،2،2مخاليط اوليجوميرات  ــ  38 12 31 00 

 5%  (TMQ)هيدفوكينولين 
 %5  ـ غيرها ـ 38 12 39 00 

 

38.13 
 

هزة إطفاء الحريق؛ محارات وشحنات ضج 
  .  ذائف معبأة إلطفاء الحريق

 
 

تحتوي عل  بروموكلوفو ثاني فلوفوميثاأ أو  ـ ـ ـ 38 13 00 10 
بروموثالث فلوفوميثاأ أو ثاني برومو فابع فلوفو 

 %5   ايثانات
، ايثاأ أو بروبين هيدفو تحتوي عل  ميثاأ ـ ـ ـ 38 13 00 20 

 5%   (HBFCsبروموفلوفو كربونات )
، ايثاأ أو بروبين هيدفو كلوفو تحتوي عل  ميثاأ ـ ـ ـ 38 13 00 30 

 5%   (HCFCsفلوفو كربونات )
 %5    تحتوي عل  برومو كلوفو ميثاأ ـ ـ ـ 38 13 00 40 
 %5    غيرها ـ ـ ـ 38 13 00 90 

38.14 
 

مذيبات ومخففات عاوية مركبة، غير مذكوفة  
ات إزالة الدهاأ وال داخلة في مكاأ آخر؛ محار

   . أو الوفنيش
، ايثاأ أو بروبين كلوفو فلوفو تحتوي عل  ميثاأ ـ ـ ـ 38 14 00 10 

، واأ كانت محتوية عل  هيدفو (CFCsكربونات )
 5%  .(HCFCsكلوفو فلوفو كربونات )

هيدفو كلوفو  ، ايثاأ أو بروبينتحتوي عل  ميثاأ ـ ـ ـ 38 14 00 20 
، ولكن غير محتوية عل  (HCFCsفلوفو كربونات )

 5%   (CFCsكلوفو فلوفو كربونات )
فابع كلوفيد الكربوأ، برومو كلوفو    تحتوي عل  ـ ـ ـ 38 14 00 30 

ـ ثالث كلوفو ايثاأ )ميثيل كلوفو  1، 1، 1ميثاأ أو
 %5   فوفم(

 %5    غيرها ـ ـ ـ 38 14 00 90 
ة، محارات وسيط ، ومسافعات للتفاعل بادئات  38.15

   .  غير مذكوفة وال داخلة في مكاأ آخر
   : مدعومةـ وسائط   

  

 %5  تحتـوي عل  النيكل أو عل  مركبات النيكل كمادة فعالة ـ ـ 38 15 11 00
  

ـ ـ تحتوي عل  معدأ ثمين أو عل  مركبات معدأ ثمين  38 15 12 00
  كمادة فعالة 

 
5% 

  

 %5   ـ ـ غيرها 38 15 19 00
 %5   ـ غيرها 38 15 90 00 

38.16 
 

متحملة  إسمنت ومالط وخرسانة ومركبات مماثلة 38 16 00 00
بما فيها خلطة الدولوميت الجاهزة  للحرافة،

  . 38.01البند عدا منتجات ،لتبطين األفران

 
5% 
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38.17 
 

ألكيل نفثاليات  مخلوطة والألكيل بنزينات  38 17 00 00
  27.07البند  مخلوطة، عدا تلك المذكوفة فيال

 %5  .29.02أو  
38.18  

عناصر كيماوية منشطة الستعمالها في  38 18 00 00
اإللكترونيات، بشكل أ راص أو صفائح ف ائضية 

أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيماوية منشطة 
   الستعمالها في اإللكترونيات

 
 
 
 إعفاء

38.19 
 

00 00 19 38  ُ خر سوائل الفرامل الهيدفوليكية وسوائل أ
محارة لنضل الحركة الهيدفوليكية، ال تحتوي 

% 70أو تحتوي عل  أ ل من  طعل  زيوت نف
متحصل عليها زيوت  وأ زيوت نفطوزناً من 

   افية أدامعمن 

 
 
 

5% 
 

38.20 
 

مانعة محارة محارات ماادة للتجمد وسوائل  38 20 00 00
   لتكوين الجليد

 
5% 

 

38.21 
 

أو حفظ الجراثي  )بما  ستنباتالوسائط محارة  38 21 00 00
فيها الفيروسات وما شابهها( أو الخاليا النباتية 

 %5   أو البشرية أو الحيوانية
 

38.22 
 

كواشف للتشخيص أو للمختبرات عل  حامل  
للمختبرات،  وكواشف محارة للتشخيص أو

وإأ كانت مهيأة بشكل  ،وإأ كانت عل  حامل
أو  30.02ن عدا تلك الداخلة في البندي أطض ،

    ؛ مواد مرجعية معتمدة30.06
ـ كواشف للتشخيص أو للمختبرات عل  حامل وكواشف   

محارة للتشخيص أو للمختبرات، وإأ كانت عل  حامل، 
   :وإأ كانت مهيأة بشكل أطض 

 

 إعفاء  ـ ـ للمالفيا 38 22 11 00
 

ط من ـ ـ للزيكا وغيره من اضمراط التي ينضلها البعو 38 22 12 00
 إعفاء   Aedes جنس إيديس

 

 إعفاء  الدم فصائلـ ـ ل 38 22 13 00
 

 إعفاء  ـ ـ غيرها 38 22 19 00
 

 إعفاء  ـ غيرها 38 22 90 00
 

أحماط دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛   38.23
زيوت حماية ناتجة عن التكرير؛ كحوالت 

   . دسمة صناعية
ة الكربوكسيليك؛ زيوت ـ أحماط دهنية صناعية أحادي  

   :   حماية ناتجة عن التكرير
 %5   ك(ستيافي)ـ ـ حمض الدهن  38 23 11 00 
 %5    ـ ـ حمض الزيت )اولييك( 38 23 12 00 
 %5  ـ ـ أحماط دهنية من زيت الصنوبر )التول أويل( 38 23 13 00 

 %5   ـ ـ غيرها 38 23 19 00 
 %5   ناعيةدسمة ص ـ كحوالت 38 23 70 00 
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فوابط محارة لالستعمال في  والب السبك؛   38.24
منتجات ومحارات الصناعات الكيماوية أو 
الصناعات المرتبطة بها )بما في ذلك مخاليط 

المنتجات الطبيعية(، غير مذكوفة وال داخلة في 
   . مكاأ آخر

 %5   ـ فوابط محارة لالستعمال في  والب السبك 38 24 10 00 
  

ـ كربيدات معدنية غير مكتلة مخلوطة فيما بينها أو  38 24 30 00
  بروابط معدنية

 
5% 

  

 %5  ـ محارات تااف لالسمنت أو المالط أو الخرسانة 38 24 40 00
  

 %5  ـ مالط وخرسانة، غير متحملين للحرافة 38 24 50 00
  

 00        الفرعيند ـي البــ سوفبيتول، عدا الداخل منها ف 38 24 60 00
44 05 29    5% 

( 3ف   ) البند الفرعي ةـ اضصناف المحددة في مالحظ  
  :لهذا الفصل

 
 

 %5  تحتوي عل  اوكسيراأ )أوكسيد االيثيلين(ـ ـ  38 24 81 00 
(، PCBsعل  فينيالت ثنائية بولي كلوفية ) ـ تحتويـ  38 24 82 00 

الت ثنائية ( أو فينيPCTsفينيالت ثالثية بولي كلوفية )
   (PBBsبولي برومية )

 
 

5% 
ثاني برومو بروبيل( -2،3)تريس  عل  ـ تحتويـ  38 24 83 00 

  فوسفات

 
5% 

كامفيكلوف )ايزو(  ,ألدفين )ايزو(تحتوي عل  ـ ـ  38 24 84 00 
 ,()ايزو كوأكلوفدي ,كلوفدين )ايزو( , (توكسافين)

DDT  ايزو( )كلوفينوتين((INN) ،1،1،1- ثالث
لدفين ثاني ا ,كلوفوفينيل(ايثاأ(-مكرف)بافا2,2 -وفولك

، اندوسلفاأ)ايزو(، اندفين )ايزو(،  (INN)ايزو،
 %5  ميركس )ايزو( أو سابع كلوف )ايزو(

ساد   -6,5,4,3,2,1تحتوي عل  . . 38 24 85 00 
بما فيها لينداأ  )ايزو((،  HCHكلوفوسيكلوهيكساأ )

 5%   (INN)ايزو،
ساد  أو  خامس كلوفوبنزين )ايزو( تحتوي عل ـ ـ  38 24 86 00 

 %5  كلوفوبنزين )ايزو( 
، فلوفواوكتين ب مشبعحامض سلفونيك تحتوي عل  ـ ـ  38 24 87 00 

أو فلوفيد مشبع بفلوفواوكتين أمالحه، سلفونوأميدات 
 %5  مشبع بفلوفواوكتينسلفونيل 

ساد  أو سابع  اثيرات فابع أو خامس أو تحتوي عل ـ ـ  38 24 88 00 
 %5  أو ثامن بروموثاني فينيل

 %5  لسلسلة صيرة ا لوفةمك تفينافاباـ ـ تحتوي عل   38 24 89 00 
   : ـ غيرها   
  

 -5)مخاليط المحارات المكونة بصوفة فئيسية من ـ ـ  38 24 91 00
ثاني  -2،3،1 – أوكسيدو —2- ميثيل —2-إيثيل

ميثيل فوسفونات يل أيل( ميثيل ميث-5-يناأأوكسافوسفو
 – أوكسيدو —2- ميثيل —2-إيثيل -5)[ومكرف
ميثيل  ]أيل( ميثيل-5-يناأثاني أوكسافوسف -2،3،1

 %5  فوسفونات
 %5  ـ ـ استيرات بولي جاليكول من حامض ميثيل فوسفونيك 38 24 92 00 
  

    :غيرهاـ ـ   
  

 %5  لتجزئةمزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع باـ ـ ـ  38 24 99 10
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 االستنساخ فيعل  وفق  لتصحيح الكتابةمركبات ـ ـ ـ  38 24 99 20
  أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة

 
5% 

  

اوكسيد متخلف من عملية تنضية غاز  ماء نشادفي وـ ـ ـ  38 24 99 30
  االستصباح

 
5% 

  

 %5  حجر اضوكسجين )أوكسيليت(ـ ـ ـ  38 24 99 40
  

 %5  إضافات لتصليد الوفنيش أو الغراءـ  ـ ـ 38 24 99 50
  

المركبات الماصة والمستعملة إلحداا الفراغ التام في ـ ـ ـ  38 24 99 60
  اضنابيب والصمامات الكهربائية

 
5% 

  

النضي  ودي المحار بتشريب الكلســالكلس الص ـ ـ ـ 38 24 99 70
  لهيدفوكسيد الصوديوم

 
5% 

 
 

 %5  حارات الماادة للصدأالمـ ـ ـ  38 24 99 80
   : غيرهاـ ـ ـ    
  

 %5   ةـسيوف نضل الحرك انزالقالمحارات المعدة لمنع ـ ـ ـ ـ  38 24 99 91
  

 %5   سوائل بدء التشغيل بمحركات النفطـ ـ ـ ـ  38 24 99 92
  

 %5  التي  اعدتها الجالتين االستنساخمعاجين ـ ـ ـ ـ  38 24 99 93
  

ســائل لمبردات الحرافة )الرادياتيرات( يحتوي عل  ـ ـ ـ ـ  38 24 99 94
 %5  مادة إيثيل الجاليكول

  

 ،ثاني ميثيل إستر،-حمض الفوسفونيك،ميثيل ـ ـ ـ ـ 38 24 99 95
 %5   بوليمر مع اضوكسرين و أوكسيد الفسفوف الخماسي

  

نو ،الممزوج مع )أمي-ميثيل حمض الفوسفونيك، ـ ـ ـ ـ 38 24 99 96
 %5   (1:1إمينو ميثيل( يوفيا)

  

-إيثيل -5مزيج من حمض الفوسفونسيوف، ميثيل، )ـ ـ ـ ـ  38 24 99 97
-5-ثاني أوكسافوسفوفيناأ -2،3،1 –ميثيل  —2

YL حمض  اوكسيد مع-بي إستر،-( ميثيل ميثيل
 2- ميثيل-2-إيثيل-5الفوسفونسيوف، ميثيل، ثاني ] )

( YL-5-وفيناأأوكسافوسف ثاني -1،3،2المؤكسد 
 %5  ميثيل[ إستر

  

 اوكسا , ثالثي6,4,2,5,3,1-ي بروبيلثالث-6,4,2ـ ـ ـ ـ  38 24 99 98
 %5    (فوسفيناأ )في مذيب ثالثي

  

 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ  38 24 99 99
 

والصناعات  مخلفات الصناعات الكيماوية  38.25
في مكاأ  داخلة وال مذكوفة بها، غير المرتبطة
 ؛(المجافي )وحل تالبلدية، نفايا تياآخر، نفا
 لهذا 6 في المالحظة المحددةاضخر  النفايات
   الفصل.

 
 

 %5  ـ نفايات البلدية 38 25 10 00
  

 %5  المجافي (ـ نفايات )وحل 38 25 20 00
  

 إعفاء  ـ النفايات الطبية 38 25 30 00
   : ـ نفايات مذيبات عاوية  
  

 %5  نةـ ـ مهلج 38 25 41 00
  

 %5  ـ ـ غيرها 38 25 49 00
  

ـ نفايات سوائل تنظيف المعادأ وسوائل الهيدفوليك  38 25 50 00
 %5  التجمد عوسوائل الفرامل وسوائل من
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الصناعات  أو من الصناعات الكيماوية ـ نفايات أخر  
   : بها المرتبطة

 
 

 %5  ةعل  مكونات عاوي فئيسية بصوفة ـ ـ محتوية 38 25 61 00
  

 %5  ـ ـ غيرها 38 25 69 00
 

 

 

 %5  ـ غيرها 38 25 90 00
 

38.26 
 

غير محتوي أو محتوي  ه،يطومخالديزل حيوي  38 26 00 00
% وزنا من زيوت نفط أو 70عل  أ ل من 

 %5  زيوت متحصل عليها من مواد معدنية  افية
38.27 

 
مخاليط محتوية عل  مشتضات مهلجندة مدن ميثداأ  

اأ أو بروبدداأ، غيددر مددذكوفة وال داخلددة فددي أو إيثدد
   مكاأ آخر من هذا الجدول.

(، واأ CFCsكربونات كلوفية فلوفية )عل  محتوية ـ   
كانت محتوية عل  كربونات هيدفو كلوفو 

( PFCs( أو كربونات فوق فلوفية      )HCFCsفلوفو)
(؛ محتوية عل  HFCsأو كربونات هيدفو فلوفو )

؛ محتوية   (HBFCs)مو فلوفو كربونات هيدفو برو
    1،1،1عل  فباعي كلوفيدالكربوأ؛ محتوية عل  

     ـ ثالثي كلوفوإيثاأ )ميثيل كلوفوفوفم(:  
(، واأ CFCsكربونات كلوفية فلوفية )عل   محتويةـ ـ  38 27 11 00 

كانت محتوية عل  كربونات هيدفو كلوفو 
( أو PFCs( أو كربونات فوق فلوفية )HCFCsفلوفو)

 5%  ( HFCsكربونات هيدفو فلوفو )
ـ محتوية عل  كربونات هيدفو برومو فلوفو  ـ 38 27 12 00 

(HBFCs)    5% 
 %5  ـ محتوية عل  فباعي كلوفيدالكربوأ  ـ 38 27 13 00 
ثالثي كلوفوإيثاأ )ميثيل  – 1،1،1ـ محتوية عل   ـ 38 27 14 00 

 %5  كلوفوفوفم(
ية عل  برومو كلوفو ثنائي فلوفو ميثاأ محتوـ  38 27 20 00 

(Halon-1211)  أو برومو ثالثي فلوفو ميثاأ
(Halon-1301) أوإيثانات ثنائي برومو فباعي  فلوفو
(Halon-2402)     5% 

 (، HCFCsعل  كربونات هيدفو كلوفو فلوفو) محتويةـ   
( PFCsواأ كانت محتوية عل  كربونات فوق فلوفية )

( ولكن غير محتوية HFCsو فلوفية )أو كربونات هيدف
   (:CFCsكربونات كلوفية فلوفية )عل  

 00ـ محتوية عل  مواد داخلة في البنود الفرعية من  ـ 38 27 31 00 
 %5  29 03 48 00لغاية البند الفرعي  29 03 41

محتوية عل  مواد داخلة في البنود الفرعية  ـ غيرها، ـ 38 27 32 00 
 %5  29 03 75 00لغاية البند الفرعي  29 03 71 00من 

 %5  ـ غيرها ـ 38 27 39 00 
محتوية عل  ميثيل بروميد )برومو ميثاأ( أو برومو  ـ 38 27 40 00 

 %5  كلوفو إيثاأ
( أو HFC-23عل  ثالثي فلوفو إيثاأ ) محتويةـ   

عل  ( ولكن غير محتوية PFCsكربونات فوق فلوفية )
أوكربونات هيدفو  CFCs)كربونات كلوفو فلوفية )

   (:HCFCsكلوفو فلوفية )
 5%  (HFC-23ـ محتوية عل  ثالثي فلوفو إيثاأ ) ـ 38 27 51 00 
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 %5  ـ غيرها ـ 38 27 59 00 
(   ولكن HFCsعل  كربونات هيدفو فلوفية ) محتويةـ   

أو   CFCs)كربونات كلوفو فلوفية )عل  غير محتوية 
 HCFCs:  5%)ية )كربونات هيدفو كلوفو فلوف

 – 1،1،1% أو أكثر من كتلتها من 15 ـ محتوية عل  ـ 38 27 61 00 
 5%  (HFC-134aثالثي كلوفوإيثاأ )

ـ غيرها، غير داخلة في البند الفرعي أعاله، تحتوي  ـ 38 27 62 00 
% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلوفو إيثاأ 55عل  

(HFC-125) ت فلوفية ولكن غير محتوية عل  مشتضا
 5%  .(HFOs)غير مشبعة من كربونات الدوفية 

ـ غيرها، غير داخلة في البند الفرعي أعاله، تحتوي  ـ 38 27 63 00 
% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلوفو إيثاأ 40عل  

(HFC-125)  5% 
غيرها، غير داخلة في البنود الفرعيه أعاله، تحتوي  ـ ـ 38 27 64 00 

فباعي  - 2،1،1،1من كتلتها من  % أو أكثر30عل  
( ولكن غير محتوية عل  HFC-134aفلوفوإيثاأ)

مشتضات فلوفية غير مشبعة من هايدفوكربونات الحلضية 
((HFOs  5% 

ـ غيرها، غير داخلة في البنود الفرعية أعاله، تحتوي  ـ 38 27 65 00 
% أو أكثر من كتلتها من ثنائي فلوفوميثاأ 20عل  

(HFC-32)  أو أكثر من كتلتها من خماسي 20و %
 5%  (HFC-125)فلوفو إيثاأ 

ـ غيرها، غير داخلة في البنود الفرعية أعاله تحتوي  ـ 38 27 68 00 
لغاية  29 03 41 00عل  مواد من البنود الفرعية من 

 %5   29 03 48 00البند الفرعي 
 %5  ـ غيرها ـ 38 27 69 00 
 %5  غيرها ـ 38 27 90 00 
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 القسم السابع 
 

 مطاط ومصنوعاته ومصنوعاتها؛لدائن 
 

 : مالحظــات
منفصلةة التاععلة عكامةهلا أو عجلنه منهلا ال اثنين أو أكثر من العناصرإن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من  ـ 1

تاععاً لةقسلم السلا أ أو السلاع  ، ععد الخةط ، ألن تكون منتجاً يسهل التعرف عةيها عةى أنها معدةلهذا القسم والتي 
 :  ر ، عشرط أن تكون عناصره المكونةالعائد لةمنتج األخيالمناسب ، تدخل في البند 

، عةى أنها معدة لالستعمال معاً من  ون إعلا ة عصورة واضحة عحسب كيفية تهيئتها من الممكن التعرف عةيها أ  ـ
 وتغةيفها ؛

 معاً؛مقدمة  ب ـ
 البعض.يها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكمةة لبعضها قاعةة لةتعرف عة ج ـ

الةدائن والمطاط والمصنوعات من  49، تدخل في الفصل 39.19أو  39.18ذكورة في البندين عاستثناه األصناف الم ـ 2
هلا  ور أساسلي ون لهذه الموا  المطبوعة أو المصورة عحيث ال تكون الطباعة أو التصلوير فيهلا أملر ثلانو  علل يكل

 . عند االستعمال
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 الفصل التاسع والثالثون
 

  لدائــن ومصنوعاتهــــا 
 

 : مالحظـــات
، إذا ما أُخضلع  التي 39.14إلى  39.01البنو  من  " لدائن " في جدول التعريفة الموا  الداخةة في تعني عبارة ـ 1

أثنلاه  عإمكانهلا، يكلون ، استعمال مذيب أو مةلدن االقتضاه ، وعندارجي )عصورة عامة الحرارة والضغطلتأثير خ
و علالترقي  أو عأيلة عمةيلة  ، أن تتخذ أشلكاالً عالقولبلة أو عالصلب أو عالسلحب أمرحةة البةمرة أو في مرحةة الحقة

 .  ا ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي، تظل محتفظة عها عندمأُخرى
 

. وال تنطبل  هلذه العبلارة عةلى الملوا  التلي ةفلة أيضلاً  األليلاف المبركنلالتعريتشمل عبارة " لدائن " فلي جلدول  
 . داخةة في القسم الحا   عشرالتعتبر كموا  نسجية  

 : هذا الفصل لال يشم ـ 2
 ؛34.03أو  27.10أ _ محضرات التشحيم الداخةة في البند  
 ؛34.04أو  27.12داخةة في البندين الشموع ال ـ  ب 
 ؛ 29لمحد ة الصفات كيماوياً )فصل عضوية المنفصةة االمركبات ال ـ ج 
 ؛ 30.01)الهيبارين  وأمالحه )عند الكبدين  ـ   

في   39.13لغاية  39.01المحاليل )عدا الكةولو يون  الُمَكّونة من أ  من المنتجات المذكورة في البنو  ـ هـ
؛ أوراق  32.08لبنللدال )% مللن وين المحةللو50مللذيبات عضللوية طيللاره عنللدما يتجللاوي وين المللذيب 

 ؛ 32.12 البندمن الختم 
 ؛34.02 والمحضرات الداخةة في البندعوامل السطح العضوية  ـ و 
 ؛  38.06البند  )الصموغ اإلستيرية  الصموغ المصهورة و ـ ي 

المحضرة لةنيوت المعدنية )عما فيها البننين  أو لةسوائل األخرى المستعمةة لذات    اإلضافات ح  _ 
  ؛ 38.11غراض كنيوت معدنية )البند األ

عولي جةيكوالت، سيةيكونات أو عوليميرات أخرى مما يدخل  أساسهاسوائل الهيدروليك المحضرة التي  ط  _ 
 ؛ 38.19)البند  39في الفصل 

 ؛ 38.22عةى حامل من لدائن )البند كواشف التشخيص أو المختبرات  ـ   
 ؛وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي 40ي الفصل المطاط التركيبي كما هو معرف ف ـ ك 
 اليـد  أو حقائباألمتعة  بأو حقائ  أو الصنا ي  42.01أصناف عدة الحيوانات والسراجة )البند  ـ ل 
 ؛42.02ة األُخر الداخةة في البند واألوعي 
 ؛46صر والسالل المذكورة في الفصل مصنوعات الح ـ م 
 ؛48.14البند الجدران الداخةة في  أغطية ـ ن 
 ؛م الحا   عشر )النسج ومصنوعاتها المنتجات المذكورة في القس ـ أ 
، األحذيللة وأغطيللة الللرأأ وأجناههللا ومظللالت المطللر فللي القسللم الثللاني عشللر )مثلللاألصللناف الللوار ة  ـ ع 
 ؛اط ومقاعض سياط الركوب وأجناهها والشماسي وعصى اليد والسي  
 ؛71.17الداخةة في البند المقةدة  أصناف حةي الغواية ـ ف 
 ؛أصناف القسم السا أ عشر )آالت، أجهنة، أو معدات آلية أو كهرعائية  ـ ص 
 ؛نقل الوار ة في القسم الساع  عشرأجناه معدات ال ـ ق 
 ؛ية ركائب النظارات وأ وات الرسم )مثل ، العناصر البصر 90أصناف الفصل  ـ ر 
 ؛   الساعات )مثل، ظروف وصنا ي 91أصناف الفصل  ـ ش 
 ؛)مثل، األ وات الموسيقية وأجناؤها  92أصناف الفصل  ـ ت 
والمباني المسبقة  ، أجهنة اإلنارة والةوحات اإلرشا ية المضيئة)مثل، األثاث 94أصناف الفصل  ـ ث

 ؛الصن  
 أو ؛معات ولوايم الرياضة ، الةُعب ولُعب المجت)مثل 95أصناف الفصل  ـ خ 
الغاليين  الفراجين واأليرار والحاعكات المسننة )سحاعات  األمشاط وقصبات مثل،) 96أصناف الفصل  ـ ذ

ا وأقــالم الحبر وأقالم الرصاصومباسم السجاير و ما يماثةها وأجناه القوارير العايلة وما يماثةه
 . والمناصب )الحوامل  األحا ية أو الثنائية أو الثالثية القوائم واألصناف المماثةة

  والتي سوى المنتجات المتحصل عةيها عواسطة التركيب الكيماو 39.11لغاية  39.01خل في البنو  من ال تد ـ 3
 : تدخل ضمن الفئات التالية
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 300ْ% من حجمها فـي  رجــة حـرارة 60البولي أوليفينات التركيبية السائةة التي يتقطر أقل من  أ  ـ
استخدام عمةية تقطير ذات ضغــط منخفــض ةيبار لدى م 013.1ة مئوية  ععد التحول إلى ) رج

 ؛ 39.02و  39.01)البندين  
 ؛ 39.11كومارون ــ اندين )البند  الراتنجات غير العالية البةمرة من نوع ـ ب  
  ؛ وحدات عةى األقل 5المونمرات عها البوليمرات التركيبية األُخر التي يكون متوسط وحدات  ـ ج  

 ؛ 39.10)عند السةيكونات  ـ             
 . ر  والبريبوليمرات األُخ39.09عند الرينوالت ) هـ ـ 

 يقصد ععبارة "عوليمرات مركبة " " كوعوليمرات " كافة البوليمرات التي ال تشكل أ  وحدة من مونومراتها ـ 4
 .   ناً من المكونات الكةية لةبوليمر%  أو أكثر من وي95المفر ة نسبة 

   
ً لذلك ما ل ووفقا لمفهوم هذا الفص  ، فإن البوليمرات المركبة )كوعوليمرات  )عما فيها لم ينص عةيه خالفا

ة لجنيئات مختةفة منتجات عمةية التكثيف الكيماو  المركب )كوعولي كوندنسي   ومنتجات التنظيم الداخةي عاإلضاف
مخاليط البوليمرات تدخل في البند الذ  ، والبوليمرات المركبة المطعمة  و)كوعولي ا يشن ، البوليمرات المركبة المتكتةة
. ومن أجل تطبي  هذه المالحظة، فإن ب ويناً عةى أية كومونومر أُحا  يشمل البوليمرات من ذلك الكومونومر الغال

أنها وحدة واحدة "أ  تحتسب لةبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل عةى  وحدات الكومونومرات المكونة
 . معاً"

ً ا لم تكن أية وحدة موإذ ، تدخل، ات المركبة أو مخاليط البوليمرات، فإن البوليمرن الكومونومرات هي الغالبة وينا
 . مكن أخذها ععين االعتبار لةتصنيف، في البند الذ  ير  الحقاً في الترتيب الرقمي لةبنو  الموفقاً لةحال

 
ً  تالبوليميرا ـ 5 ط األجناه المةحقلة عسةسلةة البلوليمر الرئيسلية عواسلطة التفاعلل ، التي تتغير فيها فقالمعدلة كيماويا

 تالبللوليميراعةللى  تنطبلل  هللذه األحكللام . والبنللد المناسللب لةبللوليمر غيللر المعللدل، ينبغللي أن تبنللد فللي اليمللاو الك
 . المركبة المطعمة

 : فقطالتالية تطب  عبارة " أشكال أولية " عةى األشكال  ،39.14إلى  39.01وفقاً لمفهوم البنو   ـ 6
 ؛تحةبات ومحاليل معةقة  والمحاليلالسوائل والعجائن ، عما في ذلك التبد ات )مس أ  ـ 
 الجريش أو المساحي  )عما فيها مساحي  القولبة  والحبيبات  الكتل غير المنتظمة والقط  و ب ـ 
 . رقائ  وأشكال غير متماسكة مماثةةوال  

والفضللللالت والقصاصللللات والخللللر ة العائللللدة لللللذات المللللا ة القاعةللللة لةتةللللدن  ، النفايللللات39.15يشللللمل البنللللد  ال ـ 7
 . 39.14إلى  39.01ألولية )البنو  عالحرارة و المحولة إلى األشكال ا 

اسير وخراطيم " المنتجات المجوفة، وإن كانل  ، يقصد ععبارة " أناعيب ومو 39.17من أجل تطبي  أحكام البند  ـ 8
أو السلوائل  لنوع المستعمل عصورة عاملة فلي نقلل أو توصليل أو توييل  الغلايات، من امصنعة أو نصف مصنعة

. وملل  ذلللك تشللمل هللذه العبللارة أغةفللة السللج  )غةيظللة أو رائلل  المضللةعة واألناعيللب المثقبللة ، خللراطيم الح)مثللل
رضلي  اخةلي رفيعة  واألناعيب المسطحة األُخر. إال أنه عاستثناه ملا ذكلر أخيلراً فلإن األصلناف التلي لهلا مقطل  ع

صلف العلرض  أو هلي عشلكل يتجاوي الطول فيهلا ملرة ون مستطيل )والتي الغير أو  و اعيضغير  ائر  أو غير 
 .  تعتبر كأناعيب أو مواسير أو خراطيم وإنما كأشكال خاصة )عروفيالت  ، المضة  منتظم

" المنتجات عشكل لفائف ععرض ال  ، يقصد ععبارة " أغطية جدران أو أسقف من لدائن39.18وفقاً لمفهوم البند  ـ 9
عةلى  مثبتلة عصلفة  ائملة ، المكونلة ملن للدائنسلتعمال لنخرفلة الجلدران أو األسلقفسلم، القاعةلة لال 45يقل عن 

، والتي تكون طبقة الةدائن فيها )عةى الوجه الظاهر  محببة أو منقوشلة أو مةونلة حامل من أية ما ة غير الورق
 . أ  طريقة كان عنخارف أو منخرفة عأو مطبوعة 

، يقصلد ععبلارة  " أللواح وصلفائح ولفلات وأشلرطة وقلد  ، فقلط األللواح  39.21و  39.20وفقاً لمفهوم البندين  ـ 10
، وإن كانل   ، والكتل عأشكال هندسية منتظملة54لقد  )عدا المذكورة في الفصل والصفائح والةفات واألشرطة وا

ر مقطعللة أو مقطعللة عأشللكال مسللتطيةة أو مرععللة ولكنهللا غيللر ، غيللعللة أو مشللغولة السللطح عطريقللة أُخللرىمطبو
 .صفة األصناف الجاهنة لالستعمال  مشغولة أكثر من ذلك )حتى ولو أضف  عةيها عمةية التقطي 

وهي األصناف التي لم تدرج في أ  من البنو  الساعقة الوار ة في  فقط،عةى األصناف التالية  39.25يطب  البند  ـ 11
 :2 الفصل الفرعي

 الصللهاريج والخنانللات )عمللا فيهللا خنانللات الفضللالت العضللوية  والللدنان واألوعيللة المماثةللة التللي تنيللد أ  ـ
 ؛لتر 300سعتها عن 

أو الحواجن أو األسقف أو  العناصر اإلنشائية المستخدمة عةى األخص في األرضيات أو الجدران ب ـ
 ؛األسطح

 ؛المناريب ولوايمها ج ـ 
 ؛فذ وأُطرها وعتبات األعوابالنوااألعواب و   ـ 
 ؛يجة والبواعات والحواجن المشاعهةسالا الشرفات والدراعنين و هـ ـ 
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نـاف مصاري  النوافذ واألعواب والستائر الداخةية البالستيكيـة )عمـا فيهـا الستائـر المضةعـة  واألص و ـ
 ؛المماثةة وأجناؤها ولوايمها

 المستو عات؛ لتثبي  عصفة  ائمة مثالً في المخاين أو الورش أوالرفوف الكبيرة المعدة لةتركيب وا ي ـ 
 و ؛ف المحنية والقباب وأعراج الحمامة المعمارية وعةى األخص النخارنينالأشكال يخارف و ـ ح 

الجلدران و الةوايم والتركيبات المعدة لةتركيب عصفة  ائملة فلي أو عةلى األعلواب و النوافلذ و األ راج و  ط ـ
، مثللل المقللاعض والكالعللات واألقللواأ وحمللاالت المناشللف ولوحللات المفللاتيح مللن المبللانيأجللناه أُخللر 

 . والةوحات الواقية األُخر
 : الفرعيةمالحظات البنو  

، والبوليمرات  عما فيها البوليمرات المركبة الكوعوليميرات )، ، فإن البوليمراتعنو  هذا الفصلفي أ  عند من  ـ 1
 ً  : ام التاليةوفقاً لألحك، تبند المعدلة كيماويا

 : المعنيةعندما يوجد عند فرعي تح  مسمى " غيرها " في نفس تسةسل البنو  الفرعية  أ ـ
إن معنى كةمة "عولي" في عداية مسمى عوليمير في أ  عند فرعي " )مثـل ، علولي اثيةلين وعلولي أميلد  ـ 1

مر، عنللد أخللذها معللاً يجللب أن يبةلل  ،تعني أن وحللـدة أو وحللدات المونللومر المكونللة لللذلك البللولي ـلل6،6
 . ويناً من المحتوى الكةي لةبوليمر% أو أكثر 95

 30و  39 03 20 و 39 01 40و 39 01 30أن البلوليمرات المركبلة الملذكورة فلي البنلو  الفرعيلة   ـ 2
تبنللد فللي هللذه البنللو  الفرعيللة ، شللريطة أن تمثللل وحللدات الكومونللومر لتةللك  39 04 30و   39 03

 . ويناً من المحتوى الكةي لةبوليمر% أو أكثر 95مرات المركبة المذكورة البولي
أن ال تكلون البلوليمرات  تبند البوليمرات المعدلة كيماوياً في البند الفرعي المسمى " غيرها "، شريطة ـ 3

 ً  . المعدلة كيماوياً  اخةة في أ  عند فرعي آخر أكثر تخصيصا
أعاله تبند في البند   3)أو   2)أو  1)عةيها الشروط المحد ة في الفقرات   ال تنطبإن البوليمرات التي  ـ 4

الفرعي، عين البنو  الفرعيلة المتبقيلة فلي التسةسلل ، اللذ  يشلمل البوليمـلـرات ملن وحلدة المونلومر 
الغالبة ويناً عةى أية وحدة من وحدات الكومونومر األخرى كل عةى حده. من أجلل ذللك، فلإن وحلدات 

 . نيئات الُمَكِونَـة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعةأُحا   الج
إن وحدات الكومونومرات فقط الُمَكِونَة من البوليمرات في نفس تسةسل البنو  الفرعية المأخوذة 

 . العتبار يجب أن تقارن فيما عينهاععين ا
 : في نفس التسةسل في حالة عدم وجو  عند فرعي عمسمى " غيرها " ب ـ 

تتفلوق وينلاً  تبند البوليمرات في البند الفرعي الذ  يشمل البلوليمرات ملن نفلس وحلدة المونلومر التلي ـ 1
فإن وحلدات المونلومر المكونلة  عةى أ  من وحدات المونومر األخرى كل عةى حده . ولهذا الغرض ،

وال تقارن سوى وحلدات الكومونلومر لةبوليمرات الداخةة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً 
 . ليمرات من السةسةة موض  االعتبارالمكونة لةبو

 .  ي التاع  لةبوليمرات غير المعدلةتبند البوليمرات المعدلة كيماوياً في البند الفرع ـ 2 
 

 بوليمرات في نفس وحدات المونومر وعنفس النسب.لةتبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي 
 . تشمل عبارة"مةدنات" المةدنات الثانوية 39 20 43  يالبند الفرعألغراض ـ  2
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   . األوليةاألشكال  - أوال  
   .، عأشكالها األوليةةينيرات اإليثعوليم  39.01

 %5    0.94ي يقل عن ةين وينه النوعيـ عولي ايث 39 01 10 00 
 %5   أو أكثر 0.94وينه النوعي  نايثيةيـ عولي  39 01 20 00 
 %5   سيتات الفينيلاـ  اإليثيةين كوعوليمراتـ  39 01 30 00 
يقل  النوعي اوينه أوليفين-ألفا - اإليثيةين كوعوليمراتـ  39 01 40 00 

 %5  0.94 عن
 %5  ـ غيرها 39 01 90 00 

ليفينات أُخر، عأشكالها او يمرات عروعةين أوعول  39.02
   . األولية
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 %5  ـ عولي عروعيةين 39 02 10 00 
 %5  ـ عولي إينوعوتيةين 39 02 20 00 
 %5  عوليمرات البروعيةينكوـ  39 02 30 00 
 %5  ـ غيرها 39 02 90 00 

   . عوليمرات الستيرين، عأشكالها األولية  39.03
   : رينـ البولي ستي  
 %5  ـ ـ قاعةة لةتمد  39 03 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 39 03 19 00 
 SAN    5%عوليمرات سترين ــ اكريةونترايل )كوـ  39 03 20 00 
 عوليمرات أكريةونترايل ـ عوتا اين ـ ستيرينكوـ  39 03 30 00 

(ABS    
5% 

 %5  ـ غيرها 39 03 90 00 
األوليفينات  كةوريد الفينيل أو عوليمرات  39.04

   . المهةجنة األخر، عأشكالها األولية
 %5  كةوريد الفينيل  غير الممنوج عموا  أُخر) ـ عولي 39 04 10 00 
   كةوريد فينيل  :) عوليمن أُخر ـ أشكال   
 %5  ةـ ـ غير مةدن 39 04 21 00 
 %5  ـ ـ مةدنة 39 04 22 00 
 %5  اسيتات الفينيل ليمرات كةوريد فينيل وـ كوعو 39 04 30 00 
 %5  ـ كوعوليمرات كةوريد فينيل أُخر 39 04 40 00 
 %5  ـ عوليمرات كةوريد الفنيةيدين 39 04 50 00 
   ـ عوليمرات فةورو:  
 %5  فةورو ايثيةين راع  ـ ـ عولي 39 04 61 00 
 %5  ـ ـ غيرها 39 04 69 00 
 %5  ـ غيرها 39 04 90 00 

الفينيل أو أسترات الفينيل  اسيتاتعوليمرات   39.05
 األُخر، عأشكالها األولية؛ عوليمرات فينيل أُخر

   . عأشكالها األولية
   : اسيتات فينيل عولي )ـ   
 %5  ـ ـ في تبد ات مائية 39 05 12 00 
 %5  ـ ـ غيرها  39 05 19 00 
   : ـ كوعوليمرات اسيتات الفينيل  
 %5  ـ ـ في تبد ات مائية 39 05 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها  39 05 29 00 
 اتكحول فينيل ، وإن احتوت عةى مجموععولي )ـ  39 05 30 00 

  اسيتات غير متحةةة عالماه 

 
5% 

   : ـ غيرها  
 %5  ـ ـ كوعوليمرات 39 05 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها 39 05 99 00 

   . كالها األوليةعوليمرات أكريةكيه عأش  39.06
 %5   ميثيلال اكريالتث)مي ـ عولي 39 06 10 00 
   : ـ غيرها  
5%(SAP)ـ ـ ـ عوليمرات أكريةكية فائقة االمتصاص39 06 90 10 
%5ـ ـ ـ غيرها39 06 90 90 
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وعولي أثيرات وراتنجات  تسيتاالاعولي   39.07
عأشكالها األولية؛ عولي  ،أخر إعوكسيدية

عولي اليل أسترات و وراتنجات ألكيدية عوناتكر
   ، عأشكالها األولية.وعولي استيرات أخر

 %5  ـ عولي اسيتاالت  39 07 10 00 
   :ـ عولي أثيرات أُخر  
%5  ـ مكرر )عولي أوكسيثيةين  ميثيل فوسفنات ـ 39 07 21 00 
%5  ـ غيرها ـ 39 07 29 00 
 %5  يدية ـ راتنجات أعوكس 39 07 30 00 
 %5  ـ عولي كرعونات  39 07 40 00 
 %5  ـ راتنجات ألكيدية  39 07 50 00 
   :  تيِرفثاالتايثةين عولي )ـ   
 %5  مل/جرام أو أعةى 78لنوجة يبة   مؤشرذو ـ ـ  39 07 61 00 
 %5  هاـ ـ غير 39 07 69 00 
 39 07 70  %5   عولي )حمض الةبنيك ـ  00
   أُخر :رات ـ عولي أست  
 %5  ـ ـ غير مشبعة 39 07 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها  39 07 99 00 

   .عولي أميدات عأشكالها األولية  39.08
 ـأو  6.10 ـ 6.9 ، ـ6.6ـ  ،12 ـ ،11ـ ،6 ــ عولي أميد  39 08 10 00 

6.12   

 
5% 

 %5  ـ غيرها 39 08 90 00 
ة وعولي راتنجات أمينية وراتنجات فينولي  39.09

   يوريثينات، عأشكالها األولية.
 %5  ـ راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيويوريا 39 09 10 00 
 %5  ـ راتنجات ميالمين 39 09 20 00 
   :ـ راتنجات أمينية أُخر  
خام،  MDI)ميثيةين فينيل اينوسياني   ) عوليـ ـ  39 09 31 00 

MDI 5     عوليميرك% 
 %5  هاغيرـ ـ  39 09 39 00 
 %5  ـ راتنجات فينولية 39 09 40 00 
 %5  نات يـ عولي يوريث 39 09 50 00 

 %5  سةيكونات، عأشكالها األولية  39 10 00 00 39.10
 ،كومارون ـ أندينراتنجات نفط وراتنجات   39.11

وعولي  اتوعولي كبريتيد اتوعولي تيرعين
مذكورة في المنتجات غيرها من السةفونات و

من هذا الفصل، غير مذكورة وال  3حظة المال
   . اخةة في مكان آخر، عأشكالها األولية

ط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين ــ راتنجات نف 39 11 10 00 
   اتوراتنجات الكومارون ـ أندين وعولي تيرعين

 
5% 

 %5  فينيةين ميثيل فوسفنات -3،1عولي ) ـ 39 11 20 00 
 %5  رها ـ غي 39 11 90 00 

سةيةوي ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة وال   39.12
   ة.ـر، عأشكالها األوليـي مكان آخـة فـ اخة

   :ـ اسيتات سةيةوي  
 %5  ـ ـ غير مةدنة 39 12 11 00 
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 %5  ـ ـ مةدنة 39 12 12 00 
 %5  ـ نترات سةيةوي )عما في ذلك الكولو يون   39 12 20 00 
   :ةيةويـ أثيرات س  
 %5  ـ ـ كارعوكسي ميثيل السةيةوي وأمالحه 39 12 31 00 
 %5  ـ ـ غيرها 39 12 39 00 
 %5  ـ غيرها 39 12 90 00 

 ، حمض األلجينيك  وعوليمرات طبيعية )مثال  39.13
 ات، عروتين)مثالالطبيعية المعدلة  تالبوليميرا
طبيعي ،  مطاطمشتقات كيماوية من  مقساة،
ورة وال  اخةة في مكان آخر، عأشكالها غير مذك
   .األولية

 %5  راته يأست ـ حمض األلجينيك وأمالحه و 39 13 10 00 
 %5  ـ غيرها 39 13 90 00 

الداخةة في  تالبوليميرامبدالت أيونات أساسها  39 14 00 00 39.14
 عأشكالها األولية ،39.13إلى  39.01البنو  

 

 
 

5% 
أصناف نصف  وفضالت؛وقصاصات  نفايا ثانيا:  

   .مصنوعات  مصنعة؛
   .نفايا وقصاصات وفضالت، من لدائن  39.15

 %5   ناإليثيةيـ من عوليمرات  39 15 10 00 
 %5  ـ من عوليمرات الستيرين 39 15 20 00 
 %5   ـ من عوليمرات كةوريد الفينيل 39 15 30 00 
 %5  ـ من لدائن أُخر  39 15 90 00 

عرضي  مقط أ  شعيرات مفر ة يتجاوي مقاأ   39.16
من  أشكال خاصةو وقضبان وعيدانمم  1لها 

لدائن، وإن كان  مشغولة السطح ولكن غير 
   مشغولة عطريقة أُخرى.

   :ناإليثيةيـ من عوليمرات   
لها    عرضيطمقأ  ـ ـ ـ شعيرات مفر ة يتجاوي مقاأ  39 16 10 10 

  مةم 1

 
5% 

 %5  قضبان وعيدان وأشكال خاصةـ ـ ـ  39 16 10 20 
   : الفينيل كةوريدـ من عوليمرات   
لها مقط  عرضي أ  شعيرات مفر ة يتجاوي مقاأ ـ ـ ـ  39 16 20 10 

 %5  م مة1
 %5   قضبان وعيدان وأشكال خاصةـ ـ ـ  39 16 20 20 
   : ـ من لدائن أُخر  
لها  مقط  عرضيأ  ة يتجاوي مقاأ شعيرات مفر ـ ـ ـ  39 16 90 10 

 %5   مةم 1
 %5  ـ ـ ـ قضبان وعيدان وأشكال خاصة 39 16 90 20 

، أناعيب ومواسير وخراطيم ولوايمها )مثال  39.17
   . من لدائن  ،فةنجاتالو كواعاألوصالت و ال

ـ مصارين اصطناعية )أغةفة سج   من عروتين مقسى  39 17 10 00 
  ييةسةيةوموا  أو من 

 
5% 

   : ـ أناعيب ومواسير وخراطيم، صةبة  
 %5  ناإليثيةيـ ـ من عوليمرات  39 17 21 00 
 %5  ةينيـ ـ من عوليمرات البروع 39 17 22 00 
 %5  ـ ـ من عوليمرات كةوريد الفينيل 39 17 23 00 
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 %5  ـ ـ من لدائن أُخر 39 17 29 00 
   : ـ أناعيب ومواسير وخراطيم أُخر  
 00 31 17 39 

 
ة يمكن أن تتحمل ــ ـ أناعيب ومواسير وخراطيم مرن

   Mpaمةةي عار ) 27.6عةى األقل  رجة ضغط 

 
5% 

ـ ـ غيرها، غير مقواة أو متحدة عطريقة ما م  موا  من   
    ون تركيبات )لوايم  :

 %20   )مصاصاتتعاورشف المشر أناعيب ـ ـ ـ 39 17 32 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 39 17 32 90 
ـ ـ غيرها، غير مقواة أو متحدة عطريقة ما م  موا   39 17 33 00 

  أُخر، م  تركيبات )لوايم 

 
5% 

 %5  ـ ـ غيرها  39 17 39 00 
 %5   ـ تركيبات )لوايم  39 17 40 00 

أغطية أرضيات من لدائن، وإن كان  الصقة   39.18
؛ أغطية عشكل لفائف أو تراعي  أو عالط ذاتياً،

جدران أو أسقف من لدائن، كما هي معرفة في 
   . من هذا الفصل 9المالحظة 

 %5   ـ من عوليمرات كةوريد الفينيل 39 18 10 00 
 %5   ـ من لدائن أُخر 39 18 90 00 

ألواح وصفائح وقد  وأوراق وأشكال مسطحة   39.19
أُخر من لدائن، الصقة ذاتياً، وإن كان  عشكل 

   . لفات
 %5  سم 20ـ لفات ال يتجاوي عرضها  39 19 10 00 
 %5   ـ غيرها 39 19 90 00 

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقد  أُخر، من   39.20
خةوية وغير مقواة أو منضدة أو  غير لدائن،

   . متحدة م  موا  أُخر، من  ون حوامل
 %5  ناإليثيةيـ من عوليمرات  39 20 10 00 
 %5   نالبروعيةيـ من عوليمرات  39 20 20 00 
 %5  ـ من عوليمرات الستيرين 39 20 30 00 
   : ـ من عوليمرات كةوريد الفينيل  
ً 6يقل عن  ال عةى ما محتويةـ ـ 39 20 43 00   %5   ...  من المةدنات %وينا
   : ـ ـ غيرها  
 %20   )سفرة  مائدة أغطيةـ ـ ـ  39 20 49 10 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ 39 20 49 90 
   ـ من عوليمرات األكريةيك :  
 %5    اكريالت الميثيلثمي) ـ ـ من عولي 39 20 51 00 
 %5   ـ ـ غيرها 39 20 59 00 
ـ من عولي كرعونات أو راتنجات أليكيدية أو أسترات   

   : عولي اليل أو عوليسترات أُخر
 %5  ـ ـ من عولي كرعونات 39 20 61 00 
 %5   ـ ـ من عولي )إيثةين تيريفتاالت  39 20 62 00 
 %5  ـ ـ من عوليسترات غير مشبعة 39 20 63 00 
 %5  ـ ـ من عوليسترات أُخر 39 20 69 00 
   : ـ من سةيةوي أو من مشتقاته الكيماوية  
 %5   ـ ـ من سةيةوي مجد  39 20 71 00 
 %5  ـ ـ من اسيتات السةيةوي 39 20 73 00 
 %5  ـ ـ من مشتقات السةيةوي األُخر 39 20 79 00 
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   : ـ من لدائن أُخر  
 %5   عوتيرال فينيل ) عوليـ ـ من  39 20 91 00 
 %5  ـ ـ من عولي أميدات  39 20 92 00 
 %5   ـ ـ من راتنجات أمينية 39 20 93 00 
 %5  ـ ـ من راتنجات فينولية 39 20 94 00 
 %5  أُخر ـ ـ من لدائن 39 20 99 00 

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقد  أُخر، من   39.21
   .  لدائن

   : ـ خةوية  
 %5 ـ ـ من عوليمرات ستيرين39 21 11 00
 %5 ـ ـ من عوليمرات كةوريد الفينيل39 21 12 00
 %5 ـ ـ من عولي يوريثينات39 21 13 00
 %5 ـ ـ من سةيةوي مجد  39 21 14 00
 %5 ـ ـ من لدائن أُخر39 21 19 00

 %5   ـ غيرها 39 21 90 00 
، )أحواض  وأحواض اغتسال ) وش  مغاطس  39.22

مراحيض و)عيديه ، وأحواض شطف  مغاسل
ومقاعدها وأغطيتها وخنانات تدف  المياه 
)سيفونات  وأصناف مماثةة الستعماالت 

   . صحية، من لدائن
وأحواض  ومغاسل، ش و)  اغتسال أحواضـ مغاطس،  39 22 10 00 

 %5  غسل
 %5  ـ مقاعد وأغطية مراحيض 39 22 20 00 
 %5   ـ غيرها 39 22 90 00 

لدائن؛ صناف تغةيف أو نقل البضائ ، من أ  39.23
دا ات وأغطية وكبسوالت وغيرها من س

   . أصناف اإلغالق، من لدائن
   : ـ صنا ي  وعةب وأقفاص وأصناف مماثةة  

 %5  لنقل الدواجنـ ـ ـ 39 23 10 10
 %5 لنقل منتجات األلبان والمشروعات ـ ـ ـ39 23 10 20
 %5 غيرهاـ ـ ـ 39 23 10 90

   : ـ أكياأ وحقائب )عما في ذلك المخاريط   
  : ناإليثيةيـ ـ من عوليمرات 

%20  قاعةة لةتحةلـ ـ ـ  39 23 21 10
%5  غيرها ـ ـ ـ  39 23 21 90

  :ـ ـ من لدائن أُخر 
%5  قاعةة لةتحةل ـ ـ ـ 39 23 29 10
%5  غيرهاـ ـ ـ 39 23 29 90
 %5 ـ قوارير ويجاجات و  وارق وأصناف مماثةة39 23 30 00

 %5  ـ مكبات وعكرات وحوامل مماثةة 39 23 40 00 
ن أصناف ـ سدا ات وأغطية وكبسوالت وغيرها م39 23 50 00

 %5 الق اإلغ
 %5  ـ غيرها39 23 90 00
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أ وات مائدة ومطبخ وأواني مننلية أُخر   39.24
    .من لدائن عالصحة،العناية  وأوأ وات لةنظافة 

   ومطبخ:ـ أ وات مائدة   
 %5  أوعية لحفظ الثةج والمأكوالت ـ ـ ـ39 24 10 10
 %5  نشوك ومالع  وسكاكيـ ـ ـ 39 24 10 20

   ـ ـ ـ صحون وأطباق وأكواب :
 %5 من لدائن خةوية )فوم  ـ ـ ـ ـ 39 24 10 31
 %5 غيرها ـ ـ ـ ـ 39 24 10 39
 %5  رضاعاتـ ـ ـ 39 24 10 40

 %5  غيرهاـ ـ ـ 39 24 10 90
   غيرها:ـ   

واب الورق واألكوامـل لـفرش األسنان ومنا يل حـ ـ ـ 39 24 90 10
 %5 لةتوالي 

 %5 منافض سجائرـ ـ ـ 39 24 90 30
 %5 عالقات مالعسـ ـ ـ 39 24 90 40
 %5  غيرها ـ ـ ـ39 24 90 90

من لدائن، غير مذكورة وال  اخةة أ وات عناه   39.25
   . في مكان آخر

ـ صهاريج وخنانات و نان وأوعية مماثةة تتجاوي  39 25 10 00 
  لتر 300سعتها 

 
5% 

 %5  األعوابـ أعواب ونوافذ وأُطرها وعتبات  39 25 20 00 
ـ مصاري  أعواب أو نوافذ أو الستائر الداخةية  39 25 30 00 

والبالستيكية )عما في ذلك الستائر المضةعة  
 %5  وأصناف مماثةة وأجناؤها

 %5  ـ غيرها  39 25 90 00 
ت من الموا  مصنوعات أُخر من لدائن ومصنوعا  39.26

   .39.14 إلى 39.01األُخر الداخةة في البنو  من 
 %5  و مدرسيةأـ أ وات مكتبية  39 26 10 00 
ـ ألبسة ولوايم ألبسة )عما في ذلك القفايات والقفايات   

والقفايات التي  ا اإلعهامالتي تغطي أصاع  اليد عد
     :تبقي األصاع  عارية

 %5  طبية من لدائنقفايات ـ ـ ـ  39 26 20 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  39 26 20 90 
 %5  ـ تركيبات لألثاث و لةحافالت أو ما شاعه ذلك 39 26 30 00 
 %5  ـ تماثيل صغيرة وأ وات يينة أُخر 39 26 40 00 
   : ـ غيرها  
   : أصناف طبية وصيدليةـ ـ ـ   
 %20   عبوات لعينات البول والغائطـ ـ ـ ـ  39 26 90 31 
 %20   صحون عثر  لةنراعة الطبية ـ ـ ـ ـ 39 26 90 32 
 %5   غيرهاـ ـ ـ ـ  39 26 90 39 
ي ومسامير لولبية وحةقات وما يمـاثةها من ـراغعـ ـ ـ  39 26 90 40 

   األجناه والةوايم لالستعماالت العامة

 
5% 

ليب أقفال حقائب اليد ويوايا الحقائب والكالـ ـ ـ  39 26 90 50 
  األثاث أرجلواألقواأ والمسكات وأعقاب 

 
5% 

أغطية المفروشات وأغطيـة البضائ  وأغطية ـ ـ ـ   
   العرعات واألصناف الواقية المماثةة:
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 %5   لةبضائ  ـ ـ ـ ـ 39 26 90 61 
 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ  39 26 90 69 
 %5   سيور نقل موا  وسيور نقل حركةـ ـ ـ  39 26 90 70 
 والمعداتواألجهنة األصناف الفنيــة لآلالت ـ ـ ـ 39 26 90 80 

   الصناعية والنراعية

 
5% 

   : غيرهاـ ـ ـ   
 %5   سبحـ ـ ـ ـ  39 26 90 91 
 %5   تقةيد النجاج لةساعاتـ ـ ـ ـ  39 26 90 92 
 %5   مراوح يدويةـ 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
لم  يمنع علمال  مالف  لمم، المنتلمات التالنمة، و م رانم  م ررنمة  و  يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريفة، ما ـ 1

مقسمما: : المطمماط الط نعممي وال التممه والط ر ممة (جوتمما بررممال واللوايممول والطممنكة  والصمممو  الط نعنممة المما لممة 
 .األصناف الملدد: من هذه المنتلاتالتررن ي و بدال المطاط المطتقة من الزيوت (فارتنسل ورذلم  والمطاط

 :هذا الفصة ةال يطم ـ 2
 ومصنوعاتهال؛منتلات القس  الحادي عطر (النسج    ـ

 ؛ل64األحذية و جزاءها (فصة  ب ـ
 ؛65لفصة ي ا غطنة الر س و جزاءها (بما في  لم طواقي الحمامل الوارد: ف ج ـ
ممن المطماط المقسمال الممتعماالت رهرباينمة فننمة الموارد: فمي القسم  اآللنمة  و الكهرباينمة و جزاءهما  األجهز: د ـ

  .السادس عطر
 ؛96 و  94 و  92 و  90في الفصول  األصناف الوارد: هـ ـ
النممد عممدا امبهممام  والقفممااات التممي تأطممي  صمماب (عممدا قفممااات الريا ممة  95المصممنوعات المموارد: فممي الفصممة  و ـ

 .ل40.13 لال 40.11ذرور: في ال نود واألصناف الموالقفااات التي ت قي األصاب  عارية 
 علال األشكال التالنة فقط : 40.05و 40.03 لال 40.01تنط ق ع ار: " األشكال األولنة " الوارد: في ال نود ـ 3

نة، والت مددات  ول التكس " التي  ُ ضع  ل ررنةالسواية والعلاين (بما في  لم عصارات المطاط الط نعي "     ـ
 ؛والمحالنة األُ رل

 .ت والكتة غنر المتمامكة المما لةالكتة غنر المنتظمة الطكة والقط  والكرات والمساحنق والح ن ات والفُتا ب ـ
 ، علال:40.02من هذا الفصة وفي ال ند ـ 1تنط ق ع ار: " مطاط تررن ي " في المالحظة  ـ 4

لمواد التررن نة غنر المط عة التي يمكن تحويلها نهايناً،  لال مواد غنر قابلة للتلدم بمالحرار: ب ررنتهما بواممطة ا    ـ
الك ري  والتي ال تنقط  عند تمديدها ( طالتهال بنس ة  مال  ممرات طولهما األصملي فمي درجمة حمرار: تتمراو  

طولها األصلي وتستعند طوالً ال يتلاوا ممر:  درجة مئوية، وبعد   ضاعها لتمديد يعادل مرتنن 29و  18بنن 
، فإنه يسمح بإ افة الممواد الالاممة اال ت ارونصف طولها األصلي  الل  مس دقايق، ومن  جة تط نق هذا 

للترابط المتعارس رمنططات  و مسرعات ال ررنة ؛ رما يسمح  يضـاً بإ افة المـواد المذرـور: فمي المالحظمة 
يسمممح بوجممود  يممة ممماد: غنممر الامممة للتممرابط المتعممارس رممالمواد  كممس مممن  لممم، الالع وعلممال . 3و  2ب  ـ 5
 ؛لملونة، والمواد الممد: والمالئةا

 ؛لTMالثنوبالم  ( ب ـ 
تررن نمة غنمر  مخمالنط ممواد المطاط الط نعي المعدل بالتطعنـ   و بالخلط بلداين والمطماط الط نعمي غنمر الم لممر، ج ـ

عالنممة مطمم عة، بطممرط  م تتمموفر فممي جمنمم  هممذه المنتلممات الطممروط الماليمممة  مطمم عة ممم  بممولنمرات تررن نممة
  . عاله ( للل ررنة وامطالة واالمتعاد: المحدد: في الفقر: 

 :م طاط المضاف ق ة  و بعد التخثر ومخالنط الم ، المطاط40.02و 40.01ال ندام  ةال يطم   ـ ـ 5
عصمارات المطماط   ُ ر (عدا التي تضـاف لتحضمنر بررنهة المسرعات  و المعوقات  و المنططات  و عوام ـ 1

 ؛تكس " الذي  ُ ض  ل ررنة  ولنةلالط نعي " ال
  التي تضاف فقط لتسهنة األُ ر، عدا تلم  والمواد الملونة لوام مطحنة (بنلمن ل  ـ 2

 ؛تمننزها 
والمواد المالئمة  لممدد بالزي ل،المواد الملدنة  و عوامة التمدد (عدا الزيوت المعدننة في حالة المطاط ا ـ 3

 ل ب (والخاملة والفعالة والممذي ات العضموية  و  ي مماد:  ُ مرا، باممتثناء تلمم المسممو  بهما بمالفقر: 
  دناه.

وفقمماً  40.02  و 40.01ي قممال المطمماط ومخممالنط المطمماط التممي تحتمموي علممال المممواد التالنممة دا لممنن فممي ال نممدين  ب ـ
 المطاط  و مخالنط المطاط بخواصه األمامنة رماد:  ام:للحال، بطرط  م يحتفظ هذا 

 ؛ل ات  و العوامة المضاد: للّزوجةالمستح ـ 1
 ؛من  جزاء منتلات تفكم المستحل اترمنات قلنلة  ـ 2
 :رمنات قلنلة جداً مما يلي ـ 3

العوامممة الحسامممة للحممرار: (بصممور: عامممة للحصممول علممال المطمماط " الالتكممس " الحسمماس للحممرار:ل، 
عوامممة مممطح راتوننممة (بصممور: عامممة للحصممول علممال مطمماط الالتكممس المحتمموي علممال شممحنات رهرباينممة 

العوامممة المقاومممة للتلمممد  و العوامممة  عوامممة التفتمم   و المخثممرات  و موج ممةل، مضممادات الت رسممد  و
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 و المسماعد: علمال التحمول  لمال مماية غمروي  و العواممة الحافظمة  و المث تمات  و عواممة  م ط اللزوجمة 
 غنرها من المواد المضافة المما لة ألغـراض  اصة.

، يقصمد بع مار: " نفايما وقصاصمات وفضمالت " نفايما وقصاصمات وفضمالت متخلفمة عمن 40.04وفقاً لمفهموم ال نمد  ـ 6
عملنة تصنن  و شأة المطاط واألصناف المصنوعة من المطاط، غنر الصالحة لالمتعمال نهايناً في الصناعة بس ب 

 . و امهتراء  و ألم اب  ُ رقطن  الت
ضم ام و شمكال مم ، ت نمد ر شمرطة  و ق 5الخنوط من المطاط الم ررن التي يزيد  ر ر مقماس لمقطعهما العر مي عمن  ـ 7

 .40.08 اصة في ال ند 
منور النقة ومنور اآلالت المصنوعة من نسج مطربة  و مطلنة  و مأطا:  و منضمد: بالمطماط،  40.10يطمة ال ند  ـ 8

 .مأطا:  و منضد:  و مل سة بالمطاطذلم السنور المصنوعة من  نوط  و ح ال نسلنة مطربة  و مطلنة  و ور
، 40.08و   40.05و   40.03و   40.02و  40.01يقصممد بع ممارات "صممفايح" " لمموا " " فشممرطة " فممي ال نممود  ـ 9

مقطعممة  و مقطعممة بصممور: بسممنطة  فقممط الصممفايح واأللمموا  واألشممرطة والكتممة  ات الطممكة الهندمممي المنممتظ ، غنممر
مربعة  و مستطنلة، حتال و م  عطاها هذا التقطنم  صمفة األصمناف اللماهز: لالممتعمال، ممواء  رانم  مط وعمة   و 

 . را  و مطأولة بدرجة  رثر من  لممطأولة السطح بطريقة  ُ را، ولكن لنس  مقطعة ب شكال  
األشمكال الخاصمة والقضم ام التمي فقمط ، فنقصد بهما  40.08 ند قض ام و شكال  اصة " الدا لة في ال ع ار: " ما 

 .  يلر علنها شأة آ ر  رثر من  لمو م ران  مقطعة ب طوال معننة  و مطأولة السطح،  ال  نه ل
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مطممماط ط نعمممي، بالتمممه، ط ر مممه (جوتممما بررمممال، 
ل، شممممنكة وصمممممو  ط نعنممممة مما لممممة، جوايممممو

 و   لمموا   و  و بطممكة صممفايح ب شممكالها األولنممة
 . شرطة

 40.01 

 
5%  

ـ عصارات المطاط الط نعي (التكسل و م  ُ ضع  
 ل ررنة  ولنة

00 10 01 40  

   :ـ مطاط ط نعي ب شكال  ُ ر  
  40 01 21 00  مد نة  لوا ـ ـ   5%
ً  ـ ـ مطاط ط نعي محدد  5%   TSNR "  00 22 01 40"  الصفات فننا
  40 01 29 00  ـ ـ غنرها  5%

 
5%  

صممو   ـ بالته، ط ر ه (جوتا بررال، جوايمول، شمنكة و
 ط نعنة مما لة 

00 30 01 40  

  

مطاط تررن ي و بدال مطاط مطتقة ممن الزيموت، 
 و  لموا   و ب شكالها األولنمة،  و بطمكة صمفايح 

المنتلممات الدا لممة فممي ؛ مخممالنط  ي مممن  شممرطة
مممم   ي ممممن منتلمممات همممذا ال نمممد،  40.01ال نمممد 

 و بطممكة صممفايح  و  لمموا   و ب شممكالها األولنممة 
 . شرطة

 40.02 

  

 ـل ؛ مطاط متنرينSBRمطاط متنرين ـ بوتادين (ـ 
 :لXSBRبنوتادين راربورسنلي (

  

  40 02 11 00  ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي (التكسل  5%
  40 02 19 00  ـ ـ غنرها  5%
  40 02 20 00  لBRـ مطاط بوتادين (  5%

  

؛ مطاط لIIRايزوبرين (بوتنةل ( ــ مطاط ايزوبنوتنن 
 :لCIIR و BIIR(ايزوبرين مهللن  _ ايزوبوتنن

  

  40 02 31 00 لIIRايزوبرين (بنوتنةل ( ـزوبوتنن يـ ـ مطاط ا  5%
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  40 02 39 00   ـ ـ غنرها  5%
   : لCRـ مطاط رلوروبرين (رلورو بنوتادينل (  

  40 02 41 00 ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي (التكسل  5%
  40 02 49 00  ـ ـ غنرها  5%

   : لNBRبوتادينن ( ــ مطاط  رريلونترية   
   40 02 51 00 ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي (التكسل   5%
  40 02 59 00  ـ ـ غنرها   5%
  40 02 60 00  ل IRـ مطاط ايزوبرين (  5%

 
5%  

 ـ مطاط  يثنلنن ـ بروبلنن ـ دين غنر مترافقة 
)EPDM ل 

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 (التكسل   5%
  40 02 99 00  ـ ـ غنرها   5%

 
5%  

مطمماط ملممدد ب شممكاله األولنممة، بطممكة صممفايح  و 
   لوا   و  شرطة

00 00 03 40 40.03 

 
5%  

عمممدا ( مطمممـاط ممممن نفايممما وقصاصمممات وفضمممالت
متحصمة  ح ن ماتومسماحنق و ،لالمطاط المقسمال

 علنها من هذه االصناف

00 00 04 40 40.04 

  

 و ب شممكاله األولنممة  م ممررن،، غنممر بمررمم مطمماط
 . بطكة صفايح  و  لوا   و  شرطة

 40.05 

  40 05 10 00 ـ مطاط مضاف  لنه ه اب الفح   و السلنكا  5%
 

5%  

  عممدا تلممم الدا لممة فممي ال نممد الفرعممـي  ؛ ت ممدداتلنممةـمم محا
10 05 40 

00 20 05 40  

  : ـ غنرها
  40 05 91 00 ـ ـ صفايح و لوا  و  شرطة  5%
  40 05 99 00 ـ ـ غنرها   5%

  

، عنمدام  شكال  ُ ر من مطاط غنر م مررن (ممثال
، و صممناف  ُ ممر (مممثالو نابنممب و شممكال  اصممةل 

 .  قراص وحلقاتل

 40.06 

  40 06 10 00 ـ  شكال  اصة لتل نس امطارات المطاطنة   5%
   : ـ غنرها  

  40 06 90 10 ـ ـ ـ  نابنب  5%
  40 06 90 20  قراص وحلقات وفواصةـ ـ ـ   5%
  40 06 90 30  نوطـ ـ ـ   5%
  40 06 90 40 صفايح 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%

  

ال و  شمممرطة و عنمممدام و شمممك  لممموا صمممفايح و 
 .المقسالالمطاط  عدام ررن  اصة، من مطاط 

 40.08 

   : ـ من مطاط  لوي  
  40 08 11 00  ـ ـ صفايح و  لوا  و  شرطة  5%
  40 08 19 00 ـ ـ غنرها   5%

   : ـ من مطاط غنر  لوي  
  40 08 21 00 ـ ـ صفايح و لوا  و شرطة  5%
  40 08 29 00 ـ ـ غنرها   5%
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عدا ررن  نابنب وموامنر و راطن  من مطاط م 
 ،ثال(م م   و بدوم لواامها المقسال،المطاط 

 . لوالفلنلاتو األرواع الوصالت 

 40.09 

   : ـ غنر مقوا:  و متحد: بطريقة   را بمواد   ر  
   : ـ ـ بدوم لواام  

  40 09 11 10  ـ ـ ـ مهن : لمعدات النقة  5%
  40 09 11 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : هاـ ـ بلواام  
  40 09 12 10   لمعدات النقة مهن :ـ ـ ـ   5%
  40 09 12 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : متحد: بطريقة   را بمعدم فقط و مقوا:ـ   
   : ـ ـ بدوم لواام  

  40 09 21 10  لمعدات النقة مهن :ـ ـ ـ   5%
  40 09 21 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : هاـ ـ بلواام  
  40 09 22 10  معدات النقةل مهن :ـ ـ ـ   5%
  40 09 22 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ مقوا:  و متحد: بطريقة   را بمواد نسلنة فقط  
   : ـ ـ بدوم لواام  

  40 09 31 10  مهن : لمعدات النقةـ ـ ـ   5%
  40 09 31 90  غنرها ـ ـ ـ  5%

   : هاـ ـ بلواام  
  40 09 32 10  ةمهن : لمعدات النقـ ـ ـ   5%
  40 09 32 90  غنرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ مقوا:  و متحد: بطريقة   را بمواد   ر  
   : ـ ـ بدوم لواام  

  40 09 41 10 مهن : لمعدات النقةـ ـ ـ   5%
  40 09 41 90 غنرهاـ ـ ـ   5%

   : هاـ ـ بلواام  
  40 09 42 10 مهن : لمعدات النقةـ ـ ـ   5%
  40 09 42 90 غنرها ـ ـ ـ  5%

  

وممنور نقمة حررمة، ممن مطماط ممواد منور نقمة 
 . م ررن

 40.10 

   : ـ منور نقة مواد  
  40 10 11 00  ـ ـ مقوا: بمعدم فقط  5%
  40 10 12 00 ـ ـ مقوا: بمواد نسلنة فقط  5%
  40 10 19 00 ـ ـ غنرها   5%

   حررة:ـ منور نقة   

 
5% 

 ات مقط  (مقفلةل  نقة حــررة بدوم نهاياتمنور ـ ـ 
ل، محزا:، بمحنط Vش ه منحرف (بطكة عر ي

 م    180ال يتلاوا لكن م  و 60عن   ارجي يزيد

00 31 10 40  

 
 

5% 

مقط   (مقفلةل  ات نقة حررة بدوم نهايات ـ منورـ 
 غنر محزا:،ل، Vش ه منحرف (بطكة  عر ي
ال يتلاوا لكن م  و 60يزيد عن   ارجيبمحنط 

 م  180

00 32 10 40  
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5% 

مقط   (مقفلةل  ات نقة حررة بدوم نهايات مـنورـ ـ
بمحنط  محزا:،ل، Vبطكةش ه منحرف ( عر ي
 م  240ال يتلاوا لكن م  و 180يزيد عن   ارجي

00 33 10 40  

5% 

مقط   (مقفلةل  ات نقـة حررة بدوم نهايات منورـ ـ
نر محزا:، ل ، غVش ه منحرف (بطكة عر ي
ال يتلاوا لكن م  و و 180يزيد عن   ارجيبمحنط 

 م    240

00 34 10 40 
 

 

 

 
 

5% 

 مقفلة(،نهايات (نقة حررة متزامنـة بدوم  ـ منورـ 
ال لكن و وم   60عن  الخارجي يزيد طول محنطها

 م  150 يتلاوا

00 35 10 40  

 
 

5% 

 ، )مقفلة(نهايات منور نقة حررة متزامنـة بدوم ـ ـ 
ال لكن و وم   150عن  الخارجي يزيد طول محنطها

 م  198 يتلاوا

00 36 10 40  

   40 10 39 00 ـ ـ غنرها   5%
 40.11  . ات  ارجنة هواينة جديد:، من مطاط طار  
 

5%  

لسناحة (بمما فمي  لمم ـ من األنواع المستعملة لسنارات ا
 لنطن ومنارات الس اقمنارات االمت

00 10 11 40  

  40 11 20 00 ـ من األنواع المستعملة للحافالت (باصاتل والطاحنات   5%
  40 11 30 00  ـ من األنواع المستعملة للطايرات   5%
  40 11 40 00 ـ من األنواع المستعملة للدراجات النارية   5%
  40 11 50 00 ـ من األنواع المستعملة للدراجات العادية   5%

 
5%  

المستعملة علال المرر ات واآلالت  من األنواعـ 
  الزراعنة  و الحراجنة

00 70 11 40  

5%  

من األنواع المستعملة علال المرر ات واآلالت ـ 
 المناولة الصناعنةالتعديننة  و امنطاينة  و 

00 80 11 40  

  40 11 90 00  غنرهاـ   5%

  

 طمممارات  ارجنمممة هواينمممة ملمممدد: (مل سمممةل  و 
؛  طارات مصمتة (ممىال  و مستعملة من مطاط

جوفممماء (نصمممف مصممممتةل،  شمممرطة ل طمممارات، 
  بطانات  نابنب (فالبسل، من مطاط .

 40.12 

    : لـ  طارات  ارجنة ملدد: (مل سة  

 
اامتنراده ممنوع

من األنمواع المسمتعملة للسمنارات (بمما فنهما ممنارات ـ ـ 
  ومنارات الس اقل ناالمتنط

00 11 12 40  

 
هامتنرادممنوع ا

 من األنواع المستعملة في الحافالت (باصاتل  و ـ ـ 
  الطاحنات     

00 12 12 40  

دهاممنوع امتنرا   40 12 13 00  من األنواع المستعملة في الطايراتـ ـ 
هاممنوع امتنراد   40 12 19 00  ـ ـ غنرها
اممنوع امتنراده   40 12 20 00  مستعملةهواينة ـ  طارات  ارجنة 

5 %   40 12 90 00   ـ غنرها
 40.13  مطاط. نابنب دا لنة هواينة من   
 
 

5%  

ة في السنارات (بما في  لم ـ من األنواع المستعمل
نطن ومنارات الس اقل  و الحافالت (باصاتل  و االمت

 الطاحنات 

00 10 13 40  

  40 13 20 00 ـ من األنواع المستعملة في الدراجات العادية   5%
  40 13 90 00 ـ غنرها   5%
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(بممممما فممممي  لممممم صممممحنة  و صممممندالننة  صممممناف 
المطممماط  م مممررن عمممدار ممماعاتل، ممممن مطممماط ال

 . ط مقسالمن مطا بلواام، و م ران  المقسال

 40.14 

  40 14 10 00  واقنات لمن  الحمة ـ  5%
   : غنرها ـ  
 
 

5%  

محاقن صحنة و رناس  قرب مناه و رناس  لج وـ ـ ـ 
تع ئة الماء السا ن وقطارات ومقابض قطارات ل

  و رناس لتع ئة األورسلنن لىصاب و غطنة واقنة 

10 90 14 40  

  40 14 90 20  طفال ـ ر اعاتـ ـ   5%
  40 14 90 90  ـ ـ ـ غنرها  5%

  

  صناف  ل سة ولواامها (بمما فمي  لمم القفمااات
والقفممااات التممي تأطممي  صمماب  النممد عممدا امبهممام 

مممن والقفممااات التممي ت قممي  صمماب  النممد عاريممةل 
للمنممم   المقسمممال،عمممدا المطممماط  مطممماط م مممررن

 األغراض.

 40.15 

  

تأطمممي  صممماب  النمممد عمممدا امبهمممام  وقفمممااات ـممم قفمممااات
 : وقفااات ت قي  صاب  الند عارية

  

5%  

ـ ـ من األنواع المستعملة في الطب  و اللراحة  و طب 
 األمنام  و الطب ال نطري

00 12 15 40  

   : ـ ـ غنرها  
  40 15 19 10 مطفاء الحرايقـ ـ ـ   5%
  40 15 19 90  المتعماالت   رـ ـ ـ   5%

   : ـ غنرها  
  40 15 90 10 الحرايق طفاء للأواصنن ورجال   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 ل حزمة(اناننر ـ ـ ـ  5%

5%  

مراوية  مراية، مطدات، مآار، معاطف،  ردية ـ ـ ـ
 يما لها  طفال وما

40 90 15 40  

  40 15 90 90 غنرها ـ ـ ـ  5%

  

م ممررن عممدا المطمماط مصممنوعات  ُ ممر مممن مطمماط 
 . المقسال

 40.16 

  40 16 10 00 ـ من مطاط  لوي   5%
   :  ـ غنرها  

  40 16 91 00  غطنة  ر نات وبسطـ ـ    5%
  40 16 92 00  ـ ـ محايات  5%
  40 16 93 00 ـ ـ حلقات وفواصة  5%
  40 16 94 00 و م ران  قابلة للنفخ  واقنات صدمات لرمو السفن، ـ ـ  5%

   : ـ ـ  صناف  ُ ر قابلة للنفخ  
  40 16 95 10 حطايا وومايد ومساند هواينةـ ـ ـ   5%
  40 16 95 90  غنرها ـ ـ ـ  5%

   : ـ ـ غنرها  
 

5%  

لصمممقات معمممد: مصمممال  األطمممـواق وامطمممارات ـممم ـ ـ 
 واألنابنب الهواينة 

10 99 16 40  

  40 16 99 20 الحروف واألرقام وما يما لها لى تامـ ـ ـ   5%
 

5%  

 جزاء لقاطرات ومرر ات وعربات السمكم الحديديمة ـ ـ ـ 
 والترام

30 99 16 40  

الـدا ـلـة فـي الـ نود من للعربات واللرارات  جزاء  ـ ـ ـ   40 99 16 40  
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  87.05 لال  87.01 5%

5%  

فمممي ال نمممد الدا لمممة  للمرر مممات والسمممنارات جمممزاء  ـممم ـ ـ
87.10  

50 99 16 40  

  40 16 99 90 غنرها  ـ ـ ـ  5%

  

، اي وننمم ل بلمنمم   شممكاله، (مممثالمطمماط مقسممال 
؛ مصنوعات ممن والفضالت تلنفايابما في  لم ا
 . مطاط مقسال

 40.17 

  40 17 00 10 وفضالت  تمساحنق ونفايا ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 20  للحقن الط نة  اغطات ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 30   صناف صحنة للحمامات وما يما لها ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 40  وطط دنام  ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 50 مدادات ـ ـ ـ  5%
  40 17 00 60 يحلقات وفواصة 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(؛للوفقاً  67.01أو   05.05جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها )بند  ب ـ 
مع ذلك،، دكدخل  (43، من الحيوانات ذات األوبار )فصل ة أو المهيأة، بشعرها أو بصوفها، المدبوغالجلود الخام ج ـ 

الجكامو(( والخيكل والنكأع )عكدا  ، بشعرها أو بصوفها من فصكائل البقكر )بمكا فكي ذلك،الجلود الخام 41في الفصل 
يراع وما يشابهها، وجلود خكـراف الهنكد أو الصكين ومنيوليكا جلود خراف استراخاع و برودديل و كراكول و أغنام إ

والتبت( والماعز )عدا جلود ماعز اليمن أو منيوليا أو التبكت( و الخنكازير )بمكا فكي ذلك، الخنكازير البريكة األمري يكة 
 وال الب. والظباءوالرنة واأليائل  (وحيد السنامالجمال )بما فيها الجمل العربي و)ب اري( و الشمواء واليزالع 

 األوليكة( الدباغكة فيهكا )بمكا دباغة التي خنعت لعملية الصالل والجلود 41.06 لياية 41.04 دشمل البنود من ال ( أ ـ  ) 2
 د وع الحال(. ا، حسبم41.03لياية 41.01للع س )البنود قابلة

دك   أو عيكدت دباغتهكاأ إلكي جافة" الصكالل والجلكود دشمل عبارة "جلود ،41.06 لياية 41.04 ألغراض البنود )ب(
 نقعها قبل دجفيفها. أو دلوينها

 .41.15، فقط األصناف المذكورة في البند ة " جلد مجدد " في جدول التعريفةيقصد بعبار ـ 3
 فئة الرس  اإلجراء ــنفـالصـــــــــ النظام المنسقرمز البند

)بمككا فككي ذلكك، البقككر  فصككيلة صككالل وجلككود مككن  41.01
ل )طرية أو مملحة أو مجففكة أو الخي( الجامو(

أو م لسككككة أو محمنككككة أو محفوةككككة بطريقككككة 
أُخككككرل، ول نهككككا غيككككر مدبوغككككة أو مرققككككة " 

(، وإع أو محنكككرة أكمكككر مكككن ذلككك، بارشكككماع "
   .كانت منتوفة أو مشطورة

ال يتجككاوز وزع  غيككر مشككطورة ،وجلككود كاملككةصككالل ـكك  41 01 20 00 
ً  8الجلد الواحكد منهكا  كيك  إذا  10أو  كيك  إذا ككاع جافكا

كيكك  إذا كككاع طريككاً أو  16كككاع مملحككاً وهككو جككاف أو 
  مملحاً وهو رطب أو محفوةاً بطريقة أُخرل

 
 
 

5% 
 منهكا الواحكد الجلكد عيتجكاوز وز كاملكة ـ صالل وجلود 41 01 50 00 

 %5  كي 16
 النصفية الظهر صالل صالل الظهر فيها بما غيرها، ـ 41 01 90 00 

 %5   وصالل الجوف
ضككأع خككام )طريككة أو  وأخككراف جلككود  صككالل و  41.02

مملحككككة أو مجففككككة أو م لسككككة أو محمنككككة أو 
بطريقككة أُخككرل، ول نهككا غيككر مدبوغككة محفوةككة 

وال محفوةكككة بطريقكككة  "بارشكككماع"وال مرققكككة 
أُخككرل(، وإع كانككت منتوفككة أو مشككطورة، عككدا 

هكذا  ج مكنـك 1دل، المسكتمناة بموجكب المالحظكة 
   .الفصل

 %5    ـ بصوفها 41 02 10 00 
:صوفهامن دوع )ـ منتوفة    (   
 %5   ة ـ ـ محمن 41 02 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 41 02 29 00 
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أو  مملحكككة وأطريكككة )أُخكككر صكككالل وجلكككود خكككام   41.03
 محفوةكككككة محمنكككككة أو م لسكككككة أو ففكككككة أومج

وال مرققككة  بطريقكة أُخككرل ول نهكا غيككر مدبوغكة
يقكككة أُخكككرل(، وإع ر" وال مهيكككأة بط"بارشكككماع

مشككطورة، عككدا دلكك، المسككتمناة  كانككت منتوفككة أو
من هذا الفصل ـ ج 1ـ ب أو  1حظة بموجب المال

.   
 %5   ـ من الزواحف  41 03 20 00 

%5 من خنزير ـ41 03 30 00
 %5   ـ غيرها  41 03 90 00 

البقكر  خاما مكن فصكيلة أو مدبوغة صالل وجلود  41.04
 منزوعكككة، الخيكككل أو الجكككامو(( فكككي ذلككك، بمكككا)

 مهيككأة ول ككن غيككر، واع كانككت مشككطورة، الشككعر
  .ذل،من  أكمر

   :فيها المرطبة بالصبغ األزرق( )بما الرطبة بحالتها ـ  
 %5   اً مشطورواع كاع الخارجي ب املة الجلد جانب ـ ـ 41 04 11 00 
 %5   غيرها ـ ـ 41 04 19 00 
ً  الجافة بحالتها ـ       :()خاما
 %5   واع كاع مشطوراً  الخارجي ب املة جانب الجلد ـ ـ 41 04 41 00 
 %5    غيرها ـ ـ 41 04 49 00 

 منتوفكة، خامكاً، أو مدبوغكة ضكأعخراف و جلود  41.05
 مككن أكمككر مهيككأة ل ككن غيككر مشككطورة،كانككت  واع
   .ذل،

 %5  (األزرقغ بما فيها المرطبة بالصب)الرطبة  بحالتها ـ 41 05 10 00 
 %5     )خاماً( الجافة بحالتها ـ 41 05 30 00 

ً  أو صككالل وجلككود مدبوغككة  41.06 مككن حيوانكككات  خامككا
 ل ككن غيككر واع كانككت مشككطورة، منتوفككة، أخككر،
   .من ذل، أكمر مهيأة

   :صيارهاأو  من ماعز ـ  
 %5   ق(األزربما فيها المرطبة بالصبغ )الرطبة  بحالتهاـ ـ  41 06 21 00 
 %5     بحالتها الجافة)خاماً( ـ ـ 41 06 22 00 
  :خنزيرمن  ـ  

%5)بما فيها المرطبة بالصبغ األزرق( الرطبة بحالتها ـ ـ41 06 31 00
%5 بحالتها الجافة)خاماً( ـ ـ41 06 32 00

 %5   من زواحف ـ 41 06 40 00 
   :غيرها ـ  
 %5   األزرق(رطبة بالصبغ م)بما فيها ال ا الرطبةبحالته ـ ـ 41 06 91 00 
 %5   )خاماً( الجافة ـ بحالتهاـ  41 06 92 00 

 بمكا التجفيكف، أو الدباغكة بعكد أكمكر مهيكأة جلود  41.07
 مكككن فصكككيلة )بارشكككماع( قكككةرقالجلكككود الم فيهكككا
 منتوفكة الخيكل، أو (في ذل، الجامو( )بما البقر

فككي  الداخلككة الجلككود عككدا، واع كانككت مشككطورة
   .41.14البند

   : كاملة صالل وجلود ـ  
 %5  مشطور ر، غيالخارجي ب املة جانب الجلد ـ ـ 41 07 11 00 
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 %5    الخارجي مشطوراً  الجلد ـ ـ 41 07 12 00 
 %5   غيرها ـ ـ 41 07 19 00 
   : الجوانب فيها بما غيرها، ـ  
 %5    مشطور غير امالً،الخارجي ك جانب الجلد ـ ـ 41 07 91 00 
 %5    الجلد الخارجي مشطوراً  ـ ـ 41 07 92 00 
 %5   غيرها ـ ـ 41 07 99 00 

   (مليى)  41.08
   (مليى)  41.09
   (مليى)  41.10
   (مليى)  41.11
 بمكا التجفيكف، أو ةغكاالدب بعكد أكمكر مهيكأةجلود  41 12 00 00 41.12

خكراف أو مكن  ع(،)بارشكما قةرقالم الجلود فيها
 الجلكود عدا واع كانت مشطورة، منتوفة، ضأع،
 %5    41.14في البند الداخلة

 بمكا ،التجفيكف أو ةغكاالدب بعكد أكمكر مهيكأةجلود   41.13
مكن حيوانكات  )بارشكماع(، قكةرقالم الجلكود فيها
 الجلكود عكدا واع كانكت مشكطورة، منتوفة، أخر،

    .41.14في البند  الداخلة
 %5    أو صيارها من ماعز ـ 41 13 10 00 

%5 من خنزير ـ41 13 20 00
 %5   من زواحف ـ 41 13 30 00 
 %5   غيرها ـ 41 13 90 00 

فككي ذلكك،  )بمككا بالشكاموا( )معروفككة مطككراة جلكود  41.14
 أو ملمعككة بهككا( جلككود الشككبيهة البينككاء الجلككود

   . ممعدنة جلود ؛م سوةجلود ملمعة 
 فكي ذلك، الجلكود )بمكا بالشكاموا( )معروفكة مطراة جلود ـ 41 14 10 00 

 %5   بها( الشبيهة البيناء
 %5   ممعدنة جلود ؛م سوةجلود ملمعة  أو ملمعة جلود ـ 41 14 20 00 

بشككك ل  أليافككك ، أو الجلكككد أساسكككها مجكككددة جلكككود  41.15
 ؛اتفككواع كانككت ل أشككرطة،أو  صككفائ  ألككواأ أو

 طبيعككي أو جلككد تمككن نفايككا قصاصككات وغيرهككا
لالسكتعمال فكي المصكنوعات  صالحة غير، مجدد

   .جلود ودقيق مسحوقو نشارة ؛الجلدية
 بشك ل ألكواأ أو ،أليافك  أو الجلكد أساسكها مجكددة جلود ـ 41 15 10 00 

 %5    واع كانت لفات أشرطة،أو  صفائ 
، مجدد جلد طبيعي أو تنفايا وغيرها منقصاصات  ـ 41 15 20 00 

 ؛الستعمال في المصنوعات الجلديةل صالحة غير
 %5  جلود ودقيق مسحوقو 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:

 البيضاء ذلك الجلود في )بما بالشاموا معروفةال مطراةال جلودهذا الفصل, تشمل عبارة " جلود" ال ألغراض -1
 .ممعدنةال جلودوال مكسوةو الجلود الملمعة ال ملمعةال جلودوالبها(  الشبيهة

 :ال يشمل هذا الفصل ـ 2
 ؛(30.06ة لخياطة الجروح )بند الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثل أ ـ 

 األصيابعوالقفازات التي تبقيي  اإلبهام ماعدا اليدصابع أاأللبسة ولوازمها )ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي  ب ـ
األلبسية مين جليد المتضيمنة أجيزاء   ماأللبسة وليواز، وكذلك المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي ،من جلد (عارية

، وفقيا   43.04أو  43.03د ، ال تعيدو كونهيا مجيرد زخيارف بسييطة )البنيطبيعيية أو اصيطناعيةخارجية من فراء 
 ؛  للحال(

 ؛(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 أُخر م ، األساور أوأزرار األكمام ز ـ 
 والزخارف المعدنية للحصان(  والشكيمة، الركاب ارف عدة الحيوانات والسراجة )مثلزخ لوازم أو ح ـ 

 ؛، عموما (لة )القسم الخامس عشرالمقدمة بطريقة منفص 
 الموسيقية األُخر )بند  األوتار الموسيقية و جلود الطبول واألدوات المماثلة وكذلك أجزاء األدوات ط ـ 

 ؛(92.09 
 ؛(وأجهزة اإلنارةووحدات ألثاث ، ا)مثل 94أصناف الفصل  ي ـ 
 الرياضة وأجزاؤها  ، لُعب األطفال و ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو)مثل 95أصناف الفصل  ك ـ 

 ؛ولوازمها( 
 ، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب األزرار أو أجزاء أُخر مماثلة من تلك األصنافاألزرار ل ـ 

 .(96.06زرار غير تامة الصنع )تجاويف األزرار( )بند وأ
 :ال يشمل 42.02أعاله ، فإن البند  2إضافة ألحكام المالحظة  ـأ  ـ 3

ة لالستعمال المديد ، غير معدة من صفائح لدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقابضاألكياس المصنوع ـ 1   
 ؛(39.23)البند

 .(46.02البند صناف من مواد ضفر )األ ـ 2   
المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة أو  42.03و  42.02ذكورة في البندين األصناف الم ب ـ

 من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو 
  زاء أكثر من مجرد زخارف اصطناعية أو مجددة( تبقى داخلة في هذين البندين حتى ولو كانت هذه األج       
 . هذه األجزاء الصفة الرئيسية على تلك األصناف يال تضفبشرط أن  ، بسيطة       
 .71أما إذا أُضفت هذه األجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك األصناف، فإنها تبند في الفصل        

 الييد أصيابعخاصة على القفازات والقفازات التي تغطيي  ،42.03تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقا  ألحكام البند  ـ 4
الميززر وغيرهيا مين  والوقايية( وعاريية )بميا فيي ذليك قفيازات الرياضية  األصيابعوالقفازات التيي تبقيي  اإلبهام داع

(. 91.13عدا أساور الساعات )بند المعاصم،واألحزمة و أحزمة األكتاف وأساور  والحماالت، الواقية،األلبسة 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

لجمييع الحيوانيات، بميا  والعيدةأصناف السراجة  42 01 00 00 42.01
مقيييييياود  فيهيييييا السيييييروج والعييييييدد وأطيييييواق و

وكماميات يوانات )الرسن( و واقييـات الركيب الح
السييييروج  ةأجربيييي فييييم الحيوانييييات و أغطييييية و
 من جميع الموادومالبس كالب وما يماثلها 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

5% 
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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 ووأكياس تبغ ومحافظ عدد 
وعلب مجوهرات  الرياضة وعلب زجاجات

واألوعية وعلب مساحيق وأغلفة سكاكين 
المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو 
من صفائح لدائـن أو مـن مواد نسجية أو من 
ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة 

هذه المواد أو بمثل بكاملها أو بمعظمها، 
   .بالورق

التجميل  وحقائب أدوات وحقائب أمتعة صناديقـ   
لنقل األوراق والوثائق وحقائب المستندات وحقائب 

   المماثلة:والحقائب المدرسية واألوعية 
   :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 )وراق لنقل األـ ـ ـ حقائب  42 02 11 20 
 %5  ـ ـ ـ حقائب مدرسية 42 02 11 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 42 02 11 90 
   : نسجيهـ ـ سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد    
 %5    صناديق وحقائب أمتعةـ ـ ـ  42 02 12 10 
 %5   لنقل األوراق والوثائق حقائب 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 
ذليك  ـ حقائب يدوية، وإن كانت بحماالت للكتف، بميا فيي  

   : أيدالحقائب دون 
 %5  مجددجلد  من من جلد طبيعي أوالخارجي  ـ سطحهاـ  42 02 21 00 
      لدائن أو مواد من الخارجي من صفائح  ـ سطحهاـ  42 02 22 00 

 %5    نسجيه
 %5   ـ ـ غيرها 42 02 29 00 
ـ أصناف من النيو  اليذي يحميل عيادة فيي الجييب أو فيي   

   : يدويةحقائب 
 %5   ..  جلد مجددمن من جلد طبيعي أو  ـ ـ سطحها الخارجي 42 02 31 00 

مواد لدائن أو من سطحها الخارجي من صفائح  ـ ـ 42 02 32 00 
 %5    نسجيه
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

 %5   ـ ـ غيرها 42 02 39 00 
   : ـ غيرها  
 %5    مجددد ـجل نـم من جلد طبيعي أوسطحها الخارجي ـ ـ  42 02 91 00 
مواد  لدائن أومن الخارجي من صفائح  ـ سطحهاـ  42 02 92 00 

 %5    نسجيه
 %5   ـ ـ غيرها 42 02 99 00 

   .من جلد طبيعي أو مجدد ألبسةألبسة ولوازم   42.03
 %5   ـ ألبسة 42 03 10 00 
 لوحده،ـ قفازات عادية، قفازات بأربع أصابع واإلبهام   

   : ريةعاقفازات لليد مع ترك األصابع 
 %5     ـ ـ مصممة خصيصا  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 أُخر 42 03 40 00 

   (ملغي)  42.04
   . أصناف أُخر من جلد طبيعي أو مجدد  42.05

 مماسحل خصيصا نوعةصالم االشامو جلود ـ ـ ـ 42 05 00 10 
 %5   لسياراتا

 %5   ـ ـ ـ أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة 42 05 00 20 
 %5   ـ ـ ـ بريم األحذية من جلد 42 05 00 30 
 %5   ـ ـ ـ قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد 42 05 00 40 
لمزركشة ـ ـ ـ الظروف والقرب وغيرها من األصناف ا 42 05 00 50 

   42.02وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 
 

5% 
واألبازيم واألغالق واألطر،  التاـ ـ ـ أجزاء الحم 42 05 00 60 

   المغلفة بجلد
 

5% 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 42 05 00 90 

مصنوعات من مصيارين )ماعيدا مصيارين دودة  42 06 00 00 42.06
 %5  التالقز( أو من مثانات أو من أوتار العض
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 الفصل الثالث واألربعون 
 

 مصنوعاتها )اصطناعية(؛جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة 
 
 

 :مالحظـــات
أينما وردت في جدول التعريفة، جلود  ، 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

 ؛، تبعاً للحال(67.01أو 05.05لبندالطيور بريشها وزغبها )ا جلود الطيور أو أجزاء جلود أ  ـ 
مل  للل  ـل   1المالحظلة  )انظلر 41الصوف، الداخلة في الفصلل  المنزوعة الشعر أو الجلود الخام غير ب ـ

 ؛الفصل(
والقفازات التي تبقي األصابع عاريلة المصلنوعة  اإلبهام ي أصابع اليد عداالقفازات والقفازات التي تغط   ـ

 ؛(42.03جلود بفراء مقلدة )بند م  جلود وجلود بفراء طبيعية أوم  جلود أو
 ؛64أصناف الفصل  د ـ 
 أو ؛65أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل  هـ ـ 
 .المجتمعات وأصناف التسلية()مثل، ألعاب األطفال وألعاب  95أصناف الفصل  و ـ 

جلود الفراء وأجزاءهلا، المجمعلة بافلافة ملواد أوخلر و جللود الفلراء وأجزاءهلا، المخيطلة معلاً   43.03يشمل البند  ـ 3
 .ا أو لوازمها أو بشكل أصناف أوخربشكل ألبسة أو أجزائه

ع األنللوا) )عللدا مللا اسللتثن  بموجلل  ، تبعللاً للحللال، األلبسللة ولوازمهللا ملل  جميلل43.04أو  43.03تللدخل فللي البنللد  ـ 4
المبطنة بفراء طبيعيلة أو اصلطناعية و للذل  األلبسلة ولوازمهلا المحتويلة علل  أجلزاء خارجيلة مل   (ـ 2المالحظة 

 فراء طبيعية أو اصطناعية، مت  لانت هذه األجزاء تزيد ع  لونها مجرد زخارف بسيطة.
دول التعريفة، ما حصل عليه تقليلداً للفلراء بتثبيلت األصلواف أو " بالمعن  المقصود في ج اصطناعيتعتبر " فراء  ـ 5

الللوبر أو غيرهللا ملل  األليللاف بواسللطة اللصلل  أو الخياطللة عللل  الجلللود أو النسللي  أو غيرهللا ملل   مللواد، باسللتثناء 
 .، بصورة عامة(60.01أو  58.01بند الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنس  أو بالتصنير )ال
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنس رمز البند

ي لل  الرؤوس و اللذيول جلود بفراء خام )بما ف  43.01
واألجلللزاء أو القطلللع األوخلللر الصلللالحة  و األقلللدام

لالسلللتعمال فلللي صلللناعة الفلللراء(، علللدا الجللللود 
أو  41.02أو  41.01ي البنلللد الخلللام الداخللللة فللل

41.03.   
ـ م  المن  )الفيزون(، لاملة مع أو بدون الرأس  43 01 10 00 

  أوالذيل أو األقدام

 
5% 

: خراف استراخان أو برودتيل أو الخراف التاليةم  ـ  43 01 30 00 
وما يماثلها، خراف الهند، أو الصي  فارس  لرالول أو

 أو منغوليا أو التبت، لاملة مع أو بدون الرأس أو
   الذيل أو األقدام

 
 
 
5% 

الذيل أو  الثعل ، لاملة مع أو بدون الرأس أوم  ـ  43 01 60 00 
   األقدام

 
5% 

 %5   الذيل أو األقدام مع أو بدون الرأس أو أوخر لاملةـ فراء  43 01 80 00 
ـ رؤوس، ليول، أقدام أو أجزاء أوخر أو قطع صالحة  43 01 90 00 

   لالستعمال في صناعة الفراء

 
5% 

راء مدبوغللة أو مهيللأة )بمللا فللي لللل  جلللود بفلل  43.02
أو  واللللذيول واألقلللدام والقطلللع األوخلللراللللرؤوس 
مجمعلة أو مجمعلة  (، وإن لانت غيلرالقصاصات

عللدا تللل  الداخلللة فللي  )بللدون إفللافة مللواد أوخللر(
   .43.03البند 

الذيل أو األقدام،  مع أو بدون الرأس أو ،لاملةـ جلود   
   : مجمعةغير 

 %5  م  المن ـ ـ  43 02 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 43 02 19 00 
وأجزاء، غير  صاصاتـ رؤوس أو ليول أو أقدام أو ق 43 02 20 00 

   مجمعة

 
5% 

 %5   ، مجمعةقصاصاتهالاملة وقطعها و جلودـ  43 02 30 00 
   . فراءألبسة و لوازم ألبسة وأصناف أوخر م    43.03
   : ألبسةـ ألبسة ولوازم   
 %5    ـ ـ ـ أدثره للرجال )فروه( م  فراء طبيعي 43 03 10 10 
 %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    ناعيـ ـ ـ أدثره للرجال )فروه( م  فراء اصط 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 أساساً في صناعة العطور أوفي الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو 
 ؛(12.11أغــراض مماثلة )البند 

" أو المواد األُخر ذات الطبيعةة الخشةبية مةن النةوع المسةتخدة بصةفة  أو خيزران " بامبو بوص هندي ب ـ
 ً  ؛(14.01 أو مقطعة بأطوال )البند رئيسية للضفر بحالتها الخاة ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طوليا

، من األنواع المستعملة أساساً فةي الصةباغة أو ظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوقالخشب بشكل ش ج ـ
 ؛(14.04بند ة )الدباغ

 ؛(38.02الفحم المنشط )البند  د ـ 
 ؛42.02األصناف الداخلة في البند  هـ ـ 
 ؛46األصناف الداخلة في الفصل  و ـ 
 ؛64ة وأجزاءها المذكورة في الفصل أصناف األحذي ز ـ 
 ؛، المظالت و عصي المشي وأجزاءها()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 وخزائن األغلفة أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر )مثل ، أجزاء اآلالت و  ك ـ 
 ؛ وضبط اتزان العجالت "الدواليب"( وعدد إصالح 
 ؛األجهزة الموسيقية وأجزاءها(ات و، صناديق الساعأصناف القسم الثامن عشر )مثل ل ـ 

 ؛(93.05زاء األسلحة النارية )بند أج ة ـ  
ضةـاءة والمبةاني اإلنةارة أو لةـوازة اإل أجهةزةوووحةدات األثةا  ، )مثةل 94ألصناف الواردة في الفصل ا ن ـ 
 ؛المسبقة الصنع(  
 ات ولوازة الرياضة(؛، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدو)مثل 95ألصناف الواردة في الفصل ا س ـ 
 الرصةةةاصتةةةدخين وأجزاءهةةةا واألزرار وأقةةةالة ، غاليةةةين ال)مثةةةل 96ألصةةةناف الةةةواردة فةةةي الفصةةةل ا ع ـ 

الهياكةل والمقةابا المصةنوعة  باستثناء(المماثلةوالمناصب )الحوامل( األحادية أو الثنائية أو الثالثية القوائم واألصناف 
 ؛96.03صناف البند أل الخشب،من 

 .)مثل ، تحف فنية( 97دة في الفصل ألصناف الوارا ف ـ 
مكثةف " الخشةب الةذي أُخضةع لمعالجةة كيماويةة أو فيزيائيةة، ، يقصةد بعبةارة  " خشةب وفقاً لمفهوة هذا الفصةل ـ 2

كثافتةه  بحيث تزيد (في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد الالزة لمجرد التماسك)
 وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية. أو صالبته

 

على األصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبةي" أو  ،44.21إلى  44.14تطبق أحكاة البنود   ـ 3
 المماثلةة،األصةناف  تطبةق علةىكثف مثلمةا ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب الم

 المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك األصناف.
، أي قةد 44.09أصناف البنةد بها قد تكون مشغولة باألشكال التي تهيأ  44.12أو  44.11أو  44.10أن منتجات البنود  ـ 4

ة وال مستطيلة أو أُخضعت ألية عملية أُخرى تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربع
 .فة األصناف الداخلة في بنود أُخرتضفي عليها هذه العملية ص أال، بشرط 

العدد التي تكون نصةالها أو أجزاههةا العاملةة أو سةطحها العامةل أو األجةزاء العاملةة  أو األجةزاء  44.17ال يشمل البند  ـ 5
 .82من الفصل  1محددة في المالحظة اد الالعاملة األُخر مكونة من أي من المو

خشب "، فةي أي بنةد  عبارة "فإن أي إشارة إلى ، لم ينص عليه خالفاً لذلك ما ، وأعاله 1ع مراعاة أحكاة المالحظة م ـ 6
 والمواد األُخر ذات الطبيعة الخشبية."  أو خيزران " بامبوبوص هندي، تنطبق أيضا على من بنود هذا الفصل

 :الفرعية بنودال اتمالحظ
44ألغراض البند الفرعي  -1 01 , يقصد بعبارة " كريات خشب" المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو  31

غيرها من العمليات التحويلية للخشب, التي كتلت  الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة األثا  أو
% وزنا. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر ال 3نسبة ال تتعدى إما مباشرة باالنضغاط أو بإضافة مادة رابطة ب

 .مم100مم وبطول ال يتجاوز  25يزيد عن 
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44ألغراض البند الفرعي  -2 01 , يقصد بعبارة " قوالب خشب" المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو  32
العمليات التحويلية للخشب, التي كتلت  الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة األثا  أو غيرها من

% وزنا. ولهذه القوالب شكل مكعب أو متعدد 3إما مباشرة باالنضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال تتعدى 
 مم. 25السطوح أو اسطواني ال يقل مقاس مقطعها العرضي عن 

44ألغراض البند الفرعي  -3 07 دره قدد مخلوطة من التانوب " الى الخشب الذي مصS-P-Fيشير اختصار " 13
 والصنوبر والشوح حيث تكون نسبة كل نوع مختلفة وغير معروفة.

44ألغراض البند الفرعي  -4 07 " الى الخشب الذي مصدره قدد مخلوطة من Hem-firيشير مصطلح " 14
 الشوكران الغربي والشوح حيث تكون نسبة كل نوع مختلفة وغير معروفة.

 
 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف رمزالنظاة المنسق البند

44.01 

 

خشب وقود قطعةاً مسةتديرة أو حطبةاً أو أغصةاناً 
أو حزماً أو بأشكال مماثلة؛ خشةب بشةكل رقةائق 
أو شةةةظايا؛ نشةةةارة و نفايةةةات وفضةةةالت خشةةةب، 
وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالةب أو كريةات 

   .أو أشكال مماثلة
 

يرة أو حطباً أو أغصاناً ـ خشب وقود بشكل قطعاً مستد 
  :أو حزماً أو بأشكال مماثلة

 
 

إعفاء   ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"44 01 11 00 
إعفاء  عائلة المخروطيات "الصنوبريات" ـ ـ من غير44 01 12 00 
   :ـ خشب بشكل رقائق أو شظايا  
 %5  ت"ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريا 44 01 21 00 
 %5  عائلة المخروطيات "الصنوبريات" ـ ـ من غير 44 01 22 00 
 

بشةكل قطةع أو  مكتلةة ،خشةب ونفايات وفضةالتـ نشارة  
  :قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة

 
 

 %5  كريات من خشبـ ـ  44 01 31 00 
 %5  قوالب من خشبـ ـ  44 01 32 00 
 %5  هاـ ـ غير 44 01 39 00 
   :غير مكتلة خشب، ونفايات وفضالتنشارة ـ   
%5  نشارةـ ـ  44 01 41 00 
%5  هاـ ـ غير 44 01 49 00 

 فحةةةم خشةةةبي )بمةةةا فةةةي ذلةةةك فحةةةم القشةةةور أو  44.02
 .مكتالً النـوى(، وإن كان 

 
 

 إعفاء  "خيزران بامبو أو"  بوص هندي من ـ 44 02 10 00 
 فاءإع  قشور أو نوى من ـ 44 02 20 00 
 إعفاء  ـ غيرها44 02 90 00 

خشب خةاة، وإن كةان مقشةور أو منةزوع اللحةاء   44.03
   بسيطة.أو مربعاً بصورة 

 
أو بةالكريوزوت أو بعوامةل  باألصباغـ معالج بالدهان أو  

   :حفظ أُخر
  :ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" 

 %5  والكهرباء  والهاتفـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 11 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 11 90 
%5  :عائلة المخروطيات "الصنوبريات" ـ ـ من غير 
 %5  والهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 12 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 12 90 
   :عائلة المخروطيات "الصنوبريات"من ـ غيرها،   
أصغر مقاس ألي  (،بينوس عانوأمن الصنوبر )من ـ ـ  

 :سم أو أكثر 15من مقطعها العرضي 
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 %5  والهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق 44 03 21 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها44 03 21 90 
 :أخر ،(بينوسع انوأمن الصنوبر )من ـ ـ  

 %5  والهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق 44 03 22 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها44 03 22 90 
بي من نوع والتانوب )( ايبيسع انوأمن الشوح )من ـ ـ  

سم أو  15من مقطعها العرضي أصغر مقاس ألي  (،سي
 :أكثر

5%

%5  والهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق 44 03 23 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها44 03 23 90 
ع انوأ منوالتانوب )( بينوسع انوأمن الشوح )من ـ ـ  

 .(، اخربي سي

%5  والهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق 44 03 24 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها44 03 24 90 
 15من مقطعها العرضي أصغر مقاس ألي ، غيرهاـ ـ  

 سم أو أكثر.

%5  والهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق 44 03 25 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها44 03 25 90 
  :ـ ـ غيرها 

 %5   الهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق و 44 03 26 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 44 03 26 90 
    :ستوائيةاخشاب أن مـ غيرها،   
ي تةميران ي أحمةر فةاتح، وتةميران ي أحمر قاتم،تميرانـ ـ   

   :باكو
 %5  الكهرباء الهاتف و ـ ـ ـ أعمدة البرق و 44 03 41 20 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 44 03 41 90 
 %5  تيك ـ ـ 44 03 42 00 
   :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  
   :ع كويركوسانوأمن خشب بلوط "سنديان" من ـ ـ   
 %5  الكهرباء الهاتف و و أعمدة البرقـ ـ ـ  44 03 91 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  44 03 91 90 
 من ، أصغر مقاس أليفاجوس(ع انوأـ ـ من زان )من  44 03 93 00 

  سم أو أكثر. 15مقطعها العرضي 

5%

%5  ، اخر.ع فاجوس(انوأـ ـ من زان )من 44 03 94 00 
أصغر مقاس  ،وال(يع بيتانوأمن البـِتيوال ) خشب ـ ـ من44 03 95 00 

  سم أو أكثر. 15طعها العرضي من مقألي 

5%

%5  وال(، اخر.يع بيتانوأمن البـِتيوال ) خشب ـ ـ من44 03 96 00 
%5  (بوبيولسع انوأ )من والحور الرجراجالحور  ـ ـ من44 03 97 00 
%5  (. اليوكالبتسع انوأ)من الكينا  ـ ـ من44 03 98 00 
   :ـ ـ غيرها  
 %5  والهاتف والكهرباء ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 99 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 03 99 90 
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44.04 

 

خشب أطواق؛ ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من 
خشب، مدببة، غير منشورة طولياً؛ عصي 

ولكن غير  خشبية مشذبة بصورة بسيطة
مخروطة وال مقوسة وال مشغولة بطريقة 

عصي المشي أو المظالت أُخرى، معدة لصناعة 
من  اقاتقرأو مقابا العدد أو ما يماثلها؛ 

   .يماثلهاوما   خشب
  :ـ من الصنوبريات  
 %5   أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجزـ ـ ـ  44 04 10 10 
أو  لألغراسركائز مفلقة مما يستعمل كمساند  ـ ـ ـ 44 04 10 20 

  خشب للسقوف والحواجز
 

5% 
ـ ـ ـ عصي خـشـبية مشذبة بصورة بسيطة ولـكـن غير  44 04 10 30 

مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات 
أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابا العدد 

  وما شابهها

 
 

5% 
، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة مدببة ـ ـ ـ أوتاد 44 04 10 40 

 ً    حافظة ولكن غير منشورة طوليا
 

5% 
لصناعة السالل والمناخل  وصفيحات وأشرطةـ ـ ـ قـدد  44 04 10 50 

  الخ( ... وعلب الكبريت
 

5% 
 %5    ـ ـ ـ غيرها 44 04 10 90 
   : ـ من غير الصنوبريات  
 %5  أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجزـ ـ ـ  44 04 20 10 
أو  ألغراسلركائز مفلقة مما يستعمل كمساند ـ ـ ـ  44 04 20 20 

  خشب للسقوف والحواجز
 

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 ومقابا العدد وما 

  شابهها

 
 

5% 
، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة مدببة ـ ـ ـ أوتـاد 44 04 20 40 

  افظة ولكن غير منشورة طولياً ح
 

5% 
لصناعة السالل والمناخل  وصفيحات وأشرطةـ ـ ـ قدد  44 04 20 50 

  الخ(... (الكبريت) اعواد الثقاب وعلب
 

5% 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  44 04 20 90 

   الخشب.صوف الخشب؛ دقيق   44.05
 %5   صوف الخشبـ ـ ـ  44 05 00 10 
 %5   يق الخشبدق ـ ـ ـ 44 05 00 20 

   والتراة.عوارض من خشب للسكك الحديدية   44.06
   : ـ غير مشربة  
%5  (الصنوبريات)ـ ـ من عائلة المخروطيات 44 06 11 00 
%5  (الصنوبريات)المخروطيات غير ـ ـ من عائلة 44 06 12 00 
   : ـ غيرها  
%5  (اتالصنوبري)ـ ـ من عائلة المخروطيات 44 06 91 00 
%5  (الصنوبريات)المخروطيات  غير ـ ـ من عائلة44 06 92 00 

44.07 

 

ً أو ً أو مشرحا  خشب منشور أو مقطع طوليا
ً مقشراً  ً أو منعما  )مصنفرا(، وإن كان ممسوحا

يزيد  )مجمع بالتلسين( موصول النهايات أو
   . مم 6سمكه عن 
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   : ـ من الصنوبريات  
  :ع الصنوبريات(انوأمن الصنوبر )من ـ ـ  
 %5   ـ ـ ـ ممسوح 44 07 11 10 
 %5   (مجمع بالتلسين) موصول النهايات ـ ـ ـ 44 07 11 20 
 %5   غيره ـ ـ ـ 44 07 11 90 
 عانوأ( و التانوب )من ابيس عانوأمن الشوح )من ـ ـ  

    :(بيسيا
 %5   ـ ـ ـ ممسوح 44 07 12 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( ول النهاياتموص ــ ـ  44 07 12 20 
 %5   غيره ـ ـ ـ 44 07 12 90 
)التانوب )من نوع الصنوبريات(،  S-P-Fمن ـ ـ  44 07 13 00 

الصنوبر )من نوع الصنوبريات( والشوح )من نوع 
 %5  الصنوبريات( 

من شوح هيم ) شوكران أو تنوب غربي)تسوجا ـ ـ  44 07 14 00 
 %5  نوع الصنوبريات( هيتروفيال( وشوح )من 

   غيرها: ـ ـ 
 %5    ـ ـ ـ ممسوح 44 07 19 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهايات ـ ـ ـ 44 07 19 20 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 44 07 19 90 
   ستوائية:اخشاب أـ من   
 %5  ع سويتنيا(انوأماهوجني )من ـ ـ  44 07 21 00 
 %5  وبلسا اييمبوفيروال، اـ ـ  44 07 22 00 
 %5  تيك ـ ـ  44 07 23 00 
 ح وميرانتيـر فاتـي أحمـميرانت ، مـر قاتمأح ميرانتيـ ـ   

   :باكو
 %5    ـ ـ ـ ممسوح 44 07 25 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهاياتـ ـ ـ  44 07 25 20 
 %5   ـ ـ ـ غيره 44 07 25 90 
بيا، وسيرايا أبيا، لوان أبيا و ميرانتي أ  ـ ـ  

   : النأ ميرانتي أصفر و
 %5    ـ ـ ـ ممسوح 44 07 26 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهاياتـ ـ ـ  44 07 26 20 
 %5   ـ ـ ـ غيره 44 07 26 90 
 %5  ـ ـ سابيلي 44 07 27 00 
 %5  ايروكوـ ـ  44 07 28 00 
 %5  غيرهاـ ـ  44 07 29 00 
   :  ـ غيرها  
  : ع كويركوس(انوأـ ـ من بلوط " سنديان " )من   
 %5    ـ ـ ـ ممسوح 44 07 91 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهاياتـ ـ ـ  44 07 91 20 
 %5    ـ ـ ـ غيره 44 07 91 90 
   : ع فاجوس(انوأـ ـ من زان )من   
 %5    ممسوح ـ ـ ـ 44 07 92 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهاياتـ ـ ـ  44 07 92 20 
 %5    ـ ـ ـ غيره 44 07 92 90 
 %5    ع ايسر(انوأـ ـ من قيقب )من 44 07 93 00 
 %5  ع برونوس(انوأـ ـ من كرز )من 44 07 94 00 
 %5  ع فراكسينوس(انوأـ ـ من دردار )من 44 07 95 00 
%5  وال(.يع بيتانوأمن البـِتيوال ) خشب ـ ـ من44 07 96 00 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

243

 9ق : 
 44ف : 

 - 345 - 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف رمزالنظاة المنسق البند

%5  (بوبيولسع انوأ )من والحور الرجراجالحور  ـ ـ من44 07 97 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5    ـ ـ ـ ممسوحة 44 07 99 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهاياتـ ـ ـ  44 07 99 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 44 07 99 90 

44.08 

 

الصةةفائح المتحصةةل بمةةا فيهةةا صةةفائح للتلبةةيس )
لصناعة الخشب  (عليها بتشريح الخشب المنضد

أو الخشب المنضد وغيرها من خشةب  المتعاكس
، وإن كةةان أو مشةةرحا أو مقشةةرامنشةةور طوليةةاً 

موصةةةةةول ممسةةةةةوحاً أو منعمةةةةةاً )مصةةةةةنفراً( أو 
يزيةد سةمكه عةن  ، الالنهايات )مجمةع بالتلسةين(

   . مم 6
   : ـ من الصنوبريات  
 %5    ـ ـ ـ ممسوح 44 08 10 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهاياتـ ـ ـ  44 08 10 20 
 %5    ـ ـ ـ غيره 44 08 10 90 
   :ستوائيةاخشاب أمن ـ   
 

ميرانتي  ميرانتي أحمر فاتح و ـ ـ ميرانتي أحمر قاتم و 
   باكو:

 %5    ممسوحةـ ـ ـ  44 08 31 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( النهاياتموصول ـ ـ ـ  44 08 31 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 44 08 31 90 
   : ـ ـ غيرها  
 %5    ـ ـ ـ ممسوحة 44 08 39 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهاياتـ ـ ـ  44 08 39 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 08 39 90 
   : ـ غيرها  
 %5    ممسوحة ـ ـ ـ 44 08 90 10 
 %5  )مجمع بالتلسين( موصول النهاياتـ ـ ـ  44 08 90 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 44 08 90 90 

خشب )بما في ذلك األلواح والقطع لألرضيات   44.09
(، مشغول غير المجمعة الخشبية "الباركيه"

، محزز، مشطوف خددبأشكال خاصة )ملسن، م
ً أو  ،vالحواف موصول بشكل  محبباً، مقولبا

طول أي من أطرافه  ( علىما شابهه مدوراً أو
ً أو  سطوحه، نهاياته أو أو وإن كان ممسوحا

ً )مصنفراً( أو موصول النهايات )مجمع  منعما
   . بالتلسين(

   : ـ من الصنوبريات  
 %5   ملسنـ ـ ـ خشب  44 09 10 10 
 %5   الحواف ـ ـ ـ خشب مشطوف 44 09 10 20 
 %5    اف مدورةـ ـ ـ ألواح ممسوحة ذات حو 44 09 10 30 
أو ملسن  مخددخشب ) Vبشكلخشب موصول  ـ ـ ـ 44 09 10 40 

 %5  مشطوفة(بحواف 
 %5    ملسن معد للسقوف وأ مخدد ـ ـ ـ خشب 44 09 10 50 
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مما يستعمل  أطر أو طنوف( خشب مقولب )عيدانـ ـ ـ  44 09 10 60 
في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران واألثا  

  ال النجارة األخرواألبواب وأعم

 
 
5% 

خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من ـ ـ ـ  44 09 10 70 
النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو 

   مسامير األحذية أو ستائر النوافذ ....الخ(

 
 
5% 

 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 09 10 90 
   : ـ من غير الصنوبريات  
   : (خيزران أو ـ من بوص هندي )بامبوـ   
مما يستعمل  خشب مقولب )عيدان أطر أو طنوف( ـ ـ ـ 44 09 21 10 

في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران واألثا  
 %5   واألبواب وأعمال النجارة األخر

 %5    غيرها ـ ـ ـ 44 09 21 90 
 %5  ستوائيةاخشاب أـ من ـ  44 09 22 00 
   : ـ غيرهاـ   
مما يستعمل  خشب مقولب )عيدان أطر أو طنوف( ــ ـ  44 09 29 10 

في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران واألثا  
 %5  رواألبواب وأعمال النجارة األخ

 %5    غيرهاـ ـ ـ  44 09 29 90 
 ، ألةواح "أورينتةد سةتراندبوردألواح مةن دقةائق  44.10

OSB  ويفربةةةةةورد مةةةةةثالً،مماثلةةةةةة )" وألةةةةةواح 
المغةةراة المضةةغوطة قطةةع الخشةةب  ألةةواح مةةن"

علةةةى الةةةوجهين "(، مةةةن خشةةةب أو مةةةن مةةةواد 
خشةةةبية أُخةةةر، وإن كانةةةت مكتلةةةة براتنجةةةات أو 

   . بمواد رابطة 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   غيرهاـ ـ 44 10 19 00 
 %5   غيرهاـ 44 10 90 00 

ألةةواح مةةن أليةةاف الخشةةب أو مةةن مةةواد خشةةبية   44.11
براتنجةةةات أو بمةةةواد  مجمعةةةةأُخةةةر، وإن كانةةةت 
   . رابطة عضوية أُخر

   ( :MDF)متوسطة الكثافة من ألياف ـ ألواح   
 %5   مم 5ـ ـ ال تزيد سماكتها عن  44 11 12 00 
 %5  مم  9مم ولكن ال تتجاوز 5 ـ ـ تزيد سماكتها عن 44 11 13 00 
 %5  مم 9ـ ـ تزيد سماكتها عن  44 11 14 00 
   ا :ـ غيره  
 %5  3غ/ سم 0.8تزيد كثافتها عن ـ ـ  44 11 92 00 
 0.8ولكن ال تتجاوز    3غ/ سم 0.5تزيد كثافتها عن ـ ـ  44 11 93 00 

 %5  3غ/ سم
 %5   3سم /غ 0.5ال تزيد كثافتها عن ـ ـ  44 11 94 00 

وخشةةةةب مصةةةةفح  "ابلكةةةةاج"خشةةةةب متعةةةةاكس   44.12
وخشب منضد  (مكسو بقشرة خشبية)"ملبس" 

   . مماثل
 %5  " أو خيزران " بامبو بوص هنديـ من  44 12 10 00 
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ـة غيرهةا مةن خشةب متعةاكس مكةون حصةراً مةن صةفائح   
( ال "" أو خيزران " بامبوبوص هندي خشب )عدا 
   :     مم 6دة منها عن الواحالطبقة يزيد سمك 

من األخشاب ذو طبقة خارجية واحدة على األقل ـ ـ   44 12 31 00 
  االستوائية 

 
5% 

، ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من ـ غيرهاـ  44 12 33 00 
األخشاب غير الصنوبرية من أنواع خشب شجر جار 

خشب المران  (،الماء " االلدر" )من أنواع النوس
اع فراكسينوس(، خشب الزان )من أنواع )من أنو

فاجوس(، من خشب البيـِتيوال "القضبان" )من أنواع 
بيتيوال(. خشب الكرز )من أنواع برونوس(، خشب 

الكستناء )من أنواع كاستانيا(، خشب دردار )من 
أنواع ألموس(، خشب الكينا )من أنواع اليوكالبتس(، 

خشب الجوز )من أنواع كاريا(، خشب كستناء 
الحصان )من أنواع ايسكولوس(، خشب الزيزفون 

أيسر(، )من أنواع تيليا(، خشب القيقب )من أنواع 
 ب(، خشبلوط " سنديان " )من أنواع كيركوس بخش

والحور دلب )من أنواع بالتانوس(، خشب الحور 
أنواع بوبيولوس(، خشب روبينيا )من  )من الرجراج

أنواع روبينيا(، خشب التوليب )من أنواع 
يريوديندرون( أو خشب الجوز )من أنواع ل

 %5  جوجالنس(.
ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من  غيرها، ـ ـ 44 12 34 00 

غير مذكورة تحت البند  األخشاب غير الصنوبرية
 %5  .44 12 33الفرعي 

 %5  الصنوبر ها، كال طبقتيها الخارجيتين من اخشابغيرـ ـ  44 12 39 00 
"ملبس" )مكسو بقشرة خشبية( خشب مصفحـ 

LVL:  
ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من أخشاب  ـ ـ 44 12 41 00 

%5  استوائية
غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من  ـ ـ 44 12 42 00 

%5  أخشاب ال صنوبرية
ها، الطبقتان الخارجيتان فيه من أخشاب ـ ـ غير 44 12 49 00 

%5  صنوبرية
من كتل الخشب )بلوك بورد(، خشب منضد  ألواح ـ 

وألواح من شرائح الخشب )باتن )المين بورد( 
     :بورد(

ذات طبقة خارجية واحدة على األقل من أخشاب  ـ ـ 44 12 51 00 
%5  استوائية

غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على األقل من  ـ ـ 44 12 52 00 
%5  أخشاب ال صنوبرية

من أخشاب  ن، كال طبقتيها الخارجيتيـ ـ غيرها 44 12 59 00 
%5  صنوبرية

   : ـ غيرها  
ذات طبقة خارجية واحدة على األقل من أخشاب  ـ ـ 44 12 91 00 

%5  استوائية
غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على األقل من  ـ ـ 44 12 92 00 

%5  أخشاب ال صنوبرية
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من أخشاب  نكال طبقتيها الخارجيتي ،غيرهاـ ـ  44 12 99 00 

 %5  صنوبرية
 وأبشكل كتل أو ألةواح أو أشةرطة  ،خشب مكثف 44 13 00 00 44.13

   صفيحات أو أشكال خاصة )بروفيالت(
 

5% 
المرايةا أو  أطر من خشب، للوحات أو الصور أو  44.14

  ما يماثلها
 
 

%5  من أخشاب استوائية ـ  44 14 10 00 
%5  غيرها ـ  44 14 90 00 

 اسةةطوانيةصةةناديق و علةةب و أقفةةاص و أوعيةةة   44.15
وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛ بكرات كبيرة 

طبليات و طبليات صةناديق  ؛للكابالت، من خشب
أطةواق طبليةات  ؛وقواعد تحميل أُخر، من خشةب

   .من خشب 
ـ صناديق و علب و أقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية   

   : ؛ بكرات كبيرة للكابالتبئةللتع مماثلة
 %5   صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقلـ ـ ـ  44 15 10 10 
علب الثقاب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح ـ ـ ـ  44 15 10 20 

 %5   للحك
 %5    بكرات الكابالتـ ـ ـ  44 15 10 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  44 15 10 90 
وأطةواق  بليات و طبليات صناديق وألواح تحميل أُخرـ ط 44 15 20 00 

 %5  طبليات
كبيةةةرة وصةةةغيرة وغيرهةةةا مةةةن  دنةةةان )براميةةةل( 44 16 00 00 44.16

أصةةناف الةةدنان وأجزاههةةا، مةةن خشةةب، بمةةا فةةي 
  ذلك األطواق

 
 

5% 
عةةةةدد، وهياكةةةةل عةةةةدد ومقةةةةابا عةةةةدد، هياكةةةةل   44.17

ومقةةةةابا فةةةةراجين )فةةةةرش( أو مكةةةةانس، مةةةةن 
لألحذيةةة بمةةا فيهةةا قوالةةب الشةةد خشةةب؛ قوالةةب 
   خشب .والتوسيع من 

 %5   جزهها العامل من خشب، عددـ ـ ـ  44 17 00 10 
 %5    عدد هياكلـ ـ ـ  44 17 00 20 
 %5  ـ ـ ـ أيدي ومقابا للعدد 44 17 00 30 
 %5   فراجين هياكل مكانس و ـ ـ ـ 44 17 00 40 
 %5  راجينف ـ ـ ـ أيدي مكانس و 44 17 00 50 
 %5   أو المحافظـة علـى شكلها ةـقوالب لصنع األحذي ـ ـ ـ 44 17 00 60 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 44 17 00 90 

مصنوعات نجارة للتركيةب فةي األبنيةة وأصةناف   44.18
، بمةةا فةةي ذلةةك اإلنشةةائيةمةةن خشةةب لألغةةراض 

ألةةةةواح الخشةةةةب الخلويةةةةة، ألةةةةواح األرضةةةةيات 
ف )قرميةةةةد المجمعةةةةة لويحةةةةات وفلةةةةق التسةةةةقي

   . خشبي(
   :ـ نوافذ، نوافذ أبواب )نوافذ فرنسية( وهياكلها وأُطرها  
%5  من أخشاب استوائية ـ ـ  44 18 11 00 
%5  غيرها ـ ـ  44 18 19 00 
     :ـ أبواب وأطرها وعتباتها  
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%5  من أخشاب استوائية ـ ـ  44 18 21 00 
%5  غيرها ـ ـ  44 18 29 00 
عةةدا المنتجةةات الداخلةةة فةةي البنةةود  ـةة أعمةةدة و عةةوارض 44 18 30 00 

 %5  44 18 89 00لغاية  44 18 81 00الفرعية 
 %5  ـ هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة  44 18 40 00 
 %5    ـ لويحات وفلق التسقيف )قرميد خشبي( 44 18 50 00 
   :المجمعةألواح األرضيات ـ   
تضمــن تأو " أو خيزران " بامبوبوص هندي من  ـ ـ44 18 73 00 

من )طبقة التلبيس( على األقـــل واحدة  علوية طبقـة
 %5  خيزران

 %5   ألرضيات الفسيفساء )موزاييك( ،غيرها ـ ـ44 18 74 00 
 %5   غيرها، متعددة الطبقات ـ ـ44 18 75 00 
 %5   ـ غيرهاـ 44 18 79 00 
     :مصنعة  اب انشائيةمنتجات أخش ـ 
5%  (glulam)ألواح خشب مغراه منضدة  ـ ـ 44 18 81 00 
5%  (CLT or X-lam)أخشاب منضدة بشكل عرضي  ـ ـ 44 18 82 00 
L  5%عوارض على شكل حرف  ـ ـ 44 18 83 00 
%5  ـ ـ غيرها 44 18 89 00 
   ـ غيرها :  
 %5   " أو خيزران بو" بامبوص هندي من  ـ ـ44 18 91 00 
 %5  ألواح من خشب خلويـ ـ  44 18 92 00 
   :غيرها ـ ـ 
 %5    درابزين للساللم )الدرج( ـ ـ ـ 44 18 99 10 
وإن كانت  من خشب خلوي )بانو(ـ ـ ـ ألواح ذات أطر  44 18 99 20 

  مغطاة بصفائح من معدن عادي
 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 44 18 99 90 
    أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب  44.19
   :" أو خيزران " بامبوبوص هندي من  ـ  
 %5   ألواح الخبز وألواح تقطيع والواح مماثلة ـ ـ44 19 11 00 
 %5   دان تناول الطعاةيع ـ ـ44 19 12 00 
 %5   غيرها ـ ـ44 19 19 00 
 %5  من أخشاب استوائيةـ  44 19 20 00 
 %5   غيرها ـ44 19 90 00 
خشب مطعةم وخشةب منقةوش؛ علةب و صةناديق   44.20

، وأصةةةةناف سةةةةكاكينصةةةةغيرة للمجةةةةوهرات أو ال
مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أُخةرى، 
من خشب؛ أصناف أثا  من خشب غيةر الداخلةة 

  .94في الفصل 
    :ـ تماثيل وأصناف زينة أُخر  
%5  ائيةمن أخشاب استو ـ ـ  44 20 11 00 
%5  غيرها ـ ـ  44 20 19 00 
   : ـ غيرها  
 بالكمدهونة ومطلية  )علبـ ـ ـ علب وصناديق صغيرة  44 20 90 10 

معدة  وأدراجعلى طريقة الصين واليابان( غلف 
للسكاكين والمالعق والشوك واألجهزة العلمية 

  ....الخ

 
 
 
5% 
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التي ال تؤلف أثاثاً  ـ ـ ـ أصناف التأثيث من الخشب 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 

   خشب .أصناف أُخر من   44.21
 %5    ـ مشاجب )عالقات( ألبسة 44 21 10 00 
 %5  توابيتـ  44 21 20 00 
   : ـ غيرها  
 %5  " أو خيزران " بامبوبوص هندي ـ من ـ  44 21 91 00 
   غيرها:ـ ـ   
ـ ـ ـ مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة  44 21 99 10 

  وأصناف مماثلة من خشب مخروط
 

5% 
ـ ـ ـ أصنـاف معدة لألعمال الريفية )بيوت األرانب  44 21 99 20 

وخاليا النحل واألقفاص واألعشاش  وأقنان الدجاج
   ...الخ( وأنيار الحراثة ومعالف الحيوانات

 
 

5% 
 %5   مناظر )ديكور( المسارح ـ ـ ـ 44 21 99 30 
 %5    ـ ـ ـ ساللم نقالة 44 21 99 40 

 %5    لمنصات ذات الدرجاتا ـ ـ ـ 44 21 99 50 
النباتات والفتات  أسماءـ ـ ـ لوحـات اإلعـالنات ورقاع  44 21 99 60 

   الطرق
 

5% 
 %5    األسنان أعواد ـ ـ ـ 44 21 99 70 
ـ ـ ـ الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابا  44 21 99 80 

  أو بدونها
 

5% 
   : غيرها ـ ـ ـ  
 %5    ـ ـ ـ ألواح الغسيل وألواح الكوي ـ 44 21 99 91 
 %5  ـ ـ ـ ـ مشابك تعليق المالبس على حبال الغسيل 44 21 99 92 
 %5    ـ ـ ـ ـ ترابيع التبليط 44 21 99 93 
 %5  عيدان مصنعة للثقاب ـ ـ ـ ـ 44 21 99 94 
 %5   ـ ـ ـ ـ مسامير لألحذية 44 21 99 95 
 %5   ييل ومقاييس السعةـ ـ ـ ـ مكا 44 21 99 96 
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 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 ولوازملُعب األطفال و ألعاب المجتمعات وأد )مثل، 95الواردة في الفصل  ـ األصنافج 

 اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسقرمز البند
فئة 
 الرسم

فلييين طبيعييي أييام أو مرييير سطري؛يية سسيييطة؛   45.01
 نفاييييات فليييين؛ فليييين مجيييروس أو مجيييرو  أو

 .مسروق

  

 %5   ـ فلين طبيعي أام أو مرير سطري؛ة سسيطة 45 01 10 00 
 %5   ـ غيرها 45 01 90 00 

سصيورة سسييطة أو  فلين طبيعي، م؛شر أو مرسع  45.02
مسييييتطيلة الشييييتل )سمييييا فييييي  ليييي   سشييييتل  تييييل

المرسعة( أو ألواح أو صفائح أو أشرطة )سما في 
 لييييي  األشيييييتال األوليييييية  ات الريييييواف الريييييادة 

 لصناعة السدادات(.

  

 %5  ـ ـ ـ متعبات ومرسعات لصنع السدادات 45 02 00 10 
ـ ـ ألواح ومتعبات وصفائح لصناعة التبريد أو لرفظ ـ  45 02 00 20 

 الثروة الزراعية
  

5% 
 %5  ـ ـ ـ غيرها  45 02 00 90 

   .مصنوعات من فلين طبيعي  45.03
 %5  ـ سدادات 45 03 10 00 
   :ـ غيرها  
 %5  ـ ـ ـ عوامات معدة لشباك الصيد 45 03 90 10 
أجييزاء وعطييع منفصييلة لييهالت واألججييزة ومعييدات ـيي ـ ـ  45 03 90 20 

 الن؛ل
 5% 

 %5  ـ ـ ـ أعراص وحل؛ات لتبطين السدادات 45 03 90 30 
لرفظ الثروة  ـ ـ ـ أصناف معدة لصناعة التبريد أو 45 03 90 40 

 الزراعية
  

5% 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 45 03 90 90 

 سيدو(( ومصينوعات مين أو سالصيقفلين متتيل )  45.04
 .فلين متتل

  

وأشرطة؛ تراسيع  ـ متعبات و آجر وصفائح و ألواح  
؛ اسطوانات مصمتة؛ سما في  ل  سجميع اشتالجا

 :األعراص

  

لرفظ الثروة  ـ ـ ـ أصناف معدة لصناعة التبريد أو 45 04 10 10 
 الزراعية

  
5% 

 %5  ـ ـ ـ غيرها 45 04 10 90 
   :ـ غيرها  
 %5  ـ عوامات معدة لشباك الصيد ـ ـ 45 04 90 10 
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 اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسقرمز البند
فئة 
 الرسم

ـيي ـ ـ أجييزاء وعطييع منفصييلة لييهالت واألججييزة ومعييدات  45 04 90 20 
 الن؛ل

 5% 

 %5  ـ ـ ـ أصناف السدادات 45 04 90 30 
 %5  تالسداداأعراص وحل؛ات لتبطين ـ ـ ـ  45 04 90 40 
 %5  ـ ـ ـ غيرها  45 04 90 90 
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 الفصل السادس واألربعون
 

 مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها 
 ؛ أصناف صناعتي الحصر والساللمن مواد الضفر

 
 مالحظــــات: 

العمليوات  الجودل أو بشولل مالمول للضوفر أو الفصل، الموواد التوي هوي بحالو  أو" مواد ضفر " في هذا يقصد بعبارة  ـ 1
 و)روطواا  األسول الننود  و" أو خيورراا " بوامبووبوو  هنود  فصواف المماثل . وهي تشمل القوش وأفنواا الص

األسوول والبووال )القصوور  وألوورط  ال شوور وسوولأل النباتووات األةخوور )مءوول، ألوورط  موون لحووا  النباتووات وموون األوراق 
 أليواف سسوجي  طبيعيو  غيور مبرولو  أو ألرط  متحصل علينا من أوراق النباتات العريض   أو الرافيا أو الضيق  و

 جلود أومون جلود مجودد أو الشعيرات المفردة والقدد واألللال المماثل  من لدامن وألرط  الورق، ما عدا السولأل مون
 الشوووعيرات المفوووردة و خيووووط أو فتامووول أو لوووعر ال يووول أو الشوووعر البشووور  أو أو تالالمنسووووجا ألووورط  اللبووواد أو

 .54فصل الصفيحات واألللال المماثل  من المواد النسجي  الداخل  في ال
 : ال يشمل هذا الفصل ـ 2

 ؛48.14أغطي  الجدراا الداخل  في البند   أ  ـ 
  ؛56.07غير مضفورة )بند  خيوط الحرم والحبال والقلوس )الحبال البليظ  ، مضفورة أو  ل ـ 
 ؛65 أو 64أجرا ها الواردة في الفصلين  أغطي  الرأس أو األحذي  أو ج ـ 
  ؛87لمصنع ، من أصناف صناع  السالل )فصل ا أبداسنا المركبات أو د ـ 
 اإلسارة . وأجنرةووحدات األثاث )مءل،  94األصناف الواردة في الفصل  هـ ـ 

" مووواد ضووفر وضووفامر وأصووناف مماثلوو  موون مووواد ضووفر مترابطوو  بووالتوا   " بووالمعن  المقصووود فووي البنوود  تعتبوور ـ 3
ف مماثل  مون موواد ضوفر، متجواورة ومترابطو  بوالتوا   ، األصناف الملوس  من مواد ضفر وضفامر وأصنا46.01

 بشلل مسطح، وإا كاست بواسط  أربط  من مواد سسجي  مبرول .
 
 

 فئ  الرسل اإلجرا  الصـــــــــنف النظام المنسقرمر البند

ضووفامر وأصووناف مماثلوو  موون مووواد ضووفر، وإا   46.01
كاست مجمع  بشلل ألرط ؛ مواد ضفر وضفامر 
وأصووناف مماثلوو  موون مووواد ضووفر، منسوووج  أو 
مترابطوو  بووالتوا  ، بشوولل مسووطح، وإا كاسووت 
ا تامووو  الصووونل )مءووول، الحصووور والبسووو   أصووونافا

 . الحواجرو

  

   :ـ حصر وبس  وحواجر من مواد سباتي   
 %5  " أو خيرراا " بامبوبو  هند  ـ ـ من  46 01 21 00 
 %5   ـ ـ من أسل هند  ) روطاا  46 01 22 00 
 %5  غيرهاـ ـ  46 01 29 00 
   :ـ غيرها  
 %5  " أو خيرراا " بامبوبو  هند  من ـ ـ  46 01 92 00 
 %5    )روطااـ ـ من أسل هند   46 01 93 00 
 %5  آخر ـ ـ من مواد سباتي  46 01 94 00 
 %5  غيرها ـ ـ 46 01 99 00 

مصوووونوعات صووووناع  السووووالل وأصووووناف أةخوووور   46.02
متحصل علينا مبالرة بشوللنا، مون موواد ضوفر 

 01 أو مصنوع  من األصناف الداخل  فوي البنود 
 .ليف سباتي؛ مصنوعات من 46

  

   سباتي :ـ من مواد   
 %5  " أو خيرراا " بامبوبو  هند  ـ ـ  46 02 11 00 
 %5    )روطاامن أسل هند  ـ ـ  46 02 12 00 
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 فئ  الرسل اإلجرا  الصـــــــــنف النظام المنسقرمر البند

   :غيرهاـ ـ   
%5  )لوفا  ليف سباتيمصنوعات من ـ ـ ـ ـ46 02 19 10 
%5  غيرهاـ ـ ـ ـ46 02 19 90 
  :غيرهاـ    
   :لدامنمن  ـ ـ ـ  
 %5  ساللـ ـ ـ ـ  46 02 90 11 
 %5  قامر التسوق وما يماثلناالحقامر اليدوي  وحـ ـ ـ ـ  46 02 90 12 
 %5  حقامر وصناديق السفرـ ـ ـ ـ  46 02 90 13 
 %5  أقفا  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  ـ ـ ـ ـ غلف الرجاجات 46 02 90 17 
 %5   ابالحمام وما يماثلن ليف  وأقفرة الفرك  ـ ـ ـ ـ  46 02 90 18 
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 46 02 90 19 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  46 02 90 90 
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 10ق :    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

 
، فرر ع عقررارة  ا عجررائن الكشررب الليماويررة لعنابررة ا، تعنررا عجررائن الكشررب الليماويررة 47.02ألغررراض تيقيررب القنرر   -1

و ونلري فرا حالرة عجرائن الكشرب المصرنوعة بي92المحتوية على جزء ال يذوب بنسرقة  ريقرة الصرودا أو %  أو أكثرر وزنرا
و فا حالة عجرائن الكشرب المصرنوعة بيريقرة اللقريرن )سرانا سرلفين( 88اللقريتات )السلفات( أو بنسقة  %  أو أكثر وزنا

عنر   (NaOH)% مرن يي روكسري  الصروديو  18ونلي بع  ساعة من وضعها فا محلول الصودا اللراو  المحترو  علرى 
شب المصرنوعة بيريقرة اللقريرن )سرانا السرلفين( فقر  فيجرب أع ال تتجراوز مئوية، وبالنسقة لعجائن الك 20ْدرجة حرارة 

 .% من وزنها15.0نسقة الرماد فيها 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظا  المنسبرمز القن 

 %5  عجائن خشب آلية 47 01 00 00 47.01
 %5  عنابةلعجائن خشب كيماوية،  47 02 00 00 47.02
كقريرررررن  صررررودا أو ئن خشررررب كيماويرررررة،عجررررا  47.03

   .العجائن لعنابة، ع ا (سلفات)
   :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  لمكروطيات االصنوبريات اـ ـ من عائلة ا 47 03 21 00 

 %5  عائلة المكروطيات االصنوبريات ا ـ ـ من غير 47 03 29 00 
، عر ا )سرلفين( ، كقريتينعجائن خشب كيماوية  47.04

   .عنابةالعجائن ل
   :غير مقصورةـ   
 %5  ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبرياتا 47 04 11 00 
 %5  عائلة المكروطيات االصنوبرياتا 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 

تعجررين بعمليررات عجررائن خشررب متحصررا عليهررا 47 05 00 00 47.05
و وكيماويةآلية  %5  معا

عجرررائن مرررن أليررراف متحصرررا عليهرررا مرررن نفايرررا   47.06
المعررررراد  وفضرررررالت الرررررورق والرررررورق المقررررروى

   .أُخرأو من مواد ليفية سليلوزية  تصنيعها
 %5  ـ عجائن ُزغب بذور القين 47 06 10 00 
ـرر عجررائن مررن أليرراف متحصررا عليهررا مررن نفايررا وفضررالت  47 06 20 00 

   يعها المعاد تصن الورق والورق المقوى
 

5% 
 %5  ا أو خيزراع ا بامقوبوص ين   غيريا، من  ـ 47 06 30 00 
   :ـ غيريا  
 %5  ـ ـ آلية 47 06 91 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظا  المنسبرمز القن 

 %5  ـ ـ كيماوية 47 06 92 00 
 %5  ا متحصا عليها بعمليات آلية وكيماوية معـ ـ  47 06 93 00 

معرراد  نفايررات وفضررالت مررن ورق وورق مقرروى  47.07
   .تصنيعها

ـ ورق أو ورق مقوى ا كرافن ا، غير مقصور أو من  47 07 10 00 
  مموج ورق أو ورق مقوى

 
5% 

ـ ورق أو ورق مقوى أُخر، مصنوعة بصورة رئيسية  47 07 20 00 
  من عجائن كيماوية مقصورة، غير ملونة فا كتلتها

 
5% 

ـ ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من  47 07 30 00 
ئن آلية )مثا ورق الصحف والمجالت عجا

   والميقوعات المماسلة(

 
 

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 بملمعات 34.01الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة )بند  د ـ

 ؛(34.05ن أو بمحضرات مماثلة )بند 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 المصنوعات 
 (؛39)فصل 48.14من 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

 ، اللُعب 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       

 (مبطنةالفوط الحفاضات وال
تشمل الورق والورق المقوى الذي أُخضع لعملية  48.05إلى  48.01، فإن البنود من 7مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ 3

زائفة أو بسطح مغرى،  أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائيةالتلميس أو التلميع أو الصقل 
بأية  العجينةالملونة أو المرخمة في  وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز

ً لذلك في البند  طريقة كانت. وما نود الورق أو الورق المقوى أو في هذه الب يدخل ، ال48.03لم ينص عليه خالفا
 .بطريقة أُخرى في هذا الفصل حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها

الصحف، والذي  يقصد بعبارة  "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة ـ 4
% وزنا من 50 كيميائية ما ال يقل عن ةيات آلية أو عمليات آليلياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عملأتمثل فيه 

 2.5على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن ، مغرى أو المغرى بدرجة خفيفةغير ال،المحتوى الكلـي لأللياف 
وال  2م/غ 40(، والذي ال يقـل وزنا عـن 1MPaاس باركرسيرف للطباعة يميكرومتر )ميكرون( لكل وجه )بمق

 28و لفات يتجاوز عرضها أأشرطة بشكل  وينطبق ذلك فقط على الورق باألشكال التالية: )أ( 2م/غ 65يتجاوز 
سم في  15سم والضلع اآلخر يتجاوز  28يتجاوز أحد أضالعها  (مربعةال ) بما فيهاصفائح مستطيلة )ب( أو  سم؛

 .غير المطوية حالتها
ورق المقوى من األنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها يقصد بعبارتي "الورق وال 48.02ألغراض البند  ـ 5

المقوى المصنوع بصورة  من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق
 أو آلية كيماوية رئيسية من العجينة المقصورة )المبيضة( أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آليـة

  من الشروط التالية:تفي بأي 
 :2غ/ م 150أو الورق المقوى الذي ال يزن أكثر من  بالنسبة للورق )أ(
 و ،كيميائية آلية أو% أو أكثر وزناً من األلياف المتحصل عليها بعمليات آلية ،10المحتوي على  أ  ـ

 أو ؛ 2غ/م 80ـ  أن ال يزن أكثر من  1
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 ؛ أوتلة(يكون ملوناً في العجينة )الكـ   2
 ، و% رماد8كثر من المحتوي على أ ب ـ

 ، أو2غ/ م 80ـ ال يزن أكثر من  1
 ؛ أو ـ أن يكون ملوناً 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 ومؤ60% رماد أو أقل وله درجة لمعان 3المحتوي على  هـ ـ

2.5  KPa جم 2م /. 
 
 :2جم/ م 150قوى الذي يزن أكثر من للورق أو الورق الم بالنسبة

 ً  ؛ أو في العجينة أ  ـ  أن يكون ملونا
 ، 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 
 متر )ميكرون( ونسبة رماد تزيدميكرو 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
تمثل فيه األلياف المتحصل  ، الورق والورق المقوى الذيوورق مقوى كرافت " في هذا الفصل يقصد بعبارة  " ورق ـ 6

ً بطريقة  % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع 80الصودا نسبة ال تقل عن  أو (السلفاتالكبريتات )عليها كيماويا
 األلياف.

، التي السليلوز أوطبقات ألياف السليلوز، فإن الورق والورق المقوى وحشو تنص عبارات البنود على خالف ذلك مالم ـ 7
تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب  48.11إلى    48.01صف بندان أو أكثر من البنود ينطبق عليها و

 الرقمي في جدول التعريفة.
الـورق، والورق المقوى و حشو السليلوز وطبقات األلياف  سـوى 48.09 لغاية 48.03ال يدخل في البنود   ـ 8

 السليلوزية المقدمة بأحد األشكال التالية:
 أو  سم؛ 36و لفات يتجاوز عرضها أأشرطة بشكل  ـ 1
سم  15سم والضلع اآلخر يتجاوز  36يتجاوز أحد أضالعها  (مربعةال ) بما فيهاصفائح مستطيلة بشكل ـ   2

 .غير المطوية في حالتها
 :، فقط ما يلي48.14قصود في البند يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى الم ـ 9

 سم،المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو 160سم وال يزيد عن  45، ال يقل عرضها عن ق المقدم بشكل لفاتالور أ  ـ
 السقوف:

ـ محبب أو مبصوم أو ملـون السطـح أو مطبوع برسومــات أو مزخرف السطح بطريقة أُخرى )مثال ،  1
 ؛ياً 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 أُخرى
 منسوجة؛أو  وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشــكل جدائل متوازية ضفر،ـ مغطى الوجه بمواد  4

، وإن كانت بشكل لفات، معدة ة بالطريقة المذكورة أعاله، المعالجالحواف "الطنوف" واألفاريز، من ورق ب ـ
 .السقوف خصيصاً لتزيين الجدران أو

أو صفائح، المطبوعة بحيث  لفات،الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح )بانو(، بشكل  أغطية الحائط أو ج ـ
 الجدار.و لوحة أو رسماً عند تثبيتها على تشكل منظراً أ

كأغطية أرضيات  ، من ورق أو ورق مقوى المعدة لالستعمال على حد سواءبتة على حاملإن المصنوعات المث
 .48.23أو أغطية جدران تدخل في البند 

نت مطبوعة أو مبصومة كا، المقطعة بقياسات معينة، وإن الصفائح أو البطاقات غير المجمعة 48.20ـ ال يشمل البند  10
 .أو مثقبة

، بطاقات الورق والـورق المقـوى المثـقب آلالت الجاكار أو اآلالت المماثلة فيما يشمل 48.23يشمل البنـد  ـ 11
 والمسننات من ورق )دانتيال(.
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وحشو  ، الورق والورق المقوى،49دخل 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 

أو  48 04 11الفرعية    يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت الينر" بالمعنى المقصود في البنود ـ 1
، والذي تمثل فيه أُخضع لعمليات تهيأة أوصقل آلية، الذي و الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الورق أ48 04 19

% 80ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات )السلفات( بنسبة ال تقل عن 
جم وتكون مقاومته الدنيا لإلنفالق  115ر من ، والذي يزن المتر المربع منه أكثمن المحتوى الكلي لمجموع األلياف

 ، أما من أجل  معدالت األوزان األُخر فيتم استيفائها أوللقيم المدرجة في الجدول التالي بمقياس "مولن " معادلة
 :استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول

 
 

 الوزن بالغرام 
 2جم/ م

 المقاومة الدنيا لإلنفالق )مولن( 
  KPa 

115 

125 

200 

300 

400 

393 

417 

637 

824 

961 

 
 
فااات لألكيااااس  الاااورق ، يقصاااد بعباااارة  " ورق كرا48 04 29و   48 04 21تطبيقاااا ألحكاااام البنااادين الفااارعيين    ـ 2

، الاذي أُخضاع لعملياة تهيأاة أو صاقل آلاي والاذي تمثال فياه األليااف المتحصال والورق المقوى، المقدم بشاكل لفاات
مان المحتاوى الكلاي % وزناا 80تقل عان  ، الت( نسبةكيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات )السلفاعليها بمعالجة 

تتااوافر فيااه إحاادى جاام و 115جاام  وال يزيااد عاان  60، والااذي ال يقاال وزن المتاار المربااع منااه عاان لمجمااوع األلياااف
 :الخصائص التالية

%  فاي 4.5جام وعامال تمادد يزياد عان  /2م  KPa 3.7بمقيااس  ماولن يعاادل أو يزياد عان  انفاالقأ  ـ لاه مؤشار 
 .%  في اتجاه اآللة2عي ويزيد عن  التقاط االتجاه

األوزان  ماا بالنسابة لمعادالتأ، وشاد كماا هاو موضاح فاي الجادول التااليب ـ لاه مقاوماة دنياا للتمازق واإلنقطااع بال
 .قياسا كما هو مذكور في نص الجدولاألُخر، فيتم استيفائها 

 
 

 

 الـوزن
2م/ مج

KMالحد األدنى لالنقطاع بالشد/ MNالحد األدنى لمقاومة التمزق
 اتجاه
 اآللـة

 اتجاه اآللة
 التقاطعي االتجاهإلى  إضافة

 اتجاه
 معاكـس

 إضافة إلى اتجاه اآللة
 التقاطعياالتجاه 

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 

 
، الاورق المقادم  48 05 11يقصد بعبارة ورق نصف كيماوي محزز "فولتنج" بالمعنى المقصود فاي البناد الفرعاي  ـ 3

متحصال عليهاا صالبه بشكل لفات والذي تمثل فيه األلياف غير المقصورة )غير المبيضة( الناتجة من اليااف خشاب 
والااذي تتجاااوز ن المحتااوى الكلااي لمجمااوع األلياااف % وزنااا ماا65التقاال عاان بنساابة  معااا كيماويااة آليااة و بعمليااات
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مأوياة وذلاك باساتخدام  23% ودرجاة حارارة 50عناد درجاة رطوباة نسابية  2جام/ م /نياوتن 1.8مقاومته للضاغط 
 .(دقيقة 30)إختبار كونكورا المتوسط مع التهيأة لمدة  CMT30طريقة  

المتحصاال عليهااا ق بشااكل لفااات المصاانوع بصااورة رئيسااية ماان عجينااة القااش الااور 48 05 12ـ يشاامل البنااد الفرعااي  4
عناد  2نيوتن/جم/م 1.4أو أكثر والذي تتجاوز مقاومته للضغط  2جم/م 130والذي يزن  معا كيماوية آلية وبعمليات 

)اختباار كونكاورا المتوساط  30CMTمأوية وذلك باستخدام طريقة  23% ودرجة حرارة 50درجة رطوبة نسبية 
 .دقيقة( 30ع التهيأة لمدة م

الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصاورة رئيساية مان  48 05 25و  48 05 24ـ يشمل البندان الفرعيان  5
عجيناة الاورق أو الاورق المقاوى المساترجع )نفاياات وخاردة( كماا يمكان أن يكاون للاورق المعاروف باسام )تيسات 

ورق مصاانوع ماان عجينااة غياار مسااترجعة مقصااورة )مبيضااة( أو غياار اليناار( طبقااة سااطح ماان ورق مصاابوغ أو 
 .جم/2م KPa 2مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغالق بمقياس مولن ال يقل عن 

، الاورق المصاقول آليااً 48 05 30قصاود فاي البناد الفرعاي   ، بالمعنى المد بعبارة  " ورق سلفيت للتغليف "يقص ـ 6
نسبة تزياد عان  (ثاني السلفيتالكبريت )الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة والذي تمثل فيه األلياف 

وبمقيااس  االنفاالق% ومؤشار 8، وال تزيد نسابة الرمااد فياه عان من المحتوى الكلي لمجموع األلياف% وزنا 40
 ./ جم 2م KPa 1.47 مولن ال يقل عن 

،الااورق المطلااي علااى وجهيااه 48 10 22مقصااود بالبنااد الفرعااي يقصااد بعبااارة  " ورق مطلااي خفيااف" بااالمعنى ال ـ 7
، علاى حامال تمثال 2جم /م 15بقة الطالء على كل وجه وال يتجاوز وزن ط 2جم/ م 72يتجاوز وزنه الكلي  والذي ال

% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع األلياف50يها بطريقة آلية نسبة ال تقل عن لفيه األلياف الخشبية المتحصل ع
. 
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 فأة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز 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 

بطاقات وأشرطة ل غير مثقب وورق مقوى
مستطيلة )بما فيها  لفات أو صفائح، ،التثقيب

 أو  48.01عدا الورق الداخل في البند  المربعة(
   ؛ 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 

لمقوى الحساس للضوء أو للورق أو الورق ا
 للحرارة 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
ً  %10الكلي من األلياف عن     :وزنا

 %5   2جم/ م 40ـ ـ يزن أقل من  48 02 54 00 
، 2جم/م150يتجاوز الو أكثر أو 2جم/م40يزن  ـ ـ 48 02 55 00 

 %5  بشكل لفات
 2جم/م150يتجاوزالولكن  أكثر أو 2جم/م40يزن  ـ ـ 48 02 56 00 

مم وال 435جانبيها يتجاوز أحدبشكل صفائح ال
 %5   ةيمطوال تها غيرـمم في حال 297يزيد اآلخر عن 

ولكن  رــأكث أو 2جم/م40زن ــييرها،ـغ ـ ـ 48 02 57 00 
 %5   2م/جم150ال 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 
   :مجموع أليافهأكثر وزناً من المحتوى الكلي ل

 %5   ـ ـ بشكل لفات 48 02 61 00 
 مم وال 435 جانبيها يتجاوز أحد فائح الـصـ ـ بشكل  48 02 62 00 

 %5   ةيالمطو مم بحالتها غير 297 يتجاوز الجانب اآلخر
 %5    غيرها ـ ـ 48 02 69 00 

ورق للوجه،  ورق للتجميل )تواليت( أو  48.03
المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع 
المستعمل ألغراض منزلية أو صحية، 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.
واليت( أو للوجه، ورق المناشف ورق للتجميل )تـ ـ ـ  48 03 00 10 

أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل 
 ألغراض منزلية أو صحية

 5% 
 %5    اغيرهـ ـ ـ   48 03 00 90 
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 فأة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل   48.04
 48.02لفات أو صفائح، عـدا ما يدخل في البند 

   .48.03أو 
   :ينر"ورق وورق مقوى " كرافت الـ   
 %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 
 150آخر بوزن ال يزيد عن  ـ ورق وورق مقوى كرافت  

   :2جم/ م
 %5   ـ ـ غير مبيض 48 04 31 00 
 %5   ـ ـ غيره 48 04 39 00 
 150 ـ ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من  

   :2جم/ م 225أقل من لكن و 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 المحتوى الكلي ـ% وزناً م95ر من ـة أكثـاويـكيم

 لمجموع األلياف

 
 
 
  

 
 
 

5% 
 %5   ـ ـ غيره 48 04 49 00 

 
  

أو  2غ/ م 225ـ ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن  
   :أكثر

 %5  بيضـ ـ غير م 48 04 51 00 
في الكتلة( تمثل )العجينة ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في  48 04 52 00 

أللياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية فيه ا
% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع 95أكثر من 

  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 
   .صلالف

   :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 
    :غيرها ـ ـ  
 150ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن ـ ـ ـ 48 05 19 10 

 %5    أو أقل 2جم /م
نج من ألياف معاد تصنيعها بوزن ورق فلوتي ـ ـ ـ 48 05 19 20 

 %5   . 2م /جم 150يتجاوز 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 48 05 19 90 
  : (معاد تصنيعها)من ألياف  نريالستيورق 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 
 %5    ـ ورق وورق مقوى للترشيح 48 05 40 00 
 %5    ـ ورق وورق مقوى ملبد 48 05 50 00 
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 فأة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

   : غيرها ـ  
 %5    2جم/م 150 بوزن ال يتجاوز ـ ـ 48 05 91 00 
 %5  2جم/م 225أقل من لكن و 2جم/م150جاوز ـبوزن يت ـ ـ 48 05 92 00 
 %5   وأكثرأ 2جم /م225بوزن  ـ ـ 48 05 93 00 

ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان"   48.06
)مرقق(،  ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل 
الرسم، ورق معروف بالكريستال، غيره من 
ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو 

   . صفائح
 %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
لفات ل بشكمشرب، وإن كان مقوى من الداخل، 

 %5  أو صفائح
ورق وورق مقوى مموج )وإن كان مغطى   48.08

مجعد أو  ( أوبطبقة سطحية مستوية باللصق
 أو بشكل لفات مثقب، مثني أو مبصوم أو

صفائح، عدا الورق من األنواع المذكورة في 
  .48.03البند 

 00 10 08 48  ً  %5   ـ ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقبا
ً  كرافت،ـ ورق  48 08 40 00     مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقبا

  5% 
 %5   ـ غيره 48 08 90 00 

ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من   48.09
ورق االستنساخ أو النقل )بما في ذلك الورق 

المعد آلالت االستنساخ المطلي أو المشرب 
أو ألواح األوفست(، وإن كان  "الستنسل"

 ً    . صفائح بشكل لفات أو،  مطبوعا
 %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

وجهين بالكاولين )غضار صيني( أو بمواد غير 
عضوية أُخر، بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء 

السطح أو أي طالء آخر، وإن كان ملون 
 ً بشكل لفات أو ، مزخرف السطح أو مطبوعا

بما فيها المربعة(، بأي مستطيلة ) صفائح
   . مقاس كان



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

263

 10ق : 
 48ف : 

 - 364 - 
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قوى من النوع المستعمل للكتابة أو ـــ ورق وورق م  
الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط 
والتصوير "جرافيك"، غير محتوي على ألياف 

أو ية أو كيماوية آلمتحصل عليها بطريقة آلية 
 10يه األلياف نسبة ال تزيد عن الــورق الذي تمثل ف

   : من المحتوي الكلي لمجموع األليافوزناً  %
 %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 
، الذي تمثل فيه األلياف جرافيك"والتصوير "

أكثر من أو كيماوية آلية  المتحصل عليها بطريقة آلية
   وع األلياف:ـ% وزناً من المحتوي الكلي لمجم10

 %5   ـ ـ ورق مطلي خفيف الوزن 48 10 22 00 
 %5    ـ ـ غيرها 48 10 29 00 
، عدا المستعمل للكتابة أو ـ ورق وورق مقوى كرافت  

ن الرسم والخط الطباعة أو لغيرها من أغراض ف
   : والتصوير "جرافيك"

ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه  48 10 31 00 
حصل عليها بطريقة كيماوية األلياف الخشبية المت

% وزناً من المحتوى الكلي 95بنسبة تزيد عن 
 2جم/ م 150لمجموع األلياف و بوزن ال يتجاوز 

 
 
 
  

 
 
 

5% 
ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه  48 10 32 00 

األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية 
توى الكلي % وزناً من المح95بنسبة تزيد عن 

 2جم/ م 150يتجاوز  لمجموع األلياف و بوزن

 
 
 
  

 
 
 

5% 
 %5    ـ ـ غيره 48 10 39 00 

   : ـ ورق وورق مقوى آخر  
 %5   ـ ـ متعدد الطبقات 48 10 92 00 
 %5    ـ ـ غيره 48 10 99 00 

ليلوزي وطبقات ورق و ورق مقوى و حشو س  48.11
شربة أو مغطاة ، مطلية أو ممن ألياف سليلوزية

السطح أو مزخرفة السطح أو أو ملونة 
 مستطيلة )بمالفات أو صفائح بشكل ، مطبوعة

، عدا في ذلك المربعة( من أي مقاس كان
 48.03في البند  البضائع من األنواع الموصوفة

    .48.10أو  48.09أو 
 ، مطلي بالقطران أو القار أوـ ورق وورق مقوى 48 11 10 00 

 %5   باألسفلت
   : ـ ورق وورق مقوى مصمغ أو الصق  
   ً    : ـ ـ الصق ذاتيا
 %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 بلدائن ، مطلي أو مشرب أو مغطـ ورق وورق مقوى  
   : الصقة()ماعدا المواد ال
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 %5   2جم/ م 150بوزن يتجاوز  مبيض،ـ ـ  48 11 51 00 
 %5   ـ ـ غيره 48 11 59 00 
، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع ـ ورق وورق مقوى 48 11 60 00 

    جليسرولأو  أو بشمع برافين أو ستيارين أوزيت
 

5% 
سليلوز وطبقات من ـ ورق و ورق مقوى وحشو ال 48 11 90 00 

 ، أُخراف سليلوزيةألي
 
  

 
5% 

 %5   كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق 48 12 00 00 48.12
ورق سجائر، وإن كان مقطعاً بقياسات معينة أو   48.13

   . بشكل دفاتر أو أنابيب
 %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 
 
 
 

 

اثلة، مكون من ورق ورق حائط وأغطية جدران ممـ 
لدائن على وجهه الخارجي، بطبقة  ،مطلي أو مغطى

برسوم أو  أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة محببة
 .طريقة أُخرىزخارف أو مزخرفة ب

 
 
 

  5% 
 

 %5    ـ غيرها 48 14 90 00
   (ملغي)  48.15
ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من   48.16

ورق االستنساخ أو النقل )عدا األصناف الداخلة 
وورق استنسل وألواح  ،(48.09في البند 

   . ، من ورق، وإن كانت مهيأة في علبوفستأ
 %5   ساخ ذاتيـ ورق استن 48 16 20 00 

 %5    ـ غيره 48 16 90 00 
مغلفات )ظروف( وبطاقات رسائل وبطاقات   48.17

بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من 
ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ 

، من ورق أو ورق مقوى، خالصات للكتابةو
   .القرطاسيةمحتوية على مجموعات من أوراق 

 %5   )ظروف( ـ مغلفات 48 17 10 00 
ـ بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة وبطاقات  48 17 20 00 

  للمراسلة
 
  

 
5% 

، من ورق أو ورق ـ علب و جعب و محافظ وما يماثلها 48 17 30 00 
  قرطاسيةمقوى، محتوية على مجموعات من ورق ال

 
 
  

 
 

5% 
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وما يماثله، حشو  )تواليت( تجميل ورق  48.18
 أو طبقات من ألياف سليلوزية، من ليلوزيالس

اض المنزلية أو األنواع المستعملة لألغر
سم،  36عرضها  ال يتجاوز الصحية بشكل لفات

بأشكال معينة؛ مناديل )يد( بأحجام أو أو مقطعاً 
، أغطية التطرية، مناشف ومناديل إزالة مواد

 أغطية وفُوط المائدة،الطاوالت  المناضد أو
المنزلية أو  اثلة لألغراضأسرة واألصناف المم

في المستشفيات، ألبسة  أو لالستخدامحية الص
، من عجائن الورق أو الورق أو ولوازم ألبسة

   .ليلوزيةيلوز أو طبقات من ألياف سحشو السلي
 %20  ( تجميل )تواليتـ ورق  48 18 10 00 

 %20    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 

، وصناديق ومحافظ وأكياس وُغلُف أُخرعلب   48.19
أو  من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز

الملفات طبقات من ألياف سليلوزية؛ علب لحفظ 
الرسائل وما يماثلها، من ورق أو صواني  و

، من النوع المستعمل في المكاتب ورق مقوى
  والمحالت التجارية وما يماثلها.

   :صناديق، من ورق أو من ورق مقوى مموجـ علب،  
 %5   اـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو الهداي48 19 10 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها48 19 10 90 
ـ علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى   

 ج: غير ممو
 
 

 
 

 %5    لهدايااـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو 48 19 20 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها48 19 20 90 
 %5   سم أو أكثر 40يبلغ عرض قاعدتها  أكياس،ـ  48 19 30 00 
 %20    مخاريطبما فيها الـ أكياس أُخر،  48 19 40 00 
 %5    ما في ذلك جعب اسطوانات التسجيلــ أغلفة أُخر، 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% 
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دفاتر المالحظات  سجالت المحاسبة و وسجالت   48.20
دفاتر  دفاتر اإليصاالت و دفاتر الطلبات و و

و مفكرات و دفاتر المذكرات  ورق الرسائل و
مجموعات  دفاتر التمارين و مماثلة و أصناف

مصنفات )للصفحات المنفصلة أو  ورق نشاف و
نماذج  أغلفة الملفات و ملفات و غيرها( و
ورق  و مجموعات منتعددة األوراق تجارية م

كربون بيني وأصناف آخر من القرطاسية من 
ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو 

أغلفة الكتب، من ورق أو ورق  المجموعات و
   مقوى.

 المالحظات ودفاترـ سجالت و سجالت المحاسبة ودفاتر  48 20 10 00 
لرسائل الطلبات ودفاتر اإليصـاالت ودفاتر ورق ا

  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 

مجموعات من  (،مانيفولد) نماذج أعمال مجمعهـ رزم  48 20 40 00 
  ورق الكربون

 
5% 

 %5  ـ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات 48 20 50 00 
 %5  ـ غيرها  48 20 90 00 

رقاع من جميع األنواع، من ورق أو ورق   48.21
   . مقوى، وإن كانت مطبوعة

 %5   ـ مطبوعة 48 21 10 00 
 %5    ـ غيرها 48 21 90 00 

من  و مكبات وحوامل مماثلة لفاتات و مبكر  48.22
عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى )وإن 

   . كانت مثقبة أو مقساة(
 %5    ـ من األنواع المستعملة في لف خيوط النسج 48 22 10 00 
 %5   ـ غيرها  48 22 90 00 

أصناف أُخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو   48.23
ألياف سليلوزية، مقطعة  السليلوز أو طبقات من

بأشكال معينة؛ مصنوعات أُخر من بأحجام و 
عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى أو 
من حشو السليلوز أو من طبقات من ألياف 

   سيليلوزية.
 %5    ـ ورق وورق مقوى للتصفية )الترشيح( 48 23 20 00 
جهزة مطبوعة ومعدة أل، لفات وصفائح واقراصـ  48 23 40 00 

  التسجيل الذاتي 
 

5% 
من  يماثلها، وما وصحون وأكوابصواني وأطباق  ـ  

    مقوى:ورق  ورق أو
 %5   " أو خيزران " بامبوبوص هندي ـ ـ من 48 23 61 00 
 %5    ـ ـ غيرها48 23 69 00 
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   ورق:من عجائن  مضغوطة أو أصناف مقولبة ـ  
 %5   البيض في تعبأة المستعملة لبةاألطباق المقو ـ ـ ـ 48 23 70 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 48 23 70 90 
    :غيرها ـ  
ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها  ـ ـ ـ 48 23 90 10 

 %5   بقياسات معينة طعةمق
اشرطته وورق  و المطرز الورق المسنن أو ـ ـ ـ 48 23 90 20 

 ألطراف 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 وأشرطة أطراف
 %5    نماذج تفصيل األلبسة ـ ـ ـ 48 23 90 50 
 %5     ثلهايما 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 قمن ور المصارين االصطناعية ـ ـ ـ 48 23 90 80 
   :غيرها ـ ـ ـ  
 %5     المراوح اليدويةـ ـ ـ ـ  48 23 90 91 
 %5   ستعمل في التغليفصوف الورق الم 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 ةفرالخرائط والتصاميم أو الكرات األرضية البارزة أو النا ب ـ 
 ؛95صناف األُخر الواردة في الفصل أوراق اللعب واأل ج ـ 

( 97.02الصور األصلية المحفورة )جرافير( أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر )ليتوغرافيا( )البند  د ـ
 لظروفا لة مثلوالطوابع البريدية والمالية واألختام البريدية وظروف اليوم األول وأصناف المراس

، وكذلك القطع األثرية التي  97.04والبطاقات وما يماثلها الموسومة بطابع من األصناف الداخلة في البند 
 . 97صناف األُخر الواردة في الفصل يتجاوز عمرها مائة سنة أو األ

آالت معالجة منتج بواسطة ، ما هو منقول بآالت االستنساخ أو ما هو 49مة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل يقصد بكل ـ 2
 ً  .تنساخ الحراري أو باآللة الكاتبة، بالنقش أو بالتصوير أو باالستنساخ الضوئي أو باالسالبيانات ذاتيا

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 أيضاً 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
ً كامالً أو جزءاً منه،الزم أو صفحات منفصلة من أي قياسالكتب بشكل م ج ـ عدة والمُ  ، والتي تكون مؤلفا

 .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 أساساً لإلعالن )مثل ،  49.01، فإن البند من هذا الفصل 3ة أحكام المالحظة مع مراعا ـ 5

ارية ومطبوعات الدعاية لسنوية التي تصدرها الشركات التجالكتيبات 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 ثانويا

 
 
 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق زرم البند

وإن كانت  مماثلة،ومطبوعات وكتيبات كتب،  49.01
   .منفصلةأوراقاً 

   :أوراق منفصلة وإن كانت مطويةبشكل  ـ  
مسلسلة الترقيم تحتوي على أسئلة  بطاقاتـ ـ ـ  49 01 10 10 

 ، ثقافيةة أو معلومات عامةوأجوب
 

 إعفاء
 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها 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
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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 ـوعـطبـب وكـتيبات ونـشـرات متـك ـ ـ ـ

  االختزال)برايل( لمكفوفي البصر أو 

 
 إعفاء

 إعفاء   كتب مدرسية وجامعيةـ ـ ـ  49 01 99 30 
امة وفهارس ـارس المتاحف والمكتبات العفهـ 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
، وإن غالف واحدوريات الموضوعة في الد

   إعالناتعلى  كانت محتوية

 
 
 

 إعفاء
 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  49 01 99 90 

وإن كانت  دورية،صحف ومجالت ونشرات   49.02
   .مادة اعالنية  مصورة أو مشتملة على

   :    على األقل أربع مرات في األسبوع ـ تصدر  
 إعفاء    ـ ـ ـ صحف 49 02 10 10 
 إعفاء    مجالتـ ـ ـ  49 02 10 20 
 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 49 02 10 90 
   : ـ غيرها   
 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 

التلوين،  مجاميع صور أو كتب للرسم أو  49.03
   لألطفال.

إعفاء   رسم وتلوين لألطفالكتب ـ ـ ـ  49 03 00 10 
إعفاء   صور لألطفالكتب ـ ـ ـ  49 03 00 20 
إعفاء   ـ ـ ـ غيرها 49 03 00 90 

 أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، 49 04 00 00 49.04
أو  مجلدة غير مصورة، وإن كانت 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 بشكل كتب 49 05 20 00 
  :ـ غيرها   
إعفاء  كرات أرضية   ـ ـ ـ 49 05 90 10 
إعفاء  ـ ـ ـ غيرها 49 05 90 90 
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مرسومة باليد  للعمارةورسوم تصاميم  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 
  اف المذكورة أعالهمنقولة بالكربون لألصن

 
 
 
 
 

5% 
ومالية وما يماثلها، غير طوابع بريدية   49.07

معدة  أوموضوعة في التداول ، مستعملة
للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو 

معترف اسمية قيمة ستكون فيه لهذه الطوابع 
بها؛ ورق موسوم )مدموغ بطابع(؛ أوراق 

ات سندشهادات ؛ أسهم ونقد؛ دفاتر شيكات
  صكوك.من  ما يماثلهاو

موضوعة في ، غير مستعملة طوابع بريدية ـ ـ ـ   
التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد 

الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة 
   :اسمية معترف بها

إعفاء    طوابع بريديةـ ـ ـ ـ  49 07 00 11 
عفاءإ    طوابع ماليةـ ـ ـ ـ  49 07 00 12 
إعفاء   طوابع أخرـ ـ ـ ـ  49 07 00 19 
روف( موسومة ـات )ظـفـات أو مغلـورق بـطـاق ـ ـ ـ 49 07 00 20 

 إعفاء   مستعملة غيربطوابع 
  : أوراق نقد ـ ـ ـ   
 إعفاء    ـ ـ ـ ـ عملة ورقية متداولة 49 07 00 31 
 التداول ورقية لم تكتسب بعد صفة عملةـ ـ ـ ـ  49 07 00 32 

   القانوني
 

 إعفاء
إعفاء   شيكات سياحية ـ ـ 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
بشكل أسـهم وسندات وصكوك وما يماثلها 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 

؛ بصور مزينةبطاقات بريدية مطبوعة أو   49.09
بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو 

 بصور، زينة، وإن كانت مرسائل أو إعالنات
   . كانت مع أو دون مغلفات أو زركشاتوان 

 %5  ـ ـ ـ بطاقات بريدية 49 09 00 10 
 %5    بطاقات تهاني وما يماثلها ـ ـ ـ 49 09 00 20 

، بما في مطبوعة تقاويم من جميع األنواع، 49 10 00 00 49.10
   تقاويم  تأكليشيهاذلك 

 
5% 
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صور المطبوعة ، بما في ذلك المطبوعات أُخر  49.11
   . ةالفوتوغرافيوالصور 

ـ مطبوعات للدعاية واإلعالن وكتالوجات تجارية وما   
   :  يماثلها

 %5   مطبوعات للدعاية واإلعالنـ ـ ـ  49 11 10 10 
 %5   ات تجارية وما يماثلهاكتالوجـ ـ ـ  49 11 10 90 
   : ـ غيرها  
 ، وصورتصاميم فنية )اثر فني(ـ ـ صـور،   

   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  

قماش الترشيح او التصفية ؛ غير أن (67.04 أو 67.03، 05.01البشري أو مصنوعاته )البند الشعر  ب ـ
 ؛59.11ت المماثلة تدخل في البند ن شعر بشري لمعاصر الزيوت واالستعماالم

 ؛14اتية األُخر الداخلة في الفصل زغب بذور القطن والمنتجات النب ج ـ  
 ير واألصناف المصنوعة من حر 25.24ألياف الحرير الصخري )اسبستوس( الداخلة في البند  د ـ  

 ؛68.13أو  68.12الداخلة في البند صخري والمنتجات األُخر  
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 1الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن  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 
 ؛(46الصفيحات )فصل 

، 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

 طاة أو ، المشربة أو المطلية أو المغةنرة و اللباد واألقمشة الالمنسوجالنسج و األقمشة المص ط ـ  
 ؛(40نوعة منها الداخلة في )الفصل المنضدة بمطاط واألصناف المص 

  ( وأصناف الجلود بفراء الطبيعية 43أو 41بصوفها )فصل  الجلود بشعرها أو ي ـ  
 ؛ 43.04أو    43.03داخلة في البند ومصنوعاتها ال المقلدة أو  

 ؛42.02و أ 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 وم68.05النسجية المكسوة بمواد شاحذة )بند المواد  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 

 ؛إنارة( وأجهزة ووحداتازم أسرة لو، أثاث و )مثل 94أصناف الفصل  س ـ  
 للرياضة(؛ ألعاب المجتمعات ولوازم و شبكات ، لُعب أطفال و)مثل 95أصناف الفصل  ق ـ  

، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة )سحابات( )مثل 96أصناف الفصل  ر ـ
حفاضات وبطانات والصحية ال واقياتالو والمناشف الصحية شرطة المحبرة لآلالت الكاتبة(ألوا
 .حفاضاتال

 .97أصناف الفصل  ش ـ  
المحتوية على  ، 59.02أو  58.09أو في البند  55إلى  50إن المنتجات القابلة للتبنيد في الفصول  أ  ـ      ـ 2

 خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة
 . ألخرحدة من المواد النسيجية ااوزناً على أي و

 
وعندما ال تكون هناك مادة نسجية غالبة وزناً فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل 
من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن 

 .بار على حد سواءخذها بعين االعتأ
 : ة أعالهلتطبيق القاعد ب ـ  
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( 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، 

 ؛ة نسيجيةلمعدنية كما لو كانت مادالنسيج، تعتبر الخيوط ا
إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أوالً، ومن ثم، البند الممكن  ـ ب

 ؛دة نسجية غير داخلة في هذا الفصلتطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أي ما 
 ؛فإنهما يجب أن يعامال كفصل واحد مع أي فصل آخر، 55و  54عندما يتداخل الفصالن  ـ ج
المواد تعامل  ا يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذهعندم ـ د

  .كمادة نسجية واحدة
ً أحكام الفقرتين )أ( و )ب( أعاله على الخيوط المشار إليها في المالحظات  ج ـ  6أو  5أو  4أو  3تطبق أيضا

 أدناه.
 وأمرراس و وحبرال " خيروط حرزمدة في الفقرة )ب( أدناه تعتبرر ارمع مراعاة االستثناءات الوألغراض هذا القسم   أ  ـ ـ 3

 :المصنوعة ،دة أو المزوية أو المتعددة الزويقلوس" )حبال غليظة( الخيوط المفـر
 ديسيتكس؛ 20.000من حرير طبيعي أو فضالته التي بمقاس يتجاوز  ـ أ   
  ن أو أكثر من ألياف صناعية )بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتي 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    
 ؛طواق أو أكثرد( مؤلفة من ثالثة أمن ألياف النارجيل )جوز الهن ـ د   
ُ  ـ هـ     ؛ديسيتكس 20000خر ، بمقاس يتجاوز من ألياف نباتية أ
 .مقواة بخيوط من معدن ـ و   
 :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؛

الشعيرات  والخيوط المتعددة 55يبية أو االصطناعية الداخلة في الفصل خصل الشعيرات الترك ـ ب
 ؛54رمات للمتر المذكورة في الفصل أقل من خمس ب يأو بزو يبدون 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 56.05داخلة في البند الخيوط الممعدنة ال ـ د
 ؛( أعاله 6)أ ـ 

 .56.06خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند  ـ هـ
مع مراعاة ط وبالنسبة للخيو " مهيأة للبيع بالتجزئة "فان 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 ضالته أو خيوط الشعيراتجم لخيوط الحرير الطبيعي أو ف 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 ألُخر جم لجميع الخيوط النسجية ا 125 ب ـ
 .جم لغيرها من الخيوط 500 ج ـ

ً إلى عدة كبب أو بشكل  ـج  ً ثانويا  خيوط بواسطة مفصولة ،موحدة الوزنكبب أو شلل شلل مقسمة تقسيما
 : لكل منها وزن موحد اليزيد عنمستقلة عن بعضها  تجعلها فاصلة

 ؛صناعيةالأو خيوط الشعيرات جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضالته  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    
 ، الناعم، المقصورة أو المصبوغة لوبرالخيوط المفردة من الصوف أو ا ب ـ     

 .ديسيتكس 5000وعة، بمقاس يتجاوز أو المطب    
 : و المتعددة الزوي، غير المقصورةالخيوط المزوية أ ـ  ب   
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 ؛ أوتهيئتهامن الحرير الطبيعي أو فضالته مهما كانت طريقة  أ  ـ     
كبب أو ناعم( المهيأة بشكل الوبر ال وأمن المواد النسجية األُخر )باستثناء الصوف  ب ـ 

 ؛شلل
  ، مقصورة أوفضالته الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو ـ ج     

 و ؛ديسيتكس أو أقل 133مطبوعة بمقاس مصبوغة أو    
 :يأة، المهدة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجيةالخيوط المفر ـ د   
 ؛ أو شلل متقاطعة الخيوطكبب أو كل بش أ ـ    
  على حوامل أو بأية طريقة أُخرى تدل على استعمالها في صناعة النسج ب ـ     

 ، أو بكرات أو أنابيب مخروطية اسير آالت الزوي أو مخاريط )كون()مثل ، مو   
    .التطريز( ألنوالهيأة بشكل شرانق أو اسطوانية أو م   
        

" خيوط الخياطة " الخيوط المزوية أو ، يقصد بعبارة 55.08و  54.01و  52.04ام البنود طبيـق أحكمن أجل ت 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 ؛ ب ـ مهيأة لالستخدام كخيوط للخياطة 
  ." Zببرم نهائي بشكل " ج ـ 

، معبراً عنها الخيوط ذات قوة تماسك "ية المتانة" خيوط عال، يقصد بعبارة من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ـ 6
 :ن / تكس( وتتجاوز الحدود التاليةبعدد السنتينوتن في التكس )س

 سن / تكس. 60خر أو من بولستر أ أميداتخيوط مفردة من نايلون أو من بولي    ـ 
 سن / تكس. 53أُخر 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
 ؛وال مستطيلة عة بأشكال غير مربعةاألصناف المقط أ  ـ 

أو التـي يمكـن استعمالها بعد فصلها عن بعضها )األصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة لالستعمال  ب ـ
مثل بعض المماسح )، عملية أُخرى متممة ، من دون خياطة أو أية(بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة

  ؛(األحرمة و و المناشف وأغطية المناضد، واألوشحة المربعة
معينة التي يكون واحدا من أطرافها على األقل  مكفوفا أو مثنيا بالحرارة وذات  قياساتباألصناف المقطعة  -ج 

حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها األخر معالجة بأية طريقة 
ة األقمشة ذات وال تعتبــر كأصناف جاهز موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه المالحظة,

 . أو بأية طريقة أخرى بالقص الحراريالحواف المقصوصة "بال حواشي" التي منع تنسيلها 
، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة وال تعتبــر كأصناف ة أو المثنية األطراف بأية طريقةاألصناف المكفوف ـ د

بأية طريقة  سيلها بلفق أطرافها أوجاهزة األقمشة ذات الحواف المقصوصة "بال حواشي" التي منع تن
 ؛أخرى

 ؛  تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها، والتي األصناف المقطعة بأشكال وقياسات ـ هـ
 أو قطعتين األصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أُخرى )عدا القطع النسجية المؤلفة من ـ و

، وكذلك القطع المؤلفة من ثر طوالً للحصول على قطع أك أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها
 (؛ة  حشوم، وإن كانت كثر من النسج المجمعة بشكل طبقاتنوعين أو أ

 ، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمنالكروشيه المشغولة بأشكال معينة أوأصناف المصنرات  ـ ز
 .عدد من الوحدات بأطوال )أثوابا(

 :60إلى  50 ام الفصول منمن أجل تطبيق أحك ـ 8
إلى  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 59
 .59إلى  56ناف الداخلة في الفصول على األص 60و الفصل  55إلى  50ال تنطبق في الفصول  ب ـ 

 
األقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على  55إلى  50تُعتبر من األقمشـة المنسوجـة الداخلـة في الفصول  ـ 9

وهذه الطبقات مضمومة إلى  قائمة. شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو
 .ط بواسطة الصق أو بالربط الحراريبعضها عند نقاط تقاطع الخيو

 .خيوط من مطاطبالتي تتكون من مواد نسجية مضمومة  ةتبند في هذا القسم المنتجات المطاط ـ10
 "." مشربة " تشمل أيضاً "المغموسة من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة ـ11
 "." تشمل أيضا " األراميد أميدولي " بمن أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة  ـ12
، يقصد بعبارة خيوط تركيبية  قابلة للمط ، و أينما كان في جدول التعريفةاالقتضاء، وعند القسمهذا  ألغراض   .13

وط )خيوط استوميرية( الخيوط ذات الشعيرات )بما فيها الشعيرات المفردة( من مواد نسجية تركيبية، عدا الخيـ
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، إذا مطت إلى ضعف اف طولها األصلي والتيع، التي ال تنقطع عند شدها لثالثة أضالمعدلة بنيتها  "التكستورية"
 .، لطول ال يتجاوز مرة ونصف المرة طولها األصليألصلي، تعود خالل فترة خمس دقائقطولها ا

تبند في البنود الخاصة بكل  ، إن األلبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب أنما لم ينص على خالف ذلك ـ14
من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة، يقصد بعبارة " بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة.  ، حتى و إن كانت مهيأةمنها

  .62.11إلى  62.01وفي البنود من  61.14إلى  61.01، األلبسة الداخلة في البنود من ألبسة نسجية"
نسجية المشتملة ( للقسم الحادي عشر، تصنف النسج واأللبسة وغيرها من األصناف ال1مع مراعاة المالحظة )    ـ15

على مكونات كيميائية أو آلية أو اليكترونية إلكسابها مزيدا من العملية، وإن كانت مندمجة فيها أو ضمن األلياف 
أو القماش، تصنف في البنود التابعة لها في القسم الحادي عشر على أن تظل محتفظة بالصفة األساسية للسلع 

  الداخلة في هذا القسم.
 :الفرعيةالبنود  اتمالحظ

 : الية ما يقابلها من تعاريف محددة، يقصد بالعبارات التل التعريفة، و أينما كان في جدواالقتضاء، وعند في هذا القسم ـ 1
 :خيوط غير مقصورة ـ أ

 :هي الخيوط التي
 اعتها؛ أو( أو طبالكتلة لها اللون الطبيعي لأللياف المكونة لها ولم يَْجر  قصرها أو صباغتها )وإن كان في ـ أ
 .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 أُكسيد التيتانيوم(مثل)
 :خيوط مقصورة ـ ب

 :الخيوط التيهي 
خالف ذلك، المصبوغة  أُجريت 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 ورة أو مقصورةصقتحتوي 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
 ؛ أومطبوعةألياف مصبوغة أو 

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 ُمنقّطة )خيوط موشاة أو مرقشة(على أبعاد فتبدو وكأنه
 ؛ أوها من الفتائل أو الخصل المطبوعةصول عليتم الح 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 أعالهأيضاً التعاريف المبين
  .54الداخلة في الفصل 

 :نسج غير مقصورة ـ د 
 ويمكن  النسج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم يَْجر  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 أوالف ذلك" تبييضها "، وما لم ينص على ختم قصرها  ـ أ
 ً  ؛ أوتهيئة بيضاء، أثوابا

  ؛ أوالمؤلفة من خيوط مقصورة ـ ب
 .ن خيوط مقصورة وخيوط غير مقصورةالمؤلفة م ـ ج

 :نسج مصبوغة ـ و 
 :وهي النسج  

بمادة ملونة المعالجة  المصبوغة بلون موحد غير اللون األبيض )ما لم ينص على خالف ذلك(، أو ـ أ
ً  األبيض )ما نغير اللو  و؛ ألم ينص على خالف ذلك(، أثوابا

 .موحدمفرد المؤلفة من خيوط ملونة بلون  ـ ب
 :نسج من خيوط مختلفة األلوان ـ ز 
 :ة المنسوجة )عدا النسج المطبوعة(هي األقمش  
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 ن لون واحد المؤلفة من خيوط مختلفة األلوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة م 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   
 :بوعةنسج مط ـ ح 

وهي األقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان وتعتبر 
ً نسج مطبوعة  النسج التي تحمل رسوماً متحصل عليها ، مثالً بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو  :أيضا

 بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك(.
 تلميع )المرسرة( على تبنيد الخيوط أو النسج  ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعاله.ال تؤثر عملية ال

( أعاله، بعد إجراء التغييرات الضرورية على األقمشة ح( لغاية )دتنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات )
 المصنرة أو الكروشيه.

  
 :نسج سادة ـ ط 

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 هذا  2ن المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاً ألحكام المالحظة النسجية كأنها مكونة كلياً م

المكونة من نفس  58.09أو البند  55لغاية  50القسم من أجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول 
 المواد، 

 : لتطبيق هذه القاعدة ب ـ 
ً ، إالّ بالجزء الذي يعتماالقتضاء، عند ال يؤخذ بعين االعتبار ـ أ من  3للقاعدة  د كأساس للتبنيد وفقا

 ؛اعد العامة لتفسير جدول التعريفةالقو
نسجية وسطح  ال تؤخذ بعين االعتبار األرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية ـ ب

 ؛مخملي أو مزرد
جب أن ي ، 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. وتؤخذ بعين االعتبار
 . تبعاً لخيوط التطريز وحدها
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 الفصل الخمسون

 
  حريـــر طبيعـــي

 
 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 %5   لحلشرانق دود الحرير صالحة ل  50 01 00 00 50.01
 %5    حرير خام )غير مغزول( 50 02 00 00 50.02
فضالت حرير )بما فري ذلرك شررانق دود الحريرر  50 03 00 00 50.03

غيررر الصررالحة للحررل و فضررالت خيرروط الحريررر 
 %5   (والنسالة

خيوط حرير )عدا الخيوط المغزولة مرن فضرالت   50 04 00 00 50.04
  ئةبالتجز غير مهيأة للبيع الحرير(

 
5% 

، غيرر مهيرأة خيوط مغزولة مرن فضرالت الحريرر 50 05 00 00 50.05
   للبيع بالتجزئة

 
5% 

يررررر وخيرررروط مغزولررررة مررررن فضررررالت خيرررروط حر 50 06 00 00 50.06
، مهيررأة للبيررع بالتجزئررة؛ خيرروط أحشرراء الحريررر

   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 
ً 85ـ نسج أُخر تحتوي على   50 07 20 00  ر أو أكثر من الحري % وزنا

 %5  ، عدا فضالت مشاقة الحريرأو فضالته
 %5  ـ نسج أُخر  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 الييا  أو حييد السينام وبميا فييا المميل العربيي أو الفكونية أو المميل  وبير األلباايا أو الالميا يعنيي" وبر ناعم " ب ـ

، أو األرانب )بما ما يماثلها )عدا الماعز العادي( ماعز االنموار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز اشمير أو
 ؛لقندس أو الرجوندان أو فأر المسكفيها أرانب أنمورا( واألرانب البرية أو ا

  اليوبر والشيعر ألصيناف الفيراجينالشعر ووبر الحيوانات غير المذاورة أعاله ، عدا  يعنيخشن "  حيوان" وبر  ج ـ
 .(05.11( وشعر الخيل )البند 05.02)الفرش( )البند 

 
 فئة الرسم اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظام المنسق رمز البند

   .، غير مندوف وال ممشطصوف  51.01
   :الظهرالمغسول على بما فيا الصوف  بدهنا،ـ   
 %5   ـ ـ صوف جز 51 01 11 00 
 %5  ـ ـ غيره  51 01 19 00 
   غير ُمَكْربَن )غير مفحم( :، ـ منزوع دهنا  
 %5  ـ ـ صوف جز 51 01 21 00 
 %5  ـ ـ غيره 51 01 29 00  
 %5   )مفحم(ـ ُمَكْربَن  51 01 30 00 

   .ممشط أو غير مندوف ،ناعم أو خشن وبر  51.02
   :ـ وبر ناعم  
 %5  من ماعز اشمير ـ ـ 51 02 11 00 
 %5  غيرها ـ ـ 51 02 19 00 
 %5  ـ وبر خشن 51 02 20 00 

، بما صوف أو وبر ناعم أو خشنمن فضالت   51.03
 .نساالتهافيها فضالت الخيوط ولكن عدا 

  

 %5  عمـ فضالت تمشيط الصوف أو الوبر النا 51 03 10 00 
 %5  صوف أو وبر ناعم  من أُخر ـ فضالت 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
شط ، مندوف أو ممخشن أو وبر ناعم أو صوف  51.05

 .)بما فيا الصوف الممشط الفرط(
  

 %5  ـ صوف مندوف 51 05 10 00 
   :صوف ممشطمن  صوف مشذب وغيرهـ   
 %5  ـ ـ صوف ممشط فرط 51 05 21 00 
 %5  ـ ـ غيره 51 05 29 00 
   :ـ وبر ناعم، مندوف أو ممشط  
 %5  من ماعز اشمير ـ ـ 51 05 31 00 
 %5  غيرها ـ ـ 51 05 39 00 
 %5  مندوف أو ممشط خشن،ـ وبر  51 05 40 00 

غير مهيأة للبيع  مندوف،من صوف  خيوط  51.06
 .بالتمزئة

  

 %5   أو أاثر من الصوفوزناً % 85ـ تحتوي على  51 06 10 00 
 %5  % وزناُ من الصوف85ـ تحتوي على أقل من  51 06 20 00 
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 فئة الرسم اإلجراء ـــنفـالصـــــ النظام المنسق رمز البند

غير مهيأة للبيع  ممشط،خيوط من صوف   51.07
 .بالتمزئة

  

 %5  من الصوفر وزناً أو أاث% 85ـ تحتوي على  51 07 10 00 
 %5  % وزناُ من الصوف85ـ تحتوي على أقل من  51 07 20 00 

خيوط من وبر ناعم )مندوف أو ممشط(، غير   51.08
 .بالتمزئةمهيأ للبيع 

  

 %5  ـ مندوفة  51 08 10 00 
 %5  ـ ممشطة 51 08 20 00 

مهيأة للبيع  ناعم،خيوط من صوف أو وبر   51.09
 .بالتمزئة

  

أو أاثر من الصوف أو الوبر  % وزناً 85ـ تحتوي على  51 09 10 00 
 الناعم

  
5% 

 %5  ـ غيرها 51 09 90 00 
ا خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل )بما فيه 51 10 00 00 51.10

، وإن اانت الخيوط المبرومة من شعر الخيل(
 مهيأة للبيع بالتمزئة

 

 
 

5% 
و من وبر ناعم صوف مندوف أ نسج من  51.11

 .مندوف

 

% وزناُ أو أاثر من الصوف أو الوبر 85ـ تحتوي على   
 :الناعم

  

   :2مجم/  300ـ ـ بوزن ال يزيد عن   
 %5  والمشالح لصناعة العبي ـ ـ ـ  51 11 11 10 

 %5 غيرهاـ ـ ـ 51 11 11 90
   :ـ ـ غيرها   
 %5  مشالح واللصناعة العبي ـ ـ ـ  51 11 19 10 

%5غيرها ـ ـ ـ51 11 19 90
فقط بشعيرات ، ممزوجة بصورة رئيسية أو ـ غيرها   

 :ترايبية أو اصطناعية

  

 %5  والمشالح لصناعة العبي ـ ـ ـ  51 11 20 10 
 %5 غيرهاـ ـ ـ 51 11 20 90

ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف  غيرها،ـ    
 :مستمرةغير  عيةاصطناترايبية أو 

  

 %5   والمشالح لصناعة العبي ـ ـ ـ  51 11 30 10 
 %5 غيرها ـ ـ ـ51 11 30 90

   :ـ غيرها   
 %5  والمشالح لصناعة العبي ـ ـ ـ  51 11 90 10 

 %5 غيرهاـ ـ ـ 51 11 90 90
   .نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط  51.12

و أاثر من الصوف أو الوبر % وزناً أ85ـ تحتوي على   
 :الناعم

  

   :2مجم/  200ـ ـ بوزن ال يزيد    
 %5  والمشالح لصناعة العبي  ـ ـ ـ 51 12 11 10 

 %5 غيرهاـ ـ ـ 51 12 11 90
  :ـ ـ غيرها   
 %5  والمشالح لصناعة العبي ـ ـ ـ  51 12 19 10 
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 %5 غيرها ـ ـ ـ51 12 19 90
 مع شعيرات ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقطـ غيرها   

 :ترايبية أو اصطناعية
  

 %5  والمشالح لصناعة العبي ـ ـ ـ  51 12 20 10 
 %5 غيرهاـ ـ ـ 51 12 20 90

فقط مع ألياف  رئيسية أوممزوجة بصورة  غيرها،ـ    
 :مستمرةترايبية أو اصطناعية غير 

  

 %5  والمشالح لصناعة العبي  ـ ـ ـ 51 12 30 10 
 %5 غيرها ـ ـ ـ51 12 30 90

   :ـ غيرها   
 %5  والمشالح لصناعة العبي ـ ـ ـ  51 12 90 10 

 %5 غيرهاـ ـ ـ 51 12 90 90
   .خشن أو من شعر خيلنسج من وبر   51.13

   : نسج من وبر خشن ـ ـ ـ  
 %5  والمشالح عبي لصناعة ال ـ ـ ـ ـ 51 13 00 11 
 %5  غيرها 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 والمتعرج 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 . أوقطن غير مندوف  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
هيأة خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت م  52.04

   .للبيع بالتجزئة
   :بالتجزئةـ غير مهيأة للبيع   
 %5  % وزناً 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
ن القطن، غير % وزناً أو أكثر م85على 

   .مهيأة للبيع بالتجزئة
   :ممشطةـ خيوط مفردة، من ألياف غير   

 14يزيد عن  ديسيتكس أو أكثر )ال 714.29 ـ ـ مقاسها 52 05 11 00 
  رقم متري(

 
 

 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل عن  714.29ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 12 00 
و ال رقم متري  14ديسيتكس )يزيد عن  232.56
 رقم متري( 43يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
ن ديسيتكس ولكن ال يقل ع 232.56ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 13 00 

رقم متري وال  43ديسيتكس )يزيد عن  192.31
  رقم متري( 52يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
ديسيتكس ولكن ال يقل عن  192.31ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 14 00 

يتجاوز  ري والرقم مت 52ديسيتكس )يزيد عن  125
  رقم متري( 80

 
 
 

 
 

5% 
رقم  80ديسيتكـس )يزيد عن  125ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 15 00 

  متري(
 
 

 
5% 

   : ممشطةمن ألياف  مفردة،ـ خيوط   
 14يزيد عن  ديسيتكس أو أكثر )ال 714.29ـ ـ مقاسها  52 05 21 00 

  رقم متري(
 
 

 
5% 
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ديسيتكس ولكن ال يقل عن  714.29ن ـ ـ مقاسها أقل م 52 05 22 00 
رقم متري وال  14ديسيتكس )يزيد عن  232.56
  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 عن  192.31من  ـ ـ مقاسها أقل 52 05 24 00 

رقم متري وال يتجاوز  52ديسيتكس )يزيد عن  125
  رقم متري( 80

 
 
 

 
 

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 عن  106.38من ـ ـ مقاسها أقل  52 05 27 00 

رقم متري وال  94 ديسيتكس )يزيد عن 83.33
  رقم متري( 120يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
 120 ديسيتكس )يزيد عن 83.33ـ ـ مقاسها أقل من  52 05 28 00 

  رقم متري(
 
 

 
5% 

، من ألياف غير الزويمزوية أو متعددة ـ خيوط   
   : ممشطة

أكثر )ال ديسيتكس أو 714.29سها للخيط المفـرد ـ ـ مقا 52 05 31 00 
 المفرد(  لخيطلرقم متري  14يزيد عن 

 
 

 
5% 

ديسيتكس      714.29 ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من 52 05 32 00 
 14ديسيتكس )يزيد عن  232.56ولكن ال يقل عن

للخيط ري رقم مت 43رقم متري ولكن ال يتجاوز 
  المفرد(

 
 
 
 

 
 
 

5% 
ديسيتكس  232.56للخيط المفرد أقل من  ـ ـ مقاسها 52 05 33 00 

 43ديسيتكس )يزيد عن    192.31ولكن ال يقل عن 
للخيط  رقم متري 52متري ولكن ال يتجاوز رقم 

  المفرد(

 
 
 
 

 
 
 

5% 
ديسيتكس  192.31للخيط المفرد أقل من  ـ ـ مقاسها 52 05 34 00 

رقم  52 ديسيتكس )يزيد عن 125ال يقل عن  ولكن
  للخيط المفرد(رقم متري  80ال يتجاوز ولكن متري 

 
 
 

 
 

5% 
ديسيتكس )يزيد  125فرد أقل من ـ ـ مقاسها للخيط الم 52 05 35 00 

 رقم متري للخيط المفرد( 80 عن
 
 

 
5% 

   ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة:  
أكثر  ديسيتكس أو 714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد  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 
 14 ديسيتكس )يزيد عن 232.56ولكن ال يقل عن 

للخيط  رقم متري 43متري ولكن ال يتجاوز رقم 
  المفرد(

 
 
 
 

 
 
 

5% 
ديسيتكس  232.56مفرد أقل من ـ ـ مقاسها للخيط ال 52 05 43 00 

 43ديسيتكس )يزيد عن  192.31ولكن ال يقل عن 
للخيط  رقم متري 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( 80متري ولكن ال يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
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ديسيتكس وال يقل  125مقاسها للخيط المفرد أقل من ـ ـ 52 05 46 00 
رقم متري  80 ديسيتكس )يزيد عن 106.38عن 

 رقم متري للخيط المفرد( 94ولكن ال يتجاوز 

 
 
 5% 

ديسيتكس  106.38ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 05 47 00 
 94ديسيتكس )يزيد عن  83.33 نقل عولكن ال ي

رقم متري للخيط  120رقم متري ولكن ال يتجاوز 
  المفرد(

 
 
 
 

 
 
 

5% 
 ديسيتكس 83.33للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ ـ  52 05 48 00 

  رقم متري للخيط المفرد( 120 )يزيد عن
 
 

 
5% 

تحتوي  ،خيوط قطن )عدا خيوط الخياطة(  52.06
ً 85على أقل من   القطن،من % وزنا

   . بالتجزئةغير مهيأة للبيع 
   : ، من ألياف غير ممشطةخيوط مفردةـ   
د ـال يزير )ـديسيتكس أو أكث 714.29مقاسها ـ ـ 52 06 11 00 

  رقم متري(14عن 
 
 

 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل عن  714.29ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 12 00 
رقم متري وال  14ديسيتكس )يزيد عن  232.56
  رقم متري( 43يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 13 00 

رقم متري وال  43ديسيتكس )يزيد عن  192.31
 رقم متري( 52يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
ال يقل عن  ديسيتكس ولكن 192.31ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 14 00 

رقم متري وال يتجاوز  52 ديسيتكس )يزيد عن 125
 رقم متري( 80

 
 
 

 
 

5% 
  80ديسيتكس )يزيد عن  125ها أقل من مقاس ـ ـ 52 06 15 00 

  رقم متري(      
 
 

 
5% 

   : ، من ألياف ممشطةـ خيوط مفردة  
 14كثر )ال يزيد عن ديسيتكس أو أ 714.29ـ ـ مقاسها  52 06 21 00 

  رقم متري(
 
 

 
5% 

ديسيتكس ولكن ال يقل عن  714.29ـ مقاسها أقل من ـ  52 06 22 00 
رقم متري  14ديسيتكس )يزيد عن  232.56

  رقم متري( 43واليتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 23 00 

رقم متري ال  43ديسيتكس )يزيد عن  192.31
  رقم متري( 52يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
ديسيتكس ولكن ال يقل عن  192.31ـ ـ مقاسها أقل من  52 06 24 00 

رقم متري وال يتجاوز  52ديسيتكس )يزيد عن  125
  رقم متري( 80

 
 
 

 
 

5% 
رقم  80 ديسيتكس )يزيد عن 125أقل من  مقاسها ـ ـ 52 06 25 00 

  متري(
 
 

 
5% 

، من ألياف غير ية أو متعددة الزويـ خيوط مزو  
   :  ممشطة

ديسيتكس أو أكثر )ال  714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد  52 06 31 00  
 رقم متري للخيط المفرد( 14يزيد 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% 
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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  192.31ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 34 00 
رقم  52 ديسيتكس )يزيد عن 125ال يقل عن  ولكن

 رقم متري للخيط المفرد( 80يتجاوز  تري والم

 
 
 

 
 

5% 
)يزيد  سـديسيتك 125ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 35 00 

  رقم متري للخيط المفرد( 80عن 
 
 

 
5% 

   ، من ألياف ممشطة:خيوط مزوية أو متعددة الزوي ـ  
أكثر )ال ديسيتكس أو  714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد  52 06 41 00 

  رقم متري للخيط المفرد( 14يزيد عن 

 
 

 
5% 

ديسيتكس  714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 42 00 
 14ديسيتكس )يزيد عن  232ر56ولكن ال يقل عن 

  رقم متري للخيط المفرد( 43رقم متري ال يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
ديسيتكس  232.56ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  52 06 43 00 

رقم  43ديسيتكس )يزيد عن  192.31ولكن يقل عن 
  رقم متري للخيط المفرد( 52متري ال يتجاوز 

 
 
 

 
 

5% 
ديسيتكس  192.31مقاسها للخيط المفرد أقل من  ـ ـ 52 06 44 00 

م ـرق 52ديسيتكس )يزيد عن  125ولكن ال يقل عن 
  المفرد( طـرقم متري للخي 80اوز ـري ال يتجـمت

 
 
 

 
 

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   % وزناً أو أكثر من القطن85ـ تحتوي على  52 07 10 00 
 %5    ـ غيرها 52 07 90 00 

على  ، تحتويأقمشة منسوجة من قطن  52.08
ً أو أكثر من القطن85 ، ال يزن % وزنا

   .رامج 200المتر المربع منها أكثر من 
   : ـ غير مقصورة  
 52 08 11  100ال يزن المتر المربع منها أكثر من  سادة،ـ ـ بنسج  00

 %5  جم
 100من يزن المتر المربع منها أكثر  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 نسج أُخربـ ـ 52 08 19 00

   : ـ مقصورة  
 100يزن المتر المربع منها أكثر من  ، السادة ـ بنسجـ  52 08 21 00 

 %5  جم
 100لمتر المربع منها أكثر من سادة، يزن ا ـ بنسجـ 52 08 22 00

 %5 جم
تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  ـ بنسجـ 52 08 23 00

 %5 فيه التويل المتقاطع 
 %5  رأُخ نسجبـ ـ 52 08 29 00

   : مصبوغةـ   
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 52 08 31 يزن المتر المربع منها أكثر من  ، السادة ـ بنسجـ  00
 %5  جم100

 100سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من  ـ بنسجـ 52 08 32 00
 %5 جم

، بما ل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوطتوي ـ بنسجـ 52 08 33 00
 %5 فيه التويل المتقاطع

 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 08 39 00
   : ـ من خيوط مختلفة األلوان  

بع منها أكثر من يزن المتر المر ال سادة، نسجبـ ـ 52 08 41 00
 %5 جم100

 100سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من  ـ بنسجـ 52 08 42 00
 %5 جم

بما  الخيوط،تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي  ـ بنسجـ 52 08 43 00
 %5 فيه التويل المتقاطع

 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 08 49 00
   مطبوعة:ـ   

يزن المتر المربع منها أكثر من  ال ة،ساد نسجبـ ـ 52 08 51 00
 %5 جم100

 100سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من  ـ بنسجـ 52 08 52 00
 %5 جم

 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 08 59 00
تحتوي على  قطن،أقمشة منسوجة من   52.09

يزن المتر  القطن،% وزناً أو أكثر من 85
   جم. 200المربع منها أكثر من 

   : ـ غير مقصورة  
 %5 ـ ـ بنسج سادة52 09 11 00
، بما ل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوطتوي نسجب ـ ـ52 09 12 00

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 09 19 00

   : مقصورةـ   
 %5  ـ ـ بنسج سادة52 09 21 00
ثالثي أو رباعي الخيوط ، بما ـ ـ بنسج تويل "سرجية" 52 09 22 00

 %5 فيه التويل المتقاطع
 %5 أُخر  نسجبـ ـ 52 09 29 00

   : ـ مصبوغة  
 %5  ـ ـ بنسج سادة52 09 31 00
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  ـ ـ 52 09 32 00

 %5 فيه التويل المتقاطع
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 09 39 00

   : ـ من خيوط مختلفة األلوان  
 %5  ـ ـ بنسج سادة52 09 41 00
 %5  ـ ـ دنيم )جينز(52 09 42 00
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي أخر  أقمشةـ ـ 52 09 43 00

 %5  الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 09 49 00

   : ـ مطبوعة  
 %5  ـ ـ بنسج سادة52 09 51 00
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ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما 52 09 52 00
 %5 فيه التويل المتقاطع

 %5  أُخر نسجبـ ـ 52 09 59 00
، تحتوي على أقل أقمشة منسوجة من قطن  52.10

ً من القطن، ممزوجة 85من % وزنا
حصرية، مع ألياف  وأ بصورة رئيسية

اصطناعية، ال يزن المتر المربع تركيبية أو 
   . جم 200منها أكثر من 

   : ـ غير مقصورة  
 %5  ـ ـ بنسج سادة52 10 11 00
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 10 19 00

   : ـ مقصورة  
 %5  ـ ـ بنسج سادة52 10 21 00
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 10 29 00

   : مصبوغةـ   
 %5  سج سادةـ ـ بن52 10 31 00
ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما 52 10 32 00

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 10 39 00

   : ـ من خيوط مختلفة األلوان  
 %5 ـ ـ بنسج سادة 52 10 41 00
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 10 49 00

   : مطبوعةـ   
 %5 ـ ـ بنسج سادة 52 10 51 00
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 10 59 00

ي على أقل ، تحتومن قطن أقمشة منسوجة  52.11
ً من القطن85من  ، ممزوجة % وزنا

بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف 
المتر المربع تركيبية أو اصطناعية، يزن 

   . جم200منها أكثر من 
   : ـ غير مقصورة  

 %5  بنسج سادة ـ ـ52 11 11 00
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  ـ ـ52 11 12 00

 %5 فيه التويل المتقاطع
 %5 أُخر نسجبـ ـ 52 11 19 00

 %5   ـ مقصورة 52 11 20 00 
   : مصبوغةـ   

 %5  ـ ـ بنسج سادة52 11 31 00
أو رباعي الخيوط، بما ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي 52 11 32 00

 %5  فيه التويل المتقاطع
 %5 نسج أُخربـ ـ 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
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بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  ـ ـ52 11 43 00
 %5 قاطعفيه التويل المت

 %5 نسج أُخربـ ـ 52 11 49 00
   : مطبوعةـ   

 %5 ـ ـ بنسج سادة52 11 51 00
بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط، بما  ـ ـ52 11 52 00

 %5 فيه التويل المتقاطع
 %5 نسج أُخربـ ـ 52 11 59 00

   . أخر من قطن منسوجة أقمشة  52.12
   : جم 200لمتر المربع منها أكثر من ـ اليزن ا  

 %5  ـ ـ غير مقصورة52 12 11 00
 %5  ـ ـ مقصورة52 12 12 00
 %5 ـ ـ مصبوغة52 12 13 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 52 12 14 00
 %5 ـ ـ مطبوعة52 12 15 00

   : جم 200ـ يزن المتر المربع منها أكثر من   
 %5 ـ ـ غير مقصورة 52 12 21 00
 %5  ـ ـ مقصورة52 12 22 00
 %5 ـ ـ مصبوغة52 12 23 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 52 12 24 00
 %5 ـ ـ مطبوعة52 12 25 00
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 خيوط الورق من منسوجةة نباتية ُأخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة يألياف نسج
 

 فئة الرسم اإلجراء ـــــــنفـالصــ النظام المنسق رمز البند

نسااالة ؛ تاااخ خااام أو م ااال  ول اان لياار م اازو ك  53.01
 وفضاا ا ال تاااخ  فمااا فيتااا فضاا ا ال يااوط و

   .النسالة(
 %5  ـ كتاخ خام أو م طن 53 01 10 00 
  فطريقااة س أو م ااالـاا كتاااخس م ساارس ممشااق أو ممشاا   

   :س ول ن لير م زو أُخرى
 %5  ـ ـ م سر أو ممشق 53 01 21 00 
 %5  ـ ـ ليرها 53 01 29 00 
 %5  وفض ا كتاخنسالة ـ  53 01 30 00 

( خاام أو م اال  ول ان ليار ساتيفاقنب  كانافس   53.02
وفض ا القنب  فما فيتا فض ا  نسالة؛ م زو 

   .النسالة( ال يوط و
 %5  ـ قنب خام أو م طن 53 02 10 00 
 %5  ـ ليرها 53 02 90 00 

جااوا وألياااف نسااجية لأاخيااة أُخاار   اادا ال تاااخ   53.03
ع أو م الجااة ول اان لياار  والقنااب والرامااخ(س خامااا

فيتاا وفضا ا ها ا ايليااف فماا  نسالةم زولة؛ 
   .النسالة(  فض ا ال يوط و

 %5  خام أو م طنة أُخرسـ جوا وألياف نسجية لأاخية  53 03 10 00 
 %5  ـ ليرها 53 03 90 00 

   (مل خ   53.04
س أفاكااا  قنااب ماااني  أو مااوها ألياااف جااوه التنااد 53 05 00 00 53.05

و رامااخ وألياااف نسااجية نباتيااة ( ت سااتيليس نااخ
س خام ورة وال داخلة فخ م اخ آخرير م كس لأُخر

وناادف  نسااالة؛ أو م الجااة ول اان لياار م زولااة
وفض ا ه ا ايلياف  فما فيتا فضا ا ال ياوط 

 %5  . النسالة( و
   .اخكتـوط ـخي  53.06

 %5   ـ مفردة 53 06 10 00 
 %5  ـ مزوية أو مت ددة الزوي 53 06 20 00 

أاخية أُخر خيوط من جوا أو من ألياف نسجية ل  53.07
   .53.03داخلة فخ البند 

 %5   ـ مفردة 53 07 10 00 
 %5  ـ مزوية أو مت ددة الزوي 53 07 20 00 

؛ خياوط مان خيوط من ألياف نساجية نباتياة أُخار  53.08
   . ورق

 %5   ألياف جوه التندـ خيوط من  53 08 01 00 
 %5   وط من قنبـ خي 53 08 20 00 

 %5  ـ ليرها 53 08 90 00 
   . مشة منسوجة من كتاخقأ  53.09

ع أو أكثر من كتاخ85ـ تأتوي  لى       : % وهنا
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 %5  ـ ـ لير مقصورة أو مقصورة 53 09 11 00 
 %5  ـ ـ ليرها 53 09 19 00 
   : % وهناع من كتاخ85ـ تأتوي  لى أقل من   
 %5  ر مقصورة أو مقصورةـ ـ لي 53 09 21 00 
 %5  ـ ـ ليرها 53 09 29 00 

أقمشة منسوجة من جوا أو مان أليااف نساجية   53.10
   .53.03لأاخية أُخر داخلة فخ البند 

 53 10 10 %5 ـ لير مقصورة  00
 %5  ـ ليرها  53 10 90 00 

53.11 53 11 00 أقمشة منسوجة مان أليااف نساجية نباتياة أُخار؛  00
 %5  ورق  منسوجة من خيوط منمشة أق
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 الفصل الرابع والخمسون
 

 شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة
 من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية 

 : مالحظـــات
الشعيرات من واأللياف غير المستمرة  تركيبية أو اصطناعية"،  أليافيقصد بعبارة " أينما وردت في جدول التعريفة ـ 1

 : عياً 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 صناعية"و " تركيبيه "صناعية" و" يجب أن يكون لعبارة "  

 عبارة " 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

تركيبيوووووة أو مووووون شوووووعيرات  خيووووووط الخياطوووووة  54.01
   .، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئةاصطناعية

   :ـ من شعيرات تركيبية  
 %5   ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة 54 01 10 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 54 01 10 90 
   :ت اصطناعيةـ من شعيرا   
 %5  ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة 54 01 20 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 54 01 20 90 

ة )عوووودا خيوووووط خيوووووط موووون شووووعيرات تركيبيوووو  54.02
الخياطة(، غير مهيوأة للبيوع بالتجزئوة، بموا فيهوا 

 67التركيبيووة بمقووال أقوول موون  المفووردةالخيوووط 
   .ديسيتكس

، أُخر بولي أميداتأو ن نايلونم المتانة ـ خيوط عالية  
   :معدلة البنيةوإن كانت 

 %5  من أراميدات ـ ـ54 02 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها54 02 19 00 

معدلوة ، وان كانوت مون بوليسوترات ـ خيوط عالية المتانة 54 02 20 00 
 %5  البنية 

  : خيوط معدلة البنية ـ  
، مقال الخيط لي أميدات أُخرن نايلون أو من بومـ ـ 54 02 31 00 

  تكس 50المفرد منها اليزيد عن 
 

5% 
مقال الخيط  أُخر،نايلون أو من بولي أميدات  منـ ـ  54 02 32 00 

 تكس  50المفرد منها يزيد عن 
 
 

 
5% 

 %5  ـ ـ من بوليستر  54 02 33 00 
 %5  ـ ـ من بولي بروبيلين 54 02 34 00 
 %5  ـ ـ غيرها   54 02 39 00 
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بما ال يزيد  مفتولة مفتولة أو، غير ـ خيوط أُخر، مفــردة  
   :برمة في المتر 50عن 

 %5  قابلة للمط ـ ـ  54 02 44 00 
 %5  ـ ـ غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات أُخر 54 02 45 00 
ً ـ ـ  54 02 46 00   %5  غيرها، من بوليسترات موجهه جزئيا
 %5  غيرها، من بوليستراتـ ـ 54 02 47 00 
 %5  غيرها، من بولي بروبيلينـ ـ 54 02 48 00 
 %5  ـ ـ غيرها  54 02 49 00 
برموة فوي  50بما يزيد عن  ومفتولة، مفردة ـ خيوط أُخر  

   : المتر
 %5  ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر  54 02 51 00 
 %5  ـ ـ من بوليسترات  54 02 52 00 
 %5  ـ ـ من بولي بروبيلين54 02 53 00 
 %5  ـ ـ غيرها  54 02 59 00 
   :يـ خيوط أُخر مزوية أو متعددة الزو  
 %5  ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر  54 02 61 00 
 %5  ـ ـ من بوليسترات  54 02 62 00 
 %5  ـ ـ من بولي بروبيلين54 02 63 00 
 %5  ـ ـ غيرها  54 02 69 00 
خيووووط مووون شوووعيرات اصوووطناعية )عووودا خيووووط   54.03

الخياطة(، غير مهيوأة للبيوع بالتجزئوة، بموا فيهوا 
االصوطناعية بمقوال أقول مون  المفردةالشعيرات 

   .ديسيتكس 67
 %5  من حرير الفسكوز  ـ خيوط عالية المتانة 54 03 10 00 
   :مفردةـ خيوط أُخر   
مفتولة بما اليزيد  من حرير الفسكوز، غير مفتولة أوـ ـ 54 03 31 00 

  برمة في المتر  120عن 
 
5% 

برموة  120ـ ـ من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيود عون  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 
   :يـ خيوط أُخر، 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 
ديسوويتكس  67بمقووال  مفوورده تركيبيووةشووعيرات   54.04

 1 عون العرضوي امقال مقطعهأو أكثر وال يزيد 
 ة )مثل، القو  الصوناعي(شكال مماثلمم؛ قدد وأ

موووون مووووواد نسووووجية تركيبيووووة ال يزيوووود عرضووووها 
   مم. 5ن ـع ـاهرالظ

   :ـ شعيرات مفردة  
 %5  قابلة للمط ـ ـ  54 04 11 00 
 %5  غيرها، من بروبيلينـ ـ  54 04 12 00 
 %5  ـ غيرها ـ  54 04 19 00 
 %5  ـ غيرها 54 04 90 00 
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ديسويتكس  67بمقوال  اعيةمفورده اصوطنخيوط    54.05
 1ال يزيد مقال مقطعها العرضي عن و أو أكثر 

مم؛ قدد وأشكال مماثلة )مثل، الق  الصناعي(، 
، ال يزيوود عرضووها اصووطناعيةموون مووواد نسووجية 

 . مم 5الظاهر عن 
 
  

 %5   خيوط مفردةـ ـ ـ  54 05 00 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ  54 05 00 90 
ناعية )عودا طصوتركيبيوة أو امن شعيرات خيوط  54 06 00 00 54.06

 %5   خيوط الخياطة(، مهيأة للبيع بالتجزئة
موووون خيوووووط اات شووووعيرات  منسوووووجة أقمشووووة  54.07

المتحصول  المنسووجة تركيبية، بما فيها األقمشة
   .54.04عليها من المواد الداخلة في البند 

متحصل عليها من خيوط عالية  منسوجة أقمشةـ 54 07 10 00
المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أُخر أو من 

 %5 بوليسترات
 %5 أو أشكال مماثلة  قددمن  منسوجة أقمشةـ 54 07 20 00
 %5  من القسم الحادي عشر 9في المالحظة  محددةـ أقمشة 54 07 30 00

% وزناً أو 85أُخر، تحتوي على  منسوجة أقمشةـ 
  : أو بولي أميدات أُخر نايلون من أكثر من شعيرات

 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة54 07 41 00
 %5 ـ ـ مصبوغة54 07 42 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 54 07 43 00
 %5 ـ ـ مطبوعة54 07 44 00

% وزناً أو 85أُخر، تحتوي على  منسوجة أقمشةـ 
  تها:أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بني

 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة54 07 51 00
 %5 ـ ـ مصبوغة54 07 52 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 54 07 53 00
 %5 ـ ـ مطبوعة54 07 54 00

% وزناً أو 85أُخر، تحتوي على  منسوجة أقمشةـ 
  من شعيرات البوليستر:أكثر 

% وزناً أو أكثر من شعيرات 85لى وي عـتحتـ  ـ54 07 61 00
 %5 البوليستر غير معدلة البنية 

 %5 ـ ـ غيرها 54 07 69 00
% وزناً أو 85أُخر، تحتوي على  منسوجة أقمشةـ 

  : أكثر من الشعيرات التركيبية
 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة54 07 71 00
 %5 ـ ـ مصبوغة54 07 72 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 54 07 73 00
 %5 ـ ـ مطبوعة54 07 74 00

% وزناً 85من  أُخر، تحتوي على أقل منسوجة أقمشةـ 
بصورة رئيسية أو ممزوجة ، من شعيرات تركيبية

  : بالقطن حصرية
 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة54 07 81 00
 %5 ـ ـ مصبوغة54 07 82 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 54 07 83 00
 %5 ـ ـ مطبوعة54 07 84 00



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

293

 11ق : 
 54ف : 

 - 405 - 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق مزر البند

  أُخر: منسوجة أقمشةـ 
 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة54 07 91 00
 %5 ـ ـ مصبوغة54 07 92 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 54 07 93 00
 %5 ـ ـ مطبوعة54 07 94 00

من خيوط اات شعيرات  جةمنسو أقمشة54.08
اصطناعية، بما فيها النسج تركيبية أو 

المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 
54.05 .  

متحصل عليها من خيوط عالية  منسوجة أقمشةـ 54 08 10 00
 %5 المتانة من حرير الفسكوز

% وزناً أو أكثر 85أُخر، تحتوي على  منسوجة أقمشةـ 
  أو أشكال مماثلة: قددأو من طناعية اصمن شعيرات 

 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة54 08 21 00
 %5 ـ ـ مصبوغة54 08 22 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 54 08 23 00
 %5 ـ ـ مطبوعة54 08 24 00

  أُخر : منسوجة أقمشةـ 
 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة54 08 31 00
 %5 ـ ـ مصبوغة54 08 32 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 54 08 33 00
 %5 ـ ـ مطبوعة54 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 خصالً، من شعيرات  ـ 1

فر فيها المؤلفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتو
 :المواصفات 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 من فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث ال يمكن مطه د ـ

 % من طولها؛100
 .ديسيتكس 20000عن  للخصلةأن يزيد المقاس اإلجمالي  هـ ـ

 .55.04أو  55.03، فتدخل في البند طولها المترين  زال يتجاوأما الخصل التي 
 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   .خصل من شعيرات تركيبية  55.01
    :ايلون أو من بولي أميدات أُخرـ من ن  
%5   أراميداتـ ـ من  55 01 11 00 
%5  ـ ـ غيرها 55 01 19 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 

   .اصطناعيةت خصل من شعيرا  55.02
 %5  أسيتات سيللوزـ من  55 02 10 00 
 %5  ـ غيرها  55 02 90 00 

أو ألياااف تركيبيااة غياار مسااتمرة، غياار مندوفااة   55.03
 .بطريقة أُخرى للغزلمعالجة  أوممشطة 

  

   :أخر  أميداتـ من نايلون أو بولي   
 %5  ـ ـ من أراميدات 55 03 11 00 
 %5  غيرهاـ ـ  55 03 19 00 
 %5  اتـ 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 
 %5  ـ غيرها 55 03 90 00 

أو غير مستمرة، غير مندوفاة  اصطناعيةألياف   55.04
 .بطريقة أُخرى للغزلمعالجة  أوممشطة 

  

 %5  حرير فسكوز ـ من 55 04 10 00 
 %5  ـ غيرها 55 04 90 00 

)بماا فيهاا  تركيبياة أو اصاطناعية فضالت أليااف  55.05
  .النسالة( ف وفضالت الخيوط والند

  

 %5  ـ من ألياف تركيبية 55 05 10 00 
 %5  صطناعيةاـ من ألياف  55 05 20 00 

شاطة ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفاة أو مم  55.06
 .بطريقة أُخرى للغزل عالجةمأو 

  

 %5  أُخر ـ من نايلون أو من بولي أميدات 55 06 10 00 
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 %5  اتـ من بوليستر 55 06 20 00 
 %5  ـ أكريليك أو مود اكريليك 55 06 30 00 
 %5  من بولي بروبيلينـ  55 06 40 00 
 %5  ـ غيرها 55 06 90 00 

غيااار مساااتمرة، مندوفاااة أو  اصاااطناعيةأليااااف  55 07 00 00 55.07
 بطريقة أُخرى للغزل معالجةممشطة أو 

  
5% 

 خياوط خياطاة مان أليااف تركيبياة أو اصااطناعية  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  ـ غيرها ـ ـ 55 08 10 90 
   :غير مستمرة اصطناعيةـ من ألياف    
 %5  مهيأة للبيع بالتجزئة ـ ـ ـ 55 08 20 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها  55 08 20 90 

ة ـخيوط )عدا خيوط الخياطة( من ألياـاف تركيبيا  55.09
 .غيـر مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة

  

ألياف غير  من % وزناً أو أكثر85ـ تحتوي على   
 :أُخر مستمرة من نايلون أو بولي أميدات

  

 %5  ـ ـ مفردة 55 09 11 00 
 %5  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي 55 09 12 00 
بوليستر % وزناً أو أكثر من ألياف 85على  ـ تحتوي  

 :مستمرةغير 
  

 %5  ـ ـ مفردة 55 09 21 00 
 %5  ويـ ـ مزوية أو متعددة الز 55 09 22 00 
 % وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو85ـ تحتوي على   

 :مود اكريليك
  

 %5  ـ ـ مفردة 55 09 31 00 
 %5  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي 55 09 32 00 
% وزناً أو أكثر من 85تحتوي على  أُخر، 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  أُخر،ـ خيوط   
بألياف  حصرية بصورة رئيسية أوممزوجة ـ ـ 55 09 51 00 

 اصطناعية غير مستمرة
  

5% 
بوبر  بصوف أو حصرية بصورة رئيسية أو ممزوجةـ ـ  55 09 52 00 

 ناعم
  

5% 
 %5  بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  ممزوجة ـ ـ 55 09 53 00 
 %5  ـ ـ غيرها 55 09 59 00 
أكريليك أو مود اكريليك غير  أليافمن  أُخر،ـ خيوط   

 :مستمرة
  

وف أو ـبص حصريةبصورة رئيسية أو ممزوجة  ـ ـ 55 09 61 00 
 بوبر ناعم

  
5% 

 %5  بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  ممزوجة ـ ـ 55 09 62 00 
 %5  ـ ـ غيرها 55 09 69 00 

   :أُخرـ خيوط   
وف أو ـبص حصريـةبصورة رئيسية أو  ممزوجة ـ ـ 55 09 91 00 

 بوبر ناعم
  

5% 
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 %5  بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  ممزوجةـ ـ  55 09 92 00 
 %5   ـ ـ غيرها 55 09 99 00 

خيااااوط )عاااادا خيااااوط الخياطااااة(، ماااان ألياااااف   55.10
غيااار مساااتمرة، غيااار مهياااأة للبياااع  صاااطناعيةا

 .بالتجزئة

  

صطناعية ا% وزناً أو أكثر من ألياف 85على  ـ تحتوي  
 :غير مستمرة

  

 %5  مفردةخيوط ـ ـ  55 10 11 00 
 %5  مزوية أو متعددة الزويخيوط ـ ـ  55 10 12 00 
 حصريةبصورة رئيسية أو  ممزوجةـ خيوط أُخر،  55 10 20 00 

 بر ناعمبصوف أو بو
  

5% 
 %5   بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  ممزوجةـ خيوط أُخر،  55 10 30 00 
 %5   خيوط آخرـ  55 10 90 00 

تركيبياة خيوط )عدا خياوط الخياطاة( مان أليااف   55.11
غياااار مسااااتمرة، مهيااااأة للبيااااع  أو اصااااطناعية

 . بالتجزئة

  

% 85ي علىتحتو من ألياف تركيبية غير مستمرة، ـ 55 11 10 00 
 األليافهذه وزناً أو أكثر من 

 
 

 
5% 

تحتوي على أقل من  مستمرة،ـ من ألياف تركيبية غير  55 11 20 00 
 األلياف هذه% وزناً من 85

 
 

 
5% 

 %5  صطناعية غير مستمرةاـ من ألياف  55 11 30 00 
ماااان ألياااااف تركيبيااااة غياااار  ةمنسااااوج أقمشااااة  55.12

ً 85تحتوي علاى  مستمرة، أو أكثار مان  % وزناا
 .ألياف تركيبية غير مستمرة

  

بوليستر % وزناً أو أكثر من ألياف 85على  ـ تحتوي  
 :غير مستمرة

  

 %5 ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة55 12 11 00
 %5 ـ ـ غيرها55 12 19 00

% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو 85تحتوي على  ـ
:مود اكريليك غير مستمرة

  

 %5 ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة55 12 21 00
 %5 ـ ـ غيرها55 12 29 00

  :ـ غيرها 
 %5 ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة55 12 91 00
 %5  ـ ـ غيرها55 12 99 00

من ألياف تركيبية غير  منسوجة أقمشة55.13
ً من 85مستمرة، تحتوي على أقل من  % وزنا

بصورة رئيسيــة أو  ممزوجةاأللياف،  هذه
.2جم/م 170بقطن، بوزن ال يتجاوز  ةحصري

  

  :مقصورةـ غير مقصورة أو 
 %5 غير مستمرة بنسج سادهبوليستر ـ ـ من ألياف 55 13 11 00
بنسج تويل  مستمرةغير بوليستر  أليافمن ـ ـ55 13 12 00

 "سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل
المتقاطع

 
5% 
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 ير ـغبوليستر من ألياف  أُخرأقمشة منسوجة  ـ ـ55 13 13 00
 مستمرة       

  
5% 

 %5 ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر55 13 19 00
  مصبوغة :ـ 

 %5  بنسج ساده  غير مستمرةبوليستر ـ ـ من ألياف 55 13 21 00
  ير ـغبوليستر اف أقمشة منسوجة أُخر من ألي ـ ـ55 13 23 00

  مستمرة      

 
5% 

 %5 ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر55 13 29 00
  : ـ من خيوط مختلفة األلوان

 %5 ساده مستمرة بنسجغير بوليستر ـ ـ من ألياف 55 13 31 00
 %5  ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر55 13 39 00

  مطبوعة :ـ 
 %5   ليستر غير مستمرة بنسج سادهـ ـ من ألياف بو55 13 41 00
 %5  ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر55 13 49 00

ماااان ألياااااف تركيبيااااة غياااار  ةمنسااااوج ةأقمشاااا55.14
% وزنااً مان 85مستمرة، تحتوي على أقال مان 

بصااااورة رئيسااااية أو  ممزوجااااةاأللياااااف،  هااااذه
.2غ/ م 170يتجاوز  بقطن، بوزن ةحصري

  

  مقصورة :ـ غير مقصورة أو 
 %5  ـ ـ من ألياف بولستر غير مستمرة بنسج ساده55 14 11 00
ج تويل ـبنس ةير مستمرـغ لياف بوليستر،أـ ـ من 55 14 12 00

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل 
المتقاطع

 5% 
 %5 ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر55 14 19 00

  مصبوغة :ـ 
 %5 ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادهـ 55 14 21 00
ل ـج تويـبنس ةغير مستمر لياف بوليسترأمن  ـ ـ55 14 22 00

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل 
المتقاطع

 5% 
ير ـغ ألياف بوليسترمن  أُخرمنسوجة  ـ أقمشةـ 55 14 23 00

 مستمرة
  

5% 
 %5  قمشة منسوجة أُخرـ ـ أ55 14 29 00
 %5  ـ من خيوط مختلفة األلوان55 14 30 00

  مطبوعة :ـ 
 %5 ستر غير مستمرة بنسج سادهيـ ـ من ألياف بول55 14 41 00
ل ـج تويـبنس ةستر غير مستمريلياف بولأـ ـ من 55 14 42 00

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل 
المتقاطع

 

5% 
ير ـغ ستريمن ألياف بول أقمشة منسوجة أُخر ـ ـ55 14 43 00

 مستمرة
 

5% 
 %5 ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر55 14 49 00
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أخاار ماان ألياااف تركيبيااة غياار  ةمنسااوج ةأقمشاا55.15
. مستمرة

  

  مستمرة :ستر غير يـ من ألياف بول
بألياف حرير  ةحصري بصورة رئيسية أو ممزوجةـ  ـ55 15 11 00

 فسكوز غير مستمرة
 

5% 
 بشعيرات ةحصري بـصـورة رئـيـسـية أو ممزوجةـ  ـ55 15 12 00

تركيبية أو اصطناعية
 

5% 
بصوف أو  حصـريةبصـورة رئيسية أو  ممزوجةـ ـ 55 15 13 00

 بوبـر ناعم
 

5% 
 %5 ـ ـ غيرها55 15 19 00

  : ليك غير مستمرةـ من ألياف أكريليك أو مود اكري
بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية  ممزوجةـ ـ 55 15 21 00

أو اصطناعية
 

5% 
بوبر  بصوف أو حصريةبصورة رئيسية أو  ممزوجةـ ـ 55 15 22 00

ناعم
 

5% 
 %5 ـ ـ غيرها 55 15 29 00

  أُخر :ـ أقمشة منسوجة 
بشعيرات  ةيسية أو حصريبصورة رئ ممزوجةـ ـ 55 15 91 00

 تركيبية أو اصطناعية
 

5% 
 %5 ـ ـ غيرها55 15 99 00

مااان أليااااف اصاااطناعية غيااار  منساااوجة أقمشاااة55.16
. مستمرة

  

ً 85على  ـ تحتوي صطناعية األياف  أكثر منأو  % وزنا
مستمرة :غير 

  

 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة55 16 11 00
 %5 ـ مصبوغةـ 55 16 12 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان55 16 13 00
 %5 ـ ـ مطبوعة55 16 14 00

 اصطناعية% وزناً من ألياف 85ـ تحتوي على أقل من 
 ةبصورة رئيسية أو حصريممزوجة  غير مستمرة،

:تركيبية أو اصطناعيةبشعيرات 

  

 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة55 16 21 00
 %5 ـ ـ مصبوغة55 16 22 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان55 16 23 00
 %5 ـ ـ مطبوعة55 16 24 00

صاطناعية ا% وزناً من ألياف 85ـ تحتوي على أقل من 
 ةبصااورة رئيسااية أو حصااري ممزوجااةغياار مسااتمرة، 

: بصوف أو بوبر ناعم

  

 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة55 16 31 00
 %5 ـ ـ مصبوغة55 16 32 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان55 16 33 00
 %5 ـ ـ مطبوعة55 16 34 00

صطناعية ا% وزناً من ألياف 85ـ تحتوي على أقل من 
 ةبصورة رئيسية أو حصري ممزوجةغير مستمرة، 

: بقطن
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 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة55 16 41 00
 %5 ـ ـ مصبوغة55 16 42 00
 %5 ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان55 16 43 00
 %5 ـ ـ مطبوعة55 16 44 00

  : ـ غيرها
 %5  ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة55 16 91 00
 %5 ـ ـ مصبوغة55 16 92 00
 %5  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان55 16 93 00
 %5 ـ ـ مطبوعة55 16 94 00
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 الفصل السادس والخمسون
 

مصنوعة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف خاصة؛ خيوط حشو، لباد وال منسوجات
 منها

 
 :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 
المماثلة الداخلة في البند  واألصنافحفاضات الحفاضات وبطانات والصحية الواقيات الو المناشف الصحيةـ  و        

96.19 " 
من ألياف نسجية ُدعم تماسكها بعملية )تجميع  شبكةلباد اإلبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من   "لباد"تشمل عبارة   ـ 2

 .الشبكةمن نفس  أليافتخدام بالغرز( باس
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
 . أو المطاط فيها مادة التماسكائن المنسوجات التي تشكل اللدل، اأيضا    56.03يشمل البند 

 :ال يشمالن 56.03و   56.02لبندان أن ا إال
%  أو أقل وزنا  من مواد 50اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدائن أو بمطاط ، المحتوي على  أ  ـ

 (؛40أو  39، وكذلك اللباد المغمور كليا  بلدائن أو بمطاط )الفصل نسجية
، أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، أو مطلية كليا  نت مغمورة كليا  بلدائن أو بمطاط، سواء أكانسوجاتالالم 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 لدائن خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أومن  ةالصفائح أو األلواح أو األشرط 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  مرئيةالطالء أو التغطية غير  التشريب أو

 .، تبدالت اللون الناتجة عن هذه العملياتاألحكام؛ لتطبيق هذه تباراالع
 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

ذا الحشو؛ حشو من مواد نسجية وأصناف من ه  56.01
 ،مم )زغب( 5ألياف نسجية اليزيد طولها عن 

   .نسجيهمواد  وعقد منغبار نسجي 
   :هذا الحشو منوأصناف  نسجيهمواد  من حشوـ   
   قطن:ـ ـ من   
 %20   ـ ـ ـ أعواد تنظيف األذن56 01 21 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها56 01 21 90 
 %5   و اصطناعيةـ ـ من ألياف تركيبية أ 56 01 22 00 
 %5  ـ ـ غيرها  56 01 29 00 
 %5  مواد نسجية  وعقد من وغبار نسجيزغب ـ  56 01 30 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

لباد وإن كان مشربا  أو مطليا  أو مغطى أو   56.02
   . منضدا  

 %5  ألياف مجمعة بالغرز وأقمشة منإبرة  ـ لباد 56 02 10 00 
 منضد  مغطى وال  غير مشرب وال مطلي وال آخر،لباد  ـ  

:   
 %5  ـ ـ من صوف أو وبر ناعم  56 02 21 00 
 %5   ـ ـ من مواد نسجية أُخر 56 02 29 00 
 %5  ـ غيرها  56 02 90 00 

وإن كانت مشربة أو مطلية أو  ،وجاتـال منس  56.03
   . منضدةمغطاة أو 

   : ـ من شعيرات تركيبية أو اصطناعية  
 %5   2غ/ م 25ال يتجاوز  ـ بوزنـ  56 03 11 00 
      70اوز ولكن ال يتج 2جم/ م 25ـ ـ بوزن يزيد عن  56 03 12 00 

 %5   2غ/ م
غ/  150ولكن ال يتجاوز  2جم/ م 70يزيد عن  ـ بوزنـ  56 03 13 00 

 %5   2م
 %5   2جم/ م 150عن ـ ـ بوزن يزيد  56 03 14 00 
   :  ـ غيرها  
 %5   2جم/ م 25عن  دال يزيـ بوزن ـ  56 03 91 00 
جم/  70ولكن ال يتجاوز  2جم/ م 25ـ ـ بوزن يزيد عن  56 03 92 00 

   2م
 

5% 
جم/  150 ال يتجاوزولكن  2جم/ م70يزيد عن  ـ بوزنـ  56 03 93 00 

   2م
 

5% 
 %5   2جم/ م 150ـ ـ بوزن يزيد عن  56 03 94 00 

بمواد نسجية؛  خيوط وحبال من مطاط مغطاة  56.04
وأشكال مماثلة من  أشرطةخيوط نسجية و 

، 54.05أو  54.04في البند  الداخلةاألصناف 
أو مغلفة بمطاط أو  مغطاةمشربة أو مطلية أو 

   . بلدائن
 %5  ـ خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية  56 04 10 00 
 %5  ـ غيرها  56 04 90 00 

مؤلفة  بريما،وإن كانت  ممعدنة،يه خيوط نسج 56 05 00 00 56.05
أو أشكال مماثلة  أشرطةمن خيوط نسجية أو 

 مضمومة 54.05أو  54.04البند مما يدخل في 
أو مساحيق أو قدد إلى معدن بشكل خيوط أو 

  مغطاة بالمعدن

 
 
 
 

5% 
وأشكال مماثلـة ممـا  أشرطةو  مبرومة خيوط  56.06

 ة، مبروم54.05أو  54.04يدخل في البند 
 من وعدا خيوط بريم 56.05)عدا أصناف البند 

شعر الخيل(؛ خيوط قطيفة )بما فيها الخيوط 
   . خيوط السلسلة (؛القطيفة المزغبة

 %5   مماثله وأشرطة وأشكــال مبرومة ـ ـ ـ خيوط 56 06 00 10 
 %5   قطيفةـ ـ ـ خيوط  56 06 00 20 
 %5   السلسلةـ ـ ـ خيوط  56 06 00 30 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

كانت وإن ، وحبال وأمراسخيوط حزم   56.07
مضفورة أو مجدوله، وإن كانت مشربة أو 

  مطلية أو مغطاة أو مغلفه بالمطاط أو باللدائن.
وع من أليـاف نسجيـة أُخـر مــن نـ ـ من سيزال أو  

   أجــاف:
    : حزمـ ـ خيوط ربط أو   
 %5  غير مضفورة ـ ـ ـ  56 07 21 10 
 %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 
   : ـ غيرها  
 %5  ـ ـ ـ غير مضفورة  56 07 90 10 
   : ـ ـ ـ مضفورة  
من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أُخر 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
أو حبال؛ شباك جاهزة لصيد األسماك وغيرها 

   من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية
   :                                        ـ من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية  
 %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،من  مصنوعةأصناف   56.09
أو  54.04أشكال مماثلة داخله في البند 

وحبال، غير  أمراس ، أو خيوط حزم أو54.05
   . مذكورة وال داخلة في مكان آخر

 %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 أُخر من مواد نسجية" سجاد ويقصد بعبارة ،أحكام هذا الفصل أجل تطبيق من ـ 1
ا األصناف التي يتوفر كما تشمل أيض ،السطح الظاهر للصنف عند استعمالهالتي تكون فيها المواد النسجية بمثابة 

 .أُخر ضولكنها معده الستعمالها في أغرا فيها خصائص أغطية األرضيات من مواد نسجية
 .األرضيات ألغطية األرضية، الطبقات هذا الفصل لال يشم ـ 2
 

 فئة الرسم اإلجراء ــــــنفـالصـــ النظام المنسقرمز البند

ات خمل ذنسج سجاد وأغطية أرضيات أخر من   57.01
 . جاهزةمعقود، وإن كانت 

%5  وبر ناعم أو أصوافـ من  57 01 10 00 
%5  من مواد نسجية أخر ـ 57 01 90 00 

، نسجسجاد وأغطية أرضيات أُخر من   57.02
بأوبار أو بألياف  وما همنسوجة، غير 

مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها البسط 
ماك أو الكرماني بالكليم أو الشو المعروفة

  . وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج
، "شوماك" و"كرماني" وبسط مماثلة يدوية ـ"كليم" 57 02 10 00 

 %5    النسيج
 %5    ـ أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند 57 02 20 00 
   : ، غير جاهزةمخمليةغيرها،  ـ  
   : ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم  
 %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 أُخرـ ـ  57 02 39 00 

   جاهزة : مخملية، غيرها،ـ   
   : ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم   

 %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 
   : بية أو اصطناعيةمن مواد نسجية تركيـ ـ   
 %5   سجاد وبسط وموكيتـ ـ ـ  57 02 42 10 
   : سجادة وبسط من خيوط قطيفةـ 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 من مواد نسجية أُخر ـ  
   : من قطنـ ـ ـ   
 %5    سجاد صالةـ ـ ـ ـ   57 02 49 11 
 %5    اغيرهـ ـ ـ ـ  57 02 49 19 
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 فئة الرسم اإلجراء ــــــنفـالصـــ النظام المنسقرمز البند

 %5    غيرها ـ ـ ـ 57 02 49 90 
 %5    ، غير جاهزةمخمليةغيرها، غير  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 
   : ـ ـ من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية   
 %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 
   : ـ ـ من مواد نسجية أُخر  
   : 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 

)بما فيها  نسجأُخر من سجاد وأغطية أرضيات   57.03
  . ، وإن كانت جاهزةارأوب، ذات النجيلة(

 %5    ـ من صوف أو وبر ناعم 57 03 10 00 
    :ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر  
%5  (عشب اصطناعي)نجيلة ـ ـ  57 03 21 00 
%5  غيرها ـ ـ  57 03 29 00 
   : ـ من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية أخر   
%5  طناعي(نجيلة )عشب اصـ ـ  57 03 31 00 
  :غيرها ـ ـ   
%5  ـ ـ ـ سجاد وبسط وموكيت 57 03 39 10 
%5   ـ ـ ـ سجاد وبسط من خيوط قطيفة 57 03 39 20 
%5   ـ ـ ـ سجاد صالة  57 03 39 30 
%5  ـ ـ ـ غيرها 57 03 39 90 
   :  ـ من مواد نسجية أُخر  
   : 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 

، غير جاد وأغطية أرضيات أُخر، من لبادس  57.04
ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت 

   . جاهزة
 %5 2م 0.3تتجاوز مساحة سطحها  ـ مربعات ال 57 04 10 00 
ولكن ال تزيد  2م 0.3تجاوز مساحة سطحها ـ مربعات ت 57 04 20 00 

 %5  2م1عن 
 %5   ـ غيرها  57 04 90 00 

، وإن نسجسجاد وأغطية أرضيات أُخر من   57.05
 . 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 
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 فئة الرسم اإلجراء ــــــنفـالصـــ النظام المنسقرمز البند

ن ألياف نسجية مندوفة م منسوج( سجاد )غيرـ ـ ـ  57 05 00 20 
 متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة ...الخ( 

 
 5% 

 %5  و سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرـ 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 المنضدة، المشربة أ59للفصل  1ليها في المالحظة إ، النسج المشار يشمل هذا الفصل ال ـ 1
 .59األُخر المذكورة في الفصل واألصناف 

تظهر  ، بحيث الوالتي لم تقص أوبارها بعد ةذات خمل من خيوط اللحم منسوجة أقمشة، 58.01يشمل أيضا البند  ـ 2
 .ها أي أوبارحعلى سط

بعضه  ، النسج التي يكون سداها كله أو58.03بالمعنى المقصود في البند  " غزيه"نسج بعقدة  يقصد بعبارة ـ 3
مع  ةف من خيوط أرضيه ثابتة )خيوط مستقيمة(، ومن خيوط متحركة )خيوط دواره(، بحيث تكمل األخيرمؤل

تمر خيوط  ، لتُكون حلقات )زردات( التي من خاللهانصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر الثابتة ةخيوط األرضي
 .وتحتبس بها ةاللحم

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  (طائشرنسج 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 أُخرى

 ؛ 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 أيضاً 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 
النوع  فإن هذا الفصل يشمل أيضاً األصناف المصنوعة من خيوط من معدن من ،58.09إلى منتجات البند  ةباإلضاف ـ 7

.ةاثلالستعماالت مم وللمفروشات أو ةالمستعمل في األلبس

 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

ونسج من خيوط  ،ذات خمل منسوجة أقمشة  58.01
الداخلة في البند ، عدا األصناف )شينيل( طيفيةق

 .58.06أو  58.02

  

   : ـ من صوف أو من وبر ناعم  
 %5  المشالح لصناعة العبي و ـ ـ ـ 58 01 10 10 

 %5  غيرها ـ ـ ـ58 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% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

 %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 اللحمةمن  ذات خمل 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 أُخر 
    :جة من وبر خشنـ ـ ـ أقمشة منسو  
 %5   المشالح ـ ـ ـ ـ لصناعة العبي و 58 01 90 11 

 %5 ـ ـ ـ ـ غيرها58 01 90 19
 %5  غيرها ـ ـ ـ58 01 90 90

مزردة من النوع اإلسفنجي  منسوجة أقمشة  58.02
)نسج المناشف وما يماثلها " تيري"(، عدا 

في البند  الداخلة الضيقة )الشرائط(النسج 
، ذات أوبار من مواد نسجية أقمشة؛ 58.06

 57.03عدا المنتجات الداخلة في البند 

 
 

سج مزردة من النوع اإلسفنجي )ن منسوجة أقمشةـ  58 02 10 00 
 ، من قطنالمناشف وما يماثلها " تيري"(

 
5% 

المناشف من النوع اإلسفنجي ونسج منسوجة أقمشةـ  58 02 20 00 
  .ا " تيري"، من مواد نسجية أُخروما يماثله

 
 

 
5% 

 %5  من مواد نسجية  أوبارذات  أقمشةـ  58 02 30 00 
الضيقة  النسج، عدا غزيهنسج بعقدة  58 03 00 00 58.03

  58.06الداخلة في البند )الشرائط( 
 

5% 

 المنسوجة األقمشةأخر عدا  تول وأقمشة شبكية  58.04
نات )دانتيال(، الكروشيه؛ مسنأو  المصنرةأو 

الداخلة  األقمشةأثواباً، أشرطه أو زخارف، عدا 
 .60.06لغاية  60.02في البند 

 
 

 %5    آخرـ تول وأقمشة شبكية  58 04 10 00 
  : ـ مسننات آلية الصنع  
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  58 04 21 00 
 %5   ـ ـ من مواد نسجية أُخر 58 04 29 00 
 %5   ـ مسننات يدوية الصنع 58 04 30 00 

 ية النسج من أنواع جوبالن، فالند،ديابيج يدو 58 05 00 00 58.05
وما يماثلها وديابيج مشغولة بوفييه أوبيسون، 

الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة  ة)بالغرز باإلبرة
 مثالً(، وإن كانت جاهزة

 

5% 
عدا ئط( )شرا العرضضيقه  منسوجة أقمشة  58.06

أقمشة ؛ 58.07األصناف الداخلة في البند 
، سدى دون لحمة )شرائط( مؤلفة من ضيقة
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

 مجمعة بواسطة الصق )البولدوك(.
 أقمشة بما فيها)خمل ذات ةمنسوج أشرطة من أقمشةـ  58 06 10 00  

( وأقمشة مزردة مماثلة اإلسفنجيمن النوع مزردة
 شنيل(من خيوط قطيفية ) ةوأقمش

 
 

 
5% 

% أو أكثر وزناً 5أُخر، تحتوي على منسوجة  أشرطة ـ 58 06 20 00 
   خيوط مطاطمن للمط أو من خيوط قابلة 

 
5% 

   : أُخر أشرطةـ   
 %5  ـ ـ من قطن  58 06 31 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  58 06 32 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر  58 06 39 00 
سدى دون لحمة، أقمشة ضيقة )شرائط( مؤلفة من ـ  58 06 40 00 

  مجمعة بواسطة الصق )البولدوك(
 

5% 
رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد   58.07

أو مقطعة بأشكال أو  ةشرطأنسجية، أثواباً أو 
 . قياسات معينة، غير مطرزة

 

 %5   ـ منسوجة 58 07 10 00 
 %5   ـ غيرها  58 07 90 00 

ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية   58.08
مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو 

تزينيه  وشراريب وكراتالكروشيه منها؛ 
 . وأصناف مماثلة

 
 

 00 10 08 58   ً  %5   ـ ضفائر أثوابا
 %5    ـ غيرها 58 08 90 00 

 أقمشة دن ومن خيوط من مع 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 ةشرطأمطرزات، أثواباً أو   58.10

 %5  ظاهرة ـ مطرزات من دون أرضية  58 10 10 00 
   : ـ مطرزات أُخر  
 %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 أُخر 58 10 99 00 

58.11 00 00 11 58  ً ، تتكون من منتجات نسجية ذات حشو، أثوابا
طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى 

شو، بالغرز أو بطريقة أُخرى، عدا المطرزات ح
 58.10الداخلة في البند 

 
 
 
 

 
 
 

5% 
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 الفصل التاسع والخمسون
 

  نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة
 الصناعيلالستخدام  مناسبةنسجيه؛ أصناف أو منضدة 

 
 :مالحظـــات

، األقمشةة المنسةة ة المةذةةرة فةي " نسج " أينما وردت في هذا الفصل، يقصد بعبارة ما لم ينص على خالف ذلك ـ 1
، لتزيينيةةة، أاةابةةا  اةمةةا يقصةةد بلةةا الضةةفاار و أصةةناف العقةةادة  58.06و  58.03وفةةي البنةةدي   55إلةةى  50الفصةةة  

 .60.06لغاية  60.02م  البند  ةواألقمشة المصنرة أو الكروشي  58.08الداخلة في البند 
 :59.03يشمل البند  ـ 2

لما ةانة  ببيعةة ، ملما بلغ وزن المتر المربع فيلا ومية أو المغطاة أو المنضدة بلداا النسج المشربة أو المطل ـ أ 
 :(، باستثناءةاللداا  )غير خلةية أو خلةي

 55إلى  50بالعي  المجـردة )الفصة  م   ومرايةالنسج التي ال يكةن التشريب أو الطالء أو التغطية فيلا  ـ 1
عة   بعةي  االعتبةار دبةدالت اللةةن النادجةة ذال يؤخ، األحكام؛ ولتطبيق هذه بصةرة عامة( 60أو  58أو 

 ؛ملياتهذه الع
مةم فةي در ةة حةرارة دتةراو   7، على اسطةانة قطرهةا يمك  لفلا يدويا ، دون أن دتكسر المنتجات التي ال ـ 2

 ؛بصةرة عامة( 39در ة مئةية )فصل  30و  15بي  
الةة لي  بلةذه المةادة،  المنتجات التي دكةن نسجلا إما مغمةرة ةليا  بلداا  وإما مطلية ةليا  أو مغطاة على ـ 3

، بغة  النظةر عة  دبةدالت اللةةن بةالعي  المجةردة مراية ويكةن هذا الطالء أو هذه التغطية ة أن شريط
 ؛(39لنادجة ع  هذه العمليات )فصل ا

و  55إلةى  50النسج المطلية أو المغطاة  زايا  بلداا  ودحتةي رسةما  نادجة ع  دلك المعالجات )الفصة   ـ 4
 ؛امة(بصةرة ع 60أو  58

مة ةةدا  ةحامةل فقة   ، المتحدة بنسج عندما يكةةن النسةيجم  لداا  خلةية األشربةأو  لصفااحوااأللةا   ـ 5
 ؛(39)الفصل  ةوإلغراض التقةي

 .58.11النسجية الداخلة في البند  المنتجات ـ 6
 ، مشةربة أو مطليةة أو مغطةاة أو مغلفةةصةفيحات أو مة  أشةكا  مماالةةأو أشربة النسج المصنةعة م  خيةب  ب ـ

 .56.04ا ، الداخلة في البند بلدا
يقصد بعبارة "أقمشة نسجية منضدة بلداا " المنتجات المصنةعة بتجميع ببقة أو أةثر مة   59.03ألغراض البند     ـ 3

أقمشةةة مةةع ألةةةا  أو صةةفااح مةة  لةةداا  مضةةمةمة ب يةةة عمليةةة دةةرب  هةةذه الطبقةةات معةةا  وإن ةانةة  دلةةك األلةةةا  أو 
 دة في المقطع العرضي.  الصفااح ظاهرة للعي  المجر

المنتجةات التةي دكةةن بشةكل   59.05المقصةةد فةي البنةد  المعنى" أغطية  دران م  مةاد نسجية " بيقصد بعبارة  ـ 4
، المكةنةة مة  سةطح نسةجي مثبة ، علةى لصةالحة لتةزيي  الجةدران أو السةقةفسةم، ا 45لفات، بعرض ال يقةل عة  

يشةةمل أغطيةةة  ، إال أن هةةذا البنةةد ال(ليسةةمح باللصةةق يب أو الطةةالءحامةةل وإمةةا معةةالج علةةى و لةةه الخلفةةي )بالتشةةر
( أو علةى 48.14غبةار مة  مةةاد نسةجية مثبتةة مباشةرة علةى حامةل مة  ورق )البنةد  الجدران المكةنة م  زغب أو
 بصةرة عامة( . 59.07حامل م  مةاد نسجية )البند 

 :ييل ما 59.06يقصد بعبارة  " نسج ممططة " ألغراض البند   ـ 5
 :غطاة أو المنضدة بالمطاب ، والتيالنسج المشربة أو المطلية أو الم ـ أ

 ؛ أو  م 1500د وزن المتر المربع منلا يزي ال ـ 1
 % وزنا  م  مةاد نسجية؛50 م ودحتةي على أةثر م   1500يزن المتر المربع منلا أةثر م   ـ 2
المغطةاة أو المغلفةة  ، المشةربة أو المطليةة أومماالةة أو مة  أشةكا  أشةربةالنسج المصنةعة م  خيةب أو م   ب ـ

 آو ؛56.04، الداخلة في البند بالمطاب
 .النظر ع  وزنلا في المتر المربع ، بغ بالمطاب مكتلةالمؤلفة م  خيةب نسجية متةازية  األقمشة ج ـ

، والتي ةنسجي أقمشةمع م  مطاب خلةي المتحدة  األشربة،األلةا  أو الصفااح أو ال أن هذا البند، ال يشملإ
أيضةا  المنتجةات النسةجية  لوال يشم( 40فق  )الفصل  التقةيةللنسج فيلا إال صفة الحامل وألغراض  نال يكة

 . 58.11الداخلة في البند 
 :59.07البند  لال يشم ـ 6

 60أو  58، 55لةى إ 50بالعي  المجةردة )الفصةة   ةالتشريب أو الطالء أو التغطية  ومراي نال يكةالنسج التي  ـ أ
 ؛ت اللةن النادجة ع  هذه العملياتبعي  االعتبار دبدال ذال يؤخ، األحكام؛ ولتطبيق هذه بصةرة عامة(

 الخلفيةةة ، وللمنةةاظرةرسةةةما  للمشةةاهد المسةةرحي ة)عةةدا نسةةج الكانفةةا المتضةةمن اترسةةةمب صةةبةغةالنسةةج الم ـ ب
 ؛كةرات" أو لالستعماالت المماالة("دي تلالستةديةها
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بمنتجات أُخر مماالة والمتضمنة رسةما  نادجة ع   النسج المغطاة  زايا  بزغب أو بغبار أو بمسحةق فلي  أو ـ ج
 البند؛ المقلدة "المخمل المقلد"، دبقى داخلة في هذا ةال أن النسج الةبريإدلك المعالجات؛ 

 ؛ةاد أخر مماالةا مةاد نشةية أو مالنسج التي أُخضع  لعمليات دجليز عادي استعمل  فيل د ـ
 ؛(44.08ة على حامل م  نسج )البند الصفااح م  خشب للتلبيس المثبت ـ هـ
 ؛(68.05ة على حامل م  نسج )البند المثبت  ةالمساحيق والحبيبات الطبيعية أو االصطناعية الشاحذ ـ و
 ؛(68.14على حامل م  نسج )بند الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة ز ـ
  .عام(بة ه  15أو  14) القسم والرقااق م  معدن المثبتة على حامل م  نسج  لرقيقةاألوراق ا ـ  

 :59.10يشمل البند  ال ـ 7
  .مم 3نقل المةاد ، مـ  مـةاد نسجية التي يقل سمكلا عـ   أو ةسيةر نقل الحرة ـ أ
أو منضةةدة بمطةةاب، أو  ، مشةةربة أو مطليةةة أو مغطةةاةةاد أو السةةيةر، مةة  نسةةجأو نقةةل المةة ةنقةةل الحرةةة سةةيةر ـ ب

 .(40.10طلية أو مغلفة بمطاب )بند المصنةعة م  خيةب أو خيةب حزم نسجية مشربة أو م
 :ند آخر م  بنةد القسم الحادي عشرددخل في أي ب ، األصناف التالية التي ال59.11يشمل البند  ـ 8

)عةدا األصةناف )بمةا فيلةا المربةع( كل مسةتطيل أبةاال  أو المقطعة فق  بش ة، أو المقطعنسجية، أاةابا  المنتجات ال أ ـ
 يلي: فق  فيما ، المحددة حصرا  (59.10إلى  59.08اخلة في البنةد التي للا صفة المنتجات الد

الجلةد  مةع المطةاب أو ة أو المغطةاة أو المنضةد ة، المطليةواللبةاد أو النسةج المبطنةة بلبةاد ةالمنسةة  ةاألقمش ـ 1
 ةع المستعملة في صنع ةسةه أ لزة الندف والنسج المماالة السةتعماالت دقنيةم  األنةا أوم  مةاد أُخر،

مشةربه بمطةاب لتغطيةة مطةاوي  ةمة  قطيفة ة " المصةنةعااشةرلأُخر، بما فيلا النسةج ضةيقة العةرض "ا
 "سداة" النسيج؛

 نسج النخل؛ ـ 2
 ة، مة  مةادماالت مماالةةاصةر الزيةةت أو السةتعالتصفية مة  األنةةاع المسةتعملة فةي مع الترشيح أو نسج ـ 3

 ؛نسجيه أو م  شعر بشري
، وإن ةان  مشربة أو مطلية ، المنسة ة بشةكل مسةطح، والمتعةددة السةد  النسج الملبدة أو غير الملبدة ـ 4

 أخر؛ ةالت أو الستعماالت دقنيآلواللحمة م  النةع المستخدم في ا
 دقنية؛ الستعماالتالمعدة  النسج المقةاة بمعدن م  األنةاع ـ 5
األنةاع  مشربة أو مقةاة بمعدن م أو الحبا  والضفاار وغيرها م  المنتجات المماالة، وإن ةان  مطلية  ـ 6

 .ةمةاد حشة أو ةمةاد للتشحيم ةفي الصناع ةالمستعمل
 ةسةجيالن األقمشةة ، )مثل،دقنية الستعماالت( 59.10إلى  59.08األصناف النسجية )عدا دلك الداخلة في البنةد  ـ ب

بدون نلاية أو المزودة ب دوات وصةل، مة  األنةةاع المسةتعملة فةي آالت صةنع الةةرق أو اآلالت  ةواللباد المقفل
مةةثال (، أقةةراج الجلةةي، الفةاصةةل والحلقةةات  األسةةمن عجينةةة الةةةرق، أو الحريةةر الصةةخري مةةع  آالتالمماالةةة )
 .(اآلالتوغيرها م  أ زاء الجلي  أقراج

 
 فئة الرسم اإل راء الصــــــــــــنف منسقالنظام الرمز البند

نسج مطلية بصمغ أو بمةاد نشةية، م  األنةاع   59.01
المستعملة للتغليف الخار ي للكتب وغيرها م  
االستعماالت المماالة؛ نسج استشفاف لنقل 

؛ باأللةان )ةانفا(سج محضرة للرسم الرسةم؛ ن
مقساة النسج اليمااللا م   نسج "بكرام" وما

 .ألنةاع المستعملة لصناعة القبعات  ام

 
 

نسج مطلية بصمغ أو بمةاد نشةية، م  األنةاع ـ  59 01 10 00 
المستعملة للتغليف الخار ي للكتب وغيرها م  

 االستعماالت المماالة

 
 
 

 
 

5% 
   :ـ غيرها  
 %5  نسج شفافة لنقل الرسةمـ ـ ـ  59 01 90 10 
 %5  حضرة للرسم باأللةان)ةانفا(نسج مـ ـ ـ  59 01 90 20 
ة ـنسج مقساة م  األنةاع المستعملة لصناعـ ـ ـ  59 01 90 30 

 %5  القبعات
م  خيةب  الخار يةلإلبارات م  حبا  نسج   59.02

عالية المتانة م  نايلةن أو م  بةلي أميدات 
 .الفسكةزأو م  حرير ات أُخر أو م  بةليستر
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 فئة الرسم اإل راء الصــــــــــــنف منسقالنظام الرمز البند

 %5  ايلةن أو م  بةلي أميدات أُخر ـ م  ن 59 02 10 00 
 %5  اتـ م  بةليستر 59 02 20 00 
 %5  ـ غيرها 59 02 90 00 

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة   59.03
 .59.02عدا دلك الداخلة في البند  بلداا ،

  

 %5  ببةلي )فينيل ةلةريد(ـ  59 03 10 00 
 %5  ـ ببةلي يةريثان  59 03 20 00 

 %5  ـ غيرها  59 03 90 00 
وإن ةـان مقطعـا   مشمـع أرضيــة )لينةليــةم(  59.04

؛ أغطية أرضيات مكةنة م  بالء ب شكـا  معينة
، أو غطاء مثبتة على حامل م  مةاد نسجية

 .وإن ةان  مقطعة ب شكا  معينة

  

 %5  ـ مشمع أرضية )لينةليةم(  59 04 10 00 
 %5  ـ غيرها  59 04 90 00 

   .نسج  أغطية  دران م   59.05
 %5  ـ ـ ـ م  قطيفة  59 05 00 10 
 %5  م  قط  ـ ـ ـ  59 05 00 20 
 %5  اصطناعية  أو م  مةاد نسجية درةيبيةـ ـ ـ  59 05 00 60 
 %5  م  مةاد نسجية أخر ـ ـ ـ  59 05 00 90 

   .59.02ة، عدا الداخلة في البند طنسج ممط  59.06
 %5  سم 20ـ أشربة الصقة بعرض ال يزيد ع   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 الكانفا ـنس  59.07
وللمناظر  المسرحيةرسةما  للمشاهد  المتضمنة

أو  لإلستديةهات "ديكةرات" الخلفية
 .ممااله الستعماالت

 
 
 

 

    :مغطاةأخر مشربة أو مطلية أو  نسجـ ـ ـ    
النسج المطلية بالقطران أو القار أو المةاد ـ ـ ـ ـ 59 07 00 11 

المماالة م  األنةاع المستعملة لتحضير أغطية 
 البضااع وأقمشة التغليف

 
 
 

 
 

5% 
 %5  شمعية النسج المطلية بمةادـ ـ ـ ـ  59 07 00 12 
أساسه  المشبعة بمحضر النسج الرقيقة المطلية أوـ ـ ـ ـ  59 07 00 13 

 رادنجات ببيعية وةافةر 
 
 

 
5% 

محضرات  النسج المطلية أو المشربة بالزي  أوـ ـ ـ ـ  59 07 00 14 
أساسلا زي  دجفيف مثل أقمشة التغليف والنسج 

 والجةت والكتانالقةية الخشنة م  القنب 
  والنسج االصطناعية أو الترةيبية الغير والقط

منفذة للماء لطالالا بطبقة اقيلة مؤلفة أساسلا 
 وسناجم  خلي  م  زي  دجفيف 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5% 
قابله  بسيليكات لجعللا غير نسج مغطــاة ـ ـ ـ ـ 59 07 00 15 

 )للستاار المقاومة للحريق مثال( لالحتراق
 
 

 
5% 

 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 59 07 00 19 
ظر خلفية )ديكةرات( انسج مرسةم عليلا من ـ ـ ـ 59 07 00 20 

( أو تاالستةديةهاللمسار  والمراسم )
  الستعماالت مماالة

 
 

 
5% 
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 فئة الرسم اإل راء الصــــــــــــنف منسقالنظام الرمز البند

فتاال منسة ة أو مضفةرة أو مصنرة، م   59 08 00 00 59.08
والمةاقد والقداحات مةاد نسجية، للمصابيح 

وها ة ( ةشيغرقااق )أ ؛يمااللا ما والشمةع أو
اسطةانية  ةوأقمشة مصنر لمصابيح الغاز

 %5  في صنعلا، وإن ةان  مشربة دستخدم
مماالة  م  مةاد نسجيه وأنابيب ةنبةبيأخرابيم   59.09

نسجيه، وإن ةان  مبطنة أو مقةاة  م  مةاد
 . دن أو مزودة بلةازم م  مةاد أُخربمع

  

 %5  المجلزة إلبفاء الحرااقـ ـ ـ  59 09 00 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  59 09 00 90 

نقل المةاد م  مةاد  سيةر نقل الحرةة أو 59 10 00 00 59.10
 مغطاة، أو مطلية، وإن ةان  مشربة، نسجية،

 %5  بمادة أخر  مقةاة بمعدن أو منضدة بلداا  أو
منتجات وأصناف نسجية الستعماالت دقنيه،   59.11

 .هذا الفصل م  8المالحظة حدده في م
  

أو مغطاة أو  مطليةبلباد، ونسج مبطنة ولباد سج نـ  59 11 10 00 
مةاد أُخر، م  األنةاع بمنضده بمطاب أو  لد أو 

المستعملة في صنع ةسةة أ لزة الندف، والنسج 
المماالة الستعماالت دقنيه أُخر، بما في ذلك النسج 

مشربه  قطيفةم   المصنةعة)الشراا ( ضيقة ال
  النسيج" كةك"ماز  النسيج غبمطاب لتغطية م

 
 

5% 
 %5   النخل وإن ةان   اهزة ـ نسج 59 11 20 00 

أو مزودة  متصلةباد ــلو  )نسج( ةنسجي أقمشةـ   
ب دوات رب ، م  األنةاع المستعملة في آالت صناعة 
الةرق أو في آالت مماالة )مثل، آالت عجاا  الةرق 

 : (س()اسبستة   الحرير الصخري واإلسمن خلي أو

  

 %5   م 650ـ ـ وزن المتر المربع منلا أقل م   59 11 31 00 
 %5  أةثر  م أو 650ـ ـ وزن المتر المربع منلا  59 11 32 00 
التصفية م  األنةاع المستعملة في الترشيح أو أقمشة ـ  59 11 40 00 

معاصر الزيةت أو ما يمااللا، بما في ذلك ما ةان 
  بشري شعر منلا مصنةعا  م 

 
 

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 المماثلة من مصنرات والشارات واألصنافالرقاع  ب ـ 
 .59الفصل  كروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة فياألقمشة المصنرة أو ال ج ـ 

نضدة، تبقى داخلةة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو الم ةذات الخمل المصنر األقمشةأن  إال
 .60.01في البند 

 

المفروشةات أو  أو ةالمستعملة لأللبس يشمل أيضا هذا الفصل، األقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من األنواع ـ 2
 .الستعماالت مماثلة

 

مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريفة، تشير أيضاً إلى األصناف المجمعةة ـ بةالغرز والتةي تعنةي أن عبارة "إن  ـ 3
.ةتتألف هذه الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسيجي

 مالحظة البند الفرعي
األقمشة من شعيرات مفردة من بولي ايثيلين أو من شعيرات متعددة مةن بوليسةتر  600535يشمل البند الفرعي .1

فتحةة  20فتحاتهةا عةن  عةددال يقةل ذو عيةون شةبكية ، 2جةرا/م/ 55وال يتجةاوز  2جةرا/م/ 30تزن ما ال يقل عن 
و( أو سةةايبرميثرين )ايةةزو( أو كلورفينةةابير)ايز-، مشةةربة أو مطليةةة بالفةةا2فتحةةة مسةة  100وال تزيةةد عةةن  2سةة م

 ميثيل)ايزو(.-سيهالوثرين )ايزو( أو برميثرين)ايزو( أو بيريمفوس-، ايزو( أو المبدا INN) دلتاميثرين
 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــنف النظا/ المنسقرمز البند

 "طويلة الخمل"أقمشة ذات خمل بما فيها   60.01
   .شة مزردة "تيري" 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 تركيبية أو اصطناعية 60 01 22 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 60 01 29 00 
   :ـ غيرها  
 %5  ـ ـ من قطن 60 01 91 00 
 %5  صطناعيةـ ـ من ألياف تركيبية أو ا 60 01 92 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 60 01 99 00 

يزيد عن  أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض ال  60.02
من  أكثر أووزناً  %5تحتوي على  س ،30

عدا تلك  قابلة للمط أو من خيوط مطاط،خيوط 
  .60.01في البند الداخلة

وط قابلة وزناً من خي أو أكثر، وزناً %5تحتوي على ـ  60 02 40 00 
  خيوط مطاط على تحتوي للمط ولكن ال

 
5% 

 %5  ـ غيرها  60 02 90 00 
عن  دال يزيبعرض  كروشيه أو مصنرة أقمشة  60.03

 60.01 في البند تلك 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  تركيبية أليافمن  ـ 60 03 30 00 
 %5  اصطناعية أليافمن  ـ 60 03 40 00 
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 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــنف النظا/ المنسقرمز البند

 %5  غيرها ـ 60 03 90 00 
عن  بعرض يزيد كروشيه أو مصنرة أقمشة  60.04

ً  %5على  تحتويس  30 من  أكثر أو وزنا
تلك  عدا من خيوط مطاط، للمط أو خيوط قابلة

   .60.01 في البند الداخلة
للمط  من خيوط قابلة أكثر أو ًوزنا %5على  تحتوي ـ 60 04 10 00 

 %5  على خيوط مطاط تحتوي ولكن ال
 %5  ـ غيرها  60 04 90 00 

على  تلك المصنوعة فيها )بما مصنرات السدى  60.05
 "جالون"(، المزركشة األشرطة آالت تصنير

   60.04 لغاية 60.01 في البند تلك الداخلة عدا
   :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 مطبوعةـ  60 05 24 00 
   :ألياف تركيبية ـ من  
لهذا  1ـ األقمشة المحددة في مالحظة البند الفرعي ـ  60 05 35 00 

 %5  الفصل
 %5  مقصورة أو مقصورة رها، غيرـ غيـ  60 05 36 00 
 %5  غيرها، مصبوغةـ ـ  60 05 37 00 
 %5  من خيوط ذات ألوان مختلفة، ـ غيرهاـ  60 05 38 00 
 %5  ـ غيرها، مطبوعةـ  60 05 39 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 تركيبية  
 %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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  الفصل الحادي والستون
 

 ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات أو كروشيه  
 

 :اتمالحظـ
 

 .هكروشيهذا الفصل، إال على األصناف الجاهزة من مصنرات أو  قال يطب ـ 1
 :هذا الفصل لال يشم ـ 2

 ؛62.12األصناف الداخلة في البند  أ  ـ 
 ؛63.09المستعملة الداخلة في البند وغيرها من األصناف األُخر  المستعملةاأللبسة  ب ـ 
 (.90.21الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها )بند أجهزة تقويم األعضاء، األحزمة ـ ج 

 :61.04و  61.03بيق أحكام البندين من أجل تط ـ 3
فيما وذلك مطابق مصنعة من قماش قطع ثالث من " مجموعة ألبسة مكونة من قطعتين أو بدله"بعبارة  يقصد أ  ـ

 :تعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل علىي
أكثر، مصممة لتغطية  سترة واحدة )جاكيت( تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا األكمام، من أربع قطع أو ـ

يكون جزؤها األمامي مصنوع من  ةمخيط ةالجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحد
وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة نات المجموعة باقي مكونفس قماش السطح الخارجي ل

 ؛تأو الجاكيالسترة 
و بأرجل ضيقه تغطي الركب أو لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أ ةقطعة لباس واحدـ 

 .دريةصعاديه أو بشكل بنطلون، بدون حماالت أو  تنوره" شورت" )عدا رداء السباحة( أو قصير
والتركيب؛ أيضاً يجـب  من قماش ذي بنية نسجيه واحدة و من نفس اللون هأن تكون جميع مكونات البدليجب 

فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط  أن تكـون مـن نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات. مع ذلك،
 . ( من نسيج مختلفةأنبوبي )شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيط

لتغطية الجزء السفلي للجسم )مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي  ةـت معـاً عـدة مكونات منفصلوإذا قُدم
عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون( فإن الجزء  تنورهمع بنطلون قصير " شورت " أو 

أو البنات، فيجب  السيدات ، وفي حالة بدلهب أن يكون البنطلون المكون للبدلالسفلي الذي يعطى األولوية يج
 .لبسة األخرى فتعتبر قطعاً منفصلةبشكل بنطلون أما األ هالعادية أو التنور هأن تكون التنور

 :وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة"، المجموعات التالية من األلبسة،  بدلهتشمل أيضاً عبارة " 
إلى أسفله ومن  ال مستديرة تتدلى على الظهر( بأذيةمنفرج ةلباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة )قصير ـ

 بنطلون مخطط طولياً؛
نسبياً من  قصيرة وله جاكيت " فراك "( مصنوع عادة من قماش أسود اللون لباس المساء )سترة بذيل ـ

 أسفل؛ األمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى
قد يظهر من  ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية، )رغم أنه )سموكن(ء لباس العشا ـ

الصدر فيها مصنوعتان من  خاللها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص(، وتتميز بأن طيتي
 .الحرير الطبيعي أو المقلد الالمع

أو  61.08أو  61.07الداخلة في البنود ناف ، مجموعة من األلبسة )عدا البدل واألصأطقم(يقصد بعبارة ) ب ـ
 ، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:متطابق ( تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش61.09

بلوفر" التي قد تشكل قطعة " الكنزةالعلوي من الجسم باستثناء  قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء ـ
ها من نوع األطقم الثنائية " التوينز" وباستثناء الصدرية لباس علوياً ثانياً فقط في الحالة التي تكون في

 التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباساً علوياً ثانياً في الحاالت األُخرى؛ 
 قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مكونة من بنطلون عادي أو ـ

"، أو بنطلون بأرجل ضيقه تغطي الركب أو بنطلون "أوفرول بنطلون بصدرية وحماالت متصلة به
 .بشكل بنطلون تنورهعادية أو  تنورهقصير" شورت "، )عدا ألبسة السباحة( أو 

واحدة ومن نفس الطراز  ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم " االنسامبل " من قماش ذي بنيـة نسجيه
" انسامبل " القياسات. ال تنطبق عبارة )طقم(ة واللون والتركيب؛ كما يجب أن تكون متوافقة أو منسجم

 .61.12التزلج الداخلة في البند  بدلج" وال الرياضة "ترين بدلعلى 
، األلبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة 61.0و  61.05البندان  لال يشم ـ 4

يشمالن األلبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها  فل، كما البأية وسيلة أُخرى تمكن من شد وتضييق المالبس من أس
ال سم على األقل. كما 10× سم 10عن عشره في السنتمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 

 .المالبس التي بدون أكمام 61.05د البن ليشم
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من الجسم وهي ذات أكمام طويلة او "القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي 
ً لتغطية الجزء  قصيرة مع فتحة كاملة او جزئية تبدا عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة ايضا
العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و 

 لوزات" ذات ياقة."البلوزات القمصان" و "الب
أخرى لشد ، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أي وسيلة ، األلبسة التي لها أربطة لألحكام61.09البند  لال يشم ـ 5

 .وتضييق المالبس من أسفل
 :61.11من أجل تطبيق أحكام البند  ـ 6

أجسامهم  طول يزيد الذين ال"ألبسة توابع ألبسة لألطفال" األصناف المخصصة لصغار األطفال  يقصد بعبارة أ ـ
 سم 86عن 

لفصل يجب وفي أي بند آخر من هذا ا 61.11أن تبند في آن واحد في البند  ةإن األصناف التي يمكن ألول وهل ب ـ
 .61.11أن تدخل في البند 

ن التعرف التزلج" األلبسة أو مجموعات األلبسة التي يمكبدل "، يقصد بعبارة 61.12أحكام البند من أجل تطبيق  ـ 7
بقصد التزلج على الثلوج )عبر  الرتدائهاعليها من مظهرها العام ومن بنيتها التسجية أنها معدة بصورة أساسية 

 :و على منحدرات الجبال( وتتكون منالسهول أ
 من الجسم؛ والسفلية العلوية األجزاءرداء تزلج )أوفرول تزلج( وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية  أ  ـ 

 ؛اللباس جيوباً أو أربطة لألقدام إضافة إلى األكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا
 :مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من ،قطع ثالثمن وهو مجموعة من األلبسة مكونة من قطعتين أو طقم تزلج  ب ـ

 تغلق ة،مماثل أصناف أو والمطر الريح من واقية سترات أو من نوع "أنوراك" واحدة قطعة لباس ـ
 ؛إضافية(، ويمكن أن يكون معها صدرية سحاباتبحابكات منزلقة )

أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو  إن كان ممتداً إلى ما فوق الخصربنطلون واحد، و ـ
 .(بصدرية وحماالت متصلة به )أوفرولبنطلون واحد 

ومن سترة  )أ( ةفي الفقر للرداء المذكور أعالهإن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل 
 .من دون أكمام، تلبس فوق الرداء ،مبطنة بحشو

نسجيه واحدة و من نفس الطراز  ويجب أن تكون جميع مكونـات طقم التزلـج مصنوعة من قماش ذي بنية
 .ة القياساتـهذه المكونات متوافقة أو منسجملوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون والتركيب وأن كانت بأ

وفي غيره من بنود هذا الفصل، عدا البند  61.13إن األلبسة التي يمكن ألول وهله أن تبند في آن واحد في البند  ـ 8
 .61.13، يجب أن تدخل في البند 61.11

بر من إن األلبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيسر على الطرف األيمن تعت ـ 9
ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيمن على الطرف األيسر تعتبر من ألبسة 

ه مصمماً ألحد الجنسين دون تطبق هذه األحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أن النساء أو البنات. ال
 .اآلخر

ألبسة للنساء أو البنات،  وما هبين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين  ييز فيهاميمكن الت إن األلبسة التي ال 
 .النساء أو البنات ألبسةيجب أن تبند في البنود التي تشتمل على 

 .ذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدنيمكن أن تكون أصناف ه ـ 10 
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، معاطف بدون أكمام "كابات" ةمعاطف، أقبي  61.01
عباءات، أنوراكات )بما فيها سترات التزلج(، 

سترات واقية من الريح والمطر، وأصناف 
أو كروشيه، مصنرة مماثلة، للرجال أو الصبية، 

   .61.03األصناف الداخلة في البند  باستثناء
 %5  ـ من قطن 61 01 20 00 
 %5  اف تركيبية أو اصطناعيةـ من ألي 61 01 30 00 

 %5  ـ من مواد نسجية أُخر 61 01 90 00 
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معاطف بدون أكمام "كابات"  ،أقبية معاطف،  61.02
وعباءات، أنوراكات )بما فيها سترات التزلج(، 

، واألصناف والمطرسترات واقية من الريح 
أو مصنرة المماثلة، للنساء أو البنات، 

ف الداخلة في البند األصنا كروشيه، باستثناء
61.04.   

 %5  ـ من صوف أو من وبر ناعم 61 02 10 00 
 %5  ـ من قطن 61 02 20 00 
 %5  ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 02 30 00 
 %5  ـ من مواد نسجية أُخر 61 02 90 00 

، بنطلونات سترة فضفاضةبدل، أطقم جاكيتات،   61.03
عادية وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها 

" أوفرول" و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي 
ألبسة  ا(، عدالركب وبنطلونات قصيرة )شورت

أو مصنرة أو الصبية،  السباحة، للرجال
   .كروشيه

%5   ـ بدل 61 03 10 00 
   : أطقمـ   
 %5  ـ ـ من قطن 61 03 22 00 
 %5    ـ ـ من ألياف تركيبية 61 03 23 00 
 %5   ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 03 29 00 
   : وسترات فضفاضةـ جاكيتات   
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 61 03 31 00 
 %5  ـ ـ من قطن 61 03 32 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية 61 03 33 00 

 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 03 39 00 
بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة ـ   

بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي 
   : شورت(الركب وبنطلونات قصيرة )

 %5  ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 61 03 41 00 
 %5  ـ ـ من قطن 61 03 42 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 61 03 43 00 
 %5  من مواد نسجية أُخر ـ ـ 61 03 49 00 

، سترات فضفاضةجاكيتات،  أطقم وبدل،   61.04
 بنطلونات،فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل 

بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحماالت 
وبنطلونات بأرجل ضيقة  أوفرول(متصلة بها )

" طي الركب وبنطلونات قصيرة " شورتتغ
 ،و البناتء أ)عدا ألبسة السباحة(، للنسا

   . أو كروشيه مصنرة
  : ـ بدل  
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية 61 04 13 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 04 19 00 

   : )أطقم(ـ   
 %5  ـ ـ من قطن 61 04 22 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 61 04 23 00 
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 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 04 29 00 
   : سترات فضفاضةكيتات وـ جا  
 %5  ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 61 04 31 00 
 %5  ـ ـ من قطن 61 04 32 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 61 04 33 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 04 39 00 
   : فساتينـ   
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 61 04 41 00 

 %5  من قطن  ـ ـ 61 04 42 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 61 04 43 00 
 %5   اصطناعيةـ ـ من ألياف  61 04 44 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 04 49 00 
   : نير عادية وتنانير بشكل بنطلوناتـ تنا  
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 61 04 51 00 
 %5   ـ ـ من قطن 61 04 52 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 61 04 53 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 04 59 00 
بنطلونات عادية و وبنطلونات بصدرية وحماالت ـ   

طي و بنطلونات بأرجل ضيقة تغ أوفرول(متصلة بها )
   : الركب وبنطلونات قصيرة )شورت(

 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 61 04 61 00 
 %5  ـ ـ من قطن 61 04 62 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 61 04 63 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 04 69 00 

 .أو كروشيهمصنرة أو الصبية،  قمصان للرجال  61.05
  

 %5   ـ من قطن 61 05 10 00 
 %5   ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 05 20 00 

 %5  نسجية أُخر ـ من مواد 61 05 90 00 
 بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان للنساء  61.06

   . أو كروشيهمصنرة أو البنات، 
 %5   ـ من قطن 61 06 10 00 
 %5  ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 06 20 00 
 %5  ـ من مواد نسجية أُخر 61 06 90 00 

سراويل داخلية )كالسونات أو سليبات(،   61.07
مصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب ق

أو  ، وأصناف مماثلة للرجال(دي شامبرنوم )
   . أو كروشيهمصنرة الصبية، 

   : قصيرةوسراويل داخلية ـ سراويل داخلية  
 %5   ـ ـ من قطن  61 07 11 00 

 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 07 12 00 
 %5  اد نسجية أُخرـ ـ من مو 61 07 19 00 
   :  بيجامات ـ قمصان للنوم و  
 %5  ـ ـ من قطن 61 07 21 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 07 22 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 07 29 00 
   :  ـ غيرها  
 %5  ـ ـ من قطن 61 07 91 00 
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 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 07 99 00 
قمصان داخلية وتنانير داخلية أخر سراويل   61.08

للنوم،  داخلية، قمصانقصيرة وسراويل  داخلية
برانس  ،ةبيجامات، ألبسة منزلية فضفاض

أو البنات،  وأصناف مماثلة للنساء وزرةحمام، 
   . أو كروشيهمصنرة 

   : ير داخلية أخروتنانـ قمصان داخلية   
 %5  ف تركيبية أو اصطناعيةـ ـ من أليا 61 08 11 00  

 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر  61 08 19 00 
   : قصيرة وسراويل داخليةراويل داخلية ـ س  
 %5   ـ ـ من قطن 61 08 21 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 08 22 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 08 29 00 
   : اماتبيج ـ قمصان للنوم و  
 %5   ـ ـ من قطن 61 08 31 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 08 32 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 08 39 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ من قطن 61 08 91 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 08 92 00 
 %5  ية أُخرـ ـ من مواد نسج 61 08 99 00 

 بأكمام أو قصيرةقمصان )تي شيرت( وقمصان   61.09
   . أو كروشيهمصنرة  بدونها وما يماثلها،

 %5  ـ من قطن 61 09 10 00 
 %5  ـ من مواد نسجية أُخر 61 09 90 00 

"جيليه" و"سويترات"  كنزات "بلوفرات"  61.10
وأصناف مماثلة بأكمام أو  و"كارديجان"

  . أو كروشيهة مصنر ،بدونها
   : ـ من صوف أو من وبر ناعم  
 %5  صوفـ من ـ  61 10 11 00 
 %5  ماعز كشميرـ من ـ  61 10 12 00 
 %5  غيرهاـ ـ  61 10 19 00 
 %5  ـ من قطن61 10 20 00 
 %5  أو اصطناعية ـ من ألياف تركيبية61 10 30 00 
 %5   ـ من مواد نسجية أخرى61 10 90 00 

أو مصنرة  ار األطفال،ألبسة وتوابع ألبسة لصغ  61.11
   . كروشيه

 %5  ـ من قطن 61 11 20 00 
 %5   ـ من ألياف تركيبية 61 11 30 00 

 %5  ـ من مواد نسجية أُخر 61 11 90 00 
 للتزلج، ألبسة بدلج" وللرياضة "ترين بدل  61.12

   . أو كروشيهمصنرة للسباحة، 
   : ج"ضة "ترينللريا بدلـ   
 %5  ـ ـ من قطن  61 12 11 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية  61 12 12 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 12 19 00 
 %5  للتزلج  بدلـ  61 12 20 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

   : ـ أردية سباحة للرجال أو الصبية  
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية  61 12 31 00 
 %5  مواد نسجية أُخر  ـ ـ من 61 12 39 00 
   :  البنات ـ أردية سباحة للنساء أو  
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية  61 12 41 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 12 49 00 

يه شكرو من أقمشة مصنرة أوة مصنوع ألبسة 61 13 00 00 61.13
 59.07أو  59.06 أو 59.03 داخلة في البنود

 
 
 

 
 

5% 
   . أو كروشيهمصنرة لبسة أُخر، أ  61.14

 %5  ـ من قطن  61 14 20 00 
 %5   ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61 14 30 00 
 %5  ـ من مواد نسجية أُخر 61 14 90 00 

وجوارب جوارب نسائية بسراويل )كولون(   61.15
وجوارب نسائيه تغطي القدم  نسائية ضيقة ال

 طويلة صيرة أوقنصفية و جوارب  طويلة أو
الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو 

 الضغطالمتدرجة جوارب الاألقدام، بما فيها 
األقدام  األوردة( وألبسةتمدد )مثل جوارب 

   . أو كروشيه، مصنرة بدون نعال
 %5  (جوارب تمدد األوردة جوارب متدرجة الضغط )مثل ـ 61 15 10 00 
وجوارب نسائية لون( ـ جوارب نسائية بسراويل )كو  

   : القدم أخرتغطي  ضيقة ال
 ـ ـ من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل  61 15 21 00 

 ديسيتكس  67من      
 
 

 
5% 

 ـ ـ من ألياف تركيبية، مقاس الخيــط المفـــرد  61 15 22 00 
 ديسيتكس أو أكثر  67منهــا      

 
 

 
5% 

 %5  واد نسجية أخر ـ ـ من م 61 15 29 00 
طويلة أو نصفية، مقاس الخيط  أخرـ جوارب نسائية  61 15 30 00 

 ديسيتكس  67المفرد منها أقل من 
 
 

 
5% 

   :  ـ غيرها  
 %5  ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 61 15 94 00 
 %5  ـ ـ من قطن  61 15 95 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 61 15 96 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر  61 15 99 00 

، قفازات بال أصابع، قفازات تكسو قفازات عادية  61.16
ً األصابع األربع معاً واإلب أو  ، مصنرةهام منفردا

   . كروشيه
 %5   بلدائن أو بمطاط أو منضدة مطلية أو مغطاةـ مشربة أو  61 16 10 00 

   : ـ غيرها  
 %5  من وبر ناعم ـ ـ من صوف أو  61 16 91 00 
 %5  ـ ـ من قطن  61 16 92 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 61 16 93 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 61 16 99 00 

توابع أُخر جاهـزة لأللبسـة، من مصنرات أو   61.17
 ،توابع ألبسةكروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء 

   . أو كروشيهمصنرة 
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 أخمره وأصناف، طرحلفافات عنق، أوشحة،  االت،شـ  61 17 10 00 
  مماثلة 

 
5% 

 %5   ـ توابع أُخر 61 17 80 00 
 %5   ـ أجزاء 61 17 90 00 
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 الفصل الثاني والستون
 

  ، من غير المصنرات أو الكروشيهألبسة وتوابع ألبسة
 

 : اتمالحظــ
نسجية غير الحشو، وال تدخل فيه  أقمشةال يطبق هذا الفصل، سوى على األصناف الجاهزة المصنوعة من أية  ـ 1

 .62.12األصناف من مصنرات أو كروشيه، عدا ما يشمله البند 
 : لفصلاال يشمل هذا  ـ 2

 ؛ أو63.09األلبسة المستعملة وغيرها من األصناف األخر المستعملة الداخلة في البند  أ  ـ 
 (.90.21البند)ما يماثلها  أجهزة تقويم األعضاء األحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ب ـ 

 : 62.04و  62.03بيق أحكام البندين من أجل تط ـ 3
مصنعة من قماش قطع ثالث  من لبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو"، مجموعة أبدلهيقصد بعبارة "  أ  ـ

 : تعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل علىوذلك فيما يمطابق 
سترة واحدة )جاكيت(، تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا األكمام، من أربع قطعع أو أكرعر، مصعممة لتةطيعة  ـ

يكون جزؤها األمعامي مصعنوم معن  ةدة مخيطواح الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية
نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونعات المجموععة وجزؤهعا الخلفعي مصعنوم معن نفعس قمعاش بطانعة 

 السترة أو الجاكيت؛ 
ـ قطعة لباس واحده لتةطية الجزء السفلي من الجسم، مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تةطعي الركع  

 . ل بنطلون، بدون حماالت وال صدريةعادية أو بشك تنورهرداء السباحة( أو  )عدا أو قصير " شورت "،
اللعون والتركيع ، يجع   ومعن نفعسمن قمعاش ذي بنيعة نسعجيه واحعدة  البدلهيج  أن تكون جميع مكونات 

أن تزود  المكونات يمكنومع ذلك، فإن هذه  ومنسجمة القياساتأيضاً أن تكون مـن نفس الطراز ومتوافقة 
 .( من نسيج مختلفةيط نسجي مربت داخل الحواف المخيط)شر أنبوبي بشريط

إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتةطية الجزء السفلي للجسم )مرل، بنطلونين عاديين أو بنطلون ععادي 
عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلعون معع بنطلعون فعأن الجعزء  تنورهمع بنطلون قصير "شورت " أو 

وفي حالة بدل السيدات فيجع  أن تكعون  للبدلهيعطى األولوية يج  أن يكون البنطلون المكون السفلي الذي 
 .التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما األلبسة األخرى فتعتبر قطعاً منفصلة

 :ة"، المجموعات التالية من األلبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابق بدلهتشمل أيضا عبارة " 
ومعن  أسعفلهمستديرة تتدلى على الظهعر إلعى  منفرجة( بأذيال قصيرةجاكيت سادة ) ويتكون منس الصباح لبا ـ

 ً  ؛بنطلون مخطط طوليا
جاكيعت قصعيرة نسعبياً معن  لباس المساء )سترة بذيل " فعرا  "( مصعنوم ععادة معن قمعاش أسعود اللعون ولعه ـ

انبين ومتدليعة معن الخلعف إلعى علعى الجع األمام، مفتوحة بصورة دائمعة وذات أذيعال دائمعة ضعيقة مخصعورة
 ؛أسفل

رغم أنه قعد يظهعر معن خاللهعا العادي، )يت من طراز مماثل للجاكيت لباس العشاء )سموكن(، يكون فيه الجاك ـ
وبشعكل واضععح جععزء كبيعر مععن مقدمععة القمععيأ(، وتتميعز بععأن طيتععي الصععدر فيهعا مصععنوعتان مععن الحريععر 

 .معالطبيعي أو المقلد الال
، وتتكون 62.08أو  62.07د بعبارة أطقم، مجموعة من األلبسة عدا البدل واألصناف الداخلة في البندين يقص ب ـ

  : ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من طابقمن عدة قطع مصنعة من قماش مت
قطعة لباس واحدة مصممة لتةطية الجعزء العلعوي معن الجسعم باسعترناء الصعدرية التعي يمكعن أن تشعكل لباسعاً  ـ

 علوياً ثانياً؛ 
لتةطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلــون ععادي أو  ةمختلفة، مصممقطعة أو قطعتين من ألبسة  ـ

بنطلعون بأرجعل ضعيقة تةطعي الركع  أو بنطلعون قصعير  اوفعرول(، أودره وحماالت متصلة بها )بنطلون بص
 .بنطلون بشكل تنورهعادية أو  تنوره"شورت" )عدا ألبسة السباحة(، أو 

قمععاش ذي بنيععة نسععجيه واحععدة مععن نفععـس الطععـراز واللععـون  الطقععم مععنينبةععي أن تكععون جميععع مكونععات 
 بععدلعلععى  عبععارة أطقععممتوافقععة أو منسععجمة القياسععات. وال تنطبععق  والتركيعع ؛ كمععا يجعع  أيضععاً أن تكععون
  . 62.11البند  الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في

، األلبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة 62.06و   62.05البندان  لال يشم ـ 4
يشمالن األلبسة التي يقل معدل عدد الةرز فيها  بأية وسيلة أُخرى تمكن من شد وتضييق المالبس من أسفل، كما ال

ال على األقل. كما  سم10× سم 10عن عشره في السنتمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 
 المالبس التي بدون أكمام. 61.05البند  ليشم
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"القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتةطيعة الجعزء العلعوي معن الجسعم وهعي ذات أكمعام طويلعة او 
 قصيرة مع فتحة كاملة او جزئية تبدا عنعد خعط العنعق. "البلعوزات" هعي ألبسعة فضفاضعة مععدة ايضعاً لتةطيعة الجعزء
العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمعام بفتحعة عنعد خعط العنعق أو بعدونها. كمعا يمكعن أن تكعون "القمصعان" و 

   "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ياقة.
 : 62.09من أجل تطبيق أحكام البند  ـ 5

فععال الععذين ال يزيععد طععول " ألبسععة وتوابععع وألبسععة ل"طفععال " األصععناف المخصصععة لصععةار األطيقصععد بعبععارة  أ ـ
 .سم 86أجسامهم 

فصل، يجع  وفي أي بند آخر من هذا ال 62.09إن األصناف التي يمكن ألول وهلة أن تبند في آن واحد في البند  ب ـ
 .62.09أن تدخل في البند 

صعل، ماععدا البنعد وفعي أي بنعد آخعر معن هعذا الف 62.10إن األلبسة التي يمكن ألول وهلة تبند في آن واحد في البند  ـ 6
 .62.10، يج  أن تدخل في البند 62.09

التزلج" األلبسة أو مجموعات األلبسة التعي يمكعن التععرف  بدل بعبارة "، يقصد 62.11من أجل تطبيق أحكام البند  ـ 7
بعر بقصعد التعزلج علعى الرلعو  )ع الرتعدائهاأنها معدة بصورة أساسعية  النسجيةعليها من مظهرها العام ومن بنيتها 

 :إما من على منحدر الجبال( وتتكونالسهول أو 
معن  والسعفلية العلويعة األجعزاءأوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصعممة لتةطيعة تزلج "رداء  أ ـ

  ؛يتضمن جيوباً أو أربطة ل"قدام أنالجسم باإلضافة إلى األكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس 
 : وتتألف من بالتجزئة، مهيأة للبيع قطع، ثالث من من األلبسة مكونة من قطعتين أومجموعة  تزلج وهوطقم  ب ـ

مماثلععة، تةلععق  أنععورا  " أوسععترات واقيععة مععن الععريح أو المطععر أو أصععناف نععـوم "قطعععة لبععاس واحععدة مععن  ـعع
 (، ويمكن أن تكون معها صدرية أضافية؛ وسحاباتبحابكات منزلقة )

الركع  أو بنطلعـون   إلى معا فعوق الخصعر أو بنطلعون واحعد بأرجعل ضعيقة تةطعيبنطلون واحد، وإن كان ممتداً  ـ
 . أوفرول(واحـد بصدريـة وحماالت متصلة بها )

سعترة )أ( ومعن  الفقرةإن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعاله في 
 .و من دون أكمام، تلبس فوق الرداءبحش مبطنة

 
أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنيعة نسعجيه واحعدة ومعن نفعس الطعراز ويج  

 . ونات متوافقة أو منسجمة القياساتوالتركي  وإن كانت بألوان مختلفة؛ يج  أيضاً أن تكون هذه المك
 60ز طعول أي ضعلع منهعا األصناف من نوم األوشحة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التعي ال يتجعاواألوشحة و ـ 8

م، فتعدخل فعي البنعد سع 60أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضعلع منهعا ،  62.13سم تعامل كمناديل داخلة في البند 
62.14. 

 

إن األلبسة الواردة في هذا الفصل والتي تةلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيسر على الطرف األيمعن تعتبعر معن  ـ 9
لصبية وتلك التي تةلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيمن على الطرف األيسر تعتبر من ألبسة ألبسة الرجال أو ا

أنعه مصعمم ألحعد الجنسعين دون النساء أو البنات. ال تطبق هعذه األحكعام إذا كعان تفصعيل العرداء يشعير بوضعوح إلعى 
 . اآلخر

 

أو الصبية أو بين ماهو من ألبسة للنساء أو البنعات، إن األلبسة التي ال يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال 
 . تالنساء والبنا ألبسةمل على تيج  أن تبند في البنود التي تش

 . ذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدنأصناف ه يمكن أن تكون ـ 10
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

"، بدون أكمام "كابات ، معاطفةمعاطف، أقبي  62.01
(، ، أنوراكات )بما فيها سترات التزلجعباءات
واقية من الريح أو المطر، وأصناف  سترات

مماثلة، للرجال أو الصبية، باسترناء األصناف 
   .62.03الداخلة في البند 

   : ـ من صوف أو من وبر ناعم  
 %5  وعبي ـ ـ ـ مشالح 62 01 20 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  62 01 20 90 
%5  ـ من قطن 62 01 30 00 
%5   ــ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62 01 40 00 
%5  ـ من مواد نسجية أُخر 62 01 90 00 
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"، ، معاطف بدون أكمام "كاباتةمعاطف، أقبي  62.02
راكات )بما فيها سترات التزلج(، ، أنوعباءات

 سترات واقية من الريح أو المطر، واألصناف
المماثلة، للنساء أو البنات، باسترناء األصناف 

   .62.04الداخلة في البند 
%5  ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 02 20 00 
%5  ـ من قطن 62 02 30 00 
  : ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  
%5   ـ ـ ـ عباءات نسائية62 02 40 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها 62 02 40 90 
  :مواد نسجية أُخر ـ من  
  :ـ ـ ـ من حرير طبيعي 
%5  ـ ـ ـ ـ عباءات نسائية62 02 90 11 
%5 ـ ـ ـ ـ غيرها62 02 90 19 
%5 ـ ـ ـ غيرها62 02 90 90 

، سترات فضفاضة، جاكيتات، بدل، أطقم  62.03
بنطلونات عادية و بنطلونات بصدرية و

و بنطلونات  وحماالت متصلة بها "أوفرول "
بأرجل ضيقة تةطي الرك  وبنطلونات قصيرة 
"شورت"، )عدا ألبسة السباحة(، للرجال أو 

   . الصبية
   : ـ بدل  
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 03 11 00 

 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 62 03 12 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 03 19 00 
   :  ـ أطقم  
 %5   ـ ـ من قطن 62 03 22 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية 62 03 23 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 03 29 00 

   :  سترات فضفاضةـ جاكيتات و  
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 03 31 00 
 %5  ـ ـ من قطن 62 03 32 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 62 03 33 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 03 39 00 
بنطلونات عادية و بنطلونات بصدرية وحماالت متصلة  ـ  

طي بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تة
   :   الرك  وبنطلونات قصيرة )شورت(

 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 03 41 00 
 %5   ـ ـ من قطن 62 03 42 00 
 %5  ـ ـ من ألياف تركيبية 62 03 43 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 03 49 00 
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بليزرات، بدل، أطقم " انسامبالت" جاكيتات،   62.04
، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات، فساتين

بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحماالت 
بنطلونات متصلة بها )أوفرول أو سالوبيت( و

ي الرك  وبنطلونات قصيرة بأرجل ضيقة تةط
"شورت" )عدا ألبسة السباحة(، للنساء أو 

   . البنات
   : ـ بدل  
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 04 11 00 
 %5   ـ ـ من قطن 62 04 12 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 62 04 13 00 

 %5   ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 04 19 00 
    : ـ أطقم  
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 04 21 00 
 %5   ـ ـ من قطن 62 04 22 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 62 04 23 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 04 29 00 
   : فضفاضةسترات ـ جاكيتات و  
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 04 31 00 

 %5  طنـ ـ من ق 62 04 32 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 62 04 33 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 04 39 00 
   : ـ فساتين  
 %5  ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 04 41 00 
 %5  ـ ـ من قطن 62 04 42 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 62 04 43 00 
 %5   اصطناعيةـ ـ من ألياف  62 04 44 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 04 49 00 
   : نير عادية وتنانير بشكل بنطلوناتـ تنا  
 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 04 51 00 

 %5  ـ ـ من قطن 62 04 52 00  
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 62 04 53 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 04 59 00 
عادية، وبنطلونات بصدرية وحماالت  بنطلونات ـ  

طي و بنطلونات بأرجل ضيقة تة أوفرول(متصلة بها )
   : الرك  وبنطلونات قصيرة )شورت(

 %5   ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 04 61 00 
 %5  ـ ـ من قطن 62 04 62 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 62 04 63 00 
 %5  ة أُخرـ ـ من مواد نسجي 62 04 69 00 

   . قمصان للرجال أو الصبية  62.05
 %5  ـ من قطن 62 05 20 00 
 %5   تركيبية أو اصطناعيةـ من ألياف  62 05 30 00 
 %5  ـ من مواد نسجية أُخر 62 05 90 00 

بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان،   62.06
  . للنساء أو البنات

 %5   ضالت حريرـ من حرير أو من ف 62 06 10 00 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

326

 11ق : 
 62ف : 

 - 450 - 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

 %5   ـ من صوف أو من وبر ناعم 62 06 20 00 
 %5   ـ من قطن 62 06 30 00 

 %5   ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62 06 40 00 
 %5   ـ من مواد نسجية أُخر 62 06 90 00 

يماثلها، بأكمام أو بدونها وما  قصيرةقمصان   62.07
وقمصان  و سراويل داخليــة أخر كالسونات

 وزرة وأصنافللنوم، بيجامات، برانس حمام، 
   . مماثلة، للرجال أو الصبية

   : ـ كالسونات وسراويل داخلية  
 %5   ـ ـ من قطن 62 07 11 00 

 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 07 19 00 
   : بيجامات ـ قمصان للنوم و  
 %5   ـ ـ من قطن 62 07 21 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62 07 22 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 07 29 00 
   : اـ غيره  
 %5  ـ ـ من قطن 62 07 91 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 07 99 00 

قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، و   62.08
تنانير داخلية أخر "جونالت" سراويل داخليه، 

، ةفضفاض ألبسة منزليةصان نوم، بيجامات، قم
، أصناف مماثلة، للنساء أو وزرةبرانس حمام، 

   . البنات
 جوبونات، وتنانيرـ قمصان داخليه "كومبينيزونات"،   

  :داخلية أخر "جونالت"
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62 08 11 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 08 19 00 
   : ـ قمصان نوم وبيجامات  
 %5  ـ ـ من قطن 62 08 21 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62 08 22 00 

 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 08 29 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ من قطن 62 08 91 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62 08 92 00 

 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 08 99 00 
   . ألبسة وتوابع ألبسة لصةار األطفال  62.09

 %5   ـ من قطن  62 09 20 00 
 %5   ـ من ألياف تركيبية  62 09 30 00 
 %5  ـ من مواد نسجية أُخر  62 09 90 00 

داخلة في البنود أقمشة من  مصنوعةألبسة   62.10
أو  59.06أو 59.03أو  56.03أو  56.02

59.07.   
   :56.03أو  56.02داخلة في البند أقمشة ـ من   
ـ ـ ـ ألبسة وأطقم ألبسة لالستخدام مرة واحدة وإن كانت  62 10 10 10 

معقمة لةرف العمليات الجراحية من البولي 
 %5   بروبلين

 %5   ـ ـ ـ غيرها 62 10 10 90 
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 %5  62.01البند م الموصوفة ألبسة أُخر، من األنواـ 62 10 20 00 
 %5  62.02البند ألبسة أُخر، من األنوام الموصوفة ـ 62 10 30 00 
 %5   ـ ألبسة أُخر للرجال أو الصبية 62 10 40 00 
 %5  ـ ألبسة أُخر للنساء أو البنات 62 10 50 00 

ألبسة وللتزلـج  بدلوج" "ترينللرياضة  بدل  62.11
   . ألبسة أُخر للسباحة؛

  : سباحةـ ألبسة   
 %5   ـ ـ للرجال أو الصبية 62 11 11 00 
 %5   ـ ـ للنساء أو البنات 62 11 12 00 
 %5   للتزلج بدلـ  62 11 20 00 
   : الصبيةـ ألبسة أُخر للرجال أو   
   :  ـ ـ من قطن   
 %5   ـ ـ ـ ثوب )دشداشه( 62 11 32 10 
 %5  ة للرياضة "ترينج"ـ ـ ـ أردي 62 11 32 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 62 11 32 90 

    : اصطناعيةـ ـ من ألياف تركيبية أو    
 %5   ـ ـ ـ ثوب )دشداشه( 62 11 33 10 
 %5  ج"ـ ـ ـ اردية للرياضة "ترين 62 11 33 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 62 11 33 90 
   : ـ ـ من مواد نسجية أُخر   
 %5   ـ ـ ثوب )دشداشه( ـ 62 11 39 10 
 %5  نج"ـ ـ ـ اردية للرياضة "تري 62 11 39 20 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 62 11 39 90 
   : ـ ألبسة أُخر للنساء أو البنات  
 %5  ـ ـ من قطن 62 11 42 00 
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62 11 43 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 11 49 00 

 ومشدات نسائية شدادهحمائل ثدي، أحزمة   62.12
حمالت  للخصر والردفين "كورسيه"

، وأصناف و رباطات جوارببنطلونات، حماالت 
 مماثلة وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات أو

   .كروشيه
 %5   ـ حمائل ثدي 62 12 10 00 
 %5  بشكل سراويل شدادهوأحزمة  شدادهأحزمة ـ  62 12 20 00 
 %5   للخصر والردفين "كورسيه"ـ مشدات نسائية  62 12 30 00 
 %5   ـ غيرها 62 12 90 00 

   . مناديل جي  أو يد  62.13
 %5  ـ من قطن 62 13 20 00 
 %5  ـ من مواد نسجية أُخر  62 13 90 00 

مناديل رأس حة، لفافات عنق، ـشوشاالت، أ  62.14
   .وما يماثلها )حجابات(

 %5  ـ من حرير أو من فضالت حرير 62 14 10 00 
   : ـ من صوف أو من وبر ناعم  

 %5   ـ ـ ـ شاالت 62 14 20 10 
 %5  ـ ـ ـ لفافات عنق 62 14 20 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 62 14 20 90 
   : ـ من ألياف تركيبية   
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 %5   ـ ـ ـ شاالت 62 14 30 10 
 %5  ـ ـ ـ لفافات عنق 62 14 30 20 
 %5   )حجابات(ـ ـ ـ مناديل رأس 62 14 30 30 
 %5   ـ ـ ـ براقع 62 14 30 40 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 62 14 30 90 
   : اصطناعيةـ من ألياف    
 %5   ـ ـ ـ شاالت 62 14 40 10 
 %5  ـ ـ ـ لفافات عنق 62 14 40 20 
 %5   )حجابات( ـ ـ ـ مناديل رأس 62 14 40 30 
 %5   ـ ـ ـ براقع 62 14 40 40 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 62 14 40 90 
   : ـ من مواد نسجية أُخر   
   : ـ ـ ـ من قطن  
 %5   ـ ـ ـ ـ شاالت 62 14 90 11 
 %5   ـ ـ ـ ـ لفافات عنق 62 14 90 12 
 %5   )حجابات( ـ ـ ـ ـ مناديل رأس 62 14 90 13 
 %5   ـ ـ ـ ـ براقع 62 14 90 14 
 %5   ـ ـ ـ ـ غيرها 62 14 90 19 
 %5   ـ ـ ـ من مواد نسجية أُخر 62 14 90 90 

أربطة عنق )كرافتات( وأربطة عنق بشكل   62.15
   . فراشة )بابيون(، أربطة عنق بشكل مناديل

 %5   ـ من حرير أو من فضالت حرير 62 15 10 00 
 %5   ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62 15 20 00 
 %5   ـ من مواد نسجية أُخر 62 15 90 00 

، قفازات بال أصابع، قفازات تكسو قفازات 62 16 00 00 62.16
 %5  األصابع األربع معا واإلبهام منفردا

أجزاء ألبسة أو  ل"لبسة؛توابع أُخر جاهزة   62.17
أجزاء توابع ألبسة، عدا األصناف الداخلة في 

   .62.12البند 
   : لبسةأـ توابع   

 %5   ـ ـ ـ جوارب 62 17 10 10 
 %5  ـ ـ ـ أحذية بدون نعال عدا أحذية األطفال الرضع 62 17 10 20 
   : ـ ـ ـ أحزمة بجميع األشكال  
ـ ـ ـ ـ بأبازيم أو مةاليق أو زخارف من معدن ثمين أو  62 17 10 31 

  أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة بال"ليمزخرفة 
 
 

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ ـ غيرها 62 17 10 39 
ـ ـ ـ الكتفيات الخارجية )للزينة والزخرف( أو ما يوضع 62 17 10 40 

 حول الذرام كشارات الهالل األحمر والدفام
 المدني

 
 

 
5% 

)عدا الداخلة  األوليةـ ـ ـ الرقام والشعارات واألحرف  62 17 10 50 
   58.10أو  58.07في البندين 

 
 

 
5% 

ـ ـ ـ الشرائط المضفورة لتجميل صـدور البزات الرسمية  62 17 10 60 
للعسكريين وغيرهم وكذلك ما كان معد منها 

   اإلبطليوضع حول الكتف أو 

 
 
 

 
 

5% 
ـ ـ ـ الجيوب واألكمام واليـاقـات الصةيرة وزخارف  62 17 10 70 

األلبسة من جميع األنوام )مرل الوردات 
داب والحواشي( واألقواس والكشكشات واأله

  واألصناف المماثلة

 
 
 
 

 
 
 

5% 
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 %5  ـ ـ ـ غيرها 62 17 10 90 
   : أجزاءـ   

 %5   ـ ـ ـ األبطيات 62 17 90 10 
 %5  ـ ـ ـ الكتفيات وما يماثلها للخياطين 62 17 90 20 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 62 17 90 90 
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 الفصل الثالث والستون
 

 ؛ مجموعاتأصناف ُأخر جاهزة من مواد نسجية
 ؛ أسمال وخرقسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ ألب)أطقم( 

 
 : مالحظـــات

 .هما كان نوع القماش المصنوعة منهـ أصنافاً جاهزة فقط م 1يشمل الفصل الفرعي األول  ـ 1
 :1ال يشمل الفصل الفرعي  ـ 2

 ؛62 إلى 56ات الداخلة في الفصول من المنتج أ ـ 
 .63.09مستعملة المذكورة في البند األلبسة المستعملة أو األصناف األُخر ال ب ـ 

 : حصريةسوى األصناف المحددة حصراً أدناه بصورة  63.09ال يشمل البند  ـ 3
 : من مواد نسجية أ ـ األصناف 
 ؛، وأجزاؤهاوتوابع األلبسةاأللبسة  ـ 1  
 ؛واألحرمةالبطانيات  ـ 2  
 ؛أو التواليت )الحمام( أو المطبخ بياضات األسرة أو المائدة ـ 3  

في  والديابيج الداخلة 57.05إلى  57.01، عدا السجاد المذكورة في البنود أصناف المفروشات ـ 4 
 .58.05البند 

 .إلسبستوس(ا عدا الحرير الصخري )ا، مذية وأغطية الرأس من جميع المواداألح ـ أصنافب  
 ، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :ناف المذكورة أعاله في هذا البندولكي تدخل األص      

 ؛الواضح االستعمالـ أن تبدو عليها آثار  1
 . أو أغلفة مماثلة أكياس، أو ـ أن تُقَّدم فرطاً أو في باالت 2

 مالحظة البند الفرعي
-مطليممة بالفمماالمشممربة أو سممدى الالمصممنرة قمشممة األصممناف المصممنوعة مممن األ 630420يشمممل البنممد الفرعممي .1

سممميهالوثرين )ايمممزو( أو -، ايمممزو( أو المبمممدا INN)دلتمممامينرين سمممايبرمينرين )ايمممزو( أو كلورفينمممابير)ايزو( أو 
 مينيل)ايزو(.-برمينرين)ايزو( أو بيريمفوس

 
 مفئة الرس اإلجراء الصــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

   . جاهزةأصنــاف نسيجية أُخـر  :1  
   . أحرمة بطانيات و  63.01

 %5  ـ بطانيات كهربائية 63 01 10 00 
 ممنأو ، من صوف وأحرمةـ بطانيات )عدا الكهربائية(،  63 01 20 00 

 وبر ناعم
 
 5% 

 %5  ، من قطنوأحرمة، الكهربائية( )عدا ـ بطانيات 63 01 30 00 
، ممن أليماف وأحرممة ،(بطانيمات )عمدا الكهربائيمةـ 63 01 40 00 

 تركيبية
 
 5% 

 %5  وأحرمة أُخرـ بطانيات  63 01 90 00 
بياضممات األسممرة و المائممدة و التواليممت )الحمممام(   63.02

   .والمطبخ
 %5  ، من مصنرات أو كروشيهلألسرةـ بياضات  63 02 10 00 
   :، مطبوعةـ بياضات أُخر لألسرة  
 %5  ـ ـ من قطن 63 02 21 00 
 %5  تركيبية أو اصطناعيةـ ـ من ألياف  63 02 22 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 63 02 29 00 
   :ـ بياضات أُخر لألسرة  
 %5  ـ ـ من قطن  63 02 31 00 
 %5  تركيبية أو اصطناعيةـ ـ من ألياف  63 02 32 00 
 %5  واد نسجية أُخرـ ـ من م 63 02 39 00 
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 %5  ـ بياضات مائدة من مصنرات أو كروشيه 63 02 40 00 
   :ـ بياضات أُخر للمائدة  
 %5  ـ ـ من قطن 63 02 51 00 
 %5  تركيبية أو اصطناعيةـ ـ من ألياف  63 02 53 00 
 %5  ـ ـ من مواد نسجية أُخر 63 02 59 00 

   ن أقمشمة ، مملحممام( أو للمطمبخضات للتواليمت )اـ بيا 63 02 60 00 
، )أقمشمة المناشمف ومما أإلسفنجيالنوع مزردة من 

   من قطن ،يماثلها "تيري"(

 
 

5% 
   :ـ غيرها  
   :ن قطنـ ـ م  
 %5   مرافوط إحـ ـ ـ  63 02 91 10 
 %5  فوط ومناشف عادية ومناشف حمامـ ـ ـ  63 02 91 20 
                    رة ـق على بكـصلة األطراف تعلمناشف متـ  ـ ـ 63 02 91 30 

 %5  دواره 
 في  لـمما يستعمفوط تنشيف ومسح اآلنية ـ ـ ـ  63 02 91 40 

 %5   المطبخ        
 %5   غيرها ـ ـ ـ 63 02 91 90 
 %5   تركيبية أو اصطناعيةمن ألياف ـ ـ  63 02 93 00 

 %5  نسجية أُخر من مواد ـ ـ  63 02 99 00  
المنسممدلة بننيممات "درابيممه"(  سممتائر )بممما فيهمما  63.03

 قصميرة للسمتائرة؛ سجوف وستور داخلية حاجب
   . واألسرة

   : روشيهـ من مصنرات أو ك  
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية  63 03 12 00 
 %5   ـ ـ من مواد نسجية أُخر  63 03 19 00 
   :ـ غيرها  
   : نـ ـ من قط  
 %5   وأسدال ـ ـ ستائر ـ  63 03 91 10 
          ل ـظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائـ ـ ـ  63 03 91 20 

 %5   النقل        
 %5   غيرها ـ ـ ـ 63 03 91 90 
   : من ألياف تركيبيةـ ـ    
 %5  وأسدالستائر ـ ـ ـ  63 03 92 10 
 %5  ل النقلـخلية من النوع المستعمل في وسائظلل داـ ـ ـ  63 03 92 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 63 03 92 90 
 %5   من مواد نسجية أُخرـ ـ  63 03 99 00 

عممدا تلممد الداخلممة فممي  أُخممر،أصممناف مفروشممات   63.04
   .94.04البند 

   أسرة:ـ أغطية   
 %5    أو كروشيهمصنرة ـ ـ  63 04 11 00 
 %5    يرهاـ ـ غ 63 04 19 00 
المحددة فمي مالحظمة البنمد الفرعمي األسرة ناموسيات ـ   63 04 20 00 

 %5  لهذا الفصل 1
   : ـ غيرها  
     أو كروشيهمصنرة ـ ـ   
 %5   الناموسياتـ ـ ـ  63 04 91 10 
 %5   األغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل ـ ـ ـ  63 04 91 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 63 04 91 90 
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   : شيه، من قطنوالمصنرة وال كر ـ غيرـ    
 %5   الناموسيات ـ ـ ـ 63 04 92 10 
 %5   األغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل ـ ـ ـ 63 04 92 20 
 %5   أربطة الستائرـ ـ ـ  63 04 92 30 
 %5   أغطية الوسائدـ ـ ـ  63 04 92 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  63 04 92 90 
   : تركيبية شيه، من أليافروغير مصنرة وال كـ  ـ   
 %5   الناموسيات ـ ـ ـ 63 04 93 10 
 %5    األغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل ـ ـ ـ 63 04 93 20 
 %5   أربطة الستائرـ ـ ـ  63 04 93 30 
 %5   أغطية الوسائدـ ـ ـ  63 04 93 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  63 04 93 90 
   شيه، من مواد نسجية أُخر:روك ـ ـ غير مصنرة وال  
 %5   الناموسياتـ ـ ـ  63 04 99 10 
 %5    األغطية الواقية لمقاعد وسائل النقلـ ـ ـ  63 04 99 20 
 %5   أربطة الستائرـ ـ ـ  63 04 99 30 
 %5   أغطية الوسائدـ ـ ـ  63 04 99 40 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  63 04 99 90 

وحقائمب ممن األنمواع المسمتعملة لت ليممف أكيماس   63.05
    .البضائع 

فمي ـ ممن جموت أو ممن ممواد نسمجية لحائيمة أًخمر داخلمة   
   :53.03 البند

 %5    من جوتـ ـ ـ  63 05 10 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 63 05 10 90 
 %5    ـ من قطن 63 05 20 00 
   :نسجية صناعية او تركيبيةـ من مواد   
 %5  رط )الصب(ـواد الفـة المـلتعبئ وسيطـةـ ـ أوعية مرنة  63 05 32 00 

أو من أشكال  أشرطةمن  متحصل عليها ـ ـ غيرها، 63 05 33 00  
 مماثلة من بولي إينيلين أومن بولي بروبلين

 
 5% 

 %5    ـ ـ غيرها 63 05 39 00 
 %5   ـ من مواد نسجية أُخر 63 05 90 00 

أغطية بضائع، ظلمل خارجيمة وحاجبمات شمم ؛   63.06
؛ )بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلمة( خيام

المائيمة أو  أشرعة للقموارب ولأللمواا الشمراعية
   للعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.

   : ـ أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شم   
   : من ألياف تركيبية ـ ـ   
 %5    أغطية بضائعـ ـ ـ  63 06 12 10 
 %5    وحاجبات شم  ظلل خارجية ـ ـ ـ 63 06 12 20 
   : من مواد نسجية أُخرـ ـ    
 %5   أغطية بضائعـ ـ ـ  63 06 19 10 
 %5   وحاجبات شم  ظلل خارجيةـ ـ ـ  63 06 19 20 
   : )بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلة( ـ خيام  
 %5   ـ ـ من ألياف تركيبية 63 06 22 00 
 %5   ـ ـ من مواد نسجية أُخر 63 06 29 00 
 %5   أشرعة ـ  63 06 30 00 

 %5  أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ  ـ حشايا 63 06 40 00 
 %5  . غيرها ـ 63 06 90 00 
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 مفئة الرس اإلجراء الصــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

أصممناف أُخممر جمماهزة، بممما فيهمما نممما   تفصمميل   63.07
   . األلبسة

 نفـض ال بار وأقمشة ومماسح أطباقاسح أرضيات ـ مم 63 07 10 00 
 %5   مماثلة وأقمشة تنظيف

 %5    ـ سترات وأحزمة للنجاة 63 07 20 00 
   : ـ غيرها  

 %5    نما   تفصيل األلبسةـ ـ ـ  63 07 90 10 
 %5  ثلها شارات وما يماـبيارق والـات والـرايـالم والـاألعـ ـ ـ  63 07 90 20 
عبها ـة وجـذيـاس األحـــيـل وأكـيـأكياس ال س ـ ـ ـ 63 07 90 30 

 لجوارب النساء أو للمناديل ةواألكياس الص ير
واألكياس الص يرة األخر المماثلة من النسيج 

  الناعم لالستعماالت المنزلية

 
 
 

 
 

5% 
 %5  أكياس وقاية األلبسةـ ـ ـ  63 07 90 40 
بسمممميارات الركمممموب واآلالت  األغطيممممة الخاصممممةـمممم ـ ـ  63 07 90 50 

  (خالتن .. الوالحقائب ومضارب 
 
 

 
5% 

األكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس ـ ـ ـ  63 07 90 60 
 صنع النلج

 
 

 
5% 

 %5  عقد الزينة التي تمنح في المسابقات ـ ـ ـ 63 07 90 70 
ملة لد المسمممتعـير تمممـمممـالـوسـائمممـد الـهـوائـيمممـة غـممم ـ ـ  63 07 90 80 

 63.06للمخيمات الداخلة في البند 
 
 

 
5% 

   : غيرهاـ ـ ـ   
 %5   أغطية أباريق الشايـ ـ ـ ـ  63 07 90 91 
 %5   الوسائد الص يرة ل رز الدبابي  فيهاـ ـ ـ ـ  63 07 90 92 
 %5  األطراف في ةـبتـنـدات المـطة األحذية والمشـبأر ـ ـ ـ ـ 63 07 90 94 
 %5   مهود األطفال القابلة للحملـ ـ ـ ـ  63 07 90 95 
 %5   األعمدة وال لف لمظالت السفر والشماسيـ ـ ـ ـ  63 07 90 96 
الجمراحين  لـن قبمـل ممـاألقنعة ممن النموع المستعممـ ـ ـ ـ  63 07 90 97 

 ه للوقايممة مممن ال بممارـة الوجممـت وأقنعمماأثنمماء العمليمم
  والروائح

 
 

 
5% 

 %5    غيرها ـ ـ ـ ـ 63 07 90 99 
   . اتـــ: مجموع 2  

 أقمشةمجموعات )أطقم( مؤلفة من قطع  63 08 00 00 63.08
منسوجة ومن خيوط، وإن كانت بلوازم صالحة 

وط فلصناعة البسط أو الديابيج، أو أغطية و
المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، 

  في أغلفة للبيع بالتجزئة مهيأة

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5% 
ألبسة وأصناف نسجية مستعملة؛  :  3  

   .أسمال وخرق 
 %5    ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة 63 09 00 00 63.09
أسممممال وخمممرق جديمممدة أو مسمممتعملة، فضمممالت   63.10

خيمموط حممزم وحبممال جممدل ووأصممناف باليممة مممن 
   ة .وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجي

 %5    )مفروزة( ـ مصنفة 63 10 10 00 
 %5   ـ غيرها 63 10 90 00 
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 القسم الثاني عشر
 

 ، مظالتأحذية، أغطية رأس، مظالت مطر
األصناف؛ ريش  أجزاء هذه، سياط، وسياط الفروسية، عصي بمقاعد، شمس، عصي مشي 

 ؛ مصنوعات من شعر بشري محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية
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 الفصل الرابع والستون
 

 ؛ أجزاء هذه األصنافاثلهايم وطماقات وماأحذية 
 

 : مالحظـــات
 :ال يشمل هذا الفصل ــ  1

)مثل، الورق أو  قليلة المقاومة من مواد رقيقة أو أغطية األقدام أو األحذية المعدة لالستخدام لمرة واحدة، ـ أ
 ؛االصفائح من لدائن( بدون نعال، تبند هذه األصناف وفقاً للمادة المصنوعة منه

حذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية أصناف األ ب ـ
 (؛11طريقة كانت )القسم 

 ؛63.09األحذية المستعملة المذكورة في البند  ج ـ 
 ؛(68.12صخري )اإلسبستوس( )البند  األصناف المصنوعة من حرير د ـ 
 ؛(90.21وأجزاءها )البند ، المستخدمة في تقويم األعضاء ألخراألجهزة ا أوالمقومة األحذية  هـ ـ 
األحذية التي لها صفة ألعاب األطفال واألحذية المثبت عليها قباقيب انزالق بعجالت أو زالجات تزحلق على  وـ 

   .(95الجليد؛ واقيات قصبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة )الفصل 
والواقيات والعرى والمحاجن واألبازيم  المالقط، فإن عبارة " أجزاء " ال تشمل 64.06البند  ألغراض تطبيق ـ 2

أو العقادة )التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها  ةصناف الزينأوالضفائر وأربطة األحذية والطرر وغيرها من 
 .96.06خر الداخلة في البند الخاصة(، وال تشمل أيضاً أزرار األحذية أو األصناف األأ 

 وفقاً ألحكام هذا الفصل: ـ 3
تشمل عبارتا " مطاط " و " لدائن " األقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية األخرى التي لها طبقة خارجية  أ ـ

 ، ال تؤخذ بعين االعتبار أي تبدالتاألحكامبالعين المجردة ولتطبيق هذه  لدائن ومرئيةمن مطاط أو من 
 ؛ناشئة من اللون

 .41.14 لغاية 41.12و 41.07بارة "جلد طبيعي" تشير إلى األصناف الداخلة في البنود من إن ع ب ـ
 : من هذا الفصل 3ة أحكام المالحظة مع مراعا ـ 4

أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء األكبر من مساحة سطحه الخارجي،  ـ أ
أو  مواألبازيالحواف أو أصناف الزينة أو  مثل رقع الكاحل أو التقوية،إضافات بغض النظر عن اللوازم أو 
 . العرى أو اإلضافات المماثلة

بغض  تالمس األرض إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة ـ ب
أو اإلضافات  المعدنيةضبان أو الواقيات لمسامير أو الق، االتقوية، مثل إضافاتالنظر عن اللوازم أو 

 المماثلة.
 الفرعي:مالحظة البند 

 64 03 19و 64 03 12و 64 02 19و 64 02 12"، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية للرياضة "أحذيةتعتبر  ـ 1
 ، األصناف التالية فقط:64 04 11و
أو مشابك أو  مهيأة ألن تزود بمسامير وأمزودة ألحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون ا ـ أ

 ضافات المماثلة؛إلمرابط أو قضبان أو غيرها من ا
ة المالكمة وأحذي المصارعة أو التزحلق وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج )سيرف( و أحذية االنزالقأحذية  ـ ب

  .وأحذية ركوب الدراجات
 

 فئة الرسم اإلجراء نفالصــــــــــ النظام المنسق رمز البند

أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من   64.01
مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على 

النعل الخارجي وال مجمعة بالخياطة أو 
بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغي 

   .أو بعمليات مماثلة
 %5  ـ أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية 64 01 10 00 

   :ـ أحذية أأخر  
 %5  ـ ـ تغطي الكاحل ولكنها ال تغطي الركبة 64 01 92 00 
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 فئة الرسم اإلجراء نفالصــــــــــ النظام المنسق رمز البند

 %5  ـ ـ غيرها 64 01 99 00 
أحذية أأخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو   64.02

   .لدائن
   :للرياضةـ أحذية   
 %5  سيرف"التزلـج "ات ـوأحذيـة لوح زلـج،تة ـذيــ ـ أح 64 02 12 00 

 %5  ـ ـ غيرها 64 02 19 00 
ـ أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقوب  64 02 20 00 

 النعال
 
 

 
5% 

  :أأخرـ أحذية   
 %5  ـ ـ تغطي الكاحل 64 02 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها 64 02 99 00 

ط أو لدائن أو جلد أحذية بنعال خارجية من مطا  64.03
   .بيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعيط

   :ـ أحذية للرياضة  
 %5  "سيرف" جـواح التزلـة ألـذيـة تزلـج وأحـذيــ ـ أح 64 03 12 00 
 %5  ـ ـ غيرها 64 03 19 00 
ـ أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور  64 03 20 00 

وق مشط القدم لتلتف حول من جلد طبيعي تمر ف
 بهامإلا

 
 
 5% 

 %5  ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنيةـ أحذية أأخر 64 03 40 00 
   :ـ أحذية أأخر بنعال خارجية من جلد طبيعي  
   :ـ ـ تغطي الكاحل  

 %5  ـ ـ ـ للرجال والصبية 64 03 51 10 
 %5  ـ ـ ـ للنساء والبنات 64 03 51 20 
 %5  ـ ـ ـ لألطفال 64 03 51 30 
   :ـ ـ غيرها   
 %5  ـ ـ ـ للرجال والصبية 64 03 59 10 
 %5  ـ ـ ـ للنساء والبنات 64 03 59 20 
 %5  ـ ـ ـ لألطفال 64 03 59 30 

   :ـ أحذية أأخر  
   :ـ ـ تغطي الكاحل   

 %5  ـ ـ ـ للرجال والصبية 64 03 91 10 
 %5  للنساء والبنات ـ ـ ـ 64 03 91 20 
 %5  ـ ـ ـ لألطفال 64 03 91 30 

   :ـ ـ غيرها   
 %5  ـ ـ ـ للرجال والصبية 64 03 99 10 
 %5  ـ ـ ـ للنساء والبنات 64 03 99 20 
 %5  ـ ـ ـ لألطفال 64 03 99 30 

 أو جلدأحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن   64.04
   .ن مواد نسجيةطبيعي أو جلد مجدد ووجوه م

   :ـ أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن  
و  السلةكرة أحذية تنس و أحذية  للرياضة؛ـ ـ أحذية  64 04 11 00 

 أحذية العاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة
 

 

 
 

5% 
 %5  ـ ـ غيرها 64 04 19 00 

 %5  أو مجددـ أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي  64 04 20 00 
   .أحذية أأخر  64.05

%5  من جلد طبيعي أو من جلد مجددبوجوه ـ  64 05 10 00 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

337

 12ق : 
 64ف : 

 - 466 - 

 فئة الرسم اإلجراء نفالصــــــــــ النظام المنسق رمز البند

%5  من مواد نسجية بوجوهـ  64 05 20 00 
 %5  ـ غيرها  64 05 90 00 

مثبتة  وان كانت أجزاء أحذية )بما فيها الوجوه  64.06
نعال داخلية قابلة  (؛النعال الخارجيةعدا بنعال، 

كعوب )كعوب لتبديل )غير ثابتة( وسائد ل
، وواقيات وطماقات مماثلة؛صغيرة( وأصناف 

   .سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها
 %5  ، عدا أجزاء التقويةـ وجوه أحذية وأجزاؤها 64 06 10 00 
 %5  ـ نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن 64 06 20 00 
 %5  غيرهاـ  64 06 90 00 
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 الفصل الخامس والستون
 

 أغطيــــة رأس وأجزاؤهــــا
 : تامالحظـــ

 : ال يشمل هذا الفصل ـ 1
 ؛63.09 المستعملة الداخلة في البندأغطية الرأس  أ ـ 
 ؛(68.12البند )أغطية الرأس من الحرير الصخري )إسبستوس(  ب ـ 
 .95فصل من أصناف ال اتالقبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجان ج ـ 

فقط بخياطة األشرطة  ، القبعات بأشكالها األولية )كلوش( المخيطة، غير تلك المتحصل عليها65.02ال يشمل البند ـ 2
 . بشكل حلزوني

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

من ات وأبدان وأغطية قبعقبعات بشكلها األولي  65 01 00 00 65.01
لباد، غير مقلوبة وال مجهزة الحواف؛ دوائر 

لقبعات )وإن كانت )أقراص( واسطوانات ل
 ، من لبادمشقوقة طولياً(

 
 
 
 

 
 
 

5% 
)كلوش( مضفورة أو قبعات بشكلها األولي 65 02 00 00 65.02

، غير وعة بتجميع أشرطة من جميع الموادمصن
مقلوبة وال مجهزة الحواف وال مبطنة وال 

 مزينة

 
 
 
 

 
 
 

5% 
   (ملغي)  65.03
قبعات وأغطية رأس أُخر، مضفورة أو  65 04 00 00 65.04

مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن 
 كانت مبطنة أو مزينة

 
 
 

 
 

5% 
قبعات وأغطية رأس أُخر من مصنــرات أو   65.05

كروشيه أو مصنوعــة من مسننات أو من لباد 
أثواباً )عدا  نسيجية أُخر،أقمشة  منأو 

األشرطة(، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبيكات 
  مبطنة أو مزينة. شعر من أية مادة، وإن كانت

 %5 رزـ ـ ـ شماغ مط65 05 00 10
 %5  ـ ـ ـ غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة 65 05 00 20 
 %5   ـ ـ ـ غتر عادية )فوال( 65 05 00 30 
 %5   ـ ـ ـ طواقي 65 05 00 40 
 %5   ـ ـ ـ عقل 65 05 00 50 
 %5   وبريهات قبعات عسكرية ـ ـ ـ  65 05 00 60 

 

ـ ـ ـ قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من  65 05 00 70
البولي بروبلين وإن كانت معقمة لالستخدام لمرة 

 %5   واحدة
 65 05 00  %5   مطرزة )ُمصر للرأس(ـ ـ ـ غتره شال مطرزة أو غير  80
 %5  ـ ـ ـ غيرها 65 05 00 90 

   .أغطية رأس أُخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة  65.06
   : ـ أغطية رأس للوقاية  
 %5   ـ ـ ـ لألنشطة الرياضية 65 06 10 10 
 %5  اإلطفاءـ ـ ـ خوذ رجال  65 06 10 20 
 %5   ـ ـ ـ الخوذ العسكرية 65 06 10 30 
 %5  ـ ـ ـ خوذ راكبي الدراجات النارية 65 06 10 40 
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 %5  اإلنشاءاتـ ـ ـ خوذ عمال  65 06 10 50 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 65 06 10 90 
   : ـ غيرها  
   : ـ ـ من مطاط أو لدائن  
 %5   ـ ـ ـ طواقي االستحمام 65 06 91 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 65 06 91 90 
 65 06 99  %5  ن مواد أُخر ـ ـ م00

أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن، أغطية،  65 07 00 00 65.07
  ألغطية الرأس قبعات، سيور أطر قبعات،هياكل 

 

 
 

5% 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

340

 12ق : 
 66ف : 

 - 470 - 

 الفصل السادس والستون
 

 مظالت مطر، مظالت شمس، عصي، عصي بمقاعد، 
 سياط، وسياط الفروسية، وأجزاء هذه األصناف

 

 : مالحظـــات
 : ال يشمل هذا الفصل ـ 1

 ؛(90.17ما يماثلها )بند عصي مشي للقياس و أ ـ 
 (؛93الفصل يماثلها )وما  حشوة بالذخيرةعصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي الم ب ـ 
  .لتسلية األطفال( كألعاب، مظالت المطر والشمس المعدة )مثل 95ألصناف الواردة في الفصل ا ج ـ 

، واألغلفة ، الشرابات، السيوراألغطية، األجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسجية، 66.03ال يدخل في البند  ـ 2
، يجب أن تبند هذه اللوازم على 66.02أو 66.01ف الداخلة في البندصناالمعدة لأل وما يماثلها من جميع المواد.

 .صناف المعدة لها، وإن قدمت معا  حدة إذا كانت غير مركبة على األ
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز رقم البند

مظالت شمس )بما فيها ومظالت مطر،   66.01
المظالت بشكل عصي و مظالت الحدائق 

   .المماثلة( المظالتو
 %5  ـ مظالت الحدائق وما يماثلها 66 01 10 00 
   :ـ غيرها  
 %5  ـ ـ ذات محور متداخل 66 01 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها 66 01 99 00 

وسياط  ،طبمقاعد، وسياعصي مشي، وعصي   66.02
   .يماثلهاوما الفروسية، 

 %5  عصي مشيـ ـ ـ  66 02 00 10 
 %5  سياط ـ ـ ـ 66 02 00 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  66 02 00 90 

الداخلة في  أجزاء، زخارف ولوازم لألصناف  66.03
  .66.02أو  66.01 البند

ـ هياكل مظالت، بما فيها الهياكل المركبة على محاور  66 03 20 00 
 %5  (ي)عص

 %5  ـ غيرها 66 03 90 00 
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 ؛ وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها ريش
 ؛ أصناف من شعر بشريأزهار اصطناعية

 

 : مالحظـــات
 : ال يشمل هذا الفصل ـ 1

 ؛(59.11)بند  من شعر بشريقماش الترشيح او التصفية  أ ـ 
 )القسم الحادي عشر(؛ر خبشكل أزهار من مسننات )دانتيال( أو من مطرزات أو من أقمشة أ   الرسومات ب ـ 
 ؛(64األحذية )فصل  ج ـ 
 ؛(65ية الرأس وشبيكات الشعر )فصل أغط د ـ 
 ؛(95وأصناف المهرجانات )فصل  ولوازم الرياضةل عب األطفال وأدوات  هـ ـ 
 .(96المناخل من شعر بشري )الفصل الزينة و وذاريات مساحيقمنافض الغبار من ريش  وـ 

 :67.01ال يشمل البند  ـ 2
المذكورة في البند  األسرة، لوازم ش أو الزغب إال كمادة للحشو )مثلاألصناف التي ال يدخل فيها الري أ ـ

 ؛(94.04
 رفة أو الحشو؛خاأللبسة وتوابع األلبسة التي ال ي َكِون الريش أو الزغب فيها سوى للز ب ـ 
 .67.02الداخلة في البند جاهزة وأجزاءها واألصناف ال واألوراق االصطناعيةاألزهار  ج ـ 

 : 67.02ال يشمل البند  ــ 3
 ؛(70صناف المصنوعة من زجاج )فصل األ أ ـ
األزهار واألوراق والثمار االصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أ خر المتحصل عليها  ب ـ

خرى وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أ  
 .التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة اللصق أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو أو

 
 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز رقم البند

من طيور بريشها أو جلود طيور وأجزاء أ خر   67.01
وزغب وأصناف من  بزغبها، ريش و أجزائه

وقصب  05.05هذه المواد، )عدا أصناف البند 
   .الريش وعروقه المشغولة(

 %5  مراوح يدوية من ريش الزينة ـ ـ ـ 67 01 00 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  67 01 00 90 

أجزاؤها؛ و اصطناعية أزهار وأوراق وثمار   67.02
أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار 

   .اصطناعية
 %5  ـ من لدائن  67 02 10 00 
   ـ من مواد أ خر:  
 %5  من صفائح معدنيةـ ـ ـ  67 02 90 10 
 %5  من نسج ـ ـ ـ 67 02 90 20 
 %5  من مواد أخرـ ـ ـ  67 02 90 90 

منعم أو مقصور أو أو  مصففشعر بشري 67 03 00 00 67.03
محضر بأية طريقة أ خرى؛ صوف أو شعر 

أو مواد نسجية أ خر محضرة لالستعمال حيواني 
 في صناعة الشعر المستعار وما يماثله

 
 
 
 

5% 
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ولحى وحواجب مستعار)باروكات( شعر   67.04
ورموش وخصل وما شابهها مستعارة من شعر 

بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ 
مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة وال 

   .داخلة في مكان آخر
   :اد نسجية تركيبيةـ من مو  
 %5  ـ ـ شعر مستعار كامل 67 04 11 00 
 %5  ـ ـ غيره  67 04 19 00 
 %5   ـ من شعر بشري 67 04 20 00 
 %5  ـ من مواد أ خر 67 04 90 00 
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 القسم الثالث عشر
 

 مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت  
 أو ميكا أو من مواد اسبستوس(أو حرير صخري )
 ؛ زجــــاج ومصنوعاتـــهمن خزف مماثلة؛ مصنوعات
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 الفصل الثامن والستون
 

 مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت 
 من مواد مماثلة  أو حرير صخري )اسبستوس( أو ميكا أو

 
 مالحظـــات:

 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1
 ؛25األصناف الداخلة في الفصل  ـ  أ  

)مث  ل   48.11أو  48.10 ورق أو ال  ورق المى  وم المأل  ي أو المش  رب أو المخأ  ي ال  داخل ف  ي البن  دل  ا ب ـ
 الى  ار أو  المأل  ي أو المخأ  ي أو المش  رب  مس  كوق الميك  ا أو الجرافي  ت أو أو ال  ورق المى  وم ال  ورق

 اإلسفلت(؛
 ألية أو الم مثل  النسج) 59أو  56النسج المألية أو المشر ة أو المخأاة المذكورة في الفصل  ج ـ 

 ؛ الىار أو اإلسفلت(النسج أو   المخأاة  مسكوق الميكا 
 ؛71األصناف المذكورة في الفصل  ـ د  
 ؛82د وأجزاءها المذكورة في الفصل العد هـ ـ 
 ؛84.42 توغرافيا( الداخلة في البندالأباعة )ليأحجار   وـ 
 ؛85.47اد عازلة الداخلة في البند ( والىأع من مو85.46 العازالت الكهر ائية ) ند  ز ـ 
 ؛(90.18 اص ورؤوس حفر األسنان ) ندأقر ح ـ 
 ؛الساعات وعلبها( مثل ) 91الفصل األصناف الداخلة في  ط ـ  

 والمب   اني المس   بىةاإلن   ارة  والمص   ا يل ول   واز األث   ا   مث   ل ) 94ل األص   ناف الم   ذكورة ف   ي الفص    ي ـ 
 الصنع(؛

 الرياضة(؛ لُعب األطفال والعاب المجتمعات ولواز  مثل ) 95األصناف المذكورة في الفصل  ك ـ 
 ـ 2 ةـ ـإذا كانت مصنوعة من المواد المنص وص عليه ا ف ي المالحظ 96.02 األصناف الداخلة في البند  ل ـ

 مث ل ) 96.09( أو ف ي البن د رمث ل  األزرا) 96.06األصناف الداخلة في البن د  من وأ 96فصل ب من ال
 )المناص  ب 96.20أو ف  ي البن  د    أل  واح اإلردواز للرس   ()مث  ل  96.10 ( أو ف  ي البن  دإلردوازأق  ال  ا

 ؛(واألصناف المماثلةالىوائ  أو الثنائية أو الثالثية  " األحادية"حوامل
 .التكف الفنية( مثل ) 97ي الفصل المذكورة فاألصناف    ـ 

عل ي مختل ف ل ي  فى     68.02  المعني المىص ود ف ي البن د النص ب والبن اء المش خولة "  تنأبق عب ارة " أحج ار ـ 2
تنأبق أيضاً علي جمي ع األحج ار الأبيعي ة األُخ ر )مث ل   ل   25.16أو 25.15في البند  إليهاأنواع األحجار المشار 

؛ إال إن ه  ذا العب ارة ال تس  ري عل ي حج  ر والس تياتيت( المش  خولة  ش كل مماث لوالص وان وال  دولوميت  الكوارتزي ت
 .اإلردواز

 
 
 
 

 فئة الرس  اإلجراء  الصــــــــــــنف النظا  المنسق رمز البند

  وأحجار تبلي  ورصف طرق  حجارة رصف  68.01
 .من حجر طبيعي )عدا اإلردواز(

 
 

 %5 ـ من حجر رمليـ ـ 68 01 00 10
 %5 ـ ـ ـ من حجر جرانيت68 01 00 20
 %5 ـ ـ ـ من حجر سماقي ـ  ورفير68 01 00 30
 %5 ـ ـ ـ من حجر رخا 68 01 00 40
 %5 ـ ـ ـ من أحجار طبيعية أخر68 01 00 90

أحجار نصب و ناء )عدا اإلردواز( مشخولة   68.02
ناف وأصناف مصنوعة منها  عدا األص

مكعبات الفسيفساء  ؛68.01المذكورة في البند 
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وما يماثلها  من حجر طبيعي ) ما فيها 
اإلردواز(  وإن كانت علي حامل؛ حبيبات 

وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي ) ما فيها 
 ً  .اإلردواز(  ملونة اصأناعيا

ـ ترا يع و الط  مكعبات وأصناف مماثلة  وإن كانت  68 02 10 00 
 لها يمكن وجه  أكبر () ما فيها المر ع مستأيلة

س ؛ 7 دخالها ضمن مر ع طول ضلعه يىل عنإ
 ً  %5  حبيبات وشظايا ومساحيق ملونةاصأناعيا

ـ أحجار نصب و ناء أُخر وأصناف مصنوعة منها    
مىأعة أو منشورة  صورة  سيأة و سأل منبس  أو 

 :مستوي

  

 %5  وترافرتين ومرمرـ ـ رخا   68 02 21 00 
 %5  ـ ـ جرانيت 68 02 23 00 
 %5  ـ ـ أحجار أُخر 68 02 29 00 
   :ـ غيرها  
   :ـ ـ رخا  و ترافرتين ومرمر  
أو الدرا زينات  ودرجات  طنف  أفاريز للشبا يك ـ ـ ـ  68 02 91 10 

  عتبات  أحجار الكدود أو المسافات وما راألسوا
  يماثله

 
 

 
5% 

   :ثا تة صكية صنافأ ـ ـ ـ  
 %5   أحواض استكما ـ ـ ـ ـ  68 02 91 21 
 %5  مخاسل لأليديـ ـ ـ ـ  68 02 91 22 
 %5  أحواض نافورات ـ ـ ـ ـ 68 02 91 23 
 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ  68 02 91 29 
 %5  مزهريات وأغصان وثمار اصأناعيةـ ـ ـ  68 02 91 30 
 %5  ن لألعمدةأعمدة وقواعد وتيجا ـ ـ ـ 68 02 91 40 
 %5  أقداح وعلب ومنافض للسجائر ـ ـ ـ 68 02 91 50 
 %5  لواز  الكتا ة وثىاالت الورقـ ـ ـ  68 02 91 60 
)للبوفيهات اــاف األثــنـوح أصـأـواح لسـألـ ـ ـ  68 02 91 70 

 ( الخ..والأاوالت.والمخاسل 
 
 

 
5% 

 %5  غيرهاـ ـ ـ  68 02 91 90 
 %5  أحجار كلسية أُخرـ ـ  68 02 92 00 
 %5  جرانيت ـ ـ 68 02 93 00 

 %5  أحجار أُخرـ ـ  68 02 99 00 
إردواز طبيعي مشخول وأصناف من إردواز   68.03

 . طبيعي أو من إردواز مكتل )إردوازين(
 

 

 

 %5   يد وكتل للبناء أو لرصف الأرقـ الط ترا يع وقرام ـ ـ ـ 68 03 00 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  68 03 00 90 

  عجالت شكذ طكن  أرحية جرشأرحية   68.04
وأصناف مماثلة   دون هياكل  للأكن أو لنزع 

األلياف أو للجرش أو للشكذ أو للصىل أو 
  أحجار شكذ أو صىل يدوية  ىوي  أو للىأعللت

وأجزاؤها  من أحجار طبيعية  أو من مواد 
شاحذة طبيعية أو اصأناعية مكتلة أو من 
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 . ف  وإن كانت  أجزاء من مواد أُخرخز
  أرحية جرش للأكن أو الجرش أو ـ أرحية للأكن 68 04 10 00 

 العجن
 5% 

   : صناف مماثلةأُخر  وأعجالت شكذ ـ أرحية   
 %5  ـ ـ من ماس طبيعي أو تركيبي  مكتل 68 04 21 00 
 %5  ـ ـ من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف 68 04 22 00 
 %5  أحجار طبيعيةـ ـ من  68 04 23 00 
 %5  ـ أحجار شكذ أو صىل يدوية 68 04 30 00 

مواد شاحذة طبيعية أو اصأناعية  شكل   68.05
من مواد  قواعدمساحيق أو حبيبات  علي 

ن ورق أو ورق مىوم أو من ـجية أو مـنس
ة أو مواد أُخر  وإن كانت مىأعة  أشكال معين

 . شكل آخرمخيأة أو مهيأة  أي 

  

 %5   من أقمشة منسوجة فى  قاعدةعلي  ـ 68 05 10 00 
 %5  من ورق أو ورق مىوم فى  قاعدةعلي  ـ 68 05 20 00 
 %5  من مواد أُخر قاعدةعلي  ـ 68 05 30 00 

وأصواف  صوف صخريخبث المعادن وصوف   68.06
  غضار ىشرمعدنية مماثلة؛ فيرميكوليت م

جات معدنية مماثلة ممدد  خبث رغوي ومنت
ممددة؛ مخالي  ومصنوعات من مواد معدنية 

لعزل الكرارة أو الصوت أو المتصاص الصوت  
أو في  68.12أو  68.11د عدا ما يدخل في البن

 .69الفصل 

  

وأصواف صخري  صوفخبث المعادن وصوف  ـ 68 06 10 00 
   شكل ا(مخلوطة فيما  ينه ) ما فيهامعدنية مماثلة  

  صفائل أو لفات كتل أو

 
 

5% 
وخبث رغوي  وغضار ممدد مىشرفيرميكوليت  ـ 68 06 20 00 

مخلوطة ال ) ما فيها ممددة ومنتجات معدنية مماثلة 
 %5  (فيما  ينها

 %5  غيرها ـ 68 06 90 00 
مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة   68.07

 . ل  قار نفأي أو زفت قأران الفك ()مث
 

 %5   شكل لفات ـ 68 07 10 00 
   :  ـ غيرها  
 %5    الط وترا يع وقراميد وأحجار تبلي ـ ـ ـ  68 07 90 10 
 %5   ألواح التسىيف والبناءـ ـ ـ  68 07 90 20 
 %5  أنا يب ولوازمهاـ ـ ـ  68 07 90 30 
 %5  األواني المصبو ة أو المىولبةـ ـ ـ  68 07 90 40 
 %5  رهاغيـ ـ ـ  68 07 90 90 

وكتل ألواح ذات أطر وألواح وترا يع " الط"  68 08 00 00 68.08
مماثلة من ألياف نباتية أو قش أو  وأصناف

قشارة أو قأع صخيرة أو دقائق أو نشارة أو 
فضالت أُخر من خشب  مكتلة  إسمنت أو 

 %5   جص أو  مواد تماسك معدنية أُخر



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

347

 13ق : 
 68ف : 

 - 477 - 

 فئة الرس  اإلجراء  الصــــــــــــنف النظا  المنسق رمز البند

ها مصنوعات من جص أو من مركبات أساس  68.09
 . الجص

  

ـ ألواح وصفائل وألواح ذات أطر وترا يع " الط"   
 : وأصناف مماثلة  غير مزخرفة

  

مىوم    ورق أو ورق  مىواا ه أوـأاة علي الوجمـخـ  ـ 68 09 11 00 
  فى 

 
 

 
5% 

 %5  ـ ـ غيرها 68 09 19 00 
   :  ـ أصناف أُخر  
ماثلة  ـمناف ـأصومر عات و ألواح وصفائلـ ـ ـ  68 09 90 10 

 %5   مزخرفة
للزينة وللزخرفة )رسو   أصناف مىولبة معدةـ ـ ـ  68 09 90 20 

وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف 
 مماثلة( 

 
 
 

 
 

5% 
 %5  قوالب مستعملة في الصناعة ـ ـ ـ 68 09 90 30 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  68 09 90 90 

نة أو من سامصنوعات من أسمنت أو من الخر  68.10
 . حجر اصأناعي  وإن كانت مسلكة

 

   : وأحجار تبلي  و أجر وأصناف مماثلةترا يع ) الط( ـ   
 %5   ـ ـ كتل وأجر للبناء 68 10 11 00 

   : ـ ـ غيرها  
 %5   قرميد سىوفـ ـ ـ  68 10 19 10 
   :  الط ـ ـ ـ  
 %5  ت( لرصف الأرقبية ) ردوراـتل جانـالط وكـ  ـ ـ ـ ـ 68 10 19 21 
عادي( )روش ـالمج الط مخأي  أبىة من الكجر ـ ـ ـ ـ  68 10 19 22 

  لألرضيات والسأوح
 
 5% 

 %5   الط كسر رخا ـ ـ ـ ـ  68 10 19 23 
 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ  68 10 19 29 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  68 10 19 90 
   :ـ مصنوعات أُخر  
الهندسة ئية مسبىة الصنع للبناء أو ـ ـ عناصر إنشا 68 10 91 00 

  المدنية
 
 

 
5% 

   : ـ ـ غيرها  
 %5  صكية ثا تة أصنافـ ـ ـ  68 10 99 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  68 10 99 90 

مصنوعات من خلي  حرير صخري   68.11
)اسبستوس(  أسمنت أو من خلي  ألياف 

 . سليلوز  أسمنت أو أصناف مماثلة

  

 ممنوع استيرادا  كتوية علي حرير صخري )اسبستوس(م ـ 68 11 40 00 
   : غير مكتوية علي حرير صخري )اسبستوس( ـ  
 %5   صفائل مموجة ـ ـ 68 11 81 00 
 وأصنافوقرمـيد  ر ـأط وألـواح ذاتر ـآخصفائل ـ  ـ 68 11 82 00 

  مماثلة
 
 

5% 
 

   : أصناف أخرـ ـ   
 %5   خزاناتـ ـ ـ  68 11 89 10 
 %5  صكية ثا تةصناف أحواض وأـ ـ ـ  68 11 89 20 
 %5   مزهريات ـ ـ ـ 68 11 89 30 
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 %5   غيرهاـ ـ ـ  68 11 89 90 
  مخالي  أساسها مشخولةألياف حرير صخري   68.12

حرير صخري  أساسهاحرير صخري أو 
وكر ونات مخنسيو ؛ مصنوعات من تلك 

الخيوط  مثل )صخري المخالي  أومن حرير 
والنسج والمال   وأغأية الرأس واألحذية 

وإن كانت مىواة أو مسلكة  عدا  والفواصل( 
البند  أو 68.11البند األصناف الداخلة في 

68.13. 

  

 ممنوع استيراده  من كروسيدوليت ـ 68 12 80 00 
   : غيرها ـ  
 %5  الرأسأحذية وأغأية   وتوا ع ألبسة ألبسةـ  ـ 68 12 91 00 
 %5  غيرهاـ  ـ 68 12 99 00 

صفائل مثل ) ومصنوعاتها أدوات احتكاك  68.13
ولفات  وأشرطة وقأع دائرية وأقراص 

وحلىات  ووسائد( غير مركبة  للفرامل أو 
ما يماثلها  أساسها  لمجموعات التعشيق أو

حرير صخري أو مواد معدنية أُخر أو سليلوز  
 . وإن تضمنت نسجاً أو مواد أُخر

 
 

 ممنوع استيرادا  مكتوية علي حرير صخري )اسبستوس( ـ 68 13 20 00 
   : غير مكتوية علي حرير صخري )اسبستوس( ـ  
 %5  (أدوات احتكاك للفرامل أائن ولبادات فرامل )ـ ـ  68 13 81 00 
 %5  ـ ـ غيرها 68 13 89 00 

   ما فيها الميكا هاميكا مشخولة ومصنوعات  68.14
دة  وإن كانت مثبته علي حامل المكتلة أو المجد

 من ورق أو ورق مىوم أو من مواد أُخر.

 
 

ميكا مكتلة أو مجددة   وأشرطة منـ ألواح وصفائل  68 14 10 00 
  وإن كانت علي حامل

 
 

 
5% 

   : ـ غيرها  
 %5   ناف مىولبةـاري وما يماثلها من أصـجـأنا يب ومـ ـ ـ  68 14 90 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  68 14 90 90 

مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أُخر ) ما   68.15
فيها ألياف الكر ون و مصنوعاتها ومصنوعات 
من الخنور "طكلب الوقود"(  غير مذكورة وال 

 . داخلة في مكان آخر

  

ألياف الكر ون؛ مصنوعات من ألياف الكر ون ـ   
الستعماالت غير كهر ائية؛ مصنوعات أخر من جرافيت 

 :كر ون آخر الستعماالت غير كهر ائيةأو 

  

%5  ألياف الكر ونـ ـ  68 15 11 00 
%5  أقمشة من ألياف الكر ونـ ـ  68 15 12 00 
  : مصنوعات أخر من ألياف الكر ونـ ـ   
%5  من ألياف الكر ون ـ ـ ـ أنا يب وأقراص الترشيل68 15 13 10 
%5  ن ألياف الكر ونم ـ ـ ـ سبائك للمكاور68 15 13 20 
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%5  من ألياف الكر ون ـ ـ ـ األجر والترا يع المشخولة68 15 13 30 
ـ ـ ـ الىوالب لـصنـاعـة الـىـأـع الصخيرة ذات النتوءات 68 15 13 40 

 من ألياف الكر ون (الخ الدقيىة )نىود  ميداليات...
 5%

%5  ـ ـ ـ غيرها68 15 13 90 
  : غيرهاـ ـ   
%5   أنا يب وأقراص الترشيلـ ـ ـ 68 15 19 10 
%5   سبائك للمكاورـ ـ ـ 68 15 19 20 
%5   األجر والترا يع المشخولةـ ـ ـ 68 15 19 30 
لىوالب لـصنـاعـة الـىـأـع الصخيرة ذات النتوءات ـ ـ ـ 68 15 19 40 

  (الخ الدقيىة )نىود  ميداليات...
 5%

%5   غيرها ــ ـ 68 15 19 90 
   :ـ مصنوعات من خنور )طكلب الوقود(  
 %5  صفائلـ ـ ـ  68 15 20 10 
 %5  أشكال اسأوانية ـ ـ ـ 68 15 20 20 
 %5  أوعية لزرع النباتاتـ ـ ـ  68 15 20 30 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 68 15 20 90 
   ـ مصنوعات أُخر:  
أو  ريكالس مخنيزيا  شكل  أو ـ ـ مكتوية علي مخنزيت  

 أو كروميت :  ما فيها  شكل دولي  دولوميت
  

غير المعالج  النار المصنوع من دولوميت  اآلجر ـ ـ ـ 68 15 91 10 
 مكتل  ىأران

 
 

 
5% 

واألشكال األخر المصنوع من مخنزيت أو من  اآلجر ـ ـ ـ 68 15 91 20 
 مخنزيت الكرو  غير المعالج  النار

 
 

 
5% 

 %5   غيرهاـ  ـ ـ 68 15 91 90 
   ـ ـ غيرها:  
الكرا ي من سلي  أو من شب غير المعالجة  النار ـ ـ ـ  68 15 99 10 

 الزجاج(  إلذا ة)كالتي تستعمل 
 
 

 
5% 

 %5  أحجار الكك الختبار المعادن الثمينةـ ـ ـ  68 15 99 20 
 %5  وألواح للرصفكتل  ـ ـ ـ 68 15 99 30 
وان مسكوقين ـرو أو من صـيل من مـرشـب التأنا يـ ـ ـ  68 15 99 40 

 سكىا ناعما ومكتلين
 
 

 
5% 

 %5  ت المصهورـازلـل وألواح وصفائل أخر من البـتـك ـ ـ ـ 68 15 99 50 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  68 15 99 90 
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 الفصل التاسع والستون
 منتجــات مــن خـــزف

 :مالحظـــات
 : تطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي ـ 1

غير تلك التي تكون قابلة ألن تدخل في البنود الماثلة فقط على المنتجات  69.14إلى69.04تنطبق البنود   ـأ 
    .69.03إلى  69.01

درجة مئوية ألغراض إحماء الراتنجات أو تسريع  800التي يتم تسخينها الى درجات حرارة دون األصناف  ـ ب
تفاعالت التمييه أو لنزع الماء أو غيرها من العناصر الطيارة، ال تعد عولجت بالحرارة. و تستثنى هذه المنتجات 

 .69من الفصل 
ت الخزفية بالمعالجة بواسطة الحرارة للمواد غير العضوية وغير المعدنية التي يتم الحصول على المصنوعا ـ ج

سبق تحضيرها وتشكيلها بدرجة حرارة الغرفة بوجه عام. تشمل المواد الخام فيما تشمل الصلصال والمواد 
أو النتريدات  السيليسية بما فيها السيليكا المصهورة والمواد ذات نقطة غليان عالية كاألوكسيدات أوالكربيدات
  أو الغرافيت أو أنواع الكربون األخر، وفي بعض الحاالت الروابط كالصلصال الناري أو الفوسفات.

 :ال يشمل هذا الفصل ـ 2
 ؛28.44 األصناف الداخلة في البند ـ أ

 ؛68.04األصناف الداخلة في البند  ـ ب
 ؛"(دةحلي الغواية "المقل مثل،) ،71األصناف الداخلة في الفصل  ـ ج
 ؛81.13)سيرميت( الداخلة في البند الخالئط الخزفية المعدنية  ـ د
 ؛82ي الفصل األصناف الداخلة ف ـ ه
 ؛85.47البند من ( والقطع من مواد عازلة 85.46العازالت الكهربائية )بند ـ و
 ؛(90.21 االصطناعية من خزف )البند األسنان ـ ز
 ؛الساعات وعلبها( مثل،) 91الفصل األصناف الداخلة في  ـ ح
 الصنع(؛ والمباني المسبقةأجهزة اإلنارة  والمصابيح ولوازم، األثاث )مثل 94ألصناف الداخلة في الفصل ا ـ ط
 ولوازم الرياضة(؛ وألعاب المجتمعاتلُعب األطفال  مثل،) 95األصناف الداخلة في الفصل  ـ ي
 ؛غاليين التدخين( مثـل،) 96.14د في البنــاألزرار( أو  )مثل، 96.06البند األصناف الداخلة في  ـ ك
 التحف الفنية(. مثل،) 97األصناف الداخلة في الفصل  ـ ل

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

من دقيق حفريات سيليسية أو  منتجات-1  
ية مماثلة وأصناف من أتربة سيليس

   . متحملة للحرارة
أصناف و (بالط)آجر )طوب( وكتل وترابيع  69 01 00 00 69.01

خزفية أُخر، من دقيق الحفريات السيليسية 
التريبوليت أو الدياتوميت(  )مثل، الكيسلجور أو

 %5  تربة سيليسية مماثلةأأو من 
 أصنافو (بالط)آجر )طوب( وكتل وترابيع   69.02

نارية )متحملة الحرارة(،  خزفية مماثلة للبناء،
ات من دقيق الحفريات السيليسية أو عدا المنتج

   .األتربة السيليسية المماثلة
% وزناً من عناصر 50ـ محتوية على أكثر من  69 02 10 00 

( أو Caالكالسيوم ) ( أوMg المغنسيوم
(، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها Crروم)ــالك
 Cr2O3و CaOو MgOبـ

 
 
 
 

 
 
 

5% 
% وزناً من أاللومينا 50أكثر من  ـ محتوية على 69 02 20 00 

(Al2O3)  أو من السيلكا(SiO2 ) أو من خليط أو
  مركب من تلك المنتجات

 
 

5% 
 %5   ـ غيرها 69 02 90 00 
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منتجات نارية خزفية أُخر )مثل، المعوجات   69.03
السدادات والحوامل فوهات والق وتوالبوا

ة األغلفواألنابيب والمواسير والبواتق الصغيرة 
( عدا المنتجات والبوابات االنزالقية والقضبان

من دقيق الحفريات السيليسية أو من األتربة 
   .السيليسية المماثلة

 %5   الحر الكربون % وزناً من50من ـ تحتوي على أكثر  69 03 10 00 
 اـألومين % وزناً من50ر من ـى أكثـوي علــ تحت 69 03 20 00 

(Al2O3 أو من خليط ) مركب من األلومينا أو
 5%  (SiO2) سليكاالو

 %5   ـ غيرها 69 03 90 00 
   .خزفية أُخر منتجات-2  

األرضيات و وب( بناء و كتل تبليط طآجر )  69.04
رها من األصناف وغيدعامات أو حشوات 

   .المماثلة، من خزف
 %5  ـ آجر )طوب( بناء 69 04 10 00 
 %5  ـ غيره 69 04 90 00 

وأغطية وبطانات مداخن قدر وقرميد سقوف   69.05
أخر من  إنشائيةوزخارف معمارية وأصناف 

  خزف.
 %5  ـ قرميد سقوف 69 05 10 00 
   :ـ غيره  
 %5  ـ ـ ـ أغطية مداخن 69 05 90 10 
 %5  ـ ـ ـ زخارف معمارية 69 05 90 20 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 69 05 90 90 

ومجاري تصريف  وأنابيب ومزاريبمواسير  69 06 00 00 69.06
 المياه ولوازمها، من خزف

 
 

 
5% 

التغطية  للتبليط أوبالط وترابيع من خزف   69.07
، مكعبات فسيفساء وما المواقدللجدران أو 

خزف ؛ وإن كانت على حامل خزف،من يماثلها 
  .للتشطيب

د، المواقللجدران أو التغطية  للتبليط أوط وترابيع ـ بال  
 690730عدا األصناف الداخلة في البندين الفرعيين 

   :690740و
 %5 % وزنا0.5معامل امتصاصها للماء ال يزيد عن  ـ ـ 69 07 21 00 
% وزنا وال 0.5معامل امتصاصها للماء يزيد عن  ـ ـ 69 07 22 00 

 %5  %10يتجاوز 
 %5  % وزنا10معامل امتصاصها للماء يزيد عن  ـ ـ 69 07 23 00 
، عدا األصناف الداخلة فسيفساء وما يماثلها ـ مكعبات 69 07 30 00 

 %5  690740في البند الفرعي 
 %5  للتشطيب ـ خزف 69 07 40 00 

   ملغي  69.08
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الستعماالت كيماوية أو  للمختبرات أوواني أ  69.09
الستعماالت تقنية أُخر، من خزف؛ أجران 

االت زراعية، مماثلة الستعم وأحواض وأوعية
خزفية  وجرار وأصنافمن خزف؛ أوعية 

   ، من خزف.البضائع مماثلة للنقل أو لتعبئة
للمختبرات أو الستعماالت كيماوية أو  أوانيـ   

   : الستعماالت تقنية أُخر
 %5  ـ ـ من بورسلين أو صيني 69 09 11 00 
ياس بق 9أصناف ذات صالبة تعادل أو تزيد عن ـ ـ  69 09 12 00 

((MOHS  
 

5% 
 %5  ـ ـ غيرها 69 09 19 00 
   : ـ غيرها  
أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو ـ ـ ـ  69 09 90 10 

 %5  النقل
 %5  غيرهاـ ـ ـ  69 09 90 90 

أحواض غسيل )مجالي( و مغاسل و قواعد   69.10
مغاسل و أحواض استحمام وأحواض استبراء 

ات تفريغ د مراحيض وخزان"بيديه" و مقاع
و أصناف صحية  المياه )سيفون( و مباول

   . مماثلة ثابتة، من خزف
 %5   ـ من بورسلين أو صيني 69 10 10 00 
 %5  ـ غيرها 69 10 90 00 

أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات   69.11
منزلية أخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية 

   ورسلين أوصينين بم ،(للتواليت)
 %5  ـ أدوات للمائدة أو المطبخ 69 11 10 00 
 %5  ـ غيرها 69 11 90 00 

أدوات  و للمائدة أو المطبخ أدوات أواني و 69 12 00 00 69.12
منزلية أخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية 

، عدا البورسلين أو خزف، من ()للتواليت
  الصيني

 
 
 

5% 
   خزف. نللزينة، ميرة وأصناف أُخر تماثيل صغ  69.13

   :    ـ من بورسلين أو صيني  
 %5  مباخرـ ـ ـ  69 13 10 10 
مساند الكتب وثقاالت الورق وما يماثلها من لوازم ـ ـ ـ  69 13 10 20 

  طاوالت المكاتب
 

5% 
 %5  مزهريات ـ ـ ـ 69 13 10 30 
 %5  منافض للسجائرـ ـ ـ  69 13 10 40 
 %5  علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلهاـ ـ ـ  69 13 10 50 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  69 13 10 90 
   غيرها:ـ   
 %5  مزهريات ـ ـ ـ 69 13 90 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  69 13 90 90 

   . مصنوعات أُخر من خزف  69.14
   : ـ من بورسلين أو صيني  
 %5   الخ..واألكر ضـابـل المقـذ مثـلنوافـ ـ ـ لوازم األبواب وا 69 14 10 10 
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 %5  الالفتات واألرقام واألحرف والشارات األخرـ ـ ـ  69 14 10 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  69 14 10 90 

   ـ غيرها:  
ر ـخين األخـة والتسـئـد وأجهزة التدفــ ـ ـ المواق 69 14 90 10 

من  من مواد خزفية )فخار عادي وفخار المصنوعة
 ( ةجينة فاخريع

 

 
5% 

( تنهـللبسرفة )مثال ـزخـاألصص غير المـ ـ ـ  69 14 90 20 
  المصنوعة من الفخار العادي

 
5% 

ة في ـاالت العامـمـالجرار واألوعية لالستعـ ـ ـ  69 14 90 30 
ع ـالمختبرات والمخازن )للصيدليات ومحال بي

   الحلوى( الخ
 

5% 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  69 14 90 90 
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 الفصل السبعون
 

 تهازجـــاج ومصنوعـــ
 

 :مالحظـــات
 

 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1
للتزجج و فريت الزجاج والزجاج األُخر بشكل  والمركبات القابلة)مثل الميناء  32.07 األصناف الداخلة في البند ـ أ

 مسحوق أو حبيبات أو رقائق(؛
 ؛"("المقلدة )مثل، حلي الغواية 71األصناف الواردة في الفصل  ـ ب
القطع العازلة للكهرباء  أو 85.46و العازالت الكهربائية )بند  85.44 حبال األلياف البصرية الداخلة في البند ـ ج

 ؛85.47الداخلة في البند
 .  88لغاية  68زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر، للعربات الداخلة في الفصول  ـ د 

فية ونوافذ أخر، وان كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من األجهزة زجاج أمامي ونوافذ خل ـ هـ
 .  88لغاية  68الكهربائية أو االليكترونية للعربات الداخلة في الفصول 

 مقاييس األلياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون االصطناعية، ـو 
(، مقاييس الضغط الجوي )باروميتر(، مقاييس كثافة السوائل )هيدرومتر( وغيرها من الحرارة )تيرموميتر

 ؛90األصناف الواردة في الفصل 
المضيئة، اللوحات اإلرشادية أو اإلعالنية المضيئة وغيرها من  اإلشاراتأجهزة إنارة، المصابيح ولوازم  ـز 

 ؛94.05 في البند وأجزاءها الداخلةبصورة دائمة، المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت  المضيئة الالفتات
األصناف  من لُعب األطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيـد الميالد وغيرها ـح 

 (؛95أصناف الفصل  من ، )باستثناء العيون الزجاجية غير اآللية للدمى أو لغيرها95المذكورة في الفصل 
 . 96 وغيرها من أصناف الفصل المماثلةوالنفاثات  ونافثات العطورالمركبة  عية العازلةواألواألزرار  ـط 

 :70.05و 70.04و  70.03كام البنود تطبيقا ألح ـ 2
 ال يعتبر " مشغوالً " الزجاج الذي أُخضع ألية عملية قبل تلدينه )بالتحمية ثم بالتبريد(؛ ـ أ

 صفائح الزجاج؛ نيد ألواح أوال يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تب ـ ب
أو من  يقصد بعبارة " طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة " طبقة طالء مجهرية السماكة من معدن ـ ج

األشعة تحت الحمراء أو تحسن  على سبيل المثالمركب كيماوي )مثل، أوكسيد المعدن( التي تمتص 
ً بدرجة من الشفافيةخصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج م أو نصف  حتفظا

 الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.
داخلة في هذا البند، وإن كانت لها خواص األصناف  70.06تبقى المنتجات المشار إليها في البند  ـ 3

 الجاهزة.
 

 :70.19 " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البنديقصد بعبارة  ـ 4
 % وزناً؛60ال تقل عن  ( بنسبةSiO2عدني المحتوي على السليكا )الصوف الم ـ أ

 %، ولكنها تحتوي على 60( بنسبة تقل عن SiO2الصوف المعدني المحتوي على السليكا ) ـ ب
ً 5( بنسبة تزيد عن Na2O( أو )K2Oأوكسيد قلوي )  ( B2O3أو على أوكسيد بوريك ) % وزنا

 % وزناً.2عن بنسبة تزيد 
 .68.06تنطبق عليها المواصفات أعاله فتخضع للبند  لمعدنية التي الأما األصواف ا

فة، تشمل المرو )كوارتز( المصهور وغيره من السيليكا يتشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعر ـ 5
 . )السيليس( المصهورة

 :مالحظة البند الفرعي
كريستال  بعبارة "، يقصد 70 13 91و  70 13 41 و 70 13 33و  70 13 22ـ من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية  1

ً 24( بنسبة ال تقل عن PbOالرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أوكسيد الرصاص )  .% وزنا
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز رقم البند

ج باستثناء الزجا زجاج وفضالت وخردةكسارة  70 01 00 00 70.01
من أنابيب األشعة الكاثودية أو غيره من 

؛ زجاج 85.49الزجاج المنشط الداخل في البند 
 %5  في الكتلة
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زجاج، بشكل كرات )عدا الكريات المتناهية   70.02
( أوعيدان أو 70.18الصغر الداخلة في البند 

   .أنابيب، غير مشغول
 %5  ـ كرات 70 02 10 00 
 %5  ـ عيدان 70 02 20 00 
   :ـ أنابيب  
ره من السيليكاـهور أو غيـوارتز مصــ من كـ 70 02 31 00 

 المصهورة
 
 

 
5% 

  من زجاج أُخر ذي معامل تمدد طولي ال يتجاوز ـ ـ 70 02 32 00 
راوح بين ـدرجة حرارة تت كيلفن في لكل 10-6×5

  مئوية درجة 300وصفر 

 
 
 

 
 

5% 
 %5  ـ ـ غيرها 70 02 39 00 

ال شكزجاج مصبوب وزجاج مرقق، صفائح أو أ  70.03
خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو 
  غير عاكسة، ولكن غير مشغولة بطريقة أُخرى.

   : ـ وصفائح غير مسلحة  
 رــ ـ ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخ 70 03 12 00 

   ةعاكس اكسة أو غير)مزدوج( ذو طبقة ماصة أو ع
 

5% 
 %5  ـ ـ غيرها  70 03 19 00 
 %5  ـ ألواح وصفائح مسلحة  70 03 20 00 
 %5  بروفيالت( ـ أشكال خاصة ) 70 03 30 00 

، وإن صفائحزجاج، مسحوب وزجاج منفوخ،   70.04
لضوء ولكن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة ل

   . غير مشغول بطريقة أخرى
 كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخرـ زجاج ملون في  70 04 20 00 

  )مزدوج( أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة
 

 5% 
 %5  ـ زجاج أُخر  70 04 90 00 

وزجاج زجاج متحصل عليه بالتعويم )فلوت(   70.05
أو مصقول الوجه أو الوجهين ً أو  مجلو
وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو  صفائح،

   أُخرى.مشغول بطريقة  غير عاكسة، ولكن غير
 ، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غيرـ زجاج غير مسلح 70 05 10 00 

 عاكسة
 
 5% 

   : رـ زجاج غير مسلح أُخ  
مصفح بزجاج أخر  ـ ـ زجاج ملون في كتلته أو معتم أو 70 05 21 00 

  )مزدوج( مجلو السطح فقط
 
 5% 

 %5  ـ ـ غيره 70 05 29 00 
 %5  زجاج مسلح ـ 70 05 30 00 

أو  70.04أو  70.03زجاج مذكور في البنود  70 06 00 00 70.06
أو مشطوف  محني أو مشغول األطراف 70.05

لي بالمينا أو أو محفور أو مثقوب أو مط
، ولكن غير مزود بأطر مشغول بطريقة أخرى

 وال مزود بمواد أخر

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5% 
قى( مسون من زجاج مقسى )زجاج مأمون مك  70.07

   . منضد أو
   :  ـ زجاج مأمون مقسى  
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 أو العرباتيب في ــ ـ بأشكال ومقاسات مناسبة للترك  70 07 11 00 
  البواخر العربات الفضائية أو الطائرات أو

 
5% 

 %5  ـ ـ غيرها 70 07 19 00 
   : ـ زجاج مأمون منضد  
الطائرات  أو باترـالعيب في ـقاسات للتركـكال ومــ ـ بأش 70 07 21 00 

 البواخر العربات الفضائية أو أو
 

5% 
 %5  ـ ـ غيرها 70 07 29 00 

 %5  زجاج عازل متعدد الطبقات 70 08 00 00 70.08
مرايا من زجاج، بأطر أو بدونها، بما فيها   70.09

   . المرايا للرؤية الخلفية
 %5   للعرباتـ مرايا للرؤية الخلفية  70 09 10 00 
   : غيرها ـ  
 %5  ـ ـ بدون أطر 70 09 91 00 
 %5  ـ ـ بأطر 70 09 92 00 

، قناني، ودوارقو  ،قوارير ضخمه )دمجانات(  70.10
وأنابيب وغيرها من األوعية وقدر وبرطمانات 

ئة السلع؛ ، لنقل أو تعبة من زجاجالمماثل
 ؛ سدادات و أغطية وبرطمانات حفظ من زجاج

   . غالقات أخر من زجاج
 %5  ـ أنابيب )أمبوالت(  70 10 10 00 

 %5  وأغطية أُخرـ سدادات  70 10 20 00 
 %5  ـ غيرها 70 10 90 00 

، أو أنبوبية( )بصلية الشكلمن زجاج  غفوار  70.11
، ، بدون تركيباتتوحة، وأجزاؤها، من زجاجمف

أو  أو لمصادر الضوء الكهربائيةللمصابيح 
   . يماثلها ية أو ماألنابيب األشعة الكاثود

 %5  ـ لإلنارة الكهربائية 70 11 10 00 
 %5  الكاثوديةـ ألنابيب األشعة  70 11 20 00 
 %5  ـ غيرها 70 11 90 00 

   (ملغي)  70.12
أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة   70.13

الشخصية للعناية بالنظافة  أو للمطبخ أو
أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو  (للتواليت)

الداخلة في البند الستعماالت مماثلة )عدا تلك 
   .(70.18أو 70.10

   : ـ من خزف زجاجي  
 %5  للمطبخ أوأدوات للمائدة ـ ـ ـ  70 13 10 10 
 %5  أدوات للمكاتبـ ـ ـ  70 13 10 30 
   : أدوات للتواليتـ ـ ـ   
 %5  (ني العطور للتواليت )للزينةقنا ــ ـ ـ  70 13 10 41 
 %5  غيرهاـ ـ ـ ـ 70 13 10 49 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  70 13 10 90 
 زف ـعدا ما هو من خ الشرب ذات الساق،كؤوس  ـ  

   : زجاجي  
 %5  من كريستال الرصاصـ ـ  70 13 22 00 

 %5  غيرهاـ ـ  70 13 28 00 
   : جاجيعدا ما هو من خزف ز شرب آخركؤوس  ـ  
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 %5  من كريستال الرصاص ـ ـ 70 13 33 00 
 %5  غيرها ـ ـ 70 13 37 00 

ـ أدوات زجاجية للمائدة )عدا كؤوس الشرب( أو   
   : مطبخ، عدا ماهو من الخزف الزجاجيلل

 %5  ـ ـ من كريستال الرصاص 70 13 41 00 
 جاوزـيت اج له معامل تمدده الطولي الـمن زجـ ـ  70 13 42 00 

     5x10-6 رارة تتراوح ما ـفي درجة ح للكلفن     
 %5   )درجة مئوية( 300بين صفر و     

 %5   غيرهاـ ـ  70 13 49 00 
   : زجاجأُخر من  أدوات ـ  

   :من كريستال الرصاص ـ ـ  
 %5  أدوات للمكاتبـ ـ ـ  70 13 91 10 
   : أدوات للتواليت ــ ـ   
 %5  (قناني العطور للتواليت )للزينةـ ـ ـ  ـ 70 13 91 31 
 %5  غيرها ــ ـ ـ 70 13 91 39 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 70 13 91 90 
   : ـ ـ غيرها  
 %5  ـ ـ ـ ـ أحواض اسماك70 13 99 10 
 %5  ـ ـ ـ ـ مباخر70 13 99 20 
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 70 13 99 90 

صناف بصرية من أصناف من زجاج لإلشارة وأ  70.14
(، غير 70.15البند زجاج )عدا تلك الداخلة في 

 ً  . مشغولة بصريا

 
 
  

 %5   لمعدات النقل مهيأة ـ ـ ـ 70 14 00 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  70 14 00 90 

و  ةزجاج للساعات و للمنبهات وأصناف مماثل  70.15
 ةزجاج للنظارات العادية أو الطبية )المصحح

يماثل  محني أو مقعر أو مالنظر(، محدب أو ل
 ً ؛ كرات زجاج مجوفة ذلك، غير مشغول بصريا

ية لصنع مثل هذه األنواع من ومقاطعها الدائر
   . زجاج

 %5  للنظر( ةـ زجاج للنظارات الطبية )المصحح 70 15 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5   زجاج للساعات والمنبهاتـ ـ ـ  70 15 90 10 
  ة ـجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقيزـ ـ ـ  70 15 90 20 

 %5  األخر        
 %5  غيرهاـ ـ ـ  70 15 90 90 

آجر )طوب( وكتل تبليط و ألواح ومربعات   70.16
مضغوط  وترابيع وبالط وأصناف أخر من زجاج

 ً ، لالستعمال في أو مقولب، وإن كان مسلحا
؛ مكعبات وأصناف أُخر اإلنشاءاتالبناء أو 

، رة، من زجاج، وإن كانت على حاملصغي
منور ؛ لفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلةل

؛ اج مجمع بأطر من رصاص وما يماثلهزج
زجاج متعدد الخاليا أو زجاج رغوي كتالً أو 

 ً أو بشكل أصداف أو  ألواحاً بأطر أو ألواحا
  . بأشكال مماثلة
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وإن كانت  ـ مكعبات وأصناف أُخر صغيرة، من زجاج، 70 16 10 00 
  ، للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلةعلى حامل

 
 

 
5% 

 %5  ـ غيرها 70 16 90 00 
للمختبرات، أو للصحة أو  أصناف من زجاج  70.17

   . للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة
ـ من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا   

 : المصهورة
 
 

 
 

 دة ـز معـأوعية مفاعالت من كوارتأنابيب وـ ـ ـ 70 17 10 10 
  اجـإلنتلالستعمال في أفران الصهر واألكسدة         
 إعفاء   الرقائق شبه الموصلة       

 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها70 17 10 90 
، له معامل تمدد طولي ال يتجاوز   ـ من زجاج أُخر 70 17 20 00 

للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين  -6 10×5
 درجة مئوية 300صفر و 

 
 
 

 
 

5% 
 %5   ـ غيرها 70 17 90 00 

أو  وأحجار كريمة وآللئ مقلدةخرز زجاجي   70.18
ا من منتجات شبه كريمة مقلدة وما يماثله

اتها، عدا ، ومصنوعصناعة الخرز الزجاجي
من زجاج عدا حلي الغواية )المقلدة(؛ عيون 

؛ تماثيل صغيرة العيون االصطناعية للبشر
الزينة من زجاج مشغول غيرها من أصناف و

؛ كريات متناهية بنفخ اللهب، عدا حلي الغواية
   مم. 1الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرها 

و آللئ و أحجار كريمة أو شبه كريمة زجاجي ـ خرز   
وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز مقلدة 

 :  الزجاجي
 
 

 %5  سبحـ ـ ـ  70 18 10 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 70 18 10 90 
 1ا ههية الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرـ كريات متنا 70 18 20 00 

 ملم
 
 5% 

 %5   ـ غيرها 70 18 90 00 
يها صوف الزجاج( ألياف من زجاج )بما ف  70.19

واأللياف الممشطة  ومصنوعاتها )مثل، الخيوط
   .والنسج(  "فتائل"

 خيوط، جدائل مقطعهطه "فتائل"، ، ألياف ممشـ خصل  
   : وحصر مصنوعة منها

 %5  مم 50، بطول ال يتجاوز ـ ـ جدائل مقطعة 70 19 11 00 
 %5  ـ ـ ألياف ممشطه "فتائل" 70 19 12 00 

%5   خيوط أخر، خصلـ ـ  70 19 13 00 
ً ـ ـ  70 19 14 00  %5   حصر مضمومة آليا
ً ـ ـ  70 19 15 00  %5   حصر مضمومة كيماويا
 %5  ـ ـ غيرها  70 19 19 00 

   : نسج مضمومة آلياً ـ   
%5   ألياف ممشطه "فتائل"نسج محكمة النسج أخر  من ـ ـ  70 19 61 00 
%5  ألياف ممشطه "فتائل"نسج محكمة النسج من ـ ـ  70 19 62 00 
نسجج محكمجة النسجج ، نسجج سجادة، مجن خيجوط، غيجر ـ ـ  70 19 63 00 

%5  دةمطلية أو منض
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نسج محكمة النسج ، نسج سجادة، مجن خيجوط، مطليجة ـ ـ  70 19 64 00 
%5  أو منضدة

 30يتججاوز  ذات عجرض النسجج غيجر محكمجة النسجج ـ ـ  70 19 65 00 
%5  سم

%5  سم 30ذات عرض يتجاوز نسج غير محكمة النسج  ـ ـ 70 19 66 00 
%5  ـ ـ غيرها 70 19 69 00 
   :ماوياً نسج مضمومة كيـ   
%5  أوشحة "براقع" )صفائح رقيقة(ـ ـ  70 19 71 00 
%5  نسج أخر غير محكمة النسج ـ ـ  70 19 72 00 
%5  نسج أخر محكمة النسجـ ـ  70 19 73 00 
%5  صوف الزجاج ومصنوعاتهـ  70 19 80 00 
   : ـ غيرها  
 %5   مهيأة لمعدات النقلـ ـ ـ  70 19 90 10 
 %5  خزانات المياهـ ـ ـ  70 19 90 20 
 %5  للمفروشات والتزيين الداخليـ ـ ـ  70 19 90 30 
 %5  ، الكهرباء(ألغراض العزل )الحرارة، الصوت ـ ـ ـ 70 19 90 40 
 هربائية من ـنعة للعدادات الكـاديق مصـصنـ ـ ـ  70 19 90 50 

ً باأللياف الزجاجية غير مجهزة كهر      %5  ائيا
 %5  أنابيب ومواسير ـ ـ ـ 70 19 90 60 
 %5  اسطوانات غاز للمواقد المنزلية من الياف زجاجية ـ ـ ـ 70 19 90 70 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 70 19 90 90 

   . مصنوعات أُخر من زجاج  70.20
 %5  مهيأة لوسائل النقل ـ ـ ـ 70 20 00 10 
 %5  خزانات وأحواضـ ـ ـ  70 20 00 20 
ر للمحالت ــارف أخـات وزخـحروف وأرقام والفت ـ ـ ـ 70 20 00 30 

 التجارية
 
 

 
5% 

ـدة     ز معـب وأوعية مفاعالت من كوارتأنابيـ ـ ـ  70 20 00 40 
 إلنتاج ستعمال في أفران الصهر واألكسدةلال

 إعفاء  شبه الموصلة الرقائق
 %5  غيرها ـ ـ ـ 70 20 00 90 
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 القسم الرابع عشر
 

 ، أحجار كريمة أو شبهلؤلؤ طبيعي أو مستنبت
 ، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة منكريمة 

 ؛ نقودثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية )مقلدة( معادن 
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 الفصل الحادي والسبعون
 

 و شبهلؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أ
 ، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة منكريمة 

 ؛ نقودمعادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية )مقلدة( 
 
 

 مالحظـــات:
، من القسم السادس مع مراعاة االستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل أ- 1مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ  1

ً اف الجميع األصن  :مكونة كلياً أو جزئيا
 أو مجددة(؛ شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أومن آللئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو  أ ـ 
 من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. ب ـ 

المعادن العادية المكسوة  دن الثمينة أواألصناف التي ال تكون فيها المعا 71.15و 71.14و 71.13 ال تشمل البنود أ  ـ ـ 2
بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة األهمية )مثل، الحروف والحلقات والحواف( ؛ 

  ؛)*(األصنافـ من المالحظة أعاله على تلك  وال تنطبق الفقرة ب
ثمينة ى معادن مكسوة بقشرة من معادن األصناف المحتوية على معادن ثمينة أو عل 71.16ال تدخل في البند  ب ـ

 إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة األهمية. إال
 :ال يشمل هذا الفصل ـ 3

 (؛28.43ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية )بند  ـ أ
األسنان و األصناف  واألصناف المستعملة في حشوخياطة الجروح المستعملة في  صناف الجراحيةاأل ـ ب

  ؛30األُخر الداخلة في الفصل 
 )مثل، سوائل زخرفة الفخار(؛ 32األصناف الواردة في الفصل  ـ ج
  (؛38.15 محفزات على حامل )البند ـ د

 ؛42 ب للفصلـ 3المشار إليها في المالحظة  42.03أو 42.02 أصناف البند ـ هـ
 ؛43.04أو 43.03األصناف الداخلة في البندين  ـ و
 عاتها(؛واألصناف الداخلة في القسم الحادي عشر )المواد النسجية ومصن ـ ز
 ؛65أو  64الداخلة في الفصلين  واألصناف األُخرأصناف األحذية أو أغطية الرأس  ـ ح
 ؛66مظالت المطر ومظالت الشمس أو عصي المشي أو األصناف األُخر المذكورة في الفصل  ـ ط
، المحتوية على أتربة أو مساحيق 82أو في الفصل  68.05أو 68.04اخلة في البند األصناف الشاحذة الد ـ ي

التي  82من أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة(؛ واألصناف الواردة في الفصل 
هزة واألجتركيبية أو مجددة(؛ اآلالت  تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو

ال أن األصناف وأجزاءها إوالمعدات الكهربائية أو أجزاءها الواردة في القسم السادس عشر.  اآللية
طبيعية أو تركيبية أو مجددة( تبقى داخلة في هذا الفصل، )كريمة المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه 

إلبر قراءة الحاكي )البند  باستثناء الياقوت األزرق )سفير( واأللماس المشغولين وغير المركبين،
 (؛85.22

 موسيقية(؛ وساعات وآالت)أجهزة علمية  92أو  91أو  90األصناف الواردة في الفصول  ـ ك
 (؛93األسلحة وأجزاءها )الفصل  ـ ل
 ؛95من الفصل  2األصناف المشار إليها في المالحظة  ـ م
 الفصل؛ ذلكمن  4المالحظة  إلحكاموفقاً  96األصناف التي تبند في الفصل  ـ ن

( أو القطع 97.05 (، قطع المجموعات )البند97.03)البند  وصنع التماثيلالمنتجات األصلية لفني النحت  ـ س
الآللئ الطبيعية أو المستنبتة واألحجار الكريمة  عدا(. 97.06 عام )البند 100األثرية التي يتجاوز عمرها 

 وشبه الكريمة.
 ؛والذهب والبالتينالفضة  ثمينة " يقصد بعبارة " معادن ـ أ   ـ 4

 ؛والبالديوم والروديوم والروتينيوم واإليريديوم واألوسميومبالتين " البالتين  بعبارة "يقصد  ـ ب
ب من الفصل -2المذكورة في المالحظة  " أحجار كريمة أو شبه كريمة " أي من الموادال تشمل عبارة  ـ ج

96. 

                                                          
 ـ أ بمثابة معلومات اختيارية . 2تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة  (*)
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بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية )بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخالئط تعتبر خالئط من معادن ثمينة،  ـ 5
إذا كانت نسبة أي من هذه  ثمين،المحتوية على معدن  (الملبدة " الفريت " ومركبات السبائك " إنترميتاليك "

 ينة وفقاً لما يلي :تبند خالئط المعادن الثم % وزناً على األقل من وزن الخليط. و2المعادن الثمينة، تبلغ 
 % أو أكثر وزناً من البالتين؛2تعتبر خالئط بالتين، الخالئط المحتوية على  ـ أ

% أو أكثر وزناً من الذهب، إذا كانت ال تحتوي على بالتين أو 2تعتبر خالئط ذهب، الخالئط المحتوية على  ـ ب
 % وزناً من البالتين؛2كانت تحتوي على أقل من 

 % أو أكثر وزناً من الفضة.2فضة، الخالئط األُخر المحتوية على تعتبر خالئط  ـ ج
ما لم ينص على خالف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريفة، إلى " المعادن الثمينة " أو إلى معدن ثمين معين،  ـ 6

أعاله.  5حظة ، وفقا ألحكام المالأو كخالئط معدن ثمين تسري أيضاً على الخالئط المعتبرة خالئط من معادن ثمينة
 ، وال المعادن العادية أو المواد غير المعدنية، المطلية بمعدن ثمين.  المكسوة بمعدن ثمينال تشمل المعادن  هاغير أن

الُمؤلفة من حامل من  ةدافة، الميبقشرة من معدن ثمين " حيثما وردت في جدول التعر ومعدن مكسبعبارة "يقصد  ـ 7
بسبيكة لحام أو باللحام ه على األقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام معدن عادي مكسو على أحد سطوح

أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة. ما لم ينص على خالف لذلك، بالنحاس األصفر أو بااللتحام 
 فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.

 71.12 نص البندب وصوفةـ أ من القسم السادس، فإن المنتجات الم 1الواردة في المالحظة  مع مراعاة األحكام ـ 8
 ن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعرفة.أيجب 

 :71.13هرات " وفقاً لمفهوم البند يقصد بعبارة " حلي ومجو ـ 9
الخواتم و األساور و العقود والمشابك و األقراط قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية )مثل، أي  ـ أ

لبسة، واألنواط ألوسالسل الساعات وتعاليق الزينة والقالدات ودبابيس أربطة العنق وأزرار األكمام أو ا
 والميداليات الدينية أو غير الدينية(؛

أو على اليد  ألصناف المعدة لالستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة ـ ب
أو علب  علب الحلوى وأالسعوط أو علب الحبوب أو علب  السجائرالسيجار أو )مثل، علب الشخص 

 . (أو سبح الصالة النقودسالسل محافظ مساحيق أو ال
أو شبة أحجار كريمة بمستنبت أو  أولؤلؤ طبيعي ب مضمومة أو مرصعة مثال األصنافيمكن أن تكون هذه 

أو العاج أو  عرق اللؤلؤالسلحفاة، أو  أو بذيلتركيبية أو مجددة  أو شبة كريمةمة أحجار كريبأو كريمة 
 مرجان. أو ال األسودالكهرمان مجدد أو الطبيعي أو الكهرمان ال

ً لمفهوم البند  أو مصنوعات صياغة الفضةيقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة  ـ 10 ، أصناف الزينة 71.14وفقا
والتدخين واألصناف األُخر لالستعمال في المنازل أو  (التواليتة بالنظافة الشخصية )العنايوأدوات المائدة و 

 .المكاتب أو في الطقوس الدينية
األصناف المماثلة لما هو معرف في، 71.17 "حلي غواية مقلدة " وفقا لمفهوم البند يقصد بعبارة ـ 11

واألمشاط ومثبتات  96.06 صناف الداخلة في البند)باستثناء األزرار وغيرها مـن األ أ أعالهـ  9المالحظة  
(، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو 96.15 الداخلة في البند ودبابيس الشعرالشعر وما يماثلها، 

عادية تحتوي على معادن ثمينة أو معادن  على أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة( وال
من معادن ثمينة )إال إذا كانت ال تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة األهمية، أو كمواد مكسوة بقشرة 

 طالء(.
 :الفرعيةمالحظات البنود 

 10 41و          71 10 31و 71 10 21و 71 10 11و 71 08 11و 71 06 10تطبيقاً ألحكام البنود الفرعية   ـ 1 
% أو أكثر من وزنها خالل 90مسحوق " األصناف التي يمر ، يقصد بعبارتي " مسحوق " و " بشكل 71

 مم. 0.5منخل ذي عيون مقاسها 
ـ ب  4بالرغم مما ورد في أحكام المالحظة  و 71 10 19 و 71 10 11من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين   ـ 2

 .ينيومثوم والبالديوم، والروديوم والرومن هذا الفصل، فإن كلمة " بالتين " ال تشمل اإليريديوم و األوسمي
  المعدن ، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك 71.10من أجل تبنيد الخالئط في البنود الفرعية للبند   ـ 3

ينيوم( الغالب وزناً على كل واحد من هذه ثالبالتين أو البالديوم أو الروديوم أو اإليريديوم أو األوسميوم أو الرو)
 .خرالمعادن األُ 

 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

طبيعــي أو مستنبــت وأحجـار كريمــة  لؤلـؤ-1  
   .أو شبـه كريمة

  لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغوالً أو   71.01
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مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط وال مركب 
ع ومنظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجم

 .فة مؤقتة لسهولة النقلبخيوط بص
 %5  ـ لؤلؤ طبيعي 71 01 10 00 
   :ـ لؤلؤ مستنبت  
 %5  ـ ـ غير مشغول 71 01 21 00 
 %5  ـ ـ مشغول 71 01 22 00 

وال ماس، وإن كان مشغوالً، ولكن غير مركب   71.02
 .منظوم

  
 إعفاء  ـ غير مصنف 71 02 10 00 
   :ـ صناعي  
ً  ـ ـ غير مشغول أو 71 02 21 00  بشكل فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذبا

   أولي

 
 إعفاء

 %5  ـ ـ غيره 71 02 29 00 
   : ـ غير صناعي  
ـ ـ غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً  71 02 31 00 

  أوليبشكل 

 
 إعفاء

 %5  ـ ـ غيره 71 02 39 00 
لماس( وأحجار شبه أحجار كريمة )عدا ا  71.03

مشغولة أو مصنفة ولكن غير كريمة، وإن كانت 
مجمعة بخيوط وال مركبة أو منظومة؛ أحجار 
كريمة )عدا الماس( وأحجار شبه كريمة غير 

ة مؤقتة لسهولة مصنفة، مجمعة بخيوط بصف
   .النقل

 %5  فقط منشورة أو بأشكال أولية مشغولة أوـ غير  71 03 10 00 
   :بطرق أُخر ـ مشغولة  
 %5  وسفير وزمردـ ـ ياقوت  71 03 91 00 

 %5    ـ ـ غيرها 71 03 99 00 
أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة،   71.04

مصنفة ولكن غير مجمعة وإن كانت مشغولة أو 
منظومة؛ أحجار كريمة أو  البخيوط وال مركبة و

 شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة،
   .ة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقلمجمع

 %5    ـ مرو )كوارتز( بيزو كهربائي 71 04 10 00 
بأشكـال ـ غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو   

     :أولية
 

%5  الماسـ ـ  71 04 21 00 
%5  ـ ـ غيرها 71 04 29 00 
     : ـ غيرها  
%5  الماسـ ـ  71 04 91 00 
%5  ـ ـ غيرها 71 04 99 00 

أو شبه  تراب ومسحوق من أحجار كريمة  71.05
   .كريمة طبيعية أو تركيبية

 %5    ـ من ماس 71 05 10 00 
 %5    ـ غيرها 71 05 90 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز البند

ثمينـة ومعادن عادية مكسوة بقشرة  معـادن-2  
  .من معادن ثمينة

ب أو فضة )بما في ذلك الفضة المطلية بذه  71.06
خام أو نصف مشغولة أو بشكل بالتين( بشكل 

   .مسحوق
 إعفاء  ـ مسحوق 71 06 10 00 
   : ـ غيرها  
   : ـ ـ خام  

 إعفاء   سبائكـ ـ ـ  71 06 91 10 
 إعفاء   غيرهاـ ـ ـ  71 06 91 90 

 إعفاء  ـ ـ نصف مشغولة 71 06 92 00  
وة بقشرة من فضة، بأشكال معادن عادية مكس 71 07 00 00 71.07

  نصف مشغولة خام أو

 
5% 

ذهب )بما في ذلك الذهب المطلي بالبالتين(   71.08
نصف مشغولة أو بشكل  بأشكال خام أو

   .مسحوق
   : ـ غير نقدي  

 إعفاء     ـ ـ مسحوق 71 08 11 00 
   :ـ ـ بأشكال خام أُخر  
 إعفاء   ـ ـ ـ سبائك 71 08 12 10 
 إعفاء    ـ ـ ـ غيرها 71 08 12 90 
 إعفاء  ـ ـ بأشكال نصف مشغولة أُخر 71 08 13 00 
 إعفاء  ـ نقدي 71 08 20 00 

 ،ذهبمكسوة بقشرة من ، معادن عادية أو فضة 71 09 00 00 71.09
  مشغولة نصفليست أكثر من 

 
5% 

خام أو نصف مشغولة أو بشكل  بشكلبالتين،   71.10
   .مسحوق

   :بالتين ـ  
  :خام أو بشكل مسحوق بشكلـ ـ   

 إعفاء     سبائكـ ـ ـ  71 10 11 10 
إعفاء  غيرهاـ ـ ـ  71 10 11 90 
إعفاء    ـ ـ غيرها 71 10 19 00 
   : ـ بالديوم  
إعفاء   خام أو بشكل مسحوق بشكلـ ـ  71 10 21 00 
إعفاء    ـ ـ غيرها 71 10 29 00 
   :يومـ رود  
إعفاء     خام أو بشكل مسحوق بشكلـ ـ  71 10 31 00 

إعفاء  ـ ـ غيرها 71 10 39 00 
   :إيريديوم وأوسميوم وروثينيومـ   
إعفاء  خام أو بشكل مسحوق بشكلـ ـ  71 10 41 00 
إعفاء  ـ ـ غيرها 71 10 49 00 

ة بقشرة معادن عادية أو فضة أو ذهب، مكسو 71 11 00 00 71.11
  مشغولة نصفليست أكثر من من البالتين، 

 
5% 

نفايات وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية   71.12
مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات 

  وفضالت أُخر محتوية على معادن ثمينة أو 
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مركبات معادن ثمينة من األنواع المستعملة 
عدا أصناف  اساً في استرجاع المعادن الثمينةأس

 .85.49البند 

رماد محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ـ  71 12 30 00 
    ثمينة

 
5% 

   :ـ غيرها  
وةسـادية المكـادن العــ من ذهب، بما فيه المعـ  71 12 91 00 

ه اغـيتثناء تراب الصـب، باسـبقشرة من ذه
   المحتوي على معادن ثمينة أُخر

 
 

5% 
   ادية المكسوة ـادن العـمن بالتين، بما فيها المعـ ـ  71 12 92 00 

  الصياغة المحتوي تراب  بقشرة من البالتين، عدا
  على معادن ثمينة أُخر

 

 
 

5% 
 %5  ـ غيرهاـ  71 12 99 00 
 الذهب ، مصنوعات صياغةومجوهرات حلي-3  

 .ومصنوعات ُأخرومصنوعات صياغة الفضة 
  

ت وأجزاؤها، من معادن ثمينة حلي و مجوهرا  71.13
ادية مكسوة بقشرة من معادن أو من معادن ع

  . ثمينة

مكسوة بقشرة مطلية أو ـ من معادن ثمينة وإن كانت   
   : من معادن ثمينة

ة أو ملبسة ومكسمطلية أو ، وإن كانت ةـ ـ من فض 71 13 11 00 
  بقشرة من معادن ثمينة أُخر

 
5% 

مكسوة مطلية أو انت ـر، وإن كـة أُخادن ثمينــ ـ من مع  
   : بقشرة من معادن ثمينة

 %5   من ذهبـ ـ ـ  71 13 19 10 
 %5   زمرتهمن بالتين أو ـ ـ ـ  71 13 19 20 
 %5  ـ من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 71 13 20 00 

وأجزاؤها، فضة الذهب أو المصنوعات صياغة   71.14
ادية مكسوة نة أو من معادن عمن معادن ثمي

   . بقشرة من معادن ثمينة
 مكسوة بقشرةمطلية أو ـ من معادن ثمينة وإن كانت   

   : من معادن ثمينة
 بقشرة منمكسـوة مطلية أو ـ ـ من فضة، وإن كانت  71 14 11 00 

  معادن ثمينة أُخر

 
5% 

ة مكسوة أو ـمطلير، وإن كانت ـادن ثمينة أُخــ ـ من مع  
   : بقشرة من معادن ثمينة

 %5  من ذهبـ ـ ـ  71 14 19 10 
 %5   من بالتين أو زمرتهـ ـ ـ  71 14 19 20 
 ادنـوة بقشرة من معـة مكسـادن عاديـمع نـ م 71 14 20 00 

 %5    ثمينة
مصنوعات أُخر من معادن ثمينة أو من معادن   71.15

   . ادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينةع
ـ محفزات، بشكل أقمشة من أسالك أو ألواح شبكية من  71 15 10 00 

   بالتين

 
5% 

 %5  ـ غيرها 71 15 90 00 
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مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من   71.16
أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية 

  أو مجددة(

   : ـ من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت  
 %5   صناف الزينة الشخصيةأـ ـ ـ  71 16 10 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  71 16 10 90 
ـ من أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية   

   : أو مجددة(
 %5    ـ ـ ـ أصناف الزينة الشخصية 71 16 20 10 
 %5   الصناعية الفنية لالستعماالتاألصناف  ـ ـ ـ 71 16 20 20 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 71 16 20 90 

   (.حلي غواية )مقلدة  71.17
   ثمينة:ـ من معادن عادية، وإن كانت مطلية بمعادن   
   قبات:ـ ـ أزرار أكمام وأزرار   
 %5   (كبك)ـ ـ ـ أزرار أكمام  71 17 11 10 
 %5  اـ ـ ـ غيره 71 17 11 90 
 %5    ـ ـ غيرها 71 17 19 00 
   غيرها: ـ  
 %5    ن بالستيكـ ـ ـ م 71 17 90 10 
 %5   ـ ـ ـ من زجاج 71 17 90 20 
 %5  من خشب ـ ـ ـ  71 17 90 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 71 17 90 90 

   معدنية نقود  71.18
غــير معدنية" )عدا النقود الذهبية(  ـ نقود "عمالت 71 18 10 00 

 إعفاء   للتداول الرسمي مطروحة
 ءإعفا    ـ غيرها 71 18 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

 (؛36.06األُخر للقدح )إلحداث الشرر( )بند  والمخاليط المعدنيةالفيروسيريوم  ـ ب
 ؛65.07أو  65.06 الداخلة في البند أغطية الرأس وأجزاءها ـ  ج
 ؛66.03ف األُخر الداخلة في البند هياكل الشماسي والمظالت واألصنا ـ د
قشطرة مطن معطادن خالئطط المعطادن الثمينطة أو المعطادن العاديطة المبسطوة ب مثل،) 71األصناف الواردة في الفصل  ـ هـ

 ؛"(مينة أو حلي الغواية "المقلدةث
 ؛و أجهزة آلية و معدات كهربائية( األصناف الواردة في القسم السادس عشر )آالت ـ و
( واألصططناف األُخططر الداخلططة فططي القسططم السططاب  عشططر 86.08 لسططبا الحديديططة والتططرام )بنططدلالقضططبان المجمعططة  ـ ز

 ؛ائرات()عربات و سفن و مراكب و ط
 ؛امن عشر، بما فيها نوابض الساعاتاألدوات واألجهزة الواردة في القسم الث ـ ح
( واألصناف األُخر الواردة في القسم التاس  عشر )أسلحة 93.06كرات الرصاص المعدة للذخيرة )بند  ـ ط

 وذخائر(؛
نطارة ولوازمهطا والالفتطات اإل والمصطابي  أجهطزة وحوامل الحشايااألثاث  مثل،) 94األصناف الواردة في الفصل  ـ ي

 ؛الصن ( والمباني المسبقةلمضيئة واللوحات اإلرشادية ا
  ؛ولوازم الرياضة( وألعاب المجتمعات)مثل، لُعب األطفال  95األصناف الواردة في الفصل  ـ ك
اصب والمن وريش أقـالم الحبـررصاص الأقالم ماسبات والمناخل اليدوية واألزرار وأقالم الحبر السائل  ـ ل

 96دة في الفصل األصناف األُخر الوار أوواألصناف المماثلة القوائم  والثنائية والثالثيةاألحادية "حوامل" 
 ؛)مصنوعات متنوعة(

 .التحف الفنية( مثل،) 97ي الفصل األصناف الواردة ف ـ م
 :ة " حيثما وردت في جدول التعريفةيقصد بعبارة " أجزاء ولوازم لالستعماالت العام ـ 2

المماثلطة مطن معطادن  واألصطناف 73.18أو  73.17أو  73.15أو  73.12أو  73.07األصناف الداخلة فطي البنطود  ـ أ
عدا األصناف المعدة خصيصا الستعمالها لتزرع في الجسطم فطي العلطوم الطبيطة أو الجراحيطة أو الططب  ؛عادية أُخر

 (.90.21البيطري )البند 
 ؛(91.14تثناء نوابض الساعات )بند باس عادية، النوابض وريش النوابض من معادن ـ ب
ن عاديطة، الداخلطة واألطر والمرايا من معطاد 83.10أو 83.08أو  83.02أو 83.01 األصناف الداخلة في البنود ـ ج

 .83.06في البند 
(، 73.15 )عدا البند 82لغاية  78ومن  76لغاية  73إن اإلشارة إلى أجزاء األصناف الواردة في الفصول 

 .ت العامة بالمعنى المقصود أعالهاألجزاء واللوازم لالستعماالاإلشارة إلى  تشمل ال
     

أو  82فطي الفصطلين  ة، فطنن المصطنوعات الداخلط83للفصطل  1رة السطابقة والمالحظطة م  مراعاة أحبام الفق
 .81لغاية  78ومن  76لغاية  72بنود الفصول من تستثنى من  83

وردت فططي جططدول التعريفططة الحديططد الصططب )يهططر( والحديططد الصططلب )فططوالذ(،  أينمططاعاديططة "  معططادن بعبططارة "يقصططد   ـ 3
النحطططاس، النيبطططل، األلومنيطططوم، الرصطططاص، الزنطططا، القصطططدير، التنجسطططتن )ولفطططرام(، الموليبطططدنيوم، التـنـتالطططـوم، 

لبريليطوم، البطروم، الجرمطانيوم، المغنيسيوم، البوبالت، البيزموث، البادميوم، التيتطانيوم، الزركونيطوم، األنتيمطون، ا
 الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم، األنديوم، النيوبيوم )البولومبيوم(، الرينيوم، التاليوم .

وردت فطي جطدول التعريفطة، المنتجطات التطي تحتطوي علطى  أينمطاخالئطط معدنيطة خزفيطة(، " )سطيرميت  بعبطارة "يقصد   ـ 4
معدنية ومبونات خزفيطة. وتشطمل عبطارة " سطيرميت " أيضطا البربيطدات  خالئط مجهرية غير متجانسة من مبونات

 .البربيدات المعدنية الملبدة بمعدن()". المعدنية الملبدة "فريت
 :(74و 72قواعد تبنيد الخالئط )عدا خالئط الحديد وخالئط النحاس كما عرفت في الفصلين  ـ 5

 ؛وزناً على أي من المعادن األُخر تبند م  المعدن الغالب عادية،الخالئط من معادن  ـ أ
كخالئطط المعطادن  تبنطد فيط،،الخالئط المبونة من معادن عادية واردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة  ـ ب

عناصطر العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن ال
 ؛األُخر الداخلة في تركيبها
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معدنيططة  الفريططت " مططن مسططاحيق الملبططدة "خالئططط " الططواردة فططي هططذا القسططـم، المخططاليط  عبططارة "تشططمل  ـ ج
ومركبات  ("سيرميت " المتجانسة المتحصل عليها بالصهر )عدا الخالئط المعدنية الخزفية والمخاليط غير

 السبائا.
عدن عادي تعتبر شطاملة أيضطاً لخالئطط، التطي يجطب فنن كل إشارة في جدول التعريفة إلى م ذلا،ما لم ينص على خالف  ـ 6

 .ـ أعاله 5فقاً ألحبام المالحظة أن تبند مع، و
 :قواعد تبنيد األصناف المركبة ـ 7

فنن المصنوعات من معادن عادية )بما فيهطا األصطناف مطن مطواد مخلوططة التطي  لذلا،ما لم تنص علي، البنود خالفا  
دنين أو أكثطر والمحتوية على معط (،ب القواعد العامة لتفسير جدول التعرفةتعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموج

 . ادن األُخر، تبند م  المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعمن المعادن العادية
  

 :وتطبيقاً ألحبام هذه القاعدة  
 ؛حديد أو الصلب معدناً واحداً ن اليعتبر الحديد الصلب "فوالذ" أو األنواع المختلفة م  أ  ـ
 ؛ـ أعاله 5وفقاً ألحبام المالحظة تعتبر الخالئط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده  ب ـ
 كمعدن عادي واحد. 81.13 سيرميت" الداخلة في البندالخزفية "تعتبر الخالئط المعدنية  ج ـ

 :لقسم ما يليلية الواردة في هذا ايقصد بالعبارات التا ـ 8
 خردة وفضالت  أ  ـ

 الخردة والفضالت المعدنيةجمي   -1
لمعدنيططة التططي ال تصططل  نهائيططاً لالسططتعمال كمصططنوعات معدنيططة بسططبب التبسططير أو التقطيطط  أو ت االمصططنوعا -2

 التآكل أو غيرها من األسباب.
 : مساحيق ـ ب  
 .مم 1ل ذي عيون مقاسها ن خالل منخ% أو أكثر من وزنها م90المنتجات التي يمر    

يقصد بالعبارات التالية الطواردة فطي هطذا الفصطل المعطاني المبينطة إزاء ، 81لغاية  78و  76لغاية  74ألغراض الفصول  ـ 9
 كل منها:

 قضبان وعيدان:أ ـ   
قططة، والتطي ليسططت بشطبل لفططات، ذات مقططط  والمنتجطات المجلخططة أو المشطبلة بططالبثق أو المسطحوبة أو المطر

أو مثلطـ  )بما في، المرب ( وي أو مستطيـل اي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشبل دائري أو بيضعرض
متساوي األضالع أو مضل  محدب منتظم )بما في ذلا " الطدوائر المسططحة " و" المسطتطيالت المعدلطة " 

 مسططتقيمين انوالتططي يبططون فيهططا جانبططان متقططابالن منهططا بشططبل أقططواس محدبططة بينمططا يبططون الجانبططان ا خططر
)بما فيها المربعة( ومتوازيين ومتساويي الطول(. وقد يبون للمنتجات ذات المقاط  العرضية و المستطيلة 

أو المثلثططة أو المضططلعة، زوايططا دورت علططى كامططل طولهططا، إن سططما هططذه المنتجططات ذات المقططط  العرضططي 
وتشطمل هطذه العبطارة أيضطاً المنتجطات المستطيل )بما فيها " المستطيل المعدل"(، يزيد عن ُعشطر عرضطها. 

أو الصططب أو التلبيططد "ميططرث" والتططي أُجريططت عليهططا  ةوالمقططايي  المتحصططل عليهططا بالقولبطط األشططبالبططنف  
عمليات الحقة )ال تتعدى عمليتي التشذيب األولي وإزالة القشور(، بشرط أن ال تبسبها هذه العمليات صطفة 

 أُخر. األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود 
، قضطبان األسطالك والسططبائا  74.03غيطر أنط، ، تعتبطر مطن النحطاس الخطام )غيططر مشطغول( الطداخل فطي البنطد 

المستدقة األطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشطغيل  74الداخلة في الفصل  المستطيلة القواعد )بيليت(
وينطبطق هطذا  ل إلطى عيطدان أو أنابيطب.بسيطة ، لتسهيل دخولها في ا الت المعدة لتحويلها على سطبيل المثطا

 بعد إجراء التغييرات الالزمة. 81النص على منتجات الفصل 
 

 )بروفيالت(: مقاط  ب ـ  
إن كانطت وقطة أو المتحصطل عليهطا بالتشطبيل والمنتجات المجلخة أو المشبلة بطالبثق أو المسطحوبة أو المطر

عليها أي من تعاريف القضبان أو  قال ينطبالتي و بشبل لفات، ذات مقط  عرضي منتظم على كامل طولها،
أو المواسطير. وتشطمل عبطارة  بأو األنابيأو األوراق  األشرطةالعيدان أو األسالك أو الصفائ  أو األلواح أو 

أشبال خاصة أيضاً المنتجات بطنف  األشطبال المتحصطل عليهطا بالقولبطة أو الصطب أو التلبيطد )فريطت( والتطي 
تبطون قطد  القشطور(، بشطرط أن ال ةأو إزالطالتشطذيب األولطى  ىال تتعطدت الحقة إلنتاجها )أُجريت عليها عمليا

 اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر.
 أســالك: ج ـ 

المنتجات المجلخة أو المشبلة بالبثق أو المسحوبة  بشطبل لفطات، ذات مقطط  عرضطي مصطمت منطتظم علطى 
أو مثلط  متسطاوي األضطالع أو مضطل  محطدب  لأو مسطتطيوي أو مربط  امل طولهطا بشطبل دائطري أو بيضطكا

متساوي األضالع )بما في ذلا "الدوائر المسطحة " و"المستطيالت المعدلطة " والتطي يبطون فيهطا جانبطان 
ي الططول( وقطد متقابالن بشبل أقواس محدبة بينما يبون الجانبان ا خران مسطتقيمين ومتطوازيين ومتسطاوي
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المثلثة أو المضلعة، زوايطا دورت  أو)بما في، المرب ( تبون للمنتجات ذات المقاط  العرضية أو المستطيلة 
على كامل طولها. أن سما هذه المنتجات ذات المقط  العرضي المستطيل )بما في ذلا " المستطيل المعدل 

 "(  يزيد عن ُعشر عرضها.
    أوراق: ألواح و صفائ  و أشرطة و د ـ 

(، وإن كانطت بشطبل لفطات، ذات مقطط  عرضطي مصطمت غيطر المشطغولةالمنتجطات  عطداالمنتجات المسطحة )
 نطيالت المعدلة " والتي يبطون جانبطاتوإن دورت زواياه )بما في ذلا "المس)عدا المرب ( مستطيل الشبل 

ن ومتطوازيين ومتسطاويي الططول( متقابالن بها بشبل أقواس محدبة بينما يبون الجانبان ا خـران مسطتقيمي
 ذات سما موحد، والتي تبون:

 و بسما ال يزيد عن ُعشر عرضها، )بما في، المرب (ذات شبل مستطيل   ـ 
صططفة األصططناف أو  ذات شططبل غيططر مسططتطيل أو مربطط ، مططن أي مقططاس كانططت، بشططرط أن ال تبططون لهططا  ـطط 

 المنتجات الداخلة في بنود أُخر.
األلططواح أو الصططفائ  أو  ، فيمططا تشططمل،أللواح أو الصططفائ  أو األشططرطة واألوراقاتشططمل البنططود الخاصططة بطط

التضططليعات والمربعططات والتحبيبططات  نمطيطط، نططافرة )مثططل، الحططزوز و ألشططبالاألشططرطة واألوراق الحاملططة 
واألزرار والمعينططات( وكططذلا المنتجططات المثقبططة أو المموجططة أو الملمعططة أو المطليططة، بشططرط أن ال تبتسططب 

 المنتجات الداخلة في بنود أُخر. نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو
 مواسير وأنابيب:  هـ ـ 

على كامل طولهطا   المنتجات المجوفة، وإن كانت بشبل لفات، ذات مقط  عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل
ل  محطدب منطتظم مضط أو مثل  متساوي األضطالع أو)بما في، المرب ( وي أو مستطيل ابشبل دائري أو بيض

. تعتبطر أيضطا كمواسطير و أنابيطب المنتجطات ذات المقطط  العرضطي المسطتطيل ةوذات جدران موحطدة السطماك
أو المثل  المتساوي األضالع أو المضل  المحدب المتساوي األضطالع  وإن دورت زوايطاه )بما في، المرب ( 
ا الخطارجي العرضطي متحطدي المركطز بشرط أن يبون مقطعهطا العرضطي الطداخلي ومقطعهط على كامل طولها،

ولهمططا نفطط  الشططبل ونفطط  االتجططاه. يمبططن أن تبططون المواسططير واألنابيططب ذات المقططاط  العرضططية السططابقة، 
أو بشططبل مخروطططي أو مجهططزة  ةموسططع مطليططة أو مقوسططة أو ملولبططة أو مثقبططة أو مضططيق، أو ملمعططة أو

 بربطات )فالنجات( أو بأطواق أو بحلقات.
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 ني والسبعونالفصل الثا
 

 صلب )فوالذ( الحديد وال
 

 :مالحظـــات
في جدول التعريفة،  وحيثما وردتـ هـ ا الفصل وكذلا في المالحظات د ـ ، الواردة في هذعبارات التاليةيقصد بال ـ 1

 :المعاني المبينة إزاء كل منها
 :حديد صب )يهر(  أ  ـ 

% وزناً البربطون والتطي يمبطن أن تحتطوي 2أكثر من  ، محتوية علىكربونية حديدية غير قابلة للطرق خالئط
 : ر األُخر بالنسب المبينة التاليةوزناً على عنصر أو أكثر من العناص

 
 أو أقل من البروم  %10ـ 
 أو أقل من المنجنيز %6ـ 
 أو أقل من الفوسفور %3ـ 
 أو أقل من السيلبون )السيلسيوم( %8ـ 
 األُخرأو أقل من مجموع العناصر  %10ـ 

 :حديد صب )سبيجيل( ب ـ
% وزنططاً وتتططوفر فيهططا الخصططائص 30% وال تتعططدى 6خالئططط حديديططة كربونيططة تحتططوي علططى منجنيططز بنسططبة تزيططد 

 .( أعالهأالمبينة بالفقرة )
 :الخالئط الحديدية ج ـ

المسطتمر، وكطذلا  ، أو بأشبال متحصل عليهطا بالصطببأشبال أولية مماثلةقط  مبعبة أو  مستطيلة خالئط بشبل كتل
أو  األُخطر،تسطتعمل بصطفة عامطة كمطادة إضطافية فطي صطناعة الخالئطط  مبتلطة،وإن كانطت  مسطحوق،بشبل حبيبطات أو 

للببرتة أو الستعماالت مماثلة في تعدين الحديد والتي تبطون بصطفة عامطة غيطـر  لألكسدة أوكعوامل مساعدة مضادة 
 :التالية من عنصر الحديد م  واحد أو أكثر من العناصر % وزناً أو أكثر،4قابلة للطـرق ومحتوية على 

 من البروم %10ـ أكثر من 
 من المنجنيز %30ـ أكثر من 
 من الفوسفور %3ـ أكثر من 
 من السيلبون )السليسوم( %8ـ أكثر من 
 أقصطى % كحطد10نسطبة المن مجموع العناصر األُخطر، عطدا البربطون، علطى أن ال تتجطاوز  %10ـ أكثر من 

 .لة النحاسفي حا
 

 :صلب )فوالذ( د ـ 
المتحصل عليها بشبل قط   ، والتي )باستثناء بعض األنواع72.03لداخلة في البند المواد الحديدية عدا ا

 % وزناً أو أقل من البربون. 2، تبون قابلة للطرق ومحتوية على مصبوبة(
 .نالبروم، على نسب أعلى من البربوم  ذلا، يجوز أن يحتوي صلب 

 :صلب مقاوم للصدأ هـ ـ
ً أو أقل من البربون و 1.2خالئط فوالذية تحتوي على  م  أو بدون  البروم،أكثر من  % أو10.5% وزنا

 .عناصر أُخر
 :فوالذية أُخر )صلب خاص( خالئطـو 

نسب بال العناصر التالية ينطبق علي، تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر صلب ال
 :المبينة أدناه

 أو أكثر من األلمنيوم %0.3ـ 
 أو أكثر من البورون )البور(  %0.0008 ـ
 أو أكثر من البروم %0.3 ـ
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 أو أكثر من البوبالت %0.3 ـ
 أو أكثر من النحاس %0.4 ـ
 أو أكثر من الرصاص %0.4 ـ
 أو أكثر من المنجنيز %1.65 ـ
 أو أكثر من الموليبدنيوم %0.08 ـ
 أو أكثر من النيبل %0.3 ـ
 أو أكثر من النيوبيوم % 0.06 ـ
 أو أكثر من السليبون )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
، (والفسفور والبربون والنيتطروجيناألخر )عدا الببريت أو أكثر من العناصر  %0.1 ـ

 كل منها على حدة
  
 :إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب سبائا ناتجة عن ز ـ 

األصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشبل سبائا )اينجوت( بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشبل كتطل ذات 
ي  التركيطب البيمطاوي للحديطد الصطب )يهطر( أو الحديطد الصطب عيوب واضحة على السط  وغير مطابقة من ح

 .لخالئط الحديدية)سبيجيل( أو ا
 :اتـــحبيب ح ـ 

 % أو90مطم والتطي يمطر  1% من وزنها من خطالل منخطل ذي عيطون مقاسطها 90األصناف التي يمر أقل من 
 .مم 5ن خالل منخل ذي عيون مقاسها أكثر من وزنها م

 :ةنصف جاهز ـ منتجاتط 
والمنتجططات األخططر  بططالحرارة؛أوليططة  لعمليططة تجلططي ، وإن أُخضططعت مصططمتةمنتجططات الصططب المسططتمر بمقططاط  

، بمطا و التطي تطم تشطبيلها بطالطرق البسطيطغير مشغولة بأكثر مـن التجليـ  األوليـة بالحرارة أ مصمتةبمقاط  
 .ه المنتجات ال تقدم بشبل لفاتوهذ؛ يا أو المقاط  أو األشبال الخاصةفي ذلا األشبال األولى للزوا

 :المسطحة بالتجلي  ـ المنتجاتي   
والتطي ال ينطبطق عليهطا التعريطف )عدا المرب ( المنتجات المجلخة ذات مقط  عرضي مصمت مستطيل الشبل 

 :ـ أعاله باألشبال التالية الفقرة طالمبين في 
 ، أوبقات ملفوفة متراكبة على التواليـ لفات ذات ط

فنن عرضها يبون مسطاوياً  مم 4.75  المستقيمة الطول )غير الملفوفة( والتي إذا كان سمبها أقل من ـ القط
مطم  150أو أكثطر فطنن عرضطها يزيطد عطن  مطم 4.75لعشرة أضعاف سمبها علطى األقطل أو إذا كطان سطمبها 

  . ويعادل ضعفي سمبها على األقل
افرة علطى سططحها ناتجطة مباشطرة عطن عمليطة التجلطي  تشمل المنتجات المسطحة بالتجلي  المنتجات برسوم ن

التضليعات والمربعات والتحبيبطات واألزرار أو المعينطات( والمنتجطات المثقوبطة أو المموجطة  )مثل، الحزوز و
 .المصقولة بشرط أن ال تبتسب نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر أو

ومططن أي حجططم كانططت كمنتجططات  المربطط ،سطططحة بططالتجلي  ذات الشططبل غيططر المسططتطيل أو تبنططد المنتجططات الم
 مم أو أكثر بشرط أن ال تبون قد اكتسبت صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر. 600عرضها 

 :بالحرارة ، بشبل لفات غير منتظمةقضبان وعيدان مجلخة   ك ـ 
، ذات مقططط  عرضطي مصطمت بشططبل دائطرة أو قطططاع لفطات غيططر منتظمطةبططالحرارة، بشطبل المنتجطات المجلخطة 

أو مثلط  أو مضطلعات محدبطة أخطر )بمطا فطي ذلطا " الطدوائر )بمطا فيط، المربط ( وي أو مستطيل ادائري أو بيض
، والجانبطان انبطان متقطابالن بشطبل أقطواس محدبطة، التي يبون فيهطا جمسطحة " و" المستطيالت المعدلة "ال

 . ويمبططن أن تتضططمن هططذه المنتجططات تسططنينات أوو متسططاويان فططي الطططول ومتوازيططان( انا خططران مسططتقيم
 .()قضبان وعيـدان تسليـ  الخرسانةغيرها من التشبيالت الناتجة عن عملية التجلي   تضليعات أو حزوز أو

 : وعيدان أخر ـ قضبانل  
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رات )ط( أو )ي( أو )ك( أعطاله وال تعريطف المنتجات التي ال ينطبق عليها أي من التعاريف الطواردة فطي الفقـطـ
األسالك والتي هي ذات مقط  عرضي مصطمت ومنطتظم علطى كامطل طولهطا بشطبل دائطرة أو قطاعطات دائطرة أو 

لمسططحة" أو مثل  أو المضلعات المحدبة األُخر )بما فيهطا " الطدوائر ا)بما في، المرب ( مستطيل  بيضاوي أو
، والجانبططان ا خططران انبططان متقططابالن بشططبل أقططواس محدبططةبططون فيهططا ج، والتططي يو" المسططتطيالت المعدلططة "

 :هذه المنتجاتلمستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان(. ويمبن 
  )قضطبان التجلي أو غيرها من التشبيالت الناتجة أثناء عملية حزوزأن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو   ـ 

 ؛وعيدان تسلي  الخرسانة(
 .فتولة بعد التجلي أن تبون م ـ 

 : فيالت(زوايا وأشبال خاصة )برو  م ـ 
المنتجات ذات المقط  العرضي المصمت المنتظم على طولها والتي ال ينطبق عليها أي من التعاريف الطواردة 

 .أو )ل( أعاله وال تعريف األسالك في الفقرات )ط( أو )ي( أو )ك(
 .73.02أو 73.01الداخلة في البند  المنتجات 72ال يشمل الفصل 

 : أســالك  ن ـ 
كامل طولها والتطي ال  ومنتظم علىمن أي مقط  عرضي مصمت  لفات،، بشبل مشبلة على الباردالمنتجات ال

 .تعريف المنتجات المسطحة بالتجلي ينطبق عليها 
 : ضبان وعيدان مجوفة للحفرق س ـ  

ة أدوات الحفطر، والتطي يزيطد أكبطر مقطاس ، الصطالحة لصطناعالعيدان المجوفة من أي مقط  عرضيالقضبان و
، علططى أن ال يزيططد أكبططر مقططاس لمقطعهططا مططم 52مططم و ال يتجططاوز عططن  15ي عططن لمقطعهططا العرضططي الخططارج

العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضطبان والعيطدان المجوفطة مطن 
 .73.04البند  حديد صلب التي ال ينطبق عليها هذا التعريف في

ً تبتبند ، مبسوة بقشرة من معدن حديدي آخرالمعادن الحديدية ال ـ 2  .عاً للمعدن الحديدي الغالب وزنا
تبعططاً لشططبلها تبنططد منتجططات الحديططد أو الصططلب المتحصططل عليهططا بالتحليططل البهربائططـي أو الصططب بالضغططـط أو بالتلبيططد   ـ 3

 .رارةصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالحفي بنود هذا الفصل الخا ولتركيبها ومظهرها
 : مالحظة بنود فرعية

 :صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية في هذا الف ـ 1
 :(خالئط حديد صب ) يهر  أ  ـ 

 :أدناه، بالنسب المحددة واحد أو أكثر من العناصر التاليةد الصب المحتوي وزناً على يحد
 من البروم %0.2ـ أكثر من 
 من النحاس %0.3ـ أكثر من 
 من النيبل %0.3ـ أكثر من 
 من أي من العناصر التالية : %0.1ـ أكثر من 

 ناديوم اف (،ولفرامتنجستين ) تيتانيوم، موليبدنيوم، ألمونيوم،
 

  :غير مخلوطصلب سهل القط    ب ـ 
 :صر التالية بالنسب المبينة أدناهر من العنامحتوي وزناً على واحد أو أكث غير مخلوطصلب سهل القط  

 أو أكثر من الببريت %0.08ـ 
 أو أكثر من الرصاص %0.1ـ 

 من السيلينيوم %0.05ـ أكثر من 
 من التيلوريوم %0.01ـ أكثر من 
 من البيزموت %0.05ـ أكثر من 

 
 : صلب سليبون ـ كهربائي  ج ـ 

البربطون  % وعلطى 6% وزنطاً وال تزيطد عطن  0.6سطبة ال تقطل عطنخالئط الصلب المحتوية على السطيلبون بن
دون أن تحتطوي  األلمونيطوم% وزنطاً أو أقطل مطن 1ويمبن أن يحتوي أيضاً علطى  .%0.08بنسبة ال تزيد عن 

  .على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على هذا الصلب صفات غيره من خالئط الصلب
  :ري (للسرعات العالية )القط  الس صلب متحمل  د ـ 
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 يقل عن اثنين من العناصر الثالثة التالية:  ، على ما ال، م  أو بدون عناصر أُخرلمحتويةخالئط الصلب ا
% وزنطاً أو أكثطر مطن هطذه العناصطر محسطوبة معطاً، 7موليبدنيوم وتنجسطتين وفانطديوم بنسطبة إجماليطة قطدرها 

 .% من البروم6% إلى 3من البربون وأكثر  % أو0.6وعلى 
  : صلب السيليبو ـ منجنيز  هـ ـ 

 :الئط الصلب التي تحتوي وزناً علىخ
 ،%0.7كربون بنسبة ال تزيد عن ـ 
 ، و%1.9% أو أكثر وال تزيد عن 0.5منجنيز بنسبة ـ 
، دون أن تحتطوي علطى أي عنصطر آخطـر بنسطبة %2.3% أو أكثر وال تزيد عن 0.6سليبون بنسبة ـ 

 .هذا الصلب خصائص أحد خالئط الصلبتضفي على 
 
 :يجب أن تراعى القاعدة التالية 72.02فيما يتعلق بتبنيد الخالئط الحديدية في البنود الفرعية للبند   ـ 2

البند الفرعي المالئم )إن وجد( إذا كان هناك عنصر واحد فقطط مطن عناصطر  ويبند فييعتبر الخليط الحديدي ثنائياً 
 ـ ج من هذا الفصل. 1في المالحظة  المبينة، عن النسبة المئوية الدنيا الخليط تزيد نسبت
أو ثالث من عناصر الخليط تزيد نسطبتها  اثنان، يعتبر على التوالي ثالثياً أو رباعياً إذا كان هناك وقياساً على ذلا

 . في المالحظة المذكورة المبينةعن النسبة المئوية الدنيا 
 ج مطنـ  1"العناصر األُخر" غير المذكورة بصفة محددة والمشار إليهطا فطي المالحظطة  ، فننولتطبيق هذه القاعدة
ً 10تزيد نسبة كل منها عن  هذا الفصل يجب أن  .% وزنا

 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 ؛ منتجات بشبل حبيباتأوليةمواد  -1  
   . أو مسحوق

ر( وحديد صب "سبيجل" بشبل حديد صب )يه  72.01
   .كتل أو بأشبال أولية أُخركتل مستطيلة أو 

وزناً على  مخلوط محتويـ حديد صب )يهر( غير  72 01 10 00 
 الفسفورأقل من  % أو0.5

 
 

 
5% 

غير مخلوط محتوي على أكثر )يهر(ـ حديد صب  72 01 20 00 
 الفسفور% وزناً من 0.5من

 
 

 
5% 

 %5    (ليجسبحديد صب )مخلوط و)يهر( د صب ـ حدي 72 01 50 00 
   .خالئط حديدية   72.02

   :منجنيز ــ حديد   
 %5   % وزناً من البربون2ـ ـ محتوية على أكثر من  72 02 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 02 19 00 
   :ـ حديد ـ سيليبون )سيلسيوم(  
ً 55على أكثر من  محتويةـ ـ  72 02 21 00   %5  السيليبونمن % وزنا
 %5   ـ ـ غيرها 72 02 29 00 
 %5   منجنيزـ  سيليبون ــ حديد  72 02 30 00 
   :كروم ــ حديد   
 %5  % وزناً من البربون4ـ ـ محتوية على أكثر من  72 02 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 02 49 00 
 %5  كروم ـسيليبون ـ ـ حديد  72 02 50 00 
 %5  نيبلـ  ـ حديد 72 02 60 00 
 %5  موليبدنيوم ــ حديد  72 02 70 00 

 %5  تنجستينـسيليبون  ـتنجستين، حديد  ــ حديد  72 02 80 00 
   :ـ غيرها  
 %5  تيتانيومـسيليبون ـ حديد  تيتانيوم، ــ ـ حديد  72 02 91 00 
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 %5  فاناديوم ــ ـ حديد  72 02 92 00 
 %5  نيوبيوم ـديد ـ ـ ح 72 02 93 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 02 99 00 

 باالختزالمنتجات حديدية متحصل عليها   72.03
المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات 

الشبل( مبعبة قطعاً كتالً ) ،األسفنجيةالحديدية 
 ؛ حديد ذو نقاوة قدرهاكرات أو أشباالً مماثلةأو 

طعاً قبشبل كتل ) ،% وزناً على األقل99.94
   . أو كرات أو بأشبال مماثلةمبعبة الشبل( 

المباشر لخام  باالختزالـ منتجات حديدية متحصل عليها  72 03 10 00 
 الحديد

 
 

 
5% 

 %5  ـ غيرها 72 03 90 00 
)إينجوت( ناتجة ؛ سبائايةخردة وفضالت حديد  72.04

   . الصلب أو عن إعادة صهر خردة الحديد
 %5  يهر( ة وفضالت من حديد صب )ـ خرد 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 بالقصدير ـ خردة وفضالت من حديد أو 72 04 30 00 
   :ـ خردة وفضالت أُخر  
والخراطة  وشظـايـا وفـضـالت التفريز ـ ـ رقـائـق 72 04 41 00 

ونشـارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطي ، 
 ً     وإن كانت حزما

 
 
 

 
 

5% 
 %5     ـ ـ غيرها 72 04 49 00 
 %5      خردةالإعادة صهر  ناتجة عنـ سبائا )اينجوت(  72 04 50 00 

 من حديد صب أو، مـن حديد حبيبات ومساحيق  72.05
   .بيجل " أو من حديد أو صلبصب " س

 %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 غوصلب  حديد-2  
حديـد وصلب من غير الخالئط بشبل سبائا   72.06

باستثناء أو بأشبال أولية أُخر ))اينجوت( 
   .(72.03الداخل في البند  الحديد

 %5  ـ سبائا )اينجوت(  72 06 10 00 
 %5  ـ غيرها 72 06 90 00 

 صلب منحديد أو من  منتجات نصف جاهزة من  72.07
   .غير الخالئط

   :% وزناً من البربون0.25ـ محتوية على أقل من   
 قاسمالمرب (في،  )بماـ ـ ذات مقط  عرضي مستطيل  72 07 11 00 

 عرض، يساوي أقل من ضعفي سمب،
 
 

 
5% 

 %5  (المرب عـدا) يلـي مستطـ، ذات مقط  عرضـ ـ غيرها 72 07 12 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 07 19 00 
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 %5  أو أكثر من البربون % وزنا0.25ـ محتوي، على  72 07 20 00 
، من حديد أو من مسطحة بالتجلي منتجات   72.08

مم أو أكثر،  600رض صلب غير خالئطي، بع
مجلخة بالحرارة، غير مبسوة وال مطلية وال 

   . مغطاة
، مشغولة أكثر من التجلي  بالحرارة، غير ـ بشبل لفات 72 08 10 00 

  ذات عالمات سطحية بارزة
 
 5% 

، غير مشغولة بأكثر من التجلي  ـ غيرها، بشبل لفات  
  : ايئايبالحرارة منظفة كيم

 %5  مم أو أكثر 4.75ـ بسما  ـ 72 08 25 00 
 %5  مم 4.75مم أو أكثر ولبن يقل عن  3ـ ـ بسما  72 08 26 00 

 %5  مم 3ـ ـ بسما أقل من  72 08 27 00 
شغولة بأكثر من التجلي  ، بشبل لفات، غير مـ غيرها  

   : بالحرارة
 %5  مم 10ـ ـ بسما يزيد عن  72 08 36 00 

 %5  مم10مم أو أكـثر وال يتجاوز  4.75ـ ـ بسما  72 08 37 00 
 %5  مم 4.75مم أو أكثر ولبن يقل عن  3ـ ـ بسما  72 08 38 00 
 %5   مم 3ـ ـ بسما أقل من  72 08 39 00 
ـ بشبل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجلي   72 08 40 00 

  بالحرارة، ذات عالمات سطحية بارزة
 
 5% 

شغولة بأكثر من ، غير ماللفات ـ غيرها، بشبل غير  
   : التجلي  بالحرارة

 %5  مم 10ـ ـ بسما يزيد عن  72 08 51 00 
 %5  مم 10مم أو أكثر ولبن ال تتجاوز  4.75ـ ـ بسما  72 08 52 00 
 %5  مم 4.75مم أو أكثر ولبن يقل عن  3ـ ـ بسما  72 08 53 00 
 %5   مم 3ـ ـ بسما أقل من  72 08 54 00 
 %5   ـ غيرها 72 08 90 00 

ن حديد أو من ، ممنتجات مسطحة بالتجلي   72.09
أو  مم 600بعرض  ،الخالئطمن غير صلب 

أكثر، مجلخة على البارد، غير مبسوة وال 
   . مطلية وال مغطاة

ولة بأكثر من التجلي  على ، غير مشغـ بشبل لفات  
   : البارد

 %5  كثرمم أو أ 3ـ ـ بسما  72 09 15 00 
 %5  مم 3مم ولبن يقل عن  1ـ ـ بسما يزيد عن  72 09 16 00 
 %5  مم 1مم أو أكثر ولبن ال يتجاوز  0.5ـ ـ بسما  72 09 17 00 
 %5  مم 0.5ـ ـ بسما أقل من  72 09 18 00 
ولة بأكثر من التجلي  على ـ بشبل غير لفات، غير مشغ  

   : البارد
 %5  مم أو أكثر 3ـ ـ بسما  72 09 25 00 
 %5  مم 3مم ولبن يقل عن  1ـ ـ بسما يزيد عن  72 09 26 00 
 %5  مم 1مم أو أكثر ولبن ال يتجاوز  0.5ـ ـ بسما  72 09 27 00 

 %5   مم 0.5ـ ـ بسما أقل من  72 09 28 00 
 

   %5  ـ غيرها 72 09 90 00
72.10  

 

  ن حديد أو من ، ممنتجات مسطحة بالتجلي 
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و مم أ 600بعرض  ،الخالئطمن غير صلب  

 . أكثر، مبسوة أو مطلية أو مغطاة
   : طاة بالقصديرـ مطلية أو مغ  

 %5  مم أو أكثر 0.5ـ ـ بسما  72 10 11 00 
 %5  مم 0.5ـ ـ بسما أقل من  72 10 12 00 

، بما فيها المطلية بخليط ـ مطلية أو مغطاة بالرصاص 72 10 20 00 
 لقصديرمن الرصاص وا

 
 5% 

 %5  البهربائي تحليلمطلية أو مغطاة بالزنا بطريقة ال ـ 72 10 30 00 
   : طلية أو مغطاة بالزنا بطرق أُخرىـ م  
 %5   ـ ـ مموجة 72 10 41 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 10 49 00 
أكاسيد  والبروم أو بالبروم  سيدابأكـ مطلية أو مغطاة  72 10 50 00 

 %5  البروم
   :  باأللمونيومـ مطلية أو مغطاة   
 %5  ألمونيومزنا ـ بخالئط ـ ـ مطلية أو مغطاة  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 بالتجلي  من حديد أو من   72.11

، بعرض أقل من الخالئط من غيرصلب 
   . اةمم، غير مبسوة وال مطلية وال مغط600

   : شغولة بأكثر من التجلي  بالحرارةـ غير م  
مقفلة،  على جوانبها األرب  داخل مجاري ـ مجـلخةـ  72 11 13 00 

، مم 4مم وبسما ال يقل عن  150عن  بعرض يزيد
  بارزة عالمات سطحيةليست بشبل لفات وبدون 

 
 

 
 

5% 
 %5  مم أو أكثر 4.75بسما ، ـ ـ غيرها 72 11 14 00 

 %5  ـ ـ غيرها 72 11 19 00 
   : ولة بأكثر من التجلي  على الباردـ غير مشغ  
 %5  البربونن اً 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 منمنتجات مسطحة بالتجلي  م  72.12
 600، بعرض أقل من من غير الخالئطصلب 

   . ، مبسوة أو مطلية أو مغطاةمم
 %5  مغطاة بالقصدير مطلية أوـ  72 12 10 00 
 %5  البهربائي تحليلمغطاة بالزنا بطريقة ال مطلية أوـ  72 12 20 00 
 %5  طرق أُخرىمغطاة بالزنا ب مطلية أوـ  72 12 30 00 

 %5  مغطاة بلدائن مورنشة أوـ مدهونة أو  72 12 40 00 
 %5  بطرق أخرىمغطاة  مطلية أوـ  72 12 50 00 
 %5  ـ مبسوة 72 12 60 00 

قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشبل لفات   72.13
من غير غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب 

   .الخالئط
ي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها تحتو ـ72 13 10 00

 %5 عملية التجلي  أثناء الناتجة ن التشبيالتم
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 %5   ، من صلب سهل القط ـ غيرها72 13 20 00
   : ـ غيرها 

 %5  مم 14ذات مقط  عرضي دائري قطره أقل منـ ـ 72 13 91 00
 %5   ـ ـ غيرها72 13 99 00

من غير ن من حديد أو صلب اقضبان وعيد  72.14
، غير مشغولة بأكثر من الطــرق أو الخالئط

، بما فيها جلي  أو السحب أو البثق بالحرارةالت
  التجلي .بعد  والعيدان المفتولةالقضبان 

  مطروقة:ـ 
%5  مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 14 10 30
%5  مم 32 إلى مم 10ي دائري من ذات مقط  عرض ـ ـ ـ72 14 10 40
%5    ـ ـ ـ غيرها72 14 10 90

حزوز أو غيرها  محتوية على تسنينات أو تضليعات أو ـ 
من التشبيالت الناتجة أثناء عملية التجلي  أو مفتولة 

  التجلي :بعد 
%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 14 20 30
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 14 20 40
%5    ـ ـ ـ غيرها72 14 20 90

  القط :من صلب سهل  ،غيرهاـ 
%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 14 30 30
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 14 30 40
%5    ـ ـ ـ غيرها72 14 30 90

  : ـ غيرها
 %5    المرب (عدا )مستطيل ـ ـ ذات مقط  عرضي 72 14 91 00
 %5  ـ ـ غيرها72 14 99 00

من قضبان وعيدان أُخر من حديد أو من صلب 72.15
  .غير الخالئط

ـ من صلب سهل القط ، غير مشغول بأكثر من التشبيل 
  البارد:أو التجهيز على 

%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 15 10 30
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 15 10 40
%5    ـ ـ ـ غيرها72 15 10 90

ـ غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشبيل أو التجهيز 
  على البارد

%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 15 50 30
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 15 50 40
%5    ـ ـ ـ غيرها72 15 50 90

  : ـ غيره
%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 15 90 30
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 15 90 40
%5    غيرهاـ ـ ـ 72 15 90 90

 واشبال وأشبال خاصة )بروفيالت(زوايا   72.16
   .من غير الخالئطمن حديد أو من صلب ومقاط  

، غير مشغول بأكثر Hأو  Iأو  Uبشبل حرف  ـ مقطعها 72 16 10 00 
 من التجلي  أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع 
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 %5 مم 80أقل من 
شغولة بأكثر من ، غير مTأو  Lـ مقطعها بشبل   

 وبارتفاع أقلالتجلي  أو السحب أو البثق بالحرارة 
   مم: 80من 

 L   5%ـ ـ مقطعها بشبل  72 16 21 00 
 T   5%ـ ـ مقطعها بشبل  72 16 22 00 
، غير مشغولة بأكثر من  Hأو  Iأو  Uـ مقطعها بشبل   

 80التجلي  أو السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 
   ثر:مم أو أك

   :Uـ ـ مقطعها بشبل   
 %5   م م220 عن يزيد ال بما أكثر أو مم 80 بارتفاع ـ ـ ـ 72 16 31 10 
 %5   مم220 عن يزيد بارتفاع ـ ـ ـ 72 16 31 20 

   : Iـ ـ مقطعها بشبل   
 %5   مم220 عن يزيد ال بما أكثر أو مم 80 بارتفاع ـ ـ ـ72 16 32 10 
 %5   مم220 عن يزيد بارتفاع ـ ـ ـ72 16 32 20 

   : H ـ ـ مقطعها بشبل  
 %5   مم220 عن يزيد ال بما أكثر أو مم 80 بارتفاع ـ ـ ـ72 16 33 10 
 %5   مم220 عن يزيد بارتفاع ـ ـ ـ72 16 33 20 
، غير مشغولة بأكثر من Tأو  Lمقطعها بشبل  ـ  

 ارتفاع و ب التجلي  أو السحب أو البثق بالحرارة،
  : مم أو أكثر80

 
  

  مم220 عن يزيد ال بما أكثر أو مم 80 بارتفاع ـ ـ ـ 72 16 40 10 
 5% 

 %5  مم 220 عن يزيد بارتفاع ـ ـ ـ 72 16 40 20 
       غير مشغولة بأكثر  ومقاط ،ـ زوايا وأشبال خاصة  72 16 50 00 

  من التجلي  أو السحب أو البثق بالحرارة   
 

 
 

5% 
، غير مشغولة بأكثر من مقاط وأشبال خاصة و ـ زوايا  

   : التشبيل أو التجهيز على البارد
 %5  ـ ـ متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجلي  72 16 61 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 16 69 00 

   : ـ غيرها  
مسطحة  اتـمن منتج ارد،ـزة على البــ ـ مشبلة أو مجه 72 16 91 00 

 تجلي بال
 
 

 
5% 

 %5  ـ ـ غيرها 72 16 99 00 
   .من غير الخالئطأو من صلب  ،أسالك من حديد  72.17

 %5   ـ غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة 72 17 10 00 
 %5  ـ مطلية أو مغطاة بالزنا 72 17 20 00 
 %5  ـ مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أُخر 72 17 30 00 
 %5   ـ غيرها 72 17 90 00 
   مقاوم للصدأ )ستينل  ستيل(. صلب-3  

صلب مقاوم للصدأ بشبل سبائا )اينجوت( أو   72.18
بأشبال أولية أُخر؛ منتجات نصف جاهزة من 

   صلب مقاوم للصدأ.
 %5  ـ سبائا وأشبال أولية أُخر 72 18 10 00 
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   : ـ غيرها  
 %5 عدا المرب ()مستطيل ـ ـ ذات مقط  عرضي  72 18 91 00 

 %5    ـ ـ غيرها 72 18 99 00 
منتجات مسطحة بالتجلي  من صلب مقاوم   72.19

   مم أو أكثر. 600للصدأ، بعرض 
  ل ـرارة، بشبـغير مشغولة بأكثر من التجلي  بالح ـ  

   : لفات   
 %5  مم 10ـ ـ بسما يزيد عن  72 19 11 00 

 %5  مم 10 وال تتجاوزو أكثر مم أ 4.75ـ ـ بسما  72 19 12 00 
 %5  مم 4.75أو أكثر ولبن يقل عن  مم 3ـ ـ بسما  72 19 13 00 
 %5  مم 3ـ ـ بسما أقل من  72 19 14 00 

بشبل غير  بالحرارة،ـ غير مشغولة بأكثر من التجلي    
   : اللفات

 %5  مم 10ـ ـ بسما يزيد عن 72 19 21 00 
 %5  مم10 وال تتجاوزمم أو أكثر  4.75ـ ـ بسما  72 19 22 00 
 %5  مم 4.75أو أكثر ولبن يقل عن  مم 3ـ ـ بسما  72 19 23 00 
 %5  مم 3ـ ـ بسما أقل من  72 19 24 00 
   : ـ غير مشغولة بأكثر من التجلي  على البارد  
 %5  مم أو أكثر 4.75ـ ـ بسما  72 19 31 00 
 %5  مم 4.75ثر ولبن يقل عن أو أك مم 3ـ ـ بسما  72 19 32 00 

 %5  مم 3عن  ولبن يقلمم  1ـ ـ بسما يزيد عن  72 19 33 00 
 %5  مم 1 وال تتجاوزمم أو أكثر  0.5ـ ـ بسما  72 19 34 00 
 %5   مم 0.5ـ ـ بسما أقل من  72 19 35 00 
 %5   ـ غيرها 72 19 90 00 

منتجات مسطحة بالتجلي  من صلب مقاوم   72.20
   مم. 600صدأ، بعرض يقل عن لل

   : ـ غير مشغولة بأكثر من التجلي  بالحرارة  
 %5  مم أو أكثر4.75ـ ـ بسما  72 20 11 00 

 %5  مم 4.75ـ ـ بسما يقل عن  72 20 12 00 
 %5  ـ غير مشغولة بأكثر من التجلي  على البارد 72 20 20 00 

 %5   ـ غيرها 72 20 90 00 
 بشبل لفاتقضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة،  72 21 00 00 72.21

 غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ
 
 

 
5% 

من صلب مقاوم للصدأ؛  أخر قضبان وعيدان  72.22
   للصدأ صلب مقاوم من ط قامزوايا وأشبال و

ـ قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التجلي  أو   
   : السحب أو البثق بالحرارة

 %5   ـ ـ ذات مقط  عرضي دائري 72 22 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 72 22 19 00 

ـ قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التشبيل أو  72 22 20 00 
 التجهيز على البارد

 
 

 
5% 

 %5   ـ قضبان وعيدان أُخر 72 22 30 00 
 %5  ط قامـ زوايا وأشبال و 72 22 40 00 

 %5  ك من صلب مقاوم للصدأأسال 72 23 00 00 72.23
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أُخر؛ قضبان وعيدان مجوفة  خالئط فوالذية-4  
من غير أو  من خالئط فوالذيةللحفر من صلب 

    . الخالئط
أخر، بشبل سبائا أو بأشبال  خالئط فوالذية  72.24

أولية أُخر؛ منتجات نصف جاهزة من خالئط 
   . فوالذية أخر

 %5  أُخر يةوأشبال أولـ سبائا  72 24 10 00 
 %5  ـ غيرها 72 24 90 00 
 

72.25 
منتجات مسطحة بالتجلي  من خالئط فوالذية  

   مم أو أكثر. 600أُخر، بعرض 
  : كهربائي )مغناطيسي( ــ من صلب سيليبون   

 %5  ـ ـ ذات حبيبات موجهة 72 25 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 25 19 00 
 بالحرارة،غولة بأكثر من التجلي  ـ غيرها، غير مش 72 25 30 00 

 بشبل لفات
 
 

 
5% 

ـ غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجلي  بالحرارة،  72 25 40 00 
 بشبل غير اللفات

 
 

 
5% 

 %5  ـ غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجلي  على البارد 72 25 50 00 
   : ـ غيرها  
 %5  البهربائي ليلـريقة التحـبط اـية أو مغطاة بالزنــ ـ مطل 72 25 91 00 
 %5  ـ ـ مطلية أو مغطاة بالزنا بطرق أُخرى 72 25 92 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 25 99 00 

 مسطحة بالتجلي  من خالئط فوالذيةمنتجات   72.26
   . مم 600أُخر، بعرض أقل من 

   : ـ من صلب سيليبون ـ كهربائي  
 %5  ـ ـ ذات حبيبات موجهة 72 26 11 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 26 19 00 
 %5  العالية(متحمل للسرعات سري  القط  ) من صلب ـ 72 26 20 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ـ ـ غير مشغولة بأكثر من التجلي  بالحرارة 72 26 91 00 
 %5  ـ ـ غير مشغولة بأكثر من التجلي  على البارد 72 26 92 00 
 %5  ـ ـ غيرها 72 26 99 00 

 

72.27 
 

قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة، بشبل لفات  
   . غير منتظمة اللف، من خالئط صلب أُخر

 %5   (للسرعات العالية) سري  القط ـ من صلب  72 27 10 00 
 %5  منجنيز ــ من صلب السيليبو  72 27 20 00 
 %5  ـ غيرها 72 27 90 00 
 

72.28 
أُخر؛  لبقضبان وعيدان أُخر من خالئط ص 

  من خالئط صلب طقامزوايا وأشبال خاصة و
من صلب  ،للحفرأُخر؛ قضبان وعيدان مجوفة 

    صلب.ط أو من خالئط لوخممن غير 
للسرعات سري  القط  )ـ قضبان وعيدان من صلب   

 (:العالية
 
 

 
 

%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 28 10 10 
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%5 مم 32إلى  مم 10ات مقط  عرضي دائري من ذ ـ ـ ـ72 28 10 20 
%5    ـ ـ ـ غيرها72 28 10 90 
   :منجنيز ـ نالسيليبوـ قضبان وعيدان، من صلب   
%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 28 20 10 
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 28 20 20 
%5    ـ ـ ـ غيرها72 28 20 90 

ـ قضبان وعيدان أُخر، غير مشغولة بأكثر من التجلي    
 :أو السحب أو البثق بالحرارة

 
 

 
 

%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 28 30 10 
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 28 30 20 
%5   ـ ـ ـ غيرها72 28 30 90 

   :ـ قضبان وعيدان أُخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق  
%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 28 40 10 
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 28 40 20 
%5    ـ ـ ـ غيرها72 28 40 90 
ـ قضبان وعيدان أُخر، غير مشغولة بأكثر من التشبيل   

 :التجهيز على البارد أو
 
 

 
 

%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 28 50 10 
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 28 50 20 
%5    ـ ـ ـ غيرها72 28 50 90 
   :ـ قضبان وعيدان أُخر  
%5 مم 10ذات مقط  عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ72 28 60 10 
%5 مم 32إلى  مم 10ذات مقط  عرضي دائري من  ـ ـ ـ72 28 60 20 
%5    ـ ـ ـ غيرها72 28 60 90 

 %5   ومقاط   ـ زوايا أشبال خاصة 72 28 70 00 
 %5   مجوفة للحفروعيدان ـ قضبان  72 28 80 00 

   . خرآصلب  خالئط أسالك من  72.29
 %5   منجنيز ـو ـ من صلب السيليب 72 29 20 00 
 %5   ـ غيرها 72 29 90 00 
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 الفصل الثالث والسبعون
 

 مصنوعات من حديد أو صلب )فوالذ(
 

 :اتـــمالحظ
 

" المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو  " حديد صبلفصل، يُْقصد بعبارة في هذا ا ـ 1
د ب حسب التعريف الوارالغالب وزناً على كل من العناصر األُخر والتي ال يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصل

 .72ـ د من الفصل  1في المالحظة 
مهما كان شكل المقطع العرضي " أسالك " المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة  في هذا الفصل، يقصد بكلمة ـ 2

 . مم 16ضي ال يتجاوز أكبر مقاس له ن أي مقطع عرلها م
 

 فئة الرسم ءاإلجرا الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت   73.01
مشكلة من عناصر مجمعة؛  أوأو مخرمة مثقبة 

ملحومة، من حديد أو ومقاطع زوايا وأشكال 
   .صلب

 %5  عريضة دعامات ـ 73 01 10 00 
 %5  ومقاطع وأشكال زوايا ـ 73 01 20 00 

طوط السكك خإلنشاء أو صلب  لوازم من حديد  73.02
قضبان،  من األصناف التالية: الحديدية والترام

محوالت، مقصات، أسنة مقصات، قضبان 
تقاطع وتوجيه و قضبان المقصات، قضبان 
مسننة، عوارض )فلنكات( و مثبتات زوايا، 

، ألواح وروابط التباعد دعمقواعد، ألواح 
وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو 

   .الخطوط لربط أو لتثبيت هذه
 %5   نقضبا ـ 73 02 10 00 
محوالت، مقصات وأسنة مقصات، قضبان تقاطع ـ  73 02 30 00 

   وتوجيه وعناصر تقاطع أُخر

 
5% 

 %5   دعم وقواعدألواح  ـ 73 02 40 00 
 %5   غيرها ـ 73 02 90 00 

وأشكال خاصة )بروفيالت(  وأنابيبمواسير  73 03 00 00 73.03
 %5  ن حديد صبمجوفة، م

مواسير و أنابيب وأشكال خاصة )بروفيالت(   73.04
مجوفة غير ملحومة، من حديد )عدا حديد 

 :صلب الصب( أو
  

أنابيب من األنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت ـ 
   : )البترول( أو الغاز

 %5  من صلب مقاوم للصداء ـ ـ73 04 11 00
 %5  غيرها ـ ـ73 04 19 00

حفر، من األنواع  وأنابيب ومواسيرتبطين مواسير  ـ 
   : الغاز عن الزيت أو بالمستعملة في التنقي

 %5   مواسير حفر من صلب مقاوم للصداء ـ ـ73 04 22 00
 %5   أخرمواسير حفر  ـ ـ73 04 23 00
 %5   غيرها، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ73 04 24 00
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 %5  ها يرغ ـ ـ73 04 29 00
 صلب أو حديد من، دائري عرضي مقطع ذات، غيرها ـ

  :الخالئط غير من
 %5     ـ ـ مسحوبة أو مجلخة على البارد73 04 31 00
 %5            ـ ـ غيرها73 04 39 00

      مقاوم صلب من، ريـدائعرضي  مقطع ذات، غيرها ـ
  : للصدأ   

 %5     ة أو مجلخة على الباردـ ـ مسحوب73 04 41 00
 %5     ـ ـ غيرها73 04 49 00

 خالئط فوالذيةضي دائري، من ـ غيرها، ذات مقطع عر
  : أُخر

 %5  ـ ـ مسحوبة أو مجلخة على البارد73 04 51 00
 %5   ـ ـ غيرها73 04 59 00
 %5    ـ غيرها73 04 90 00

ر )مثل، الملحومة أو مواسير وأنابيب أُخ73.05
المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة(، ذات 

مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي 
  : ، من حديد أو صلبمم 406.4عن

 خطوط نقلـ أنابيب ومواسير من األنواع المستعملة في 
  : الزيت )البترول( أو الغاز

 %5   ورـ ـ ملحومة طولياً بالقوس المغم73 05 11 00
ً  غيرها،ـ ـ 73 05 12 00  %5    ملحومة طوليا
 %5    يرهاـ ـ غ73 05 19 00

ـ مواسير وأنابيب تبطين من األنواع المستعملة في 73 05 20 00 
 %5 الحفر الستخراج الزيت )البترول( أو الغاز

  : ملحومة، غيرها ـ
00 31 05 73 ً  %5 ـ ـ ملحومة طوليا
 %5     ـ ـ غيرها73 05 39 00
 %5   ـ غيرها73 05 90 00

مواسير و أنابيب وأشكال خاصة )بروفيالت( 73.06
مجوفة أُخر، )مثل، المضمومة الحواف أو 
الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة 

  : مماثلة(، من حديد أو صلب
ت ـ أنابيب من األنواع المستعملة في خطوط نقل الزي 

   : )البترول( والغاز
 %5    ملحومة، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ73 06 11 00
 %5    غيرها ـ ـ73 06 19 00

من األنواع المستعملة في تبطين وأنابيب مواسير  ـ
   : الحفر الستخراج الزيت )البترول( أو الغاز

 %5    ملحومة، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ73 06 21 00
 %5   غيرها ـ ـ73 06 29 00
، من حديد ـ غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري73 06 30 00

 %5  أو صلب من غير الخالئط
 من صلب دائري، عرضيملحومة ذات مقطع  غيرها،ـ 73 06 40 00

 %5   مقاوم للصدأ
، من خالئط دائريعرضي ، ملحومة ذات مقطع ـ غيرها73 06 50 00

 %5 خرفوالذيه أ
   : غير دائريعرضي ، ملحومة ذات مقطع ـ غيرها 
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 %5    ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل ـ ـ73 06 61 00
 %5    ذات مقطع عرضي آخر غير دائري ـ ـ73 06 69 00
 %5   ـ غيرها73 06 90 00

أكواع  وصالت، ،أنابيب )مثل أو لوازم مواسير  73.07
   . لبمن حديد أو ص أكمام(

   : ـ لوازم مصبوبة  
 %5    للطرق قابل غير صب حديد من ـ ـ 73 07 11 00 
 %5   غيرها ـ ـ 73 07 19 00 
   : للصدأ مقاوم صلب من، غيرها ـ  

 %5   (فلنجات) رابطات ـ ـ 73 07 21 00 
 %5   ، ملولبةمنحنية وأكمامقطع أكواع و ـ ـ 73 07 22 00 
 %5    باللحام األطراف وصل لوازم ـ ـ 73 07 23 00 
 %5   غيرها ـ ـ 73 07 29 00 

   : غيرها ـ  
 %5   (فلنجات) رابطات ـ ـ 73 07 91 00 
 %5   وأكمام، ملولبة وقطع منحنيةأكواع  ـ ـ 73 07 92 00 
 %5    باللحام األطراف وصل لوازم ـ ـ 73 07 93 00 
 %5    غيرها ـ ـ 73 07 99 00 

منشآت )عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في   73.08
وأجزاء منشآت )مثل، جسور  (94.06البند 

ومقاطع جسور و بوابات سدود و أبراج 
وصواري شبكية و سقوف و هياكل سقوف 

 فذ وأطرها و عتبات أبواب ووأبواب و نوا
( ودعامات وأعمدة( ندرابزي)ومساند مصاريع

ن وزوايا و من حديد أو صلب؛ ألواح وقضبا
و أنابيب ومواسير، وما يماثلها، ومقاطع أشكال 

مهيأة لالستعمال في المنشآت، من حديد أو 
  . صلب

 %5   رجسو ومقاطع جسور ـ 73 08 10 00 
 %5  شبكية وصواري أبراج ـ 73 08 20 00 
 %5  وعتبات األبواب  ونوافذ وأطرهاـ أبواب  73 08 30 00 
ات )مساند( ومعدات مماثلة للسقاالت، أو لهياكل ـ دعام 73 08 40 00 

  المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم

 
5% 

   : ـ غيرها  
صـناديق )كـبـائـن( تـثـبت ضمن جدران المنشآت  ـ ـ ـ 73 08 90 10 

 وماالمياهالحريق أو أنابيب  إطفاءالحتواء أجهزة 
  يماثلها

 
5% 

معدة للتجميع والتركيب الدائم في  أرفف كبـيرةـ ـ ـ  73 08 90 20 
  المحالت والورش والمخازن

 
5% 

 %5  زوايا ومرابط لربط بالط الديكور في األسقف ـ ـ ـ 73 08 90 30 
 %5  سقاالت ومنصات لوازم شد السقاالت ـ ـ ـ 73 08 90 40 
 %5  درج )ساللم(، ثابتة ـ ـ ـ 73 08 90 50 
 %5  مظالت وقبب ـ ـ ـ 73 08 90 60 
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 %5  غيرهاـ ـ ـ  73 08 90 90 
خوابي وغيرها من أوعية  خزانات وصهاريج و  73.09

مماثلة لجميع المواد )عدا أوعية الغاز 
من حديد أو صلب، المضغوط أو المسيل(، 

لتر، غير مزودة بتجهيزات  300تتجاوز سعتها 
لة وعزمآلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو 

ً حرار    . يا
 %5  صهاريج خزن المياه لالستعماالت المنزلية ـ ـ ـ 73 09 00 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 73 09 00 90 

و صناديق علب ونان و براميل و د صهاريج  73.10
وأوعية مماثلة لجميع المواد )عدا الغاز 
المضغوط أو المسيل(، من حديد أو صلب ال 

لتر، غير مزودة بتجهيزات  300تتجاوز سعتها 
لة وعزمحرارية، وإن كانت مبطنة أو  آلية أو

ً حرار    . يا
 %5  لتر أو أكثر 50ـ بسعة  73 10 10 00 
   : لتر 50ـ بسعة أقل من   
   : بالثني أو باللحام تغلق علب ـ ـ  
 %5  للمشروبات الغازية وعصير الفواكه ـ ـ ـ 73 10 21 10 
 %5  لحفظ المأكوالت ـ ـ ـ 73 10 21 20 
 %5  لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت ـ ـ ـ 73 10 21 30 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 73 10 21 90 
 %5  غيرها ـ ـ 73 10 29 00 

من حديد أو  المسيل،أوعية للغاز المضغوط أو   73.11
   . صلب

 %5  لغاز األكسجين ـ ـ ـ  73 11 00 10 
 %5  لغاز الفريون ـ ـ ـ  73 11 00 20 
 %5  لغاز المواقد المنزلية ـ ـ ـ  73 11 00 30 
 %5  لغيرها من الغازات ـ ـ ـ  73 11 00 90 

أمراس و  كوابلو حبال و أسالك مجدولة  73.12
مضفورة بشكل أشرطة و حبال رفع وما 
يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة 

   . للكهرباء
   :كوابل عدا حبال الرفـع(،وحبال )ـ أسـالك مجدولة   
 %5  أسالك وكوابل كهربائية، غير معزولة ـ ـ ـ 73 12 10 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 73 12 10 90 
   : غيرها ـ  
 %5   حبال الرفع ـ ـ ـ 73 12 90 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 73 12 90 90 

أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك مفتولة  73 13 00 00 73.13
وإن كانت  ،بشكل أطواق أو مفردة مسطحة

ً وأسالك شائكة،   ،مزدوجة أو مفتولة فتالً رخوا
من حديد أو  ،من األنواع المستعملة في السياج

  صلب

 
 
 
 

5% 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

386

 15ق : 
 73ف : 

 - 527 - 

 فئة الرسم ءاإلجرا الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

نسج معدنية )بما فيها األشرطة المقفلة "بدون   73.14
نهايات"(، شباك وسياج شبكية من أسالك حديد 
أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد، من حديد أو 

   . صلب
   : منسوجة معدنية نسج ـ  

صلب مقاوم  نلآلالت، مأشرطة مـقـفلة بدون نهايات  ـ ـ 73 14 12 00 
  للصدأ

 
5% 

  اوم ـلب مقـص نأخـر، مـ ـ نسج معدنية منسوجة  73 14 14 00 
 %5  للصدأ

 %5   غيرها ـ ـ 73 14 19 00 
ع، ـ شباك وسياج شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاط 73 14 20 00 

 3من أسالك مقاس أكبـر مقطع عرضـي لها يساوي 
  أو أكثر 2سم 100مم أو أكثر ومقاس عيونها 

 
 

5% 
   ـ شباك وسياج شبكية أُخر، ملحومة عند نقاط التقاطع:  
 %5   مطلية بالزنكأو مغطاة  ـ ـ 73 14 31 00 
 %5    غيرها ـ ـ 73 14 39 00 
   :  أُخر شبكية وسياج شباك و معدنية نسج ـ  
 %5   بالزنك مطليةأو مغطاة  ـ ـ 73 14 41 00 
 %5   بلدائن مطلية ـ ـ 73 14 42 00 
 %5    غيرها ـ ـ 73 14 49 00 
 %5    بالتمديد شبكية ألواح ـ 73 14 50 00 

   . أو صلب سالسل وأجزاؤها، من حديد  73.15
   : السل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤهاـ س  
 %5   دواره باسطوانات سالسل ـ ـ 73 15 11 00 
 %5    أُخر سالسل ـ ـ 73 15 12 00 
 %5    أجزاء ـ ـ 73 15 19 00 
 %5    ـ سالسل مانعة لالنزالق 73 15 20 00 
   : أُخر سالسل ـ  
 %5    خوابير ذات بحلقات ـ ـ 73 15 81 00 
 %5   ملحومة بحلقات، غيرها ـ ـ 73 15 82 00 
 %5    غيرها ـ ـ 73 15 89 00 
 %5    أُخر أجزاء ـ 73 15 90 00 

مراسي و خطاطيف سفن، أجزاؤها، من حديد  73 16 00 00 73.16
  أو صلب

 
5% 

مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم   73.17
خارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه،  و

( وأصناف 83.05)عدا الداخلة في البند 
لة، من حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس مماث

   . من مواد أُخر، عدا التي برؤوس من نحاس
 %5   مسامير صلب ومسامير نجارة ـ ـ ـ 73 17 00 10 
 %5  مسامير تنجيد ـ ـ ـ 73 17 00 20 
 %5  دبابيس ورق الرسم ـ ـ ـ 73 17 00 30 
 %5  خارزهمشابك  ـ ـ ـ 73 17 00 40 
 %5  غيرها ـ ــ  73 17 00 90 
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وصواميل وبراغي ذات صامولة براغي   73.18
 ووبراغي خشب للسكك الحديد )عزقات( 

محاجن لولبية )شناكل(، ومسامير برشام 
، خابوريه"تباشيم" وخوابير ومسامير 

وحلقات )وردات( )بما فيها الحلقات النابضة( 
  . أو صلب وأصناف مماثلة، من حديد

   : هملولب أصناف ـ  
 خطوط في المستعمل النـوع مـن للخشب براغي ـ ـ 73 18 11 00 

  الحديدية السكك

 
5% 

 %5  للخشب أُخر براغي ـ ـ 73 18 12 00 
 %5  ـ ـ محاجن )شناكل( وبراغي برؤوس حلقية  73 18 13 00 
 %5   اللولبهـ ـ براغي ذاتية  73 18 14 00 
ُ وبراغي بصواميل ـ ـ براغي  73 18 15 00  خر، وإن كانت مع أ

 %5  عزقاتها أو حلقاتها
 %5   ـ ـ صواميل )عزقات( 73 18 16 00 
 %5    غيرها ـ ـ 73 18 19 00 
   : هملولب غير أصناف ـ  
 %5  الغلق حلقات من وغيرها نابضة( وردات) حلقات ـ ـ 73 18 21 00 
 %5  أُخر حلقات ـ ـ 73 18 22 00 
 %5   برشام مسامير ـ ـ 73 18 23 00 
 %5   خابوريه ومسامير خوابير ـ ـ 73 18 24 00 
 %5    غيرها ـ ـ 73 18 29 00 

ابر معقوفة  زومخارخياطة و إبر تصنير إبر  73.19
وأصناف مماثلة، ومخارز التطريز للكروشيه 

مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس 
ن ودبابيس أُخر من حديد أو صلب، غير امأ

   كورة وال داخلة في مكان آخر.مذ
 %5   ودبابيس أخر أمان دبابيس ـ 73 19 40 00 
 %5   غيرها ـ 73 19 90 00 

   . نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب  73.20
 %5   وريشها ريش ذات نوابض ـ 73 20 10 00 
 %5   حلزونية نوابض ـ 73 20 20 00 
 %5  غيرها ـ 73 20 90 00 

 و مدافئومواقد مسطحة ذات عيون مواقد   73.21
 إضافيةالمجهزة بمراجل وأفران طبخ )بما فيها 

شوايات و لالستعمال في التدفئة المركزية(، 
وكوانين و أجهزة طبخ بالغاز و مسخنات 
األطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، 

   وأجزاؤها، من حديد أو صلب.
   : قـ أجهزة طبخ ومسخنات أطبا  
   : ـ ـ تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أُخر معها  
 %5   ـ ـ ـ أفران طبخ 73 21 11 10 
 %5   شوايات ـ ـ ـ 73 21 11 20 
 %5  كوانين ـ ـ ـ 73 21 11 30 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 73 21 11 90 
   :  سائل بوقود تعمل ـ ـ  
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 %5  أفران طبخ ـ ـ ـ 73 21 12 10 
 %5   تشوايا ـ ـ ـ 73 21 12 20 
 %5  كوانين ـ ـ ـ 73 21 12 30 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 73 21 12 90 
 %5  صلب بوقود تعملغيرها، بما فيها أجهزة  ـ ـ 73 21 19 00 
   : أُخرـ أجهزة   
   : ـ ـ تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أُخر  
 %5  دفايات ـ ـ ـ 73 21 81 10 
 %5  غيرها ــ ـ  73 21 81 90 
   :  ـ ـ تعمل بوقود سائل  
 %5  دفايات ـ ـ ـ 73 21 82 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 73 21 82 90 
 %5  صلب بوقود تعملغيرها، بما فيها أجهزة  ـ ـ 73 21 89 00 
    : أجزاءـ   
 %5  معده ألفران الطبخ ـ ـ ـ 73 21 90 10 
 %5  معده للشوايات ـ ـ ـ 73 21 90 20 
 %5  معده للدفايات ـ ـ ـ 73 21 90 30 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 73 21 90 90 

المركزية، بغير  حراري للتدفئةأجهزة إشعاع   73.22
التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد أو 
صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن 

توزيع الهواء  أيضا بإمكانها)بما فيها التي 
 ،الكهربائيغير التسخين العادي أو المكيف(، ب

عمـل بمحـرك، تمتضمنة مروحة أو نافخ هواء 
   . وأجـزاؤها، من حديد أو صلب

   : وأجزاؤها حراري إشعاع أجهزة ـ  
 %5   صب حديد من ـ ـ 73 22 11 00 
 %5   غيرها ـ ـ 73 22 19 00 
 %5   غيرها ـ 73 22 90 00 

ها من أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغير  73.23
األدوات المنزلية وأجزاؤها، من حديد أو صلب؛ 

سفنجات و امن حديـد أو صلـب؛  )صوف(ألياف
وسيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع 

   . أو صلبحديد أو الستعماالت مماثلة، من 
و من حديد أو صلب؛ إسفنجات  )صوف(ـ ألياف 73 23 10 00 

جلي أو للتلميع أو قفازات وما يماثلها للووسيدات 
   الستعماالت مماثلة

 
5% 

  : غيرها ـ  

 %5   ـ ـ من حديد صب، غير مطلي بالميناء 73 23 91 00 
 %5     بالميناء مطلي، صب حديد من ـ ـ 73 23 92 00 
 %5   للصدأ مقاوم صلب من ـ ـ 73 23 93 00 
 مطلي ،بصل أو( الصب حـديـد عـدا) حـديـد مـن ـ ـ 73 23 94 00 

  بالميناء

 
5% 

 %5   غيرها ـ ـ 73 23 99 00 
   . من حديد أو صلب صحية وأجزاؤها،أدوات   73.24

 %5    ـ مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ 73 24 10 00 
   : ـ أحواض استحمام )بانيوهات(  
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 %5  ـ ـ من حديد صب، وإن كانت مطلية بالميناء  73 24 21 00 
 %5            .     ـ ـ غيرها 73 24 29 00 

 %5    ـ غيرها، بما فيها األجزاء 73 24 90 00 
   . مصنوعات أُخر مصبوبة من حديد أو صلب  73.25

   :     ـ من حديد صب غير قابل للطرق  
 ات واألصنافـية البالوعـطـبة وأغـراقـات المــ ـ ـ فتح 73 25 10 10 

 %5  يالمماثلة للمجار
 وأعمدةالحريق  إطفاءـ ـ ـ لـوحات وسدادات مأخذ  73 25 10 20 

  اإلنذار من الحريق

 
5% 

 %5    ـ ـ ـ صناديق البريد العمودية 73 25 10 30 
  اليا النحل ــ ـ ـ بيوت األرانب وأقفاص الدجاج وخ 73 25 10 40 

   الحراثةوالمساقـي وأنيـار ات ـالف الحيوانـومع

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 73 25 10 90 
   :  ـ غيرها  
 %5   شوالجر ـ ـ كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن 73 25 91 00 
   :  ـ ـ غيرها  
ـ ـ ـ فتحات المراقبة وأغطية البالوعات واألصناف  73 25 99 10 

  المماثلة للمجاري

 
5% 

 وأعمدةق ـريـالح اءـإطفـ ـ ـ لـوحات وسدادات مأخذ  73 25 99 20 
  من الحريق اإلنذار

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ صناديق البريد العمودية 73 25 99 30 
ا النحل ـاليــ ـ ـ بـيـوت األرانب وأقفاص الدجاج وخ 73 25 99 40 

  والمساقي وأنيار الحراثةومعالف الحيوانات 

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 73 25 99 90 
   . بلمصنوعات أُخر من حديد أو ص  73.26

 ـ مطروقة أو مبصومة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك  
:   

 %5  ـ ـ كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش  73 26 11 00 
 %5   غيرها ـ ـ 73 26 19 00 
   :   صلب أو حديد أسالك من مصنوعات ـ  
 %5   ـ ـ ـ فخاخ ومصائد الفئران 73 26 20 10 
 %5    مصائد األسماكـ ـ ـ  73 26 20 20 
 %5   لحيواناتلعلف ا أربطةـ ـ ـ  73 26 20 30 
 %5  ـ ـ ـ سالت المهمالت 73 26 20 40 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 73 26 20 90 
   غيرها: ـ   
 %5  ـ ـ ـ واقيات األحذية وإن كانت تضم أسناناً للتثبيت 73 26 90 10 
 %5  شجارـ ـ ـ مخالب التسلق على األ 73 26 90 20 
 %5   ـ ـ ـ فتحات التهوية غير اآللية 73 26 90 30 
 %5  ـ ـ ـ ستائر معدنية )فنيسيان(  73 26 90 40 
 %5  ـ ـ ـ أطواق حزم البراميل 73 26 90 50 
ـ ـ ـ لوازم الـخـطـوط الكهربائية )مثل مجاري األسالك  73 26 90 60 

مل( والحوا  ابك ـد والمشـانـوالكابالت والمس
  العازالت بيت سالسلـوتركيبات تعليق وتث

 
 

5% 
 %5  ـ ـ ـ أعمدة السياجات 73 26 90 70 
 %5  البهائم وأوتاد ربط مالخياـ ـ ـ أوتاد  73 26 90 80 
   : ـ ـ ـ غيرها  
 %5  رـ ـ ـ ـ أطواق حدود البساتين ومقومات األشجا 73 26 90 91 
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 %5   طيم المياهـ ـ ـ ـ كلبسات خرا 73 26 90 92 
 %5  ـ ـ ـ ـ مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق 73 26 90 93 
 %5  ـ ـ ـ ـ ساللم ودرجات نقالة 73 26 90 94 
 %5  ـ ـ ـ ـ صناديق عدد 73 26 90 95 
ين ومساحيق ـلب ومعاجـحف وعـوالت الحليـ ـ ـ ـ علب  73 26 90 96 

 %5   التجميل
 %5   (اإلنارةـ ـ ـ ـ أعمدة الكهرباء ) 73 26 90 97 
 النحل اـوخالي اجـالدج وأقـفاص األرانب بيوت ـ ـ ـ ـ 73 26 90 98 

   الحراثة وأنياروالمسـاقـي  الحيوانات ومعالف

 
5% 

 %5  غيرها ـ ـ ـ ـ  73 26 90 99 
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 الفصل الرابع والسبعون
 

 نحـــاس ومصنوعاتــه
 
 

 :مالحظـــة
 منها:إزاء كل  المبينة أدناههذا الفصل المعاني  الواردة فييقصد بالعبارات التالية  ـ 1

 نقي:نحاس  ـ أ
ً على 85.99 النحاس بنسبةالمعدن المحتوي على  المعدن المحتوي على النحاس بنسبة  أو األقل؛% وزنا

97.5 ً ً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول  األقل،على  % وزنا بشرط أن ال تتعدى نسبة محتواه وزنا
 التالي:

 
 ر ـجـــدول العناصــــر األُخــ

 

 حد النسبة المئوية المسموح به العنصـــــــــر
 Ag 0.25 فضة
 As 0.25 زرنيخ
 Cd 1.3 كادميوم
 Cr 1.4 كروم

 Mg 0.8 مغنسيوم
 Pb 1.5 رصاص 

 S 0.7 كبريت
 Sn 0.8 قصدير

 Te 0.8 تللوريوم
 Zn 1 زنك )توتياء(
 Zr 0.3 زيركونيوم

 0.3 عناصر أُخر )*( كل منها
 

_______________________________ 
( والنيكل Mn( و المنجنيز )Fe( و الحديد )Co( و الكوبالت )Be( و البريليوم )Al: األلومنيوم ))*( عناصر أُخر، مثل

(Ni) ( والسيليكونSi). 
 
 

 :خالئط نحاس ب ـ 
ً من العناصر األخر،  ً أيا المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزنا

 أن:بشرط 
ً لعنصر واحد على األقل من العناصـر األُخر يتجاوز الحدـ  1 المبين في  أن تكون نسبة احتوائها وزنا

 أو  الجدول السابق أعاله،
 % وزناً.  2.5أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة  ـ  2

 :ج ـ خالئط رئيسة
% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل 10الخالئط المحتوية مع عناصر أُخر على أكثر من 

الكبرتة أو ضد أو  األكسدةفي صناعة الخالئط األُخر، أو كعوامل ضد  كإضافاتوالمستعملة عادة 
ذلك فإن فوسفيد النحاس )النحاس الفسفوري( الستعماالت مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع 

  . 28.53% وزناً من الفسفور يدخل في البند 15المحتوي على أكثر من 
 : فرعيالبند المالحظــة 

 :إزاء كل منهاصل المعاني المبينة يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف ـ 1
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 :ساسها النحاس والزنك )نحاس أصفر(أ  ـ خالئط أ
 الخالئط من النحاس والزنك، مع أو دون عناصر أُخر. وعند وجود عناصر أُخر:

 ـ يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر األُخر؛
"فضة النيكل" أو  والزنك النيكـل% وزناً )انظر خالئط من النحـاس مـع 5ـ تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 

 "(؛األلمانية"الفضة 
 القصدير "برونز"(. % وزناً )انظر خالئط من النحاس مع3ـ تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 

 :ساسها النحاس مع القصدير )برونز(ب ـ خالئط أ
أُخر، فإن عنصر عناصر  عندما توجد فيها الخالئط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر أُخر. و

ً على أي من العناصر.  % وزنا أو أكثر، ففي هذه 3إذا كانت نسبة القصدير  إالالقصدير هو الغالب وزنا
 وزناً. 10الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 

 :مانية(فضة أل النيكـل أو)فضـة  خالئط أساسها النحاس مع النيكل والزنـك ج ـ
% أو أكثر وزناً 5الخالئط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر أُخر وتكون نسبة النيكل 

 )انظر خالئط النحاس مع الزنك " نحاس أصفر "(. 
 :ـ خالئط أساسها النحاس مع النيكلد 

حال، على أكثر من  الخالئط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر أُخر ولكنها غير محتويه، في أي
عناصر أخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر وجود % وزناً من الزنك. وفي حالة 1

 .  األُخر
 
 
 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

؛ نحاس )مات(رصاص وزنك  خالئط نحاس مع 74 01 00 00 74.01
 %5    مرسب

نحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبة )انودات( من  74 02 00 00 74.02
  نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي

 
  

 
5% 

   . غير مشغولنحاس نقي وخالئط نحاسية،   74.03
   : نقي نحاس ـ  
 %5    ومقاطعها( كاثودات) سالبة أقطاب ـ ـ 74 03 11 00 
 %5    كأسال قضبان ـ ـ 74 03 12 00 
 %5    "بيليت" القواعد مستطيلة سبائك ـ ـ 74 03 13 00 
 %5    غيرها ـ ـ 74 03 19 00 
   : نحاس من خالئط ـ  
 %5  (أصفر نحاس) الزنك مع النحاس أساسها خالئط ـ ـ 74 03 21 00 
 %5     (برونز) القصدير مع النحاس أساسها خالئط ـ ـ 74 03 22 00 
 في الداخلة الرئيسية الخالئط عدا) أُخر نحاس خالئط ـ ـ 74 03 29 00 

 (74.05 البند
 
  

 
5% 

 %5   فضالت وخردة نحاس 74 04 00 00 74.04
 %5   خالئط رئيسة من نحاس 74 05 00 00 74.05
   . مساحيق ورقائق من نحاس  74.06

 %5     رقائقية غير بنية ذات مساحيق ـ 74 06 10 00 
 %5     رقائق؛ رقائقية نيةب ذات مساحيق ـ 74 06 20 00 

قضبان و عيدان وأشكال خاصة "بروفيالت"،   74.07
   . من نحاس

 %5      نقي نحاس من ـ 74 07 10 00 
   : نحاس خالئط من ـ  
 %5    .(أصفر نحاس) والزنك النحاس أساسها خالئط من ـ ـ 74 07 21 00 
 %5    غيرها ـ ـ 74 07 29 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   اس.أسالك نح  74.08
   :نقي نحاس من ـ  
 %5     مم 6 عن العرضي لمقطعها مقاس أكبر يزيد ـ ـ 74 08 11 00 
 %5    غيرها ـ ـ 74 08 19 00 
   :نحاس خالئط من ـ  
 %5   ( أصفر نحاس) الزنك مع النحاس أسـاسها خـالئـط من ـ ـ 74 08 21 00 
 أو( كوبرونيكل) النيكل مع النحاس أساسها خالئط من ـ ـ 74 08 22 00 

 فضة) والزنك النيكل مع النحاس أساسها خالئط من
  (النيكل

 
 
  

 
 

5% 
 %5     غيرها ـ ـ 74 08 29 00 

ألواح و صفائح و أشرطة من نحاس، يزيد   74.09
   . مم 0.15سمكها عن 

   : نقي نحاس من ـ  
 %5     لفات بشكل ـ ـ 74 09 11 00 
 %5    يرهاغ ـ ـ 74 09 19 00 
   (:أصفر نحاس) الزنك مع النحاس أساسها خالئط من ـ  
 %5    لفات بشكل ـ ـ 74 09 21 00 
 %5     غيرها ـ ـ 74 09 29 00 
   ( :برونز) القصدير مع النحاس أساسها خالئط من ـ  
 %5     لفاتبشكل  ـ ـ 74 09 31 00 
 %5     غيرها ـ ـ 74 09 39 00 
 أو( كوبرونيكل) النيكل مع النحاس أساسها خالئط من ـ 74 09 40 00 

 فضة) والزنك النيكل مع النحاس أساسها خالئط من
 ( النيكل

 
 
  

 
 

5% 
 %5     نحاس من أُخر خالئط من ـ 74 09 90 00 

أوراق من نحاس )وإن كانت مطبوعة أو مثبتة   74.10
لدائن أو  مقوى أوعلى حامل من ورق أو ورق 

 0.15 سمكها عن دال يزيمل مماثلة( على حوا
   مم )باستثناء سمك الحامل(.

   : حامل على مثبتة غير ـ  
 %5     نقي نحاس من ـ ـ 74 10 11 00 
 %5     النحاس خالئط من ـ ـ 74 10 12 00 
   : حامل على مثبته ـ  
 %5     نقي نحاس من ـ ـ 74 10 21 00 
 %5     لنحاسا خالئط من ـ ـ 74 10 22 00 

   .يةمواسير وأنابيب نحاس  74.11
 %5     نقي نحاس من ـ 74 11 10 00 
   : نحاس خالئط من ـ  

 %5   (أصفر نحاس) الزنك مع النحاس أساسها خـالئـط مـن ـ ـ 74 11 21 00 
 أو( كوبرونيكل) النيكل مع النحاس أساسها خالئط من ـ ـ 74 11 22 00 

 فضة) والزنك النيكل مع النحاس أساسها خالئط من
 (النيكل

 
 
  

 
 

5% 
 %5     غيرها ـ ـ 74 11 29 00 

)مثل، وصالت  يةلوازم مواسير أو أنابيب نحاس  74.12
   . أكمام( أكواع وو 

 %5    نقي نحاس من ـ 74 12 10 00 
 %5     نحاس خالئط من ـ 74 12 20 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

أشرطة من أمراس ول كوابوأسالك مجدولة  74 13 00 00 74.13
مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة 

   للكهرباء

 
 

5% 
   (ملغي)  74.14
مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم   74.15

)عدا الداخلة منها في البند  خارزهومشابك 
( وأصناف مماثلة، من نحاس أو من 83.05

صلب وبرؤوس من نحاس؛ براغـي حديد أو 
وصواميل )عزقات( و ي ذات صواميل وبراغ

محاجن لولبية )شناكل( و مسامير برشام و 
وحلقات )وردات(  خابوريهخوابير و مسامير 

مماثلة، من  بما فيها الحلقات النابضة وأصناف
   . نحاس

 ومشابك الرسم دبابيس ورقو مسامير تنجيدو مسامير ـ 74 15 10 00 
 مماثلة وأصناف خارزه

 
  

 
5% 

   : ملولبة غير أُخر نافأص ـ  
 %5   (النابضة الحلقات ذلك في بما) حلقات ـ ـ 74 15 21 00 
 %5    غيرها ـ ـ 74 15 29 00 
   : ملولبة أُخر أصناف ـ  
 واميل ـصواميل وـراغي ذات صـوبراغي ـب ـ ـ 74 15 33 00 

 %5   )عزقات(  
 %5    غيرها ـ ـ 74 15 39 00 

   )ملغي(  74.16
   )ملغي(  74.17
غيرها من األدوات  وأ أدوات مائدة أو مطبخ  74.18

وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات أو المنزلية 
وسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو 

وأجزاؤها،  من نحاس؛ أدوات صحية ،للتلميع
   . من نحاس

 األدوات من وغيرها مطبخ وأدوات مائدة أدوات ـ 74 18 10 00 
 قفازات أو وسيدات و، إسفنجات ؛وأجزاؤها يةالمنزل

 %5    للتلميع أو للجلي يماثلها وما
 %5    وأجزاؤها صحية أدوات ـ 74 18 20 00 

   . أصناف أُخر من نحاس  74.19
 قة، ولكنوـ مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطر  

   : غير مشغولة أكثر من ذلك
 ات ـة مـبـردات مياه المحركاعــ ـ ـ ألواح لصن 74 19 20 10 

 %5  )رادياتور(   
يرها من أوعية ـوابي وغــ ـ ـ خـزانـات صهاريج خ 74 19 20 20 

ة طازات المضغوـمماثلة لجميع المواد باستثناء الغ
تجهيزات ن ل بدو 300أو المسيلة، تتجاوز سعتها 

 %5  يالة حراروعزمانت مبطنة أو ـرارية وإن كـآلية أو ح
 %5  غيرها ـ ـ ـ 74 19 20 90 
            : غيرها ـ  
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 اهــردات ميــاعة مبـــواح لصنـــ ـ ـ أل 74 19 80 10 
 %5  ات)رادياتور( ـالمحرك

ة ــ ـ ـ خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعي 74 19 80 20 
ازات ــواد باستثناء الغـاثلة لجميع المـمم

ل  300ا ة أو المسيلة، تتجاوز سعتهطوغالمض
انت مبطنة ـرارية وإن كـبدون تجهيزات آلية أو ح

 %5  معزولة حرارياأو 
 %5   ة أو المسيلةطـ ـ ـ أوعية للغازات المضغو 74 19 80 30 
اس ـاس أو من خالئط النحـاب من نحــ ـ ـ أقط 74 19 80 40 

 %5  المستخدمة في الطالء الكهربائي 
ك من نحاس )فخاخ ومصائد ـ ـ ـ مصنوعات أسال 74 19 80 50 

 %5  مهمالت..الخ( لوسال
 %5   ـ ـ ـ فتحات التهوية غير اآللية 74 19 80 60 
 %5  ـ ـ ـ ستائر معدنية )فنيسيان( 74 19 80 70 
 %5  ـ ـ ـ كلبسات خراطيم المياه 74 19 80 80 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 74 19 80 90 
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 الفصل الخامس والسبعون
 

 نيكـــل ومصنوعاتـــه
 

 :فرعيالبند ال اتمالحظـ
 :صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف ـ 1

 :يكل، غير مخلوطن أ ـ 
 :إلى الكوبالت، بشرط ةضافإل% على األقل، من النيكل با99المعدن المحتوي وزناً على   
 % وزناً، و1.5أال تزيد نسبة الكوبالت فيه عن  ـ  1  
 :أخر عن المبين في الجدول التالي أال تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر ـ 2  

 ر ــر األُخـدول ـ العناصـج
 

ً  العناصــــــــر  حد النسبة المئوية المسموح به وزنا
 Fe0.5 حديد 

 O0.4 أُكسجين
 0.3 عناصر أُخر ، كل واحد منها

 
 : خالئط النيكل  ب ـ

 شريطة أن: المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر األُخر
ً  1.5أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن  ـ 1  ،% وزنا
الجدول في  ةأن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على األقل من العناصر األُخر النسب المحدد ـ 2

 ،السابق
 .%1ناصر غير النيكل والكوبالت عن وى الكلي من العتد مجموع المحيأن يز ـ 3

رقم  ة)ج( من المالحظ ةحكام الفقرأما ورد في  ماوبغض النظر ع 75 08 10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  ـ 2
أياً كان شكل المقاطع ، كانت بشكل لفات ى المنتجات ، وإنعبارة  " أسالك " تنطبق فقط عل ، فإن القسملهذا  ( 9)

 .  مم 6 ةلتي ال يتجاوز أي من مقاطعها العرضيا اة لهالعرضي
 

 فئة الرسم اإلجراء نفــالصــــــــــ النظام المنسق رمز البند

 نيكل ملبد أوكسيدي و نيكل نصف خام )مات(  75.01
   .نتجات وسيطة أخر من تعدين النيكلوم

 %5  ـ نيكل نصف خام )مات( 75 01 10 00 
تعدين د أوكسيدي ومنتجات وسيطة أُخر منـ نيكل ملب 75 01 20 00 

  النيكل
 

5% 
   .غير مشغولنيكل   75.02

 %5    ـ نيكل غير مخلوط 75 02 10 00 
 %5   ـ خالئط النيكل 75 02 20 00 

 %5   فضالت وخردة نيكل 75 03 00 00 75.03
 %5   مساحيق ورقائق نيكل 75 04 00 00 75.04
 (بروفيالتأشكال خاصة)قضبان وعيدان و  75.05

   .وأسالك من نيكل
   أشكال خاصة "بروفيالت":و ـ قضبان وعيدان   
 %5  ـ ـ من نيكل غير مخلوط 75 05 11 00 
 %5  ـ ـ من خالئط النيكل 75 05 12 00 
   :ـ أسالك  
 %5  ر مخلوطـ ـ من نيكل غي 75 05 21 00 
 %5  ـ ـ من خالئط النيكل 75 05 22 00 
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 فئة الرسم اإلجراء نفــالصــــــــــ النظام المنسق رمز البند

   .ئح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكلصفا  75.06
 %5  غير مخلوط ،ـ من نيكل 75 06 10 00 
 %5  ـ من خالئط النيكل 75 06 20 00 

)مثل، وصالت و  هاولوازممواسير و أنابيب   75.07
   .أكواع و أكمام(، من نيكل

   :اسير وأنابيبـ مو  
 %5   ـ ـ من نيكل غير مخلوط 75 07 11 00 

 %5   ـ ـ من خالئط النيكل 75 07 12 00 
 %5   وأنابيب لوازم مواسيرـ  75 07 20 00 

   .نيكلمصنوعات أُخر من   75.08
  من أسالك النيكل ،شبكيةـ نسج معدنية و شباك وألواح  75 08 10 00 

  
 

5% 
   :ـ غيرها  
 %5   ـ ـ ـ أطر نوافذ للمنشآت 75 08 90 10 
، ، بأي سعة كانتخوابي وأوعية أخر ـ ـ ـ خزانات و 75 08 90 20 

 غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية
 
  

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ مسامير ومسامير تنجيد وصواميل وبراغي 75 08 90 30 
 %5    ـ ـ ـ نوابض )سست(  75 08 90 40 
 %5   مطبخ ـ ـ ـ أدوات منزلية و 75 08 90 50 
 %5   ـ ـ ـ أدوات صحية 75 08 90 60 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 75 08 90 90 
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 الفصل السادس والسبعون
 

 ومصنوعاتـــهألومنيوم 
 
 

 مالحظـة بنود فرعيه: 
 يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها: ـ 1

 غير مخلوط: ألومنيوم أ ـ 
ر زيد نسبة أي عنصر آخت ، بشرط أن الاأللومنيوم% على األقل من 99المعدن المحتوي وزناً على 
  في الجدول التالي: ةفيه وزناً عن النسب المحدد

  جدول العناصر األُخر
 

ً  العنصــــــــــر  حد النسبة المئوية المسموح به وزنا
  Fe + Si 1 )حديد وسيليكون( 

 (2) 1.0 كل منها (1)عناصر أُخر 
( Mnنيز )ـرـوالمنج (Mg) نغنيسريوم( والمCuاس )ـ( و النحرCrالعناصر األُخر هي، على سبيل المثال، الكرروم ) ( 1)

 .(Zn( و الزنك )Niوالنيكل )
شريطة أن ال تتجاوز نسبة أي من عنصري  %2.0% ولكن ال تتجاوز 1.0من  بنسبة أكبر( وجود عنصر النحاس 2)

 .%0.05الكروم والمنجنيز 
  

 :ألومنيومخالئط  ب ـ
عنصر من العناصر األُخر بشرط  ب وزناً على أيفيها هو الغال األلومنيوم المواد المعدنية التي يكون عنصر

 :أن
أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على األقل من العناصر األُخرى أو من الحديد والسيليكون  ـ1

 مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق؛ أو
ً 1كلي من العناصر األُخرى أن يزيد محتواها ال ـ2  .% وزنا

لهذا  ( 9رقم ) ةمن المالحظ )ج( ةالفقربغض النظر عما ورد في أحكام  76 16 91ن أجل تطبيق البند الفرعي م ـ 2
وإن كانت بشكل لفات التي ال يتجاوز أي من مقاطعها  "أسالك " تنطبق فقط على المنتجات، مصطلحفإن  ،القسم

 . مم أياً كان شكل هذه المقاطع 6 ةالعرضي
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف منسقالنظام ال رمز البند

   .)خام(مشغولغير  ألومنيوم  76.01
 %5  مخلوط غير ، مألومنيو ـ 76 01 10 00 
 %5  مألومنيو خالئط ـ 76 01 20 00 

 %5  ألومنيومخردة وفضالت من  76 02 00 00 76.02
   .ألومنيوممساحيق ورقائق من   76.03

 %5  رقائقية غير بنية ذات يقمساح ـ 76 03 10 00 
 %5  رقائق؛ رقائقية بنيه ذات مساحيق ـ 76 03 20 00 

بروفيالت( من )أشكال خاصة و قضبان وعيدان   76.04
   .ألومنيوم

 %20  مخلوط غير ، مألومنيو من ـ 76 04 10 00 
   : مألومنيو خالئط من ـ  
 %20  مجوفة خاصة أشكال ـ ـ  76 04 21 00 
 %5  غيرها ـ ـ 76 04 29 00 

   .ألومنيومأسالك من   76.05
   :مخلوط غير ، مألومنيو من ـ  
 %5  مم 7 لها عرضي مقطع أكبر مقاس يتجاوز ـ ـ 76 05 11 00 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف منسقالنظام ال رمز البند

 %5   غيرها ـ ـ 76 05 19 00 
   : مألومنيو خالئط من ـ  
 %5  مم 7 لها عرضي مقطع أكبر مقاس يتجاوز ـ ـ 76 05 21 00 
 %5   غيرها ـ ـ 76 05 29 00 

يزيد  ألومنيوممن  ،صفائح وألواح وأشرطه  76.06
   مم. 0.2سمكها عن 

   : فيها المربعة( )بما مستطيلة ـ  
 %5  مخلوط غير،  مألومنيو من ـ ـ 76 06 11 00 
   : مألومنيو خالئط من ـ ـ  
 خالئطمن محببة  أو صفائح والواح مسطحةـ ـ ـ  76 06 12 10 

 مم 8وال تتجاوز  مم 0.2 تزيد سماكتها عن  مألومنيو
 5%

المسطح من  مألومنيو خالئطلفائف وأشرطة من ـ ـ ـ  76 06 12 20 
  مم 0.4الى مم  0.2 سماكة 

5%

 خالئطمن  محببة أو لفائف وأشرطة مسطحةـ ـ ـ  76 06 12 30 
  مم 8ز وال تتجاومم  0.4تزيد سماكتها عن  مألومنيو

5%

)جيكر  مدقق مألومنيو خالئط من صفائح وألواحـ ـ ـ  76 06 12 40 
   مم 3.2الى مم  1.0من سماكة  بليت(

5%

%5 غيرهاـ ـ ـ  76 06 12 90 
   : غيرها ـ  

 %5  مخلوط غير، نيومألوم من ـ ـ 76 06 91 00 
   : نيومألوم خالئط من ـ ـ  
مسطحة من  مألومنيو خالئطف وأشرطة من لفائـ ـ ـ  76 06 92 10 

  مم 8الى مم  0.2سماكة 

5%

ذات سماكة أكبر  مألومنيو خالئطمن صفائح والواح ـ ـ ـ  76 06 92 20 
  مم 0.2من 

5%

%5 غيرهاـ ـ ـ  76 06 92 90 
 )وإن كانت مطبوعة أو نيومألومن مأوراق   76.07

 ورق مقوى أو ورق أو مثبتة على حامل أو
يتجاوز سمكها  على حوامل مماثلة( ال دائن أول

   .مم 0.2حامل( أي )باستثناء 
   : ـ ليست مثبتة على حوامل  
   ذلك من أكثر مشغولة غير ولكن مجلخة ـ ـ  
 %20  مهيأة للبيع بالتجزئة نيومألومـ ـ ـ لفات  76 07 11 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 76 07 11 90 
   :غيرها ـ ـ  
 %5  مهيأة للبيع بالتجزئة نيومألمـ ـ ـ لفات  76 07 19 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 76 07 19 90 
   :حوامل على مثبتة ـ  
 %20  مهيأة للبيع بالتجزئة نيومألومـ ـ ـ لفات  76 07 20 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 76 07 20 90 

   .نيومألممواسير وأنابيب من   76.08
 مخلوط غير، نيومألوم من ـ 76 08 10 00 

 5% 
 %5  نيومألوم خالئط من ـ 76 08 20 00 

)مثل،  نيومألمأنابيب من  لوازم مواسير أو 76 09 00 00 76.09
  أكواع وأكمام( وصالت و

 
5% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف منسقالنظام ال رمز البند

)عدا المباني المسبقة  نيومألوممنشآت من   76.10
( وأجزاء 94.06الصنع الداخلة في البند 

منشآت )مثل، الجسور ومقاطع الجسور 
واألبراج والصواري والسقوف وهياكل 

السقوف واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات 
األبواب ومساند )درابزين( والدعامات 

واألعمدة؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة 
يماثلها ومن  )بروفيالت( ومواسير وما

   .، مهيأة لالستعمال في المنشآتنيومألوم
   :  لألبواب وعتبات وأطرها ونوافذ أبواب ـ  
 %5  ـ ـ ـ أبواب كراجات تعمل بالكهرباء 76 10 10 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 76 10 10 90 
   :ـ غيرها  
 %5  ـ ـ ـ جسور ومقاطع جسور 76 10 90 10 
 %5  ـ أبراج وصواري شبكيةـ ـ  76 10 90 20 
 %5  ـ ـ ـ مظالت وقبب 76 10 90 30 
 %5  ـ ـ ـ درج )ساللم( ثابتة 76 10 90 40 
المستشفيات والمطاعم  ـ ـ ـ فواصل جدران لعنابر 76 10 90 50 

  والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها

 
5% 

 %5  بالط أسقف للديكور ـ ـ ـ 76 10 90 60 
 %5  في األسقف زوايا ومرابط لربط بالط الديكور ـ ـ ـ 76 10 90 70 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 76 10 90 90 

خوابي وأوعية مماثلة،  خزانات وصهاريج و 76 11 00 00 76.11
 ل(،االمس الغاز المضغوط أوعدا لجميع المواد )

لتر وإن كانت 300، تتجاوز سعتها ألومنيوممن 
ً  مبطنه أو مزودة  ، غيرمعزولة حراريا

  حرارية بتجهيزات آلية أو

 
 
 
 

5% 
براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة   76.12

 )بما في ذلك األوعية األُنبوبية الصلبة أو
 الغاز المضغوط أوعدا المرنة( لجميع المواد )

 300تتجاوز سعتها  ، النيومألومالمسيل( من 
غير  ،ةعازله للحرار لتر وإن كانت مبطنة أو

  .حرارية دة بتجهيزات آلية أومزو

 %5  مرنة أُنبوبية أوعية ـ 76 12 10 00 
   :  غيرها ـ  
 %5  ـ ـ ـ علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه 76 12 90 10 
 %5  ـ ـ علب لحفظ المأكوالت ـ 76 12 90 20 
 %5  ـ ـ ـ علب لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت 76 12 90 30 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 76 12 90 90 

 لتعبئة الغاز المضغوط أو نيومألومأوعية من   76.13
   .لاالمس

 %5  لتر وأقل 100ـ ـ ـ اسطوانات لتعبئة الغاز سعة  76 13 00 10 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 76 13 00 90 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف منسقالنظام ال رمز البند

أسالك وكوابل )أمراس( مجدولة وأشرطة   76.14
، غير ومنيألوموما يماثلها، من  مضفورة

 ً    .معزولة كهربائيا
   :  (صلب) فوالذي قلب ذات ـ  
 %5  أسالك وكوابل كهربائية، غير معزولة ـ ـ ـ 76 14 10 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ 76 14 10 90 
 %5  غيرها ـ 76 14 90 00 

غيرها من األدوات  مطبخ أو أدوات مائدة أو  76.15
 سفنجات و؛ إنيومألوموأجزاؤها، من المنزلية 

، نيومألوممن  يماثلها وسيدات وقفازات وما
للتلميع؛ أدوات صحية وأجزاؤها من  للجلي أو

   .نيومألوم
 واسفنجات  ؛وأجزاؤها مطبخ أدوات أو مائدة أدوات ـ  

 أو للجلي نيومألوم من يماثلها وما وقفازات وسيدات
   : التلميع

 من يماثلها وما اتوقفاز وسيدات واسفنجات  ـ ــ  76 15 10 10 
  التلميع أو للجلي نيومألوم

 
5% 

 %5  نيومواني من رقائق األلومأطباق وص ـ ـ ـ 76 15 10 20 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 76 15 10 90 
 %5  وأجزاؤها صحية أدوات ـ 76 15 20 00 

   .نيومألوممصنوعات أُخر من   76.16
 الداخلة عدا) تدبيس ميرومسا تنجيد ومسامير مسامير ـ 76 16 10 00 

 وصواميل عزقاتبراغي بو براغي (،83.05 البند في
 خابوريه ومسامير خوابير وتباشيم لولبية وشناكل
  مماثلة وأصناف( وردات) وحلقات

 
 
 

5% 
   :غيرها ـ  
 %20   نيومألوم أسالك من، شبكية سياج، شباك، نسج ـ ـ 76 16 91 00 
   : غيرها ـ ـ  
 %5   سالسل وأجزائها ـ ـ ـ 76 16 99 10 
   :منيومومن أل شبكية أخرمصنوعات  ـ ـ ـ  
 بالتمديد لـالشك شبكية لواحأو معدنية وشباك نسج ـ ـ ـ ـ 76 16 99 21 

  منيومولأ من

 
20% 

 %5   المهمالت سالت ـ ـ ـ ـ 76 16 99 22 
 %5   غيرها ـ ـ ـ ـ 76 16 99 29 
 %5   تحات التهوية غير اآلليةف ـ ـ ـ 76 16 99 30 
 %5   (ستائر معدنية )فنيسيان ـ ـ ـ 76 16 99 40 
لوازم الخطوط الكهربائية )مجاري أسالك ومساند  ـ ـ ـ 76 16 99 50 

   ومشابك وحوامل مثالً(

 
5% 

 %5   أعمدة السياجات ـ ـ ـ 76 16 99 60 
 %5    ساللم نقالة ـ ـ ـ 76 16 99 70 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 76 16 99 90 
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 الفصل السابع والسبعون
 الستخدامات مستقبليةمحجــوز 

 محتملـــة فـــي النظـــام المنســـق 
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 الفصل الثامن والسبعون
 

 رصـــاص ومصنوعاتـــه
 

 الفرعي:د بنالمالحظـة 
على األقل من  %99.9" رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزناً على يقصد بعبارة  ـ1 

 ، بشرط أن ال تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:الرصاص
  األُخر جدول العناصر

 حد النسبة المئوية المسموح بها العنصــــــــــر
 Ag 0.02 فضة
 As0.005 زرنيخ

 Bi0.05 بيسموث
 Ca0.002 كالسيوم
 Cd0.002 كادميوم
 Cu0.08 نحاس
 Fe0.002 حديد

 S0.002 كبريت
 Sb0.005 انتيمون
 Sn0.005 قصدير
 Zn0.002 زنك

( كل واحد منها  Te   0.001)مثل ، التلوريومغيرها 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   .)خام( غير مشغولرصاص   78.01
 %5  ـ رصاص نقي 78 01 10 00 
   :ـ غيره  
 رئيسي ـ ـ محتوي وزناً على عنصر األنتيمون كعنصر 78 01 91 00 

 %5   آخر 
 %5  ـ ـ غيره 78 01 99 00 

 %5  خردة وفضالت من رصاص 78 02 00 00 78.02
   (ملغي)  78.03
 رصاص؛من  أوراقصفائح وأشرطة و  ألواح  78.04

 .رصاصمساحيق ورقائق من 
  

   :أوراق ووأشرطة  صفائح، ـ ألواح  
مم 0.2يتجاوز  بسمك ال وأوراقوأشرطة صفائح ـ ـ  78 04 11 00 

  )باستثناء الحامل(
  

5% 
 %5  ـ ـ غيرها 78 04 19 00 
 %5  ـ مساحيق ورقائق 78 04 20 00 

   )ملغي(  78.05

   مصنوعات أُخر من رصاص 78 06 00 00 78.06

5% 
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 الفصل التاسع والسبعون
 

 اء( ومصنوعاتـــهـــك )توتيـزن
 

 : فرعيالد بنالمالحظـة 
 يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها: ـ 1

 زنك، غير مخلوط:  أ ـ 
 وزناً على األقل من عنصر الزنك. %97.5المعدن المحتوي على   
 خالئط زنك: ب ـ 

ً على أي من العناصر األُخر،الموا بشرط أن  د المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزنا
 وزناً. %2.5يزيد مجموع النسبة اإلجمالية لهذه العناصر عن 

 :الزنك غبـار ج ـ 
الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزئيات كروية أدق من مساحيق 

ً على األقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 80ر الزنك. ويم ميكرون  63% وزنا
 . % على األقل من الزنك المعدني85)ميكروميتر(. على أن تحتوي وزناً على  

 
 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   . )خام( غير مشغولزنك   79.01
   : ، غير مخلوطـ زنك  
 ن ـأو أكثر م %99.99اً على ـوي وزنــ ـ محت 79 01 11 00 

  الزنك  
  

5% 
 %5   زنكال نـ% وزناً م99.99ل من ـى أقـوي علــ ـ محت 79 01 12 00 
 %5  خالئط من زنك ـ 79 01 20 00 

 %5  خردة وفضالت من زنك 79 02 00 00 79.02
   . غبار و مساحيق ورقائق، من زنك  79.03

 %5   ـ غبار زنك 79 03 10 00 
 %5   ـ غيرها 79 03 90 00 

خاصة )بروفيالت(  قضبان وعيدان وأشكال  79.04
 . وأسالك، من زنك

  

 %5  ـ ـ ـ أسالك 79 04 00 10 
 %5  ـ ـ ـ قضبان وعيدان 79 04 00 20 
 %5  ـ ـ ـ أشكال خاصة 79 04 00 90 

   . زنكمن  أوراق وأشرطة و ألواح وصفائح  79.05
ة بالحبر عباطر والــوير بالحفـــ ـ ـ ألـواح للتص 79 05 00 10 

  )ليتوغرافيا(
  

5% 
 %5  ـ ـ ـ غيرها 79 05 00 90 

   (ملغي)  79.06
   . مصنوعات أُخر، من زنك  79.07

للنقل  ةاثلـة ممــ ـ ـ صفائح وعلب وغيرها من أوعي 79 07 00 10 
  والتعبئة

  
5% 

   خوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو  ـ ـ ـ خزانات و 79 07 00 20 
 حرارية

  
5% 

 اتـجـالمنت يفـة لتغلـة األنبوبيـاألوعي ـ ـ ـ 79 07 00 30 
  ة..الخ(ـ)الصيدل

  
5% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   واأللواحـ ـ ـ األقمشة والشباك من أسالك الزنك  79 07 00 40 
 الشبكية الشكل بالتمديد

  
5% 

اميل جيد والصوــتنر الـ( ومساميزالووـر )قـمساميـ ـ ـ  79 07 00 50 
 )براغي( الملولبةر ـزقات( والمساميـ)ع

  
5% 

 %5   ـ ـ ـ أدوات منزلية 79 07 00 60 
 %5   ـ ـ ـ أدوات صحية 79 07 00 70 
ـ ـ ـ رقاع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على  79 07 00 80 

  أحرف أو أرقام أو رسوم
  

5% 
   : ـ ـ ـ غيرها  
رغة لوضع العالمات على ــالمفاأللواح ـ ـ ـ ـ  79 07 00 91 

  ..الخاألغلفة
  

5% 
 %5  ـ ـ ـ ـ األقطاب المعدة للطالء الكهربائي 79 07 00 92 
ـ ـ ـ ـ أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية  79 07 00 93 

 تآكلاألنابيب وخزانات السفن ..الخ من ال
  

5% 
 %5  ـ ـ ـ ـ غيرها 79 07 00 99 
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 قصديـــر ومصنوعاتـــه
 

 : فرعيالد بنالمالحظـة 
 :صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف ـ 1

 : خلوطقصدير، غير م   أ  ـ 
من احتوائه على أي  تقل نسبة، بشرط أن ال % على األقل من القصدير99اً على المعدن المحتوي وزن

 :النسبة المحددة في الجدول التاليالبيسموت أو النحاس عن  عنصري
 جدول العناصر األُخر

 

ً للمحتويات حد النسبة المئوية  العنصــــــــــــــر  وزنا
 Bi 0.1 بيسموت
 Cu 0.4 نحاس

 
 :خالئط قصدير  ب ـ

 : بشرطمن العناصر األُخر،  المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر
 أو  % وزناً؛1أن تزيد النسبة اإلجمالية لهذه العناصر األُخر    ـ
 السابق. جدولفي ال أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة  ـ

 
 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 
اصة )بروفيالت( قضبان 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 أُخر من قصدير  80.07

وغيرها من األوعية األخر  وخوابي ودنانـ ـ ـ خزانات  80 07 00 10 
   )غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية(

 
5% 

معاجين األسنان ومواد  ـ ـ ـ األنابيب الطرية لتعبئة 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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 معادن عادية أُخر؛ خالئط خزفية معدنية )سيرميت(؛ مصنوعاتها
 

 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 ـ؛ بما في ذلك القضبير 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
   . خردةوال

 %5  ـ مساحيق 81 02 10 00 
   : ـ غيرها  
  ، 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  )بروفيالت( ألواحالتلبيد البسيطة، أشكال خاصة 
  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

دان ، بما في ذلك القضبان والعيغير مشغولـ تنتالوم  81 03 20 00 
  ؛ مساحيقبعملية التلبيد البسيطةا المتحصل عليه

 
5% 

 %5   ـ فضالت وخردة 81 03 30 00 
    : ـ غيرها  
 %5  بوتقاتـ ـ  81 03 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها 81 03 99 00 

مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضالت     81.04
   . والخردة

   : غير مشغولـ مغنيسيوم   
 %5   وزناً 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 تبعاً لحجمها؛ مساحيق  
 %5  مسحوق المغنيسيوم  ـ ـ ـ 81 04 30 10 
 %5   غيرها ـ ـ ـ 81 04 30 90 
   : اـ غيره  
ـ ـ ـ زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح، أوراق، قدد،  81 04 90 10 

  قضبان مجوفة، أوراق رقيقة، رقائق
 

5% 
 %5    ـ ـ ـ أسالك، قضبان وعيدان 81 04 90 20 
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 %5   ـ ـ ـ أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة 81 04 90 30 
 %5   يومـ ـ ـ مصنوعات أخر من مغنيس 81 04 90 90 

كوبالت نصف خام )مات( ومنتجات وسيطة أُخر   81.05
من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما 

   . في ذلك الفضالت والخردة
ـ كوبالت نصف خام )مات( ومنتجات وسيطة أُخر من  81 05 20 00 

 %5  ؛ مساحيقتعدين الكوبالت؛ كوبالت خام
 %5   الت وخردةــ فض 81 05 30 00 
 %5   ـ غيرها 81 05 90 00 

بيسموث ومصنوعاته، بما فيها الفضالت   81.06
   والخردة

 %5  % وزناً من بيسموث99.99محتوية على أكثر من ـ  81 06 10 00 
 %5  غيرهاـ  81 06 90 00 

   )ملغي(.  81.07
تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضالت   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

    : ؛ مساحيقغير مشغولـ زيركونيوم   
تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى ـ ـ  81 09 21 00 

 %5  من الزيركونيوم وزناً. جزء 500
 %5  ـ ـ غيرها 81 09 29 00 
    : فضالت وخردةـ   
تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى ـ ـ  81 09 31 00 

 %5  جزء من الزيركونيوم وزناً. 500
 %5  ـ ـ غيرها 81 09 39 00 
    : ـ غيرها  
احد من الهافنيوم إلى تحتوي على اقل من جزء وـ ـ  81 09 91 00 

 %5  جزء من الزيركونيوم وزناً. 500
 %5  ـ ـ غيرها 81 09 99 00 

انتيمون ومصنوعاته، بما فيها الفضالت   81.10
   والخردة

 %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  منجنيز ومصنوعاته، بما فيها الفضالت والخردة 81 11 00 00 81.11
 وهافنيوم ورينيوم وتاليوم بيريليوم وكروميوم  81.12

وأنديوم  اليومجووجرمانيوم وفانديوم  وكادميوم
ومصنوعات من هذه يوم )كولومبيوم( ونيوب

   . معادن، بما فيها الفضالت والخردةال
   :ـ بيريليوم  
 %5   ؛ مساحيقغير مشغولـ  ـ 81 12 12 00 
 %5   ـ ـ فضالت وخردة 81 12 13 00 
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 %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 
   :هافنيوم ـ   
 %5   مساحيق فضالت وخردة؛ ؛ر مشغولغيـ ـ  81 12 31 00 
 %5  ـ ـ غيرها 81 12 39 00 
   :رينيوم ـ   
 %5   مساحيق فضالت وخردة؛ ؛غير مشغولـ ـ  81 12 41 00 
 %5  ـ ـ غيرها 81 12 49 00 
   : ثاليومـ   
 %5  ؛ مساحيقغير مشغولـ ـ  81 12 51 00 
 %5   ـ ـ فضالت وخردة 81 12 52 00 
 %5   ـ ـ غيرها 81 12 59 00 
   :كادميوم ـ   
 %5  فضالت وخردةـ ـ  81 12 61 00 
 %5  ـ ـ غيرها 81 12 69 00 
   : 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
 

القدمين  اللحام واألكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أوفيما عدا مواقد  ـ 1
 أوأو حوافها العاملة ، فإن هذا الفصل يشمل األصناف التي تكون نصالها 82.09واألصناف الداخلة في البند 

 أو أجزاؤها العاملة من:أسطحها العاملة 
 معدن عادي؛ أ  ـ
 كربيدات معدنية أو خالئط معدنية خزفية )سيرميت(؛ ب ـ
كربيدات  على حوامل من معدن عادي أو( أو تركيبية أو مجددة طبيعية)كريمة أحجار كريمة أو شبه  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 المنصوصاألصنافردة في هذا الفصل تبند مع هذه األجزاء من معادن عادية لألصناف الوا ـ 2

تدخل في هذا الفصل  (. مع ذلك، وفي جميع الحاالت، ال84.66مقابض العدد التي تدار باليد )بند وعليها بالذات 
 من القسم الخامس عشر. 2األجزاء لالستعماالت العامة، وفقاً لمفهوم المالحظة 

 
القاطعة الخاصة بآالت الحالقة الكهربائية وآالت قص الشعر الكهربائية في  واألجزاءال تدخل الرؤوس والنص

  .(85.10)البند 
ومن عدد مساوي لها  82.11إن المجموعات )األطقم( المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند  ـ 3

 (. 82.15)البند  ي هذا، تبند ف82.15على األقل من األصناف الداخلة في البند 
 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

معازق،  محافر و رفوش ومعاول و مجارف و  82.01
بلطات وعدد  مذاري وأمشاط؛ فؤوس و و

من مشاذب  تقليم وقاطعة مماثلة؛ مقصات 
مجزات  مناجل وسكاكين قش وجميع األنواع؛ 

من األنواع أُخر أعشاب وأسافين للخشب وعدد 
   .مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغاباتال

 %5  ـ مجارف ورفوش 82 01 10 00 
 %5  معازق وأمشاطـ معاول ومحافر و 82 01 30 00 
 %5  بلطات وعدد قاطعة مماثلةـ فؤوس و 82 01 40 00 
 )بمامجزات وتدار بيد واحدة مشاذب ـ مقصات تقليم و 82 01 50 00 

 في ذلك مجزات الدواجن(
 
 

 
5% 

 %5  ـ مجزات أعشاب ومجزات تقليم أُخر تدار باليدين 82 01 60 00 
مستعملة في الزراعة أو من األنواع الـ عدد يدوية أُخر  82 01 90 00 

  البساتين أو الغابات
 

5% 
مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع األنواع   82.02

أو الشق أو نصال )بما في ذلك نصال الثقب 
   .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 
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 %5  رها، بما فيها األجزاءـ ـ غي 82 02 39 00 
 مناشير سالسلنصال ـ  82 02 40 00 

 5% 
   :ـ نصال مناشير أُخر  
 %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
قط، مقصات القاطعة( كماشات ومال الزراديات

لقطع المعادن و قاطعات مواسير و قاطعات 
مسامير وبراغي و مثاقب تخريم وعدد يدوية 

  .مماثلة
 %5  مبارد للخشب وعدد مماثلةـ مبارد و 82 03 10 00 
كماشات ( القاطعةالزراديات بما في ذلك )زراديات، ـ  82 03 20 00 

 ومالقط وعدد مماثلة
 
 

 
5% 

 %5  صات لقطع المعادن وعدد مماثلةـ مق 82 03 30 00 
قاطعات مسامير وبراغي ومثاقب ـ قاطعات مواسير و 82 03 40 00 

 تخريم وعدد مماثلة
 
 

 
5% 

قابلة للتعديل  شـدط ومفاتيح ــمفاتيح رب  82.04
انجليزية" يدوية )بما في ذلك مفاتيح قياس "

ربط  رؤوس(؛ عدا مفاتيح الحنفيات عزم اللف
   .بمقابضها يل، وإن كانتقابلة للتبد

   : 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 

ع الماسية للزجاج(، عدد يدوية )بما فيها القواط  82.05
غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ مواقد 
اللحام؛ ملزمات ومرابط وما يماثلها، عدا تلك 

آلالت  واآللية أأجزاء ولوازم للعدد  تعتبرالتي 
؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة القطع بنفث الماء

للنقل؛ دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم
.   

 %5  ـ أدوات ثقب ولولبة   82 05 10 00 
 %5    ـ المطارق والمطارق الثقيلة 82 05 20 00 
ـ مماسح "فارات" و أزاميل و أزاميل مقعرة وما  82 05 30 00 

 يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب
 
 

 
5% 

 %5  ـ مفكات  82 05 40 00 
   : ـ عدد يدوية أُخر )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 
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الداخلة مجموعات )أطقم( األصناف  بما فيها غيرها،ـ   
 :لهذا البندالبنود الفرعية اثنين أو أكثر من في 

 
  

 %5  ـ ـ ـ عدد وأدوات يدوية غير منزلية 82 05 90 10 
 %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 كانت  عدد  82.07

، للضغط وللكبس الآليا أو للعدد اآللية )مث تدار
 لتقعير ووللبصم وللتخريم وللّولبة وللحفر ول

الخرط وفك وربط البراغي(،  للتقوير والتفريز و
بما في ذلك قوالب سحب و بثق المعادن، 

   .التربة والصخور وثقب 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  الطرق أو اللولبة ـ أدوات 82 07 40 00 
 %5  الحفر، عدا عدد حفر الصخور ـ أدوات 82 07 50 00 
 %5  التقوير التقعير أو ـ أدوات 82 07 60 00 
 %5  ـ أدوات التفريز 82 07 70 00 
 %5  الخرط ـ أدوات 82 07 80 00 
 %5  ـ عدد أُخر 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  لآلالتطابخ أو ـ ألجهزة الم 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 

عدد، غير مركبة، لل سرؤو أطراف وألواح و 82 09 00 00 82.09
 من خالئط معدنية خزفية )سيرميت(

 
 

 
5% 

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% 
بما ) سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة  82.11

عدا السكاكين  (،في ذلك مطاوي تقليم األشجار
   نصالها. و 82.08الداخلة في البند 

 %5  مجموعات "أطقم" من أصناف منوعةـ  82 11 10 00 
   :ـ غيرها  
   :ثابتةـ ـ سكاكين مائدة ذات نصال   
 %5  .ـ ـ ـ بمقابض من عاج 82 11 91 20 
صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو  منـ ـ ـ بمقابض  82 11 91 30 

 مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة
 
 

 
5% 
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 %5  ـ ـ ـ غيرها 82 11 91 90 
 %5   ثابتةـ ـ سكاكين أُخر 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 

صالها، )بما في ذلك نصال ن أمواس حالقة و  82.12
أمواس الحالقة غير تامة الصنع بشكل 

   أشرطة(.
   :ـ أمواس حالقة  

عها ـأمونة وقطــ ـ ـ أدوات الحالقة المعدنية الم 82 12 10 10 
  المنفصلة 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  82 12 20 00 

 قدد ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و
 
 

 
5% 

 %5  ـ أجزاء أُخر 82 12 90 00 
مقصات خياطين و مقصات مماثلة و  مقصات و 82 13 00 00 82.13

 %5  نصالها
قاطعة أُخر )مثل، أدوات قص الشعر  أدوات  82.14

وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ 
وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات الورق(؛ 
أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم 

   .القدمين )بما فيها مبارد األظافرأظافر اليدين و
ـ قاطعات الورق و فاتحات الرسائل وسكاكين محو   

   :نصالها ، ووبرايات أقالم الرصاص
 %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 ـمك وسـوسكاكين 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 أُخر 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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 الفصل الثالث والثمانون
 

 أصناف متنوعة من معادن عادية 
 

   : مالحظـــات
األجةزاء   هلهةا هةذوفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند األجزاء من معادن عادية في البنود المالئمةة لصصةناف التةي تعةود  ـ 1

د صة  ظههةرأ أو صةل ، أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصةل األصةناف مةن حديةد أو حدية رال تعتبومع ذلك، 
وال األصناف المماثلة مةن معةادن  20 73أو  18 73أو  17 73أو  15 73أو  12 73من األنواع الداخلة في البنود 

 أ 81لغاية  78ومن  76لغاية  74عادية أُخر ظالفصول من 
مة  ظبمةا فةي 75قطرهةا  عجالت تدحرج "كاستور" العجالت التي ال يتجاوز، يقصد بكلمة 02 83لمفهوم البند وفقاً  ـ 2

بشةرط أن يكةون عةر   75م  ظبما في ذلك اإلطار عند وجودهأ 75وجودهأ أو التي يتجاوز قطرها  داإلطار عنذلك 
   م  30الدوالب أو اإلطار المرك  عليها أقل من 

 
 فئة الرس  اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 أو أو بتركيبات حروفأقفال ومغاليق ظبمفاتيح   01 83
أو مما يفتح بالكهرباءأ، من معادن  أرقام

محتوية  بمشابكوأطر  مشابك ظابازي أعادية؛ 
، من معادن عادية؛ مفاتيح لصصناف على أقفال

    السابقة، من معادن عادية
 %5   أقفالـ  83 01 10 00 
 %5  مما يستعمل للمركبات  مغاليقـ  83 01 20 00 
 %5   مما يستعمل لصثاث مغاليقـ  83 01 30 00 
      : أُخر 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 

لوازم و تركيبات وأصناف مماثلة من معادن   02 83
األبـواب أو  عادية مما يستعمـل في األثاث أو

النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات  ل  أوالسال
صناديق السراجة أو خزائن األمتعة أو ال أو
ما يماثلها؛ مشاج  و  وأالمجوهرات عل  و

حوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماثلة 
من معادن عادية؛ عجالت تدحرج "كاستور" 

بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية 
    معادن عاديةالحركة لصبواب، من 

 %5    ـ مفصالت 83 02 10 00 
 %5   ـ عجالت تدحرج "كاستور" 83 02 20 00 
مماثلة مما يستعمل أُخر وأصناف  ـ تركيبات و لوازم 83 02 30 00 

     للسيارات
 

5% 
   : ات و لوازم أُخر وأصناف مماثلةـ تركيب  
 %5   ـ ـ مما يستعمل للمباني 83 02 41 00 
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 %5  ـ ـ غيرها، مما يستعمل لصثاث 83 02 42 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5   ـ ـ ـ مقابض لصبواب 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 

   مماثلة
 
5% 

 %5   ـ غالقات ذاتية لصبواب 83 02 60 00 
وأبواب مصفحة  مأمونة خزائن و صناديق 83 03 00 00 03 83

وخزائن الودائع  أو مقواة "مأمونة"
واألمانات، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة 

من معادن  ،للنقود أو المستندات وما يماثلها
  عادية

 
 
 
 
5% 

ات وللملفات أو لبطاقات للمصنف خزائن  04 83
وصواني وحوامل لصوراق وحوامل  الفهرسة

أقالم وحوامل أختام وأصناف مماثلة لالستعمال 
األثاث  عدافي المكات ، من معادن عادية، 

    03 94الداخل في البند المكتبي 
الفرز  ت الملفات وبطاقات فهــارس وعلـ ـ ـ ـ خزانا 83 04 00 10 

  واألصناف المماثلة
 
5% 

   وثقاالتـتـاند الكــ ـ ـ لوازم طاوالت المكات  ظمس  
   :لها  الخأـابر وحوامــلوزن والمحا

 %5  ـ ـ ـ ـ من حديد 83 04 00 21 
 %5  ـ ـ ـ ـ من معادن عادية أخر 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   ـ ـ ـ غيرها 83 04 00 90 

تركيبات لمصنفات ض  األوراق والملفات،   05 83
وماسكات، شابكات وزوايا رسائل، مشابك 

لصوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة 
للمكات  من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل 

للمكات  والتنجيد والتغليفأ، من مثالً، ظ أمشاط
     معادن عادية

 %5  للملفات  األوراق وـ تركيبات لمصنفات ض 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 

 ،وما يماثلها، غير كهربائية أجراس ونواقيس  06 83
من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أُخر 

للتزيين من معادن عادية؛ أطر للصور 
وحات أو ما يماثلها، من الفوتوغرافية أو الل  

     معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية
 %5  نواقيس وما يماثلهاوـ أجراس  83 06 10 00 
   : ماثيل صغيرة وأصناف أُخر للتزيينـ ت  
 %5   ـ ـ مطلية بمعادن ثمينة 83 06 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 83 06 29 00 
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ما يماثلها؛  ـ أطر للصور الفوتوغرافية أو لل وحات أو 83 06 30 00 
  مرايا

 
5% 

أنابي  ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن   07 83
    كانت مع لوازمها

 %5    ـ من حديد أو صل  83 07 10 00 
 %5  ـ من معادن عادية أُخر 83 07 90 00 

ك أبازي  بمشاب أبازي  و و بأغالق، أطر أغالق  08 83
وأصناف  وعينيات محاجن ظشناكلأ، عرى

أو توابع  مماثلة من معادن عادية، لصلبسة
أساور الساعات لحلي أو أو ا ألحذيةاأو  األلبسة
أو لوازم ألصناف الجلدية أو الخيام اأو  لكت أو ا

غيرها من األصناف  لسراجة أوا السفر أو
الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة 

دن عادية؛ خرز وبرق ظترترأ، الساق، من معا
   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 لصلبسة واألحذية ولوازم مماثلة من مع
السفر والحقائ  اليدوية ولغيرها من مصنوعات 

  الجلود والنسيج

 
 
 
5% 

 %5  ـ ـ ـ خرز وبرق ظترترأ 83 08 90 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 83 08 90 90 

سدادات وأغطية ظبما في ذلك األغطية التاجية   09 83
الت واألغطية الملولبة وسدادات الص أ، كبسو

للقناني، سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل و 
، التعبئة إغالقأختام وغيرها من لوازم ضمان 

     من معادن عادية
 %5  ـ سدادات ذات حواف ظأغطية تاجيةأ 83 09 10 00 
   : ـ غيرها  
 ـ ـ ـ سدادات معدنية مبطنة بفلين ذات حواف 83 09 90 10 

   مشرشرة
 
5% 

ذات  أو  ذات رافـعـة  ة أوــ ـ سدادات وأغطية لولبيـ ـ 83 09 90 20 
   عمل في سد القنانيـنوابض 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 

   لخالقطارة لقناني المشروبات والزيوت واألدوية  ا
 
5% 

 %5   ـ ـ ـ أختام من جميع األنواع 83 09 90 50 
ية المماثلة، ـاس واألوعــ ـ ـ األربطــة ألحكام سد األكي 83 09 90 60 

من الحديد    والتي تحتوي على سلك أو سلكين 
  ين من اللدائن أو الورقـين بين شريطـموضوع

 
 
5% 

83 09 90 %5العل  وقيعان أغطية ـ ـ ـ70
 %5   ـ ـ ـ غيرها 83 09 90 90 
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و عناوين لوحات لوحات أسماء و و الفتات   10 83
لوحات مماثلة و أرقام و حروف وعالمات أُخر، 
من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 

94 05    
 ـ ـ ـ اللوحات ألسماء المناطق والطرق والشوارع 83 10 00 10 

   للمباني  الخ سماء، ولوحات األرقام واألأ  الخ
 
5% 

ـ ـ ـ الفتات للمصالح العامة ظشرطة، فرقة إطفاء، الخأ  83 10 00 20 
"خاص  التدخين"،ممنوع ظ"وإلعالن المحظورات 

د إلى الطرق والفتات لصلعاب" الخأ والفتات اإلرشا
   النقل، الخ لمرور وسائط

 
 
 
5% 

 %5  ت والمصانع، الخـ ـ ـ الالفتات للمنازل والحواني 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، ورقاع ألسماء النباتات 
الخ، ورقاع األرقام للمفاتيح ولغرف تعليق 

  المالبس، الخ

 
 
5% 

ات والعالمات المماثلة لآلالت واألجهزة ـ ـ ـ اللوح 83 10 00 60 
  الخ   ظمثل لوحات األرقامأ والمقاييس والسيارات

 
5% 

صلة ومعدة لصناعة ـ ـ ـ أرقام وأحرف ورسوم منف 83 10 00 70 
  إليها في هذا البند اللوحات المشار

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 83 10 00 90 
و أقطاب لحام  أسالك و عيدان و أنابي  و ألواح  11 83

عادية أو كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن 
بمواد من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة 

مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من األنواع 
المستعملة في اللحام أو في ترسي  المعادن 

العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسالك وعيدان 
 من مساحيق معادن عادية مكتلة، من األنواع

    المستعملة في الطالء المعدني بالرش
ـ أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي  83 11 10 00 

 %5   الكهربائي، من معادن عادية
  ـ أسالك محشوة لل حام الكهربائي القوسي، من معادن  83 11 20 00 

    عادية  
 
5% 

 ،اديةمن معادن ع ،وةحشـ عيدان مطلية وأسالك م 83 11 30 00 
 %5  للحام بالل ه 

 %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

، (40.10أو 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 من مطاط 

 ؛(40.16)البند  عدا المطاط المقسى مبركن
( من األنواع المستخدمة 43.03راء )البند ( أو من جلود بف42.05من جلد طبيعي أو مجدد )البند  ـ األصنافب 

  األخر؛في اآلالت واألجهزة اآللية أو في االستعماالت التقنية 
، نات(،وغيرها من الحوامل المماثلةج ـ  المواسير )والبوبينات( والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية )كو

   ؛عشر( أوالقسم الخامس48أو44أو 40أو  39من أي مادة )مثالً ،الفصول 
 ؛أوالقسم الخامس عشر( 48أو 39صول ،الفلجاكارد أواآلالت المماثلة)مثالً د ـ    البطاقات المثقبة آلالت ا

، وكذلك األصناف األُخر 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 كلياً 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

ً للمادة المكونة لها أو في البند  المناصب  أو(للطبعكانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى  إذا 96.12تبعا
 .96.20واألصناف المماثلة الداخلة في البند القوائم األحادية أو الثنائية أو الثالثية "الحوامل" 

 
  

، فإن 85من الفصل  1المالحظة  و 84 الفصلمن  1حظة من هذا القسم والمال 1مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ 2
(، 85.47أو  85.46أو  85.45أو  85.44أو  84.84اجزاء االالت )باستثناء أجزاء األصناف الداخلة في البنود 

 :تبند تبعاً للقواعد التالية
، 84.48، 84.31، 84.09)عدا البنود  85أو  84لفصل األجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود ا أ ـ

ي جميع الحاالت في (، تدخل ف85.48 و 85.38، 85.29، 85.22، 85.03، 84.87، 84.73، 84.66
 ؛بنودها الخاصة

إذا كانت األجزاء االخر معدة لالستعمال حصراً أو بصفة أساسية آللة معينة أو لعدد من اآلالت الداخلة  ب ـ
، فإن هذه األجزاء، تدخل في (85.43أو 84.79بندالداخلة في ال في نفس البند )وإن كانت من اآلالت

، 84.66، 84.48، 84.31، 84.09، في البنود اآللة أو اآلالت، أو تبعاً للحال البند الذي تخضع له هذه
فإن األجزاء المعدة لالستعمال على حد سواء  ذلك،. مع 85.38 أو 85.29، 85.22، 84.73،85.03

 تدخل في البند  85.28لغاية  85.25أو مع أصناف البنود من  85.17بصفة أساسية، مع أصناف البند 
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تدخل في البند  85.24بصفة أساسية مع أصناف البند  حصراً أواألجزاء المعدة لالستعمال و، 85.17
85.29.  

، 85.22، 85.03 ،84.73، 84.66، 84.48، 84.31، 84.09األجزاء األُخر في البنود  تبند جميع ج ـ
 .85.48أو 84.87، فإنها تبند في البند وإذا تعذر ذلك ،85.38 أو 85.29

، والمعدة ألن لفة، فإن اآلالت المركبة والمكونة من آلتين أو اكثر ذات وظائف مختمالم ينص على خالف ذلك ـ 3
مل، ، وكذلك اآلالت المعدة لتأدية وظيفتين مختلفين أو أكثر بالتناوب أو بالتكاعمل معاً ومهيأة في جسماً واحداً ت

 .  آللة التي تؤدي الوظيفة الرئيسيةتصنف 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

أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة أُخرى(، معدة منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة 
ككل ، فإن المجموعة 85الفصل أو  84ألن تعمل معاً ألداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل 

 .الوظيفةالمناسب لهذه في البند تبند
الوظيفية أو الوحدات " آالت " أي من اآلالت أو ل تطبيق أحكام المالحظات السابقة، يقصد بكلمة من أج ـ 5

 . 85أو  84هو وارد في بنود الفصل  مما أو المعدات أو األجهزةالمصنع 
ـ     )أ( يقصد بعبارة "فضالت وخردة كهربائية واليكترونية" أينما وردت في هذا الجدول المجمعات الكهربائية  6

 رونية التي:واالليكترونية وصفائح الدوائر المطبوعة واألصناف الكهربائية واالليكت
اصبحت غير صالحة لالستعمال لألغراض األساسية التي  أعدت لها بسبب التكسير أو التقطيع أو (1)

غيرها من العمليات أو التي أصبحت غير صالحة لالستعمال من الناحية االقتصادية إلصالحها أو 
 ترميمها أو تجديدها كي تصبح مناسبة ألغراضها األساسية.

شحنها بشكل ليس الغرض منه حماية مكوناتها من التلف أثناء عمليات  النقل التي تمت تعبئتها أو (2)
 والتحميل والتفريغ.

)ب( اإلرساليات المختلطة من "فضالت وخردة كهربائية واليكترونية"  وغيرها من فضالت وخردة تدخل في  
 85.49البند 

 .38للفصل  (4)ج( ال يشمل هذا القسم الفضالت البلدية المحددة في المالحظة ) 
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 الفصل الرابع والثمانون
 

 ؛ أجزاؤهااجل وآالت وأجهزة وأدوات آليةمفاعالت نووية ومر

 :مالحظـات
 :ال يشمل هذا الفصل ـ 1

 ؛68الفصل  منأرحية الطواحين وأحجار الشحذ واألصناف األُخر  أ  ـ
لآلالت واألجهزة  ، من مواد خزفية واألجزاء الخزفية، المضخات()مثلاآلالت أو األجهزة  ب ـ

 ؛(69ل )فص أي مادةمن واألدوات 
لالستعماالت  ؛ اآلالت واألجهزة والمصنوعات األخر(70.17ف من زجاج للمختبرات )بند صنااأل ج ـ

 ؛(70.20أو  70.19ها من زجاج )بند التقنية أو أجزاء
أُخر)فصول معادن عادية، وكذلك األصناف المماثلة من 73.22أو  73.21األصناف الداخلة في البند  د ـ

 ؛(81إلى  78أو  76إلى  74
 ؛85.08هـ ـ المكانس الكهربائية الداخلة في البند 

التصزززوير الداخلزززة فزززي البنزززد  ؛ آالت85.09كهربائيزززة الداخلزززة فزززي البنزززد األجهززززة المنزليزززة اآلليزززة ال ـ و
 ؛85.25

  مبردات )رادييتر( ألصناف القسم السابع عشر.  ـ ز
 (.96.03لية لألرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً )بند اآلمكانس الح. 

، فإن اآلالت واألجهزة التي ( لهذا الفصل11س عشر والمالحظة )من القسم الساد 3مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ 2
 ً ، ن جهةم 84.86أوالبند  84.24غاية ل 84.01، بنداً أو أكثر من البنود  ألوصافها قد يشملها في آن واحدتبعا

تكون ما حسبما  االولىمن جهة أُخرى، تدخل في بندها المالئم من مجموعة البنود  84.80لغاية  84.25أوالبنود 
 ، وليس في المجموعة االخيرة.الحال

 
   :التالية األصناف 84.19التدخل في البند )أ(  
 ؛(84.36)بند  التفقيسأجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة ـأ

 ؛(84.37ب الحبوب في المطاحن )بند أجهزة ترطيـب
 ؛(84.38راج عصارة السكر )البند أجهزة النثر الستخـج
  ؛(84.51آالت وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية )بند ـد
، والتي يعتبر تغير الحرارة فيهاآليةلتأدية عمليات  المعدةالمختبراتتجهيزات و أمعدات  أو آالت ـ ـه

 ؛تها(ثانوياً، )وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهم
 

 : 84.22ال تدخل في البند )ب( 
 ؛(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 )ج(  
;( 84.43تعمل بنفث الحبر ) البند اآلت الطباعة التي  -أ   

 .( 84.56) البند  الماءالتي تعمل بنفث  القطعاآلت  -ب             
، من جهة أو أحد البنود 84.56د يشملها في آن واحد البند ، قفهاوالتي تبعاً ألوصا أي مادةأن العدد اآللية لشغل  ـ 3

ُ 84.65أو  84.64أو  84.61أو  84.60و أ 84.59أو  84.58أو  84.57 خرى، فإنها تدخل في البند ، من جهة أ
84.56. 

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

ً لبرنامجأو ما شابه ذلك من مخازنها ذاتي للعدد بسحبها  بواسطة تغيير ـ أ تشغيل آلي )مركز  وفقا
 ،التشغيل اآللي(

 ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضعباستخدام آلي، متزامن أو متتابع ـ ب
 ، أوثابت )آالت ذات محطة شغل مفردة(

 حدات التشغيل المختلفة )آالت ذات محطات شغل متعددة(. بالنقل الذاتي لقطعة الشغل الى رؤوس و ـ ج
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، إن "خط الشق الطولي" للمنتجات المسطحة هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك 84.62ـ  ألغراض البند  5
اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق وجهاز إلعادة اللف. كما أن خط التقطيع الطولي هو عبارة عن خط 

 كون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق ومقص. معالجة م
 
 :اآلالت القادرة على 84.71ند المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في الب " آالتيقصد بعبارة  أ ــ  6

 ؛البرامج اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على األقل البيانات الالزمة فوراً لتنفيذ ـ 1
 ؛بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم 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.
 .المنفصلة من الوحدات متفاوتلفة من عدداً تكون بشكل أنظمة مؤيمكن أن  بياناتإن آالت المعالجة الذاتية لل ب ـ
تتوفر فيها  ، أية وحدةبيانات( أدناه، تعتبر كجزء من نظام المعالجة الذاتية للهـ (،)د)مع مراعاة أحكام الفقرتين  -ج 

  :جميع الشروط التالية
 ؛بياناتلجة الذاتية للنظام المعاأو بصفة أساسية في  أن تكون من النوع المستخدم حصرا ـ 1
واحززدة أو أكثززر مززن ، أو بواسززطة توصززيل مززع وحززدة المعالجززة المركزيززة، إمززا مباشززرةأن تكززون قابلززة لل ـ 2

  و؛الوحدات األُخر
 .البيانات بشكل )رموز أو إشارات(، يمكن استخدامها بواسطة النظام أن تكون قادرة الستقبال أو إعطاء ـ 3

 

 .84.71، في البند لمقدمة على حدة، اللبياناتلذاتية للتدخل وحدات آلة المعالجة ا
(( ووحزدات التخززين علزى أقزرات التزي تتزوفر فيهزا شزروط X,Yإال أن لوحات المفاتيح وأجهززة إدخزال اإلحزداثيات 

 .84.71بند كوحدات داخلة في البند ، يجب في جميع الحاالت أن ت( أعـاله3( و ج )2الفقرتين ج )
األصناف التالية المقدمة على حدة حتى وان توفرت فيها جميع الشروط المنصوت عليها في  84.71اليشمل البند  -د

 )ج( أعاله:6 المالحظة 
 ؛الطابعات وآالت تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية )الفاكس(، وان كانت مندمجة -1
ا أجهزة االتصال في شبكات سلكية أجهزة ارسال أو استقبال الصوت أو الصور او البيانات األخر، بما فيه -2

 ؛أو السلكية ) كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة(
 ؛مكبرات الصوت ومذياعات الصوت )ميكروفونات( -3
 ؛كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة -4
اسززتقبال لالذاعززة المصززورة شاشززات عززرض )مونيتززور( واجهزززة عززرض )بروجكتززور( غيززر متضززمنة جهززاز  -5

 )تلفزيون(.
، عزدا ة محزددةفزيوتزؤدي وظ للبيانزاتلمعالجزة الذاتيزة ا عملهزا بإحزدى االت يزرتبطإن اآلالت التي تتضمن أو  هـ ـ

إذا  تعزذر  أحد البنود المتبقية فيأو ، بهاالخاصة  ائفهاظد المالئم لووب أن تدخل في البنجي, معالجة البيانات
 .ذلك

نهزا قطر مأو أصغر، أي المصقولة التي اليختلف مقاس أكبر فيما يشمل، الكرات من صلب المعايرة 84.82بند يشمل ال ـ 7
الينطبق عليها  . أما الكرات التيمم 0.05، بشرط أن اليتجاوز هذا الفرق )المسموح به( %1عن القطر اإلسمي بأكثر من 

 .73.26التعريف ، فتدخل في البند  هذا
 ،لها الرئيسي هو االستعمال الوحيدألكثر من استعمال ولغايات التصنيف تعامل كما لو ان استعما تستعملاالالت التي  ـ 8

من القسزم السزادس عشزر، فزإن اآللزة ذات االسزتعماالت  3من هذا الفصل والمالحظة  2ومع مراعاة أحكام المالحظة 
دم وجود بند مالئم الستعمالها الرئيسزي أو إذا تعزذر . وفي حالة علبند المالئم الستعمالها الرئيسيالمتعددة تدخل في ا

 .84.79في البند  ، فإنها تدخلسي لها مالم ينص على خالفاً لذلكتحديد االستعمال الرئي
ً في البند  ، آالت الجدل أو الفتل أوآالت صنع الكابالت من ، آالت صنع الحبال واألمراس )مثل84.79تدخل أيضا

 . أو من مواد أخر أو من خليط منها(سيجية أسالك معدنية أو من خيوط ن
 " حجزززم الجيزززب " تطبزززق فقزززط علزززى اآلالت التزززي اليتجزززاوز أبعادهزززا، فزززإن عبزززارة 84.70غزززراض تطبيزززق البنزززد أل ـ 9

 .مم 45× مم  100× مم 170
ً بالطباعة ثالثية األبعاد( تشك 84.85ـ ألغراض البند  10 يل أجسام يقصد بعبارة "تصنيع إضافي" )ويشار إليه ايضا

مادية استناداً الى نموذج رقمي باإلضافة المتتالية ووضع الطبقات ودمج وتثبيت المادة )مثالً، المعادن أو اللدائن 
 أو الخزف(.

، تدخل اآلالت واألجهزة التي ينطبق 84( للفصل 1( للقسم السادس عشر والمالحظة )1مع مراعاة المالحظة )
 في ذلك البند وليس في أي بند آخر من الجدول. 84.85عليها الوصف المحدد في البند 
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ه اشززززززباأيضززززززا علززززززى عبززززززارتي " أدوات  85 ) ب ( مززززززن الفصززززززل 12 ) أ ( و 12تنطبززززززق المالحظتززززززان     ( أ ) -11
ي هزززذه المالحظزززة " و " دوائزززر اليكترونيزززة متكاملزززة" علزززى التزززوالي، كمزززا همزززا مسزززتخدمتان فززز تموصزززالال

ه اشززززبا" أدوات ، تشززززمل عبززززارة 84.86الحظززززة والبنززززد اض هززززذه الم. إال أنززززه، وألغززززر84.86وفززززي البنززززد 
" أيضززززززا األدوات شززززززبه الموصززززززلة الحساسززززززة للضززززززوء والصززززززمامات الثنائيززززززة الباعثززززززة  تموصززززززالال

 .(LED)للضوء
تشزززمل عبزززارة "صزززناعة شاشزززات العزززرض المسزززطحة" تصزززنيع  84.86( ألغزززراض هزززذه المالحظزززة والبنزززد  ب )

" إال أنهزززا ال تشزززمل صزززنع الزجزززاج أو تجميزززع لوحزززات اللوحزززات المسزززطحةفزززي  المثبتزززةالطبقزززات األساسزززية 
اللوحزززززات المسزززززطحة. ال تشزززززمل  علزززززى مثبتزززززةال ىالزززززدوائر المطبوعزززززة أو المكونزززززات اإلليكترونيزززززة األخزززززر

 عبارة " شاشات العرض المسطحة " تقنية أنابيب األشعة الكاثودية.
 مة حصرا أو بصفة أساسية في:أيضا اآلالت واألجهزة المستخد 84.86)ج( يشمل البند 

 ؛صنع أو اصالح الستائر أو الشبيكات -1
 ؛االليكترونية المتكاملة أوالدوائرالموصلة جميع األدوات شبه ت -2
رفززززززع أو مناولززززززة أو تحميززززززل أو تفريززززززو السززززززبيكات والرقززززززائق واألدوات شززززززبه الموصززززززلة والززززززدوائر  -3

 االليكترونية المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.
، فزززان 84( مزززن الفصزززل 1سزززم السزززادس عشزززر والمالحظزززة )( مزززن الق1)د( مزززع مراعزززاة أحكزززام المالحظزززة )

ك البنزززد ولزززيس فزززي أي تزززدخل فزززي ذلززز ،84.86اآلالت واألجهززززة التزززي تبعزززا ألوصزززافها قزززد يشزززملها البنزززد 
 من جدول التعريفة. بند آخر

 
  

 :ةالفرعي ودالبن اتمالحظـ
 اآللية لشغلفقط على العدد  " تشغيل آلي مراكز"  عبارة تنطبق، 84 65 20ألغراض تطبيق البند الفرعي  ـ 1

 القيام يمكنها التي المماثلة الصلبة الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد
و ما يماثله وفقا من خالل مخزن أ العاملة دواتلأل بالتغيير الذاتي اآللي التشغيل عمليات من مختلفة بأنواع

 آلي.تشغيل لبرنامج 
" أنظمة " االت المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في  ، يقصد بعبارة84 71 49راض تطبيق البند الفرعي ألغ.  2

من على األقل وحدة معالجة ، والتي تتض84الفصل  من جـ  6الحظة  المنصوت عليها في الموحداتها الشروط 
، وحدة )مثلال واحدة )مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري(، ووحدة إخراج واحدة ، ووحدة إدخمركزية

 .عرض مرئية أو طابعة(
ً  تعمل التي الحركة نقل ألجهزة صمامات " ، يقصد بعبارة84 81 20ألغراض تطبيق البند الفرعي      ـ 3  هيدروليكيا

التحديد لنقل "طاقة السائل" في األنظمة التي الصمامات المستعملة على وجه  " المضغوط أوبالهواء بالزيت
ً  تعمل .  ) سائل أو غاز(حيث يتم تزويد مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة  المضغوط أوبالهواء هيدروليكيا

 ضد)الحجز صماماتويمكن أن تكون هذه الصمامات من أي نوع )مثل صمامات تخفيض الضغط أو 
 . 84.81األسبقية على البنود الفرعية للبند  84 81 20بند الفرعي لل (.وتكونالرجوع(

 اوزـفقط على المدحرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد اليتج 84 82 40ينطبق البند الفرعي . 4
 .كون هذه الدوليب ذات أطراف مدورة. ويمكن أن تيزيد طولها عن ثالثة أضعاف قطرهامم والتي يساوي أو  5
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مفاعالت نووية وعناصر وقود )خراطيش( لم   84.01
تتعرض لالشعاع، للمفاعالت النووية؛ آالت 

   .وأجهزة للفصل النظائري
 يةـ مفاعالت نوو 84 01 10 00 

 5% 
 %5   ـ آالت وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها 84 01 20 00 
 %5   ـ عناصر وقود )خراطيش(، لم تتعرض  لالشعاع 84 01 30 00 
 %5   ـ أجزاء مفاعالت نووية 84 01 40 00 
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مراجل توليد البخار المائي وغيره من األبخرة   84.02
مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية عدا )

ط إنتاج بخار ذي ضغ والقادرة ايضاً على
)فائقة  منخفض(؛ مراجل المياه المسعرة

   .خونة(الس
   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% 
ـ ـ مراجل بأنابيب مائية اليتجاوز إنتاجها من البخار  84 02 12 00 

 %5   طن في الساعة 45المائي 
ـ ـ مراجل أُخر لتوليد األبخرة، بما في ذلك المراجل  84 02 19 00 

   ةهجنالم
 

5% 
 %5  )فائقة السخونة( جل المياه المسعرةاـ مر 84 02 20 00 
 %5   ـ أجزاء 84 02 90 00 

مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في   84.03
   .84.02البند 

 %5   ـ مراجل 84 03 10 00 
 %5   ـ أجزاء 84 03 90 00 

لمراجل الداخلة ا الستعمالها مع أجهزة مساعدة  84.04
)مثل، الموفرات 84.03أو  84.02في البند 

والمسعرات ومزيالت الهباب ومسترجعات 
للوحدات التي تعمل بقوة البخار الغاز(؛ مكثفات 

   .المائي أو األبخرة األخر
أو  84.02ة في البند ـ أجهزة مساعدة للمراجل الداخل 84 04 10 00 

84.03   
 

5% 
للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو ـ مكثفات  84 04 20 00 

 %5  األبخرة األخر
 %5   ـ أجزاؤها 84 04 90 00 

مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع   84.05
منقياتها؛ مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات 

   . مع منقياتها مماثلة مائية، وإن كانت
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  )توربينات( عنفات  84.06
 %5   لتسيير المراكب المائية  بينات()تور ـ عنفات 84 06 10 00 
   أُخر:  )توربينات(ـ عنفات  
 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
فيها بالشرر )محركات  اق الداخليحتراإل

   . إنفجارية(
 %5   طائراتالـ محركات  84 07 10 00 
   : ـ محركات لتسيير المراكب المائية  
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 %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   

   :87بات الواردة في الفصل لتسيير المرك
 %5   3سم 50ـ ـ التتجاوز سعة إسطواناتها  84 07 31 00 
250اوز 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 1000ناتها ـ ـ تزيد سعة إسطوا  
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   رـ محركات أُخ 84 07 90 00 

ذات مكابس تعمل احتراق داخلي ركات ـمح  84.08
 )محركات ديزل او نصف ديزل( االشتعال-بالضغط

.   
 %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   أُخر ـ محركات 84 08 90 00 

ورة ـراً أو بصــحصلالستعمال أجزاء معدة   84.09
أو  84.07لمحركات الداخلة في البند مع ارئيسية 
84.08.   

 %5   ـ لمحركات الطائرات 84 09 10 00 
   : ـ غيرها  
ـ ـ معدة حصراً 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% 
 %5    ـ ـ ـ صمامات وأنابيب ادخال الوقود 84 09 91 30 
 %5   (ماني فولد ــ ـ ـ صمامات وأنابيب اخراج العادم )قزوز 84 09 91 40 
 %5   ـ ـ ـ كربوريتر ونافثات )بخاخات النفث للوقود( 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

   : لماءودواليب تعمل بقوة اهيدروليكية ـ عنفات   
 KW    5%كيلو واط  1000تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال 84 10 11 00 
تتجاوز  وال  KWو واطـكيل 1000ا عن ـــ ـ تزيد قدرته 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 
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عنفات نفاثة، وعنفات دافعة، وعنفات غازية   84.11
   أُخر.

   : 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  1100ـ ـ تتجاوز قدرتها  84 11 22 00 
   ـ عنفات غازية أُخر:  
 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   دافعةالعنفات الوأثة نفاالعنفات للـ ـ  84 11 91 00 
 %5  ـ ـ غيرها 84 11 99 00 

   محركات وآالت محركة أُخر.  84.12
 %5    عدا العنفات النفاثة رد 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 
ـ محركات وآالت محركة تعمل بالهواء المضغوط   

  )نيومتك(:
 %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 بنت وإن كا ، مضخات للسوائل  84.13
   . قياس؛ رافعات سوائل

   :أو مصممه الحتواء اداة قياس  ـ مضخات محتوية  
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   لحريقـ ـ ـ مضخات ا 84 13 19 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 13 19 90 
المضخات الداخلة في البندين  عداـ مضخات تدار يدوياً،  84 13 20 00 

   84 13 19أو  84 13 11الفرعيين 
 

5% 
 خات الوقود أوالزيت أوسوائل التبريد، لمحركاتضمـ  84 13 30 00 

   : المكابس االحتراق الداخلي ذات
 

5% 
 %5    خرسانةالـ مضخات  84 13 40 00 
 %5  إزاحة موجبة متناوبةذات  أخر ـ مضخات 84 13 50 00 
 %5  إزاحة موجبة دوارة أخر ذات ـ مضخات 84 13 60 00 
 %5   ـ مضخات أُخر تعمل بالطرد المركزي 84 13 70 00 
   : ـ مضخات أُخر؛ رافعات سوائل  
   : ـ ـ مضخات  
 %5   ستعمال الزراعيـ ـ ـ لال 84 13 81 10 
 %5    ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي 84 13 81 20 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 13 81 90 
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 %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 
مضاغط  مضخات هواء ومضخات تفريو الهواء،  84.14

ومراوح هواء أو غازات أخر؛أجهزة "أغطية" 
شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن 

؛ خزائن  هواء )فالتر(كانت مزودة بمنقيات 
وإن كانت  مأمونة مانعة لتسرب الغاز، بيولوجية

   . بمنقيات هواء )فالتر(مزودة 
 %5   ـ مضخات تفريو 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 للقطر 84 14 40 00 
   : ـ مراوح  
 مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ـ ـ   

حرك كهربائي مندمج التتجاوز قدرته ، ذات مأو سطح
   : واط  125

 
 
 

 مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ـ ـ ـ84 14 51 10 
قدرته ، ذات محرك كهربائي مندمج التتجاوز أو سطح

  واط  25

5%

 مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ـ ـ ـ84 14 51 20 
تتجاوز قدرته هربائي مندمج ، ذات محرك كأو سطح

  واط  125والتتجاوز واط  25

5%

 %5   ـ ـ غيرها 84 14 59 00 
 %5  سم 120اليتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها  ـ أغطية 84 14 60 00 
 %5  مانعة لتسرب الغازخزائن بيولوجية مأمونة ـ  84 14 70 00 
 %5   ـ غيرها 84 14 80 00 
 %5   جزاءـ أ 84 14 90 00 

محتوية على  ،آالت وأجهزة تكييف الهواء  84.15
بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة تدار مروحة 

والرطوبة، بما في ذلك اآلالت التي اليمكن تنظيم 
   . الرطوبة فيها على حدة

أو  لنوافذ أو الجدرانللتثبيت على اـ من النوع المعد   
أو  داً ، مؤلفة جسماً واحاألسقف أو األرضيات

   "منفصالً":
أو ألف وحدة حرارية 70أجهزة تكييف هواء سعتها  ـ ـ ـ84 15 10 10 

  أقل
5%

ألف وحدة  70أجهزة تكييف هواء سعتها أكبر من  ـ ـ ـ84 15 10 20 
  حرارية

5%

 %5  السيارات لركاب فيلمن النوع المستعمل ـ  84 15 20 00 
   : ـ غيرها  
ة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو ـ ـ متضمنة وحد  

   :)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 
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   :تبريدـ ـ غيرها، متضمنة وحدة   
 %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 

أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل   84.16
أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد 

ومفرغات الرماد  آلليةآلية، بما فيها أجزائها ا
   . وما يماثلها

 %5    ـ أجهزة إشعال لألفران تعمل بالوقود السائل 84 16 10 00 
ـ أجهزة إشعال أُخر، لألفران بما فيها أجهزة اإلشعال  84 16 20 00 

  المجمعة 
 

5% 
ـ مواقد آلية بما فيها أجزائها اآللية ومفرغات الرماد وما  84 16 30 00 

   يماثلها
 

5% 
 %5   ـ أجزاء 84 16 90 00 

المرمدات  برات،بما فيهاتأفران للصناعةأوللمخ  84.17
   .غير الكهربائية)أفران لحرق القمامة والمخلفات(،

 المعالجة من لغيرها أو للصهر أو للتحميص أفران ـ 84 17 10 00 
 الحديد كبريتات ثانيأو   المعادن خاماتل  الحرارية

 %5   معادن)بيريت( أو ال
 %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 
ران الخالطة ـير األسمنت واألفــ ـ ـ األفران الدوارة لتحض 84 17 80 20 

   لتحضير الجبس
 

5% 
 %5   ءمينالصنع الخزف وأفران للطالء بال ـ ـ ـ أفران 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 

ثالجات)برادات( ومجمدات)فريزرات( وغيرها   84.18
آالت ومعدات وأجهزة التبريد أوالتجميد،  من

خات حرارية، عدا كهربائية أوغير كهربائية؛ مض
آالت وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 

84.15.   
أو ثالجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب ـ  84 18 10 00 

   أو كليهما معاً. خارجية مستقلة أدراج
 

5% 
   : ـ ثالجات من النوع المنزلي  
 %5   ـ ـ تعمل بالضغط 84 18 21 00 

 %5   غيرها ـ ـ 84 18 29 00 
 %5  لتر 800تتجاوزسعتها  ال، ـ مجمدات بشكل صناديق أفقية 84 18 30 00 
 900تتجاوز سعتها  ال ـ مجمدات بشكل صناديق رأسية، 84 18 40 00 

 %5  لتر
كونترات عرض و ـ أثاث أخر )صناديق وخزائن و 84 18 50 00 

مشتملة واجهات عرض وما يماثلها( للحفظ والعرض 
 %5   جهزة تبريد أو تجميدأ على
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ـ معدات وآالت وأجهزة تبريد أو تجميد أُخر؛ 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   البوظة لصنع  ـ ـ ـ أجهزة 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 الثلج ـ ـ ـ  84 18 69 50 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 18 69 90 
   :اجزاء ـ   
 %5  التجميد أو التبريد أجهزة الحتواء مصمم أثاث ـ ـ 84 18 91 00 
    غيرها :ـ ـ   
 %5  ـ ـ ـ وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط 84 18 99 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 18 99 90 

وإن كانت  أو معدات للمختبرات، أجهزةأو  آالت  84.19
)باستثناء األفران واألجهزة  تسخن بالكهرباء

، لمعالجة المواد (85.14بند األخرى الداخلة في ال
بتغير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو 

التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم 
بطريقة باستور( أوالتبخيرأو  أو البسترة )التعقيم

المعدات  االتبريد، عدالتجفيف أو التكثيف أو 
واألجهزة من األنواع المستعملة لألغراض 

ت فورية للماء أو مسخنات مياه المنزلية؛ مسخنا
   . مجمعة، غير كهربائية

ـ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير   
 : كهربائية

 %5   ـ ـ مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز 84 19 11 00 
 %5  بالطاقة الشمسيةـ ـ مسخنات للماء تعمل  84 19 12 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 19 19 00 
 %5   ـ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية 84 19 20 00 
   : ـ اجهزة تجفيف  
أجهزة التجفيف بالتجميد، وحدات التجفيف بالتجميد  ـ ـ 84 19 33 00 

%5  وأجهزة التجفيف بالرش
%5  للمنتجات الزراعية غيرها، ـ ـ 84 19 34 00 
ق، للورق أو الورق للخشب، لعجائن الورا، ـ ـ غيره 84 19 35 00 

%5   المقوى
 %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 األُخر 84 19 60 00 
   : ـ آالت وأجهزة ومعدات، أُخر  
 ي أو ـة أو لطهـات الساخنـة المشروبـلصناع ـ ـ 84 19 81 00 

   لتسخين األغذية     
 

5% 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 84 19 89 00 

 إعفاء   ـ أجزاء 84 19 90 00 
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آالت صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو   84.20
   . سطوانات لهذه اآلالتوإالزجاج، 

 %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 ترشيح أوتنقية 

  . السوائل أو الغازات
طرد بالـ أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف   

   : المركزي
 %5   ـ ـ فارزات قشدة 84 21 11 00 
 %5   األلبسة ـ ـ أجهزة تجفيف 84 21 12 00 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 84 21 19 00 
   : ـ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل  
   : ـ ـ لترشيح أو تنقية المياه  
 %5   ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي 84 21 21 10 
 %5   اـ ـ ـ غيره 84 21 21 90 
 %5  ـ ـ لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه 84 21 22 00 
 ات ـمحركالفي والوقود ـ ـ لترشيح 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 ترشيح أو تنقية الغازاتـ   

 ذات ات ـركـلمحلـ ـ مرشحات لتنقية الهواء الداخل،  84 21 31 00 
 %5  الداخلي االحتراق      

محوالت حفازة أو مرشحات األجسام الدقيقة، وإن ـ ـ  84 21 32 00 
ة أو ترشيح غازات العادم المنبعثة نقيكانت متحدة، لت

 %5  الداخلي الحتراق امن محركات 
 %5   ـ ـ غيرها 84 21 39 00 

   : ـ أجزاء  
ـ ـ ألجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف  84 21 91 00 

  بالطرد المركزي
 

 إعفاء
 %5  ـ ـ غيرها 84 21 99 00 

آالت لغسل األواني؛ آالت لتنظيف أو تجفيف   84.22
ت وأجهزة لتعبئة القناني أو األوعية األُخر؛ آال

أولغلق أولسد أولصق الرقاع على القناني 
 أوالعلب أو الصناديق أواألكياس أو األوعية األخر

 إلحكام الغلق على القناني والبرطمانات ؛ آالت
واألنابيب واألوعية المماثلة  واألواني

البضائع وحزم تغليف أخر ل آالت بالكبسوالت؛
الحراري باالنكماش  الحزم)بما فيها أجهزة 

  . للدائن(؛ آالت الضافة الغازات للمشروبات
   : ـ أجهزة لغسل األواني  
 %5   ـ ـ من النوع المنزلي 84 22 11 00 
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 %5   ـ ـ غيرها 84 22 19 00 
ـ آالت وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو األوعية  84 22 20 00 

  األُخر
 

5% 
أو السد أوللصق الرقاع  ـ آالت وأجهزة للتعبئة أو الغلق  

على القناني أو العلب أوالصناديق أو األكياس أو 
، االت ألحكام غلق القناني والمرطبات األوعية األخر

؛ أجهزة واالنابيب واالوعية المماثلة بالكبسوالت 
   : إلضافة الغازات للمشروبات

لقوارير ـ ـ ـ أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على ا 84 22 30 10 
   والعلب والصناديق واألكياس أو األوعية األخر

 
5% 

 %5  ـ ـ ـ أجهزة إلضافة الغازات للمشروبات 84 22 30 20 
االت ألحكام غلق القناني والمرطبات واالنابيب ـ ـ ـ  84 22 30 30 

 %5  واالوعية المماثلة بالكبسوالت
ىالت ضائع بما فيها البوحزم لتغليف  أخر ـ آالت وأجهزة 84 22 40 00 

  باالنكماش الحراري للدائن حزمالوأجهزة 
 

5% 
 %5   ـ أجزاء 84 22 90 00 

  أجهزة وزن )عدا الموازين التي تبلو حساسيتها   84.23
(، بما في ذلك القبابين أكثر سنتيجرام أو 5

وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى 
ن مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين )عيارات( م

  . جميع األنواع
ـ أجهزة وزن األشخات، بما في ذلك موازين األطفال؛  84 23 10 00 

   موازين منزلية
 

5% 
ـ أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور  84 23 20 00 

   ناقلة
 

5% 
لوضع المواد  زة وزنثابتة وأجهال اتكميالـ أجهزة لوزن  84 23 30 00 

ت بوزن محدد، بما في ذلك موازين في أكياس أوعبوا
  المعايرة 

 
 

5% 
   : ـ أجهزة وزن أُخر  

 %5  ولك 30وزن التتجاوز  قدرة ـ ـ ذات  84 23 81 00 
 5000و وال تتجاوز لك  30وزن تتجاوز قدرة ذات   ـ ـ 84 23 82 00 

 %5  ولك
 %5   ـ ـ غيرها 84 23 89 00 
 %5    .... ميع الموازين؛ أجزاء أجهزة وزنلج)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 
الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش 

وأجهزة مماثلة؛ آالت أجهزة نفث البخار أوقذف 
   للرش بالنفث .آالت وأجهزة مماثلة والرمال 

 %5   ـ آالت وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة 84 24 10 00 
   : ـ مسدسات رش وأجهزة مماثلة  
 %5   ـ ـ ـ مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي 84 24 20 10 
 %5    ـ ـ ـ غيرها 84 24 20 90 
 آالت وأجهزةوـ آالت وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال  84 24 30 00 

  للرش بالنفث مماثلة
 

5% 
   : للزراعة أو البستنة أجهزة رش ـ   
   :أجهزة رش محمولةـ ــ   
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 %5   المبيدات الحشرية رشـ ـ ـ أجهزة  84 24 41 10 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ 84 24 41 90 
   :غيرهاـ ـ   
 %5   المبيدات الحشرية رشـ ـ ـ أجهزة  84 24 49 10 
 %5  غيرها  ـ ـ ـ 84 24 49 90 
   : ـ أجهزة أُخر  
   : ـ ـ للزراعة أو البستنة  
 %5   ـ ـ ـ أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها 84 24 82 10 
 %5  .ـ ـ ـ أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش 84 24 82 30 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 24 82 90 
 إعفاء  ـ ـ غيرها 84 24 89 00 
   : زاءـ أج  
غط ـوائل بالضـفث الســ ـ ـ روؤس بالستيكية لن 84 24 90 10 

 إعفاء  (96.16عدا الداخلة في البند  )المتكرر
 أجـزاء ألنظمــة الــري الـواردة بالبنـد الفرعي ـ ـ ـ 84 24 90 20 

 10 82 24 84   
إعفاء

إعفاء   ـ ـ ـ غيرها 84 24 90 90 
عدا الروافع ذات )ع، ـفروارفـع و راتـبك  84.25

؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو (القواديس
   . عمودية؛ روافع )عفريتات(

روافع، عدا الروافع ذات القواديس وعدا رفع وـ بكرات   
   : الروافع المستعملة لرفع السيارات

 %5   ـ ـ تعمل بمحرك كهربائي 84 25 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 25 19 00 

روافع ذات  )ونشات( ؛افع ذات اسطوانات أفقية ـ رو  
   : اسطوانات عمودية ) كابستان(

 %5   ـ ـ تعمل بمحرك كهربائي 84 25 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 25 39 00 
ـ روافع )عفريتات(؛ روافع من األنواع المستعملة في   

   : رفع السيارات
اع المستعملة في المرائب ة رفع ثابتة من األنوـ ـ أجهز 84 25 41 00 

   )كراجات(
 

5% 
 %5   ـ ـ روافع )عفريتات( وآالت رفع أُخر، هيدروليكية 84 25 42 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 25 49 00 

روافع ذات أذرع للسفن )دركات(؛ روافع   84.26
"كرين"، بما فيها الروافع المتحركة على كابالت 

فع معلقة؛ جسور رافعة متحركة وهياكل ر
حامالت رافعة ، وتنضيد متحركة "على إطارات"

 عاملة للتنضيد متحركة "على إطارات" وعربات
    مزودة بأذرع رافعة "كرين"

ـ جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور   
وهياكل 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   ـ ـ غيرها 84 26 19 00 
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 %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 أُخر ذاتية الدفع  
 %5   ـ ـ على إطارات 84 26 41 00 
 %5    ـ ـ غيرها 84 26 49 00 

   ـ آالت وأجهزة أُخر:  
 %5  الطرقعلى يرــ ـ مصممة للتركيب على مركبات تس 84 26 91 00 

 %5   ـ ـ غيرها 84 26 99 00 
أُخر، املة عبروافع شوكية؛ عربات  عربات  84.27

   )مناولة( . تنضيدأو مجهزة بمعدات رفع 
 %5   ـ عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي 84 27 10 00 
 %5   ـ عربات أُخر ذاتية الدفع 84 27 20 00 
 %5   ـ عربات أُخر 84 27 90 00 

آالت وأجهزة أخر للرفع أوللتنضيد أو للتحميل   84.28
عد والساللم المتحركة أوللتفريو )مثل، المصا

   "(.كية "تلفريكسيور الناقلة والناقالت السلالو
 %5   واديسق ذات عـورواف دـمصاع ـ 84 28 10 00 
 %5   المضغوط بالهواء تعمل، وناقلة رافعة أجهزة ـ 84 28 20 00 
 أو للبضائع ،مستمر عمل ذات، أُخر ونقل رفع أجهزة ـ  

   :المواد

ً  مصممة ـ ـ 84 28 31 00   %5    األرض تحت لالستعمال خصيصا
 %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 
أجهزة بمقاعد و ، الرافعات ـ ناقالت سلكية " تليفريك" 84 28 60 00 

   بليةحالمتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقالت ال سحب
 

5% 
 %5  روبوتات صناعية ـ ـ  84 28 70 00 
 %5   ـ آالت وأجهزة أُخر 84 28 90 00 

وجرافات تسوية الطرق  جرافات )بلدوزرات(  84.29
تسوية وكشط تمهيد و)انجلدوزرات( وآالت 

فارات(  التربة )حاستخراج  وآالت ومجارف آلية
 ومحمالت بمجارف وآالت دك ومحادل رصف

   ذاتية الدفع. الطرق
   جرافات وجرافات تسوية :ـ   
 %5  ـ ـ بجنازير 84 29 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 29 19 00 
 %5   تسويةتمهيد وـ آالت  84 29 20 00 
 %5   ـ آالت كشط 84 29 30 00 
 %5  الطرق ـ آالت دك ومحادل رصف 84 29 40 00 
   : ، ومحمالت بمجارفحفارات آلية ـ مجارف آلية و  
 %5    ـ ـ محمالت 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 
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ة للتحريك أو التمهيد أو التسويآالت وأجهزة أُخر   84.30
والتنقيب أو الرت أأو الكشط أو الحفر أو الدك  

أو خامات المعادن لتربة أو استخراج ا وأ
المعادن؛ آالت غرز أو نزع األوتاد؛ جارفات 

   . ت الثلجخاوناف
 %5    ـ آالت غرز أو نزع األوتاد 84 30 10 00 

 %5    ات الثلجخـ جارفات وناف 84 30 20 00 
   : الصخر وآالت حفر األنفاقو أـ آالت تكسير الفحم   
 %5   ـ ـ ذاتية الدفع 84 30 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 30 39 00 

   : ـ آالت أُخر للحفر وسبر األعماق  
 %5   ـ ـ ذاتية الدفع 84 30 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 30 49 00 
 %5  ـ آالت وأجهزة أُخر ذاتية الدفع 84 30 50 00 

   : أجهزة أُخر، غير ذاتية الدفعـ آالت و  
 %5  رت ـ ـ آالت وأجهزة دك أو 84 30 61 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 30 69 00 

أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية لألستعمال   84.31
 84.25مع اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود 

   .84.30لغاية 
 %5   84.25البند ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في  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، 84.26في البنود ـ لآلالت واألجهزة الداخلة   

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   الحفر لآلبارـ ـ ـ مثاقب  84 31 43 10 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 84 31 43 90 
 %5   ـ ـ غيرها 84 31 49 00 

آالت وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو   84.32
البساتين أو الغابات لتحضير أو فالحة التربة؛ 

   . أو المالعب الرياضية المروجمحادل 
 %5    ـ محاريث 84 32 10 00 

ربة، آالت تقليب وتمهيد التربة ـ آالت تفتيت كتل الت  
   : للزراعة، آالت نزع األعشاب

 %5  ـ ـ آالت تفتيت كتل التربة ذات األقرات 84 32 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 32 29 00 
   : ـ آالت البذر والغرس والشتل  
 %5  المباشر دون أدوات حرث ـ آالت البذر والغرس والشتل ـ 84 32 31 00 
 %5  غيرها ـ  ـ 84 32 39 00 
   المخصبات:  ـ آالت فرش األسمدة العضوية وتوزيع   
 %5  األسمدة العضوية فرش ـ ـ آالت  84 32 41 00 
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 %5   ـ ـ آالت توزيع المخصبات 84 32 42 00 
 %5   ـ آالت وأجهزة أُخر 84 32 80 00 
 %5   ـ أجزاء 84 32 90 00 

أو دراس المحاصيل  دلجني وحصآالت 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 أُخر، 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 
القش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم ـ مكابس  84 33 40 00 

   القش
 

5% 
 ؛ أجهزة دراسالمحاصيل ـ آالت وأجهزة أُخر لجني  

   :المحاصيل 
 %5   معاً  ـ ـ آالت حصد ودراس 84 33 51 00 

 %5  ـ ـ آالت وأجهزة دراس أُخر 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
 %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 

وأجهزة أُخر مما يستعمل في الزراعة أو  آالت  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   ـ آالت وأجهزة لتحضير األغذية والعلف للحيوانات 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 
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   : ـ آالت وأجهزة أُخر  
 %5   ـ ـ ـ أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات 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 

البذور أو  أو تصنيف آالت لتنظيف أو فرز  84.37
الحبوب أو البقول اليابسة؛ آالت وأجهزة مما 

ل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو يستعم
البقول اليابسة، عدا اآلالت واألجهزة من األنواع 

   المستعملة في المزارع.
البذور أو الحبوب أو  أو تصنيف ـ آالت لتنظيف أو فرز 84 37 10 00 

  البقول اليابسة
 

5% 
 %5   ـ آالت وأجهزة أُخر 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 

استخالت أو أو المشروبات، عدا آالت وأجهزة 
تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون 

  الثابتة. أو الميكروبية والزيوت النباتية
واالت لصناعة  جات المخابزـ آالت وأجهزة لصناعة منت 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 أُخر 84 38 80 00 
 %5    ـ أجزاء 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  ـ آالت وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى 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   ـ آالت وأجهزة 84 40 10 00 
 %5    ـ أجزاء 84 40 90 00 
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أُخر لشغل عجينة الورق أو الورق آالت وأجهزة   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 

  الظروف )المغلفات(
 

5% 
 الحقائب أو )الكراتين( أوـ آالت وأجهزة صنع العلب  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 أُخر 84 41 80 00 
 %5   ـ أجزاء 84 41 90 00 

الداخلة في  اآلالت عداآالت وأجهزة ومعدات )  84.42
( لتحضير أو صنع 84.65لغاية84.56 البنود

عناصر  أوغيرها مناأللواح أواالسطوانات 
عة؛ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر االطب
عة اعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباالطب

ل، )ليتوغرافيا( محضرة ألغراض الطباعة )مث
   . لمصقولة(اأو  الممسوحة أو المحببة

 %5  آالت و أجهزة ومعدات  ـ 84 42 30 00 
 %5  أجزاء لهذه اآلالت واألجهزة و المعدات  ـ 84 42 40 00 
عة؛ ألواح ابـ ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الط 84 42 50 00 

و اسطوانات وأحجار  طباعة ليتوغرافيا، محضرة 
باعة )مثل،الممسوحة أوالمحببة لطألغراض ا

  أوالمصقولة(

 
 

5% 
للطباعة بواسطة األلواح تستخدم آالت وأجهزة   84.43

أو االسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة 
طابعات غيرها من ؛ 84.42الداخلة في البند 

وآالت تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية 
،وان كانت مندمجة؛ أجزاؤها  )الفاكس(

   .وازمهاول
 بواسطة األلواح أوللطباعة تستخدم زة هآالت وأجـ   

في  الطباعة الداخلةاالسطوانات وغيرها من عناصر 
   :84.42البند 

 %5    آالت وأجهزة لطباعة األوفست تغذى بلفات ورق  ـ ـ 84 43 11 00 
آالت وأجهزة لطباعة األوفست تغذى بصفائح الورق  ـ ـ 84 43 12 00 

نوع المستعمل في المكاتب )اليتجاوز قياس من ال
   سم وهي غير مطوية( 36×  22الصفحة 

 
5% 

 %5  ـ ـ آالت وأجهزة أخر لطباعة األوفست84 43 13 00 
باستثناء ، تغذى بلفات ورق آالت طباعة بالحروف ـ ـ 84 43 14 00 

 %5   آالت الطباعة "الفليكسوغرافية"
، رق الوتغذى بلفات ، عدا التي ة بالحروفـ ـ آالت طباع 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 
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 %5   غيرها ـ ـ 84 43 19 00 
دات وأجهزة وآالت تصوير المستن طابعات غيرها من ـ  

   النسخ الهاتفية )الفاكس(، وان كانت مندمجة :
تقوم بوظيفتين أو أكثرمن مهام الطباعة أو آالت  ــ  84 43 31 00 

تصوير المستندات أو االرسال بواسطة الفاكس، قابلة 
 إعفاء   للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات او بالشبكة

أجهزة المعالجة الذاتية للبيانات ، قابلة للتوصيل بغيرهاـ ـ   
    ة :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 
ـ ـ ـ أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة األصلية مباشرة 84 43 39 20 

 إعفاء  على النسخة
 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها84 43 39 90 

   أجزاء ولوازم : ـ  
للطباعة تستخدم  لطباعةا ـ أجزاء ولوازم آلالت وأجهزةـ  84 43 91 00 

بواسطة األلواح أو االسطوانات وغيرها من عناصر 
 %5   84.42الطباعة الداخلة في البند 

    : غيرها ـ  ـ   
إعفاء ملقمات ذاتية للوثائق ـ ـ ـ  84 43 99 20 
إعفاء  ملقمات الورقـ ـ ـ  84 43 99 30 
إعفاء  فرازاتـ ـ ـ  84 43 99 40 
إعفاء  ـ خراطيش )كاترج( للطابعات بالحبر السائل أو الجاف ـ ـ  84 43 99 50 
 إعفاء  غيرهاـ ـ ـ 84 43 99 90 

المواد  آالت لبثق أو سحب أو تعديل بنية أو قص 84 44 00 00 84.44
  التركيبية أواالصطناعيةالنسجية 

 
5% 

آالت وأجهزة لتحضير األلياف النسجية؛ آالت   84.45
أو فتل األلياف النسجية  وأجهزة غزل أو زوي

الخيوط النسجية؛ آالت النتاج وأجهزة أُخر  وآالت
)بما فيها آالت لف خيوط النسج أو لف  تكبيب

وآالت لتحضير الخيوط النسجية  اللحمة(
اآلالت واألجهزة الداخلة في  على الستعمالها

   .84.47أو  84.46البندين 
   :النسجية األلياف لتحضير آالت ـ  
 %5    ندف آالت ـ ـ 84 45 11 00 

 %5    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   النسج غزل آالت ـ 84 45 20 00 
 %5  النسج  أوفتل زوي آالت ـ 84 45 30 00 
 وآالت ( اللحمة خيوط لف يهاف بما) النسج لف آالت ـ 84 45 40 00 

  تكبيب
 

5% 
 %5   غيرها ـ 84 45 90 00 

   آالت نسج )أنوال(.  84.46
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 %5   سم 30 عرضها اليتجاوز أقمشة لنسج ـ 84 46 10 00 
 ذات األنواع من، سم 30 عرضها يتجاوز أقمشة لنسج ـ  

   : مكوك
 %5  )أنوال آلية( 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% 
غرز، آالت لصنع ال، آالت تجميع بتصنير آالت  84.47

أو التول أو  )الخيوط المبرومة( خيوط البريم
المسننات أو المطرزات أو أصناف العقاده أو 

  . تعفير )التوبير(ال وآالتالضفر أو الشباك 
   : 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  غرزالب تجميع آالت؛ مستقيمة تصنير آالت ـ 84 47 20 00 
 %5   غيرها ـ 84 47 90 00 

ة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود آالت وأجهز  84.48
)مثل،أجهزة  84.47أو84.46أو84.45أو84.44

دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة 
تغيير المواكيك(؛ أجزاء ولوازم صالحة 

لألستعمال حصراً أوبصفة أساسية لآلالت 
 84.44واألجهزة الداخلة في هذا البند أوفي البنود 

المغازل وطارات  )مثل 84.47أو 84.46أو 84.45أو
آالت الندف واألمشاط ومساحب  المغازل وكساوي

الخيوط والمواكيك ونير النول "درق" وهياكلها 
   .وإبر تصنير(

 84.44 البنود في الداخلة 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 البطاقاتتجميع أو ثقب أو نسخ

  هذه األجهزة مع يستعمل

 
 

5% 
 %5   غيرها ـ ـ 84 48 19 00 
 آلالتها أو 84.44 البند في الداخلة لآلالت 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 

 %5  الندف آالت كساوي عدا ،النسجية األلياف تحضير آلالت ـ ـ 84 48 32 00 
 أو دوارة وحلقات وأجنحتها مغازل واطارات مغازل ـ ـ 84 48 33 00 

 %5  زالقة
 %5   غيرها ـ ـ 84 48 39 00 
 آلالتها أو"  األنوال"  النسج آلالت ولوازم أجزاء ـ  

   : المساعدة وأجهزتها
 %5   وأطرها (درقنير النول )و لألنوال أمشاط ـ ـ 84 48 42 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 48 49 00 
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 آلالتها أو 84.47 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ  
   : المساعدة وأجهزتها

 %5  الغرز تشكيل في يستعمل مما أُخر وأصناف وإبر ثقاالت ـ ـ 84 48 51 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 48 59 00 

، الالنسجاللباد أو آالت وأجهزة لصنع أو تجهيز  84 49 00 00 84.49
أثواباً أو بأشكال معينة، بما 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 ، )المصابو( المغاسل العامة
   تقوم بعمليتي الغسل والتجفيف .

   :كلو10عن الجاف الغسيل من منها كل سعة التزيد آالت ـ  
 الجاف الغسيل من منها كل سعة التزيدغسيل  آالت ـ ـ 84 50 11 00 

ً  ركةالح ذاتية كلو10عن  %5    كليا
 الجاف الغسيل من منها كل سعة أُخر التزيد غسيل آالت ـ ـ 84 50 12 00 

 بالطرد تعمل تجفيف بأجهزة مندمجه ، كلو10عن
 %5   المركزي

منها من الغسيل  التزيد سعة كلغسيل  آالتمن  ـ ـ غيرها 84 50 19 00 
 %5   كلو10 نع الجاف

 %5   لوك10كل منها من الغسيل الجاف عن سعة  تزيد آالت  ـ 84 50 20 00 
 %5    أجزاء ـ 84 50 90 00 

آالت وأجهزة )عدا اآلالت الداخلة في البند   84.51
( لغسل أو تنظيف أوعصر أوتجفيف أوكي 84.50

أوكبس )بما فيها مكابس التثبيت الحراري( أو 
أوصبو أوتحضير أوتجهيز أوطالء  )تبييض(قصر

أو األقمشة جية أو أوتشريب الخيوط النس
المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآالت   
لتغطية النسج أوغيرها من الحوامل المستعملة 

 األرضيات لصنع أغطية األرضيات مثل مشمع
"اللينوليوم"؛ آالت لف أوحل أوطي أو قص 

   . أوتسنين النسج
 %5    الجافة بالطريقة تنظيف أجهزة ـ 84 51 10 00 

   : تجفيف جهزةوأ 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   صبو أو )تبييض(قصر أو غسل آالت ـ 84 51 40 00 
 %5   النسج تسنين أو قص أو طي أو حل أو يبتكب آالت ـ 84 51 50 00 
 %5   أُخر وأجهزة آالت ـ 84 51 80 00 

 %5   أجزاء ـ 84 51 90 00 
آالت خياطة، عدا آالت خياطة الكتب الداخلة في   84.52

؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة 84.40البند 
   . الخياطةآالت خصيصا آلالت الخياطة؛ إبر 

 %5    منزلية خياطة تآال ـ 84 52 10 00 
  : أُخر خياطة آالت ـ  
 %5    الحركة ذاتية وحدات ـ ـ 84 52 21 00 

 %5  غيرها ـ ـ 84 52 29 00 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

440

 16ق : 
 84ف : 

 - 604 - 

 فئة الرسم اإلجراء نفــــــــــالص لمنسقالنظام ا رمز البند

 %5    الخياطة آالت إبر ـ 84 52 30 00 
 أجزاء ؛أجزاؤهاو  الخياطة آلالت وأغطية قواعدو أثاث ـ 84 52 90 00 

 %5   الخياطة آلالت أخر
ت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل آال  84.53

أو الجلود أو لصنع أو تصليح 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 يحتصل أو لصنع وأجهزة آالت ـ 84 53 20 00 
 %5  أُخر وأجهزة آالت ـ 84 53 80 00 
 %5  أجزاء ـ 84 53 90 00 

أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة   84.54
ومغارف وقوالب صب السبائك وآالت صب 

المعادن، من األنواع المستعملة في تعدين أو 
   . سبك المعادن

 %5  المصهورة المعادن يلوتحو لتنقية أجهزة ـ 84 54 10 00 
 %5  ومغارف السبائك صب قوالب ـ 84 54 20 00 
 %5  المعادن صبآالت  ـ 84 54 30 00 
 %5  أجزاء ـ 84 54 90 00 

   . واسطواناتها ( المعادندرفلة)آالت تجليخ   84.55
 %5   أنبوبية آالت ـ 84 55 10 00 
   : أُخر آالت ـ  
 وعلى بالحرارة تجليخت آالت أو، بـالحـرارة تجليخ  آالت ـ ـ 84 55 21 00 

ً  البارد    أيضا
 

5% 
 %5  البارد على تجليخ آالت ـ ـ 84 55 22 00 
 %5  التجليخ  آلالت اسطوانات ـ 84 55 30 00 

 %5  أُخر أجزاء ـ 84 55 90 00 
إزالة المادة، بعدد آلية لشغل جميع المواد تعمل   84.56

ليزر أو غيرها من الحزم باستخدام حزم ال
الضوئية أو الفوتونية أو فوق الصوتية أو 

بطريقة التفريو الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية 
الكهربائية، أو بحزم اإلليكترونات أو بالحزم 

 القطعاآلت  ؛األيونية أو بطريقة قوس البالزما
   الماءالتي تعمل بنفث 

 أو الضوئية مالحز أو الليزر حزم باستخدام تعمل ـ  
  :األُخر الفوتونية

 
 

 إعفاء  الليزر حزم تعمل باستخدام  ـ ـ 84 56 11 00 
 إعفاء  األُخر الفوتونية أو الضوئية بالحزم تعمل ـ ـ 84 56 12 00 
 %5   الصوتية فوق بالموجات تعمل ـ 84 56 20 00 
 %5   الكهربائي التفريو بطريقة تعمل ـ 84 56 30 00 
إعفاء  تعمل بطريقة قوس البالزما ـ 84 56 40 00 
إعفاء  الماءالتي تعمل بنفث  القطع ـ اآلت 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.
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 %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 

مخارط )بما فيها مراكز الخراطة( تعمل باقتطاع   84.58
   . المعدن)إزالة( 

   : أفقية مخارط ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 58 11 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 58 19 00 
  : أُخر طمخار ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 58 91 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 58 99 00 

عدد آلية )بما فيها وحدات تشغيل بمزالق(   84.59
للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أوالتفريز أو 

ة والخارجية للمعادن عن طريق ياللولبة الداخل
المعدن، عدا المخارط )بما فيها مراكز  ازالة
   .84.58اطة( الداخلة في البند الخر

 %5   بمزالق تشغيل وحدات ـ 84 59 10 00 
   أُخر: 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 أُخر آالت ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 59 31 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 59 39 00 
   :ـ آالت أخر لتعديل وضبط الثقوب  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 59 41 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 59 49 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 
   أُخر: تفريز آالت ـ  

 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 59 61 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 59 69 00 
 %5   الخارجية أو الداخلية للولبة أخر آالت ـ 84 59 70 00 

عدد آلية لتشذيب أوسن أوشحذ أوتنعيم أو صقل   84.60
أو إلجراء عمليات تجهيز أُخر لشغل المعادن 

سطة أوالخالئط المعدنية الخزفية )سيرميت( بوا
أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقـل، 
عـدا آالت قطـع أو تجهيز أسنان التروس،الداخلة 

   .84.61في البند 
  ـ آالت شحذ السطوح المستوية:  
 %5   رقمي تحكم ذات ـ ـ 84 60 12 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 60 19 00 

   :أخـر شحذ آالت ـ  
 %5   رقمي تحكم ذات ذ ال مركزية،آالت شح ـ ـ 84 60 22 00 
 %5    رقمي تحكم ذاتآالت أخر لشحذ االسطح االسطوانية  ـ ـ 84 60 23 00 
 %5   رقمي تحكم ذات غيرها، ـ ـ 84 60 24 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 60 29 00 
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   :)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 

عدد آلية للمسح أوللتسوية أو تشـقيق أو تفريض   84.61
)بروش( أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان 

وغيرها من العدد آاللية أو نشر او فصل التروس 
عدنية المعادن أو الخالئط الم التي تعمل بإزالة

غير داخلة وال مذكورة في ، الخزفية )سيرميت(
   مكان آخر.

 %5  مسح  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
)باستثناء معدات بالطرق أو التشكيل بالقولبة

وخطوط  ؛ عدد آلية )بما فيها المكابسالتجليخ(
( الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة

التقويم او  أوالطي  أولشغل المعادن بالثني 
 أوالتخريم  أوالقص  أوالتقويس  أوالتسوية 

؛ مكابـس لشغل )باستثناء مناضد السحب(يزالتحز
مذكورة المعادن أو الكربيدات المعدنية، غير 

  . أعاله
 أو للطرق للتشكيل بالحرارة أو (المكابس فيها بما) آالت ـ  

   أو المطارق الحرارية: بالقولبة للتشكيل
%5  آالت لتشكيل القوالب المختومة )المغلقة(  ـ ـ 84 62 11 00 
%5  غيرها  ـ ـ 84 62 19 00 

تقويم أو لثني أو طي أو ( المكابس مكابح فيها بما) آالت ـ  
   :المنتجات المسطحة  تسوية

%5  (بروفيالتشكال الخاصة )آالت لتشكيل اال ـ ـ 84 62 22 00 
%5   رقمي تحكم ذاتمكابح المكابس  ـ ـ 84 62 23 00 
%5  ت تحكم رقميآالت ثني الصفائح ذا ـ ـ 84 62 24 00 
%5  آالت تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي ـ ـ 84 62 25 00 
آالت أخر ذات تحكم رقمي للثني أو الطي أو التقويم أو  ـ ـ 84 62 26 00 

%5  التسوية    
 %5  غيرها ـ ـ 84 62 29 00 
خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة  ـ  

( للمنتجات المكابس تثناءباس) وغيرها من آالت القص
   : والقص للتخريم المشتركة اآلالتعدا  المسطحة

%5  خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة ـ ـ 84 62 32 00 
%5  آالت القص ذات تحكم رقمي ـ ـ 84 62 33 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 62 39 00 
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أو القضم  زالتحزي أو للتخريم( المكابس باستثناء) آالت ـ  
 للتخريم المشتركة اآلالت فيها بما للمنتجات المسطحة

   : والقص
%5  ذات تحكم رقمي ـ ـ 84 62 42 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 62 49 00 
ـ آالت لشغل المواسير و األنابيب والمقاطع المجوفة   

   :المكابس ( باستثناء) والقضبان 
%5  ذات تحكم رقمي ـ ـ 84 62 51 00 
%5  غيرها ـ ـ 84 62 59 00 
   مكابس لشغل المعادن على البارد: ـ  
%5  مكابس هيدروليكية ـ ـ 84 62 61 00 
%5  مكابس آلية ـ ـ 84 62 62 00 
%5  مكابس سيرفو ـ ـ 84 62 63 00 
%5  غيرها ـ ـ 84 62 69 00 
 %5  غيرها ـ 84 62 90 00 

الكربيدات عادن أو عدد آلية أُخر،لشغل الم  84.63
   . المادة ازالةدون  ،المعدنية الخزفية )سيرميت(

 الخاصة واألشكال واألنابيب للقضبان سحب مناضد ـ 84 63 10 00 
   يماثلها وما واألسالك( بروفيالت)

 
5% 

 %5  بالتجليخ  اللولبـة 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 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   رهاغي ـ 84 64 90 00 

عدد آلية )بما فيها آالت غرز المسامير أو   84.65
التشبيك أو التغرية، أو التجميع بطريقة أُخرى(، 

العظم أو المطاط لشغل الخشب أو الفلين أو 
 الصلبة المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد

   المماثلة.
 التشغيل اتعملي من مختلفة بأنواع القيام يمكنها آالت ـ 84 65 10 00 

  العمليات هذه أثناء العاملة األدوات تغيير دون، اآللي
 

5% 
 %5  مراكز التشغيل اآلليـ  84 65 20 00 
   :غيرها ـ  
 %5  نشر آالت ـ ـ 84 65 91 00 
 %5  (قطعلبا قولبة)آالت مسح، 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 
 %5  أو تقشير قصاصات أو شرائح إلى تقطيعأو  شق آالت ـ ـ 84 65 96 00 
 %5  غيرها ـ ـ 84 65 99 00 
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أجزاء ولوازم معدة لالستعمال حصراً أو بصورة   84.66
لغاية  84.56لداخلة في البنودرئيسية في اآلالت ا

،بما فيها حوامل األدوات العاملة ومثبتات 84.65
المشغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس 

الخاصة التي  الملحقاتالتقسيم وغيرهـا مـن 
ألي نوع  ؛ حوامل العدد اليدويةاالالتتركب على 

  . باليد تعملالعدد التي من 
 %5    الفتح ذاتية اللقم ورؤوس العاملة تاألدوا 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 في الداخلة لآلالت ـ ـ 84 66 91 00 

 %5   84.65 البند في لداخلةا 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 المضغوط باليد أو  تعملعدد   84.67
 مندمج بهاكهربائي  أوهيدروليكياً أوبمحرك

   كهربائي.ر غيأوبمحرك 
   :المضغوط بالهواء تدار ـ  
 %5  بما فيها الدوارة والطارقة معاً( دوارة ) ـ ـ 84 67 11 00 
   :غيرها ـ ـ  

 %5   مثاقب ومخارط وملولبات ـ ـ ـ 84 67 19 10 
 %5   الصوملة مفكات الـبراغي وأجـهـزة ربط وفك مسامير ـ ـ ـ 84 67 19 20 
 %5   ة األسطحـويـلي 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   ذات الفكينآالت البرشمة  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  ـ ـ مثاقب من جميع األنواع  84 67 21 00 
 %5   مناشير ـ ـ 84 67 22 00 
 %5   ـ ـ غيرها 84 67 29 00 
   :أُخر 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
ً  توجه لحام قصبات ـ 84 68 10 00   %5   يدويا
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 %5   الغازت فيها تستعمل أُخر وأجهزة آالت ـ 84 68 20 00 
 %5   أُخر وأجهزة آالت ـ 84 68 80 00 

 %5   أجزاء ـ 84 68 90 00 
   ملغي  84.69
لجيب للتسجيل آالت بحجم اوآالت حاسبة   84.70

واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف 
حسابية؛ آالت محاسبة، آالت ختم الطوابع وآالت 

آالت  ر التذاكر وما يماثلها من اآلت متضمنةاصدا
  . صناديق نقد مسجلة حاسبة؛

 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 وعرض واسترجاع

 
 

 إعفاء
   : أُخر إلكترونية حاسبة آالت ـ  
ءإعفا    طابعة أداة تتضمن ـ ـ 84 70 21 00 
إعفاء   غيرها ـ ـ 84 70 29 00 
إعفاء   أُخر 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 
إعفاء   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 يتجاوز  ،قابلة للحمل،ـ آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات 84 71 30 00 

، تتضمن على األقل وحدة لجك 10أكثر من  وزنها
إعفاء  ضمعالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عر

  :البيانات  الذاتية للمعالجة أُخر آالت ـ  
 وحدة على، البدن نفس ضمن، األقل على محتوية ـ ـ 84 71 41 00 

 إخراج ووحدة إدخال وحدة ومع مركزية معالجة
 أو الــلإلدخ تركةـشم دةـوح أوعلى، اتـللمعلوم
   اإلخراج

 
 

إعفاء

إعفاء   بشكل أنظمةمقدمة ، غيرها ـ ـ 84 71 49 00 
 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 حدةو

 
 
 

إعفاء
 وحدات تضمنت وإن، إخراج وحدات أو إدخال وحدات ـ 84 71 60 00 

  في نفس البدن (ذاكرة) تخزين
 

إعفاء
إعفاء  (ذاكرة) تخزين وحدات ـ 84 71 70 00 
إعفاء   للمعلومات  الذاتية المعالجة آلالت أُخر وحدات ـ 84 71 80 00 
إعفاء  غيرها ـ 84 71 90 00 
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آالت آالت وأجهزة أُخر للمكاتب )مثل،   84.72
 ستنسل،آالت االستنساخ باالهيكتوغراف أو ال

آالت لطبع العناوين، آالت الصرف اآللي لألوراق 
النقود، آالت   حزمالنقدية أو آالت فرز أو عد أو 

   . بري أقالم الرصات وآالت التثقيب 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 آالتو بأشرطة

 %5   البريدية الطوابع إبطال أو للصق
   : غيرها ـ  

 آالت صرف التذاكر )عدا المشتملة عـلـى أجـهـزة ـ ـ ـ 84 72 90 10 
حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في 

  ( 84.70البند 

 
 

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 

أجزاء ولوازم )عدا األغطية وصناديق النقل وما   84.73
يماثلها( معدة لالستعمال حصراً أو بصفة أساسية 

 84.70في اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود 
   .84.72لغاية 

   84.70 البند في الداخلة واألجهزة لآلالت ولوازم 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 
إعفاء  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 84.70 البنود من أوأكثر بندين في الداخلة
 

 إعفاء
وفصل  وغسل    فرز وغربلةآالت وأجهزة   84.74

وجرش وسحق وخلط وعجن األتربة أو األحجار 
د المعدنية أو خامات المعادن أو غيرها من الموا

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  وغيرها مـن المواد المعدنية بشكل مساحـيق
  . قوالب الصب من رملتشكيل ؛ آالت عجائن

 %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 
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 %5    بالقار المعدنية المواد خلط وأجهزة آالت ـ ـ 84 74 32 00 
 %5    غيرها ـ ـ 84 74 39 00 

 %5    أُخر وأجهزة آالت ـ 84 74 80 00 
 %5    أجزاء ـ 84 74 90 00 

آالت تجميع المصابيح أو األنابيب أو الصمامات   84.75
الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيح إحداث 

زجاجية؛ آالت لصنع  أظرفالضوء الخاطف،في 
   بالحرارة. أوشغل الزجاج أو مصنوعاتهالزجاج 

 الصمامات أو األنابيب أو المصابيح تجميع آالت ـ 84 75 10 00 
 الضوء إحداث مصابيح أو، اإللكترونية أو الكهربائية

   زجاج من أظرف في،  الخاطف

 
 

5% 
أو شغل الزجاج أو مصنوعاته الزجاج، ـ آالت صنع   

   : بالحرارة
 %5   ألوليةا 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 بيع   84.76
الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكوالت أو 

  المشروبات(، بما فيها آالت تبديل العملة.
   : للمشروبات الذاتي البيع آالت ـ  
 %5   تبريد أو تسخين أجهزة متضمنة ـ ـ 84 76 21 00 
 %5   غيرها ـ ـ 84 76 29 00 
   :أُخر آالت ـ  
 %5     تبريد أو تسخين  أجهزة 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
ت من هذه المواد، غير مذكورة وال داخلة منتجا

   . 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 بالتفريو قولبة آالت ـ 84 77 40 00 
   : أُخر 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% 
 %5   غيرها ـ ـ 84 77 59 00 
 %5  أُخر وأجهزة آالت ـ 84 77 80 00 
 إعفاء   أجزاء ـ 84 77 90 00 

وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبو، غير آالت   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 

قائمة بذاتها، غير وظائف آالت وأجهزة آلية ذات   84.79
  . مذكورة وال داخلة في مكان أخر من هذا الفصل

   :وما يماثلها  المباني أو العامة ألشغالل وأجهزة آالت ـ  
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ـ ـ آالت ضبط مستوى شكل السطح 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 التي  ـ ـ ـ أجهزة تخطيط عالمات المرور على الطرق 84 79 10 30 

 %5  بالنفث(  تعمل
 %5  غيرها ـ ـ ـ 84 79 10 90 
 الدهون أو الشحوم تحضير أو الستخالت وأجهزة آالت ـ 84 79 20 00 

  الثابتةأو الميكروبية  النباتية أو الحيوانية الزيوت أو
 

5% 
 البناء الواح أو الجزيئات أو الدقائق ألواح لصنع مكابس ـ 84 79 30 00 

 الليفية المواد من غيرها أو الخشب من األلياف من
  الفلين أو الخشب لمعالجة أُخر وآالت

 
 

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  (راويةصح 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 

   :أُخر 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 التآ ـ ـ 84 79 82 00 

  تحريك أو استحالب أو تجانس أو نخل أو
 

5% 
 %5  على البارد ( تعملايزوستاتيك) متوازنة مكابس ـ ـ 84 79 83 00 

   : غيرها ـ ـ  
إعفاء   آالت وأجهزة لصناعة الصابون ـ ـ ـ 84 79 89 10 
إعفاء  صناعة السالل والحصرآالت وأجهزة ل 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 

  84.24أو  84.15األنـواع المنصوت عنها في البند 
   85.09أو 

 
 

إعفاء
)اتوماتيكية( ذات  أجهزة التشحيم ذاتية الحركة 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 
 82عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل  الدواليب

إعفاء    85.08، 84.67الداخلة في البندين واألجهزة اليدوية
   غيرها: ـ ـ ـ  
إعفاء   والمجاري األنابيب خطوط لصيانة آالت ـ ـ ـ ـ 84 79 89 91 
 وتنجيدها بالزغب والحشايا اللحف تعبئة آالت ـ ـ ـ ـ 84 79 89 92 

   دافعة أو نافخة أداة بواسطة
 

إعفاء
 الحوامل مختلف على الشاحذة المواد وضع آالت ـ ـ ـ ـ 84 79 89 93 

  (الخ...ورق، نسيج)
 

إعفاء
 المعدنية الغواصين ومالبس الغطاس نواقيس ـ ـ ـ ـ 84 79 89 94 

  آلية بتركيبات المجهزة
 

إعفاء
إعفاء   غيرها ـ ـ ـ ـ 84 79 89 99 
إعفاء   أجزاء ـ 84 79 90 00 
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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 قواعد ـ 84 80 20 00 

   :قولبة نماذج ـ  
 %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  للزجاج قوالب ـ 84 80 50 00 
 %5 المعدنية للمواد قوالب ـ 84 80 60 00 
  : اللدائن أو للمطاط 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
والخزانات والدنان راجل ـوالم 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 
ً  تعمل التي الحركة نقل ألجهزة صمامات ـ 84 81 20 00   هيدروليكيا

   غوطالمض أوبالهواء بالزيت
 

5% 
 %5  الرجوع ضد) الحجز صمامات أو بلسان صمامات ـ 84 81 30 00 

 %5    الفائض أو األمان صمامات ـ 84 81 40 00 
   : أُخر أدوات ـ  

 %5  صمامات األنابيب الهوائية للعجل ـ ـ ـ 84 81 80 10 
 %5  صمامات التفريو للراديتور ـ ـ ـ 84 81 80 20 
 %5   صمامات اسطوانات الغاز 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 تفريو المياه من الحمامات واألحواض 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 
 المخاريط فيها بما، روطيةمخ بدواليب مدحرجات ـ 84 82 20 00 

   المجمعة المخروطية والدواليب
 

5% 
 %5   كروي بشكل بدواليب مدحرجات ـ 84 82 30 00 
، بما فيها مجموعات  إبر بشكل بدواليب مدحرجات ـ 84 82 40 00 

 %5  أقفات وإبر بشكل بدواليب
ت ، بما فيها مجموعا إسطوانية بدواليب أخر مدحرجات ـ 84 82 50 00 

 %5  أقفات وإبر بشكل بدواليب
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 %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
( والكرنكات؛ كراسي ألعمدة المرفقيةوا

؛ تروس مدحرجات أعمدة وسبائكمدحرجات 
وعجالت إحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ 
علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما 

فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، 
طارات منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة 

معشقات ووصالت البكرات الحرة؛  بما فيها
مناولة ألعمدة الحركة، )بما فيها الوصالت 

   المفصلية(.
ـ أعمدة نقل الحركة )بما فيها أعمدة الكامات واألعمدة  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  كراسي غير مشتملة على مدحرجاتـ  84 83 30 00 

 %5  مدحرجات أعمدة ؛ سبائكدواليب 
ـ تروس وعجالت االحتكاك، عدا العجالت البسيطة   84 83 40 00 

وغيرها من  والعجالت المسننة ذات الجنازير المسننة
عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات 

يرها من مغيرات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغ
السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات 

   الهيدروليكية

 
 
 
 

5% 
ـ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها  84 83 50 00 

   البكرات الحرة
 

5% 
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   أجزاء

فواصل وما يماثلها من ألواح معدنيـة متحـدة مع   84.84
مـادة أُخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من 

من فواصل أو تجميعات معدن؛ مجموعات )أطقم( 
مختلفة التركيب، مهيأة في جعب  ،وما يماثلها

آلية  حوافظأوعية مماثلة؛ أغلفة أو في أوفي 
   . مانعة للتسرب

ـ فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة أُخرى   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 

   .(ثالثية األبعاد )للطباعةآالت للتصنيع اإلضافي   84.85
%5   بترسيب المعادنـ   84 85 10 00
%5   بترسيب اللدائن أو المطاطـ  84 85 20 00
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%5   بترسيب الجبس أو االسمنت أو الخزف أو الزجاجـ   84 85 30 00
%5   غيرهاـ   84 85 80 00
%5   أجزاءـ   84 85 90 00

من اآلنواع المستعملة حصرا أو   آالت وأجهزة  84.86
بصفة اساسية في صنع السبيكات أو الرقائق شبه 

الموصلة أو األدوات شبه الموصلة أو الدوائر 
اإلليكترونية المتكاملة أو شاشات العرض 

مذكورة في المالحظة   المسطحة؛ آالت وأجهزة
   أجزاء ولوازم. من هذا الفصل؛ )ج( 11

   : بيكات أو الرقائقشآالت وأجهزة  لصنع ال ـ 
 إصالحأو  إلنتاجآالت تفريز بالحزم األيونية المركزة ـ ـ ـ 84 86 10 10 

 إعفاء   شبه موصلة األقنعة و الشبيكات لألشكال على أدوات 
رات ادية البلوـالت أحـباه الموصـل أشـآالت لنشر كتـ ـ ـ 84 86 10 20 

   رقاقات إلىرائح 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 
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 أجهزة الرسم بالصف ) بطريقة تكرار الصور( ـ ـ ـ 84 86 20 40 
من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على غيرها ـ ـ ـ 84 86 20 50 

  المواد شبه الموصلة المحسسة
إعفاء

رطة ـقوالب وأجهزة لصق األشأجهزة تثبيت الـ ـ ـ 84 86 20 60 
  ائق شبه الموصلةـالك لتجميع الرقـوأجهزة ربط األس

 
 إعفاء

ـ ـ ـ أجهزة تعمل بالرش للحفر أو استخالت أو تنظيف  84 86 20 70 
 إعفاء  رقائق أشباه الموصالت

 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها 84 86 20 90 
   : آالت وأجهزة  لصنع شاشات العرض 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 
)ج( من هذا  11وأجهزة مذكورة في المالحظة ـ آالت  

   الفصل :
نوع ـ ـ ـ أجهزة إنتاج الرسـومات واألشـكال من ال84 86 40 10 

المستعمل 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
مجاهر مجسمة تعمل بالحزم اإللكترونية مجهزة  ـ ـ ـ 84 86 40 30 

بآالت مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق 
  والشبيكات من أشباة الموصالت 

 
 

 إعفاء
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   غيرها : ـ ـ ـ  
ـ ـ ـ ـ مجاهر مجسـمة مجهـزة بآالت مصممـة خصيصا 84 86 40 91 

لمناولة ونقل الرقائق و الشبيـكات من أشباة 
  ت الموصال

 
 

إعفاء
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
ـ ـ ـ أجزاء أجهزة الزرع األيونية لتنشيـط المـواد شبه 20 90 86 84 

  الموصلة للطالء 
 

إعفاء
لة في البنود الفرعية من ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة الداخ30 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 من المواد لألدوات من أشباه الموصالت

 
 

إعفاء
 فاءإع   ـ ـ ـ غيرها 84 86 90 90 

ى موصالت أجهزة، غير محتوية علوأجزاء آالت  84.87
أدوات تماس كهربائية أو أو عوازل أو وشائع أو 

غيرها من تركيبات  كهربائية، غير مذكورة وال 
   داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.

 %5   وشفراتهاـ رفاصات )مراوح( دافعة للسفن أو للقوارب  84 87 10 00 
 %5  ـ غيرها 84 87 90 00 
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 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 

دفئااة األااادام ومااا يمانلهااا ماال األأااكاف الماادف ة كهربائيااا ؛ البطانيااات والوئااائد والمساااند وأكيااا  ت أ ـ
 األلبسة واألحذية وأغطية اآلذان واألأكاف األُخر المدف ة كهربائيا  مما يلبس أو يدنر به اإلنسان؛

؛70.11مصكوعات الزجاج الداخلة في البكد  ـب
 ؛84.86اآلالت واألجهزة الداخلة في البكد  ج ـ
 البكاادالمساادمدمة فااي الطاال أو الجراحااة أو ناال األئااكان أو الطاال البيطاار  ) ل األنااوا أجهاازة الشااف  ماا  ـاا  د

 ؛(90.18
 .94األناث المدف  كهربائيا  المذكور في الفصل  ـ هـ 

أو  85.40أو  85.12 أو 85.11فااي البكااود ال تكطبااع علااص األأااكاف الموأااوفة  85.04لغايااة  85.01البكااود  ـ 2
ومع ذلك فإن مقومات الديار الداي تعمال  رى، فإنها تدبع البكود الممسة األخيرة،مل جهة أُخ 85.42أو  85.41

 .85.42 بطريع األاوا  الزئبقية ذات المزائل المعدنية تبقص داخلة في البكد
 عمالبمكونات إضافية تساه  فاي " تلك المقدمة مدخرات )جماعات( كهربائية تشمل عبارة " 85.07ألغراض البكد         ـ 3
 درجاة الكارارة ) م ال الادكك  فايو أجهازة ، كالوأاالت الكهربائياة دخرة في تمزيل وتزويد الطاااة أو حمايدهاا مال الدلا الم

حماية الدوائر. كما يمكل أن تشمل أيضا جزء مل الغالف الوااي لألأاكاف الداي  جهزةرمسدور" ( وأن المقاومات الكرارية "
ئدسدعمل ألجلها."  

 األجهزة اآللية الكهربائية الدالية مل األنوا  المسدعملة عادة في أغراض مكزلية: فق  85.09يشمل البكد  . 4
 أجهزة تلميع األرضيات ومطاحل وخالنات الم كوالت وعصارات الفواكه أو المضر، مهما كان وزنها؛ أ  ـ
 . جلك 20يدجاوز  األجهزة األُخر بوزن ال ب ـ

المبدلاة للهاواء بماراو  مكدمجاة،  أو )األجهازة( الشاافطةالماراو  واألغطياة  لأئا  كل البكد ال يشام
( وعصارات األلبسة والبياضات الدي تعمال باالطرد المركاز   84.14وإن كانت مجهزة بمرشكات ) بكد

( وآالت غسااال البياضاااات واأللبساااة ذات 84.22( وآالت غسااال األواناااي المكزلياااة )بكاااد 84.21)بكاااد 
حساابما تكااون ب ئااطوانات أو  84.51أو  84.20الكااي )بكااد  ( وآالت84.50المكزلااي )بكااد  االئاادعما 

( واألجهااازة الكراريااااة 84.67( والمقصااااات الكهربائياااة )بكااااد 84.52بااادونها( وآالت الميانااااة )بكاااد 
 (.85.16الكهربائية )بكد 

   يقصد بمصطلح " أجهزة هاتف ذكية" أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية المجهزة     85.17ألغراض البند      –5
بنظام تشغيل محمول معد ألداء وظائف آالت المعالجة الذاتية للبيانات مثل تنزيل وتشغيل عدة تطبيقات 
آنياً بما فيها التطبيقات الخاصة بأطراف ثالثة، وإن لم تكن متضمنة خواص أخر مثل الكاميرات الرقمية 

 واألنظمة المساعدة في تحديد المواقع )أجهزة اإلرشاد المالحي(.
 :85.23ألغراض البكد  – 6

"بطااات الذاكرة فائقة السرعة" )فالش( أو " بطااات  )م لالمسدديمة"  صلبةالبر " أجهزة الدمزيل تعد  -أ 
في نفس  دضملالدمزيل االليكدرونية فائقة السرعة"فالش"( أجهزة تمزيل مزودة بمقبس توأيل و ت

( FLASH E2PROM) م ل ذاكرةرعة )فالش(فائقة السمل ذاكرات الدمزيل  أك رالبدن علص واحدة أو 
بشكل  تشدمل هذه األجهزة علص أداة تكك بشكل دوائر مدكاملة م بدة علص لوحة دوائر مطبوعة. ويمكل أن 
 دائرة مدكاملة ومكونات ئالبة مكفصلة كالمك فات والمقاومات.

ئر االليكدرونية المدكاملة ) معالج يقصد بعبارة "بطااات ذكية" البطااات المدضمكة واحدة أو أك ر مل الدوا -ب 
 (.chips( بشكل شرائح )ROM( أو ذاكرة القراءة فق  )RAMمصغر أو ذاكرة الوأو  العشوائي )

ويمكل أن تشدمل هذه البطااات علص أدوات تما  أو شري  مغكانيسي أو هوائي ضمكي دون أن تشدمل 
 علص أ  مل عكاأر الدائرة األخر الموجبة أو السالبة".

تشير عبارة "وحدات العرض ذات األلواح المسطحة" أدوات أو أجهزة عرض  85.24ألغراض البند   –7
البيانات المجهزة  على األقل بشاشة عرض معدة لدمجها في األصناف التابعة لبنود أخرى قبل استعمالها. 
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مسطحة أو المحدبة تشمل وحدات العرض ذات األلواح المسطحة ، على سبيل المثال ال الحصر، الوحدات ال
الشكل. يمكن أن تشتمل وحدات العرض ذات األلواح  ابلة للطي أو القابلة للمط من حيثأو المرنة أو الق

المسطحة على عناصر إضافية ، بما فيها العناصر الالزمة الستقبال إشارات الفيديو )المرئية( وتحويل تلك 
وحدات العرض المزودة  85.24شمل البند اإلشارات الى بيكسل على شاشة العرض. ومع ذلك، ال ي

" و الدوائر  scaler ICبمكونات لتحويل اإلشارات المرئية )مثل الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "
" أو معالج التطبيقات( أو التي لها صفة األصناف الداخلة في  decoder ICالمتكاملة المعروفة باسم "

 بنود أخر.
ذات األلواح المسطحة المحددة في هذه المالحظة، ينبغي أن تكون للبند من أجل تصنيف وحدات العرض 

 على أي بند آخر في الجدول. ةاألسبقي 85.24
الادارات المدكصال عليهاا بالدشاكيل علاص ااعادة  يالمطبوعاة ها، فاإن الادوائر "الادارات" 85.34ألغراض البكد  ـ 8

الكهرباائي أو الكفار(أو بوائاطة تقكياة دوائار األفاالم  )م ل، البص  أو الدرئيل عازلة بوائطة أية عملية نباعة
الرايقة أو بعكاأار موأالة للكهربااء أو با دوات تماا  أو بغيرهاا مال المكوناات المطبوعاة )م ال، المكاناات أو 
المقاومات أو المك فات( مكفردة أو مدصلة فيما بيكها وفع تصمي  ئبع إعداده، عدا العكاأر الدي يمكل أن تقاوم 

 كهربائية )م ل، العكاأر شبه الموألة(. إشارةأو تضم   أو تعد 
  

وال تشاامل عبااارة " الاادوائر المطبوعااة " الاادوائر المكدمجااة بعكاأاار غياار تلااك المدكصاال عليهااا أنكاااء عمليااة  
المدقطعة. مع ذلك، فإن الدوائر  اإلشارةالمكانات الدي تعمل مع  الطباعة، كما ال تشمل المقاومات أو المك فات أو

 لمطبوعة يمكل أن تكون مزودة بعكاأر وأل غير مطبوعة.ا
الدوائر ذات األفالم الرايقة أو السميكة الداي تكداو  علاص عكاأار موجباة وئاالبة مدكصال عليهاا أنكااء غير أن  

 .85.42دخل في البكد ت نفس العملية الدقكية ذاتها
 

لبصاارية أو لكاازم أو كااابالت األلياااف البصاارية" وأااالت لأللياااف ا، يقصااد بعبااارة "85.36بيااع البكااد ماال أجاال تط _  9
دون أن يكاون لهاا  .الدي تقوم بص  نهايات األلياف البصرية في نظام خطي راماي بطريقاة آلياة مبساطة الوأالت

 كدضمي  أو توليد أو تعديل اإلشارات. ،وظيفة أخرى أيه
الكماراء "ريماوت كاوندرو " للادكك  عال بعاد  األجهزة الالئلكية الدي تعمال باألشاعة تكات 85.37ال يشمل البكد    _ 10

 (.  85.43ب جهزة ائدقبا  البث الدلفزيوني أو غيرها مل األجهزة الكهربائية )بكد 
 " :(LED)تشمل عبارة "مصادر الضوء ذات الصمامات الباعثة للضوء  85.39ألغراض البند   _11

ن مصادر ضوء كهربائية تعتمد " وهي عبارة ع (LED)" الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (أ)
مرتبة في دوائر كهربائية وتحتوي على عناصر أخر كالعناصر   (LED)الصمامات الباعثة للضوء على 

كما يمكن أن تحتوي أيضا على عناصر نشطة منفصلة الكهربائية أو اآللية أو الحرارية أو البصرية. 
ألغراض توفير إمداد  85.42أو البند  85.36أو عناصر سالبة منفصلة أو أصناف تدخل في البند 

ليست لها غطاء معد  (LED)للطاقة أو تحكم بالطاقة. إن الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء 
 لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس اآللي والكهربائي.

مصادر إنارة كهربائية  " التي هي عبارة عن(LED)ذات الصمامات الباعثة للضوء "المصابيح  (ب)
المحتوية عناصر أخر كالعناصر الكهربائية أو اآللية أو  LEDتحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات 

و المصابيح  (LED)الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء الحرارية أو البصرية. ويكون التمييز بين 
اء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها هو أن المصابيح لها غط (LED)ذات الصمامات الباعثة للضوء 

 في وحدة إنارة ولتأمين التماس اآللي والكهربائي.
  ، تعدبر:85.42و 85.41البكديل  ألغراض ـ 12

تعدبر مل األدوات شبه الموألة والدي تعدمد في عملها علص تغير ادرتها في  شبه الموألة" األدوات" (.1) .أ
 . شبه الموألة و مكوالت أئائها األدواتأ المقاومة تكت ت نير مجا  كهربائي

علص مجموعة مل عكاأر عدة، وإن كانت مجهزة  شبه الموألة دواتاألكما يمكن أن تشتمل 
 ب دوات موجبة نشطة ذات وظائ  نانوية.
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أساسها " هي حسائات شبه الموألة دواتالمحوالت التي أساسها أ ألغراض هذا الدعري  إن"
أساسها ومكدنات الرنيل  شبه موألة دواتأساسها أ)مكركات(  ، ومشغالتشبه موألة دواتأ
وهي أنوا  مل أدوات مكفصلة  شبه موألة دواتأساسها أومؤشرات تذبذب  شبه موألة دواتأ

تؤد  وظيفة حقيقية واادرة علص تكويل أ  نو  مل الظواهر أو الد نيرات  شبه موألة دواتأساسها أ
 رة كهربائية أو اإلشارة كهربائية الص أ  نو  مل الظواهر الفيزيائية.الفيزيائية أو الكيميائية  الص إشا
مدكدة بصورة غير اابلة  شبه الموألة دواتالمحوالت التي أساسها أوتكون جميع العكاأر في 

للفصل كما يمكل أن تشدمل ايضا علص المواد الالزمة الم بدة بصورة غير اابلة للفصل الدي تعزز 
 بكاؤها أو وظيفدها.

 يقصد بالعبارات الدالية ما يلي:
يقصد بعبارة "أئائها أدوات شبه موألة" أن تكون مدمجة أو مصكوعة علص نبقة تكدية مل .1

أدوات شبه موألة أو مصكوعة مل مواد مل أدوات شبه موألة أو مصكوعة بدقكية األدوات 
ة بدور هام ال يمكل شبه الموألة حيث تقوم فيها الطبقة الدكدية أو المواد مل أدوات شبه موأل

االئدعاضة عكه ممانل لوظيفة أو أداء المكو  والدي يعدمد تشغيلها علص خواص األدوات شبه 
 موألة بما فيها المواص الفيزيائية والكهربائية والكيماوية والبصرية.  

الظااااااااواهر الفيزيائيااااااااة أو الكيماويااااااااة" بظااااااااواهر العااااااااال  الااااااااوااعي كالضااااااااغ   تدعلااااااااع ".2
والدسااااااااار  والدذبااااااااذب والكركااااااااة واالتجاااااااااه والدااااااااوتر واااااااااوة  والموجااااااااات الصااااااااوتية

و الكشاااااااان االشاااااااعاعي  والضاااااااوء و الكهرباااااااائي الكقااااااال ةووااااااااور المغكانيساااااااي المجاااااااا 
و الرنوبة و الددفع و تركيز المواد الكيماوية. الخ. 

" الكسائاااااااات الداااااااي ائائاااااااها السااااااايليكون" هاااااااي ناااااااو  مااااااال أدوات شااااااابه موأااااااالة .3
دكاهياااااة الصاااااغر أو آلياااااة تصاااااكع فاااااي الكدلاااااة أو علاااااص وتدكاااااون مااااال هياكااااال اليكدرونياااااة م

ئااااااااطح ماااااااال أشااااااااباه الموأااااااااالت وتقااااااااوم بوظيفااااااااة كشاااااااا  المقااااااااادير الفيزيائيااااااااة أو 
الكيماوياااااااة مكولاااااااة إياهاااااااا الاااااااص إشاااااااارات كهربائياااااااة بفعااااااال الدغيااااااارات الكاتجاااااااة فاااااااي 

المواص الكهربائية أو إزاحة البكية اآللية. 
مااااااال أدوات شااااااابه موأااااااالة " المشاااااااغالت الداااااااي ائائاااااااها السااااااايليكون" هاااااااي ناااااااو  .4

وتدكاااااون مااااال هياكااااال اليكدرونياااااة مدكاهياااااة الصاااااغر أو آلياااااة تصاااااكع فاااااي الكدلاااااة أو علاااااص 
ئااااااطح ماااااال أشااااااباه الموأااااااالت وتقااااااوم بوظيفااااااة تكوياااااال اإلشااااااارات الكهربائيااااااة الااااااص 

 حركة فيزيائية.
" مكااااااادنات الااااااارنيل"  هاااااااي ناااااااو  مااااااال أدوات شااااااابه موأااااااالة وتدكاااااااون مااااااال هياكااااااال .5

و آليااااااة تصااااااكع فااااااي الكدلااااااة أو علااااااص ئااااااطح ماااااال أشااااااباه اليكدرونيااااااة مدكاهيااااااة الصااااااغر أ
الموأاااااااالت وتقاااااااوم بوظيفاااااااة إحاااااااداث اهدااااااازاز آلاااااااي أو كهرباااااااائي ذو ذباااااااذبات مسااااااابقة 

 الدكديد تعدمد علص الهكدئة الفيزيائية لهذه الهياكل.  
" مؤشااااااارات تذباااااااذب ائائاااااااها السااااااايليكون " هاااااااي ناااااااو  مااااااال أدوات شااااااابه موأااااااالة  .6

الصاااااغر أو آلياااااة تصاااااكع فاااااي الكدلاااااة أو علاااااص  وتدكاااااون مااااال هياكااااال اليكدرونياااااة مدكاهياااااة
ئااااااطح ماااااال أشااااااباه الموأااااااالت وتقااااااوم بوظيفااااااة إحااااااداث اهداااااازاز آلااااااي أو كهربااااااائي ذو 

ذبذبات مسبقة الدكديد تعدمد علص الهكدئة الفيزيائية لهذه الهياكل.  

تقوم  " هي عبارة عل أجهزة شبه موألة أئائها مواد شبه موألة (LED)"الصمامات الباع ة للضوء (. 2)
بدكويل الطااة الكهربائية الص أشعة مرئية  تكت الكمراء أو فوق البكفسجية وإن كانت مدصلة فيما بيكها وإن 

علص عكاأر   (LED)وااية. ال تشدمل الصمامات الباع ة للضوء  diodesكانت مشدركة مع أمامات نكائية 
 ألغراض توفير إمداد للطااة أو الدكك  بالطااة.

 لدارات( اإللكدرونية المدكاملة هي:الدوائر)ا ب ـ
ـ الدوائر المدكاملة األُحادية الكدلة الدي تكون فيها عكاأر الدائرة)الصمامات ال كائية أو   1

( مكش ة في  كدلهـا )بصفة الخأو المكانات، أو المك فات الدرانزئدورات أو المقاومات 
،  ل السيليكون المكش شبه موألة )مأئائية( وعلص ئطح شبه موأل أو مادة مركبة 

زرنيميد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوئفيد االنديوم(، مما يجعل تلك العكاأر مدكدة 
 بصورة غير اابلة للفصل.
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مكانااات...  مك فااات،)مقاومااات، الدااي تكااون فيهااا العكاأاار السااالبة  الاادوائر المدكاملااة المهجكااة ـ 2
)أامامات  موجباةالعكاأار الالرايقة أو الساميكة، ومدكصل عليها بوائطة تقكية األفالم  (، الخ

كصاال عليهااا بدقكيااة أشااباه مد، (الااخنكائيااة، ترانزئاادورات، دوائاار مدكاملااة أحاديااة الكدلااة... 
بشااكل غيار ااباال للفصال، بااالرواب  أو الكواباال  واألغاراض األهاادافلجمياع ، مدكاادة الموأاالت

أيضااء هذه الادوائر  ملدتشيمكل أن  .)زجاج، خزف...الخ( الموألة، وعلص نبقة مفردة عازلة
  مكفصلة. علص مكونات

الشرائح المكونة مل انكديل أو أك ر مل الادوائر المدكاملاة األحادياة الكدلاة  المدكاملة مدعددةالدوائر ـ 3
المدصلة فيماا بيكهاا والمجمعاة بصاورة غيار اابلاة للفصال عملياا ، وان كانات علاص نبقاة عازلاة 

   .أنر مل رأاص ولكل بدون عكاأر دائرة أخر موجبة أو ئالبة واحدة أو أك ر أو ذات
أو أك اار ماال  واحاادةالمكونااة ماال هااي الاادوائر :  (MCOs) المكونااات.     الاادوائر المدكاملااة مدعااددة 4

أو الادوائر المدكاملاة المهجكاة أو الادوائر المدكاملاة المدعاددة  الادوائر المدكاملاة األحادياة الكدلاة
الدالية: الكسائات الدي ائائاها السايليكون  المكوناتأحد األال علص  مل علصتشدالشرائح الدي 

، أو المكوناات الدااي مركبااة فاي ماا بيكهااأو مكادنات الارنيل أو  مؤشارات تذباذبأو مشاغالت أو 
الداخلاة فاي  ، أو المك ات85.41 أو 85.33 أو 85.32تؤد  وظائ  األأكاف الداخلة في البكد 

لجميع األهاداف واألغاراض بشاكل غيار اابال للفصال فاي بادن واحاد م ال ، المكش ة 85.04البكد 
( PCB)الدوائر المدكاملة، كالمكونات المسدعملة فاي الدجمياع علاص لوحاات الادوائر المطبوعاة 

أو كارات أو اواعاد أو ائالك توأايل توأيلها بدبابيس أو غيرها مل الكوامل األخر مل خال   
  أو وئيدات. حدبات )ندؤات(أو 

 لغرض هذا الدعري : 
يمكاااال أن تكاااااون "المكونااااات" مكفصااااالة أو أن تصااااكع علاااااص حاااادة ومااااال ناااا  تركااااال علااااص بقياااااة.1

أو أن تدمج في مكونات أخر.( MCO) مكوناتال المدكاملة مدعددةالدوائر 
الساااااايليكون  تكديااااااة ماااااالنبقااااااة يقصااااااد بعبااااااارة " أئائااااااها السااااااليكون" أن تكااااااون مكشاااااا ة علااااااص .2

مدكاملة.علص دائرة مل دائرة أو أن تصكع  ليكونيةمواد ئيأو أن تكون مصكوعة مل 
" الكسائااااااااات الدااااااااي ائائااااااااها الساااااااايليكون" ماااااااال هياكاااااااال اليكدرونيااااااااة مدكاهيااااااااة  أ( تدكااااااااون).3

وتقااااااوم بوظيفااااااة  الموأااااااالتأشااااااباه ماااااال الصااااااغر أو آليااااااة تصااااااكع فااااااي الكدلااااااة أو علااااااص ئااااااطح 
بفعاااااااال  ةكهربائيااااااااالفيزيائيااااااااة أو الكيماويااااااااة مكولااااااااة إياهااااااااا الااااااااص إشااااااااارات الظااااااااواهر كشاااااااا  

الظاااااااواهر تدعلاااااااع " الدغيااااااارات الكاتجاااااااة فاااااااي الماااااااواص الكهربائياااااااة أو إزاحاااااااة البكياااااااة اآللياااااااة. 
 والموجااااااااااات الصااااااااااوتيةكالضااااااااااغ   العااااااااااال  الااااااااااوااعيالفيزيائيااااااااااة أو الكيماويااااااااااة" بظااااااااااواهر 

 ةوواااااااااور المغكانيسااااااااي واااااااااوة المجااااااااا ه والدااااااااوتر والدسااااااااار  والدذبااااااااذب والكركااااااااة واالتجااااااااا
شااااااااان االشااااااااعاعي و الرنوبااااااااة و الداااااااادفع و تركيااااااااز المااااااااواد الكو الضااااااااوءو الكهربااااااااائي الكقاااااااال

الكيماوية. الخ. 
الدااااااااي ائائااااااااها الساااااااايليكون" ماااااااال هياكاااااااال اليكدرونيااااااااة مدكاهيااااااااة  المشااااااااغالتتدكااااااااون " )ب( 

الموأااااااالت وتقااااااوم بوظيفااااااة أشااااااباه الصااااااغر أو آليااااااة تصااااااكع فااااااي الكدلااااااة أو علااااااص ئااااااطح ماااااال 
 تكويل اإلشارات الكهربائية الص حركة فيزيائية.

" مكااااادنات الااااارنيل" مااااال هياكااااال اليكدرونياااااة مدكاهياااااة الصاااااغر أو آلياااااة تصاااااكع فاااااي  تدكاااااونج( )
الموأاااااااالت وتقاااااااوم بوظيفاااااااة إحاااااااداث اهدااااااازاز آلاااااااي أو أشاااااااباه الكدلاااااااة أو علاااااااص ئاااااااطح مااااااال 

 الهياكاااااااالكهربااااااااائي ذو ذبااااااااذبات مساااااااابقة الدكديااااااااد تعدمااااااااد علااااااااص الهكدئااااااااة الفيزيائيااااااااة لهااااااااذه 
 .  ائدجابة لعامل خارجي

عباااااارة عااااال مكوناااااات نشاااااطة تدكاااااون مااااال  ائائاااااها السااااايليكون " هااااايب مؤشااااارات تذباااااذ" )د( 
هياكاااااال اليكدرونيااااااة مدكاهيااااااة الصااااااغر أو آليااااااة تصااااااكع فااااااي الكدلااااااة أو علااااااص ئااااااطح ماااااال أشااااااباه 
الموأاااااااالت وتقاااااااوم بوظيفاااااااة إحاااااااداث اهدااااااازاز آلاااااااي أو كهرباااااااائي ذو ذباااااااذبات مسااااااابقة الدكدياااااااد 

 تعدمد علص الهكدئة الفيزيائية لهذه الهياكل.  
علص أ  بكد آخر في  85.42و 85.41األأكاف المعرفة في هذه المالحظة، تعطص األولوية للبكديل  يدوألجل تبك

 وذلك باالئدكاد إلص وظيفدها بصفة خاأة. ،85.23أن يشملها، فيما عدا البكد  الدعرفة يمكلجدو  
 :مالحظات البكود الفرعية

لياااااااااة السااااااااارعة فقااااااااا  كااااااااااميرات الدلفزياااااااااون عا 85 25 81 00يشااااااااامل البكاااااااااد الفرعاااااااااي .1
والكااااااااميرات الرامياااااااة وكااااااااميرات الفياااااااديو المساااااااجلة ذات واحااااااادة أو أك ااااااار مااااااال الماااااااواص 

الدالي:
م  في جزء مل ال انية )ميكرونانية( 0.5ئرعة كدابة تزيد عل -
نانونانية أو أال 50داة الزمل -
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إنار في ال انية  225,000ئرعة إنارية تزيد عل -
، فإن كاميرات الدلفزيون المقاومة لإلشعا  أو كاميرات 85 25 82 00فيما يمص البكد الفرعي .2

الدلفزيون المدكملة لإلشعا  والكاميرات الرامية و وكاميرات الفيديو المسجلة هي كاميرات ت  
تصميمها وتصفيكها لدكون اادرة علص العمل في بيئة عالية اإلشعا . ويد  تصمي  هذه الكاميرات بكيث 

دون  RAD(silicon) 610×Gy(silicon) (5 310×50  ال تقل علتدكمل جرعة كلية مل اإلشعا
تغيير تشغيلي. 

كاااااااااميرات الدلفزيااااااااون للرؤيااااااااا الليليااااااااة والكاااااااااميرات  85 25 83 00يشاااااااامل البكااااااااد الفرعااااااااي .3
 photocathodeالرامياااااااة وكااااااااميرات الفياااااااديو المساااااااجلة الداااااااي تسااااااادمدم كاااااااانود ضاااااااوئي 

تضااااااميمها وتكويلهااااااا النداااااااج أااااااورة  لدكوياااااال الضااااااوء الموجااااااود الااااااص اليكدرونااااااات يمكاااااال
مرئياااااة. ويساااااد كص مااااال هاااااذا البكاااااد الفرعاااااي كااااااميرات الصاااااور الكرارياااااة )تااااادخل عاااااادة فاااااي 

(. 85 25 82 00البكد الفرعي 
 

فقااااااا ، مشاااااااعالت "اارئاااااااات" أشااااااارنة الكائااااااايت المكااااااادمج  " 85 27 12" يشااااااامل البكاااااااد الفرعاااااااي .   4
ا  بهاااااا، القاااااادرة علاااااص العمااااال دون بهاااااا مضااااام  للصاااااوت وبااااادون مكبااااار للصاااااوت )ئاااااماعات( مكااااادمج

 م . 45× م   100× م   170مصدر خارجي للطااة وذات أبعاد ال تدجاوز 
فااااااااإن "الماليااااااااا المولاااااااادة  85 49 19 00لغايااااااااة  85 49 11 00ألغااااااااراض البكااااااااود الفرعيااااااااة    .5

المسااااااااااادهلكة" ومجموعاااااااااااات المالياااااااااااا المولااااااااااادة )البطارياااااااااااات( المسااااااااااادهلكة والمااااااااااادخرات 
بكالدهاااااااا نظااااااارا   لالئااااااادمدامهلكة هاااااااي تلاااااااك الداااااااي تكاااااااون غيااااااار أاااااااالكة الكهربائياااااااة المساااااااد

إعااااااادة شااااااككها  إمكانيااااااةلوجااااااود كساااااار أو اطااااااع أو ائاااااادكفاذها أو أل  أئااااااباب أخاااااارى و لعاااااادم 
 مرة أخرى.

 
 فئة الرئ  اإلجراء ـك ــــــــالص الكظام المكسع رمز البكد

مكركات ومولدات كهربائية )عدا مجموعات توليد   85.01
 .باء(الكهر

  

 W"   5%وات " 37.5 عل تزيد ادرتها ال ـ مكركات 85 01 10 00 
ـ مكركات شاملة للدياريل المسدمر والمدكاوب تزيد ادرتها  85 01 20 00 

 .وات 37.5عل 
 

 
5% 

عدا أُخر ذات تيار مسدمر؛ومولدات كهربائية  ـ مكركات  
 :المولدات الضوئية الفولدائية

  

 %5  وات 750تزيد ادرتها عل  ـ الـ  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 ةآحادي ،أُخر ذات تيار مدكاوب ـ مكركات 85 01 40 00 
   : مدعددة األنوار ،ـ مكركات أُخر ذات تيار مدكاوب  
 %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% واتو كيل 75ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 53 00 
   : عدا المولدات الضوئية الفولدائية، ـ مولدات تيار مدكاوب  
 5%  (KVAكيلو 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% 
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 فئة الرئ  اإلجراء ـك ــــــــالص الكظام المكسع رمز البكد

 5%  (KVAكيلو فولت أمبير ) 750ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 64 00 
     :مسدمرتيار  ضوئية فولدائية ذات ـ مولدات  
%5  وات 50تزيد ادرتها عل  ـ ـ ال 85 01 71 00 
%5  وات  50ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 01 72 00 
%5  مدكاوب تيار  ضوئية فولدائية ذات ـ مولدات 85 01 80 00 

 يرات دوارهـرباء ومغـمجموعات توليد كه  85.02
 . كهربائية

  

 االشدعا ـ مجموعات توليد بمكركات ذات مكبس يد    
 فيها بالضغ  )مكركات ديز  أو نص  ديز (:الداخلي 

  

 5%  (KVAكيلو فولت أمبير ) 75تزيد ادرتها عل  ـ ـ ال 85 02 11 00 
تدجاوز  كيلـو فـولت أمبير ولككها ال 75ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 02 12 00 

375 (KVA)  
 

5% 
 %5  كيلو فولت أمبير 375ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 02 13 00 
 االشدعا مكابس يد  ـ مجموعات توليد تعمل بمكركات ذات  85 02 20 00 

 فيها بالشررالداخلي 
 

 
5% 

   : ـ مجموعات توليد أُخر  
 %5   ـ ـ تعمل بقوة الريا  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  85.01الت الداخلة في البكد في اآل

 
 

5% 
مكوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ئاككة   85.04

وشائع الد نير  )ئداتيكية( )م ل، مقومات الديار( و
 . الكهربائي )مك ات(

  

 %5  الديار )باالئت( لمصابيح أو أنابيل الدفريغ خوانعـ  85 04 10 00 
   : ئائلة ـ مكوالت ذات عواز   
 5%  (KVA) 650تزيد ادرتها عل  ـ ـ ال 85 04 21 00 
 10000تدجاوز  ولكل ال (KVA) 650ـ ـ تزيد ادرتها عل  85 04 22 00 

(KVA)  
 

5% 
 KVA  5%)) 10000 عل ـ ـ تزيد ادرتها 85 04 23 00 

   ـ مكوالت أُخر:   
 5%   (KVA) 1ـ ـ ال تزيد ادرتها عل  85 04 31 00 
 5%   (KVA) 16 زال تدجاو ( ولكلKVA)1ـ ـ تزيد ادرتهاعل 85 04 32 00 
 زاوـــوال 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 ئاككة )ئداتيكية(  
الت معالجة البيانات ذاتيا هربائية ئاككة آلـك ـ ـ ـ مغيرات 

 االتصا :ووحداتها وأجهزة 
  

 
إعفاء  ـ ـ ـ ـ شاحل للهات  المكمو  واألجهزة اللوحية85 04 40 11 
إعفاء ـ ـ ـ ـ شاحل للكمبيوتر المكمو 85 04 40 12 
إعفاء ـ ـ ـ ـ شاحل للبطاريات الجافة85 04 40 13 
إعفاء جهزة كمبيوتر مكدبيةـ ـ ـ ـ مزود نااة أل85 04 40 14 
إعفاء ـ ـ ـ ـ غيرها85 04 40 19 
 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها85 04 40 90 
   : ـ وشائع ت نير كهربائية )مك ات( أُخر  
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 فئة الرئ  اإلجراء ـك ــــــــالص الكظام المكسع رمز البكد

ااة ــزويد الطـر لدـهربائي )مك ات( أخـك ت نيروشائع ـ ـ ـ 85 04 50 10 
زة ـوأجه اـداتهـا ووحـانات ذاتيــة البيـالجـمع آلالت
  ا ـاالتص

 
 
 
 إعفاء

 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها85 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؛ 
بائية أو حمل أو ت بيت العدد، ذات مغكانيسية كهر

 (مغيرات ئرعة)دائمة، وأالت مكاولة ومعشقات 
فرامل ذات مغكانيسية كهربائية؛ رؤو  روافع و

 . 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)وأالت مكاولة ومعشقات ـ  85 05 20 00 

  مغكانيسية كهربائية
 

 
5% 

 %5   ـ غيرها، بما في ذلك األجزاء 85 05 90 00 
خاليا ابددائية ومجموعات خاليا ابددائية   85.06

 )بطاريات(.
  

  : ـ مل ناني أُوكسيد المكجكيز  

فولت  1.5يات جافة لألجهزة القابلة للكمل اوة ـ ـ ـ بطار85 06 10 10
 وأك ر

 
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 06 10 90 
   : ـ مل أُوكسيد الزئبع  

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للكمل اوة 85 06 30 10
 ف ك ر

 5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 06 30 90 
   : ـ مل أُوكسيد الفضة  

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للكمل اوة 85 06 40 10
 ف ك ر

  
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 06 40 90 
   : ـ مل اللي يوم   

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للكمل اوة 85 06 50 10
 ف ك ر

 5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 06 50 90 
   : ك ـ هواءـ مل زن   

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للكمل اوة 85 06 60 10
 ف ك ر

  
5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 06 60 90 
 مولدة )بطاريات(ابددائية ومجموعات خالياابددائية خالياـ  

 : آخر للكهرباء،
  

 فولت 1.5ل اوة ـللكمـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة 85 06 80 10
  ف ك ر

 5% 

 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 06 80 90 
 %5   ـ أجزاء 85 06 90 00 
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مدخرات )جماعات( كهربائية، بما في ذلك   85.07
 .(مربعةال )بما فيهاكانت مسدطيلة  وإنفواألها، 

  

 إلنالقمل األنوا  المسدعملة ،حامض-بالرأاصـ  85 07 10 00 
  ات ذات المكابسالكركة للمكرك

 
5% 

 %5   حامض -مدخرات أُخر بالرأاصـ  85 07 20 00 
 %5   ـ بالكيكل ـ كادميوم 85 07 30 00 
 %5   هيدريد معدنيـ بالكيكل ـ  85 07 50 00 
 %5   أيونـ  باللي يومـ  85 07 60 00 
 %5   ـ مدخرات أُخر 85 07 80 00 
 %5   ـ أجزاء 85 07 90 00 

   . مكانس كهربائية  85.08
   : ذات مكرك 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% 

   : غيرهاـ ـ   
وات و  1500ـ ـ ـ لإلئدمدام المكزلي ال تزيد ادرتها عل 85 08 19 10 

لدر وال تزيد عل  20يس أو وعاء الغبار فيها تدجاوز ئعة ك
لدر   50

 

5% 
وات وال  1500 تزيد ادرتها عل ـ ـ ـ لإلئدمدام المكزلي85 08 19 20 

وعاء الغبار وال تدجاوز ئعة كيس أو  وات 3000تدجاوز 
 لدر 50 فيها

 

5% 
 إعفاء ـ ـ ـ غيرها85 08 19 90 
 %5   مكانس كهربائية أخرـ  85 08 60 00 
 %5  ـ أجزاء 85 08 70 00 

أجهزة آلية كهربائية لالئدعما  المكزلي ذات   85.09
عدا المكانس  بها،مكرك كهربائي مكدمج 
 .85.08الكهربائية الداخلة في البكد 

  

 %5  الفواكه والمضر  تالم كوالت؛ عصاراوخالنات  ـ مطاحل 85 09 40 00 
   : ـ أجهزة أُخر  

 %5   ـ ـ ـ آالت تقشير وتقطيع البطانس 85 09 80 10 
بل والمبز ـوم والجـكـع اللـة لدقطيـالممدلف اآلالت ـ ـ ـ 85 09 80 20 

   والفواكه والمضر

 

 
5% 

 %5  ت تلميع ئكاكيل المائدة والمطبخـ ـ ـ آالت شكذ وآال 85 09 80 30 
 %5   ـ ـ ـ فراجيل األئكان الكهربائية 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 مكرك كهربائي مكدمج بها

  

 %5   ـ أجهزة حالاة 85 10 10 00 
 %5   ـ أجهزة لقص 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   أجهزة ومعدات إشعا  أو إنالق الكركة  85.11
الدي يد  االحدراق الداخلي  مكركاتفي  المسدمدم
)م ل، فيها بالشرر أو بالضغ   االشدعا 

 المغكانيسية و مغكانيسيات اإلشعا  والمولدات
شمعات  شمعات االحدراق و وشائع اإلشعا  و

؛ مولدات ق الكركة(الدوهج أو مكركات إنال
واانعات )م ل، الديكامو ومولدات الديار المدكاوب(

 . الديار مل الكو  المسدعمل مع هذه المكركات

  

 %5   ـ شمعات االحدراق 85 11 10 00 
ل ــعا ؛ ديكامو مغكانيس؛ دواليـــ مغكانيسيات إش 85 11 20 00 

  مغكانيسية مكظمة للكركة
 

 
5% 

 %5   زعات؛ وشائع إشعا ـ مو 85 11 30 00 
 الكركة إنالقومولدات  ـ مكركات إنالق الكركة 85 11 40 00 

 المزدوجة الغرض
 5% 

 %5   ـ مولدات أُخر 85 11 50 00 
 %5   ـ معدات وأجهزة أُخر 85 11 80 00 
 %5   ـ أجزاء 85 11 90 00 

أجهزة كهربائية لإلنارة أو اإلشارة )عدا األأكاف   85.12
(، أجهزة كهربائية لمسح 85.39اخلة في البكد الد

الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البمار المدك  ، مل 
 األنوا  المسدعملة في الدراجات أو السيارات.

 

  

مل األنوا  المسدعملة في  مرئيةـ أجهزة إنارة وإشارة  85 12 10 00
  جات العاديةاالدر

 
 

5% 
 %5   شارة مرئية، أُخرـ أجهزة إنارة أو إ 85 12 20 00 
 %5   ـ أجهزة إشارة أوتية 85 12 30 00 
ع وإزالة البمار ـة الصقيـــ أجهزة مسح الزجاج وإذاب 85 12 40 00 

 %5   المدك  

 %5   ـ أجزاء 85 12 90 00 

مصابيح كهربائية اابلة للكقل، مصممة للعمل   85.13
بوائطة مصدر نااة خاص بها )م ل، الماليا 

 المدخرات أو أو )البطاريات الجافة( ولدةالم
المولدات المغكانيسية(، عدا أجهزة اإلنارة الداخلة 

 .85.12في البكد 

 

 %5   ـ مصابيح 85 13 10 00 
 %5   ـ أجزاء 85 13 90 00 

للممدبرات )بما فيها  أفران كهربائية للصكاعة أو  85.14
كجز تلك العاملة بالكث بالد نير الكهربائي أو ب

الشككة(؛ أجهزة أُخر للصكاعة أو للممدبرات 
لمعالجة المواد بالكرارة تعمل بالكث "بالد نير" 

 . الكهربائي أو بكجز الشككة

  

  :رارية ـران ذات مقاومة حـــ أف  

إعفاء   حراريةمدوازنة )ايزوئداتيك( مكابس ـ ـ  85 14 11 00 
إعفاء  غيرهاـ ـ  85 14 19 00 
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ز ــائي أو بكجـــ أفران تعمل بالكث "بالد نير" الكهرب 85 14 20 00 
 الشككة

إعفاء 

  : ـ أفران أُخر  

إعفاء  أفران تعمل بالكزم اإلليكدرونيةـ ـ  85 14 31 00 
إعفاء أفران تعمل ب اوا  البالزما وتفريغ الهواءـ ـ  85 14 32 00 
إعفاء  غيرهاـ ـ  85 14 39 00 

واد بالكرارة تعمل بالكث ـة المـــ أجهزة أخر لمعالج 85 14 40 00 
  "بالد نير" أو بكجز الشككة

 
 

5% 
 إعفاء  ـ أجزاء 85 14 90 00 

آالت وأجهزة لكام كهربائية )بما في ذلك تلك الدي   85.15
تعمل بكزم  أو تعمل بالغاز المسمل كهربائيا (

وتونية الف مل الكزم الضوئية أو بغيرها الليزر أو
بكزمة اإللكدرونات  بالموجات فوق الصوتية أو أو
وإن  ،ب اوا  البالزما بكبضات مغكانيسية أو أو

؛ آالت وأجهزة كهربائية القطع كانت اادرة علص
 المالئ  المزفية للرش الساخل للمعادن أو

 ئيرميت". المعدنية"

  

  بمعادن مالئة بالككا  األأفر أو لكام الـ آالت وأجهزة   

 %5   اللكام كاوياتـ ـ مسدئات و 85 15 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 15 19 00 

   : ـ آالت وأجهزة لكام المعادن بالمقاومة  
 %5   ـ ـ ذاتية الكركة كليا  أو جزئيا   85 15 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 15 29 00 
بما فيها أاوا  )األاوا  ام بطريقة ــ آالت وأجهزة لك  

 : بالزما(ال
  

 %5   ـ ـ ذاتية الكركة كليا  أو جزئيا   85 15 31 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 15 39 00 
 %5   ـ آالت وأجهزة أُخر 85 15 80 00 
 %5   ـ أجزاء 85 15 90 00 

 مسمكات مياه مجمعة أو مسمكات فورية للمياه أو  85.16
أجهزة  كهربائية؛ مسمكات حرارية غانسة،

أجهزة  الدربة؛ حرارية لددفئة األماكل أوكهربائية 
المجففات  )م ل، حرارية كهربائية لدصفي  الشعر

 ومجففات للدجعيد( المسمكة المالا والمجعدات 
أجهزة  ؛لدمليس الشعر كهربائيةمكاو   األيد ؛
مل األنوا  المسدعملة أخر كهربائية  ةـحراري

مقاومات حرارية كهربائية عدا  ؛ألغراض مكزلية
 .85.45ك الداخلة في البكد تل

  

 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 لمياه ومسمكات مياه ـ ـ ـ مسمكات فورية ل85 16 10 20 
بسعة أكبر مل  حرارية غانسة، كهربائية ومسمكات

لدر 200
 

5%
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    : ـ أجهزة كهربائية لددفئة األماكل أو الدربة  
 %5   ـ ـ ُمشعات ُمدخرة للكرارة 85 16 21 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5   المكزلية للددفئة ـ ـ ـ أجهزة كهربائية 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 أُخر لدصفي  الشعر 85 16 32 00 
 %5   ـ ـ مجففات أيد  85 16 33 00 
 %5  لدمليس الشعر كهربائية أجهزة كيـ  85 16 40 00 
 %5  ( ميكروويل بموجات مدكاهية الصغر )معران تفـ أ 85 16 50 00 
ر؛ أفران نبخ وموااد )بما فيها مسطكات ـــ أفران أُخ 85 16 60 00 

  ومكمصات الطبخ( وغاليات وشوايات
 

 
5% 

   : ـ أجهزة حرارية كهربائية أُخر  
 %5   ـ ـ أجهزة إعداد القهوة أو الشا  85 16 71 00 
 %5  المبز تكميص أجهزة ـ ـ 85 16 72 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5   ـ ـ ـ أجهزة تكميس البل أو تكضير 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 مقاومات حرارية كهربائية 85 16 80 00 
 %5   ـ أجزاء 85 16 90 00 

و أجهزة هات   )ئمارت فون( ذكية أجهزة هات   85.17
، بما فيها أجهزة هات  للشبكات المليوية أو أخر 

غيرها مل الشبكات الالئلكية؛ أجهزة أخر إلرئا  
أو ائدقبا  الصوت أو الصور أو البيانات األخر، 

الشبكات السلكية أو  بما فيها أجهزة لالتصا  في
المكطقة  ية أوكشبكات المكطقة المكلالالئلكية )

الوائعة(، عدا أجهزة اإلرئا  أو االئدقبا  
أو  85.27أو  85.25أو  84.43الداخلة في البكد 

85.28. 

  

، و أجهزة هات  أخر  )ئمارت فون( ذكية أجهزة هات ـ   
بما فيها أجهزة هات  للشبكات المليوية أو غيرها مل 

 الالئلكية:الشبكات 
  

 إعفاء   يد الئلكية اتأجهزة خطون هات  ذات ئماعـ ـ  85 17 11 00 
إعفاء  )ئمارت فون(أجهزة هات  ذكية ـ ـ  85 17 13 00 
ا مل ـيرهـوية أو غـللشبكات الملي أخر أجهزة هات ـ ـ   

: الشبكات الالئلكية
 

 إعفاء  ـ ـ ـ أجهزة هات  للشبكات الملوية )الجوا (  85 17 14 10 
ـ ـ أجهزة هات  لشبكات األامار الصكاعية )نريا ـ 85 17 14 20 

 ومايمانلها(
 

 إعفاء
 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها85 17 14 90 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 17 18 00 
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ـ أجهزة أخر إلرئا  أو ائدقبا  الصوت أو الصور أو   
البيانات األخر، بما فيها أجهزة لالتصا  في الشبكات 

المكطقة المكلية أو  ات)كشبكالسلكية أو الالئلكية 
 : المكطقة الوائعة(

  

 إعفاء  ااعدة )بيس ئديشل( مكطاتـ ـ  85 17 61 00 
ائدرجا  الصوت أو  وتكويل وإرئا  أو الئدقبا ـ ـ آالت    

الصورة أو البيانات األخر، بما فيها أجهزة الدكويل 
  :والدوجيه

   

 إعفاء  )ئكدرا ( أجهزة لوحات تكويل ومقائ ـ ـ ـ 85 17 62 10 
ل أو ألنظمة ـار الكااـأجهزة أخرى ألنظمة خطون الديـ ـ ـ 85 17 62 20 

  المطون الرامية
 

 
 إعفاء

إعفاء ـ ـ ـ أجهزة ارئا  خاأة بكقل الدرجمة الفورية85 17 62 30 
ـ ـ ـ أجهزة ائدقبا  خاأة لدوضيح إشارات االئدغانة مل 85 17 62 40 

ت ...الخالسفل والطائرا
 

إعفاء
ـ ـ ـ ميكروفونات الئلكية، مرفع بها كيبل اصير )هوائي( 85 17 62 50 

أو هوائي معدني أغير عدا أجهزة االرئا  لإلذاعة 
)راديو( أو اإلذاعة المصورة )تلفزيون(

 

إعفاء
إعفاء ـ ـ ـ أجهزة ائدقبا  أو ارئا  لإلشارات عل بعد85 17 62 60 
( بما في ذلك أجهزة الئلكيهات  الراديو ) ـ أجهزة ـ ـ85 17 62 70 

للسيارات والسفل  ائدقبا  هاتفية بالراديو )الئلكي( 
والطائرات والقطارات ... الخ

 

إعفاء
أئائها  أداة اتصـا :علل بسطح للضب  ذات وظيفة ـ ـ ـ 85 17 62 80 

ص ـودم لد ميل الدخو  إلـمعالج مصغر تشدمل علص م
المعلومات  ادـة تبـا وظيفـهل 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 
    :ـ أجزاء  
ـ ـ هوائيات وعاكسات هوائيات مل جميع األنوا ؛ أجزاء 85 17 71 00 

 لالئدعما  معها   أالكة
 

إعفاء
إعفاء  ـ ـ غيرها 85 17 79 00 

 وحواملها؛ )ميكروفونات( للصوت مذياعات  85.18
هياكلها؛ وت وإن كانت مركبة في أمكبرات 
 وان كانت مدكدة أذن،ئماعات أو  رأ  تئماعا

 مذيا  مل مكونة ومجموعات بمذياعات )مكدمجة(
 ؛ت الصوتمل مكبرا أك ر أو وواحد )ميكروفون(

مجموعات  السمعية؛ مضممات كهربائية للذبذبات
 . كهربائية لدضمي  الصوت

  

    : ـ مذياعات للصوت )ميكروفونات(، وحواملها  
راو  ما بيل ـمذياعات للصوت ذات نطاق تردد  يدـ ـ ـ 85 18 10 10 

 10ر ال يدجاوز ـز بقطـكيلوهرت 3,4هرتز حدص  300
    ألغراض االتصاالتلـم 3عل د ـا  ال يزيـوارتف مـ 

 
 

 
 إعفاء

 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  85 18 10 90 
   : ـ مكبرات أوت، وإن كانت مركبة في هياكلها  
 %5   ـ ـ مكبرات أوت مفردة مركبة في هياكلها 85 18 21 00 

 %5  .الهيكل ســـ ـ مكبرات أوت مدعددة، مركبة في نف 85 18 22 00 
    : ـ ـ غيرها  
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تردد   اقـبدون هياكلها، ذات نط وت،ـأرات ـمكبـ ـ ـ 85 18 29 10 
ز بقطر ال ـكيلوهرت 3,4ز حدص ـهرت 300راو  ما بيل ـيد
  االتصاالت راضـم  ألغ 50اوز ـيدج

  
 إعفاء

 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  85 18 29 90 
ت مدكدة ـــن كانإو أذن،و ئماعات ـ ئماعات رأ    

مل مذيا   ومجموعات مكونة ،بمذياعات)مكدمجة( 
    : مل مكبرات الصوت أك ر أو وواحد )ميكروفون(

 إعفاء   ئماعات ألجهزة الهات  ال ابتـ ـ ـ 85 18 30 10 
 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها 85 18 30 90 
   : ـ مضممات كهربائية للذبذبات السمعية  
إلعادة تشكيل  زةالئدعمالها ك جهـمضممات كهربائية ـ ـ ـ 85 18 40 10 

ة ـون الهات  الداخلـات تقكية خطـفي مكدج اراتـاإلش
  وماتـفي اتفااية تقكية المعل

 
 

 
 إعفاء

 %5  ـ ـ ـ غيرها 85 18 40 90 
 %5 الذبذبات السمعيةـ مجموعات كهربائية لدضمي   85 18 50 00 

   : ـ أجزاء  
الئدعمـالها ك جهـزة  ةـربائيـت كهاـمضممـ ـ ـ أجــزاء 85 18 90 10 

 ات تقكية خطونـفي مكدج اإلشاراتإلعادة تشكيل 
  ة المعلوماتـة تقكيـفي اتفاايالهات  الداخلة 

 
 
 
 إعفاء

 %5  ـ ـ ـ غيرها  85 18 90 90 
  . أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت  85.19

ببطااات أجهزة تدار بقطع نقدية أو ب وراق نقد أو  ـ 85 19 20 00 
 أو بوئائل دفع أخر بمسكوكات معدنية أو يةمصرف

  
5% 

 %5   أجهزة إدارة االئطواناتـ  85 19 30 00 
   أخر :ـ أجهزة   
 %5  التـه موأــرية أو شبـوامل ممغكطة أو بصـمدم حـتسدـ ـ  85 19 81 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 19 89 00 

   . )ملغي(   85.20
الصوت والصورة )فيديو(،  أجهزة تسجيل وإذاعة  85.21

 . الفة فيديو "تيونر"وكانت مدضمكة أجهزة م وان
 

 %5  ب شرنة ممغكطةـ تعمل  85 21 10 00 
 %5   ـ غيرها 85 21 90 00 

أجزاء ولوازم معدة حصرا  أو بصورة رئيسية   85.22
 أو 85.19الداخلة في البكد ألجهزة امع  لالئدمدام

85.21. 
  

 %5 الكاكي(ـ رؤو  أوت )إبر  85 22 10 00 
 %5   ـ غيرها 85 22 90 00 

مسدديمة،  ألبةأاراص، أشرنة، أجهزة تمزيل   85.23
مل حوامل تسجيل  " وغيرها" بطااات ذكية

الصوت أو الظواهر األخرى، وان كانت مسجلة، 
 إلنداجبما في ذلك القوالل واالئطوانات األم 

ورة في الفصل المكدجات المذك بائد كاءاألاراص 
37. 

  

   ممغكطة: حواملـ   
 %5    ممغك يمشدملة علص شر بطاااتـ ـ  85 23 21 00 
   :غيرهاـ ـ   
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ل ـالدسجي ةحوامل ممغكطة غير مسجلة، ألجهـز ـ ــ  85 23 29 10 
 وأجهزة الفيديو

 
 

إعفاء
إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 85 23 29 90 
   :بصريةـ حوامل   
 إعفاء   غير مسجلة ـ ـ 85 23 41 00 
 إعفاء   غيرها ـ ـ 85 23 49 00 
   مل أشباه موأالت : حوامل ـ  
 إعفاء  مسدديمة ألبةـ ـ أجهزة تمزيل  85 23 51 00 
 إعفاء   ـ ـ بطااات ذكية 85 23 52 00 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 23 59 00 
 إعفاء  ـ غيرها 85 23 80 00 

485.2 
رض ذات ألوا  مسطكة، وإن كانت وحدات ع 

 تشدمل علص شاشات حسائة باللمس.
 

  بدون مكركات أو دوائر تكك : ـ   

%5  مل بلورات ئائلة   ـ ـ85 24 11 00 
5%   (OLED)ـ ـ مل أمامات نكائية باع ة للضوء عضوية 85 24 12 00 
%5  ـ ـ غيرها 85 24 19 00 
  ـ غيرها:  

%5  مل بلورات ئائلة   ـ ـ85 24 91 00 
5%   (OLED)ـ ـ مل أمامات نكائية باع ة للضوء عضوية 85 24 92 00 
%5  ـ ـ غيرها 85 24 99 00 

أجهزة إرئا  لإلذاعة )راديو( أو اإلذاعة   85.25
جهاز مشدملة علص المصورة )تلفزة(، وإن كانت 

تسجيل أو إذاعة الصوت؛ جهاز ائدقبا  أو 
وكاميرات  وكاميرات راميةت تلفزيونية كاميرا

 المسجلة.الفيديو 

  

 إعفاء  إرئا ـ أجهزة  85 25 50 00 
 إعفاء   ائدقبا جهاز مشدملة علص أجهزة إرئا   ـ 85 25 60 00 
 وكاميرات الفيديو وكاميرات راميةـ كاميرات تلفزيونية   

 المسجلة:
  

 ءإعفا   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 فق  للمراابة األمكية85 25 80 91 
إعفاء غيرها ـ ـ ـ ـ85 25 80 99 
مل  1ـ ـ أأكاف عالية السرعة كما هو مكدد في المالحظة 85 25 81 00 

 بكود الفرعية لهذا الفصل مالحظات ال
 

إعفاء
ـ ـ غيرها، أأكاف مقاومة لإلشعا  أو مدكملة لإلشعا  كما 85 25 82 00 

مل مالحظات البكود الفرعية  2هو مكدد في المالحظة 
 لهذا الفصل

 

إعفاء
ـ ـ غيرها، أأكاف للرؤيا الليلية كما هو مكدد في المالحظة 85 25 83 00 

 الفرعية لهذا الفصلمل مالحظات البكود  3
 

إعفاء
إعفاء ـ ـ غيرها85 25 89 00 

أجهزة رادار وأجهزة إرشاد مالحي بالراديو   85.26
 . وأجهزة توجيه عل بعد بالراديو

  

 %5  ـ أجهزة رادار 85 26 10 00 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

467

 16ق: 
 85ف: 

 - 644 - 

 فئة الرئ  اإلجراء ـك ــــــــالص الكظام المكسع رمز البكد

   : ـ غيرها  
  : ـ ـ أجهزة إرشاد مالحي بالراديو  
 GPS  5%الموااع ـ ـ ـ أجهزة تكديد  85 26 91 10 
 %5  غيرها ـ ـ ـ  85 26 91 90 
 %5  ـ ـ أجهزة توجيه عل بعد بالراديو 85 26 92 00 

ضمل  مدكدةوإن كانت  لإلذاعة،أجهزة ائدقبا    85.27
نفس البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت 

 .بساعة أو 
  

ون ـ أجهزة ائدقبا  لإلذاعة )راديو( اادرة علص العمل د  
 : مصدر نااة خارجي

  

 %5   بكج  الجيلوراديو  ـ ـ مشغالت أشــرنة كائيت 85 27 12 00 
ا جهــاز تسـجيل أو جهاز إذاعة به مدكدـ ـ أجهزة أُخر  85 27 13 00 

  الصوت
 5% 

 %5   ـ ـ غيرها 85 27 19 00 
ـ أجهزة ائدقبا  لإلذاعة )راديو( غير اادرة علص العمل   

ااة خارجي، مل الكو  المسدعمل في دون مصدر ن
 : المركبات

  

 %5   تسجيل أو إذاعة الصوتبجهاز  مدكدةـ ـ  85 27 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 27 29 00 

   :غيرها ـ   
 %5   الصوت تسجيل أو إذاعــةبجهاز  ـ مدكدةـ  85 27 91 00 

 وت ولكل بجهاز تسجيل أو إذاعة الص مدكدة ـ غـيرـ  85 27 92 00 
 بساعة مدكدة   

 
 

5% 
 %5   ـ ـ غيرها 85 27 99 00 

" وأجهزة عرض رمونيدوشاشات عرض "  85.28
جهاز ائدقبا   مشدملة علص"بروجكدر"، غير 

لإلذاعة المصورة )تلفزيون(؛ أجهزة ائدقبا  
مشدملة لإلذاعة المصورة )تلفزيون(، وإن كانت 

جهاز جهاز ائدقبا  لإلذاعة )راديو( أو  علص
 .)فيديو( تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة

  

   : "مونيدور" ذات أنبوب أشعة كانوديةـ شاشات عرض   
 جهازلالئدعما  مع  اابلة للدوأيل مباشرة ومعدةـ ـ  85 28 42 00 

  84.71لبيانات الداخل في البكد ل ةذاتيالمعالجة ال
  

 إعفاء
 %5   ـ ـ غيرها 85 28 49 00 
   ات عرض "مونيدور" أخر: ـ شاش  
 جهازلالئدعما  مع  اابلة للدوأيل مباشرة ومعدةـ ـ  85 28 52 00 

 84.71لبيانات الداخل في البكد ل ةذاتيالمعالجة ال
  

 إعفاء
 %5   ـ ـ غيرها 85 28 59 00 
   عرض " بروجكدور": أجهزةـ   
 جهاز  مع لالئدعما اابلة للدوأيل مباشرة ومعدةـ ـ  85 28 62 00 

 84.71لبيانات الداخل في البكد ل ةذاتيالمعالجة ال
  

 إعفاء
 %5   غيرهاـ ـ  85 28 69 00 
ـ أجهزة ائدقبا  لإلذاعة المصورة )تلفزيون(، وإن كانت   

جهاز ائدقبا  لإلذاعة )راديو( أو جهاز  مشدملة علص
 الصورة )فيديو(:تسجيل أو إذاعة الصوت أو 

  

   :أو شاشة عرض فيديو جهازلدشدمل علص  مصممةـ ـ غير   
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أداة أئائها  ا :ـاتصة ـعلل بسطح للضب  ذات وظيفـ ـ ـ 85 28 71 10 
يل الدخو  إلص ـل علص مودم لد مـمعالج مصغر تشدم

االندرنت، لها وظيفة تباد  المعلومات
 

 
 
 إعفاء

مار ـ ـ ـ أجهزة ائدقبا  االرئا  الدلفزيوني عبر األا 85 28 71 20 
 االأطكاعية )رئيفر(

 
5% 

 %5  ـ ـ ـ غيرها  85 28 71 90 
   باأللوان:ـ ـ غيرها،   
%5  ـ ـ ـ أجهزة تلفزيون ذكية 85 28 72 20 
%5  ـ ـ ـ غيرها مل أجهزة تلفزيون 85 28 72 30 
 %5  غيرها ـ ـ ـ  85 28 72 90 
 %5  أحادية  غيرها، ب لوانـ ـ  85 28 73 00 

ية أجزاء معدة لالئدعما  حصرا  أو بصورة رئيس  85.29
لغاية  85.24 في البكودمع األجهزة الداخلة 

85.28. 
  

ات مل جميع ــ( وعاكسات هوائي)أنديكاتـ هوائيات  85 29 10 00 
  األنوا ، أجزاء معدة لالئدعما  مع هذه األأكاف

 
 إعفاء

   : ـ غيرها  
 لإلذاعة ا ـاإلرئزة ـاإلرئا  عدا أجه زةـأجزاء: أجهـ ـ ـ 85 29 90 10 

 إرئا المصورة )تلفزيون(، أجهزة  اإلذاعة)راديو( أو 
كاميرات فيديو رامية للصور  ائدقبا ،مدضمكة جهاز 

ا  مكمولة لالتصا  أو الدكبيه أو ـزة ائدقبـأجه ال ابدة،
 الكداء

 

 
 
 
 
 إعفاء

 إعفاء  غيرها ـ ـ ـ  85 29 90 90 
والدوجيه األمان  هربائية لإلشارة أوأجهزة ك  85.30

أو للطرق الكديدية  والدكك  أو لدكظي  المرور
، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية خطون الدرام

أو للمواا  أو لمكشآت الموانئ أو المطارات )عدا 
 (.86.08تلك الداخلة في البكد 

  

 %5   الدرام وأـ أجهزة للطرق الكديدية  85 30 10 00 
 %5   ـ أجهزة أُخر 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 ضد السراة أو الكريع(، عدا تلك الداخلة 

 .85.30أو  85.12في البكد 

  

 %5   ممانلة د السراة أو الكريع وأجهزةــ أجهزة تكبيه ض 85 31 10 00 
ذات بلورات ئائلة أدوات ـ لوحات داللة أو بيان مدضمكة  85 31 20 00 

(LCD) أو أمامات نكائية باع ة للضوء(LED) 
 

 
 إعفاء

   أخرـ أجهزة   
 %5   ـ ـ ـ األجرا  الكهربائية لألبواب 85 31 80 10 
شاشات ا فيه )بما شاشة مسطكة ات عرض ذاتأدوـ ـ ـ 85 31 80 20 

LCD,Plasma , ElectroLuminescence, 
Vacuum-Flourescence   وغيرها مل تقكيات
  اتفااية تقكية المعلوماتالعرض( للمكدجات الداخلة في 

 

 
 

إعفاء

إعفاء  والكداء    ـ ـ ـ أجهزة الدكبيه85 31 80 30 
 %5  ـ ـ ـ غيرها  85 31 80 90 
   : ـ أجزاء  
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 80 20و  85 31 20لألجهزة 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

 . )الضب  المسبع(
  

في الدوائر الكهربائية، ذات ات نابدة معدة لالئدعما  ــ مك ف 85 32 10 00 
( يمككها ائديعاب ادرة تفاعلية هرتز) HZ 60/50 تردد

( أمبير تفاعلي)كيلو فولت  KVAR 0.5التقل عل 
 )مك فات الطااة(

 

 
 إعفاء

   ـ مك فات نابدة أُخر:  
إعفاء   ـ ـ مل تكدالوم 85 32 21 00 
إعفاء   كللة بالكهرباء(ـ ـ إلكدروليدية مل األلمكيوم )مد 85 32 22 00 
إعفاء   مل خزف، بطبقة واحدة كهربائي ـ ـ ذات عاز  85 32 23 00 
إعفاء   مل خزف، مدعددة الطبقاتكهربائي ـ ـ ذات عاز   85 32 24 00 
إعفاء   ، مل ورق أو مل لدائلكهربائي ـ ـ ذات عاز  85 32 25 00 
إعفاء   ـ ـ غيرها 85 32 29 00 

إعفاء   الضب  المسبع()للدعديل ـ مك فات مدغيرة أو اابلة  85 32 30 00 
إعفاء   ـ أجزاء 85 32 90 00 

مقاومات كهربائية )بما في ذلك المقاومات   85.33
الريوئدات " وأجهزة المقاومة المدغيرة م ل "

، عدا المقاومات المدغيرة " بوتكشيومدر"(
 .الكرارية

  

مل كربون نابدة، مل األنوا  المكدلة أو ذات ـ مقاومات  85 33 10 00 
  نبقة رايقة

  
إعفاء

  : ـ مقاومات نابدة أُخر  

إعفاء   (W) وات 20ـ ـ معدة لقدرة ذات نااة التزيد عل  85 33 21 00 
إعفاء   ـ ـ غيرها 85 33 29 00 
ها ــالك ملفوفة، بما فيــــ مقاومات مدغيرة مل أئ  

 :بوتكشيومدر"الجهد "لفرق  مات" ومقو"الريوئدات
  

 إعفاء   (W) وات 20ـ ـ معدة لقدرة ذات نااة التزيد عل  85 33 31 00 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 33 39 00 
دات ــها الريوئـا فيـ)بم مدغيـرة أخرىـ مقاومات  85 33 40 00 

 ومقاومات ايا  فرق الجهد بوتكشيومدر(
 

 
 إعفاء

 إعفاء   ءـ أجزا 85 33 90 00 
 إعفاء  دوائر مطبوعة 85 34 00 00 85.34
 الدوائراطع أو وااية  أوأجهـزة كهربائية لوأل   85.35

الكهربائية )م ل المفاتيح والمكصهرات والقانعات 
ومانعات الصواعع ومكددات الجهد  بمكصهرات

الكهربائي "الدوتر" وأجهزة امدصاص الصدمات 
هربائية ووأالت الكهربائية ووأالت الم خذ الك

 فولت 1000أخر وعلل الدوأيل، لجهد يزيد عل 
(V.) 

  

 %5   ـ مكصهرات " فيوزات " 85 35 10 00 
   : ذاتية الكركة الدياراانعاتـ   

 5%  (KV)كيلو فولت  72.5ـ ـ بجهد يقل عل  85 35 21 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 35 29 00 
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 %5  وأل واطع الديار تيحتقسي  ومفاـ مفاتيح  85 35 30 00 
واعع ومكددات جهد وأجهزة امدصاص ـــ مانعات أ 85 35 40 00 

  الصدمات الكهربائية
 

 
5% 

 %5   ـ غيرها 85 35 90 00 
لوااية الدوائر اطع أو  أجهزة كهربائية لوأل أو  85.36

، المفاتيح أو المرحالت "ريليه" )م لالكهربائية 
الصدمات  امدصاص والمكصهرات وأجهزة

مقابس  الكهربائية ووأالت المآخذ الكهربائية و
ووأالت أخر )اوابس( واواعد اللمبات "دوى" 

 1000جهد ال يزيد عل لالدوأيل، معدة  وعلل
لكزم أو حبا   البصرية أوفولت؛ وأالت لأللياف 

 . األلياف البصرية

 

 %5   ـ مكصهرات 85 36 10 00 
 %5   الذاتيةـ اانعات الديار  85 36 20 00 
 %5   ـ أجهزة أُخر لوااية الدوائر الكهربائية 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 الكهربائية أخر  
ج اخرإر ـمل دوائة ـمفاتيح كهربائية إليكدرونية مكونـ ـ ـ 85 36 50 10 

ة نايروئدورية ـ  مدصلة بصريا )مفاتيح كهربائيادخإو
معزولة(

 
 
 
 إعفاء

مفاتيح اليكدرونية، بما فيها المفاتيح االليكدرونية ـ ـ ـ 85 36 50 20 
ة مل ـرارة، مكونـة الكـة ضد درجـيـمـالمك

-chip" مكطقية )تقكية chipرايقة "ترانزيسدور و
on-chipفولت 1000جاوز ( لجهد ال يد  

 

 
 
 

إعفاء
ار ال يدجاوز ــمفاتيح كهروميكانيكية ئريعة الكركة لديـ ـ ـ 85 36 50 30 

 أمبير 11
  

إعفاء
 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  85 36 50 90 
 اوابس)واعد لمبات، وأالت مآخذ كهربائية ـــ ا  

 ومقابس(:
  

 %5   ـ ـ اواعد لمبات 85 36 61 00 
   غيرها:ـ ـ   
 ومقابس(، لألئـالك اوابس) وأالت مآخذ كهربائيةـ ـ ـ 85 36 69 10 

  ور والدوائر المطبوعةـدة المكـالمدك
 إعفاء 

 إعفاء  ومقابس )فيش())اوابسمآخذ كهربائية ـ غيرها مل ـ ـ  85 36 69 20 
لكزم أو حبا  األلياف  البصرية أووأالت لأللياف ـ  85 36 70 00 

  البصرية
  

5% 
   : ـ أجهزة أُخر  
 إعفاء  الكيابل وعكاأر توأيل وتما  لألئالك ـ ـ ـ 85 36 90 10 
 إعفاء   مجسات الراائعـ ـ ـ 85 36 90 20 
    ـ ـ ـ غيرها :   
)مكوالت أفياش( وان احدوت علص مكفذ يو  مهيئاتـ ـ  ـ ـ 85 36 90 91 

 ا  بي وما يمانلها
إعفاء 

إعفاء  غيرهاـ ـ  ـ ـ 85 36 90 99 
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وتابلوهات ومكاضد وناوالت وخزائل لوحات   85.37
مل الكوامل مزودة بجهازيل أو أك ر مل    وغيرها

 أو 85.35األجهزة الداخلة في أحد البكديل 
، للدكك  أو الدوزيع الكهربائي، بما فيها 85.36

تلك الدي تدضمل أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 
رامية، عدا أجهزة الدكويل أجهزة الدكك  الو، 90

 .85.17الداخلة في البكد 

  

 V  5%فولت  1000عل  دال يزيـ لجهد )توتر(  85 37 10 00 
 V  5%فولت  1000عل  ـ لجهد )توتر( يزيد 85 37 20 00 

حصرا  أو بصفة رئيسية مع  لالئدعما أجزاء معدة   85.38
أو  85.36، 85.35األجهزة الداخلة في البكود 

85.37. 
 

خزائل وغيرها وناوالت و مكاضدوتابلوهات ووحات ــ ل 85 38 10 00 
، غير 85.37مل الكوامل لألأكاف الداخلة في البكد

  مزودة ب جهزتها
 

 
 

5% 
 %5   ـ غيرها 85 38 90 00 

وأنابيل كهربائية تضئ بدوهج الشعيرات أو لمبات   85.39
لة مقفال لمباتال وحداتبالدفريغ، بما في ذلك 

واللمبات واألنابيل ذات األشعة فوق البكفسجية أو 
مصادر اوئيه؛ ؛ لمبات األشعة تكت الكمراء

 .(LED)أمامات نكائية باع ة للضوء ذات  ضوء

  

 %5   "لمبات مقفلة" وحداتـ  85 39 10 00 
بات وأنابيل أخر تضئ بدوهج الشعيرات، بائد كاء ــ لم  

ية أو األشعة تكت اللمبات ذات األشعة فوق البكفسج
 : الكمراء

  

 %5   ـ ـ هالوجيل بالدكجسدل 85 39 21 00 
يزيد  وبجهد )توتر( وات 200تزيد عل بقدرة ال ـ غيرها، ـ 85 39 22 00 

  فولت 100عل 
 

 
5% 

 %5   ـ ـ غيرها 85 39 29 00 
ـ لمبات وأنابيل تضئ بالدفريغ، عدا اللمبات ذات األشعة   

 : فوق البكفسجية
  

 ئاخلل " فليورئكت "، ذات اطل ـــ لمبات وأنابي ـ 85 39 31 00 
 ""كانود

 5% 

 لمبات بهاليدات الصوديوم؛ ار الزئبع أوـــ ـ لمبات ببم 85 39 32 00 
  معدنية

 5% 

 %5   ـ ـ غيرها 85 39 39 00 
عة فوق البكفسجية أو تكت ــذات أش أنابيل ـ لمبات و  

 :اوئيه الكمراء؛ لمبات 
  

 %5   اوئيهـ ـ لمبات  85 39 41 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 39 49 00 
أمامات نكائية باع ة للضوء  مصادر ضوء ذات ـ  

(LED): 
  

5%  (LED)وحدات ذات أمامات نكائية باع ة للضوء  ـ ـ85 39 51 00 
ـ ـ مصابيح ذات أمامات نكائية باع ة للضوء عضوية 85 39 52 00 

(OLED)  
 

5%
 %5   ـ أجزاء 85 39 90 00 
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أمامات وأنابيل إلكدرونية ذات اطل ئالل   85.40
"كانود" بارد أو ضوئي )م ل، الصمامات 

المعب ة ببمار أو بغاز  واألنابيل المفرغة أو
واألنابيل المقومة المعب ة ببمار الزئبع وأنابيل 
األشعة الكانودية وأمامات وأنابيل الكاميرات 

 (.الدلفزيونية

 

ة ــدقبا  اإلذاعــ أنابيل األشعة الكانودية ألجهزة ائ  
الكانودية  أنابيل األشعةالمصورة )تلفزيون(، بما في ذلك 

 لشاشات عرض الفيديو )فيديو مونيدور(:
  

 %5   ـ ـ باأللوان 85 40 11 00 
 %5  )أحادية اللون( ـ ـ ب لوان أحادية 85 40 12 00 
وية ـل الكاميرات الدلفزيونية؛ أنابيل تكويل أو تقـ أنابي 85 40 20 00 

  الصورة؛ أنابيل أُخر ذات كانود ضوئي
 

 
5% 

 البيانية، ب لوانـ أنابيل عرض المعلومات والرئوم  85 40 40 00 
 البيانية،أنابيل عرض المعلومات والرئوم  أحادية؛

تظهر نقان فسفورية علص الشاشة بدباعد أال  باأللـوان،
   م 0.4مل

 
 
 

5% 

 %5   ـ أنابيل أشعة كانودية أُخر 85 40 60 00 
 ل، ــ أنابيل للموجات مدكاهية الصغر )ميكرووي ( )م  

المدكقلة المغكطرون والكليسدرون وأنابيل الموجات 
 الشبكي:أنابيل الدكك   اوالكارئيكوترون(، عد

  

 %5   ـ ـ مغكطرون 85 40 71 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 40 79 00 

   : ـ أنابيل وأمامات أُخر  
 %5   الدضمي  دقبا  أوـزة االئــات ألجهـامـل وأمــأنابي ـ ـ 85 40 81 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 40 89 00 
   : ـ أجزاء  
 %5   ـ ـ ألنابيل األشعة الكانودية 85 40 91 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 40 99 00 

باء )م ل الصمامات للكهرأدوات  شبه موألة   85.41
والمكوالت الدي أئائها  درانزئدوراتالوال كائية 

شبه موألة حسائة  أشباه موأالت(؛ أدوات
 الفولدائيةفي ذلك الماليا الضوئية  للضوء، بما

" أو موديو وإن كانت مجمعة في شكل وحدات "
مهي ة بشكل لوحات؛ أمامات نكائية باع ة 

مات أما( وإن كانت مجمعة مع LED)للضوء
بلورات بيزو ـ  (؛LED)باع ة للضوء أخر نكائية

 كهربائية مركبة.

  

ات ال كائية الكسائة ـدا الصمامـــ أمامات نكائية، ع 85 41 10 00 
 (LED) للضوء أو الباع ة للضوء

 
 

 إعفاء
   للضوء:الدرانزئدورات الكسائة  اترانزئدورات، عدـ   
1واحد ) واتل يقل ع معد  تبددـ ـ ذات  85 41 21 00  W)  إعفاء 
 إعفاء   ـ ـ غيرها 85 41 29 00 
ـ مقومات ترانزئدورية "نايرئدور" "دياك" و"ترياك"،  85 41 30 00 

  عدا األدوات الكسائة للضوء
 

 
 إعفاء
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أدوات شبه موألة حسائة للضوء، بما في ذلك الماليا  ـ  
، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات الفولدائيةالضوئية 

 أمامات نكائية باع ة للضوء ؛ألو بشكل  مهي ة أو
(LED: ) 

 

إعفاء  ( LED) أمامات نكائية باع ة للضوء ـ ـ 85 41 41 00 
 مجمعة في شكل وحدات أو غير ضوئية فولدائيةخاليا  ـ ـ 85 41 42 00 

 ألو بشكل  مهي ة
 

إعفاء
 مهي ة دات أومجمعة في شكل وح ضوئية فولدائيةخاليا  ـ ـ 85 41 43 00 

 ألو بشكل 
 

إعفاء
إعفاء  غيرها ـ ـ 85 41 49 00 

  ر :ـ أدوات شبه موألة أخ  

إعفاء  ـ مكوالت أئائها أشباه موأالت 85 41 51 00 
إعفاء  غيرها  ـ ـ 85 41 59 00 
إعفاء   ـ بلورات بيزو ـ كهربائية مركبة 85 41 60 00 

إعفاء   ـ أجزاء 85 41 90 00 
   . دوائر "دارات" اليكدرونية مدكاملة  85.42

   : دوائر "دارات" اليكدرونية مدكاملة ـ  
معالجات وأجهزة تكك ، وان كانت مكدمجا بها ذاكرات ـ ـ 85 42 31 00 

أو مكوالت أو دوائر مكطقية أو مضممات أو أأكاف 
أكاعة الساعات ودوائر الدوايت أو غيرها مل الدوائر 

  األخر

 

 
 
 
إعفاء

إعفاء   ذاكراتـ ـ  85 42 32 00 
إعفاء   ـ ـ مضممات 85 42 33 00 
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   ات الجزيئاتمسرعـ  85 43 10 00 
 %5   ـ مولدات إشارات 85 43 20 00 
ليل ـا  وللدكـائيـربــ آالت وأجهزة لطالء المعادن كه 85 43 30 00 

الكهربائي أو لالندقا  الكهربائي للجزئيات المعلقة 
 )إليكدروفورئيز(

 
 
 إعفاء

كدرونية وأدوات كهربائية شمصية ممانلة ئجائر الـ   
 : للددخيل

 
 

%5 ئجائر الكدرونية  ـ ـ ـ85 43 40 10 
%5 شيشة الكدرونية ـ ـ ـ85 43 40 20 
 %5   أجهزة تسميل كهربائية للفائ  السجائر ـ ـ ـ 85 43 40 30 
%5 غيرها ـ ـ ـ85 43 40 90 
   : ـ آالت و أجهزة أخر  
 فاءإع   آالت كهربائية ذات وظائ  ترجمة أو معج ـ ـ ـ 85 43 70 10 
فيها شاشات  )بماأدوات عرض ذات شاشة مسطكة ـ ـ ـ 85 43 70 20 

CD,Plasma,ElectroLuminescence, 
Vacuum-Flourescence   وغيرها مل تقكيات
 اتفااية تقكية المعلومات العرض( للمكدجات الداخلة في 

 

 
 
 
 إعفاء

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 85 43 70 90 
   : ـ أجزاء  
 إعفاء   مجمعات الكدرونية مدكاهية الصغر ـ ـ ـ85 43 90 10 
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    غيرها : ـ ـ ـ 
 85 43 90 االلكدرونية عدا البطاريات الواردة في البكد  للسجائرــ  ـ ـ91

07 85 5% 

 85 43 90 للشيشة االلكدرونية عدا البطاريات الواردة في البكد  ـ ـ ـ ـ92
07 85 5% 

 85 43 90 ألجهزة الدسميل الكهربائية للفائ  السجائر عدا ـ ـ ـ ـ93
%855 07البطاريات الواردة في البكد 

 85 43 90 %5ألدوات تدخيل الكدرونية أخر ـ ـ ـ ـ98
 85 43 90  إعفاء  غيرها ـ ـ ـ ـ99

معزولة )بما فيها المطلية بالميكاء أو أئالك   85.44
)بما في ذلك وكابالت معزولة ب وكسيد األلمونيوم( 

الكابالت المدكدة المكور( وغيرها مل الموأالت 
المعزولة للكهرباء، وإن كانت مزودة ب دوات 

كابالت مل ألياف بصرية مصكوعة ؛ توأيل نرفية
وإن كانت مجمعة مع  مكسوة افراديا،مل ألياف 

موأالت كهربائية أو مزودة ب دوات توأيل 
 . نرفية

 

   : ـ أئالك لل   
 %5   ـ ـ مل نكا  85 44 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 44 19 00 
ـ كابالت مدكدة المكور وغيرها مل موأالت كهربائية   

 : مدكدة المكور
  

مل   10ـ ـ ـ كابالت كهربائية يزيد مقطعها العرضي عل  85 44 20 10 
  فولت 300وجهدها عل 

 
 

5% 
رة أزواج أو ــ  علص عشالبرق والهات  تكدو كابـالتـ ـ ـ  85 44 20 20 

  أك ر
 

5% 
أال مل عشرة  والهات  تكدو  علصالبرق  أئـالكـ ـ ـ  85 44 20 30 

  أزواج
 

5% 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 44 20 90 
راق ومجموعات أئالك أُخر مل ــ مجموعات أئالك االحد 85 44 30 00 

 أو السياراتفي األنوا  المسدعملة في وئائ  الكقل 
  البواخر أو الطائرات

 
 
 

5% 
فولت  1000ال يـزيد عل  أُخر لجهدـ موأالت كهربائيـة   

(V) : 
  

  : ـ ـ مزودة بوأالت  
مل   10كابالت كهربائية يزيد مقطعها العرضي عل  ـ ـ ـ   

  :فولت 1000وال يزيد عل  فولت 300وجهدها عل 

بالت يزيد مقطعها وأالت كهربائية )توأيلة( لكاـ ـ  ـ ـ 85 44 42 11 
فولت وال  300مل  وجهدها عل  10العرضي عل 
 فولت  1000يزيد عل 

 

إعفاء
إعفاء  غيرها.ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 19 
    : مل10يزيد مقطعها العرضي عل أئالك كهربائية ال ـ ـ ـ   

وأالت كهربائية )توأيلة( ألئالك ال يزيد مقطعها ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 21 
 مل   10ل العرضي ع

 
إعفاء

إعفاء  غيرها.ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 29 
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أو  عشـرة أزواجو  علص ـرق والهات  تكدـالب كابالت ـ ـ ـ 85 44 42 30 
  أك ر

 
إعفاء

ل مل عشرة ـص أاـو  علـالبرق والهات  تكد أئالك ـ ـ ـ 85 44 42 40 
 أزواج 

  
إعفاء

  :ـ ـ ـ غيرها   

إعفاء  غيرها مل وأالت كهربائية )توأيلة( ـ ـ  ـ ـ85 44 42 91 
إعفاء  غيرها ـ ـ  ـ ـ85 44 42 99 
    :ـ ـ غيرها  
مل   10كابالت كهربائية يزيد مقطعها العرضي عل  ـ ـ ـ 85 44 49 10 

 فولت 1000وال يزيد عل  فولت 300وجهدها عل 
 5% 

يزيد مقطعها العرضي عل أئالك كهربائية ال ـ ـ ـ  
: مل  10

  

 إعفاء  فولت  80لجهد ال يزيد عل ـ ـ ـ ـ 85 44 49 21 
 %5  غيرها ـ ـ ـ ـ 85 44 49 29 
أو   البرق والهات  تكدو  علص عشرة أزواج  كابالت ـ ـ ـ  

 : أك ر
  

 إعفاء   فولت 80ـ ـ ـ ـ لجهد ال يزيد عل 85 44 49 31 
 %5  غيرها ـ ـ ـ ـ 85 44 49 39 
ل مل عشرة ـص أاـو  علـالبرق والهات  تكد 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 
  : غيرها ـ ـ ـ  
 إعفاء  فولت  80لجهد ال يزيد عل ـ ـ ـ ـ 85 44 49 91 
 %5  غيرها ـ ـ ـ ـ 85 44 49 99 

 1000       ية أُخر، معدة لجهد يزيد علئـ موأالت كهربا  
 : فولت

  

 %5   مل  10 لـرضي عـربائية يزيد مقطعها العهابالت ككـ ـ ـ  85 44 60 10 
 %5   مل01 لـيزيد مقطعها العرضي ع ـ ـ ـ أئالك كهربائية ال 85 44 60 20 
عشرة أزواج أو  و  علصرق والهات  تكدــالب كابـالتـ ـ ـ  85 44 60 30 

  أك ر
 

5% 
 %5   ـ ـ ـ غيرها 85 44 60 90 
 إعفاء   ـ كابالت مل ألياف بصرية 85 44 70 00 

)فراجيل  أاطاب مل فك ، فكمات المسح  85.45
، فكمات اللمبات أو فكمات مجموعات كربونية(

وأأكاف أُخر مل  )البطاريات(الماليا المولدة
بمعدن أو مل  فك ،جرافيت أو مل غيره مل ال

دونه، مل األنوا  المسدعملة في األغراض 
 الكهربائية.

  

   : ـ أاطاب  
 %5   ـ ـ مل األنوا  المسدعملة في األفران 85 45 11 00 
 %5   ـ ـ غيرها 85 45 19 00 
 %5  )فراجيل( ـ فكمات المسح 85 45 20 00 
 %5   ـ غيرها 85 45 90 00 

   . باء مل جميع الموادعازالت للكهر  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 
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و المكشات اطع عازلة للكهرباء لآلالت واألجهزة   85.47
بصرف ، مصكوعة كليا  مل مواد عازلة الكهربائية

)م ل، بسيطة معدنية  الكظر عل أ  مكونات
 للمبات( أدمجت أنكاء القولبة بةالملول المقابس

العازالت الداخلة في عدا ، ألغراض الدجميع فق 
؛ أنابيل عازلة للدمديد الكهربائي 85.46البكد 

 عازلة.ووأالتها، مل معادن عادية مبطكة بمواد 

  

 %5   ـ اطع عازلة مل خزف 85 47 10 00 
 %5   ـ اطع عازلة مل لدائل 85 47 20 00 
 %5   ـ غيرها 85 47 90 00 

األجهزة، غير مذكورة  لآلالت أو أجزاء كهربائية85 0048 00 85.48
 . مل هذا الفصل داخلة في مكان آخر وال

 
5% 

   كهربائية واليكدرونية.فضالت وخردة   85.49
ومجموعات الماليا  االبددائيةضالت وخردة الماليا ــ ف  

ائية؛ خاليا )البطاريات( والمدخرات الكهرب االبددائية
مسدهلكة، مجموعات خاليا مولدة مسدهلكة   ابددائية

 : )بطاريات(،مدخرات كهربائية مسدهلكة

  

فضالت وخردة المدخرات المكدوية علص رأاص  ـ ـ 85 49 11 00 
وحامض

 5%

%5  غيرها، تكدو  علص رأاص أو كادميوم أو زئبع ـ ـ 85 49 12 00 
كيماو  وغير مكدوية علص رأاص أو  مفروزة بكو  ـ ـ 85 49 13 00 

كادميوم أو زئبع
 5%

غير مفروزة وغير مكدوية علص رأاص أو كادميوم أو  ـ ـ 85 49 14 00 
زئبع

 5%

%5  غيرها ـ ـ 85 49 19 00 
   ـ مل األنوا  المسدمدمة أئائا الئدعادة المعادن الكفيسة:  
مجموعات الماليا  وأتكدو  علص خاليا ابددائية  ـ ـ 85 49 21 00 

أو مفاتيح   مدخرات كهربائيةأو  )البطاريات( االبددائية
زئبقية أو زجاج مدكصل عليه مل أنابيل األشعة الكانودية  

أو غيره مل  الزجاج المكش  أو أجزاء كهربائية او 
اليكدرونية مكدوية علص كادميوم أو رأاص أو زئبع أو 

  (PCBs)فيكيالت نكائية بولي كلورية 

 

5%
%5  غيرها ـ ـ 85 49 29 00 
ـ مجموعات كهربائية واليكدرونية والوا  دوائر مطبوعة   

 أخر:
  

مجموعات الماليا  وتكدو  علص خاليا ابددائية أ ـ ـ 85 49 31 00 
أو مفاتيح   مدخرات كهربائيةأو  )البطاريات( االبددائية

نودية  زئبقية أو زجاج مدكصل عليه مل أنابيل األشعة الكا
أو غيره مل  الزجاج المكش  أو أجزاء كهربائية او 

اليكدرونية مكدوية علص كادميوم أو رأاص أو زئبع أو 
  (PCBs)فيكيالت نكائية بولي كلورية 

 

5%
  غيرها : ـ ـ  

إعفاء المدكاملة اإللكدرونيةـ ـ ـ فضالت وخردة لدوائر 85 49 39 10 
%5 ـ ـ ـ غيرها85 49 39 90 
   ـ غيرها:  
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مجموعات الماليا  وتكدو  علص خاليا ابددائية أ ـ ـ 85 49 91 00 
أو مفاتيح   مدخرات كهربائيةأو  )البطاريات( االبددائية

زئبقية أو زجاج مدكصل عليه مل أنابيل األشعة الكانودية  
أو غيره مل  الزجاج المكش  أو أجزاء كهربائية او 

ميوم أو رأاص أو زئبع أو اليكدرونية مكدوية علص كاد
  (PCBs)فيكيالت نكائية بولي كلورية 

 

5%
%5  غيرها ـ ـ 85 49 99 00 
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 القسم السابع عشر 
 ومعدات نقل مماثلة ،رطائرات، بواخعربات، 

 
 : مالحظـــات

 يشمل الزحافات والمزالق واألصناف ، كما ال95.08 أو 95.03دينال يشمل هذا القسم األصناف الداخلة في البن ـ 1
 .95.06 المماثلة الداخلة في البند

لألصناف وإن كانت معدة بوضوح لالستعمال  األصناف التاليةعلى " 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 األُخر من مطاط مبركوكذلك(84.84

من القسم الخامس  2اللوازم المعدة لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة األجزاء و 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، 84.79اية لغ 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 وحدات و ي ـ 
 .(96.03ملة كأجزاء للمركبات )بند الفراجين من األنواع المستع ك ـ 

 واللوازم غيراء تنطبق على األجز ، ال88لغاية  86في الفصول  لوازم" بالمعنى المقصود إن عبارة "أجزاء أو ـ 3
. التي قد ينطبق لك الفصول أما األجزاء واللوازمالمالئمة لالستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف ت

ً للبند ال ذي يتوافق مع استعمالها عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعا
 .الرئيسي

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ـ 4
إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب  أ  ـ

 ؛87ند في بندها المالئم من الفصل أن تب
 ؛87ند في بندها المالئم من الفصل البرمائية ذات المحرك تب العرباتإن  ب ـ 

ً بحيث يصبح من الممكن إس ج ـ  تبند فيتخدامها كمركبات للطرق البرية إن الطائرات المصممة خصيصا
  .88بندها المالئم من الفصل 

 :األكثر مماثلة لها وفقاً 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 
ً إذا كانت مصممة للسير فوق الي 87في الفصل  ب ـ   ؛ابسة أو فوق اليابسة والماء معا

إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو  89في الفصل  ج ـ
 .ادرة أيضاً على السير فوق الجليداألرصفة العائمة أو ق

 
بتلك  ولوازم خاصةلهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد ا 

 المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً لألحكام السابقة. 
و تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية،  

اإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة  تبند أجهزة
 .جيه الخاصة بخطوط السكك الحديديةاإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتو
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 الفصل السادس والثمانون
 

 يماثلها قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما
فيها  بما)آلية ؛ أجهزة إشارة مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزاؤها 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 اصة بالقطارات ذات الوساالموجهة الخ  
  ؛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 

 :، فيما يشمل86.07يشمل 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(للمحاور؛ وأجهزة اإليقاف )علب  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
مقاييس ارتفاع حمولة ت الثابتة لألرصفة، والخطوط المجمعة والصوانـي  والجسور الدوارة والصداما 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 ،ان كانت مجهزة لإلنارة الكهربائيةو ،التحكم في المرور

 . إنشاءات الموانئ أو المطارات البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــنف النظام المنسق رمز البند

ن قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة م  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 أُخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر"  86.02
 %5    ربائيةكه 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 
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، الخدمة للسكك الحديديةأو لصيانة مركبات ا 86 04 00 00 86.04
وإن كانت ذاتية الدفع )مثل، ورش 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

البريد وغيرها من  متعة أوالدفع؛ عربات األ
ما يماثلها المعدة  بات السكك الحديدية أوعر

خاصة، غير ذاتية الدفع، )باستثناء ما ألغراض 
 (86.04يدخل منها في البند 

  
 
 
 

 
5% 

دية، لنقل السكك الحديمقفلة وعربات عربات   86.06
 . البضائع غير ذاتية الدفع

  

 %5   اثلهايم وما صهاريج عربات ـ 86 06 10 00 
ما يدخل  ذاتي، عداذات تفريغ  ،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 
 %5   سم60عن ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعـها  مفتوحة،ـ ـ  86 06 92 00 
 %5   غيرها ـ ـ 86 06 99 00 

أو  السكك الحديدية أو معداتأجزاء لقاطرات   86.07
 . الترام

  

، وعجالت ومحاور"  بوجيات ـ بيسلو" بوجيات قواعد ـ  
 : وأجزاؤها

  

 %5   (للحجر) بوجيات وبيسيل بوجيات ـ ـ 86 07 11 00 
 %5  أُخر 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 مثبتات ولوازم 86 08 00 00 86.08
؛ أجهزة آلية )بما فيها خطوط الترام

الكهروآلية( لإلشارة واألمان والرقابة والتحكم 
وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية 

المائية ، للطرق البرية أو وخطوط الترام
الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو 

 أجزاؤها؛ اراتالمط

  
 
 
 
 
 

5% 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــنف النظام المنسق رمز البند

حاويات، )بما في ذلك حاويات نقل السوائل(،  86 09 00 00 86.09
مصممة ومجهزة خصيصاً 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 .1
 ساسية لجر أو دفع مركبات أو، يقصد بالجرارات " المركبات المصممة بصفة أمن أجل تطبيق أحكام هذا الفصل.2

األسمدة أو غيرها من ثانوية لنقل العدد أو البذور أو ، وإن كانت تحتوي على تجهيزات عربات أُخر أو أحمال
 .يرتبط باالستخدام الرئيسي للجراراألصناف مما 

ابلة للتبديل تبقى ، كمعدات ق87.01البند إن اآلالت وأدوات العمل المصممة ألن تركب على الجرارات الداخلة في 
 .، سواء كانت مركبة عليه أو الارداخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجر

 87.04غاية ل 87.02، في البنود من سيارات المحتوية على غرف للقيادةتدخل هياكل "شاسيهات" ال.3
 .87.06وليس في البند  

 .95.03ما دراجات األطفال األُخر، فتدخل في البند ، أع الدراجات لألطفال ذات العجلتينجمي 87.12يشمل البند .4

 مالحظة البند الفرعي:
:87 08 22 00يشمل البند الفرعي .1

 زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر -أ
زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، وان كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من األجهزة -ب

ترونية الكهربائية أو االليك
 87.05لغاية  87.01عندما تكون صالحة لالستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع العربات الداخلة في البنود 

 الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم
النظام  رمز

 البند المنسق

  
الداخلة في البند الجرارات )عدا  جرارات
87.09) . 

 87.01 

  87 01 10 00   أحادية المحورـ جرارات   5%
   : ألنصاف المقطوراتـ جرارات طرق   

5%  

الداخلي مكابس يتم االشتعال  وبمحرك ذفقط مجهزة  ـ ـ
  فيه بالضغط )ديزل أو نصف ديزل(

00 21 01 87  

5%  

مكابس يتم االشتعال  وبمحرك ذمعاً، للدفع، مجهزة  ـ ـ
وبمحرك  فيه بالضغط )ديزل أو نصف ديزل(الداخلي 

 كهربائي للدفع

00 22 01 87  

5%  

مكابس متناوبة يتم  وبمحرك ذمعاً، للدفع، مجهزة  ـ ـ
 وبمحرك كهربائي للدفع فيه بالشررالداخلي االشتعال 

00 23 01 87  

5%   87 01 24 00  فقط بمحرك كهربائي للدفعمجهزة  ـ ـ 
5%   87 01 29 00 غيرها ـ ـ 
  87 01 30 00 ـ جرارات بجنازير  5%

    ، ذات قوة محرك:ـ غيرها  
  87 01 91 00 كيلو واط 18ال تزيد عن ـ ـ ـ  5%
  87 01 92 00 كيلو واط 37كيلو واط وال تتجاوز  18تزيد عن ـ ـ   5%
  87 01 93 00 كيلو واط 75كيلو واط وال تتجاوز  37تزيد عن ـ ـ   5%
  87 01 94 00 كيلو واط 130كيلو واط وال تتجاوز  75تزيد عن ـ ـ   5%
  87 01 95 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 
  بالضغط )ديزل أو نصف ديزل( فيه

00 10 02 87  
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 الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم
النظام  رمز

 البند المنسق

 
5%  

ً ـ مجهزة  االشتعال مكابس يتم  وذ بمحرك ، للدفع،معا
 وبمحرك بالضغط )ديزل أو نصف ديزل( فيهالداخلي 
 كهربائي

00 20 02 87  

 
5%  

مكابس يتم االشتعال  وذ بمحركمعاً، للدفع، مجهزة ـ 
 كهربائيوبمحرك  بالشرر فيهالداخلي 

00 30 02 87  

  87 02 40 00  للدفع كهربائي بمحركفقط ـ مجهزة   5%
  87 02 90 00 ـ غيرها  5%

  

سيارات وغيرها من العربات السيارة 
اص )عدا المصممة أساساً لنقل األشخ

، بما في ذلك (87.02الداخلة في البند 
 .وسيارات السباق سيـارات االستيشن

 87.03 

 
 

5%  

؛ سيارات ات مصممة خصيصاً للسير على الثلجسيار ـ
خاصة لنقل األشخاص في مالعب الجولف وسيارات 

  مماثلة

00 10 03 87  

  

 ذواحتراق داخلي  بمحرك فقط مجهزة أُخر،ـ سيارات 
 :بالشرر فيهمكابس يتم االشتعال 

  

   :3سم 1000تتجاوز  ـ ـ سعة اسطواناتها ال  
:سياحيةـ ـ ـ سيارات      

  87 03 21 11 السنة التي تليها ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو  5%

5%  

أو  التخليصسنة تسبق  ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي
  أكثر

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%  

أو  ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
 أكثر

32 21 03 87  

 
5%  

، مساجين نقل، )إسعاف، شرطة الطوارئـ 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  

 
   

 الثالث عجالتـ ـ ـ السـيـارات الـخـفـيـفة ذات 
 : والتصميم البسيط

   

5% 71210387 توك أو ركشة وما يماثلها ـ توكـ ـ ـ    
5% 79210387  ـ غيرهاـ ـ ـ    

 
5%  

 المقعدين أومن قبل ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصاً لتقاد 
 ً  المصابين بشلل الرجلين معا

80 21 03 87  

  87 03 21 90 ـ ـ ـ غيرها  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%  

أو  ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص ـ
 اكثر

12 22 03 87  

   رباعي:ـ ـ ـ سيارات ذات دفع   
  87 03 22 31 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

 أوالتخليص يل السنة األولى التي تسبق سنة ـ ـ ـ ـ مود
 اكثر

32 22 03 87  
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 الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم
النظام  رمز

 البند المنسق

 
5%  

مساجين،  ، شرطة، نقل)إسعاف الطوارئيارات ــسـ ـ ـ
 نقل موتى( 

50 22 03 87  

 
5%  

هوم( ات ذات بيوت محمولة عليها )موتورسيار ـ ـ ـ
 وما يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 22 03 87  

 
5%  

ـيـارات الـخـفـيـفة ذات الثالث عجالت ـ ـ ـ الس
 والتصميم البسيط 

70 22 03 87  

 
5%  

 المقعدين أومن قبل خصيصاً ـ ـ ـ سيارات معدة 
 ً  المصابين بشلل الرجلين معا

80 22 03 87  

  87 03 22 90 ـ ـ ـ غيرها  5%

  

وال تتجاوز  3سم1500ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد عن
 : 3سم 3000

  

   : سياحيةسيارات  ـ ـ ـ
  87 03 23 11 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

أو  ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
 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%  

أو  ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
 اكثر

32 23 03 87  

 
5%  

، نقل مساجين، )إسعاف، شرطة الطوارئيارات ـس ـ ـ ـ
  نقل موتى(

50 23 03 87  

 
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%  

 المقعدين أومن قبل خصيصاً لتقاد ـ ـ ـ سيارات معدة 
 ً  المصابين بشلل الرجلين معا

80 23 03 87  

  87 03 23 90 ـ ـ ـ غيرها  5%
   :3سم 3000تزيد سعة اسطواناتها عن ـ ـ   
   : سياحيةسيارات  ـ ـ ـ  

  87 03 24 11 ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها  5%

5%  

أو  ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
 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%  

أو  ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
 اكثر

32 24 03 87  

 
5%  

، نقل مساجين، )إسعاف، شرطة الطوارئـ ـ ـ سيارات 
  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%  

 المقعدين أومن قبل لتقاد ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصاً 
 ً  المصابين بشلل الرجلين معا

70 24 03 87  

  87 03 24 90 ـ ـ ـ غيرها  5%

  

مكابس يتم  وذ بمحرك فقط مجهزة ،ـ سيارات أُخر
فيها بالضغط )ديزل أو نصف الداخلي االشتعال 

 ديزل(:
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 الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم
النظام  رمز

 البند المنسق

  87 03 31 00 3سم 1500عن  تزيدال اسطواناتها  ـ سـعةـ   5%
 

5%  

وال تتجاوز  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 ذمعاً، للدفع، مجهزة سيارات أخر، ـ 
 ،كهربائي وبمحرك بالشرر فيهالداخلي يتم االشتعال 

عن طريق التوصيل بمصدر  اعدا تلك التي يمكن شحنه
 خارجي للطاقة الكهربائية.

00 40 03 87  

5%  

مكابس  وبمحرك ذمعاً، للدفع، مجهزة  ،ـ سيارات أُخر
بالضغط )ديزل أو نصف  فيهالداخلي يتم االشتعال 

 اعدا تلك التي يمكن شحنه ،كهربائي وبمحرك ديزل(
 للطاقة الكهربائية. عن طريق التوصيل بمصدر خارجي

00 50 03 87  

5%  

مكابس  وذ للدفع، بمحركمعاً، مجهزة سيارات أخر، ـ 
، كهربائي وبمحرك بالشرر فيهالداخلي يتم االشتعال 
عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة  يمكن شحنه
 الكهربائية.

00 60 03 87  

5%  

س مكاب وبمحرك ذمعاً، للدفع، مجهزة  ،سيارات أُخرـ 
بالضغط )ديزل أو نصف  فيهالداخلي يتم االشتعال 

عن طريق  يمكن شحنه ،كهربائي وبمحرك ديزل(
 التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.

00 70 03 87  

  87 03 80 00 دفعلل كهربائي بمحركفقط  مجهزةسيارات أخر، ـ   5%
  87 03 90 00  ـ غيرها  5%

 87.04  البضائع.سيارات لنقل   
 

5%  

ـ سيارات قالبة "دمبر" مصممة لالستعمال خارج 
 الطرق العامة 

00 10 04 87  

  

بمحركات ذات مكابس يتم  فقط مجهزةغيرها، ـ 
نصف فيها بالضغط )ديزل أوالداخلي االشتعال 

 ديزل(:

  

   طن: 5 عن اإلجمالي القـائم وزنهاـ ـ ال يزيد   
 

5%  

أو  بغماره)وانيت(  بيك أب احنات صغيرةـــ ـ ـ ش
 جاهزةبغمارتين، 

10 21 04 87  

5%  

ديانا، هاف  احناتـشف )ــاحنات للنقل الخفيــ ـ ـ ش
، وإن كانت ذات صندوق قالب، لوري وما يماثلها(

 جاهزة

20 21 04 87  

  87 04 21 30   ، جاهزةـ ـ ـ سيارات صهاريج  5%

5%  

 نت مجهزةعدة لنقل القمامة وإن كايارات 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   
87 04 21 19 ـ ـ ـ ـ سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت لنقل البضائع     5%  
87 04 21 99 ـ ـ ـ ـ غيرها       5%  

  

 20طن وال يتجاوز 5عن يزيد وزنها اإلجمالي القائم  ـ ـ
 :طن

  

  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%
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 الصـــــــــنف اإلجراء فئة الرسم
النظام  رمز

 البند المنسق

5%  

ـ ـ ـ سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة 
 ، 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 خصيصاً ببكرات 
  للتحميل الذاتي

60 22 04 87  

 
 

5%  

خصيصاً لنقل  ومعدةآلية ـيـارات ذات تــركـيـبـات ـ ـ ـ س
، وسيارات سمنت والخرسانة بحالتيهما الطريةاال

  معدة خصيصاً 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%

   :طن 20 اإلجمالي القائم وزنها تجاوزي ـ ـ  
  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 
  ، جاهزةة أو الضغط والترطيبوسائل للتعبئب

40 23 04 87  

 
5%  

 وأجهزةرافعة ـ ـ ـ سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات 
  الذاتيتنضيد للتحميل 

50 23 04 87  

 
5%  

ً آلية ومعدة ـ ـ ـ سـيـارات ذات تـركيبات  لنقل  خصيصا
   االسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية

60 23 04 87  

  87 04 23 70  والكيماوياتالغازات  خصيصاً لنقلة ـ ـ ـ سيارات معد  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%

  

 مكابس يتم االشتعالبمحرك ذو فقط مجهزة  غيرها،ـ 
 بالشرر: فيهالداخلي 

  

   :طن 5لقائم مالي اوزنها اإلج يتجاوز ـ ـ ال  
 

5%  

، واحدة بغمارهوانيت( )ـ ـ ـ شاحنات صـغـيـرة بيك أب 
 جاهزة

10 31 04 87  

5%  

، بغمارتينوانيت( )غيرة بيك أب ــاحنات صــ ـ ـ ش
 جاهزة

20 31 04 87  

5%  

، هاف ديانا احناتــشحنات للنقل الخفيف )اـــ ـ ـ ش
 ، جاهزةيوري وما يماثلها( ذات صندوق عادل

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
  ، جاهزةلترطيبوسائل للتعبئة أو الضغط واب

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%

   :طن 5وزنها اإلجمالي القائم  يتجاوزـ ـ   

5%  

احنات الكبيرة )لواري( والشاحنات ذات 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  
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 البند المنسق

  87 04 32 90 ـ ـ ـ غيرها  5%

 

بس يتم االشتعال امك وك ذبمحرمعاً مجهزة غيرها،  ـ
وبمحرك  فيه بالشرر)ديزل أو نصف ديزل(الداخلي 

 كهربائي للدفع:

  

5% 87 04 41 00 طن 5 عن اإلجمالي القـائم وزنهاـ ـ ال يزيد    

5%  

 20طن وال يتجاوز 5ـ يزيد وزنها اإلجمالي القائم عن  ـ
 طن

00 42 04 87  

5% 87 04 43 00 طن 20 عن اإلجمالي القـائم وزنهاـ ـ يزيد    

 

بس يتم االشتعال امك وبمحرك ذمعاً مجهزة غيرها،  ـ
وبمحرك  فيه بالشرر)ديزل أو نصف ديزل(الداخلي 

 كهربائي للدفع:

  

5% 87 04 51 00 طن 5 عن اإلجمالي القـائم وزنهاـ ـ ال يزيد    
5% 87 04 52 00  طن5 ـ يزيد وزنها اإلجمالي القائم عن ـ   
5% 87 04 60 00 فقط بمحرك كهربائي للدفعمجهزة غيرها ـ    
  87 04 90 00 ـ غيرها  5%

  

، غير ما كان منها سيارات الستعماالت خاصة
أو البضائع  معداً بصفة رئيسية لنقل األشخاص

الرافعة،  ، السيارات)مثل، سيارات القطر
رات خلط ، سياإطفاء الحرائق سيارات

يارات الرش، ، س، سيارات الكنسالخرسانة
 المتنقلة وحداتالمتنقلة، السيارات الورش 

 .لتصوير باألشعة(ل

 87.05 

  87 05 10 00  ـ سيارات رافعة  5%
  87 05 20 00 "دريك" للحفر أو السبربرجيه ـ سيارات   5%
  87 05 30 00 ـ سيارات إطفاء الحرائق  5%
  87 05 40 00 الخرسانة ـ سيارات خلط  5%

   غيرها:ـ   
 

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  اإلضاءةلصيانة الخطوط الكهربائية و

 الشوارع وما يماثلها

20 90 05 87  

 
5%  

ً  مجهزةـ ـ ـ سيارات  لـالسـتـخـدام في تنظيف  خصيصا
  .. الشوارع والميادين العامة والمطارات وما يماثلها

30 90 05 87  

  87 05 90 40 ـ ـ ـ سيارات الرش لجميع االستعماالت  5%
 
 

5%  

ـ ـ ـ سيارات التنضيد )وتتكون من أدوات بشكل شوكة 
أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة 

  امل عامودي(وينزلق على ح

50 90 05 87  

  87 05 90 60 ـ ـ ـ سيارات مجهزة بمولدات كهربائية  5%
  87 05 90 70 باألشعةـ ـ ـ سيارات التصوير   5%

5%  

 واألغراضالجراحية يارات مجهزة للعمليات ـسـ ـ ـ
 الطبية

80 90 05 87  

   :غيرهاـ ـ ـ   
 

5%  

المحتوية على جهاز ـ ـ ـ ـ سيارات األضواء الكاشفة 
 الضوء  لتركيز

91 90 05 87  

وسيارات معدة للبرق  لإلذاعةيارات معدة ـــ ـ ـ ـ س   92 90 05 87  
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 البند المنسق

 
5% 

 لإلرسالوسيارات معدة للهاتف الالسلكي 
 واالستقبال وسيارات الرادار 

 
5%  

المعاجن ـة )يارات المخابز بمعداتها الـكـامـلــ ـ ـ ـ س
  المطابخ تسياراوغيرها( و 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 ـ غيرها  5%

 
5%  

هياكل )شاسيهات( مجهزة بمحركات للمركبات 
 .87.05لغاية  87.01الداخلة في البنود من 

00 00 06 87 87.06 

  

( القيادةبما في ذلك غرف ) أبدان
 87.01للمركبات الداخلة في البنود من 

 .87.05لغاية 

 87.07 

  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  ة )لوري(ـ ـ ـ ـ للشاحنات الكبير  5%
 ـ ـ ـ ـ صناديق لسيارات القالب   5%

 

35 90 07 87  
  87 07 90 36 صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية 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 ايةلغ 87.01

 87.08 

  87 08 10 00 ـ واقيات الصدمات وأجزاؤها  5%

  

ـ أجزاء ولوازم أُخر لألبدان )بما في ذلك غرف 
 القيادة(:

  

  87 08 21 00 ـ أحزمة األمان ـ  5%

  

زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر مما هو محدد ـ ـ 
 : لهذا الفصل 1في مالحظة البند الفرعي 

  

87 08 22 01  ـ ـ زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر ـ  5%  

5%  

ـ ـ ـ زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، وان كانت 
بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من 

األجهزة الكهربائية أو االليكترونية

02 22 08 87  

   :ـ ـ غيرها  
  87 08 29 10  شبك أو سلة(ـ ـ ـ حامالت األمتعة الخارجية )  5%
  87 08 29 90 ـ ـ ـ غيرها   5%

5%  

ـ مكابح )فرامــــل( ومكابح مساعدة )فرامل سرفو(؛ 
 أجزاؤها

00 30 08 87  

  87 08 40 00 أجزاؤهاعلب تغيير السرعة )جير بوكس( وـ   5%

 
 

 
 

، وإن كانت دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة محاورـ 
 أُخر لنقل الحركة، و محاور غيرمزودة بمكونات 
 :دافعة؛ أجزاؤها
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 البند المنسق

5%  

، وإن دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة محاور ـ ـ ـ
  كانت مزودة بمكونات أُخر لنقل الحركة

10 50 08 87  

  87 08 50 90 محاور غير دافعة؛ أجزاؤها ـ ـ ـ  5%
  87 08 70 00  ـ دواليب )عجالت( وأجزاؤها ولوازمها  5%

5%  

 ات ـاصـا مـبما فيه)ا ـأنظمة تعليق وأجزاؤه ـ
 (الصدمات   

00 80 08 87  

   أُخر:ـ أجزاء ولوازم   
   : ـ ـ مبردات )رادياتورات( وأجزاؤها  

5% (ـ ـ ـ مبردات )رادياتورات  10 91 08 87  
5% ـ ـ ـ اجزاؤها  20 91 08 87  

   :اـ ـ كاتمات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاؤه  
5% ـ ـ ـ كاتمات الصوت ومواسير العوادم  01 92 08 87  
5% ـ ـ ـ اجزاؤها  02 92 08 87  
  87 08 93 00  ـ ـ معشقات )كلتشات( وأجزاؤها  5%

  

وأعمدة  "(ونيدركسمقود ") ـ ـ طـــارات التوجيه
 :القيادة وعلب التوجيه؛ أجزاؤها

  

5%
 

وعلب  القيادةمده ـ ـ ـ طارات التوجيه )دركسون( وأع
التوجيه

01 94 08 87  

5% 87 08 94 02 ـ ـ ـ اجزاؤها   
  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 المطارات، ازن أوالمخ المصانع أو
لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة 

من األنواع المستعملة على أرصفة محطات 
ت المذكورة أجزاء العربا السكك الحديدية؛

 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

 أجزاؤهاو وإن كانت مسلحةمحركات،
00 00 10 87 87.10 

  

بما فيها )، ت نارية "موتوسيكل"دراجا
ودراجات  (الدراجات العادية بمحركات ثابتة

، وإن كانت مساعدةعادية مزودة   بمحركات 
 ؛ مركبات جانبية للدراجات.بمركبات جانبية

 87.11 

 
5%  

الداخلي ال  لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس 
 3سم 50تزيد سعة اسطواناتها عن 

00 10 11 87  

 
5%  

تزيد  الداخلي لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس 
  3سم 250وال تتجاوز  3سم50سعة اسطواناتها عن

00 20 11 87  

 
5%  

تزيد  الداخلي لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس 
 3سم 500وال تتجاوز  3سم250سعة اسطواناتها عن 

00 30 11 87  

تزيد  الداخلي لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس    00 40 11 87  
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 البند المنسق

  3سم800وال تتجاوز 3سم500سعة اسطواناتها عن 5%
 

5%  

 الداخلي لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس 
 3سم 800تتجاوز سعة اسطواناتها 

00 50 11 87  

  87 11 60 00 دفعللكهربائي  بمحرك ـ  5%
  87 11 90 00 ـ غيرها  5%

  

، عجلتين ودراجات أُخرذات  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 والعجزة للمعاقيندراجات ـ ـ ـ   5%
  87 12 00 90 ـ ـ ـ غيرها  5%

  

ن لمعاقين، وإلألشخاص ا مقاعد ذات عجالت
 . كانت بمحرك أو بآلية دفع أُخرى

 87.13 

إعفاء   87 13 10 00 ـ دون آلية دفع 
إعفاء   87 13 90 00 ـ غيرها 

  

في البنود من أجزاء ولوازم للعربات الداخلة 
 .87.13ية لغا 87.11

 87.14 

5%  

ة )بما في ذلك الدراجات العادية ـ للدراجات الناري
  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، رنطــواق )جنــوطـ ـ أ  5%

 
 

5%  

مراكــز العجالت   عجـالت )عــدا  محاور مراكــز أو ـ ـ
طارات  ل المراكز( وـذات الفرامل بالتعشيق وفرام

  مسننة للعجـالت الطليقة

00 93 14 87  

 
5%  

ذلك مراكز العجالت ذات الفرامل  ، بما فيـ ـ فرامل
 ، وفرامل المراكز وأجزاؤهاشيقبالتع

00 94 14 87  

  87 14 95 00  ـ ـ مقاعد )سروج(  5%
  87 14 96 00 ـ ـ بداالت "دواسات" وأذرع تدوير وأجزاؤها  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 غيرها ـ ـ  5%

  

ومقطورات نصفية،  )روادف( مقطورات
 عربات أُخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها.

 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 
  اعيةلألغراض الزر

00 20 16 87  

   :مقطورات نصفية أُخر 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  

ات صناديق للتبريد ذ ومقطـورات نصفية قطوراتــ ـ ـ م   20 39 16 87  
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أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية  5%
 والبضائع القابلة للتلف

5%  

مصنوعة خصيصاً  ومقطورات نصفية ـ ـ ـ مقطورات
 لنقل األثاث

30 39 16 87  

5%  

ذات طابق أو  ومقطورات نصفية وراتــمقط ـ ـ ـ
 طابقين لنقل الحيوانات

40 39 16 87  

5%  

ذات طابق أو  ومقطورات نصفية وراتـــ ـ ـ مقط
 طابقين لنقل السيارات

50 39 16 87  

 
5%  

صغيرة للدراجات  ومقطورات نصفية وراتــ ـ ـ مقط
 العادية أو النارية

60 39 16 87  

 
 

5%  

المسطح ذات  ومقطورات نصفية وراتـــ ـ ـ مقط
 المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة
  )دبابات، آالت رافعة وآالت لتسوية األرض...الخ(

70 39 16 87  

  87 16 39 90 ـ ـ ـ غيرها  5%
   ـ مقطورات ومقطورات نصفية أُخر:  

  87 16 40 10 ـ ـ ـ مصممة خصيصاً 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 أُخر  
   : 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 يفظتنيد معدة للـ ـ ـ ـ عربات 
 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 عـ 
 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 
 

 : اتمالحظـ
 

أياة مركباة جوياة ،  ادا تلاا الدايلاة فا   " مركباات جوياة بادوي رياار، يقصد بعبارة " هذا الفصلألجل تطبيق أحكام  -1
أو أي تكاوي مههازة بكااميرات ، المصممة لتطير بدوي ريار  لى متنها. وقد تكوي مصاممة لممال حمولاة ماا 88.01البند 

 أو بأجهزة أير تمكنها من أداء وظائف  ملية أثناء ريرانها.بصورة دائمة رقمية مثبتة 
 .( 95.03ال تشمل الدمى الطائرة المعدة حصرا ألغراض التسلية )البند  " مركبات جوية بدوي ريار" إال أي  بارة 

  :مالحظات البنود الفر ية
 

، يقصاد بعباارة " الاواي الفاارو " واي افلاة فا  حالاة 88 02 40لغاية  88 02 11الفر ية لبنود تطبيق أحكام ا ألجل-1
 . دائمة  لى الطائرةالمعدات المثبتة بصورة  الطيراي العادي )باستثناء واي راقم الطائرة و واي الوقود والمعدات  دا

  ، 88 06 94لغايااة  88 06 91البنااود الفر يااة  و  88 06 24لغايااة  88 06 21ألجاال تطبيااق أحكااام البنااود الفر يااة  -2
واي   ند اإلقالع بماا فا  كلاا  ف  حالة الطيراي العادي األقصى لآللةواي ال"  الواي األقصى  ند االقالعيقصد بعبارة " 

  .الوقود والمعداتالممولة و 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

 بالونات ومناريد مسيرة؛ رائرات شرا ية 88 01 00 00 88.01
دلتا( وغيرها من وأشر ة رائرة )أجنمة 

 غير المزودة بممرك المركبات الهوية

 

5% 
ة ، الطائرات العمودي)مثل مركبات جوية أُير  88.02

،  دا الطائرات والطائرات العادية("هليكوبتر" 
؛ مركبات 88.06 بدوي ريار الدايلة ف  البند

و ربات ، ة )بما فيها األقمار الصنا ية(ئيفضا
 المدارية ت الفضائية أو المركباتإرالق المركبا

. 

 

 
   : ـ رائرات  مودية )هليوكوبتر(  
 إ فاء  كهم  2000ا فارغة يتهاوا وانه ـ ـ ال 88 02 11 00 
 إ فاء  كهم   2000ـ ـ يتهاوا وانها فارغة  88 02 12 00 
يتهاوا وانها  ، ال ادية ومركبات جوية أُير رائرات ـ 88 02 20 00 

 إ فاء  كهم 2000فارغة 
ـ رائرات  ادية ومركبات جوية أُير، يزيد وانها فارغة  88 02 30 00 

 إ فاء  كهم 15000كهم وال يتهاوا  2000 ن 
ـ رائرات  ادية ومركبات جوية أُير يتهاوا وانها  88 02 40 00 

 إ فاء  كهم  15000فارغة 
ـ مركبات فضائية )بما ف  كلا األقمار الصنا ية(  88 02 60 00 

و ربات إرالق المركبات الفضائية والمركبات 
 إ فاء المدارية

   .)ملغ (  88.03
بما ف  كلا مظالت )مظالت هبور )باراشوت(  88 04 00 00 88.04

للمناريد المسيرة ومظالت هبور الهبور 
لمنمدرات ومظالت االطائرات الشرا ية( 

 %5  ؛ أجزاؤها ولواامها)الروتوشوت(
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

لهبور  ؛ أجهزةأجهزة إرالق المركبات الهوية  88.05
ظهر السفن والتههيزات  المركبات الهوية  لى

أجهزة أرضية للتدريب  لى الطيراي؛ ؛ المماثلة
   . أجزاء األصناف أ اله

؛ أجهزة إلرالق المركبات الهوية وأجزاؤهاـ أجهزة  88 05 10 00 
ظهر السفن  لهبور المركبات الهوية  لى

 %5   ، وأجزاؤهاوالتههيزات المماثلة
   : ـ أجهزة أرضية للتدريب  لى الطيراي وأجزاؤها  
 %5  وأجزاؤها للمعارك الهوية تشبيهيه أجهزةـ ـ  88 05 21 00 
 إ فاء  غيرهاـ ـ  88 05 29 00 

   .بدوي ريار مركبات جوية   88.06
 %5  معدة لنقل الركاب ـ  88 06 10 00 
   : غيرها، للطيراي بالتمكم  ن بعد فقطـ   
   : جم  250األقصى  ند االقالع يتهاوا وانها  ـ ـ ال 
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 21 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 21 90 
جم ولكن ال   250األقصى  ند االقالع ـ ـ يتهاوا وانها  

   : كهم7يزيد  ن  
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 22 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 22 90 
كهم ولكن ال  7األقصى  ند االقالع يتهاوا وانها  ـ ـ  

   : كهم 25يزيد  ن 
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 23 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 23 90 
كهم ولكن ال  25د االقالع األقصى  نـ ـ يتهاوا وانها  

   : كهم 150يزيد  ن 
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 24 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 24 90 
   : غيرهاـ ـ  
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 29 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 29 90 
   غيرها:ـ   
   : جم  250األقصى  ند االقالع يتهاوا وانها  ـ ـ ال 
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 91 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 91 90 
جم ولكن ال   250األقصى  ند االقالع ـ ـ يتهاوا وانها  

   : كهم7يزيد  ن  
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 92 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 92 90 
كهم ولكن ال  7ع األقصى  ند االقاليتهاوا وانها  ـ ـ  

   : كهم 25يزيد  ن 
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 93 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 93 90 
كهم ولكن ال  25األقصى  ند االقالع ـ ـ يتهاوا وانها  

   : كهم 150يزيد  ن 
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 94 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 94 90 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف النظام المنسقرمز البند

   : هاغيرـ ـ  
%5  ـ ـ ـ مزودة بكاميرا88 06 99 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها88 06 99 90 

أو  88.01أجزاء لألصناف الدايلة ف  البند   88.07
   .88.06أو  88.02

%5  ـ مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها  88 07 10 00 
%5  ـ مهمو ة الهبور وأجزاؤها  88 07 20 00 
أو  أُير للطائرات العادية أو الطائرات العمودية ـ أجزاء 88 07 30 00 

%5  الطائرات بدوي ريار
%5  ـ غيرها  88 07 90 00 
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 الفصل التاسع والثمانون
 

 سفـن وقـوارب ومنشآت عائمـة
 

 : مالحظـــة
، وكذلك مجمعة أو غير المجمعة أو المفككة، الو غير التامة الصنع وهياكل السفنالسفــن غير الكاملة أ، بدن السفينة – 1

فات األساسةية لسةفينة مةن  ةو  اصة، إذا لة  بكةن ل ةا المو89.06الكاملة غير المجمعة أو المفككةة، بننةد  ةل الننةد  السفــن
 . معين

  ئة الرس  اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز النند

) يري بوت(  قوارب  زهةو رحالت سفن   89.01
زوارق وسفن مماثلة لنقل وشحن سفن و

   .األشخاص أو النضائع
ة بصفة وسفن مماثلة معدقوارب  زهه وـ سفن رحالت  89 01 10 00 

؛ معديات ) يري بوت( من ة لنقل األشخاصرئيسي
  جميع األ وا 

 
 
 إعفاء

 إعفاء  ـ سفن ص اريج 89 01 20 00 
، عــدا بلك الداخلــة  ـل الننـد الفرعل ـ سفن برادات 89 01 30 00 

20 01 89  
 
 إعفاء

ـ سفن أُخر لنقل النضائع وسفن أُخر لنقل األشخاص  89 01 90 00 
  والنضائع معا  

 
 إعفاء

؛ سفن مصا ع وسفن أُخر لمعالجة سفن صيد 89 02 00 00 89.02
  منتجات الصيد أو حفظ ا

 
 إعفاء

وارب ؛ قأو الرياضة للمتعةيخوت وزوارق أُخر   89.03
   .بجديف وزوارق خفيفة )كا وي(

)بما  ي ا الزوارق ذات ال يكل قابلة للنفخ زوارقــ   
   الصلب القابل للنفخ(:

مزودة أو معدة لتزويدها بمحرك، ال يتجاوز وز  ا  ـ ـ 89 03 11 00 
%5  كج  100الصا ل )باستثناء المحرك( 

غير معدة الستعمال ا بمحرك، ال يتجاوز وز  ا ـ ـ 89 03 12 00 
%5  كج  100الصا ل 

%5   ـ ـ غيرها 89 03 19 00 
ودة زـا ت مـوإن ك شراعية، عدا القابلة للنفخ،قوارب  ـ   

   :رك مساعدـبمح
%5  م  7.5ـ  بطول ال يتجاوز ـ  89 03 21 00 
%5  م24م ولكن ال يزيد عن  7.5بطول يتجاوز ـ  89 03 22 00 
%5  م 24بطول يتجاوز ـ ـ  89 03 23 00 
 باستثناء بمحركات، عدا القابلة للنفخ،قوارب  ـ   

   :الـقـوارب ذات الـمـحرك الخارجل
%5  م 7.5ـ بطول ال يتجاوز ـ  89 03 31 00 
%5  م24م ولكن ال يزيد عن  7.5ـ بطول يتجاوز ـ  89 03 32 00 
%5  م  24بطول يتجاوز ـ ـ  89 03 33 00 
   :ـ غيرها  

 %5  م  7.5ـ  بطول ال يتجاوز ـ  89 03 93 00 
   : ـ ـ غيرها  

ذات  زجاجية ) اينر جالس( أليافقوارب من  ـ ـ ـ ــ  89 03 99 10 
 %5   محركات خارجية غير ثابتة

بدون الس( ـاجية ) اينر جـزج أليافمن ـ ـ قوارب ـ  89 03 99 20 
 %5   محركات
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  ئة الرس  اإلجراء الصـــــــــنف النظام المنسقرمز النند

 %5  ـ دراجات مائنة )جت سكل(ـ ـ  89 03 99 30 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  89 03 99 90 

 إعفاء  سفن قطر وسفن دا عة 89 04 00 00 89.04
إرشاد ضوئل و سفن إطفاء الحرائق،  سفن  89.05

، روا ع عائمة سفن جار ة أو كاسحة )كراكات(
وغيرها من السفن التل بعتنر المالحة  ي ا 

بالقياس لوظيفت ا الرئيسية؛ أحواض  وية ثا
للحفر أو  غاطسة ؛ أرصفة عائمة أوسفن عائمة

   . لإل تاج
إعفاء   ـ سفن جار ة أو كاسحة )كراكات( 89 05 10 00 
إعفاء  جأرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو اإل تا ـ 89 05 20 00 
   : ـ غيرها  
إعفاء   الحرائق إطفاءسفن ـ ـ ـ  89 05 90 10 
إعفاء   الضوئل اإلرشادسفن ـ ـ ـ  89 05 90 20 
إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 89 05 90 90 

ارب وقولك السفن الحربية ، بما  ل ذسفن أُخر  89.06
   . عدا قوارب التجديف النجاة

 إعفاء  ـ سفن حربية 89 06 10 00 
   : غيرها ـ  
  ي ا بما األ وا ن جميع م قوارب وزوارق حربية ـ ـ ـ 89 06 90 10 

 إعفاء  قوارب النجاة 
 إعفاء  غيرها ـ ـ ـ 89 06 90 90 

ا ات والخزا ات ، الطو)مثل منشآت عائمة أُخر  89.07
الغاطسة إلرساء أساسات الجسور  السدودو
شاد منصات اإلرساء وعوامات اإلرو

   والمنارات(
إعفاء   ـ طوا ات قابلة للنفخ 89 07 10 00 
إعفاء   ـ غيرها 89 07 90 00 

إعفاء  قيد التحطي  سفن ومنشآت عائمة أخر 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.1
لماالت تقنيننة ا،ننر، مننن مطننا  مسننتلملة فنني اوالت واألجهننزة أو تلنن  الملنندة السننتاألصننناف مننن األ ننوا  ال.أ

( أو منن منواد  سنجية 42.05(، أو منن جلند  بيلني أو مجندد )بنند 40.16)بنند  عدا المطا  المقسن مبركن
 (؛ 59.11)البند 

تستمد تأثيرها عل   األربطة الشدادة، من مواد  سجية، والتي واألصناف الداعمة األ،ر  الداعمة واألحزمة .ب
اللضننو المننراد سنننده أو  ننده مننن ،اصننيتها المطا ننة )الماغطننة( فقننط مبل)أحزمننة الننوالدة أربطننة الصنندر، 

 ؛أو اللضالت( )القسم الحادي عشر( وأربطة البطن،وأربطة المفاصل
االت السننتلم ؛ األصننناف مننن ،ننزف الملنندة69.03المنتجننات الناريننة )المتحملننة للحننرارة( الدا،لننة فنني البننند .ج

 ؛69.09ية األ،ر الدا،لة في البند المختبرات أو الستلماالت كيماوية أو لغيرها من االستلماالت التقن
والمراينا منن ملنادا عادينة أو منن ملنادا  70.09المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً، الدا،لة في البند .د

 .(71أو فصل  83.06البصرية )البند ثمينة التي ليست لها صفة اللناصر 
 ؛70.17، 70.15، 70.14، 70.11، 70.08، 70.07األصناف من زجاج الدا،لة في البنود .ه
عشنر، مننن منن القسنم الخنام   2ي المالحظنة األجنزاء واللنوازم لالسنتلماالت اللامنة، بنالملن  المقصنود فن.و

لنندة إال األصننناف الم ؛(39المماثلننة مننن لنندائن )فصننل  صنننافواألأالخننام  عشننر( ملننادا عاديننة )القسننم 
أو الللنوم البيطرينة  ،صيصا الستلمالها حصراً في زراعة األعضاء في الطب أو الجراحة  أو  نب األسنناا

 ؛90.21تبند في البند 
؛ القبابيـن وأجهنزة بنبط واحتسناب وحندات قيناس أ،نر 84.13المضخات المحتوية عل  أجهزة قياس البند .ز

(؛ أجهننزة الرفنن  84.23مقدمننة علنن  حنندة )البنننـدمرتبطننة بننالوزا، وكننذل  صنننجات المننوازين )عيننارات( ال
(؛ آالت قننص الننورق والننورق المقننوع مننن جمينن  اال ننوا  )البننند 84.28النن   84.25والتنضننيد )البنننود مننن 

)البننند أو آالت القطنن  بنفننم المنناء اللنندد اوليننة(؛ اللننوازم الخاصننة لضننبط اللنندد أو المشننغوالت فنني 84.41
دوات بصنننرية لقنننراءة المقنننايي  )مبنننل، راوس التقسنننيم المسنننماة (، بمنننا فيهنننا تلننن  المنننزودة بنننا84.66

تلسكوبات الضبط، اوالت الحاسبة "بصرية"(، غير ما كاا منها بصرياً أساساً من األجهزة البصرية )مبل،
أجهننزة  آالت وأجهننزة ) بمننا فيهننا ؛( 84.81ف صننناعة الحنفيننات )البننند (؛ الصننمامات وأصنننا84.70)بننند 

 ؛84.86( الدا،لة في البند ه به موصلمواد محسسة الدوائر "دارات" عل   ا ما عرض أو رسم 
لسننيارات )البننند لمننن النننو  المسننتلمل للنندراجات أو ومصننابيا تركيننز األبننواء مصننابيا األبننواء الكا ننفة .ح

؛ اجهنزة سننينمائية لتسننجيل الصننوت 85.13( ؛المصنابيا الكهربائيننة القابلننة للنقنل الدا،لننة فنني البننند 85.12
كننناميرات (؛ 85.22(؛ راوس صنننوت )البنننند 85.19له  )بنننند يوكنننذل  أجهنننزة إعنننادة تسنننج ة إذاعتنننهوإعننناد

( وأجهننزة الننرادار وأجهننزة االر نناد 85.25تلفزيو يننة وكنناميرات رقميننة وكنناميرات فيننديو مسننجلة )البننند 
نن (؛85.26بالراديو)البننند ي بننالراديو وأجهننزة الننتحكم عننن بلنندالمالحنن زم أو وصننالت ليلينناف البصننرية وللح 

األصناف المسماة " مصابيا مقفلنة " فني ؛  (؛ أجهزة تحكم رقمية85.36الكابالت من ألياف بصرية )البند 
 (؛  85.44؛ كابالت األلياف البصرية )البنـد85.39البند 

 ؛94.05األبواء الدا،لة في البند  مصابيا تركيزومصابيا األبواء الكا فة . 
 ؛95األصناف الدا،لة في الفصل .ي
 96.20أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الدا،لة في البند اصب )الحوامل( المن.ك
 ؛تبند وفقاً للمادة المكو ة منها مقايي  السلة، التي.ل
 .أو القسم الخام  عشر( 39.23لبند البكرات والحوامل المماثلة )التي تبند تبلاً للمادة المكو ة منها في ا.م

ـ أعناله، فن ا األجنزاء واللنوازم لنيالت أو األجهنزة أو األدوات أو األصنناف الدا،لنة فني 1المالحظة  م  مراعاة أحكام.2
   :تبند وفقاً للقواعد التالية الفصل.هذا 
 91أو  85أو  84األجزاء واللوازم التي تمبل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو فني الفصنل .أ

  ؛األحوال دا،لة في بنودها الخاصة (، تبق  في جمي 90.33، 85.48، 84.87)عدا البنود 
األجزاء واللوازم عدا تل  المشار اليها في الفقرة السابقة، عندما تكنوا ملندة لالسنتلمال حصنراً أو بصنورة .ب

رئيسية في آلة ملينة أو أداة ملينة أو جهاز ملين أو م  عدد من اوالت أو األجهزة أو األدوات الدا،لة فني 
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(، 90.31أو  90.13أو  90.10البند )بما في ذلن  اوالت أو األجهنـزة أو األدوات الدا،لنـة فنـي البننود  ف  
 ؛ولة أو الجهاز أواألداة الملنيةف  ها تتب  البند الخاص با

 .90.33واللوازم األ ،ر في البند  تد،ل جمي  األجزاء.ج
 .  هذا الفصلللقسم السادس عشر عل 4و  3أحكام المالحظتين تنطبق أيضاً .3
تحدينند األهننداف ليسننلحة أومنننارير األفننق "بيريسننكوب" للغواصننات أو تلسننكوبية منننارير  90.05الينند،ل فنني البننند .4

 الدبابات أو منارير اوالت أو األجهزة أو األدوات الدا،لة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.
، 90.31و 90.13أو المراقبة التني قند يشنملها ملناً البنندااإا اوالت واألجهزة واألدوات البصرية للقياس أو الفحص .5

 .90.31تد،ل في البند 
 األجهزة الملدة لـ:تقويم األعضاء"  يقصد بلبارة "أجهزة ، 90.21ألغراض البند.6

 أو؛ من  أوتصحيا تشوهات الجسم-
 االصابات. أو اللمليات الجراحية الجسم عقب المرض أو حفظ أجزاء تببيت أو-

أا  (1)  نريطة لتصحيا حاالت تقنويم األعضناء الملدة الخاصةالدا،لية والنلال  األحذية تقويم األعضاء تشمل أجهزة
ولني  أزواجنا وأا ا فنراد مقدمنة ،تجارينا )أي بكمينات كبينرة ( أا تكنوا منتجنة (2حسنب المقناس أو) تكوا مصنوعة

 لتناسب أي من القدمين عل  السواء. تكوا ملدة
 :فقط 90.32يشمل البند .7

لغيرهننا مننن المتغيننرات فنني السننوائل أو  الضننغط أو اإلرتفننا  أو أدوات وأجهننزة التنظننيم الننذاتي للجرينناا أو.أ
الغازات أو أدوات وأجهنزة المراقبنة والنتحكم النذاتي للحنرارة، وإا كناا عملهنا يلتمند علن  رناهرة كهربائينة 

 هواسنتقرار المطلوبنة اللامنل عنند القيمنة اعلن  هنذلإلبقناء  تتغير وفقاً لللامل المراد التحكم فيه ذاتياً والملدة
 ودورية. دائمة بصورة )الحقيقية( الفللية قياس قيمتة من ،الل بد االبطرابات

المنظمننات الذاتيننة للمقننادير الكهربائيننة، وكننذل  األدوات واألجهننزة للمراقبننة والننتحكم الننذاتي للمقننادير غيننر .ب
 لالبقناء متغينرة وفقناً لللامنل المنراد النتحكم فينه، والملندة بائيةالكهربائية التي يلتمـد عملها عل  راهرة كهر

الفللينة )الحقيقينة(  واستقراره بد االبطرابات من ،نالل قيناس قيمتنة المطلوبة اللامل عند القيمة عل  هذا
 ودورية. بصورة دائمة

 فئة الرسم اإلجراء  ــنفـالصـــــ النظام المنسقرمز البند

زم   90.01 من ألياف بصرية؛ حبال ألياف بصرية وح 
من ألياف بصرية، عدا الدا،لة في البند 

 ؛ ألواح وصفائا من مواد مستقطبة؛85.44
عدسات )بما فيها اللدسات الالصقة( وموا ير 
ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية 
مادة كا ت، غير مركبة، عدا ما كاا منها من 

   زجاج غير مشغول بصرياً .
زم وحبال من ألياف بصريةـ  90 01 10 00   %5  ألياف بصرية وح 

 %5  ـ ألواح وصفائا 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 

ت وموا ير ومرايا وغيرها من عناصر عدسا  90.02
بصرية من أية مادة كا ت، مركبة، تشكل أجزاء 

ا منها أوتركيبات ليدوات واألجهزة، عدا ما كا
 ً    .من زجاج غير مشغول بصريا

   :ـ عدسات المرئيات  
 زةـألجه رات( أوـألجهزة إلتقا  الصور )الكاميـ ـ 90 02 11 00 

ة ـرافيـالفوتوغ زةـور أو ليجهـعرض الص
  أوالسينمائية لتكبير أو تصغير الصور

 
 

5% 
 %5  ـ ـ غيرها 90 02 19 00 
 %5   ـ مر حات )فالتر( 90 02 20 00 
 %5   ـ غيرها 90 02 90 00 
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أ ر وركائب للنظارات أو ليصناف المماثلة   90.03
   . وأجزااها

   : ـ أ ر وركائب  
 %5  ـ ـ من لدائن 90 03 11 00 
 %5  ـ ـ من مواد أ ،ر 90 03 19 00 

 %5  ـ أجزاء 90 03 90 00 
 ظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما   90.04

   يماثلها.
 %5  ـ  ظارات  مسية 90 04 10 00 
   : ـ غيرها  
 %5   ظارات  بيةـ ـ ـ  90 04 90 10 
 %5    ظارات للوقاية المهنيةـ ـ ـ  90 04 90 20 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 04 90 90 

مقربة )مفردة اللين أو مزدوجـــة(، منارير   90.05
؛ وغيرها من المنارير البصرية وقواعدها

عدها، عدا أجهزة الراديو أجهزة فلكية أ،ر وقوا
   الفلكية.

 %5  ـ منارير مقربة مزدوجة اللين 90 05 10 00 
 %5   ـ أجهزة أ ،ر 90 05 80 00 
 %5   ـ أجزاء ولوازم )مما فيها القواعد( 90 05 90 00 

أجهزة التصوير الفوتوغرافي )عدا آالت   90.06
التصوير السينمائي(؛ أجهزة إحداث الضوء 

الخا ف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات 
واأل ابيب الومابة، عدا لمبات وأ ابيب التفريغ 

   .85.39ا،لة في البند الد
هزة مصممة ،صيصاً للتصوير تحت الماء أو ـ أج 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 ذات الطب  الفوري 90 06 40 00 

  : ـ أجهزة تصوير أ ،ر  

 %5  مم 35 لفات عربهابشكل  يفالملـ ـ  90 06 53 00 
 %5   ـ ـ غيرها 90 06 59 00 

ر ـويـا ف للتصـوء الخــهزة إحداث الضـأج ـ  
   :  اللمبات واأل ابيب الومابة(والفوتوغرافي )

غ )فالش ـف بأ ابيب تفريـأجهزة إحداث الضوء الخا ـ ـ 90 06 61 00 
   إلكترو ي(

 
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
عرض سينمائية، وإا تضمنت أجهزة تسجيل 

   . أو إذاعة الصوت
 %5   ـ أجهزة تصوير )كاميرات( 90 07 10 00 
 %5  )بروجكتور(جهزة عرض ـ أ 90 07 20 00 
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   : ـ أجزاء ولوازم  
 %5   ـ ـ ألجهزة التصوير 90 07 91 00 
 %5  ـ ـ ألجهزة اللرض 90 07 92 00 

أجهزة عرض صور غير متحركة )فا وس   90.08
؛ أجهزة فوتوغرافية غير سينمائية سحري(

   . )عدا السينمائية( للتكبير أو التصغير
للتكبير أو , أجهزة ( بروجكتور)عرض ة ـ أجهز 90 08 50 00 

 %5  التصغير
 %5   ـ أجزاء ولوازم 90 08 90 00 

   )ملغي(.   90.09
أجهزة وملدات لمختبرات التصوير   90.10

 السينمائي(، )بما فيها التصويرالفوتوغرافي 
غير مذكورة وال دا،لة في مكاا آ،ر من هذا 
الفصل؛  ا ات مضيئة لفحص صور األ لة 

   لللرض .السلبية؛  ا ات 
ـ أجهزة وملدات للتظهير اولي للورق بشكل لفات أو  90 10 10 00 

، أو أجهزة (السينمائية)بما فيها األفالم الفوتوغرافية 
الطب  اولي ليفالم المظهرة عل  لفات من الورق 

   الفوتوغرافي

 
 
 

5% 
الفوتوغرافي  يرزة وملدات أ ،ر لمختبرات التصوـــ أجه 90 10 50 00 

؛  ا ات مضيئة لفحص صور (السينمائي)بما فيها 
   األ لة السلبية

 
 

5% 
 %5   ـ  ا ات عرض 90 10 60 00 
 %5   ـ أجزاء ولوازم 90 10 90 00 

، بما مركبة مجاهر )ميكروسكوبات( بصرية  90.11
غرافي أو وفيها مجاهر التصوير الفوت

   . السينمائي ومجاهر عرض الصور
 إعفاء    ـ مجاهر مجسمة )ستريو سكوبيه( 90 11 10 00 
السينمائي غرافي أو وـ مجاهر أ ،ر للتصوير الفوت 90 11 20 00 

  ومجاهر عرض الصور

 
إعفاء

%5   ـ مجاهر أ ،ر 90 11 80 00 
 إعفاء   ـ أجزاء ولوازم 90 11 90 00 

زة ـأجه رية؛ـر البصـدا المجاهـمجاهر ع  90.12
   . افاإل حر

إعفاء   ـ مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إ حراف 90 12 10 00 
إعفاء   ـ أجهزة ولوازم 90 12 90 00 

أجهزة ليزر، عدا الصمامات البنائية )ديودات(   90.13
لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أ ،ر، غير 

 مذكورة وال دا،لة في مكاا آ،ر من هذا الفصل
.   

ألسلحة؛ الملدة للتببيت عل  امنارير تحديد األهداف  ـ 90 13 10 00 
كأجزاء منارير األفق )بيروسكوبات(؛ منارير مصممة 

لآلالت واليدوات واألجهزة والملدات الدا،لة في هذا 
  الفصل أو في القسم السادس عشر

 
 
 

5% 
   :الصمامات البنائية لليزر عداـ أجهزة ليزر،   
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ت الليزر القابلة للحمل بشكل أقالم ـ ـ ـ مؤ را 90 13 20 10 
 %5  أوميداليات ....الخ( 

 %5  ـ ـ ـ غيرها   90 13 20 90 
   : ـ أدوات وملدات أ ،ر  

 %5    عدسات التكبير )للجيب، للمكاتب ..الخ(ـ ـ ـ  90 13 80 10 
 %5  عدسات األبواب واألفراا وما يماثلهاـ ـ ـ  90 13 80 20 
 ا ات بما فيهاأدوات عرض ذات  ا ة مسطحة )ـ ـ ـ 90 13 80 30 

LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-
Flourescence   )وغيرها من تقنيات اللرض

 إعفاء  للمنتجات الدا،لة في هذه االتفاقية
 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 13 80 90 
   : ـ أجزاء ولوازم  
)بما فيها ةـة مسطحـ ا  أدوات عرض ذاتـ ـ ـ أجزاء 90 13 90 10 

 ,LCD,Plasma,ElectroLuminescence ا ات 
  Vacuum-Flourescence )وغيرها من تقنيات اللرض

 إعفاء   للمنتجات الدا،لة في هذه االتفاقية
 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 13 90 90 
؛ أجهزة وأدوات أ ،ر تحديد األتجاه بوصالت  90.14

   . للمالحة
 %5  تحديد 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 

أجهزة وأدوات للمساحة )بما فيها أجهزة   90.15
ياه، وعلم المالحة بالتصوير( ولللم تخطيط الم

المحيطات وعلم ،صائص المياه واألرصاد 
الجوية وعلم  بيلة األرض، باستبناء 

   البوصالت؛ مقايي  األبلاد.
 %5   ـ مقايي  األبلاد 90 15 10 00 

دوليت( وأجهزة مسا يوـ مزواة قياس الزوايا )ثو 90 15 20 00 
   األرض )تاكيوميتر(

 
5% 

 %5   اتـ مقايي  المستوي 90 15 30 00 
 %5   ـ أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير 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
  وإا كا ت مزودة بصنجاتها أفضل دقة،أو 

 
5% 

الريابي أوالحساب أو التأ ير م أدوات للرس  90.17
وأجهزة النسخ أو التخطيط )مبل، آالت الرسم 

"بنتوغراف" مناقل   مجموعات )أ قم( 
 الحساب؛ أدواتوأقراص  للرسم، مسا ر

لقياس الطول تستلمل باليد )مبل، األمتار 
السماكة( ، وملايير والميكروميتراتبأ واعها 

هذا  وغير مذكورة وال دا،لة في مكاا آ،ر في
   الفصل.
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   : وإا كا ت ذاتية الحركة التخطيط،ـ  اوالت وآالت   
ل أو اد،إأجهزة رسم وتخطيط واا كا ت وحدات ـ ـ ـ 90 17 10 10 

أو آالت الرسم أو  8471ج الدا،لة في البند ا،رإ
 إعفاء   9017التخطيط الدا،لة في البند 

 %5    غيرها ـ ـ ـ 90 17 10 90 
   : أو الحسابالتأ ير جهزة أ ،ر للرسم أو ـ أدوات وأ  
ل أو اد،إأجهزة رسم وتخطيط واا كا ت وحدات ـ ـ ـ 90 17 20 10 

آالت الرسم أو  أو 8471الدا،لة في البند ج ا،رإ
 إعفاء   9017التخطيط الدا،لة في البند 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 90 17 20 90 
 %5    لايير السماكةـ ميكرومترات ومقايي  وم 90 17 30 00 
   : ـ أدوات أ ،ر  
 %5  مسا ر 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  
 إعفاء  ات واأل كالموالرسإ تاج ء ألجهزة أجزاـ ـ ـ 90 17 90 10 
 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها 90 17 90 90 

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو  ب   90.18
األسناا أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة 
التشخيص بالوميض اال لاعي )سنتجراف( 

الكهربائية وكذل  األجهزة الطبية وغيرها من 
   أجهزة ا،تبار النظر.

فيها أجهزة الفحص ـ أجهزة كهربائية للتشخيص )بما   
االستكشافي لورائف الجسم، أو مراقبة وفحص 

   : الملدالت الفسيولوجية(
 %5  ـ ـ أجهزة تخطيط القلب 90 18 11 00 
 %5  ـ ـ أجهزة مسا بالموجات فوق الصوتية 90 18 12 00 
 %5   ـ ـ أجهزة تصوير بالر ين المغنا يسي 90 18 13 00 
 %5  خيص بالوميض اإل لاعية تشزـ ـ أجه 90 18 14 00 
   : ـ ـ غيرها  
 %5  مقايي  بغط الدم وتصلب الشرايينـ ـ ـ  90 18 19 10 
 %5  الخ(يي  أ،ر )للتنف ، للمخ، للحوض..مقا ـ ـ ـ 90 18 19 20 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  90 18 19 90 
 %5  ـ أجهزة أ لة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء 90 18 20 00 
   : ـ حقن وإبر وأ ابيب قسطرة وكا يوالت وما يماثلها  
   : ـ ـ حقن، ب بر أو بدو ها  
 %5    حقن لوب  الجبيرة ـ ـ ـ 90 18 31 10 
 %5  محاقن للليوا، ليذا، للحنجرةـ ـ ـ  90 18 31 20 
 %5  محاقن للرحم، ليمراض النسائيةـ ـ ـ  90 18 31 30 
دم لمرة ـأدوية دا،ل الجلد )سر جات( تستخـ ـ ـ حقن  90 18 31 40 

 %5   واحدة
 %20   غيرهاـ ـ ـ  90 18 31 90 
 %5  ـ ـ إبر أ بوبية من ملدا وإبر لخيا ة الجروح 90 18 32 00 

   : ـ ـ غيرها  
آالت بازلة )بزل المريض باالستسقاء، للمرارة ـ ـ ـ  90 18 39 10 

   والعراض أ،ر(

 
5% 
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  ـمشار ، مجسات، أدوات لتوسي مباب ،ـ ـ ـ  90 18 39 20 
ص اللين ـالفتحات، مرايا ومرايا عاكسة )لفح

، مقصات    جراحيةـوالحنجرة واألذا ..الخ(، مشاب
ير وسكاكين ـوكالبات ومقا   ومطارق ومنا 

   للجراحة بصفة عامة

 
 

5% 
 %5  ـ ـ ـ قسا ر وريدية 90 18 39 30 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 18 39 90 
   : ـ أجهزة وأدوات أ،ر لطب األسناا  

  ملدات ـتركة مـت مشــ ـ آالت حفر األسناا، وإا كا  90 18 41 00 
  أ ،ر لطب األسناا عل  قاعدة واحدة

 
5% 

   : ـ ـ غيرها  
 %5   مباصق بنافورةـ ـ ـ  90 18 49 10 
 %5   أدوات حشوة األسنااـ ـ ـ  90 18 49 20 
مقاعد أ باء األسناا المجهزة بملدات ،اصة بطب ـ ـ ـ  90 18 49 30 

  94.02األسناا، عدا الدا،لة في البند 

 
5% 

 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 18 49 90 
   : ـ أجهزة وأدوات أ ،ر لطب الليوا  
أدوات للتشخيص )منظار لفحص الليوا، مقايي  ـ ـ ـ  90 18 50 10 

   لضغط الدم في اللين ..الخ(

 
5% 

أدوات وأجهزة لفحص البصر )قياس تناقص حدة ـ ـ ـ  90 18 50 20 
   البصر، فحص الشبكية ..الخ(

 
5% 

 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 18 50 90 
   : ـ أجهزة وأدوات أ ،ر  

أدوات لطب األذا )أجهزة تدلي   بلة األذا، منظار ـ ـ ـ  90 18 90 10 
   ليذا..الخ(

 
5% 

 %5  وأجهزة للتخدير أدواتـ ـ ـ  90 18 90 20 
 %5   أدوات لطب األ ف والحنجرةـ ـ ـ  90 18 90 30 
 %5  أجهزة الكل  االصطناعيةـ ـ ـ  90 18 90 40 
 %5  بالو،زالج ـلللب " ـأبر " من ذهب أو فضة أو صلـ ـ ـ  90 18 90 50 
 %5   منارير با نيةـ ـ ـ  90 18 90 60 
 %5  ة للطب البيطريدوات وأجهزأـ ـ ـ  90 18 90 70 
  اش،)  ـوي علـة تحتـمجموعات )أ قم( للجراح ـ ـ ـ 90 18 90 80 

 مقص ..... الخ( ملقط، قطن،
  

20% 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 18 90 90 

أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدلي ؛ أجهزة للطب   90.19
النفسي؛ أجهزة عالج باألوزوا أو باأل وكسجين 

لطبية أو أجهزة إ لاش أو باستنشاق المواد ا
بالتنف  اإلصطناعي أوغيرها من أجهزة اللالج 

   . بالتنف 
 %5   ـ أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدلي ؛ أجهزة للطب النفسي 90 19 10 00 
ـ أجهزة عالج باألوزوا أو باأل وكسجين أو باستنشاق  90 19 20 00 

المواد الطبية أو أجهزة إ لاش بالتنف  اإلصطناعي 
 %5  غيرها من أجهزة اللالج بالتنف أو

أجهزة تنف  أ ،ر واقنلة غاز، باستبناء األقنلة  90 20 00 00 90.20
بمصافي  الالواقية غير المزودة بأجزاء آلية و

 %5  )مر حات( قابلة لإلستبدال
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اصناف وأجهزة تقويم األعضاء، بما فيها   90.21
 رالجراحية، جبائاللكاكيز واألحزمة واألربطة 

وأصناف وأجهزة أ ،ر لجبر كسور اللظام؛ 
أعضاء الجسم اإلصطناعية؛ أجهزة تسهيل 

السم  للصم وأجهزة أ ،ر تمس  باليد أو تحمل 
عل  الجسم أوتزر  في الجسم، لتلويض  قص 

   : أو عجز
   : ـ أجهزة لتقويم األعضاء أو جبر الكسور  

ما ورد ، مصنوعة حسب األقدام و لال لتقويمأحذية  ـ ـ ـ 90 21 10 10 
وأجهزة أ،ر ل ـذا الفصـن هـ( م6ة )ـبالمالحظ

واس تقويم الساق، وإا ـلتقويم اعوجاج القدم وأق
 %5  كا ت مزودة بسناد مجهز بنابض للقدم

 %5  )بليت(أجهزة للظام الف ـ ـ ـ  90 21 10 20 
 %5  أجهزة تقويم األصاب ـ ـ ـ  90 21 10 30 
 %5  أجهزة تقويم الرأس واللمود الفقري ـ ـ ـ 90 21 10 40 
أحزمة الفتق واألجهزة لتقويم ا حراف اللمود ـ ـ ـ  90 21 10 50 

د )عدا الدا،لة في البنجراحية أحزمة  بية  الفقري
62.12)   5% 

عدا اللصي البسيطة ) (CRUTCHES)عكاكيز، ـ ـ ـ  90 21 10 60 
 %5  (66.02في البند  الدا،لةبالملاقين الخاصة 

 %5  أجهزة تقويم األعضاء الخاصة بالحيوا اتـ ـ ـ  90 21 10 70 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 21 10 90 
   : ـ أسناا إصطناعية وتركيبات األسناا  

 %5   ـ ـ أسناا إصطناعية 90 21 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 90 21 29 00 

   : ـ أعضاء إصطناعيةأ،ر للجسم  
 %5   مفاصل اصطناعيةـ ـ  90 21 31 00 
   :ا  ـ ـ غيره  
وا ـوا )عيـلللي ةـاعيــ ـ ـ التركيبات االصطن 90 21 39 10 

ل ـا دا،ـم تركيبهـات يتـعدس اصطناعية،
 %5  (الليوا..الخ

وااليدع والسيقاا واالقدام  والسواعد ـ ـ ـ االذر  90 21 39 20 
 %5   واال وف وصمامات القلب

 %5   ـ غيرها ـ ـ 90 21 39 90 
 %5  ـ أجهزة تسهيل السم  للصم، باستبناء األجزاء واللوازم 90 21 40 00 
 %5   ـ منظمات  بضات القلب، باستبناء األجزاء واللوازم 90 21 50 00 

   : ـ غيرها  
درة عل  ـأجهزة الكالم لال خاص الذين فقدوا القـ ـ ـ  90 21 90 10 

 %5   استخدام حبالهم الصوتية
 %5  األجهزة االلكترو ية للمكفوفينـ ـ ـ  90 21 90 20 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  90 21 90 90 
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أجهزة أ لة سينية وأجهزة تلتمد عل  إستخدام   90.22
أو غيرها من األ لة  ألفا أو بيتا أو جاماأ لة 

، وإا كا ت الستلماالت  بية أو المؤينة 
ي، بما جراحية أولطب األسناا أو للطب البيطر

أو اللالج باأل لة  فيها أجهزة التصوير
وصمامات األ لة السينية ومولدات أ،ر لي لة 

السينية ومولدات الضغط اللالي ولوحات 
والطاوالت والمقاعد ومنابد التحكم والستائر 

    . وما يماثلها للفحص أو اللالج 
ـ أجهزة أ لة سينية، وإا كا ت الستلماالت  بية أو   

لطب األسناا أو للطب البيطري، بما فيها  أوجراحية 
   : أجهزة التصوير أو اللالج باأل لة

م فيها ــ ـ أجهزة للتصوير الطبقي )المقطلي( يتم التحك 90 22 12 00 
 %5  بالكمبيوتر

 %5    ـ ـ غيرها، الستلماالت  ب األسناا 90 22 13 00 
راحية أو للطب ـ ـ غيرها، الستلماالت  بية أو ج 90 22 14 00 

 %5   البيطري
   : ـ ـ الستلماالت أ ،ر  

 %5    للكشف عل  الحقائب واألمتلةـ ـ ـ  90 22 19 10 
 %5    غيرهاـ ـ ـ  90 22 19 90 
 أجهزة تلتمد عل  استخدام أ لة ألفا أو بيتا أو جاماـ   

، وإا كا ت الستلماالت أو غيرها من األ لة المؤينة
البيطري،  أو لطب األسناا أو للطب  بية أو جراحية

   بما فيها أجهزة التصوير أو اللالج باأل لة :
ـ ـ الستلماالت  بية أو جراحية أو لطب األسناا أو  90 22 21 00 

 %5  للطب البيطري
 %5   ـ ـ الستلماالت أ ،ر 90 22 29 00 

 %5    ـ أ ابيب أ لة سينية 90 22 30 00 
 %5   ا، بما فيها األجزاء واللوازمـ غيره 90 22 90 00 

أجهزة وأدوات و ماذج مصممة ،صيصاً  90 23 00 00 90.23
للشرح )مبال في التلليم أو الملارض(، غير 

  صالحة لالستلماالت األ ،ر

 
 

5% 
آالت وأجهزة ال،تبار الصالبة أو المتا ة   90.24

)مقاومة الشد( أوالقابلية لإل ضغا  أوالمرو ة 
ص اولية األ ،ر للمواد )مبل، الملادا الخوا أو

   . الخشب، المواد النسجية، الورق واللدائن(
 %5  ـ آالت وأجهزة ال،تبار الملادا 90 24 10 00 
 %5   ـ آالت وأجهزة أ ،ر 90 24 80 00 
 %5   ـ أجزاء ولوازم 90 24 90 00 

وأدوات  فو )هيدروميتر(  كبافةمقايي    90.25
ي  حرارة )ترمومتر وبيرومتر( مماثلة ومقاي

ومقايي  بغط جوي )بارومتر( مقايي  
مسجلة ، ر وبة الجو )هيجرومتر وسيكرومتر(

   . أو غير مسجلة، وأي أدوات مشتركة فيها
   : ـ مقايي  حرارة غير مشتركة بأدوات أ،ر  
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 %5    ـ ـ تحتوي عل  سائل للقراءة المبا رة 90 25 11 00 
 %5   ـ غيرهاـ  90 25 19 00 

   : ـ أجهزة وأدوات أ ،ر  
 %5   مقايي  الكبافةـ ـ ـ  90 25 80 10 
 %5   مقايي  الر وبةـ 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
أو المتغيرات  الجرياا أو اإلرتفا  أو الضغط

األ ،ر في السوائل أو الغازات )مبل، مقايي  
التدفق أو مقايي  االرتفا  أو مقايي  الضغط 

الحرارة(، مقايي  ما وميتر(، )
األجهزة واألدوات الدا،لة في البنود باستبناء
   .90.32أو  90.28، 90.15، 90.14

إعفاء   .   السوائلـ لقياس أو لمراقبة أو فحص جرياا أو ارتفا 90 26 10 00 
إعفاء   ـ لقياس أومراقبة الضغط 90 26 20 00 
إعفاء  ـ أجهزة وأدوات أ ،ر 90 26 80 00 
 إعفاء  ـ أجزاء ولوازم 90 26 90 00 

أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي   90.27
)مبل، مقايي  اإلستقطاب "بوالريمتر" 

ومتر" ومقايي  ا كسار األ لة "رفراكت
وأجهزة قياس أ وال موجة الطيف 

"سبيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات 
أوالد،اا(؛ 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 أو 

فترات التلرض  مقايي بما فيها الضوء )
للضوء(؛ أجهزة القط  اللربي للفحص 

   المجهري )ميكروتوم(.
 إعفاء  .ـ أجهزة تحليل الغازات أو الد،اا 90 27 10 00 
ـ أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير  90 27 20 00 

   الكهربائي للتركيز )إليكتروفوريسيز(

 
 إعفاء

س أ وال موجة الطيف )سبيكترومتر(، أو ـ أجهزة قيا 90 27 30 00 
لقياس كبافة ألواا موجة الطيف )سبيكتروفوتومتر(، 

أو لتسجيل الطيف )سبكتروجراف(، باستخدام 
اإل لاعات البصرية )فوق البنفسجية أوالمرئية 

   أوتحت الحمراء(

 
 
 
 
 إعفاء

ـ أجهزة وأدوات أ ،ر تستخدم اإل لاعات البصرية )فوق  90 27 50 00 
   البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء(

 
 إعفاء

   : أجهزة أ ،رأدوات وـ   
في  ـ ـ أجهزة  قياس أ وال موجة الطيف )سبيكترومتر( 90 27 81 00 

إعفاء  الكتلة
  : غيرهاـ ـ   

لفحص الدم وتحليل اللصارات والبول..الخ ـ ـ ـ  90 27 89 10 
 إعفاء  اتمخصصة لتشخيص األمراض في المختبر



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

508

 18ق: 
 90ف: 

 - 692 - 

 فئة الرسم اإلجراء  ــنفـالصـــــ النظام المنسقرمز البند

 إعفاء  غيرهاـ ـ ـ  90 27 89 90 
ـ أجهزة قط  عربي للفحص المجهري )ميكروتوم(؛   

  : أجزاء ولوازم

 
 

 ،90 27أجزاء ولوازم ليصناف الدا،لة في البند ـ ـ ـ 90 27 90 10 
 إعفاء  الغازعدا أجهزة تحليل الد،اا أو 

 إعفاء   غيرها ـ ـ ـ 90 27 90 90 
للغازات أو السوائل أو تزويد أو ا تاج دات عدا  90.28

   . الكهرباء، بما فيها أجهزة ملايرتها
 %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 كهرباء 90 28 30 00 

 %5  زاء ولوازمـ أج 90 28 90 00 
، عدادات إ تاج، عدادات سيارات اعدادات دورا  90.29

األجرة "تاكسيميتر" وعدادات المسافات 
وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها؛ 

وأجهزة قياس سرعة  مؤ رات السرعة
عدا األصناف الدا،لة في  (تاكومترات) الدوراا
أجهزة اإلبطاء  ؛90.15أو  90.14البند 

   للسرعة )ستروبوسكوب(.الظاهري 
وعدادات إ تاج وعدادات سيارات أجرة دوراا ـ عدادات   

)تاكسيميتر( وعدادات مسافات، وعدادات المسافات 
   بالخطي وما يماثلها:

 %5   عدادات اال تاجـ 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 الدوراا ـ مؤ رات سرعة و 90 29 20 00 

؛ أجهزة اإلبطاء الظاهري للسرعة (تاكومترات)
   )ستروبوسكوب(

 
5% 

 %5  ـ أجزاء ولوازم 90 29 90 00 
أجهزة قياس التغيرات السريلة للمقادير   90.30

الكهربائية أو "األسيلوسكوب"، وأجهزة تحليل 
أ ،ر لقياس أو مراقبة الطيف وأجهزة وأدوات 

المقادير الكهربائية، باستبناء اللدادات الدا،لة 
؛ أجهزة وأدوات لقياس أو 90.28 في البند

كشف األ لة السينية وأ لة ألفا وبيتا وجاما 
واإل لاعات الكو ية وغيرها من اإل لاعات 

   المؤينة.
 %5  ـ أجهزة وأدوات لقياس وكشف اإل لاعات المؤينة 90 30 10 00 
ـ أجهزة لقياس وتسجيل التغييرات السريلة في المقادير  90 30 20 00 

   الكهربائية )أوسيلوسكوب و أوسيليوغراف

 
5% 

ية( تلقياس أو فحص الجهد )الفولـ أجهزة وأدوات أ ،ر،   
)عدا تل   أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية

األدوات  الملدة لقياس أو فحص األقراص الرقيقة أو
   : من أ باه الموصالت(
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ـ ـ أجهزة قياس متلددة األغراض )مولتيميتر( بدوا  90 30 31 00 
 %5   (أداة تسجيل

ـ ـ أجهزة قياس متلددة األغراض )مولتيميتر( بأداة  90 30 32 00 
 %5   تسجيل

 %5  أداة تسجيلـ ـ غيرها، بدوا  90 30 33 00 
 %5  تسجيل اةـ ـ غيرها، بأد 90 30 39 00 

ـ أجهزة وأدوات أ ،ر مصممة ،صيصاً لإلتصاالت )مبل،  90 30 40 00 
مقايي  المحادثات الهاتفية مقايي  مضاعفة 

الصوت، مقايي  عامل التدا،ل، وأجهزة قياس 
  الضوباء في الخطو  سوفوميتر(

 

 
 
 
  إعفاء

   ـ أجهزة وأدوات أ ،ر:  
قراص الرقيقة أو األدوات من ـ ـ لقياس أو فحص األ 90 30 82 00 

  )بما فيها الدوائر المتكاملة( أ باه الموصالت

 
 إعفاء

 %5  ـ ـ غيرها، ذات أداة تسجيل 90 30 84 00 
 %5  ـ ـ غيرها 90 30 89 00 
   : ـ أجزاء ولوازم  
راص ـص األقـاس أو فحـزة قيـهـأجزاء ولوازم ألجـ ـ ـ 90 30 90 10 

 إعفاء   اه الموصالتـات من أ بة أو األدوـقـالرقي
 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها  90 30 90 90 

أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص، غير   90.31
مذكورة وال دا،لة في مكاا آ،ر من هذا 

الفصل؛ أجهزة فحص األجسام بواسطة راللها 
   . الجا بية

 %5   ـ آالت ببط توازا ليجزاء الميكا يكية 90 31 10 00 
 %5   ـ  اوالت اإل،تبار اولية 90 31 20 00 
   : ـ أجهزة وأدوات بصرية أ ،ر  
اه ــ ـ لفحص األقراص الرقيقة أو األدوات من أ ب 90 31 41 00 

ص ـأو لفح )بما فيها الدوائر المتكاملة(الموصالت
في  ات الضوئية المستخدمةـكـة أوالشبيـاألقنل
)بما فيها  التاألدوات من أ باه الموص ةـاعـصن

    الدوائر المتكاملة(.

 
 
 إعفاء

   : ـ ـ غيرها  
الدقائقي ـ ـ ـ أجهزة بصرية لقياس التـلـوث السطـحـي 90 31 49 10 

 إعفاء  عل  األقـراص الرقـيقـة أل بـاه الموصالت 
 إعفاء   ـ ـ ـ غيرها 90 31 49 90 

   : ـ أجهزة وأدوات وآالت أ ،ر  
 %5  أجهزة فحص وببط محركات السياراتـ ـ ـ  90 31 80 10 
مزودة ةـميكروسكوبات )مجاهر( الحزم االليكترو يـ ـ ـ  90 31 80 20 

ة ـل األقراص الرقيقـة و قـبأجهزة ملدة ،صيصا لمناول
 إعفاء   اه الموصالتـات من أ بـوالشبيك

 %5  غيرهاـ ـ ـ  90 31 80 90 
   : ـ أجزاء ولوازم  
ص األقراص ـلفحـرية زة البصـأجزاء ولوازم األجهـ ـ ـ 90 31 90 10 

اه الموصالت أو ــة أو األدوات من أ بـقـالرقي
ة الضوئية أو الشبيكات ـة أو األقنلـص األقنلـلفح

    األدوات من أ باه الموصالتـة في صنـالمستلمل

 
 
 
إعفاء
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المزودة ة ـوبيـكـأجزاء ولوازم المجاهر االستريوسـ ـ ـ 90 31 90 20 
بأجهزة ملدة ،صيصا لمناولة و قل األقراص 

  اه الموصالتـات من أ بـة والشبيكـالرقيق

 
 
إعفاء

اس التلوث ـة لقيـريـأجزاء ولوازم األجهزة البصـ ـ ـ 90 31 90 30 
راص الرقيقة أل باه ـ  األقـقي علـالسطحي الدقائ

 ت الموصال

 
 
إعفاء

ء ولوازم ميكروسكوبات )مجاهر( الحزم أجزاـ ـ ـ 90 31 90 40 
لمناولة ا ـدة ،صيصـاالليكترو ية مزودة بأجهزة مل

ات من أ باه ـوالشبيك ةـو قل األقراص الرقيق
   الموصالت

 
 
إعفاء

 المجهريهور ــوبات الصـروسكـوازم ميكـأجزاء ولـ ـ ـ 90 31 90 50 
دة ،صيصا لمناولة و قل ـزة ملـالمزودة بأجه

  ات من أ باه الموصالتـص الرقيقة والشبيكاألقرا

 
 
إعفاء

 إعفاء  ـ ـ ـ غيرها90 31 90 90 
للتنظيم أو للمراقبة ذاتية  أجهزة وأدوات  90.32

   والتحكم.
 %5   ـ منظمات درجات حرارة )ترموستات( 90 32 10 00 

 %5   ـ منظمات بغط )ما وستات( 90 32 20 00 
   : رـ أجهزة وأدوات أ ،  
 %5   ـ ـ هيدروليكية أو بالهواء المضغو  90 32 81 00 
 %5  ـ ـ غيرها 90 32 89 00 
 %5  ـ أجزاء ولوازم 90 32 90 00 

غير مذكورة وال دا،لة في مكاا )ولوازم أجزاء  90 33 00 00 90.33
لآلالت واألجهزة واألدوات  (آ،ر من هذا الفصل
  90الدا،لة في الفصل 

 
 

5% 
 



ملحق العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

511

 18ق: 
 91ف: 

 - 701 - 

  الفصل الحادي والتسعون
 

 أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها 
 

 : مالحظـــات
 :يشمل هذا الفصل ال.1

 ؛بند وفقاً للمادة المصنوعة منها(ثقاالت أصناف صناعة الساعـات )ت زجاج و .أ
 ؛تبعاً للحال( 71.17أو  71.13)بندسالسل الساعات  .ب
 مززا القسززخ ال ززام  عشزز   مززا 2فززا المالحظززة األجزززاو واللززوازس لالسزز عماالت العامززة بززالمعن  المقصززود  .ج

مزا ( أو مزا معزادن ثمةنزة أو 39واألصزناف الماثلزة مزا لزدافا )فصزل  معادن عادية )القسخ ال ام  عشز (
(؛ إال أن نززوابأ أصززناف صززناعة 71.15معززادن عاديززة م سززوة بقشزز ة مززا معززادن ثمةنززة )عززادة فززا البنززد 

 ؛(91.14البند )الساعات تبند كأجزاو ساعات 
 ؛تبعاً للحال( 84.82أو  73.26ند ك ات المدح جات )ب .د
 ؛صممة للعمل ما دون أداة ضبط ح كةالم 84.12أصناف البند  .ه
 ؛(84.82المدح جات )بند  .و
ح كزة ألصزناف صزناعة  ة  ال ا لخ تجمز  بعزد فةمزا بةنهزا أو مز  عناصز  أؤلز  ل  لز  عزد85أصناف الفصل  .ز

 .(85)فصل  ة الح كةبصفة رفةسةة لعدأو  االساعات أو أجزاو مصممة لالس عمال حص 
ساعات الةد أو الجةب وما يماثلها ال ا ت ون أظ فها مصنوعة كلةزاً مزا معزادن ثمةنزة أو فقط  91.01يشمل البند .2

أو ما نف  هذه المواد م حدة بل ل  طبةعا أو مسز نب  أو مز  م سوة بقش ة ما معادن ثمةنة ديةما معادن عا
إلز   71.01لزة فزا البنزود مزا )طبةعةزة أو ت كةبةزة أو مجزددة( مزا األصزناف الدال أحجار ك يمزة أو بزبك ك يمزة

 .91.02. أما الساعات ال ا ت ون ظ وفها ما معادن عادية م صعة بمعادن ثمةنة ف دلل فا البند 71.04
ةهزا " بعزدة ح كزة السزاعات " ال  كةبزات ال زا يقزوس ب نظزةخ الح كزة فيقصزد ما أجل تطبةز  أح زاس هزذا الفصزل  .3

رقاص ونابأ لولبا دقة  أو ببلورات كوارتز أو أي نظزاس خلز  قزادر علز  تحديزد ف ز ات الوقز   مززود بوسزةلة 
مزخ وال  12ح كزة السزاعات هزذه  ةوز سزم  عزداإظهار أو بنظاس يسمح بضخ وسةلة إظهار خلةزة ويجزب أن ال ي جز

  .مخ 50ز ع ضها أو طولها أو قط ها واي ج
ح كزة أو كزأجزاو  ةمعزاً كعزد لالسز عمالأعزاله  إن عزدة الح كزة واألجززاو القابلزة  1 م  م اعاة أح زاس المالحظزة.4

 . لدقة (  تبق  داللة فا هذا الفصلألصناف صناعة الساعات أو الس عماالت أؤل   )مثل  أدوات الضبط ا
 
 
 
 
 

 فئة ال سخ اإلج او  الصــــــــن  النظاس المنس رمز البند

جةب وساعات مماثلة بما  يد وساعاتساعات   91.01
فةها ساعات قةاس للف  ات الزمنةة  بأظ ف ما 

ادية م سوة بقش ة معادن ثمةنة أو ما معادن ع
   . ما معادن ثمةنة

   ً   وإن اب مل  عل  أداة ـ ساعات يد تعمل كه بافةا
   :الف  ات الزمنةةلقةاس 

 %5   ـ ـ بوسةلة إظهار خلةة فقط 91 01 11 00 
 %5   ـ ـ غة ها 91 01 19 00 
عل  أداة لقةاس الف  ات  ـ ساعات يد أؤل   وإن اب مل   

   :الزمنةة
 %5  (أوتوماتة ةة)ـ ـ ذاتةة ال عبئة  91 01 21 00 
 %5   ـ ـ غة ها 91 01 29 00 
   :ـ غة ها  
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 00 91 01 91  ً  %5   ـ ـ تعمل كه بافةا
 %5   ـ ـ غة ها 91 01 99 00 

وساعات جةب وساعات مماثلة بما اعات يد س  91.02
عدا تل   فةها ساعات قةاس للف  ات الزمنةة 

   .91.01الداللة فا البند 
عل  أداة  ـ ساعات يد تعمل كه بافةاً  وإن اب مل   

   :لقةاس الف  ات الزمنةة
 %5   ـ ـ بوسةلة إظهار خلةة فقط 91 02 11 00 

 %5   بص ية إل   ونةة فقط ـ ـ بوسةلة إظهار 91 02 12 00 
 %5   ـ ـ غة ها 91 02 19 00 

عل  أداة لقةاس الف  ات  ـ ساعات يد أؤل   وإن اب مل   
   :الزمنةة

 %5   (أوتوماتة ةةـ ـ ذاتةة ال عبئة ) 91 02 21 00 
 %5   ـ ـ غة ها 91 02 29 00 
   :ـ غة ها  
 00 91 02 91  ً  %5  ـ ـ تعمل كه بافةا
 %5  ـ ـ غة ها 91 02 99 00 

المذكورة باس ثناو )  بعدة ح كة ساعة ساعات  91.03
   (.91.04فا البند 

 00 10 03 91  ً  %5  ـ تعمل كه بافةا
 %5  ـ غة ها 91 03 90 00 

وساعات مماثلة   اآلالتساعات لوحات  91 04 00 00 91.04
للسةارات أو الطاف ات أو الم كبات الجوية 

  الفضافةة أو البوال  أو غة ها ما وسافل النقل

 
 
 

5% 
   .أل ساعات   91.05

   :ـ منبهات  
 00 11 05 91  ً  %5  ـ ـ تعمل كه بافةا
 %5  ـ ـ غة ها 91 05 19 00 
   :ـ ساعات حافط  
ً ـ ـ تعمل كه  91 05 21 00   %5  بافةا
 %5  ـ ـ غة ها 91 05 29 00 
   :ـ غة ها  
 00 91 05 91  ً  %5  ـ ـ تعمل كه بافةا

 %5  ـ ـ غة ها 91 05 99 00 
أجهزة تسجةل الوق  وأجهزة لقةاس أو تسجةل   91.06

ط يقة كان    بأيأو تعةةا الف  ات الزمنةة 
مزودة بعدة ح كة أصناف صناعة الساعة أو 

وق   تسجةلتزامنا )مثل  ساعات بمحـــ ك 
   .اس وساعات تسجةل الوق  وال اريخ(الدو

تسجةل الوق  ساعات وق  الدواس و تسجةل ـ ساعات 91 06 10 00 
 %5  وال اريخ

 %5  ـ غة ها 91 06 90 00 
مفاتةح توقة  بعدة ح كة أصناف صناعة  91 07 00 00 91.07

 بمح ك تزامنا الساعات أو
 5% 

   .عدة ح كة ساعات  كاملة ومجمعة  91.08
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   ً    :ـ تعمل كه بافةا
مـح ـتس بأداةط أو ـقــ ـ بوسةلة إظهار خلةـة ف 91 08 11 00 

  بـضـخ وسةلـــة إظهار خلةة
 

5% 
 %5  ـ ـ بوسةلة إظهار بص ية إل   ونةة فقط 91 08 12 00 
 %5  ـ ـ غة ها 91 08 19 00 
 %5   ال عبئة )أتوماتة ةة( ـ ذاتةة 91 08 20 00 
 %5  ـ غة ها 91 08 90 00 

ح كة أصناف صناعة الساعات  كاملة  ةعد  91.09
ومجمعة  عدا عدة ح كة الساعات الداللة فا 

   .91.08البند 
 00 10 09 91  ً  %5  ـ تعمل كه بافةا
 %5  ـ غة ها  91 09 90 00 

ة  غة  ح كة أصناف صناعة الساعات كامل ةعد  91.10
مجمعة أو مجمعة جزفةاً )مجموعات لعدد 

ح كة أصناف صناعة الساعات  ةالح كة(؛ عد
ح كة أصناف  ةغة  كاملة  مجمعة؛ عد

   .الساعات غة  تامة الصن 
   :ـ عدد ح كة الساعات )الةد والجةب وما يماثلها(  

 00 11 10 91  ً  ة)مجموعات لعد ـ ـ كاملة  غة  مجمعة أو مجمعة جزفةا
   الح كة(

 
5% 

 %5  ح كة ساعات  غة  كاملة  مجمعة ةـ ـ عد 91 10 12 00 
 %5  ح كة ساعات  غة  تامة الصن  ةـ ـ عد 91 10 19 00 
 %5  ـ غة ها 91 10 90 00 

   .وأجزاؤها أظ ف الساعات  91.11
ـ أظ ف ما معادن ثمةنة أو ما معادن عادية م سوة  91 11 10 00 

  عادن ثمةنةبقش ة ما م
 

5% 
ـ أظ ف ما معادن عادية  وإن كان  مطلةة بالذهب أو  91 11 20 00 

  الفضة
 

5% 
 %5  ـ أظ ف أؤل  91 11 80 00 
 %5  ـ أجزاو 91 11 90 00 

أظ ف )علب وصنادي ( للساعات وما يماثلها   91.12
الداللة فا هذا الفصل  للبضاف  األل  

   .وأجزاؤها
 %5  (علب وصنادي أظ ف )ـ  91 12 20 00 
 %5  ـ أجزاو 91 12 90 00 

   .ور ساعات وأجزاؤهااأسأب طة وأطواق و  91.13
ـ ما معادن ثمةنة أو معادن عادية م سوة بقش ة ما  91 13 10 00 

  معادن ثمةنة
 

5% 
 %5  ـ ما معادن عادية  وإن كان  مطلةة بالذهب أو الفضة 91 13 20 00 
   :ـ غة ها  
 %5  ما لدافا اصطناعةة ـ ـ ـ 91 13 90 10 
 %5  ما جلد طبةعا أو اصطناعا أو مجددـ ـ ـ  91 13 90 20 
 %5  ما نسجـ ـ ـ  91 13 90 30 
م لفة أو مش ملة عل  ل ل  أو أحجار ك يمة أو ـ ـ ـ  91 13 90 40 

  ببك ك يمة  طبةعةة أو ت كةبةة أو مجددة
 

5% 
 %5   غة هاـ ـ  ـ 91 13 90 90 

  .صناعة الساعات ألصنافأجزاو أل    91.14
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 %5  أق اص )المةنا( ـ 91 14 30 00 
 %5  ـ قواعد وجسور 91 14 40 00 
 %5  ـ غة ها 91 14 90 00 
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  الفصل الثاني والتسعون
 ؛ أجزاؤها ولوازمهاأدوات موسيقية

  : مالحظـــات
 : يشمل هذا الفصل ال.1

من القسم الخامس عشر، من  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة .أ
 (؛39معادن عادية )القسم الخامس عشر( واألصناف المماثلة من لدائن )فصل 

قاطعات التيار )ميكروفونات( وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت وسماعات الرأس أو األذن و المذياعات.ب
المستعملة 90أو  85من الفصل األجهزة والمعدات اإلضافية لستروبوسكوب وغيرها من األدوات ووا

كأجهزة من هذا مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها وال مشتركة معها في ذات الصناديق، 
 ؛الفصل

 ؛(95.03لتي لها صفة األلعاب )بند األجهزة واألدوات ا.ج
أحادية أو ثنائية  (الحواملالمناصب )أو  (96.03الفراجين )الفرش( لتنظيف األدوات الموسيقية )بند .د

 ؛96.20أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند 
 .(97.06أو  97.05حف األثرية )بند أو الت المجموعاتأصناف .ه

إن أقواس الكمان وعصى الطبول واألصناف المماثلة المستخدمة في العزف على األدوات الموسيقية المذكورة .2
لالستعمال صراحةبشكل واضح ، المقدمة بعدد متناسب مع هذه األدوات والمعدة 92.06أو  92.02في البند 

 .لبنود التي تخضع لها هذه األدواتمعها، تتبع نفس ا
يجب معاملتها كأصناف مستقلة  اآلالتالمقدمة مع  92.09و األقراص واللفات الداخلة في البند  أما البطاقات

 .اآلالتلتلك  أجزاء باعتباروليس 
 البند النظام المنسقرمز الصـــــــــنف اإلجراء  فئة الرسم

  

وترى  ؛ بيانوذاتي الحركةبما فيه البيانو، 
وسيقية ات المسيكورد( وغيرها من األدوب)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 أُخر )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(  
 92.04  .)ملغي(  

  

أورغون  )مثل، أدوات موسيقية تعمل بالنفخ
الكالرينات واألبواق  األكورديون، مفاتيح،ذات 

أورغون لالستعراضات عدا  القرب(،ومزامير 
 .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 الصنج و الصنجات وكسيولوفونات ال

 .القرعيات(

 92.06 

  92 06 00 10 طبولـ ـ ـ   5%
  92 06 00 20 صناجاتـ ـ ـ   5%
  92 06 00 30 لثاتمثـ ـ ـ   5%
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 البند النظام المنسقرمز الصـــــــــنف اإلجراء  فئة الرسم

  92 06 00 40 كسيولوفوناتـ ـ ـ   5%
  92 06 00 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

  

أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً أو 
 يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية )مثل،

 .األُرغن والقيثار واألُكورديون(

 92.07 

  92 07 10 00 ـ أدوات موسيقية ذات مفاتيح، عدا األكورديون  5%
  92 07 90 00 ـ غيرها  5%

 

أورغون لالستعراضات موسيقية وعلب
أورغن آلي للشوارع  "أوركستريون" و

ير موسيقية وأدوات وطيور آلية مغردة ومناش
اخلة في أي بند آخر من غير دموسيقية أُخر 

أصوات الحيوانات ؛ زمارات تقليد هذا الفصل
اق نداء ؛ صفارات، أبومن جميع األنواع

 وغيرها من 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 زمارات تقليد أصوات الطيور والحيواناتـ ـ ـ   5%
  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 وكات رنانة ومزامير ضبط اوش
 .)دياباسون( 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%  
ـ ـ أجزاء ولوازم األدوات الموسيقية الداخلة في البند 

92.02 
00 92 09 92  

 
5%  

اء ولوازم األدوات الموسيقية الداخلة في البند أجزـ 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.1

 ؛عال أو التفجير و قذائف اإلشارة(، كبسوالت اإلش)مثل 36ألصناف الواردة في الفصل ا.أ
، مزز  مز  الصسزا المزامش  شزر 2مالحظزة ، بزالمعن  المصصزود فزي المزةسزتعماالت العااألجززا  واللزوازل لال.ب

 ؛(39صناف المماثلة م  لدائ  )فصل معادن  ادية )الصسا المامش  شر( ، أو األ
 ؛(87.10رات المدر ة الحربية )بند الدبابات والسيا.ج
، إال إذا كانز  سزلحةداف، المعزدة لالسزتعمال فزي األالمناظير المصربزة واألجهززة البصزرية األخزر لتحديزد األهز.د

 (؛90أو مصدمة معها ومصممة للتركيب  ليها )فصل النارية مركبة  ل  أسلحتها 
 ؛(95يوف المبارزة و األلعاب )فصل األقواس و السهال و س.ه
 .(97.06أو  97.05ت أو التحف )بند قطع المجمو ا.و

 

 .85.26أو الرادار الداخلة في البند ، أجهزة الراديو  93.06تشمل  بارة " أجزاؤها " المذكورة في البند  ال.2

 فئة الرسا اإلجرا  الصـــــــنف النظال المنسقرمز البند

؛  دا المسدسات النارية واألسلحة أسلحة حربية  93.01
 .93.07الداخلة في البند 

 

 
ع ــ أسلحة المدفعية )كالمدافع ومدافع الصذائف ومداف 93 01 10 00 

 الهاون(

 

5% 
قاذفات الصنابل ؛ قاذفات اللهب؛ الصواريخقاذفات  ـ 93 01 20 00 

 مماثلةالصاذفات القاذفات الطربيدات و؛ اليدوية
 

5% 
 %5  غيرهاـ  93 01 90 00 

مسدسات نارية،  دا تلك المذكورة في البند  93 02 00 00 93.02
 93.04أو  93.03

 

5% 
 أسلحة نارية أُخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال  93.03

الرياضة متفجرة )مثل، بنادق و كربينات شحنة 
تحش  م  التي نارية السلحة واألوالرماية 
مسدسات إطالق السهال واألجهزة و الفوهة 

 اإلشارةاألُخر المصممة فصط لصذف سهال 
والمسدسات النارية إلطالق الذخيرة غير الحية، 

مسدسات بمسمار لصتل الحيوانات، قاذفات ال و
 . الحبال(

 

 
 %5   ـ أسلحة نارية تحش  م  الفوهة 93 03 10 00 
بما فيها أخر للصيد أو الرماية  رش، رياضيةـ بنادق  93 03 20 00 

 ما بي  البنادق وبنادق الرشتجمع التي 

  
5% 

الرماية أو للصيد  أو رياضية أخر ـ بنادق وكربينات 93 03 30 00 
 بمواسير محززة 

  
5% 

 %5   ـ غيرها 93 03 90 00 
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 فئة الرسا اإلجرا  الصـــــــنف النظال المنسقرمز البند

أسلحة أخر )مثل، البنادق و الكربينات   93.04
بضغط أو بالنوابض والمسدسات التي تعمل 

تلك باستثنا  ، (هراواتالالهوا  أو بالغاز و
 .93.07الداخلة في البند 

 

 
 %5    بنادق صيد السمك تح  الما ـ ـ ـ  93 04 00 10 
 %5  . غيرهاـ ـ ـ  93 04 00 90 

ل لألصناف الداخلة في البنود م  أجزا  ولواز  93.05
 .93.04إل   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 

قنابل و قنابل يدوية، طوربيدات، ألغال، قذائف   93.06
وصواريخ، وغيرها م  الذخائـر الحربيـة، 

خراطيــش وذخائر أخر وأجزاؤها ؛ وأجزاؤها
حشوات الطلصات بما فيها  ،ومصذوفات

 . والمراطيش

 

 
ـ خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملسا    

 : التي تعمل بضغط الهوا وأجزاؤها؛ خردق للبنادق 
 

 
  : خراطيشـ ـ   

 %5   للصيد أو للرماية الرياضيةـ ـ ـ  93 06 21 10 
 %5  غيرهاـ ـ ـ  93 06 21 90 
   : ـ ـ غيرها  
أجـزا  ولـوازل الـمـراطـيـش لـلصيد أو للرماية ـ ـ ـ  93 06 29 10 

  ةالرياضي
  

5% 
 %5   غيرهاـ ـ ـ  93 06 29 90 
   : وأجزاؤهاـ خراطيش أُخر   
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 مماثلةرماح  حراب، خناجر، سيوف،  93.07
 . وأغمدتها وأجزاؤها،

 

 
 %5    لألغراض العسكرية معدةـ 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

 ؛آخـرإنارة غير مذكورة وال داخلة في مكان  أجهزةوحدات ومماثلة؛ 
مماثلة؛ف إشارات مضيئة و لوحات إعالنية أو إرشادية مضيئة وأصنا

 مباني مسبقة الصنع 
:مالحظـــــات

 :يشمل هذا الفصل ال.1
أو  40أو  39الفرش )الحشايا( و الوسائد والمساند التي تـنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصل  .أ

؛63
 ؛70.09لمتحركة( الداخلة في البند المرايا المصممة لإلرتكاز على األرض )مثل، المرايا ا .ب
 ؛71أصناف الفصل  .ج
من القسم الخامس عشر، من  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  .د

والخزائن  (39معادن عادية )القسم الخامس عشر( أو األصناف المماثلة من لدائن )فصل 
 ؛83.03المأمونة الداخلة في البند 

ً كأجزاء للثالجات وغيرها من أجهزة .ه التبريد أو التجميد الداخلـة في البنـد  األثاث المصمم خصيصا
 ؛(84.52صيصاً آلالت الخياطة )بند ؛ األثاث المصمم خ84.18

 ؛85الداخلة في الفصل  لمبات أو مصادر الضوء وأجزاؤها .و
ً كأجزاء لألجهزة الداخلة في البند  .ز ( أو في البند 85.18)تتبع البند  85.18األثاث المصمم خصيصا

 ؛(85.29)تتبع البند  85.28إلى  85.25( أو في البنود من85.22)تتبع البند  85.21 أو البند 85.19
 ؛87.14األصناف الداخلة في البند  .ح
طب  و مباصق عيادات( 90.18كراسي طب األسنان المندمج بها أجهزة لطب األسنان في البند ) .ط

  ؛(90.18األسنان )البند
 ؛ألصناف صناعة الساعات( والصناديق)مثل، العلب  91األصناف الداخلة في الفصل  .ي
 وأثاث أخر(، مناضد البلياردو 95.03بند اإلنارة التي لها صفة األلعاب ) وأجهزة وحداتو األثاث  .ك

أصناف الزينة  ( واألثاث المصمم أللعاب الحواة أو95.04أللعاب المجتمعات )البند لخصيصاً  المصمم
؛(95.05ثل، الفوانيس من ورق )بند (، مخيوط اإلنارة )عدا

 96.20أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند  (الحواملالمناصب ) .ل
نت ، ال تدخل في تلك البنود إال إذا كا94.03إلى  94.01إن األصناف )عدا األجزاء( المشار إليها في البنود من .2

 .مصممة فقط لإلرتكاز على األرض
عضها التثبيت على الجدران أو ألن يوضع ب ، وإن كانت مصممة للتعليق أوعالهبنود أغير أنه تبقى تابعة لهذه ال
 :فوق بعض األصناف التالية

الرفوف المفردة المقدمة مع حوامل)بما في ذلك  المكتبات )خزائن الكتب(، وغيرها من األثاث برفوفالخزائن،  .أ
  .ضها البعضمن وحدات مكملة لبع واألثاث المكون لتثبيتها على الجدران(

.واألسرة المقاعد .ب
المرايا( أو  ، ألواح من الزجاج )بما فيها94.03إلى  94.01التعتبر أجزاء لألصناف المذكورة في البنود من أ  ـ.3

، المقدمة على حدة، 69أو  68الرخام أو األحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة أُخرى المذكورة في الفصل 
 ولكن غير مضمومة لعناصر أُخر؛ وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة،

من  ف البنود  المقدمة على حدة يجب أن ال تبند كأجزاء ألصنا 94.04إن األصناف المذكورة في البند ب ـ
 .94.03لغاية  94.01

، يقصد بعبارة " مباني مسبقة الصنع " المباني التي تم إنجازها في المصنع 94.06من أجل تطبيق أحكام البند .4
بشكل عناصر مقدمة معاً، للتجميع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المكاتب أو  أو المهيأة

 .س أو المخازن أو العنابر )الهناجر( أو المرائب "الكراجات" أو المباني المماثلةرالمدا
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وشكل حاوية الشحن  "وحدات البناء الجاهزة" من صلب، وتكون مقدمة عادة بحجم مباني مسبقة الصنعتشمل ال          
ً بشكل أساسي أو كامل. وتصمم وحدات البناء الجاهزة هذه ليتم  العادية، إال أنها تكون مسبقة التجهيز داخليا

 تجميعها معا لتشكل مباني دائمة.

 البند النظام المنسقرمز الصــــــــــــنف اإلجراء فئة الرسم

 

   عدا ما يدخل منها في البند ) أو أرائكمقاعد 
ابلة للتحويل إلى أسرة، وإن كانت ق (94.02

 .وأجزاؤها

 94.01 

  94 01 10 00 ـ مقاعد من األنواع المستعملة في المركبات الجوية  5%
  94 01 20 00 ـ مقاعد من األنواع المستعملة في السيارات  5%

   : ـ مقاعد دوارة قابلة لتعديل االرتفاع  
5%   94 01 31 00 من خشبـ ـ  
5%   94 01 39 00 غيرهاـ ـ  

  

ـ مقاعد عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات، قابلة 
 : للتحويل إلى أسرة

  

5%   94 01 41 00 من خشبـ ـ  
5%   94 01 49 00 غيرهاـ ـ  

  

 بامبو"بوص هندي  أو صفصاف أوقصب ـ مقاعد من 
من مواد  أو روطان(أسل هندي )أو  "أو خيزران

:مماثلة

  

  94 01 52 00 "أو خيزران بامبو"بوص هندي من ـ ـ   5%
  94 01 53 00  روطان(من أسل هندي )ـ ـ   5%
  94 01 59 00 ـ ـ غيرها  5%

   خشب:ياكل من ـ مقاعد أُخر، به  
  94 01 61 00 ـ ـ منجدة  5%
  94 01 69 00 ـ ـ غيرها  5%

  معدن:ـ مقاعد أُخر، بهياكل من  
   : نجدةـ ـ م  
 

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%  

راسي كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكـ ـ ـ 
  األخرى

10 79 01 94  

5%  

عربات تعليم كراسي أطفال بعجالت صغيرة )ـ ـ ـ 
  (المشي

20 79 01 94  

  94 01 79 90 غيرها ـ ـ ـ  5%
   : ـ مقاعد أُخر  
   : مقاعد أخر بهياكل من لدائنـ ـ ـ   
 

5%  

ى مسـانـد ـفال مـصـممة لتعلق علــ ـ ـ ـ كراسي أط
  الـكـراسي األخرى

11 80 01 94  

5%  

تعليم  اتـعربيرة )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%
   : ـ أجزاء  
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5%   94 01 91 00 خشبمن ـ ـ  
5%   94 01 99 00 غيرهاـ ـ  

  

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 معاً؛ أجزاء هذه  مماثلة بجهاز للتوجيه
 . األصناف

 94.02 

  

لحالقين ومقاعد مماثلة، ـ مقاعد طب األسنان و مقاعد ا
 : وأجزاؤها

  

  94 02 10 10  كراسي طب األسنان، وأجزاؤهاـ ـ ـ   5%
  94 02 10 20  كراسي الحالقين، وأجزاؤهاـ ـ ـ   5%
  94 02 10 90 غيرها ـ ـ ـ  5%

   : ـ غيرها  
  94 02 90 10  أجزاءهأثاث للطب والجراحة، وـ ـ ـ   5%
  94 02 90 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

 94.03  . أثاث أُخر 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 أُخر من   
  94 03 20 10 خزائن للمالبسـ ـ ـ   5%
  94 03 20 20 عالقات للمالبس ترتكز على األرضـ ـ ـ   5%

 
5%  

المختبرات  اوالتـري 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 طاوالت ذات عجالتـ 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 أُخر من خشب  
 

5%  

ري وطاوالت ـالـمـجـهحـص ـطـاوالت الـفـ ـ ـ ـ
  از أو مياه .الخـالمختبرات المجهزة بصنابير غ

10 60 03 94  

  94 03 60 20 عالقات للمالبس ترتكز على األرضـ ـ ـ   5%
  94 03 60 30 خزائن حائط )صيدليات(ـ ـ ـ   5%
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  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 أُخ
أسل هندي أو  " أو خيزران " بامبوبوص هندي  أو
 المماثلة:المواد من  أو روطان()

  

  94 03 82 00 " أو خيزران " بامبوبوص هندي من ـ ـ   5%
  94 03 83 00  روطان(من أسل هندي )ـ ـ   5%
  94 03 89 00  ـ ـ غيرها  5%

   : ـ أجزاء  
5%   94 03 91 00 من خشبـ ـ  
5%   94 03 99 00 غيرهاـ ـ  

  

حوامل حشايا؛ أصناف لألسرة وأصناف مماثلة 
للحف او  للحفا)مثل، الفرش "الحشايا" و

والوسائد والمساند المحشوة بزغب العيدر 
نوابض أو محشوة ب مجهزة"لبوف"( المقاعد و

مطاط خلوي أو بأو مجهزة من الداخل بأية مادة 
 . لدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوةبأو 

 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   20%
  94 04 21 90 غيرهاـ ـ ـ   5%

   : ـ ـ من مواد أُخر  
  94 04 29 10 بنوابض ـ ـ ـ مراتب   20%
  94 04 29 90 غيرهاـ ـ ـ   5%
  94 04 30 00 ـ أكياس نوم  5%
  94 04 40 00 أغطية اسرة وشراشف ولحف من ريش ناعمـ   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%

 
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 ولوازم إنارة إنارة وحدات 
هزة األضواء الكاشفة، تركيز األضواء وأج

داخلة في مكان  وأجزاؤها، غير مذكورة وال
آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو 

إعالنية مضيئة وغيرها من األصناف المماثلة 
التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها 

مذكورة وال  بصورة دائمة، وأجزاؤها، غير
 داخلة في مكان آخر.

 94.05 

  

ارة كهربائية أخر للتثبيت أو التعليق ـ ثريات وأجهزة إن
في السقوف أو الجدران، عدا األنواع المستعملة 

 : إلنارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة
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5%  

معدة الستعمالها حصرا مع مصادر اإلضاءة ذات ـ ـ
 (LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

00 11 05 94  

5%   94 05 19 00 ـ ـ غيرها 

  

للطاوالت أو المكاتب أو جوانب  كهربائية إنارةوحدات ـ 
األسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على األرض 

 : لإلنارة الداخلية

  

5%  

معدة الستعمالها حصرا مع مصادر اإلضاءة ذات ـ ـ
 (LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 

00 21 05 94  

5%   94 05 29 00 غيرهاـ ـ  

  

عيد األنواع المستعملة في شجرة منخيوط مضيئة ـ 
 : الميالد

  

5%  

معدة حصرا الستعمالها مع مصادر اإلضاءة ذات ـ ـ
 (LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

00 31 05 94  

5%   94 05 39 00 غيرهاـ ـ  
   أُخر:ولوازم إنارة أجهزة وحدات إنارة كهربائية وـ   

5%  

ضوئية فولتائية، معدة الستعمالها حصرا مع مصادر  ـ ـ
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء اإلضاءة ذات

(LED) 

00 41 05 94  

5%  

غيرها، معدة الستعمالها حصرا مع مصادر اإلضاءة  ـ ـ
 (LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ذات

00 42 05 94  

   :غيرهاـ ـ  

5%  

لإلنارة الخارجية )مصابيح الشوارع،  مصابيحـ ـ ـ 
ق ـدائـح الحـابيـات، مصـمصابيح البواب
  العامة....الخ(

10 49 05 94  

5%  

ابيح خاصة )مصابيح اآلالت، مصابيح ــمصـ ـ ـ 
، مصابيح نوافذ الفوتوغرافيالتصوير  استوديوهات

 المعارض

20 49 05 94  

  94 05 49 90 غيرها ـ ـ ـ  5%
  94 05 50 00  غير كهربائيةولوازم إنارة أجهزة ت إنارة ووحداـ   5%

 
  

إعالنية مضيئة  ارات مضيئة و لوحات إرشادية أوـإش ـ
 : وما يماثلها

  

5%  

معدة الستعمالها حصرا مع مصادر اإلضاءة ذات ـ ـ
 (LED) الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

00 61 05 94  

5%   94 05 69 00  غيرهاـ ـ  
   : 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%

 94.06  الصنع.مباني مسبقة   
   :من خشبـ   

  94 06 10 10  ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية ـ ـ  5%
  94 06 10 20  الحيواني لإلنتاجـ حظائر وأقفاص  ـ ـ  5%
  94 06 10 30  ـ مستودعات ـ ـ  5%
  94 06 10 40  مباني للسكن أو للمدارسـ ـ ـ   5%
  94 06 10 90 ـ ـ غيرها ـ   5%
  94 06 20 00  وحدات البناء الجاهزة، من صلبـ   5%

    :غيرهاـ    
   لدائن:من ـ ـ ـ   
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  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 ـ مباني للسكن أو للمدارس  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 ـ مباني للسكن أو للمدارس  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.1
 ؛(34.06شموع )بند  .أ

 ؛36.04النارية الداخلة في البند  األلعاب النارية واألصناف الفنية .ب
لصعيد األمعما و و ك نا عق مة ععة بع طوال معينعةو  الخيوط والشععيرات المفعر و و الابعال و األو عار ومعا يما لهعا .ج

أو الةسع   42.06البنعد أو فعي  39ولكن غير مهي و بشعكل خيعوط مزهعزو لصعيد األمعما و ممعا يعدخل فعي الفصعل 
 ؛الاا ي عشر

 ؛43.04أو  43.03أو  42.02أنياس لوازم الرياضة واألوعية األُخرو الداخلة في البند  . 
  سعجووأصناف األلبسة الخاصعة معن  الرياضةاأللبسة ؛62أو  61اخلة في الفصل  سجو الد األلبسة التنكرية من .ه

أو  منعاط  المرافعع  فعيأو الاشعو و و ك اشععتملق علعن عناصعر واكيعة نالومععيدات 62أو  61الداخلعة فعي الفصعل 
  كمصاك حراس مرمن نرو الةدم(. أواألفخاذ ) مثل ألبسة المبارزو الرنب أو 

ات الشعراعية العربعللسعفنو أو لللعواا الشعراعية أو من موا   سزيةو ونعذل  األشعرعة  األعالم الرايات وحبالها .و
 ؛63الداخلة في الفصل 

أو أغ ية  64أحذية الرياضة )عدا أحذية اال زالق المثبق بها كباكيب ذات عزالت أو زالجات( الداخلة في الفصل  .ز
 ؛ 65رمة الرياضة الداخلة في الفصل الرأس الخاصة بمما

 ؛(66.03(و ونذل  أجزاءها )بند66.02لمشي و السياط للفرومية واألصناف المما لة )بند عصي ا .ا
 ؛(70.18عب األطفال )بند العيوك الزجاجية غير المرنبةو للدمن أو لغيرها من لُ  .ط
الةسع  الخعامع عشعرو معن مععا ك  ن( م2األجزاء واللوازم لالمتعماالت العامة بالمعنن المةصو  في المالحظة ) .ي

 ؛(39اف المما لة من لدائن )الفصل ة )الةس  الخامع عشر( أو األصنعا ي
 ؛83.06الداخلة في البند  الصنوج المنبهة واألصناف المما لة ذاتاألجراس و النواكيع  . 
( المارنعات 84.21(و آالت وأجهعزو الترشعيأ أو التنةيعة للسعوائل أو الغعازات )بنعد84.13مضخات للسوائل )بند  .ل

مسعتديمةو  صعلبةأكراصو أشرطةو أجهزو  خعزين  (و85.04ت الكهربائية )بند (و الماوال85.01الكهربائية )بند 
و (85.23)بنععد  مععن حوامعل  سععزيل الصععوت أو الظعواهر األخععرتو واك نا عق مسععزلة " وغيرهعا" ب اكعات ذنيععة

ألشعععة  اععق الالمععلكية التععي  عمععل باأجهععزو الععتاك  عععن بعععد أو  (85.26أجهععزو الععتاك  عععن بعععد بععالرا يو )بنععد 
 (85.43)بند  الامراء

 ؛ها( الداخلة في الةس  السابع عشر)عدا الزحافات المسماو بوبسلي و وبوجاك وما يما ل السباقعربات  .م
 ؛(87.12ذات عزلتين للطفال )بند  الدراجات .ك

 ؛(88.06مرنبات جوية بدوك طيار )بند  .س
و  ذا نا ععق مععن 44 فعهععا )فصععل مععائل (و أو و89الكععا وي " و " اكمععك) " )فصععل  مثععلو "زوارق السععباق  .ع

 ؛خشب(
 (؛90.04النظارات الواكية وما يما لها لممارمة الرياضة أو لللعاب في الهواء ال ل  )بند  .ف

 ؛(92.08الايوا ات والصفارات )بند زمارات  ةليد أصوات  .ص
 ؛93صناف األُخر الداخلة في الفصل األملاة واأل .ق
 ؛(94.05من جميع األ واع )بند مالمل اكضاءو  .ر

 . 96.20أحا ية أو  نائية أو  ال ية الةوائ  واألصناف المما لة الداخلة في البند  (الاواملالمناصب ) .ش
 ععدا الخيام و األصناف األُخر للمخيمات والةفازات والةفازات التي  غ عي أصعابع اليعد الرياضيةوأو ار المضارب  .ت

 "؛أو"لموا  ) بند  بعاً للما و المصنوعة منها( والةفازات التي  بةي األصابع عارية من جميع ا اكبهام
أ وات المائععدو والم ععبد وأ وات النظافععة )التواليععق( والسععزا  وغيرهععا مععن أغ يععة األرضععيات مععن مععوا   سععزية  .ث

) تبع  ألغراض المنافع المنزليةواأللبسة وبياضات األمرو والمائدو والامام والم بد واألصناف المما لة المعدو 
 .المكو ة لها(بند الما و 

معن  مسعتنبتة أويشمل هذا الفصل األصناف الماتوية علن  رنيبات أو لوازم ضئيلة األهمية فةط معن للعط طبيعيعة أو .2
ا يعة مكسعوو بةشعرو أحزار نريمة أو شبه نريمة )طبيعية أو  رنيبية أو مزد و( أو من معا ك  مينعة أو معن مععا ك ع

 .من معا ك  مينة
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بصورو رئيسعية معع األصعناف  حصراً أو لالمتعمالأعالهو فإك األجزاء واللوازم المعدو  1حظة مع مراعاو أحكام المال.3
 .د مع هذه األصنافالداخلة في هذا الفصلو  بن

و فيمعا يشععملو األصعناف الداخلععة فعي هععذا البنعد المندمزععة  95.03البنععد  شعملأعععالهو ي 1معع مراععاو أحكععام المالحظعة .4
تي ال يمكن اعتبارها أطة  )مزموعات(  بالمعنن المةصو  في الةاعدو التفسيرية العامعة بواحد أو أنثر من األصناف ال

)ب( والتي  تبع بنو ا أخر في حال ما كدمق علن حدوو بشرط أك  كوك هذه األصناف مهي و معا للبيع بالتززئة وأك  3
 ب."صناف المزمعة الصفة األمامية للع غلب علن األ

 للايوا اتوحصراً  لها أ ها معدو المكو ة وأو الما  اأو شكله  صميمها من ناف التي يتضأاألص 95.03 يشمل البند ال.5
 ) تبع بنو ها الخاصة(. "ألعاب الايوا ات المنزلية" مثل

 :95.08ألغراض البند .6
يةصد بعبارو " وامات منتزهات المالهي" األجهزو أو مزموعة من األجهزو أو المعدات التي  امل أو  -أ

جه الشخص أو األشخاص فوق أو عبر مسار )مضمار(  ابق أو ماد و بما فيها المسارات   نةل أو  و
 رنيب هذه  امية للترفيه أو التسلية. يمكن )المضمارات( المائية أو  اخل من ةة ماد و للغراض األم

وامات الدوامات في منتزهات المالهي أو مدك المالهي أو المنتهات المائية أو المعارض. وال  شتمل  
منتزهات المالهي علن معدات من األ واع التي  رنب عا و في المناط  السكنية أو المالعب.

يةصد بعبارو "مالهي المنتزهات المائية" األجهزو أو مزموعة من األجهزو أو المعدات التي  تميز   -ب
مائية فةط بمن ةة ماد و  اتوي علن مياه ومسار خاص بها لهذا الغرض.  شمل مالهي المنتزهات ال

األجهزو والمعدات المصممة بصورو خاصة للمنتزهات المائية.
و "مالهي المعارض" ألعاب الاظ و العاب الةوو أو المهارو التي  ت لب عا و وجو  مشغل يةصد بعبار  -ج

أو مراكب ويمكن  رنيبها في المبا ي الدائمة أو الةاعات المستةلة. ال  شمل مالهي المعارض األجهزو 
.95.04والمعدات الداخلة في البند 

 ند بصورو أنثر  اديدا في مكاك آخر من هذا الزدول.ال يشمل هذا البند األجهزو والمعدات التي  ب        
 :مالحظة البند الفرعي

95يشمل البند الفرعي -1 04 50:
أجهزو ألعاب الفيديو التي يت  عرض الصورو منها علن جهاز امتةبال  لفزيو ي أو علن جهاز عرض  (أ)

 .خارجيةالم أ األأو  من الشاشاتغيرها  )مو يتور( أو
 و ك نا ق مامولة فيديووالمشتملة علن شاشة أجهزو ألعاب الفيديو   (ب)

 دار بة عة  ةدية أو ب وراق  ةد أو بب اكات بنكية أو ال يشمل هذا البند الفرعي أجهزو وآالت العاب الفيديو التي           
95)البند الفرعي  بة ع بديلة لها أو بومائل  فع أخر 04 30 ). 

 فئة الرم  كجراءا ـن)ـــالصــ لنظام المنس رمزا البند

   . )ملغن(  95.01
   .)ملغن(  95.02
 راجات بثالث عزالتو  راجات الةدم الواحد   95.03

بدوامات و ألعاب مما لة  ميارات"مكو ر" و
عربات للدمن؛  من؛ ألعاب أخر؛  بعزالت؛

مما لة للتسليةو و ك  ماذج مصغرو و ماذج 
يع األلغاز "بوزل" من جم ؛ ألعابنا ق متارنة

   األ واع.
 %5  ـ ـ ـ  راجات 95 03 00 10 
 %5  ـ ـ ـ  من 95 03 00 20 
 %5  ات ـ ـ ـ بالو95 03 00 30 
 بالتاك  عن بعد   ير ائرات ل مصغرو ـ ـ ـ  ماذج95 03 00 40 

 

ممنوع 
 امتيرا ه

 %5  ـ ـ ـ غيرها 95 03 00 90 
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 فئة الرم  كجراءا ـن)ـــالصــ لنظام المنس رمزا البند

معاتو لعاب مزتأ الفيديووأجهزو وآالت العاب   95.04
التي يت  ممارمتها علن ال اولة أو  اخل 

البليار و والمناضد  الةاعات بما فيها الفليبرز و
و لعبة البولينغ ب لعاب األ دية )نازينو( الخاصة 

و آالت التسلية التي و زهيزا ها ذا ية الارنة
 دار بة ع  ةدية أو ب وراق  ةد أو بب اكات 

مائل  فع و ب ية بنكية أو بة ع بديلة لها أو
   .أخر

   :ولوازمه من جميع األ واعـ بليار و   
 %5  و من جميع األ واعـ ـ ـ بليار  95 04 20 10 
 %5  لوازمـ ـ ـ  95 04 20 90 
ـ ألعاب أُخر  دار بة عة  ةدية أو ب وراق  ةد أو بب اكات  95 04 30 00 

 ومائل  فع أخرو عدا ب ية بنكية أو بة ع بديلة لها أو
 %5  الارنةعبة البولنج و زهيزا ها ذا ية ل

 %5  ـ ورق اللُعب 95 04 40 00 
 عدا الداخلة في البند  الفيديووأجهزو وآالت العاب ـ  95 04 50 00 

95الفرعي    04 30  5% 
 %5  ـ غيرها 95 04 90 00 

أصناف لالحتفاالت أو للمهرجا ات أو لغيرها   95.05
بما فيها العاب الاواو  من أ واع التسليةو

   . وأ وات الدعابة والمباغتة
 %5   ـ أصناف احتفاالت عيد الميال  95 05 10 00 

 %5  ـ غيرها 95 05 90 00 
لعاب الةوت أأصناف ومعدات للرياضة البد ية و  95.06

والزمباز وأ واع الرياضة األُخرتو )بما فيها 
ل و  نع ال اولة( أو لللعاب في الهواء ال 

مذنورو وال  اخلة في مكاك آخر من هذا غير 
الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب 

  . األطفال

   ـ زالجات للثلج وغيرها من معدات التزلج علن الثلج:  
 %5   ـ ـ زالجات للثلج 95 06 11 00 
 %5   ـ ـ مثبتات للزالجات 95 06 12 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 19 00 
الجات للماء وألواا  زحل  علن األمواجو ألواا زـ   

   : شراعية ومعدات أُخر للرياضة المائية
 %5  ـ ـ ألواا شراعية 95 06 21 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 29 00 
   : ـ عصي الزول) ومعدات جول) أُخر  
 %5  ناملة وـ ـ عصي 95 06 31 00 
 %5  ـ ـ نرات 95 06 32 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 39 00 
 %5  ـ أصناف ومعدات لتنع ال اولة 95 06 40 00 
ـ مضارب للتنع ولتنع الريشة ومضارب مما لةو   

   : ب و ار أو من  وك أو ار
 %5  ب و ار أو بدو هاعشبي ـ ـ مضارب  نع  95 06 51 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 59 00 
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 فئة الرم  كجراءا ـن)ـــالصــ لنظام المنس رمزا البند

   ل اولة:ـ نراتو عدا نرات الزول) ونرات  نع ا  
 %5   العشبي ـ ـ نرات التنع 95 06 61 00 

 %5   ـ ـ كابلة للنفد 95 06 62 00 
 %5  ـ ـ غيرها 95 06 69 00 

ا زالق بعزالت أو وكبابيب   زلج علن الزليدكبابيب ـ  95 06 70 00 
بزالجاتو بما فيها األحذية المثبق بها مثل هذه 

  الةباكيب

 
5% 

   ـ غيرها:  
 از ـة والزمبـة البد يــ ـ أصناف ومعدات الرياض 95 06 91 00 

  والعاب الةوت      

 
5% 

   ـ ـ غيرها  
%5  األكواس والسهام وميوف المبارزو للرياضة ـ ـ ـ95 06 99 10 
%5  ـ ـ ـ غيرها 95 06 99 90 

وصنا ير صيد األمما  وغيرها من  كصبات  95.07
رو؛ شبكات التةاط أصناف صيد األمما  بالصنا

األمما  وشبكات صيد الفراشات والشبكات 
المما لة؛ طيور مةلدو "طع " الجتذاب 

أو  92.08مثيال هاو )عدا  ل  الداخلة في البند 
   . ( ولوازم مما لة للصيد والرماية97.05

 %5   ـ كصبات صيد األمما  95 07 10 00 
 %5  ق مثبتة بخي هانا  ـ صنا ير صيد األمما و و ك 95 07 20 00 
 %5  ـ بكرات كصبات صيد األمما  95 07 30 00 
 %5  ـ غيرها  95 07 90 00 

مير  متنةل ومزموعات حيوا ات متنةلة   95.08
و  وامات منتزهات المالهي وألعاب للعرض

التسلية للمنتزهات المائية؛ العاب التسلية 
 منصات ألعاب الرماية للمعارض بما فيها

   .متنةلةال مساراوال
 %5  للعرض ـ مير  متنةل ومزموعات حيوا ات متنةلة 95 08 10 00 
 وامات منتزهات المالهي وألعاب التسلية للمنتزهات ـ   

   المائية :
%5   راجيأأ راجيأ  وارووعربات  وارو أـ ـ  95 08 21 00 
%5  راجيأوأ راجيأ  وارو وارات وأ ـ ـ 95 08 22 00 
%5  ميارات المالهي ـ ـ 95 08 23 00 
%5  أجهزو  شبيهية متارنة ومسارا متارنة ـ ـ 95 08 24 00 
%5   وامات مائية ـ ـ 95 08 25 00 
%5  ألعاب التسلية للمنتزهات المائية ـ ـ 95 08 26 00 
%5  غيرها ـ ـ 95 08 29 00 
%5  العاب التسلية للمعارض ـ 95 08 30 00 
%5  مسارا متنةلة ـ 95 08 40 00 
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 الفصل السادس والتسعون
   

 مصنوعــات متنوعـــــة
 

 :مالحظـــات
 :يشمل هذا الفصل ال.1

 ؛(33قالم الزينة أو التجميل )فصل أ.أ
 ؛ثل، أجزاء المظالت أو عصي المشي()م 66األصناف المذكورة في الفصل .ب
 ؛(71.17)البند  حلي الغواية )المقلدة(.ج
مززا الق ززخ ال ززام  عشزز ، مززا  2ى المقصززود فززي المالحظززة األجزززاء واللززواالم لالاززتاماالت الاامززة  ززالمان.د

 ؛(39صناف المماثلة ما لدائا )فصل ماادن عادية )الق خ ال ام  عش (، أو األ
أو قولبزة؛  )عدد و أدوات قاطاة وأدوات مائدة( ،  مقا ض أو  أجزاء أخ  ما مواد نحت 82أصناف الفصل .ه

 ؛96.02أو 96.01بند لى حدة تتبع الأما المقا ض واألجزاء المقدمة ع
( 90.17ب( و أقزالم الت يزيا الدندازي ) نزد 90.03)مثل أط  وركائز  النظزارات ب  نزد  90أصناف الفصل .و

الج احزة أو طز  األازنان وع الم صص لالاتامال في الي  أو وأصناف صناعة الف اجيا )الف ش( ما الن
 ؛(90.18أو الي  البيي ي )

 ؛صناديق أصناف صناعة ال اعات(ل  و)مثل، اظ ف و ع 91أصناف الفصل .ال
 ؛(92يقية، أجزاؤها ولواالمدا )فصل األدوات الموا.ح
 ؛)األالحة وأجزاءها( 93ناف الفصل أص.ط
 ؛(ولواالمدا وأجدزة اإلنارة وحدات و )مثل، األثاث 94أصناف الفصل .ي
 )مثل، لُا  األطفال والااب المجتماات وأدوات ولواالم ال ياضة(؛ أو 95أصناف الفصل .ك
 .قيع مجموعات وقيع أث ية(و )تحف فنية 97الفصل أصناف .ل

 :96.02حت ب وفقاً لمفدوم البند يقصد  ابارة ب مواد نباتية أو مادنية للن.2
القشز ية والمزواد النباتيزة المماثلزة مزا األنزواع المازدة للنحزت  واألثمزارالحبوب القاازية والبزذور والقشزور .أ

 .، جوال الكوروالو وجوال ن يل الدوم()مثل
 .د مان األاود و دائله المادنيةالم شوم المكتل والك ان والم شوم )ال د البح ( والكد مان المكتل والكد م.ب

،  الحززم وال صزل 96.03ب وفزق مفدزوم البنزد لصزناعة المكزان  والفز اجيا  يقصد  ابارة  بحزم وخصزل محرز ة .3
، فزي  واد المديزأة لالازتامال، دون تجزئزةغي  الم كبة المصنوعة ما أو ار حيوانية أو ألياف نباتية أو غي ها ما الم

اوى عمليات شغل   يية كتشزذي  رؤوازدا أو قصزدا فزي م زتوى   ال تتيل، أو التي صناعة المكان  أو الف اجيا
 .  ا االاتامالواحد لكي تصبح جاهزة لدذ

فزي هزذا الفصزل، وإن  ، تبقى داخلة96.15أو  96.06لغاية  96.01إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود .4
كانزت مصزنوعة كليزاً أو جزئيزاً مزا ماززادن ثمينزة أو مزا مازادن عاديزة مك زوة  قشزز ة مزا مازادن ثمينزة أو مزا  لزز  

 (. ةأو مجددطبياية أو م تنبتة أو ما أحجار ك يمة أو شبه ك يمة )طبياية أو ت كيبية 
 

ألصناف التي تشكل فيدا الآلل  اليبياية أو الم زتنبتة ا 96.15أو في البند  96.06إلى  96.01وتبقى داخلة في البنود 
أو األحجار الك يمزة أو شزبه الك يمزة )طبيايزة أو ت كيبيزة أو مجزددة( أو المازادن الثمينزة أو المازادن الااديزة المك زوة 

 .الم   يية أو الخارف قليلة األهمية قش ة ما ماادن ثمينة، لوا

 فئة ال اخ اإلج اء  الصـــــــــنف النظام المن قرمز البند

ب، ذ ل أو درقال لحفاة بعاج، عظام، ظد    96.01
وق ون مشابة، م جان، صدف ومواد  ق ون

حيوانية أُخ  للنحت، مشغولة، ومصنوعات ما 
مصنوعات المتحصل تلك المواد ) ما فيدا ال

   .(عليدا  القولبة
 %5  ـ عاج مشغول ومصنوعات ما عاج  96 01 10 00 
 %5  ـ غي ها 96 01 90 00 
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 فئة ال اخ اإلج اء  الصـــــــــنف النظام المن قرمز البند

مواد نباتية أو مادنية للنحت، مشغولة،   96.02
ومصنوعات ما هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة 

أو منحوتة ما شمع أو ما اتياريا أو ما 
راتنجات طبياية أو ما عجا قولبة  صموغ أو

النماذج، ومصنوعات أُخ  مقولبة أو منحوتة، 
غي  غي  مذكورة وال داخلة في مكان آخ ؛ هالم 

الدالم الداخل في  ااتثناء مشغول، )مق ى 
( ومصنوعات ما هالم غي  35.03البند 
   .مق ى

 %5  ـ ـ ـ أق اص اصيناعية ل اليا النحل  96 02 00 10 
 %5  ـ ـ ـ الآللي ما شمع  96 02 00 20 
ا الشمع ــ ـ ـ أصناف مصنوعة ما م تحر ات قاعدتد 96 02 00 30 

اليبية  األغ اضت ت دم في  الدالم غي  المق ى و
  والج احية أو في صناعة األدوية 

 
 

5% 
ة ــ ـ ـ مصنوعات ما   افيا مثل األوعية ال اص 96 02 00 40 

   حامض الدايدروفلوريك 
 

5% 
 %5  ـ ـ ـ مصنوعات ما ااتاريا  96 02 00 50

 %5  ـ ـ ـ غي ها  96 02 00 90 
الف اجيا التي   ما فيداف اجيا ) مكان  و  96.03 

 ،لم كبات(لتشكل أجزاء لآلالت أو لألجدزة أو 
مكان  آلية لألرضيات تدار يدوياً، غي  مزودة 
 مح ك، ف اجيا تنظيف، منافض ريش؛ حزم 

 المكان  أو الف اجيا؛لصنع وخصل محر ة 
وايدات واايوانات دهان؛ ممااح )مقاشا( 

   .اايواناتدا(المزودة  )عدا 
مؤلفة ما أغصان دقيقة أو ما مواد وف اجيا مكان  ـ  96 03 10 00 

 %5   مقا ضنباتية أُخ  مجماة حزماً، وإن كانت 
ـ ف اجيا أانان، ف اجيا حالقة، ف اجيا شا ، ف اجيا   

أُخ  للتجميل أو وف اجيا أظاف ، ف اجيا رموش 
لف اجيا التي تشكل أجزاء لزينة األش اص،  ما فيدا ا

   :لألجدزة
 %5   خ األانانـقـيا أطـ اجـا فــ ـ ف اجيا األانان،  ما فيد 96 03 21 00 
   : ـ ـ غي ها  
 %5  ـ ـ ـ ف اجيا حالقة  96 03 29 10 
 %5  ـ ـ ـ ف اجيا شا   96 03 29 20 
 %5  ـ ـ ـ غي ها  96 03 29 90 
ـ ف اجيا للفنانيا، ف اجيا للكتا ة وف اجيا مماثلة مما  96 03 30 00 

  دم لوضع مواد التي ية )كوالماتيك(ت ت 
 

5% 
أو ورنشة وما يماثلدا، )عدا  راخـ ف اجيا دهان أو  96 03 40 00 

(؛ 96 03 30الف اجيا الداخلة في البند الف عي 
 %5  وايدات واايوانات دهان 

ـ ف اجيا أُخ  تشكل أجزاء لآلالت أو األجدزة أو  96 03 50 00 
 %5  الا  ات 

   : ـ غي ها  
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ف اجيا ما مياط أو ما لدائا مصبو ة قياة  ـ ـ ـ 96 03 90 10 
الخ( والف اجيا  واحدة لتنظيف الم احيض...

  المنزلي  لالاتامال

 
 

5% 
 %5  ف اجيا لتنظيف األلب ة واألحذية  ـ ـ ـ 96 03 90 20

 %5  ف اجيا المكان  لتنظيف الي ق، األرضيات ـ ـ ـ 96 03 90 30 
 %5  مادنية أاالكيدوية ما ف اجيا  ـ ـ ـ 96 03 90 40 
 %5   ـ ـ ـ غي ها 96 03 90 90 

 %5  وغ ا يل يدويةمناخل  96 04 00 00 96.04
للزينة    مجموعات بأطقخب اف  للتجميل أو 96 05 00 00 96.05

الش صية أو لل ياطة أو لتنظيف األحذية أو 
  المال  

 
 

5% 
قوال  ، أالرار، أالرار كبااة )حا كة  الكب (  96.06

أالرار وأجزاء لجميع أصناف هذه األالرار؛ 
   . ر غي  تامة الصنع )أشكال أولية(أالرا

 %5  ( وأجزاؤها الكب ـ أالرار كبااة )حا كة  96 06 10 00 
   : ـ أالرار  

 %5   ـ ـ ما لدائا، غي  مغياة  مواد ن جية 96 06 21 00 
 %5   ـ ـ ما ماادن عادية، غي  مغياة  مواد ن جية 96 06 22 00 
 %5  ـ ـ غي ها 96 06 29 00 
ـ قوال  أالرار وأجزاء أالرار أُخ ، أالرار غي  تامة  96 06 30 00 

 %5  الصنع 
   . حا كات منزلقة باحا اتب، وأجزاؤها  96.07

   : ـ حا كات منزلقة باحا اتب  
 %5  ن للتشبيك ما ماادن عاديةـ ـ مزودة  أانا 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 ما   96.08
لباد أو  غي ها ما رؤوس م امية؛ أقالم حب  

اائل  أنواعدا؛ أقالم حب  للن خ؛ أقالم رصاص 
م   زان؛ مااكات ريش كتا ة ومااكات أقال
رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء ) ما فيدا 

عدا تلك  ال ا قة، األغيية والمشا ك( لألصناف
   .96.09الداخلة في البند 

 %5  ـ أقالم حب  جاف  96 08 10 00
ـ أقالم وأقالم تأشي    ؤوس ما لباد أو  غي ها ما  96 08 20 00 

  رؤوس م امية 
 

5% 
   : ـ أقالم حب  اائل  أنواعدا  
%5  أقالم حب  متالشي أو قا ل للم ح ـ ـ ـ96 08 30 10 
%5  غي ها ما أقالم حب  اائل ـ ـ ـ96 08 30 90 

 %5  ـ أقالم رصاص   زان  96 08 40 00 
ـ مجموعات )أطقخ( مؤلفة ما أصناف داخلة في  نديا  96 08 50 00 

  ف عييا أو أكث  ما البنود الف عية ال ا قة
 

5% 
تشتمل ـ عبوات غيار )خ اطيش( ألقالم الحب  الجاف  96 08 60 00 

  وخزانات الحب  رؤواداعلى 
 

5% 
   : ـ غي ها  

 %5  ـ ـ ريش كتا ة وأانان ريش كتا ة  96 08 91 00 
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 %5  ـ ـ غي ها 96 08 99 00 
أقالم رصاص )عدا أقالم ال صاص الداخلة في   96.09

قالم، رصاص أ أقالم تلويا، (،96.08البند 
 ، طباشي لل اخ أقالم تلويا  ااتيل، أقالم فحخ

 .  اخ، طباشي  لل ياطياالكتا ة أو ال
  

 %5  ـ أقالم رصاص وأقالم تلويا   صاص محاط  غالف  96 09 10 00 
 %5  ـ رصاص أقالم أاود أو ملون  96 09 20 00 
   :ـ غي ها  
 %5   إردواالـ ـ ـ أقالم  96 09 90 10 
 %5  ـ ـ ـ أقالم الفحخ  96 09 90 20 
 %5   ـ ـ ـ أقالم ملونة لل اخ 96 09 90 30 
 %5   ـ ـ ـ طباشي  للكتا ة أو لل اخ 96 09 90 40 
 %5  ـ ـ ـ طباشي  لل ياطيا  96 09 90 50 
 %5  ـ ـ ـ غي ها 96 09 90 90 

للكتا ة أو ذات ايوح  احووأل إردواالألواح   96.10
   . أط ال اخ، وإن كانت  

 %5   ت  أط ـخ، وان كانـللكتا ة أو لل ا إردواالـ ـ ـ ألواح  96 10 00 10 
 %5  ـ ـ ـ غي ها 96 10 00 90

، أختام مؤرخة أو م قمة وأصناف أختام  اصمة 96 11 00 00 96.11
مماثلة ) ما في ذلك أجدزة طبع أو نقش 

؛ صفافات ح ف مصممة لتامل  اليد ال قاع(،
عات طباعة يدوية محتوية على يدوية ومجمو
  صفافات ح ف

 
 
 
 

5% 
أش طة لآلالت الكاتبة وأش طة مماثلة، محب ة   96.12

أو مديأة  ي يقة أخ ى لليبع، وإن كانت 
م كبة على  ك ات أو ضما عبوات 

ال  أو  دوندا،  )خ اطيش(؛ محب ات أختام 
   . وإن كانت مش  ة

 %5  ـ أش طة  96 12 10 00 
 %5  ـ محب ات أختام  96 12 20 00 

قداحات لل جائ  وغي ها ما القداحات، وإن   96.13
زاؤها، عدا أحجار كانت آلية أو كد  ائية، وأج

   . القدح والفتائل
 %5  ـ قداحات جي  تامل  الغاال، غي  قا لة إلعادة التابئة 96 13 10 00 

 %5  التابئةـ قداحات جي  تامل  الغاال، قا لة إلعادة  96 13 20 00 
 %5  ـ قداحات أُخ  96 13 80 00 
 %5  ـ أجزاء 96 13 90 00 

غالييا تدخيا ) ما فيدا رؤوادا( ومبااخ   96.14
   . ايجار أو اجائ ، وأجزاؤها

 %5   غالييا تدخيا ) ما فيدا رؤوادا( ـ ـ ـ 96 14 00 10 
 %5   أجزاؤهاشيش )ن جيالت( و ـ ـ ـ 96 14 00 20 
 %5   غي ها ـ ـ ـ 96 14 00 90 
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أمشاط ومثبتات شا  وأصناف مماثلة؛ د ا ي    96.15
شا ؛ مالقا ومشا ك ولفافات لتجايد أو لتمويج 

داخلة في البند الشا ، وأصناف مماثلة، عدا ال
   . ، وأجزاؤها85.16

   : أمشاط ومثبتات شا  وأصناف مماثلةـ  
 %5  لدائا ـ ـ ما مياط مق ى أو ما  96 15 11 00 
 %5  ـ ـ غي ها 96 15 19 00 
 %5  ـ غي ها 96 15 90 00 

   نافثات عيور ونافثات مماثلة لمواد التجميل   96.16
 و للم احيق دا؛ ذارياتاورؤووت كيباتدا 

محر ات  وايدات لوضع مواد التجميل أو
 . التي ية

  
يل ـ نافثات عيور ونافثات مماثلة لمواد التجم 96 16 10 00 

  وت كيباتدا ورؤوادا
 

5% 
ـ ذاريات للم احيق، وايدات لوضع مواد التجميل  96 16 20 00 

  تي يةالومحر ات 
 

5% 
عااللة للحــ ارة م كبة ، أخ  أوعية قواري  و  96.17

أجزاؤها )عدا تخ عزلدا  تف يغ الدواء؛ 
 . الزجاجات الداخلية(

  
 %5  دة للشاي أو القدوةمما ي تامل عا قواري ـ ـ ـ  96 17 00 10 
 %5  ـ ـ ـ غي ها 96 17 00 90 

؛ ى خياطيا ونماذج  ش ية أخ  للا ضدم 96 18 00 00 96.18
وغي ها  واإلعالنأشكال ذاتية الح كة للا ض 

 ما المشاهد المتح كة لواجدات الا ض
 

 
5% 

حفاضات ووواقيات صحية  مناشف صحية  996.1
أصناف وحفاضات وفوط مبينة الو يانات 
 . ما جميع المواد مماثلة،

  
 %5  طفالأ اتضاـ ـ ـ حف 96 19 00 10 
 %20    ئيةن ا اتضاحفـ ـ ـ  96 19 00 20 
 %5   للم ضى والمقاديا اتضاحفـ ـ ـ  96 19 00 30 
ـ ـ ـ واائد رقيقة ما ورق قا ل المتصاص اإلف االات  96 19 00 40 

  ما الم ضى
  

 
5% 

مجموعات )أطقخ( للوالدة تحتوي على صنفيا أو  ـ ـ ـ 96 19 00 50 
 10اكث  ما األصناف المذكورة في البنود الف عية ما )

 (96 19 00 90لغاية  96 19 00
 20% 

 %5   ـ ـ ـ غي ها  96 19 00 90 
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أحادية أو ثنائية أو ثالثية  (حواملمناص  )  96.20
   .القوائخ واألصناف المماثلة

%5  ثالثية القوائخـ ـ ـ 96 20 00 10 
%5  ـ ـ ـ غي ها96 20 00 90 
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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 ال.1
ها الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة )المدموغة( بطابع، وما يماثل.أ

 ؛49.07الداخلة في البند 
"للديكورات" أو  تلالستوديوهاهد المسرحية والمناظر الخلفية نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشا.ب

 ؛ أو 97.06(، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 59.07الستعماالت مماثلة )بند 
 .(71.03إلى  71.01 لكريمة )البنوداألحجار الكريمة أو شبه ا الآللئ، الطبيعية أو المستنبتة أو.ج

الحرفيين بأيدي  التي لها طابع تجاري )المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو أصناف الفسيفساء، 97.01تدخل في البند  ال.2
 عت من قبل الفنانين.د( حتى وان كانت قد صممت أو ابالتقليديين

طبوعة بالحجر )ليتوغرافيا(، تعتبر صوراً أصلية محفورة )جرافير( وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية م.3
تلك الصور المسحوبة مباشرة، باألسود واألبيض أو باأللوان من لوحة أو أكثر،  97.02بالمعنى المقصود في البند 

ق اآللية أو اآللية الطر باستثناءالتي استعملها الفنان،  أعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد
 . الفوتوغرافية

الحرفيين بأيدي  ، األصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري )المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو97.03البند  تدخل في ال.4
 .ت من قبل الفنانينعد( حتى وان كانت قد صممت أو ابالتقليديين

 أعاله، فإن األصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول أخر من 4إلى   1أ  ـ مع مراعاة أحكام المالحظات من .5
 ؛وليس في أي فصل آخر من جدول التعرفةجدول التعرفة، تبقى داخلة في هذا الفصل 

ة في تبقى داخل 97.05إلى  97.01أو في مجموعة البنود من  97.06تدخل في البند  أنالتي يمكن  األصناف إنب ـ     
 .97.05إلى  97.01البنود من 

أو  تزينيهيماثلها من لوحات  أو بلوحات فن اللصق )كوالج( أو مااألطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم .6
الصور األصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر )ليتوغرافيا(، تبند مع هذه 

مة فإنها تتناسب معها نوعاً وقي األطر التي ال أما. ذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمةجزء منها إ باعتبارهااألصناف 
 .تبند بصورة منفصلة

 البند النظام المنسقرمز الصــــــــــنف اإلجراء فئة الرسم

  

لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا 
وعدا األصناف  49.06الرسوم الداخلة في البند 

المزخرفة يدوياً؛  المرسومة أو المصنوعة
 وأصناف فسيفساء ن اللصق )كوالج(ف لوحات

 .مماثلة مزخرفة

 97.01 

   عام: 100يتجاوز عمرها ـ   
5%   97 01 21 00 لوحات و صور ورسوم ـ ـ 
5%   97 01 22 00  فسيفساء ـ ـ 
5%   97 01 29 00 غيرهاـ ـ  

   :ـ غيرها   
5%   97 01 91 00 لوحات و صور ورسوم ـ ـ 
5%   97 01 92 00  فسيفساء ـ ـ 
5%   97 01 99 00 غيرهاـ ـ  

  
صور أصلية )جرافير(، أو مطبوعة بالضغط أو 

 مطبوعة بالحجر )ليتوغرافيا(
 97.02 

5%   97 02 10 00 عام 100يتجاوز عمرها  ـ 
5%   97 02 90 00  غيرهاـ  

 97.03  تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد  
5%   97 03 10 00 عام 100يتجاوز عمرها  ـ 
5%   97 03 90 00  غيرهاـ  
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5%  

طوابع بريدية و طوابع مالية، عالمات بريدية، 
ظروف اليوم األول، أصناف المراسلة )مثل، 

، مبطلة أو ( وما يماثلهاالورق الموسوم الطابع
 49.07عدا تلك الداخلة في البند غير مبطلة، 

00 00 04 97 97.04 

  

اآلثار أو موعات وقطع لمجموعات علم مج
الحيوان أو النبات أو أو ريخ السالالت أو التا

المعادن أو التشريح أو الُسالالت أو 
 .الحفريات)المتحجرات( أو المسكوكات

 97.05 

5%  
اآلثار أو السالالت ـ مجموعات وقطع لمجموعات علم 

 أو التاريخ
00 10 05 97  

  
ـ مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات 

 :الحفريات)المتحجرات(أو المعادن أو التشريح أو 
  

5% عينات بشرية وأجزاؤها ـ ـ  00 21 05 97  
5% سالالت منقرضة أو مهددة باالنقراض وأجزاؤها ـ ـ  00 22 05 97  

: غيرها ـ ـ    
  97 05 29 10  ـ ـ ـ حفريات )متحجرات(   5%
  97 05 29 90  ـ ـ ـ غيرها  5%

   كوكات:لمجموعات علم المسـ مجموعات وقطع   
5% عام 100يتجاوز عمرها  ـ ـ  00 31 05 97  
5% غيرها ـ ـ  00 39 05 97  

 97.06  .قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام  
5%   97 06 10 00 عام 250يتجاوز عمرها  ـ 

   : غيرهاـ  
  97 06 90 10 أجزاؤهـ ـ ـ أثاث أثري و  5%
  97 06 90 20  السجاد األثري أصنافـ ـ ـ   5%
  97 06 90 30  ـ ـ ـ منتجات فن الرسم والخط األثرية  5%
  97 06 90 90  ـ ـ ـ غيرها   5%
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 والتسعون الثامن الفصل 
   

 خاصةذات إحكام سلع 
 مالحظــــــات:

 :فقطيشمل هذا الفصل .1
نظام "قانون" أ من /103استناداً للمادة وذلك األمتعة الشخصية و األدوات المنزلية المستعملة فقط .أ

ة في كل المطبقوالضوابط الشروط 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
بشرط  لنافذةوالقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق االتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات ا

نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول من  101و 100و 99 واداستناداً 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 المنسقرمز الصــــــــــنف اإلجراء  فئة الرسم

  إعفاء

زلية المستعملة ـاألمتعة الشخصية واألدوات المن
التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج 
 واألجانب القادمون لإلقامة في البالد ألول مرة

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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 21ق :   
 99ف :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاسع والتسعونالفصل 
 فصل احتياطي الستعماالت األطراف المتعاقدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


